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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 

 شی میباشدن رمان فرویا

 

 به نام خدا

 

 برد ادینام اثر: گذشته ام را 

  یمی: اعظم فهیسندگینو به

 اول: حس پوچ فصل

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 :دیگو یپر بغض م یو کس چدیپ یدر اتاق م ییپا یصدا

 زم؟یشانا؟ عز-

کند. ناگهان خودش  یاشک است و نگران، مرا کنکاش م سیکه صورتش خ یشوم، دختر جوان یم رهیبه او خ کنجکاو

 شود: یدهد که موجب تذکر دکتر م یسر م یکند و هق هق بلند یپرتاب م میرا به رو

 خانم! دیلطفا مراعات کن-

 :دیگو یکنم که م ینگاهش م یواکنش چیه یشود، ب یکند و از من جدا م یم یعذرخواه دختر،

 ! خدارو صد هزار مرتبه شکر!یخداروشکر که باالخره به هوش اومد زم،یشانا عز-

 :دیگو یدهد که دکتر خطاب به او م یسر م هیباز گر و

 نه! ایشناستت  یم نیجا خانم! آروم باهاش صحبت کن بب نیا یاینگفتم ب یو زار ونیش یبرا-

 :دیآ یدکتر و من به گردش در م نیخورد و نگاهش ب یم یا کهیباشد  دهیشن یانگار که خبر ناگوار دختر

 نه؟! مگه قراره منو نشناسه؟! ایشناسه  یکه م یچ یعنی-

 دهد: یپاسخ م یدر کمال خونسرد دکتر

. چند وقت ممکنه زمان ببره تا ادیبه حساب م یعیامر با خروج از کما طب نینداره! البته ا ادیفعال که اسم خودشم به -

 بشه. یگذشته براش حالج

 نالد: یکند و م یم زانیباره خودش را از تخت آو کیکند و به  یبا وحشت نگاهم م دختر

 کنم خوب فکر کن. ی! خواهرت! شانا خواهش میمنم شاد اد؟ینم ادتیشانا چه طور منو -

 ریگردم... چند بار ز یآشنا م یاز فکرم به دنبال نام یشوم و در ذهن پوچ و خال یم رهیاز اشکش خ سیصورت خ به

 کنم: یلب زمزمه م

 ...؟یشانا؟... شاد-
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 یشود جلب توجه ا یباعث م نیشود و هم یاز حنجره ام خارج نم یصوت چیاز حد صدا، ه شیب یگرفتگ لیدل به

 نداشته باشم!

! اما چرا دیگو یطور م نیاو خواهر من است؟ خودش که ا یعنیخورد،  یصورتش چرخ م کیمیم یچشمانم رو دوباره

 یحسم را تکان م یدردناک و ب یکشد! دست ها یم ریرود و سرم ت یدر هم فرو م میبه خاطر ندارم؟ اخم ها یزیچ

 شوم. یبرسانم، اما موفق نم میها قهیدهم تا به شق

 :ردیگ یرا م یشاد یبازوها ریو ز دیآ یجلو م یپرستار

حالشو  ست،یبراش خوب ن چیه یراه انداخت یو زار هیطور که شما گر نیزمان داد! ا ماریبه ب دیخانم بلند شو. با-

 !یکن یبدترم م چ،یه یکن یبهتر که نم

قرار نگاهم  یکند، ب یم شیو دلم را ر دیآ یهنوز از سالن م شیها هیگر یکند، اما صدا یاجبار او را از اتاق خارج م با

 شود: یدر گوشم تکرار م شیشود و صدا یم دهیتا مقابل در به دنبالش کش

 اد؟ینم ادتیشانا چه طور من و -

 رسد! یشود و به دادم م یم کمیدهم که دکتر نزد یشود. ناله وار سرم را با درد تکان م یم شتریسرم هر لحظه ب دردِ

 

مطلق بود، تار و  یدیو چشم باز کردم. همه جا سف دیچیدر گوشم پ یبود که اصوات نامفهوم شیساعت پ کی نیهم

 !ختندیسرم ر ینامفهوم، اما کم کم اطرافم به وضوح در آمد و آن جا بود که فوج فوج دکتر و پرستار باال

 دمید یخشک شده بود! هر لحظه لبان دکتر را م میخش دار و گلو میخشک در آمده بود، صدا یهمچو ترکه ا بدنم

جا کجاست؟! جواب من فقط نگاه  نیدانم ا یم دیپرس د،یشود! اسمم را پرس یاحوالم م یایخورد و جو یتکان م که

بردم و هر لحظه نگاهم  یبه سر م کیخالء تار کی. مبهوت و درمانده بودم، درون دیکاو یبود که اطراف را م یگنگ

 یسرم آمده؟ من چه کس ییکرد! چه بال جمیشد، بعد هم ورود آن دختر که بدتر از همه گ یگنگ تر از قبل م

 یمسکن است که درد ها کی قیکند و در آخر تزر یکنم؟ هزاران سوال در ذهنم َدوَران م یجا چه م نیهستم؟ ا

 کند! یبدِن خشکم را آرام م

*** 
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. نمشیقبل پر از آدم بب یکند، انتظار داشتم مثل ساعت یم یدهان کج میبدجور به رو یکنم، اتاقِک خال یچشم باز م

است!  دهیفا یبه بدنم بدهم، اما ب یخواهم کشش یکنم اندامم را حرکت دهم، م یم یفشارم و سع یهم م یچشم رو

 یشود! با درد م یتالشم، تنها منجر به تکان دادن انگشتانم م نیخشک و دردناک شده اند و آخر یعضالتم حساب

باز  یکنم که صدا یفوت م رونینفس حبس شده ام را ب خودم،یو تالش ب یحرکت شان دهم! خسته از سع یتوانم کم

 یفقط چهره  انیدوزم و در آن م یشوند م یکه داخل م یرسد. نگاه کنجکاوم را به افراد یشدن در اتاق به گوشم م

هر  انیگر یکرده بود! با بُهت به چهره  یرم معرفکه خودش را خواه یدهم. دختر صیتوانم تشخ یرا م یشاد یآشنا

 :دیگو یفشارد و م یدستم را م یده ساله ا یکنم که دختر بچه  یسه نفر نگاه م

 گه؟ یم ی! راستکستین ادتیگه تو مارو  یم یشانا؟ شاد-

 دهد: یکنم که ادامه م ینگاهش م گنگ

 ؟یچیه یِ چیه ست؟ین ادتی یچیه یعنی-

 :دیگو یگذارد و رو به من م یدخترک م یشانه ها یو دست رو دیآ یجلو م یقدم یشاد

 !میتو هست یشانا؟ ما خواهرا-

 من سه خواهر دارم؟ یعنیکنم.  یآن ها نگاه م یبه هر سه  مات

افتد. ظاهرا از  یزند، م یم یبه سرخ هیبه سر دارد و نوک دماغش از شدت گر یکه چادر مشک یدختر یرو نگاهم

 :دیگو یرسد که م یبزرگ تر به نظر م یشاد

 بود که سرت اومد؟ ییخواهر بزرگت! شانا؟ آخه چه بال وام،یمن ش-

 :دیگو یشود و خطاب به من م یدخترک ده ساله بلند م یکند، صدا یباز بغض م و

 که اسم منو انتخاب کرد یاومدم تو بود ایدن یگفت وقت یمامان م باست،یاسم منم شک-

 

 ست؟ین ادتی! ی

آورم  ینم ادیبه  یپس چرا ذره ا ست؟یکنم! مگر خواهر، همدم و مهرباِن آدم ن ینگاه شان م یحس چیه یب باز

 خاطرات شان را؟!
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*** 

به  گری! دنمیب یهر روز آن ها را م بایگذرد و من تقر یمن با خواهرانم م ییدار است، اما چند روز از آشنا خنده

 کنم. ینم یبگیغر لیحضورشان عادت کرده ام و مثل اوا

روز اول را  یحس یو ب یگذرانم. عضالتم آن خشک یرا در آن جا م یهم آغاز شده و من ساعات یوتراپیزیف جلسات

 توانم تکان شان دهم. یبهتر م یندارد و کم

 روز اول را ندارند و با اوضاعم کنار آمده اند. یو زار هیآن گر گریماند، د یکنارم م بایو شک وایاز ش شتریب یشاد

بلند  یمردانه ا یکه صدا نمینش یتخت م یبا کمک پرستار رو یوتراپیزیف یروزها خسته از جلسه  نیکل ا مثل

دوزم و متعجب نگاهم  یسال مقابل چشم م انیشود. به مرد نسبتا م یوارد اتاقم م یدهد و همراه دسته گل یسالم م

 پرسم: یم یشاددهم. احوال حنجره ام بهتر است، پس رو به  یسوق م یرا به شاد

 آقا پدرمونه؟ نیا-

 :دیگو یزند و رو به آن مرد م یم یلبخند دستپاچه ا یشاد

 .وای. همسر شرضاستیعل شونینه شانا! ا یوا-

 جوان! یلیجوان است، خ وایهمسر خواهرم باشد؟ ش دیسال با انیمرد م کیپرد، چرا  یباال م میابروها

 .دیآ یجلو م یقدم رضایعل

 اومد نشد که نرم! شیپ یفور تیمامور هی. یخوشحالم که باالخره به هوش اومد یلیاومدم، اما خ دنتیبه د ریمن د-

در ذهنم  یگذارد. سوال یام م یکنار زیم یکه دسته گل را رو دیآ یاش به گردش در م یجو گندم یموها نیب نگاهم

من  قتی. در حقستین یدیام. اصال چه طور فراموشم شده بود؟ البته موضوع جد دهیزند، که تا امروز نپرس یپرسه م

 پرسم: یم یبرده ام، رو به شاد ادیتمام خاطراتم را از 

 مگه من چند وقته که تو کما بودم؟-

 دهد: یپاسخ م یکنند و شاد یهم رد و بدل م نیب ینگاه رضایو عل یشاد

 حدود شش ماه! یزیچ-
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 دهد: یادامه م یکشم که شاد یتخت دراز م یبوده ام؟! شوکه رو هوشیتخت ب نیا یمن شش ماه رو یعنی ا،یخدا

 خدا تو رو دوباره به ما برگردوند شانا!-

 آورم: یخورد را به زبان م یکه در ذهنم جوالن م یمتعدد یشوم و حرف ها یم رهیسرم خ یباال یمهتاب به

ما دوست و  ؟یتو هم متاهل نمیکرده؟ بب یعروس یکِ وایشون؟ اصال ش نمیتا بب انیچرا نم م؟یمادر دارما پدر و -

 بودم؟ هوشیمن چرا رفتم تو کما؟ چم شده بود؟ چرا شش ماه ب یمالقاتم؟ راست انیچرا نم م؟یندار یا گهید یآشنا

 یب یسردرگم نیشود، ا یسواالت و ابهامات مغزم م گرید دنیکند و مانع پرس یرا سد م میکم بغض راه گلو کم

 زند. یمغزم زخم م یرحمانه به اجزا

 خورد: یدر گوشم زنگ م رضایعل یصدا

 خدا رحمت کنه مادر تونو!-

هم مانند من به  یشود. شاد یگردنم م یاستخوان ها یباعث در آمدن صدا نیچرخد، هم یسمتش م زیت سرم

 :دیگو یه مدوزد و بالفاصل یچشم م رضایعل

 عه، آقا رضا!؟-

 پرد: یباال م شیابروها رضایعل

 شرمنده، حواسم نبود!-

 پرسم: یم متعجب

 شده؟ یچ-

 پرسد: یچشمانم مردد م ی رهیکند و خ یبا تعجب سر کج م یشاد

 !؟یدیتو صحبت آقا رضا رو نشن-

 دهم: یجواب م یکنجکاو با

 !دمیشن-
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 :دیگو یم رضایخورد که عل یصورتم چرخ م یمتعجبانه رو یشاد نگاه

 کنه؟ یخبر فوت مادرتون ناراحت دنیبا شن نی! چه طور توقع دارستین ادشیطفل معصوم که ما ها رو  نیا-

 پرسم: یم یرفته ا لیتحل یفشارد که با صدا یکشد و لب به هم م یم ینینفس سنگ یشاد

 گذره؟ یچند وقته از مرگش م-

 یشود و طول یبا عجله از اتاق خارج م یشود، شاد یدانم چه م یشود که نم یهم رد و بدل م نینگاهشان ب دوباره

 .چدیپ یهق هقش در سالن م یکشد که صدا ینم

 پرسم: یماند و م یثابت م رضایعل یشانیپ یها نیچ یگرد شده ام رو چشمان

 اون چش شد؟!-

 دهد: یکشد و جواب م یم یقیعم نفس

 مادرتون افتاده. ادی ست،ین یزیچ-

 پرسم: یکشد که باز م یم یآه

 چند وقته؟-

 :دیگو یلب م ریکند و ز یم نگاهم

 !شهیم یماه ۳-

 یاوضاع نابسمان عقل نیبا ا یآورم؟ حت ادیمادرم را به  دیروند. چرا نبا یدر هم م میدهم و اخم ها یتکان م یسر

 هر شخص دارد. یدر زندگ ییواال گاهیکنم که مادر جا یرا خوب درک م نیا

 پرسم: یکنم و م یرا تا به تا م لبانم

 ن؟یازش دار یعکس-

 :دیآ یم کیکشد، چند لحظه بعد نزد یم رونیکتش ب بیدهد و تلفن همراهش را از ج یتکان م یسر

 خانم! نایم امرزیخداب نمیا-
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قاب عکس گرفته شده است،  یاز رو ریتصو نیکنم. ظاهرا ا یعکس نگاه م یو لبخند خسته  دهیچروک یچهره  به

 زند. یرنگ کنارش هم به شدت در ذوقم م یکه وجود رمان مشک

 شود: یم یزبانم جار یرو گرید یدوزم و باز سوال یمقابل م وارینگاه به د یاحساس چیه یندارم! ب ادیرا هم به  مادرم

 بابامم مرده؟-

 :دیگو یچرخاند و مردد م یدوزم، چشم م ینگاه به او م نم،یب یرا که م سکوتش

 کنم. ینه... زنده است! البته فکر م-

 کنم: یشوم، اما بالفاصله سوال م یم متعجب

 !دنم؟ید ومدهیکجاست؟ چرا ن-

 یدر اتاق م ییماند. منتظر به دهانش چشم دارم که صدا یم رهیخ زیم یجود و به گل رو یرا م لشیبیس ی گوشه

 :چدیپ

 !رضایآقا عل ییجا نیا-

 رود، یم وایشود که لبخند زنان به استقبال ش یمن راحت م یدر پ یهم از سواالت پ رضایانگار عل وایورود ش با

 

 من ارضا نشده سرکوب شده است! یباز هم کنجکاو و

 

 :دیگو یبوسد و م یکنم که با لبخند مرا م یخواهر بزرگم نگاه م وا،یش به

 زم؟یعز یبهتر-

 شود. یمان م کینزد رضایدهم که عل یتکان م یسر

 بدونه! ییزایخواد از پدرتون چ یشانا دلش م وا،یش-

 پرسد: یشود و مات صورتم م یمحو م وایاز لبان ش لبخند
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 آره شانا؟-

 :دیگو یکشد و بعد م یم یدهم که رو به همسرش پوف یهم سر تکان م باز

 ارم؟یبرات ب یخور یم یزی! چزمیعز یاریم ادیو به  زیخودت کم کم همه چ-

 :میگو یکنم و با سماجت م ینگاهش م مات

 حاال بدونم پدرمون کجاست! نیخوام هم یاما من م-

 :دیگو یم رضایگزد و خطاب به عل یلب م وایش

 بگم آخه؟ یمن چ-

 اندازد. یباال م یشانه ا رضایعل

 یمرگ مادرت رو نم! تنها ارهیدونسته! فقط حاال به خاطر نم یم زویخودش همه چ ن؟یکن یچرا موضوعو سخت م-

 !دیدونست که اونم فهم

 :دیگو یم رضایچرخد و خطاب به عل یشتاب زده سمتم م وایش سر

 !ن؟یبهش گفت-

 دهد: یکالفه رو به همسرش ادامه م سپس

 !گهیبشه وضعش د نیاتفاقا باعث شد ا نیهم ؟یحال شانا رو به قبل برگردون ینکن یسع شهیم رضایعل-

 رود: یباال م یهم کم رضایعل یبار صدا نیا

 اون موضوع گم شدن ب...-

 نالد: یو م ردیگ یم رضایبا عجله دستش را مقابل عل وایش

 بس کن!-

زنند، پس  یفهمم آن ها از چه حرف م یکند با لبخند آرامم کند، اما من که نم یم یاندازد و سع یبه من م یهول نگاه

 :دیگو یکنم که م یفقط مات نگاهشان م
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 شانا. شتیگردم پ یاالن بر م نیهم-

 شوند! یکشد و از مقابلم محو م یاز اتاق م رونیبا حرص به ب رد،یگ یرا م رضایکت عل یگوشه  و

بهتر است  دیدانم، شا یها را نم زیچ یلی! هنوز خنمیچ یفشارم و پازل ناقص گذشته ام را کنار هم م یبه هم م لب

 را! زیچ چیه میبگو

 پرسم: یگردد، چشمانش متورم و سرخ است. متعجب م یبه اتاق برم وایگذرد که ش یم یکم

 بحث تون شد؟ رضایشما به خاطر من با عل-

 زند. یم یا مهینصفه ن لبخند

 ! هنوز باورمون نشده!نیهم ختم،یفوت مامان اشک ر یبرا ی. فقط همراه شادزمینه عز-

 پرسم: یخورد و م یدر هم گره م میها اخم

 ؟یازدواج کرد رضایچرا با عل-

 دارد. یقدم بر م خچالیسمت  جیشود و گ یگرد م چشمانش

 !گهی... خب قسمت بود درضا؟یعل-

 ؟یشد یاز تو بزرگ تره! چه طور راض یلیکنم! اون خ یقسمت؟ نه باور نم-

 زند. یم یآورد و لبخند هول یبا خود م یوانیرا همراه ل وهیآبم پاکت

 داره! بیعج یانتخابا ییوقتا هی گه،یداره؟ خوب دلِ د یچه اشکال-

من چه بوده است؟  یروند؟ گذشته  یطفره م زیهر چ حیتوض یکنم، چرا برا یکنم، با خود فکر م ینگاهش م فقط

 مگر چه بر من و خانواده ام گذشته؟

 زند: یدهد و به چشمانم زل م یرا به دستم م وهیآبم وانیل

 سال ها رو! نیآخه؟ همون بهتر که فراموشت شده ا یبدون یخوا یرو م یچ زم،یشانا عز-

 دهم: یو صادقانه جواب م رمیگ یرا از دستش م وانیل



 برد ادیگذشته ام را 

13 
 

 ! شمیمصر تر م قتیدونستن حق یبرا ،یگیکه م یجور نیا-

 دهد. یم لمیتحو یعجوالنه ا لبخند

 خانم مارپل نشو! هیدختر! شب ستین یکن یاون طور که تو فکر م هینگام نکن، قض یاون جور-

 خندد... یم و

گذشته ام را دارند،  یکنم که خواهرانم قصد الپوشان یموضوع را درک م نیکشاند و من ا یم یگریرا سمت د حرف

 !زدیبر هیدار یگذشته ام را رو یهمه  دیآ یوجود دارد که بدش نم ییرضایعل انیم نیاما در ا

*** 

 کنم. یخواند نگاه م یعروسکش شعر م یچرخانم و به او که برا یکنم، سر م یچشم باز م بایپچ پچ آرام شک با

 تو رخت خواب مخملِ... ده،یعروسک قشنگ من قرمز پوش-

 دهد: یخورد و عروسکش را خطاب قرار م یچشمانم سُر م یرو نگاهش

 !یکرد داریشعر بخون بخون که شانا رو ب یاون قدر گفت نیبب-

 ی هیگر یکشد، ناگهان صدا یو گوشم سوت م چدیپ یدر سرم م یشود، درد بد یعروسکش م خیتارم م نگاه

 :ردیگ یدر مغزم اکو م یکودکانه ا

 عروسکمو بده...!-

چهره  بایشک یجا یلحظه ا یفشارم، برا یشود و چشم به هم م یدردناکم فشرده م یها قهیشق یلرزانم رو دستان

 یشود! درد ها تمام م یمحو م دگانمیاز د یزود همچو شبح یلیو خ ردیگ یدر ذهنم رنگ م یگرید یدختر بچه  ی

 !چدیپ یسوت در گوشم نم یصدا گریشوند و د

 یم لشیتحو یا مهیکند! لبخند نصفه ن یزنم. ترسان نگاهم م یزل م بایدارم و به شک یزنان دست از سرم بر م نفس

 کند: یدهم تا نترسد، لب باز م

 کردم؟ حالت بد شد دوباره؟ دارتیخواهر جون ب-

 شدم! ساعت چنده؟ دارینه خودم ب-
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 دوزد: یچشم م وارید خیو به ساعت م ردیگ یرا به دندان م انگشتش

 .شهیداره ده م-

 پرسم: یماند و م یپنجره ثابت م یکیتار یرو نگاهم

 ست؟یجا ن نیا یجز تو کس-

 !ادیو م رهیگ یدوش م هیهم گفت  یرفت خونه اش. شاد واینه. ش-

بود که در ذهنم آمد؟! رنگ  یچه کس بایکنم آن دخترک هم سن و سال شک یکنم و فکر م یچهره اش دقت م به

 است! یعال نیو ا دهیاز گذشته در سرم دو یکوچک یجرقه  ند،ینش یبه قلبم م دیام

 پرسد: یو م ندینش یدستانم م یکوچکش رو دست

 ست؟ین ادتی یچیتو هنوز ه ؟یآبج-

 :میگو یکنم و م ینگاه م شیچشم ها به

 ارم؟یب ادیگذشته مو به  یکن یتو کمک م-

 اندازد. یباال م یا شانه

 دونم! ینم یزیمن که چ-

 پرسم: یروند و م یدر هم م میها اخم

 

 سرم اومده! ییکه چه بال نیاز مامان و بابا برام بگو! از ا ؟یندون شهیمگه م-

 

 :دیگو یچرخاند! انگار مشغول فکر کردن است که م یکند و چشم م یرا غنچه م لبانش

 دونم! ینم یچی! من هیما نبود شیتو پ-
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 دود: یباال م میابروها

 کجا بودم؟ هان؟ من کجا بودم؟-

 کند: ینگاهم م مردد

 !یبپرس یاصال بهتره از شاد-

 پرسم: یو م رمیگ یمن! لب به دندان م یرا پر کرده اند از کتمان کردن گذشته  شیانگار گوش ها نه

 از بابا بگو... از مامان!-

 از غم تو مرد! گهیم یمامان؟ مامان مرده! شاد-

 کشم: یشود و دستش را سمت خودم م یگرد م چشمانم

 شده بود؟ یچرا غم من؟ مگه چ-

! یدونست زنده بمون یم دیبع دید یتو رو م یحالت بد بود! هر کس یلی! اون موقع خگهید یکه تصادف کرد نیهم-

 خورد! یمامان همش غصه م

 پرسم: یم بایشوم، رخ به رخ شک یتاب م یب قتیدانستن حق یبرا شتریشنوم ب یچه م هر

 اومد سراغم؟ یبودم م هوشیب یبابا هم بود؟ وقت-

 دهد: یرود و متفکر جواب م یباال م شیابروها

 بابا؟!-

و هر  دیآ یباشد! چشمانم در صورتش به گردش در م دهیشن یبیعج زیکرده است انگار که چ انیب یرا طور "بابا"

 :دیگو یاز دهانش خارج شود که در کمال تعجب م یآن منتظرم حرف

 !دمیمن بابا رو اصال ند-

 دهم: یگذارم و به شدت تکانش م یم شیشانه ها یرو دست

 هان؟ پس کو؟ کجاست؟ م؟یمگه ما بابا ندار نمیبب ؟یدیکه ند یچ یعنیهان؟  ؟یچ یعنی-
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 :دیگو یدارد و با ترس م یبه عقب بر م یکشد، قدم یم رونیدستانم ب انیکند و دستش را از م یم میترس تماشا با

 نپرس شانا! یزیاز من چ گهیدونم! د ینم یچیمن ه-

کنم که مرد  یگشاد به راه رفته اش نگاه م یدود! با چشمان یم رونیو از اتاق ب ردیگ یرا به آغوش م عروسکش

 !ستدیا یم میشود و مقابل در به تماشا یوارد م یجوان

 زند: یخورد که لب م یچرخ م شیمتعجبم به رو نگاه

 شانا!-

کنم  یبا من دارد؟ لبانم را تر م یمرد جوان چه رابطه ا نیا د،یآ یصورتش به گردش در م کیمیم یمدام رو چشمانم

 پرسم: یو آرام م

 ن؟یهست یشما ک-

 :دیآ یرود و لبخند زنان جلو م یلبش باال م ی گوشه

 ؟یکردم! شانا چه طور منو به خاطر ندار یاما باور نم ،یبودم حافظه تو از دست داد دهیشن-

است که من در گذشته دل باخته اش  یاو کس یعنیشوم!  یم رهیرنگش خ یماند و به چشمان مشک یباز م دهانم

 بودم؟!

 دهد! یرا نشان م نیصحبتش که ا طرز

 یکه در دست دارد را رو ی. شاخه گل سرخستدیا یو کنار تختم م دیآ یآرام جلو م ند،یب یرا م بمینگاه عج یوقت

 گذارد. یدستانم م

 ...ایبه من نگاه کن! منم برد ؟یاون خاطرات رو از مغزت دور کن یاصال چه طور تونست-

 !ا؟یبرد-

کند. نگاهش، اما غم نهفته  یم یخورد و تک خنده ا یاش تکان م ینیب یاراده اسمش را به زبان آورده ام. پَره ها یب

 در انتها دارد. یا

 چه به روزت اومده؟ زمی! عزایآره برد-
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 :میگو یکنم و زمزمه وار م یاراده سر کج م یشود که ب یم دهیسمت صورتم کش دستش

 کی! لطفا به من نزدیا بهیاالن برام غر ،یکه داشت یگاهیمن هر جا ی! شما در گذشته براستین ادمی یچیمن ه-

 نشو!

 دی! شارمیگ یلبم را به دندان م یپرد! گوشه  یباال م یبا حالت خاص شیماند و ابروها یدر هوا خشک م دستش

 پرسم: یبرادرم باشد! با عجله م دیکردم! اصال شا یناراحتش م دیباشد! نبا یزیشخص عز

 با شما دارم؟ یمن چه نسبت-

 دهد: یشود و جواب م یو باال م نییپا میرو نگاهش

 ؟یباور کنم تمام احساساتت به من رو فراموش کرد یعنی ست؟ین ادتی! نیپسر خاله تم! پسر خاله مه ایمن برد-

گذرد، درست حدس زده ام! من  یکشم و از ذهنم م یم یقی! آه عمنینشانم! پسر خاله؟ خاله مه یبه چهره ام م اخم

است!  ی! از نگاهش مشخص است! رنگ نگاهش رنگ دل باختگمیدر گذشته با هم داشته ا یاحساس یو او رابطه 

شود!  یم میموجب رنگ گرفتن گونه ها رادها یکند که ب ینگاهم م ی! طور خاصدیآ یآشنا م مینگاه برا نیرنگ ا

 :میوگ یداشته، پس م ییواال گاهیکنم لبخند بزنم! آخر هر چه نباشد او در گذشته ام جا یم یسع

 کجاست؟ نی! اوووم خاله... خاله مهدیتحملم کن دی. تا حافظه ام برگرده بادیریمتاسفم، از من به دل نگ-

 دهد: یکند و جواب م یجا خوش م یصندل یرو کنارم

چشمات محروم بودم!  دنیشش ماه از د نمت،یب یم ینشسته! خواستم تنها باشم وقت یو شاد بایداخل سالن با شک-

 سخت گذشت! یلیشانا، خ هیادیشش ماه زمان ز

 یاند. شش ماه ثابت و ب دهیاز خودم زجر و انتظار کش شتریدرک کنم، آن ها ب دیشود! با یبه هم فشرده م لبانم

 تخت افتاده بودم! حق دارند گله کنند. نیا یحرکت رو

 پرسم: یماند و م یدر ثابت م یرو نگاهم

 !نمشیدوست دارم بب شم؟یپ ادیب یبه خاله بگ شهیبرگشته؟ م یشاد-

 دهد. یو سر تکان م زدیخ یبرم شیاز عکس العملم ناراحت شده، اما از جا یکم انگار
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 البته!-

از ثروت کم نداشته باشند!  یزیچ دیآ یدوزم، به نظر م یشود به سر و وضعش نگاه م یطور که از اتاق خارج م همان

 م؟یدرد جامعه ا یمرفهان ب یمن چه طور است؟! ما هم از دسته  یاوضاع خانواده  یراست

 د،یآ یداخل م یدوشادوش شاد یچرخانم که خانم مسن یبه اتاقم است، سر م یشدن فرد کیپا نشانگر نزد یصدا

ماند،  یابت مدستان شان ث یآورم و نگاهم رو یکم م ژنیاکس یلحظه ا یفشارد. برا یرا در دستانش م یدست شاد

 که در یباز همان سردرد، باز همان سوت ممتد

 

که  یگذرد. باز همان دخترک یام م یاشک دگانیاز مقابل د یلحظه ا یکه برا یگنگ ریو تصو چدیپ یم گوشم

 پرد! یم نییباال و پا یدر آغوش دارد و دست در دست زن یعروسک

و صداها  ندیب یام تار م یشوند. چشمان اشک یملحفه چنگ م یکنم و دستانم رو یفوت م رونیرا با درد به ب نفسم

 رسد: یگنگ به گوشم م

 زم؟یشانا؟ شانا عز-

 اِوا خاله چت شد؟-

 یشود. با تکان دست یرا پوشانده، شل م میکه پاها یملحفه ا یو دستانم از رو دیآ یحالم جا م یچشم بر هم زدن در

 رسد: یکه انگار خاله ام است به گوشم م یهمان خانم یدوزم. صدا یم ینگاهم را به شاد

 خاله؟ یخوب-

 کنم. یبه صورتش توجه م شتریدهم و ب یسر تکان م تند

 !ندیشود لبخند به لبانم بنش یموضوع باعث م نیهم دیبه عکس مادرم دارد و شا یادیز شباهت

است تا به من! نگران خورد و خوراکش در  یتوجهش به شاد شترینشسته است، ب نمیکه خاله بر بال یتمام مدت در

اسکناس توسط خاله  یاست که مقدار یزمان م،یقسمت برا نیزتریو زمان استراحتش است! تعجب بر انگ مارستانیب

 ماند! یشود و از چشم من هم دور نم یچپانده م یدر دست شاد

 پلکد! یمن، کمتر در اطرافم م یو اجبار بیعج یبعد از آن بازرس بایشک
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 !...ایاما برد و

که از دهانم خارج  یتک تک کلمات میتوانم بگو یبه جرات م دیزوم است! شا میمن و کارها یمدت نگاهش رو تمام

 شده را از شدت توجهش حفظ شده است!

ندارد و  یتیجذاب میقبل، حضور خاله برا ییها قهیاتاق را ترک کنند! برخالف دق نیتر ا عیخواهد هر چه سر یم دلم

 برقرار کنم! یکیکردم نشد با او ارتباط نزد یور که فکر مآن ط

خرم!  یرا به جان م نیخاله مه یسرسر یمن هستم که خداحافظ نیو ا زد،یخ یکردن شان بر م یراه یبرا یشاد

 اش! رهیماند و نگاه خاص و خ یم ایکنند و فقط برد یاتاق را ترک م

 .ردیگ یو مقابلم قرار م دیآ یکه جلو م رمیگ یبه دندان م لب

 ی! که جایادامه بد دیرو با یوتراپیزیحالت روبه راهه. تنها جلسات ف گهینمونده! دکترت م صتیبه زمان ترخ یزیچ-

 کردم. هیبرات ته هیهد هی ی! راستینش تیدنبالت تا اذ امینداره، خودم م یناراحت

که داخل  یعطر ی شهیبرق ش یکند. نگاهم رو یکشد و درش را باز م یم رونیب بشیاز ج یزنان جعبه ا لبخند

 ماند! یجعبه است ثابت م

 .دیآ یجلو م لیتحو یکشد و دستش برا یم رونیرا ب شهیش

 ه،یمجوزِ قبول هد نیبا ا دیکند! شا یم خیدهم کف دستم بگذارد که تماس دستش با پوستم، مو به تنم س یم اجازه

 قصد دارم زودتر از شر حضورش خالص شوم!

بوده ام، اما حاال به شدت دلم  کیدانم تا چه حد به او نزد یداشته، نم تیاهم میدانم در گذشته چه قدر برا ینم

شود!  رمیگ بانیگر ریاحساسات دست و پا گ نیخواهم تا گذشته را کامل درک نکرده ام ا یخواهد! نم یم ییتنها

که من همچو مرده  نیکنم! مگر نه ا یعاشق یادعا خودیو ب رمیبگ یرا به دروغ به باز یخواهم حس ناب عاشق ینم

 مانور دادن ندارد. یبرا ییاحساسات جا نیمتحرک هستم؟ پس ا یا

 هیشود چشم از آن هد یباعث م شیکند که صدا یم یدهان کج میعطر به رو ی شهیکنم، ش یکف دستم نگاه م به

 .رمیظاهرا با ارزش بگ ی

 زم؟ی! زود خوب و سرپا شو! باشه عزنمتیمنتظرم زودتر مثل گذشته سالمت بب-
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 :میگو یدهم و م یلحن آتش زننده اش؟ لبانم را به اجبار از هم کش م یدادم برا یم یجواب چه

 خدانگهدار!-

که  یکند بابت حرف یم ید دارد! سعخو یجا گریشوم! او که د یخودم هم متعجب م یکه به زبانم آمده حت یزیچ از

 :دیگو یپاشد و م یم میبه رو یوره ا میرفتار کند، پس لبخند ن یعیزده ام طب

 !ریشبت بخ ،ی! خوب بخوابیکنم خسته ا یاوه درک م-

 یو سر م ستدیا یباره م کیکشد، اما  یاش دنبال خود م یهمراه یدر برا یکند و چشمانم را تا جلو یگرد م عقب

 :دیگو یچشمانم م ی رهیچرخاند، خ

اون  یپر سوز و احساس ینرفته حرفا ادمیاما من که  ،یندار ادی! درسته تو به یکن ینکن احساسات تو مخف یسع-

 شبو!

 شود! یکند و از در خارج م یحواله ام م یچشمک

 اورمین ادیبسپارم! الاقل تا گذشته را به  یچه نه، من فعال قصد ندارم قلبم را دست کس یداشته باش ادیتو به  چه

از خودم هم  یشناخت یندارم! بگذار اگر قرار است، با درک گذشته دوباره دل بندت شوم، نه حاال که حت یقصد

 ندارم!

* 

 !دیآ شوازمانیبا اسپند به پ یدهم تا شاد یم بایشک فیظر یام را به شانه  هیتک

 باشد!  یمناسب و لوکس یجا دیاندازم، از ظاهرش که مشخص است با یبه ساختمان مقابل م ینگاه مجددا

 نیاول یشود و با درد رو یرا معذب نگاه دارم. آخر طاقتم طاق م بایتا کم تر شک رمیگ یراه پله م یاز نرده ها دست

 !نمینش یپله م

 :دیگو یکند و م یماساژ دادن شانه اش، نگاهم م نیدر ح بایشک

 .یشد ینم تیکرده، وگرنه اذ دایپ ی! آسانسور مشکل فنیآبج یدار یعجب شانس-

 :میگو یزنم و م یم شیبایبه صورت ز یلبخند
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 داشتم! یپس مشخصه از اول هم شانس گل و بلبل-

چرخانم تا با چشم آمدنش را تماشا کنم. ظرف اسپند در دستش تکان  یرسد، سر م یبه گوش م یشاد یپا یصدا

 بایفرستد. لبخند زنان با کمک نرده ها و شک یگرداند و پشت هم صلوات م یکند! دور سرم م یخورد و دود م یم

 :دیگو یکه با خنده م ستمیا یم

 .یشد تیکردم. ببخش اذ ینم دایظرف اسپندو پ یوا-

 قدم را نیاول

 

 دهم: یدارم و نفس زنان جواب م یم بر

 پله است؟ تلف نشم تا باال! یلینداره! خ یبیع-

 کنند. یم تمیشود و به باال هدا یخندند، دستانم از دو طرف گرفته م یدو به حرفم م هر

 !میایبود دو طبقه پله را باال ب ازیکنم که فقط ن ینفس زنان خدا را شکر م م،یستیا یم یرنگ یدر قهوه ا مقابل

 !میشو یکند و هر سه داخل م یدر را باز م یشاد

 .رندیگ یم یکنند و خودشان هم مقابلم جا یم تیمبل هدا نیتا اول مرا

 :میگو یدهم و همان طور م یرا آرام ماساژ م میپاها

 !نیشد تیاذ دیببخش-

 :دیگو یو م زدیخ یبر م یاز جا یشاد

 دم یکنه! برم چا یحرف و نزن، آدم که با خواهرش تعارف نم نیا وونهید-

 !نمی. بدو ببسیبنو فتویتو هم برو تکال بایاز تن مون در بره! شک یخستگ کنم،

 اندازم. یبه اطراف م یکل یشود، نگاه یپرداختن به دروسش جمع م یبرا بایشک یکه لب و لوچه  نیتوجه به ا یب
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 یوجود دارد که قطعا جا ییو سمت چپ راهرو ییرایاست. سمت راست پذ یدر ورود یدرست رو به رو آشپزخانه

 دهد! یو اتاق ها را نشان م سیسرو

 زند! یبه دلم چنگ م یبیاراده حس غر یگزم و ب یلبم را م ی گوشه

چرا دست از  یبگیحس غر نیوجود ندارد؟ ا میبرا ییآشنا زیچ چیکنم! چرا ه یرود و بغض م یام در هم م چهره

و حس  یریدلگ نیپس علت ا ستند؟یها خواهرانم ن نیمگر ا ست؟یام ن یجا محل زندگ نیدارد؟ مگر ا یسرم بر نم

 ست؟! یزیچه چ بمیغر

 :دیگو یشوم که م یم رهیدود، به او خ یم فنیبه سمت آ بایو شک دیآ یفشارم که زنگ در به صدا م یبه هم م لب

 اومدن! رضایو آقا عل وایش-

 ریآن ها را درگ دیکنم، نبا یسر دارم را مرتب م یکه رو یزنم و با لبخند، شال یچشم پس م یاشک را از گوشه  نم

 درونم کنم! یحس ناشناخته 

* 

 :میگو یام م یاحوال پرس یبرا وایشوم و در جواب ش یم رهیخ یچا یمحتو ینیس به

 ممنون بهترم!-

را  میرود. فنجان چا یکنند. حوصله ام سر م یصحبت م یآورم! از هر در یشان سر در نم یام! از صحبت ها خسته

 :میگو یو م رمیگ یمبل م ینوشم، سپس از دسته  یم

 خسته ام! ن؟ینشونم بد شهیکجاست؟ ماتاق من -

 :دیگو یم بایفهمم، که شک یکنند را نم یکه به هم م یمعنا دار ینگاه ها لیدل

 من اتاقمو بدم بهش؟ یخوا یم-

به  شیو اشاره ها مایشود، متوجه ا یمتمرکز م یشاد یکه نگاهم رو نیزده است، هم یحرف را خطاب به شاد نیا

 جا چه خبر است؟ نیکند! ا یدر قلبم نفوذ م یشک و دو دل شتریشوم و ب یم بایشک

 رسد: یبه گوشم م یلرزان شاد یصدا
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 میتو ببر لیوسا میحال مامان مجبور شد تیما به خاطر رعا ،یبود مارستانیمدت که تو ب نیعه... شانا... ببخش ا-

 از اتاقا استراحت کن! هان؟ یکیفعال تو  یخوا ی! تا مامان کم تر غصه بخوره! میانبار

را به صورت  یشاد یحرف ها قتیآورم تا رنگ حق یتک تک شان فرود م یچهره  یسو و نا آرامم را رو یب نگاه

 شود! ینم دمیعا یگرید زیشان چ دیاما جز نگاه پر ترد نم،یشان بب

 :میگو یرفته م لیتحل یی! با صداستمیجمع دروغ گو ن نیا انیدر م شیب یا بهیلرزد! من غر یدوباره از بغض م لبانم

 کمکم کنه! یکی شهیم-

 یرا م میبازو وایکنند که در آخر ش یو مردد به هم نگاه م ستندیا یشان م یبه ظاهر خواهرانم در جا یسه  هر

 !ستمیبا یکند در جا یچسبد و کمک م

 رمیگ بانیکه گر یبیحس غر نیاراده از ا یو ب رمیگ یم شیمانند را پ ییراهرو ریسست و کوتاه مس ییقدم ها با

 .زدیر یم نییاز چشمم پا یشده است، اشک

 نییو نگاهم را به پا رمیگ یم یتخت جا یکند، آرام رو یام م یکند و تا کنار تخت همراه یرا باز م یدر اتاق وایش

 :دیگو یم یام نشود که با مهربان یدوزم تا متوجه ناراحت یم

 ؟یکمک کنم لباس عوض کن یخوا یم-

 دهم: یخش دار جواب م ییصدا با

 !اریتونم! فقط لطف کن لباسامو واسم ب ینه خودم م-

 :ستدیا یصاف م دستپاچه

 .ارمیاالن م نیحتما... هم-

 :دیگو یم یبلند یخروج از اتاق با صدا نیح و

 ن؟یشانا رو کجا گذاشت یلباسا ؟یشاد-

 به در اتاق چشم بدوزم! نیشود غمگ یبعد پچ پچ صحبت شان باعث م و



 برد ادیگذشته ام را 

24 
 

 بایشوم مرا به اتاق شک یکمد پر از عروسک متوجه م کی دنیچرخانم و با د یماتم زده ام را اطراف اتاق م نگاه

 آورده اند!

از  یدردناک و گرفته است و بعض یکشم. هنوز بدنم تا حدود یم رونیرا از پا ب میشوم و جوراب ها یخم م یکم

 .رمیکمک بگ یاوضاع از کس نیخواهد با ا یاما دلم نم ست،یکارها در توانم ن

 کند! یاش را پر م یقبل یخورم، اما باز مصرانه جا یرا فرو م نمیلحظه بغض سنگ هر

 .ردیگ یم یدهد و کنارم جا یم لمیتحو یشود. لبخند یدست لباس وارد م کیهمراه  یباز و شاد یاتاق با تقه ا در

 از لباسات. بذار کمکت کنم! نمیا زم،یعز ایب-

 :میگو یکشم و م یکه خودم را عقب م دیآ یمانتو ام جلو م یدکمه  نیباز کردن اول یبرا دستش

 تونم! یخودم م-

 اندازد. یباال م یکند، سپس شانه ا یم میتماشا متعجب

 !ارمیباشه، پس لباس بپوش تا شامتو ب-

 :میگو یلب م ریو ز رمیگ یها را به دست م لباس

 خوام استراحت کنم. یندارم، م لیممنون. م-

 کشد. یلبش را به درون دهانش م ی گوشه

 .یشام تو کامل بخور دیباشه، فعال استراحت کن! فقط به خاطر داروهات با-

 :میگو یخواهد از اتاق خارج شود که م یم

 کن که اتاقشو تصاحب کردم! یعذر خواه بایاز شک-

 

 :دیگو یچرخد و دست پاچه م یسمتم م زیت

 .ریکه اتاق تو رو تصاحب کرده! راحت باش! شبت بخ باستیاتاق خودته! در واقع شک نینه نه، ا-
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کودک هم  کیمانم! مرا ابله فرض کرده اند؟  یم رهیاتاق خ یو به در بسته شده  ندینش یلبم م یگوشه  یشخندین

 چرا؟ ند؟یگو یشود! چرا دروغ م یمتوجه حاالت مشکوک شان م

لباس  کیدهد!  یم یینو یکنم! بو یم کیرنگ، آن را به دماغم نزد ییمویبلوز ل دنیکنم و با د یلباس را باز م نیاول

 اند؟! اوردهیسابقم ن یو دست نخورده است! پس چرا از لباس ها دیجد

 !ریز یلباس ها ی! همه نو هستند! حتمیبو یلباس ها را م کل

خزم  یپتو م ریکنم. با سر درد ز یتن م یلباس ها را با مشقت و سخت زمیر یاشک م یسر در گم نیکه از ا یحال در

 کنم. یخفه م رشیو هق هقم را ز

* 

 

 قصد دارم خود را به خواب بزنم. میهستم و با فشردن چشم ها تیاهم یخورد ب یکه به در اتاق م ییتقه ها به

پچ پچ کنان به گوشم  یشاد یبعد صدا یکم ستد،یا یسرم م یکنم رو یشود و حس م یآرام وارد م یآخر کس در

 رسد: یم

 رسه! یم ستیاالن سرو با،یبجنب شک فت؟یتو ک یتو گذاشت یتو بردار، برنامه درس فیک ایب-

 :دیگو یکه م بایغرولند شک یشود و صدا یدورتر بلند م یریدر مس یخش خش یصدا

 امروز نرم؟ شهی! میشاد ادیصبح متنفرم! خوابم م فتیآخه من از ش-

 !نمی! بدو بب؟یچ گهید-

 :دیآ یگونه ام به نوازش در م یو دستش رو ندینش یتخت م یموقع کنارم رو نیهم

 ! شانا؟یوتراپیزیف یجلسه  یبر دیشو با داریب زم؟یشانا؟ عز-

 :دیگو یمانم که م یم رهیکنم و به سقف خ یچشم باز م آرام

 . باشه؟یوتراپیزیدنبالت که ببرتت ف ادیم ایدانشگاه و مدرسه! برد میر یم میدار بایمن و شک ؟یشد داریب-
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 :دیگو یفشارم که باز م یهم م یچشم رو تنها

 !؟یباهاش راحت نی. ببمیکرد هیعصاهارو برات ته نیا شبینگران پاهاتم نباش، د-

به  یتوانم قدم یتالش م یکند و با کم یبغلم را پر م ری. زستمیا یم یکه به کمکش در جا ردیگ یرا مقابلم م عصاها

 یشاد یروم که صدا یرا هم جلو م گریندارم، چند قدم د یبه کمک کس یازیکه ن نیجلو بردارم! خوشحال از ا

 رسد: یمسرورانه به گوشم م

 نرفت! شهیدارم که نم یخواست تنهات بذارم، اما مجبورم! کالس مهم یخوبه! دلم نم یلیخ-

 :دیآ یاز کنار در اتاق م بایشک یموقع صدا نیهم

 اومد، خداحافظ. سمیسرو-

و داخل آشپزخانه  دیآ یمن جلو م یهمپا یروم. شاد یدهم و همان طور به داخل سالن م یلب جوابش را م ریز

 .میکند تا صورتم را بشو یکمک م

 ،یکشد تا مشغول شوم، با کمِک حوله ا یصبحانه را جلو م ینیس نم،یکشد تا بنش یم رونیب زیرا از پشت م یصندل

 :دیگو یسپس م رد،یگ یرطوبت صورتم را م

 میحاضر شو که ن ی! صبحونه تو خوردیدر بر یتا جلو یکه زنگ نزنه تا مجبور ش ایدادم برد شبیخونه رو د دیکل-

 رسه. یم گهیساعت د

 کند: یبوسد و باز سفارش م یشود و گونه ام را نرم م یم خم

 استفاده کن. یذارم. دوست داشت یبرات م شممیتخت، لوازم آرا یذارم رو یملباساتو -

 شوم! یم میچا یشده  نیریشود و من آرام مشغول خوردن فنجان ش یآشپزخانه خارج م از

 رسد: یاز سالن به گوش م شیگذرد که صدا یم یکم

 خداحافظ. .یکنم زود برگردم تا تنها نمون یم یمن رفتم شانا، مراقب خودت باش. سع-
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 یچپانم که ب یدر دهانم م یرسد، لقمه ا یبسته شدن در به گوشم م یکنم که صدا یم بشینص یلب خداحافظ ریز

 یو پوچ ییشده ام، حس تنها ریشوند! باز دل گ یگونه ام روان م یشکند و قطرات اشک از رو یاراده بغضم م

 :سمپر یخودم مو مثل چند روز گذشته از  ردیگ یوجودم را در بر م یسراپا

 کنم؟ یجا چکار م نیهستم؟ ا یمن ک-

 فشارم! یصورتم م یو دست رو ردیگ یهقم اوج م هق

 یمردانه ا یگذرد که صدا یم یکنم، کم یم زیمانم و گوش ت یم یدر قفل در، ثابت در جا دیچرخش کل یصدا با

 شود: یبلند م

 ؟یشانا؟ خونه ا-

 دهم: یپاسخ م یلرزان یدهم و با صدا یرا فرو م لقمه

 جام! نیبله، من ا-

 :دیگو یدهد و م یم لمیتحو یشود، لبخند یم دهیاپن د یتنه اش از رو باال

 ؟یسالم، چطور-

 کنم. یو مرتبش م ندینش یشال م یاراده دستم رو یب

 سالم... خوبم!-

 .ندینش یمقابلم م یصندل یشود و رو یآشپزخانه م داخل

 ؟یکرد هی! گرنمتیبب-

 :دیگو یکشم که م یبه صورتم م یو با عجله دست رمیگ یلبم را به دندان م ی گوشه

 دختر، چت شده؟ یه-

 دهم: یدهم و معذب پاسخ م یدهانم را فرو م آب

 ! خوبم!ستین یزیچ-
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 .ستمیا یم یدهم و در جا یبغلم جا م ریرا ز عصاها

 حاضر شم! رمیم-

و معذب  زمیر یعرق م یدور کنم، کل دگانشیکاود و من تا به کمک آن عصاها خود را از د یرا م میسر تا پا نگاهش

 شوم! یم

 !دیپرس یرابطه م نینظرم را در ا ا،یقبل از فرستادن برد یشاد کاش

* 

ماند.  یام ثابت م یکنار یلباس ها یکنم که نگاهم رو یعصاها را با نفرت رها م م،یآ یتخت فرود م یزنان رو نفس

شلوار  نیبا ا طیشرا نیکند که در ا یخوب درک م یبه همان رنگ. ظاهرا شاد یو دامن شلوار یسورمه ا یمانتو کی

 شود! یدوخته م یشاد شیکوچک لوازم آرا فیک یرو مشوم، نگاه یم دنی. ناچار مشغول پوشمیآ یراحت تر کنار م

 را چه کنم؟ میدردناک و عصاها یکنم، پاها بایشود بزک دوزک کرد؟ صورتم را ز یمگر م تیموقع نیا در

 با ع همراه

 

 رد،یگ یگونه ام قرار م یاندازم، دستم آرام رو یم یروم. به صورتم نگاه یم نهیتا مقابل آ میصا

 

صورتم را از  ی! تک تک اجزادیآ یام هنوز به چشم م یشانیپ ی هیخورد، آثار بخ یصورتم چرخ م یبه رو چشمم

 ،یدرشت مشک ینسبتا برجسته، چشم ها یینامرتب و اصالح نشده! گونه ها یبلند، ابروها یشانیگذرانم، پ ینظر م

به خواهرانم هستم؟ آن قدر  هیمن شب ایکه آ تاس نیبندد ا یکه در ذهنم نقش م یسوال نیمتناسب! اول ینیلب و ب

 روغ باشد!هم د مانیخواهرانه  یترسم رابطه  یم یشان متعجب و مشکوکم که حت یاز رفتارها

ثابت  شیانتها یکه نگاهم رو چانمیپ یبلند شده را دور دستم م یشش ماه حساب نیرا که مشخص است در ا میموها

 رسند؟! یبه خود م یبوده ام که حساب ییمن از آن دسته دختر ها یعنیماند، رنگ شده است!  یم

 رنگ شده و آراسته بوده!؟ شهیهم میموها یعنی
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 زنم! یگردنم گره م ریکشم و ز یسرم م یرا رو یروسر م،یاندازم و بعد از بستن موها یباال م یا شانه

گرد شده  ییکشد! متعجب با چشم ها یبه داخل سرک م ایشود و برد یباز م یاجازه ا چیه یموقع در اتاق ب نیهم

 پرسد: یکنم که م ینگاهش م

 ؟یحاضر شد-

 :میگو یاندازم و با حرص م یرا باال م میابروها

 کردم! یطرز داخل شدنت شماتتت م نیتنم نبود حتما بابت ا یاگه لباس مناسب-

 :دیگو یکند و م ینوبت اوست تا تعجبش را به رخ بکشد، لبانش را غنچه م حاال

 ؟یشد بهی! چرا غرمیحرفارو با هم ندار نیشانا؟ من و تو که ا-

 :میگو یکه م ستدیا یو مقابلم م دیآ یجلو م یقدم

 شیب یکی! لطفا نزدست؟ین ادمیاز گذشته  یچیمن ه دیکن یدونم! چرا درک نم یم بهیشدم چون شما رو غر بهیغر-

 !دیاز حد گذشته رو مثل مته تو سرم نکوب

 :دیگو یاندازد و م یباال م ییابرو

ذارم  یهمه برات سنگ تموم م نید آخه چته تو؟ ا ،یزن یحرف م یجور نیا یخواد فک تو خرد کنم وقت یدلم م-

  ؟یکن یم یباز ازم دور

 :میگو یکنم! فکش منقبض شده که م ینگاه م تشیروند و متعجب به عصبان یخود به خود در هم م میها اخم

 من؟ هان؟ یبرا یتو چه کار کرد-

کنم سمتش بروم و همان  یم یافتد. با عجله سع یگذاشته ام، م یپاتخت یکه رو یعطر شهیش ینگاهم رو ناگهان

 :میگو یطور م

 خوام. ینم نویارزشه، من ا یعطره ب نیاگه منظورت ا-
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. شوکه ردیگ یو هر دو دستم را به دست م دیآ یحال تقال هستم تا زودتر عطر را بردارم که دستانش جلو م در

توانش را از دست بدهد. قطعا اگر عصاها  میشود کنترلم از دستم خارج شود و پاها یباعث م نیکنم و هم ینگاهش م

 افتادم! یم نیزم یبغلم نبود مطمئنا با سر رو ریز

رسم  یکه م شیکنم... به چشم ها زیصورتش را آنال یشتریشود با دقت ب یخورد و باعث م یمان در هم گره م نگاه

 زند: یکه همان طور لب م نمیب یلبانم ثابت م یبرق نگاهش را رو

 ؟یریگ یداشتم! چرا زود جبهه من یمن منظور-

 :میگو ینگاه ها م نیکشم و خسته از ا یم رونیب شیپنجه ها نیرا با تقال از ب دستانم

 رم! یخودم م نیمنو برسون نیخوا یاگه نم-

 زند: یم شیبه موها یکشد و چنگ یم یکالفه ا پوف

 تو آخه! یشد ی! چه قدر نازنازمیبر ایب-

 گذرم. یاندازم و از کنارش م یبه او م یچپ نگاه

 :میگو یشود تا کمکم کند که م یگذارد و خم م یرا مقابلم م میرسم، کفش ها یکه م یکنار جا کفش به

 تونم! ینداره! خودم م یلزوم-

 پوشم. یهست کفش ها را م ی. با هر جان کندنستدیا یزند و صاف م یم شیبه موها یچنگ

 یدو طبقه را با عصا ط نیا دیبا یعنی! زدیخ یافتد و آه از نهادم بر م یپله ها م ینگاهم رو میشو یدر که خارج م از

 کنم؟!

 :دیگو یو م ستدیا یکنارم م ایبرد

 رو بذار کنار. ی! پس لطفا لجبازیدار اجیبه کمک احت گهیجا که د نیا-

 شوم! یاعتنا م یدستش دور کمرم ب یبه گرم یحرف چیه یفشارم و ب یرا به هم م لبانم

کند! صدا و  یذهنم را مشغول م یاندک حساب یفاصله  نیسوزاند و ا یرا م میکف دستش پهلو یمدت داغ تمام

 شود! یباعث مور مورم م یشود و هرازگاه یتنفسش کنار گوشم احساس م یگرما
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شود که با  یم نییکند و دستش نوازش گونه باال و پا یبه کمرم وارد م یفیفشار خف م،یرس یپله ها که م نییپا به

 :میگو یبه او اندازم و م یشتاب نگاه خشن

 حد خودتو بدون! -

 :دیگو یدهد و م یتکان م یزنان به او چشم دارم که سر نفس

 دختر! یتو واقعا زده به سرت! خل شد-

 مرد متنفرم، نیخواستم! از ا یرا م ی! من شادندینش یاشک به چشمم م یفشارم و از زور بدبخت یهم م یرو دندان

 خواست محتاج کمکش باشم! یدلم نم زمیاوضاع نفرت انگ نیبا ا

 نالم: یم یخورد که همانند کودک یاش در صورتم چرخ م یعصب نگاه

 نکن نکن نکن! تمی! اذیمورد آزار قرارم بد شهینم لیدل ادینم ادمی یچیچون ه-

ندارم تا  یآنچنان یرویسالم و ن یدست و پا ست،یبزند، اما من دست خودم ن رونیکم مانده است از حدقه ب چشمانش

 توانم با حرف به او بفهمانم چه قدر از خر فرض کردنم، متنفرم! یاز خود دفاع کنم! فقط م

 :دیگو یم یو عصب ردیگ یلبش را به دندان م ی گوشه

! راه یقصد کمک به تو رو داشتم! اما تو از همون اول هم کله شق بود شهیکردم؟ من که هم تتیاذ یمنِ احمق ک-

 غلط کنم کمکت کنم! گهی! دمیبر فتیب

 افتم. یبه راه م ،یلرزان از بغض ناتوان یرود! با لبان یخودش جلو تر م و

 دهم. ینم یتیجمالتش شده، اما اهم ریدرگ فکرم

 رسم. یم لشیتر از او به اتومب رید یلیخ

 

 .رمیگ یم یجا یصندل یرو یکنم و به سخت یعقب را باز م در

 است. رونیکنم و نگاهم فقط به ب یبه مقصد بغ م دنیرس تا
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و  میتا با مکافات باال بروم. در اتاقک آسانسور هر دو اخم به چهره نشانده ا ستیدر کار ن یبار پله ا نیا خوشبختانه

 !میآسانسور هست ستادنیمنتظر هر چه زودتر ا

توجه به او تا اتاق  یو ب میآ یم رونیرا به من داده باشند با عجله ب ایشود انگار که دن یکه درب آسانسور باز م نیهم

 روم! یمخصوص جلو م

 

 !ستیگردم، اما ن یم ایو با چشم دنبال برد میآ یبه داخل سالن م یوتراپیزیف یاز جلسه  خسته

 رد،یگ یوجودم را در بر م یگذرانم. ترس، لحظه ا یبار سالن را از نظر م نیچندم یکشم و برا یترس گردن باال م با

 کی یبه همراه ندارم! بدبختانه حت یپول چیه ستم،یرفته؟ حاال من تک و تنها چه کار کنم؟ آدرس خانه را بلد ن یعنی

 !رمیبگندارم تا با آن تماس  یشماره ا چیه شتمدا یتماس گرفتن ندارم، اگر هم م یهم برا لیموبا

بروم و  نییبا آسانسور به پا رمیگ یم میشود، تصم ریاشکم سراز تیجمع نیفشارم، کم مانده مقابل ا یبه هم م لب

 !میراه چاره بجو یبه کمک کس ابانیدر خ

 یچهره ها دنیچرخانم! با د یو چشم م دارمیسر در گم آرام قدم بر م یشود با نگاه یآسانسور که باز م درب

کند و  یرا تار م دگانمیکه اشک، د ستمیا یرو م ادهیفشارد. درمانده وسط پ یرا م میبغض گلو ابان،یناشناس افراد خ

شود از جا بپرم و آن جاست که نگاهم  یباعث م یلیببوق اتوم یموقع صدا نیشود، هم یام وارد م ینیبه ب یسوزش

 ماند! یثابت م ایبرد یچهره  یرو

شوم! با عجله به  یبار هم که شده به شدت از حضورش خوشحال م کی یاز او ندارم، اما برا یدل خوش چیآن که ه با

 رسد: یبه گوشم م شیکه صدا رمیگ یم یعقب جا یصندل یروم و رو یکمک عصاها جلو م

 به امان خدا و برم رد کارم! نجایهنوز مثل تو به سرم نزده که ولت کنم ا-

 دهد: یفشارد و ادامه م یپدال گاز م یرا رو شیکنم که پا ینم دایپ یعمق حرفش مفهوم از

 که قدر بدونه! هیک یول-
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صورتم جا خوش کرده است. او  یمن اخم رو کی شیو به جا ستین یحضورش خبر یبرا یاز آن حس خوشحال گرید

لمس کردن کمرم، مشخص ! از آن طرز ورودش به خانه و اتاق و بعد هم دیآ یم حیمرد پررو و وق کیاز نظر من فقط 

 بوده باشم! یمرد نینبه حال من اگر در گذشته عاشق چ یو پررو است! وا دهیاست چه قدر در

 به خانه برسم بلکه از شر حضورش راحت شوم! یکنم تا ک یکنم! خدا خدا م یکه زد تره هم خرد نم یحرف یبرا

با کم  دیها چشم دارم، شا ابانیتوجه فقط به خ یشود، هستم! اما ب یشاملم م نهیکه از آ یحرص ینگاه ها متوجه

 از رو برود! میها یمحل

و  رمیگ یشود، عصاها را به دست م یم ادهیکند و زود تر از من پ یرسد توقف م یخانه که م یساختمان آشنا مقابل

و منتظر  ردیگ یرا م میحرف عصاها یب ایشود. برد یباز م رونیدر را بکشم که در از ب ی رهیبرم تا دستگ یدست م

به کمکش  میکشم. هرچه هم بگو یبا حرص از دستش م رادزدم و عصاها  یشوم! نگاهم را از او م ادهیشود تا پ یم

 فهمد! یندارم، باز نم اجیاحت

که همراه دارد قفل در را  یدیکند و با کل یم یدست شیروم تا زنگ خانه را به صدا در آورم که پ یقدم جلو م چند

و خشک  رمیگ یدر دستانش! دستم را سمتش م دیچرخد و نگاه من سمت کل یکند. او نگاهش سمت من م یباز م

 :میگو یم

 !دیکل-

 :میگو یچشمانش م ی رهیو خ رمیگ یدهد. سرم را باال م ینشان نم یعکس العمل چیه

 گفتم؟ یچ نیدینشن-

 :دیگو یزند و م یآورد و در چشمانم زل م یهم کم نم او

 !دمیکه گرفتم، به خودشم پس م یاز همون-

شود! همان  یبراقش را له کنم تا مگر حرصم خال یچنان کفش ها میخواهد با پا یقدر اعصاب خرد کن! دلم م چه

 دهم: یطور اخمو پاسخ م

 .دمیم یشاد لیتحو دوی! خودم کلیاینداره تا باال ب یشما زحمت نکش! لزوم-

 رود. یشود و به سمت راه پله م یم لوتیکه زدم وارد پ یتوجه به حرف یب
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شوم و به سمت راه پله  یفشارم. آرام وارد م یهم م یشوم و دندان رو یم رهیگرد شده به راه رفته اش خ یچشمان با

 یمقابل در خانه م یمهم حال و روز من است که وقت ست،یرسم مهم ن یدوم م یکه چگونه به طبقه  نیروم. ا یم

 یعصاها را ندارد و کم مانده مقابل در از خستگ یرو منمانده، دستانم تحمل نگاه داشتن وزن میبرا یینا گریرسم د

 ولو شوم!

گلگون و داغ جلو  ییشوم. نفس زنان با گونه ها یکنم تا باز شود، سپس داخل م یوارد م یپا به در باز خانه ضربه ا با

 ام کند! یعصب شتریبتواند  یاست که م ایخونسرد برد یچهره  دنیروم و فقط د یم

 کند! یزند و نگاهم م یگاز م یبیمقابلش س ی وهیمبل لم داده و از داخل ظرف م یرو

 :دیگو یبلعد و م یمار م کیرا مثل  بشیس ،یخستگ ایاست  تیعصبان یاز رو میدانم نفس زدن ها ینم

 دختر خاله! یخسته نباش-

 شود و نداند از کجا خورده! یکیرا پرت کنم درون صورتش تا چشم و دهانش  میخواهد عصاها یقدر دلم م چه

طور خواهر پر  نیو هم دیکل ادیب یتو رو که تنگ نکردم! منتظرم شاد یجا ؟یکن ینگاه م یجور نیچرا ا ه؟یچ-

 !یراحت باش یتون یبدم! تو م لشیافاده شو تحو

 اندازد! یپا م یکند و پا رو یرا روشن م ونیلغزد، تلوز یکنترل م یدکمه  یدستش رو و

 یر یخونم نم یکارد بزن گرید

 

 !زد

 رسانم. یدهم و خود را تا مقابل اتاق م یحرص عصاها را حرکت م با

* 

 دهد! یچرت کوتاه را نم کیزدن  یباالست که اجازه  یبه قدر ونیتلوز یزنم، صدا یتخت م یرو یغلت

 بار قفلش کرده ام تا مبادا هوس وارد شدن به اتاقم را داشته باشد! نیکنم! ا یاتاق نگاه م یدر بسته و قفل شده  به
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 یبه خانه بازگشته اند، خوشحالم م بایشک ای یکه شاد نیکنم، ا یم زیگوش ت یصحبت شخص تازه وارد یصدا با

 کند!

گرد  یشود. با چشمان یم دهیکش نییدر پا ی رهیخورد و بالفاصله دستگ یبه در اتاق م یگذرد که تقه ا یم یکم

 کند: یرا راحت م المیخ یشاد یصدا دنیشده به در زل زده ام که شن

 .میناهار بخور ایمن اومدم. ب زمیشانا؟ عز-

زنم و از اتاق  یبغل م ریو عصاها را به ز میآ یم نییاز تخت پا یکشم و با احساس گرسنگ یبه شکم صافم م یدست

 شوم. یخارج م

 مسرور هستم. یزنم، از حضور شاد یم یکوتاه لبخند

 یافتد که رو به رو یم ایخواهم لب باز کنم و سالم بدهم، چشمم به برد یکه م نیروم و هم یمقابل آشپزخانه م تا

به  یکشم که شاد یم یقیافتد، نفس عم یزند! هر دو همزمان نگاه شان به من م ینشسته و حرف م زیسر م یشاد

 :دیآ یاستقبالم م

 !ایعصاها راه افتاد نی! خوب با ازمیسالم عز-

 یگاز م یغذا به پا دنیکش یبرا ی. شادرمیگ یم یجا ایدهم و به کمکش کنار برد یم لشیتحو یا مهینصفه ن لبخند

 :دیگو یشود و م یصورتم خم م یرو ایرود که برد

بس که صورتت پر مو  شهینم دهیاز پوستت د یزیکنم چ یفاصله که نگاهت م نیاز ا شگاه؟یآرا یبر یخوا ینم-

 شده!

 :دیگو یخنده م انیشود و م یبلند م یشاد دنیخند یلرزم. صدا یاش به خود م ییو از پرو رمیگ یبه دندان م لب

 جفت مونو سر و سامون بده! ادیب مینس گمینکن! خودم م تیخواهرمو اذ ا،یبرد یآ-

 گردد! یبر م زیپلو به سر م سیبا د و

 :دیگو یم یو کالفه ام که شاد ریسر به ز ایبرد ییاز پرو هنوز

 کردم؟! یمن چه کار م ی! اگه نبودیدیزحمت کش یلیخ ا،یبرد یمرس-
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 کند؟! یتشکر م یمردک از خود راض نیطور از عمق جان از ا نیکنم! چرا ا ینگاه م یبه شاد متعجب

 دهد: یکشد، جواب م یخودش غذا م یهمان طور که برا ایبرد

 غذا تو بخور از دهن افتاد! ؟یباز تو شروع کرد-

 :دیگو یدارد و م یبشقاب مقابلم را بر م یشاد

 !میرو جبران کن یشانا کرد یکه برا ییدونم چه طور کارا یواقعا نم یگاه-

 یقدر جا نیبردن ا یوتوراپیزیف یجلسه  کی یعنی د،یآ یبه گردش در م ایو برد یشاد نیشود و ب یگرد م چشمانم

 پرسد: یزند و م یم یلبخند ند،یب ینگاه متعجبم را که م یتشکر دارد؟ شاد

 جوجه؟ ایکباب بذارم برات -

 دهد: یمن جواب م یجا ایبرد

 خب معلومه جوجه!-

 دهد: یاندازد و ادامه م یچشم به من م یاز گوشه  ینگاه و

 نکرده باشه! رییالبته اگه ذائقه اش تغ-

 :میگو یلج او هم که شده، سرد م یبرا

 خورم! یمن فقط کباب م-

را  یلیچرب و چ ی دهیکوب یلیم یگذارد! با ب یکشد و مقابلم م یغذا را م میبرا یشود و شاد یشان متعجب م نگاه

 یجوجه در ظرفم قرار م یشود، که ناگاه تکه ا یم دهیجوجه ها کش یاراده نگاهم رو یخورم و ب یم میهمراه با پلو

 کند: یم هیکارش را توج کهدوزم  یچشم م ایو به برد رمیگ ینگاهم را باال م رد،یگ

 جوجه اش حرف نداره! بخور خوشمزه ست!-

را انتخاب کردم؟  دهیاست به دروغ کوب دهیفهم یعنیشود!  یو مشغول خوردن م ردیگ یزود نگاهش را از من م یلیخ

 شوم... یکشم و با ولع مشغول خوردن م یچنگالم م رینا محسوس جوجه را ز
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به حرف  قیدق یلیخ ایکند، برد یم فیاز اتفاقات امروزش تعر ند،ینش یم زیرسد و پشت م یهم از راه م بایشک

و راحت است! خودش هم که  مانهیصم اریکند! رفتارش با خانواده ام بس ینطق م یسپارد و هرازگاه یگوش م شیها

کند. از  یو عزم رفتن م زدیخ یبر م ایببرم که برد اهاتاقم پن ییِکنم به تنها یجا تلپ شده است! قصد م نیظاهرا در ا

 دهم. یسرد پاسخش را م ش،یبلند باال یشود و در جواب خداحافظ یآسوده م المیرفتنش خ

 :میگو یم یشود رو به شاد یکه از در خانه خارج م نیهم

 !ادیازش خوشم نم ؟یانتخاب نکن میهمراه یاونو برا گهید شهیم-

 پرد: یباال م شیابروها

 ...هیمرد خوب ایچرا شانا؟ برد-

 دهم: یو جواب م رمیگ یرو از او م یدلخور با

 بهتره بگم ازش متنفرم! دی. شاادیبد! من ازش خوشم نم ایخوب -

 شود: یهم بلند م بایشک یصدا

 ؟یآبج ادیمهربونه! چرا ازش بدت م یلیاون که خ-

 :میگو یم کالفه

رو  یوتراپیزیجلسات ف ییتونم به تنها یندارم. خودم م یاجیاحت یداشته باشه؟! اصال به کمک کس یلیدل دیحتما با-

 برم!

 الیدر خ ایدهم، بگذار برد حیخواهد علت نفرتم را توض یقبال هم بوده ام! دلم نم دیدنده شده ام! شا کیو  لوس

قابل قبول باشد! پس سکوت  ریو غ یسطح اریآن ها بس یبرا حمیتوض دیاصال شا ایبماند  یشان همان مرد خوب باق

 دهم! یم حیرا ترج

 :دیآ یبه حرف م یشود که شاد یرد و بدل م بایو شک یشاد نیب ینگاه

اون  ی! راستزمینداره عز یکه دلخور نیکنه! ا تیبخوام همراه ایشانا، امروز مجبور شدم از برد امیخودم همراهت م-

 چه قدرم خوش بو و معرکه ست! دمش،یکه تو اتاقته از کجا اومد؟ صبح د یعطر
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 :میگو یزنم و م یصورتش زل م به

 ایمن و برد نمیداد! بب هیبهم هد ایاونو برد-

 

 م؟یقرار ازدواج با هم داشت قبال

 پرد: یباال م شیابروها یشاد

 ؟یپرس یم نوینه! چرا ا-

 دهم: یماند و جواب م یم رهیخ زیم یرو نگاهم

 !یجور نیهم-

 پرسم: یو م رمیگ یسرم را باال م بالفاصله

 من چند سالمه؟ یراست-

 :دیگو یدر جوابم م یشود و شاد یم زیمشغول جمع کردن م بایشک

 !یسال از من بزرگتر ۵سال! درست  ۲۴-

 خورد: یباز به گوشم م یشاد یکنم و صدا ینگاه م بایسال دارد؟! به شک ۱۹فقط  یشاد یعنیزند!  یلبخند م و

 وایزنه به سرش! ش یم یبزرگ یادعا یلیکنه، اما به وقتش خ یم یبا عروسکاش باز یسالشه! هنوز گاه ۱۰ بایشک-

 گذره! یهست که از ازدواجش م یسال ۹ هیسالشه،  ۲۸هم 

 دهد: یشود و ادامه م یکالمش م یچاشن خنده

 !یشد دهیترش گهی! مرهیگ یازدواج کرده االن به من خرده م یسالگ ۱۹چون خودش -

 :میگو یزنم، اما بالفاصله م یحرفش لبخند م یخندد! برا یم و

 ام؟! یپس من چ یباش دهیاگه تو ترش-
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 زند. یکشد که همراهم قهقهه م ینم یکند، اما طول یاول متعجب نگاهم م یخندم. شاد یبلند م یبا صدا و

* 

 شوم. یاز حمام خارج م بایکند و با کمک شک یبه تنم م یسرخ یحوله  یشاد

 یشاد یکشم که صدا یآرام دراز م یحمام حساب کیو خسته از  نمینش یتخت م یکند، رو یام م یاتاق همراه تا

 شود: یمانع بسته شدن چشمانم م

برات!  ارهیسر درد م دنیخواب سیخ یبا مو ادمهیاما من که  ست،ین ادتینخواب، تو  سیخ یپاشو تنبل خانم، با مو-

 تا برات سشوار بکشم. نیبش

 یکشد، در حمام هم حساب یرا به دوش م میکارها یکنم، ممنونش هستم! همه  یو لبخند زنان نگاهش م نمینش یم

 کرد. زیکند مرا تر و تم یکه کودکش را حمام م یو مثل مادر دییتنم را سا

مرطوبم  یموها نیب یدلچسب یو گرما چدیپ یسشوار در گوشم م یشود که صدا یوارد اتاق م یچا ینیبا س بایشک

 .دیآ یبه پرواز در م

 خود را منع کنم. زیتوانم از خوردن دو فنجان لبر یکند که نم یقرارم م یب یهل طور یبا عصاره  یمطبوع چا یبو

خواهد کمک کند  یآورد و م یم میدست لباس برا کی ی. شادمیکن یمن نوش جان م یرا در اتاق اتراق کرده  یچا

 :میگو یبپوشم که م

 ممنونم! ،یتونم شاد یخودم م-

دهم،  یام را به دراور م هیو تک ستمیا یم یقد ی نهیگذارد. با کمک عصاها مقابل آ یم میزند و تنها یم یلبخند

ماند،  یبدن برهنه ام ثابت م یتا بپوشم که نگاهم رو رمیگ یلباس را به دست م نیکنم. اول یحوله را از تنم خارج م

 یمیکنم، قد یبرم و لمسشان م یو آهسته دست م زدیانگ یام را بر م یدلم هست کنجکاو ریکه ز ییها هیرد بخ

 کنم: یرود و زمزمه م یدر هم م میاست! اخم ها

 !ه؟یچ یبرا هیرد بخ نیا-

 شود: یاز پشت در بلند م یشاد یطور در فکر هستم که صدا نیهم

 !دنتیاومده د ایبرد رونیب ایب ؟یدیشانا؟ لباس پوش-
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 شوند؟! یارزش قائل نم یزیحرفم پش یچرا برا د؟یآ یفشارم، مگر نگفته بودم از او خوشم نم یهم م یرو دندان

 اندازم. یسر م یرو یرنگ یکنم و شال مشک یسرم جمع م یبلندم را باال یپوشم، موها یلباس م کالفه

هر سه نفرشان به راه است که با آمدنم سکوت  یخنده  یافتم. صدا یزنم و به طرف در راه م یبغل م ریرا ز عصاها

 چرخد. یکنند. نگاهشان سمتم م یم

 دهد: یلبخند به لب پاسخ م ایدهم که برد یدر هم سالم م ییاخم ها با

 ؟ی! حموم بودیشد یبه به سالم!... لپ گل-

 است؟!  ادیحد ز نیکند! توجهش به من تا ا یام م یقدر حرصمرد چه  نیا

 شود: یمن بلند م یجا یشاد یصدا

 !میبا هم حموم کرد یبچگ ادیآره به -

 :دیگو یاندازد و م یباال م ییابرو ایبرد

 ؟یستادیشانا، چرا ا نیعجب! بش-

 زنم: یزل م یو به شاد رمیگ یتوجه از او رو م یب

 ست! هیدلم رد بخ ریداشتم؟ ز یخاص یمن عمل جراح یشاد-

 دهد: یکشد و جواب م یپر م یاز لبان شاد لبخند

 !ستهیآپاند یآره برا-

شده، باز  رهیخ یدر هم و به گوشه ا شیچرخد که حاال اخم ها یم ایبرد یاراده رو یپرد و نگاهم ب یباال م میابروها

 پرسم: یم یرو به شاد

 ناراحته؟ یاز چ-

 دهد: یو جواب م ردیگ یم اینگاهش را از برد یشاد

 هم اون جا بود! ای! بردیدیدرد کش یلیافتاده، آخه خ ستیدرد آپاند ادی-
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 :دیگو یم یحال یکند و با لبخند ب یشود که نگاهم م یمتمرکز م ایبرد یکنجکاوم دوباره رو نگاه

 حالت چه طوره. نمیبب نی! بشالیخیب-

 دهم: یطور خشک جواب م همان

 من خوبم!-

 :دیگو یم یرو به شاد ایبرد

 مگه؟ ومدیبه هر دوتون صفا بده ن ادیقراره ب یکه گفت میاون خانِم نس-

 :میگو یزنم و م یبه او زل م تیخندد، اما من با عصبان یم یشاد

 خوام صورتمو صفا بدم. تو رو سنن؟ یمن اصال نم ؟یمن یشما چرا نگران خوشگل-

 کند! یام م یحرص یکرده ام؟ آخر حساب یرو ادهیپرد. ز یباال م شیابروها ایگزد و برد یلب م یشاد

 دهد: یخونسرد جواب م یلیخ

 غرغرو! یِ هم نگاهت کرد الاقل بشه تحملت کرد، ننه گل یکیبه تخته خورد و  یخوام اگه در یبَده نگرانتم؟ م-

 یو سمت اتاقم راه کج م رمیگ یبشر! با شدت رو از او م نیمزه است ا یخورد، چه قدر لوس و ب یخونم را م خون

 رسد: یبه گوشم م یخطاب به شاد شیکنم که صدا

 شو رفته؟ یوتراپیزیف-

 :یشاد

 آره خودم بردمش.-

 برمش! یمن م ،یاز درسات بزن ستین یازیتو ن-

 :یشاد

 خواستِ خودشه! ینه آخه... با من راحت تره! البته ببخش ول-



 برد ادیگذشته ام را 

42 
 

 

 که صبحا وقتم آزاده! یدون یمگه دست اونه؟ تو بسپرش به من، م-

 یهل م می! در را با عصادیآ یمفت خور! چه قدر از او بدم م کارِیشود! مردک ب یمشت شده و نفسم تند م دستانم

ام  یپر خنده اش حرص یشود که باز صدا یخوردنم م یسکندر جهیباعث از دست دادن تعادل و در نت نیدهم و هم

 کند: یم

 کمک؟ امیدختر خاله ب-

 یم ند،یب یام را که م یکند، نگاه عصب یم یدهان کج میخندانش به رو یچرخد که چهره  یبه سمتش مسرم  زیت

 :دیگو

 !شهیهام کم نم یحرص نخور از مزه پرون-

 کوبم. موجود منفوِر مزخرف! یشوم و در را به هم م یتوجه وارد اتاق م یب

 

 یوارد م یخورد و شاد یبه در اتاق م یبه خود بازگردانم، که تقه ا قیخواب عم کیبندم تا آرامشم را با  یم چشم

 .ندینش یتخت م یکنم که لبه  یشود، نگاهش م

 خوام ببرمت سر خاک مامان! یحاال بغ نکن بلند شو م نه،یاون اخالقش هم ؟یناراحت شد ایبرد یها یاز شوخ-

 پرسد: یکه م نمینش یم میدر جا خیس

 م؟یخواد بر یدلت م-

 زند: یم ینیدهم که لبخند غمگ یسر تکان م یتند به

 .یبپوش ارمیاالن لباس م-

 شود. یاز اتاق خارج م و

* 
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 یکیدر آن نزد یبه درخت ایبرد زد،یر یهم آرام اشک م بای! شکچدیپ یدر گوشم م یهق هق جان سوز شاد یصدا

 !رسمیم یقبر نسبتا تازه، بدون سنگ و نشان کیکنم و به  یاست! نگاهش را دنبال م رهیخ یزده و به گوشه ا هیتک

 یبه نشان ینام زن یکنم. به خطوط حک شده  یخواهرانم نگاه م ی هیدر کنار سنگ قبر، به گر ستادهیاما من... ا و

 کنم: یدوزم و در دل شروع به حرف زدن م یسنگ، چشم م یمادرم بر رو

ذاشتم و ازت آرامش  یشونه هات م یتا سر رو دمت،ید یتا م ی! بودیخواست بود ی... اما دلم مارمینم ادتیمن به -

 کردم! یم یبیبود، کمتر احساس غر تیاگه تو و مهر مادر دیگرفتم! شا یم

 کنم: یلب زمزمه م ریز و

 خدا رحمتت کنه...-

 دهم: یادامه م یبعد از مکث کوتاه و

 مامان...!-

 است! بهیبه خاطر ندارم غر زیچ چیکه ه یواژه با من نیقدر ا چه

کشد، انگار زنگ  یم رونیشلوارش ب بیرا از داخل ج لشیموبا یکند و همزمان گوش یرا پاک م شیاشک ها یشاد

 دهد: یخورد، پاسخ م یم

 ...وایالو؟ سالم ش-

کنم و حواسم به  یسنگ قبرها نگاه م یشوم. به رو یخورد و قدم زنان از آن ها دور م یبه اطراف چرخ م نگاهم

 .ستدیا یکنارم م یتولد و وفات شان است که کس خیتار

 ؟یکه مادرتو از دست داد نیاز ا یندار یاحساس چیه-

 کنم! باز هم او... یم نگاهش

 :میگو یبه دوردست م رهیکنم و خ یرا کج م سرم

 !نیدارم، هم ییهستم! فقط حس تنها یاز هر احساس ینه... من ته-

 شود. یرخم زوم م مین ینگاهش رو ستد،یا یم یخاص ژیبرد و با پرست یشلوارش م بیدر ج دست
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 نوزاد تازه متولد که تمام توجهات سمتشه! هی نیع ی! همه حواس شون بهت هست. شدیستیتو تنها ن-

 :میگو یدوزم و م یکنم، چشم در چشمش م ینگاهش م آرام

تو  یچی! من هستیتوجهات ملموس ن نیان، ا بهیکه همه واسم غر یمن یطور باشه! اما برا نیشما ا دیاز د دیشا-

به  شهیبهش دارم و حواسم هم یادیز یساله است! که عالقه  ۱۰ یدختر بچه  هیکه تو ذهنمه  یزیذهن ندارم! تنها چ

 و خنده اش تو گوشمه! هیگر یاونه! صدا

 پرسم: یو م دیآ یچشمانش به چرخش در م نیب نگاهم

 ه؟یاون دختر ک یدون یتو م-

که  رمیگ یدهد. نگاه از او م یتکان م ینف یبه نشانه  یخورد و آرام سر یدر هم گره م یبا کنجکاو شیها اخم

 رسد: یبه گوش م بایشک یصدا

 .میبر ا؟یشانا؟ عمو برد-

 کنم: یشوم و زمزمه م یم رهیخ بایبه شک متعجب

 عمو؟-

 دهد: یم حیو توض چدیپ یدر گوشم م ایصدا دار برد لبخند

 طور صدام زده! حقم داره! نیا اوهوم، از اول-

 :دیگو یدهد و در ادامه م یم لمیتحو یچشمک

 سالمه! ۳۲ یشم! ناسالمت یعموش حساب م یجا-

 یبه گوش م یشاد یافتم. صدا یرود که من هم پشت سرش به راه م یم بایو شک یآرام به طرف شاد ییبا قدم ها و

 رسد:

 .میگرد یبر م میگردم، گفتم بمون دار یبر م دیستیاومدم بهتون سر بزنم حاال که ن گهیبود! پشت در مونده، م وایش-

* 
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 پرسم: یکه م میریگ یم یجا ایلوکس برد لیاتومب داخل

 زنه؟ یکم بهمون سر م وایچرا ش-

 دهد: یم حیچرخد و لبخند زنان توض یگرفته است، به طرفم م یجلو جا یکه صندل یشاد

 کرده مراقب باشه! هیدکترش توص ره،یور اون ور م نیبارداره! کم تر ا وایش-

 پرد: یباال م میابروها

 بارداره؟-

 خانم خانما! یشیخاله م یاوهوم! دار-

 دهد: یزنم که ادامه م یم یکمرنگ لبخند

 ماه! ۵تو  رهیسال باردار شده. االن داره م ۹بعد از -

 پس چرا من متوجه نشدم؟!-

 دهد: یبا خنده جواب م بایشک

 س. زهیم زهی! رهیلینگیبچش ف-

 استیبرد ی رهیخ یشود. تنها نگاه ها یمان رد و بدل نم نیب یگریزنم و تا خانه حرف د یکه دارد لبخند م یذوق به

 کند! یم کیشود و اعصابم را تحر یم دهیپاش میکه به رو

 

 میرو یمقابل در نشسته و چشم به راه ماست، همراه هم داخل م یپله  یکه رو مینیب یرا م وایدر خانه، ش مقابل

 سر حال شوم! یشود من کم یباعث م نیو هم دیآ یداخل نم گرید ایالبته برد

شود. بلوزم را  یوارد م یبا لبخند مهربان وایخورد و ش یبه در م یلباس هستم که تقه ا ضیاتاق مشغول تعو داخل

 و دستش ردیگ یم یتخت جا یدوزم. کنارم رو یکنم و نگاهم را به او م یمرتب م
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 شود: یم دهیآزادم کش یموها یوار رو نوازش

 آره؟ ،یزنم دلخور یکه کم بهت سر م نیاز ا دمیشن-

 

 یاش مشخص است، ثابت م یافتاده و بر آمدگ شیشکمش که حاال لباس نسبتا گشادش به رو یاراده نگاهم رو یب

 ریدر ز یفیتکان خف ستد،یا یکنم که دستش از نوازش سرم م یبرم و شکمش را لمس م یماند. دستم را جلو م

 شوم. یم رهیخ وایکنم و با لبخند به چشمان ش یدستم احساس م

 کنم! یدارم حسش م-

 کشد. یشود که چهره ام را در هم م یم ریاز چشمش سراز یآورد، قطره اشک یکه به لب م یلبخند همراه

 شد؟ یچ-

 :دیگو یزند و م یرا پس م اشکش

 شه! یم ریکنم اشکم سراز ینُه سال انتظار! هر بار که لمسش م-

 لغزد. یگونه اش م یزنم و دستم به رو یم ینیغمگ لبخند

 هم خوشحاله؟ رضایعل نمی. ببیدیدونم چه قدر سخته! خوشحالم که به آرزوت رس یم-

 زنم! یحرفاش سرش غر م نیبه خاطر ا یتابوتمه! کل یبچه زنگوله پا نیا گهیم ییوقتا هی یول ،یلیآره خ-

 پرسم: یخندد که م یم آرام

 مگه چند سالشه؟-

 چهل و پنج سال!-

ازدواج کرده است؟! البته به نظر  یمرد نیبا چن وایتعجب است که چرا ش یجا میپرد، باز هم برا یاز لبانم م لبخند

 .ستین یاصال منطق یسن ی فاصله نیاما ا د،یآ یم یمرد خوب

 :دیگو یدهد و م یم رییتغ گرید یریباشد، حرف را به مس دهیکه انگار علت در فکر فرو رفتنم را فهم وایش
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ددر دودور! اونم بدون  شیببر یحساب یتون یاومد م ای! انشاهلل بچه ام دنیشیبهتر م یخداروشکر روز به روز دار-

 سر خرا! نیا

 پرسم: یخندم و م یکند، از ذوق فرزندش م یبه عصاها اشاره م و

 ه؟یچ تشیحاال جنس-

 پسره!-

 :ردیگ یبار در مغزم اکو م نیچند ییکشد و صدا یم ریزند، سرم به شدت ت یلبخند م و

 بچه فقط پسر!... بچه فقط پسر!...-

 چسبد. یکند و شانه ام را م یهول م وایکه ش رمیگ یم میها قهیرا به شق دستم

 ؟یآبج یخوب-

 یم د،یچیکه در سرم پ یبیعج یاز صدا الیخ یدهم و ب یکشم و با آرام گرفتن رعشه، سر تکان م یم یسخت نفس

 :میگو

 کشه! یم ریهام ت قهیشق یگاه-

 پرسد: یم ینگران با

 ؟یبه دکترت گفت-

 سراغم! ادیمدت دردش م هیتا  ه،یعیطب گهیم-

 :میگو یکشد که م یم یراحت نفس

 .ایبش یاسترس ستیآخه؟ واسه گل پسرت خوب ن یترس یتو چرا م-

 :دیگو یفشارد و پر بغض م یشود مرا محکم به خود م یکه باز چشمانش از اشک پر م یحال در

 .ییما شیچه قدر خوشحالم که پ-

 :میگو یزنان م لبخند
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 هم مگه دارم براتون؟ یا گهید زیآخه؟ جز دردسر چ یچرا خوشحال-

 کشد. یبه داخل سرک م یشود و شاد یاتاق باز م در

 ن؟یکن ینم کیکردناتون شر بتیمنو تو غ-

ما  بینگاه عج دنیکشد و با د یهم سرش را داخل م بایگذرد که شک ینم یریشود، د یوارد م یبا لبخند گنده ا و

 :دیگو یم

 انجام دادم! فمویبابا به خدا تکال ن؟یکن ینگام م یجور نیچرا ا ه؟یچ-

 !ردیگ یمان شکل م بیغر یشوند و جمع خواهرانه  یکه هر دو کامل وارد م میخند یبه طرز صحبتش م همه

 با آن ها انس نگرفته ام! قایبابت است که هنوز عم نیاز ا میگو یکه م بیغر

 :میگو یباره م کی شانیحرف و خنده ها انیزند که م یحرف م یکس از در هر

 بابامون کجاست؟ نیگ ینم-

زدم؟  یشان را زهر کرده ام؟ مگر حرف بد یکنند! شاد یو متعجب نگاهم م دهیبه لب هر سه نفرشان خشک خنده

 گذشته ام را نبش قبر کنم؟ دینبا دم؟یپرس یم دینبا یعنی! نیهم دمیمن فقط سوال پرس

کنند، سپس  فیهم چرخ بخورد و با نگاه از هم کسب تکل نیدهم خوب نگاهشان ب یفشارم، اجازه م یبه هم م لب

 :میگو یم

 ه؟یبدونم پدرم ک دیآخه؟! من نبا نیگ ینم یچیزنشه؟ چرا ه شیزن گرفته؟ پ ه؟یقاچاقچ ایمرده؟ زندانه؟ معتاد -

 کجاست؟ چه کاره ست؟

 دارد: یراز بر م نیافتاده باالخره پرده از ا نییپا یکشد و با سر یم یقینفس عم وایش

 ما هم سواله! یبرا یکه گفت ییزایچ نیا یهمه -

 :دیآ یبه حرف م یبار شاد نیکنم که ا ینگاهش م متعجب

 شانا! میندار یخبر چیما هم از بابا ه-



 برد ادیگذشته ام را 

49 
 

 زنم: یاراده داد م یشوم و ب یم یجا چه خبر است؟ عصب نیکنم، ا یم اخم

 جاست؟پدرمون ک دیبگ د،یبگ قتویحق ن؟یخبر باش یازش ب شهیمگه م ن؟یگ یچرا به من دروغ م-

 زنم: یو باز داد م رمیپذ یکند که دعوتش را نم یو به آرامش دعوتم م ردیگ یدستش را مقابلم م وایش

 ن؟یمن باش ی! اصال از کجا معلوم شما خواهرانیگرفت یبچه عوض هیمنو با  گه،ید هیو دروغ! کاف یهمش پنهون کار-

شود و بدون  یبلند م شیبا خشم از جا یشده، شاد ینعلبک کی یاندازه  شانیزنم، هر سه چشم ها ینفس م نفس

 یو تند تند ورقش م دیآ یم یبعد همراه آلبوم یکنم قهر کرده، اما کم یم الیشود، خ یاز اتاق خارج م یگفتن حرف

 :دیگو یو لرزان م ردیگ یزند، مقابلم م

 نیا ،یستادیبابا ا یکه جلو ییتو نیا باست،یساله که بغل مامانه شک کی یدختر بچه  نیبابا، ا نیمامانه، ا نیا-

 .مییوایدوتام من و ش

 :دیگو یم تیبندد و با عصبان یماند که آلبوم را م یثابت م ستادهیکه کنار من ا یپسرک یرو نگاهم

 ؟یشناسنامه هامون رو نگاه کن یخوا یاصال م م،ییتو یمزخرف گفتن بسه شانا! ما خواهرا-

 دهد: یکنم که ادامه م ینگاهش م مات

 نیوقت! ا چیه ؟یفهم ی! ممشیدیوقت ند چیه گهیمون حضور داشته! بعد از اون د نیکه پدر ب هیعکس نیآخر نیا-

 ی! بار آخرت باشه به خواهر بودنت با ما شک میدون یکه تو م میدون یکنه همون قدر م یکه کجاست و چه کار م

 دیفهم ،یکن

 

 گفتم؟ یچ ی

در هم  میدود! اخم ها یم رونیکشد و از اتاق ب یدستش را پس م یکشد تا آرامش کند، اما شاد یدستش را م وایش

 یبه سر م یحساس و بد تیداند من در موقع یپکرم! بد حرف زدم؟ ناراحتش کردم؟ آخر مگر نم یفرو رفته و حساب

 برم؟
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ده  یبایشک دیدهد! شا یم لمیو آرام لبخند تحو ردیگ یقرار م میپا یرو بایآورم که دست شک یرا باال نم نگاهم

 نوزده ساله باشد! یاز شاد شتریب طمیساله درکش از شرا

 :دیآ یبه حرف م وایش

 حساسه، ناراحت نشو! یکم یشاد-

 شان را به هم نزده بودم! شیپ ی قهیدق یگزم! قصد ناراحت کردن شان را نداشتم، کاش بگو بخند ها یم لب

 :دیگو یشود و م یبلند م اطیبا احت وایکه ش دیآ یدر به صدا در م زنگ

 ! اومده دنبالم.رضاستیعل-

 :دیگو یم بایشود که شک یاتاق خارج م از

 ؟یکن یانشام کمکم م یشانا برا-

زنم و از  یم یمحکم یکشم و گونه اش را بوسه  یرا ببوسم، دستش را م فشیلط یخواهد گونه  یناگاه م دلم

 رود. یاش دلم قنج م ینیریش

 !اریبرو دفترت رو ب زم،یمعلومه عز-

 یشوم و به دست م یماند، خم م یم رهیخ نیآلبوم افتاده بر زم یدود که نگاهم رو یاتاق م رونیزده به ب ذوق

 .رمشیگ

به  یادیکه شباهت ز یپسرک دنیاز خودم و خانواده ام داخلش نقش بسته! هر بار با د یریزنم، تصاو یورق م آرام

 ست؟یشود که او ک یسوال م میپدرم دارد برا

 انیبه پا عتیرا با موضوع طب شیشوم تا انشا یگذارم و همراهش م یم یبندم و کنار یآلبوم را م بایورود شک با

بپرسم و  یسوال گریترسم د یشود! م یپرت م یبه نام شاد یو خواهر ییبرساند، اما هر آن حواسم به اتاق رو به رو

 ناراحت شان کنم!

* 
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شود. گوشه  یگذارد و خودش از آشپزخانه خارج م یمقابلم م ییدر هم فنجان چا ییبا اخم ها یروز بعد، شاد صبح

 یکه به صورت خواب آلود و موها ردیگ یم یمقابلم جا بایگزم، شک یکشم و دندان م یلبم را به دهان م ی

تواند  ینم بایاوضاع خنده دار شک دنیاما د ارد،بغض به همراه د میبرا یر شادکه رفتا نیکنم، با ا ینگاه م شانشیپر

به  یشاد یموقع صدا نیپرد، هم یشود و از چرتش م یخندم که سرش کج م یخنده را از لبم دور کند، آرام به او م

 :ندیبنش شیدر جا خیس یجد یبا چهره ا بایشود شک یرسد و باعث م یگوشمان م

 رسه االن! یم ستیبجنب سرو بیشک-

 :دیگو یگرفته م ییدارد و با صدا یظرف شکر را بر م بایشک

 !بیدردو شک-

 :ردیگ یشود و لبش را به دندان م یزنم که حواسش به من جمع م یخنده م ریز یپق

 ؟یگفتما باشه آج یبهش چ ینگ ی! به شادبیشک گهیبهم م ادیخب بدم م-

و مشغول  میرو یهر دو در الک خود فرو م یزنم که با ورود شاد یم شیبه رو یدهم و لبخند یتکان م یسر

 .میشو یمان م یچا دنینوش

پوشد،  یوقت رفتن به دانشگاه م شهیکه هم ییمانتو یکند، نگاهم رو یخودش آماده م یبرا یبا عجله لقمه ا یشاد

 ماند! یمن لنگ در هوا م یوتراپیزیف یامروز کالس دارد و جلسه  یعنی نیافتد، ا یم

 :دیآ یآن که نگاهم کند به حرف م یب

 دنبالت. من رفتم خداحافظ. ادیم ایبرد-

 :میگو یکه از آشپزخانه خارج شود م نیاز ا قبل

 !رمینم ییمن با اون جا-

 :دیگو یچرخد و کالفه م یسمتم م سرش

 !گهینکن د یریچه کار کنم؟ از کالسم بزنم؟ بهونه گ یگیم-
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کند و  یرا سد م میگلو یشود. بغض لعنت یکند و از خانه خارج م یم یفشارم که دوباره خداحافظ یرا به هم م لبانم

ماند، سرفه  یم شیبه گلو یپرد و چا یم شیاز جا بایشک فنیزنگ آ یمانده ام. با صدا یدر جا بیو غر ریباز دلگ

 آمده! سشیرودود! ظاهرا س یکوبد و سمت اتاق م یکنان محکم به سرش م

که با فرزندش  یکرده! مثل مادر رمیبه شدت دلگ یشاد یبرم، ناراحت یچانه م ریزنم و دست ز یرا پس م مفنجان

 یفرق م زیشد، اما امروز ظاهرا همه چ یم دمیو لطفش عا یموضوع بغض کند! هر روز مهربان نیقهر باشد و فرزند از ا

 حقم است، اما چه کنم که دل نازکم و حساس! تارشرف یسرد نیا دیاش شده بودم، شا یباعث ناراحت شبیکند، د

 شود: یاز مقابل در بلند م بایعجول شک یصدا

 .یخداحافظ آبج-

 رونیبه ب میگلو ینیسنگ نیبزنم و ا یترسم حرف یدهم، م یتکان م شیبرا یکشم و دست یکانتر سرک م یرو از

 بپرد و کار دستم دهد!

گذارم و با کمک عصاها  یبه خوردن صبحانه ندارم پس نان ها را درون سبد نان م یلیتما گریکشم، د یم یقیعم آه

 محل است! ی! خروس بدیآ یکنم که زنگ در به صدا م یرا مرتب م زیآرام م

منتظر  گریکنم. د یفشارم و در را باز م یمخصوص را م یدکمه  رشیتصو دنیروم و با د یم فنیبه طرف آ لیم یب

 مانم. ینم

 شود: یبلند م شیروم، که صدا یطرف اتاقم م به

 دختر خاله شانا! ای کیالسالم عل-

 شده! شیداینمک پ یکنم، باز گوله  یچپ به امتداد راهرو نگاه م چپ

 :دیگو یدهم که م یجواب سالمش را م لیم یب

 کمک! امیکه! باز دو ساعت منتظر شم که خانم لباس بپوشه! اصال بذار خودم ب یحاضر نشد-

اندازم و در را با عجله از داخل  یفهمم چه طور خودم را به داخل اتاق م یکه نم داردیبرم زیسمت اتاقم خ کبارهی و

 رود! یقهقهه اش از پشت در به هوا م یکنم، همزمان صدا یقفل م

 کنم! یبلدم نثارش م راهیفشارم و در دل هر چه بد و ب یهم م یرو دندان
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 نمِک لوس! یب

 دهم. یلفتش م یلج او هم که شده کم یپوشم و برا یلباس م نهیآ مقابل

چهره  نیدانم چه طور است که با ا یهستم! نم یشیاز هر گونه آرا یکنم! عار ینگاه م میبه صورت پر مو ایقول برد به

 گذارد! یرنگ و لعاب باز سر به سرم م یب ی

 یمقابل در، ه دنشیکنم، با د یقفل در را باز م ن،یکشم و غمگ یم یپوف

 

 :دیگو یلرزد که با خنده م یکشم و عصاها در دستم م یم یبلند ن

 

 زدم از سوراخ در! یم دتیداشتم د-

کند و  یام فروکش م یکنم، اما کم کم نگران دایپ یآورم تا روزنه ا یدر به گردش در م یترس و تعجب نگاهم را رو با

 شوم دستم انداخته است! یباز متوجه م

 خندد! یشود و خوش خنده باز م یگذرم که همراهم م یکشم و از کنارش عصا زنان م یرا در هم م میها اخم

اش را  یاز خوشمزگ گرید یشوم که نمونه ا یشود! از در خانه خارج م یدهم خوشمزه تر م ینم تیچه به او اهم هر

 کشد: یبه رخم م

 !دییکنم اول شما بفرما ینه نه خواهش م-

 :دیگو یروم که م یتوجه سمت پله ها م یب

 شده! ریاما محض اطالعت آسانسور تعم ست،ین یحرف یاز پله ها بر یخوا یاگه تو م-

شوم! بالفاصله دکمه  یفشارم و من هم وارد آسانسور م یهم م یرود! دندان رو یبه داخل اتاقک م یخودش فور و

شنوم که مرموزانه و آهسته نجوا  یرا از بغل گوشم م شیشود، صدا یکه در بسته م نیکنم، هم یهمکف را لمس م ی

 کند: یم

 نشده بود! ریشانا؟ بهت دروغ گفتم آسانسور هنوز تعم-
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است،  ختهیحرفش ر نیکه دلم از ا یمانم، در حال یم رهیو به اتاقک خ دیآ یچشمانم تند تند به گردش در م مردمک

 :میگو یم

 م؟یحاال چه کار کن یوا-

 .ستدیا یم بیو دست به ج خونسرد

 !میمون یمنتظر م گه،ید یچیه-

 کنم: یاش نگاه م یتعجب به خونسرد با

 ؟یمنتظر چ-

 :دیگو یدهد و م یدر را هل م ایشود، برد یخورد و متوقف م یم یموقع آسانسور تکان نیهم

 !دییبه همکف، بفرما دنیمنتظر رس-

آخ  یکوبم که صدا یم شیبه زانو میکشم و پر حرص با عصا یم یقیآه عم یهمکف و در خروج یطبقه  دنید با

و تند  یبا آن عصا ها، حرص لیعل یمن هستم که همچو خاله سوسکه  نیرود و ا یگفتن و خنده اش با هم به هوا م

 روم! یم یتند به سمت در خروج

زند و  یرا م موتیر ستد،یا یرا بزند، هنوز لبخند به لب دارد که کنارم م موتیمانم تا ر یمنتظر م لشیاتومب کینزد

 کند: یباز م میدرب جلو را برا

 یکنم و م یاز پشت سر نگات م ی! آیری! خوب تند تند راه مایجَلد شد یها حساب یننه غرغرو! تازگ دییبفرما-

 .رمیبگ لمیبار ازت ف هیخندم! کاش بشه 

 :میگو یکنم، از ته دل م یچشم نگاهش م یشود و از گوشه  یفکم منقبض م تیعصبان از

 قهقهه بزنم برات. ریدل س هیتا من  ادیبه سرت ب یاله-

شود، با اخم نگاهم را  یخنده اش بلند م ی. باز صدانمینش یکنم و م یو با حرص در عقب را باز م ستمیا ینم گرید

 .رمیگ یم
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اشکِ چشمانش  ند،ینش یزند و پشت رل م یرا دور م نیبندد. ماش ینشستن من باز کرده بود، م یجلو را که برا در

 :دیگو یپر خنده م یو با لحن ردیگ یرا م

 !میدیو خشم ننه رو هم د میاوه اوه نمرد-

ام را به  قهیچسبم و شق یبه در م شتریاز شر نگاهش ب یخالص یکند، برا یم میصورتم تنظ یرا رو نهیهمزمان آ و

 آزارد: یباز گوشم را م شیچسبانم، صدا یم شهیش

 شم؟ یختیر نیمن ا ادیآخه دلت م-

 دهد: یادامه م یبه من با پوزخند مسخره ا رهیشده و خ لیچرخانم. سمتم ما یاراده صورت سمتش م یب

 که مراقب تو باشه؟ هان؟ هیک گهیبعدم من درب و داغون شم د ست؟ین لیدک و پز و استا نیا فیح-

 دهم. یدهم و با حالت تاسف سر تکان م یام م ینیبه ب ینیچ

 ! خدا شفات بده!ی! کال رد دادیستیاالنشم سالم ن نیتو هم-

 گرفته بودم که خوشبختانه به موقع مورد استفاده قرار گرفت. ادی بایاز شک شی)رد دادن( را چند روز پ ی کلمه

 شوم! یکه متوجه نم دیگو یم یزیلب چ ریدهد، ز یخندد و سر تکان م یچسبم، آرام م یم شهیبه ش باز

 چرخد: یو باز سمتم م ستدیا یم ییبایسالن ز کیجلو تر مقابل  یکم

 ...نایو ا ونیالسیو اپ شیکنن! اصالح و آرا یم تانیپ تانیش رنیکه خانما م هیجا مکان نیا-

 دهد: یزنم که ادامه م یتعجب و اخم به او زل م با

 !میهم دار ییجاها نیهمچ هیبدم  ادتیخواستم -

 :میگو یم ضیغ با

 ؟یخب که چ-

 شود: یدندان نما م لبخندش

 طور اماکن! نیگفتم آشنات کنم با ا-
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 :میگو یفشارم و م یکند! دندان به هم م یهم تمسخرم م باز

 !شمیم ادهیحاال پ نیهم یچیبه پر و پام بپ یخوا ی! اگه میکن یم میعصب یدار گهید-

 :دیگو یکند و با هزار مکافات م یفشارد تا خنده اش را مخف یرا به هم م لبانش

 کنم عفو کن! یباشه من غلط کردم! خواهش م-

 شهیخواهد از دستش سرم را به ش ی. دلم مستیمقدور ن میاش برا یزهرمار یچهره  دنید یلحظه ا یحت گرید

 !نمینب گریاو را د یرا به جان بخرم، ول یمرگ مغز کیبکوبم و 

خواننده آواز  یهمراه صدا یکند و گاه یرا روشن م نیپخش ماش زد،یر یمزه نم گریبار د نیافتد و ا یبه راه م باز

 خراشاند! یرا م میدهد و گوش ها یسر م

 اعصاب خرد کن و مزخرف است! شیمایهم مثل س شیصدا

 

به  رهیکاهد و خ یکنم، از سرعتش م یرا تحمل م ایبرد لِ یاتومب طیرسد باز مح یکه به اتمام م یوتراپیزیف ی جلسه

 :دیگو یمقابل م ی نهیآ

 شانا؟ یچرا دپرس-

خواهم، به  یگوش شنوا م کیکه به شدت  یکشم و در حال یم یاست، آه طنتیاز هر گونه ش یبار لحنش عار نیا

 :میآ یحرف م

 کنم! یاحساس غربت م-

 :دیگو یزند که متعجب م یچنگ م میاراده بغض به گلو یب

 !ییو نا آشنا بهیمشت آدم غر هی نیانگار ب یزن یحرف م یجور هی ؟یچ یغربت برا-

 :میگو یکنم، م یپر تردد نگاه م ابانیکه به خ یلرزان، در حال ییصدا با

 



 برد ادیگذشته ام را 

57 
 

 ره؟یگ یآدم آشنا بغض گلوتو م یکه وسط کل ستیغربت مگه همون جا ن-

 کنم: یچرخد که پر بغض به مقابلش اشاره م یسرش سمتم م یا لحظه

 حواستون به جلو باشه!-

 پرسد: یم ریدوزد و پر تح یرا به مقابل م نگاهش

 ؟یکن یم هیگر یدار-

 شود: یم لیکند، کامل سمتم ما یتوقف م ابانیخ یزند و گوشه  یکشم، راهنما م یام را باال م ینیب

 ه؟یچ یبرا هیگر هو؟یچت شد -

 شوم! یم مانیهمان دو کالم صحبت هم، به شدت پش یو برا رمیگ ینگاه از او م کالفه

 :میگو یهنوز به من است، کالفه م نگاهش

  ن؟یستادیچرا ا-

 کنم!  یتا نفهمم چته حرکت نم-

 :میگو یحوصله م یو ب رمیگ یاشکم را م نم

 نکن لطفًا!  مونمیاز گفته هام پش-

 پرسم: یم یناگهان میتصم کیکند، در  یم میتماشا قیو عم زیرا ر چشمانش

 ؟یدون یم یمن چ یتو از گذشته -

 دهد: یباال رفته جواب م ییابرو با

 ؟یبدون یخوا یرو م یچ-

 !زویهمه چ-

 چرخد. یپنجره م ی شهیفشارد و سرش سمت ش یفرمان را م دستانش



 برد ادیگذشته ام را 

58 
 

 .یریبگ یفراموش یدار ! پس همون بهتر تا عمرستیبه نفع من ن چیگذشته ات ه یادآوری-

 چرخانم. یسر سمتش م متعجب

  ؟یزن یم یحرف نیچرا همچ-

 :میگو یکشم و کالفه م یم یپوف د،یگو ینم چیشود و ه یم رهیخ شیرو به رو به

 ن؟یکن یوجود داره که همه از گفتنش حذر م یزیمن چه چ یلعنت یتو گذشته  ؟یدیچرا جواب منو نم-

 :دیگو یمقدمه م یچرخد و ب یسمتم م زیت

 با من ازدواج کن!-

به چشمانش که حاال از  یاست! نگاهم را جد یزیچه چ یو او پ میگو یشود، من چه م یگرد م رتیبا ح چشمانم

 دوزم. یکند، م یم میمقابل تماشا ی نهیداخل آ

خونه، اصال نخواستم گذشته  دی! منو برسونیبهت ندارم! نه تنفر نه عشق نه هر احساس و کوفت یاحساس چیمن ه-

 کنه! یسرم درد م گه،یخسته شدم د د،یکن یمو برام بازساز

 شود باز نگاهم را به سمتش سوق دهم. یباعث م شیفشارم، صدا یام را به شدت م قهیشق و

 نی! از اول همیدنده و لجباز کیخواد خفت کنم بس که  یاوقات دلم م یشانا گاه اد؟یچرا؟ چرا از من بدت م-

 بارم که شده بهم فرصت بده. کی یبفهم! برا نوی! ایکنم روان ی! من خوشبختت میبود

 :میگو یاراده م یزند! ب یچشمانش دو دو م ین ین یرو چشمانم

ساده حس انزجارمو بهت  یلیخ دیبا یعنیازدواجت فکر کنم!  شنهادیبه پ یمغز یبلبشو نیتو ا یچه طور توقع دار-

نه؟  ای یکن ی! حاال ولم مزارمیکارا و رفتارات ب یندارم! از همه  یدل خوش چیمن از تو ه ؟یبفهمونم تا دست بردار

 !یدور و برم نپلک گهید شهیم

 افتد. یزند و به راه م یحرف استارت م یکاود و ب یاش صورتم را م یطوالن نگاه

 روم. یبه خانه در خود فرو م دنیکشم و تا رس یم یراحت نفس

 شود: یمانعم م شیبرم تا در را باز کنم، صدا یکه دست م نیهم
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 !یفکر کن دمیبهت فرصت م-

 دهد: یکنم که ادامه م ینگاهش م متعجب

چون ازم خوشت  ستی! نه هستم خدمت تون! قرار نشم؟یم التیخیب یکه زد ییبا اون حرفا یکرد الینکنه خ هیچ-

 پا پس بکشم! اد،ینم

 :میگو یم ظیرود و با غ یدر هم فرو م میها اخم

ما بکش  یپاتو از زندگ نمت،یبب ستمیحاضر ن گهی! دیو مرموز بی! عجایترسم برد ی! ازت میستیتو اصال نرمال ن-

 نداره! اجیبه کمکت احت یکس رون،یب

 اندازد: یباال م ییابرو

 !ه؟یخواد هر روز بهش سر بزنم! مشکل یخواهرمه! دلم م یخونه، زندگ-

 کنم: یم زیپرد و چشمانم را ر یباال م میابروها

 !؟هیک گهیخواهرت! خواهرت د-

 کند: یزند و زمزمه م یبه رو به رو زل م یخونسرد با

 !یشاد-

هر سه  دیشا ایاصال خواهرم نبوده!  یاز همان اول دروغ بود! شاد زیدوزم، پس همه چ یچشم م ایرخ برد میبه ن مات

ندارد؟  یها تمام یسوال ستیب نیجا چه خبر است؟ چرا سر در گمم؟ چرا ا نیا ای! خداستندیآن ها خواهرانم ن ی

 یم ریت شتریبزرگ در بر دارد! سرم ب یمسئله  کی امدهند و حل هر کد یدر مغزم جوالن م یاضیانگار معادالت ر

 پرد. یباال م شیکه ابروها ندیب یدانم چه در صورتم م ینم چرخاند. یکشد. از سکوتم سر سمتم م

 !؟یچته؟! شانا خوب_

و از پشت توسط  چدیپ یدر گوشم م یشخص دنیدو یروم که صدا یکنم و به طرف خانه م یحرف در را باز م یب

 !دیخواهرم باشد! شا دیکه شا یشوم، دخترک یم دهیبه آغوش کش یکس

 رسد: یبه گوشم م بایشک یصدا
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 !یسالم آبج_

 یبا سر و صدا از مدرسه اش م بای. شکمیشو یچرخانم و وارد م یدر قفل م دیدهم. کل یحوصله جوابش را م یب

نمره را گرفته اند! ذهن من، اما خسته است و  نیکه همراه دوستانش درست کرده و بهتر ییها یواریاز کاغذ د د،یگو

 یدر اتاق را به هم م با،یبه ذوق شک توجهیو ب روم یندارد! عصا زنان به اتاقم م یاحساس چیابراز ه یبرا یکشش

نفرت  یو بعد هم صدا دیآ یزنگ خانه به صدا در م یدر پ یشود و پ یقطع م بایشک یکنم! صدا یکوبم و قفل م

 شود: یم دهیپشت در اتاقم شن ا،یبرد زیانگ

 ! باز کن درو!یجور نیزدم هم یحرف هیکردم.  یمن شوخ وانهی! دمیشانا؟ شانا درو باز کن حرف بزن_

ام را بر مال  یاز زندگ یزیچ دهیزد؟ حاال که فهم یحرف یشود الک ی! مگر مایآقا برد یشود؟ خر خودت هست یم مگر

 مشت حرف مزخرف بخواند! کیام سوءاستفاده کند و همه را  یو باال آمده تا از سادگ دهیکرده، ترس

 

 زنم... یفشارم و زار م یصورتم م یپشت در، بالشت را رو یتوجه به صداها یشوم و ب یتخت ولو م یرو

 

 خودم سر در آورم؟! یاز زندگ دیشود؟ گناهم چه است که نبا یاز من کتمان م قتیحق چرا

آدم ها دل شان از چه  نیشدن؟ ا چهیباز یتا ک ؟یفراموش یکوبم. تا کِ یزنم و مشت به سرم م یته دل زار م از

 به نام دل دارند؟ یدهند؟ اصال عضو یاست که آزارم م یجنس

شود که  یدانم چه م یزنم، نم یمهق  شتریصداها، ب نیگرفتن ا دهینشن یخورد و من برا یبه در م یشتریب یها تقه

به سرم ضربه  گریشود. دستانم د یم دهیکش یسرم به آغوش کس م،یاشک ها لیس انیبالشت از صورتم کنار زده و م

 آرام گرفته ام. یُمرده در آغوش کیکنند و مانند  یوارد نم

 . آروم باش قربونت برم!ستین یچیآروم باش، ه زمیعز_

 کنم! یو دِر شکسته شده نگاه م ایبه خانه برگشته، به برد یدانم کِ یکه نم یشاد یسر شانه  از

دهد، نگاه  یو نوازش م دهیسرش را به آغوش کش ایبردکند و  یم هیبا ترس گر بایشک به شدت درد دارد. سرم

 ام ثابت مانده است. یچشمان اشک یرو شانشیو پر یعصبان
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 زنم: یم ادیشوم و فر یجدا م یباشم، با تقال از شاد بهیغر کیجمع  نیکه ممکن است در ا نیا یآور ادیبا  ناگهان

 چرا؟ ن؟یگیچرا بهم دروغ م م؟یاصال من ک ن؟یخوا یاز جون من م یچ ن؟یهست یولم کن! شماها ک-

 سوزد! یم میگلو ادیزنم که از شدت فر یوار هق م وانهید

 دهد. یو تکانم م ردیگ یرا م میبازوها یشاد

 !یگیم ونیهذ یشانا، شانا، آروم باش! دار_

 زند: یداد م میتقالها نیب و

 !نیاریآب ب وانیل هی_

 افتم! یو من به سرفه م زدیر یآورده در حلقم م بایکه شک یآب وانیاجبار از ل به

 آرام شده ام، اما از شدت هق زدن به سکسکه افتاده ام! یکم

 پرسد: یدهد و آرام م یرا ماساژ م میشانه ها یشاد

 ؟یبهتر-

 دهم: یماند و جواب م یمنبع عذابم ثابت م یرو نگاهم

 !نمشیخوام بب یجا بره! نم نیاز ا ایبرد-

 د.کن یکه م یآرام یشوم، و اشاره  یم ایسمت برد یچرخش سر شاد متوجه

 یم ی. رو به شادرمیگ یشود انگار جان م یکه از اتاق خارج م نیاندازد و هم یم میبه سرتاپا یطوالن ینگاه ایبرد

 پرسم:

 ه؟یچ لشی! اما چرا؟ دلنینه؟ بهم دروغ گفت نیستیمن ن یشماها خواهرا-

 رود. یباال م رتیبا ح شیابروها
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بهت  دیچند بار با نوی! امییتو یما خواهرا ؟یدیشون م یتو مغزت باز هیمزخرفات چ نیزده؟ ا یحرف نیچن یک-

! با مال تو ؟یدیرو د وایش ینیخودتن! لب و ب یچشما یمن نگاه کن، کپ یبه چشما شه؟یکنم؟ چرا باورت نم یادآوری

 م؟یستیخواهرات ن یگیو باز م ینیب یرو م زاین چیبهت داره! چه طور ا یادیهم که شباهت ز بایزنه! شک یمو نم

 :میگو یبغض م پر

 !یتو خواهرش گهیاون م گه؟یم یچ ایپس برد-

 چرخد. یاتاق م یکند و سرش سمت در شکسته  ینگاهم م مردد

 !گهید شمیحساب م امیخب... خواهر برد-

 کنم: یزمزمه م رم،یگ یکنم و زانو به بغل م یرا پاک م میبا پشت دست اشک ها کالفه

 یصورت مسئله ها تموم نیا ن؟یکن یبهم؟ چرا همش دست به سرم م نیگیاز دست همه تون خسته شدم! چرا نم-

 !نه؟یتو دلم بش دیجد یَشک و شبهه  هیها فکرم هزار جا بچرخه و بچرخه تا باز  وونهیمثل د دیبا ینداره؟ تا ک

 :میگو یزنم و م یکه با خشم پسش م ندینش یم میبازو یرو یشاد دست

همون داداش جونت! تنهام  شی! برو پرونیبرو ب شم؟یپ یچرا اومد ؟ینده! اصال مگه با من قهر نبود میدلدار خودیب-

 !نیبذار

 :میگو یم یآوردن موضوع ادیکه ناگهان با به  دیبگو یزیخواهد لب باز کند و چ یم

 برادرمونه؟ ایبرد-

 فشارد: یهم م یپلک رو کالفه

 شانا!  یوا-

 شوم. یم لهیسه ساله پ یکودک مثل

 ست؟ین ایبرد ه؟یکه تو اون آلبوم کنار ما بود ک یپس اون پسر-

 رود: یباال م شی. ناگاه صدازدیخ یبر م شیاز جا یکند و عصب ینگاهم م مات
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تا بهوش  میشش ماه خون دل خورد ؟یستیکه هست، باشه! چرا دست بردار ن ینه؟ هر احمق ای یکن یتمومش م-

مون وجود ندارن چه  یتو زندگ گهیکه د یی! آدمایشیم وونهیبه سرت و د زنهیهر روز م یحاالم که بهوش اومد ،یایب

نه؟  ای یفهم یم نویگذشته بشنوم شانا، ا باخوام در رابطه  ینم یزیچ گهید ؟یپرس یسوال م یدارن که ه یارزش

 پس تمومش کن!

 :دیگو یدر هم م ییشود و با اخم ها یوارد اتاق م ایلرزد که برد یکنم و لبانم از زور بغض م یم شیبهت تماشا با

 .نی! تمومش کنگهید هیکاف-

 :دیگو یم یاندازد و با عبهت خاص یم یبه شاد یچپ چپ نگاه

 !یشاد رونیبرو ب-

 شود. یمعطوف من م ایشود که نگاه برد یمنقبض شده از اتاق خارج م یبا فک یشاد

 رو ادامه نده! یمسخره باز نیا گهیتو هم تمومش کن! د-

 گذارد. یم میتوجه تنها یکنم که ب ینگاهش م یزنان و عصب نفس

 کوبم! یتخت م یکنم و خود را رو یبالشت را به سمت در شکسته پرتاب م یحرص

 

 کند! یبرخورد م نیسر سنگ یهم حساب یو شاد ستین یخبر ایاز برد گریاست، د یقمر در عقرب اوضاع

 یراه م ییرا کنار گذاشته و به تنها یلعنت یآن عصاها گریگذرانم، د یرا م یوتراپیزیجلسات ف بایشک ای یشاد همراه

 بهترم! یلیخ یلیروم. خ

 

زنم.  یم رونیپوشم و از خانه ب یلباس م یناگهان میتصم کی! در ختهیبه دلم ر یبیاست و سکوت خانه غم غر عصر

 متوجه شود! یبدون آن که کس

 کنم! یجا خوش م یمکتین یروم و رو یپارک آن منطقه م نیتر کینزد به

 چرخد و کم کم لبخند یبچه ها م یپر سر و صدا یباز یرو نگاهم
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 شود. یلبانم م مهمان

 

 یم شانیبا هم دعوا یخورند. گاه یو با شعف تاب و چرخ و فلک م ندیآ یم نییپا چیمارپ یذوق از سرسره ها با

 دهند. ینوبت خود را به هم م یزود با مهربان یلیخ یشود، ول

 یرود، جلب م یدر گچ و با عصا راه م شیکه پا یمرد جوان یکنم که توجهم رو یطور لبخند زنان نگاهشان م نیهم

 شود!

پسرک  دنیدهم که با دو یماساژ م یگذارم، کم یم میران پا یافتم و دست رو یخودم م یعصاها ادیاراده به  یب

بغلش شل شود و به  ریاز عصاها از ز یکیشود تعادلش را از دست بدهد و  یاز کنار آن مرد جوان، باعث م یطانیش

 افتد! نیزم

 بردارد. نیزم یرا از رو شیدارد عصا یرسانم که حاال با تقال سع یو با عجله خود را به او م زمیخ یم بر

اش افتاده و ته  یشانیپ یو نامرتبش رو یمشک یکنم! موها یدهم، نگاهش م یشوم و عصا را به دستش م یم خم

 یزند و با تشکر عصا را از دستم م یخورد و او لبخند م یصورت دارد، چشمان مان به هم گره م یبه رو یکم شیر

 گردم. یسابق بر م مکتینگذارم، به همان  یم شیکنم و تنها ینثارش م یکنم ی. خواهش مردیگ

 نگاهش نکنم تا مبادا معذب شود. گریکنم د یم یسع د،یآ یزند و جلو م یعصا م یدارد به آرام هنوز

 کند. یرسد نفس زنان نگاهم م یمن که م مکتین به

 نم؟یجا بش نینداره ا یاشکال-

 اش را... یکنم خستگ یکنم و درک م یصورت خسته اش نگاه م به

 :میگو یشوم و م یجا به جا م یکم

 وجه! چینه به ه-

 کند! یم یکشد و پوف یاش م یشانیبه پ یگذارد. دست یرا آن سمتش م شیکند و عصاها یجا خوش م کنارم
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 پرسم: یزنم و م یرخش زل م مین به

 سخته نه؟ یلیخ-

 دهد: یکند و جواب م ینزار نگاهم م یچهره ا با

 !یمشکل نش نیوقت دچار ا چیه دوارمی! امیلیخ-

 زنم: یم یحال یب لبخند

 خالص شدم!خودمم تازه از شرشون -

 شوند. یم لیپر پشتش به باال ما یابروها

 چرا؟ گهیتو د-

 کشم. یم یقیعم آه

 تصادف!-

 :دیگو یدهد و م یتکان م یسر

 خبر زد! یاز خدا ب یموتور هیبه منم -

 چند وقته؟-

 دهد: یکشد و جواب م یم شیبه گچ پا یدست

 !شهیم یهفته ا هی-

 پرسد: یکند و م یم نگاهم

 ؟یپاتو باز کردچند وقته گچ -

 دوزم. یگل مقابلم چشم م یچرخانم و به بوته ها یم سر

 من نشکسته بود! یپا-
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 ؟یعمل داشت ایاز جا در رفته بود؟ -

 کدوم! چیه-

 :میگو یو م ردیگ یاراده خنده ام م یکند، ب ینگاهم م جیگ

 بهتر شدم! یوتراپیزیرفتم، با ف یشش ماه تو کما بودم! پاهام مثل چوب خشک شده بود! با کمک عصا راه م-

 :میگو یکند که لبخند زنان م یباال رفته و متعجب نگاهم م شیابروها

 ؟یتعجب کرد هیچ-

 دهد: یجواب م صادقانه

 ! اما حاال کنارم نشسته!دمیشخص کما رفته رو د هی لمایآره خب! تا حاال فقط تو ف-

 مییگو یعصا و امراض پا م یها ی. همچو دو دوست از سختمیشناس یو انگار که روزهاست هم را م میخند یدو م هر

 !میشو یو متوجه گذر زمان نم

 

 :میگو یشده که م کیتار هوا

 !رونیب امیدلم خواست ب هویچند وقته اون قدر تو خونه بودم  نیشب شد! ا یوا یا-

 حوصلم سر نرفت.! اصال یتازه کنم، خوب شد که تو بود ییهوا هیسخته. منم اومدم  ینیآره خونه نش-

 :دیگو یزنم که م یم لبخند

 ؟یایفردا هم م-

 :دیگو یاندازم که دوباره م یباال م یا شانه

 !یهست ی! هم صحبت خوبایب-

 .ستمیا یزنان م لبخند
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 من برم، خداحافظ! گهیباشه، از خونه موندن بهتره. خب د-

 کنم. یبا عجله سمت خانه پا تند م و

 

 شوم. یکنم در را نبندد و وارد م یبا لبخند خواهش م هیکه با خروج خانم همسا اورمیخواهم زنگ در را به صدا ب یم

 رسد: یبه گوشم م یبلند شاد یخواهم زنگ در را بزنم که صدا یم ستم،یا یروم و مقابل در م یپله ها باال م از

 کار کنم؟ تروخدا زودتر خودتو برسون!! حاال چه رمیم یدارم از دلشوره م ایگذاشته رفته! برد-

شود،  یدستانش دور کمرم قفل م هیباز و با گر بایکوبم که در توسط شک یبه در م یفشارم و تقه ا یبه هم م لب

 .ردیگ یام قرار م نهیس یسرش هم رو

 یپشت خط م یایرفته خطاب به برد لیتحل ییکشد، با صدا یم ینفس راحت دنمیو با د دیآ یمبهوت جلو م یشاد

 :دیگو

 اومد اومد!-

را سمتم  یکنم که گوش ینگاه م یشاد ی دهیرنگ پر یو مات به چهره  ندینش یم بایشک شانیپر یموها یرو دستم

 :ردیگ یم

 !اسیبرد ایب-

 :میگو یکنم، سپس م شیکنم تا از خود جدا یوارد م یفیفشار خف بایشک یو به شانه ها رمیگ یاز او م نگاه

 خوام صداشو بشنوم! ینم ا؟یبازم برد-

 زند: یکنم که داد م یرا سمت اتاقم کج م راهم

 کارت داره! ایبرد گمیم ؟یریم یکجا دار-

 دهم: یتوجه جواب م یب

 ندارم! یکار چیمن با اون آدم دروغگو ه-



 برد ادیگذشته ام را 

68 
 

به  یشاد یعصب یشود و صدا یکوبم که بالفاصله پشت سرم باز م یشده را به هم م ریشوم و درِ تعم یاتاق م وارد

 رسد: یگوشم م

 کردم؟ یداشتم از ترس سکته م یدون یشانا؟ م یشد یجور نیچرا ا ده؟یم یکارا چه معن نیا-

 :ردیگ یرا سمتم م یکوفت یو باز آن گوش دیآ یکنم که جلو م یمانتو ام را باز م یو دکمه ها نمینش یتخت م یرو

 با تو کار داره! ایبرد ایب-

 زنم: یروم و داد م یکوره در م از

 منه؟ میمنه که همش سرش تو زندگ یوص لیندارم! مگه اون وک یکار چیگفتم من با اون ه-

 کند: یکالفه تماس را قطع م یهم بشنود! شاد ایبرم تا برد یرا باال م میقصد صدا از

 

 ؟یبگو کجا بود !یِقسر در بر یتون یدادن به من نم حیموضوع توض ریحرف نزن! اما از ز ایباشه با برد-

 دهم: یو آهسته جواب م رمیگ یرا در آغوش م میزانوها

 پارک!-

! االن موضوع یستیشانا تو دختر مستقل گذشته ن ره؟یدلمون هزار راه م یگینم ؟ینگفت یچیخبر؟ چرا به ما ه یب-

 ؟یکن یم یبگیقدر غر نیا میمراقبت بود! چرا با ما که خواهرات دیبا یلیو خ یگرفت یفرق کرده! تو فراموش

 دهم: یم حیکنم و توض یچشم نگاهش م یگوشه  از

کنم  ی! چون فکر منید ینم تی! چون به حرفام اهمیکرد یو بحث م یچند وقت همش با من قهر بود نیچون ا-

 شما ندارم! یبرا یارزش

 شود. یخورم که دستانش دورم قفل م یگذارم و بغضم را فرو م یم میزانو ها یرو سر

 یدختر بچه ها نیع ینداشتم! خب به منم حق بده، شد یا یچند وقته اعصاب درست و حساب نیواقعا ا د،یببخش-

 تخس!
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 :میگو یطور ثابت در آغوشش زمزمه وار م همان

پارک و  میکردم! قراره عصر ها بر دایدوستم پ هیهوا بخورم!  کمیخونه، رفتم  طیدلم گرفته بود! خسته بودم از مح-

 نداره هان؟ یرادیکه ا نیهم صحبت هم. ا میبش

 :دیگو یکارد و ذوق زده م یام م یروسر یرو یا بوسه

 !زمی! برات خوشحالم عزهیهم عال یلیخ-

 دهم. یم لیتحو یکنم و به نگاه مضطرب، اما خندانش، لبخند کمرنگ یبلند م سر

 :دیگو یشود و با هول م یداخل اتاق م بایموقع شک نیهم

 پشت دره! باز کنم؟ ایبرد-

 :دیگو یخروج از اتاق م نیو ح زدیخ یبرم شیخورد که با شدت از جا یگره م یشاد ی دهیبا چشمان ترس نگاهم

 بگذرونه! ریبود! تلفنم که روش قطع کردم! خدا به خ یعصب یلیخ یوا-

 اندازم. یم یدارم و گوشه ا یرا از سرم بر م یکشم، روسر یم یکنم و پوف یاز اتاق نگاه م بایو شک یخروج شاد به

آزادم  یمشغول ماساژ دادن سرم هستم و با موها میکشم، با پنجه ها یتخت دراز م یکنم و رو یرا باز م میموها

سرم را بلند  دهیتوجه به شخص تازه وارد ترس یشود، ب یم دهیکوب واریکنم که در اتاق به شدت باز و به د یم یباز

شود، ناگهان  نیکه درسته از جا کنده و نقش زم ستحاال نیکنم حتما هم یو فکر م شوم یم رهیکنم، به در خ یم

 خراشاند: یگوشم را م ایبرد یعصب یصدا

 تا حاال؟ یکجا بود-

 زنم: یم غیکشم و ج یداده و باال تنه ام را باال م هیدو آرنجم را به خوش خواب تخت تک هر

 ! رونیبرو ب-

تخت  یدارد و گوشه  یتوجه چند قدم بلند به سمتم برم یپوشانم که ب یرا م میکه کنارم است موها یبا ملحفه ا و

 غرد: یآورد و در صورتم م یسرش را جلو م ند،ینش یم
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احد و  یبه خدا ؟یریکجا م یو بگ یاون زبون المصبو تکون بد دیبا تهیحال ته؟یهست چند نفر نگرانتن؟ حال تیحال-

 !یزدمت تا صدا سگ بد ینبود اون قدر م یواحد اگه به اصرار شاد

 شود. یم ریاشکم سراز ادمیروز ها همراه فر نیتمام ا مثل

 از اتاق! رونیبرو ب ؟یخوا یمن م یاز زندگ ی! چیسگ خودت-

 دارم! یام که حس خفگ دهیآن را سفت چسب میگلو ریصورتم پوشانده و چنان ز یتمام سرم را به جز گرد ملحفه

 :دیگو یم یآرام، اما عصب ییشود و رخ به رخم با صدا یفشرده م ایام که چانه ام در دستان برد امدهیبه خودم ن هنوز

از  ریتو برو، غ یوتراپیزیتو خونه و جلسات ف نیفعال من آقا باال سرتم! مثل آدم بش ینخوا یزبون تو کوتاه کن، بخوا-

 شد؟ رفهمیش رون،یب یپاتو از خونه بذار یحق ندار نیا

 یکوبم و داد م یاش م نهیاراده دستم را به س یهستم، ب یحرص یاش حساب یقلدور نیخورد و از ا یخونم را م خون

 زنم:

 کنم! ینداره من چه کار م یربط چیبه تو ه-

 یو م ردیگ یمچ دستم را م ایدارند که برد یبه جلو بر م یکه تا االن پر اضطراب تماشاگر بودند قدم بایو شک یشاد

 :چاندیپ

فکر نکن به خاطر  گم؟یم یچ یفهم یندارم م یشوخ یکیبشم و کار دستت بدم! شانا من با تو  ینذار وحش-

 بندم! یم تیمسخره باز یاحساساتم چشم رو

از شر  یخالص ینم و براک یم یاز درد دستم اخم ند،ینش یکنم و ترس در دلم م یاش نگاه م یچشمان زاغ وحش به

 .زدیخ یشود و از کنارم بر م یچرخانم که دستش از دور مچم شل م ینگاه پر جبروتش سرم را سمت مخالفش م

 :دیگو یکشم که باز حرف زور م یام را باال م ینیب

که تو ازش  دمیرو انجام م یکنم و کار یم داتیکه شده پ نمیزم ریاز ز یبر ییبدون اطالع جا گهیبار د هی نمیبب-

 !ینفرت دار

 بایو شک یشاد نیکشد و از ب یلبش م ریفهمم که نفس زنان شصتش را ز یکنم و منظورش را نم یاخم نگاهش م پر

 رود! یم ییرایبه پذ
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اندازم که چند تار مو هم در  یم یزنم و کنار یچنگ م میموها یفشارم، پر حرص ملحفه را از رو یبه هم م دندان

 آورد. یشود و بدتر اشکم را در م یم دهیدستم کش

 کوبم! یبه بالشت م یمشت محکم انیکنم و گر یتخت رها م یرا به رو خود

 ... لعنت به تو!ایبه تو برد لعنت

 

 دهم! یرسد، گوش م یبه گوشم م ییراینکبت بارش که هنوز از داخل پذ یجوم و به صدا یلبم را م پوست

 زند! یم نهیرا به س ایحد سنگ برد نیکنم چرا تا ا یدر آرام کردنش دارد. درک نم یسع یشاد

 کشور است و من خبر ندارم! نیارزش و احترام قائل است که انگار از سالط شیقدر برا آن

 شود. یوارد اتاقم م بایزنم که شک یبه طرز تفکرم م یشخندین

 !یآبج میشام بخور ایب-

 کشم: یم یقیعم نفس

 

 !دی! شما بخوررهیم نییاز گلوم پا یزیاون بچه غول مگه چ شیپ-

 

 خندد. یو آرام م ردیگ یرا مقابل دهانش م دستش

 خوِد غولِ نه بچه اش! ایبچه غول؟! برد-

 :دیگو یم یو با لحن لوس دیآ یکه قهقهه زنان جلو م ردیگ یاراده من هم خنده ام م یب

 جون! یآبج گهید ایب-

 فشارمش. یو به خود م رمیگ یرا م شیشانه ها کبارهیکشم و  یرا م دماغش
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 و لوس من! یخوردن یآبج-

 کارد! یگونه ام م یرو یتند یلرزد و بوسه  یدر آغوشم از خنده م یخوشحال با

 :دیگو یبوسمش که باز م یهم نرم م من

 آره؟ گه،ید یایم یعنی نیا-

 .زمیخ یو از جا برم رمیگ یدو طرف کمرش م از

 محاله ممکنه! ام؟یو ن یکن یزبون نیریش-

 .میشو یکنم و همراه هم از اتاق خارج م یمرتب م نهیام را مقابل آ یکند، روسر یرا شل م ششیذوق ن با

 یچشمک بایزند و بالفاصله به شک یم یافتد، لبخند خاص یاست که نگاهش به من م زیم دنیمشغول چ یشاد

 .ردیگ یباال م کیال یدهد و شصتش را به نشانه  یم لیتحو

شود و همان طور که دستانش را  یخارج م سیاز سرو ایکه برد نمینش یم زیزنم و پشت م یم یلبخند لیم یب

اش بر  یزند! البته دلبر یم یشود و لبخند دلبرانه ا یوره کج م کیافتد. لبش  یکند چشمش به من م یخشک م

 و باز به خونش تشنه ام! دیآ یسرش بخورد! هر چه کند به چشمم نم

 :دیگو یو م ندینش یم میوبه ر رو

 یرفت یگفت گذاشت یکه شاد یزمان ،یاز کوره در رفتم! البته بازم شانس آورد یآخه! حساب یکن یچه کار م نیبب-

 !ختمیر یخونتو م دیرس یچشامو گرفت که اگه دستم بهت م یچنان خون جلو

 دهم! یم لیتحو یشخندیکنم و ن یچپ نگاهش م چپ

 :میگو یکشم و م یرا جلو م ردیگ یکه مقابلم قرار م یبشقاب

 خجالت آوره! واقعا متاسفم! ؟یکش یدختر م هیزورتو به رخ -

 رسد: یبه گوشم م شیدهم که صدا یرا درون ظرف قرار م قاشق

 دختر؟!-
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 دهد: یکنم که ادامه م ینگاهش م یشود و خشک و جد یم لیچشمانم به باال ما مردمک

 !یبر ندارو خ یهست یواال تو واسه خودت مرد-

 یکلمه  یکه در ادا یو متعجب یکنم! لحن پرسش یراحت نفسم را فوت م الیشود و با خ یراه نفسم باز م یا لحظه

 انداخت، که نکند دختر نباشم! دیبه کار برده بود، در من ترد "دختر"

 :دیگو یکند و م یکنارم جا خوش م یشاد

شما دو تا  یآخه؟! همش جنگ و دعوا میکرد یچه گناه بای! من و شکنیبحث نکن گهیتروخدا وسط شام خوردن د-

 دنده! کی! جفت تونم غُد و میتماشا کن دیرو با

 گریمردک قد علم کرده ام! د نیاست هر چه مقابل ا یباشد، کاف یحق با شاد دیخورم، شا یتوجه شامم را م یب

 دهان به دهان شدن با او را ندارم! یحوصله  یحت

 به نام احسان برسم! یحواسم به فردا عصر است تا سر موقع به قرارم با پسر تمام

 کشد: یم رونمیاز فکر ب یشاد یصدا

 اومدا! یم شتریطرفا؟ قبال ب نیا ادیخاله چرا نم یراست-

ام! آن هم در  دهیبار او را د کیمن هم سوال است! آخر فقط  یموضوع برا نیشوم، ا یم رهیخ ایبه برد کنجکاو

 !مارستانیب

 دهد: یکند و جواب م یم زیلبانش را تم یبا دستمال ایبرد

ور اون وره! به جاش من هر روز بهتون سر  نیو ا دیخونه گرمه! هر روز خر ونیدکوراس رییروزا سرش به تغ نی! اادیم-

 زنم! یم

 کند! یم یزند و نگاهش با من تالق یلبخند م و

 :زمیخ یبرم یکنم و از جا یرا با زبان تر م لبانم

 ! خوشمزه بود.یممنونم شاد-
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به طرف  "ریشب بخ" یکلمه  یگذارم و با ادا یم نکیدهد که بشقابم را درون س یجوابم را م یبا مهربان یشاد

 روم. یاتاقم م

 

 مان نشسته بود! ییآشنا مکتین یبعد همان طور که قصد داشتم به پارک رفتم، احسان رو روز

 ! ههه!ییآشنا مکتین

 نه!؟ ایدانم  یدانم واقعا او را دوست خود م یانتخاب کرده ام، اصال نم یدوست یدانم چرا او را برا ینم

 !رمیبگ میرابطه عجوالنه تصم یبرقرار یبرا نیچن نیباعث شده باشد ا تمیاوضاع و جو خانه و موقع دیشا

ما با هم  ینیو از هم نش ستیما چندان خوب ن یرو گرانیاما باز هم نگاه د ست،ین انیما در م نیب یچه که حس اگر

 کنند. یبد م الیخ

 یپرسد و کم کم سر درد دلمان باز م یدهم. لبخند زنان حالم را م یگذارم و سالم م یمان م نیام را ما ب یدست فیک

 نیام و تمام اکه حافظه ام را از دست داده  میگو یدهم! به او م یشرح م شیتمام اوضاعم را برا یفکر چیه یشود و ب

 پرسد: یشود که احسان م یشروع م ییها از آن جا

 چند سالته؟ یراست-

 !۲۴ گنیم-

 :دیگو یم متعجب

 !؟گنیم-

 دهم: یتکان م سر

 !گنیم یجور نیا-

زنم  ی! به افکارم لبخند مردیم یم یدارد از فضول یتی! به رواردیگ یم یشود و چشمانش حالت خاص یم لیما سمتم

 :دیگو یکه م

 !نمیاصال؟ درست بگو بب یگیم یچ گه؟یم یک-
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سپرده ام و  یسال را به فراموش ۲۴ نی! کوتاه چون تمام امیگو یام را م یآن جا است که من موضوع کوتاه زندگ و

 دارم! ادیرا به  ریدو ماه اخ یکی نیفقط ا

 :دیگو یبا خنده م ینالد و گه گاه یگچ گرفته اش م یو او از پا میزن یو حرف م میزن یم حرف

 خاره! یخاک بر سر، چقدرم م-

 !میخند یو م میشو یم رهیخندم! باز در چشم هم خ یطرز حرف زدنش م نیمن به ا و

حال خوب را در کنار احسان دوست  نیدانم! اما هر چه که هست ا یدلمان زده؟ نم ریز یخوش ای میشده ا وانهید

 دارد! یکه با رک حرف زدنش آدم را به خنده وا م ییو بذله گو الیخ یدارم! پسر ب

 

 !میکن یهر کدام سمت مقصدمان راه کج م یو بعد از خداحافظ میمان یکنار هم م دیتا غروب خورش باز

 یو م ستمیا یمقابل در م یکم نمیب یرا که م یشاد ادداشتیو  ستیکس ن چیرسم ه یبه خانه م یبار وقت نیا

 خوانمش:

 . بوس بوس.میایتازه دم بذار تا ب یچا هی! دیخر میرفت بایبا شک-

خورد و  یگذارم. تلفن خانه زنگ م یگاز م یکنم و رو یرا پر از آب م یلباس کتر ضیزنم و قبل از تعو یم لبخند

 رود: یم ریگ غامیپ یبالفاصله رو

مامان اون ِست جواهرو که قبال  ؟یشاد ن؟یستین ن؟یاون جا! الو؟ نبود میایبا مامان شب م ن؟یسالم دخترا! خونه ا-

به مامان اصرار  یلیمن خ یبندازه گردنت! راست ارهیخوشت اومد، واست گرفته! ذوق داره ب یو کل یدیتو ژورنال د

 بایشک ایخوام شانا  یبهانه ببرش اتاقت، نم هیخودت به  ه،یدونم فازش چ یکارو بکنه، نم نیتون ا ییکردم تو تنها

براش!  یفرق دار هی! با بقگهید یکرد دخترش شهیچه م یکه؟ گرچه کار مامان اشتباهه ول یفهم یکنن! م یحسود

وسواس داره، خواهشا خونه رو  یشناس ینرفته مامانو که م ادمیتا  یخداحافظ! راست گهیچه قدر حرف زدم! خب د

 !یز کن بایتم

گنگ  میبرا یام کم دهیزده و چه شن ییف هاچه حر ایکه برد نیرود و چشم به تلفن دوخته ام! ا یدر هم م میها اخم

خواهر  یسازند؟ باالخره شاد یماجرا چند صورت مسئله م نیچرا از ا یفرزند خاله است، ول یاست! باز هم گفت شاد

 دختر خاله ام؟ ایمن است 
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است! با  ازین یریگردگ کیکنم! به  یخانه نگاه م یوسواس خاله، به کنار و گوشه  ادیفشارم و با  یهم م یرو دندان

کنم. هر  یم زیافتم و همه جا را تم یکنم و تند تند به جان خانه م یو رو م ریعجله دنبال دستمال، کل آشپزخانه را ز

تا جواب  ستیهم ن یمعادالت سخت و مسخره. کس نیاز حل ا رمشود. متنف یپرت م ایبرد یلحظه فکرم به حرف ها

هم  نیداغ کند و تشر بزند! ا ایشود! تا برد یقهر کند و عصب یاست لب تر کنم تا شاد یسواالتم را بدهد. فقط کاف

 داد؟ یم یمرا چه کس ماریذهن ب نیپس جواب ا ؟یشد زندگ

 روم. یلباس به اتاقم م ضیتعو یکنم و برا یدم م یچا

*** 

از اتاق  رونیافتد و سمت ب ینامرتبم م یابروها ی. نگاه آخرم رودیآ یکشم که زنگ در به صدا م یبه شالم م یدست

 یروند که م یبه آشپزخانه م دیشوند و با دستان پر از خر یوارد م بایو شک یکنم، شاد یکنم. در را باز م یپا تند م

 :میگو

 جا! نیا انیو مادرت قراره ب ایبرد-

از تعجب شان  یشخندیشود. ن یخشک م یهم متعجب در جا بایشود و شک یم لیبه سمتم ما یشاد زیتند و ت نگاه

 :میگو یزنم و م یم

 نامرتب شده! یلیکجاست؟ ابروهام خ نتیموچ-

است که اصال  یقتیدانم مطمئنا بابت حق یکنم و م یته دلم احساس م یبیافتم، غم عج یسمت اتاق به راه م و

 ایمورد است  یب تمیدانم حساس یکه دختر خاله ام باشد! نم نیخواهم نه ا یرا خواهرانه م یدوستش ندارم! من شاد

 :دیگو یکشم که م یم دستشرا از  نی. موچردیگ یسمتم م یزیو چ دیآ یدنبالم م ینه! شاد

 من خواهرتم شانا، باور کن!-

 :میگو یم یالیخ یکنم! با ب یرا باور نم یحرف گریدهم! د یتکان م یسر

 باش! یخوا یم یهر ک-

دارم که بالفاصله از سوزش پوستم اشک به چشمانم  یبرم میابرو ریمزاحم را از ز یمو نیو اول ستمیا یم نهیآ مقابل

 شود. یکند سپس از اتاق خارج م یم میتماشا یکم یدود. شاد یم
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افتد، دل به  یم یرژ لب کنج عسل ی. نگاهم رودیآ یکشم که زنگ در به صدا م یمرتب شده ام م یبه ابروها یدست

. دیآ یبه چشم م شتریاش ب یکنم که بلند یم اهیس ملیرا با ر میکشم و مژه ها یرنگم م یلبان ب یزنم و رو یم ایدر

 یدر آغوش خاله فشرده و گونه  یشوم. شاد یخارج م اقفرستم و از ات یداخل م یلختم را از گوشه شال کم یموها

 نیب نیشود و ا یمتمرکز م من یدهم. نگاه هر چهار نفر رو یشود، که سالم م یم دهیکش ایهم در دست برد بایشک

کند،  یجلب توجه م شتریب شهیاش از هم غهیشود اول او را تماشا کنم. صورت شش ت یباعث م ایبرق چشمان برد

 ندارد! یتیمن که اهم یاست، اما برا یخوش چهره و معقول یپسر خاله 

دهد. به خاله  یلب جواب سالمم را م ریدهد و ز یکش م یوره ا کیاش آرام آرام کنج لبش را به لبخند  رهیخ نگاه

 :دیگو یکند و م یدل م یدوزم که به اجبار از گردن شاد یچشم م

 ؟یسالم شانا جان. بهتر-

 یبه جا یبوسم تا رنگ لبم رد یشوم و گونه اش را نرم م یادب خم م یفشارم و از رو یروم، دستش را م یم جلو

 دهم: ینگذارد، سپس جواب م

 بهترم!  یلیشکر خدا خ-

 اندازد: یم تیپاراز نیب نیا بایشک یصدا

 !یآبج یچه قشنگ شد-

مبلمان  یهمه رو یکند. با تعارف شاد یم دایپ یتالق ایدهم که باز نگاهم با چشمان برد یم لشیتحو یکمرنگ لبخند

 .میریگ یم یجا

 ییرایپذ یبرا یرود. شاد یکنار نم یاز صورت شاد یکنم، نگاهش لحظه ا یاندازم و به خاله نگاه م یپا م یرو پا

که خاله  یافتم، ست جواهر یتلفن م یپا ایحرف برد ادیرود. به  یو در کمال تعجب خاله هم به دنبالش م زدیخ یبرم

از  یندارم، اما خوشحالم که شاد ادیبه  یمن مهر مادر ستفشارم. درست ا یکرده بود! لب به هم م هیته یشاد یبرا

 .ستیبهره ن یمورد ب نیا

 گذارد، یم شیپاها یکشد و آرنج هر دو دستش را رو یباال تنه اش را جلو م ایبرد
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 :دیگو یصورتم م ی رهیخ

 ؟یدرد ندار گهید-

 دهم: یدوزم، کوتاه جواب م یم جانشیکنم و نگاه به چشمان پر ه یرا صاف م میصدا

 خوبم!-

همراه  یدهد که شاد یپوستم قلقلکم م ریدر ز یکاود. حس یاندازد و کل صورتم را با نگاه خاصش م یباال م ییابرو

 پرسد: یآرام م ایگردد، برد یبر م ییرایبه پذ یچا ینیس

 باالخره مامان کار خودشو کرد؟-

 دهد: یادامه م ایکند، برد یگنگ نگاهش م یشاد

 !گمیجواهرو م-

 دهد: یادامه م ایکند که برد یمتعجب نگاه م یشاد باز

 ؟یدیکه گذاشتمو نشن یغامیمگه پ-

 :میگو یبلند، خونسردانه م یصدا با

 !دمیتونو شن غامیخونه نبودن! من پ بایو شک یشاد-

 رسد: یخاله به گوش م یبزند که صدا یکند تا حرف یپرد و لب باز م یبه وضوح م رنگش

 مادر! ایب یشاد-

 :میگو یم ایکشم و رو به برد یم یقیگردد. آه عم یگذارد و به آشپزخانه باز م یم زیم یرا رو ینیدستپاچه س یشاد

  ن؟یدیجن د ده؟یچرا رنگ تون پر-

 دهم: یهستم ادامه م رهیخ یدارم و همان طور که به سطح براق چا یبر م ینیاز س یچا یفنجان یخونسرد با

 دیخورش ستیکه قرار ن شهی! همشهیروشن م زیهمه چ! باالخره که ستیبرام مهم ن یزیچ گهیهول نکن، من د-

 بردم! ادیرو که از  یگذشته ا ارمیم ادیپشت ابر بمونه! منم به 
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را  رونیروم، همان طور که ب یشوم و به کنار پنجره م یبلند م رم،یگ ینوشم و از درون گر م یم یاز چا یا جرعه

 یکنم که نگاهم رو یکنم. سر کج م یرا در کنارم حس م یکشم که حضور کس یرا هم سر م میکنم چا یتماشا م

 نییبرسم. نگاهش از فرق سرم تا لبانم به پا شمانشبرم تا به چ یماند، نگاهم را باال م یثابت م ایپهن برد ی نهیس

کشم تا مگر کم رنگش کرده باشم، اما  یلبم م یافتم و زبان رو یکه زده ام م یرژ لب ادیاراده به  یشود، ب یم دهیکش

 :دیآ یباالخره در م شیکه صدا ردیگ یاش حرصم م ییشود! از پررو یجا به جا نم یمتریلیم اینگاه برد

 !نیهم م،یهارو به بعد موکول کرد زیچ یسر هیفقط  م،یبه تو نگفت ینکن! ما دروغ جایخواهرته! فکر ب یشاد-

 کشد. یم یقیو نفس پر سوز و عم ندینش یم میکمان ابروها یرو نگاهش

 گذشته! یهمون شانا یشد-

و مرتب  ردیگ یشالم را م یزند که گوشه  یم رونیکنار گونه ام، چشمانم دارد از حدقه ب ییجا د،یآ یباال م دستش

 کند. یم

 بمون! بایطور ز نیهم شهیهم-

کند  یادکلنش شامه ام را پر م یچرخد تا دور شود، بو یکه م نیشود و هم یهمراه م یقیبا تنفس عم لبخندش

فرستم که باز  یم هیخوش را به اعماق ر یبو نیبندم و ا یاراده چشم م ینفس نکشم! ب دیآ یم فمیکه ح یطور

 :ردیگ یگنگ پشت چشمان بسته ام جان م یکشد و صحنه ا یم ریام ت قهیشق

 

 شد. لی)کنارم نشست و سمتم ما

 ؟یبازش کن یخواینم-

 قرمز رنگ شدم. یدر سرکوب ذوقم داشتم مشغول باز کردن جعبه  یسع یلیکه خ یو در حال دمیکش یقیعم نفس

و رو  ریبود! دلم را ز رینظ ی. عطرش بدمییعطر، لبخند زدم. درش را باز کردم و با شوق بو یبایز ی شهیش دنید با

 داد. یم یتن او که قلبم را باز یکرد. درست مثل بو

 اد؟یخوشت م-

 نگاهم را به چشمانش دوختم: باالجبار
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 !یلیخ-

 گر گرفتم.( یکه حساب یکرد. طور میتماشا قیاز هم کش آمد و عم لبانش

 

چشمانم  شیمرد را به خاطر آورم، پ یکه قرار است چهره  یشود و درست لحظه ا یچشمانم محو م شیاز پ صحنه

باتالق مرا در خود فرو برده  کیمثل  بیاز گذشته پرت شده و عج ییجاست و فکرم در جا نیشود. نگاهم ا یتار م

کشد و آن جاست که تازه  یم رونیگذشته ب قبا زور مرا از عمق باتال ایدست برد دیشد یکه تکان ها یاست! طور

 کند: یمتعجبش گوشم را پر م یصدا

 ؟یشانا؟ شانا؟ خوب-

 یم نیریش یدور آن خاطره  چکیپ کیمثل  قایبندم و فکرم عم یم یزده ام را لحظه ا رونیاز حدقه ب چشمان

 گذارد؟! یم ایشود، اما مگر برد رمیدستگ یزیبخورم تا چ چیدورش پ شتریدوست دارم ب بی! چه عجچدیپ

 شانا حالت خوبه؟-

خورد که  یاش سر م یدستان قو یشوم، نگاهم رو یم میبر بازوها یدهم و آن جاست که متوجه فشار یتکان م سر

 دارد. یبه عقب بر م یشود و قدم یزود به خود مسلط م یلیخ

 زنم؟ یوقته دارم صدات م یلیخ یدون یچت شده بود؟ م-

 نالم: یدوزم و م یچشم م یخال ییرایسالن پذ به

 کجان؟ هیبق-

 هم رفت سر درس و مشقش.  بای! شکیو مامان رفتن اتاق شاد یشاد-

 خورد. یصورتم چرخ م یرو نگاهش

 ارم؟یبرات آب ب یخوا یم-

 یم دهیکش میبگذرم که بازو ایخواهم از کنار برد یزنم و م یچند بار پلک م چد،یپ یادکلنش در شامه ام م یبو باز

 نمانده به بغلش بپرم! یزیخورم و چ یم یکه من سکندر یشود و طور
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 :دیگو یاندازم. م یم یرخش نگاه میکنم و به ن یسرم است که متعجب سر کج م پشت

 ؟یفکراتو کرد-

 نشانم. یاخم به چهره م یکنجکاو از

 ؟یچه فکر-

 کند: یمحدود نگاهم م یبار از همان فاصله  نیا

 !یازت خواسته بودم در رابطه با ازدواج مون فکر کن-

 زنم. یم شخندیاراده ن یب

! یداشت یام چه نقش ندهیکنم که بدونم تو گذشته و آ یموضوع فکر م نیبه ا یبگم من زمان دیبا یخوا یم نویاگه ا-

 داشتم که از من کتمان شده! یبیعج یسرم اومده! مسلما گذشته  ییبودم و چه بالها یاصال خود من ک ای

 !دیایکه به او وارد کرده ام کنار ب یگذرم تا با شوک یشتاب از کنارش م با

 

بود؟ چرا در  یاست که آن مرد چه کس نیزند ا یم چیر مغزم تکه د یسوال نیکنم و اول یمبلمان جا خوش م یرو

بود؟  ستادهیکنار من ا یکه در آلبوم خانوادگ ستیحرکاتم حساس بود؟ او همان ن یچرا رو م؟یخانه تنها بود کی

نه اصال او را در خاطرم صدا نزده بودم! ناگاه  اما... اورمیکنم نامش را به خاطر ب یم یفشارم و سع یچشم به هم م

 پرسم: یم ایتوجه به نگاه مات برد یآورم و ب ینگاهم را باال م

 وجود داشته؟ یمن مرد یتو گذشته -

 یزود به خود مسلط م یلیکند، اما خ یماند و مبهوت نگاهم م یباز شده بود همان طور م یزدن حرف یکه برا لبانش

 فشارد. یهم م یرا رو شیشود و دندان ها

 که تو گذشته ات بوده رو فراموش کن، ولمون کن تو رو به موال! یهر خر-

 یم کیو نزد ستمیا یکنند. م یجواب دادن شانه خال ریگذارم از ز ینم گریبار د نیوجه! ا چیشوم! به ه ینم قانع

 روم.
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 من داداش دارم؟-

 دهم: یادامه م اتمیبه حدس د،یگو ینم چیترسناک شده، اما ه شیها اخم

 کنارم بود؟ یهمونه که تو آلبوم خانوادگ-

 کشد. یبه صورتش م یکشد و کالفه دست یم یپوف

 !دیخزون مون رس یپس باالخره دوره -

 دهد: یکند و ادامه م یم زیرا ر چشمانش

 اومده؟ ادتی ایچ-

 زنم. یم یدست کی

 !یهمه چ-

 شود. یگرد م چشمانش

 !نمیخب بگو بب ؟یچ یعنی-

 :میگو یزنم و بلند تر از قبل م یم یچرخ کالفه

منه که در گذشته اون  یمن؟ چه کاره  یتو گذشته  هیامشب برام روشن بشه! اون مرد ک زیخوام همه چ یمن م-

 ه؟یمرد که تو خاطرم اومده، ک نیا نیگ یداده؟ چرا نم یم هیکرده و بهم هد ینگام م شهیطور عاشق پ

 فشارد. یو م ردیگ یکند و فکم را در دست م یرا پر م نمانیمحدود ب یشتاب فاصله  با

 ،یگینم یچیو ه یشیبودم! الل م چی! مهم منم که از اول برات هستیکه تو گذشته ات نقش داشته مهم ن یهر خر-

 گم؟یم یچ یدی! فهمیخوام اوقات خواهراتو تلخ کن ینم

رسد هم  یبه گوش م یخاله و شاد یکه صدا نیاما هم ند،ینش یدرد فک و له شدن غرورم اشک به چشمانم م از

 زنم. یهم من اشکم را پس م ردیگ یفاصله م ایبرد

 رسد: یخاله به گوش م یصدا



 برد ادیگذشته ام را 

83 
 

برو  شتریحرف تو از من ب دیجان، شا یپا داره! تو باهاش حرف بزن شاد کینه... مرغش  گهیبگم خودش م یواال چ-

 داشته باشه!

 یمبل فرود م یکند، در آخر رو یمن دنبالش م یگذرد و نگاه خصمانه  یاز کنارم م ایدهم که برد یرا ماساژ م فکم

 :دیگو یم ایشده اند و رو به برد منیکنم که حاال کامال وارد نش ینگاه م یبه هم فشرده به شاد ییبا دندان ها د،یآ

 هان؟ یکن یم تیقدر عشق منو اذ نیخان چرا ا ایبرد یآ-

 رسد: یبه گوشم م یخطاب به شاد ایبرد یکه صدا ستمیا یکنار پنجره م لیم یب

 چکار کردم که خودمم خبر ندارم؟ چارهیمن و کرده؟ من ب یشده؟ مامان چغل یباز چ-

 .ردیگ یم یکند و کنار پسرش جا ینازک م یدهم، خاله پشت چشم یحواسم را به آن ها م یچشم ریز

 !رمیدونه ام کمک بگ هی یکیاز دختر  شمیمنم مجبور م یدیجواب منو سر باال م یوقت-

 را بدانم! قتیترسد من حق یزنم، هنوز هم م یم یشخندیشوم! ن یبه سمت خودم م یچشم و ابرو آمدن شاد متوجه

فشرده شده بر  یشان دست تیمیگرم بودن و صم نی! انگار اندینش یبه دلم نم شانیجمع سه نفره  نیدانم چرا ا ینم

 من است! یگلو یرو

 :دیگو یم یبا لحن لوس یکشم که شاد یم یسخت نفس

 ؟یریگ یچرا زن نم شهیم دیموهات داره سف گهی! اصال راست مگهینکن د تشیقدر اذ نیخب ا-

 رود: یباال م جانیبا ه ایبرد یصدا

 ! پس موضوع ازدواج منه!سیاوووو -

 دهد: یکند و ادامه م یبه مادرش م رو

 ؟یشد یدست به دامن شاد یایخودت از پسم بر نم یدید-

 کند. یم یرو به شاد باز

 منو نخور جغله! یتو غصه  شمیترم م پیشه خوشت دیموهام سف-
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 کند. یرو ترش م خاله

چه  نیو بب ایرقصه! ب یره! دختره مرب یمثل قرص ماه! وضع باباش توپه، پولشون از پارو باال م دمیدختر براش د هی-

 کنه!  یم یلوند

 یهم ب ایبرد ی رهیبه نگاه خ یچرخم و نگاهم کنجکاوانه به آنهاست حت یباشم کامل سمت شان م آن که متوجه یب

 :دیگو یبا ذوق م یاعتنا هستم! شاد

اگه  هیحتما خوشگله و اندامشم درست و حساب ؟یخوا یم یچ گهی! دادیبهتر هر روز واست قر و غمزه م نیاز ا یچ-

 رقصه! یمرب

 کند: یاضافه م شیبا آب و تاب به گفته ها خاله

 یقبول م ایشون. هان؟ چطوره برد دنید میذارم بر یقرار م هیجان! اصال  یشاد یشنو یم یچ هی گمیم یچ هی-

 ؟یکن

 دهد: یمن جواب م ی رهیخورد که خ یگره م ایبرد یتازه به چشم ها نگاهم

 !نیقرارشو بذار گمیپا داشت م هینفرم! اگه مرغش همچنان  هیفعال منتظر جواب -

دوزم  یم ابانیخ یکیزنم و چشم به تار یبا هول پرده را کنار م رم،یگ یو با عجله نگاه از او م ردیگ یگر م میها گونه

 دختر پولدار خوشگل خوش اندام ازدواج کند! نیبا هم ایخواهم برد یکنم که من از خدا م یفکر م نیو به ا

کنم و  ینم یبدانند، توجه شتریب دیگو یم ایکه برد یخواهند از شخص یو خاله که م یشاد یدر پ یپ یسوال ها به

 کنم. یراه سمت اتاق کج م

 شود. یسد راهم م بایکامل وارد نشده ام که شک هنوز

 ؟یپرس یازم درس م یآج-

تخت  یو همراه هم رو رمیگ یخواسته اش را رد کنم. کتابش را م دیآ یدهم و دلم نم یرا نوازش م فشیلط ی گونه

 یکه م یاز قسمت م،ینینش یم
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پرواز  میایکند و بالفاصله ذهن من سمت رو یجواب هر سوال تمرکز م یپرسم، رو یو سوال طرح کرده است، م دیگو

 کند! یم

دانم کنار او حالم خوب بوده، اما او چه  یرا م نیشود و تنها ا یکه برق چشمانش از نگاهم دور نم یهمان مرد سمت

که  نیدهم! ا یفرو م یدهد ) همسرته ( آب دهانم را به سخت یجواب م کیهست؟ مغزم با عجله  ایمن بوده  یکاره 

 بعد از گذشت چند ماه متوجه شوم متاهل هستم شوکه کننده است! پس اگر همسرم هست حاال کجاست؟

 پرسم: یم بایبا عجله رو به شک لشیو تحل هیبندد که قبل از تجز یدر ذهنم نقش م یگرید سوال

 همراهم نبود؟ یمن موقع تصادف تنها بودم؟ کس با؟یشک-

 آمده! شیپ شیبرا یهمسرم همراهم بوده و حاال مشکل دیشا

 :دیگو یشود و م یگرد م یبه طور بامزه ا بایشک چشمان

 !یآبج ینه، تنها بود-

 ؟یمطمئن-

 :دیگو یدهد و بالفاصله م یسر تکان م تند

 اومده بگم؟ ادمیجواب سوال -

 کنم. ینگاهش م مات

 بگو!-

 یم لشیتحو یبندم و لبخند کمرنگ یام! کتاب را م دهیپرس یدانم چه سوال ینم یحت د،یگو یفهمم چه م ینم اصال

 دهم.

 !یدار زهیمن جا شیخوشگل پ یعروسک خرس هی! حاال یباهوش یلیخوشگلم تو خ کالیبار-

 کوبد. یدستانش را به هم م یخوشحال با

 هورا!-
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 :میگو یو م زمیر یرا بهم م شیموها

 !ین تا شاگرد اول کالست بشبخو شتریالبته هر وقت پول دستم اومد. حاال بدو برو ب-

 شود. یجمع م ششین

 ...ایعمو برد شیپ رمیخسته شدم شانا! چقدر درس آخه! م گهینه د-

 مانم! یم یدود و من مات در جا یاز اتاق م رونیب به

خواهد! اما نه... با او هم چندان راحت  یدلم درد و دل م بیجا بود، عج نیکشم، کاش احسان ا یبه بغل م زانو

شخص تازه  خیشود و چشمان من م یباز م کبارهیبرم. در اتاق  یم یام پ ییکشم و به عمق تنها یم ی... آهستمین

کشم! خصوصا از  یدانم چرا از او خجالت م یو نم نمک یام! شالم را مرتب م یشگیمزاحم هم! استیوارد! باز هم برد

 شد و در لفافه خطاب به مادرش گفت منتظر جواب من است! رهیکه در چشمانم خ شیپ ی قهیچند دق نیهم

و اضطراب به  رمیگ یلبم را به دندان م یبندد! گوشه  یپشت سرش م زیو در را ن دیآ یداخل م نم،ینش یم صاف

از نگاهش  م؟یخواهم نگاهش کنم، چه طور بگو یشود، نم یم لیو سمتم ما ندینش یتخت م یدود! گوشه  یجانم م

منتظرم  یکشم و با کالفگ یم یقیکند! نفس عم یگاهش م هیتک یگذارد و به نوع یتخت م یام! دستش را رو یفرار

به مرز انفجارم نمانده که لب باز  یزیمعذبم کرده است! چ یحساب نیکند و ا ینگاهم م رهیحرفش را بزند و برود، خ

 کند: یم

 چکار کنم؟-

عنوان!  چیکنم! دوستش ندارم، به ه ینگاهش م یچارگیخورد و با ب یدر هم گره م میموردش اخم ها یسخن ب از

 گردد! یبر م تیکنم به همان نگاه و موقع یگونه از او شرم دارم! فکر م نیدانم چرا امشب ا یفقط نم

 کنم: یمن است! لب تر م یاز سو یدهد، انگار منتظر پاسخ یتکان م سر

 د؟یرو چکار کن ی! چشمیمتوجه نم-

 شوند. ینافذ م چشمانش

 ؟یمن بش هیچکار کنم تا شب-

 کشم. یم یکند! پوف یگنگ صحبت م شهی! همدیگو یفهمم چه م ینم چیرود! ه یباال م میابرو کی
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 فهمم! یمن نم ؟یچ یعنیشما بشم؟  هیشب-

 :دیگو یم یچشمانم با لحن آرام و خاص ی رهیکشد، خ یجلو م کبارهیتنه اش را  باال

 نگرفتم! یزیوقته دل سپردم، اما عوضش چ یلیکه دل تو هم واسه من بره! مثل من که خ-

 انیاصال اسم همان شرم و خجالت را ب ایام؟  یعصب میگر گرفته ام؟ بگو میشوکه ام؟ بگو میبگو م؟یاز حالم بگو چطور

 کنم؟

من  یاز سو یکه منتظر پاسخ ینگاه، از مرد نیخواهد فرار کنم، از ا یچسبم، دلم م یم واریاراده به د یشده! ب گرمم

 فهمم!  یساختمان! اصال حالم را نم نیکل ا یحت ایاتاق  نیاست! از خودم! از ا

 کوبد! یم خیرا م شیفشرده ام و همان جا چشم ها یلغزاند به لب ها یفشارم، نگاهش را م یبه هم م لب

 نیبودم از حرارت ا شهیاست که راه انداخته؟ اگر شمع بودم تا حاال حتما آب شده بودم! اگر ش یمزخرف یچه باز نیا

نه از  ستم،ینخوردم! اما  ینشست که قطعا ترک م یبخار به تن منجمدم م شیآوردم و آنقدر از گرما ینگاه تاب نم

از اتفاقات  چیداند، ه یاش نم ندهیگذشته و حال و آ زا چیهستم که ه ی! من دختر درمانده اشهیشمعم نه از ش

او که از همان ابتدا سوهان روحم بوده و  یفهمد! چطور توقع دارد من هم دلداده شوم؟ آن هم دلداده  یاطرافش نم

 هست!

 :میگو یکشم و م یم یقیعم آه

هستم که تمام توجهات سمت منه؟ پس  ینوزاد تازه متولد شده ا هیشب نیمگه به من نگفت ن؟یخوا یم یاز من چ-

 ره؟یبزرگ بگ میتصم هیماه بتونه  ۲در طول  دینوزاد تازه متولد توقع دار هیشد؟ از  یچ

 دهم: یادامه م یتفاوت یو با لحن ب رمیگ یکند، چشم از او م ینگاهم م هیاندر سف عاقل

 ن؟یکن ی! چرا قبول نمهیشما عال یمورد نظر خاله برا سیک گمونم-

 :دیگو یخورم که م یجا م یشده! لحظه ا یخیو  یجد نگاهش

 کنم؟ یچرا قبول نم-

 دهد: ی. ادامه مردیگ یو سرش را سمت سقف م زندیم یشخندین
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 ه؟یالبد مغز خر خوردم! هان؟ نظر تو چ-

 :میگو یتوجه به لحن و صحبتش م یب

 باشه که مد نظرتونه! یاون دختر همون دی! شادشینیبار بب کی نیقبول کنالاقل -

 

 شود. یبلند م شیکند، با شتاب از جا یدهد و نگاهم م یم رونیب یرا عصب نفسش

 !یشیم یبعد، بلکه محو همون اول یسراغ تابلو یرینم گهید ادیخوشت م ریتصو هیاز  یوقت-

 :میگو یکنم و آرام م یچشم نگاهش م یباال از

 ؟یتر بود! اون وقت چ نیو دلنش بایبعد ز یتابلو دیرفت! شا دیاما با-

 برد: یشلوارش فرو م یها بیرا درون ج دستانش

 !ستیزدن همه ن دیبه گشتن و د یلزوم ه،یکاف رهیکه چشم تو بگ یزیچ نیاول-

 نظر حالله! کی-

 ...دیآ یحاالتش خوشم م نیشود، حالت خنده هم دارد، و من از ا یاش جمع م ینیو ب لب

 انتخاب خودمه، به تو چه آخه! ؟یگیم یتو چ-

 :میگو یاندازم و م یباال م یشانه ا رم،یگ یبه دندان م لب

 کرده باشم! یانتخابتون اشتباست! خواستم کمک-

 دم! یفدات! تو فقط کله شق نشو، من بازم بهت مهلت م یخواد کمک کن یتو نم-

 :دیگو یزند و در ادامه م یم لبخند

 دونم! یم مه،یاز مهربون-

 زند. یم چشمک
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 شام! میبر-

 چرخد: یباز سمتم م میبگو یزیچ نکهیاز ا قبل

 !یدرضمن فقط تو مد نظر من-

* 

. نخ اصالح دیآ یصورتم به حرکت م فیپوست لط یرو میفرز نس یفشارم و دست ها یهم م یرا با درد رو چشمانم

 یکنم. با لبخند کمرنگ یمن هم چشم باز م ستدیا یدستانش از حرکت م یدارد. وقت یصورتم را برم یموها یبه تند

 :دیگو یکند و م یم میتماشا

 ؟یکرد زیابروهاتو خودت تم-

 :دیگو یدهم که باز م یتکان م سر

 مدل قشنگ برات بردارم؟ هی یخوا یم-

 برد. یم نیرا از ب دمیترد یشاد یشود که صدا یم دهیدودل بودن به باال کش یبه نشانه  لبانم

 دوست داشت. ینجوری. خودشم قبال اادیبهش م یلیباشه خ لیابروهاش به باال ما ی. انتهامیآره نس-

 دهد. یم لمیتحو یمیلبخند مال و

 :میگو یکنند که م یبگو و بخند م یکند و همزمان با شاد یکارش را شروع م نانیبا اطم مینس

 خوام کوتاهشون کنم! یمقدار رنگ داره. م هیموهام  یانتها-

 بندم. یو من باز با درد چشم م دیگو یم ییچشم بلند باال م،ینس

دانم چرا درست از شب  یکشم. نم یم یقیشود. ناخواسته نفس عم یمتمرکز م شبیاتفاقات د یفکرم رو همزمان

 کشم. یدندان م ریلبم را ز ی. گوشه زدیر یفرو م یدلم ُهر ایبرد یحرفها ادیگذشته با 

 .دمیسوال پرس کیگذاشت، از خودم  میرا زد و تنها شیهمان وقت که حرفها درست
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 نانیبا اطم تونمیباشه؟ م ایتونه اون فرد برد یبشم، م یاحساس یمرد وارد رابطه  هیبا  یروز هیاگه قرار باشه -

 انتخابش کنم؟

گدار  یگنگم سر در آورم و ب یاز گذشته  دیبدانم. با دیرا با زهایچ یلیزند )نه(... من هنوز خ یم ادیفر یدلم کس ته

 به آب نزنم.

حق داشت دستم  ایکنم. برد ی. به صورت شفافم نگاه مردیگ یمقابلم م یا نهیرسد، آ یکه به اتمام م مینس کار

 افتضاح بودم. نیاندازد، واقعا قبل از ا

 یکنم و جا یدست شده است، تشکر م کیو  یکامال مشک میال موهاکند، حا یکوتاه م یچیرا هم با ق میموها نوک

 .ندینش یدست دوستش م ریز یمن، شاد

 شیاز رنگ روشن انتها ی. حاال خبررمیگ یرا در دست م میو موها ستمیا یم نهیروم. مقابل آ یاتاق خودم م به

 نیکشم و از عمق جان از ا یم یقیبرداشته شده باشد، نفس عم میشانه ها یاز رو ینی. انگار که بار سنگستین

 ام. یموضوع راض

* 

کنم  یکه در را باز م نیو هم میآ یم نییساختمان پا یتوجه به آسانسور از پله ها یب ده،یرفتن به پارک فرا رس زمان

 :دیگو یکنم که م یشوم. مات نگاهش م یخندان احسان مواجه م یبا چهره 

 ؟یگ ینم کیبهم تبر-

ساختمان خانه را نشانش داده بودم  یروز نکهیکنم و از ا ینگاهش م جیکند. گ یاز گچ باز شده اش اشاره م یبه پا و

 :دیگو یکند و م یلبخندش را جمع م ندیب یشوم. حالم را که م یم مانیبه شدت پش

 ؟یزده شد جانیه دنمیشده؟ از د یطور-

 دهم: یکنم و جواب م یاطراف نگاه م به

 !یکرد مونمیپش یخونه حساب یدن نشوناز دا قتیدر حق-

 دارم. یبندم و کالفه قدم بر م یرا پشت سرم م در
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کنه؟ واقعا ازت  یمنو تا ماه ها بازخواست م نهیبب نجایتو رو ا ایاگه برد یدون یم چیه ؟یبود که کرد یچه کار نیا-

 نداشتم! یا یفکر یب نیتوقع چن

 .دیآ یگذرم که دنبالم م یاز کنارش م یو عصب ناراحت

 ه؟یک گهید ایبرد دم،یبدم. اصال نفهم حیصبر کن توض یه یه-

 دهم. یسر تکان م کالفه

 فهمم! یاومدنتو نم لیپارک، واقعا دل امیمن خودم قصد داشتم ب-

 شود. یرساند و با من هم قدم م یرا جلوتر م خودش

 !نیبابا گچ پامو باز کردم بب ؟یدیجدا علت اومدنم رو نفهم-

و  نمینش یم یشگیهم مکتین یکنم. رو یم شیبه پا ینگاه میاز آمدنش مقابل خانه ناراحت هستم که تنها ن آنقدر

 :میگو یچرخم و م یسمتش م یبزند که جد یخواهد حرف ی. مردیگ یم یاو کنارم جا

 وقت! چینکن! باشه؟ ه یکار نیچن گهید-

 زند. یم لبخند

 یچهره  نیمهمونت کنم. به ا یچ هیخوام  یم میحاالم پاشو بر ام،ینم گهی. باشه دیکردم ذوق زده بش یم الیخ-

 .یاخم کن ادینم چیه دتیجد

 آورم. یچهره ام را به خاطر م یناگهان رییو تغ ندینش یصورتم م یاراده رو یب دستم

کنم  یاش م یهمراه یبدون مخالفت نم،یب یاز حدش را م شیاصرار ب یخواهم درخواستش را قبول کنم، اما وقت ینم

 .میزن یو تا کافه قدم م

* 

 اندازد. یدارد و دور مچ دستش م یرا برم شیکش مو یشوم شاد یکه وارد خانه م نیهم
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 امروز. یایتو؟ قرار شد زودتر ب ییکجا-

 کشم. یم رونیکوچکم را از گردن ب فیکشم. ک یم یپوف

 زندونه برام. هیاما خونه مثل  یدرک نکن دیخونه چکار کنم آخه؟ شا امیب-

 :دیگو یبندد و م یرا با همان کش م شیموها

 رو بهت بگم. یایازت خواستم زود ب نکهینبود علت ا ادمی یوا-

 کند. یحواسم را پرت م بایشک یکنم که صدا ینگاهش م منتظر

 !ش؟یبذار یستیآخر تو رودربا یها قهیواسه اومدن تو دق یو خواست ادین یدیترس اینبود  ادتی-

 :میگو یکند که م ینثارش م یچشم غره ا یشاد

 ه؟یچ هیقض ام؟یب دیمن کجا با-

 رود. یمبلمان است م یکه رو نشیکند و سمت شلوار ج ینفسش را فوت م یشاد

 !نی. هممیخاله دعوت یبابا، فقط امشب خونه  سین یزیکنه. چ یداره شلوغش م بایشک-

 آمده قرارم دهد. شیپ تیخواسته در موقع یدرست است. شاد بایدهم. پس حدس شک یباال م ییابرو

 :دیگو یدهم که باز م یرا در حدقه چرخ م چشمانم

 شد! رید ؟یشیحاضر نم-

 کنم: یفشارم و مردد زمزمه م یبه هم م لب

 ...امیاگه ن-

 کند: یرا قطع م حرفم

 بخشمت! یوقت نم چیه-

 کند. یدهد و به اتاقم اشاره م یباال م یکنم. شانه ا ینگاهش م متعجب
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 .میمون یتختت لباس گذاشتم. بپوش، ما منتظر م یرو-

 پرسم: یروم و همان طور م یجز موافقت ندارم. سالنه سالنه سمت اتاق م یچاره ا ظاهرا

 هم دعوت دارن؟ رضایو عل وایش-

 رسد. یبه گوشم م بایشک یصدا

 و اومدنو کنسل کرده. شهی. عصر وقت دکتر داره. گفت خسته مادیتونه ب یکرده که نم یعذرخواه وایش یعنینه. -

شوم.  یلباس م ضیروم و مشغول تعو یافتد. جلو م یتخت م یشوم. نگاهم رو یدهم و وارد اتاق م یتکان م سر

 یم نهیکنم و متعجب مقابل آ یشود را تن م یبه هم وصل م یکمر کیجلو باز که تنها توسط  ی رهیسبز ت یمانتو

 :رسمپ یم یبرم و خطاب به شاد یرا باال م میظاهرم صدا دنی. با دستمیا

 !شهیم دهیشلوارشم کوتاهه ساق پام د ست؟یکوتاه ن یادیمانتو ز نیا یشاد-

هستم که  میحرف ها دییکنم و منتظر تا یشوند. نگاهشان م یمقابل در ظاهر م بایکشد که همراه شک ینم یطول

 :دیگو یبراق م یبا چشمان بایشک

 چقدر قشنگ شد!-

 زند. یهم لبخند م یروند که شاد یباال م میابروها

 !رهی. بخدا دمی! شالتو بنداز بدو برهیعال-

باعث  یشاد یاندازم. صدا یسر م یکشم و شال را رو یم یقیکنم. آه عم ینگاه م نهیگذارند. مات به آ یم میتنها و

ماند. آرام در دست  یثابت م ایبرد ییعطر اهدا ی شهیش یآخر نگاهم رو یشود در رفتن عجله کنم، اما لحظه  یم

خوشش  یکنم. بو یم یگردنم اسپر یرو یو مقدار دارم یبندد. سرش را برم یدر ذهنم نقش م ایبرد ادیو  رمیگ یم

 دوم. یاز اتاق م رونیشود و همزمان ب یام م هیوارد ر

 :دیگو یکه کالفه م میبگو یزیخواهم چ یگذارد. م یمقابلم م یدهد و کفش یرا دستم م فیک یشاد

 آژانس منتظره بپوش.-
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دانم، اما هر چه که هست  یامشب را نم یخوش پوش نیدارم. علت ا یقدم بر م اطیکنم و با احت یها را پا م کفش

 شود. یعمل دیبا یظاهرا اوامر شاد

ظاهر  میرو یم شیپ شتریدوزم و هر چه ب یم ابانی. چشم به خمیریگ یم یعقب سمند زرد رنگ جا یسه صندل هر

 .میکن یتوقف م یمقابل درب بزرگ نکهیشوند تا ا یم شیبرج ها و ساختمان ها بهتر از پ

 کیو  ردیگ یکند. همه جا غبار م یم رییتغ زیدوزم. ناگهان همه چ یشوم و نگاهم را به اطراف م یم ادهیآژانس پ از

 یاش رو یکه کوله پشت یده ساله در حال یکند. دختر بچه ا یام توقف م ستادهیدرست همان جا که ا لیاتومب

برد که  ی. دستش را سمت زنگ مستدیا یم زرگب یشود و درست مقابل در آهن یم ادهیکند، پ یم ینیدوشش سنگ

 رسد: یبه گوش م ابانیخ یآن سو یاز پشت بوته ها ییصدا

 ...یشاد-

 دوزد... یماند و به پشت بوته ها چشم م یدر هوا خشک م دستش

 

 یاطرافم جان م یرا ندارد. صداها یاما چشمانم قصد کنده شدن از در آهن رد،یگ یشانه ام را در برم یفیخف لرزش

 دهم. یم صیرا تشخ بایشک یو کم کم صدا رندیگ

 داخل؟ یایشانا؟ چرا نم-

ندارم، اما قدم بر  یحال خوش چیدوزم. ه یم بایبه شک یرود و نگاهم را به سخت یام م یشانیلرزانم سمت پ دست

را  شیقدم ها ی. شاددیآ یلنگان لنگان به سمت مان م یشوم. در بدو ورود زن یبزرگ خانه م اطیدارم و وارد ح یم

 پرسم: یو م کنم یرود. با اخم نگاهشان م یبخشد و در آغوشش فرو م یسرعت م

 ه؟یخانم ک نیا-

 دهد: یو جواب م ردیگ یدستم را م بایشک

 .دهیکنه. هم مونس و همدمشه هم کاراشو انجام م یخاله کار م شیخانمه! پ دیناه-

خانم شانه  دیکنم، ناه یخانه را با دقت بررس اطی. قبل از آنکه بتوانم حمیا دهیدهم و حاال به آن ها رس یباال م ییابرو

 فشارد. یرا م میها
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 .یشانا خانم. صفا آورد یخوش اومد-

سالش  ۴۰دارد، اما گمانم هنوز  یدهم. صورت زبر یم لیتحو یبوسد و من تنها لبخند کم جان یام را محکم م گونه

 نشده باشد.

 یلیرا خ یشاد یهوا ن،یجاست که او هم مثل خاله مه نیجالب ا می. برامیرو یم یتعارفش همه سمت در ورود با

 دارد.

خورد. خوب حواسش  یگره م ایاراده نگاهم با نگاه برد یاند. ب ستادهیو مادرش به انتظارمان ا ایبرد ،یدر ورود مقابل

 کند. یمرا دستپاچه م نیبه سر و وضعم است و هم

 

چالند، سپس حواسش به من و  یرا در آغوش م یچند وقته شاد نیدهم. خاله طبق معمولِ ا یروم و سالم م یم جلو

 شود. یجمع م بایشک

جز  یخاطراتم کس یساله  ۱۰خانه است، و آن دخترک  نیدختر ا یآوردم مشخص است شاد ادیکه به  یزیچ با

 !ستین یشاد

 :دیگو یآرام م ندیب یحواس همه را پرت م یزند و وقت یلبخند م زمیبعد از آنال ایبرد

 !؟یاریاز کجا م تویهمه جذاب نیشما ا دیخانم ببخش-

و زودتر  رمیگ یم یشیپ هیکنم زودتر از کنارش بگذرم پس از بق یم ی. سعگرددیرود و بر م یم میتا مقابل پاها قلبم

 رسم. یبه سالن م

 ادمی. میریگ یم یجا نیخاله مه دیمبلمان سف یرود و ما رو یبه آشپزخانه م ییرایتدارکات پذ یخانم برا دیناه

 یاست. نگاهم را به اطراف چرخ م ونیدکوراس رییتغ یخاله در تکاپو دمیشن ایاز زبان برد شیچند روز پ نیاست هم

و  یینو یتوان بو یم یکه به خوب ییبایز زیآو ی پردهو  دیرنگ، مبلمان سف رهیفرش ت کیکه از  یدهم. سالن بزرگ

 شده است. لیداد، تشک صیجا هم تشخ نیاش را از هم یتازگ

 زند: یزند و همزمان لب م یم یچشمک ندیب ینگاهم را متوجه خودش م ی. وقتردیگ یم یمقابلم جا ایبرد

 ؟یفکراتو کرد-
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نگاهم به  گریکنم د یم یکشم و سع یم قیکنم. چند نفس عم یفشارم و همزمان احساس گرما م یهم م یرو دندان

 .فتدیاو و چشمانش ن

خاله  ی هیزند. پس هد یجواهراتش چشمم را م سیگذارد که همزمان برقِ سرو یمبل م یمانتو و شالش را رو یشاد

کند.  یاما هر چه که هست دارد مرا خفه م ست،یدانم علتش چ یکشم. نم یم یقیبوده! آه عم نیبه دخترش ا نیمه

 چرا؟ زارم؟یب نهایبا ا یشاد یکیچرا از نزد

زده و به اتاق پر از  بشیغ یک بایفهمم شک ی. اصال نمستیشود، ن یشان رد و بدل م نیکه ب ییبه صحبت ها حواسم

 عروسک طبقه باال رفته است!

. همزمان دیآ یرود که زنگ در به صدا م یسر م ینیهم نش نیدارد حوصله ام از ا گریاندازم. د یپا م یپا رو کالفه

 پرسد: یخانم م دیناه

 شامو آماده کنم؟ زیخانم م نیمه-

 یچرخد و م یکامل سمت مادرش م ایرود. برد یم یریتصو فنیدهد و سمت آ یبا تبسم سر تکان م نیمه خاله

 :دیگو

 ن؟یجواب بده مامان، چرا خودتون رفت دیناه نیگفت یم-

 :دیگو یکند و م یدر را باز م خاله

 خودم! یرو بذاره به عهده  یکی نیخواستم ا دیخودم از ناه-

 پرسد: یکند و م یاخم م ایبرد

 م؟یهم دار یا گهیمهمون د-

 نیرسد. خاله مه یبه گوش مان م ،یکفش فیظر یتق تق پاشنه ها یکه صدا میهم چشم به در دوخته ا یو شاد من

که در آغوش خاله  نمیب یرا م یا بهیدختر جوان و غر یآمده، اما وقت وایکنم حتما ش یو من فکر م دیگشا یآغوش م

 شوم. یرود متعجب م یفرو م

 ،یحرص یسمت شاد کبارهیو  ستدیا یم شیاخمو و متعجب در جا یشود که با صورت یجلب م ایسمت برد حواسم

 نالد: یاما آهسته م
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 مگه نه؟ یدونست یتو م-

 یکند و سمت آشپزخانه پا تند م یدستش را سد م عیسر یلیخ ایبزند که برد یخواهد حرف یگزد. م یلب م یشاد

 کند.

 آورم موضوع از چه قرار است. یسر در نم چیکنم. ه یو گنگ به اطراف نگاه م جیگ

 یچنان بشاش و شاداب است که تماما چشم م نیخاله مه یشوند. چهره  یخاله همراه دختر جوان وارد م باالخره

 یبه خوب یاندام یاش در آن مانتو دهیدارد، اندام خوب و کش یدوزم. قد بلند یچشم م زشیشوم و به مهمان عز

 کنند. یجلب توجه م یبدرشتش حسا یو برنزه است. چشم ها فیشود. صورتش ظر یداده م شینما

 .رمیگ یشود، من هم نگاه م یخاله که بلند م یصدا

 هم از غزل جان. مهمون مخصوص من! نیا-

 فشارد. یبا لبخند دست غزل را م یاما من هنوز نشسته ام. شاد زد،یخ یبرم یاز جا یشاد

 هستم. ی. من شاددنتی. خوشحالم از دزمیسالم عز-

 شوم. یم زیخ میماند. باالجبار ن یمن ثابت م یکند و نگاهش رو یاکتفا م یبه لبخند غزل

 .یسالم. من شانا هستم، خواهر شاد-

 زند: یصدا م نیآورد و همزمان خاله مه یرا جلو م دستش

 مادر؟ ییجان؟ کجا ایبرد-

 نهیشلوارش فرو برده و با طمان بیرسد. دست در ج یاز آشپزخانه به گوش م شیپا یگذرد تا صدا یم هیثان چند

 .دیآ یم شیپ

 شیصدا نیبرد. باالخره طن یدهد. غزل لبخندش پررنگ شده و دستش را جلو م یسالم م یو رسم ستدیا یم صاف

 .میشنو یبار اول م یرا برا

 خوشحالم! دنتونی. از دایبرد یسالم آقا-
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 بیدستش را از ج یلیم یبا ب هیکند. پس از چند ثان یم یبه صورت خندان غزل دهان کج یحساب ایخشک برد نگاه

 دهد. یکشد. کوتاه و سرد دست م یم رونیب

 دهد: یم حیکند و توض یم ییراهنما یمبل یکه انگار گل از گلش شکفته باشد، غزل را رو نیمه خاله

 کردم. ماشاهلل پنجه آفتابه! فشویکه اون شب تعر هیغزل جان همون خانم-

 خانم است! نیقرار است با او ازدواج کند ا ایکه برد یرود. آهان، پس کس یباال م میابروها

 ینم یلحظه ا یاست که برا یمن نشسته و آن قدر جد یمبل کنار یکنم. رو ینگاه م ایبه برد یچشم ریز

 شناسمش!

 گرفته اند! تمیمبل ر یدسته  یپا انداخته و انگشتان دستش رو یرو پا

 دهد شام آماده است. یآورد و خبر م یم یدنیغزل نوش یخانم برا دیناه

 یندارم. نه خوشحال و نه ناراحتم! اما اعماق دلم کس ی. حس خوبرمیگ ینظر م ریرا ز ایغزل و برد یلحظه چهره  هر

 !(میبرو نجایکشد )هر چه زودتر از ا یداد م

 

قاشق و چنگال است که با برخورد بشقاب  یاست. تنها صدا ینیسنگ یفضا بیضا عجو ف میشام نشسته ا زیم دور

 اندازند. یم نیها طن

با او حالت اسلوموشن  ینیخورد که من هم بابت همنش یشام م نهیشوم. آنقدر با طمان یحرکات غزل زوم م یرو

 گرفته ام!

شوم. در نگاهش هزاران حرف نگفته دارد، اما چرا  یغرق م ایبرد یآورم که همزمان در نگاه عصب یرا باال م نگاهم

 یرا کور م میدهم. نگاهش آنقدر خشک و ناراحت است که اشتها یکنم؟ با زحمت لقمه ام را فرو م یحس م نطوریا

 کند.

 :دیگو یو غزل م ایرو به برد نیاز صرف شام خاله مه پس

 .دیقدم بزن یداخل باغ کم دی. برهیعال رونیب یهوا-
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من زوم شده. آب دهانم را  ینگاهش باز رو ایکند، اما برد یطور موافقتش را اعالم م نیو ا ستدیا یبا تبسم م غزل

 :دیگو یکه م رمیگ یکند؟ عرق پشت لبم را م یم نیدهم. چرا همچ یفرو م

 !شهیدخترا! غذاتون هضم م نیایشمام ب-

 :دیگو یم یزند که شاد یما دو دو م انیدستپاچه شده، غزل هم نگاهش م خاله

 . من که عادت به قدم زدن بعد از غذا ندارم!دینه شما بر-

 دَرَد. یقلب لرزانم را م ایبرد یکشم که صدا یم یآسوده ا نفس

 باغو نشونت بدم! ایشانا ب-

 رسد. یبه دادم م نیکه خاله مه میبگو یزیزنم تا چ یکنم. چند بار لب م ینگاهش م دستپاچه

 کارت دارم. ایلحظه ب هی ایبرد-

افتد.  یو ناچار دنبال مادرش راه م ردیگ ینگاهش را از من م ایرود. برد یو سمت تراس م زدیخ یبرم شیاز جا و

 :دیگو یناراحت م یدارد و با چهره ا یاش را بر م یدست فیبرم که غزل ک یدندان م ریلبم را ز یگوشه 

 .دیکن یجون خداحافظ نی. از مهرمیم گهیمن د-

 دود. یبا عجله به دنبالش م یکند که شاد یپا تند م یدر خروج سمت

دختر رفته بود،  نیناز کردن همراه ا یاست. اگر جا ایسر برد ریز زیدهم. همه چ یم هیمبل تک یسرم را به پشت کالفه

 شد! یطور نم نیحاال ا

 .نمیشود صاف بنش یباعث م نیخاله مه یصدا

 و غزل کجان؟ یاِوا پس شاد-

 دهم: یجواب م یاشاره به در خروج با

 رفت دنبالش. یدلخور شد. شاد یلیظاهرا غزل خانم خ-
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 یم دایهم پ ایبرد یکنم که سر و کله  یکند. با چشم دنبالش م یپا تند م رونیکوبد و سمت ب یپشت دستش م خاله

 .فتدیدارم نگاهم به او ن یو من سع ستدیا یم میشود. درست رو به رو

 وئه!تبه خاطر جواب ندادن  ایقضا نیتموم ا یدون ی! خودتم خوب منییپا ایب طونیششانا از خر -

 :میگو یکنم و کالفه م ینگاهش م متعجب

دخترو  هیکه غرور  نی. استیمن ن ریتقص چیه نیفکر هست یکه شما ب نیافتاد گردن من! ا ایقضا نیا یجالبه! همه -

 !ستیمن ن ریکه اون دختر االن گذاشته رفته بازم تقص نی! استیمن ن ریاصال تقص نیگرفت دهیناد

 :دیگو یم یکند و عصب یم زیرا ر چشمانش

 ش،یسال پ ۹ یوقت ستیتو ن ریتقص ست؟یتو ن ریاونم تقص ؟یگرفته شده چ دهیساله احساسات من ناد ۹که  نیا-

پس  ستیتو ن ریتقص نایبه من و غرورم؟ اگه ا یرفت تو گند زد یم شیداشت خوب پ زیکه همه چ یدرست زمان

 ؟یلعنت هیک ریهان؟ تقص ه؟یک ریتقص

شود  یمحو م دگانمیاز مقابل د یرود. در چشم به هم زدن یسالن م یانیم یسمت پله ها یو عصب دیگو یها را م نیا

 گذارد! یگنگ و مبهم تنها م یطیو مرا در شرا

 سوزد. یکشد و م یم ریشود. قلبم ت یام چنگ م نهیس یقفسه  یرو دستم

 ام را هضم کنم! دهیکه شن ییکشم تا حرف ها یم یبلند نفس

 ایساِل گذشته چه بر سر من و برد ۹در  ایرود. خدا یرژه م دگانمیحرف زدن مقابل د نیچشمان براقش ح هنوز

 چرا؟ ست؟ین ادمی زیچ چیآمده؟ چرا ه

 :میگو یشوم و به سرعت م یبلند م ،یو شاد نیآمدن خاله مه با

 منتظرم. رونی. من بمیبهتره ما هم بر یشاد-

 شوم. یاز خانه خارج م فمیکنم و با برداشتن ک یم یسرسر یخداحافظ نیخاله مه از

 خانه خفه ام کند. نیا ینمانده تا فضا یزیچ
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امشب حرف  یزیاز آبرور یچقدر شاد یکه داخل تاکس نیشود. ا یم شانیدایپ بایو شک یزنم تا شاد یقدم م یکم

را از سرم دور کنم. چرا  ایبرد یتوانم صدا ینم یشود. لحظه ا یدل من است که هر آن مچاله م نیزند، بماند اما ا یم

 رم؟آدم تبهکار را دا کیدهد؟ چرا حس  یعذاب وجدان امانم نم

چه بر  ایزند. خدا ینبض م میها قهیافتم. شق یتخت م یشوم و با همان اوضاع رو یبه خانه وارد اتاقم م دنیرس با

 سرم آمده؟

* 

از او دارم. حس عذاب  یخبر یام نه حت دهیرا د ایمدت نه برد نیگذرد، در ا یم نیخاله مه یروز از شب مهمان چند

 احسان به پارک هم نرفته ام. دنید یبرا یدارم که حت یشانیاست. آنقدر حال پر رمیگ بانیهنوز گر یلعنت

 پرسم: یاست که م ینیبزمیدر حال سرخ کردن س یروم. شاد یبه آشپزخانه م کالفه

 ؟یندار ایاز برد یخبر-

 پرسد: یکند و م ینگاهم م رتیح با

 !ینداشت یتو که ازش دل خوش ره؟یگ یرو م ایشده شانا خانم سراغ برد یچ-

 فرستم. یرا پشت گوش م میحوصله موها یب

 .نی! همستین داشیسواله چرا پ ینه، فقط برام جا-

 :میگو یپرد و کالفه م یم میکه رنگ از رو یکند. جور یدقت نگاهم م با

 خواد باشه! ی. هر جا که مالیخیاصال ب-

 :دیگو یخواهم از آشپزخانه خارج شوم که م یم

 .میدور هم باش ادیب لهیناهار دعوتش کردم. گفتم روز تعط یبهش زنگ شدم و برا-

 

بشود با  دیکشم. شا یم یتپد و نفس آسوده ا یشود. قلبم منظم م یسبک م هیاز ثان یوزن سرم در کسر انگار

 عذاب را کمتر کرد. نیبار ا دنشید
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 شوم. یو مشغول مطالعه م رمیگ یگرفته ام را در دست م یکه به تازگ یگردم. کتاب یخاطر به اتاقم بر م آسوده

* 

 

. هر نمینش یتخت م یگذارم و مردد رو یشود. کتاب را کنار م یزنگ در بلند م یگذشته که صدا کیاز  ساعت

. ستدیا یم میبه تماشا نهیدست به س یشود و شاد یبه گوشم برسد که در اتاقم باز م ایبرد یلحظه منتظرم صدا

 کند. یم همبزند. حالت نگاهش خاص شده و تنها نگا یکنم و منتظرم حرف ینگاهش م

 پرسم: یکنم و م یم اخم

 شده؟ یطور-

 دهد: یشود و جواب م یبه هم فشرده م لبانش

 مرد جوون باشه! هی یذار یکه عصرها باهاش قرار م یدوست یگفته باش ادینم ادمی-

 خورند. یام تکان م یمغز یکنم و کم کم شاخک ها یو منگ نگاهش م جیگ

 پرسم: یرسد را م یکه به ذهنم م یزیچ نیو اول ستمیا یشتاب م با

 !نجا؟یااحسان اومده -

 دهد. یباال م ییابرو

 پس اسمش احسانه!-

احسان، آن هم درست مقابل در خانه  دنی. با دستمیا یم یزنم و با عجله کنار در ورود یرا از مقابل در کنار م یشاد

 .زدیخ یآه از نهادم بر م

 زنم: یو لبان خندانش داد م رهیتوجه به نگاه خ یو ب رمیگ یگر م تیاز عصبان هیاز ثان یکسر در

 نجا؟یا یچرا اومد-

 آورم. یم نییرا پا میو کالفه تن صدا یکند که حرص ینگاهم م مردد
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 هان؟ ؟یکن یکار نیخوام چن ینم گهیمگه بهت نگفتم د ؟یکه کرد هیچه کار نیا ست؟یچرا عقل تو سرت ن-

 نگرانت شدم.! ستین یتموم ازت خبر یهفته  هیشده که  یچ نمیاومدم بب ؟یشیم یشانا چرا عصب-

بندد. زمان و مکان فراموشم شده و  ینقش م دگانمیمقابل د ایبرد یشود و چهره  یلحظه درب آسانسور باز م نیهم

 فرستم. یدهم و به شانس گندم لعنت م یبه صورتش زل زده ام. آب دهانم را فرو م

. هر آن دیآ یمن و احسان به گردش در م نیاش ب ی. نگاه جدردیگ یو کنار احسان قرار م دیآ یجلو م یقدم

 یکه به شانه ام وارد م یگذرد و با تنه ا یاز کنارم م یکند، اما در کمال ناباور کسانمیبزند و با خاک  یمنتظرم حرف

 رود. یکند به داخل خانه م

حال  چیام. ه هدیفهمم چه شن ینم چی. هدیگو یم یزیکند و چ یکنم. احسان متعجب نگاهم م یقلب ستیمانده ا کم

 زنم: یآرام لب م یدهم و از سر ناچار یندارم. آب دهانم را باالجبار فرو م یدرست

 !نمتیلحظه هم بب هی یخوام حت ینم گهیبرو احسان. د-

ظرف و  یاست. تنها صدا نیزنم. سکوت خانه سنگ یم هیکرخت به در تک یبندم و همان جا با تن یم شیرا به رو در

 .دیآ یظروف از آشپزخانه م

 کوبم. یروم و در را به هم م یافتاده سمت اتاقم م نییپا یآنکه به اطراف نگاه کنم، با سر یب

 همه رو شده باشد. شیرا دارم که دستش پ یکوبد. تنم گر گرفته. حس آدم گناهکار یم شهیتند تر از هم قلبم

 نی. چشمانم تا آخرزندیر یاطرافم م میاندازم که کل موها یم نییگذارم. سرم را پا یم یعسل زیم یرا رو دستانم

کنم و آشفته  یدندان له م ریدر رفته بودم! لبم را ز یتوجه به سر و وضعم جلو یمن ب ایشود. خدا یحد ممکن گرد م

 زنم. یزانو م نیزم یرو

 

که بتوان  ییزند، اما کجاست رو یم میناهار صدا یبرا بایاتاق کز کرده ام. شک یساعت گذشته و من هنوز گوشه  مین

 روبه رو شد؟! یبا کس

 شوم. یاندازم و از اتاق خارج م یسر م یرو ی. ناچار شالدیآ یسراغم م بایبار چندم است که شک نیا
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حاال  م،یخورد یآشپزخانه غذا م زیکه پشت م گرید ی. برخالف روزهارمیگ یم یدهم و کنارشان جا یم یآرام سالم

صفحه اش جا خوش کرده و نگاهم  یرو ای. چشمان بردونیانداخته شده. درست مقابل تلوز ییرایسفره، داخل پذ

شود و تمام.  یم ایجو نیحال و روز خاله مه زا یکنم. شاد یم یباز میو با غذا نمینش یسفره م یکند. گوشه  ینم

 گذرد و بس. یاوقات فقط در سکوت م هیبق

 کنم. یرا حس م ایو برد یگرفته شدنم توسط شاد دهیخوب ناد یلیوجودم را در بر گرفته، خ یسراپا یبد حس

 گردم. یکنم و به اتاقم بر م یمانده که جمع شان را ترک م یباق میاز غذا یمین هنوز

 کند. یم خیمو به تنم س یشاد ادیفر ینگرفته ام که صدا یتختم جا یرو هنوز

 ...ایتروخدا آروم باش برد-

. نگاه ردیگ یدود و دستش را م یم یکاوم که شاد یرا م شی. سر تا پاستمیا یم یباز شدن در اتاقم مات در جا با

 دیآ یکند. داخل م یرها م یخونسرد است. تنها دستش را از دست شاد قایمن زوم شده، اما ظاهرش عم یرو ایبرد

 بندد. یم یشاد یو باالجبار در را رو

 :دیگو یکنم که آرام م یدر تنم نمانده. با وحشت نگاهش م ید و از ابهتش جانکوب یدر دهانم م قلبم

و مردم و زنده شدم ندارم،  یکه تو کما بود یبه شش ماه یندارم، کار یکه برام جهنم کرد یبه اون نه سال یکار-

 !دمیخودم د یکه امروز با چشما هیزیسوزونه، اونم چ یقلبمو م یزیچ هیتنها 

جود و  یلبش را م ی. گوشه قیشود و نگاهش عم یرود. سرش کج م یرنگش فرو م رهیشلوار ت بیدر ج دستانش

 :دیگو یم کبارهی

 کرد؟ رییتغ یچجور تیلعنت دیجد یزندگ نیسرت آورد؟! ا ییشانا! کما چه بال ینبود ینجوریتو ا-

کلماتش  نیاز ب یدنبال نشانه ا میندارند. گوش ها یحرکت چیه یجانم نا یب یلرزند. پاها یخشک شده و م لبانم

 شود. رمیدستگ یزیاست، تا مگر چ

  دیشا ای شواز؟یپ یبر افهیاون مردک الزم بود با اون ق یکردن جلو یواسه دلبر یمنو احساسم، ول یگور بابا-

 !؟یداد حیحاضر شدن ترج قهیآقا رو به دو دق داریو د یدلتنگش بود یادیز
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سوتفاهم بود. درست است من با احسان دوست  االتشیگفت؟ تمام خ یشوند. او چه م یگرد م رتیبا ح میها چشم

 معشوقه نگاهش نکردم! کیبودم، اما هرگز به چشم 

 دهم: یم حیدوزم و توض یکشم. چشمم را به چشمانش م یم یبلند نفس

 !یتو دچار سوتفاهم شد-

 :دیگو یرفتن از اتاق م رونیب نیکند و ح یکند. عقب گرد م یام م یزند عصب یکه م یشخندین

 کردم. یغزلو رد نم یست. الاقل اون جور گهید یدلت جا ی! فقط کاش زودتر گفته بودیدروغگو هم شد-

سمتش  دیو انگشت تهد ستمیا یم میکنم. به سرعت در جا یم شیو با بهت تماشا رمیگ ینام غزل، گر م دنیشن با

 .رمیگ یم

و  سایوا یکه گفت یزی. هر چیمنو محکوم کن هیقض دنیبدون فهم یندار ! حقیبر یبه قاض کهی یتو حق ندار-

 !ریجوابتو بگ

 دهد. یشود و سر تکان م یم دهیبه باال کش لبش

 شانا، تمومش کن! هیکاف-

 شود. یمحو م دگانمیکند و از مقابل د یاتاق را باز م در

 شود. یگذرد و از خانه خارج م یم بایو شک یاز کنار شاد عیسر یلیشوم، اما او خ یدنبالش از اتاق خارج م به

 داشته باشد! یبرخورد نطوریکنم. او حق نداشت بدون دانستن موضوع ا یمشت م تیرا با عصبان دستانم

 ی. آنقدر حرصنمینش یتخت م یکنم و بعد از ورود به اتاق، رو یدخترها، عقب گرد م ی رهیتوجه به نگاه خ یب

اصال مگر طرز فکر او مهم است؟  ست؟یام به خاطر چ یکنم علت ناراحت یبا خود فکر نم یلحظه ا یهستم که برا

 مگر من نگران افکار مشوش او هستم؟

 .ستدیا یکنار در اتاق م یدهم که شاد یرا تکان م میپا کالفه

از کما خارج  یفهمم. درست از وقت یرو نم ایرفتار برد نیده! علت ا یبود که گفتم االن کار دستت م یاونقدر عصب-

 شه. یتو مواجه م یبا بد رفتار ی. خصوصا وقتهیکالفه و عصب یشد
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 پرسد: یم اطیشود و با احت یم کینزد یقدم

 به تو عالقه داره؟ ایشانا، برد نمیبب-

 پرسد: یم اطیو با احت ردیگ یم یدهم. کنارم جا یتکان م ینف یبه نشانه  یکنم و سر ینگاهش م مردد

 ؟یمطمئن-

 دهم: یحوصله جواب م یو ب اخمو

 !یکه از گذشته خبر دار یبگ دیتو با نویا-

 دهم: یبه لوستر بنفش و کوچک سقف ادامه م رهیکنم و خ یتخت رها م یرا رو خودم

 بهت بدم؟ یچه جواب یتوقع دار ن،یکن یاز گذشته برام روشن نم یزیچ یوقت-

 :دیگو یآهسته م یکند سپس با لحن یچرخاند. چند لحظه نگاهم م یرا سمتم م سرش

 یفقط مامان م م،یازت نداشت ی. اصال خبریبچه بودم. فقط ده سالم بود. تو از ما جدا بود یلیشانا من اون زمان خ-

از  یکمک چیکرد. شانا واقعا متاسفم که ه یشدن بهت منع م کیمارو از نزد شهیبه سرت اومده و هم یدونست چ

. به باتالق یکن یبگم اشتباه م دیبشه، با یبرات تداع یلعنت یاون گذشته  یاما اگه واقعا دوست دار اد،یدستم برنم

گرفته بودم. تا اون گذشته  یتو فراموش یخاطره رد بشه. شانا کاش من جا هیگذشته برنگرد. اصال نذار ذهنت از کنار 

 کاش.... شدیسپردم. کاش م یم یسختو به فراموش ی

 کشم. یشوم و دستش را م یبگذارد که مانعش م میخواهد تنها یکنم. م یکند. ناباور نگاهش م یم بغض

افتادم نجات  ریکه توش گ یمنو از منجالب ی. شادیحرف بزن ینکن. بغض نکن تا بتون یبار شونه خال نیتروخدا ا-

دختر بچه ده ساله ست و  هی ادیم ادمیکه  یزیمن تنها چ یبده. برام بگو کجا بودم؟ بگو چرا ازتون دور بودم. شاد

 بوده؟ یگنگ و غبار گرفته چ ی شتهبهم بگو اون گذ ی. شادیحتم دارم اون دختر تو هست نویا

کشد و دستش را از  یم یکند. نفس سخت یباز م گریقطرات د یچکد و راه را برا یصورتش م یقطره اشک رو نیاول

 کشد. یم رونیدستم ب

را  قتیکالف بزرگ حق نیگردو بزرگ شده، اما منتظرم تا سر نخ ا کی یمن هم اندازه  ی. گلودهیامانش را بر هیگر

 شود. انینما میبرا شیو آنقدر بکشم و بکشم تا انتها رمیکنم، در دستانم بگ دایپ
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 کشد. یچشمانش م ریز یدست

ازت نداشت.  یهم خبر وایش ی. حتمیدون یاز اون سالها نم یچیه بایبهت نگفتم شانا. من و شک یبه خدا من دروغ-

 به سرت اومده. یدونست چ یتنها مامان م

 زند: یلب م یفشارد و به سخت یرا به هم م لبانش

 حتما به خاطر همون دق کرد و مرد!-

 شود. یو با عجله از اتاق خارج م ردیگ یدندان م ریرا ز انگشتش

خورد.  یم چیدور مغزم پ شتریب یلعنت یکنم. هر آن کنجکاو یه رفته اش را نظاره مشده ام و را زیخ میو گنگ ن جیگ

 فشارم. یم گریکدی یکشم و سردرگم چشمانم را رو یم یقینفس عم

 سردرگم؟... یروزها نیشود ا یتمام م یک پس

 

* 

بودم و هراس  یفرار یام. مدام از شخص دهیشوم. تمام شب را کابوس د یم داریروز بعد با کسالت از خواب ب صبح

 کردنم توسط آن فرد را داشتم. دایپ

 که تمامش خواب بوده! نیکشم بابت ا یم یگذارم. نفس راحت یام م نهیقفسه س یرا رو دستم

 یو نگاهم م چدیپ یم ی. لقمه انمیب یرا م یصبحانه، شاد زیشوم. پشت م یبندم و از اتاق خارج م یرا م میموها

 کند.

 .رمیگ یم یجا کنارش

 مدرسه اس؟ بایشک-

 .زدیخ یبر م شیدهد و بالفاصله از جا یتکان م سر

 ؟یشد؟ چرا بلند شد یچ-
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 . فقط شانا...شهیم رمیکالس دارم. د-

 :میگو یدارد که م دیکنم. انگار در زدن حرفش ترد ینگاهش م منتظر

 حرفتو بزن!-

 :دیگو یو آهسته م ردیگ یرا دندان م لبش

 

ساله و من  ۱۹ یحق اظهار نظر تو روابطت رو ندارم اما، االن اوضاع ما فرق کرده. انگار تو شدمن کوچکتر از توام و -

 که... یستین یتی. تو در وضعیبا اون مرد در ارتباط باش ستیساله! فقط خواستم بگم درست ن ۲۴

 :میگو یتالش است جمله اش را کامل کند که م در

بود.  یمعمول یدوست هیمن و احسان، فقط  یسراغم. درضمن دوست ادین گهی. بهش گفتم دینگران باش ستین ازین-

 من بود! هی. احسان تنها دوست اجتماعستیدر کار ن یعالقه ا چی! هدیبزرگش کرد یادیز ایظاهرا تو و برد

 پرسم: یدهد که م یسر تکان م نانیاطم با

 منم مثل تو دانشگاه رفتم؟ یشاد یراست-

 شود. یکدر م نگاهش

 !ومدین شیهم برات پ پلمیگرفتن د تیموقع یتو حت نه شانا.-

 رود. یآماده شدن سمت اتاقش م یدهد و برا یکنم. ناراحت سر تکان م ینگاهش م مات

چه بوده؟! چه  یلعنت یگذشته  نیپرسم ا یبار هزارم از خود م یهزاران نکته قفل کرده است. برا یاما، ذهنم رو من

 بر سر من و سرنوشتم آمده؟

 .میشو یو صورتم را م زمیر یم یچا یلیم یب با

* 

 (...ی)راو
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نگاه کند قدم به داخل گذاشت.  ییآنکه به جا یدر چرخاند. در را گشود و چشم بست. ب یرا در قفل زنگ زده  دیکل

 شکستند. یم شیگام ها ریبود که در ز یزییخشک پا یخرد شدن برگها یکه حس کرد صدا ییصدا نیاول

 شهیآورد. نگاهش تار شد اما مثل هم یبعد از چند سال قلبش را به درد م الیو نیا دنیچشم باز کرد. د باالخره

پوشانده بود. مقابل  یزرد و نارنج یرفت. تمام باغ را برگها شیاش! آرام و آهسته پ ییدر تنها یخوددار عمل کرد حت

 یاش بود. لحظه ا یشگیهم یوص کباب در جامخص نقلاراده سمت چپش را تماشا کرد. م یقرار گرفت و ب الیو

! ردیاو گرفته بود تا بلکه جان بگ یکه تنها برا ییکباب شده تصور کرد. جگرها یخودش را در حال باد زدن جگرها

بود  سیچشمانش جان گرفت. سر و تنش تماما خ شیپ یرا نگاه کرد. آن روزِ باران یلب به هم فشرد و مقابل در ورود

 انداخت: نیاو در گوشش طن یو صدا

 تون! یاونم با گرو گذاشتن تمام زندگ ن؟یکمکم کن نیخوا یچرا م-

نه سال هنوز نتوانسته بود  نیمار داشت که با گذشت ا یآن دختر مهره  دیهم فشرد. شا یرا محکم رو چشمانش

 فراموشش کند!

دوست  چیداد. ه الیو نگاهش را به ساختمان و دیکش رونیب بشیبار زنگ خورد. از ج نیچندم یبرا لشیموبا یگوش

 کشانده بود! زیخاطره انگ طیمح نیاما دلش او را به ا د،یایب نجاینداشت ا

 شد و جواب داد: دهیکش لیموبا یصفحه  یرو دستش

 بله مامان؟-

مگه خودت ازم  ؟یکن خی یمنو سنگ رو یخوا ی. بازم مرهیگ یو سراغتو م دهیتو؟ غزل رس ییمادر، پس کجا ایبرد-

 ؟یرفت یدعوتش کنم؟ پس چرا گذاشت ینخواست

زود بود اما  یلیخ یریگ میتصم یکرده بود. برا یرو ادهیز دیچشمانش فشرد. شا یاشاره و شصتش را گوشه  انگشت

 توان صبر گذشته را ندارد. گریکار شانا چنان دلش را خراشانده بود که حس کرد د

 آخرش را اطراف باغ انداخت و گفت: نگاه

 .امیمامان... دارم م امیدارم م-
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*** 

کنم و  ی. در را باز مستادهیکه مقابل در ا نمیب یرا م رضایعل ری. تصودیآ یدر سکوت است که زنگ در به صدا م خانه

 بپوشم. یروم تا لباس مناسب یبه اتاق م

رنگ  یچهره  یدهم که نگاهم رو یدهد. متعجب جواب م یشود و سالم م یساک کوچک وارد م کیبا  رضایعل

دارم و  یسمتش بر م یکه گام بلند دیآ یآمده. با لبخند سمتم م رونیافتد. تازه از آسانسور ب یم وایش ی دهیپر

 :میگو ینگران م

 ده؟یچرا رنگت پر-

 :دیگو یگذراند. نفس زنان م یرا م یگذارد. شکمش بزرگ شده و ماه آخر باردار یشانه ام م یرا رو دستش

 .زمیعز ستین میزینترس چ-

 :دیگو یو م ردیگ یدستش را م رضایعل

. راستش ستیدرد زود گذر بوده هنوز وقتش ن هی. گفتن مارستانیو بردمش ب دمیدردش گرفت. ترس کمی شبید-

بهش، سرمون تو شرکت شلوغه.  رسمیروزا من کمتر م نی. ارهیوقت تو خونه تنها باشه و دردش بگ هی دمیترس

 راحت باشه و خودشم تنها نمونه. المیتا بلکه خ نجایآوردمش ا

 :میگو یو نگران م رمیگ یم یمبل سه نفره جا یرو کنارشان

 ه؟ی. دکتر نگفت وقتش کدیکرد یکار خوب-

 زند. یم یحال یلبخند ب وایش

 هفته وقت دارم. کیهنوز -

 یبرم ییرایآب به پذ یوانیکنم و همراه ل یپر م وهیرا از م یروم. ظرف یکنم و به آشپزخانه م یمهر نگاهش م پر

 گردم.

 :دیگو یم رضایکه عل رمیگ یپوست م یسرخ بیدهم و س یرا دستش م وانیل
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 کنم. یفراهم م ریتماس بگ یداشت ازین یزی. هر چدیبرم. شانا لطفا مراقبش باش دیمن با-

 یشود در نگاه ب یدارد، اما عشق را م ییسن باال وایکنم. درست است نسبت به ش یمضطربش م یبه چهره  ینگاه

 :میگو یم نانیدهم و با اطم یم لیتحو یقرارش خواند. لبخند

 .دیراحت به کارتون برس الی. با خدینگران نباش چیه-

 مانیتنها یخداحافظ کیکنند، سپس با  یبا هم پچ پچ م یبوسد و کم یرا م وایشود. سر ش یراحت م الشیخ یکم

 گذارد. یم

. استیخواهر دن نیکنم مهربان تر یکند. حس م ی. با محبت نگاهم مرمیگ یم وایکنم و مقابل ش یرا قاچ م بیس

 عذاب و درد نکشد. یکنم تا ذره ا شیبرا یتوانستم کار یکاش م

 .میخور یو غذا م میزن یعصر با هم گپ م تا

 

 غیدر یب یداشته، اما با گذر زمان و محبت ها یکه اول زندگ یا یتفاوت یاز حس ب د،یگو یاش م یاز زندگ وایش

 و همسرش است. یدهد و حاال از ته دل عاشق زندگ یباالخره دل به دلش م رضایعل

شود. مدام  یم لیتکم مانیگردند و جمع چهار نفره  یکتابخانه است. عصر هر دو بر م یاردو رفته و شاد بایشک

 رضایحس کند. عل یتا مبادا کمبود میگرد ینزند. هر سه مثل پروانه دورش م دیو سف اهیدست به س وایش میمراقب

 شود. یراحت م الشیشاد همسرش خ یصدا دنیبار تماس گرفته و دل نگران است اما با شن نیچند

 وایگذراندم که حاال با وجود ش یاست و نه احسان. تمام روز را در خانه تنها م یخبر اینه از برد یمدت طوالن نیا در

 از شانه ام پر زده. ییست مرغ تنها یچند روز

دارم و با لذت به  ی. درب قابلمه را برممییتنها وایطبق معمول من و ش ده،یچیمطبوع سوپ قارچ در کل خانه پ یبو

 :میگو یکنم و با ولع م یام نگاه م افهیخوش ق یغذا

 آماده ست. یصبر کن گهید کمیاما نه  ،یدستپخت خواهرتو بچش یایکاش ب وایش یوا-

 کند: یاز مقابل آشپزخانه متعجبم م شیصدا

 حتما خودشم... هیبوش که عال-
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 گذارد. یشکمش م ریشود و دستش را ز یکنم که خم م یجمع شده اش نگاه م یبه چهره  متعجب

 یدوم. از شدت ترس و دلهره قاشق از دستم م یو سمتش م میآ یم رونیشود از بهت ب یناله اش که بلند م یصدا

 افتد.

لحظه ها  نیمانم ا یم یباق میدر جا یو بدنش خشک شده. لحظه ا دهی. رنگش پرندیمبل بنش یکنم تا رو یم کمکش

 آشناست! میچقدر برا

 یهم تماس م یبا شاد وا،یحاضر کردن ش نیزنم. ح یه اورژانس تلفن مو بعد ب رضایدوم. اول به عل یتلفن م سمت

 نیچطور ا وایجان سوز ش یناله ها دنیشن نیفهمم ح ینم چیگذارم. ه ی. ساک مخصوص بچه را کنار در مرمیگ

 باشد. دهکارها را کر نیمن ا یجا گرید یکارها را انجام داده ام. انگار کس

 رسد. یزودتر از همه م یشاد

 کشد. یم ریت میها قهیرود و شق یم جیدود. همزمان سرم گ یافتد، سمتش م یم وایکه چشمش به ش نیهم

 شنود. یسوت ممتد را م کی یتنها صدا میکاود، اما گوش ها یرا م وایو ش یشاد چشمانم

آمبوالنس در  ریآژ یو همزمان صدا زنمیزانو م نیزم یاست که رو ادیخواب، اما درد آنقدر ز ای دارمیفهمم ب ینم

 ...چدیپ یگوشم م

*** 

 

 زهر یدوم:به تلخ فصل

 

 

 و میکرد یم یگرم مرداد ماه درون استخر بزرگ باغ با خواهرها و برادرم آب تن یساله بودم. مثل تمام روزها پانزده

 گرفت. یدر بر م ابانیرا کل خ مانیبود. صدا مانی. کار هر روزه میسوزاند یآتش م
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 دهیکه به تنم چسب یسیخ یگرم تابستان بود که زنگ در به صدا در آمد. با همان لباس ها یاز همان عصرها یکی

 تا در را باز کنم که آذر داد زد: دمیبود دو

 یاسمم به زبان آذر یکرد. آخر معنا یعسل خطاب م یمرا کندو شهیعسلم! هم یکنم کندو یخودم درو باز م-

 است! میباد مال یعسل و به زبان کرد یکندو

دوست و  ،ینوروز یافتاد، کنارش آقا سیتوجه به اخطار آذر در را باز کردم که چشمم به مامور پل یخنده و ب پر

 گفت: یبا لحن بد دیمات مرا د ی افهیق یبود، وقت ستادهیپدرم ا قیشف قِیرف

 بچه! نمیبرو باباتو صدا کن بب-

داشت و  یتازگ میطرز صحبت برا نیحضور داشت، پس ا زیما ن یخانوادگ یها یدر مهمان روزید نیمرد تا هم نیا

 مورد تعجبم واقع شده بود.

 را کنار زد و گفت: ینوروز مامور،

 کنم. ی. خودم صحبت مستیآقا شما کنار با-

 بعد با لبخند رو به من کرد و گفت: و

 دخترم پدرت خونه ست؟-

 ام به صورتش زل زدم و گفتم: یبابا قورگرد و  یهمان چشم ها با

 االن کارخونه باشه! دینه، بابا با-

 :دیچیپ ابانیدرون خ یبلند نوروز یصدا

 نگه، خود پدر سوخته اش تو خونه اس! یبگه چ یداده چ ادیالف بچه هم  هی نیجناب سروان، به ا گهیدروغ م-

تا ده  میدرم زهرمار شد. به کل فراموش کردمن و خواهر و برا یگرفت، تمام خوش یکه نوروز یروز با معرکه ا آن

 .میدیخند یو م میزد یهم م یچقدر به سر و کله  شیپ ی قهیدق
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 یساله در بغلش بود که به آذر سپرد و مقابل در باغ آمد. آن قدر کی یبایشک د،یدو رونیاز شدت سر و صدا ب مادر

گفت پدر چند روز  یو زار هیمادرم با گر یموضوع از چه قرار است، البته فقط تا آن زمان، چون وقت دمیفهم ینم

 پنهان نشده باشد! نیوقت پدرم آن ب کیرا گشت تا  خانهخانه را گرفت و کل  یمامور حکم بازرس امده،یاست خانه ن

موضوع را رفته  نیکه زمان برد تا ا یما صادر شد، در صورت یها یهمان روز نحس بود که حکم اتمام دلخوش درست

 رفته متوجه شوم!

خانه با اجبار مامور  یچزاند. باالخره بعد از بازرس یدر باغ راه انداخت و مادر را حساب یکه نوروز ییاز بلبشو میبگذر

 گذاشت. رونیرا از خانه ب شیقانون پا

* 

نشسته بود. آذر دور  یمبل سلطنت یغمبرک زده رو یا افهیمادر با ق و بود دهیچیخانه پ در بایشک ی هیگر یصدا

آن روز چه طور  دمیداد. خالصه که نفهم یآب قند به خوردش م ایداد و  یرا ماساژ م شیشانه ها د،یچرخ یمادرم م

خانه کارش  یمامور جلو کینبود و  یرو شد، از پدر خبر نرو به آ نیکرد و از ا رییمان صد و هشتاد درجه تغ یزندگ

 شناختم، یکه اصال نم گریو چند نفر د یو مراقبت. نوروز دنیکش کیشده بود کش

 

 را به کاممان تلخ کرده بودند. یو زندگ دهیخانه صف کش یجلو

کرد. دختر بزرگش بود و سنگ صبورش!  یم هیمادر گر یهمپا وایاز چه قرار است! ش هیبرد تا سر در آورم قض زمان

 چکسیه ،یشب باز مهیهم که شده بود عروسک خ بای. شک"میدر باغ نبود"به قول معروف چندان  یاما من و شاد

تمام شود و ساکتش کند! مسلما مادر با آن  رشتا بلکه آذر کا دیچرخ یغرغرش را نداشت و بغل به بغل م یحوصله 

 نداشت! گریساله را د کی یابیشک یحال و اوضاع، حوصله 

 که... نیکرد تا ا دایماجرا ادامه پ نیروز گذشت و ا چند

باال آورده بود، حاال خانه  یقرض و بده ی. پدرم ورشکست شده و کلستیها چ یشلوغ نیعلت ا دمیفهم باالخره

نبود تا پشت و پناه مان  شیدایکه پ ی! پدرمیپدر را خورد یکه چوب ندانم کار میما بود نیا تیمصادره و در نها

 قیبه مادرمان به چشم بد نگاه کند، تا دلدارش باشد و آرامش سابق را به وجودمان تزر یباشد، تا اجازه ندهد کس

 کند!
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 یشد، وقت کسانیپدر و مادرم با خاک  یساله  نیشد و فرود آمد و تمام زحمات چند رانیو مانیپا ریز ایدن تمام

 یشد، تازه آن موقع بود که کامال به عمق فاجعه پ مانیبسته  یخانه و عمارت بزرگ چمدان ها نیفقط سهم مان از ا

و  یدرد به نا آرام یمرفه و ب یزندگ کیشدن  لیتبد جزنبود  یزیداشت، آن چ یمعن کی یناگهان رییتغ نیبردم و ا

باغ  ینبود! از آن تاب بزرگ گوشه  یرو لوکس مان خب بایز یاز باغ و عمارت بزرگ و اتاق ها گری! دیاتمام خوشبخت

بود و نه از  یو تخت خواب نرم و گرم خبر یباز لینبود! حاال نه از عروسک ها و وسا یخبر زیو استخر پر از آب و تم

 !میکه تمام شد میما بود نیا قتیدر حق ایو دوچرخه! تمام شد!  انهیرا

 مان بود! یاوضاع فعل یبرا یخوب هیتشب دیبودن، شا کسانیخاک  با

 !نیمنزل خاله مه م،یو به مشهد رفت میقطار گرفت طیاز آن بل یتمام طال و جواهراتش را فروخت و با مقدار مادر،

 کیذره ذره آب شدن  دنیشده بود!... د ریسال پ ۱۰ یچند روزه مادرم اندازه  نیباورش سخت باشد، اما در ا دیشا

 یفرزندانش نم ی لهیبود که چندان در مخ یکار دشوار شیرو شیزن تنها بدون همسر، در مقابل مشکالت بزرگ پ

 !دیگنج

 

کردم و  یخواهر کوچکترم بود. تمام امور مربوط به او را رفع و رجوع م ،یحواسم به شاد یگریاز هر زمان د شتریب

 یهوا یکه حساب یکند. شده بودم مادر کوچک یو پوچ ییاحساس تنها یهمراهش بودم تا مبادا در سن ده سالگ

مرا  تیحس حما نیا دیبرد و شا یسر م به شیو عروسک ها یبچگ یاما هنوز در دوره  یفرزندش را داشت! شاد

 کرد! یچندان درک نم

ما پا  یو زندگ ایبه دن شیسال و دو ماه پ کیدرست  زد،یاز ترس ونگ م وایساله که حاال در آغوش ش کی یبایشک

تلفن سرکوفت  یهم مدام پا نیکرد! خاله مه یکه مادر اصال به باردار شدن مجدد فکر هم نم یگذاشت، در صورت

 بای! اما با آمدن شکدمیتو در عمرم ند یگفت به هول یبه مادر م شهیپسر آوردم و تمام! هم کی نیکه مرا بب زدیم

از  شتریپدر ب با،یا وجود شکنباشد؟ ب یشد دوست داشتن ینوزاد مگر م کیتمام توجهات سمتش هجوم آمد! آخر 

ها فقط خواب  نیو خراب شد! کاش ا ختیبه هم ر زیچرا همه چ کهویدانم  یمادر را داشت، اما... نم یهوا شهیهم

 باشد!

و  وایکردند، اما من و ش یم ریخودشان س یدر عالم بچگ آوردند و یاز موضوع سر در نم بایو خصوصا شک یشاد

دغدغه  یمان ب یمسافرت ها شهیما که هم ی... برامیاوضاع را قمر در عقرب بدان میتوانست یم یبه خوب نیشاه
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مجهز کجا و سفر  یماهایلوکس پدر و هواپ یروبه کاممان تلخ آمد! آخر آن خود دایسفِر آخر شد نیشد، ا یم یسپر

 اصال قابل درک نبود! نیو ا میبود دهیروزه از عرش به فرش رس کیبا اتوبوس کجا! 

که با چه  نجاستیو جالب ا میشد ادهیزرد رنگ پ ی! از تاکسمیدیخسته و کوفته باالخره به مشهد رس یتن با

 یاضافه شود! خصوصا وقت مانیها یبدبخت یرو یدو تاکس ی نهیتا مبادا هز میشش نفره خودمان را جا کرد یبتیمص

 !شدیحساب م وبلهها د نهیشدند آنوقت بود که هز ینبودنمان م یمتوجه لهجه و همشهر

 نیزم ی. چمدان را روستادیا فیرا به صدا آورد. مادر وسط کوچه بالتکل نیزنگ منزل خاله مه و دیدو یشاد

 را از آغوش من گرفت و گفت: بایگذاشت، شک

. دیراست باال بر واریکه از د ستیخودمون ن یخونه  نجایها. ا نینسوزون شی. آتمیمهمون خاله تون یچند روز-

 یزیخوام چ ی. نمنیسفر، هم می. ما فقط اومدنیگ ینم یچیگفتن ه یخاله و شوهر خاله تون هر چ ن؟یدیفهم

 بفهمن فعال. باشه؟

خانم  دیناه ی. وقتمینزن یکه الم تا کام حرف میرا به مادر داد نانیاطم نیو ا میسر تکان داد نیو شاه وایش همراه

مادر عذرش را خواست و ردش کرد تا  چاره،یآذر بآذر افتادم.  ادیباز کرد، به  مانیدر را به رو "نیمستخدم خاله مه"

را داشت،  یخدمتکار معمول کیباالتر از  یالزم نبود! اما آذر ارزش ارخدمتک گریاوضاع که د نیبه شهرش برگردد. با ا

بود! هنگام رفتنش  دهیمان را کش زحمت شتریو پرستار و آشپزمان بود! از مادر ب ی! حاممیکرده بود یما با آذر زندگ

که  دیو به ناه وردمآذر بغضم را فرو خ یادآوریتا سوار اتوبوس شد و رفت. با  میکرد یو زار هیگر یدر بغل هم کل

 شدم! رهیمقابل در خشکش زده بود خ

 

که تک به تک از مقابلش  یو هنگام میشناخت و از مقابل در کنار رفت، تعارف کرد داخل بروخانم، مادر را  دیناه

 با دقت براندازمان کرد! میگذشت

 کرد! یطور نگاه مان م نیقد تعجب داشت که ا میپسر قد و ن کیچهار دختر و  دیشا

که به صورت گذاشته بود به استقبالمان  یچنان از حضورمان تعجب کرد که با همان ماسک م،یبگو نیرفتار خاله مه از

 یپدرم است! همان مرد دی! فرشمیخان کجاست و چرا تنها آمده ا دیتا بداند فرش دیا کشزبان مادر ر ریز یآمد و کل

 ماه سراغ مان را نگرفته و ترکمان کرده بود! کیکه 
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که  نیریبود، آنقدر ش نیریگذراند، اما باز بودنش ش یرا با ما م یتنگ بود. درست است زمان کم یحساب شیبرا دلم

و دوباره لبان مادرم خندان شود؟ تا  دیایقرار بود ب ی. پس کمیرا کنارش باش یتا ساعت میزدیاز خواب اول شبمان م

 مان رقم بزند. یبرا دیجد یباز شب ها خاطره ا

 

داغ و  یمرداد ماه بود و هوا حساب ی. گرمامینشست نیو لوکس خاله مه دیمبلمان جد یخوب رو یبچه ها مانند

 بهتر است! مینگو گریکه د یداخل اتوبوس و تاکس ی! از خفگیتنور

 نیشربت خنک در ا کی. چه قدر میاز عزا در آورد یشد و ما دل منیبزرگ شربت وارد نش یها وانیخانم با ل دیناه

و سِر درد و  اوردیمادرم! باالخره نتوانست طاقت ب یشدن اشک ها یداد! البته تا قبل از جار یمرداد ماه مزه م یگرما

صورت داشت،  یکه رو یشده بود. با آن ماسک یدنیخاله د ی افهیباز شد و موضوع را گفت. ق نیدلش با خاله مه

کرد محمود خان، )شوهرش(  یم الیکه هر کس نداند خ یکرد، طور غیج غیج ینداشت! کل یزامب کیاز  یدست کم

 من! ی چارهیورشکست شده، نه پدر ب

چطور فراهم  لشیافتاد؟ پول ادامه تحص یم یحاال چه اتفاق یعنی نگاه کردم... تازه وارد دانشگاه شده بود. وایش به

خشک  ریهم رفت، ش بایشک یافکارم تا پول پوشک ها یچه؟ حت نیو شاه یشادشد؟ اصال درس و مشق من و  یم

خواستگار  یکه کل یساله ا ۱۹ یبای! خانم جوان زبودنگاه کردم. قشنگ  وای! باز به شگریو هزار کوفت و زهر مار د

آمد! هر که نداند من که  یاش نم ی! از حاال به بعد بقال محل هم به خواستگاراناتیجر نیداشت. البته تا قبل از ا

خواستگارها را رد  یچشم داشتند! همه  زیبه اموال پدرم ن وایش ییبایدانستم تمام خواستگارانش به جز ز یخوب م

 !شرفت؟یکدام درس؟ کدام پ گریکنم! اما د شرفتیم و پخواهم درس بخوان یتازه م گفتیکرد و م یم

به شدت به پدرم شباهت  ی! از لحاظ ظاهرالیخ یساله و شر و ب ۱۷تنها پسر خانواده سُر خورد،  ن،یشاه یرو نگاهم

 بود! نینداشت شاه یتیاهم شیکه اوضاع مان برا یتنها کس دیداشت. شا

گران  یگند زد به افکارم و چهار دست و پا رفت و مجسمه  بایمادر در گوشم بود که شک یها هیگر یصدا هنوز

بود، به گمانم پوشک الزم شد! خاله به  دهیخاله را انداخت و شکاند! چپ چپ نگاهش کردم، خودش هم ترس متیق

 را بغل گرفت. بایشک و دیدو وایپشت دستش زد و ش

 روزها را! یکند باق ریهم از روز اول! خدا بخ نی... اپوف
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! از دیشناس یام! به شدت وابسته و مواظبش بودم. دختر بچه ها را که م ینگاه کردم، خواهر دوست داشتن یشاد به

 ایمن! پنج ساله بودم که دن یبایو ز یهم از بدو تولد شد عروسک واقع یهستند! شاد یعاشق عروسک باز یکودک

بودم با  یکرد و چه خوب پرستار یرا وابسته مبه طور کامل م یواقع یبچه  کیداشتم، مراقبت از  یآمد! حس خوب

 همان سن و سال کم!

 شد. شتریمان هم ب یوابستگ میکه شد بزرگتر

 

ما تنگ شده بود، اما  دنید یخوش و بش و چاخان کرد که دلش برا یبود و محمود خان از سرکارش آمد و کل عصر

اخمش باز  گریکشمش جمع شد! د نیاش ع افهیمطرح کرد، ق شیدر خفا موضوع را با پچ پچ برا نیکه خاله مه نیهم

 !میهست ششیر خیب یچند روز دیشن ینشد که نشد! خصوصا وقت

خواند و قرار بود بعد از اتمام درسش به  یدرس م سیکه در انگل ایپسر داشت، به نام برد کیتنها  نیمه خاله

 اوضاع گمانم همان هم کنسل شد! نیاما با ا د،یایب وایش یخواستگار

گذاشت!  یما طاقچه باال م یخانم هم برا دیناه یگذشت. حت یبه سخت میبود نیخاله مه یکه خانه  یروز چند

 !"فتمیقربون بند ک قتم،یرف یتا پول دار"گفتند،  میکه از قد ستین خودیب

 !"خدا خر را شناخت که به او شاخ نداد" میبگو دیبهتر باشد در وصف ناه دیشا ای

که  یمعذب بود. خب حق هم داشت، خودش تنها نبود که، وبال گردن خواهرش شود تا زمان یلیمدت مادر خ نیا در

 آخر!؟ کردیبال و پرش داشت، ما را چکار م ریشود! پنج تا بچه هم ز دایشوهرش پ

دست و پا کند! که  مانیبرا ینقل یخانه  کیز محمود خان خواست که مادر ا میناهار بود زیاز همان روزها سر م یکی

 گفت: نیخاله مه

 با کدوم پول آخه؟ ؟یبد یتون یو رهن م هیاوضاع، تو پول کرا نیآخه با ا-

 دست دست کرد و در آخر گفت: یکم مادر

 ندارم که! یا گهید ی. چاره کنمیکار م رمیم-
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آن دستور  و نیاش را کرد و به ا یبزرگ خانم یعمر در آن خانه  کیکه  یبه غرورم برخورد! مادر دمیرا شن نیا تا

 !اورد؟یداد و ما را در پر قو بزرگ کرد، حاال برود کار کند تا خرج شکم ما را در ب

 پشت بندش گفت: وایش

 کنم! یالزم باشه منم کار م-

 گفتم: کردم و یاخم

 تونم! یمنم م-

 

نبود که خانواده اش در چه  الشیخ نیاز غذا پر بود و ع شینگاه کردم که لپ ها الیخ یب نِیچپ چپ به شاه و

 هستند! انگار نه انگار که حاال او مرد خانواده است! یتیوضع

 زد. شخندیکرد و ن یما نگاه یبه هر سه  نیمه خاله

 خاله؟ هیمگه بچه باز-

 جواب دادم: یهمان تخس با

 سرکار! رمیسالمه! الزم باشه م ۱۵ ه؟یبچه چ-

 چشمش را گرفت که محمود خان گفت: ینم اشک گوشه  مادر

 و بزرگن. ییالیخونه ها و یخانم! همه  نایم ادینم ریگ ینقل یاطراف خونه  نیا-

 گذارد! یرا م شانیمحله کالس کوچه و  مانیآقا محمود برا م،یشده ا نیحاال که ما به قول معروف چادر نش گر،ید بله

 آمده باشد گفت: ادشی یزیناگهان انگار که چ خاله،

 هیقراره تخل گهیماه د هیکنه. هان؟ مستاجرش که تا  یخواهرم زندگ میرو بد یمیاون خونه قد گمیآها، محمود م-

 کنه!

 خاله داد و گفت: لیخان اخم تحو محمود
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 دونم خانم! یمن نم-

 کند! یکشد کمک ینم لشیانگار م نه

 گفت: مادر

 محمود خان! دمیشو هم م هیکرا-

 فرمود: یکشمش ی افهیجناب شوهر خاله با همان ق اما

 خوام. برو با بچه هات همون جا ساکن شو فعال. ینم هیکرا-

خانه  یکه! تا وقت میروز و دو روز نبود کیدادم! مهماِن  یخواست ما را از سرش باز کند! البته حق م یفقط م انگار

 !میان بودسربارش یشد به نوع یجور نم

 داد: حیتوض خاله

 .کردیم یکه محمود مجرد بود و اون جا زندگ هی. مال زمانهیمیقد یخونه اش کم-

 خانم! ستیکامل ن حیالزم به توض یعنیکرد که  یخان سرفه ا محمود

شده، از  لیاست! ماشاهلل محمود خان فس یمیقد یلیخ ستین یمیقد یزدم و در دل گفتم: خاله جان کم یشخندین

 اش تا حاال! یمجرد

 نیهمتشکر داشت؟ مال و منال پدر بزرگم را  یهم جا نی! اامدیتشکر کرد که اصال خوشم ن یذوق زده کل مادر

من  ی چارهی. حاال واقعا تشکر الزم بود؟ به مادر بشیآب رو وانیل کیو سهم مادر را هم خورد با  دیمردک باال کش

 پا افتاده و مسخره! شیموضوع پ کیهم فقط سر  نخان نوش جان کرد و فروخت! آ . همه اش را محموددینرس یارث

از  شهیهم یبرا یهم گفته بود اگر اسم آن پسر را ببر "پدر بزرگم"آن زمان عاشق پدرم شده بود، آقا جان  مادرم

را  یدیجد یسقف و زندگ کی ریرود با پدرم ز یعشق م ایدن کیرمان ها مادر من هم با  نی. آه مثل ایارث محروم

 م،یزد یهم ما در پول و ثروت غلت م شیچند ماه پ نیکنند، البته اوضاع پدرم آن زمان خوب بود تا هم یشروع م

 کرده بود! رییمان صد درجه تغ تیوضع یندانم کار ایاشتباه  کیاما حاال با 

جمله را چماق  نیا یشده بود! ه نیخاله مهورد زبان  "ستین ریخود کرده را تدب"آن وقت تا به حال ضرب المثل  از

 !دیکوب یکرد و بر سر مادر م یم
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بار  نیخاله مه یشد. ما هم خوشحال و خندان از خانه  یخال یمیقد یکه آن خانه  نیگذشت. تا ا یماه به بدبخت کی

 .میآمد نجایو به ا میکرد

کردن داخل  یزندگ یمحمود خان برا د،یبگو ستین یکیخانه! البته اسمش خانه بود! آخر  نیاز ا میکه چه بگو آخ

 بتیهم از ج یپول کی دیجا ساکن شود با نیهم که قبول کند ا یکیبر فرض مثال  ؟یگرفت یم هیخراب شده کرا نیا

 !ردیتا بپذ یبه او بده

کرد و مال  یم یاش نگهدار یکه تا به حال درون انبار یمیکهنه و قد لیاما خاله جان تمام وسا م،ینداشت یکه اثاث ما

که آقا جانم به او داده بود را به ما قالب کرد. البته دستش هم درد نکند، آخر ما جز  یا هیزیقرن بوق بود و همان جه

 کیشد که در  نیتا قابل استفاده شد. ا میکرد زیو تر و تم میرا شست لیکه! همان وسا مینداشت یزیچمداِن لباس، چ

اوضاع کنار  نیبا ا ینبود و به سخت یکار آسان چیه دیجد یزندگ نیا رشیلبته پذ! امیشهر ساکن شد نییپا یمحله 

 .میآمد

اش را، اما من و  یباز لیدوستانش را، عروسک ها و وسا خواهد،یخودمان را م یزد که خانه  یغر م یگاه یشاد

اش بود، تمام حواسش  یفکر خوش گذران انیم نیهم ا نی. شاهمیساخت یو م میسوخت یو م میکرد یمراعات م وایش

 بود! لشیموبا یو گوش زیعز یبه هدفون ها

اما او  م،یدیرا چش یطعم خوشبخت یسوخت. الاقل ما ده، پانزده سال یساله م کی یبایدلم به حال شک انیم نیا

 کبارهیباشد؟ آخ که به  گرانید یچشمش به داشته ها دیبا یعنیبگذرد؟  یاش در فقر و ندار یکودک دیبا یعنیچه؟! 

 !ستیحاال وقتش ن ،یکارت بغض لعنت یپ بروچقدر بغضم گرفت. دستانم را مشت کردم و به چشمانم فشردم. 

حوض آب  کیکه فقط  یکوچک داشت طور اطیح کی میبگو دیکنم، با فیرا توص یفکستن یخانه  نیبخواهم ا اگر

اتاق و  کیکوچک!  یلیخ ،ینیب یم یآجر یخانه  کی یریدرونش جا شده بود. سرت را که باال بگ کییتا موزا ۴و 

مورد  نیمان را هم قبول کنم ا یدبختبود. بر فرض مثال تمام ب یکیاش هم  ییآشپزخانه دارد! حمام و دستشو

به آدم  یزیدوش آب بروم؟ اصال حس تم ریسخت بود! آخر چطور من چشمم به سنگ توالت باشد و به ز رفتنشیپذ

 دهد! یدست نم

من و خواهرانم از گوشمان باز شد و  ی. کم کم گوشواره هامیمادر سر کرد یرا با همان پول فروش طالها روزگارمان

 تکه نخ به گوشمان بسته شد. کی با،یز طال و یآن گوشواره ها یکه سوراخ گوشمان بسته نشود، جا نیبه خاطر ا
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رسد! الاقل حاال  یوقت نم چیدانستم آن روز ه ی! مخردیم مانیروز، خوب ترش را برا کیگفت  یم شهیهم مادر

 !گریبود د نیمادرانه اش هم یخب دلگرم ی! ولدیرس یحاال ها که نم

 یلیکرد. خ یم هیسجاده اش گر یانداخت و پا یسر م ی. چادر نمازش را رودمیشن یرا م شیها هیگر یها صدا شب

اش را  یداد ما ناراحت ی. البته اجازه نمینبر شیاز پ یو کار ینیمادرت را بب یها هیسخت بود هر روز و هر شب گر

ده بار تا تلفن  یبودم. روز شیها هیو شاهد تمام گر دمیکش یکنجکاو بودم و همه جا را سرک م یاما من کم م،ینیبب

 یتگشت، ح یاز روز قبل به خانه بر م دتریگرفت، اما هر بار نا ام یپدر را م یرفت و شماره  یم ابانیسر خ یعموم

مسخره بزند،  ی لهیدانست اگر دست به آن وس یکرد، چون م یاستفاده نم نیشاه لیموبا یتلفن زدن از گوش یبرا

 به اجبار هم که شده پول شارژش را از او خواهد گرفت! نیشاه

 

 م،یرا ندار یکس نیدانست جز خاله مه یگشت؟ حتما م یپدرم کجا بود؟ حالش خوب بود؟ چرا دنبالمان نم یعنی

 کند. کاش... دایرا پ مانیو جا دیایکاش ب

دوست داشت. چون  یلیرا خ یآورد. شاد یعروسک م یشاد یهم برا شهیزد. هم یبه ما سر م یگاه نیمه خاله

تخس بودم.  یلیخودش دختر نداشت، عاشق دختر بچه ها بود. البته ما را هم دوست داشت، اما مرا کمتر! چون خ

 یشوم. نم یکند خب من هم تلخ م یم یددر حقمان ب یبفهمم کس یداشتم، اما نه... وقت یانگار با همه پدر کشتگ

 زد... یبه مادر م شهیجا بودن مان را هم نیکنم سر کوفت ا یدانم چرا، اما حس م

داشتم محض  دیشده بود! ام شتریرفت و آمدش ب دایآمد، جد شمانیروز از همان روز ها بود که خاله باز هم پ کی

 داشت!... یگرید یپسرش باشد. اما او خواسته  یبرا وایاز ش یخواستگار

 بای. شکدیپر یم نییباال و پاخوشحال بود و  دشیبا عروسک جدهم  یکردم. شاد یم یباز بایاتاق با شک داخل

انه بروم و مادر را خبر بلند شدم تا به آشپزخ نیشود. به خاطر هم زیتم شیکرده و وقتش بود جا یخراب کار یحساب

 شوکه همان جا خشکم زد. دمیکه شن یزیکنم، اما مقابل آشپزخانه از چ

 ! تومتهیهم غن یکی ؟یکن ریشکم پنج تا بچه رو س یتون یاوضاع مگه م نیبا خودم ببرمش؟ تو با ا یذار یچرا نم-

 یذارم کمبود یرسم. نم یبود. خوب بهش م یمن چه قدر دوسش دارم. باور کن آرزومه دختر خودم م یدون یکه م
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 ه؟یذارم آب تو دلش تکون بخوره. آخه دل دل کردنت به خاطر چ یکنم. نم یمدرسه ثبت نامش م نیحس کنه. بهتر

 !نیمن باشه هم شیگم بذار پ یمن فقط م ؟یمادرش نباش گهیمگه قراره اسمشو تو شناسنامم بزنم؟ مگه قراره د

زل زدم. نه...  یگفت! خواهر مرا!... با ترس برگشتم و به شاد یرا م یکرد. خاله، شاد دنیالغرم شروع به لرز یپاها

هم از را  یگذارم شاد ینم گریاز هم بپاشد. همان پدرم که نبود، بس بود! د مانیگذارم خانواده  یگذارم... نم یمن نم

 خواستم! یما جدا کنند. نه... من نم

 خواند: یشعر م شیداد و برا یم ییالال شیپاها یعروسکش را رو الیخ یرفت، ب یشاد یام پ دهیترس نگاه

 ...دهیعروسک قشنگ من قرمز پوش-

مراقبش  شهیهمداشتم.  تیبود و نسبت به او حس مالک کترمیداشتم. خواهر کوچ یبه شاد یحس خاص شهیهم

 مرا، از من جدا کنند؟ یِ گذارم شاد یکردم. مگر من م یکمکش م شیبودم. خودم در درس ها

 هوا رفت: غشیکه ج دمیآماده بود. تند تند قدم برداشتم و عروسک را از دستش کش هیگر یلوچه ام برا و لب

 بده!عروسکمو -

دستان  انیتوجه نکردم و به آشپزخانه رفتم که حرف مادرم قطع شد و به من نگاه کرد. عروسک را م شیها هیگر به

 دادم و گفتم: یجا نیخاله مه

خواهر  ی. شاددیبخر یزیبراش چ ستیالزم ن گهیعروسکم مال خودتون. د نی! انیاریعروسک ن یشاد یبرا گهید-

هم  ییجا چیمونه، ه یما م شیپ یخواهرم بمونه. شاد دی. فقط بذاردیاریب یزیبراش چ گهیخوام د یخودمه. اصال نم

 .رهینم

 روان صورتم نگاه کرد که خاله گفت: یمتعجب به من و اشک ها مادر

 فقط... ست،یخواهرت ن گهید یشانا جان، خاله من که نگفتم شاد-

 و داد زدم: دمیصحبتش پر نیب

 ن؟یریبه جاش ازمون بگ رو یشاد نیخوا یبه ما حاال م نیخونه رو داد نینگو. چون ا گهینگو خاله، د گهید_

 زد: ادیفر یعصب مادر
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 .نمیبب رونیچه طرز حرف زدنه؟! برو ب نیخفه شو شانا! ا-

 گفتم: یتخس با

 دم. یجا رو بهشون م نیکنم پول ا یخوام. خودم کار م ینم-

هلم  رونیداشتم. مادر به ب یبزرگ یادعا یکه در همان عالم بچگ یبه من برخورده بود. آن قدر یلیداشتم، خ بغض

 داد و گفت:

 کنه. یخالت داره در حقمون لطف م ؟یکن یداره که تو کار بزرگترا دخالت م یبچه! به تو چه ربط نمیبرو بب-

 داد زدم: یو زار هیگر با

 ...یمن بزن یخوام لطف کنه. به خدا اگه دست به خواهرا ینم-

کرد،  ینم هیگر گرید ی. شاددمیسمت اتاق دو هیبا گر که از مادرم خوردم باعث شد دهانم بسته بماند و یا یلیس

 وارید یکرد. گوشه  یبا تعجب نگاه مان مبرگشته بود و  یهم تازه از بقال وایبود. ش ستادهیا وارید یات گوشه فقط م

 متنفر بودم، متنفر... لهشکمم جمع کردم و زار زدم. از خارا درون  میپاها

 

اگر پس اندازمان ته  م،یکرد یم یکوچک زندگ یخانه  نیاگر در ا م،یپدرم گذاشته و رفته بود، اگر آواره شده بود اگر

 یخواستم دانه دانه خواهرها و برادرم را از دست بدهم. نم یخواستم، نم ی. من نممیبود، باز خانواده بود دهیکش

 خواستم!

از آن  تیافتاده که مادر با اخم و جد یسراغم آمده بودند تا بفهمند چه اتفاق یو شاد وایسر دادم، ش هیته دل گر از

 کرده بودم. یادب یها خواست با من حرف نزنند چون من ب

خودم  ی! من فقط خواهرم را برانینکرده بودم! من فقط خواسته بودم دست از سر خانواده ام بردارند هم یادب یب من

 بود؟ یادب یب شیکجا نیخواستم، ا یم

 خطاب به او گفت: یتش داد و با مهربانگذاشت و دس یرا داخل ساک کوچک یشاد یهمان روز مادر لباس ها عصر

 کن باشه؟ ی. برو باهاشون بازدهیخر یبرات اسباب باز یلیخاله باش. خاله جون خ یخونه  یچند روز-
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تاب  گریخاله هم بلند شد، د یخنده و خوشحال ی. صداختیبا هق هق من در هم آم یشاد یهورا ادیفر یصدا

نگاهم  دم،یخواستم! به هال کوچک مان دو یام را م یزد! من شاد یم رونیداشت ب نهینداشتم، قلب کوچکم از س

تار و  دگانیرفتند، با د یم اطیح تثابت ماند، پشت به من به سم نیو خاله مه یشاد یدستان گره خورده  یرو

 و همزمان داد زدم: دمیبه سمت شان دو انیگر

 رو نبر. یفقط شاد دمیکنم پول خونه رو بهتون م یتروخدا نبرش، به خدا کار م ن؟یبر یخواهرمو کجا م-

 ها را قول دهم، اما خواهرم از آن خودم باشد. نیحاضر بودم محال تر یعالم نوجوان در

کرد،  یپر بغض مادر خطاب به خاله که متعجب برگشته و نگاهم م یمحکم مرا به خودش فشرد و صدا یراه کس انیم

 بلند شد:

 ببرش! ن،یبرو مه-

 زدم: ادیدم و فرکر تقال

 نرو... ینرو... آبج ینه تروخدا... تروخدا خاله... شاد-

من در آغوش مادرم هم زمان  یها غیو خفه شدن ج اطیبسته شدن در ح یدهانم فشرده شد و صدا یمادر رو دست

سر  نیزم یمان بلند شد و رو هیگر یبه خودش فشردم و هر دو صدا شتریشد... از عمق جان هق زدم که مادر ب

 !ستیزانوانش گذاشت و گر یهم کنارمان چمباتمه زد، سر رو وای. شمیخورد

 خواهرم را برد... خواهرم را برد! خاله

هم  وایکز کردم. نه نهار خوردم و نه شام، ش وارید یدل کوچکم سخت بود که تا شب گوشه  یباورش برا آنقدر

 گذراند. یخودش غرق بود و خوش م یایدر دن زیرفته و فارغ از همه چ رونیاز ظهر ب نیناراحت بود. شاه

ندارد، مجبور بود! مجبور بود دخترش را دست خواهرش بسپارد، چون  یدانستم که مادر هم حال خوش یرا م نیا

 کرد... یپول خورد و خوراک ما را هم به زور فراهم م

 را تحمل کرده باشم... ین شادنبود یساعت یتا برا دمیشب آن قدر هق زدم تا باالخره خوابم برد. خواب آن

را  وایکه ش یمن ی. براانشیگر یچشم ها دنیبودم، سخت بود د دهیلبان مادرم را خندان د شهیکه هم یمن یبرا

 یپ شهیرا هم نیکه شاه یمن یبرا نم،یرا بب وارید یبودم، سخت بود حاال کز کردنش گوشه  دهیدرس د یپا شهیهم



 برد ادیگذشته ام را 

126 
 

 را یکه شاد یمن یبرا نم،یاش بب یسرگرم ی لهیرا وس شیبودم سخت بود حاال فقط هدفون ها دهید یخوش گذران

سابق را  یدردانه  زیعز یبایبودم، سخت بود حاال نبودنش را تحمل کنم! سخت بود شک دهید یدر حال باز شهیهم

خواستم،  یخواستم، من همان پدر خوب را م ی. من همان خانه و خانواده را منمیموجود اضافه و غرغرو بب کیحاال 

 را... یبدبخت نیفالکت را... نه ا نیخواستم نه ا یسابق را م یرا! من زندگ شو نبودن بتینه غ

*** 

تا به حال در مغزم جوالن  شبیکه از د یرو به رو زل زدم و تمام افکار وارینشستم! به د میزده و نزده در جا آفتاب

قمر در  یبه حال زندگ یفکر دیدست گذاشت! با یدست رو دیکردم، نبا یم یکار دیردم! باآو ادیخورد را به  یم

کرد تا زودتر بفهمم و زودتر  یم یکار یزندگ خامتسال سن داشتم، اما حس و ۱۵کردم! درست بود  یعقربمان م

 بزرگ شوم!

و آبرومند  یکه از قبل بود، درست و حساب مانی. خوشبختانه لباس هادمیو لباس پوش دمیرا به پا کش میها جوراب

غرق  نِیو شاه وایبه ش یاز حد سمتمان جلب شود! نگاه شیب گرانینگاه د شدیمنطقه از شهر باعث م نیبود و در ا

باز کردم و  یمست خواب گذشتم، در را به آرام یبایشکخواب انداختم و از اتاق خارج شدم، آهسته از کنار مادر و 

تازه به آسمان آمده بود، نگاهم را به  دیاز در خانه خارج شدم. خورش یرا به پا کردم. به همان آهستگ میکفش ها

 دانستم از کجا شروع کنم. کجا بروم و چکار کنم. ناوارد بودم و ناز پرورده! یامتداد کوچه دادم و راه افتادم. نم

 یو ب ستادمیکنارش ا یبا دو دل دم،یسر در مغازه د یاصاحبش را در حال باز کردن قفل ه دم،یمغازه که رس نیاول به

 دارد، گفتم: یآن که بدانم اصال چه مغازه ا

 ن؟یخوا یشما فروشنده نم-

 زد. شخندینگاهش نم نمک باال آمد و به صورتم ن مرد

 یدنبال کار م یواسه ک نمیور دلم؟ بب ارمیرو ب گهید یکیکه باز بخوام  ارمیدر م یلینون خور اضافه منظورته؟ خ-

 ؟یگرد

 کردم. یسپر کردم و با اعتماد به نفس دم و بازدم نهیس

 واسه خودم!-

 تر شد. انینما شخندشین
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 برو رد کارت عمو! ؟یموش یسوپر مارکت ش یفروشنده  یخوایم-

 

 کرد به داخل مغازه اش رفت! یلب زمزمه م ریز یزیکه چ یمغازه را باال فرستاد و در حال ی کرکره

لوازم و  ،یچیکردم، ساندو یطور به سر در مغازه ها نگاه م نیبه هم فشردم و راهم را گرفتم و جلوتر رفتم. هم لب

 یم یمناسب تر ی نهیگز یشیماندم! لوازم آرا رهیو مردد به مغازه خ ستادمی... ایشیلوازم آرا ،یقصاب ،یبقال ر،یالتحر

گذشت و  یقیآه از نهادم برخواست! همان جا منتظر ماندم... دقا کرکره،بودن  نییبسته بودن در و پا دنیآمد! اما با د

همان  یدادم. گه گاه ینم یتیاما اهم شد،یکامال رصد م میسراپا ی! با عبور هر رهگذرامدیکه ن امدیصاحب مغازه ن

 نیپا به زم فه! کالگشتیداد و به داخل بازم یتکان م یسر دنمیشد و با د یمرد سوپر مارکت از مغازه اش خارج م

 یکارتن بزرگ سمتم آمد. ب کیبا در دست داشتن  یانتظار شوم که مرد جوان الیخ یو خسته خواستم ب دمیکوب

 شد! به وجد آمده و لب باز کردم: یآهن یکرکره  یگذاشت و مشغول باز کردن قفل ها نیتوجه به من کارتن را زم

 ن؟یینجایشما صاحب ا-

 چشمانش جلب توجه کرد. یخواب آلودش باال آمد و سبز نگاه

 بله.-

 را باز کرد تعارف کرد: یا شهیکه درب ش نیرا باال داد و هم کرکره

 .دییبفرما-

 زنان وارد شدم. لبخند

 کرد و چراغ ها را روشن کرد. تیهدا نشیتریرا به پشت و کارتن

 !ارمیب نیبگ نیالزم دار یهر چ-

 گفتم: نیتریدستم به و ی هیرا به دندان گرفتم و با تک لبم

 !ومدمین دیخر ینه برا-

 متعجبش باال آمد و کنجکاو براندازم کرد. نگاه
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 ن؟یاومد یچ یپس برا-

 .دمیکش یقیعم نفس

 ن؟یخوا یشما فروشنده نم-

 .دیباال پر شیاز ابروها یکی

 ؟یکار اومد یشما برا-

 تکان دادم، ادامه داد: سر

 سن کم؟! نیابا -

 جواب دادم: کالفه

 جذب کنم! یتونم مشتر یداره؟ سر زبونم خوبه! م یخب چه اشکال-

 زد و گفت: لبخند

 است! دهیفا یباز اومدنت ب یهر چقدر هم خوب باش-

 :دمیگرد شد و پرس چشمانم

 ه؟یچ رادشیچرا خب؟ ا-

 کردن کارتن مذکور جواب داد: یحال خال در

 چند سالته؟-

 جواب دادم: دواریام

 خب کارمو بلدم. یپونزده، ول-

 گفت: یتفاوت یمعطوفم شد و با ب نگاهش

 ؟یچرا دنبال کار نمی! ببیکیکوچ یلیفروشنده ام، تو هم خ نجایمن خودمم ا-
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 ادب گفتم: تیاما با رعا "گردم یچون دنبال فضولش م"دلم خواست جواب دهم  بیبه هم فشردم و عج دندان

 !رمیمن م نیخوا یفروشنده؟ خب باشه اگه فروشنده نم نیحاال شد ن؟یغازه اصاحب م نیمگه نگفت-

 سمت در قدم برداشتم که باز مخاطب قرارم داد: دلخور

بود که به  نیواسه ا یچرا دنبالش دمیسن کم! اگه پرس نیکنه با ا یقبولت نم یدختر خانم دنبال کار نگرد! کس نیبب-

 ؟یاز خونه فرار کرد نمیبب ه؟یحاال راستشو بگو دردت چ !یخوره گدا گشنه باش یسر و وضعت نم

 گفتم: یبه کل داغ شد و عصب صورتم

 بدم! حیبخوام توض نمیب یهم نم یلی! دلرینخ-

 سمت در پا تند کردم که باز گفت: یعصب

کار به  یبازم بگما، کس ی! دردسرش کمتره، ولریمغازه به مغازه دنبال کار سرک نکش. الاقل برو روزنامه بگ ینجوریا-

 !ی! حاال خود داندهیتو نم

فکر کردم که مقابل آن سوپر مارکت چشمم به روزنامه  نیرفتم. به ا نییمقابل پا یو از چند پله  ستادمینا گرید

 رفتم. یسوپر مارکت انسالیرا تند کردم و باز سراغ آن مرد م میافتاده بود! قدم ها

 خواستم. یروزنامه م هیسالم! -

 سمتم آمد و گفت: یکرد و سر تکان داد، با رفتن مشتر دایاش به من سوق پ یاز مشتر نگاهش

 ؟یخوا یهاشو م یازمندیقسمت ن-

 باال انداختم: یا شانه

 بشه! دایکه کار توش پ ییجا هی-

 دم.نگاهش کر نیافتاد پول به همراه ندارم! شرمگ ادمیمقابلم گرفت و من تازه  یتکان داد و روزنامه ا سر

 !یمرس دنش،یشدم از خر مونیپش د،یببخش یوا-

 بلند شد: شیبزنم که صدا رونیسرعت خواستم از مغازه اش ب به
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 !اریبرام ب یپولشو هر وقت داشت-

 نگاهش کردم و گفتم: قدردان

 چشم، ممنون.-

 ییبا موها ینداشتم و مجبور بودم در بزنم! همان موقع پسر جوان دیذوق روزنامه به دست به خانه بر گشتم! کل با

داد! رو  لمیتحو یشد و لبخند کج اریآمد، چشمان خوابالودش که به من افتاد کامال هوش رونیشلخته از سر کوچه ب

 .دمید نیمادر را خشمگ یاز او گرفتم که در باز شد. چهره 

 ؟یکجا رفته بود-

 .میچشم چران بحث کن ی هینبود مقابل پسر همسا ستهیبودم، اما شا ریاز او دلگ هنوز

 دست کنارش زدم و داخل شدم. با

 یم ساتویگ یاریدر ب یخالت و تخس باز یخونه  یشانا؟ خدا شاهده بفهمم بر یکجا بود گم؟یم یچ یشنو ینم-

 کنم!

 .دمیکردم و سمتش چرخ اخم

 یاون وقت کل ارم،یگردونم خونه! بذار کار کنم، پول در ب یروز بر م هیرو  یندارم! باالخره شاد یبه خواهرت کار-

نره خونه  ینخوره و با هر کس و نا کس نویگول خاله مه یبا چند تا عروسک و اسباب باز گهیخرم تا د یعروسک م

 شون!

 را باال گرفتم و ادامه دادم: روزنامه

 گردم! یدارم دنبال کار م-

دستش به دندانم در جا خشک شدم و به سرعت اشک به  یحلقه  یدهانم و صدا یبرخورد دست مادر بر رو با

 .دیچشمانم دو

زده به سرت؟ من نخوام تو  یبزرگ الِیآره؟ خ ی! واسه من قلدر شدیجا کرد یدنبال کار! تو ب یرفت یتو غلط کرد-

 هان؟ نمیبب ویک دیبا یکن تیخر
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 یو از کنارم گذشت! ناباور دستم رو دیکنار حوض کوب تیپاره کرد، با عصبان اطیو وسط ح دیرا از دستم کش روزنامه

 !زدیچشمانم فرو ر یلبانم نشست و اجازه ندادم اشک جمع شده 

 نیروزنامه را جمع کردم، با آست یدندان گرفتم و تکه ها ریماندم و در آخر لبم را ز یهمان طور باق قهیدق چند

 ه داخل خانه رفتم.مانتوام نم اشکم را گرفتم و ب

مادر از  یهم ظاهرا هنوز خواب بود! صدا نیساده مان نشسته بودند، شاه یصبحانه  یسفره  یپا بایو شک وایش

 آشپزخانه آمد:

 بخور! یزیچ هی نیبش-

اخم به ما نکرد،  یبود! جز ناز و نوازش حت یشروع شده بود، وگرنه مادر مهربان شیها یبد خلق ریدو ماه اخ نیهم از

که زده  یا یلیدانستم از س یسخت شده بود. م شیآمده که کنترل اعصاب برا شیمدت آنقدر فشار به رو نیاما ا

خواستم تا  یاز جنس آغوش بازش م یخالصانه ا محبتاما من  اورد،یاز دلم در ب یخواست طور یبود و م مانیپش

 اما در باطن پر مهرش را! یدستور یجمله  نیخواستم، نه ا یپر مهرش را م یکنم! من بوسه  یآشت

بود نشستم  دهیتشک خواب یکه دمر رو نیدنبالم کرد! کنار شاه وایش یتوجه به اتاق رفتم که نگاه متعجب و سوال یب

 و تکانش دادم.

 شو! داریب نی... شاهنیشاه-

 از خود درآورد که گفتم: ینامفهوم یصدا

 خوام! یرو م لتیموبا-

 

 گفت: یدورگه ا یچشمش را باز کرد و با صدا کی

 من شارژ ندارم! ؟یواسه چ-

 زدم و آهسته گفتم: شیبه بازو یمشت
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 یتون یآخه چطور م ؟ینیب یاوضاع مون رو نم م؟یفتیب ییتا به گدا میدست رو دست بذار یخوا ی! مگهیبلند شو د-

 ن؟یشاه یباش الیخیقدر ب نیا

 .دیزد و طاق باز خواب یغلت کالفه

 تونم بکنم؟ یتو؟ مثال چکار م یگیم ی! چیتشک خرک نیآخ تمام کمرم گرفته با ا-

 :دمیچشم چرخاندم و غر یعصب

شدن  دایشد! تازه پ دایپ ییجا دیشا نیبخون نیایهم ب وای. اصال تو و شمیکن دایپ یکار هیرفتم روزنامه گرفتم بلکه -

 !شهیم دایمنه که سخت پ یسالشه! برا ۱۹هم  وایش ،یشما راحت تره! تو که پسر یکار برا

 نشست. شیدستم انداخت و با آخ و اوخ در جا یپاره  یبه روزنامه  ینگاه

! اون آق بابا یدیکنم؟ مگه خل شدم؟ تو هم بار آخرت باشه به من دستور م ییکنم؟ برم پادو دایمن برم کار پ-

 کار کنم! یکیدست  ریمونده من، برم ز نیجمعش کنه! هم دیمون، خودشم با یزندگخودش گند زد به 

 ادیگرفت! خوب به  یخودش را دست باال م شهیهم فشرد. از اخالقش کالفه بودم! هم یزد و دندان رو یشخندین

 بردند. یهم از او حساب م شیداد! تا پول داشت تمام رفقا یدستور م چارهیدارم چطور به آذر ب

که  دیبگو یزیرا از کنار بالشتش برداشتم، خواست چ لشیموبا یو گوش دمیحرص روزنامه را به فرق سرش کوب اب

 کردم: یدست شیپ

 !ریمنو هم نگ یباشه کار نکن! الاقل جلو ،یرتیغ یتو تنبل و ب-

 یچند جا یشماره  یمخصوصش گذاشتم. با مداد یو روزنامه را مقابلم پهن کردم. تکه ها را جا دمیخز وارید کنار

 !رمیشدم بلکه مادر سرش گرم شود تا تماس بگ یکردم و منتظر فرصت ادداشتیمناسب را 

*** 

اش هم  ییالال یگرفته بودم، البته او صدا ادیکار را از آذر  نیتکانش دادم، ا انهیخواباندم و ناش میپاها یرا رو بایشک

 گوش نواز بود.

تا  میداشتم سنم را باالتر بگو میشماره را گرفتم. تصم نیکرده بودم زل زدم و اول ادداشتیکه  ییشماره ها به

 از رد کردنشان کم شود. یدرصد
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 در دست داشت گفت: یریمان خارج شد و کنارم نشست، همان طور که کفگ یفکستن یاز آشپزخانه  وایش

 !میکار کن ستین یمامان راض-

 وارد کردم و گفتم: گرید یا شماره

 !شهیم یاون وقت راض میبالشت گذاشت یو سر گرسنه رو میخوردن نداشت یبرا یچیکه ه یزمان-

 کنه! یمونو فراهم م حتاجیخاله گفته ما-

 به او انداختم. یتند نگاه

خاله داره با  وا،یکنه! ش یمثال داره در حق ما لطف م یاون با بردن شاد ؟یبزن یحرف نیهمچ ادیتو دلت م یعنی-

 ؟یفهم یخره! م یرو ازمون م یکمکاش شاد

شد گوش  یپاسخ ختم م یکه ب یآزاد یرا کنار گوشم گرفتم و به بوق ها یماند، گوش یو کالفه در جا ریبه ز سر

 دادم!

 حوصله دوباره و چند باره شماره را گرفتم و غر زدم: یب

 آخه؟ نید یچرا شماره م نیو ملتو عالف خودتون کن نیجواب بد نیخوا ینم-

 نشست. میران پا یرو وایرفتم که دست ش یبعد یاغ شماره سر و

با کدوم  ؟یتا منت خاله رو نکش یکار کن یسن و سال بر نیبا ا یتون یکه م نیا ؟یثابت کن یخوا یم ویشانا تو چ-

 ی! ما طوریتون ینم گهیبعد د یهفته کار کن کیفوقش  ده؟یبهت کار م یکس یکن یفکر م زه؟یزور بازو؟ با کدوم انگ

از پسش  نهیبوده! اون صاحب کار اگه بب ایحاضر و مه مونبرا یهمه چ شهی! هممیباش یدست کس ریکه ز میومدیبار ن

 یجور نیاصال هم ایرو ازمون بخره  یاصال به فرض مثال که شاد ؟یکن یم یکنه! چرا لجباز یاخراجت م یایبرنم

 یور دل ما و به بدبخت ادیخواد ب یحفظ بشه؟ دلت م شیتو زندگ یرنگ خوش یکه شاد یناراحت ؟یبردتش! تو ناراحت

که به  ی! کسیکن ینداره بابتش دلسوز یبکنه! بذار لذت ببره از داشته هاش... لزوم شوینگاه کنه؟ بذار بچگ نهامو

نزن!  شیخودتو به آب و آت ی! پس به خاطر شادمیاوضاع رو تحمل کن نیکه قراره ا یی! مامییداره ما ازین یدلسوز

رو به ما  یداشتن شاد نِیخاله! تو رفاهه! اگه هم خاله به قول تو داره د شیکنه پ ی! داره حال مهیاون خوشبخته! راض

 !فشهی! آره وظفشهیوظ دهیم
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 برخاستن گفت: نیبه شانه ام زد و ح یچشمانم مات در صورتش چرخ خورد. ضربه ا مردمک

 نکشون! یبدبخت یایرو از آرزوهاش به دن یپس خودتو خسته نکن! شاد-

آن شماره خودش  نکهیخوردم و خوشحال از ا یبا ترس تکان د،یدرون دستم لرز ینگاه کردم که گوش وایرفتن ش به

 تماس گرفته پاسخ دادم:

 الو؟-

 هست؟ نیشاه-

 و جواب دادم: دمیکش یپوف

 .دیری. بعدا تماس بگستینه ن-

توانست بابت نبود  یهجوم برد! چطور م دم،یشن وایکه از ش ییقطع تماس را فشردم و افکارم سمت حرف ها ی دکمه

 مان را برطرف کند؟ حتاجیباشد تا ما نیتوانست منتظر خاله مه یطور خونسرد برخورد کند؟ چطور م نیا یشاد

 :گفتم رلبیز یهمان شماره حرص دنیمرا به خود آورد، با د یلرزش گوش باز

 ست؟ین نیشاه گمیفهمه م یها! نم هیعجب زبون نفهم-

 :دمیرا وصل کردم و تمام حرصم را به رخش کش تماس

 !ستیاالن خونه ن نیگفتم که شاه-

 ؟یتو خواهرش نمیبب-

 اخم جواب دادم: با

 ش؟یفرما-

 دمت؟یخونه تون د یکه صبح زود جلو یتو همون-

 هم فشردم و گفتم: یو فکر کردم. کالفه چشم رو دمیلبم را باال کش 

 ؟یخودش باشم! خب که چ رمیگ-
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 !یپس خودش-

 خب بعدش؟-

 

دلتو با پلخمون  شکیگنج شمیوگرنه مجبور م این دمیبدجور چشام گرفتت! جلو د یفقط بدون اول صبح یچیه-

 نگام بزنم!

 لحن صحبتش را در آوردم: یام از مزخرفاتش در هم رفت و با عجله تماس را قطع کردم و ادا چهره

 با اون طرز حرف زدنش! وانهید یپلخمون نگام! پسره -

 یکار یاجازه  طنتشیشد و با ش داریاز خواب ب بایشماره ها رفتم و سرم را با کارم گرم کردم که شک یادامه  سراغ

 را به من نداد.

* 

 میمستق دیخورش یجان فرسا یرا در دست جا به جا کردم و وارد کوچه شدم. سوز گرما دیخر یزنان بسته ها نفس

چه شد که ناگهان دو نفر مقابلم ظاهر شدند و آنجا بود  دمیکالفه ام کرده بود. نفهم یو حساب دیتاب یبه فرق سرم م

راهم را گرفته بودند و من  یبودن کوچه فقط دو پسر جوان به چشمم خوردند! جلو یخال انیکه نگاهم باال آمد. در م

به چشم داشت و  یآفتاب نکیکه ع یدادند! پسر یاجازه را به من نم نیشان عبور کنم، اما ا نیقصد داشتم از ب یه

خم به چهره نشاندم و ا تیجلوه کند، مقابلم قرار گرفت. از عصبان یخارج گرانیبه باز هیکرده بود شب یمثال سع

 مقابلم گفتم: یها دنیچیپ نیاز ا الفهک

 خوام رد شم! یعه برو اونور م-

 سمتم برداشت و گفت: یبرود. با تنها شدن مان قدم یعنیکرد که  گریبه پسر د یا اشاره

 نباش! دمیگفته بودم جلو د-

است!  یاش را برداشت و تازه متوجه شدم او چه کس یآفتاب نکیشدم که ع رهیجمع شده به چهره اش خ یصورت با

 حوصله گفتم: یگام به عقب برداشتم و ب کیبه سمتم برداشت.  یباز قدم

 مزاحم نشو بذار برم!-
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 و جلوتر آمد. جلو

 شماره از خودت بهم بده! هی-

 گفتم: ی! عصبزدیکوچه نگاه کردم! مگس هم پر نم یانتها به

 ندارم. برو اون طرف! یمن شماره ا-

ها در دستانم فشرده شد...  لونینا یپشت سرم برخورد کردم و دسته  واریکه به د دیکش یسرم داشت سوت م گرید

 .زدیم یصورتم گر گرفته و نفسم به داغ

 منو داشته باش! یپس شماره -

 :دمینداشته غر یاعصاب با

 کارت! یخوام داشته باشمش، برو پ ینم-

 نشست و رخ به رخم گفت: وارید یبه شکمش زدم که هر دو دستش اطرافم رو یو ضربه ا دمی کشدستم را باال و

 !رمیکام ازت بگ هی! الاقل بذار شهیکه نم یجور نیا-

را رها  لونینا یکه انجام داد باعث شد از شدت اشمئاز دسته ها یبردم که با عمل یبه سر م یبهت و تعجب و منگ در

 بزنم: ادیاش بکوبم و فر نهیکرده و محکم با هر دو دست به س

 ولم کن کثافت...-

دو زانو نشستم که  یشل شده رو یی... با دست و پادیکوچه دو یآبرو شدن به انتها ینگاهم کرد و از ترس ب متعجب

دادم و از زور  هیسرم را به دستانم تک . نفس زنانستادیچادر به سر به نظاره ام ا یباز شد و زن ییرو به رو یدر خانه 

ندانستم و  زیماندن را جا گریرهگذر د کی. با گذشتن دیگونه ام چک یاشک رو یقطره  نیبدن اول یترس و کرخت

را  دیخر یها سهیعوق زدم... سرفه کنان ک واریبار کنار د نیاراده چند یلبانم نشست و ب ی. دست لرزانم روستادمیا

 یبه طرف خانه رفتم. آن قدر حال مزخرف شدیم دهیکش نیزم یرو یکه از زور ناتوان ییا پاهابه دست گرفتم و ب

داشت! بار  یوا م هیعملش مرا به گر نیشعور شوکه بودم و ا یداند. از حرکت مزخرف آن مردک ب یداشتم که خدا م

 کرد. یبا من برخورد م نیچن یاول بود مرد
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اگر  دیاز اشک تار شد. شا دمیانداختم و باز از شدت نفرت و له شدن غرور و حرمتم، د رونیبار آب دهانم را ب نیچند

شدم! به سکسکه افتادم و با  ینم یساخت، امروز من درون کوچه و بازار دستمال ینم مانیروزگار را برا نیپدرم ا

گذاشتم و کنار حوض آب  یا ها را گوشه دیشدم. خر اطیح دگرفتم. وار نمیبه در خانه اشکم را با سر آست دنیرس

 مادر باعث شد با هول نگاهم سمتش بچرخد. ی. صدادمیچمباتمه زدم. مشت مشت آب به صورت گر گرفته ام پاش

 چت شده شانا؟-

 گرفته جواب دادم: ییعجله صورتم را سمت مخالف چرخاندم و با صدا با

 !ستین یزیهوا حالمو بد کرد. چ یگرم-

متوجه شدم هنوز با وجود  دمیشن وانیبرخورد قاشق را با ل یصدا یمادرم را داشت وقت یمهربان یدلم هوا چقدر

 دیایب یام خال یشاد یو رو کرد و حالم را جا آورد... جا ریخواهد! مزه کردن شربت قند دلم را ز یام مرا م یتخس

! دیفهم یم گرانیزودتر از د شهیسن کمش حالم را هم انگلگون شده و چشمانم براق! با هم میشود چرا گونه ها لهیپ

 خواهر؟ یدردانه  ییکجا ی... شادیقلبم مچاله شد... شاد یدستم رو

 یو به سقف نگاه م دهیسرخ دراز کش یبا چشمان نیرا داخل برد و من سمت تنها اتاق مان رفتم. شاه دهایخر مادر

 گفتم: شیآن دوست مزخرف و پررو یاداوریو با  دمیکش رونیرا از تنم ب میکرد. مانتو

 اون پسرک الدنگم شد دوست؟ ؟یکن یرفاقت م ییدوستا نیدونه با همچ یمامان م-

رساند. با  میکنان خودش را به پاها یتات بایپرت کردم که شک یام را گوشه ا یروسر یفقط سکوت بود. عصب جوابش

 نشد! یذهنم ته شیپ یاز اتفاق ساعت یو قربان صدقه اش رفتم، اما لحظه ا دمیبه آغوشم کش یدلتنگ

*** 

گونه  نیکار در منزل آشنا شدم و ا کیکه با  نیتا ا ستمیخودم با یپا یکار بودم. سخت اصرار داشتم رو یهم پ هنوز

 .دمیرا به کار گرفتم و هم خودم به آرامش رس وایبود که هم مادر و ش

 

 .میکرد یدکمه ها فرو م ریو درون ز میزد یم سیبود. فنرها را گر زیو پر دیکل یکیشرکت الکتر کی یبرا کار
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مشغول پخت و پز و  ی. نوبتمیدیکش یو زحمت م میکرد یکل خانه را گرفته بود، اما با دل و جان کار م سیبد گر یبو

از  رونیوقتش را ب شتریب نی. شاهمیشد یمان م یرفع خستگ یخوشرنگ برا یچا کیو دم کردن  بایمراقبت از شک

 یآمد کل وقتش هدفون به گوش م یهم که م نهگذراند. خا یوقت م شیالقبا کیگذراند و با دوستان  یخانه م

 مان بود! یزندگ یو کامال فارغ از دردها دیخواب

از ما  ی! انگار دردش فقط گرفتن شادزدیمثل سابق پشت سر هم و مکرر به ما سر نم گریکه د میبگو نیخاله مه از

 سیفرزمان که فنرها را به گر یداده شده به دست ها نیچ ینینشست و با ب یم یآمد آن هم تنها، کم یم یبود! گاه

 :گفت یداد و م یکرد و فقط سر تکان م ینگاه م میکرد یآغشته م

 آخه؟ هیچ یها برا یکار فیکث نیکنم. ا یتونو جور م یمن که گفتم خرج-

 دنشیکه چشم د یکینه، اما من  ایهست  یکه از او به دل دارم رفع شدن یا نهیدانم ک یچپ نگاهش کردم. نم چپ

 یرساند و جواب سر باال م یچپ م یعل یکوچه  یکجاست خود را به انتها یشاد میدیپرس یرا نداشتم! هر بار م

 یب یشاد ایسخت مان باشد  ییو جدا اوردیرا ب یدشا دیترس یهم محروم مان کرده! البد م یشاد دنیداد. انگار از د

 یاز ما نم یادیدل کند و رفت! اصال  کبارهی نیچن نیما تنگ نشده؟ چطور ا یدلش برا یاصال شاد نمیکند! بب یقرار

 رد؟یگ یکند؟ بهانه مان را نم

 یشروع شده و تنها شاد یلیگفت! باالخره سال تحص یم دیجد یدر مدرسه  شیها تیبا به به و چه چه از موفق خاله

و هر لحظه بغض  شیگفت، از قهقهه ها یبود که از رفتن به مدرسه منع نبود. از اتاق پر از عروسک و مجهزش م

و گرفتنش از  یکرد نبود شاد ی! کاش درک مکرد یم ینیسنگ میدر گلو ییلویصد ک یمن بود که چون وزنه ا یلعنت

 ندارد! ییون او صفاقلب من انداخته! کاش بفهمد خانه اصال بد یرو یما چه زخم بزرگ

بودند و  ی. از کارمان راضمیکرد یم افتیکارها دست مزدمان را در لیروال گذشت و ما بعد از تحو نیماه به هم کی

 آوردند. یباز سفارش م

قبول  واینبود! ش یکه شدن رندیکار به شرکت خواستند. اصرار داشتم مرا هم بپذ یرا برا وایهمان روزها بود که ش در

نفرمان  کی قتیچون در حق میرفت یم شیکار به شرکت رفت. حاال من و مادر کند تر پ یآن روز برا یکرد و از فردا

 ایبود و با کسالت به من  ماریبه شدت سرما خورده و ب بایشک زییاول پا یروزها نیتوانست کار کند خصوصا که ا یم

. هنوز دو ماه از ستادیا یشب اضافه کار م ۹تا  یتا عصر شرکت بود و گاه وای. شمیتا بغلش کن شدیم لهیمادر پ

 حضورش در آن شرکت نگذشته بود که...
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 بغ کرده گذاشتم و گفتم: یوایرا مقابل ش یچا ینیس

 ؟یحقوقتو گرفت-

 حوصله جواب داد: یب

 .دیاوهوم. دادم به مامان بره خر-

 را جمع و دستانم را دورشان حقله کردم. میها زانو

 ؟یبه مامان ناراحت یچون پوالتو داد-

 و گفت: دیبه صورتش کش یدست

 نبابا. من از خدامه دست مامان پر پول باشه.-

 اومده؟ شیپ یکارت مشکل طیخب پس چته؟ تو مح-

 :دمیسر تکان داد. پر استرس نال آرام

 شرکت؟ آره؟ این گهینکنه گفتن د-

 تکان داد و به چشمانم زل زد. ینف یبه نشانه  یسر

 خواد من عروسش بشم؟ یهنوز م نیشانا؟ به نظرت خاله مه-

 و حق به جانب گفتم: دیباال پر میابروها

 ماشاهلل خوشگل و خانم! ؟یکم دار یاز خداش باشه! چ-

 دندان گرفت. ریلبش را ز ی گوشه

! اگه ستین یهم که اصال خبر ای! از برداوردیبار هم به زبون ن کی یچند ماه حت نیکنم! تو ا یطور فکر نم نیمن ا-

 گرفت حالمونو بپرسه! یتماس م هیدوستم داشت الاقل 

به  یحالش با خنده مشت رییتغ یتر کنم. برا میتا مبادا حالش را وخ اوردمیموافق بودم فقط به زبان ن وایهم با ش من

 .دمیکوب شیزانو
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 !شهیم بتیشون نص یکیهمه مرد خوشگل و جنتلمن. مطمئن باش  نیسرت بابا! ا یفدا ؟یناراحت نیواسه هم-

بود  لیدارم، نه عشِق ازدواجم! آرزوم ادامه تحص ایبه برد یکه من نه عالقه ا یدون یشانا. تو م ستین نیموضوع ا-

 که با اوضاع مون کال تو نطفه خفه شد!

 :دمیپشت دست چشم چپم را مالش دادم و پرس با

 به من بگو! وا؟یش هیدردت چ ه؟یموضوع چپس -

 نگاهش کردم که آهسته گفت: منتظر

 !میخواستگار ادیخواد ب ینفر هست که م هی-

 درشت شد و پر ذوق گفتم: چشمانم

 اد؟یبه خودت گفته که قراره ب دتت؟یهست؟ کجا د یجونِ من؟ ک-

 توجه به ذوق و شوقم گفت: یب

کنار و از  دیقسمت مونتاژ! امروز سرپرست مون منو کش ادیم یسرکش یشرکته. هر روز برا یاز مهندسا یکی-

 از من خوشش اومده! یگفت مهندس نصرت دمینم یجواب درست دید یوقت د،یپرس میخانوادگ تیموقع

 گفتم: جانیه پر

 تونه خوشبختت کنه! ی! موایداره ش یخوب یشغل تی! موقعیچه عال یوا-

 چشمانم گفت: ی رهیخ

 سالشه! ۴۰شانا اون -

از قلب ترک خورده ام  یقسمت دیدر اعماق قلبم صدا کرد! شا یزیو مات نگاهش کردم. چ دیاز لبانم پر کش لبخند

 شدم. رهیکه در چشمان خواهرم غنچه زد خ ی! متعجب به برق نم اشکختیبود که فرو ر

 م؟یش یم یمرد مسن؟ پس من و آرزوهام چ هی نه؟یسرنوشت من ا یعنیشانا -

 را گرفتم و محکم تکان دادم. شیها شانه
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 ندهیدر آ یادیز ییطال یبگو نه و خالص! تو فرصتا م،یکن یکه انتخاب م میی! سرنوشت رو خود ماوایاشکتو ش نمینب-

 نباش! دیناام نقدری. اشهیسالت م ۲۰تو تازه داره  ؟یخودتو فدا کن ی! مگه چند سالته که بخوایدار

 خواد! یکنه! منو م یکه باشم قبولم م یطیمون هست؟ مهندسه گفته با هر شرا تیشانا حواست به موقع-

 :دمیغر یحرص

 ه؟ی! فکر کرده که کیریتو رو بخوام پ دیمنم که با نیبرو بهش بگو ا ؟یچ یچ-

 گفتم: یرا داخل آشپزخانه گذاشتم و حرص دیخر یها لونی. به کمک مادر رفتم. نامیورود مادر هر دو ساکت شد با

 !گهیم یچ وایش نیمامان بب-

 :دیداد پرس یجا م یمیقد یها نتیو کاب خچالیرا در  ییکه مواد غذا یدر حال مادر

 گه؟یم یچ-

 باعث شد سکوت کنم. وایش یصدا

 دونه! یم زویمامان همه چ-

 :دمیرو به مادر پرس متعجب

 آره؟-

 تکان داد که ادامه دادم: سر

 نداره. مگه نه مامان؟ یکه ناراحت نیو تمام ا گهینه م هیآبغوره گرفته!  خودیب وایش-

 گفت: وایآورد و خطاب به ش رونیب خچالیسرش را از داخل  مادر

 قبولش کن!-

 مادرم نگاه کردم! یجد یباز ماند و مبهوت به چهره  دمیکه شن یزیاز چ دهانم
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*** 

دختر  یافراد حاضر به گوشم خورد، اما حواس من پ یهمهمه  یزدم. صدا هیباز تک مهین یسالن به در خروج یانتها

خط صاف بود. دلم  کیداد. لبانم  لیآرامشم لبخند تحو یپوش مقابلم بود. نگاه براقش با من برخورد کرد و برا دیسف

پر شدن  یو دردناک، چشمانم برا نیسنگ می. گلواندمخو یچشمانش را م یهوار هوار غصه داشت و خوب غم انتها

 ترک خورده بود! میا شهیآماده و قلب ش

حس تلخم. به  نیروحم به مادر افتاد... مسبب ا یشد. از عالم هپروت خارج شده و نگاه ب دهیکش یتوسط کس دستم

 شدم که زمزمه کرد: دهیدنبالش کش

 کس و کاره! یب وایرفتار نکن بگن ش یجور هی! جمع کن لب و لوچه تو! یمثال خواهر عروس-

 کرد! یمرد مسن ازدواج نم کیکس و کار نبود االن با  ی: اگر بدیبه مادر بگو ستین یکی

 یشده پر شد. رو نیدستانم از دو کله قند کوچک و تزئ یک دمیشدم و نفهم تیعروس و داماد هدا یپشت صندل به

 یچشمانم پر و خال یو ه دنییقرار داشت شروع کردم قند سا رضایو عل وایسر ش یکه باال ییبایو ز دیسف یپارچه 

 کنار گوشم طعنه زد: یشد... کس

 نکن شگون نداره... هیسر عقد گر-

دانست  یدانست از حال خرابم؟ چه م یگرفتم. او چه م نیام نگاه کردم و اشکم را با سر آست یخانم بغل دست به

 خواهرانم را؟! کیبه  کیحس بد از دست دادن 

ولو بود. به خاله  یصندل یقرمز رو یبا چشمان نیخورد و شاه یوول م تیجمع نیب یه دشیجد یبا کفش ها بایشک

 ییهوا یداشت برا یا دهیعق نیمنع مان کرده بود و چه بد ذات بود که چن یشاد دنینگاه کردم، باز هم از د نیمه

بودنش را از خانواده  سمانیگوشم زنگ خورد و ر رد وایلرزان ش ی! بغضم را فرو خوردم که صداینشدن خواهرم شاد

 مان پاره کرد. مهینصفه و ن ی

 بزرگ ترا بله... یبا اجازه -

 یرا به هم م یعقد لعنت نیا یکردم و کاسه و کوزه  یتعلل نم ی! آن وقت لحظه اوایش یخواست یمرا م یاجازه  کاش

 .ختمیر



 برد ادیگذشته ام را 

143 
 

 یگذاشتم و با شتاب از محضر خارج شدم و ب یزیم یجمع اندک حاضر، کله قند را رو دنیکل کش یتوجه به صدا یب

 نبود... وایحق ش نیشود رفتم... رفتم و هق زدم... ا یراه به کجا ختم م نیآنکه بدانم ا

 یعروسک ها یرا به بهانه  یرا مجبور کرد تا جواب مثبت دهد. همان طور که شاد وایش رضا،یثروت عل یبرا مادر

 کرد! نیخاله مه یخانه  یرنگارنگ راه

 .دمیرهگذران را به جان خر ی رهیسر دادم و نگاه متعجب و خ یرا مقابل دهانم گرفتم و هق هق جانسوز دستم

 

* 

به  نینداشت. خصوصا که مطلع شدم شاه یدلخوش یذره ا یروزگار حت گریام، د یاز زندگ وایو ش یرفتن شاد با

 نگذاشته بود. یباق مانیدل خوش کردن برا یبرا یراه چیمواد مخدر معتاد شده و ه

رفته رفته  یبه حد نیبام خانه مان نشست و ماندگار شد. اوضاع شاه یرو یهمان روزها بود که کالغ شوم بدبخت از

داشت و جز آه و  یلقمه نان مان را هم بر م کی یپول پس انداز ایخانه  لیوسا دنیکه کم کم به دزد شدیخراب م

 یگذاشتم برا یزده را کنار م سیگر یاز دستمزد فنرها یمبلغ اندک یچارگیشد. با هزار ب ینم دشیعا یزیچ نینفر

بود باز  یکرد که هر جا هم مخف یپول را خوب استشمام م یچنان بو دایجد نیاما شاه مان،یدخل و خرج و روز مبادا

 رفت. یکرد و دور از چشم من و مادر کش م یم دایپ

 من به هوا نرود. غیج نیشاه ینبود به خاطر کارها یو روز میگذراند یرا م ینابسامان اوضاع

هم  زییپا یحال و هوا نیبه خود گرفته بود که ا یدیمان رنگ ناام یداشت. کم زندگ یبود و هوا سوز بد زییپا اواخر

کردم تا  یو تمام تالشم را م میسخت و کمبود پول عادت کرده بود یبه زندگ یزد. تا حدود یزد و زخم م یزخم م

شبش زخم به دلم  مهین یها هیگر گریبه دل داشتم و د نهیبماند. هنوز از مادر ک یباق میخردسالم برا یبایل شکالاق

 سوزاند. یو دلم را نم زدینم

 

شب مادرم هوس  مهیخودم خوابانده بودمش تا مگر ن شی. پدمیاز خواب پر بایشک یاز همان شب ها، با ناله ها یکی

و لرزان  دمیتنش به خود لرز ی. از داغدمشینشستم و به آغوشم کش میبسپارد! با ترس در جا ینکند او را هم به کس

 مادر را صدا زدم.
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 را آورد که نق زدم: هینداشت. مادر لوازم پاشو یبه شدت تب کرده بود و حال و روز خوش بایشک

 کنه. یناله م یو ناخوش یدکتر. داره از داغ مشیببر دیبا ه؟یچ نیا-

مادرانه اش به وجودم چنگ زد. چه طور  یمهر یتوجه به حرف من به کارش ادامه داد. باز هم حس بد ب یمادر ب اما

سر  یام را چنگ زدم و رو یمهر و عطوفت شده بود؟! روسر یحد ب نیچند ماه تا ا نیبود که با گذشت ا یمادر

 یکه به عقل جن هم نم ییشده و هر جا کارکشته دایرا گشتم، جد میمتکا ی. به دنبال پول داخل رو بالشتدمیکش

 یتقه ا یشدم. صدا دتریبود! پس هر چه گشتم ناام نیجن نبود! بلکه شاه نیکردم، اما شاه یپنهان م یمبلغ دیرس

 ادیانداختم. با  یواریبه ساعت د یبه او و نگاه یوارد شد. متعجب نگاه نیدر خانه باز شد و شاه دینکش یآمد و طول

 جوش آوردم و چند قدم جلو رفتم. شتریپس اندازم ب ولنبودن پ

 یعرضه  یب ؟یاز من و مامان بدزد یخوا یم ی. تا کاینداره؟ احمق به خودت ب یکه تموم یزن یم یچه مرگ-

 پوالمو بده. زود باش. االی! یمفنگ

 توجه از کنارم گذشت. یکوک بود که ب فشیشده بود. آن قدر ک سیاراده چشمانم خ یزدم و ب یم داد

 .ریفقط جون بابات حال خوشمو ازم نگ دمیبه خدا پَِست م یآبج-

 روز ها قسم دادن جان پدر ورد زبانش شده بود! نیا

برخورد کرد و  واریحرکات و رفتارم دست خودم نبود. محکم هلش دادم که به د یجوش آوردم، حت یحساب گرید

از درد  یدهانم نشست که لحظه ا یو مشتش رو دیمقدمه سمتم چرخ یباعث شد هر چه زده بود بپرد. چنان ب نیهم

 :دیکش ادیبرخواست و فر شیاز جا مادرنخورم.  یکمک گرفتم تا سکندر واریرفت و از د یاهیو سوزش، چشمانم س

 !گهید نیتمومش کن-

 :دیرتم غرتشکم انداخت و درون صو یرو د،یرا گرفت و کش دستم

 ؟یخواست یم نویهم-

 ام شدت گرفت و داد زدم: هیگر
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فرسته هوا؟ چرا  یکنه م یدود م میاریپول در م یبا بدبخت یهر چ ینیب یهان؟ مگه نم ؟یکن ینم یچرا کار-

نکنه  ست؟یخوب ن بایحال شک ینیب یمگه نم ؟یگ یبهش نم یزیکتک زدن من چ یچرا برا ؟یکن یبازخواستش نم

 آره؟ یهم راحت ش یکی نیتا از شر ا رهیبم یخوا یم

نگفتم، فقط  هیغر نزدم، کنا دم،ینکردم. آه نکش هیگر گریماندم. د یدوم را از مادرم خوردم و مات در جا یلیس

 شکستم! از درون شکستم و سکوت کردم.

 گفت: یلرزان یکردنش با صدا هیپاشو نیرفت و ح بایسمت شک به

 !ستی... اصال مهم نیکن یفکر م یتو چ ستیام. اصال مهم ن یآره از نظر تو من مادر بد-

و پشت به مادر بغضم را فرو  دمیزد و من همان جا دراز کش رونیاز خانه ب نیزد. شاه یوار با خودش حرف م انیهذ

 دم؟یکش یم دیبا ییها یسخت نیلجن زار خسته بودم... مگر چند سال داشتم که چن یزندگ نیاز ا گریخوردم. من د

رنج  یبحبوهه ه نیبرند و من در ا یبه سر م یواننوج یها طنتیبه فکر ش رستانیدختران هم سن و سال من در دب

فکر و  یتا برادر ب اورمیکار کنم و پول در ب دیسن با نیبکشم و تحمل کنم؟ مگر چه قدر تاب و توان داشتم؟ در ا

 یحجم از دل نگران نیشدم. ا یم وانهید شتریکردم ب یمفکر  شتریدرکم همه را دود کند و به هوا بفرستد؟ هر چه ب

 بود... ادیز یادیپانزده ساله ز یدختر یبرا

زد و  یپر م یشاد یتابانه برا یبود که من آن روز دلم ب نیکه چه وقت خوابم برد و چگونه، اصال مهم نبود. مهم ا نیا

 زدم. رونیحرف از خانه ب یرا داشتم. با مادر قهر بودم و ب دنشید یهوا

 مقابلش گرفتم. ینشدنش دستمال دهید یکرد، برا یدرد م یلبم کبود شده و حساب ی گوشه

 .دیبا اتوبوس به مقصد رس شدیم دینداشتم، اما شا یبود. پول تاکس یادیراه ز نیخاله مه یخانه  تا

 :دمیپرس ینشستم و از خانم جوان ستگاهیا نیاول در

 تونم برم آزادشهر؟ یم یخانم من با چه خط دیببخش-

 فکر کرد و پاسخ داد: یکم

 .یبش ادهیکجا پ گمیبا من سوار شو بهت م-

 لب به دندان گرفتم. طینداشتن بل یادآوریزدم، اما با  لبخند
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 رفت؟ شهیهم م طیخانم بدون بل دیببخش-

 داد. لمیتحو لبخند

 کننا. ی. البته پولم قبول میکن هیته دیبا طیبل-

 .ینگذاشت یباق میهم برا یپاپاس کی! نیدر هم رفت. خدا لعنتت کند شاه میبدتر سگرمه ها گرید

 شد: دهیهمان خانم جوان شن یانداختم که صدا ریرا ز سرم

 .میخط بش نیسوار ا دیبا ا،یب-

 عجله گفتم: با

 شدم. مونیمن پش دینه نه شما راحت باش-

 و گفت: دیرا به دنبال خود کش دستم

 کنم. یتو حساب م طیمن بل ایب-

 رفت. طیبل لیتحو یدوان دوان مرا سمت اتوبوس کشاند و خود برا و

 :دینگاه کردنش را نداشتم که پرس یخجالت زده رو م،یدر کنار هم نشسته بود یصندل یرو

 جاهاس؟ نیخونه تون هم-

 جواب دادم: کوتاه

 بله.-

 تا شب! یگرد یباز بر م یکه قراره بر ییپس از اونجا-

 بله.-

 کف دستم گذاشت و گفت: یطیبل

 برگشتت. یبرا نیا-
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 .دمیگز لب

 ... فقط...ستمینه خانم به خدا من گدا ن یوا-

 را قطع کرد و با خنده گفت: حرفم

 .گهید یاوردینداشتم. البد پول همراهت ن یمنظور نیخوره آخه؟! من همچ یتو به گداها م یکجا-

 زدم که ادامه داد: یصورت گندم گونش لبخند به

 کن. ریمن از خدا طلب خ یتو هم برا-

 دلش گذاشت و گفت: ریرا ز دستش

 دارم! یتو راه-

 دستش سر خورد. یدادم و نگاهم رو لی. من هم لبخند تحودیمهربان خند و

 

* 

 یدانستم در مدرسه  یگشت. نم یباز م ایرفت و  یبه مدرسه م یشاد ایموقع ها  نیدانم ساعت چند بود، اما ا ینم

تا  ستادمی. آن قدر استادمیبود ا نیکه مقابل منزل خاله مه ییعصر. پس پشت بوته ها ایصبح بود  فتیش دشیجد

دوستانش تکان  یبرا یدست اقیشد. با اشت ارجمن از آن خ یبایز یمدرسه توقف کرد و شاد سیسرو کیباالخره 

جا به جا کرد و سمت منزل خاله قدم برداشت.  شیشانه ها یرواز مقابلش گذشت. کوله اش را  لیداد که اتومب

 زدم: شیتار شد و قبل از فشردن زنگ در صدا دگانمید

 ...یشاد-

گشودم.  شیاشک بار آغوشم را برا یآمدم و با چشمان رونیو مردد به عقب بازگشت که از پشت بوته ها ب ستادیا

 اش به هوا خواست: یخوشحال ادیکه فر دینکش ینگاهش متعجب شد، اما طول

 ...یآبج-
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بودم که به وجود  نیو غمگ ریو در بغلم فشردمش. آنقدر دلگ ستمیگر یها یو خود را در آغوشم انداخت. ها دیدو

 داشتم... ازیآغوش هر چند کوچک ن نیا

 که گفت: دمیبوس یرا م فشیلط یگونه  یکردم و هر از گاه یذوق نگاهش م با

 .ایخاله... ب یخونه  میبر ایب ؟یکن یچکار م نجایا یآبج-

و نگذاشتم جلوتر برود. با پشت دست اشکم را گرفتم و خش دار  دمیپس کش یتا همراهش بروم ول دیرا کش دستم

 گفتم:

 کنه؟ ینم تتیاذ یکس ؟یراحت نجایا ؟یقربونت بشم. تو خوب امیتونم ب ینم-

 سر تکان داد. تند

 .شهیشماها تنگ م یخوبم. فقط دلم برا-

 بغض کردم. آب دهانم را فرو دادم و گفتم: باز

 .دنتید امینگران نباش. هر وقت بتونم م-

 یکه شاد دمیکش یبلند نیچنان هول کردم که دستم را مقابل دهانم گرفتم و ه نیخاله مه یباز شدن درب خانه  با

 با لبخند گفت:

 ...استینترس داداش برد-

لبخند  یلبش برا یچشم دوختم. گوشه  نیپسر خاله مه ایگر گرفته به برد یقلبم سر خورد و با صورت یرو دستم

 گفت: یبم و مردانه ا یکرد و با صدا زیباال رفت و جلو آمد. چشمانش را ر

 ؟یکن یچکار م نجای. اوایسالم ش-

هم حق  دیاداد. ش ینم صیتشخ وایدانم، اما چقدر خنگ بود که مرا از ش یاز فرنگ آمده بود را نم یکه او ک نیا

چون مادرش  دیدانم چرا، شا یبه دل داشتم. نم نهی. از او هم مثل مادرش کمیا دهیسال است هم را ند یلیداشت خ

 و پدرش محمود خان بودند! نیخاله مه

 به سمتش رفت که گفتم: یشاد
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 .نمیرو بب یسالم. اومدم شاد-

 انداخت. یبه قد و قامتم کرد و دستش را دور گردن شاد ینگاه

 !یازدواج کرد دمیشن ی. راستشهیمامان خوشحال م میبر ایداخل؟ ب یایخب چرا نم-

 گفت: یکه شاد دمیچشمانم کش ریز یزدم و دست یشخندین

 ازدواج کرده... وایش-

قهقهه مهمان لبانم شود، اما  شیکم مانده بود مثل چند ماه پ شانیهر دو یسر تکان داد. به کم عقل یبا خنگ ایبرد

 گفتم: الیخیب

 باره بدونه. نیدر ا یزیخوام خاله چ ی. درضمن نمدیباش ی. لطفا مراقب شادگهید رمیمن م-

 .دمیاو را سخت در آغوش کش ایبرد ی رهیتوجه به نگاه خ یباز کردم و ب یشاد یآغوشم را برا باز

 . مراقب خودت باش.زمیدوستت دارم عز-

 دادم. یخواست اتاقمو نشونت م ی. دلم میموند یم شمیکاش پ یآج-

 زدم. یمقنعه اش را بوسه ا یرو

 .ششیبرم پ دیبا ضهیمر کمی بایتونم فدات شم. شک یاالن نم-

تکان  یهم سر ایبرد یدر هوا تکان دادم. برا یبه عقب برداشتم. با بغض دست یهلش دادم و آرام قدم ایسمت برد به

 دادم و به راه افتادم.

 .دمیزن جوان به خانه برگشتم و بازخواست شدن از مادر را به جان خر ییاهدا طیهمان بل با

 و بوسه بارانش کردم. دمیدراز کش ماریب یبایسکوت کنار شک در

* 
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من  یلبخند به لب داشتم. خوشحال بودم که حالش خوب شده و باز همان دخترک بامزه  بایشک طنتیو ش دنیدو از

به مادر انداختم که  یزدن فنر ها بودم که زنگ در به صدا آمد. نگاه سیمشغول گر شهیشده بود. طبق معمول هم

 گفت:

 .هیک نیبلند شو بب ؟یکن یچرا بر بر منو نگاه م-

 ترش کردم. رو

 خان! نیشاه یکوچه ست اومده پ یالواتا نیاز هم یکی ه؟یک یکن یفکر م-

 نگاهم کرد. کالفه

 .گمیم هیک نیبلند شو بب-

از دوستان  یکیباز کردم و منتظر ماندم به  یسر انداختم. در را با اعصاب نداشته ا یو شالم را رو دمیکش یپوف

چشم برداشت و  یاش را از رو یآفتاب نکیمقابلم قرار گرفت. ع یا دهیکه مرد جوان و اتو کش میبگو فیاراج نیشاه

 ت:که گف کردمکه در دست داشت نگاه  یلبخند زد. متعجب به او و سبد گل

 ...وایسالم ش-

به اطراف  اقیبود پس، شالم را مرتب کردم و با اشت یاش کار آسان ییشناسا گرینام، د نیخطاب قرار دادنم به ا از

 نگاه کردم.

 ن؟یرو هم آورد یسالم. شاد-

 گذاشت و سبد گل را به دستم داد. اطیبه داخل ح قدم

 مدرسه ست. ینه شاد-

 :دیآنکه تعارفش کنم خودم به داخل رفتم. مادر با تعجب پرس یاز نهادم برخواست و دلخور ب آه

 بود پشت در؟ یک زونه؟یچرا لب و لوچه ات آو-

 نشستم و مشغول کار شدم. نیزم یرو

 ...ای. بردنیپسِر خاله مه-
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 .ستادیا شیمثل عجل معلق در جا مادر

 داخل؟ ادیب یکن یخدا مرگم بده چرا تعارف نم ا؟یبرد-

 زد و با هول و وال گفت: میبه زانو یضربه ا شیبا پا بعد

 فنرارو جمع کن. واسه من گرفته نشسته. نیپاشو ا-

 جواب دادم: لیم یب

 کنما. یوا... دارم کار م-

 .دیبه لباس تنش کش یدست

 الزم نکرده! بلند شو تا آبروم نرفته.-

 

 را باال برد: شیصدا و

 داخل خاله. ایجان ب ایبرد-

را برداشت که با سماجت از  سیگر یبلند شد و به داخل آمد. مادر با عجله ظرف حاو ایبرد یمصلحت یسرفه  یصدا

 داد و با عجله به استقبال خواهر زاده اش رفت. لمیتحو ی. چشم غره ادمیدستش کش

 زم؟یعز یاومد یفدات شم ک یاله-

 زد. یصورت مادر را بوسه ا ایبرد

 دلم تنگت بود خاله.-

 خاله. نیبش ایب یبودمت. خوش اومد دهیوقت بود ند یلیخ ایخدا ی. وایماشاهلل چه آقا شد-

 رفت گفت: یرا بغل زد و همان طور که سمت آشپزخانه م بایشک

 .ایبگ یداشت شیمامان ج بایشک-
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 قرار گرفت. میخودم را جمع و جور کردم که دو زانو رو به رو یکم

 !؟یشوهرت باش یخونه  دیدختر؟ مگه نبا یکن یجا چکار م نیتو ا-

 گذاشت. نیزم یرا رو بایوارد شد و شک یچا ینیبه کارم ادامه دادم که مادر با س کالفه

 خاله؟ پس مامانت کجاست؟ یچرا تنها اومد-

 .دمیرا شن شیغرق کار بودم صدا ریطور که سر به ز همان

 .ادیب شدیجا، وگرنه خوشحال م نیدونه اومدم ا یمامان نم-

 دل گفتم: در

 جون خودت!آره -

 .دیرا به آغوش کش بایمشتاق، شک ایبرد

 بود؟ یاسمش چ یفسقل نیا-

 با خجالت جواب داد: مادر

 .بایشک-

 :دیو پرس دیرا بوس بایشک یگوشت یگونه  ایبرد

 فی. اما خاله به مامانم گفتم حنمشیخواست بب یخاله جان. پس آقا داماد کجاست؟ دلم م گمیم کیتبر یراست-

 هیرو با حرفام ناراحت کنم... پس بق وایخوام ش ی... نمالیخیمرد پر سن و سال! حاال ب هیکه ازدواج کرد اونم با  وایش

 شانا. ن،یکجان؟ شاه

 لبخند زد. مادر

 .رونیب رهیدونم خاله. مدام با دوستاش م ینم نمیشانا که جلوت نشسته. شاه-

 کرد. میباال رفته و مات تماشا شی. ابروهانمیا ببر ویک یرا باال گرفتم تا عکس العمل جناب آ نگاهم

 ؟ییتو شانا-
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 .دیتکان دادم که آرام خند سر

 شانا! ی. چقدر بزرگ شدییتو وایکردم ش یم الیمن خ ایخدا یوا-

 صورتم را از نظر گذراند که مادر تشر زد: یچشمان نافذش اجزا و

 صاحابو جمع کن گفتم. بوش خفه مون کرد. یب نیبلند شو ا-

درددل گرانه  یشد. صدا دهیبه دنبالم کش ایرا به اتاق بردم و نگاه برد لیحرف وسا یب ایبه نگاه برد رهیطور خ همان

 :دیمادر به گوشم رس ی

بهتر از  یکنسله منم گفتم خب ک وایتو و ش نیمامانت گفت موضوع ب ی. وقتینیب یچکار کنم خاله؟ اوضاعمو که م-

خواستم اون  یاز اون نم ریاس. غ دهیآقا و فهم یلیسن داره، اما خ وایمهندس شرکت شون. حاال درسته دو برابر ش

پنهون خودم وادارش کردم قبول کنه. بچه ام دلش  چهاز تو  ستیدختر هم به بختش لگد بزنه. از خدا که پنهون ن

 نبود. یراض

 ای. خواستم از اتاق خارج شوم که در کمال تعجب باز هم نگاه برددمیام را باال کش ینیشد و ب یاراده چشمانم اشک یب

و از مقابل نگاهش  دمیچشمانم کش ریز یکرد. دست یباز اتاق حرکاتم را رصد م مهیدر ن نی. از بدمیخود د یرا به رو

 هم توجه داشت! قدرکرد! چ یگذشتم! مثال مادرم داشت با او درددل م

 به دنبالم آمد. بایتم که شکرا شس دستانم

 هر روزه قربان صدقه اش رفتم: مثل

 آخ فداش بشم من... عشق کوچولو...-

 یباال آمد که توجه ای. باز نگاه بردمیبرگشت ییرایذوق و خنده خودش را به آغوشم انداخت که همراه هم به پذ با

 نکردم و مقابل شان نشستم.

 کند. یدهد و ابراز وجود م یدستش را نوازش م ایاشک مادر راه گرفته و برد یک دمینفهم

 رو... یفهمم چرا شاد یقدر بد باشه. حاال م نیکردم اوضاع ا ینم الیخدا بزرگه خاله. غصه نخور. راستش من خ-

نداشت. مادر  ریدر حال من تاث یلبخند زد، اما ذره ا دیرا که د مینگاهش کردم. اخم ها زیرا ادامه نداد که ت حرفش

 .دیچشمانش کش ریز یدست



 برد ادیگذشته ام را 

154 
 

 کرد خاله. برم عوضش کنم. خی تییچا-

 بلند شد و گفت: شیاز جا ایبرد

 .شتونیپ امیسر بزنم. بازم م هی. دستت درد نکنه. اومدم فقط ستین یازینه نه ن-

 بلند شد: بایشک یبچگانه  یصدا همزمان

 !شیمامان ج-

 مادر نگاه کردم که گفت: به

 .نمیبب ایآورده. ب ریوقت گ نمیبابا ا یا-

 کرد و از من خواست بدرقه اش کنم. یخداحافظ ایو شرم زده از برد دیرا کش بایشک دست

 ...میرا زودتر از موعد از پوشک گرفت بایهم از شانس خوبمان بود که شک نیا

 :دیکفش به پا کند که پرس ایماندم برد منتظر

 چند سالته شانا؟-

 به در جواب دادم: هیتک

 پونزده.-

 داد. لمیو لبخند تحو نگاه

 کوچولو!...-

 ندادم و گفتم: یتیکه زد اهم یحرف به

 شدم. دهیفعال که به لطف خدا و پدرم زودتر از سنم بزرگ و فهم-

 کنم. شیتا تماشا رمیراست کرد که باعث شد سرم را باال بگ قد

 که مرد خونه است. نی. خصوصا شاهنیمامانتونو داشته باش یهوا شتریدختر شجاع. ب نیآفر-
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 یمونه، مامانمم کم ب یزندگ یمون. اگه بابام مقصر نابود یمن هواشو دارم، اما اون فقط بلده گند بزنه به زندگ-

 کنه! یباز یکیالاقل خوب بلده با احساسات من  ست،ین ریتقص

 به بغل زدم و ادامه دادم: دست

 مون. شیکنم تا برگرده پ یم مویدارم تمام سع دیمن هر روز دل تنگشم. بگ دی. بگدیبرسون یسالم منو به شاد-

 فرو برد. بشیاز غم نگاهش را پوشاند و دست در ج یا هاله

 کنم؟ روم نشد به خاله بگم. هیبراتون ته دیدار اجیاحت یزیبه چ-

 نگاهش جواب دادم: ماتِ

 !ادیاز دست شما بر نم میدار ازیکه ما ن ییزایچ-

 کرد. زینافذش را ر چشمان

 

 کنم. یباشه فراهم م یبگو... هر چ-

 نگاهش زمزمه کردم: ی رهیخ

. نیشاه یذره عقل هم برا هیمامانم.  یرحم و مروت برا یخوام و کم یم یدلخوش کمی. من ستین اتیجزو ماد-

سابق رو  یزندگ نیتون یم ن؟یفراهم کن نیتون یم شه؟یخوام... م ینم یچیه گهی. دشمیپ نیخواهرامم برگردون

 ن؟یبهمون برگردون

 زبان تند و دل پر درد من افتاده بود! ریبود که امروز گ یمرد نیبدشانس تر ایبرد دیشا

 بزند که گفتم: یزد. مردد بود حرف شیبه موها یرا به هم فشرد و چنگ لبانش

 .میدار یی. به قول خودتون ما هم خدادیبگ یزیچ ستیالزم ن-

 رفته گفت: لیتحل ییسمت در برداشت و با صدا یو سر تکان داد. قدم دیبه صورتش کش یدست

 خداحافظ.-
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*** 

را  یادی. از شدت کار خسته بودم و فشار زدمیدراز کش نیزم یرو یبه بدن دردناکم دادم و با خستگ یو قوس کش

غرق خواب بود. طبق معمول از  بایرفته بود و شک نیخاله مه دارید یکردم. مادر برا یدر قسمت شانه و کمرم حس م

و سر و وضع نامرتب  دهیژول ییبا موها نیشاه وکه در خانه باز شد  دمیکش یا ازهینبود. خم یخبر چیه نیشاه

سابق نداشت، در عرض چند ماه خودش را در اعماق باتالق کشانده بود.  نیبا شاه یشباهت چیه گریداخل آمد. د

شده  انیقل یآفتاب سوخته و بدنش ن ی! پوستش حسابدهیاشت، نه اندام ورزمرتب د یو موها دیحاال نه پوست سف

 یکرد که گاه یمصرف م یزیدانم چه چ یزد. نم یبا معتادان کارتن خواب مو نم میبگو وانمت یبود، به جرات م

خاطر  نیبه هم... دمیترس یوجود برادرم م زیوهم انگ اهیس ویدانم که از د یرا م نیشد، فقط ا یپرخاشگر و متوهم م

 به کارش نداشتم. یگذاشتم و کار یمثل سابق سر به سرش نم

 زیترحم انگ یادیبودم، اما سر و وضعش ز ریکه به صورتم زده بود از او دلگ ینشستم. هنوز بابت مشت میدر جا صاف

 بود. سرم را به کار گرم کردم که در کمال تعجب دو زانو کنارم نشست.

 .ییجا میبر دیباشانا بلند شو حاضر شو -

 :دمیبه او انداختم و پرس یچشم نگاه یگوشه  از

 کجا؟-

 .یفهم یحاضر شو م-

 کردم و گفتم: بایبه شک یحوصله اشاره ا یب

 نا کجا؟! امیهم خوابه. کجا تنهاش بذارم با تو ب بایو شک ستیمامان ن ینیب یمگه نم-

 .دیخمارش به گوشم رس لحن

 .گهیشه. بلند شو د ینم داریب بایشک میتا برگرد-

 گرد کردم. چشم

 حاال بذار واسه بعد! گه،یتو هم دست بردار د شه؟ی! مگه مام؟یتو؟ بچه رو تنها بذارم و با تو ب یگیم یچ-

 اش نکنم که مچ دستم را گرفت و نفس زنان صورتش را از درد جمع کرد. یداشتم لحنم آرام باشد تا عصب یسع
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کتکش زده. ِد بلند شو تا  ریدل س هیخبرش گرفته  یاومده. اون شوهر از خدا ب شیبراش مشکل پ وایبابا به خدا ش-

 نمرده.

بلند شدم و به دنبال شال و مانتو به اتاق  میشدم. با هول از جا رهیبه چشمان سرخش خ دهیبند آمد و ترس نفسم

 :دمینال هیطور با گر نیو هم دمیدو

 چه به روزت اومده؟ یآبج وایبود به جون ما افتاد. ش یچه بدبخت نیرحم کن. ا ایخدا ؟یگیآخه چرا زودتر نم-

تا بغلش کنم که  دمیدو بایبودم که با شتاب به طرف شک وایآماده شدم. آنقدر نگران حال ش زانیعجله و اشک ر با

 مانعم شد. نیشاه

 .میزود باش بر یبچه باش نیخواد نگران ا یخونه، نم ادیمامان داره م ؟یکن یکار م یچ-

 :دمیبرداشتم. با شک پرس یقدم نیغرق خواب نگاه کردم و به دنبال شاه یبایبه شک مردد

 تنهاست ها. نهیترسه بب یشه م داریب بایشک اد؟یمامان داره م یمطمئن-

 کشاند. یرا سمت جا کفش میبازو

 .رهیآره بدو د-

 نیاز خانه خارج شدم. خواستم قدم تند کنم که شاه نیهوا، دنبال شاه یتوجه به سرما یو ب دمیترس کفش پوش با

 و گفت: ستادیکه مقابل خانه پارک بود، ا یکلتیکنار موتور س

 سوار شو!-

 :دمیپرس متعجب

 ه؟یمال ک نیا-

 حوصله جواب داد: یو ب کالفه

 .ستیاز بچه هاس. بجنب حالم خوش ن یکیسوار شو دِ. اَه مال  گمیم-

مظلومم حرکاتم دستپاچه شد و  یوایکنم. باز با فکر به ش کینخواستم اعصابش را تحر نیاز ا شیو ب دمیگز لب

که به راه افتاد.  دمیچسب نیشدم محکم به شاه یبود که سوار م یموتور نشستم و چون بار اول یرو نیپشت شاه
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 یمظلوم نما م یرضاینثار آن عل راهیبد و ب دلبودم و در  وایهم نگران حال ش یزد، از طرف یرا م بایدلم شور شک

 کردم.

پنهان کردم و  نیشالم در باد رقصان شده بود. صورتم را پشت گردن شاه یخورد و پره ها یبه تنم م یسرد سوز

 زدم و دم نزدم. خیاشک  یسیاز شدت خ یه

 ینگرفته بودم؟ با عذاب وجدان چشمانم ه زمیعز یوایاز ش یچند روز سراغ نیکردم که چرا در ا یرا شماتت م خود

 گفت: نیو شاه ستادیشد که موتور از حرکت ا یم یپر و خال

 .نییبپر پا-

اوضاع به بعد  نیمواد به بدنش بود که با ا دنیشد. به گمانم موعد رس یشل شده و رفته رفته خشن تر م شیصدا

 آمدم و اطراف را نگاه کردم. نییموکول خواهد شد. مردد از موتور پا

 ن؟یکجاست شاه نجایا-

 که گفتم: دیسکوت موتور را قفل زد و مچ دستم را کش در

 محمود آقا! ییاهدا یخرابه ها؟ صد رحمت به خونه  نیمگه؟ خدا منو مرگ بده چرا آوردتش تو ا نجاسیا وایش-

خوردم. هر چه جلوتر  یسکندر یمقابلم ه یو من با وجود سنگ و آجر پاره ها دیکش یصدا دستم را م یب نیشاه

 نشست. یبدتر ترس به دلم م میرفت یم

 

و  اورمینتوانستم طاقت ب گریکرد. د یولگرد بدتر هراسانم م یپارس سگ ها یرفت و صدا یم یکیهم رو به تار هوا

 .دمیرا کش نیست شاهو د ستادمیداد. ا یرا م یام تکان خورده و اخطار اتفاق ناگوارتر یمغز یشاخک ها یاز طرف

دلم شور  نیجاس؟ شاه نیا وایش یزنه. مطمئن یمگس پر نم نجایا نیشاه ؟یزن یچرا حرف نم ؟یریکجا م یدار-

 چش شده؟ وایش نمی. حرف بزن ببشهیزنه بچه زهرترک م یرو م بایشک

 و گفت: دیتوجه به مقاومت من دستم را محکم تر کش یبه راه افتاد و ب دوباره

 .یخواد نگرانش باش یشوهرشه... نم یو سالم خونه  حیصح وایش-
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فقط  یالیشد و دور از هر فکر و خ یخال زیفکرم از همه چ یرخش زل زدم. لحظه ا میقفل کرد و مات به ن مغزم

 .دیو اضطراب در دلم جوش ینگران گیشدم. کم کم به خودم آمدم و لحظه لحظه د نیشاه یمبهوت چهره 

از خرابه ها توجهم را به خود  یکیدرون  یکه نور زرد رنگ شدیم دهیکش نیه دنبال شاهکرخت و سر شده ام ب بدن

فکر دهان باز  نیسپرده باشد؟! با ا نیکار را به شاه نیجلب کرد... نکند مادر خواسته از شر من هم خالص شود و ا

از  رونیکردم ب یاز آن من نبود. حس م گریو دلم د قلبآمد.  رونیاز همان خرابه ب یکه شخص میبگو یزیکردم تا چ

آمده بود  رونیکه ب یبرپا شده و شخص ی. آتش نسبتا بزرگدمیشن یبلندش را به وضوح م یکوبد و صدا یم نهیس

و مقابل مرد نگاهم داشت. حلق و دهانم به  دیدستم را کش نیکرد. شاه یم یدهان کج نیزم یبزرگش رو ی هیسا

ماند  رهیصورت مرد خ یمتحرک نداشتم! نگاهم رو یمرده  کیبا  یسر شده و تفاوت میزد... دست و پاها یم یخشک

 یصدا ی... هدیرقص دگانمیمقابل د وایمهربان ش یچهره  یدر گوشم زنگ خورد... ه بایشک ونیش یصدا یو ه

که  دمی. پدر را درژه رفت.. دگانمیمادر با آن چادر نماز و سجاده اش مقابل د یگوشم را پر کرد... ه یشاد یقهقهه 

از مقابلم  انمیکل گذشته و اطراف میو طلبکارانش فرار کند. بهتر است بگو سیتا از دست ماموران پل دیدو یفقط م

 گونه گوشم را پر کرد و چه نامرد بود برادرم...  ماریلرزان و ب نِ یشاه یگذر کردند تا صدا

 که بد خمارم. ادیشانا... پول و مواد منو رد کن ب نمیا ایب-

پرت کرد. نگران بودم  نیشاه یو مقابل پا دیکش رونیب بشیاز درون ج یزیکرد، چ میتماشا یزشت شخندیبا ن مردک

 غیکردم؟ چرا از ته دل ج یحرف زدن نم یبرا یسخن گفتن از من سلب شده باشد!... آخر چرا تالش یینکند توانا

 خواستم؟ چرا؟ یو کمک نم دمیکش یچرا هوار نم دم؟کر ینم میو مظلوم نما فینثار برادر کث راهیزدم و بد و ب ینم

 از حنجره ام بلند شد. یفیضع یکوچک مواد را برداشت که صدا یخم شد پول و بسته  اقیبا اشت نیشاه

 هیتا حاال از گر بایشک نی... شاهنیشاه یچشام کشت شیرو پ وای... تو شنیشاه یتروخدا... تو قسم خورد نیشاه-

 ...ستیحق من ن نیا نیهالک شده... شاه

چشمش به پول و موادش  نیاما شاه دند،یچک میپا ریچانه ام به ز یریو از سراز دندیگرمم به دنبال هم دو یها اشک

دور شد و ته  دگانمیو از مقابل د دیدو یکیدر تار یرا هم قرض گرفت و همچو گرگ طماع یگریپا داشت د کیبود، 

 که التماس کردم: دیمرا نشن یصدا

 تروخدا منم با خودت ببر... نیشاه-
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کرده بود کنار گوشم  رمیخلوت اس یکه در کوچه  یاش درست مثل همان روز هیکر یچنگ زده شد و صدا میبازو

 شد: دهیشن

 ...یالتماس به اون سگ صفت بهتره به من التماس کن یجا-

خواست؟ آن قدر ناتوان بودم که  یردم. از جان من چه ماش نگاه ک غهیدهانم را فرو خوردم و به صورت شش ت آب

 نداشتم. یسوال چیه دنیپرس ینا

 .دیرا سمت آتش کش میشد و بازو نییگونه ام نوازش وار باال و پا یرو دستش

 گرم شو خوشگله... نجایا ای! بیکرد خیچه قدر -

 ی! تکه ادمیفرو پاش میبهتر است بگو اینشستم  یآجر یشد و کنار آتش رو دهیبه دنبالش کش ینیبا سنگ میپاها

 مان را شکست: نیها اضافه کرد و سکوت ب زمیچوب به تعداد ه

تو کوچه سر راهتو گرفتم اون طور الم  یخودت بود. اگه اون روز وقت ریچه راحت به دستت آوردم؟ تقص یدید-

تو هم کار دستم داد.  یِام... خوشگل یمنم مجبور نبودم به زور متوسل شم. من آدم هوس باز یانداخت یشنگه راه نم

 هیتا  نجای. حاال کشوندمت اارمیبودم به دستت ب صی. حریرو مخم بود یلیتا حاال مثل تو نداشتم. خ یدون یآخه م

 رو ببرم. ایدن فیک ریدل س

 شد: دهیکنار گوشم شن زشینفرت انگ یبودم که صدا رهیشد و من لرزان و نفس زنان به آتش مقابلم خ کمینزد

 شتریهم با خبرم. پس دو راه ب تی. از کله شقیخوام داشته باشمت. مال خودم باش یخوام ول کنم. م یتو رو نم-

 !یندار

 رخم ادامه داد: میبه ن رهیرا از کنار گونه ام جلو تر آورد و خ سرش

 به من! پس خوشحال نشو. شهیالبته هر دو راه ختم م-

 مال من نبود... گری. قلبم ددمیبه خود لرز یو ه دیکش قینفس عم ینگاهم کرد. ه یکم

 تو...  یدیم یخوب یچه بو-

به سکسکه  هیسخن گفتن نداشتم. از شدت گر ییگونه ام را سوزاند. هق زدم و باز توانا زشینفرت انگ یباز نفس ها و

 افتاده بودم که زمزمه کرد:
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التماس کردنو دوست دارم... تو هر  یلیمن خ یدون یشم. آخه م یطالبت م شتریمن ب یزن یکه هق م یجور نیا-

 ! موش چموش!ی... خصوصا اگه اون شخص تو باشیطیشرا

 نشود. سیاز صورتم نمانده بود تا از اشک خ ییرا به سمت مخالفش گرداندم و جا سرم

 و گفت: ستادیاطراف آتش زد. باز کنارم ا یراست کرد و دور قد

 هیفقط  یکن یکه تو هر دو راه تو با من ازدواج م نجاسیکنم. جالب ا یم نییتو رو من تع یزندگ هیو اما دوراه-

 به منفعت تو داره... یمورد فقط بستگ هیمورد با اجباره  هیتفاوت کوچولو داره... 

 صورتم شد. ی رهیاش خ دهیدر یزانو زد و با چشم ها کنارم

 دوسش دارم...  یلی... و اما مورد دوم که خمیبا هم ازدواج کن یخوب قبول کن یراحت مثل دخترا یلیخ یتون یتو م-

 شال به گوشم چسباند که با نفرت مورمورم شد. یرا از رو لبانش

 یضدن ساده ا کینزد هیهان؟ تو که از  گمیم یکه چ یدون ی... میکنم تا مجبور بش یم یمن کار یو اگه قبول نکن-

 خود داره! یجا گهید نیپس ا ادیمن ون طور بدت م

 را جلو آورد که  سر کج کردم و هق زدم: سرش

 نشو... کی... به من نزدنقدریولم کن... ا-

 .دیلذت خند با

 باهات نداشته باشم. یام... التماسم کن تا کار یزور یگفتم که عاشق کارا-

 زدم و حنجره ام تا عمق جان سوخت. داد

 ...فیپست کث یوونایکنه... ح کنم... خدا لعنتتون ینم یکار نیوقت همچ چیمن ه-

 هم بود. رتمیغ یاز او برادر ب ریغ مخاطبم

 :دیپر حرص به گوشم رس شیدور گردنم فشرده شد که نفسم بند آمد و صدا دستانش
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 !نمی... دوباره تکرار کن ببیقنار یگفت یچ دمینشن-

 

آجر کنده و  یکه از رو دیرا کش میبه حالم بازو تیاهم یرا رها کرد که از عمق جان به سرفه افتادم. ب میزمان گلو هم

 کرد. رمیشدم. دستانش باز مثل آن روِز نحس اس دهیکوب واریسرفه کنان به د

 رسم. یبده... منم به کارم م راهیباشه قبول نکن... التماسم نکن... فحش و بد و ب-

کم مانده بود از عمق نفرت  ایکردم که چانه ام را به دست گرفت و سرش با شتاب جلو آمد. خدا شیتماشا دهیترس

بود که ذره  دهیرا محکم گرفتم و به عقب هل دادم، اما چنان کنه وار به من چسب شیعوق بزنم که با دستانم شانه ها

 دانست. یمکرد حالم را فقط خدا  یتکان نخورد. دستش که حرکت م یا

 شدم. یمحو م نیزم یو من همان جا از رو دیرس یبه آخر م ایخواست دن یم دلم

 از من جدا شد. نفس زنان با چشمان بسته گفت: باالخره

 ...دهیمزه م یلیهنوز ادامه بدم؟ دوس دارما... خ-

 و گفت: دیشروع به عوق زدن کردم که خند واریسرفه افتادم و کنار د به

 .زمیوسط. حاال حاال ها باهات کار دارم عز نیا یریحاال نم-

 :دمینال یحال یب با

 ؟یخوا یاز جونم م یتروخدا ولم کن... چ-

 کار به التماس بکشه... یزود نیکردم به ا ینم الیخ ؟یاوه اوه نبابا تو ام بلد بود-

 صورتم گفت: یبه اجزا رهیو خ ستادیبه رخم ا رخ

 کنم. یو م دیکه نبا یکار امیم ی. جواب مثبت ندیفرستم خواستگار یمن که گفتم... ننه مو م-

 سگک کمربندش نشست که با ترس آب دهانم را فرو دادم. یرو دستش

 خش دار و خفه گفتم: ییبا صدا انیسر خوردم. گر واریشد و با عجز کنار د یباز پر و خال چشمانم
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 قبول... یبگ یباهام نداشته باش. هر چ یکار گهیروش. فقط د زیبر زمیمن که جهنمه تو هم ه یزندگ-

کنار  یخاک نیتوجه به زم یشل شد و ب ششیزدم و با التماس دستم را سد بدنم کرده بودم که ن یصحبت هق م نیح

 خواند. یو بشکن زنان آهنگ شاد دیآتش دراز کش

 ...ختمیاشک ر یچارگیصورتم گرفتم و با ب یرا رو دستم

*** 

 

 داشت؟ یتیبودم. بدنم دردناک و خسته بود، اما مگر اهم رهیخ میمرده به رو به رو کیباال زده و من همچو  آفتاب

رفتم؟  یاز آن اصال به کجا م ریداشته باشم. غ زینمانده بود که قصد گر میدر پاها یبار خواستم فرار کنم، اما جان چند

با  خیسفت و  نیزم یهم که نداشتم. سرد نگاهش کردم، رو یگرید یآمد. جا یخانه را که بلد بود، باز به سراغم م

 هم گذاشته بود. یآسوده خاطر چشم رو نیداشت که چن تماو هم از ماندنم ح یبود. حت دهیراحت خواب الیخ

 زده. خینبود که تا مغز استخوانم  المیخ نیوقت بود خاموش شده و من ع یلیخ آتش

 نشست. شیبه بدن منفورش داد و چشم باز کرد. نگاهم را با نفرت از او گرفتم که در جا یکشش

 دیرخت سف یبر دیآبغوره گرفتن با ی. بلند شو بلند شو جانمیب یشم تورو کنارم م داریجوووون از حاال هر وقت ب-

 .یتنت کن

 اشته باشم فقط دنبالش به راه افتادم. ند یبه زندگ یدیام چی. انگار که هستادمیا یکه در جا دیرا کش میبازو

 گفت: یکهنه افتاد. درش را باز کرد و با سرخوش نیماش کیکه چشمم به  میاز راه را رفته بود یکم

 خوشگل خانم. نی. بشزمیعز نیبش-

 زهوار در رفته اش نشستم. یصندل یحال رو یهلم داد که کرخت و ب نیماش گرید سمت

 یروزها نیتورا به خاطر چن یتوانم روز یم یعنیمدل پدرم در ذهنم نقش بست... پدر!  نیآخر لیاتومب ادی یا لحظه

 گذرانم ببخشم؟ یکه م یگند

* 
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 یعاشق یشب ها دیزد و ام یم یحرف یهم او با سرخوش ی. گاهدیشن یرا م یمیقد یها کیراه فقط گوشم موز در

 و دل مرده بودم من! الیخیکرد و چه ب یرا با خودش زنده م

 خانه توقف کرد و دستم را گرفت. مقابل

دارم  ،ینره هر جا بر ادتیمادرت.  شیفرستم پ یامروز ننه رو م نیبد بد به سرت نزنه ها. من هم یمنو! فکرا نیبب-

 ؟یکه حواس شون بهت باشه. اوک ییکسا

 فرستاد. میدر هوا برا یجمله اش به کار برده بود ذوق مرگ شد و بوسه ا یکه انتها ینیالت یاز کلمه  و

 بود و وارد خانه شدم. تیاهم یب میکردند برا یپاک م ینشسته و سبز شانیکه مقابل خانه ها ییزن ها نگاه

 ام را آزاد کردم تا به گوش خلق برسانم. هیگر یهمان جا کنار حوض چمباتمه زدم و صدا اما

 زدم. یفروغ من اما فقط به آسمانِ روشن بود و زجه م ینگاه ب د،یبه گوشم رس یکس دنیدو یصدا

 افتاده؟  یاتفاق ؟یکن یم هیشانا؟ شانا؟ چت شده؟ چرا گر-

 سوخت گفتم: یم ادیاز فر میکه گلو یصورت مادر نگاه کردم در حال به

کار  یمگه من چکار کردم؟ مگه هر چ ن؟یکن چارهیمنو ب نیخوا یچرا م ؟یچرا منو تنها گذاشت ؟یرفت روزیچرا د-

 مروتا... یکدوم تونو تنگ کردم؟ ب یجا ؟یکه دکم کن دهیحاال نوبت به من رس ؟یخرج کن یکردم ندادم بر

 شد.  یمادر هر لحظه گنگ تر م نگاه

 دختر؟ یشد وونهی... دوایش یخونه  یرفت یتو رو دک کردم؟ خودت بلند شد یشانا؟ من کِ یگیم یچ-

 اش فشرد: نهیمرا به س دیرا که دبدم  حال

 آخه چت شده تو؟-

شد و  جیدل سنگ شان را کنم و همان جا سرم گ تینمانده بود تا شکا میبرا یینا گریو د دمیاش کوب نهیبه س مشت

 هم افتاد... یرو یبا سست میو تار شد و پلک ها رهیت دگانمیرفت. د یاهیچشمانم س
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*** 

باز کردن  ییخورد و توانا یدر وجودم وول م یمشامم را پر کرد. هنوز ترس مبهم یخوش یو بو دمیکش یقیعم نفس

 شد: دهیسرم شن یباال یگنگ یچشمانم را نداشتم، صدا

بعد  اد،یو شب احتماال نم وایش یبه من گفت رفته خونه  نی. شاهگهیم یچ دمیدونم چش شده! اصال نفهم ینم-

 یگفت. نم ونیسر داد و هذ ونی. شانا هم تا اومد خونه شومدیخونه ن شبم یحت رون،یخودشم گم و گور شد و رفت ب

 دونم چش شده اصال.

 :دیچیدر گوشم پ یبم و مردانه ا یصدا

 .شهیکه نم ینجوریدکتر. ا مشیببر دیکرده... با یزیخاله خونر-

 یرو ایو شلوارم آه از نهادم برخواست و آرام چشم باز کردم که نگاه نگران برد ریلباس ز یو سرد یسیحس خ با

 صورتم قفل شد.

 حالت خوبه؟ ؟یشانا بهوش اومد-

 به وجود آمده بود. میکه در مقابل چشمان او برا یخجالت سر تکان دادم و گر گرفتم از اوضاع با

 . نمیبنش یرا گرفت و کمک کرد در جا میبازو مادر

 بلند شو... ،یریشو کمکت کنم دوش بگ بلند-

و با  دینداشته اش کش شیبه ر یدست ایملحفه کرد. صورتم از شرم داغ شد که برد یخون رو یبه سرخ یاشاره ا و

 را از نظر گذراندم. اطیمقصدش تا ح یچشم ریو ز دمیرفت. لب گز اطیعجله از کنارم بلند شد و به ح

 رفته گفتم: لیتحل ییصدا مادر به سمت حمام رفتم و با همراه

 .اریو پد ب زیتونم. فقط برام لباس تم یخودم م-

 حمامم کرد. یتکان داد و راه یسر

 .امیصبر کن االن م-

 آب قند آمد. وانیخورد که همراه ل یمانتو ام را باز کردم. فکرم هزار جا چرخ م یها دکمه
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 زده؟ یحرف وایش نمی! ببهیموضوع چ ی. آخرم نگفتیتو حموم ضعف نکن نویبخور ا-

 ...وایهم ش باز

 از آب خوردن هم آسان تر است... تیکه دروغ گفتن برا نیلعنتت کند شاه خدا

 .ستادمیدوش ا ریمادر بستم و لباس از تنم کنده و ز یدار دِر حمام را به رو بغض

 :دیمادر از پشت در به گوشم رس یصدا

 یقدر ب نی. چرا اهیشده بود از شدت گر اهیخواهرت! بچه س یخونه  یرفت یخونه بعد م امیب یذاشت یالاقل م-

 آخه شانا؟ یفکر

 شد. رانیبر سرم و شبیتمام اتفاقات ترسناک د باز

شدنم توسط آن  یشدن و دستمال دهیبوس ادیکه به راه افتاده بود، از عمق جان هق زدم. با  یتوجه به خونابه ا یب

 .افتیکه ن افتین ییرها هینفسم از شدت گر ی. لحظه ادمیتنم را با انزجار شستم و دست کش ز،یموجود نفرت انگ

 

 الیبه اطراف انداختم و به خ یآمدم. نگاه رونیشسته ام ب یو با سبد لباس ها دمیچیمرطوبم را درون حوله پ یموها

 پا تند کردم. اطیرفته باشد، سمت ح ایکه برد نیا

 از جا پراندم. شیکردم که صدا یبند رخت پهن م یرا رو میها لباس

 باشه. تیعاف-

تشکر تکان دادم. هنوز از  یبه نشانه  یو بلوز و شلوارم، سر انیقلبم گذاشتم و با خجالت از گردن عر یرو دست

انم خجل بود که به چشم یبه حراج رفته بود. انگار او هم کم دگانشیمقابل د میخجالت زده بودم. تمام آبرو شیرو

دل و  ریدعوت کنم. از درد ز قیعم یسوزناکم را به خواب وکرد. بهتر! خدا کند زودتر برود تا چشمان خسته  ینگاه نم

 .میکمرم هم بگذر

 پنهان کردم که گفت: میلباس ها گرید ریرا ز رمیلباس ز مردد

 ! حالش خوب بود؟یسر زد وایبه ش دمیشن-
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 :دیجلو آمد و پرس یبدنم را فرا گرفت. قدم یرعشه ا شبینفرت بار د یو از خاطره  دمیگز لب

 داره؟ ادیاعت یبه چ نیشاه-

دادم تا با او گره نخورد و همان طور  یم یزیبرداشتم. نگاهم را به هر چ نیخم شدم و سبد لباس را از زم مبهوت

 جواب دادم:

 دونم! ینم-

 کجاست؟ وایش یخونه -

 آوردم. اخم کردم و در جواب گفتم: یشاخه به شاخه اش سر در نم یسوال ها از

 ...نایهمون مرکز شهر و ا-

 با هول ادامه دادم: و

 !ابونویاسم کوچه و خ قایدق دمیشب بود... ند-

 گفت: نهیفرو برد و با طمان بشیرا داخل ج دستانش

 شه؟یم یچ ،یبگه تو اصال اونجا نرفته بود وایاگه ش یدون یتلفن بزنه... م وایبه ش هیهمسا یمامانت رفت از خونه -

 از هر چه حس شرم و خجالت بود فراموش کردم و به صورتش زل زدم. گرید

 شده مگه؟ یچرا زنگ بزنه؟ چ-

 و کنار حوض گذاشت. دیرا از دستم کش سبد

 !یکن یم یالپوشون نویدروغ شاه یدونم دار یندونه من که خوب م یهر ک-

 ه داد:چشمانم زل زد و ادام به

 ؟یکجا بود شبید یبگ یخوا ینم-

 .دمیکش یگرد شد و نفس هول چشمانم
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 !گمیم زویجواب بدم؟ الزم باشه خودم به مامان همه چ دیمن چرا با-

کجا  نیبا شاه شبیگذره؟ شانا بهم بگو د یم هیقض نیخاله راحت از کنار ا یکن یمن دشمنتم؟ فکر م یکن یفکر م-

کرد، اما من  یسرزنشت م بایخاله تو رو هنوز خوب نشناخته که اون طور بابت تنها گذاشتن شک دیشا ؟یرفته بود

. من که یتا بلکه از حال و روزش با خبر ش یبود دهاوم یشاد دنید یهمه راهو برا نیکه ا ینرفته روز ادمیهنوز 

اون بچه  وا،یش یر رفتن به خونه وقت به خاط چیدونم تو ه یخونم. پس م یرو از چشات م بایبه شک تتیحس مسئول

رو هم همراه خودت  بایشک یحت ایو  یالاقل به خاله خبر بد یتونست یدونم که م ی. میکن یرو خواب و تنها رها نم

 یبرا ونیکه روز در م ینیکنم! شاه یفکرو باور م یب نیاون شاه ایتو  یحرفا یسادگ نینکن به هم الیخ پس. یببر

 کنه. یبه طلب پول م دیتهد یگرفتن شاد یمامان! که مامانو برا ای ادیسراغ من م ایپول موادش  ی هیته

 

توانم گول بزنم.  یمرد جوان و عاقل را م نیکردم ا یخودم تاسف خوردم که فکر م یبودم و برا شیحرف ها مات

 و بغض دار گفتم: دمیچشمانم کش ریز یاشکم روان شده. دست یک دمینفهم

 باشه؟ نینزن یحرف چکسیبه ه-

 .نمیدستم را رها کرد و نشست، به من هم اشاره کرد بنش یو داخل خانه برد. کنار پشت دیرا کش دستم

بود شانا؟ دوباره  یچ ینشونه  یخاک ی! اون لباسایشده بود هوشیافتاده که اون طور تو بغل خاله ب یبگو چه اتفاق-

 به آب داده؟ یچه دسته گل نیشاه

را  ایبرد یو مسخ شده بازو دمیترس نیاز حضور شاه یلحظه ا یبسته شدن در خانه آمد و من برا یموقع صدا نیهم

 زدم. مادر چادرش را از سر برداشت و گفت: یبه پشت هیچنگ زدم، اما با ورود مادر دستم شل شد و با حس درد تک

 نه؟ ایچه خبر بوده  خواهرت یخونه  یگیشانا م نمیجواب نداد. بب یچند بار تماس گرفتم، اما کس-

 آمده، به زور جواب دادم: شیکردن از جو پ یشانه خال یاز درد جمع شد و برا صورتم

 .ستیبخوابم. حالم خوب ن رمیمن م-

لبخند  دنمیشده بود که با د داریتازه ب بایو اتفاق صبح، گر گرفته و به تنها اتاق مان رفتم. شک ایبرد یاداوریباز با  و

 .دمیو کنارش دراز کش دیپر کش شیزد. دلم برا
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و  دیتنه اش را داخل کش ایبه در اتاق خورد. سر بلند کردم که برد یآمد و همزمان تقه ا یم ایبرد یخداحافظ یصدا

 آهسته گفت:

 . هر چه زودتر بهتر!میزن یبعد با هم حرف م-

 بود و رفت. ظاهرا امروز فقط روز گاف دادن من بود و بس! دهیمرا د یبد تیهم در وضع باز

خسته ام  یآمده استفاده کردم و چشم ها شیهمان طور دراز کش عروسکش را به بغل گرفت، که از فرصت پ بایشک

 هم گذاشتم. یرا رو

مار به خ یو با چشمان دمیکش یحوصله چشم باز کنم. پوف یباعث شد ب یبلند در زدن کس یشانس بدم صدا از

به  اطیاز درون ح یخاص یزنانه  یو دماغم را در مشتش فشرد. همزمان صدا دیزل زدم که به سمتم چرخ بایشک

 :دیگوشم رس

 ستن؟یخانم ن نایم-

 مادر از داخل خانه بلند شد. یو کنجکاو گوش سپردم. صدا دمیرا با درد کنار کش صورتم

 خاله؟ هیک-

و بعد باز  دیبه گوشم رس اطیح یکهنه  یها کییموزا یرو ییها ییلخ لخ دمپا یهنوز نرفته بود! صدا ایبرد یعنی نیا

 گفت: یمادر بود که م

 !دییبله؟ بفرما-

 آمد. یبه نظر نم یبیعج زیهم محسوس بود. گرچه از شدت کوچک بودن خانه چ نجایاز ا یهن زن حت هن

 ...رمیمن مادر سم-

 است؟! که خودش ادامه داد: یچه کس ریکردم و فکر کردم سم اخم

 اومدم. ریواسه امر خ-

با  ینشستم و حت میباشد! با هول در جا یهمان مردک عوض ریوحشت زده گرد شد و فکر کردم نکند سم چشمانم

 باز اتاق زل زدم. مهیو ضعف، خواب هم فراموشم شد. کل بدنم گوش شد و به در ن یوجود خستگ
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 متعجب مادر بلند شد: یصدا

 حاج خانم؟ نیآدرسو درست اومد نیشناسم شما رو! مطمئن یشرمنده، اما من اصال نم ر؟یامر خ-

 نفس زنان پاسخ داد: زن

 بود آخه... واسه همون دخترت خالصه. یشانه... چ ان؟ی... شاا؟یبود خدا یمگه اسم دخترت... چ-

 جواب داد: زدیکه در آن خنده موج م یبا لحن مادر

 شانا!-

پسر سرمو  نی... از صبح سحر انمشیبب ادیشنوم. حاال کجاست؟ ب یم یاسم نیکه بار اوله همچآها همون... من -

 خورد.

 گفت: ایمردد خطاب به برد مادر

 داخل. ایخاله؟ ب یستادیچرا اونجا ا-

 ادامه داد: سپس

 .نیاوردیکاش آقا پسرتونم م-

 در جواب مادر گفت: زن

 قدر هول نوبره! نیهنوز وقت هست. مادر عروسم ا ؟یهست ینگران چ-

. از مادر دمیلرز یرا بغل گرفته و م میبود و من زانوها دهیاش به سر و صدا کش یباز گرید بای. شکدیمهابا خند یب و

 گرفت. یسراغ پسر منفورش را م یهر بهانه ا ایمخالفت  یناراحت بودم که جا

 شانا؟ -

 گفت: ایکه برد دمیمادر از جا پر یصدا با

 زنم. یمن صداش م-

 .دیزن هم به گوشم رس یصدا همزمان
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 کاره باشن؟ یآقا چ-

 داخل آمد. ایکه به جواب مادر گوش دهم در اتاق باز شد و برد نیاز ا قبل

 شد. زانیاز گردنش آو بایزانو زد که شک میمتعجب کنار پا میرنگ و رو دنید با

 .ستیتو هنوز وقت ازدواجت ن گهیاز خاله متعجبم که چرا نم ؟یشناس یزنو م نیتو ا نمیبب ده؟یچرا رنگت پر-

خشک شده بود و کف  میانتظار را از مادر داشتم. گلو نیهم قایاش گوش سپرده بودم، من هم دق یلحن حرص به

 عرق کرده بود. لب تر کردم و آهسته گفتم: یدستانم حساب

 کنده بشه. ینکبت یزندگ نیخوان شر منم از ا یم دیشا-

 هق زدم. یخفه ا یو با صدا ختیگونه ام ر یرو اشکم

 پسر ازدواج کنم... نیخوام با ا یمن نم-

 نشاند. شیپا یرا از گردنش باز کرد و رو بایشک دستان

 !؟یشناس یرو م اروی نیمگه تو ا-

 سر تکان دادم که گفت: زانیر اشک

 !شبهینگو که مربوط به موضوع د-

خود  یبا زبان بچه گانه  میاشک ها دنیو با د دیبه آغوشم پر بایزد. شک شیبه موها یسر تکان دادم که چنگ باز

 به حرف آمد: ایکه برد دمینرمش را بوس ی. موهادیگفت و چند بار گونه ام را بوس یزیچ

 نکن. هیگر-

 کینزد یکه از همان فاصله  میپروا به هم زل زده بود یو ب میشرم و خجالت نبود ادی گریچشمانش زل زدم. د به

 صورتم را رصد کرد و گفت:

 . باشه؟فتهیب یاتفاق ستی. نگران نباش قرار نرونیب ایخودتو مرتب کن ب-
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 نانشیاطم یخورده بود، رفت. فقط برا چیپ میموها نینمناکم که هنوز ب یحوله  یو حواسم پ دمیام را باال کش ینیب

 بود؟ یسادگ نیمن! مگر به هم یدانست از دل نگران یدم. آخر او چه مسر تکان دا

 بپا گذاشته و کامال حواسش به من بود. میکرده بود. برا دیمرا تهد ریسم

 رونیب شیبایز راهنیپ بیاز ج یشلوارش را گشت و در آخر دستمال یها بیج یزیدو زانو نشست و به دنبال چ یرو

 و مقابلم گرفت. دیکش

 اشکاتو. پاک کن-

متوجه  دم،یگذاشت. دستمال را به صورتم کش مانیتنها بایرا از دستش گرفتم که از اتاق خارج شد و با شک دستمال

 دمیکش قیام گرفتم و چند نفس عم ینیاراده مقابل ب یکرد. ب یدستمال هم تراوش م نیعطرش شدم که از هم یبو

 و کرد. ریکه دلم را ز

را  میرو شیپ دیتحمل اتفاقات جد گریو همه جا خسته بودم. من د زیدر بدنم نمانده بود. از همه چ یینا گرید

 نداشتم.

 کردم. تیاز اتاق هدا رونیبلند کردم و به ب میپا یرا از رو بایشک

 گرفته و دردناک به سمت کمد لباس رفتم. یباز کردم و با بدن میرا از موها حوله

 

 از اتاق خارج شدم. یقیرا مرتب کردم و همراه نفس عم شالم

را داد که  نانیاطم نیا شیکرد و با فشردن پلک ها یرا نگاه میبود. سر تا پا ایکه متوجه ورودم شد برد یکس نیاول

رگ بزرگ و بز یترس مبهم در دلم جوانه زده و ه نیشد؟ مگر دست خودم بود؟! خواه ناخواه ا یآرام باشم، اما مگر م

 شد. یتر م

راحت پا دراز کرده بود.  یلیبه سر داشت و خ یسالم دادم. چادر رنگ یخفه ا یزن ثابت ماند و با صدا یرو نگاهم

باشد تا  ریآمد مادربزرگ سم یم شتریصورتش نظرم را جلب کرد. ب ادیز یو چروک ها نینگاهش که به من افتاد چ

 مادرش.

 براندازم کرد و گفت: شیابروها انیهمان گره م با
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 خورمت. یجلو دختر نترس نم ایسالم. ب-

 به جلو برداشتم. یو قدم امدیخوشم ن حشیطرز حرف زدن رک و صر از

 بذارم. شیحاال پا پ نیشده بود هم لهینبود پ خودیمنو گرفته. ب ریو قد و باالت چشم سم افهیق نیکه هم نینه مثل ا-

 به مادر انداخت. یکرد و نگاه یمصلحت یسرفه ا ایبرد

 کنم! یخاله شرمنده من دخالت م-

 در دلم سو سو زد. یدینگاهش را به زن انداخت و نور ام بعد

صبر کنه چند سال  هیجد تشی. اگه نینداره که ازدواج کنه. بهتره شما با آقا پسرت حرف بزن یحاج خانم، شانا سن-

 بگذره.

 را باال برد و گفت: شیابروها زن

نداره؟! من هم  یگفته سن ی. بعدم کیکن نییتع فیشما تکل نجانیدو تا بزرگ تر ا یوقت ستینپسر جون خوب -

 دومم تو بغلم بود. یدختر بودم بچه  نیسن و سال ا

 شد. لب تر کرد و گفت: یلحظه به لحظه منقبض تر م ایکه فک برد دمیوضوح د به

حرف زدن. درضمن با نبودن پدر و برادر شانا در  یرامن که همون اول اجازه گرفتم ب یجسارت نباشه حاج خانم، ول-

 حال حاضر من مرد خونه ام. پس اون قدر حق دارم که بخوام دخالت کنم.

 در هم گفت: ییبه مادر کرد و با اخم ها رو

 لحظه... هیخاله -

 به آشپزخانه اشاره کرد و زودتر از مادر به آشپزخانه رفت. و

دو زانو فرود آمدم. دستم را رها کرد و سرش  یشد و کنار زن رو دهیبودم که دستم کش ستادهیا ییرایوسط پذ مردد

 را جلو آورد:

 پسر شده همه کاره؟ نیپدر و برادرت کجان که ا-
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 انداختم و گفتم: ریندارد، اما سر به ز یربط چیخواست جواب دهم به شما ه یم دلم

کجاست. گمونم اون بهتر  نیبرادرمم بهتره از پسرتون بپرس. ستین یهست که ازش خبر ی... پدرم چند ماهستنین-

 بدونه.

 دست انداخت و گفت: یرو دست

 ه؟یکالس گذاشتناتون واسه چ نیا گهیپدرتم که ولتون کرده رفته د-

 کردم که دوباره درون صورتم گفت: یم شیگرد شده تماشا ییچشم ها با

منو فرستاده چون از جواب تو مطمئنه.  ر،یپسره کله شق نباش. سم نی. تو مثل اشهینم دایمن برات پ ریبهتر از سم-

 ؟یداد شیپ شیجوابتو پ یگیکه قبوله. پس چرا به مادرت نم یگفت خودت گفت

از  ایکه برد می. مانده بودم چه بگودیاز آشپزخانه به گوشم رس ایپچ پچ مادر و برد یدهانم را فرو خوردم که صدا آب

 مقابل زن خم شد و گفت: یچا ینیآمد و پشت سرش مادر با س رونیآشپزخانه ب

 .شهیم یچ مینیتا بب نیتازه کن ییگلو هیحاال -

 داشت گفت: یبر م یچشم به مادر زل زد و همان طور که فنجان یاز باال زن

 تو زد؟ یشد را یچ-

 گذاشت. نیزم یرا رو ینیزد و س یلبخند هول مادر

 دیبا یهر دختر و پسر ؟یخب آخرش که چ ینگرانه، ول کمیخواهرزاده ام فقط  چارهیحاج خانم. ب هیچه حرف نیا-

 بخت. حاال امروز نه فردا! یبرن خونه 

 در آمد: ایبرد یکردم که صدا یمادر را نظاره م دهیباال پر ییابروها با

 خاله!-

 ایدانم در خلوت دو نفره شان چه گذشته بود که برد یرا نگاه کرد و سر تکان داد. نم ایچشم، برد یاز گوشه  مادر

 ما را نظاره کرد. نهیزد و دست به س واریبه د هیتنه اش را تک مین ستاد،یا واریخورد. کنار د یطور حرص م نیا

 هول کنم: شیاز پ شیزن باعث شد ب یصدا
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داده. با  دیدختر به پسرم وعده وع نی. خود انینشون آوردن. شمام ساز مخالف نزن یبرا میایحاال شب با پسرم م-

 ن؟یکش یم شیبا پا پ نیزن یدست پس م

 ام فرو برد. قهیدر  شتریکرد و هر لحظه سرم را ب ینیدوشم سنگ یبر رو اینگاه مادر و برد ینیسنگ

 

 زد. رونیکه زد اتمام حجت کرد و لنگان لنگان از خانه ب یبلند کردن سرم را نداشتم و زن هم با حرف یرو گرید

 غر زد: نینشست و درون صورتم خشمگ شیپاها یمثل اجل معلق کنارم رو ایرفت که برد اطیبدرقه تا ح یبرا مادر

خوام با  یمن نم یگیبعد با آه و ناله به من م ؟یبا پسرش؟ شانا تو چکار کرد ی! تو قول و قرار گذاشتگه؟یم یچ نیا-

 غلط... یخوا یپسر ازدواج کنم؟! اگه نم نیا

 کردم که باز ادامه داد: نیف نی. لرزان فدیکوب شیبه پا یمشت یرا خورد و عصب حرفش

اگه پسره دستش  گهیم ی. اون از خاله که با خونسردیبرام نذاشت یتونم کمکت کنم. چون راه ینم یجور نیمن ا-

 کردن منه. خی یو قصدت فقط سنگ رو یاز تو که جواب بله رو داد نمیبه دهنش برسه چرا که نه. ا

 :دمیهمه اتفاق نال نیبه صورتش زل زدم و خسته از ا یاشک یچشمان با

 به من گذشت؟! یچ یدون یمن مجبور شدم... اصال شما چه م-

 را گرفت و تکانم داد. میدو بازو هر

 بهت گذشته. یچ نمی. دِ بگو ببیزن ینم یحرف چیدونم چون تو ه یمن نم-

به  هیبا گر بایکه شک دمیقابل درک بود. لب گز ریغ میبرا تیعصبان نیگرفت و علت ا یرفته رفته اوج م شیصدا

 رفت. اطیح

 بعد. یبرا نیبدونه. بذار یزیخوام مامان چ ینم-

 گفت: یکرد. آهسته اما حرص میرها

 عقد! یفردا و سر سفره  دیشا ایامشب که واست نشون آوردن  ؟یکِ یعنیبعد -
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 کرد ضجه زدم: یم شیطور ندانسته دلم را ر نیاش که ا یرحم یب از

 .رمیم یدارم از شدت استرس م شیطور نی! من همنیتروخدا بس کن-

زدم  یآمد و همان طور که حدس م اطیبه بغل از ح بایبرخواست. مادر، شک شیفوت کرد و از جا رونیرا به ب نفسش

 شروع کرد:

خوام از شرت  یکه م یزن یاون وقت صبح به من غر م گه؟یم یزن چ نیشانا؟ ا یکرد یمعلومه تو چه غلط چیه-

و دوخته اون وقت واسه من  دهیخانم خودش بر ؟یخور یحرص م نیبعد تو واسه خاطر ا ا؟یبرد ینیب یخالص شم؟ م

 راه انداخته. یزار هیگر

به سکوت وادارم کرد و بعد  ایبرد یبزنم که دست باال رفته  یبلوزم پس زدم و خواستم حرف نیرا با سر آست اشکم

 خطاب به مادر گفت:

حالش رو به راه  کمیبلکه  رونیبرمش ب یزنم. م ی. خودم باهاش حرف مستیحرفا ن نی. االن وقت االیخیخاله ب-

 شه.

 .انیمادر و پسر ب نیخاله؟ شب قراره ا شیبر یکجا م-

 بلکه دلش آروم بشه. نهیرو بب یگردونمش. بره شاد یتا شب بر م-

 کنار گوش مادر پچ پچ کرد که مادر گفت: و

 باشه خاله هر طور صالحه. -

 رو به من تشر زد: و

 خاله ات. یخونه  یری. لباس خوب بپوش مگهیپاشو برو حاضر شو د-

ام را  یسورمه ا یگذاشتم... مانتو ینم نیخاله مه یرا خانه  میهم پا رمیو به اتاق رفتم. من بم دمیام را باال کش ینیب

 گذاشتم و از اتاق خارج شدم. فمیداخل ک یچند پد بهداشت اطیتن کردم و محض احت

 کرد بغل گرفت و گفت: یم هیرا که دنبالم گر بایشک مادر،
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ها. سالم منم  یبه خاله ات نزن یخودینه. حرف ب ایتو سرت  یعقل برگردون کمی یشاد دنیبا د یتون یم نمیبرو بب-

 برسون.

خون به دلم  بایشک یها هیخردسالم... گر یبایاو و شک یتنگ شد. برا شیدانم چرا دلم برا یو نم دیرا به هم کوب در

 داد: حیکه توض میجلو رفتم. هر دو همزمان به راه افتاد یبود نگاه کردم و قدم ستادهیکه منتظر ا ایکرد و به برد

از چشات مشخصه،  یعنی یدونم خسته ا ی. مومدهیهنوز پالکش ن رمش،یبگ لیمنتظرم تحو یعنیندارم،  نیماش-

 .اریطاقت ب ابونیخب تا سر خ یول

 را با او هماهنگ کردم و گفتم: میقدم ها ریبه ز سر

 !شه؟یحالم بهتر م یشاد دنیبا د نیچطور فکر کرد-

 دستش انداخت. یو رو دیکش رونیاسپرتش را از تن ب کت

 .میر ینم یشاد شیما پ-

سر و گردن از من  کیاو باز  یقدم نسبت به هم سن و ساالنم بلند تر بود، ول نکهیکج کردم و نگاهش کردم. با ا سر

 خاطر نگاهم را باالتر گرفتم. نیباالتر بود به هم

 م؟یریپس کجا م-

 !دیزبونت حرف کش ریکه بشه از ز ییجا هی-

خارج شدن مان تا حاال استارت  یبود که از ابتدا یموتور یصدا یحواس من پ نیب نیرا تند تر کرد. ا شیقدم ها و

و  میبود دهیرس ابانیکردم. به خ کینزد ایبه برد شتریخورده و روشن مانده بود. ترس در دلم نشست و خودم را ب

 نبود. یکار سخت نندیدوستانش در کم ای ریکه سم نیآمد. حدس ا یاز پشت سرمان م کلتیآن موتور س یهنوز صدا

به  یگرفت و آدرس ی. خودش هم در کنارم جانمیباز کرد تا بنش میدست تکان داد و در را برا نیماش نیاول یبرا ایبرد

ما بود.  یکه کاله کاسکت داشت هنوز پ یراننده داد. جرات به خرج دادم و به عقب نگاه کردم. مرد موتور سوار

گشتم.  یکردم! باالخره تا شب به خانه باز م یفرار نم که نشدم. م مانیبگذارم، اما پش انیرا در جر ایخواستم برد

 نبود. ایبه نگران کردن برد یازیپس ن

 کرد و گفت: لیرا سمتم ما سرش
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 ؟یشروع کن یخوا یخب نم-

 تا استرسم را کنترل کرده باشم و چند بار پلک زدم. دمیکش یقیعم نفس

 رو به رو بشم. تیرسه و من مجبورم با واقع ینداره، باالخره امشب از راه م یا دهیفا چیگفتنش ه-

 داشت و ادامه دادم: دید یهم به خوب راهنشیپ یاش دوختم که از رو یقو یرا به بازو نگاهم

 .نمشیبب دیاریرو ب یلطفا شاد-

 گفت: یو دستور یحرص یچپ نگاهم کرد و با لحن چپ

 

 افتاده. منتظرم! یچه اتفاق شبید یگیحاال به من م نیهم-

 دهانم را فرو دادم و گفتم: آب

 ...ایآقا برد نیبب-

 دستش را باال برد و گفت: یعصب

 شده! یموقوف. فقط برام بگو چ یبهونه تراش-

 ندانستم و رفتم سر اصل مطلب. زیتعلل را جا گریبود که د یآنقدر خشک و دستور لحنش

 کتکش زده... یو شوهرش حساب ستیاصال خوب ن وایاومد خونه و به دروغ گفت که حال ش نیشاه شبید-

 .ستادیاز حرکت ا یکه تاکس نیماجرا را گفتم و گفتم تا ا ازیتا پ ریس و

شدم.  ادهیپ نیام را در بر گرفته بود پشت سرش از ماش یشانیکه عرق شرم، پ یبه خودش آمد و من در حال ایبرد

 مشکل تر نبود. میبرا ریسم دیو تهد یدست دراز یقسمتش مثل ماجرا چیه

بود در دل  فیافتاد. انگار امروز هر چه رخت کث کتیرا حساب کرد که نگاهم باز به همان موتور س یپول تاکس ایبرد

همه و همه دست به دست هم داده بود تا ضعف کنم و از شدت  شب،ید یخواب یشد. درد و استرس و ب یمن شسته م

 خود آمدم.به  ایبرد ی. با صدارمیسردرد حالت تهوع بگ
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 !میبر-

حرف  دنیدانستم از شن یشد. م یفرستاده م رونیبا خشم ب شیتندتر و نفس ها شیدنبالش راه افتادم. قدم ها به

 ادهیتوجه به عابران پ یو ب ستادیاز حرکت ا کبارهیفکر ها بودم که  نیشده. در هم یعصب نیمن است که چن یها

 زد: ادیدستش را مقابلم گرفت و فر

 خر احمقو... ی کهیتا بزنم تو دهن خودش و مادرش... مرت یگفت یهمون جا مدِ آخه -

 بودم که باز راه افتاد و داد زد: ستادهیمقابلش ا دهیو ترس مات

 نفهم. رتیغ ی... خاک بر سرت بنیخاک بر سرت شاه-

ناخواسته الکپشت وار  میدر تنم نمانده بود. قدم ها یو انگار جان دمیلرز یبود. سر تا پا م یحالم باور نکردن گرید

 هیتک یداشت به ستون یکه همان طور با عجله قدم بر م ایتوجه به برد ی. بشدیم دهیکش نیزم یبه رو میشده و پاها

 تکانم داد. یچشمانم بود که دست شیهنوز پ یوتوررفت و مرد م یاهی. چشمانم سدمیکش قیزدم و نفس عم

 حالت خوبه؟ چت شده شانا؟-

 گفت: یصورتم با لحن آرام ی رهینه. خم شد و خ یعنیرمق سر تکان دادم  یب

  ؟یدیمن ترس ادیاز فر-

 گفت: یدوخت و فور مینگاهش را به پاها ناگهان

 .رمیبرات بگ وهیآبم هی. صبر کن برم ستیاوضاعت حالت خوب ن نیاصال حواسم نبود امروز با ا-

سوپر مارکت رفت. دست به  نیتر کیماهانه ام گر گرفتم و او با عجله سمت نزد یدوره  یاداوریباز بابت  انیم نیا

گرد  یدر هم گره خورد. موتورش را پارک کرد و به سمتم آمد. با چشمان یکمرم گرفتم و باز نگاهم با مرد کاله کاسکت

که از خود دور  یبا عجله ا درست است و چه غلط، یکار هآنکه فکر کنم چ یشدنش نگاه کردم و ب کیشده به نزد

 .دمیرفته بود دو ایکه برد یبه سمت دمید یم

*** 



 برد ادیگذشته ام را 

180 
 

از عرقم را  سیخ یکوبم. نفس زنان گلو یمقابل م واریشود و دفتر را به د یم دهیقلبم کوب یمشت شده ام رو دست

ام  قهیچکد. شق یگونه ام م یرو یگریپس از د یکیحس خفقان را چطور آرام کنم؟ اشکم  نیا ایفشارم. خدا یم

 کشد. یم ریبار ت نیهزارم یبرا

 گشتم! یبه خانه برنم مارستانیوقت روز از ب نیشکست و ا یم میقلم پا کاش

 آورم: یرا به خاطر م شیفشارم و دوساعت پ یهم م یدردناکم را رو چشمان

 

 ترمز زد. میمرد موتور سوار کنار پا کیرا در قفل در چرخاندم تا وارد شوم که  دیکل

 منزل خانم شانا درخشنده؟-

 ام را مجدد بخواند که جواب دادم: یلیکرد فام یم یکردم. داشت سع زیرا ر چشمانم

 بله خودم هستم.-

 گفت: یرا بلند کرد و با لبخند کوتاه سرش

 .دیبسته دار هی دییبفرما-

 و متعجب زمزمه کردم: دیباال پر میابروها

 منه؟ یبرا-

روشن شدن موتور  یبودم که صدا رهیرنگ خ اهیس یتکان داد و بسته را مقابلم گرفت. با بهت و تعجب به بسته  سر

 مرا به خود آورد.

 ه؟یبسته از طرف ک نیاما ا د،یببخش-

 بسته نوشته شده باشه. یرو دیبا-

 هرچند کوتاه! یاز نوشته ا غیکردم، اما در نییرا در دستانم باال و پا بسته

 نوشته نشده! نیا یرو یزیچ-
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اتفاق  نینگاه کردم. آنقدر ذهنم از ا یکرد. مسخ شده به دور شدن موتور یاطالع یمرد باال رفت و اعالم ب یها شانه

 هم نبوده! وارد خانه شدم. یتوجه نکردم که آن مرد پستچ نیبه ا یبود که حت جیگ

 در قفل چرخاندم. دیباال رفتم و با عجله کل یکیها را دوتا  پله

 نشستم. نیزم یو کفشم را همانجا رها کرده و رو فیکه در را پشت سرم بستم، ک نیهم

 بود! دهیباشد که تا به حال به دستم رس یا لهیوس نیتر بیعج دیرنگ شا اهیس یبسته  نیا

دفتر با جلد  کیوجود  د،یداخلش را کاو جانیرا کنار زدم و در جعبه را باز کردم. نگاهم با ه شیعجله روکش رو با

 رنگ توجهم را به خود جلب کرد. یآب

 ...دمشیکش رونیبردم و ب دست

که ظاهرا با دقت فراوان  یدفتر خاطرات! خاطرات کیبه  هیدست نوشته بود! درست شب کیزدم و نگاه کردم.  ورق

 نوشته شده اند.

 .دمیتلفن خانه باعث شد به هوا بپرم و با عجله به سمتش دو یوقت صدا همان

 الو؟-

 خونه؟ خداروشکر دل نگرانت بودم. یدیشانا رس-

 نداره که! یآره با آژانس اومدم. نگران ؟ییتو یآه شاد-

 کرد و گفت: یکوتاه ی خنده

اول  نیهم شه،یم داریتو تخت ب ذارمشیزنه. تا م یفسقل مدام نق م نی. اایبرو خوب استراحت کن و شب دوباره ب-

 واسه خودش! هیپا بغل هی یکار

 

 .دمیخانه بود، ثابت شد و باالجبار خند انیکه م یبسته ا یرو نگاهم

 یرو تا جلو بایشک ی. راستیامشبو خوب بخواب دیبا ،یخونه. فردا کالس دار یایکه تو ب امی. من شب میباشه شاد-

 بهش تلفن بزن بگو شب همون جا بمونه. یخونه خاله رسوندم، وقت کرد
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 ؟یندار یباشه حتما. کار-

 و پسر کوچولوش باش، خداحافظ. واینه. مراقب ش-

دفتر هر چه بود مربوط به من و گذشته  نیدندان بردم و فکر کردم، ا ریلبم را ز یگذاشتم. گوشه  شیرا سرجا یگوش

فکر قدم تند  نیراز بردارد! با ا نیا ی چهیبسته را فرستاده مطمئنا خواسته سر از در نیکه ا یمن است! هر کس ی

صفحه  نیتخت لم دادم و اول یو بدون در آوردن مانتو رو شدمبغل زدم. وارد اتاقم  ریکردم و همه را از وسط هال، ز

 اش را باز کردم.

گنگ و غبار گرفته  یخاطره  کی هیآمدند، شب یآشنا م میاتفاقات برا نیشد. تمام ا شتریب جانمیرفتم ه شیچه پ هر

شد...  یپر و خال یرفتم و چشمانم ه شیخورد، ناباور و درمانده پ یکه هزاران سوال در ذهنم وول م یبود. در حال

 شد... یپر و خال یه

* 

خورد،  یسر م واریمفلوک؟! نگاهم کنار د ی دهیدختر رنج د کی ایسرگذشت من است  نیشود، ا یباورم نم ایخدا

 پرتاب کرده ام! وارید یام که تحملم تمام شده و دفتر را گوشه  دهیترس ریبه نام سم یشدن مرد دایآنقدر از پ

شود در برداشتن دفتر دچار  یاما ترس و اضطراب از گذشته باعث م ده،یامانم را بر یکشم. کنجکاو یم یقیعم آه

آورم اما سرم آنقدر دردناک و ذهنم آنقدر خسته است، که  ادیآورم تا ادامه اش را به  یشوم. به ذهنم فشار م دیترد

 دارد. یدور نگاهم م یاز هر عمل

 ؟یدارد کمکم کند؟ چه کس یسع یفرستاده؟ چه کس میبسته را برا نیا یشخص چه

 ممکن است او هنوز قصد کمک کردن به من را داشته باشد؟ یعنی. ردیگ یدر مغزم جان م رضایعل ادی

 یتلخ، حالم را جا م یقهوه  کی دیشوم. شا یکنم و از اتاق خارج م یمانتوام را باز م یو غرق فکر دکمه ها کالفه

 آورد!

 آن دفتر است. ی. تمام حواسم پگردمیبعد همراه فنجان قهوه به اتاق بازم یقیدقا

 دهم. یرا از اضطراب، تاب م میزنم و پاها ی. ورق مرمیگ یم یتخت جا یو رو دارمیرمب واریاز کنار د مردد

 رقصد... یدفتر م ینوشته ها یدهم و نگاهم رو یرسم. آب دهانم را فرو م یکه خوانده ام م ییبه جا درست
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*** 

 برخورد کردم. ایسوپر مارکت شدم که محکم با برد وارد

 بخور حالت بهتر شه. نویا ایاومدم! ب یداشتم م نجا؟یا یچرا اومد-

 گفتم: دهیکه سمتم گرفته بود ترس یا وهیتوجه به آبم یب

 ...نجاسیاون... اون... ا-

 ؟یزن یحرف م یاز ک ؟یگیم یچ-

 گرفتم و سرفه کنان گفتم: میدست به زانوها رانیو و خسته

 ذاره... یدوستاش... گفته بود که برام بپا م ای رهیسم ایدونم...  ینم-

 .دیسرک کش رونیو خودش به ب دیرا گرفت و کنار کش میبازو

 ه؟یکجاست؟ مشخصاتش چ-

 و لرزان جواب دادم: دمیکش یقیعم نفس

دنبال  رونیب میاز خونه زد یبود. از وقت دهیپوش یبود. کاله کاسکت سرش بود... سر تا پا مشک کلتیبا موتور س-

 مونه.

 :دیشد و به من توپ یلحنش عصب باز

 ؟یبه من بگ دیاالن با نارویتو ا-

 هم فشرد و ادامه داد: یرو دندان

 شانا... یزن یبا بچه ها مو نم-

و به دنبال خودش کشاند. کم کم شروع کرد  دیاز سوپر مارکت کش رونیکردم که دستم را به ب شیکرده تماشا بغض

 که مجبور شدم دنبالش بدوم. دنیبه دو



 برد ادیگذشته ام را 

184 
 

 گفتم: یاشک یو با چشمان دمیکش رونیگذشته بود که دستم را از دستش ب یکم

 تونم. ینم گهید-

 اشاره کرد. ابانی. سمت خستادیکرد و ا میزنان تماشا نفس

 گم مون کنه. میکن یکار هی دی. بامیبر نیبا ماش دیبا شهینم ینجوریا-

 امشب... یبه حال من داره وقت یچرا؟ چه فرق-

 :دیکش ادیفر باز

 .نمیبب ایامشب امشب! ب یعه تو ام... ه-

سر دادم.  یو هق هق بلند دیپر رونیب میافتاده در گلو ریگ یِبغضم شکست و ماه یکه تنگ بلور دیدستم را کش باز

 دست تکان داد. یتاکس نیاول یکرد و برا میکالفه تماشا

 کنارم نشست و آهسته گفت: نیدرون ماش باز

 یمن راحته وجدانم رو بذارم کنار و بذارم تو رو دست یبرا یکن یخوام. فکر م یرو نمبس کن شانا. من که بد تو -

شانا... بسه تا االن هر  یندار ی! تو سنهیو گر یالدنگ تصاحب کنه؟! که بعد کارِت بشه بدبخت ی کهیاون مرت یدست

 کنم. یم یفکر هی. آروم باش من یغم و غصه تحمل کرد یچ

 باز کرد و سمتم گرفت. میرا برا وهیآبم

 بخور. نویا ای. بینجوریهق نزن آخه ا-

 شد و لبخند زد. رهیاشکم خ یرا مقابل لبانم بردم. از همان فاصله به دانه ها یدستش گرفتم و ن از

 بگم فکرمو؟-

 و سر تکان دادم. دمیام را باال کش ینیب

 یگردن... چند هفته... اصال چند ماه... ول یزده. چند روز دنبالت م بتی. بذار فکر کنن غیبش یآفتاب دیمدت نبا هی-

 .گهید شنیم الیخیخب ب یستین ننیبب یوقت
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 که هنوز رنگ بغض داشت گفتم: ییرا فرو دادم و با صدا وهیآبم اتیمحتو

که با اصرار  وایثل شکه اال و بال ازدواج کن. درست م دهیم ری! گفتهیب یاتفاق نیذاره چن یاون بفهمه نم ؟یمامانم چ-

 که... یمامان تن به اون ازدواج داد. مثل شاد

 و به عقب نگاه کرد. دیکش یپوف ایغم سکوت کردم که برد با

 هنوز دنبال مونه؟! نیبب-

 .دمشیها د نیماش نیکردم و دورتر ما ب یعقب نگاه به

 

 است! هیاون موتور آره

 رو به راننده گفت: ایبرد

 خوام شر درست بشه. یمزاحم دنبال خواهرمه. نم هی ؟یتند تر بر شهیآقا م-

 داد. سر تکان داد و گفت: یمقابل به موتور ی نهینگاهش را از آ راننده

 به جونش؟  فتمیبزنم بغل، با قفل فرمون ب یخوا یم-

 حوصله لبخند زد. یب ایبرد

 .دهیترس. خواهرم ستینه داداشِ من، خودمم بلدم بزنم ناکارش کنم فقط االن وقتش ن-

... نگاهش با من گره خورد و آرام آرام امدیبه مذاقم خوش ن شیدانم چرا خواهر گفتن ها یصورتش زل زدم و نم به

 بحث مان گفتم: یادامه  یو به پنجره زل زدم. برا دمیکش یقیلبخند از لبانش محو شد. نفس عم

کنه.  یم دایاست! اون هر جور شده جامو پ دهیفا یکار ب نیرو ندارم. درضمن ا ییپنهون شم. جا ییتونم جا یمن نم-

 گفت! نویخودش ا

 طعنه در جوابم گفت: با
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 گمیم یام؟ وقت یمردن یپسره  نیا ینگاه به من بنداز... من اندازه  هیانگار سرهنگه...  یزنیازش حرف م یطور هی-

 یفکر کن که من برات چکار م نیتونه چکار کنه فکر نکن. به ا یکه اون م نیبه ا یعنیهستم...  یعنیکنم  یکمکت م

 کنم!

داغ شد و با احساس گرما  میپهنش ثابت ماند. گونه ها ی نهیس یباز پشت سر را نگاه کرد و نگاه من همزمان رو و

 .دمیکش نییرا پا شهیش

 گرمت شد؟ هیچ-

 م نه...ه رمیخواست کمکش را بپذ یدانم چه شده بودم فقط هم دلم م ینم

 دلم کرد: یرا راه دیام یکور سو شیصدا

 سمت راست. چیبپ ابونویخ نیگم مون کرد! آقا ا-

ستبرش بود که مماس با  یبکشد و من حواسم به شانه  رونیشلوارش پول ب بیکرد تا از ج لیرا سمتم ما خودش

 شده و عطر تنش باز صورتم را آتش زد و آتش زد... فمینح یشانه 

 

 :دمیکه مقابلم بود نگاه کردم و مردد پرس یا یمیدر بزرگ و قد به

 جا کجاست؟ نیا-

 را پرداخت کرد، سمتم قدم برداشت و جواب داد: یتاکس ی نهیهز

 ؟یومدی. تا به حال نگهیباغ آقاجونه د-

 باال انداختم و گفتم: یا شانه

 اومده باشم. ایبچگ دیشا ستین ادمی یزیچ-

 را داخل قفل انداخت. دیکل

 داخل. ایمامانه. ب ی هیارث-
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 نیاز ا یمادرت است. اگر ذره ا ی هیآقاجان ارث ییتمام دارا میکه قدم به جلو گذاشتم. خواستم بگو ستادیا کنار

که پدربزرگم با ازدواج پدر  فی! اما حمیکرد یدست و پنجه نرم نم مانیها یامالک به اسم مادر من بود حاال با بدبخت

 و مادرم مخالف بود...

لخت شان با  یاش ثابت ماند. شاخه ها دهیدرختان سر به فلک کش یسکوت پا به درون باغ گذاشتم و نگاهم رو در

داشت که باغ،  نینشان از ا نیزم یو زرد رنگ رو دهیخشک یرفتند و سبزه ها یسو و آن سو م نیوزش باد ا

بود و فشار  ختهیر مانیمقابل پا نباتدرختان همانند نقل و  ی دهیخشک یداشته. برگ ها ییابیز یتابستان ها

 .دیرس یچون خش خش به گوش م شانیآورد و ضجه ها یآخ شان را در م مانیپاها

 وجود داشت. یآجر یو بزرگ با نما یمیساختمان قد کیباغ  انیم درست

 :میباعث شد شالم را سفت بچسبم و بگو یزییپا یزرد و نارنج یهمزمان وزش باد و رقص برگ ها یصدا

 کنم! یباغ دق م نیتو ا ییبمونم؟ من که تنها نجایا دیمن با-

 حرفم گفتم: ینگاهم کرد. در ادامه  بیبرگشتم که با لبخند، دست در ج سمتش

 .ایترسم آقا برد یمن م-

 صدا دار شد و همراهم چند قدم به جلو برداشت. لبخندش

سر و سامون بده به  ادینفر ب هی گمیموخوف شده. فردا م یمثل خونه ها ییآب و هوا طیترس نداره. به خاطر شرا-

 .یرو ترک کن نجایا یخواد لحظه ا یو مرتبش کنه. اون وقت دلت نم زیتم یباغ و حساب

 کردم و زمزمه وار گفتم: یاطراف را نگاه دوباره

کنم  یعمارته واسه خودش. من دق م هیسابق تهران ما هم بزرگ تره.  یاز خونه  نجایا ی. ولستمین شییبایمنکر ز-

 .شبی. خصوصا بعد از اتفاقات وحشتناک دییاز تنها

 چرخاند گفت: یرا درون قفل م دی. همان طور که کلمیبود دهیبه ساختمان رس گرید

 کنم. یم یفکر هی. یذارم تنها بمون ینم-

 چشم به او دوختم. دواریام
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 شم؟یپ دیاریرو م یشاد-

 را کامل باز کرد و با سر اشاره کرد داخل شوم. در

 بهش وابسته است. یلیعمرا مامان از خودش جداش کنه. خ ؟یشاد-

 دیسف یخانه را ملحفه ها لیبود. کل وسا دیسف زیو وارد ساختمان شدم. در نگاه اول همه چ دمیکش ینیغمگ آه

 انداخت: نیدر خانه طن شیو صدا پوشانده بود. در، پشت سرم بسته شد

 سر نزدن. همه جارو خاک گرفته. نجایبه ا نایوقته مامان ا یلیمعلومه خ-

 ماندم. رهینوک انگشتم خ یغبار نقش بسته  یاهیو به س دمیپنجره کش یرا لبه  انگشتم

 !یزیچ هیکنم خودم. فقط  یم زیتم ستیمهم ن-

 و منتظر نگاهم کرد که ادامه دادم: ستادیا مقابلم

 ؟یچ نجایا انیب هویمحمود آقا  ایاگه خاله -

 دستم گذاشت و گفت: یرا رو کتش

 !انینم-

 انداختم. متشیبه کت گران ق ینگاه

 د؟یقدر مطمئن نیاز کجا ا-

 :دیچیپ شیآشپزخانه قدم برداشت و صدا سمت

 داره که اونم دست منه. دیکل هیفقط  نجایا-

 به دنبالش رفتم. ییباال انداخته و با وهم از تنها ییابرو

 دادن به شما؟ نجارویا یعنی-

 کرد. یخنده ا تک
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 بهتر! نجایاز ا ییموضوع تو گفتم چه جا دنیخواستم سر بزنم، که با شن یاز مامان گرفتم. م دوینه. امروز صبح کل-

 که گفت: ستادمیکانتر ا کنار

 م. برقا هم قطعه.آب و گاز رو باز کن رفلکهیش دیبا-

 رفت. یسمت در خروج باز

 .امیمن االن م-

 

 را بلندتر از او برداشتم و گفتم: میها قدم

 .امیمنم م-

 کرد. میو با لبخند تماشا ستادیا

 ؟یترس یم-

 !رمیبگ ادیجاشو  دینه نه فقط با-

 داد. لمیتحو ینثار خود کردم. چشمک یباال انداختم و در دل جان خودت یا شانه

 .میباشه بر-

و  یرفت و دل من از گرسنگ یم یکی. هوا رو به تارمیاز انجام وصل کردن آب و برق و گاز به داخل برگشت بعد

 خورد. یم چیاضطراب پ

 ؟یاتاقا رو نگاه کن یخوا ینم-

 دست خودم نبود. چیه میصدا دنیخود آمدم و لرز به

اصال  شبیما... از د یخونه  رنیو مادرش م ریسم گهیدو ساعت د یکی. تا ایافتم آقا برد یمن دارم پس م-

 .ایخدا ینخوردم... وا یچی... هدمینخواب
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تلفن را به  یقدم برداشت و دو شاخه  واری. سمت ددیبه گوشم رس قشینفس عم یرا در دست فشردم که صدا سرم

 .دمیرا شن شیگرفت و صدا یبعد شماره ا یبرق زد. کم

 داشتم... تزایتا پ الو... سالم جناب... سفارش دو-

 نخورده ام؟( تزایچشم نگاهش کردم و فکر کردم )چند وقت است پ یگوشه  از

 شد. لیگذاشت، سمتم ما شیپا یمبل نشست و آرنجش را رو یرو کنارم

 تو... یمونه نگران یکار غذا حل شد و اما م-

 در هم نگاهش کردم و گفتم: یچهره ا با

 ن؟یبهش بگ نیخوا یم یچ شه؟یم یمامانم چ-

 جواب داد: لکسیآرامش و کامال ر با

 من تا سر کوچه رسوندمش و برگشتم. گمیازت خبر ندارم. م گمیم-

 گرد شد. چشمانم

 !ن؟یکرد میمنو قا نیبگ نیخوا ینم یعنی-

 .دیخند

 برات. هیاصال بهش فکر نکن. امشب که بگذره فردا روز آروم الیخینکردم!... ب میمن تو رو قا-

 :دمیلب نال ریز

 گذره! یامشب چطور م نهیمهم ا-

 :دیرخم پرس میبه ن رهیرا جلو آورد و خ سرش

 پره. یاز سرت م یداره ها. همه چ فیک ؟یشهرباز میبر م؟ینمون نجایا یخوا یم-

 چپ نگاهش کردم. چپ
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 د؟ینیمنو بچه بب دیدار یچرا سع-

 کرد و بلند قهقهه زد. متعجب نگاهش کردم که با همان لحن پر خنده گفت: لیرا به عقب ما سرش

 گرفتمت! یاشتباه نم وایکه با ش دمید یمن اگه تو رو بچه م-

 را جمع کردم و گفتم: لبانم

 زنم! یبا بچه ها مو نم نیامروز بهم گفت یول-

 که طرح لبخند داشت به صورتم زل زد و جواب داد: یطور با لبان همان

 ی. اما قبول کن که کار بچه گانه ایا دهیفهم یلیزدم. اتفاقا نسبت به سنت خ یحرف هیبودم  یاون موقع عصب-

 دنبال مونن! یگفت یم دیبا یکرد

 پاسخ دادم: ریبه ز سر

 خواستم نگران تون کنم! یخب من نم-

 چانه ام نشست و سرم را سمت خود کشاند. ریمان حاکم شد که دستش ز نیچند لحظه سکوت ب یبرا

 دونستم! ینم نویمن ا-

 :دمیچشمانش پرس ی رهیبار پلک زدم و خ چند

 و؟یچ-

 نگرانتم!... یدون یکه م نیا-

 لبخندم را پنهان کنم. نتوانستم

 کنه؟! یدر حق دختر خاله اش م یلطف بزرگ نیچن یخب از حرکات تون معلومه. کدوم پسر خاله ا-

 ادامه دادم: یلحن خواهر گفتنش داخل تاکس یآورادیبا  و

 ...یبرادرم شتریب نیشما از شاه-
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 آمد و مات نگاهم کرد. دستش از چانه ام سر خورد و گفت: رونیلبخند ب ی دهیاز طرح کش لبانش

 اشه...بخواهرم  یفقط شاد دمیم حیبرادر؟... نه... پسر خاله... من ترج-

 ندادم و گفتم: تیاش اهم یلحن جد به

 ...دهیخواهرم ترس نیمزاحم دنبال خواهرمه... گفت هی نیبه راننده گفت ،یخودتون داخل تاکس-

 زد. یا یعصب شخندین

 کرد... یم یکه جفت مونو تو گون ستمیبرادرت ن دیفهم یگفتم؟ م یم یخب چ-

 شدم و در جوابش گفتم: رهیبه نگاهش خ یو جد محکم

 طوره. نیدختر خاله تونم... چون در واقع هم هم نیبود بگ یکاف-

 برخواست و گفت: شیاز جا فنیزنگ آ یصدا با

 بچه؟... یزن یچرا با من چونه م یخواهر گفتن الک هیخواهر... به خاطر  ایحاال دختر خاله -

 گفتم: یحرص

 خواهرتونم! یآره خب من بچه ام که جا-

 گفت: یبلند یبود که با صدا دهیرس فنیآ به

 !دی... تا کور شود هر آن کس نتواند دهیخواهر من فقط شاد-

 سیسمت سرو فمیفوت کردم و همراه ک رونیباز کرد. نفسم را ب کیپ یداد و در را برا لمیتحو ییدندان نما لبخند

 رفتم.

 

آمد به  یکه از آشپزخانه م ییخارج شدم. با صداها سیرا با چند برگ دستمال خشک کردم و از سرو سمیخ دستان

 کانتر گذاشتم. نگاهم کرد و گفت: یرا رو فمیآن سمت رفتم و ک

 س؟یسرو یرفت فیبا ک-
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 دندان گرفتم و با تته پته جواب دادم: ریام را ز ییباال لب

 ندارم هان؟! نانیبه شما اطم دیمگه... اصال شا هیآره چ-

 کج کرد و گفت: سر

 !...هیعلتش چ دمیآره جون خودت. منم که اصال نفهم-

بال مقابل چشمان او  نیامروز ا نیمن بود که عدل هم یهم از بدشانس نیگر گرفت و پر حرص رو برگرداندم. ا صورتم

 سرم نازل شد.

 . بدو...یرو دستم بمون یبزن. ضعف نکن تزایشرم و خجالت، پ یجا ایب-

ن دهانم بردم و با ولع مشغول را درو تزایاز پ ینشستم. تکه ا زیو با مالش رفتن دلم سر م دمیکش یقیعم نفس

 خوردن شدم.

نشستم و دستم در هوا خشک ماند.  یبردم که تلفن خانه به صدا آمد. صاف در جا یرا به دهان م تزایآخر پ ی تکه

ثابت ماند. ده شب بود و تا حاال حتما  یواریساعت د یبرخواست. نگاهم رو زیبه من کرد و از پشت م ینگاه ایبرد

شدم.  لیدادم و به سمتش ما ایبرد یصدا یخانه مان را ترک کرده بودند. حواسم را پ بتمیو مادرش با وجود غ ریسم

 به دست گفت: یکه گوش دمیتنه اش را د میکانتر ن یاز رو

 

... خب... خب... آره شانا با من بود، اما من سر شب ؟یگیم یدار ینفس تازه کن آخه چ هیشده مامان؟...  یچ-

خودم با خاله تماس  ه،یچ انیجر نمیامکان نداره... مامان بذار بب نیزده؟... ا بشیکه غ یچ یعنیمش خونه... رسوند

 باشه باشه. رم،یگ یم

 را درون جعبه اش انداختم و در دلم از هجوم اضطراب رخت شسته شد. تزایپ ی تکه

که ظاهرا مادر  ه،یهمسا یخانه  یشماره  ایهجوم اضطراب شروع شده بود. برد نیکردم ا یاز آنچه فکرش را م زودتر

 تماس گرفته بود را گرفت. نیاز آنجا با خاله مه

 خونه؟ ومدهیآخه؟! مگه ن هیچه حرف نیشده؟... ا یالو سالم خاله... چ-
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به صورتم خورد  یخارج شدم و به باغ رفتم. سوز سرد الیماجرا آهسته از و نیاز ا یخالص یو برا دمینشن چیه گرید

 نیو ا زدیبودم. دلم شور م یاز خانه فرار ی. بار اول بود به نوعدمیدرونم کش جانیاز ه ییرها یبرا قیو چند نفس عم

 خودم هم ترسناک بود. یبرا بتمیغ

 نیمادر نگرانم شده؟ از ا یعنی شد؟یزل زدم. حاال چه م دهیرا در هم قفل کرده و به درختان سر به فلک کش بازوانم

 اوضاع نابسامان. نیدر ا یخواست حت یها را م یدل نگران نیشد. دلم ا جادیلبانم ا یرو یحس لبخند کمرنگ

که پشت سرم گذاشته بود اشاره  یا یبا چشم به صندل ایبه پشت زانوانم با شتاب برگشتم که برد یا یبرخورد ش با

 یگاه صندل هیتک یو دستانش را رو ستادیسرم ا یماند و آهسته نشستم. باال رهیخ یفلز یصندل یکرد. نگاهم رو

 گذاشت.

 ؟یدیترس-

 :دیلرزان به گوش رس میصدا

 !یکم هی-

 ؟یچکار کن یجور مواقع دوست دار نیا-

 خوردند گوش سپردم. یسو و آن سو چرخ م نیخشک که همراه باد ا یخش خش برگ ها یصدا به

 هیشکل نیدونستم بزرگ شدن ا یقدر اتفاق گنگ و ترسناک نداشتم. نم نیا میدونم... تا به حال تو زندگ ینم-

کنه. بار اوله  یآرومم م یطور مواقع چ نیدونم ا یروز برسم. اصال نم نیخواستم به ا یوقت از خدا نم چیوگرنه ه

 یگ. حس خفدهیندازه دور گردنم و فشار م یدستاش رو م یاحساس گنگ و خشکه... گاه هیکنم.  یتجربه اش م

 خفه شدن تو آب... دیشا ایزنم. از ترس نهنگا  یبزرگ دست و پا م انوسیاق هیدارم... انگار تو 

 کرد. دییحس را تا نیا شیشدن صدا کیداده شد و نزد هیپشتم تک شیکردم آرنج ها حس

 ادیبهت فر ،یخوا یازش م یخالص یبرا یکنم. اگه راه یبغض گنده تو گلوت ترجمه م هیمن حرفاتو به داشتن -

 کنم. یم زیهق هق گنده تجو هیهمراه با 

 دادم که در ادامه گفت: لیتحو یشخندین
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. داد بزن تا سبک یدردا رو هضم کن نیا یکه بخوا یهست یزینخند... بهش عمل کن. داد بزن شانا. تو جوان تر از چ-

 ...نیمنو بب ؟یبدم چجور ادیبهت  یخوا یهمه درداتو. م رونیب زی. برینکن تو وجودت نابودش کن ی. سعیش

سر چرخاندم و نگاهش کردم. چند قدم عقب رفت و دستانش را از هم باز کرد،  یصندل فیتکان خوردن خف از

 گوش آسمان را کر کرد. شیبعد چشم بست و ناگاه صدا ینگاهش را به آسمان داد و کم

 خدااااااااااااااااااااا...-

 .دیاراده دلم لرز یکردم و ب شیباز تماشا مهین یدهان با

 و نگاهش را به چشمانم داد. دیکش یقیعم نفس

 کنه. یآرومت م یلیبلند شو داد بزن. خ ؟یگرفت ادی-

 جواب دادم: یتلخ شخندیشال هل دادم و همراه ن ریرا به ز میاز موها یا طره

 .یوقتا الزمه تو دلت صداش بزن یگاه-

 همان ژست خاص به چشمانم زل زد.. با ستادیا میآمد و رو به رو کینزد

 .یدار اجیاحت ادیکه به فر یالزمه، اما نه زمان-

 چشمانش جواب دادم: ی رهیبرخواستم. نگاهم را باال گرفتم و خ یو از جا دمیکش یسخت نفس

 قصدو ندارم. نیشما رو ندارم. الاقل امشب ا یناب تون، اما من قصد کر کردن گوش ها ی دهیممنون از ا-

 :دمیکرد پرس یم ینیسنگ میکه گلو یرفتم. در حال الیباال انداختم و به طرف و یا شانه

 تونم بخوابم؟ یکجا م-

 :دمیرا از همان جا شن شیصدا

 .یکه دوست دار یهر اتاق-

به تخت و  یسرسر یاتاق را باز کردم. با نگاه نیشدم و درِ اول الیکردم. وارد و یراه را ط یتکان دادم و ادامه  سر

 دهانم مشت کردم و اشک به چشمانم هجوم آورد. یولو شدم. دستم را رو شیرو د،یسف یملحفه 
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 تنگ! یلیمن تنگ بود، خ دل

 ام... دهیاز هم پاش یخانواده  یبرا تنگ

 آرامش چند ماه قبلم... یبرا تنگ

 مادرم! یپدر و حت با،یشک ،یشاد وا،یآذر، ش یبرا تنگ

*** 

خش  میگلو یو حساب ستمیگر یدر خواب هم م یقدم برداشتم و سمت آشپزخانه راه کج کردم. حت الیو یکیتار در

 وانیل نیا ای. حتما برددمینفس سر کش کیکانتر بود را به دهان بردم و  یرو زیکه پر و لبر یآب وانیدار و گرفته بود. ل

 خانه ثابت ماند. ترس در دلم نشست و آرام صدا زدم: یکیتار یومن گذاشته بود... برگشتم و ناگاه چشمانم ر یرا برا

 ا؟یبرد-

 لرزان جلو رفتم. ییکردم و با پاها یخشک ی سرفه

 ا؟یبرد-

 کردم! یخطابش م یپسوند ای شوندیپ چیبار بود بدون ه نیاول

 یوزش باد از درون باغ و خش خش برگ ها یکرد. صدا یدر قلبم نفوذ م شترینشد و هر لحظه ترس ب دهیشن یجواب

 یم یدی. باد شددمیکش نییرا پا رهیکرد. دست لرزانم را جلو بردم و دستگ یم شتریخشک و شکننده، ترِس دلم را ب

 برگ ها قدم برداشتم. یبرهنه رو یاما من هنوز گر گرفته و داغ بودم... با پا د،یوز

 

 سخت شده بود... دنیتوجهم را به خود جلب کرد. نفس کش وارید یرو یاهیرفتم که شبح س شیباغ پ انیم تا

خواندم. لب باز  یرا فرا م ایزدم و برد یم ادیفر دیپنهان شدم و اطراف را از نظر گذراندم. با یترس پشت درخت با

ا شتاب به شانه ام فرود آمد ب یرو یرا صدا زدم که دست ایکردم بلند برد یم یکه از ترس قالب ته یکردم و در حال

فاصله به  نیاش از ا یوحش ی رهیچشمان ت دنی. ددمیکش یممتد و بلند یها غیج ریسم دنیعقب برگشتم و با د

 دهانم نشست که... ی... دستش روشدیتر م کیو نزد کیزدم و او نزد یم غیج یدر پ یشدت ترسناک بود. پ



 برد ادیگذشته ام را 

197 
 

 

 ! شانا؟...ینیب یخواب م یشو دار داریشانا؟ شانا ب-

 چراغ اتاق ثابت ماند... یو روشن ایصورت برد ینشستم و نگاهم رو یدر جا یبلند غیج با

 سمتم گرفت. یآب وانیکردم که ل شیعرق تماشا سیزنان و خ نفس

 کمرم به نوازش در آمد. یکه دستش رو دمیآب را سر کش هراسان

 تو؟ یآروم باش همش خواب بود... خوب-

 ر تکان دادم.گذاشتم و س یپاتخت یرا رو یخال وانیل

 !یلیترسناک بود، خ یلیبود. خ تیواقع نیع-

 ؟یکن فیبرام تعر یخوا یم-

 زل زدم. واریکنج د به

 تو باغ بود. اومده بود سراغم... ریسم-

 داد. لمیتحو یکم رنگ لبخند

 . نترس شانا من کنارتم.نجایتونه پاشو بذاره ا یهمون فقط تو خواب م-

 نانیبه او اطم استیدن ایخواست تا دن یکه دلت م یطور د،یبار یکردم. از چشمانش آرامش م لیرا سمتش ما نگاهم

 یمثل آب خوردن آسان م دم،ید یم یحس را فقط در کنار او واقع نیپدر، ا تیکه بعد از حما یمن یبرا نیو ا یکن

... نیشاه یطور کار احمقانه  نیمال کرده بود و هم لگدو  ختهیپدرم تمام اعتماد سابق را دور ر یآمد. هر چند خطا

 شانه اش گذاشتم... یاراده سر رو یاعتماد کردم و ب یدیام هم در اوج ناام یمرد زندگ نیپس من به سوم

کردم. آخر من کجا و او کجا؟!... ده سال تفاوت  هیما دو نفر نبود، پس با آرامش به او تک نیماب یالیفکر و خ چیه یجا

 اصال به آن فکر نکنم. یسن کم پانزده سالگ نیبود که در ا ادیآنقدر ز یسن

 به زبان آوردم: اطیمحض احت اما
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بچگانه  ی. همون جور با رفتارانیبدون ی. مثل همون موقع فسقلنیخواهرتون بدون یتاکس یاالن منو مثل همون تو-

 خوام. یندارم. االن فقط آرامش م یبزرگ یمنو. حوصله  نینیبب

 و سر خم کرد. حدس زدم به چشمان بسته ام زل زده. دیتک خنده لرز کیاش با  شانه

 .نیشانا. بلند شو درست بش یجور نینکن ا-

 خواست.  یخواب راحت م کیباز نکردم، دلم  چشم

 بره. یجور. داره خوابم م نیبذار بمونم هم ا،یآقا برد-

 شد: دهیآهسته اش کنار گوشم شن یصدا

 .نینه بچه! پس بلند شو درست بش نمیب یخواهرم ممن نه تو رو -

 !یشیمن حساب م یعمو ی. جایمن همش پونزده سالمه. شما ده، دوازده سال از من بزرگتر-

 مون؟ نیکنه ماب یرو محو م طونیش یجا یخب ده سال بزرگ-

 که خمار و خواب آلود پاسخ دادم: شدیداشت گرم م چشمانم

 فهمم... ینم ؟یچ یعنی-

 را گرفت و مرا از شانه اش جدا کرد. میها شانه

 ام. یاتاق بغل نیبخوابم. نترس هم رمیبالشتت بخواب شانا. منم م یرو-

 بالشت نرم فرود آمد و زانوانم را درون شکمم جمع کردم. یرو سرم

 خوابم ببره. دی... الاقل بذاردینر-

 هم انداختم. یکرد. چشمان خسته ام را رو میزد و مات تماشا هیتک واریبه د مقابلم

 .شهیم یفهمم چ یخسته ام نم ی... ممکنه تو خواب چرند بگم، وقتادیز یلیخسته ام... خ یلیخ-

 اصال... بخواب دختر... یستیخوب ن ،یستیشانا بخواب. از حرفات معلومه به هوش ن-
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 :دمیشن یجمله ا نیبود که چن تیدر واقع ای دمیدانم باز خواب د ینم

 بره! شهیواسه دختر پونزده ساله هم م گه،یدله د-

 بود که احساس کردم. یزیو خلسه، تنها چ یاهیاز آن سکوت مطلق و س بعد

*** 

شال پنهان کردم و خواستم بلند شوم که  ریرا ز شانمیپر یزنگ تلفن کل خانه را در بر گرفته بود. کالفه موها یصدا

تخت نرم و  دنیسفت و سخت کمک گرفتم تا بلند شوم. با د نیو با درد از زم دمیافتادم. لب گز نیزم یمحکم رو

 ینرم نیتخت به ا یمن بعد از ماه ها رو یعنی نیو ا ودپدربزرگ ب یالیجا و نیآوردم ا ادیگرم مقابلم، تازه به 

 بودم! دهیخواب

 از اتاق پا تند کردم. رونیتلفن دوباره بلند شد که سمت ب یصدا

 حواس گفتم: ینار گوشم گرفتم و برا ک یگوش

 الو؟-

 .دمیدهانم کوب یمحکم رو نیو مشکوک خاله مه دیپر ترد یصدا دنیشن با

 شما؟ دیالو؟ ببخش-

 دستگاه کوباندم که همزمان در سالن باز شد. یرا رو ی. با شتاب گوشدیکوب یم شهیقلبم تند تر از هم ضربان

 نگاه کردم. دشیشد و به دستان پر از خر لیما ایسمت برد نگاهم

 ؟یدیباالخره؟ خوب خواب یشد داریب-

 توجه به سوالش من من کنان به تلفن اشاره کردم. یب

 ... مامان تون...زهیچ-

 .دیرا همان جا رها کرد و سمتم دو دهایشتاب خر با

 مامان تلفن زد؟-
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 :دیسر تکان دادم که بالفاصله پرس تند

 هان؟ یکه نزد یحرف-

 شد. دهیدور دهانش کش یدستش با کالفگ هینگاهش کردم که بعد از چند ثان یسکوت و شرمندگ در

 ؟یشانا تو چکار کرد یوا-

 را به دست گرفت. یکنارم زد و گوش تیبا جد ایزنگ تلفن هم بلند شد. برد یکه همزمان صدا دمیگز لب

 بله؟-

 من زوم شد. ینگاه شماتت بارش رو و

 

 کرده باشد منتظر مواخذه بودم که ادامه داد: ییکه کار خطا یکودک مثل

 نارویآخه؟... دوست دخترم کجا بود؟... ا هیحرفا چ نیمامان؟ ا ینه مادر من دختر کدومه؟... خط رو خط افتاده... وا-

مه جا سپردم اگه مقدار کار داشتم نتونستم سر بزنم، اما به ه هیاز خاله چه خبر؟... اوضاعش رو به راهه؟...  الیخیب

 کردن خبرم کنن... دایشانارو پ

شروع شده بود و  یدرد لعنت نیرفتم. باز ا سیو سمت سرو دمید ینگاه کردن و گوش دادن به مکالماتش را کاف گرید

 خواست! یآذر را م ینبات ها یدلم چا دایشد

 .ختیصورتم ر یچشمانم تر شد و به پهنا یکه از دلتنگ دینکش یلب نام آذر را زمزمه کردم و طول ریز

زود  ای رید ایدانستم از طرف برد یانداختم. م ریخارج شدم و سرم را تا حد امکان ز سیکنان از سرو نیف نیف

رفتم  یبودم م دهیکه در آن خواب ینشوم. سمت اتاق یآفتاب دشیفعال مقابل د دمیشدم، پس بهتر د یبازخواست م

 کوبم کرد. خیاز پشت سر م شیکه صدا

 ؟یبخور یاینبات درست کردم. نم یواست چا-

 کوچکم مورد قبول واقع شده بود. یخواسته  نیماندم و در دل از خدا ممنون شدم که ا یباق میطور در جا همان

 کردم. یتشکر آرام شیگذشتن از پهلو نیعقب گرد کردم و در ح آرام
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 نباتم شدم. یآشپزخانه نشستم و مشغول هم زدن چا زیم پشت

 کرد: رمیاز پشت سر غافلگ ایبرد یکه همزمان صدا دمینوش یداغ را سمت لبانم بردم و جرعه ا وانیل

 هیداد و  شنهادینباتو پ یخوبه بخورم؟ چا یدل درد دارم چ دمیخوبه، از مامان پرس یدردت چ یدونستم برا ینم-

 .کنه یاش فرق م هیکه البته دل درد تو قض یاهیگ یدارو یسر

 به سرفه افتادم. یدر پ یاندازه سکه شد و پ چشمانم

 !رمیبود از درد بم کیمحکم زد که نزد یفرود آمد و چند ضربه  میشانه ها نیاش ماب یمحکم و قو دست

 برافروخته و سرخ زمزمه کردم: یبودن باال گرفتم تا باالخره دست برداشت. با چهره ا یکاف یرا به نشانه  دستم

 یقو یپشت من تحمل دستا دیکن یکشنده تون! فکر نم ینباتو نه به ضربه ها یچا نینه به ا ن؟یدارقصد کشتنمو -

 شمارو نداره؟

کار خنده اش را پنهان  نیکرد با ا یم یسع ایدانم خجالت زده بود  ینشست. نم شیلب ها یمشت شده اش رو دست

 کند، اما هر چه بود باالخره به حرف آمد:

 حواست به خودت نبود! شبیحواسم نبود. درست مثل تو که دهول شدم اصال -

 :دمیشد و پرس لیسمتش ما سرم

 مگه چکار کردم؟ شب؟ید-

 .ردیرا جمع کرد تا خنده اش نگ لبانش

 !یطونیش یفقط کم یچیه-

 انیخسته ام هذ یکه حساب ییدانم شب ها یگرد شد و متعجب نگاهش کردم. هر کس نداند، من که خوب م چشمانم

 :دمیپرس ای. با ترس رو به بردمیگو یم

 !گمیم ونیخسته باشم هذ یلیخ ی! وقتستین ادمیزدم؟ من اصال  یحرف شبید-

 اش را به کانتر داد. هیباال انداخت و تک یا شانه
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 ست؟ین ادتیخودت  یعنیبگم؟ گفتنش سخته!  یچ-

 و تند سر تکان دادم. دمیگز لب

 !نیگفتمو فراموش کن یتو حال خودم نبودم. هر چ نیباور کن-

 یبرد تا برا یموضوع لذت م نیاز ا یلیداشت لبخندش را پنهان کند. انگار خ یکج شد و هنوز سع یبا زور کم لبش

 کند! تمیدر خاطرم نمانده بود اذ زشیچ چیکه ه شبمید یزیآبرور

 شدم که گفت: ریخجالت سر به ز با

 از دهن افتاد! تییچا-

نشده بود که  یخال شبید یشدم، اما هنوز ذهنم از ماجرا اتشیدستانم گرفتم و مشغول خوردن محتو انیرا م وانیل

 گفت:

 شهی! ممکنه من همیشیاصرار نکن تو اتاق بمونم تا تو خوابت ببره خب؟ آخه بد عادت م گهیشانا فقط د گمیم-

 کنارت نباشم!

 دانست. یحرف ها گر گرفته بودم که فقط خدا م نیا دنیدست خودم نبود. آنقدر از شن گریشدن چشمانم د بزرگ

*** 

را  ایبا برد ییارویرو ینرفته بودم. درست بعد از اتفاقات صبح، رو رونیدانم چند ساعت گذشته و من از اتاق ب ینم

 ی. برادمیبه شدت از جا پر ،یتقه ا یکردم که همزمان با صدا یبار ط نیچندم ینداشتم. طول و عرض اتاق را برا

شد. مردد سمت پنجره رفتم و  دهیتقه دوباره شن یاشدم. صد خکوبیقلبم گذاشتم و در جا م یدست رو یلحظه ا

! شبید یکابوس ها دنیخصوصا با د دمیترس یبه شدت م ریسم یپرده را آرام کنار زدم. من هنوز از آمدن سرزده 

 مان کرده باشد! بیکردم نکند تعق یم الیمدام خ

 یدندان گرفتم و با خجالت نگاهش کردم. اشاره کرد پنجره را باز کنم. دستم را رو ریلبم را ز ا،یبرد یچهره  دنید با

 گفت: ایزد که برد یلیبه صورت داغم س ینگاهش کردم. باد سرد نیگذاشتم و شرمگ رهیدستگ

 دو ساعته اون تو؟ حوصله ات سر نرفت؟ یکن یچکار م-

 موضوع را درک کرد که با تبسم گفت: نیاز لب باز کنم! انگار اخجالت زده بودم که نتوانم لب  آنقدر
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 تو باغ. ایکباب کنم. ب شیجگر گرفتم رو آت-

 کرد و گفت: یرا نگاه دمیپر ترد ی چهره

 .گهید ایخوبه. ب یواسه کم خون-

بود هر چه عرق  یو پرده را انداختم. کاف دمینبود؟ با سرعت پنجره را به هم کوب یآب شدنم کاف یجمله برا نیهم

 کشد؟ یحرفها نم نی. چرا دست از اختمیشرم ر

آتش و جگر کباب  یرفتم. بو ینامطمئن سمت در خروج ییرفتم. با قدم ها رونیو از اتاق ب دمیکش قینفس عم چند

 داد. یم یفاصله مشامم را باز نیشده از هم

 کفش بپوشم و جلو بروم. نانیوجودم را گرفته بود باعث شد با اطم یکه سراپا یضعف

 

 آمدم. یبه وجد م شتریکباب شده ب یخوش جگرها یرفتم با بو یچه جلوتر م هر

 مقابلم گرفت و با لبخند گفت: یجگر خیجلو رفتم که س ریباعث شد سر بچرخاند. سر به ز میقدم ها یصدا

 نمکش خوبه؟ نیبب-

سوخت. با  یداغ بود و هر لحظه دستم م ی. حسابدمیشک رونیجگر ب یتکه ا اطیخجالت از دستش گرفتم و با احت با

 ولع مشغول خوردن شدم و از طعم خوشش لذت بردم و چشم بستم.

را مقابلم  ایمتبسم برد یشد. تند چشم باز کردم و چهره  دهیدماغم کش یرو یزیحال لذت بردن بودم که چ در

 بودم که سر کج کرد و گفت: کشیچشمان تار ی رهی. خدمید

 شده؟خوب -

 گفت: یسر تکان دادم. با لحن پر محبت آهسته

 نوش جونت.-

 و بالفاصله مقابلم گرفت و گفت: دیدماغم کش یدوباره انگشتش را رو و
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 !روزیعمو ف یبودا! شد یانگشتم زغال-

 :دمی. لبخند به لب سراغ کارش رفت که مردد و آهسته پرسدمیدماغم کش یگرد شد و با عجله دست رو چشمانم

 زدم من؟ یحرف نیواقعا همچ یعنیتا خوابم ببره؟  رونیب دیگفتم؟ گفتم از اتاق نر ونیهذ شبیواقعا د-

 چشم نگاهم کرد و گفت: یگوشه  از

 !یاومد ینم رونیخاطر از اتاقت ب نیآها پس به هم-

 دندان تا حد له کردن فشردم که ادامه داد: ریرا ز لبم

 نطوریا یبدون شبیکردم اگه درمورد د ی! فکر نمیتا مظلوم و خجالت یسرتق باش یدخترا نیاز ا ادیبهت م شتریب-

 !یش دیسرخ و سف

 به جگر ها کرد. یزیر ینگاهش کردم که اشاره  معذب

 از دهن افتاد!-

 به دهان بردم و گفتم: یا تکه

 بوده. ادیز یخستگ یگفتم از رو یکه هر مزخرف دیبدون نویخب فقط ا-

 گفت: یتکان داد و با لحن پر خنده ا یسر

ول  گهیکنه! مامان د ری! فقط خدا بخنیبعدم با جواب دادن تلفن خونه، بنده رو به داشتن دوست دختر محکوم کرد-

 !ارهیدرب یتا سر از همه چ ستیکنم ن

 ندامت به او زل زدم و گفتم: با

 .دیمن شد. ببخش ریهمش تقص یوا-

 را در هوا آغاز کرد. شیو رقص موها دیفتاد و نگاهم کرد. همزمان باد وزچشمانش ا یگوشه  یفیخف نیچ

 . دوست دخترو که همه دارن، ما هم روش! هان؟ستین یبه عذرخواه ازین-

 باال انداختم. یخبر شانه ا ینگاهم کرد. از همه جا ب میمستق و
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 داره؟! یخب آره چه اشکال-

 .دیباال پر طنتیبا ش شیابروها

 ؟یپس موافق-

 سر تکان دادم که گفت: جیگ

 .یای! از االن دوست دخترم به حساب مایندار یراه برگشت گهید-

 :دمیپرس دیحد ممکن گرد شد و با ترد نیتا آخر چشمانم

 ن؟یگفت یچ-

 .دیلبش باال پر یباال انداخت و گوشه  ییابرو

 ه؟یچ ی. تعجبت برای! خودتم که موافقتتو اعالم کردگهید یدوست دخترم شد-

 گفت: یزینبود تا به صورتم هجوم آورد. قبل از گفتن هر چ یدندان گرفتم و خون ریرا ز لبم

 یده سال تفاوت سن یگفت یوروجک؟! م یکرده بود ینیب شی! نکنه امروزو پیزد یاز سن و سال حرف م شبید-

 نهیسال. مهم ا ستیتو بگو ب ست،ین یزی! اما بهت بگم ده سال که چزایچ نیمونه و ا ینم یباق یحرف یپس جا میدار

 !یداده باش ویتو اوک

 بار به صورت سرخم زد. طنتیش یچشمک و

شمع، قطره  کیشده بودم که مثل  ریغافلگ ایانداخت. آنقدر از صحبت برد یمن لنگ م یپا شیپ دیبا یآدم خجل هر

 قطره آب شدم.

 مقابلم گرفت و گفت: یگرید خیس

 واسه تو کباب کردما! گهیبخور د-

 فوت کردم و گفتم: رونیرا ب نفسم

 ندارم. لیم گهید-
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 خفقان آور دور شوم که دستم را گرفت و نگاهم داشت. یگرد کردم تا هرچه زودتر از آن فضا عقب

 بخور. الیببرش داخل و یمن معذب شیپ-

 کرد. دنیدرشت باران شروع به بار یو قطره ها دیچیخوفناک رعد و برق در دل آسمان پ یلحظه صدا همان

 بود، افتاد و لب زدم: میدستش که قفل شده بر بازو یرو نگاهم

 . ممنون.رهینم نییاز گلوم پا یزیچ گهید-

 آخرو بخور تا بساط منقلو جمع کنم. خیس نیهم ریبارون گرفت لج نکن بگ-

پا تند کنم که  الیکباب را گرفتم و خواستم سمت و خیاز اسارتش آزاد شود. س میتا بازو دمیعقب کش یرا کم خودم

 کرد: خکوبمیحرفش در جا م

 !یبود دهیترس یلی. خیکرد یزمزمه م رویتو کابوس مدام اسم سم شبید-

 و ادامه داد: دیچیدر گوشم پ شیقدم ها یصدا

بهت برسه تا  شرفیدست اون ب دمیکنم، اجازه نم یاگه قرار باشه تو رو از خاله رسما خواستگار یخواستم بگم حت-

 قدر نترس. نیشانا؟ من حواسم بهت هست، ا یفهم یعمر باعث ترس و خفقانت بشه! م هی

 .شدیبخار م دهی. کل تنم داغ شده و برخورد هر قطره از باران به صورتم نرسدیکوب یدرون حلقم م قلبم

 الیبلند سمت و یینداشت و همه جا جهنم بود. آب دهانم را به زحمت فرو دادم و با قدم ها ییمعنا گریسرما د سوز

 !دمیدو

داشتم؟ اسمش را چه  ی. چه حالدمیرا نظم بخش مینفس ها وار،یبه د هیرا باز کردم و نفس زنان وارد شدم. تک در

 تولدش انتخاب کرد. یبرا یبود که نشود اسم ینه. در واقع حالم آنقدر وصف نشدن ای جان؟یبگذارم؟ ه

 یکباب شده داغ بزرگ یو وجود جگرها دیلرز یسرد خانه افتادم. دستم م یها کیسرام یسست شد و رو میزانوها

 گذاشت. یبر دلم م
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 ایحرف برد دنیداشت؟ چرا با هر بار جو یشدم. چه طعم دنشیمشغول جو یدرون دهانم گذاشتم و به آرام یا تکه

 نیاز ا یدر واقع چه منظور ایناراحت شدم؟ برد دمیکه شن یزیکرد؟ از چ یمقابلم حرکت م لیر یمثل عبور قطار رو

 کارها داشت؟ اصال چرا قصد کمکم را داشت؟

 

 گریکند؟ تا د یشبانه و ترس هر روز و هر شبم حاضر شده مرا از مادرم خواستگار یکابوس ها دنیبه خاطر ند یعنی

 کنم؟ ینترسم؟ تا بتوانم مثل آدم زندگ

 یر له شده نشست. چرا طعمش فرق کرده و دلم نمجگ یبار دندانم رو نیهزارم یو برا دمیبه صورتم کش یدست

 از وجودش خالص شوم؟ یزود نیخواهد به ا

هنوز  یجگرهارا خورده بودم ول یبود! همه  امدهیهنوز داخل ن ایبرد یقبل شده بود، ول قهیتند تر از چند دق باران

 نکنده بود. شیآشپزشان دل از منقل و زغال ها

باران  زشیمقابل در نشسته بود و ر یها یصندل یسرم را کنار زدم. رو یباال ی. پرده ستادمیکمک گرفتم و ا وارید از

 کرد. یرا تماشا م

 چطور سرما نخورده؟! زییپا یهوا نیبود. در ا سیخ سیخ تنش

کرد  ی. با دست به داخل اشاره کردم. تبسم کوتاهدیبه پنجره زدم که نگاهش سمتم چرخ یمحکم یاراده ضربه  یب

 و باز به آسمان زل زد.

تر به نظر  ریو کدر که از همه دلگ اهیتکه ابر س کیزل زده بود کردم.  ایکه برد ییرا به هم فشردم و نگاه به جا لبانم

 آمد. یم

 گذاشتم. یکوچک آن حوال زیم یکباب را رو خیرا انداختم و س پرده

 شد. یحرف زدنم بخار در هوا معلق م نیشر شر باران بلندتر از قبل شد و ح یدر رفتم و بازش کردم. صدا سمت

 !نیشد سیداخل خ نیایب-

 آنکه نگاهم کند گفت: بدون

 تو برو داخل. هوا سرده!-
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 و چند قدم جلو رفتم. دمیکش یپوف

 ن؟یکن یم یجور نیکه خاله چقدر روتون حساسه، چرا ا نیدون یمن سرده؟ م یهوا فقط برا-

 شد. لیمتم ماس سرش

 ؟یمن که حواسمو پرت کن دیجلو د یباز اومد یتنهات گذاشتم تا به حرفام فکر کن-

 .دمیلبم را گز ی گوشه

 داخل اتاق! رمیفکر کنم م یزیبه چ ایمن بخوام تنها باشم  ن؟یزن یحرف م یجور نیچرا ا-

 مال من بوده؟ یاز بچگ یکه داخلش هست یاتاق یدون یم-

 شال هل دادم که گفت: ریرا ز سمیخ یدانستم! موها یحرف نگاهش کردم. نه نم یب

 .شهیتر م میحالت وخ یهم که دار یبا اوضاع سهیبرو تو، موهات خ-

 را نگاه کردم و گفتم: شیتا پا سر

 ...ی. ولنیایشما هم ب-

 زدم؟ یکردم. چطور حرف دلم را م سکوت

 آمد. کیبلند شد و نزد شیجا از

 ؟یچ یول-

 لب باز کردم: یبه سخت ریبه ز سر

 .میمون یم یطورم باق نی. هممی! من و شما فقط دختر خاله، پسر خاله هستدینگ یجور نیا گهید یول-

 یباران از انتها یقفل شد! چک چک قطره ها شیآبشار موها یدرست رو ییچانه ام برد و نگاه من جا ریز دست

 حواسم را پرت کرده بود. شیموها

 بره؟ هوم؟ نیقراره نسبت ما از بمگه -
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. دیکش یاش را به رخم م دهیاندام ورز یو به خوب دهیبه تنش چسب یتنش زل زدم. حساب سیخ راهنیخجالت به پ با

 تته پته کردم:

 قهیچند دق د،یگیم یجور نی. االن انیزن ی! دو پهلو و گنگ حرف مهیحرفا چ نیمنظورتون از ا ستیاصال معلوم ن-

 !نیزد یحرف م یا گهید زیقبل از چ

 !دهیتند و کوتاه نفسش مطمئنم کرد که کوتاه خند یصدا

. بذار رک بگم... من و تو هم حاال پسر خاله، دختر خاله یشیمتوجه م یدقت کن یزنم فقط کم یمن دوپهلو حرف نم-

تونه نسبت اولو محو  یباز نم ادیمون به وجود ب نیهم ب یا گهینسبت د نیب نیخواد ا ی! حاال مشهیهم هم میهست

 ؟یکنه. متوجه شد

 را به دست گرفت. میدوختم که هر دو طرف شانه ها شینگاهم را به کفش ها معذب

زنم که  یبا مامانت حرف م یبدون من زمان نوی. البته امیزن یباهم حرف م مینباش. فقط دار یقدر خجالت نیشانا ا-

 .یخودت موافق باش

 :دمیرفت را پرس یکه مدام در ذهنم رژه م یچشمانش زل زدم و سوال به

 تون! یاونم با گرو گذاشتن تمام زندگ ن؟یکمکم کن نیخوا یچرا م-

 چشمانم گفت: ی رهیرا باال فرستاد و خ سشیخ یکمک انگشتانش خرمن موها با

 !گهیدلم م-

 نبود و باز سوال کردم: میبرا یقانع کننده ا جواب

که  نیندار یشما کار و زندگ نمیاصال بب ؟یدور باشم؟ پس خودتون چ ریتا از شر سم نیکمکم کن گهیم گه؟یم یچ-

 ن؟یینجایوقت روز واسه خاطر من ا نیا

 فرو کرد. نشیشلوار ج بیرا به اسارت برد و دست در ج شیاخم، ابروها گره

 هان؟ نجایزدم و اومدم ا میتو ذهنمه که از کار و زندگ یفکر یکرد الیام شانا. نکنه خ یمن آدم دلسوز-

 را به اطراف داد و گفت: نگاهش
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اما خب با بارون امروز زنگ  نه،یا لشیدل نجامیوقت روز ا نیبه باغ بده. اگه ا یسر و سامون هی ادینفر گفتم ب هیبه -

 زدم کنسلش کردم!

 فرستادم و گفتم: رونیسختم را ب نفس

سهم هر  هی الیو نیکنم از ا یکه حس م نهیفقط به خاطر ا نجامیاالن ا! اگه هم ایندارم آقا برد یبه دلسوز ازیمن ن-

تونه داشته باشه بعد از گذشت  ینم یرادیپدربزرگه! پس بودن من ا یالیداشته باشم! باالخره و دیبا کیچند کوچ

 همه سال! نیا

 . در آخر گفت:دیصورتم چرخ یاجزا نیشد و مدام ب زیر چشمانش

 !یستیخودت با یرو پا یکه بخوا یندار یسن ؟یبه کمک داشته باش ازین یکن یفکر نم-

 قلبم را چنگ زد. یباال دادم و کس شانه

! هر چند که گند بزنم و راهمو اشتباه ستمیخودم با یگرفتم رو پا ادیهست که از صدقه سر بابام  یچند ماه هی-

 انتخاب کنم.

 کمکت کنم؟ یخوا ینم یعنی نا؟یا یچ یعنی-

گرفتم و کوتاه  یدندان به باز ریلبم را ز یخواهم. گوشه  یم میداد بگو ینگاهش کردم. غرورم اجازه نم دستپاچه

 گفتم:

 !هیسرپناه داشته باشم برام کاف هیکه  نیهم-

 

من  نیخورد و ا ینگاه مان به هم گره م ی. هر از گاهمیمان شده بود سیخ یبارش باران و لباس ها الِ یخیدو ب هر

 زدم. یزل م یگرید یو به جا دمیدزد ینگاه م یربودم که فو

 پهنش را باال داد و گفت: یها شانه

 .الیهم و نیشما و ا نیباشه. ا-
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گرد شده با نگاهم دنبالش  یباغ قدم برداشت که با چشم ها یرفت و سمت در خروج نییسکو پا یرو یسه پله  از

 ام جوانه زد. سر سمتم چرخاند و گفت: نهیدر اعماق س یدیو نور ام ستادیکردم. ناگهان ا

 دیگذاشتم. در ضمن صبحم خر یدیجا کل یرو دارویکل ی. همه یکن ی! درارو قفل میدیفقط به تلفنا جواب نم-

 با خودت. شییکردم و زحمت جا به جا

 تکان داد. دوباره چند قدم طرف در برداشت و باز گفت: یخداحافظ یرا باال آورد و به نشانه  دستش

 !یایاز پس خودت برب یتون یماشاهلل تو م یترسناکه، ول کمی نجایا یمراقب خودت باش، شبا-

 شد زل زدم و با هول داد زدم: یداشت و دور م یکه بر م ییزده به قدم ها وحشت

 ن؟یذار یتنهام م نیدار-

 

 نگاهم کند جواب داد: یحت ایآن که برگردد  یب

نسبت بهت حس ترحم  یخواد حس کن یخواسته ات احترام گذاشتم. دلم نم. منم به یبود که خودت خواست یزیچ-

 دارم!

 یشکل ممکن به او زل زده بودم و نم نیتر چارهیشود. به ب رینمانده بود تا اشکم سراز یزیو چ دهیبه در رس حاال

 بزنم. یحرف اینرفتنش دست به چه کار  یدانستم برا

ات چکار  یقلبم از جا کنده شد. شانا تو با حام د،یو بزرگ باغ به گوشم رس یباز شدن در آهن یکه صدا نیهم

 !یات تنها خودت هست یچارگیو ب ییتنها یباعث و بان ،یرا پس زد تشیخودت تمام حما ؟یکرد

به هم خوردن در به  یکه صدا یاما زمان م،یبگو یزیلرزانم را تکان دادم تا چ یهمان فاصله نگاهم کرد. لب ها از

 دهانم نشست و از ته دل زار زدم. یرا از دست دادم. دست مشت شده ام رو دمیتمام ام د،یوشم رسگ

 مقابلم زل زدم. سِ یبه باغِ خ زانیزانو زدم و با ترس و اشک ر الیسرد مقابل و یسنگ فرش ها یرو

 کرد. یم قیترس و اضطراب را به قلبم تزر شتریاش ب دهیسر به فلک کش یدرخت ها نیباد و بوران ب یصدا

 .دمیدو الیسر دادم و به داخل و یفیخف غیهولناک رعد و برق ج ی. با صدادمیهق کنان خودم را به آغوش کش هق



 برد ادیگذشته ام را 

212 
 

گشتم. با عجله در را قفل کردم و همان جا  یدیبه دنبال جا کل یاشک یو با چشم ها دمیزنان در را به هم کوب نفس

باد و رعد و برق به  ی! هر لحظه با صدایکس ی. لرز از سرما و بدمینشستم. با دستان سردم صورتم را پوشاندم و لرز

 .ختمیو اشک ر دمیخود لرز

ممتد درونش سوت  یو پوچ که تنها صدا یخال یآمد. ذهن یدر ذهنم نم یفکر چیبودم که ه مانینادم و پش آنقدر

 باعث آزارم بود.

 بلند شدم. یدانم چقدر به آن حال ماندم تا آخر از بدن درد و سرما به سخت ینم

 سرد و نمناک بود. میتنم بود. لباس ها یشبید یمانتو هنوز

 شد. ینم دایپ یزیچ چیاتاق شدم و در کمد ها را باز کردم. جز ملحفه و پتو ه وارد

 میحمام گرم صرف نظر کنم و از شر لباس ها کیرفتن به  یبرا شدیام خوف داشتم، اما باز نم ییاز تنها نکهیا با

 خالص نشوم.

 .چاندمیکه برداشته بودم خود را خشک کردم و دورم پ ییرا در حمام شستم و با ملحفه ها میلباس ها تمام

در قفل  نکهیحاصل کنم. با ا نانیام اطم ییسو و آن سو سر چرخاندم تا از تنها نیآمدم و هزار بار ا رونیوحشت ب با

 داشتم. دیام ایبرگشت و به رحم آمدن دل برد یبود، اما باز انگار برا

 کنارش نشستم. یننو یصندل یرفتم و رو نهیکنار شوم عیسر ییقدم ها با

 تر خشک شوند. عیپهن کردم تا هر چه سر نهیرا گوشه و کنار شوم میها لباس

 .دندیبار یپر از غصه همچنان م یآسمان با دل یابرها

 آرام تکان خوردم و تکان خوردم. یصندل یسرم به پشت ی هیو با تک دمیرا در آغوش کش میپاها

به خواب  یچقدر زمان گذشت و ک دمیرعد و برق از جا پراندم که نفهم یشد، آنقدر صدا یذهنم پر و خال آنقدر

 فرو رفتم. یقیعم

*** 



 برد ادیگذشته ام را 

213 
 

. ملحفه دیچیپ انمیخاموش شد و سوز سرما از در باز خانه به تن عر نهی. شومدیبه گوشم رس یشخص دنیدو یصدا

که  یشبح یافتاد. انگار برقها هم قطع شده بود. با وحشت به اطراف نگاه کردم، نگاهم رو نیزم یسر خورد و به رو

ماند و چشمانم گرد شده بود. رفته رفته راه نفسم تنگ  ازبود، افتاد. دهانم از شدت ترس ب ستادهیدر باز خانه ا انیم

 سردم شده بود. یو حساب دیلرز یشد. بدنم م یو تنگ تر م

 وهم ناک و آهسته گفت: ییآمد و با صدا کیقدم نزد چند

 نه؟ هییایرو یلیعمارت خفن. خ نیکردم! تک و تنها تو ا داتیکجا پ نیبب-

بود. صورتش را جلو آورد که در خود جمع شدم. با وحشت به صورتش زل زدم و لرزان زمزمه  دهیبه من رس گرید

 کردم:

 ...ری... سمریسم-

 ادیگذاشت و درون صورتم فر انمیگردن عر یاما ناگهان دست رو د،یداد و از ته دل خند لیتحو ییدندان نما لبخند

 :دیکش

 ؟یکن یاز دست من فرار م-

اطرافم  شانمینمناک و پر یافتاد و موها نییپا می. ملحفه از روستادمیا نیزم یبا وحشت رو و دمیکش غیته دل ج از

زدم. باز هم  هیگر ریخم شد و به ز میزانوها نهی. متعجب و نفس زنان به اطراف نگاه کردم. آرام آرام کنار شومختیر

 بودم. دهیکابوس د

 به تن داشتم. ریلباس ز کی. تنها، دمیبه اندامم کش یو هول دست زانیر اشک

 به تنم رسوخ کرد. نهیشوم یو گرما دمیکش میرا رو ملحفه

بلند شدم.  یو از جا دمیکش سمیبه صورت خ یگذشته بود. دست ایشده و حدود چند ساعت بود که از رفتن برد عصر

و خشک کردن  دنیاتو، مشغول اتو کش افتنیو با  دمیبه اتاق ها سرک کش دیهنوز نمناک بود. با ترد میلباس ها

 زدم. یم دیچرخاندم و همه جا را د یم سرصدا با وحشت  نیکوچک تر دنیشدم، اما هر لحظه با شن میلباس ها

 یشان از جا م یشکستند که هر بار آن طور با صدا یامشب کل اثاث خانه قلنج کرده و دانه دانه م نیهم درست

 .دمیپر
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 خورد: یدر گوشم زنگ م ایبرد یصدا قهیانداخت و هر دق یهوا ترس به دلم م یکیتار شتریاز همه ب انیم آن

 ترسناکه... کمی نجایا یمراقب خودت باش، شبا-

. ختیاز ترسم ر یکار کم نیبرق رفتم. همه را روشن کردم. انگار با هم یدهایدندان له کردم و سراغ کل ریرا ز لبم

 حد ممکن باال بردم. نیرا تا آخر شیرفتم و آن را هم روشن کردم. صدا ونیسمت تلوز

 

دسته  یرا رو میاتو خشک شده بودند. دانه به دانه تنم کردم و مانتو یکامال با گرما میقطع شده بود و لباس ها باران

 مبل انداختم. ی

 ییمواد غذا ادیا خشک شوند که ناگهان را باز گذاشتم ت میمبل نشستم. موها کی یبلند و شلوار رو نیبلوز آست با

 گرفته بود افتادم. ایکه برد

جا دادم. هر لحظه نگاهم به اطراف بود. من که تا  نتیرا درون کاب یو باق خچالیرا در  یآشپزخانه رفتم و مقدار به

 حد ترسو نبودم چه به سرم آمده بود؟ نیا

لب نشاندم و خودم را به  یکه ساعتها با لبانم قهر کرده بود را رو یخورد. لبخند وهیو آبم تیسکوئیبه پاکت ب چشمم

 خوردن شان دعوت کردم.

 نشستم و مشغول خوردن شدم. ونیتلوز مقابل

 !یداشتم نه خوراک حساب یتا حاال نه خواب درست شیدو روز پ از

فکرها کور شده بود.  نیبا ا میشد. حاال کامل اشتها یکباب شده چند بار چشمانم پر و خال یو جگرها ایبرد ادی با

 زنگ تلفن که درست کنار دستم بود از جا پراندم... یهمان موقع صدا

انجام ندادم تا قطع شود، اما چند بار  یدادم پس عکس العمل یجواب م دیزده نگاهم را معطوفش کردم. نبا وحشت

به خانه نرفته پس  ایاگر برد نکهیکه تعجب کردم از ا دیچیتلفن در سکوت خانه پ یهم زنگ خورد. آنقدر صدا گرید

 !سوزانداش  یاپیپ یرا با تماس ها نجایتلفن ا نیکجاست که خاله مه
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گذشت.  یم یشده بود. و زمان به کند کیتار کیشدم. آسمان تار رهیرا در بغل گرفتم و به رو به رو خ میزانوها

و زمزمه  دمیکوب میبه ران پا یوحشت تنها بگذارد؟! با حرص مشت یخانه  نیدلش آمده بود مرا در ا ایچطور برد

 کردم:

 ی. چرا کله شقیندار ازین تشیبه کمک و حما یعنی نیخوام؟ ا یسر پناه م هیفقط  یخودته. چرا گفت ریهمش تقص-

 شانا چرا؟ یکن یم

 .دییهمه جا را پاباد، در و پنجره را تکان داد و چشمان من هر لحظه بزرگ تر از قبل،  یهوهو یصدا

 در گوشم هم پر بود. شیصدا یکه حت دیکوب یآنقدر تند م قلبم

باد، درخت ها کم  یواقعا ترسناک بود. ظلمت مطلق و صدا نجایا ایباغ زل زدم. خدا یکیپنجره رفتم و به تار کنار

 یباال و اتاق ها م یکردم. از طبقه  یکنده شوند. با ترس بغض کردم و طول و عرض سالن را ط شانیمانده بود از جا

نمانده بود بترکد  یزیمثانه ام چ یآب بروم. از طرف وانیل کیخوردن  یکردم تا آشپزخانه برا یهول م ی. حتدمیترس

 داد. یرا نم یکار چیانجام ه یاجازه  یترس لعنت نیو ا

 

*** 

 وحشت گذشته بود. یو تنها ماندنم در آن خانه  ایسه روز از رفتن برد درست

 نداشتم. ینمانده و از شدت اشک و آه، حال و روز خوش میبه رو رنگ

 شدم. مانیپش شیو اجبارها ریسم ادیرا بکنم، اما باز با  هیبار به سرم زد به خانه برگردم و قال قض نیچند

 دم.آن سه روز نه خواب داشتم و نه خوراک. مدام چشمانم باز و مراقب اطراف و صداها بو در

 گذشتم. یاز صد ها بار زنگ خورده و من هر بار از کنارش با دل نگران شیروزها تلفن ب نیا یط

 .دیکش یبهتر بودم، اما روحم هزاران عذاب را به دوش م یتمام شده و از لحاظ جسم دردم

چشمانم گود افتاده و  ریشدم. ز رهیخ نهیدر دهانم گذاشتم و به آ تیسکوئیب یتکه ا میروزها نیعادت ا طبق

 اوضاعم نابسامان بود.
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چشمانم گرد  رتیمقابلم قرار گرفت. با ح یزدم که حس کردم شبح یبا ولوم باال چرت م ونیظهر مقابل تلوز کینزد

. خم شد و دمید یجان گرفت. ناباور نگاهش کردم، حتما باز کابوس م دگانمیمقابل د ایگر برد خیتوب یشد و چهره 

 را برداشت و خاموشش کرد. ونیکنترل تلوز

 باال گرفت: شینگاهش کردم که صدا مات

 نه تلفونو! یشنو یزنگ درو م یکه نه صدا یاونقدر صدارو باال برد-

 .دیاراده چشمانم پر از اشک شد و فکم لرز یتا کم کم باورم شد که خودش است. ب دیرا کاو شیسرتاپا نگاهم

درش را هم  یروزها حت نیکه ا یو بلوز کوتاهم بلند شدم و سمت اتاق پا تند کردم. اتاق شانیپر یتوجه به موها یب

 ام را آزاد کردم. هیگر یلرزان خود را حبس و صدا ییباز نکرده بودم. با پاها

 .ختمیفرو ر میام را با کمک اشک ها یدلتنگ یو حت یاز آمدنش شوکه بودم که تمام ترس، دلخور آنقدر

 .ستمیوقفه و بلند گر یاز رفتنش پر بود که ب یبه قدر دلم

 اشک ها قطع شوند. نیبه در خورد هم باعث نشد ا قهیکه پس از چند دق ییتقه ها یصدا

خودته که اونقدر ولوم  ریخب تقص ؟یدیترس مییهوینکنه از اومدن  ست؟یشانا؟ حالت خوب ن ه؟یچ یبرا هیگر-

تا از حالت با خبر شم. آخرم مجبور شدم  یداد یتلفنم جواب نم یچقدر زنگ زدم؟ حت یدون ی. میباال برد ونویتلوز

 گهیفقط د رمیباشه بابا م ؟یجا ناراحت نیا ومدم. چون اشتیپ امیو ب رمیبگ دهیرو ناد یکه ازم داشت یخواسته ا

 تو... هیگر ینشنوم صدا

آن  یدست خودم نبود، اما تمام عقده  چیکنان از پشت در بلند شدم و در را باز کردم. دست خودم نبود، ه نیف نیف

 روزهارا بر سرش هوار کردم:

 یصدارو باال بردم تا نشنوم صداها نی. واسه انیفقط باورم نشد برگشته باش دم،یاز اومدن تون نترس چمیمن ه-

متروکه تنهام. تلفنارو جواب ندادم چون خودتون  نیاومد. تا فکر نکنم تو ا یطرف خونه م هیکه هر بار از  یترسناک

به  نیولم کن نجاینبود که ا نیستم چون اصال منظور من ایاز اومدن تون ناراحت ن چمیجواب تلفنارو ندم. ه نیگفت

 ...نیامان خدا و بر
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 زدم و ادامه دادم: هق

 دلت اومد؟ یهان؟ چطور ؟یبر یولم کن نجایدلت اومد ا یتو چطور-

 نتوانستم تحمل کنم و با پوشاندن صورتم زار زدم. گرید

 گریزدم، د یبود بدون احترام با او حرف م یکرد. بار اول یم میبود و ناباور تماشا ستادهیحرکت مقابلم ا یطور ب نیهم

 )شما( بود و من )تو( خطابش کرده بودم! شهیهم میشده بود برا ادمی

من  یکه خودم هم از بابت ماندنش دودل بودم. اصال مگر چه کاره  یتوقع داشتم کنارم بماند در صورت من چطور اصال

 کردم. یخدا را هم شکر م دینجات داده بود با ریکه مرا از دست سم نیکند؟ هم میاش را فدا یبود تا کار و زندگ

 که به زبان آورده بودم. یحیرک و صر یخصوصا با حرف ها دمیکش یاو خجالت م از

 یآوردنش باعث شد غرق خجالت به او زل بزنم. چهره اش حالت خاص نییمچ دستانم و پا یرو شیدست ها لمس

 کرد. یم میطور با ندامت تماشا نیوجدانش را قلقلک داده بودم که ا میبا حرف ها یداشت، انگار حساب

 شد: میمالک گوش ها شیانداختم که صدا رینگاهش را نداشتم و سر به ز تاب

 .نیب نیام ا یموجود اضاف هیباعث شد فکر کنم  شتیسه روز پ یحرفا-

 عرق شرم! ای زمیدانستم اشک بر یبود. نم یکرد، اوضاع بد سکوت

 دندان گرفتم که ادامه داد: ریرا ز لبم

 من تمام مدت تو باغ بودم...-

 زده نگاهش کردم تا ادامه دهد. بهت

که راحت به رفت  یباال برده بود ونویتلوز یکله شق باشم. پشت باغ چادر زدم و تو اونقدر صدا تونستم مثل تو ینم-

 سرد بود! یلیخ رونیوجدانا اون ب یول دم،یرس یو آمدام م

 خالص را هم به قلبم زد. ریبزند که ت رونینمانده بود چشمانم از کاسه ب یزیچ

 آخه؟ یچوندیپتو قحط بود که مالفه دورت پ ؟یدیچرخ یهمون جور بدون لباس تو خونه م یسرما نخورد یتو چ-
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 که با تبسم گفت: میبگو یزیلب زدم بلکه چ رتیبار با ح چند

 آشپزخونه حواسم بهت بود. یمن از پنجره -

 حد از شرم و خجالت را؟ نی! کجا ببرم ادمیکش یم غیحاال ج نیاگر توانش را داشتم هم ایخدا

 شد. دهیکش میفوران حس شرم عقب گرد کردم تا هرچه زودتر داخل اتاق بروم که بازو با

 کردم شانا... یشوخ-

 شد: دهیلرزانم شن یصدا

 !ستیقشنگ ن شمیشوخ-

 شدم. دهیبرداشتم که باز کش یکردم و قدم تقال

 !یگفتم که بخند نویا-

 کردم و گفتم: شیتماشا یجد

 یمن خنده م یدرضمن االن تو چهره  ست،ین یشوخ کیکامال مشخصه که  یکرد فیطور که شما با دقت تعر نیا-

 ن؟ینیب

 را به هم فشرد و سر تکان داد. لبانش

 عادت نکردم... اینوریهنوز به اخالق ا-

 :دمیکردم و پرس اخم

 کدوم اخالق؟ ؟یچ یعنی-

 داد: حیصورتم توض ی رهیفوت کرد و خ رونیرا ب نفسش

 بشه! دمیخنده، خجالت عا یحرفا جا یسر هی دنیممکنه بابت شن نکهیا-

آنقدر  دیشا ایخنده دار است؟  میمن در آن حالت، برا دنیواقعا فکر کرده د یعنیمبهوتم را به صورتش دوختم.  نگاه

 کرده که دختران از خنده روده بر شده اند! فیو تعر دهیحاالت د نیدر ا ادیدختران ز
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 یشوخ یدر خارج از کشور آزادانه با هر دختر ایبرد یعنیموضوع  نیوجودم را در بر گرفت. ا یکردم و حس بد اخم

 !لیقب نیاز ا ییها یکرده، آن هم شوخ یم

 از او گرفتم که گفت: یرا به تند نگاهم

 بود که... نیواقعا منظورت هم ایحس کردم  نطوریشانا من ا-

 :دمیکرد که تند پرس سکوت

 ؟یکه چ-

 تنهات بذارم! یخوا یکه نم-

بدهم که  ی. مات مانده بودم چه جوابدمیکش رونیرا از چنگش ب میبازو یستیرا گم کردم و با رودربا میو پا دست

 ادامه داد:

 دهیبگم که من دختر ند نطوریا ایکه باهاش تنها بودم  یستین ینبودم شانا، تو تنها دختر رانیمن چند سال ا-

 یکه اومد یباشم نه فرصت طلب! اما درست از روز یمخالف سروکار داشتم که نه آدم هول. اونقدر با جنس ستمین

 ...یشاد دنید یخونه برا یجلو

 چند روز چقدر از خانواده ام غافل بودم! نیا ای... خدابایشک وا،ی! خواهرم! شیشاد یوا

 تکان خورد: شیدادم. لب ها ایرا مات به برد نگاهم

 ... ایازدواج  ای. حاال میبا هم باش ایشانا ب نی. ببچنمیمقدمه ب خودیخوام ب ینم-

 گفتم: دمیفهم یکه حالم را نم یکرد. متعجب نگاهش کردم. در حال سکوت

 ؟یچ ای-

 !تیمحرم ی غهیص-

 صراحت کالمش چشمانم گرد شد و با زور آب دهانم را فرو دادم. از

 شده؟!  ادتونی نمیدختر! نکنه ا هیخصوصا واسه  ستیها چندان قابل قبول ن یرونیاز نظر ما ا غهیص ا،یآقا برد-
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 با شدت سر تکان دادم و کالفه ادامه دادم: اتمیچرند از

 حرفاتون مخالفم؟! یکه با همه  یحرفارو بزنم در حال نیداره من ا یاصال چه لزوم-

 تخت نشست و نگاهم کرد. یجلو رفت. رو میاتاق شد و مستق وارد

 که باهات کردم! یا یو شوخ غهیاز ص ریشانا؟ البته غ هیمشکل تو چ-

 و منگ به دهانش زل زدم. جیگ

 من مشکلم با شخص شماست!-

 باال رفت که ادامه دادم: شیابرو

 !دیکن یخودتون باز یمن، با زندگ ی ندهیآ فتادنیدر خطر ن یشما برا نمیب ینم یازیمن ن-

 نگاهم کرد و گفت: یجد

 !؟ینکنه به خودت شک دار نمیبب ؟یکدوم باز ؟یباز-

 ماندم که ادامه داد: یدر جا متعجب

 !یبرسون یمنو به خوشبخت یتونیظاهرا! البد نم یآره خب شک دار-

 

زدم و تازه متوجه شدم بدون  میبه موها یحرفها چه بود؟! چنگ نیاز ا ایمنظور برد دمیفهم یمن اصال نم ایخدا

 خون را به صورتم حس کردم که گفت: تریل تریو لباس بلند مقابلش ظاهر شدم. هجوم ل یروسر

 جواب منو بده!-

 گفتم: یآرام یجلسه با صدا نیختم ا یبرا

 .ستیبعد. من حالم خوب ن یبرا دیبذار-

 مقدمه گفت: ینگاهم کرد. ناگهان کامال ب تنها



 برد ادیگذشته ام را 

221 
 

وسط جاده  یدایجز خط سف یچیو ه رهیگ یم دتُ یمه جلو د ،یرونیشمال م یمه گرفته  یتو جاده ها یوقت یدید-

 !نهیب یمه گرفته... چشمام فقط تورو م زویانگار همه چ دمتیکه د یاز روز ؟ینیب ینم

 یبود؟ وجود قطرات درشت عرق رو ینیب شیقابل پ ریحد غ نیو داغ شدم. چرا تا ا دیقلبم درون دهانم کوب ضربان

 شد. شهیو نفسم تند تر از هم انیام نما یشانیپ

 گفتم: ریو سر به ز دمیام کش یشانیپ یدستم را رو پشت

خراب کردن  یرو برا گهیراه د هی. بهتره شهیعوض م یزینه چ شمیم یجمله ها راض نیفرق دارم. نه با ا هیمن با بق-

 .نیتون انتخاب کن یزندگ

 قدم بلند خود را مقابلم رساند. کیو با  ستادیا شیجا در

 !...یکه فقط مال من باش ؛یفرق دار هیبا بق یتو زمان-

به عقب  ی. قدممیو رخ به رخ هم بود ستادهیگفت که ا یجمله را زمان نیبدنم باال رفت. ا ینبض زد و دما میها قهیشق

 برداشتم.

 خشک خشک بود. میرا داشت. نفس کم آوردم و گلو دنمیاتاق قصد بلع نیا انگار

 گفتم: یرا مقابلش گرفتم و با سخت دستم

 .زارمیموضوع ب نیا دنی. من از شننیکنم تمومش کن یخواهش م-

 .ستادیاتاق ا یخروج نیدر اتاق رفتم که مقابلم سد شد و ماب سمت

 به حرفام گوش بده. قهیدو دق-

 زد و لبانش را با زبان، تر کرد. شیبه موها یچشمانش دو دو زد که کالفه چنگ ینگاهم رو مستاصل

 دمتیو بعد چند سال د یسراغ شاد یکه اومد یزوده. روز یلیحرفا خ نیزدن ا یبرا یفکر کن دیشانا، شا نیبب-

 . آخه قد بلند و اندامت...ییوایکردم ش الیحس کردم زمان برام متوقف شده. خ

 و ناارام ادامه داد: دیدور دهانش کش یدست
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از  شهیکه مامان مدام تو هر تماسش اصرار داشت باهاش ازدواج کنم. هم یدختر ،ییوایکردم ش الی! خمیبگذر-

 یحرف چیه گهیمامان د دمید یشد. م بیاواخر برام عج نیاما ا شم،یکرد پ یم فیتعر وایش یو مهربون یصبور

 وایشدم. مامان خبر داد ش ایقضا خونه متوجه تو یشاد دنیو با د رانیکه اومدم ا نینداره! تا ا یاصرار چیه زنه،ینم

زمان  هویخونه.  ی. درست جلودمتیکنار اومده. تو همون روزا د هیراحت با قض نقدریازدواج کرده! تعجب کردم که ا

 .یو از درون پر از غرور بود یختیر یاشک م یو مکان فراموشم شد. تو ه

 شدم. یرا از حرکات و شتاب در رفتارش متوجه م نیاش را ماساژ داد. انگار کالفه بود. ا یشانیپ

 داد: ادامه

که اال و بال فقط  شدیم لهیمامان پ یبودم. وقت یو سنت یلیمخالف ازدواج فام شهیبهم دست داد. من هم یحس بد-

هم  وای! شیبچه بود یلیرفتم تو خ لیتحص یکه برا ینبودم. زمان رانیشدم. من چند سال ا یم ی... عصبوایش

لحظه به خودم لعنت فرستادم، چرا  هی یو ازدواج کرد ییتو وایکردم ش یکه فکر م یی... از اونجامینوجوون بود. بگذر

دونم چرا اونقدر چشممو  یاول نم ی! تو لحظه یمادرت زد ی نهیدست رد به س یدختر نیبه چن دنیرس یبرا

 و ... ییتو شانا دمیبعد از اون فهم یدونم! ول ی! نمیمار دار یمهره  دی. شایگرفت

 مکث زمزمه کرد: یقرارم زل زد و با کل یسکوت به چشمان ب در

 تو همون نگاه اول. دیخالصه عاشقت شدم! شا-

 قابل باور بود! ریگرما واقعا غ نیهوا ا یآب دهانم را فرو دادم. در اوج سرد یسخت به

 داشته باشم. یکرد. بلد نبودم چه رفتار یممقابلم ابراز عالقه  نطوریا یبار بود کس نیاول

 کردم! یدندان له م ریلبم را ز یو ه ختمیر یاز شدت خجالت عرق م تنها

 .میکرد یو به هم نگاه م ستادهیهر دو ا ف،یتکل بدون

 را ماساژ داد. شیابروها نیصاف کرد و ماب ییگفتن داشت! صدا یبه خودش داد. انگار هنوز حرف برا یتکان

بده تا شر  صلهیرو ف هیقض نیا ؟یکن یکه انتخاب تو منم؟ چرا معطل م یدیو به خاله خبر نم یدار یتلفنو بر نمچرا -

 اون مردک هم کنده بشه.

 لرزش داشت، اما گفتم: ادیز جانیاز ه میصدا
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 د؟یازدواج کن وایکرد با ش یاصرار نم گهیچرا خاله اون اواخر د نیدون یم-

 گرفت ادامه دادم: یکه نم اشک چشمانم را فرا م یرا باال گرفتم و در حال سرم

 کیکه  یخواست! عروس ینم یعروس نیشده بود! خاله همچ دینداشت. چون ناپد یمال و منال گهیچون بابام د-

 ندار بدبخت. یچیه هیشو از دست بده و بشه  یخوشبخت یشبه همه 

 را با زور فرو خوردم و گفتم: بغضم

که مثل من تو هچل  یکه هنوز ثروتمنده. دختر یسمت دختر دی! برمیخواهرام ندار ایشمارو من  اقتیل ا،یآقا برد-

کرد تا دهنش بسته بمونه و جلو  چارهیب نویکه شاه هیکس ریکنم سم یمن فکر م ه؟یچ نیدون یباشه. م فتادهین

. پشت من پر از ادیهم از دستش بر م گهید ارک یلیبرسونه خ یچارگیآدمو به اوج ب هیکه  ی. کسرهیراهشو نگ

... من حسم دی. بازش نکندینش کشی. نزدیکن یم ریخواه ناخواه تو منجالبش گ یبازش کن یدر که وقت هیدردسره. 

 خوند! شهیاز تو چشاشم م نویا ه،یآدم خطرناک ریسم گهی! حسم مدی. خودتونو کنار بکشستیخوب ن یلیخ ریبه سم

 

 داد؟ یم لیتحو شخندیمن ن یحرف ها یشد. برا لیلبش به باال ما ینگاهم کرد و گوشه  قیعم

 :دیاز داخل سالن به گوشم رس شیمقابلم کنار رفت و صدا از

نکن. حرف دلتو  یشانا. پس بهونه تراش دمینم تیجز خودم اهم ،یبه نظر کس چیانتخاب من دست خودمه! من ه-

 نه؟ ایبزن. آره 

 دندان گرفتم که باز گفت: ریلبم را ز ی گوشه

 .یجواب بد دیبا ۱۲. راس یفقط تا شب فرصت دار-

 رفته بود و باز تنها مانده بودم! یعنی نیدر سالن به گوشم خورد و ا یصدا

*** 

 را شانه زدم. میبود موها نهیکه کنار آ ینشستم و با شانه ا نهیآ مقابل

 بود. خودش گفته بود. ایبرد یبرا لیاتاق و وسا نیا قطعا
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داشتم؟ لبانم را  یاحساس ایمن به برد یعنیمقابلم زل زدم.  ی نهیآرام بودم. به آ نقدریخاطر، داخلش ا نیبه هم دیشا

 به هم فشردم و شانه در دستم خشک ماند.

از  یدل خوش چند روز دلم را باخته بودم؟ اما من که نیدر عرض هم یعنیترساند.  یقلبم مرا م یِاعتراف آن نیهم

 و خانواده اش نداشتم پس چه شد؟ از کجا شروع شد؟ ایبرد

که  یتوانم به مرد یمن بود؟ مگر م ماریذهن ب یتنها توهمات فانتز ایداشت  قتیحق نهایمهم شد؟ اصال ا میبرا یک

 را مادرشوهرم بدانم؟ نیشد خاله مه یشوم؟ مگر م کیده سال از من بزرگتر است نزد

 فکر کردنش هم درست نبود. آب دهانم را فرو دادم. ی. حتدمیدهانم کوب یرا رو دستم

 حال آرامش؟ نیو در ع یبمب انرژ ایو وحشتناک  یعاد ریانتخاب؟ غ ایاجبار  ا؟یبرد ای ریسم

 !دمیترس یو از فکر کردن به او هم م زاریب ریمن از عمق وجود از سم یانتخاب درست بود وقت کدام

اطراف بود دلم قرص، اما از  نیهم ایبرد نکهیپشت پنجره زل زدم. از فکر ا یکیدندان گرفتم و به تار ریرا ز لبم

 هم مضطرب بودم. یجهات

 آمد؟ یم نجایبه ا یگرفتن جواب قطع یواقعا برا گریتا چند ساعت د یعنی

 وقت داشتم! ۱۲ساعت زوم شد. درست سه ساعت تا  یچنگ زد و نگاه نگرانم رو نهیبه س قلبم

کرد؟ اصال  یمادر در نبود من چه م یعنیماجرا به خانه برگردم.  نیفرار از ا یبهتر بود برا دی. شادمیکش یقیعم نفس

 وایکرد؟ از ش یسر م ییمظلومم تنها یبایمادر هر شب را با شک ایرفت؟  یبه خانه م نیشبها شاه نیدنبالم گشته؟ ا

چطور؟ در رکاب خاله و  یاحوالش خوب و خوش بود؟ شاد رد؟ک یم یاش را چطور سپر یاول زندگ یه خبر؟ روزهاچ

 روزگارش به کام بود؟ شیشوهر خاله احواالتش شاد و با عروسک ها

 .ستادمیو کنار پنجره ا دمیکش یقیعم آه

 از غصه لب زدم: زیلبر ییآسمان را از نظر گذراندم و با صدا یاهیس

 ره؟یبال و پرش بگ ریخانواده رو ز نیتا باز ا ادیچرا بابا نم شه؟یم یچ دهیاز هم پاش یخانواده  نیعاقبت ا-

 و لبان لرزانم تکان خورد: ختیگونه ام ر یرو یاشک قطره



 برد ادیگذشته ام را 

225 
 

 شد؟ یدگیاز هم پاش نیمسبب ا یمون افتاد؟ ک یتو زندگ ینگاهِ ک-

 تر شد و مثل هر شب به حال و احوال خانواده ام فکر کردم. سیو خ سیخ صورتم

 دادم؟ یم لشیآمد و منتظر جواب من بود آن وقت چه تحو یم ایبرد حاال

و کرختم را در هم  خینشستم و دستان  یینمایس لمیف یسوخت. پا یم یرا شستم و چشمان متورمم حساب صورتم

 قفل کردم.

 نیشدم تا ا یمنتظر م دی. طبق معمول بادمیزنگ تلفن از جا پر یبا صدا نکهیشد تا ا یدانم زمان چطور سپر ینم

سمت از باغ  نی. آنطور که گفته بود ادمیفکر به آشپزخانه دو نیباشد؟! با ا ایکند اما، نکند برد دایزنگ ها خاتمه پ

داخلش  یمشخص بود کس یکیارو اطراف را نگاه کردم. چادر برپا بود اما در آن ت ستادمیچادر زده بود. پشت پنجره ا

 .ستین

بوده باشد مطمئنا  ایمطمئن سمت تلفن پا تند کردم. منتظر ماندم باز زنگ بخورد. اگر برد ییگرفتم و با قدم ها ینفس

 گرفت. یباز تماس م

 زنگش بلند شد. ینگذشته بود که دوباره صدا هیچند ثان هنوز

به گوشم  شیمنتظر ماندم تا باالخره صدا یحرف چیه یرا کنار گوشم گرفتم. ب یلرزانم را جلو بردم و گوش دست

 :دیرس

 شانا؟-

 و جواب دادم: دمیکش یراحت نفس

 .ایسالم آقا برد-

 کردم لبخند زد. حس

 شانا؟ یسالم. خوب-

 خورد و جواب دادم: چیپ یعرق کرده ام دور گوش دستان

 شما؟ دییبله. کجا-
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زنگ بزنم بهت و جوابو  ۱۲نشده راس  ادمیحال نداره، آوردمش دکتر. فقط  کمیخونه. مامان  امیمجبور شدم ب-

 .رمیبگ

اتفاقات باز هم  نیا نیب یعنیجا خوش کرده بودند، افتاد.  ۱۲ یبزرگ و کوچک ساعت که رو یدو عقربه  یرو نگاهم

 قرارش را فراموش نکرده؟

 را گم کردم. به تته پته افتادم: میو پادست  جانیدهانم را فرو خوردم و از شدت ه آب

 ... من...زهیخب... چ-

 ؟یهول نقدریکه ا یکن یعده آدم مهم سخنران هی یبکش. مگه قراره جلو قینفس عم هیاول -

 که گفت: دیبه گوشش رس مینفس ها ی. انگار صدادمیکش قیهم فشردم و به اجبار چند نفس عم یرا رو چشمانم

 بزن. منتظرم.... حاال حرفتو کالیبار-

 شر، پشت هم گفتم: نیخالص شدنم از ا یدندان له شد و برا ریز لبم

 !میرو در رو حرف بزن دمیم حیترج-

 مانعم شد: شیتماس را قطع کنم که صدا خواستم

 بگو شانا من منتظرم. ؟یدندون له کن ریلبتو ز ای یرنگ به رنگ بش یو ه یخجالت بکش شتریکه ب-

 دست بردار نبود! ایخدا یوا

 :دمیلب پرس ریز تنها

 نجا؟یا نیایامشب م-

 آرام و گوش نواز شد: لحنش

 

 تموم؟ یو همه چ امین ایو جواب بله بشنوم  امیمزاحمم؟ ب ای امیب ؟یدوست دار یتو چ-
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 یسخت. من مطلقا با حرف آخرش موافق نبودم! به میتوانستم دروغ بگو یحبس ماند. به خودم که نم نهیدر س نفسم

 لب زدم:

 !نیجواب بش الیخیب یول نیایب-

 کرد. ینوچ

 ؟یگیم یمونم. هان؟ چ یمامان م شیطوره من پ نینوچ. پس اگه ا-

 سالن هراسان گفتم: یپنجره  یدرختان رو ی هیسا دنی. با ددینگاهم به اطراف چرخ مهیسراس

 !نیایحاال شما ب-

 بامزه شد: لحنش

 پسندما... یم شتریجمله رو ب نیکنم! ا یمن قبول م نیایحاال اگه شما ب-

 بردم. کالفه و نا آرام زمزمه کردم: یبه سر م تیدر معذور یعرق شد و حساب سیخ تنم

 باغ هراس دارم! نیتو ا ییاز تنها ستیدست خودم ن یباعث عذابتونم، ول یلیدونم من خ یم-

 با وجود من پر بشه! تییتنها یکرد! خودت دوست ندار شهیخب چه م-

 گفتم: تند

 زده؟ یحرف نیهمچ یک-

 و ادامه دادم: دمی! لب گزدهیکرده و خند یگرینفس تندش به من فهماند از حرفم برداشت د یصدا

 .نیکه... تنهام نذار نهیمنظورم ا-

 شد. یجد کبارهی

 !شهیکه نم ی! آخه تا تو نخواامیمرد دن نیتو قبول کن، اگه من تنهات گذاشتم نامرد تر-

 لرز گرفت. یگوش ریو دستان سردم ز دیکوب شهیتند تر از هم قلبم
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که دلش با  یحام کیاز جنس او کنارم باشد، محکم و استوار.  یخواست مرد یخواست قبول کنم. م یام م یلعنت دل

 بخشد. انیام را پر و ترسم را پا ییدلم باشد. تنها

 گونه ام راه گرفت. یرو یاز سر ناچار اشکم

 نجایدست من نبود پس ا ارمیبود! اگر اخت دیمن دست خودم بود؟ شا اریقلب و منطقم سر جنگ داشتم. مگر اخت با

بد  ری... سمریشدند! سم یو محمود خان چه م نیشد؟ خاله مه یچه م ایبرد ی ندهی... آچیه نهایکردم؟ اصال ا یچه م

 ذات چه؟

 دلم سُر داد. یبه رو ینسب یآرامش شیکه صدا دمیکش یبلند آه

 یعنی یدیکه به من م یشانا. جواب ستیقابل حل ن ریکدوم غ چیه ی. ولیمسئله ساخت یدونم تو ذهنت کل یم-

هست که  یکس هی یعنیما!  میشیم یعنی! یپشت دار ،یستیتو تنها ن یعنیکمکت کنم.  تیمرد زندگ یاجازه دارم جا

 یمو برا یراه با تو! شانا من تمام سع یه یمن خستم، بق یاش و بگ نهیرو س یسرتو بذار یتون یراحت م الیبا خ

 مطمئن باش! نویکنم. ا یم تیخوشحال

 خواستم. یها را م نیهم دنیاوج آرامش بود. من شن نیو رو کرد. ا ریدلم را ز شیها حرف

 لب باز کردم و با بغض گفتم: یسخت به

 ن؟یکن یداشتن چکار م یبا بودن مون کنار هم کار ؟یچ ایمامان تون؟ اصال دن ؟یمامانم چ-

 پر اعتمادش اعماق جانم را آرام کرد: یصدا

نترس. از حاال مثل کوه  یچی! از هستیبگه نه، مهم ن یاز خدا و بعد تو، هر کس ریفقط خدا بخواد شانا! غ هیکاف-

 . فعال...الی. نخواب تا برسم ویحاال قرص کرد نیپشتتم. چون دلمو از هم

 دستگاه گذاشتم. یرا رو یممتد، در گوشم زنگ خورد و گوش یبوق ها یصدا

 امشبم را باور کنم! نیریش یایو همان جا نشستم تا رو دمیبه صورتم کش یدست

گوشم را  ایپر محبت برد ی! مدام حرف هاشدیم یهنوز روشن بود و من اصال خبر نداشتم زمان چگونه سپر ونیتلوز

 داد. ینوازش م

 ...ایتمام شده بود؟ حاال من و برد زیهمه چ یعنی
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 خواهد شد؟ بانمیتنه پشت کیو  ییهمدم تنها ایبرد یعنیدهانم را فرو دادم.  آب

که ترکم کرد و  شیاز سه روز پ دیمهم شد! شا میبرا یک دمینفهم ا،یو رو شد. درست مثل خود برد ریاز ذوق ز دلم

کرد.  ینیقلبم سنگ یاش رو یخال ی! درست همان روزها بود که جاام نشست ییتنها یاز باغ به تماشا یگوشه ا

 ینشسته بود. طور ییبایصورتش و ژست ز یرو رگبز یآفتاب نکیع کیدلم زالو انداخته و با  یعشق، ناخواسته رو

 که گمان نکنم قصد بلند شدن هم داشته باشد.

به در  یپشت بندش هم تقه ا د،یداخل قفل در به گوشم رس دیچرخش کل یدندان گرفتم که صدا ریلبم را ز پوست

 خواست! یورود اجازه م یبرا ایبرد یعنی نیخورد و ا

شال و مانتو سمت  یاداورینگاهم را تند به اطراف چرخاندم. با  فیو بالتکل ستادمیا میلرزان در جا یزده با دل جانیه

 و با شتاب در را پشت سرم بستم. دمیاتاق دو

 و با چشم به دنبال مانتو گشتم. دمیاش را شن یکوتاه و مصلحت یسرفه  یصدا

 .دیاز سالن به گوشم رس ییزمزمه ها یعجله آماده شدم که صدا با

 شدم؟! یشدت از خجالت چطور با او رو به رو م نیبا ا حاال

 کرد: رمیغافلگ شیرا سمت لبم بردم و گاز گرفتم که صدا انگشتم

 میاون وقت خانمت خودشو تو اتاق حبس کنه! مگه دار ا،یبکوب با سرعِت باال ب اری دارید دیهمه راهو به ام نیا-

 آخه؟!

آخر از خجالت حرف  ایحرفها را از زبانش نشنوم. خدا نیا گریبه گونه ام زدم و از خدا خواستم د یآرام ی ضربه

 !رمیم یم شیها

 دم.حرکت بازش کر کینامطمئن سمت در رفتم و با  ییقدم ها با

گرد شده  یکرد. از درون گر گرفتم و با چشمان میتماشا یموقع قامتش مقابلم قد علم کرد و با لبخند مخصوص نیهم

 نگاهش شدم. ی رهیخ

شد. زمان و مکان فراموشم  دهیاز او چشم برداشتم و درست همان لحظه دستم کش نکهیدانم چقدر گذشت تا ا ینم

 ادکلن گرم و مخصوصش مشامم را پر کرد. یاش فرود آمد و بو نهیس یسرم درست رو یشد وقت
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 .دمیفقط در آغوشش نفس کش یالیقفل شد و من خلع سالح از هر فکر و خ میو محکمش دور شانه ها یقو دستان

 

 سرم نشست و زمزمه اش گوشم را نوازش داد: یاش رو چانه

 یبهش افتخار کن ینیست که بخوا یکه عاشقته، چیز یبودن، اونم قاتل کس یخودتو نگیر برام. قاتل کس نقدریا-

 خانم!

 قاصرم! یفیکه از هر تعر میو چه بگو دیتپ جانیبا ه قلبم

گلگون  ییکنار رفتن از آغوشش را هم نداشتم. با هزار زحمت، همراه با گونه ها یبود که رو دیاوج خجالتم شد آنقدر

داشت که با  نیناب و دلنش یآغوش حس نیبار اول ا یکنم برا یخودم اعتراف م شیاما پ دم،یشده، خود را عقب کش

 به مذاقم خوش آمد! یحساب ایوجود شرم و ح

 ؟یکن ینگام نم-

 دیچیماندم. دستش دور شانه ام پ رهیکت اسپرتش خ یدکمه  نیاول یکه رو ینگاهم را باال گرفتم. در حد یکم تنها

 و همراه خودش به داخل سالن برد.

 یکرد، افتاد. از درون ذوق کردم که خم شد و گل را از رو یم ییخودنما زیم یکه رو یشاخه گل سرخ یرو نگاهم

 چشمانم گرفت. یو رو به رو ستادیبرداشت. مقابلم ا زیم

 بشیاز ج یکوچک یام چسباندم. بسته  ینیکمرنگم اصال دست خودم نبود. گل را گرفتم و با خجالت به ب لبخند

 و با تبسم نگاهم کرد. دیکش رونیب

که خودم  رمیرو بگ یزیدادم چ حیاما ترج اد،یخوشت م یدونستم از چ ی. نمرمیبگ هیبرات هد یفکر کردم چ یلیخ-

 .ادیتو هم خوشت ب دوارمیدوسش دارم. ام یلیخ

حلقه گرفته بود؟ اما نه  میبرا یزود نیبه ا کیعاشقانه و رمانت یها لمیمثل ف یعنیتعجب به جعبه نگاه کردم.  با

 درونم شعله ور تر نشود. جانیتا ه دمیلبم را گز یحلقه نداشت! گوشه  یبه جعبه  یآنقدر هم کوچک نبود و شباهت

 لب تشکر کردم. ریرا گرفتم و ز جعبه

 شد. لیانداختم. کنارم نشست و سمتم ما ریگرفتم و نگاهم را ز یمبل جا یرو
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 ؟یبازش کن یخوا ینم-

 قرمز رنگ شدم. یدر سرکوب ذوقم داشتم مشغول باز کردن جعبه  یسع یلیکه خ یو در حال دمیکش یقیعم نفس

و رو  ریبود! دلم را ز رینظ ی. عطرش بدمییعطر، لبخند زدم. درش را باز کردم و با شوق بو یبایز ی شهیش دنید با

 داد. یم یکه قلبم را باز ایتن برد یکرد. درست مثل بو

 اد؟یخوشت م-

 نگاهم را به چشمانش دوختم. باالجبار

 !یلیخ-

 گر گرفتم. یکه حساب یکرد. طور میتماشا قیاز هم کش آمد و عم لبانش

 میهم بود ی رهی. در سکوت خدیکوب یاش گرفته بود و هر آن تند تر م یچشمانش ماندم. قلبم باز ی رهیاراده خ یب

صورتم متوقف ماند. سرش جلو آمد و درست به همان اندازه سر من عقب رفت.  یچرخ خورد و رو ایکه نگاه برد

خوشش آمده بود. آنقدر  یباز نیانگار از ا رفت،گ طنتیدوباره جلو آمد و من باز عقب رفتم. کم کم چشمانش رنگ ش

تنه اش تنها چند سانت با  مین ایگرفت. حاال برد یمبل جا یدسته  یسرم رو نکهیجلو آمد و آنقدر عقب رفتم تا ا

 من فاصله داشت.

 که فاصله را به اتمام رساند و من با سرعت سر کج کردم. زدینگاهش دو دو م یمتعجب رو چشمانم

 رهیزد و خ یطنتیصورتش قرار داد. لبخند کمرنگ و پر ش یکه صورتم را رو به رو دیکوب یم نهیدر س جانیبا ه قلبم

 نگاهم زمزمه کرد: ی

 ،یایامشب همسر من به حساب م نیچشماش رو تو سرگردونه! شانا تو از هم یکس نمیدوس ندارم بب وقت چیه-

 خانم کوچولو!

 ماندم. یدر جا فیحرکت و بالتکل یباز جلو آمد. چشمانم به شدت گرد شد و ب و

 یروابط عاطف نیمن هم وارد چن یزود نیکردم به ا یدارند، اما فکرش را هم نم یبودم دو عاشق چطور روابط دهید

 رقم زده بود. میبد و نفرت بار برا یکه تنها خاطره  ریسم زیشوم.! آن هم بعد از آن حرکت نفرت انگ یا

 حس هزاران برابر فرق داشت! نیرنگ و طعم ا قتایحق اما



 برد ادیگذشته ام را 

232 
 

 یاش م یرا بسته بود و ِاال حتما همراه مینداشتم! فقط شرم و خجالت دست و پا یحس بد چیه ایدر کنار برد من

 کردم.

 کوتاهش شدم و فاصله گرفت. یکرد، با عجله چشم بستم و که متوجه خنده  یکه باز شد و با نگاهم تالق چشمانش

 مردمکش بلغزد. یباعث شد نگاهم آرام رو یو تاب نگاهش را نداشتم، اما کنجکاو دیکوب یگنجشک م کیمثل  قلبم

 نشست. شانیگر گرفت که دستش نوازش وار رو میعمق گرفت و دندان نما شد. گونه ها لبخندش

 شانا! یهست یدوست داشتن یلیتو خ-

 رخ داده باشد! نمانیب یبزرگ یحادثه  نیچن شیپ یچند لحظه  نیهم شدیزده نگاه از او گرفتم. باورم نم خجالت

 :دیحسم را درک کرد که به سرعت بلند شد و پرس انگار

 ؟یشام خورد-

 جواب دادم: آهسته

 وقته. ریبخوابم د رمی. مستمین گرسنه-

 کرد و گفت: میتبسم تماشا با

 کنم. تیخودم رسما از خاله خواستگار دیشما! با یخونه  میری. اول از همه باهم ممیکار دار یفردا کل-

 :دمیرا شن شیسمت اتاق رفتم که باز صدا ریو سر به ز دمیلبم را گز ی گوشه

 آخه گمون نکنم امشب خوابم ببره! نجام،یمن ا یداشت یکار-

 را تند تر برداشتم. میفوت کردم و قدمها رونیدانستم بخاطر چه بود! نفسم را ب یم

 زد. یم نهی. نفسم تند شده و قلبم با شدت به سدمیتخت خز یرا پشت سرم قفل کردم و رو در

 

به  یجسارت نیچن ایقلبم افتاد؟ چرا برد یبرا یچه اتفاق ایخدا ایبوده باشند! خدا یقیاتفاقات حق نیا شدینم باورم

 هم فشردم. یداغم گذاشتم و چشمانم را رو یشانیپ یرا آب کند؟! دست رو خمیخواهد  یخرج داد؟ مثال م
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 کرد که بتوانم راحت بخوابم! یداخل سالن آنقدر دلگرمم م ایبرد کیزده بودم، اما حضور نزد جانیه

* 

 از پشت در بلند شد: ایبرد یبه بدنم دادم که صدا یو قوص کش

 دمت؟یچند ساعته ند یدون یصاحاب منم باش. م یبه فکر دل ب ؟یظهره هنوز خواب کیشانا نزد-

نداشته بودم و  یخواب درست چیو ترس، ه ییتنها لیچند روزه به دل نیپوف کرده به در اتاق زل زدم. ا یچشمان با

 را تجربه کردم! یخواب آرام نیبودم که چندل گرم و پر آرامش  ایآن قدر از بودن برد شبید

 دهانم را فرو دادم و به اجبار گفتم: آب

 !دارمیب-

 کردم لبانش از هم کش آمد. حس

خونه تون!  میریهم بشه. بعدم م شبیکه جبران شام نخوردن د رمیبه کارام برسم بعدم غذا بگ رمیچه خوب. پس م-

 .یایکه راحت با خودت کنار ب رمیم رون،یب یایب یکش یدونم خجالت م یم

 دندان گرفتم. ریلبم را ز ی گوشه

 .رمیدوش بگ رمیباشه تا اون وقت م-

 واضح تر شد انگار لبانش را به در چسبانده بود. شیصدا

 .یرو بدون یزیچ هیخوام  یشانا؟ م-

 قرار شد و تمام جانم گوش شد. یجمله اش ب دنیشن یبرا قلبم

 اوردم،ی! خالصه دووم نادیز یلی... خهیادیتا دوست داشتنت راهِ ز دمیبا خودم فکر کردم د یلیتا حاال خ شبیاز د-

 عاشقت شدم!

 در رفتم. کینپرد. بلند شدم و نزد رونیب نهینکند و از س یباز وانهیقلبم فشردم تا د یرا رو دستم

 در گذاشتم و زمزمه کردم: یرا رو دستم
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 باشم! بایحس ز نیا قیال دوارمیام-

 شوکه ام کرد: شیصدا هیکردم رفته، اما بعد از چند ثان گمان

 !ی! مطمئنا هستیهست-

 و من ناخوداگاه لب زدم: دیبه گوشم رس شیقدم ها یصدا

 خداحافظ...-

* 

 

. هر چه ورق ردیگ یزند و درد م ینبض م یگذارد و ه یم یام سر ناسازگار قهیکشم. شق یلرزانم م یلبها یرو دست

 پاره شده اند. گری. مشخص است صفحات دنمیب ینم یگرید زیزنم چ یم

خواهد. نگاهم  یعطر خوشش را م یو بو ییکند. دلم لطافت گل اهدا یگذشته را م یو شانا ایبرد یاراده دلم هوا یب

 یام م ینیو به ب ستمیا یدهد. م یعطر همان بو را م ی شهیش نیلغزد حتم دارم ا یم نهیعطر کنار آ ی شهیش یرو

 یما احساس نیگفت که در گذشته ب یدرست م ایا، بردیشوند. خدا یم یچسبانمش. چشمانم با تراوش عطر پر و خال

 خورد. یم چیپ شیدلم از کارها یکردم. حت یرقم خورده است، اما من باور نم

که ظاهرا با دست خودم نوشته شده  یدفتر، خاطرات نیا ی کبارهیزند. حضور  یم چیسوال و اما و اگر در مغزم ت هزار

 دهیبوس ایکنم توسط برد یفکر م یشود وقت یدارند! نفسم تنگ م یتازگ میکه انگار برا یاند و اتفاقات تلخ و خوش

حرکات و رفتارم حساس باشد، حاال  یحق داشته رو ایا بردیداشتم! خدا یتوجه یشده ام. چقدر به او و احساسش ب

 یچه اتفاق نیبعد از ا یعنی. میقول ازدواج به هم داده بود یاست. ناسالمت هیقابل توج میبرا شیرفتارها یلیعلت خ

 !دهبو یداماد نیداشتن چن شیمادرم؟! اما نه، مادر آرزو ای نیوصلت مخالفت کرد؟ خاله مه نیبا ا یافتاد؟ چه کس

 نهیافتم قلبم در س یبه نام غزل م یدرخواست ازدواجش و بعد حضور دختر ادی یوقت رمیگ یدندان م ریرا ز لبم

خواست من هم همراهشان به باغ بروم تا مبادا  یشود. آن شب چقدر نگاهش ملتمسانه جلوه کرد وقت یمچاله م

 نیا یکنم ادامه  یفشارم و فکر م یرا م میوکرد و من چه در سر داشتم! گل یهمراه غزل تنها باشد. او چه فکر م

 میزنگ تلفن از جا ی! صدام؟یدار یروزگار نیگذشته بود که حاال چن ایچه بر من و برداحساسات چه بود؟ آن سالها 

 دهم. یروم و تلفن را پاسخ م یم منیسست به نش ییپراند. با قدم ها یم
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 بله؟-

 الو شانا؟ چرا صدات گرفته؟ -

 پرسد: یاست که در ادامه مردد م یشاد

 کردم؟ دارتیاز خواب ب-

 .یبودم شاد دارینه ب-

 رود. یم لیتحل شیصدا

 ؟یاستراحت نکرد یعنی-

 نتونستم. یعنینه نشد. -

 پرسد: یم هول

 چرا آخه؟-

 نگران نشو من خوبم. ستین یطور-

 وا؟یش شیپ یایب یتون یم یعنی-

 شده. کیهست که هوا تار یساعت کیآورم  یم ادیافتاد و به  یخانه م یکیچشمم به تار تازه

 .امیو م رمیگ یدوش م هیخونه. من  ای. تو بامیآره آره م-

 . فعال.یمونم تا برس یم-

تشک  ریها دفتر را ز نیکند، اما با تمام ا یآرام سر نم یا قهیگردم. ذهنم دق یکنم. به اتاق برم یرا قطع م تماس

 روم. یکنم و با برداشتن حوله سمت حمام م یتخت پنهان م

. ستمیا یم رشیکرخت ز یکنم و با اندام یکنم. دوش را باز م یزنم و لباس از تنم م یمخصوص را پا م یها ییدمپا

 شود. خیتنم س یشود موها یشود و باعث م یم ریتنم سراز یآب ولرم رو
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قد. از نوشته  میپنج فرزند قد و ن دنیافتد آن هم با به دندان کش یم یکه در اوج ثروت به قعر چاه بدبخت یمادر

سطر به  یال به ال شدیرا م یها باز دلتنگ نیدهم، اما با تمام ا یمشخص بود به کارها و رفتارش اصال حق نم میها

 حس کرد. میسطر نوشته ها

 

نکرد و تا به  ییدر حقش جفا رضایخودش نبود، اما عل لیداده بود که گرچه به تما یکه به اجبار تن به ازدواج ییوایش

 شته است.امروز از عمق جان دوستش دا

داد.  حیو اتاق مجهزش را به در کنار ما بودن ترج نیدر کنار خاله مه یکه زندگ یدخترک ده ساله و ساده ا یشاد

 ایو  نیکنم چرا خاله مه یدانم، اما هر چه باشد حاال خوب درک م یخانه و مستقل است را نم نیحاال در ا نکهیعلت ا

 یخواهر واقع یراحت است که شاد المیدانم و خ یرا خوب م نیادانند. الاقل  یاو را دختر و خواهرشان م ایبرد یحت

 من است.

 حاال هم حس کنم. نیاش را هم یسالگ کی ینیریتوانم ش یکه م یدختر کوچک و بامزه ا بایشک

توانم داشته باشم اما هر چه که هست، حاال همان توجه ها را  ینم شیکارها یبرا یحیتوض یکه... به راست ییایبرد و

 و بس! نیخواهانم. هم شیاز سو

 کنم: یلب زمزمه م ریزنم و ز یم میبه موها یچنگ

 !نیشاه-

در حقم کرد. چه بد  یی. چه بد جفامیکرد برا یا یخبرم و چه بد برادر یامروز هم از وجودش ب یکه حت یبرادر

 به دل دارم. نهیمن حاال هم از او ک نمیب یکنم م یساخت. حاال که فکرش را م انیع میبرا یدردسر

 کشد. یدر دلم شعله م یزاریندارم، اما با خواندن همان چند صفحه از دفترم حس ب ادیبه  یزیچ نکهیا با

 چیاست، اما ه بیتوان نامش را مسبب تک تک اتفاقات تلخ گذشته نام برد. عج یکه م یپدرم زنده است؟ پدر یعنی

 به او در دل ندارم. یحس بد

 فشارم. یهم م یرا رو چشمانم
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حاال هم همان ترِس نوشته شده در دفترم را دارم. به  یلرزد. حت ینامش هم م یتنم از زمزمه  ر،یسم ر،یسم ر،یسم

منفور که شوم. آن مرد  یگاهم م یگاه و ب یترسم. حاال متوجه کابوس ها یمن از آن موجود منحوس م یراست

 ندارد. ییام جا یفعل یتواند باشد! خدا را شکر که در زندگ ینم ریجز سم یهستم، کس یاز او فرار شهیهم

 .زمیر یکشم و شامپو را کف دستم م یکنم. تنم را دست م یاز فکر آن دفتر و اشخاص مرموزش دل م یسخت به

*** 

 

 .ستمیا یکه الزم بوده برداشته و منتظر آژانس م یلیو حاضر و آماده ام. وسا دهیرا سشوار کش میموها

 

 .رمیگ ینظر م ریسر درِ اتاق ها را ز وا،یشوم و به دنبال اتاق ش یوارد بخش م مارستان،یبه ب دنیرس با

 شود... یزمان و مکان فراموشم م ایبرد دنیشود و من با د یبکشم در باز م نییرا پا رهیخواهم دستگ یکه م نیهم

وجودم  یبیشود و با وجود همان احساس، حس خاص و عج یم یتداع میکه در دفترم خوانده بودم برا یاتفاقات تمام

. زمیاشک بر ییو تنها یمدت دور نیا یرا فرا گرفته و به شدت دوست دارم خودم را در آغوشش گم کنم و به اندازه 

 دارم. ینم غیپر از حرفش را از چشمانم در اننگاه به چشم یدهم، ول یشدن به چشمانم را نم سیخ یاجازه 

است  بیخودم هم عج یکه برا یاقیدهد، اما من با اشت یم یا یو سالم خشک و خال دیآ یزودتر به خودش م او

 پرسم. یحالش را م

 سالم حالت خوبه؟-

م سر و وضع بعد ه دیکه احسان را مقابل در خانه د ی. درست از همان ظهردمشیدانم چند وقت گذشته و ند ینم

 قلنبه شده باشد. رتشیکنم حق داشته رگ غ یمن مقابل در. حاال که فکر م بیعج

 زند: یرد شدن از کنارم تنها لب م نیو ح ردیگ یپهنش را فرا م یابروها اخم،

 ممنون.-
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عذر بخواهم و  میها یکنم. تا به خاطر تمام بد رفتار یریاورکتش را بکشم تا از رفتنش جلوگ نیخواهم آست یم

و  فیظر یاما صدا م،یبساز یدیجد یو با هم روزها میها را فراموش کن یو بد ایدانم. پس ب یرا م زیمن همه چ میبگو

 شود: یسد راهم م یزنانه ا

 !داریسالم شانا خانم. مشتاق د-

 !نمیب یم ایخواهم باور کنم غزل را همراه برد ینم چیکنم و ه ینگاه دخترک م مات

به  ایگذرد و دوشادوش برد یوجود ندارد. از کنارم م میدر پاها یکنم توان یزند و حس م یم یبه خشک میگلو

 به غزل نداده ام. یآورم هنوز جواب یم ادیلغزد و به  یهر دو م ی. نگاهم روستدیا یم میتماشا

 توانم لب باز کنم. یم یاست که به سخت بیکنم به خودم مسلط شوم اما آنقدر حالم عج یم یسع

 !نیآورد فیمالقات تشر یبرا نیلطف کرد یلیسالم غزل خانم. خ-

 :دیگو یخاص خودش م یو با طناز ردیگ یلبانش را فرا م لبخند

 منم هستن. یجان، آشناها ایبرد ی. آشناهادیحرفو نزن نیا-

 جان( رفته است! ای)برد یواژه  یپ حواسم

تان است، اما وجود  نیب یزیخواهد بپرسم مگر شما چ یدلم م یلیدهم. خ لیتوانم مثل او لبخند تحو ینم چیه

 دارد. یآن دو در امان نگاه م ی رهیمرا از نگاه خ یشاد

 حالت خوبه؟ زم؟یعز یشانا اومد-

سر  وایبردن ش یکند. هنوز هم نگران حالم است. درست همان وقت که اورژانس برا یرا گرفته و نگاهم م میها شانه

 افتادم. نیزم یشد و از شدت درد با زانو رو نیسنگ یوزنه  کیمن سرم  د،یرس

 زنم: یم لب

 خوبم...-

 کند. یم ایرو به برد یشاد

 استراحت کنه. یحالش بد شد. به اجبار فرستادمش خونه کم یحساب وایش یدردا دنیشانا با د-
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 .دیآ یمرتب کردن شال باال م یدهم و هول و مضطرب دستم برا یم یکه در دست دارم را به شاد یلیوسا

 .ستدیا یدارد که قلبم م یسمتم برم یقدم ایبرد

 شام منتظره. فعال. ی. مامان برامیریم گهیما د-

 کند. یقدم تند م ایکند و به دنبال برد یم یگذرد. غزل هم خداحافظ یدهد و از کنارم م یتکان م سر

 است! انیدر م یجد یموضوع یعنی نیشام منتظر آن دو است! و ا یبرا نیمه خاله

هم  وای. هم شمیشو یم وایخورم. هر دو وارد اتاق ش یو من بغضم را فرو م ردیگ یم یکمرم جا یرو یشاد دست

ام را هضم کنم که  دهیکه د ییها زیشوم تا تمام چ یولو م یصندل یبرند که رو یبه سر م یقیپسرش در خواب عم

 زند. یوجودم م یخالص را به تکه ها ریت یشاد

 نه؟ یشوکه شد ایغزل همراه برد دنیاز د-

محض است و  قتیو غزل باهم شوکه ام که حق ایبرد دنیمورد که از د نی. اچمیپ یاز عرقم را در هم م سیخ دستان

 اعتراف کنم؟ یبس، اما چطور مقابل شاد

 یاری میرا تماشا کنم، اما پاها رونیو ب ستمیکنار پنجره با لمیخورد. چقدر ما یهوا م یکیلرزانم از پنجره به تار نگاه

 لرزند. یشده و از درون م خیتکه  کیکند. مثل  ینم

 مورد مواجه شوم. نیرا درک کرده ام با ا ایحاال که عشق برد ستیمنصفانه ن یراست به

از مقابلم گذشته و پشت  یام ک دهیدهد. نفهم یو آرام ماساژشان م ندینش یهر دو شانه ام م یرو یگرم شاد دستان

 رسد: ینجوا گونه به گوشم م شیسرم قرار گرفته. صدا

 ؟یزن یکنه شانا. چرا با من حرف نم یم تتیداره اذ یزیچ هی-

 حرف زدن را. یاما نه توانش را دارم نه رو ،یخواهد شاد یرا م نیچقدر دلم ا آه

 دهد: یکند که ادامه م یرا خوب درک م نیا انگار

 آخه؟ یزیر یتو هستم شانا. چرا درد دالتو تو خودت م یمن خواهر واقعباور کن -
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حاال وقتش باشد  دیروم. شا یم شیدارم و تا کنار پنجره پ یقدم برم ی. به سختستمیا یم میبه روبه رو در جا رهیخ

 کند را بزنم. یم ینیدلم سنگ یکه رو ییتا تمام حرف ها

 نالم: یاراده م یزنم و ب یرنگ را کنار م یصورت ی پرده

 

 یگذشته برگردم، اما شاد یبه زندگ نیبفهمم... نخواست نی. چون نخواستنیوقت با من روراست نبود چیچون ه-

تا تمامش سکرت بمونه، اما چرا؟ به  نیمنه. شماها همه تون دست به دست هم داد یاز زندگ یگذشته بخش مهم

بابا ورشکست شده و طلبکاراش تمام  فهممتا ن م؟یافتاد یبه قعر چاه بدبخت ینفهمم تو اوج خوشبخت نکهیخاطر ا

 ازمون گرفتن؟! یبده یثروت مونو جا

 لرزد. یچرخم و فکم از زور بغض م یم سمتش

 !م؟یکرد یم شکشیتو رو پ دیو بابتش با میموند نیخاله مه نیدِ ریتا ندونم ز-

حس  نیدارم. ا یخاص یعالقه  یفهمم چرا به شاد یمن زوم شده. حاال م یمات رو ی. نگاه شادزدیر یفرو م اشکم

 مادر به فرزندش! کیداشتم. درست مثل  یبه شاد یخاص یشود. من از همان روزها عالقه  یاز گذشته القا م

 .زدیر یصورتم م یکند و اشک است که به پهنا یم ینیدر دلم سنگ زیهمه چ ی عقده

منو که  یکه قصد داشت از زور خمار یعرضه! برادر یبرادر ب هی! م؟یبرادر هم داشت هیبفهمم ما  دیچرا حاال با یشاد-

 رشیگ یذره مواد کوفت هیخواست منو به اون مردک بفروشه تا فقط  یاون م یدون یم چیخواهرشم بدبخت کنه. ه

 !اد؟یب

 زنم. یهق م آرام

نشوند که  یسفره عقد یرو پا وایکم شدن دردسراش تو رو به خاله داد. ش یکه مادرمون برا میبود چارهیچقدر ب-

 خبر بسپاره؟ یاز خدا ب ریخواست دست اون سم یمنو هم م یدون یسال ازش بزرگتر بود. م ستیدامادش الاقل ب

تنم  یلگرا گذرانده بودم! چقدر در سن کم پانزده سا یدردناک یگذارم. چه گذشته  یم سمیصورت خ یرا رو دستانم

ام شده بود.  یناج ایسو و آن سو انداخته بودم و در آخر تنها برد نینجات از آن فالکت چنگ به ا یو برا دهیلرز

 اندازد. یم نیدر اتاق طن میصدا یلرزش و بلند
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 ...ایبفهمم من و برد دیچرا حاال با-

 کنم: یزمزمه م یکم آورده ام، اما به سخت نفس

 !میبه هم عالقه مند بود-

مرا به  یو شاد میزیر یروم. هر دو آرام اشک م یکشد که در آغوشش فرو م ینم یو طول دیآ یم یشاد یپا یصدا

کدام از  چیخسته هست که ه یآنقدر وایترکد و چه خوب که ش یکند. دلم از غصه دارد م یم تیاز اتاق هدا رونیب

 است. دهیرا نشن مانیحرف ها

 

 قیکشم و رو به آسمان چند نفس عم یم ی. صورتم را دستمینشسته ا مارستانیب اطیدر ح یبعد همراه شاد یکم

 بودم و خبر نداشتم! زیکشم. چقدر لبر یم

 رسد: یبه گوشم م یآرام شاد یصدا

 !یاریب ادیگذشته رو به  یزود نیکرد به ا یفکرشو م یک-

 دهد: یزنم که ادامه م یاز وجود دفتر خاطره نم یکند. حرف یم سکوت

بحث خاله و محمود خان سر حضور من  یمعذب بودم خصوصا وقت یمنو به خونه شون برد، اول کم نیخاله مه یوقت-

اتاق بزرگ برد. پر از عروسک  هیشاهد دعواشون باشم و منو به  نیاز ا شتریتو خونه شون شروع شد. خاله نخواست ب

گرفتم و  یذوق دونه دونه شونو تو بغل م . باممن چقدر عاشق عروسک یدونست یبود. شانا، تو م یو اسباب باز

 شما افتادم. ادی یوسط اون همه خوشبخت هویوجودمو گرفته بود.  یکل یسرخوش

 دهد: یو با بغض ادامه م زدیر یاز چشمش م یاشک قطره

شبو به صبح  یدغدغه ا چیه یکه ب نیخوردن؟ آرامش دار یبرا نیدار ییغذا ن؟یهست یفکر کردم االن تو چه حال-

 یچطور با زندگ نیو شاه وایش ن؟یکن یسر م یا یباز ی لهیوس چیچطور روزاتونو بدون ه بایتو و شک ن؟یبرسون

 یتو م یها هیگر ادی یوقت دمیکش یم ذابهمون جا دلم شکست از اومدنم. تو همون سن کم ع ان؟یکنار م دیجد

 یچطور به مامان و خاله التماس م شینرفته نُه سال پ ادمیضجه ها و التماست تو گوشمه شانا.  یافتادم. هنوز صدا

 .یریتا منو پس بگ یکرد
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 است. سیخ هیکشد و صورتش از گر یم یقیعم نفس

 ،یسرخوش ،یو مدرن، آرامش، باز بایز ریلوازم التحر ،یعال یبرام کم نذاشت. مدرسه  یچیه نیتمام مدت خاله مه-

سر  هیشماها تو سرم وول نخوره. درسته کم سن و سال بودم، اما شبا با گر ادی یبرام فراهم کرد تا لحظه ا نارویتمام ا

 خانواده ام تنگ بود. یبرا کمیذاشتم. دل کوچ یم فمیبالشت نرم و لط یرو

 

 .میکن یو هر دو با غم به هم نگاه م ردیگ یکشد. دستم را م یاش را باال م ینیب

از  دمیفهم یهوامو داشت. م یهم تازه از خارج اومده بود و کل اینداشت. برد یمشکل گهیمحمود خان با موندنم د-

. اصرار داشت یرو از خانواده اش جدا کرد یزد که چرا شاد یبره. مدام به خاله غر م یمون رنج م یاوضاع خانوادگ

 یواشکیبار که  هیاما  ست،یدر شان تون ن نیکن یم یگکه زند ییگفت جا یشما دست و پا کنه، م یبرا یبهتر یجا

 یبذاره. چون اونجور ارتونیدر اخت یبهتر یتونه جا یگفت نم یکه م دمیشن نیبودم، از زبون خاله مه ستادهیگوش ا

خواست تمام محبتاشو پس  یدلم م یبه من داشت. گاه یادیز یخودش نگه داره. عالقه  شیتونه منو پ ینم گهید

کردم. اگه  یباشم، اما خاله بدجور بهم وابسته بود. نُه سال تمام کنارشون زندگخانواده ام  شیخوام پ یم بگمبزنم و 

 گهیو مرد، د اوردیو مامان دووم ن یتو تصادف کرد یگذاشتن دروغ نگفتم، اما وقت هیبگم از جون و دل برام ما

آپارتمان بهم دادن و  هیخونه تو  هیکنم.  یزندگ تقلاصرار و خواهش خواستم مس یتنها بود. با کل باینتونستم! شک

 ی. گرزدیخودم. خاله هر روز بهم سر م شیگرفتم و آوردم پ بارویمن دست شک

 

 یکاف گهیکاراشم، اما د ونیکم نگذاشت و من تا آخر عمر مد یزیشون، درسته که برام چ شیکرد تا برگردم پ یم ه

 لم،یخاله ام شانا. خرج تحص ونیمو مد یداشتن. من تمام زندگ اجیاز گذشته بهم احت شتریبود. حاال خانواده ام ب

و خاله  ایبرد ونیپرداخت کرد. تمام عمرم مد ایتو! تمامش رو برد مارستانیمخارج ب یخونه ام، حت ،یخرج زندگ

ه و رفتار خال دوارمیمحبتاشو جبران کنم. ام فمهیکنم چون وظ یبا خاله رفتار م یا گهیهستم شانا. پس اگه طور د

 !یرو نسبت بهم درک کرده باش ایبرد

که  یکنم. تمام توجهات شان را، تمام احترام یکنم. حاال خوب درک م یفشارم. درک م یهم م یرا رو چشمانم

کنم و آن حضور  یرا درک نم زیچ کیباز شده بود، اما  یزندگ قتیحق یقائل بود. حاال چشمانم به رو شانیبرا یشاد

 ست! ایبرد یغزل در زندگ
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 مخالف نبود؟ پس چه شد؟ ایبرد مگر

 کنم. ینگاه م یخجالت به شاد با

 که نبود، با غزل ازدواج کرده؟ یمدت نیتو ا ایبرد-

 :دیآ یکشد و به حرف م یچشمانش م ریکند. دست ز یم میمبهوت تماشا یشاد

 دارن! یبرنامه ا هیماه ظاهرا  نیآخر ا یازدواج نه، اما برا-

 .ردیگ یدرد م میفشارم. گلو یهم م یرا رو لبانم

 مردد است. یگفتن حرف یشود. به چشمانم زل زده و برا یگرفته م یتوسط شاد دستانم

 .نینکن یرو ازم مخف یزیچ گهیحرف بزن! لطفا د ؟یگذره شاد یتو سرت م یچ-

 :دیگو یم یو به سخت ردیگ یدندان م ریرا ز لبش

 ومده؟ین ادتی زیمگه همه چ-

 دهم. یدهم و شانه باال م یبزنم؟ آب دهانم را فرو م یاز وجود آن دفتر حرف دیکنم. با یم اخم

 !زینه همه چ-

 .دیآ یصورتم به گردش م یاجزا یو کنجکاو چشمانش رو مردد

 !یزد یچطور ممکنه؟ پس... پس چطور اون حرفارو م-

 دهم: یو جواب م رمیگ یم ینفس

 حاال بهم بگو.  نیهست هم یا گهید زی! اگه چیدونم شاد یقدر م نیمن فقط هم-

 کنم: یکنم و نجوا م ینگاهش م ملتمسانه

 کنم. یخواهش م-

 پرسد: یکند و م یمرا کنجکاو کرده است. سر کج م یحساب نیشود و ا یاز اشک پر م چشمانش
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 رو از سرت دور کن! ایفکر برد-

 :میگو یدهم و م یبندم. آرام سر تکان م یرا با فالکت م چشمانم

 واقعا به عنوان عروس قبولش داره. نیکه خاله مه یکنه! کس یداره با غزل ازدواج م ایدونم... برد یم-

 کند. یعجله نگاهم م با

 !ستین نیموضوع فقط ا-

 :دیگو یکه در ادامه م ردیگ یرا فرا م میابروها اخم

 !ی... باهش ازدواج کنیتون ی. نمیباش ایبا برد یتون ی! تو نمییموضوع خود تو-

 زند. یخالص را به جانم م ریاز اشک ت زیلبر یبا چشمان یباز مانده که شاد دهانم

 شانا! یتو متاهل-

 

 

 

 سوم:)حس مبهم( فصل

 

 بک فلش
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اواخر با وجود  نیتنگ بود. ا یدلبرک کوچکش حساب یشد. دلش برا الیوارد و دیخر یپر از پاکت ها یدستان با

 گشود و شادمان صدا زد: دیشد. در را با کل یدلتنگش م یادیاندک، باز هم ز یکینزد نیهم

 .یبخور ضعف کرد یزیچ هی ایشانا من اومدم. ب-

 ها را به آشپزخانه برد و با همان تُن بلند صدا گفت: دیخر

 یفکرشم نم ؟یبا دلم آخه فسقل ی. تو چکار کردزنهیپر م دنتید یدلم برا گهید رونیب ایام. ب یحال هیشانا امروز -

 دلم تنگ بشه! نطوریکردم با گذشت چند ساعت ا

 .دیتپ جانیبا ه نهیلبخند از لبانش کنار نرفت. قلبش در س یگذاشت و لحظه ا زیم یبشقاب رو دو

 کنم. یاصال نگات نم ایخب ب ؟یکش یشانا؟ خجالت م-

 و در دل گفت: دیحرف خودش خند به

 .دنشیواسه د زننیآخه؟! چشام له له م شهیمگه م-

 گذاشت. زیم یرو وانیو قاشق و چنگال را به همراه دو ل دیکش یقیعم نفس

فوت کرد. نکند حمام باشد؟ سمت اتاق قدم برداشت  رونیاتاق انداخت و نفس کوتاهش را به ب یبه در بسته  ینگاه

 گفت: یوصف نشدن یو همان طور با شوق

 یکرد من تشنه  شهیچه م یول ا،یناز دار یلی. خنمتیبب امیب دیسراغم. همش خودم با یایبار نشد تو ب هی-

 .دنشمیخر

 به در زد. یا تقه

نه؟ من  یشیم دیاز خجالت سرخ و سف یو ه یخند یبه حرفام م زیر زیر یو دار ینشست وارید یالبد االن گوشه -

 .گهیشناسمت د یم

 به در وارد کرد و گفت: یضربه ا باز

 هان؟ ستیتونم باز کنم؟ قفل که ن یم درو-
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هم گذاشت. آرام آرام در  یو چشمانش را رو دیکش جانیپر از ه یو در باز شد. نفس دیکش نییرا پا رهیآرام دستگ و

 کرد. یلبانش را ترک نم یکه کامال باز شد. لبخند لحظه ا نیرا هل داد تا ا

مدت.  نیبار اوله چند ساعت تنهات گذاشتم تو ا یدون یعاشقت شم. آخه م شتریاگه االن نگات کنم گمونم ب گمیم-

 تحمل ندارم. گهید

لبخندش  کبارهیشد. به  رهیخ ندیکرد شانا را بب یکه گمان م یواریچشمانش را باز کرد و به همان کنج د کبارهی به

 گفت: دهیته کش ییصدا که با شدیدرهم م شتریکم رنگ شد و در اتاق چشم چرخاند. هر لحظه چهره اش ب

 شانا؟ ییکجا-

نبود، اما مشخص است چند ساعت  نجای. نه ادیکش هیمرطوبش را به ر یحمام پا تند کرد. در را باز کرد و هوا سمت

 حمام بوده. شیپ

 باال داد. یزد و نگاهش را به طبقه  رونیعجله از حمام ب با

 تروخدا جواب بده. ؟ییشانا باال-

 .شدیلرزان م شیشانا را صدا زد. رفته رفته صدا یو ه دیعجله پله ها را باال رفت و به همه جا سرک کش با

 

 از شانا نبود. یو به باغ رفت. با عمق جان، روح و قلب و جانش را صدا زد، اما خبر دیدو نییها را پا پله

تنومند درخت گرفت.  یسراپا نگاه داشتن خود دستش را به تنه  یزانو زد. برا یخم شد و کنار درخت شیزانوها

 چشمانش تار شد.

  ؟یرفت یشانا کجا گذاشت-

منزل مادرش را گرفت.  یآورد و شماره  رونیب بشیکه به سرش زد، با عجله تلفن همراهش را از داخل ج یفکر با

 :دیچیخدمتکار خانه در گوشش پ د،یناه یصدا

 الو؟-

 رو بده به مادرم. زود باش. یگوش-
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 االن. نیچشم آقا. هم-

 .دیچیپ یمادرش در گوش یمنتظر ماند که صدا یا قهیدق

 ؟یرفت یاحوال ول کرد ضیزد؟ منو مر بتیغ هویکجا  شبیجان؟ معلوم هست تو از د ایبرد-

 :دیمقدمه پرس یمشت شده اش را مقابل لبانش گذاشت و ب دست

 شده؟  یمامان خبر-

 :دیمتعجب پرس مادرش

 ؟یچه خبر-

 مشتش فوت کرد و جواب داد: انیو ناراحتش را م ینفس عصب ایبرد

 !یهر چ-

 داد: حیتوض یسالنش دوخت. سپس بعد از مکث کوتاه دیجد یپرده  ینگاهش را رو نیمه

 شده. دایاالن خاله ات زنگ زد گفت شانا پ نیآها آره... هم-

 کبارهیبه  یماند، ول رهیخ شیمات و غم زده به رو به رو یقیافتاد. دقا نیزم یدر دستانش شل شد و به رو یگوش

 زد: ادیو فر دیدرخت کوب یبه تنه  یمشت محکم

 .شدیداشت درست م یشانا... چرا؟ چرا حاال؟ حاال که همه چ-

تند به سمت  ییدستش انداخت. با قدم ها یبه هم فشرد و نگران کت اسپرتش را در آورد و رو تیرا با عصبان لبانش

 مهم تر بود!  شیبرا یگریگذاشت، خصوصا حاال که شانا از هر زمان د یم شیتنها دیدر رفت. نبا

* 

 

 ساعت قبل... چند

 ...شانا
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تمام شد! آن همه استرس و ترس آخرش به  زی... همه چاشکریو با لبخند چشم بستم. خدا ستادمیدوش ا ریز

 شد. لیو امن تبد یمامن قو کیچون  یآرامش

 شد. یلبخند از لبانم دور نم یا لحظه

 قرار است باالخره داماد خودش شود؟! ایکه برد شدیکرد؟ خوشحال م یچه م دنمانیمادر با د یعنی

 ماساژ دادم. شانیخوشبو را رو یزدم و شامپو میبه موها ی. چنگدمیکش جانیاز ه زیلبر یآه

اول گرفته  یدهایخر نیب ایشامپو را خود برد نیشد. آخر ا یدر ذهنم زنده م ایبرد ادیعطرش  یبار با استشمام بو هر

 داشت! یو حاال استفاده کردنش شوق خاص

حوله  میبرا ایخشک کردن تنم، محتاج ملحفه نبودم. برد یمثل بار اول، برا گریحوله را دورم گرفتم. د س،یخ یتن با

 کرده بود. هیته زیتم ی

اما  ست،ین الیو ایدانستم برد یکردم. م تیشال هدا ریمرطوبم را ز یو موها دمیلباس پوش یوصف نشدن یشوق با

 آمدم. رونیب دهیلباس پوش طنتشیاز ش اطیمحض احت

نگاهم سمت پنجره رفت و لبخندم دندان نما شد.  یرا شانه زدم، لحظه ا میموها نهیراست به اتاق رفتم و مقابل آ کی

 !ستادهیا میکردم از پشت پنجره به تماشا یم الیدانم چرا هنوز خ ینم

که دور مچ دستم بود بستم شان و سمت در  ییرا در دست جمع کردم. همراه با کش مو میتکان دادم و موها یسر

 اتاق رفتم.

دهد؟ آن هم بعد  ینشان م یچه عکس العمل ندیبب ایو به خانه فکر کردم. مادر، مرا همراه برد ستادمیا نهیشوم کنار

 هفته! کیاز گذشت 

شد؟  یچه م نیاما خاله مه ابد،ی صلهیموضوع ف نی. تا مگر زودتر امیو عزم رفتن کن دیایب ایتو دلم نبود تا برد دل

دهد، اما پدر و مادرش هستند.  ینم تیشان اهم یو به نظرِ منف دیآ ینم شیپ یداد مشکل نانیاطم ایدرست بود برد

 آنها... یاجازه  یشود ب یمگر م
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. با عجله دیایداخل ب ایو منتظر ماندم برد دیباز شدن در سالن باعث شد با شتاب سر کج کنم. قلبم تند کوب یصدا

 شالم را مرتب کردم. چه زود آمده! مگر نگفت تا وقت نهار کار دارد؟

 ت...دم به داخل سالن گذاشاز هم کش آمد که باالخره ق جانیاز شدت ه یام حبس ماند و لبانم ه نهیدر س نفس

 را داشت! شیکه دلم هوا یراست

 کردم که... لینگاهم را سمتش ما یلبخند مچهین با

شد.  دیخط صاف و نگاهم پر از ترس و ترد کیماندم. لبانم تنها  یو همان طور خشک در جا دیبرق از سرم پر ناگهان

 قلبم کندتر از قبل زد. یسرم فرود آمد... و ه یخراب و رو کبارهیبه  میو آرزوها دیتمام ام

 

و  زدیبه صورتم م یمحکم یلیس یخواب باشد، کاش کس زیهمه چ ایاش زل زدم. خدا یبه چشمان وحش دهیترس

 کینزد قتیحق نینه... من ا ایباشم. خدا دهی. کاش مثل هر شب کابوِس بودنش را دشدیاو مقابلم ظاهر م یجا ایبرد

 خواستم... یرا نم

شد. آنقدر مچ دستم را  دهیکه دستم کش دمیصورتم کوب یچشمانم تار شد. از ته دل زار زدم و دستانم را رو ناباور

باغ  ی دهیخشک یبرگ ها یرو میخارج شد که قدم ها الی. از ودیکش یم ریمحکم گرفته بود که تا مغز استخوانم ت

 ییتماشا ایدن یجا چیه گری. از نظر من ددیباغ خشک نگزرد ر یبرگ ها نیمثل هم کبارهیبه  دمیفرود آمد. تمام ام

 دایاو پ یسر و کله  یتیموقع نیدختر عالم من بودم که در چن نیتر چارهیوجود نداشت. قطعا ب ییآرزو چینبود. ه

 شده بود...

 کرد. یلب ناسزا نثارم م ریبه نفس نفس افتاد و ز تیشدت عصبان از

را باز کرد و  لشیمرگ کردم. در اتومب یو آرزو دیکش ریمغزم ت یها رگیدر باغ پشت سرم بسته شد تمام مو یوقت

 به داخل هلم داد.

 دهانم فرود آورد. یرو یمحکم یتار نشستنش در کنارم را تماشا کردم که ضربه  ینگاه با

 

 ؟یکن خی یکه من و ننه مو سنگ رو اره؟یپت یکن یاز دست من فرار م-
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 یرا رو میکه پا نیاما هم دم،یرا کش رهیبه فرار گرفتم. با شتاب دستگ میتصم یآن ینگاهش کردم و در حرکت ناباور

 شد. دهیکش یا انهیبه شکل وحش میگذاشتم، بازو نیزم

هفت پشتت  یبرا یکرد یبار که زرنگ هیهمون  ؟یبار قسر در بر نیا ذارمیم یکرد الی! خ؟یهار شد هیهان چ-

 بچه؟ یدیشاخ بشه. فهم ریبخواد واسه سم یکس دهیی! مادر نزایجا به بعدش تو چنگ من نیاز ا گهیبسه. د

 داد زد: لشیراه انداختن اتومب نیدهانم فشردم. استارت زد و ح یزدم و دست رو هق

منو تو محل  ی. آبرونیو بب نیکنم حاال بش یم سیدهنتونو سرو ؟یخونه خال نیاومد نیبا اون مردک پاشد ییدوتا-

 ! فقط بتمرگ و تماشا کن...ارمیبه سرتون م ییچه بال نیفقط بب ؟یکن یم خی یمنو سنگ رو یننه  ؟یبریم

 ندهیباشند. ترس از آ قتیها حق نی. هنوز باور نداشتم ادمیلرز یزدم و م یو تنها بودم که فقط هق م دهیترس آنقدر

 فشرد. یرا گرفته و م میاطراف گلو سمانیر کیداشتم که مثل  یمبهم ی

من و  ییتنها نیو مزخرفش ب یافکار منف نکهیداشت، ا قتیتا چه حد حق شیدهایو صحت تهد بردیمرا کجا م نکهیا

 نگران بودم. ایبرد یاز خودم برا شتریترساندم. ب یاز همه م شتریب دیچرخ یم ایبرد

 کند؟! یم مانیراجع به من و قول و قرارها یچه فکر الیکه برگردد و حاال

 شدم. لشیمتوجه توقف اتومب یقیزار زدم که بعد از گذشت دقا شتریب یسر ناچار از

 بیرا فشار داد و عج می. بغض گلوستادیخانه ا یآمدم. مقابل در رنگ و رو رفته  نییپا نیشد و از ماش دهیکش میبازو

 حس خفقان دور کنم. نیخواست خودم را از ا یدلم م

شده بود  ریهفته پ کی نیباز شد. چهره اش در هم مانیکوچک مان بلند شد و در به رو اطیمادر از ح ییدمپا یصدا

اشک شد و خودم را در آغوش مادر  دیرها شد، چشمانم پر از مروار میاز بازو ریکرد. دست سم یم میو مات تماشا

 رها کردم.

 .دیچیمن پ یکرد و دور شانه ها چادر سرش را رها یمادر گوشه  ینداشتند. دست ها یو جان دیلرز یم میپاها

 شد. داتی... خداروشکر، خداروشکر که پ؟یشانا... شانا خودت-

 را آزاد کردم. میهم فشردم و مثل او صدا یانداخت. چشمانم را رو نیاش در فضا طن هیگر یصدا

 .دیپشت سرمان وارد شد و در را به هم کوب ری. سممیرفت اطیو آرام به داخل ح میدو هق زد هر
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 اش در دست خشک شده بود. یو آبنبات چوب ستادهیا یچشم دوختم. کنار در ورود بایلرزان به شک ینگاه با

 با شتاب مرا از خودش دور کرد و ناله سر داد: مادر

آقا  نیخبر بدم، اما ا سیکردم؟ چند بار خواستم به پل ییاالیهفته چه فکر و خ کی نیا یدون یدختر؟ م یکجا بود-

 کنه. یم داتیاجازه نداد. گفت خودش پ ریسم

 دوخت و از عمق جان گفت: ریرا به سم نگاهش

معلوم  یگور به گور نیتو، اون شاه رتی. بازم به غیهفته برام مثل پسرم بود کی نیپسرم. ا ینیبب تیاز جوون ریخ-

 ست؟یبکشم؟ بس ن گهیخدا از کدوم شون د یزده. ا بشیرفته که غ یکدوم قبرستون ستین

 کرد و مرا سمت خانه هل داد. رییرفتارش با قبل صد و هشتاد درجه تغ ناگهان

 کنه! یخواد م یدلش م یروشن کنم. دختره سرخود شده. هر غلط فتویتکل امیبرو داخل تا ب-

 باال رفت و گفت: ریلب سم ینگاهش کردم که گوشه  ری. متحدیباال پر یناگهان رییتغ نیاز ا میابروها

 !ادی. عزت زمیرس یخدمت مشب با عاقد -

 هول نگاهش کرد و جواب داد: یبا لبخند مادر

 .میبه سالمت پسرم. منتظر-

دو  یجلو برداشتم و با همان صدا یهجوم برد. قدم میبه صورت و گوش ها کبارهیباز ماند و تمام خون بدنم،  دهانم

 رگه و لرزان لب به اعتراض باز کردم:

 مگه من جواب بله دادم؟ ؟یکن یموافقت ممامان؟ رو چه حساب  یگ یم یچ-

 زشتش گفت: شخندیبا همان ن ریرفت، اما سم میبه رو یچشم غره ا مادر

 !ید ینداره که... شب بله رو م بیع-

 داد زدم: کبارهیاز خانه خارج شد که به  و

 سر خودشه، چرا... ریز زیهمه چ-
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 دهانم چفت شد. یمادر رو دست

من  ی. آبرو برادهیورپر یدختره  گمینه؟ برو گمشو تو خونه. برو م ای یریگ ینه؟ خفه خون م ای یش یخفه م-

 پسر و مادرش. نیا یجلو یپولم کرد هی. خدا خفه ات کنه که سکه ینذاشت

 راست به اتاق رفتم و هق زدم: کیگذشتم.  بایو از کنار شک دیجوش اشکم

و  ی! با مسبب تمام بدبخت؟یاونم با ک ؟یذار یزد، قرار مدار عقد م بمیچرا غ یو بپرس یریبغلم بگ نکهیا یجا-

 فرارم؟!

 :دیعجل معلق خودش را مقابلم رساند و دستانش اطراف صورتم قاب شد. پر حرص درون صورتم توپ مثل

 تییآبرو یذارم دستش تا از شر ب ی. امشب دستتو میکن یذارم غلط اضاف ینم گهیبسه. د گهیچموش نشو شانا. د-

 دم؟یسر خم کردم و خجالت کش هیچقدر تو در و همسا یدون یم دم؟یشن ایهفته چ کی نیا یدون یخالص شم. م

رو. خفه شو تا منم  ییپررو نی. تموم کن اهپوکت یتو کله  یشانا! فکر بچه باز یعقل یچون ب یدون ینم ،یدون ینم

 ...ریزبون به دهنت بگ. خفه شو شانا، دمیهفته شن کی نیتو ا ایخفه شم و بهت نگم چ

بود؟ با پشت دست اشک گونه  شتریعذابش از من ب یعنیبود؟  دهیبود؟ چه د دهینگاهش کردم. چه شن انیو گر ناباور

 :دمیام را گرفتم و خش دار نال

 خوام... یخوام! نم یازدواج کنم! نم یخوام با اون عوض یمن نم-

 

 زد: ادیرا در دست فشرد و فر میدو بازو هر

پشت سرت گفتن؟ برو خداتم  ایچ یدون یخوادت. م یهفته هنوز م کی نیدهنتو ببند شانا. از خداتم باشه بعد ا-

 .دنیکنار نکش تیگندکار یشکر کن با همه 

 سر خوردم. وارید یصورتم گذاشتم و گوشه  یرا رو دستانم

بازم با  نمیده. اون وقت بب یو من و از دست همه تون نجات م ادیم ایبرد اد؟یکوتاه م نیفکر کرد شه؟یم یچ ایبرد-

 .یکن یرفتار م ینجوریمن ا

 حرف نگاهم کرد و کنارم زانو زد. یو ب مات
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  ؟یشد وانهید ؟یگ یچرا چرت و پرت م-

منو از  ادیکنه. م یو منو ازت خواستگار ادیب ایاالناست که برد نی. همیفهم ی. اصال خودت مگمیبه خدا راست م-

 .دهیدست شما نجات م

 صورتش چنگ زد و گفت: به

 دختر؟ یگیم یدار یچ-

 داد زدم: هیگر انیم

 .گمیدارم راست شو م-

 ؟یبود ایمدت تو... تو با برد نیا یعنی-

 بغض سر تکان دادم که صورتش را خنج انداخت. پر

 شانا؟ یخدا منو مرگ بده. تو چکار کرد-

 نگاهش کردم. مات

کنم. فقط  یمردک ازدواج نم نی. مامان من با انیشدم بلکه دست از سرم بردار میهفته قا هیچکار کردم مگه؟ فقط -

 دونم... ی. مادیدونم که م ی. مادیب ایبرد شمیجا منتظر م نیهم نمیش یم

که مهم نبود، مهم دل و  نیکرد. ا یرا باور نم میصورتش به من زل زد و انگار حرف ها ی دهیخشک یهمان اشک ها با

 دلم را با حرف ها و رفتارش قرص کرده بود. شب،یبود! همان د ایمن به برد یاعتماد قو

 ... مطمئن بودم!دیآ یدانستم م یم

*** 

 

ساعت، دو  کیساعت بود.  ی رهیدادم. نگاهم خ یگرفتم و تاب م یخودم را در آغوش م یدر اتاق بودم و ه هنوز

 نبود! ایاز برد یت گذشته بود، اما هنوز خبرساعت، سه و چهار ساع
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 بود تا به خواهرم توجه کنم. یبود اما فکر من مشغول تر از آن زانیدستانش دور گردنم آو یاز سر دلتنگ بایشک

 لب التماس کردم: ریبار هزارم ز یدندان له کردم و برا ریرا ز لبم

 آدما نجاتم بده. نیاز شر ا ای... بایبرد ای... بایتروخدا زودتر ب-

 برم. ینم شیاز پ یکار ایدانستم بدون وجود برد یم خودم

 غذا مقابلم نشست. ینیبا س مادر

 با خودت؟ یچشات گود افتاده. چکار کرد ریبردار بخور ز-

 گفت که گرسنه است. ینشست و با زبان کودکانه اش م ینیس یپا بایمن شک یجا

 !؟ییپس کجا ایشد. ساعت دو شد برد خیساعت م ینشاند و مشغول غذا دادنش شد. باز نگاهم رو شیپاها یرو مادر

 که گفتم: ستادیو لبخند زدم. مادر مردد ا ستادمیا یزنگ خانه بلند شد و دل من از جا کنده! با شتاب در جا یصدا

 اد؟یگفتم م یدید-

رفتم اما با  یبه دنبالش تا کنار در ورود دواریزده و ام جانیه رفت. اطیباز کردن در به ح یلرزانش را گرفت و برا نگاه

 بست. خیدختر جوان خون در تنم  دنید

 آماده کردن عروس خانم اومدم. یسالم، برا-

 شد! یکه نم ینطوریگرفتم، ا یتماس م دیشد. با یپر و خال یتنگ شد و داخل برگشتم. چشمانم از سر ناچار نفسم

 حفظ بودم! یو نه من شماره ا میداشت یاطراف چرخ خورد، نه تلفن نگاهم

 .ستمیگر یهم چفت شد و از سر ناچار یمحکم رو لبانم

 آمد: یدختر از هال خانه م ی. صدادمیاتاق رفتم و در را به هم کوب به

 کجاس پس عروس خانم؟-

 :دیمادر، مضطرب به گوشم رس ینجوا
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 .ادیاالن... االن م-

از  یمگر نگفت ؟یبه عنوان مرد پشتم هست یقول و قرارمان چه شد؟ مگر نگفت ایدهانم فشردم. برد یرا رو مشتم

ام  یتا باز ناج یی! پس کجایدار یهر چه سد راهمان باشد از مقابل مان برم یراه با تو؟ خودت گفت ی هیحاال بق

 !؟یشو

 اتاق باز شد و مادر شتابان کنارم نشست. در

سر خاله اتو از سرت دور کن. اون تو فرنگ با هزار تا دختر سر و کار داشته، تو هم روش. هر دردت به جونم فکر پ-

اما  ؟یخواستگار انیم وایگفتن واسه ش یرفته م ادتیرفته؟  ادتی وایتو گوشت خونده رو فراموش کن. از ش یچ

بذار کارشو بکنه.  نیدستش بش ری. پاشو برو زمشوهرشه! پاشو دردت به سر یکو؟ کجاست پس؟ خونه  وایحاال ش

 خمی ی. پاشو مادر، پاشو سنگ رویش یخوادت. دو روز نگذشته عاشقش م یخوادت مادر. از دل و جون م یم ریسم

 نکن.

 :دمیکه آهسته نال دیرا کش میبازو

 مامان. ادی. به جون خودم مادیم ایصبر کن. بخدا برد گهید کمیتروخدا -

 .دیشد و باز دستم را کش یمادر هم اشک چشمان

. پاشو ادیب شیپ ثی. فقط آبرومو نبر. نذار حرف و حدامیدر ب ایپشت تو و برد دمیتو بلند شو. اگه اومد من قول م-

 مادر.

فالکت  نیپشت خواستم تا از شر ا کیتنها  ای. خداستادمیکرد. مقابل مادر ا یمات نگاه مان م بایمدت شک تمام

 کجا مانده بود؟ اینجاتم دهد. پس برد

 را تماشا کرد. میبرخواست و قد و باال شیاز اتاق هلم داد. دختر از جا رونیب مادر

 به به عروس خانم!-

 به آشپزخانه رفتم. کراستیلب سالم دادم و  ریآنکه نگاهش کنم ز یب

دست دختر  ریآب گرفت و صورتم را تند شست. با حوله خشک کرد و با قربان صدقه مرا ز ریش ریسرم را ز مادر

 جوان نشاند.
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 .رمیاش بگ دهیداشتم ناد یشد، اما سع یهر لحظه بزرگ و بزرگ تر م بغضم

 به دنبالم خواهد آمد! گرید یرفته و تا ساعت الی. حتما تازه به ودیرس یسر م ایبه کارش برسد، باالخره که برد بگذار

 .ختمیراحت اشک ر الیدلم با خ یو من  همراه درد و عقده  دیبند به صورتم کش انیاهلل گو بسم

 

که بهت سر و  نیبه حال ا یوا ،یخوشگل نقدری. بدون بزک دوزک ایماشاهلل چشمم کف پات، چه عروس خوشگل-

 صفا هم بدم.

 در خانه بود. ی. تمام حواسم به ساعت و صداگرمم پشت هم تا کنار گوشم روانه شد یها اشک

 !امده؟یهنوز ن ایشدم، پس چرا برد دایاطالع داده بود من پ نیبه خاله مه هیهمسا یاز خانه  مادر

 !دمیپرس یسوال را م نیبار هزارم بود ا دیشا

 .ختمیانگار بدتر بود. باز هم اشک ر یکی نینشست. درد ا میابروها ریز نیتمام شد و موچ بند

 !ایشد برد میسه و ن ساعت

 اشکم آمد. یو ه دیبه صورتم مال یآمد. ه رونیدختر ب فیاز ک شیآرا لوازم

 !گهیها! تروخدا بسه د شهیکار من سخت م یکن هیاز االن؟ گر ینکنه دلتنگ مادرت ایمگه دختر؟  یهنوزم درد دار-

 .دیکش سمیخ یرا به مژه ها ملیبار ر نیچندم یبرا و

 !ایبرد یامدیپنج شد و هنوز ن ساعت

 در تن نداشتم. یو بدنم سر بود. جان خیمچاله شد. دستانم  قلبم

 :دیآرام دختر به گوشم رس یزدم. صدا هیتک یبه پشت یحال یاتمام کار دختر سرم را با ب با

 گمونم فشارش افتاده.-

 جان به تنم بازگردد. یباعث شد کم نیو هم دمینوش ی. جرعه ادیآب قند به لبانم چسب وانیل
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سرش به  یکه با همان چادر مشک دمیرا د واینشستم و ش میدر جا خیرا دو چندان کرد. م دمیزنگ در، ام یصدا باز

 کرد. یسمتم پرواز م

 :دیاعتراض دختر به گوشم رس یآغوشش هق هقم آزاد شد که باز صدا انیدستانم را از هم گشودم و م تنها

 مو! بابا خراب نکن زحمت یا-

 چرا؟ چرا؟ امد؟ین اینداشت؟ چرا برد یانیچرا غم دلم پا ایجدا شدم. خدا وایش یشانه ها از

 ام داد. یآزادم نشست و آهسته دلدار یموها یبه من زل زد. دستش رو نینمناک و غمگ یبا چشمان وایش

وقت فکرشو  چیکه ه یهمون ینیب یم یایروز به خودت م هی. یکن ینکن. بهش عادت م هیگر ،یقربونت برم آبج-

 .اتیشده همه دن یکرد ینم

 کنان گفتم: نیف نیف

 !وایش زارمی. من ازش بضهیموجود مر هی ریتا آسمون فرق داره. سم نیتو زم یرضایبا عل ریسم-

 دختر آرام باشم. نینگاهش را به دختر جوان داد و اشاره کرد الاقل مقابل ا وایش

اشاره کرد مرا به اتاق ببرد  وایبه صدا آمد. مادر به ش یبود اشکم را مهار کردم که باز زنگ در لعنت یهر جان کندن با

 :دیدختر جوان به گوشم رس یکه صدا

 .دیعروس هم رس لیوسا-

سر  یبزرگ رو یها ینیکه س یاتاق را کنار زدم. چند مرد در حال یآمد. پرده  یو تنبک از کوچه م رهیدا یصدا

 یشده گوشه ها نیتزئ یها ینیکوچک مان شدند. س اطیوارد ح یکی یکیو  دندیرقص یم کیداشتند همراه موز

 دندان له کردم. ریز راکردند. لبم  دنیقرار گرفت و چند دختر پشت سرشان شروع به کل کش اطیح

 وایشد که شانه ام توسط ش یم زیچشمانم داشت از اشک لبر ؟یامدیشروع شد، چرا ن یجد یمراسمم جد ایبرد

 فشرده شد.

. پشت سرت حرف زدن یهفته که نبود کی نیبد شد ا یلیخ گهینکن. روز عقدت شگون نداره. مامان م هیشانا گر-

 االن... ستیشده و معلوم ن یکه دخترش دختر فرار
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 مفت شان آسان بود! یکرد. حدس حرف ها سکوت

 داد: ادامه

 چیکه ه یستیجوون و خوش قد و باالست. مثل من ن ریبود. الاقل سم نیتو هم اآبروشو نبر شانا. قسمت من و -

هفته فرارت باز سر حرف شون  کیکه بعد از  یخداروشکر کن دیبا یدون یشد. م یصاف نم رضایجوره دلم با عل

 .گهید ایواست آوردن. ب ایچ مینیبب اطیح میبر ایب ا،یهستن؟ ب

 یم یها را وارس ینیس اطیداخل ح باینبود. مادر و شک یمردها و دختر ها خبر. از دیاز اتاق کش رونیرا ب دستم

 کردند.

 گفت: وایها توسط مادر برداشته شد و رو به ش ینیاز س یکی

 دختر هنوز حاضر نباشه. نیسر برسن و ا نایا ترسمیلباسشه. ببر تنش کن. م نیا-

 شاد کردنم گفت: یرا دست گرفت و برا ینیس وایش

 .دنیبرات خر ایچ نیکه هستن شانا. بب قهیخوش سلالاقل -

* 

 قربان صدقه ام رفت: وایقرار گرفتم. باز ش نهیاز پشت هلم داد و مقابل آ یکس

 دخترتو! نیبب ایآخه. مامان ب یخواهرت فدات شه. چه زود بزرگ شد-

 با ظرف پر دود اسپند وارد اتاق شد و با لبخند دور سرم چرخاند. مادر

 !اههیس تونیشونیپ فیکدوم تون. فقط ح چیه دیکم ندار یزیچ یاز خوشگل-

 ابرو باال انداخت. وایش

اما بعدش  م،یخوا یمردا رو نم نیحاال درسته اولش ا ؟یاهیحرفاست؟! بعدم کدوم س نیعه مامان، االن چه وقت ا-

 !میندار یمشکل گهیکه د

 اشکش را گرفت که مات و غم زده گفتم: یروسر یبا گوشه  مادر
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 مردک شم؟ نیزن ا دیبا یچرا زور م؟یوصلت مخالف نیبا ا یگیچرا بهشون نم اههیس میشونیپ یکن یاگه فکر م-

 خارج شدن از اتاق گفت: نیدر هوا تکان داد و ح یکالفه دست مادر

 اول! یباز رفت سر خونه -

 :دیبه گوشم رس شیدنبال مادر رفت و صدا وایش

 !یمادر عروس یذره به خودت برس مامان. ناسالمت هیبرو -

 سرت! ریخ یتو هم خواهرش ؟یتو چ-

 و گفت: دیخند وایش

 .نیبکن یدرست حساب زیچ هیهم  بایبپوشم. تن شک رمیمن با خودم لباس آوردم. م-

 اد؟ینم ؟یچ رضایپس عل-

 .رسهیاالنا م گهید اد،یم اد؟یمگه جرات داره ن-

درکم نکرد؟ چرا  چکسیبود. چرا ه دهیبه آخر رس ایچمباتمه زدم. منگ بودم. دن نیزم یتوجه به صحبت شان رو یب

 !شد؟یچه م اهیروز س نیا فیحاال تکل امد؟ین ایچرا برد ستند؟ین بانمیپشت

* 

 

 یبا آن لباس سورمه ا وایکردند. ش ی. چند زن و دختر، چادر به سر نشسته و مرا تماشا مدیاطراف خانه چرخ نگاهم

 یصندل یکردم. رو دایخودم را پ نهیکرد. به سفره عقد مقابلم نگاه کردم و درون آ یرنگش کنار گوش مادر پچ پچ م

هفته را  کی نیو تمام اتفاقات ا امدین ایهمراه عاقد سر برسند. هفِت شب بود. برد ریسم ینشانده بودنم تا خانواده 

رنگش اطرافم  ییمویل راهنیبا پ بایقدر بود؟ شک نیزد هم یمکه از آن حرف  یتمام عشق یعنیمبهم ساخت.  میبرا

ن یو ا دیایب ایشدم، اما کاش برد یشدم. عروس قشنگ نهیآ ی رهی. خدیکش یم راهنمیو با ذوق دست به پ دیپلک یم

 به هم بخورد یعروس
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بلند شدند و  شیپا به داخل خانه گذاشت. زن ها برا ریبلند شد. اول از همه مادر سم اطیاز ح دنیکل کش یصدا

زنان وارد شد و کنار من مشغول نواختن آهنگ شد. آهنگ شاد و بامزه  رهیدا یگفتند. مرد کیتبر یبوس دهید نیح

 که عروسش خودم بودم! ی. آن هم مراسمدمید یم یمراسم نیبار اول بود چن دیبود. شا یا

 

 نیو سرم تا آخر دمیکش میموها یبود را رو میشانه ها یکه رو یوارد خانه شدند. شال ریزن جوان و در آخر سم چند

را  میبازو یگرفت. کس یدر حال دست و پنجه نرم کردن بودم که کنارم جا میافتاد. با بغضِ گلو ریحد ممکن به ز

دندان له کردم تا اشکم  ریرا ببوسم. لبم را ز ریمادر سم یوکرد ر ی. مادر بود که اشاره مستمیو مجبورم کرد با دیکش

 فرو رفتم که کنار گوشم زمزمه کرد: رینشود. در آغوش مادر سم ریسراز

. فقط به خاطر میریرو بگ ستیازش ن یکنه و خبر یهفته از خونه ننه اش فرار م کیکه  یدختر میما رسم ندار-

 .دهیبر سیگ یمار دار یبود. انگار مهره  رمیسم

 شانه ام گذاشت و آهسته گفت: یاز او فاصله گرفتم که دست رو نیغمگو  مات

 خوشبختش کن!-

وجدان  یتوانم پسر لندهورش را خوشبخت کنم؟! کاش ذره ا یفهمند من نم یبود؟ چرا نم یجمله دستور نیا

 !دیکرد یو علت فرارم را درک م دیداشت

و  دهیفرا رس اهمی. مرگ سایبود نه برد یخبر نیخاله مه. نه از دیموقع عاقد وارد شد. نگاهم به اطراف چرخ نیهم

 نداشتم! رششیجز پذ یچاره ا چیه

 ! کاش...یکرد یات را ثابت م یمردانگ یقشنگ ذره ا یآن حرف ها ی... کاش جاایبرد

 نی. استادندیسرم چند نفر ا ی. باالنمیبب نهیرا از آ ریسم یلبخندها دنیگرفت د یرفت. عوقم م یم جیگ سرم

حکم چه  نجایجواب بله دادم؟ من ا یکردم؟ ک دایشناخت پ یشدم؟ ک یخواستگار یچه بود؟ اصال من ک یمراسم برا

 نیشدم و ب یچرا بلند نم ؟یکس و دست و پا چلفت یدختر ب کی ف؟یضع یدختر دهان بسته  کیرا داشتم؟  یکس

 خواهم؟ چرا؟ یپست فطرت را نم نیکردم من ا یهمه اعالم نم
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 یگوشه  وایخورد. چرا ش یچرخ م بهیزنان غر نی. تنها نگاهم بدمیشن ینم چیقهر بود. ه میعاقد با گوش ها یصدا

چه خبر  د؟یکوب یبه صورتش م هیکرد؟ چرا مادر چشمانش قرمز بود و دور از چشم بق یم هیدر آشپزخانه خون گر

 شده؟

 شد. دهیشدم تا کنارشان بروم، اما دستم کش زیخ مین

 اش گره خورد. دهیدر یبا چشم ها نگاهم

 !یبرو هر ،یبر یبله رو بده. بعد هر جا خواست نیبش-

 :دمیشن ییبغض اخم کردم که از سمت عاقد صدا انیم

 لم؟یمکرمه وک ی زهیدوش-

 کنار گوشم مثل خنجر قلبم را پاره کرد: ریصدا دار  و حرف سم شخندین

 !زهیدوش-

 گفتم؟ ینم یزیچپ نگاهش کردم. چرا بهتم زده؟ چرا چ چپ

 از پشت به شانه ام زد. یکس

 حاج آقا منتظره!-

 مردک نجاتم بده. نینباش! مرا از دست ا لمیست. با نفرت به عاقد زل زدم. وک یدانستم چه کس ینم

 لب زمزمه کردم: ریاش دوختم و ز غهیروحم را به صورت شش ت یب نگاه

 کنم! یواج نممن با تو ازد-

 هم فشرد. یرنگ خشم گرفت و دندان رو نگاهش

 !یمجبور-

 .دیاز چشمم چک یاشک قطره

 تونه منو مجبور کنه! ینم یکس-
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 .دیکش رونیهمراهش را ب یکتش گوش بیلبش باال رفت و از داخل ج ی گوشه

بگم کار پسر خاله  ای یدیتونم انجام بدم. حاال بله رو م یو م ادیبخوام ازم بر م یدونم، اما من هر کار یرو نم هیبق-

 کنن؟ کسرهیاتو 

 کردم. شیبند آمد و مات تماشا نفسم

 شد بابا؟ یجوابت چ ؟یخوا یم یلفظ ریعروس خانم ز-

 رو به عاقد با لبخند گفت: ریسم

 آروم جواب داد. کمیبله رو داده حاج آقا. فقط -

 لم؟یبلند تر بگو دخترم. وک-

 در گوشم زنگ خورد: ییصدا

 چشماش رو تو سرگردونه! یکس نمیوقت دوست ندارم بب چیشانا ه-

 من آمده؟ یایسر برد یی... چه بالایمن سرگردان بود... برد یرو نهیاز داخل آ رینگاه سم حاال

 فشرده شد. میبازو

 شانا؟-

 گفتم: سیخ یرا باال گرفتم و با چشمان سرم

 بله؟ -

 افتاده! یحضار که بلند شد تازه متوجه شدم چه اتفاق دنیدست و کل کش یصدا

 شد: دهیکنار گوشم شن ریخندان سم یرا تار کرد که صدا دمید اشک

 !یزنم شد نهیو بب ادیندارم! بذار ب یخان کار ایبا برد گهیحاال د-

 آمدند گفت: یجلو م کیتبر یکه برا ییو رو به خانم ها دیبه آغوشم کش وایلبانم چفت شد و هق زدم. ش یرو دستم
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 یکینزد نیکه هم یرینم ییجا یعروس مون دلش واسه مامانش تنگ شده. قربونت برم آبج د،یببخش دیببخش-

 .ییها

 شدم. هق هقم آزاد شد و دِر آشپزخانه بسته ماند. دهیبه آشپزخانه کش تیجمع نیب از

 افتادم. نیزم یسست شد و رو میدوره ام کردند که پاها وایو ش مادر

 

 (ی)راو

 

که  یاش شده بود. دختر یمدت کوتاه، تمام زندگ نیبود که در هم ییزد. نگران شانا یاش نبض م قهیشق یها رگ

از وجود  ایخود برد یانداخته بود. حت ایاز جنس لطافت به قلب برد یبار در دام دلش افتاده بود. شانا عشق نیاول یبرا

 متعجب بود. کبارهیحس  نیا

توجه و اخمو کت اسپرتش را در مشت  یمقابلش توقف کرد. ب یرنگ اهیس لیاتومب د،یرا به هم کوب الیکه در و نیهم

که بتواند تمام  نیو قبل از ا دیرا محکم کش شیبازو یبگذرد که کس لیتوجه از کنار اتومب یمچاله کرد. خواست ب

خم شد که  شینش بسته ماند. پاهاشد و چشما گرفتهمقابل دماغش  یکند، دستمال یحرصش را سر مرد قلچماق خال

 .دندیرنگ کش یرا داخل ون مشکل هوششیتن ب یکلیدو مرد ه

*** 

 

متعجب بود.  دید یکه م یناشناخته ا طی. از محدید یو تار م دیکش یم ریرا با کسالت باز کرد. سرش ت چشمانش

. عقلش به دیفشرد. نگاهش اطراف را کاو شیها قهیشق یچشمانش را ماساژ داد و نشست. کف هر دو دستش را رو

 سر در آورده بود؟! نجایکرد؟ چطور از ا یچکار م نجایداد. ا یقد نم ییجا

اش زد. ناگهان با  ختهیبه هم ر یبه موها یزانواش گذاشت. چنگ یرا باال آورد و آرنج دستش را رو شیاز پاها یکی

. تازه درک کرد داخل دیکش ریت شیبلند شد، که تک تک استخوان ها شیشانا و نبودش، به سرعت از جا یاداوری

کرد. جلو رفت و مبهوت، اطراف  یشدت درد م هب دنشیاز سرما و طرز خواب شیاست. استخوان ها یپارک جنگل کی
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 الیظهر از و یداشت حوال ادیهوا بود! خوب به  یکیاز همه مورد تعجبش واقع بود، تار شتریکه ب یزیرا برانداز کرد. چ

 زده بود. رونیب

. با درد، افتی یخاک نیزم یاش نگاه کرد. هفت شب بود. چشم چرخاند و کت اسپرتش را رو یبهت به ساعت مچ با

 شود، قدم تند کرد. یسر و ته به کجا ختم م یراه ب نیآنکه بداند ا یکت را تنش کرد و ب

 .دیرس یاصل ابانیو دلهره به خ یرو ادهیپ یزد و پس از ساعت لنگ

کند. خودش گفته بود  یداده بود را عمل شیکه به شانا یرفت تا قول یم دیسوزاند، اما با یسرما چشمانش را م سوز

 را دارم. تیپشتت هستم. هوا امتیق امیتا ق یاگر قبولم کن

 خواهدش! یاز تمام خانواده اش م شتریکرد ب یبود که احساس م ی. نگران دختردیکوب شهیتند تر از هم قلبش

 بود. دهیشن ییو نه صدا دهید یزیبال سرش آمده، نه چ نیدانست چطور ا ینم اصال

 داشت. ادیرنگ را به  رهیت لیاتومب کیوجود  تنها

 را داد. شینایخاله م یدست تکان داد و آدرس خانه  لیاتومب نیاول یبرا

 اتفاق شانا بود و بس... نیو نامرتب است. در حال حاضر مهم تر یمهم نبود سر و وضعش خاک گرید

بود شانا حالش خوب باشد و سالمت به خانه  دواریداد و خاطراتش را مرور کرد. ام هیتک یصندل یرا به پشت سرش

 یدانست، اما حتما احساس خطر کرده که رفتن به خانه  یرا ترک کرده بود را نم الیچرا شانا و نکهیباشد. ا دهیرس

 داده بود! حیترج الیمادرش را به ماندن در و

 

از  شهیپدرش )محمود خان( بود. هم یکه مختص جوان یشد. خانه ا شینایخاله م کیتنگ و بار یوارد کوچه  نیماش

 دور نگاه دارد. نجایبود شانا و بعد خانواده اش را از ا نیخانه نفرت داشت. حاال هم قصدش ا نیا

 گفت: دندینه شب بود. مقابل در خانه که رس ساعت

 .شمیم ادهیپ نجایهم-
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حرکاتش تند تر شد و  ش،یها بیبودن ج یبه راننده بدهد، اما با خال یفرو برد تا اسکناس بشیرا داخل ج دستش

 لب گفت: ریکنکاش کرد. ز شتریب

 اه لعنت!-

 گفت: یرو به راننده با شرمندگ بعد

 .شرفایزدن ب بمویج-

 را باال برد: شیراننده گرد شد و طلبکار صدا چشمان

 تو! هیکرا ادی. رد کن بدمیشن ادیدروغا ز نیعمو. از ا نمیب نیبش-

بلند  یصدا نیکرد؟ ا یشد. درست احساس م دهیکش نایخاله م یخانه  یلبانش را به هم فشرد و نگاهش رو ایبرد

 د؟یرس یخانه به گوشش م نیاز ا کیموز

 بر پاست! یکوچه مجلس نیآمد در ا یبودند. به نظر م ستادهیآن سو تر ا یافتاد که کم ییمردها ینگاهش رو تازه

هوا  یشد و ب ادهیاش پ هیچه خبر است که راننده از ترس فرار و نگرفتن کرا ندیرا باز کرد تا بب نیدر ماش متعجب

 اش گرفته شد. قهیمتعجب به راننده نگاه کرد که  یبا چشمان ای. برددیکوب واریرا به د ایبرد

 شد؟ یمن چ هیکرا ؟یکن یرار مف یدار یمردک عوض-

 اش جدا کرد. قهیاز  تیو مچ دست مرد را با عصبان دیرا در هم کش شیاخم ها ایبرد

پول تو جور  تونمیم نمیندارم. بذار بب یزیچ گمیدارم م ؟یزنیبه من م یخودمو دزد زده، اونوقت تو انگ دزد بیج-

 نه! ایکنم 

به  یکه ذره ا یزخم خورده بود که باز جلو رفت و در حال یسمت خانه برداشت، اما مرد راننده انگار حساب یقدم

 فرود آورد. ایلب برد ینداشت، مشتش را باال برد و گوشه  ینانیاطم ایبرد یحرف ها

بود. هر دو با هم  یمرد را گرفت. اوضاع نابسامان ی قهیو  اوردیبود، طاقت ن دهیچیدر صورتش پ یکه درد بد ایبرد

 .دیسمت شان دو رضایبودند که عل زیگالو

 .نیهمو ول کن ی قهینداره.  تیخوب ونیعه عه آقا-
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را  بتیمرد پر ه نیاسکناس ارزش کتک خوردن از ا کیگفت:  یبود، در دل م دهیترس ایبرد یکه از زور بازو راننده

 کنان گفت: دیو تهد دیندارد. خودش را کنار کش

کارا  نیخجالت بکش پسر جان. ا ینون ببرم سر سفره زن و بچم، ول یو مال یخون خوادیو دلم نم ادهیزور بازوت ز-

 .نینداره که مال مردمو بخور تیخوب

 اش شد و با سرعت از آن منطقه دور شد. یتاکس سوار

 زد پاره شده باشد. یکه داشت حدس م ی. از سوزشدیلبش کش ینفس زنان شصتش را گوشه  ایبرد

کند از کنارش  یبدون آنکه توجه ایلبش را پاک کند، اما برد یمقابلش گرفت تا خون گوشه  یدستمال رضایعل

 گذشت و سمت در خانه رفت.

 نیر اد ندیرا در برگرفته و منتظر بود بب شیخانه شد. اخم تمام ابروها اطیکامال صداها واضح بود. وارد ح گرید حاال

 خانه چه خبر است!

 

جلودارش شود، در خانه را باز کرد و  نکهیقبل از ا یرا به قسمت خانم ها نگاه کرد، ول ایمتعجب رفتن برد رضایعل

در پوشش سر و دستان لخت شان  یزنان باال گرفت و هر کس سع غیج یبه داخل برداشت. ناگهان صدا یقدم

 یگلبه راهنیکه در پ ینبود جز نازدانه ا ی... و او کسدید یاز دختران جمع را م یکیتنها  ایداشتند، اما نگاه مات برد

کرد. چشمانش از  یم ییخودنما شهیاز هم شتریتاج براق و درخشان ب ریرنگش ز یمشک ی. موهادیدرخش یرنگ م

 کرد. یاش را کم نم ییبایاز ز یزد، اما ذره ا یم یفاصله هم به سرخ نیهم

 هم شدند. ی رهیشده و هر دو خ سیگان بلندش خ مژه

مقابلش بود، اما چرا  شیاهایاما انگار در خلسه بود. عروس رو ا،یخواهش و التماس، نگاه برد د،یشانا پر از ام نگاه

 یداماد خوش پوش و مرتب دیبا یعروس نیبپوشد؟ قطعا در کنار چن یخبر نداده بود تا او هم لباس مناسب تر یکس

 باشد.

داشت عقبش بکشد.  یهم از پشت سع رضایداد. عل یاز خانه هل م رونیمحکم گرفته بود و به برا  شیبازو یکس

قدرت داشت و با صالبت  یاسفبار طیشرا نیباز هم در چن یول د،یفهم یدرست بود حال و اوضاع اطراف را نم

 شیشانا پشت پلک ها ریزد و تصو لکپ یسوخت. به سخت یتکان نخورد. چشمانش م شیاز جا یبود. ذره ا ستادهیا
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شده بود. دستش را با التماس  نیبزرگ و سنگ رستانیهمان توپ بسکتبال دوران دب یاندازه  شیماندگار شد. گلو

 یب ی! شاناشیشانا دگانیاش تار شد. درست مثل د دهیبود. د شیباال برد، گرفتن دستان عروسش حاال آرزو

 گفته بود: ایدر مقابل تمام احساسات برددر اتاق،  پشتامروز  نیکه هم ییمعرفتش... شانا

 باشم! بایحس ز نیا قیال دوارمیام-

 بود که جواب داده بود: الیخوش خ یلیخ دیشا ایبرد و

 !ی. مطمئنا هستیهست-

کنار  یداماد یقرار نبود برا یعنیکردند؟  یشده و صداها نامفهوم و گنگ. چرا از شانا دورش م شتریها ب کشش

 بود! دهیکش رونیب شیشانا نیریش یلب ها ریخودش جواب بله را از ز ستد؟یعروسش با

اش به شانا  یبوسه وابستگ کیتا حاال با همان  شبینبود، قطعا از د یکس یآخر! اگر وابسته  یاز آن بوسه  یوا یوا

 اوج گرفته بود.

 کوچه در گوشش بود: یکه تا انتها دیشن یخاله اش را م انیگر یچگونه از آن خانه دور شد. تنها صدا دینفهم د،یند

 جان... تروخدا برو... ایشد... برو برد ری... شانا محرم سمرید یلیخاله... خ یاومد رید-

  

 شدند. دهیکش نیزم یرو شیپاها

. لبش پاره شده. خواهرم از عصر تا حاال دق کرده از ستیبرسونش خونه حالش خوب ن ایتروخدا ب رضای... علرضایعل-

 زده بود خاله؟ بتیآخه کجا غ. ینگران

 کمک یبه رو به رو بود که کس نگاهش

حرکت کرد، نه به راننده نگاه کرد نه جاده. درست بود چشمانش باز بودند، اما  لی. اتومبندیبنش لیداخل اتومب کرد

 !شیاهایرو یبایبود. شانا... عروس ز دگانشیهنوز شانا مقابل د

 



 برد ادیگذشته ام را 

268 
 

 نطوریجوان را ا نیا شدیم شیرا شناخته بود، مدام نگاهش به اوضاع و احوالش بود. دلش ر ایکه تازه برد رضایعل

که آن  شیپ یاز آن مرد قدرت طلب ساعت گری! دشدیگرچه بار اول بود که با او مواجه م د،ید یدلشکسته و پژمرده م

 .زدیمو نم ریگوشه گ یبا پسربچه ها ایبرد االنبود. ح یچنان مقابل مرد راننده قد علم کرده بود، خبر

 شد. ادهیمتوقف کرد و پ نیرا مقابل منزل خاله مه لشیاتومب

و کمک  دیرا محکم چسب شیشتافت. بازو ایرا آورده، سپس به کمک برد ایدر را به صدا آورد و اطالع داد برد زنگ

 شد.که در باز  دینکش یو طول دیبه گوشش رس یکس دنیدو یشود. صدا ادهیکرد پ

 شده. رهیخ ایمات به برد نطوریبود که ا یهمسرش م دیاش با یشناخت. مرد کنار یم شیهمسرش را کماب ی خاله

و نا آرام بود که تنها سوار  بیبزند، اما اوضاع خانواده شان آنقدر عج یرا به دست پدرش سپرد و خواست حرف ایبرد

 گاز فشرد. یشد و پا رو لشیاتومب

 

 کمک کردند تا وارد خانه شود. ایدر هم به برد ییاشک بار و محمود با اخم ها یبا چشمان نیمه

کرده بود که  ریتا نتواند قدم از قدم بردارد، اما غم، قلب و مغزش را چنان تسخ شیبود، نه پاها یقلبش زخم ایبرد

 داده بود. شیبه کل اندام ها ستیفرمان ا

به پا شده بود که از شدت گرد و  یمبل ولو شد. در سرش جنگ نیاول یکه شدند به خودش آمد. رو منینش وارد

 داد. یجا قد نم چیخاکش فکرش به ه

 شده بود! کسانیبا خاک  دگانشیامروز مقابل د نیاش هم یتمام زندگ یخواست؟ وقت یچه م ایدن نیاز ا گرید

 گرفت. یکنارش جا هیاول یکمک ها یآب و جعبه  یوانیبا ل مادرش

مرد جواب داد و گفت به  هیبارم  هیاز دسترس خارج بود.  تیبهت زنگ زدم گوش یمادر؟ از ظهر هر چ یکجا بود-

 پسرتو از االن بخون! یفراموش کنه وگرنه فاتحه  زویپسرت بگو همه چ

 و هق زد. ختیفرو ر اشکش

 .مینگرانت بود یلی. خسیکردن؟ بابات زنگ زد به پل نتیبود؟ چرا همچ یجان؟ اون مرد ک ایبرد هیموضوع چ-
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 آنکه مادرش را نگاه کند، گفت: یرفته ب لیتحل ییصدا با

 سوتفاهم شده! دیبگ دی. برنیبزن یحرف سیخوام به پل ینم-

 نبرد. ییبو هیاز قض سیپا داشت که پل کینگفت. تنها مرغش  چیه دندیو محمود هر چه پرس نیشب مه آن

 کرد زمزمه کرد: یم زیبه پسرش کرد و همان طور که زخم لبش را تم ینگاه یناراض نیمه

 

زده  بشیهفته غ کیدختر  نیفهمم، ا یامشب مراسم عقد شانا بود. اونقدر نگرانت بودم که نتونستم برم. اصال نم-

ه که تو سرش یخواهر من چه فکر ستیبه پا شد! معلوم ن شیشد مراسم عقد و عروس داشیکه پ نیبود، اونوقت هم

 فرسته خونه شوهر! یدختراشو تند تند م نطوریا

زد؟!  ینزن. آخر غم خودش مگر کم بود که مادرش هم ناخواسته زخم م یحرف چیخواست داد بزند بس کن. ه ایبرد

 باال رفته گفت: ییآمد و با ابروها نییوسط خانه پا یاز پله ها یموقع شاد نیاما هم

 ا؟یشده داداش برد یچ-

شد و داغ دلش تازه شد! دستانش را از هم باز کرد و  رهیخ یکرد به شاد یهمه غصه درد م نیاز ا شیکه گلو ایبرد

 انداخت که کم از برادرش نداشت. ییایقدم تند کرد. خودش را در آغوش برد یشاد

نکرده بود. اصال  هی. تا به حال گردیکرد. چشمانش سوخت و تار د یاستشمام م یآزاد شاد یرا از موها شیشانا یبو

سمج اشک را مهار  یقطره ها نیشد ا یکار را دوست نداشت، خصوصا در جمع خانواده اش! اما چرا امشب نم نیا

روزه کاخ  کیبود. چرا؟ چرا  انیبود. چشمانش سرخ و گر ستادهیا دگانشیمقابل د یگلبه راهنیکرد؟ شانا با همان پ

ساعت از شب  نیصبح امروز قرار نشد تا ابد با هم باشند؟ حاال در ا نیشده بود؟ مگر هم بیطور تخر نیا شیآرزوها

 بر باد رفت؟ شیآمال و آرزوها یو رو شد؟ همه  ریز زیهمه چ

خواست!  یم شتریکه از تمام وجودش ب یباالخره کار خودش را کرد؟! آن هم با گرفتن عشق و جان زییفصل پا نیا

 بود... ختهیر ایکردند آخر غم عالم به دل برد یثبت م خیامروز را در تار

 

* 
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 .دیچک یقطره بود که از چشمان سوزناکم م نیقطره اشک به گمانم ده هزارم نیا

 !ایو حضور برد شیساعت پ کیپشت دست پسش زدم و باز ذهنم رفت به  با

 ...رید یلیآمده بود، اما خ باالخره

 عقد دائم! کی! تیمحرم کی یبه اندازه  رید

 

مانده بودند. حاال داخل اتاق کز کرده  ریسم یگرفت. مهمانها پراکنده شده و تک و توک از خانواده  یکنارم جا مادر

 !شدیشب نحس تمام م نیتا مگر ا رمیو خانواده اش بروم. دوست داشتم بم ریحاضر نبودم همراه سم چیو ه

 چشمانم گفت: ی رهیسردش صورتم را قاب گرفت و خ دستان

واسه من راحته؟ راحته که بشنوم اگه  یکن ینکن دختر! گمون م یانداخته بودن؟ لجباز یرو به چه روز ایردب یدید-

هان؟ دست ببرم  ه؟یتا نرم بشه. چاره چ ای! باهاش راه بشهیساقط م نیدخترت جواب بله رو نده خواهرزاده ات از زم

و نابود شده  ستیخبرتون که چند ماهه ن یجهنم دره نجات مون بده؟ به اون پدر از خدا ب نیالتماس کنم از ا یبه ک

دهن  امیکمک بخوام؟ از خواهرم که تا م یزده؟ از ک بشیخبرت که ده روزه مثل باباش غ یبه برادر از خدا ب ایبگم؟ 

 ! تموم کن آبغوره گرفتنو!ینیب یدست بردار! شانا اوضاع مونو که م گهیهمه کمکت کردم د نیا گهیباز کنم م

 بار حرف دلم را زدم: نیاول یکردم و برا شیبغض تماشا با

بعد اسم  ؟یاز بچه هات دفاع کن یتون ی! نمیسرت مادر ری! خی! از خودت کمک بخوایبود به خودت بگ یفقط کاف-

 مامان؟!... ییخود تو میبدبخت یمادر؟ به کدوم قبله قسم بخورم که باعث و بان یخودتو گذاشت

 زدم که نگاه متعجبش به صورتم دوخته شد. هق

 !یگرفت دهیزحماتمو ناد نطوریدستت درد نکنه! دستت درد نکنه که ا-

 را باال بردم: میصدا هیگر انیم

 یدار م،یخواهرت افتاد نید ریبود. حاالم که ز چارهیآذر بود، تموم زحمتامون گردن اون ب یکدوم زحمت؟ تا وقت-

 یاون جور وایمعتاد شد و ش نیتو بود! اگه شاه ریرفت تقص ی! اگه شادیکن یم چارهیدونه دونه مونو بدبخت و ب

 !یچکار کن یخوا یم بایبا شک نمی! ببیکن یم چارهیمنو ب یتو بود مامان. حاال دار ریشوهر کرد بازم تقص
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 یا یدست فیکرد. ک یبا تعجب نگاهم م ریزدم. مادر سم رونیبرخواستم و از اتاق ب میو سرخ از جا یاشک یصورت با

 تن زدم و منتظر نگاه شان کردم. راهنیپ یداخلش بود را به دست گرفتم. مانتو ام را رو لمیکه تمام وسا

 کردم. یاعالم م یزندگ دیبرزخ جد یام را برا یآمادگ

 .نمیاش را نب هیکر یبه لب نشاند. نگاهم را گرفتم تا چهره  یا روزمندانهیوارد شد و لبخند پ ریسم

 آمد! یراه کنار خواه یاش صد سال اول بود شانا، با باق یسخت

 .دیرا گرفت. با غصه نگاهم کرد و به آغوشم کش میجلو آمد و بازوها وایش

 منظورمو؟ یفهم یشتن! مگذا یصد تا اسم روت م یکرد ینبود! اگه ازدواج نم یا گهیشانا به خدا قسم راه د-

را به  میشد و مچ پا ریبود که زنج یچه کس نیبخت و عذاب، نفر نیدست کنارش زدم و از خانه خارج شدم. ا با

 !د؟یاسارت کش

* 

 .دمیبودم به خود لرز ریسم یکه خانه  نیشدم و از ا رهیزانو گوشه اتاق نشستم. به اطراف خ دو

 شده بود. لیو حمام تشک یبهداشت سیکوچک و سرو یآشپزخانه  کیبود با چند اتاق. تمام اتاق ها از  اطیح کی

 ام افتاد... یمن و زندگ یرو رینحس سم ی هیام را در دست فشردم که در اتاق باز شد و سا یدست فیک دسته

 تر! کیاش نزد هیهم فشردم. در اتاق پشت سرش بسته شد و سا یخود مچاله شدم و چشمانم را رو در

 :دینحسش به گوشم رس یفرو خوردم که صدا یدهانم را به سخت آب

 

خونه! به نظرت االن اون مردک  نیزن ا یهفته عشق و حال با پسر خاله ات آخرشم شد کیخب شانا خانم بعد از -

 دونه! ی! آره حتما مشهیم دونه امشب گندش رو یداره؟ هان؟ البد م یچه حال

 زد؟ کدام گند؟ یکردم. از چه حرف م شیتماشا زیلبر یبا چشمان متعجب

 گفتم: یلیم یلب با ب ریز
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 ؟یزن یحرف م یاز چ-

 جلو آورد و فکم را در دستانش فشرد. یادینشست. سرش را تا حد ز میدو زانو درست رو به رو یرو

 هفته بهت دست نزده؟ کی نیتو ا یبگ یخوا یم یعنی ؟یدون ینم یعنی-

 شدت خشم گر گرفتم و دستش را با نفرت پس زدم. از

! من شرافت یرو داشت یکار نیشهر قصد همچ یتو خرابه ها یکه اون شب لعنت ستنیهمه مثل تو شهوت پرست ن-

 .ستمیمثل تو و امثال تو ن ؟یفهم یدارم م

دهانم فرود آمد و لبانم از  یپشت دستش رو ی. ناگهان ضربه ستادمیمقابلش ا نیجرات خودم متعجب بودم که چن از

 گز گز کرد. یلیشدت س

 شد: دهیبا حرص شن زشینفرت انگ یرا با درد بستم که صدا چشمانم

 .نیکنم من... صبر کن و بب یآدمت م ؟یکن یم یطرفدار گهیخر د هیمن از  شیاحمق پ یدختره -

 شتاب بلند شد و لباس عوض کرد. با

ام دستم را سمت  هیتوجه به گر یپهن کرد و ب نیزم یرو یکه تشک دو نفره ا ختیفرو ر یگریپس از د یکی اشکم

 تشک افتادم. ی. هق زدم و رودیخود کش

 تنم افتاد. یآنکه چراغ را خاموش کند به جان کندن لباس ها یب

ارزش  فیخوک کث نیرفتم تا مگر دست از سرم بردارد، اما ا شیو چند بار تا دم التماس کردن پ دیلرز یتنم م تمام

 را هم نداشت. میالتماس ها

 دادم. یرا گوش م نشیخشمگ ینفس ها یترس چشم بسته بودم و صدا با

 امشب مرا بکش! نیهم ایتنم را لمس کرد و مور مورم شد. خدا فشیبه تنم نمانده بود که با دست کث یلباس گرید

 ...دمیو از عمق جان نالهم فشردم  یرو چشم

*** 
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 کرد: شیو رو ریز یو به دنبال نشانه ا دیکش رونیزده ام ب خیتن  ریبودم. ملحفه را از ز رهیبه سقف خ مبهوت

 ...کهیهان؟ با تو ام زن ؟یزدیکه ازش حرف م یپس کو؟ کو اون شرافت-

چشمم راه  یاشک از گوشه  یآمد نثارم کرد. گرم رونیب فشیو هر چه از دهان کث دیکش ادیدرد چشم بستم که فر با

 :دمیفرود آمد. در خود مچاله شده و نال میپا یرو یمحکم یگرفت که ضربه 

دکتر تا بهت ثابت بشه من  میبر میتون یم ینکردم که بترسم. تو هم اگه شک دار ییمن به خودم مطمئنم. خطا-

 پاک و دست نخورده ام!

 :دیغر یسابقه ا یانداخت و با خشم ب میبدنش را به رو ینیسنگ

بوده؟ که فقط اسم من روشه وگرنه زن  گهید یخودمو ببرم؟ که بشنوم زنم با مردا یآبرو ؟یدکتر که چ امیبا تو ب-

 اره؟یپت یپولم کن هی یسکه  یخوایم ست؟یمن ن

 از عرق ادامه داد: سیخ یسرم نگاه داشت و با صورت یرا باال دستانم

 .یایب رونیب هیقض نیاز ا دی! پس دعا کن رو سفیتا آبروتو بخر دمیبهت فرصت م گهیبار د هی-

ملحفه به  یانگار وجود ...  رو زدیحرف م یاش پوزخند زدم! طور یو از درون به سبک مغز دیکش ریبدنم ت کل

و  شتریو هر لحظه احساس نفرتم ب ختیو حس دردم در هم آم ریسم ینفس ها یو صدا دمیخواست من بود! لب گز

 شد! شتریب

 ... چرا؟ چرا من؟ایشد بر روح و روانم... خدا یاش سوهان یو پوزخند عصب دیکنارم دراز کش یخستگ با

ثابت شود  میتا صحت حرف ها میگفتم دکتر برو ی. هر چه مختمیاش اشک ر یتحمل حرف و طئنه و فحاش یبرا باز

 جوابش فقط تمسخر و طئنه بود!

بزند که  یو ترسناکش کل صورتم را از نظر گذراند. مات منتظر بودم حرف نیو چشمان خشمگ دیسمتم چرخ ناگهان

 گفت:

 .ستمیکشمت شانا. اگه امشب تو رو زنده گذاشتم پسر ننه ام ن ی. میبود تیعوض یتو با اون پسرخاله -
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تشک جست زدم و  یکه داشتم از رو یبه مچ دستم چنگ بزند، با وجود درد نکهیز او قبل ا دمیکش یبلند غیج

دانستم  یبه در زدم و دستانم را گارد صورتم گرفتم، م هی. بلند شد و دنبالم آمد. تکدمیهمان طور به طرف در دو

 مادرش از پشت در آمد: یصدا شدست ینیدستش را باال برده تا کتکم بزند، اما قبل از فرود سنگ

 مرگم رو بذارم. یکپه  نیچه خبرتونه شما زن و شوهر؟ اگه گذاشت-

 داد زدم: یلرزان یشمردم و با صدا متیرا غن فرصت

 خواد کتکم بزنه. یتروخدا منو از دست پسرت نجات بده. م-

 یبه در خورد و صدا یا افتاد. ضربه ریسم زیآم دیشد و نگاهم به چشمان تهد دهیهن هنش از پشت در شن یصدا

 مادرش اتاق را پر کرد:

 .نمیبچه رو؟ باز کن درو بب نیا یچکار دار ر؟یسم یکن یم یچه غلط-

 گفت: یزد عصب یهمان طور که با چشمانش زخم م ریسم

 شلوغش کرده. خودیب نیبرو بخواب ننه. ا-

خوددار باش مرد.  کمیبچه اس، مراعاتشو بکن.  ینیب یجونش. مگه نم یبال یشلوغش نکرده، تو شد خودینه ب-

 صداهاتونو. گهیالبد. بذار راحت بخوابه. نشنوم د ادیتونه باهات راه ب یسختشه نم

کردم مادرش  ی. فکرش را نمدیرا کاو ریاز عرق سم سیشد و نگاه هراسان من صورت خ یدور م شیکم صدا کم

 سر شبش! ی. خصوصا با صحبت هادیپشتم در آ

 را گرفت و سمت تشک هلم داد. میبازو

 رسم. یباالخره که حسابتو م یبکپ. ول ریبرو بگ-

چشم راه گرفت و آرام هق  یگرمم از گوشه  یو پشت به او در خود مچاله شدم. اشک ها دمیپتو خز ریبه ز لرزان

 !ادیکس بودم، چه قدر ز یو ب چارهیزدم. چقدر ب

 

 منظم شد و به خواب رفت. شینفس ها یتا باالخره صدادر خودم مچاله شدم و منتظر ماندم  آنقدر
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اتاق رفتم  یحوله و لباس برداشتم. به طرف حمام گوشه  فمی. از داخل کدیکش ریپتو بلند شدم که بدنم ت ریاز ز آرام

 کردم. یدوش خال ریدلم را ز یتمام نشدن یو عقده 

 نامروت افتادم! نیبدبخت بودم که باالخره دست ا چقدر

 و تنها بودم. چارهیب چقدر

 مادرم؟ ای ن؟ینثار کنم؟ به پدرم؟ به شاه راهیبه کدام شان بد و ب اهمیبخت س یکنم؟ برا نیشان را نفر کدام

 یزانوانم گذاشتم. هر چه برا یدر خود مچاله شدم و سرم را رو نیزم یرفت. رو جیهقم اوج گرفت و سرم گ هق

 کم بود!... ختمیر یبخت نحسم اشک م

*** 

 نشستم. نیزم یرو یجیو با گ دمیکه به در خورد از خواب پر یلگد با

 ؟یصدبار صدات زدم، کر-

 را مالش دادم و نگاهش کردم. چشمانم

از آبش را خشک کرد. با نفرت رو  سیو متعجب براندازش کردم. سمت حوله اش رفت و تن خ دیاز سرم پر خواب

 بود! حیگرفتم. چقدر وق

 کال، نه؟ یندار تیبده دستم. زَن ییچا هیچه وقته خوابه؟ پاشو -

 شود. یمعن یب تیبرا ایکه تمام اتفاقات دن یدادم، اما امان از وقت یم یخواست جواب دندان شکن یم دلم

 شود. یندهم دهان او هم مسلما بسته م تیاهم یکند. وقت یطور بددهان نیخواست هم یهرقدر دلش م بگذار

چطور  دمیکردن نفهم هیبعد از آن حمام و خون گر شبیسرد بلند شدم. د نیزم یخشک و دردناک از رو یکمر با

 خوابم برده بود. واریکنار د

 نو نبود، اما چندان بد هم نبودند. لیآشپزخانه رفتم. اول از همه چشمم به گاز افتاد. وسا به

با  یخواست ذره ا یال دلم نمبپرسم. اص یمردک سوال نیبگردم تا که از ا ازیمورد ن لیدادم خودم دنبال وسا حیترج

 او هم کالم شوم.
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 هیاشکم از شدت گر یچشمه  دیآرام تر بودم. شا روزیدم بکشد. امروز از د یزرد رنگ دادم تا چا نتیبه کاب هیتک

 رفتمیپذ یم دیچنگ زده بودم. علتش هر چه که بود با یالیخ یب یهم به ته جاده  دیبود، شا دهیخشک روزید یها

 را! دیجد یزندگ نیا

 زم؟یکرد اگر کل روز را اشک بر یم رییتغ یزی! مگر چاریبه اخت ایخانه باشم  نیخواست به اجبار در ا یم حاال

 خوش باشه؟ تیزن؟ دلم به چ گنیبه توام م ؟یچا نیشد ا یپس چ-

 دل جوابش را دادم: در

حاال  ؟یکه منو تصاحب کرد یپسر مادرت یثابت کن یمثال خواست ؟یکرد اهیمو س یخوش بود که زندگ یدلت به چ-

 !؟یزهرمار یزندگ هیزن افسرده و  هیشد جز  دتیعا یچ

 کردم که مقابلم قد علم کرد. یفکر م نهیبه س دست

شده آن هم تا آخر جان  تیبرا ری... سمستیتو ن یبرا ایمن! نه شانا برد یای... برددیرس یمن نم یایبرد کلیه به

 نکبت بار! یایدن نیکندنت از ا

 یحاال عجله دارم وگرنه خواستتو رد نم ؟یکن ینگام م ینجوریخواد ا یبه من؟ نکنه باز دلت حمام م یزل زد هیچ-

 کردم!

رفت. از حرکاتش سر  نشی. کالفه رو برگرداندم که سمت شلوار جدیکش نییاش را پا یشلوار ریو ز دیرا کش دماغم

 آوردم. کل وجودش منفور بود. یدر نم

 را به هال کوچک بردم. ینیو س ختمیرا داخل استکان ر یچا

 صبحانه به آشپزخانه برگشتم که گفت: یبرا یزیدنبال چ به

 شیکه آوردم. باق ارمیندارم. خواستم به چنگت ب تیکار یبه اون مهم زی... دختره... به االنم نگاه نکن به خاطر چیه-

 یخوشگل نقدریالمصب با اون دک و پز خوشگلت. اگه ا یگرفته بود! البته فعال... گفته بودم که چشممو یمهم ن

 سرکار! رهیبدرقه کن که داره م توشوهر ایخوب ب یگرفتمت که. حاالم مثل زنا ینم ینداشت

 .دیرا هورت کش شیو چا دیبه حرف خودش خند خودش
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 یغذا م یاز فردا نوبت یندارم ول تیبکشم. روز اوله کار یغذا مذات حاضر باشه اومدم. خوش ندارم گشنگ یراست-

 . تو و زن داداشا و خواهرم.نیپز

 نشان دادم. یگفتم نه واکنش یزیگوش دادم. نه چ فقط

. دمیدراز کش نیزم یرا از سرم کندم و رو یولو شدم. روسر یچا ینیو کنار س دمیکش یاز رفتنش نفس راحت بعد

 .فشی. متنفر بودم از طرز نگاه کثآزاد باشم شیرو شیخواست پ یشوهرم بود، اما دلم نم

 باز شد. یاعالم چیبردم که در بدون ه یلذت م ریتازه داشتم از نبود سم هنوز

 به هوا خواست. شیشامپو یو بو ختیام اطرافم ر یبلند و مشک ینشستم. موها میزدم و در جا جست

 ینداشت. به بلوز و دامن ساده و رنگ یواکنش چیبودمش، داخل آمد. چهره اش ه دهید ادیز شبیکه د یجوان دختر

 بزند که گفت: یپر و دخترانه بود. منتظر بودم حرف شیاش نگاه کردم. صورتش سبزه و ابروها

 ؟یصبحونه خورد-

 .ستادمیا میکردم و در جا یو من من

 نخوردم. یزیسالم. نه هنوز چ-

 نداشت. یرا رصد کرد. نگاهش حس خوب میتکان داد و سر تا پا سر

 اتاق اونور. ایب گهیم ننه-

 :دمیعقب گرد کند که پرس خواست

 ؟یریخواهر سم-

 سمتم کج شد. سرش

 خانواده! یبله عروس خانم، خواهر شوهرتم. ته تغار ؟یدیتازه فهم ،یخسته نباش-

 ه؟یاسمت چ-

 جواب داد: لیم یکج کرد و ب لب
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 .مایس-

 نه؟ یاز من بزرگ تر-

 کرد و جبهه گرفت: کیرا به هم نزد شیابروها

 !چارهیب یشدیم یگرفتت ترش یداداش من نم ؟ینداز یم کهیبه من ت یمنظور؟ حاال چون زودتر شوهر کرد-

 :میدادم آرام بگو حیشوم. ترج ریدلگ ایدانستم به طرز صحبتش بخندم  ینم

 

 ۱۸کنم تو هم  یشدم. فکر م یسالگ ۱۶که گذشت وارد  یآبان نیسالمه. هم ۱۶. من دمیپرس ییآشنا یفقط برا-

 درسته؟ یباش

 قبلش فاصله گرفت. ینگاهم کرد و از جبهه  یخاص طور

 سالمه. ۱۹من  یول گنیم نویباشم آره؟ همه هم ۱۸خوره  یم-

 لبانم دعوتش کنم؟ یبا من نداشت چرا رو یکار گریخواست به حرکاتش بخندم، اما خنده که د یم دلم

و  کیانداختم. تون یرا جمع کردم و روسر میگشتم. موها میتکان دادم و دنبال کش مو. سر میدست اشاره کرد برو با

 که به تن داشتم کامال مناسب بود پس دنبالش از اتاق خارج شدم. یشلوار

 

 پا کردم و جلو رفتم. ییدمپا

 و مادرش بود. مایهم داشت ظاهرا متعلق به س یکم یکه فاصله  یکنار اتاق

 وارد شدم.به در زدم و  یا تقه

 دهم. نیام را چ ینیبه مشامم خورد. چندان جالب نبود و باعث شد ب یخاص یبو

 .نیبش ایب ؟یاومد-

 بودند! گانهیخانه با سالم دادن ب نیاهل ا ظاهرا
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 .ریسالم. صبح بخ-

 مقابلم گذاشت. یگرد صبحانه نشستم. ظرف ینیس یمادرش پا یرو روبه

 بخور. روغن زرده!-

 روغن بود! نیاز ا دهیچیکه در خانه پ یندیناخوشا یاراده صورتم جمع شد. پس بو یب

 .دیو مادرش چرخ مایس نیرا جمع کردم و نگاهم ب لبانم

 حساب همان هم کامل کور شد. نیاز قبل نداشتم با ا ییگرفت و به دهانش برد. اشتها یگنده ا یلقمه  مایس

 نگاهم کردند که گفتم: منتظر

 خورم. یم کمی دهیماست چک نیمن از ا-

 رو ترش کرد: مادرش

 برات. ستیماست سرده. خوب ن-

مقابلم گرفت. در گرفتنش مردد بودم که در باز شد و  یبزرگ یافتاده بودم. لقمه  ریگ ی. در چه مخمصه ادمیرا گز لبم

 بچه بغل وارد اتاق شد. یزن

 چه سرد کرده هوا!-

 زد. یکه به من افتاد لبخند کوچک نگاهش

 .ریصبح بخ-

 گذاشت و سمت آشپزخانه رفت. نیرا دادم که بچه را زم جوابش

 انداخت. یم زمیعز یبایشک ادیسال داشت و مرا  کیپسر بچه زوم شد.  یرو نگاهم

رنگش گذاشت. از حرکتش خوشم  یچشمان عسل یلبخند زدم که با خجالت دستان تپلش را رو شیاراده به رو یب

 نبات مقابلم گرفته شد. یچا یوانیآمد که ل

 سال داشته باشد. ۲۵ دیرا گرفتم. با وانیشدم. متشکر ل رهیزن چادر به سر خ به
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 به حرف آمد: ریسم مادر

 عاطفه کو پس؟-

 جواب داد: یچادر زن

 مادرش. یصبح خروس خون رفت خونه -

 تفاوت که طرف صحبتش من بودم. نیباز به حرف آمد با ا ریسم مادر

. نِیداره اسمش نازن یدختر مدرسه ا هیبزرگه اس.  یجار لهیخواهرشوهرته. جم مای. ساتنیه جارو عاطف لهیجم-

 پسرشم ناصر.

 بامزه اشاره کرد و ادامه داد: یبه پسر بچه  و

 عاطفه بارداره. دوقلو داره. دوتاشم پسره شکر خدا.-

 پا دراز کرد و گفت: مایبه من نگاه کرد. س یچشم ریعوض شد و ز لهیجم نگاه

اون زمان باز  نمیننه اشه. بعد بب یخونه  کسرهیبچه هاشو پس بندازه  گهیننه؟ دو روز د یکن یچرا خداروشکر م-

 محلت ندادن. یوقت زنیواسه ات عز

 یمن یبرا نیرا زد. ا یهر حرف دیترس دیاو با شیبود. پ ینیدختر فضول و نکته ب ما،یشان رد و بدل شد. س نیب نگاهم

 آمد. یو واضح م انیکه برخورد اولم بود هم کامال ع

 یشد و همه اش به آشپزخانه سرک م یسرش به بچه گرم م شتریبهتر آمده. آرام است. ب یلیدر نظرم خ لهیجم

 ظهر را بار بگذارد. یتا غذا دیکش

 کنارشان ماندم و به اتاق خودمان برگشتم. یکم

 دوست داشتم. شتریام را فعال ب ییتنها

 زد... یذهنم پرسه م یهنوز در حوال ایبه اسم برد یشخص یوقت خصوصا

 



 برد ادیگذشته ام را 

281 
 

*** 

گفته همسرم  یافتاده که شاد یمرد شیفکرم، اما پ ن،یمنزل خاله مه یآسمان است و قلبم حوال یکیتار یرو نگاهم

 نم؟یبچ دیزلزله زده ام را چطور با یاست. پازل نامرتب زندگ

تخت شو به  یصندل یرو رضایدادن پسرش است. عل ریکنم. مشغول ش ینگاه م وایکنم و به ش یپرده را رها م کالفه

پرواز خودش را به مشهد رساند  نیفارق شده چنان با سرعت و اول وایخبردار شد ش یفرو رفته. وقت یقیخواب عم

 که از عالقه اش لذت بردم.

 یببرد. نم ییاز دانشگاه برگردد. قرار است مرا جا یبه طلوع آفتاب نمانده، منتظرم زودتر ظهر شود و شاد یزیچ

 همسرم! شیپ دیدانم کجا، اما شا

 چند ماه سراغم را نگرفته؟ نیندارم. اگر من متاهل هستم چرا ا ی. حس خوبستدیا یم یلحظه ا قلبم

 بکوبم. واریسرم را به د بیعج یایدن نیخواهد از شدت ا یم دلم

 شانا؟-

 ین رمان به ادرس زیر مراجعه فرمائیدتهیه ادامه ابرای 

/www.shop.romankade.com/productبرد/-ادی-را-ام-گذشته-رمان-دانلود 

 

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

http://www.shop.romankade.com/product/دانلود-رمان-گذشته-ام-را-یاد-برد/
https://www.shop.romankade.com/
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 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهدریافت رمانهای بیشتر به  برای

www.romankade.com 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

