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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 

 

  این رمان فروشی میباشد

 

  

 

 ۱۹۷۹ لیآور ۲۰

دونم چرا  یاز همه اون سالها حس کردم که عاشقشم. نم شتریب دمش،ید یبهت بکنم. امروز وقت یاعتراف هیخوام  یم

داد من  یم حیاون سالها شرمنده بود و ترج یهنوز از رفتار دخترش تو دیپدرم خبر اومدنش رو ازم پنهون کرد شا

شه، داره  یمنم محسوب م هیکه دا انسالمونیخدمتکار م د،یاناه دمیشدم د داریاصال باهاش روبرو نشم. از صبح که ب

بهتر همه  انیبهش داشت به ب یمحبت خاص هیشناخت و از اولش  یاون رو خوب م دیکنه. آناه یرو جارو م اطیح

بره. آب و جارو کردن  ینور و مهر رو با خودش به اونجا م یره کل یکه م ییسش داشتن، انگار هرجاخونه دو نیاهل ا

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 یخاص یبا دستپاچگ دیکه آناه دمید ینبود اما وقت بیاصال عج یفصل نیچن یخونه دو طبقه اونم تو نیدلباز ا اطیح

« خانوم جون، خوبم.. خوبم ستین یزیچ»گفت  یبا خنده ساختگ دمیکنه تعجب کردم و ازش که پرس یداره کار م

برهنه ام رو نوازش  یخورد پاها یکِلوشم م راهنیپپر درخت گشتم و باد که به  اطیح یشونه هام رو باال انداخته و تو

شکوفه زده بودم. عصر که در  یشاخ و برگ درخت ها یالبال رشینظ یب یقیرقص باد و موس نیکرد و من غرق ا یم

گفت  یبلند یبعد با صدا قهیمن رو به آشپزخونه فرستاد و چند دق یبا هول و دستپاچگ دیهخونه مون زده شد آنا

سرم تکرار شد و چشم هام گشاد شدن.  یتو دیآناه یگوش هام زنگ زد، صدا« تشرف آوردن نآقا، خسروخا»

آشپزخونه رو باال برم تا بتونم  یته ذهنم پنهان شده بود. خواستم پله ها شهیکه هم یاسم نیخسرو! ممنوعه تر

 «کجا خانوم؟» دیپرس دیپله دوم د یوارد شد و تا من رو رو دیکه آناه نمشیبب

 «دیآناه هیآقاجونم ک مهمون»

 «شیمیقد یاز دوستا یکی»

 به شماره افتاده بود. جانیهام از ه نفس

 «تا حاال خسرو شده دوست آقاجونم یک از»

با پدر  ییشد و بعدها به خاطر آشنا یپدرم توش شراب سرو م یها یجوون یکه تو یبلند هیپا یها وانیسمت ل به

دونم  یزنه و من نم یکه به بدن م هیادیز یهم ضررها لشیگفت شراب حرامه و دل یحرفهاش که م دنیو شن یروحان

هم واقعا  حیحضرت مس ایکرد گفته بود  یم عهدر موردش مطال یلیاسالم که خ یآموزه ها ریحکم رو تحت تاث نیا

 گفت یدونست، کنارش گذاشت؛ رفت و با لحن تند یاون رو حرام م

 «یکن یآقاجون گفتن ها رو تکرار م نیا یو ه یافتاد استاد رو آقاجون صدا کن ادتیامروز  نیحاال هم هم هیچ»

خونمون شد از دستم  خسرو از یشدن پا دهیهنوز هم به خاطر اتفاق اون سالها که باعث بر دیآناه دم،یورچ لب

انداختم و لب  رهنمیبه پ یگرفته بودم. نگاه ادیصدا کنم رو هم از اون « آقاجون»لفظ که پدرم رو  نیناراحت بود. ا

آشپزخونه رو دوتا دو تا باال رفتم و وارد  یبکنه پله ها یعتراضبتونه ا دیآناه نکهیدندون گرفتم و قبل از ا ریهام رو ز

 یاسیبلند  راهنیرد شدم و به اتاقم رفتم. لباسم رو با پ ییرایپذ یورود یاز مقابل پله ها اطیحتشدم و بعد با ا اطیح

 یپدرم وصل م کارکه مال مامانم بود و به اتاق  یهمرنگش پوشاندم و به اتاق بغل یعوض کردم و موهام رو با روسر

داغ هم رو  یکه همه زن و شوهرها وقت یفکر کن دیمرد پدرم کمرش شکست، شا شیشد، رفتم. مادرم که دو سال پ

 ریساده شون هم سراز یاز نگاه ها یکه حت یشن اما پدر من واقعا عاشق مادرم بود، احساس یم ینطوریهم ننیب یم

از  یشد قسمت یم یدیشدم. از سوراخ جا کل یکردم متوجه م ینگاهشون م یهام وقت یشد و من با همه بچگ یم
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دلم دعا کردم تا مهمونش روبروش  ینشست و من چقدر تو یقفسه کتابخونه اش م یجلو در واقع پدرم د،یاتاق رو د

اتاق رو  یدیاز سوراخ جاکل صانهیچشم هام حر ی. وقتنمشیبب کیسوراخ کوچ نینشسته باشه و من بتونم از هم

صداش از جا  دنیزانوهام گذاشتم. با شن یپشت در نشستم و سرم رو رو یدیکنه با نا ام داشیو نتونست پ دییپا

هنوز پدرم رو استاد « حق با شماست استاد» دمیشن یم فیضع یلیو سرم رو به در چسبوندم، صداش رو خ دمیپر

 کرد.  یصدا م

پروژه کار کنن اما  نیا یرو یادیز یبودم که قراره معمارها دهیساختمون خبر داشتم و شن نیاز ساخته شدن ا من»

فهمم  یخوشحال شدم چون م یلیخ نمتیب یم نجایدعوت کردن، امروز که ا یهمکار یدونستم تو رو هم برا ینم

 «که دعوتت کردن یکارت خبره شد یانقدر تو

 بود نیو سنگ نیخنده اش چقدر مت یو صدا دیخند

کنم تا تموم شدن  یکرده و خب فکر م یبود، اون بود که من رو معرف میهمش لطف ماکس نایا ست،ین نطوریا درواقع»

 «همه مردم ازش خبر دارن من بتونم... بایو تقر دهیچیشهر پ یساختمون که خبرهاش هم تو نیا

برگشتم صورت  یو وقت دمیکش یبلند نی. با ترس هدیشونه ام نشست و من رو به سرعت عقب کش یرو یدست

رو هم با  دشیو کل . من رو کشان کشان به اتاق خودم برد، در اتاق مادرم رو قفل کرددمیرو مقابلم د دیسرخ آناه

تونست بلند بشه اما پر از حرص بود  یدو اتاق اونورتر نم یکه به خاطر حضور مهمون تو ییخودش برد. با صدا

بهم نکرد و از اتاق  یتوجه« رو بهم پس بده دیاون کل ست،یاالن وقت درس اخالق دادن ن د،یتو روخدا آناه»گفتم

 یهمونطور رو یچارگیبا ب«. کنه هتیگم تا تنب یوگرنه به آقاجونم م رایرو ب دیکل اون»دمیرفت. با حرص غر رونیب

 یشدم و صدا کیاتاقم نزد کیبه پنجره کوچ واشی. دمیو از جا پر دمیپاهاشون رو شن یصدا هنشسته بودم ک نیزم

  «ش؟ینیبب یهنوزم همونطور مونده، دوست دار کیباغ کوچ نیا»که گفت دمیپدرم رو شن

 «لیبا کمال م بله،»

دلم شروع به شمردن  یبه باغ پشت خونه رو محاسبه کردم و بعد تو دنشونیرس یبیذهنم زمان تقر یتو عیسر

گردن پشت  یدرخت ها م نیدارن ب یدو، وقت رون،یرم ب یاز خونه م یواشکیاونا که رفتن به باغ من هم  ک،یکردم؛ 

چهار،  ؟،یچ نهیبرگرده و منو بب هویاگه  یوا ،کنم، سه ینگاهش م ننیکه منو نب یو طور رمیگ یخونه سنگر م وارید

آروم  دیرس ستیشماره ها به ب یاون برام مهمه.. وقت دنیفقط د ،یغرور لعنت نیا ینداره، حت تیبرام اهم یچینه ه

معمار دونم  یرفتم. من نم نییاتاقم پا یجلو یاز دو تا پله  عیو سر دمیرو پوش میراحت یها ییدر رو باز کردم، دمپا

خوره.  یخونه حداقل چندتا پله به چشم م نیا یهر اتاق و هر ورود یبه پله داشته که جلو ین خونه چه عالقه ایا
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رو  نجایکردم که ا یخسته شده بودم و مدام به پدرم اصرار م یمیخونه قد نیاز ا شیافتاد که چند سال پ ادمی

نداشتن و هر  اطیکه تازه مد شده بود و ح ییها نهخو نیاز هم م،یبخر یدتریبهتر خونه جد یمحله ا یو تو میبفروش

 یمیباغ قد نیپدرم به حرفم گوش نکرد و ا نکهیامروز به خاطر ا یگفتن آپارتمان.. ول ینفر بود، بهش م هیطبقه مال 

 دنبو یو آجر خونه بزرگ نیباغ و درخت هاش نبود، اگه ا نیام. اگه ا یراض یلیخ نمیباعث شد تا من بتونم اون رو بب

 نیآخر وارید نیچسبوندم، ا واریو ترس خودم رو به د اطیبا احت نمش؟یسال بب نهمهیتونستم بعد از ا یمن چطور م

 یوارهایاز درخت به وسعت حدود چهل، پنجاه متر هست و بعد از اون د یخونه و باغه که بعد از اون باغ نیب لیحا

 یشد و به پهلوم م یرد م راهنیاز پارچه نرم و نازک پ نهخو یآجرها یشده. خنک دهیکه دور تا دور خونه کش یبلند

که  دمیخودم را جلو کش یکنم، کم داشونیکردم تا پ زیدادم و چشم ر هیآجرها تک ی. دست لرزانم رو رودیرس

شون تموم شد؟ نکنه من  احتیگردن. چه زود س یو حدس زدم دارن بر م دمیشن کیصداشون رو از فاصله نزد

اتاقم  یاومدم؟ با عجله عقب عقب رفتم تا تو رونیاز خونه ب رید یلیرو از دست دادم و خ زمانره غرق فکر دوبا

شکست بلکه خودم هم  یبد یکرد و نه تنها گلدان با صدا ریدور حوض گ یاز گلدان ها یکیبچپم که پام ناغافل به 

با  یرو که چرخوندم، دو چشم مشک م. سردیچیم پمغز یاز باسنم تا تو یدیخوردم و درد شد نیبه زم یعیبه طرز فج

 یسرم بود و با شماتت سرش رو به اطراف م یکردن و بابام که باال یگشاد شده داشتند نگاهم م ییمردمک ها

از  عیانداخت به خودم اومدم و سر نییاون سرش رو پا یصورتش مبهوت بودم و تازه وقت یرو یا هیچرخوند. چند ثان

 دیلرز یم دنشید جانیکه از بغضِ دسته گلِ به آب داده و ه ییو با صدا دمیکش سمبه لبا یجام بلند شده و دست

تر شده بود جواب داد و  یکه نسبت به اون سالها بم تر و خواستن یآرام و مردانه ا یو اون با صدا« س.. سالم»گفتم

 « خدا به همراهت» فتشانه اون گذاشت و فشرد و گ یرو بابا دستش رو« با اجازه تون استاد»رو به بابا گفت

 یتر و حالت ادا ریتر و سر به ز نیچهارشونه تر و پر تر شده بود و نگاهش سنگ کلشیاز پدرم بلند تر بود. ه قدش

 مرد خشن اما جذاب! هیدرست  ،یکلماتش محکم و جد

 یبودم و وقت ستادهیهمونجا ا خیتکه  هیرفت و من هنوز مثل  یو به سمت خروج دیپدرم رو گرفت و بوس دست

بود که درست کردم؟ بعد از  یچه اوضاع نیا ایخدا دم،یوا رفتم. با دست به سرم کوب دمیرو شن لشیاتومب یصدا

 دوباره بود.  دارید هیشکل  نیبدتر نیدوازده سال ا

 نگاهش باعث شد سرم رو برگردونم ینیبودم که بابا برگشت. سنگ ستادهیهمونطور کنار حوض ا هنوز

 نکهینه ا یازت انتظار داشتم مطابق سنت رفتار کن ،یستیاون دختربچه هفده ساله ن گهید ا،یسوف یبزرگ شد تو»

 «یخسرو خجالت زده کن شیمن رو پ
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واستم خ یمتاسفم آقاجون، نم»گفتم یرفت و با شرمندگ لیشد و صدام رو به تحل دهیشد، ابروهام خم دهیبرچ لبهام

 «بشه نطوریا

 تیجلب نظر هنرمندا و تثب یها برا کیدسته از بلشو هیکه  یساختمون فرهنگ و هنر یمعمار یفقط برا اون»

 نجایکار به ا یکرده.. اون فقط برا یاون رو به مهندس مسئول معرف شیخوان بسازن اومده. همکالس یم گاهشونیجا

و نه من  شهیاون جوون دوازده سال پ خسرونه  ه؛یچ یدیلحن تاک نیدونستم منظور پدرم از ا یم «ایاومده سوف

مسئله که از زنش جدا  نیدونم که خسرو ازدواج کرده و بچه دار هم شده، ا یم یهمون دختربچه سر به هوا. از طرف

ون رو از مربوط به ا یاما خبرها میسال ازش دور بود نهمهیا نکهیاصل ماجرا نداره. با وجود ا یتو یریتوف چیشده ه

ممنون  دی. بامیدیشن یاومد م یم دنشیبه د یداشت و گاه یهاش که به پدرم ارادت خاص یاز همکالس یکی قیطر

کرده، با ساختن  دایپ یحاد طیکه شرا یاسیبازار آشفته س نیا یشدم که تو یها م کیکشورم و بلشو استیس

 نقدریبودم اما هم یچه شکل نم یدون یو نم یبود دهیمن رو ند یها یمن رو به اون رسوندن. تو جوون ییبناها نیچن

شد و از هر  یعاشقم م دید یبار هم م هی یکه من رو حت یشهر بود و هر کس یاز اهال یلیمن زبانزد خ ییبایبگم که ز

مردم هم مربوط  نیپدرم در ب گاهیمسئله عالوه بر صورت خودم به جا نیا دیخواستگار داشتم و شا یگاهیقشر و جا

رو  یادیز یبود و شاگردا یکل شورو دیشهر و شا نیا یاستاد خطاط نیبرجسته تر لیخائیم یباشه. پدرم آندر

از  یکیاسم پدرم معروف شدن.  هیسا ریبه هم زدن و ز یخودشون اسم و رسم یشون برا یکرده که تعداد تیترب

هفده،  یهمون دوران، وقت یتو نکهیم من بودم. خالصه اه نشونیتر زپایگر دیخسرو بود و شا نیاون شاگردها هم

داشتم. نه که االن نداشته باشم  یادیز یمثل غنچه تازه شکفته بودم خواستگارا ادیز یهجده ساله بودم و از جوان

دارم اما نه به اندازه اون سالها.. در واقع اون  یادیز ینمونده طرفدارا میسالگ یبه س یزیچ نکهیهنوز هم با وجود ا

من  یمسئله که هر پسر نیهم بهم داده بود و ا ییجا یغرور ب تیمحبوب نیمه دیمن بود و شا تیسالها اوج محبوب

لرزوند، در مورد خسرو  یدست و دلم رو نم گهیشده بود . ابراز عالقه پسرا د یبرام عاد گهیعاشقم بشه د نهیب یرو م

هم  یرو لکباغ گشتم و شب تا صبح پ یسرگردان تو ینبود. اون روز تا شب مثل روح یقاعده مستثن نیاهم 

 یآتش م ادیز یبست و دلم از داغ یپشت پلک هام نقش م اهیاون دو چشم س ریبستم تصو ینذاشتم و تا چشم م

 دنشیکه تجربه اش کردم االن با دکشونده بعد از سالها  یبیکه همه وجودم رو به تب و تاب عج ییگرما نیگرفت. ا

 یموند، کاش من رو مهمون نگاه ها یم شتریب قهیدق ندقرار تر کرده. کاش چ یقرار رو ب یشده و منِ ب شتریب

ده که همه تنم رو لمس کرده.  یرو بهم م یسکرآور ینیریو نافذ ش یمخمل یکرد، نگاه اون چشم ها یم یشتریب

و بلکه هم جذاب  هیشگیخوامش و هنوز برام همون آدم هم یرحمانه م یزنه و من چه ب یتابانه براش م یقلبم چه ب

ممنوعه رو که پدرم امروز با اخطار کالمش  نیو من ا هیتر از همه اون سالها و حاال که جا افتاده تر شده چقدر خواستن

هرطور شده به  دیته دل بخواد بارو از  یزیچ یوقت ایخوام و سوف یم یقینشم، به طرز عم کیبهم فهموند بهش نزد
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 یتیسنخ چیکه ه هیکه اون مرد مطلقه ا ستین همبه نام خسروست، م یکه اون، ممنوعه ا ستی. مهم نارهیدستش ب

خودش  یاومده تا من رو برا نباریگه ا یکه چقدر ازم بزرگتره. اون اومده و دل من م ستیمهم ن یبا من نداره و حت

بهت بگم چرا  نکهیا ی! برااستیو هوس روح و جسم سوف ایخواسته سوف نیسرکش بزرگتر یرانیپسر ا نیبکنه. ا

بهتر بگم از قبل  دیشا ایکنم، از همون سالها  فیبودم بذار داستان رو از اولش برات تعر صیحر شتنشدا یانقدر برا

نتونستم  چوقتیرو تجربه کردم که ه ییایشد دن میاومدم و بعد تر که خسرو وارد زندگ ایکه به دن یتر از اون، از وقت

 فراموشش کنم.

 یتو یرشورویو اون سالها اتحاد جماه هیروس تختیدر مسکو، پا بایز تینها یب یزییروز پا هی، ۱۹۵۰سپتامبر  ۲۳

پردرخت که پشت  یشده و باغ یکار یسرخ و کاش یبزرگ و حوض تینها یب یاطیو دوطبقه با ح یآجر یخونه ا

پر و پاقرص و با  یحیمتمول، مس یفرد پدرماومدم.  ایخانواده سه نفره به دن هی یساختمون خونه قرار داشت، تو

داشت  ییخرما یو موها یخاکستر یصاحب نام و مقام بود. چشم ها یفکر و اخالق و مرد یمنعطف تو اریبس مان،یا

 یدیسف تینها یب یرنگ و تپل و دست ها یعناب یتوپر بود، گونه ها یمادرم الکساندرا بودم. اون زن هیاما من شب

بود که من هم به ارث برده بودم و پدرم چقدر  یهمون مختصات کشیبور و چانه کوچ یو موها یآب یداشت، چشم ها

 تینها ینازپرورده و مغرور و ب یهستم که عاشقشه! تنها فرزند اون خانواده و دختر یزن هیخوشحال بود که من شب

پدرم رو  یباشه که گاه وجودم یتو یخاص یباعث شده بود خودپسند نیمورد توجه بودم و ا یبودم. از بچگ بایز

 ایآرامش بعد از طوفان به دن خیبود که پدرم اصال دوستش نداشت. من در تار یتیتنها خصوص نیکرد و ا یم یعصب

و جبران تلفات اون جنگ  یبازساز یها رها شده و داشت برا یدوم و جنگ با ناز یاز جنگ جهان هیاومده بودم، روس

روزگارم  یاسیو س یمن فارغ از جو اجتماع ینداشت اما زندگ یمناسب تیکرد. هنوز کشورم وضع یسخت تالش م

کردن که البته  یبود که به خونه مون رفت و آمد م ییاطرافم شاگردها یایآل بود و تنها تماسم با دن دهیدلخواه و ا

اونجا رو هم  استیکرد و ر یم سیکه دولت ساخته بود تدر یآموزشگاه یمحدود بود چون پدرم تو اریعدادشون بست

داد به خونه اش رفت و آمدن کنن. پدرم عالوه بر  یاز شاگردهاش اجازه م یبرعهده داشت و تنها به تعداد معدود

تونن در  یدو هنر رو نم نیها ا یلیداشت هرچند که خ ینقاش یهم تو یکرد و دست یهم م یگر بیتذه یخطاط

همه در  دینداره با یفرق چیه ،یباشه چه خطاط یبود که هنر چه نقاش دهیعق نیکنار هم بدونن اما پدر من به ا

خط و نقش هم بشن به  یتونن باعث ماندگار یباشه که قرن ها موندگار شدن و م یقیعم یو باورها نیخدمت د

شاهنامه  یو خطاط لیکل کتاب مقدس انج یقرآن، کتاب مسلمان ها، خطاط یها هیآ یربه خطاطخاطر تج نیهم

کتاب  بیو تذه یخطاط نطوریها هستن رو داشت و هم یرانیارزنده ا یکه کتاب ها یو پنج گنج نظام یفردوس

 یبود که تو یکار نیدرخشان تر نیکنم از نظر مردم ا یداشت و فکر م شیکارنامه کار یو هومر رو هم تو سهیاد

دونن اما  یپدرم م یهنر اررو اوج ک لیکتاب انج یهم خطاط ونیکارنامه پدرم ثبت شده و ناگفته نماند که مذهب
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رو جلب کنه و هم  شهیدو آت یها یحیها و مس شیتونسته بود هم نظر مثبت کش نکهیاعتدال و ا یپدرم تو ییتوانا

از هم صنف هاش دوست داشتن بدونن و اون ها هم ازش  یلیبود که خ یداشته باشه راز تیمحبوب یمردم عام نیب

کرد و نوع نگاه مردم به اونها دچار  یفرق م ونیعموم مردم با روحان یاون روزگار خط فکر یبرخوردار بشن چون تو

 یا هگیهرکس د ایمعمار  ایهنرمند  هی یبه دست آوردن دل هر دو جبهه برا نیهم یشده بود و برا یاساس رییتغ

 ماسکوفتر بهش گراد میکه من توش بزرگ شدم رو قد یسخت بود. بذار از شهرم مسکو هم برات بگم. شهر یلیخ

کردن  کسانیزدن و با خاک  شیمسکو رو آت یالدیم ۱۲۳۸گفتن. مغول ها سال  یمسکوئه، م یکینزد یکه اسم رود

به  یادیز یاول و دوم و به خصوص جنگ با آلمان که ضررها یجهان یشد. بعد از اون هم جنگ ها یکه دوباره بازساز

بکنه. جنگ  هشیتونه توج ینم یمنطق چیو به نظر من ه هیانسان دهیپد نیرحم تر یکشورم وارد کرد. جنگ ب

و خمپاره عشق و آرامش و  شیگلوله و آت نیکه باشه آخرش جنگه. ب یجنگ هر جور ست،یآخرش خوش ن چوقتیه

انسانها  خیذهن و تار یشه هم تو یتموم م یکه وقت تهیبشر یانتها یجنگ تنها زمان ب دیه. شار یم نیاز ب ایرو

 ادیو شنا و در کنار اون  یگفتم. درس و اسب سوار یهام م یداشتم برات از کودک ارم،یدرد نم رونداره. سرت  یاتمام

که ته  یجمله ا ایشعر  یتیو نوشتن ب دیکاغذ سف یرو اهیمن بودن. رقص قلم س یاز پدرم، زندگ یگرفتن خطاط

بود. کنار پدرم  ایکار دن نیزتریانگ جانیبه نظر من ه ،یگرفت ادیمدرسه  یتو یکه به تازگ یکلمه ا ایذهنت مونده 

رو  یقلم ن یکردم. وقت یکردنش رو نگاه م ینشستم و خطاط یکه مادرم دوخته بود م یکیکوچ یتشکچه ها یرو

 یو صدا نهیکاغذ بش یو رو ادیب رونیجوهر ب اهیس یایکردم تا از اون در یم یحظه شماربرد من ل یداخل دوات م

گوشم  یو هنوز تو دمیشن یهام م یکودک یبود که تو یآهنگ نیکاغذ بهتر نقلم به ت یشدن نوک چوب دهیکش

 یتو یاعماق ذهنم ثبت شده. پدرم وقت یتو یقرچ قرچ دوستداشتن یصدا نیشه و انگار که ا یهست و تکرار م

 مشد یسر و صدا وارد اتاقش م یب یاطیکرد و من با چه احت یحواسش رو پرت م دیکس نبا چیشد ه یکارش غرق م

هر  یتو یوقت استینرم در یموج ها هیو به حرکت موزون دست هاش که شب دمیخز یکنارش م یو مثل بچه گربه ا

 یم رهیخ ارن،یاز خلقت رو به تجسم درب یشاهکار م،ینس میمال یتا با ملود ارهیموجش هزار قطره رو به رقص درم

و  ننیش یو جوهرها رقص کنان کنار هم م ادیمکاغذ به موج در  یهنر بشره؛ قلم رو نیهم شاهکارتر نیشدم و ا

اونها  ستنینا نمع یب کینقاط تار یسر هی ایطرح ساده  هیفقط  یاهیس نیدن اما ا یبه کاغذ م یلذت بخش یاهیس

به فراخور حس و حالش هزار معنا و  یهرکس یکنن که برا یرو ثبت م ییکلمه ها وستهیبه هم پ ییها رهیمثل زنج

دارن و انگار که دارن  یمیدا یقرار یب دایش یخورن و مثل عاشق ها یو تاب م چیکاغذ پ یوهزار شکل دارن. ر

پدرم بعد از اتمام کارش با لبخند  ی. گاهارنیکاغذ و تارو پود زمختش، دلبرانه به ناز درم دیتن سف یخودشون رو برا

و مشتاق مادرم به صفحه  ییایدر یچشم ها یو وقت« خلق کردم یچ نیبب ایالکساندرا، ب»کرد یمادرم رو صدا م

 یو در انتها با ناز نهفته توگرفتند  یشدند و بعد فرم لبخند م یدرشتش اول غنچه م یگلبه یشد و لبها یم رهیخ

و  نیزبان به تحس شییبت پرست به بتش و با حنجره طال هی یرگیخ هیشد شب یم رهینگاهش چنان به پدرم خ
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گفت،  یکه در وصف پدرم م ییها شیخواند و چه ثناها و ستا یشاهکار م روپدرم  یها یگشود و خطاط یم دیتمج

و پرمهر مادرم رو  فیگونه لط دنیبوس یمتحرک گلوش رو که تمنا بکینگاه پدرم و س یمواج تو تیرضا یوقت

 ومادرم نگاه کنم و لبهام رو به همون شکل غنچه کنم  هیکردم تا من هم شب یچقدر تالش م دم،ید یداشت رو م

 مادرم هستم و همونقدر هیدر وصف پدرم بگم تا ثابت کنم که منم شب یقلنبه سلنبه ا یبتونم مثل مادرم کلمه ها

 یمن کجا.. نگاه ها یاهویماجراجو و روح پره تیآرام مادرم کجا و شخص تیعشق پدرم؛ اما روح بلند و شخص قیال

معصوم کجا و چشم  یآب یمن کجا ، اون چشم ها یپروا یبو  رهیافسونگر و خ یمادرم کجا و نگاه ها یایر یو ب نیمت

مادرم رو  یحرکات و حالت ها نکهیبدون ا نباریم شدم، امادر هیشرور من کجا.. اما من هم سالها بعد درست شب یها

شدم؛ من هم مثل مادرم آرام شدم، روحم از تکاپو افتاد، آرام شد و نگاهم از جسارت افتاد و  هشیکنم شب دیتقل

آغوش باز کردم.  بیعشق پرماجرا و عج نیا یکه عاشق شدم و برا یدوم شدم وقت یفته شد، من هم الکساندرایش

هاشون که  یپرشور و گسترده جوون یایکه دن یروز هیشن.  یمادرشون م هیشب یروز هیکنم که همه دخترا  یفکر م

بزرگ  یکه خطر یدیجد زیچ هرهر کشور و هر شهر و هر بالدش و تجربه  یکشف کردن و گشتن تو یآرزو

هاش با کار و خط  یریو درگمرد  هی یجد یو نگاه ها یدو طبقه و آجر یخونه ا کیکوچ یایشه رو با دن یمحسوب م

همه  یروز هیکنن و  یدختربچه کوچکشون عوض م یها یتاب یخودش و سروصدا و ب یایدن یو غرق شدن تو

 ! نشه خونه شون، همسرشون و فرزندشو یم اشونیدن

 که عاشق شدم! یمادرم شدم، وقت هیهم شب من
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 «اول بخش»

 یبهم داد و گفت وقت میاز همکارها یکی شیپ قهیبرگه ها را چند دق نیشده بودم. ا رهیبه نوشته ها خ یسردرگم با

کاره  مهیداستان ن نیشده چون نه ا یکنم اشتباه یو گفتند به دست من برسد و من فکر م مارستانینبودم آوردند ب

بود  میدست ها یکه تو یبه پنج تا برگه ا یکل ینگاه یفگشناسم. با کال یاسم م نیبه ا یآشناست و نه کسان میبرا

 ینوشته ها ایخورد؟ آ یم یبرگه ها به چه درد نیتواند باشد و اصال ا یم یانداختم و با خودم فکر کردم کار چه کس

 دارد؟ یبه من چه ارتباط یاز شورو یداستان دختر ست،ینفر؟ اگر هم واقع کیسرگذشت  ایداستان است  نجایا

دوست و همکارم سرش  ،یفتاح رایدادم. در اتاق باز شد و سم هیتک یصندل یفوت کردم و به پشت یرا با کالفگ نفسم

 و گفت: دیرا در هم کش شیابروها دیرا داخل آورد و تا من را د

رو  ینامه لعنت انیپا نیزودتر ا دیگرده ها، با یگردم.. زمان به عقب بر نم یساعته دارم دنبالت م هی ؟ینشست نجایا ـ

 میجمع و جور کن

 و با خنده گفتم جا بلند شدم از

 ؟یهست یکه االن انقدر شاک یبهت گفت دکترا بخون یک ـ

اطالعات و  یتون یتا م دیبا یخوب درمان کن یبتون نکهیا یکه برا هییانتها یب یایدن یکنم روانشناس یفکر م ـ

کار فشار  هیانجام  یکنم برا یحس م یمن وقت خته،یاعصابم رو به هم ر یرساله لعنت نیا یول یتجربه داشته باش

 تونم درست انجامش بدم یرومه نم

با دست  رایسم میوارد شد یو وقت میو به سمت بخش زنان رفت میشد شگاهیآرامش نگاهش کردم. وارد راهرو آسا با

 سالن اشاره کرد ییبه اتاق انتها

 دکتر رابطه اش با تو خوبه نهمهیا نیدونم چطور شده ب ینم ه،یبیعج ماریهم ب الیل نیا ـ

 کنم یاز همه باور م شتریچون من حرفهاش رو ب ـ

 میکن نیو بهش تلق میما هم باهاش همصدا بش ای میگفت ما باور کن یهرچ یزوفرنیهر اسک دیباشه که با نطوریاگه ا ـ

 ستین ماریکه ب

 رایبا همه شون فرق داره سم یکی نیا ـ
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 آره فرقش تو نوع توهم هاشه ـ

 تکان دادم نی. سرم را به طرفدیرا باال کش شیچپ چپ نگاهش کردم شانه ها یوقت

بعد از وجودشون دچار مشکل شده.. من و توام هر آن  هیان فقط  یهم آدم عاد نایا یقبول کن یتون یچرا نم ـ

 فتهیبرامون ب یاتفاق نیممکنه چن

 اش را درشت تر کرد و زبانش را گاز گرفت. یعسل یها چشم

 تو خودشه شهیجون برس مثل هم الیفعال برو به ل ـ

رفته  اطیبه ح یهواخور یها برا ضیکس نبود. همه مر چیبه سمت راست برگشتم. در اتاق جز او ه رایاشاره سم با

 ینداشتم باز هم از روش ها میشده بود. امروز تصم رهیخ رونیپنجره بود نشسته و به ب کیتختش که نزد یبودند. رو

کنارش  اطی.. پس جلو رفته و با احتیروان ماریو او ب شمواستم دکتر باخ یمعمول استفاده کنم، امروز نم یروانشناس

 اطیاز ح یپنجره بخش نیشد نگاه کردم. از ا یم دهیکه از پشت پنجره د ییتخت نشستم و من هم به فضا یرو

 گرید یها ضیمر یمشغول تماشا بیعج یحالتش انداختم، با دقت یبه صورت ب ینگاه می. ندیشد د یرا م شگاهیآسا

که سالهاست در کنارشان  دمید یرا م یمنظره نگاه کنم. با چشم او کسان نیکردم با چشم او به ا یبود. من هم سع

 ینشسته و خط ها نیزم یرو یکیزند،  یزند و با خودش حرف م یقدم م اطیاز آنها در طول ح یکیکند،  یم یزندگ

 یدر م بیو غر بیعج یاز آنها با دست اداها یکی، خندند یبلند م یها با صدا ضیکشد، دو نفر از مر یم یفرض

 شده. رهیخ یغمزده به نقطه ا یافسرده است و با حالت یکیآورد و 

سرم را به سمتش  یکرد که وقت یلب زمزمه م ریرا ز ییزهایشود. چ زیت میزمزمه اش باعث شد گوش ها زیر یصدا

 کردم توانستم بشنوم لیمتما

 شد دایشد و عشق پ دایشد و آتش به همه عالم زد.. عشق پ دایدم زد، عشق پ یدر ازل پرتو حسنت ز تجل ـ

 باالخره به حرف آمده گفتم نکهیتعجب نگاهش کردم و خوشحال از ا با

 دمیشن ادیمن ز یشعر رو که خوند نیا ـ

  دمیشن ادیمنم ز ـ

 قسمت صورتش را پوشانده بود کی شیموها نم،یتوانستم صورتش را خوب بب ینم
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 یکنه وگرنه وقت یرو هم عوض م ایدن یعیروال طب یزنه، حت یگفت عشقه که همه معادالت رو به هم م یون ما ـ

که همه رو  ارهیبا خودش م یدوستداشتن ینظم یب هیعشق  نه،یش یسرجاشه اما به دل نم یهمه چ ستیعشق ن

 کنه یمجذوبش م

درست و  یبود که حرف یبار اول نیمدت ا نیکردم. در کل ا یگرد نگاهش م یزد و من با چشم ها یحرف م زیکری

 جلب شد که مخاطبش بود «ییاو»که رنگ توهم نداشتند. توجهم به آن  ییزد، حرف ها یم یحساب

 گفت؟ یرو م نایا یک ـ

 خوند یشعر رو برام م نیشوهرم ا ـ

 زمزمه کردم رلبیز

 شوهرت؟ ـ

 دیرا به من دوخت و پرس شیرا بلند کرد، چشم ها سرش

 ؟یتو کتابش رو دار ـ

 را تکان دادم سرم

 ش؟یاریبرام م ـ

توانستم  نکهیاز ا یو جوان بود. با خوشحال فیلط یلیخ شیخورد، صدا یکه داشت نم یخاصش به سن یصدا زنگ

 با او ارتباط برقرار کنم گفتم جهینت یبعد از مدت ها تالشِ ب

 ؟یکن یم فیتعر یکه تو جمله ات گفت یبرات.. حاال برام از اون ارمشیآره حتما م ـ

 را در هوا تکان داد و گفت شیرا به آسمان دوخت، انگشت ها نگاهش

 یزندون یما هستن، وقت هیشب یلیمن عاشق پرنده هام اونا خ یدون یدر حال پرواز.. م شهیپرنده بود و هم هیاون  ـ

وقتا عشق و  یلیباشه. ما خ یزندون میخوا یو م میدرون ما هست که دوسش ندار یتو یزیچ دیشا میکن یشون م

 یتا از قفس خودخواه زنهیکه داره بال بال م مونبه پرنده درون یو توجه میکن یم یمحبت هامون به هم رو زندون

که فقط  مید یش موجودمون پرور یکالغ شوم رو تو هی. میکن یبزنه، نم ادیهامون آزاد بشه و دوست داشتن رو فر

 روز... هیروز.. اون  هیزنه.. اونم پرنده بود.. اون  یرو جار م یحسادت و دشمن
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 یاز رو یدیکرد و به فکر فرو رفت. با نا ام کیرا به هم نزد شیرا گم کرده باشد ابروها شیکه انگار جمله ها یحالت با

 بگذارم.  شیدادم تنها حیزد. ترج یم بیعج یتخت بلند شدم. باز داشت حرفها

تواند آرامم  یم یوقت ها فقط حرف زدن با عل نجوریدانستم مقصدم کجاست، ا یکه خارج شدم م مارستانیب از

داشت را دادم. چهل  نیدر آن تمر یکه عل یسوار شدم آدرس سالن یبلند کردم و وقت یتاکس یبکند. دستم را برا

 تا برسم. دیطول کش قهیدق

پهن و کوتاه  یبود، نگاه کردم و پله ها گرانشیاز سکانس ها به باز یکی حیدر حال توض صحنه یکه رو یدور به عل از

ها نشستم و نگاهشان کردم.  یاز صندل یکی یصدا رو یو ب دمیاول رس فیکردم تا به رد یسالن را با حوصله ط

کارش عالقه داشت که آن لحظه بود. آنقدر به  درشد همه فکر و روحش  یغرق کارش م یبود، وقت نطوریهم شهیهم

که چشمش به من افتاد، با خنده  دیایب نییسن پا یبرگشت تا از پله ها قهیشد. بعد از چند دق یم میحسود یگاه

 آمد و کنارم نشست نییدست تکان داد و با لبخند جوابش را دادم. به سرعت از پله ها پا میبرا

 ؟یکن یکار م یچ نجایا ؟یخوب ـ

 را باال بردم میابروها

 اومدم باهات حرف بزنم ـ

 دیرا گرفت و بوس دستم

 افتاده؟ یاتفاق زم؟یعز یچرا انقدر کالفه ا ـ

 یمرا هم م یحاالت درون نیتر قیبرده بود، او عم یدر چهره ام به حالتم پ قینگاه عم کیبا  شهیهم مثل هم باز

 و به دستش دادم دمیکش نرویب فمیاز خودم هم پنهان بود. برگه ها را از ک یکه گاه ییزهایچ د،یفهم

داستان  هی.. شباوردمیازشون سر در ن یزیداده بودن اونجا، من چ مارستانیمن برم ب نکهیرو امروز قبل از ا نایا ـ

نامه ها رو آورده برام  نیا یتونه به من داشته باشه و اصال ک یم یو چه ربط هینفر ک هی نیکه ا نینفره؛ اما ا هی یزندگ

 بهیعج

 آوردن یاشتباه دیشا ـ

 کنم یفکر رو م نیمنم هم ـ
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 آرامش نگاهم کرد با

 گهید یآدم رو خوند هی یکه داستان زندگ نهیا تشینها ست،ین ینگران کننده ا زیکه چ نیخب ا ـ

 گرفت یاش خنده ام م یخونسرد نهمهیا از

 آره البته اگه ادامه دار نشه ـ

و چون تو  نیرساله بکن یتون تو یوارد گروه درمان نیخواست یشه که م یمربوط م یهم البد به اون زن یخبر بعد ـ

 یباهاش ارتباط برقرار کن یاما نتونست یمنصرف شد دهینشون نم میعال مارهایب هیبق هیشب یحس کرد

ها از  نیماند. ا یم ادشیزدم مو به مو به  یرا که بهش م ییدانست و حرف ها یمن را بهتر از خودم م یکار لیمسا

 ذهن فعالش؟ ایعالقه است 

 بعد از مدت ها تونستم باهاش ارتباط برقرارکنم ـ

 زده ام نگاه کرد جانیبه صورت ه یمهربان با

 گفت؟ یچ ـ

 شعر خوند.. از حافظ هی ـ

 کردند انداختم یم نیکه داشتند تمر ییگرهایبه صحنه و باز ینگاه

درجه از  هی دیتئاتر رو دوست دارم و شا دنی. درسته منم دیکار عالقه دار نیچرا انقدر به ا دمینفهم چوقتیه ـ

 نیکنم ا یبا خودم فکر م یفهمم و حت یم انهیفضا در جر نیا یرو که تو یباالتر باشم چون حس یعام یها نندهیب

 یگخواد ببره، اون رو از خودش و روزمر یکه م ییرو با خودش به هر جا نندهیتونه ب یداره، م یبیعج یرویهنر چه ن

 نیا یرو تو نهایفراتر از همه ا یزیچ هیکنم تو،  یآماده کنه اما حس م یالیپرواز خ هی یو ذهنش رو برا رهیهاش بگ

 ینیب یهنر م نیکار و ا

سخته اما  یلیخ هیواسه بق رهیگ یکه از هنرش م یکردن معنا و حس ریهنرمند تفس هی یداره، برا یهنر هزار تا معن ـ

در اعماق  یکه وقت یارتباط با هنرش داره، اون فکر یکه تو یقیکار رو بکنه و اون حس عم نیبتونه ا یاگه هنرمند

کنه و مخاطب رو به سمت  یبه اصطالح کارش گل م هشه تو ذهنش هست رو به مخاطبش منتقل کن یهنرش غرق م

کارگردان،  گر،یباز ،سندهیشاعر، نو هیباشه، اگه  یباشه و هنرمند ک یهنر چ نیکنه ا ینم یکشه. فرق یخودش م
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که داره رو انجام بده..  یکرده رو به مخاطب منتقل کنه تونسته رسالت دایآهنگ ساز بتونه اونچه که در دل هنرش پ

 هیتخل یحت یبعض یآرامش، برا یبعض یبرا ه،ییبایکه تو دل هنرشون هست ز یزیهنرمندها اون چ یضبع یبرا

 یکه رو ییهمه تئاترها یرو تو نیکنم ا یم یعشقه و سع رمیگ یکه من از هنرم م یزیاما اون چ جانیخشم و ه

 منتقل کنم نندهیبرم به ب یصحنه م

نامه  شینما یبودند، هنوز برگه ها نیدر حال تمر شیگرهایشده بود؛ هنوز باز رهیمتفکر به صحنه تئاتر خ یچهره ا با

 شیگفت درون چشم ها یکه م یبود، هنوز حس یعل یهاپا ینسخه از آن هم رو کیبود و  شانیدرون دست ها

 شد یم دهید

 یرو یرسالت بزرگ یفهم یشه که تو م یشروع م نیا ییبرسونه، از جا یتونه آدم رو به عشق ازل یعشق به هنر م ـ

عشق رو  نیحس رو، ا نیا یتون یکه م ییتا جا یکن یو سع یبا هنرت اون رو به مخاطبت منتقل کن دیدوشته که با

تونه با هنرش به  یاگه بخواد م یدارم هر هنرمند نیقیتونم به خدا برسم و  یصحنه هم م نی.. من از ایاشاعه بد

درونت، با همه  یبا همه دردها یکن یکنه و حس  م یهمه وجودتو پر م یروز هیکه  یبیخدا برسه. اون حس عج

حس همون باور  نیا ه،یحس همون حس اصل نیا ت،یاز زندگ یهست یو چقدر راض یچقدر شاد تیزندگ یها یتلخ

داره، آنچنان تمام تو رو، من و فرامن و همه ابعاد  یبیعج یرویکه عشق چه ن یدون یبه وجود خداست. تو نم

و  یکرد یم یاز اون رو چطور زندگ شیپ یروزا ادینم ادتی گهیده که د یقرار م ریو روحت رو تحت تاث تیشخص

بلکه  یش ینابود نم ازه،بس رانهیو هیعشق از وجودت  نیرو که ا یاون روز ارهی. اما خدا نیودب ستادهیا ایدن یکجا

 ییبایز هیاما  باستیز یلی.. عشق خیرس یهم بهش نم چوقتیو ه شهیخودت ساختن آرزوت م یرو با دستا ینابود

 شیواقع تیشه هو یشه شناختش، سخت م یسخت م یلیکه خ هیاتفاق هست نیتر دهیچیوحشتناک داره، چون پ

اندازه  یب یدلخور یانتهاست و گاه یب یشاد هی یگاه ق،یعم یدلنگران هی یغم بزرگه و گاه هی یرو کشف کرد. گاه

 یداره و هر روز بنابر اقتضا دیجد تیهو هی یزندگ یعشق تو نیانگار هر بار ا ،یکه عاشقش یکس ای یزیاز اون چ

 شه ته دل حس کرد که همشون همون عشقن! یاما م رهیگ یبه خودش م دیشکل جد هیحالمون 

 زدم، نگاهش را از صحنه گرفت و به من دوخت. گفتم: لبخند

بزرگ  یبرا ازهیزمان ن یلیمنم به سهم خودم و با نگاه خودم تجربه اش کردم.. خ ه،یدونم عشق چ یمن م یول ـ

کنم آدم تا عاشق نشه  ی. حس میبزرگ بش مونده تا یلیهنوز خ یکن یکه فکر م یرس یم ییبه جا یروز هیشدن، 

که هنوز عاشق  ییداشته باشه. آدما گفتن یبرا یحرف دیعشق در درونش پخته شد شا یشه و تازه وقت یبزرگ نم

تونه  یکس نم چیکه ه بهیحس عج هیبزنن؟ عشق  یازش حرف ای سنیتونن جرات کنن از عشق بنو ینشدن چطور م



 زن کی یها ادداشتی

17 
 

ازت  چوقتی.. نذار ههیزندگ یبخش ها نیتر یانسان، جزء شخص تیکنه چون عشق رو شناختن مثل هو فیاونو توص

 خوام؟ یازت م نویچرا ا یدون یبرنجم، م

 نه؛ چرا؟ ـ

 شه یآشوب درونم م نیحرف تو بزرگتر نیکتریچون با همه تن و روحم انقدر بهت وابسته شدم که کوچ ـ

 !یبیچه عشق عج ـ

از همه از  شتریازت ناراحتم ب یجرات قهر کردن باهات رو ندارم چون وقت یحت یبدون یوقت هشیتر هم م بیعج ـ

 خودم در رنجش و عذابم

 کوتاه دستم را گرفت یخنده ا با

 که من دارم یاز اون حس ریتعب هی نمیا ـ

بود، با آن شالگردن  دهیپوش یو پلوور طوس یآب نیبلند شد. نگاهش کردم. قد بلند و تپل بود، شلوار ج شیجا از

بودم و او کارگردان تئاتر..  یروانشناس یکه اکثر اوقات دور گردنش بود. در تئاتر با او آشنا شدم، من دانشجو یخردل

بشناسمش  نکهیکرد و بدون ا یم یبود که او کارگردان ییترهاآمدم و اکثرا تئا یبه تئاتر م ادیمن با دوستانم ز

دو بار  یکی یوقت ییبعد آشنا دیآ یم ادمیداشت.  انیدر آنها جر یخوب یلیحس خرا دوست داشتم چون  شیکارها

تعجب کردم، مثل اکثر  شتریب دمینماز خواندنش را د یبعد از نامزد یکردم و وقت رتیح دمیدرون دستش د حیتسب

اما به قول خودش از  یداشت و نه چهره مذهب شیباشد. او نه ر زهایچ نیکه اهل ا دیآ یکردم به او نم یمردم فکر م

 بود! دهینامش رس« خدا»هنر به عشق و از عشق به معشوقِ 

روح  نیکنم او را درست نشناخته ام و من عاشق هم یحس م یمشترک گاه یهم بعد از سه سال زندگ هنوز

و نه  شینه در حرف ها یو الابال یزند. بددهن یکه در همه روابطش موج م یهستم، عاشق درک باال و احترام قشیعم

 ست. یآرام و منطق یآدم شهیندارد. هم ییدر رفتارش جا

******************* 

 را باالتر داد و گفت نکشینشسته بودم. ع یسلطان یآقا یروبرو

مورد صرف  نیو از کنکاش ا نیکار درمان و رساله تون رو ادامه بد نیکه انتخاب کرد یمیکنم بهتره با ت یفکر م ـ

 نینظر کن
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 را در هم گره زدم و مصرانه گفتم میها دست

 یکه م یی.. حرف هاستین مارهایب هیبق هیزن شب نیکشف کردن هست، ا یبرا یزیکنم چ یچرا اتفاقا، من حس م ـ

 اما مانوسه بیزنه، نوع نگاهش، همه شون برام غر

 ما اشتباهه؟ صیتشخ نیکن یشما فکر م یعنی ـ

 نیدر مورد ا یخوام هر چ یازتون م دیینجایدکتر ا نینگفتم فقط چون شما با سابقه تر یزیچ نینه من ابدا همچ ـ

  نیبهم بگ نیدون یخانم م

 ماریب هی یرو صیکه گذاشتن تشخ نیدون ی.. مدیرشته ا نیا یدانش آموخته  ن،یخوند یشما خودتون روانشناس ـ

.. رهیگ یهست که مدنظر قرار م گهیاز موارد د یلیو خ یماریب یمالک ها ،یماریب ریس ست؛یهم ن یراحت نیبه هم

فکر و توهم داره و به عبارت ساده تر همون  یواکه اختالل محت نهیخانم وجود داره ا نیکه در مورد ا یزیتنها چ

 میدون یدر موردش نم یادیز زیو ما چ ومدهین دنشیکس تا حاال به د چیاما ه نجاسیساله که ا یلی. خیزوفرنیاسک

همه  الیبودم که ل دهیشن میبود و من از همکارها مارهایبلند شدم. وقت دادن دارو به ب میکان داده و از جارا ت سرم

 از طرف خود شخص است. یماریب دییتا یبرا یخودش نشانه ا نیخورد و ا یرا بدون اعتراض م شیداروها

در  یفرض یحرکت به نقطه ا یبود و ب دهیتخت دراز کش یسالنِ بخش زنان بود، رفتم. رو یکه در انتها الیاتاق ل به

 یاش را رو یکتاب درخواست نکهینشان نداد اما به محض ا یعکس العمل ستادمیکنار تختش ا یبود. وقت رهیسقف خ

که بعد  یبود، خنده ا بیبلندش عج ی. خنده هادینداش گذاشتم پلک زد و نگاهش را به کتاب دوخت و بعد خ نهیس

بود همانجا  رهیکه به جلد کتاب خ یا قهیدق ستیبه کتاب را به دنبال داشت و من در تمام ب اش یطوالن یرگیاز آن خ

 کردم.  یبودم و نگاهش م ستادهیا

 دمیرا با زبان تر کرده و پرس میها لب

 از غزل هاشو برات بخونم؟ یکی یخوا یم ـ

 جوابم را بدهد سرش را بلند کرد و نگاهم کرد نکهیا بدون

شده. اون  وونهیگفتن د یزن جوون بود که م هیتختش کنار تخت من بود.  نجا،یرو آوردن ا یزن هی شیچند سال پ ـ

بعد از چند سال  ی. اما وقتتینها یکنترل و ب رقابلیعشق غ هیکه دو طرفه بود.  یعاشق شوهرش شده بود، عشق

 دیرو به ام شیهر لحظه از زندگ باشه که یزن شقعا دیگم شد و فراموش کرد که با یزندگ یدغدغه ها نیعشق مرد ب
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 یو ب ی. زن از رفتار معمولدیزن ترس زه،یر یکشه و هر رفتار تلخش همه روح و روان زن رو به هم م یاون نفس م

شد. شوهرش رو  یم تیآدما شده بود اذ هیبق یزندگ هیبود و شب نیتفاوت مرد که مثل همه شوهرا شده بود، روت

نبود  یاون گهیشوهرش د تیادامه بده چون واقع شیعاشقش بود به زندگ یروز هیکه  یهمون شوهر ادیکشت تا با 

کنم اون زن واقعا عاشق  یداد.. من فکر م حیترج تیرو به واقع الشیخواست، پس خ یزن م نیکه روح زخم خورده ا

و معموال همه ما  رهیبگ زشونتونه کنترل آدما رو ا یم یوحشتناک باشه گاه یلیتونه خ یم یبود اما عشق گاه

 ذات ماست یتو نیچون ا میکه مغلوب عشق بش میدوست دار

 شد؟ یعاقبت اون زن چ ـ

بار  ریتا از ز ارهیها رو در م وونهید یفقط ادا ستین وونهیبود که اون زن اصال د نیاعدامش کردن چون نظرشون ا ـ

 اعدام در بره

 ؟یکن یفکر م یتو چ ـ

 کنم یماجرا فقط به عشق ترسناک اون زن فکر م نیا یمن تو ـ

 دیکرد و پرس کیکمرنگش را به هم نزد یابروها

 نجایا یمثل همه دکترا ،یکن یمنو باور نم یتو حرفا ـ

اما به نظر من  یباش یرعادیغ دیکنم. شا یدر موردت فکر نم هیکنم و اصال مثل بق یاتفاقا من همه حرفات رو باور م ـ

 یستیونده ات نوشته نپر یکه تو یاون

عاشق آروم آروم به اون سر  یکه اون سرش تنفره و آدما فهیط هی یکنم که عشق رو یمن فکر م یدون یخوبه.. م ـ

 یشن و ب یتفاوت م یو آروم آروم نسبت به هم ب رنیگ یتنفر فقط از هم فاصله م یکنن اما اونا به جا یحرکت م

به مرور معشوق با حرفها و رفتارش  یو وقت شده نیحس آدماست. چون عشق ذاتش با آزار عج نیدردناک تر یتفاوت

از همه  ینیب یو م یایبه خودت م یروز هیکنه و  یزنه انگار داره ذره ذره عشق رو هم از وجودت م یبهت زخم م

با محبت  یاندک دیو شا یدعا یستیهمز هیباهاش فقط  یداد حینمونده و تو ترج یباق یزیچ تیاون احساسات درون

خودت رو به اون عشق پرعذاب  کیکوچ یایدرواقع تو دن ،یغرق کن ییتنها یوجودت رو تو یابقو م یداشته باش

 شه! یما تکرار م یباشه که هر روز تو دل ها ییعشق ها یبرا یزیغم انگ انیپا دیشا نیو ا یداد حیترج

 یرعادیو غ بیعج شیحالت ها نینداد. ا یجواب چیکردم ه شیبعد هر چه صدا قهیرا بست و چند دق شیها چشم

 است.  ماریب کیشد که نتوانم انکار کنم که  یها باعث م نیبود، هم
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است. در  بیو عج نیمن سنگ یبرا شهیهم یروان مارستانیب طیکمک کنم. مح میرفتم تا به همکارها رونیاتاق ب از

 یروز کیکه  ییکنم چه شده که انسان ها یفکر م نیشود. به ا یم ریشوم اما ذهنم سخت درگ ینم تیاذ نجایا

از ما در  کیهر  نکهیهستند و احتمال ا یبستر نجایخودشان را داشتند امروز ا یعاد یما بودند و زندگ هیشب

فکر  یما هم روز نکهیشود چقدر است؟ احتمال ا نجایا یآدم ها هیکه دوست دارد شب میرا داشته باش یدرونمان کس

 میده حیآدم بزرگ ها و ترج یاز زندگ میما ندارد، ما هم خسته شو یبرا یزیچ شیها ییبایبا همه ز ایدن مینک

کند،  یجدا م نهایکه ما را از ا یزی. چمیدردناک به سر ببر یو در انجماد میبکش رونیب یایدور خود و دن یحصار

انسان را از جمود و  دیاست.. بله؛ ام دیسرش، ام یکیو آن ها آن  میباش فیسر ط نیشود ما ا یکه باعث م یزیچ

 ییمارهایب یفانتز یایبه دن تشرا با همه مشکال یعاد یشود ما زندگ یاست که باعث م دیدهد، ام یم ییانزوا رها

 .میبده حیترج الیمثل ل

اما  دیزد. مرا د یاش حرف م یبود و داشت با هم اتاق داریتمام شد و به اتاقش سر زدم ب میساعت بعد که کارها دو

به  یکه وقت شیتفاوت بود، برعکس چشم ها ینکرد. اکثر مواقع حالت صورتش سرد و ب یحالت چهره اش فرق

فرق دارد.  هیمن با بق یبرا ماریب نیکنم ا فکرشد  یباعث م نیو هم دمید یرا درونش م ییایکردم دن یعمقش نگاه م

 با لبخند به سمتش رفته و گفتم

 یاتاقت نشسته بود یتو یدفعه قبل هم وقت هواخور ؟یقدم بزن اطیح یتو یکم یخوا ینم ـ

زدند با پوزخند  یاو نشسته بود و تا چند لحظه قبل داشتند با هم حرف م یتخت بغل یکه رو یدختر جوان ما،یس

 گفت

  ن؟یتا حاال شما دلسوز ما شد یاز ک ـ

با حرص  مایبلند شد س شیکه از جا الیزده بود. ل یدست به خودکش کباریداشت و  یدیشد یوسواس فکر مایس

 گفت

 .. حرفشو باور نکنیضیزبونت بکشه و ثابت کنه که تو مر ریاز ز ییحرف ها هیخواد  یباهاش نرو، اون م ـ

 گفت الیل

 نگران نباش، حواسم هست ـ

 زیهمه چ نجایبود. ا ریداخل بخش دلگ طیهم مثل مح اطیاش را درست کرد و همراه من از اتاق خارج شد. ح یروسر

 است! ریدلگ



 زن کی یها ادداشتی

21 
 

شما  یایکه دن یبدون دیاما با میکن یزندگ ییجا نیهمچ یتو میتون یکه چطور م یکن یفکر م یدونم دار یم ـ

 نجاستیمزخرف تر از ا

 را باال داد شیتعجب نگاهش کردم. ابروها با

دونم که تو هنوز  یفهمم و م یرو م ییزایچ هیمن  یهرچقدرم تو درس بخون شتره،یآره خب من سنم از تو ب ـ

 یکن یدرکشون نم

 یکنم باش یرساله دکترا دارم روشون کار م یکه برا یمیت یدوست داشتم توام تو نیهم یبرا ـ

 به خودش گرفت یتفاوت یزود دوباره حالت ب یلیرا به هم گره زد اما خ شیکند شد و ابروها شیها قدم

 هم خورد یددر هیماها به  یضیچه جالب، پس مر ـ

و سالمت  یماریب نیب یایدن ی.. انگار تویعاد یآدما هیو نه مثل بق ییضایمر هینه مثل بق ال،یل یهست یتو زن سخت ـ

 یمعلق

بودم که با دست  ستادهینشسته بود رفت. همانجا ا واریکه کنار د ییمارهایاز ب یکینگاهم کند به سمت  نکهیا بدون

 بهم اشاره کرد

 خانم نیکارت داره ا ایب یمثال دکتر نجا،یا ایب شونیدختر پر ـ

اش جوان بود و صورت  ینشستم. زن کنار الینشسته بودند. من هم کنار ل نیزم یسمت آن ها رفتم. کنار هم رو به

 دیداشت. به سمتم چرخ یخندان

 بدم بعد بهم بگو من چمه حی.. بذار از اول توضیخانم گفت تو روانشناس نیا ـ

 دمرا تکان دا سرم

 یمونم و استرس م یکنم از خودم عقب تر م یهستم. من همش حس م کیزیف یدکترا یسالمه و دانشجو ۲۷من  ـ

 رمیگ

 ؟یمثال بزن هی یگ یکه م یحالت نیاز ا یتون یم ـ
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 نیحس کردم انگار ا هویزدم که  یحرف م بونیکه هفته قبل داشتم. من داشتم پشت تر یناریسم نیآره.. مثال هم ـ

 هیزنه؟ انگار داشتم به  یداره حرف م یپس ک ستمیگفتم اگه من ن یزنه، با خودم م یکه داره حرف م ستمیمن ن

کنم اما  یدارم خودمو نگاه م ستادمیگوشه ا هی نگاردادم اما من نبودم. ا یکردم، به صداش گوش م یسخنران نگاه م

برادر  هیبودم بعدش خوب شدم. من  ینطوریمن نبود دو روز ا هیکرد شب یم یکه داشت سخنران یخب اون آدم

 یبود چون بابا یچ لشیدونم دل یزد، نم یبچه بودم بابام مدام داداشم رو کتک م یبزرگ تر از خودم داشتم که وقت

 یزد مامانم باهاش دعوا م یبابام داداشم رو کتک م نکهیبعد ا شهیبود، چند بار هم منو زده بود.. هم یعصب یلیمن خ

اونا هم هستم و دارم به  شیاتاقم اما پ یخودم تو نکهیکردم با ا یکردم اما حس م یمو تو اتاق حبس مکرد من خود

. چند سال بعد مامان و بابام از هم جدا رادرمب یکبود مامانم، به بدن زخم یکنم؛ به چشم ها یدعواشون نگاه م

 شیاما برادرم چون بزرگتر بود رفت پ نمشیببعدها نذاشت من ب یکنم و حت یشدن، بابام نذاشت من با مامانم زندگ

 یخودش خونه گرفته و داره زندگ یبرا میدیو چند سال بعد فهم رونیمامان اما با اونم نتونست بمونه و از خونه زد ب

 شدم تیاذ یلیمن اون سالها خ یدون ی. مهکن یم

دانستم تا دارو مصرف نکند و در کنار آن  یبرد و خوب م یرنج م تیمسخ شخص یماریدختر جوان از ب نیا

 نیاش شده. به هم یماریب نیاش باعث ا یپر از استرس کودک یشود. اتفاق ها ینشود حالش خوب نم یرواندرمان

 دارد. انیست که در خانواده جر یاست اما از آن هم مهم تر جو تیپر از اهم یدوران یخاطر است که کودک

 گفت الیل

باهاش بجنگه مدام  نکهیا یشه به جا یبا مشکالت روبرو م یوقت یزندگ ینفر تو هی. اگه .نطورهیهم شهیهم ـ

بود.  یفیشه.. پدر تو آدم ضع یم نهیشه که دلش پر از خشم و ک یم فیشکست بخوره به مرور انقدر درونش ضع

تونستن خودشون رو  یکه نم ییدادن و اونا یبودن که فقط نسل برتر به بقاشون ادامه م واناتیکاش آدما هم مثل ح

پر از  ییآدم ها گهید ایرفتن و دن یم نیتو از ب یمثل بابا ییآدما ینطوریرفتن. ا یم نیسازگار کنن از ب طیبا مح

 و نفرت نداشت نهیک

که  یتلخ تیگفت اما واقع یراست م الیبلند شدم. ل میاز جا یشده بود. به آرام الیل یجوان مجذوب حرف ها دختر

پر  یو جنس یو روح یجسم یها بیفاجعه است. آس هیشب یزیهزاران خانواده در حال رخ دادن است چ نیبهر روز 

 دهد.  یقرار م ریرا تحت تاث نشا یو زندگ ندهیکنند و آ یاز بچه ها تجربه م یلیکه خ یاز درد

. همان نمیاول بنش فیرد شهیمثل هم ششینما یتماشا یبرا دیبرد و با یصحنه م یرا رو دشیجد شینما یعل امروز

اش  ندهینگران آ شهیدرس خواندن به تهران آمده و پدر و مادرش هم یباشم که برا شیچهار سال پ یدختر دانشجو

 شگاهیافتادم. با عجله به داخل آسا شانیها نیراز بهت یکی ریو من گ فتدیب ییچه پسرها ریهستند که ممکن است گ
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مقنعه سر کردم  یام عوض کرده و شال کرم رنگ را به جا یبلند مشک یا مانتورا ب مارستانیب دیفرم سف یونیرفتم و 

 شانینشسته بودند. از دور با هردو واریو آن دختر کنار د الیاز آنجا خارج شدم. هنوز ل میاز همکارها یو با خداحافظ

ساعت بعد  کیتا  یتئاتر عل یکرده بود اما وقت دنیشروع به بار یکردم و او فقط نگاهم کرد. باران کم یخداحافظ

هم خودم را به  نیاز ا دتریشد یوقت ها در باران ها یلینداشت. خ ییمعنا چیباران ه نیمن ا یشد برا یشروع م

 بودم. شیها بمخاط نیاز پروپاقرص تر یکیرسانده ام و من از اول  ششینما

خودم نشسته و  یصندل یرو کرده بودم. رورز طیاول بل فیرد یتا به آنجا برسم. از قبل برا دیساعت طول کش مین

 یایبود. درون دن« قفس عشق» شیشدم. پرده کنار رفت و تئاتر شروع شد، اسم نما شیمنتظر شروع نما هیمثل بق

اش که غم درون آنها  یو درشت عسل دهیکش یامحو شده بودم. دخترک داستان با چشم ه شانیها یو باز گرهایباز

 بود ستادهیکه عاشقش بود، ا یزد، کنار پنجره و پشت به پسر قد بلند و چهارشانه ا یموج م

 یو تا وقت ،یوسط نکش ادیم شیپ یآدم ها رو هر روز و هربار که بحث یکه اشتباه گذشته  یریبپذ ینخوا یتا وقت _

حس تلخ مثل قهوه  نیا د،ایبه وجود نم تیبا کنترل و محدود یکه وفادار یمسئله رو حل نکن نیذهن خودت ا یتو

مونه که  یمثل دو سر بوم م یاز اندازه ا شیب یزادکنه. هر فشار و آ یکاممون رو زهر م شهیتلخ بدون شکر هم ی

 از تو هم دور شدم یعنیمن از خودم کنده بشم  یکنه و وقت یم زاریحس تلخ تو منو از خودم ب نی.. اهیقاتل وفادار

 بلند شد و به سمت همسرش رفت شیمرد از جا گریباز

 ذهنم یکارمه، درست وسط عالمت سوال ها زیم یرو شهیقهوه تلخ بدون شکر هم نیا ـ

. اما من هنوز به وستیپ شیگرهایهم به صحنه آمد و به باز یکردند. عل قیها شروع به تشو نندهیتمام شد. ب داستان

 یرفتار چیارها ثابت کرده بود عاشق همسرش است و هب نکهیکردم که چرا دختر داستان با وجود ا یفکر م نیا

 یعشق دردناک را ادامه م نیشان نداشته و همسرش هنوز هم به او اعتماد نداشت، ا یبرخالف آن در طول زندگ

منطق خاص  گریباز نیمثل ا یپنهان است. هر کس یبیاحساسات عج یهر کس یداد؟ انگار پشت داستان زندگ

 !میوقت آن را نفهم چیما ه دیکند دارد که شا یمکه  یکار یخودش را برا

 یاز خوش شیکه چشم ها دمیپلک بستم و د دییتا یلبش بود به من نگاه کرد، به معن یکه رو یتیبا لبخند رضا یعل

گرفتند. سالن  یم ادیبردند را با تشکر و احترام ز یم شانیها برا نندهیکه ب ییدسته گل ها گرهایو باز ی. علدیدرخش

با لبخند دستم را گرفت. دستش  شیچند نفر از هوادارها بابه سمتم آمد و بعد از خوش و بش  یکه خلوت تر شد عل

 را فشردم

 نیخوب گرفته باش یلیرو خ نیسه ماه تمر جهیکنم نت یبود.. فکر م یعال شهیمثل هم ـ



 زن کی یها ادداشتی

24 
 

که استقبال مردم کامم  ییبایتئاتر ز نیشه.. به افتخار ا یمسلما بهتر هم م یبعد یبود روزا یاستقبال خوب قا،یدق ـ

 بدم ینیریخوام بهت ش یتر کرد م نیریرو ش

 را باال دادم میابروها

 ؟یشگیهمون کافه هم ـ

 یشگیهمون کافه هم ـ

 صورتم را پوشاند. لبخند

که کتاب خواندن را  یبیعج یافراد اهل مطالعه و هنرمندها و عاشق ها یخوب برا یدنج و پر از کتاب، محل یا کافه

کردم که داشت با آرامش قهوه اش را  یچانه ام زده و نگاهش م ریدوست دارند. دست ز یلیخ کیبا خوردن قهوه و ک

 زهییاش دور گردنش بود و کت پا یشالگردن بافت آب واش افتاده بودند  یشانیپ یفرش رو یخورد. چند تار مو یم

 زدمآمد. لبخند  یتپلش م کلیاش به ه

 ادامه داره؟ یتا ک شینما نیا ـ

 میصحنه ا یتا دو هفته هر روز رو ـ

 ؟یکن یرو شروع م یو بعدش چه کار ـ

نگاهم  نهیرا با انگشت اشاره عقب راند و بعد دست به س نکشیداد، ع هیتک یگذاشت. به صندل زیم یرا رو فنجان

 کرد

خوام روش کار کنم، مدت هاست فکرم رو مشغول کرده.. فکر کردم  یکه م دهیجذاب به ذهنم رس شنامهینما هی ـ

داستان  نیکنم ا یصحنه ببرم که داستانش رو خودم نوشتم. حس م یرو رو یشیبد نباشه بعد سالها دوباره نما دیشا

 انتقال داد نندهیشه به ب یم هساده ست ک تیروا نیپشت ا یمعن ایدن هینهفته داره،  امیپ یکل

 ه؟یداستانش چ یبگ یخوا ینم ـ

 یلیبذارم. تو خ ونیخامم رو باهاش در م یها دهیتونم ا یکه م یهست یتنها کس یدون یگم، تو که م یالبته که م ـ

 نیسیموز هیدختر ساده که به  هیهم از کمک هات استفاده کردم. داستان  یلیو در ضمن خ یهست یشنونده خوب

گرفتن امضا  ایانداختن عکس  ینکرده برا اتجر چوقتیهاش بود. هاول کنسرت  فیرد شهیبنده، هم یمعروف دل م
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ازش منتشر شده به سرعت  یدیآلبوم جد ایو هر بار که تِرک  دهیاون خواب یایبشه اما هر شب با رو کیبهش نزد

گوشش  یتو شهینواخته هم نیسیکه اون موز ییها یکه ملود ییو هر کدوم رو ده ها بار گوش داده تا جا دهیخر

اون آهنگساز  یطرفدارا نیو ب نهیش یبه دلش م تینها یکه ب دشیجد یاز آهنگ ها یکیزنه. به خصوص  یزنگ م

بار با خودش  نیخره و ا یبراش م یبزرگش دسته گل یاز کنسرت ها یکی یبه پا کرده. تو یادیز یهم سر و صدا

شه  یخم م یوقت نیسیگل بهش مقاومت کنه. موز بنده که پاهاش نلرزه و سست نشه و به اندازه دادن اون یعهد م

 نیو ا« مثل خودت باست،یچه ز»گه  یکنه و م یدختر نگاه م یبایمعصوم و ز یبه چشم ها رهیتا گل رو ازش بگ

 نه،یش یلرزان سرجاش م یبا دست و پا یکنه. وقت یدختر رو پر م یاینور همه دن هیاون لحظه خاص مثل  یجمله تو

 هیساخته شده که مدت یکس یخوام بزنم برا یکه االن م یآهنگ»گه یو م ستهیا یم کروفونیپشت م نیسیموز

شده بودن، همه  یپر از آدم بودن و برام عاد شهیمقابلم بودن، هم شهیها که هم یصندل نیهم یعشقش از رو

که  یشروع عاشقانه ا شه یم نیکنه و ا یکنه و بعد شروع به نواختن اون آهنگ م یبه دختر نگاه م« وجودمو گرفته

 نیا یعشق برا نیکنه که ا یدختر حس م ست،یعشق دختر ن هیشب نیسیخوره اما عشق موز یتا رقم م دواون  نیب

شه و دختر که  یتموم م نیسیکه از طرف موز یشه. عشق یداستان مفرح کوتاه م هی هیمرد جوون و مشهور داره شب

مهم توش داره  امیساده چند تا پ انداست نیماجراست.. هم نیاون گذاشته مهره سوخته ا اریرو در اخت اشیهمه دن

 مینیطرف مقابل هم بب یعشق رو تو نیا دیبا میعاشق شد میکن یو اگرم فکر م میرو عشق ندون یهر حس نکهیاول ا

باشه و از همه مهم تر  یفرابطه کا هیدوام  یتونه برا ینم چوقتیطرفه ه کیوگرنه عشق  میبش نیو از وجودش مطم

 یلیعشق ها کمن. عشق خ نیاما عمل کننده به ا ادنیعشق کننده ها ز یدوره و زمونه ادعا نیا یکه تو نهیا

عشق هم قانون و چهارچوب خودش رو  یمثل هر معامله ا نکهیمنفوره. دوم ا یلیکردن اون خ ییارزشمنده و گدا

رو تا انتها  ولنشه احساس روز ا دیشا دارهیکرد. عشق ناپا شیشگیهم دیاست با شهیهم یداره، چون اون اگه برا

رو تا انتها حفظ  نهیدلت بش یاحساس عشق تو یروز هیکه باعث شده  یشه آدم روز اول رو، همون یحفظ کرد اما م

رو دوست  یزن یادعا بکن نکهیا م،یمال ما نشه حس آرامش ندار شهیهم یکه برامون ارزش داره تا برا یزیکرد. هر چ

 شنوم یروزها م نیکه ا هیهیتوج نیمزخرف تر یبه دست آوردنش اقدام نکن یاما برا یدار

مثل  شینشسته که همه استدالل ها یمن مرد یروبرو نجا،یچانه در هم گره زده بودم. ا ریرا همچنان ز میها دست

و  قیدق عتیطب نیمثل فرمول ا شیکه جهان ذهن یقابل انکار است. مرد ریغ یاضیر کی قیمعادالت دق

دهد، او خواسته تا  یغرور م سبه من ح شیحرفها نیدارد و ا یجذاب یست. جذاب است چون باورها یدوستداشتن

 اش باشم! یقرار یب یمن معشوقه شب ها نکهیهمسر عاشق من شود نه فقط ا
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 ۱۹۶۷ هیفور 15

گفتن نداره، انگار وجود و حضور  یبرا یجالب زیقبل از ورود اون چ من یرو برات کوتاه کردم چون زندگ یکودک عالم

 امیبودم و ا یو جوون ییبایاوج ز یزده من رو گرم کرد. من اون روزها هفده سالم بود، تو خیپر جبروت اما  یایاون دن

از  یشهر رو پوشونده بود و وا یهمه  یسخت یبود. سرما ریدلپذمطلوب و  اریمن بس یهرکس که خوش نبود برا یبرا

به  زیچ چیکنه و ه یما رو سخت تر و مقاوم تر م هیداره که البته روح یکه شهرت جهان هیروس یطاقت فرسا یسرما

 هیکه  یابود اما نه به اندازه  دهیپر مشقت رو تحمل کنه. شب گذشته برف بار یتونه زندگ یدرون مقاوم نم هیاندازه 

تولد پونزده  یرو که پدرم تو اهمیمورد عالقه اش، محروم کنه. اسب س حیتفر ،یسوار دختر چابک رو از اسب

اسب  یباغ که برا یآوردم و به محوطه کنار رونیاز اصطبل ب زپایبود و اسمش رو گذاشته بودم ت دهیبرام خر میسالگ

 کیخواستم به نظرم کوچ یم شتریرو هم بزرگتر و ب یزیشده بود و حاال که بزرگتر شده بودم و هر چ هیسوار من تعب

 هیمسکو بودم، رفتم. با  یاسب سوار یرفتن به باشگاه ها یبود مشغول قانع کردن پدرم برا یاومد و مدت یو تنگ م

دوست داشت. اول  یلیکار رو خ نیا زپتایرو نوازش کردم، ت رگلوشیاسب خم شدم و ز یرو دم،یاسب پر یجست رو

بهم دست  یخاص یو حس شاداب دیوز یم یکرد. باد تند دنیشروع به دو نشیز دنیآروم قدم زد و بعد با کش آروم

و خوشحال بودم. اسب  یگذروندم راض یرو داشته و م شیکه پ یو از لحظات دمیکش یم قیعم یداد، نفس ها یم

تکوندم که  یشاخه درخت رو م یرو یشده بودم و داشتم برف ها کیسرعتش رو آروم تر کرد. به درخت سرو نزد
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دهنه اسب رو به  یکنجکاو یشد. از رو اطیکه از داالن خونه وارد ح دمیرو د یافتاد و پسر جوون اطینگاهم به ح

 یاز جلو نکهیا یبه جا دمیباغ که رس یورود یهم آروم به اون سمت رفت. به ابتدا زپایکج کردم و ت اطیسمت ح

و کنار  اطیکه حاال وسط ح ید قدم فاصله پشت سر پسر جوونگذشتم و درست با چن یرخونه رد بشم از کنار انبا

 نیشده بود و ا اطینرم وارد ح ییبا قدم ها زپای. تستادمیخبر اومدنش رو به پدرم بده، ا دیبود تا آناه ستادهیحوض ا

حواسش پرت بود  یفکر یب زا ایپدرم  دنیکنه و پسرک که انگار از هول د دیتول یکم یلیخ یباعث شده بود صدا

 یبا پنجره ها یاصفهان یخونه ها یاز اون مثل معمار یمیاصال متوجه حضور ما نشد و همونطور به در خونه مون که ن

بود و دست هاش رو کنار پاهاش  رهیشده بود و چند پله پهن و کوتاه مقابلش وجود داشت، خ دهیمشبک پوش یرنگ

 نیز یلبم نشست و به صورت ناگهان یرو طنتیپر از ش یود. لبخندراستش ب تدس یتو ینگه داشته بود و پوشه ا

اش رو باال برد و پسرک با ترس گردنش رو چرخوند و  ییجلو یبلند پاها یا ههیبا ش زپایکه ت دمیاسب رو کش

شد.  پرتآب  یتو ادیکرد و تا به خودش ب ریفرار آماده شده و عقب عقب رفت که پاش به لبه حوض گ یهمزمان برا

 یصحنه وقت نیا دنیو من با د دیکش یبلند نیآب ه یافتاد. موقع پرت شدن تو هیچند ثان یاتفاق ها تو نیمه اه

حوض پر از آب فرود اومد، به خنده افتادم. کنار  یدست هاش رو به آسمون رفت و پاهاش معلق شد و بعد با سر تو

کردم و  یداد، نگاهش م یرو نشون م میدیمروار فیرد یاکه دندان ه یاسبم نشسته بودم و با خنده ا یحوض رو

و با  ستادهیاز جا بلند شده، همونطور وسط حوض ا دیچک یکه از همه لباس ها و موهاش آب م یاون پسرک در حال

 یریبا کاله حص دمیبلند سف یباز مونده بود. چکمه ها یکرد و دهنش کم یصورتم، نگاهم م یمات شده رو ینگاه

 یشانه هام ب یبورم رو از دو طرف بسته بودم و رو یکنارش بود، ست شده بود. موها یدرشت یصورت گلکه  دمیسف

 ریکه تا زانو ز یاهیدکمه دار و شلوار س یراهنیتنم بود، پ یکردن و بلوز و شلوار مخصوص اسب سوار یم یقرار

شد از خونه  یم یند لحظه اکه چ روپدرم  یبهتش بزنه و صدا نطوریدادم که ا یچکمه ها پنهان بود. بهش حق م

که اونطور با  یبراق آب یبا چشم ها یدختر دنیکرد نشنوه. د یو صداش م ستادهیپله ها ا یاومده و رو رونیب

که از اثر لبخند برجسته شده  ییو گونه ها دنیخند یم یکه با طناز ییبودند و لب ها رهیبه صورتش خ طنتیش

نه،  یاش رو ببره هر پسر نندهیآورد تا دل ب یکرد و اون ها رو به رقص در م یم اثتخب یکه باد گاه ییبودن با موها

 سشیخ یکه متوجه سرو وضع خودش و لباس ها ییبرد تا جا یکرد و به خلسه م یرو اونطور مات م یبلکه هر انسان

مشغول سخت  واونجاست  یچه کار یکه وسط حوض داشت، نباشه و به کل فراموش کنه که برا یمضحک تیو وضع

 شده.  یباشه که روبروش نقاش یزدن پرتره زنده ا دید

رو به جلو و  یا نهیکه با س نهیب یرو م یبشه خواننده در اون دختر یکنم اگه اون صحنه واقعا نقاش یفکر م یگاه

 نیباز شده و چ مهیکه ن ییداده و با چشم ها هیتک یاسبش نشسته که انگار به تخت پادشاه یخاص چنان رو یغرور

باره و  یاز چشم هاش م یکه بهت و درماندگ ستادهیا یشده باال سر پسر جادیکنار چشم هاش که در اثرخنده ا یها
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که از  یا چارهیاز پسر ب یینما سیخ یو لباس ها زونیآو ییزنه و با دست ها یموج م یا هیچندثان یته نگاهش عشق

پله ها رو  عیرم که از صدا کردنش خسته شده بود سرشه. پد یم دهیجان سالم به در نبرده د یدختر طنتیدست ش

و « خسرو»گفت یاونطور رسا و بلند اسم پسر رو م یگوشمه وقت یپدرم هنوز تو یتا کمکش کنه. صدا مداو نییپا

لب تکرار کردم. پدرم  ریاسم رو ز نیبکنه بارها ا یرو ط یورود یجلو یکه پدرم پله ها یا هیهمون چند ثان یمن تو

 ریز ینگاه یپسر با دستپاچگ «نیدیننش یصداتون کردم، ول»به من دست پسرک رو گرفت و گفت یبا چشم غره ا

ب.. بله حواسم نبود »کردم، انداخت و جواب داد  یاز ابروهام رو باال داده و با خباثت نگاهش م یکیبه من که  یچشم

  «دیببخش

 « خوبه؟ حالتون»

بعدش رو نداشت و  یروزها یرایکه لحن گ یهول زده ا یدوخت و با همون صدا نییشم هاش رو به پابار چ نیا

 یلحظه بدجور هیخودم شد  ریتقص ن،یبله نگران نباش»شرمنده ست گفت شیاز دستپاچگ دیرس یبه نظر م شتریب

 « کنم یکار م یکه دارم چ دمیو نفهم دمیترس

خسرو با کمک پدرم « خودم بهتون بده یاز لباس ها گمیم دیتو.. لباس هاتون تا خشک بشه به آناه میبر دییبفرما»

.. یبرد دشیشاگرد جد شیپدرت رو پ یخوب آبرو»خارج شد و با تشر گفت یاز پله ها باال رفت. مادرم از اتاق بغل

شد و  یسرخ م عیرد صورتش سرخو یحرص م یوقتمادرم « اصطبلش یتو یاون اسبت رو بذار یبر یتون یحاال م

افتادم. لب هام رو به هم فشردم تا مادرم  یناراحت بشم به خنده م نکهیا یو برعکس به جا دیلرز یتپلش م یلپ ها

 ؟یاستاد بزرگ خطاط دیشاگرد جد»گفتم رلبیباال انداخته و با تمسخر ز یازم دور شد شانه ا نکهیو به محض ا نهینب

رو  یخوره و خطاط یاش م نهیونه جمع و جور کنه سر دو روز نشده دست رد پدرم به ست یخودشم نم کهپسره  نیا

 «کنه یکاره رها م مهین

رو که به ظاهر ساده  یشکل نیا یی. تجربه بهم ثابت کرده آدماندازهیآدم رو به اشتباه م هیظاهر قض یگاه ،یدون یم

 یادعاشون اگه بخوان کار یها برعکس رفتار و ظاهر ب نجورآدمیدست کم گرفت، ا دیرو نبا انیم یو دست و پاچلفت

 ییرویدر درونشون استقامت و ن نهایهستن، ا فیرو حر منمثل  ییرو انجام بدن صدتا آدم به ظاهر زرنگ و پرادعا

 یجواهر خونه استاد بزرگ اون زمان، آندر نیرو ممکن کنن. و ناممکن تر یتونن هر ناممکن یوجود داره که م

از  یپسر چیه یکس سر خم نکرده و برا چیسخت دلش بود که مقابل ه یباروینبود بلکه دختر ز یطاطخ لیخائیم

فالن اداره گرفته تا هنرمند بلندآوازه مصر و هرات و نقاش و خطاط و خواننده و هر  سییسرباز، از ر تادژبان گرفته 

بود که نفوذ بهش هفت خوان رستم رو  یخواهانش بودن، دل نلرزونده بود و در واقع مثل دژ سخت یکه فکر کن یکس
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 یایکوه نور و در یکه فتحش سخت تر از فتح الماس ها یجواهر رو فتح بکنه، جواهر نیطلبه. خسرو تونست ا یم

 نور بود!

با « بود یدختر، کارت عال نیآفر»دمیبه سر و گوشش کش یدست تیذاشتم، با رضا یاصطبل م یرو تو زپایت یوقت

 یکه داشت غذا م دیرفتم و تا وارد شدم مادرم رو کنار آناه نییتند به سمت آشپزخونه رفتم. پله ها رو پا یقدم ها

ام  نهیس ،یو قبل تر از اون اسب سوار جانی. به خاطر لحظات پرهدمی. کوزه آب رو برداشتم و سر کشدمیپخت د

نشستم. مادرم با  زیکنار م یچوب یصندل ی. رودمیکش یم قیعم ییشد و نفس ها یم نییو پا محکم و با شتاب باال

که پرعقاب روش کار شده بود و به خاطر حضور مهمون به سر گذاشته بود،  یکاله ،یاون کت و دامن فاخر کله غاز

 نیسنگ یپوشش ها نیمنطق پشت ا چوقتیها شده بود و من ه ییایآر هینداشت. شب یزن روس هی هب یشباهت چیه

جز  یدست هاش رو مرد دیپوست سف ایاز بدن مادرم  یندارم تا به حال قسمت ادیکردم. به  یو سخت رو درک نم

زن هاشون داشتن.  یبرا یسفت و سخت یلیخ یسابق حجاب ها یها یحیباشه. البته به گفته مادرم مس دهیپدرم د

ما حجاب رو ستوده پس ما  نیشدن و چون د یها ظاهر م ابونیخ یتو دهیشپو یخاص و لباس ها یهمه با روبندها

 یایپرر یها ییبایو ز یجوان بیفر ای. من جوون بودم و عوالم دنمیباش یشکل نیهم دیبا میهست یواقع رویهم اگه پ

دور و  یاهایبه رو دنیمن رس یبرا ایبود، دن یا گهیشکل و نقش د هی ایدن منذهن  یچشم هام رو گرفته بود. تو ایدن

 ونانیگشتن جهان، سفر به مصر و  یایمن بودن. رو نیپروروندم و شب ها هم بال یسرم م یتو شهیبود که هم یدراز

با نژادها و آدم ها و  ییناجهان و آش نیا کیو کل قاره اروپا.. سفر به هر نقطه دور و نزد ایتالیو ا کایو امر رانیو ا

خودش رو درست  نییو آ نیکه هنوز خودش رو و د یرو فراموش کرده بودم، انسان یزیچ هیرسوم مختلف، اما من 

نده،  رییسرش داره تا خودش رو تغ یرو تو ایدن رییکه هوس تغ یرو کشف کنه؟ آدم ایتونه دن ینشناخته چطور م

ار نذاره چطور رو کن ستیدرست پدر و مادرش ن یحرف ها رفتنیقادر به پذ یرو که حت شیرمنطقیدُقم و غ یباورها

 سندهیهر نو ،یهر زاهد ،یشه. هر هنرمند یو تحول از خود انسان شروع م رییکنه؟ تغ جادیا یممکنه بتونه تحول

 یها شهیکه ر هبذار ریافکار آدم ها و ممالک تاث یتونه رو یم یوقت یو هر پادشاه و صاحب منسب یا یهر روحان ،یا

 باشه! عیوس دشیو د یافکار و باورهاش قو

 یبار اول و تو یبود که برا دیاز رفتن پسرک نبود و از پدرم بع یآشپزخانه بودم اما خبر یساعت همونجا تو کی

خواد بره؟ کارشون  یم یشاگرد بابا ک»نگاه کردم بایز یوقت بذاره. به الکساندرا نهمهیا یکس یبرا ییجلسه آشنا

شام  یکار زشت دخترم برا یبرا یذرخواهبه رسم ع» نگاهم کرد و پشت چشم نازک کرد «دیطول کش یلیخ

 «مامان»دمیکوب زیم یبا اعتراض دست رو «رفتیدعوتش کردم و اون پذ
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 ییبا قدم ها« نبود ینطوریکه من بزرگ کردم ا یام.. دختر یاز دستت ناراحت و عصب یبدجور ا،ینگو سوف یچیه»

دونم عمدا  یکه م یکار هیاالن حقته به تنب»با لحن شوخ گفت دیکرد. آناه رونمیکوبنده ازم دور شد و از آشپزخونه ب

 «ینگهت دارم تا بهم کمک کن نجایا یکرد

 یمچ دستم و انتهاش تا رو یهاش تا رو نیکه تا آست یبلند یاسی نیکرپ دوش راهنیهام رو عوض کردم. پ لباس

و مبل  لیاص یکه فرش ها یبزرگ ییرایاق پذبافت کلفت به تن کردم و با اکراه به ات یپاهام بود به همراه جوراب ها

اتاق نصب شده بود، رفتم.  یوارهاید یفاخر رو یورو پوشونده بودن و چندتابل نیتن سرد زم ییطال یسلطنت یها

و بلند بود که چندتا درخت کاج و سرو داشت و دو دختر که  کیبار یاز تابلو ها که از فرش بود منظره رود یکی

شانه رها  یفِرخورده شون رو رو یمشک یبودند، موها دهیدار پوش نیچ یها نیبا آست یبلندپف دار  یها راهنیپ

 یریکه نسبت به اونها کم سن تر بود، کاله حص یزدند، با دختر یبا هم حرف م یو در گوش کردهکرده، سر خم 

داد،  یکه کنار رود به اسبش آب م یشانه اش بود و از گوشه چشم به پسر یرو یبه سر داشت، کوزه بزرگ آب ییبایز

. میبود در آغوش حضرت مر حیمسداشت، حضرت  یشده ا یکنده کار یکه قاب چوب یکرد؛ بود. تابلو بعد ینگاه م

بود  یکه از نظر من جالب توجه بود قداست یزیموندم. چ یم رهیکردم مدت ها بهش خ یتابلو نگاه م نیهربار که به ا

شد.  یم دهیچهره نوزاد د یتو یکه به خوب یتیخورد و معصوم یبه چشم م میحضرت مر حالت صورت و نگاه یکه تو

که  یکه نقاش لهیدل نیبه هم دیشده و شا انیخوب نما یلیمنتقل کنه خ نندهیخواسته به ب یکه نقاش م یحس

بکنه و  جادیخودش ا یکه آدم تونسته برا ادیبه حساب ب ییزهایچ نیاز خارق العاده تر یکیهنر انسانه،  نیمصورتر

 ی. گوشه کشهب ریو درد و حسرت و حسادت و عشق و هزار حس نهفته رو به تصو یاون غم و شاد قیبتونه از طر

برنز  یپر شده بود. لوسترها ییبایز یا شهیبلور و ش یقرار داشت که با ظرف ها یا شهیتمام ش یراست اتاق کمد

 کرد. یاتاق رو دوچندان م ییبایز وارید یرو یها یاز سقف و کنده کار زانیآو

که خسرو چهارزانو و با ادب و  دمیو فهم دمیاونجا رو کاو یرچشمیوارد اتاق شدم. ز نییپا یدر هم و سر ییاخم ها با

اونها به  ینشسته و منتظر باز شدن سفره بود، نشسته و مادرم روبرو نیزم یاتاق رو یاحترام کنار پدرم که باال

کمک  دیبه آناه لیوسا دنیانداختن سفره و چ ی. تودهدا هیداشتن تک یکه روکش دستدوز مخمل یپهن یها یپشت

رنگ آب،  یقهوه ا یسبو م،یکرد یمهمون استفاده م یکه برا ینیچ یکه سفره از بشقاب ها دینکش یکردم و طول

و  یولیبلد بود بپزه و راو دیآناه بود و یرانیا یشده که غذا انیبرنج و اردک بر سیبلند و د هیپا یا شهیش یها وانیل

که با اشاره پدرم کنار ما موند هم،  دیمن و آناه یسرو کردن در کنار غذا، پر شد. وقت یپر از خامه و کره برا یاله هایپ

نگاهش شدم. پدرم براش غذا  نیبلند اندخت و من متوجه ا هیپا یها وانیبه ل ینگاه میخسرو ن میسفره نشست یپا

خورد. پدرم که  یمثل ما با خامه و سبز قایرو دق یولیما رو امتحان کنه پس راو یداد غذا حیو اون اول ترج دیکش
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دور دهنش رو با  یبه خسرو هم تعارف کرد و اون که همون لحظه داشت چرب زهیخودش آب بر یخواست برا یم

 گفت یساختگ یحسرت بار به ظرف آب انداخت اما با لبخند یکرد، نگاه یدستمال پاک م

 «ندارم لی.. نوش جان من مممنون»

 یها وانیحساس هستن و ل یدونست مسلمان ها چقدر به مشروبات الکل یبود و م یرکیکه مرد با هوش و ز پدرم

 آمرانه گفت یمخصوص سرو شراب بودن اون رو به اشتباه انداخته، با لحن یجام ها هیکه شب یبلند هیپا

 «نشده ختهیر یزیها جز آب چ وانیل نیا یتو»

 کیرو به لبش نزد وانیکه ل یرو برداشت و آب خورد. همون لحظه ا وانیل یکه چطور خسرو بدون معطل دمیمن د و

آورد و بدتر از  یواقعا حرص آدم رو در م زهیپسر پاستور نی. ادیلبم نشست که خسرو هم د یرو یکرد پوزخند یم

کرد، لباس  یبلکه اونها رو مهمون هم دعوت م کرد یقبول م یشاگرد رو به ییکسا نیاون پدرم بود که نه تنها همچ

ها شراب  وانیل نیا یداد که تو یهم م حیتوض بهیپسر غر نیا یبرا نکهیداد تا بپوشه و بدتر از اون ا یخودش رو م

اگه اون فرد  یگرفتم حت ینم یرو به شاگرد یکس ایدن یجا چیاز ه یروس ی. اگه من بودم جز شاگردامیخور ینم

از جنگ ها و قتل هاست؛  یلینژادپرستانه عامل خ ینوع نگاه ها نیکه ا دمیاستعداد باشه. بعدها فهم اهم ب یلیخ

 یزیکه حق با پدرم بود، چ دمیرس جهینت نیبه ا دیبزرگتر شد و به بلوغ رس میبلکه سن ذهن یمیبعدتر که نه سن تقو

جهت  نیدرک و شعور و عقلشونه و از ا زانیم ست،یپوست و ظاهر و مقام نکنه رنگ  یم زیکه آدم ها رو از هم متما

رسوندن و نگاهشون  ینم یبیآس یکردن و به کس یداشتن، به هم نوع کمک م یعیرو که فکر وس ییپدرم آدم ها

 شون با اون متفاوت بود. نید ایاگه نژاد  یدوست داشت حت تینها یبودن رو ب نیپاک و ام

دلم  گهید لیدل نیبه خسرو داشتم و به ه ینییکنار اون سفره نشسته بودم و نگاه از باال به پا یناراض یبا حالت من

اندختم و در سکوت غذام رو خوردم و بعد به  نییسرم رو پا نیهم ی. برافتهیخواست نگاهم به چشم هاش ب ینم

بتونم باهاش حرف بزنم که مادرم در رو با بره تا  درمشد که منتظر بودم مهمون پ یدو ساعت م کیاتاقم رفتم. نزد

 و نگاهش کردم. گفت دمیسرم افتاد از جا پر یاش که رو هیشتاب باز کرد و وارد اتاق شد. سا

 «شده ضیمر یانگار ا،یسوزه سوف یتب م یداره تو پسره»

 هام گرد شد و صدام باال رفت چشم

 «؟یچ»

 «بلند شدن نداشت یخواست بره به خوابگاهش اما نا یم ست،یاصال خوب ن حالش»
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 بهم نگاه کرد و گفت یبه اتاقم اومد، با نگران دیلحظه آناه همون

هوش افتاده تو اتاق، گفت امشب  یب بای.. پسره تقرنهیب یرو از چشم تو م نایهمه ا ا،یسوف هیعصبان یلیخ استاد»

 «یو مراقبش باش یبمون داریب دیخودت با

محکم کردم تا نتونه من رو بلند کنه.  میدوستداشتن یعروسک میگل یو بازوم رو گرفت. دست هام رو رو اومد جلو

از همه  شتریب دیازش سر بزنه آناه یبود و احتمال داشت هر کار یکه پدرم از دستم عصب یوقت ها، وقت نجوریا

 یبودن برا هیو دا یستیه سال همزاز هفد تمحب نیبه سرم داد بزنه و ا یدوست نداشت کس یشد، حت ینگران م

 اومد. یدخترش بودم م یکه به جا یمن

 « تر نکن یاستاد رو عصبان ایباش سوف یچشم، دختر خوب یبگ دیوقتا با نجوریکه ا یدون یم»

لحاف و تشک،  یاتاق رو ی. اونجا قسمت شمالمیشدم. به اتاق کار پدرم رفت دهیناچار بلند شدم و دنبالش کش به

 واریبلند به سمتم اومد و من با ترس خودم رو به د ییخسرو از حال رفته و چشم هاش بسته بود. پدرم با قدم ها

 چسبوندام  نهیو به س دیکش رونیب دیچسبوندم. حوله رو از دست آناه

. به دکتر زنگ زدم نییپا ادیتا تبش ب یکن یاش م هیو پاشو یذار یم شیشونیپ یو حوله رو یمون یم داریصبح ب تا»

 «ادیتونه ب یداره و نم یاورژانس ضیگفت مر

 بندازم نییدندونم فشار بدم و سرم رو پا ریمهربونم باعث شد لبم رو با همه قدرت ز ینگاه غضب آلود بابا ینیسنگ

 «یبه مهمون رو بد یاحترام یتاوان ب دیبا»

 « منه؟ ریشدنش تقص ضیچرا مگه مر»برنداشتم و گفتم  یاون اوضاع هم دست از حاضر جواب یتو

 چون صداش رو روم بلند کرد  هیعصبان یلیبود پدرم خ معلوم

دور از ادب  ید یکار ممکن رو انجام م نیمعناتر یخونه و تو ب ادیمهمون م نکهیبود، ا یاما ترسوندش عمد رینخ»

برد و خودشم رفت. من  رونیو مادرم رو از اتاق ب دیگفت و آناه رو نیا «یتاوان بد دیاشتباه با نیو بابت ا تهیخونوادگ

بکشه. با حرص تشت پر از آب رو  ادیکه باعث شد امشب پدرم سر دختر نازپرورده اش فر یضیپسر مر هیموندم و 

و حواس پرت، آخه تو رو  یدست و پاچلفت یپسره »ناسزا بهش گفتم یدلم کل یسرش نشستم و تو یبرداشتم و باال

موندم و پاهاش رو شستم و  داریخالصه تا صبح ب «یفتیحوض ن یکه تو یپاهاتم ندار اریکردن، تو اخت یچه به خطاط

شب آروم شد و  مهیباالخره ن نکهیگفت تا ا ونیگذاشتم و اون همش عرق کرد و هذ شیشونیپ یرو سیخ لهحو
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خوابم برده بود و  نیزم یشدم رو داریب یو همونجا خوابم برد. وقت منم گرم شد یچشم ها یدونم ک ی. نمدیخواب

اخم نگاهش کردم که هنو زخواب بود.  اکرد. ب یسرم بود. بلند شدم و نشستم. نوک انگشت هام گزگز م ریبازوم ز

 یندم رو توبل یو چشم هاش رو باز کرد و نگاهم کرد. ابروها دیتشت آب رو برداشتم تا از اتاق برم که پلک هاش لرز

 دمیهم کش

 «؟یچرا انقدر زود سرما خورد ،یناسالمت یپسر تو»

 «نیسرده به خاطر هم یلیخ نجایا یهوا»جواب داد صداش خشدار و آروم بود  یوقت

 گه.  یم ینطوریبهاره که ا شهیکشور خودش هم دیهام رو کج کردم و پشت چشم نازک کردم، شا لب

 «بمونم و مراقبت باشم داریشدم، بابام مجبورم کرد همه شب رو ب هیخاطرت تنب به»

 بودم دهیکه تا حاال د یینبود، برعکس پسرا رهیکنار پام مشت شده بود و نگاه اون به صورتم خ دستم

 هیهد ایدن نیبه ا شتریب یرو کم باشیبمونه و نگاه ز داریمنو ببخشه که مجبور شده به خاطر من ب بایشاهزاده ز نیا»

 «کنه

کنه.  ینشونه و خشمت رو خاموش م یلبت م یرو یدزدک یکه لبخند ییقشنگ بود، از اون حرف ها یلیخ حرفش

مشغول ورزش کردن بود. با خنده  اطیح یرفتم. صبح زود بود و پدرم تو رونیصدا بلند شدم و از اتاق ب یب

خواد سر صحبت رو باز  یو م مونهیپش شبشیدونستم بابت رفتار د یم« من یپرستار کوچولو یخسته نباش»گفت

تند و  ییجوابش رو بدم با قدم ها نکهیاما من تشت رو همونجا گذاشتم و بدون ا ستمیکنه تا مطمئن بشه که قهر ن

که از پدرم تشکر  دمیخسرو رو شن یصدا ینرفتم و وقت رونیصبحانه هم از اتاقم ب یبرا ینامنظم به اتاقم رفتم و حت

دونستم  یوگرنه م نمیخونه مون نب یپسره رو دوباره تو نیبودم ا دواری. امدمیکوب وارید هشتم رو بکرد با حرص م یم

 کار کنم.  یباهاش چ

کارگاه  یخسرو به جا نکهیا لیدونستم دل ی. انگار پدرم اون رو قبول کرده بود و من نمدمشیروز بعد دوباره د اما

و  ییرایخونه که به تاالر بزرگ پذ یورود یپله ها یخبر از همه جا رو یبود. ب یچ ومدیآموزش پدرم به خونه مون م

 مهین یاون هوا یشونه هام انداخته بودم و تو یرو رو بافتشد نشسته بودم، شال سه گوشه  یاتاق کار پدرم باز م

 یصدا شد، زیتمام ت یمن با فضول یخوندم. در خونه مون رو زدن و گوش ها یداشتم درس م یسرد عصر زمستون

و  دنیچرخ یسطرها م یهدف رو یکرد متوجهم کرد که خسرو اومده. چشم هام ب یکه به داخل دعوتش م دیآناه

سرم رو بلند نکردم و خودم  دیبه کنارم رس یشه. وقت یتر م کیکه داره نزد دمیشن یمحکم قدم هاش رو م یصدا
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نشته بودم که کل پله رو گرفته بودم و  یطورداده و  هیرو سخت مشغول درس خواندن نشون دادم. به نرده ها تک

 چیصداش ه« رد بشم؟ نیبد هشه اجاز یسالم.. م»قصد کنار رفتن ندارم گفت دید یتونست رد بشه. وقت ینم یکس

دستم نگاه کرد  ینداشت، با تعجب سرم رو بلند کردم تا مطمئن بشم خودشه، با لبخند به کتاب تو روزیبه د یشباهت

 یم یکس هینگاه براق و لبخند خوش فرم اون رو شب نیداشت و ا یبم و خاص یشد. صدا رهیو بعد به چشم هام خ

تا  دمیکنار کش ی. چشم ازش گرفته و خودم رو کمروزید چارهیپسر مظلوم و ب هیببودمش نه ش دهیکرد که تا حاال ند

آدم »گفت یآروم یکه نشسته بودم مکث کرد و با صدا یهمون پله ا یروبتونه رد بشه و اون، دو تا پله باال اومد، 

 نیهم به ا یا گهید یدونم که جز من پسرها یده، م یبه همه نشون نم چوقتیداره اون رو ه بایجواهر ز هی یوقت

 یکوتاه و پاها نیآست یبا لباس ها ،ید یرو به همه نشون م ییبایز نیبه ا یکه موها فهیکنن، ح یخونه رفت و آم م

بهم مجال جواب دادن  نکهیحرف رو زد و بدون ا نیا« شه ینم دتیعا یزیپر از لذت و شهوت چ یبرهنه جز نگاه ها

کرد که به پوشش  یم یجسارت نیچن نکهیرفت و من از خشم سرخ شدم. ا پدرمبده از کنارم رد شد و به اتاق کار 

نگاه  نیفکر کردم چون خودش چن یانصاف یب تِیتاخ بدونم و در نهاپسر گس هیشد اون رو  یباعث م رهیبگ رادیمن ا

 نیتر بینجو  نیکه بعدها متوجه شدم خسرو چشم پاک تر یده در حال ینسبت م هیداره حتما اون رو به بق ییها

کردن و در  یپروا رفتار م یکه همه گستاخ و ب یهزاران پسر نیب تینوع شخص نیبودم و ا دهیبود که من د یپسر

اومد و بعد رفتار متفاوتش جذبم کرد  یو حال به هم زن م بیو معمول بود، اولش برام عج ینوع رفتار عاد نیواقع ا

خونه  یتو یحت ای ابونیکوچه و خ یها، تو یمهمون یتو نجایبودم. ا دهیفرهنگ خودم ند یرو تو یزیچ نیچون چن

کنه تو رو  یم یکشه و سع یپروا تو رو در آغوش م یاجازه و ب یب ادیحس کنه که از تو خوشش م یحت یات اگه پسر

اجازه  نیتونه ا یعشق هم نم یده اما من باور دارم حت یاجازه رو بهش م نیباور رو داره که عالقه ا نیببوسه چون ا

 یسطح از عالقه رو که کس نی. ایبش کیو بدون اجازه بهش نزد یطرف مقابل رو حفظ نکن میرو صادر بکنه که تو حر

که فکر کنه اون رو به خاطر هوس  یرفتار نکن یکه طور یحال اونقدر بهش بها بد نیو در ع یرو دوست داشته باش

ازش آموختم. خسرو که رفت به اتاق پدرم  زهایچ یلیچون خ ونشمیداد و من مد ادیخسرو بهم  ،یجسم دوست دار

رو گذاشته بود و در  یخطاط یکه مقابلش بود کاغذها یرحل یود و رونشسته ب یکیکوچ یتشکچه رنگ یرفتم. رو

کرده و  کیداده، ابروهاش رو به هم نزد هیتک نیدست راستش بود، با دست چپ به زم یتو یجوهر یکه قلم ن یحال

تم و نرم به طرفش رفتم، سرش رو بلند کرد و بهم لبخند زد. کنارش نشس ییبود. با قدم ها رهیخ لشبه صفحه مقاب

تزار  نیدوم ـ آخر یکالیاز دوستداران ن یکیاز افسانه هومر بود که به درخواست  یپدرم که بخش یبه خطاط ینگاه

 یو خم غرق شدم و فراموش کردم برا چیپپر قیخط نستعل نیا ییبایشد، انداختم. باز هم در ز یـ  نوشته م هیروس

کنم روح تزار مرحوم هم  یخوب از آب در اومده، حس م»گفت  دیذوقم رو د یپدرم اومده بودم. استاد وقت شیپ یچ

و  یکتاب رو خطاط نیپول بهتون داده تا ا نهمهیکه ا یپدر؟ اون» دمیپرس یسرم رو بلند کرده و با کنجکاو« شاد بشه

 «کنه؟ یم یکار نیداره همچ یمنطق هبا چ نیکن بیتذه
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 هیتک کیکوچ یعقب رفت و به متکا یرش رو تکون داد، کمکه انگار از سوال من خوشش اومده بود چند بار س پدرم

 داد و گفت هیزانوش تک یچپش رو جمع کرد و بازوش رو رو یداد، پا

 یادیهم باهاش داره، اون بهم گفت که تزار عالقه ز یدور یلیتزار بود و رابطه فام یاز بچه ها یکیهم نام  ایآناستاز»

با خط من دوباره  یمیافسانه قد نیدوست داره ا ایآناستاز نیهم یداره و بارها اون رو خونده برا یمیکتاب قد نیبه ا

 یقرن که از مرگ تزار و خانوادش م میاون هنوزم بعد از ن یدون یکنه.. م مینوشته بشه و اون رو به روح تزار تقد

بودم که  نیعاشق ا شهیمن که هم« قبول کنهمرگ اونا رو اونم به اون شکل ناجوانمردانه  ینیتونه سنگ یگذره نم

گفت،  یو مردونه م رایپدرم که با لحن گ یبدم و با شوق به صحبت ها هیزانوهام رو بغل کنم، چانه ام رو به زانوهام تک

 دمیگوش بدم؛ پرس

 «مرده؟ یتزار چطور مگه»

نداخته بودن.. دوسال بعد کمبود آشوب رو راه ا نیسن پترزبورگ آشوب شد که سربازها ا یبود که تو ۱۹۱۵ سال»

شدن خواست برادرش  یم دیتبع دیکرد و چون با خانوادش با یریکناره گ یکالیوضع رو بدتر کرد و ن یمواد خوراک

 یشد و پادشاه دیتبع یکالین بیترت نیمورد نظر بدن.. به ا نیو خواست مردم در ا رفتیاما اون نپذ نهیبه جاش بش

شدن و بعد خودش و  دیتبع یدژ جنگ هیو خانوادش به  یکالیها تموم شد. ن کیبا انقالب بلشو هیساله روس صدیس

 « شدن ربارانیزن و بچه هاش و خدمتکارهاش ت

 «یسرنوشت بد چه»

از مرگ مهمه اما از همه اونها مهم تر  دنینترس ستینوع مرگ هم مهم ن ینوع مرگ مهمه، گاه ست،یمهم ن مردن»

 دیخاک پوس ریجسمت ز یمردم گذاشتنه، که بعد از تو وقت نیو مهم تر از اون هم اسم خوب ب کردنه یچطور زندگ

که انگار اصال از اول وجود  رنیم یم یطور ایلیبود، خ یو نه خواه یکه انگار نه بود یاسمت زنده بمونه نه طور

 یم یکه وقت یکن یاونقدر اثرگذار زندگ دیشه، با یجهان دچار خلل نم نیاز ا یذره ا چیه رنیم یم ینداشتن و وقت

 «جهان کم بشه نیاز ا یزیچ یریم

 یباعث م نهایمزاج بودن و ا یو دمدم طنتیاوج ش یعنی یپدرم باالتر از درک و فهم من بود، هفده سالگ یها حرف

به اتاق پدرم  یچ یاومده بود برا ادمیرو نتونم درک کنم. من که تازه  قیعم یاز معان یلیفکر کنم و خ یشد سطح

  «ن؟یکرد ولقب یپسره رو به شاگرد نیا چرا»دمیپرس یتیاومدم با نارضا
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و باهاش حرف  دمشید یکرد اما وقت شیاز شاگردامه بهم معرف یکیچون استعداد داره، اولش دوستش که  خسرو؟»

 یذوق برا یلیخ یو کشورش برام بگه و از طرف نیتونه داشته باشه که از د یحرف ها م یلیزدم حس کردم خ

 «ستیدختر خودمم ن یوت یکه حت یزیمهمه، چ یلیمن خ یبرا اقیاشت نیداشت و ا یخطاط ادگرفتنی

 نکردم و گفتم یاش توجه هیکنا به

 «ه؟یرانیا»

 «آره»

به خونمون رفت و آمد کنه؟  دیچرا با ستین یروس ست،ین یحیبابا؟ اون مس یندرا هیقض نیبا ا یمشکل چیه شما»

 «ادیمن ازش خوشم نم

دونم  یمورد رو به من بسپار چون خودم بهتر م نیدخترم ا یول نجایا ادیب یخواینم ادیچون تو ازش خوشت نم آها،»

 «خونه رفت و آمد کردن بد بودن؟ نیکه تا حاال به ا ییرو نه.. آدما یخونه راه بدم ک یرو تو یک

 «نبودن نه،»

 مجبور بودم. پدرم گفت یاعتراف رو بکنم ول نیاشتم اند دوست

 «خونه ادیگفتم ب نیهم یکنه برا یکارگاه چون با زمان کالس هاش تداخل م ادیتونه ب ینم خسرو»

 اومده. از جام بلند شدم تا برم که پدرم گفت نجایدرس خوندن به ا یخسرو دانشجو بود و برا پس

احترامش رو نگه  دی.. ده سال ازت بزرگتره و بایکن یم یکه باهاش شوخ تسیبه سرش نذار، اون هم سن تو ن سر»

 «یدار

 یرانیپسر ا نیمن ا یبرا د؟یترس یم یمهم نبود، پدرم از چ یزیچ چیمن ه یبود اما برا یادیده سال بزرگتر! سن ز 

 !بشیعج اهیس یمزخرف هم مهم نبود، با اون چشم ها

اتاقم بودم و متوجه اومدنش نشده بودم که مادرم  یبار سوم من تو اد،یسه بار به خونه مون ب یشد خسرو هفته ا قرار

باال اومد اما  یکاغذها خم کرده بود کم یوارد اتاقش شدم سر خسرو که رو یاومد و گفت پدرم باهام کار داره. وقت

 م نشستم و با لحن مودب گفتمرو دادم و کنار پدر شبعد از سالم دوباره نگاهش رو به برگه دوخت. جواب

 «استاد؟ دیکار داشت باهام»
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انقدر آروم و  طنتیدختر پر از ش نیشده ا یکرد که چ یبا خودش فکر م دینگاه خسرو رو حس کردم، شا ینیسنگ

 شونه ام گذاشت و فشرد یمودب شده. پدرم دستش رو رو

 یفهمم که چه ذوق یم یکن یهام نگاه م یبه خطاط یو االنم وقت یعالقه داشت یبه خطاط یلیخ یتو بچگ ادمهی»

االن دوست  یکار رو بکن نیا ینتونست یزنه. چند ساله به خاطر حجم درس ها و اسب سوار یچشم هات برق م یتو

 «؟یریبگ ادی یدار

ه بزرگ از حوصله اش خارج بود ک یبود و استاد آندر یجد یلیکار خ یتعجب کردم چون پدرم تو شنهادیپ نیا از

 تکون دادم یاپیاگه اون کس دخترش باشه. سرم رو چندبار پ یوقت بذاره حت یهرکس یبرا

 «رمیبگ ادیخوام  یبا افتخار م البته،»

 دست به اون اشاره کرد با

 «یریبگ ادیو  یایتو هم ب نجاستیکه خسرو ا ییوقتا یتون یم»

تا  نمیپسر بش نیمن کنار ا یعنیبه اون که نگاهش متوجه من شده بود انداخته و با اخم رو به پدرم کردم.  ینگاه مین

 پر از غرور گفتم یا افهیام رو جلو داده و با ق نهیس رم؟یبگ ادی ینقاش

 «دیریوقت جداگانه برام درنظر بگ هیدم  یم حیترج من»

 پدرم باال رفت یابروها

 «یدون یخودتم م ندارم، یوقت خال من»

 «رمیبگ ادی یخطاط یا گهیکس د هیسا ریمنم دوست ندارم ز یول»

 یمن رو عصب ریبگ ادیو کنار خسرو  ایگه تو هم ب یقرار داده و داره بهم م تیاولو یفکر که پدرم اونو تو نیاز ا و

شونه هام  ینگاه عصب نیاز ا د،یبا خشم به دخترش توپ بهیغر هی یبار جلو نیبا سخاوت ا یِکرده بود. استاد آندر

 غرور رو ترس گرفت  یافتاد و جا

 «بدم ادیبهت ادب صحبت کردن  دیبا یرفته، قبل از خطاط ادتیکاربرد کلمات هم  انگار»
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 یکرد جوابش رو م یم نیبهم توه یدونم اگه من جاش بودم و کس یکرد و م یهنوز هم در سکوت نگاهم م خسرو

. از دمیخجالت کش یکرده بود بدجور خی یپسره سنگ رو نیا شیپدرم من رو پ نکهیدادم. صورتم سرخ شد، از ا

 گفت یبرم پدرم با لحن محکم رونیب نکهیجام بلند شدم و به سمت در رفتم، قبل از ا

دم و اونوقت هر  ینم ادشیبهت  چوقتیه یتنها فرصتته، اگه از دستش بد نیا یریبگ ادی یخطاط یدوست دار اگه»

تو وارث هنر  نکهیا یکه به جا یکش یاز خودت خجالت م ینیبب ایدن یجا یجا یپدرت رو تو یشاگردا یوقت کارا

 «رو داشتن اقتشیل گرانید یپدرت باش

به  ادیز یگوش هام از گرما و سرخ یبه پدرم نگاه کنم چشم هام رو به خسرو دوختم. حت نکهیا یبه جا برگشتم،

 شتریخجالتم رو ب یرگیخواست با خ ینم دیانداخته بود شا نییرد و سرش رو پاک یالتهاب افتاده بود. اون نگاهم نم

رفتم و در رو  رونی. به زور خودم رو کنترل کردم و بدموهاش بهم دست دا دنیکش یبرا یبیلحظه ولع عج هیکنه اما 

نازپرورده بودن  یبودم و از طرف یکار رو کرده، من دختر سرکش نیداد که چرا ا حی. بعدا پدرم بهم توضدمیبه هم کوب

زده  لمیبرخالف م یحرف نیآدماست باعث شده بود هر وقت کوچکتر یاون سالها که اوج نافرمان یبه خصوص تو ادیز

ها در  تیخصوص نیکنم و ا یحاضرجواب یهرکس شیو پ یباب طبعم نبود اعتراض کنم و در هر صورت طیشرا ای شد

 یزیچ یوقت ییانسان هر لحظه و هرجا ستین ستهیشد چون اصال شا یرم تموم مکردم به ضر یکه ازدواج م ندهیآ

هر  یتو یهر انسان یبرا یده و حت یباد م بهرو  ییزناشو یزندگ ادیز یگر انیکنه، طغ انیبود زود طغ لشیبرخالف م

 ده. یرو هم به مرور از دست م شیخطرناکه، چون دوست هاش، خانوادش و روابط کار یا نهیزم

نداره  یمورد شوخ هی نیا یدونستم پدرم تو یرو از دست بدم و م یگرفتن خطاط ادیخواستم فرصت  ینم یطرف از

 هیآموزش به خسرو منم  ی هیحاش یداد تو یغرورم اجازه نم گهیکنه و از طرف د یکه بزنه عمل م یو به حرف

 نهایکنم و همه ا یکار رو تالف نیا یجور هی شتمرفتم، دوست دا رونیخورد. از اتاق ب یو بهم بر م رمیبگ ادی ییزایچ

برنده بود بازنده  شهیکه هم یکس یداشتم، برا یکه چه حس یدون ی. تو نمدمید یبدبخت م یرو از چشم خسرو

توس  ایانداختم. درخت برستا  (berestaبودن سخته. کفش هاش رو برداشتم و به باغ بردم و کنار درخت برستا )

پوست  یرو یاتاقش چند تا خطاط ینوشتن استفاده کرد و پدرم تو یشه برا یپوست نرمش م که از هیهمون درخت

 هاش هست.  یو جوون یتوس داره که مال قبل از جنگ جهان

 رونیبعد از اتاق پدرم ب قهیبرگشتم از پله ها باال رفتم و پشت در اتاقم منتظر شدم. خسرو ده دق اطیبه ح یآرام به

داده و با لحن  هیتک واریگشت. به د یبردم، داشت دنبال کفش هاش م رونیم و سرم رو باومد، در رو باز کرد

پوزخند زدم،  «ستیکفش هام ن»سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد  «؟یگرد یم یزیدنبال چ»گفتم  یتمسخرکننده ا

که نشون داده بودم به صورتم  ینگاهش از سمت «یدنبالش بگرد دیفک کنم اونجا با»با دست به باغ اشاره کردم 
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بودم  دهیند یرگیت نیبه ا ییاش پر از خشم شد، تا بحال چشم ها رهیت یچشم ها یلحظه ا یبرگشت، حس کردم برا

 چیو خودم رو جمع و جور کردم اما اون بدون ه دمیترس یمردمک هاش نشسته بود کم یکه تو یحس نیو حاال با ا

 دشیسف یصابون به جوراب ها دیرفت و من با خودم فکر کردم چقدر با نییها پا برهنه از پله یبا همون پاها یحرف

گشت، کنار دونه دونه درخت  یرو م نیبشن. پشت سرش به سمت باغ رفتم. داشت زم زیتم اطیبکشه تا از خاک ح

 یبودم. وقت ستاهیباغ ا ی. هنوز وروددیکرد و پوش دایباالخره کفش هاش رو پ ادیکرد. بعد از گشتن ز یها رو نگاه م

به  یهم داشت. چشم هام گرد شد. نگاه ینبود بلکه برعکس لبخند محو تیصورتش خشم و عصبان یبرگشت تو

که مثل  ییبایکه تا حاال ازش محروم بودم و دختربچه ز یباغ یگشتن تو بود، یخوب یتالف» سرتاپام انداخت و گفت

با خنده از کنارم رد شد و رفت، با خودم  یوقت «ستادهیا یبعد یها یمنتظر تالف نهیدربان دست به س یفرشته ها

باهام لج کنه.  واستخ یبچگانه نم ینقشه ها نیپسر ده سال بزرگتر بود پس با ا نینه، ا ؟یبعد یها یفکر کردم تالف

کارها  نیدوست داشت با ا نکهیا ایکنه  رونیخونه ب نیپسر متفاوت رو از ا نیدوست داشت ا ارمیدونم ناهش ینم

 جلب توجه کنه؟ 

کالس حاضر شدم. من و اون هر دو با فاصله از  یبا خودم تو ادیما شروع شد و من بعد از جدال ز یسیخوشنو کالس

کردن.  نیساعت تمر میساعت آموزش و بعد ن هیسه روز و هر روز حدود  ی. هفته امینشست یپدرم م یهم روبرو

از  رم،یداد که قلم رو درست بگ یبهم تذکر م درمپدرم تمرکز کنم، هر بار پ یگفته ها یتونستم درست رو ینم لیاوا

 نیشد و هم یکرد که باعث حسادتم م یکار م زهیکه گفته حرف رو شروع کنم اما خسرو چنان با انگ یهمون نقطه ا

عجول بودم  یلیکرد و باعث شد منم حواسم رو جمع کنم اما من برعکس خسرو خ جادیوجودم ا یحس رقابت رو تو

 زانیو جوهر ر ادیکاغذ به رقص درب یاشاره ام رو هیجمله برسم و مثل پدرم قلم با  یبه خطاط ترو ذوق داشتم زود

کردم. هر دو به صفحه  یماه ها و سالها کار م دیبه اون مرحله با دنیرس یو تاب بده اما برا چیعبارت ها رو پ نیبهتر

 ی هیهمون زاو یاول تو دیبا "ب " حرفنوشتن  یبرا»میداد یگوش م پدرم حاتیو به توض میشد یم رهیکاغذ خ

 هیزاو هی یتو دیحرکت اول با یشه، تو یم میحرکتتون به سه قسمت تقس د،یحرکت کن نییبه سمت پا یقلم گذار

 یکردم، سرم رو بر م یخسرو رو حس م یرچشمیز ینگاه ها ینیسنگ یگاه« ...دیبه سمت چپ حرکت کن میمال

 نیشد، چ ینم دهیلب هاش د یپنهان که رو یگوشه چشم هاش از خنده ا یشدم و وقت یم رهیگردوندم و بهش خ

 یرفتارها نیو ا یذات یها طنتینگاه ها، ش نیهم دیانداختم. شا یم نییاومدم و سرم رو پا یافتاد به خودم م یم

 چوقتیه امافکر اشتباه بود  نیخسرو رو به اشتباه انداخت که فکر کرد من دوستش دارم، البته که اولش ا دهینسنج

کرد، دستش رو به دستم  یشدن بهم نم کینزد یبرا یتالش چیبود که ه بی. برام عجستین یکیاول و آخر ماجرا 

 زدهیدوازده، س یوقت یداشتم که حت نیچن نیا یقبال تجربه ها د،یکش یخودش رو به سمت من نم ای دیمال ینم

خانم کامل شده بودم،  هی گهیاواخر که د نیهم ای دنیوسب یسالم هم بود پسرها به بهانه دست دادن گونه ام رو م
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شد  یباعث نم نیا یهم زنها حجاب ندارن ول رانیا یدونستم تو یکردن.م یم کیبهم نزد ییخودشون رو به بهانه ها

 یگرده. دو هفته گذشت و ما ط یبه ذات آدم ها بر م نیکنه، ا ییپروا یو نخواد ب دنیبشه از د ریچشم هاش س یکس

 یادیتسلط ز یو عرب ی. فراموش کردم بهت بگم پدر من به زبان فارسمیگرفت ادیاز کلمه ها رو  یلیشش جلسه خ

و  رانیا یاز جنگ ها یکی یبزرگم توتبار پدرم بود. پدر یرانیهم مادر ا لشیو بخونه. دل سهیتونست بنو یداشت و م

از خاک  یو دادن بخش هیبا روس رانیاز صلح شاه ا عدرفته بودن. ب رانیجنگ به ا یفرمانده لشکر بود و برا ه،یروس

کنه. خالصه کنم  یسفر م رانیبا دوستاش به شمال ا یچند روز نجایبه کشورم، پدربزرگم قبل از برگشتن به ا رانیا

و  نهیب یکردن مادربزرگم رو م یروستا از آبش استفاده م یرودخونه که اهال هیروزها کنار  نیاز هم یکیبرات، 

کار رو بکنه. با  نیخواسته با زور ا یم یخواسته اون دختر معشوقه اش بشه و حت یشه، اولش م یعاشقش م جاهمون

شه دخترش  یم یذاره و اون راض یکف دستش م یپول هی رنیفق یلیخ نهیب یم یزنه و وقت یپدر مادربزرگم حرف م

 دهیکش یسال زندگ یتموم بشه اما به س بعدکه قرار بود سه ماه  یا غهیموقت پدربزرگم بشه. ص غهیص یمدت یبرا

خسرو داشت  نیهم یآورد. برا هیدل بکنه، باهاش ازدواج کرد و اونو به روس نازشیشد. بله، پدربزرگم نتونست از پر

 ادیرو هم  یا گهید یزبان ها یسیگرفت و پدرم که دوست داشت من عالوه بر انگل یم ادیزبان خودش رو  یخطاط

 یتکرار م یزبان روس یکالس ها دعوت کرد و بعد از رفتن خسرو از خونمون همون فنون رو رو نیامن رو به  رمیبگ

رم به خسرو و قبول عالقه پد لیدل دیآموختم. شا یرو با اکراه م یاما فارس ادیرو با رغبت ز یکرد و من روس

 داشت باشه.  نیسرزم نیا یکه تو یا شهیر نیهم رانیاز ا یادیز یشاگردا

 نامهیکه سبک زندگ سیرئ لمیو ف میرفت نمایاز دوستام به س یکیهمراه  یسیاون روز بعد از کالس زبان انگل یفردا

دوستم  م،یاومد رونیکه ب نمای. از سمیدیکرد، رو د یم یمورد عالقه ام در اون باز گریداشت و نونا ماردوکووا باز یا

کرد  یباهاش آشنا شده و ادعا م شیقهر با دوست پسر قبل ازبعد  یازم جدا شد و همراه دوست پسرش که به تازگ

از  یکیبره، سوار فورد موستانگ پسره، که  یمنتظرش بود تا باهاش به مهمون ابونیشده و اونطرف خ یکی نیعاشق ا

 دکه پدرم مقرر کرده بو یتا ساعت یادیشده بود، شدن و رفتن. هنوز عصر بود و وقت ز دیتول یها نیماش نیدتریجد

تونستم خوابگاه خسرو  یکرده بود. م طنتیداشت و دل من هوس ش یمطلوب یبه خونه برگردم مونده بود. هوا، سرد

 یشه. استاد آندر یم یاش چه شکل افهیق نهیب یمن رو م یوقت نمیخواستم بب یکنم. م رشیکنم و غافلگ دایرو پ

بود و  یکه معمار شیلیسنش، نژادش، رشته تحص ،که از خسرو داشت رو بهم داده بود یساده لوحانه همه اطالعات

نبود.  یکردنش هم کار سخت دایبود، فقط آدرس خوابگاه رو نداشتم که پ یرانیا یخوابگاهش که مخصوص دانشجوها

 یآهن یساختمون چند طبقه و بزرگ بود که درش نرده ها هیکردم،   دایس و جو خوابگاه رو پپر یباالخره بعد از کم

پنجره  رمردیرو زدم.  پ ینگهبان شهیداد. جلو رفتم و ش یم ینگهبان یرمردیبود که پ دیسف یداشت و جلوش دکه ا

 «نم؟یرو بب یتونم خسرو کمال یم چطور»دمیرو باز کرد و من با لخند پرس
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ابروهاش رو باال داد و « دوست دخترشم»گفتم هویبدون فکر کردن  «؟یکارش هست یشناسمش، شما چ یم»

  «رونیرفته ب ست،یخوابگاه ن یتو»گفت

من وارد  یبه سرتاپا یسرم رو که چرخوندم سه تا پسر قدبلند و الغر اندام، بودن که با نگاه دم،یخنده شن یصدا

 هی یحت ای شیجواب نگهبان بگم دخترخالش، دوست خانوادگ یتونستم تو یبزرگ خوابگاه شدن. اون لحظه م اطیح

 یا یسوار تاکس یدی. با نا امدمین رو اون شب نفهمیبود که گفتم و ا یزیجواب ها بهتر از چ نیرهگذر هستم، همه ا

فتم اما هدف ر یکردن خسرو به اونجا م تیاذ یکه باهاش اومده بودم، شدم و به خونه برگشتم. درسته که من برا

 یفکر کرده بود. روز بعد که به خونمون اومد، من لباس ها نطوریکردنش بود نه بردن آبروش؛ اما اون ا ریغافلگ میاصل

 یاز خونه دوست داشتم و برا شتریآزاد رو ب یرفتم. آخه من هوا یراه م اطیح یبودم و تو دهیپوش یکلفت فتبا

. رفتم جلو تا دمیپاهاش رو شن یدر رو براش باز کرد و صدا دیگذشت. آناه یو باغ م اطیح یوقتم تو شتریب نیهم

هم رفته اش شوکه  یتو یصورت سرخ و ابروها دنیاما با د نمشیبه خوابگاهش رفته بودم تا بب شبیبهش بگم که د

 شدم. سالم که دادم مثل باروت منفجر شد

 «یخبرندار یزد شبیکه د یدانگار از گن ؟یش یجلوم ظاهر م ییبا چه رو ؟ید یم سالم»

 واریبود. دستم رو با ترس به آجرها گرفتم و خودم رو به د دیبع تیحجم از عصبان نیا یاون پسر آرام و منطق از

 مشغول بشه ییرایرفت تا به ادامه جارو کردن تاالر پذ دیاون دور و بر نبود و آناه یچسبوندم. چه خوب که کس

 «؟یبه خوابگاه من اومد یچ یبرا شبید»

 میشگیهم یدونستم اون حاضر جواب یبدم و نم حیتونستم توض یپر از حرص بود و زبون من گرفته بود و نم صداش

 کجا رفته بود

کل خوابگاه پخش  یاونام رفتن تو ،یدوست دخترم یشناختن گفت یچندنفر که منو م یجلو یوقتِ شب اومد اون»

 «که برگشتم همه برام دست گرفتن شبیاز دکردن که من دوست دختر دارم 

 رمیاشکم رو بگ زشیر یکرده بودم تا جلو زیاومد، صورتم داغ شده بود و چشم هام رو ر یام در م هیگر داشت

 «ه؟یبد زی.. مگه دوست دختر چمَ»

دم اونا  یان و به خودم اجازه نم یکه چون دخترا روس نجایاونم ا ستم،یکارا ن نیمن اهل ا ست،یبد و خوبش ن مهم»

خاطر که چهره شون متفاوته،  نیشن به ا یم یرانیا یپسرا فتهیزود ش نجایا یرو مضحکه خودم کنم.. چون دخترا

 «رهگم فرق دا یگم خوبه، دارم م یفرق داره. نم یرفتارشون کم
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 هم فشردم، حرصم گرفته بود یهام رو رو دندان

 «دوستات خراب بشه؟ شیپکه وجهه خوبت  ینگران االن»

قدم  هیکنه.  یکردم چشم هام رو سوراخ م یکرد، نگاهش اونقدر نافذ بود که حس م یبه چشم هام نگاه م درست

 باال آورد و گفت دیعقب رفتم. انگشت اشاره اش رو به تهد یجلو اومد، با ترس قدم

 «من بشه یشرمنده  خوام یکه نم نهیگم به خاطر ا ینم یزیکارت چ نیبه استاد از ا اگه»

 نیکردم و تا شب با خودم فکر کردم مگه ا هیاز کنارم رد شد و رفت و من همونجا نشستم و گر عیرو گفت و سر نیا

فکر کردم به  ینشون داد؟ هرچ یعکس العمل نیکار کرده بودم که همچ یداشت؟ مگه من چ تیعصبان نهمهیحرف ا

 . دمینرس یا جهینت چیه

کردم که در  یهدف به کتابم نگاه م یگوشه نشسته بودم و ب هیاتاق  یکالس پدرم شرکت نکردم. تو یروز تو اون

« خورم یهم نم وهیو م ریخورم، ش یمن عصرونه نم»گفتم  یحوصلگ یکردم مادرمه با ب یاتاقم رو زدن، من که فکر م

کنن  یکه قهر م ییدختر کوچولوها یراب ریش یول»تاز خنده داش یا هیکه ته ما دمیخسرو رو شن یرایبم و گ یصدا

گذاشتم.  دیتپ یقلبم که محکم م یو دستم رو رو دمیاز جام پر «انیباعث بشه به کالسشون ب دیخوبه، شا یلیخ

 « بده ادیرو  یخواد درس مهم یکالست.. امروز استاد م یایتا ب میما منتظر اخانم،یسوف»دوباره گفت

 نیجبران کنه اما ا یخواست با منت کش یتند رفته و حاال م یلیبود که خ دهینرم شده بود و فکر کنم فهم صداش

 بلند گفتم  یهم بلد نبود. تخس شدم، با صدا یمنت کش یحت یپسر جد

پدرم  ،یتو بهم لطف کن ستیشه باشم. الزم ن یو کالفه م یعصب دنمیبا د میکه همکالس یکالس یخوام تو ینم »

 « ذاره یخودم وقت م یبعدا برا

آرامش و منطق  نیا شهیاما اون آروم بود و هم ارمیحرصش رو درب ایکنم تا حسادت  یخواستم بهش فخرفروش یم

 کنه. صداش موج موج خنده رو به ساحل وجودم فرستاد میتونست من رو تسل یم

مهربانه که استاد به من افتخار  یبانو نیا هیسا ریدونم ز یالبته که م ست،ین یتره شک یشما قو یکه پارت نیا در»

  «نمیکالسش بش یداده تو
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بکشه و البته انقدر زرنگ  رونیاتاق ب نیکه بهم داد، بود. گفت مهربان تا من رو از ا یرو گفت و حواسم به صفت نیا

 خسرو یازم خواست هم شاگرد یمن از برخورد تند پدرم رو وقت یحرف ناراحت نیخواست با ا یبودم که بفهمم م

 بشم، جبران کنه. 

قطور اتاقم افتاده بود نگاه کردم. دستش رو  شهیکه پشت ش یا هیرنگ مهر گفت و با محبت به سا یلحظه ا نگاهم

 یبرم و حت رونیو از اتاق ب امیشدم و دلم خواست کوتاه ب رهیدستش خ یمشبک گذاشت و من به پهن شهیش یرو

 یکه انگشت ها ییبذارم. درست همونجا شدست یرو شهیور ش نیاز اون، دلم خواست من هم دستم رو از ا شتریب

نرفتم و اون  رونیو از اتاق ب ستادمیحرفم ا یپوست من بودن. اما باز هم سفت پا یلمس نرم یاش انگار در پ دهیکش

چرا به کالس  دیپدرم پرس یقصد کوتاه اومدن ندارم بعد از دوبار صدا کردنم، رفت. شب موقع شام وقت دیکه فهم

اصال »گرفتم و گفتم  یمظلوم افهیو به خسرو که با اون سنش اومده بود منت من رو بکشه احترام نذاشتم، ق ومدمین

خشم  ادیباز  ایتونم حاضر بشم  یدونستم جلسه بعد هم م ینم« کنم یحالم خوب نبود باباجونم، جلسه بعد جبران م

با اون،  یلجباز یمون بود، از رو ههفت نیجلسه ا نیروز بعد که آخرزنم. دو  یکالس رو م دیافتم و ق یخسرو م

 یداشت و رو یقشنگ یرنگ گلبه راهنی. پدمیهاش سه ربع بود پوش نیزانوهام بود و آست یکوتاه که تا رو یراهنیپ

رفتم.  رونیهم بغل هاش داشت. موهام رو بستم و از اتاق ب کیکوچ بیخورد و دو تا ج یاش چندتا دکمه م نهیس

و عسل به  ریش وانیبا محبت ل دیتراس گذاشته و نشستم. آناه یآوردم و تو رونیب قشراک پدرم رو از اتا یصندل

. پدرم هنوز به دیچسب یم یلیداغ خ ریاون هوا ش یو سفارش کرد حتما بخورم. تو دیبه سرم کش یدستم داد و دست

 یاز کالس ما هم رو عدبود. البد ب دهیماال کارش طول کشکارگاه کالس داشت و احت یبود، امروز تو ومدهیخونه ن

 یرو برات خالصه م میو لحظات و اتفاقات زندگ قیکنه. دارم دقا یسفارش داده کار م ایکه شاهزاده آناستاز یکتاب

که وجود من بعد از  یدون یمشترک با خسرو برام رقم خورده، تو نم یگم که خاطره ا یم ییکنم و فقط از اون ها

جز اون رو فراموش کردم، البته که اون سالها که خسرو  یکه هر خاطره ا دانقدر از حضور خسرو سرشار ش ییداج

شناختم.  یاحساسم رو درست نم یحت دیبستم و شا یاحساسم م یو با غرور چشم رو دمیفهم ینم نویبود من ا

 یزدن و پدرم م یها حرف م یبا ناز یپدرم اومد که خسرو هم همراهش بود. با هم در مورد جنگ شورو یوقت

سعادت رو نداشتم و  نیمن ا دیاونهمه شه نی. بدنیجنگ یم یتک تک سربازها با چه باور و اعتقاد یدون ینم»فتگ

 «منتقل کنم یادیز یخواست هنرم رو به شاگردا یبود که خدا م نیا یسالم از جنگ برگشتم و فکر کنم برا

 ییرویبود. با چه استقامت و ن دهیوطنش با جان و دل جنگ یها حضور داشته و برا یجنگ با ناز یپدر من هم تو بله،

 من تکرار شد! یکه دوباره برا یاتفاق م،یباش یفعل تیامن یگذاشته بودن تا ما تو هیاز جون شون ما

کردم اما  ینگاه خسرو رو حس م ینیپدرم بلند شدم. سنگ یبه من، به پا دنیاومدن، قبل از رس یها رو که باال م پله

 یکرد و با لبخند سر شیبه صندل یکردم، فقط در جواب سالمش سرم رو تکان دادم. پدرم نگاه یاصال بهش نگاه نم
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و در کمال  «ارشیها که تموم شد ب یمنت کش رتونم،من تو اتاق منتظ»تکان داد و رو به خسرو گفت  نیبه طرف

 رو به پدرم گفته. زیهمه چ ییایپسر آر نیکه ا دمیفت و من فهمبه خسرو زد و داخل ر یتعجب چشمک

اش  هیسا ستادیا یکنارم م یبلندتر بود و وقت یلیچشم دوختم. قدش از من خ اطیداده و به ح هیستون تراس تک به

 کردم یسرم حس م یرو رو

 « از اندازه بود شیب تمیکنم عصبان یخوام فکر م یاون روز ازت عذر م بابت»

  «ستین مهم»

 اما خودش رو نباخت و گفت  دیسردم رو شن یصدا

  «یباش یهرکس یاتفاق زندگ نیمهم تر یتون یمهمه، تو م یلیخ چرا»

 ینه؛ اما وقت ایگه  یم یچاپلوس یاز پسرا از رو یلیجمله رو مثل خ نیا نمیسرم به سمتش برگشست تا بب ناخوداگاه

لبخندش بزرگتر شد چشم ازش گرفتم و با  یو وقت دیلب هاش روبرو شدم، دلم لرز یرو یِبا نگاه شفاف و لبخند واقع

دستش و اون  یاون به سمت کتاب تو یپرمو یبرنزه  دستبه سمتم گرفت، نگاهم از  یناز سرم رو چرخوندم. کتاب

 شد دهیکه داشت کش ییبایجلد ز

 یرو بخون و لذت ببر، البته وقت نیریخسرو و ش داستان ه،یکتاب نظام نیبرات آوردم. ا هیهد هی یعذرخواه یبرا»

 «یگرفت ادیرو  یکه کامال فارس

 رو باال دادم ابروهام

 «ازش استفاده کنم؟ یاونوقت چجور تا»

 گفت یرگذاریهاش رو درست به مردمک هام دوخت و با لحن تاث چشم

 «خونمش یاونوقت خودم برات م تا»

 رونیتر کرد. کتاب رو از دستش ب فتهیسرخ صورتم رو پر کرد، گونه هام رو گلگون کرد و نگاه اون رو ش یلبخند

 یو بعد با لبخند دیلغز دمیسف یبازوها یچند لحظه رو یکه چشم هاش برا دمیام چسبوندم. د نهیو به س دمیکش

که با  یموقت ریتاث یون لحظه از روو ا تمبه خودم انداخ یوارد اتاق شد، نگاه هیکمرنگ که حس کردم ساختگ

 لباس نپوشم.  ینطوریا گهیگرفتم به خاطر احترام بهش د مینگاهش در وجودم گذاشته بود تصم
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زودتر  یداد کالس کم یبود و اجازه م یاز کارمون راض یوقت ها که استاد آندر یبه قولش عمل کرد. گاه خسرو

خوند. داستان عشق خسرو و  یم یو اون برام از نظام مینشست یاز درخت ها م یکی یپا م،یرفت یتموم بشه به باغ م

عاشقش  دنشیبا د نیریکنه تا ش یم زونیآودرخت  یخسرو عکسش رو رو ریکه وز یبود؛ وقت بایچقدر ز نیریش

 یساق پاهاباال رفته و  راهنشیافتاده، پ نیزم یرو نیریکه ش یوقت یبشه، تمام عاشقانه هاشون و ازدواجشون و حت

 زدنشه.  دیو خسرو در حال د داستیبرهنه اش پ

 هی نیا ستم،یمن ن نیا»گفت یم یخوند با خنده به چهره خسرو زل زده بودم و اون ه یقسمت رو م نیا یوقت ادمهی

 « ست گهیخسرو د

 . ادیبه نظر ب یکرد با اونها جد یم یکه سع یساختگ یکرد. به خصوص با اون اخم ها یم شتریشدت خنده من رو ب و

شد و  خیبدنم س یـ شده بود، خواند؛ موها نیریصحنه قتل خسرو توسط پسرش رو که عاشق زن باباش ـ ش یوقت

تا  دمیکش یذهنم نقشه م یچهار پنج ساله بودم و عاشق پدرم، تو یمنم وقت ادمهیبهم دست داد.  یبیحال عج

کنن تا پدرم فقط عاشق من باشه و به من توجه کنه اما قهر  شهیهم یکنم مادر و پدرم برا یبزرگ شدم کار یوقت

ره و محبت به پدر و مادر  یم ادیشن از  یبزرگ تر م یاز بچه هاست که وقت یلیخ التیتخ دهییاون فکرها زا

تونه  یزده، به نظر من م یکار نیاون سن دست به چن یـ پسر خسرو ـ تو هیرویش نکهیشه اما ا یم نشیگزیجا

 یاون مرحله از زندگ یتو یعنیمونده،  ارشیناهش یو اون عقده ها یکودک وراند یباشه که هنوز تو نیا لشیدل

دادم  یصحنه رو خوند، سرش رو بلند کرد، به من که با دقت به حرف هاش گوش م نیا یشده. خسرو وقت تیتثب

 نگاه کرد و گفت

 یحس کن هویکه  یگذرون یاب آسوده رو مخو هی ،یکه عاشقش یهمسر بات،یفکر کن کنار همسر جوون و ز تو»

 ینیب یپسرت رو م تیخصوص میاتاقت، حر یتو یکن یچشم باز م ی.. وقتیبش اریو هش ستادهیسرت ا یباال یکس

کارت تمومه..  گهیتا چند لحظه د که یدون یزنه و م یبرق خنجر چشمات رو م ستاده،یسرت ا یخنجر باال هیکه با 

 نکهیاز ا مونیپش ایتونست داشته باشه؟ منتظر مرگ بود  یم یفکر کردم که خسرو اون لحظه چه احساس یلیخ

که قرن ها و نسل ها بعد مردم در باره اش حرف خواهند زد.  یشرمنده از داستان ایرو بزرگ کرده  یسال پسر نهمهیا

 « کشه تا زن اون رو تصاحب کنه یپدر خودش رو م یکه پسر یداستان

اون پر از  یداستان عاشقانه ست اما برا هیفقط  نیا یمن و هر کس یبود. برا قیماجرا چقدر عم نیخسرو از ا ریعبت

 دمیو ازش پرس دمیعالمت سوال و فکر و فکر و فکره! کامال به سمتش چرخ

 «کار نداره نیبا ا یتیسنخ تیلیرشته تحص ؟یریبگ ادی یخطاط یگرفت میتصم چرا»
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 مواج چشم هام نگاه کرد و گفت یایدر یبراقش تو یچسم ها با

 دنیهر دو آدم ها رو به چش رن،یگ ینشات م بای. هر دو از روح زکنیبه هم نزد یلیخ یو خطاط یمعمار اتفاقا»

 یتو نم رم،یگ ینم ادی حیفراغت و تفر یرو فقط از رو یکنن.. من خطاط یدعوت م عتیطب یها ییبایاز ز یجرعه ا

 یبرا یپس وقت م،یخودمون رو ثابت کن میکن یم یو سع میخون یدرس م نجایا میدار ییها یا چه سختکه ما ب یدون

فشرده  یساعت ها یتو یگرفتن خطاط ادی یاما من هر طور شده برا میدلمون بر یخواسته ها یمونه که پ ینم نیا

 «جا باز کردم میزندگ

و  یهنر ربط نداشت و دوپهلو بود. اون روزها، خوندن نظام نیگرفتن ا ادیکه من گرفتم به اصل هدفش از  یجواب

 ریاز ذهن و ضم چوقتیکه ه یخاطرات منه، خاطرات نیبرف گرفته بهتر یاون درخت ها ریحافظ و نشستن ز

 شه.  یناخوادگاهم پاک نم

گفت االن  یکرد و بهم م یم فیتعر یلیرفت خ یکه م ییها یرفتم ـ از مهمون نمایکه باهاش س یاِوا ـ همون دوستم

کنن و من هم دوست داشتم  یها پر م یمهمون نیسرشناس اوقات فراغت شون رو با ا یخانواده ها یاز دخترا یلیخ

اون دختر و  یکه به قول خودش تو یی. جشن هاودب ییجاها نیها رو تجربه کنم اما پدرم مخالف چن یدورهم نیا

 یخورن و تن و بدن شون رو به حراج م ین ندارن، تا خرخره مشروب مروابطشو یتو یمرز و قاعده ا چیپسرها ه

 دهیشن یبرم و از وقت یبار با دوستم به مهمون هیکردم تا حداقل  یاما من اصرار م ست،یرفتن ن یبرا یخوب یذارن جا

پدرم اصال  کردم اما یم شتریشه اصرارم رو ب یخونه دوست پسر اوا برگزار م یتو یبعد مهمون ی فتهبودم آخر ه

خواد تجربه  یدلم م یلیخ دید یم یهم که بود وقت یبود چون پدرم مخالف هر چ بیبرام عج نیاومد و ا یکوتاه نم

 اومد. یاش کنم، کوتاه م

بلندش رو  ی. باراندیاز اره رس یرنگ یبود. خسرو با چتر بزرگ سورمه ا ریو هوا دلگ دیبار یاون روز بارون م ادمهی

کم از من،  یکرد و با پدرم دست داد. بعد با لبخند بهم نگاه کرد و با فاصله ا زانیآو یجا لباس یدرآورد و کنار در رو

 دیعبوس من پرس رهچهارزانو نشست. سر چرخاند و با نگاه به چه

 «؟یخوب»

و با ابروهام به پدرم که  دمیبرچ حرکاتم بود لب هام رو یتو شهیکه هم یتکون دادم و با ظرافت نیرو به طرف سرم

 اشاره کردم.  م،یکن یکرد تا امروز از روش خطاط یم دایرو پ یپشت سرش کتاب یداشت از قفسه 

 گفت یآهسته ا یلیخ یبا صدا خسرو
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 «شده؟ یچ»

 «ذاره برم یداره، منم دعوت کرده اما استادتون نم یهفته دوستم مهمون آخر»

 «ذاره؟ یکه نم هیمهمون چجور»

 «دیخونه پوس نیدل من تو ا ره،یگ یسخت م یلی.. خهینرفتم از کجا بدونم چجور تا»

 عیخسرو گذاشت که سر یرو یقیعم ریگرفته ام تاث یدل طرف مقابل رو بلرزونن، صدا یبلدن چجور شهیها هم زن

 گفت

 «زنم یبا استاد حرف م یمهمون یخواد بر یاگه انقدر دلت م باشه»

 «باهام، من مخالفم یحرف بزن ستین یازین»

سرم رو به سمت خسرو برگردوندم که با  یپدرم که سرجاش برگشته و حواسش به ما بود، نگاه کردم و با ناراحت به

 دیهمون آرامش پرس

 نیچن دیبا دوستاشه.. باالخره با یدورهم هی نینره؟ خب ا نیگ یشه بپرسم چرا م یم یدونم جسارته ول یم»

 «خونه بمونه یشه که فقط تو یاجتماع باشه. نم یهم بره و تو ییجاها

 تیگفتم و لبخند رضا یدلم م یرو تو نایا "کرد یمثل تو فکر م یقربون اون فهم و درکت خسرو، کاش بابامم کم"

 لبم نشسته بود یرو

که تا نصفه شب  ییشناسم؛ جا یو م دمیرو د یاون مدل یها یخسروجان.. مهمون ستیساده ن یدورهم هی نیا»

 «ساده. یگن دورهم یرو نم ستنیخودشون ن یحال و هوا یتو یعده ا هیرقصن و  یخورن، م یمشروب م

و بلند  دمیشد. شانه هام رو باال کش رهیداشتم، خ یحق به جانب افهیخسرو گرد شد و با تعجب به من که ق یها چشم

 شدم تا برم که پدرم که طاقت قهر من رو نداشت گفت

 «نداره یاشکال یخودتم باهاش بر اگه»

کرد عجب  یبگه و البد با خودش فکر م دیبا یدونست چ یو با ذوق منتظر جواب خسرو شدم که نم برگشتم

کردم جواب  یکنم. فکر م یخواه رو همراه ادهیدختر ز نیدرس چطور ا نهمهیشدم وساطت کردم االن با ا یگرفتار
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هم قفل شده و گونه هام  یشده بودن، دست هام که تو رهیمنتظر من که افسونگرانه بهش خ یبده اما چشم ها یمنف

 تاب و توان رو ازش گرفتن که چند بار سر تکون داد و گفت یپنهان برجسته بودن، طور یکه از لبخند

 «کنم یم شیافتخار همراه با»

که با  یکمان، جواب نگاهش رو دادم و در حال نیپرلعاب، درست مثل رنگ یو نگاهم کرد و من با لبخند برگشت

 با داد گفتم دمیپر یم نییباال پا یخوشحال

 «یمهمون رمیخسرو، آخ جون منم م یمرس»

 ،یدون یکردم. م یدونستم و حفظشون م یدو تا مرد رو م نیاز ته دل ا یخنده ها نیو کاش قدر ا دنیدو تا خند اون

 رسم.  یبهشون نم چوقتیدلم تلنبار شده که ه یتو یادیز یکاش ها

 یرو سر جا زهایچ یلیشه خ ینم گهیکه گذشته و د ییدل آدمه، اونجا یبرا یوقت ها زمان درد بزرگ یلیخ

 اشتباهات رو جبران کرد. یلیخ ایخودشون برگردوند 

تصور  یتون یآماده شدم اما حتما تو هم م یاون مهمون یبرا یبا چه ذوق یو درک کن یمن باش یجا یتون ینم تو

 یرو تور م یاونجا کس ای انیکه همه با دوست پسراشون م یجمع یپارتنر جذاب مثل خسرو تو هی یکه همراه یکن

 ! هیکنن، چه حس خوب

 یآشنا بشم و اگه تنها م یفرصت رو ازم گرفت که اون شب با کس نیوجود خسرو ا یکن یبا خودت فکر م دیشا ای و

شد  یم یهمون ینطوریاومد و ا یمن هم ازش خوشم مکردم و چه بسا  یم دایاونجا پ گهیمعشوق د هیرفتم احتماال 

 یمحسوب م بیرق ییجورا هینباشه من و تو  یهر چ ،یاریکنه هر چند به رو ن یم یته ذهنت تو رو راض دیکه شا

 . میش

. میبر یپدرم به مهمون نیدر خونه مون باشه و با ماش یعصر آماده و منتظر خسرو بودم. قرار بود ساعت هشت جلو از

بود  تیکه پر از افتخار ور ضا ییرفت و مادرم با چشم ها یو قربون صدقه ام م دیچرخ یمدام دور و برم م دیآناه

 یدون یبودن و حتما م یبودن، دوستداشتن بایاز حس ز پرکرد و من پر از حس جالل و جبروت شده بودم،  ینگاهم م

 دخترا مهم و با ارزشه.  یحس چقدر برا نیکه ا

به تن  یبلند راهنیکردم. پ یو با دقت به خودم نگاه م ستادهیاتاق خواب پدر و مادرم بود، ا یکه تو یقد هنیآ یجلو

اش افتاده بود که قسمت  قهیکار شده بود،  یرنگ یطوس ریاون حر یداشت و از رو دیسف یداشتم که پارچه اعال

 یبا کفش ها بایو ز کیکوچ فیشده و ک یوزگلد دیسف یپوشونده بود، دستکش ها دیلخت گردنم رو گردنبند مروار
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بورم  یاز موها یساده بود. قسمت یلیروش کار شده بود و خ ییبایرنگم که پر ز یپاشنه بلندم ست بودن و کاله طوس

خسرو که بعدها  ریبه لب هام زده بودم که به تعب یبار رژ سرخ رنگ نیاول یبودم. برا ختهیصورتم ر یرو فر کرده و رو

بودم و کرم آفتابگردان اصل  دهیداخل چشم هام کش یمشک یگفت، لب هام رو هوس آلود کرده بود. سُرمه  بهم

 داد.  یکه بود، نشون م یزیتر از چ فیپوست صورتم رو لط

کردم.  یم یلحظه شمار یرفتن به مهمون یکردم. برا یچرمم نگاه م یزدم و به ساعت مچ یمدام قدم م اطیح یتو

 دنیاحساسات رو لحظه د نیشم اما ا یزده م جانیکشه شوکه و ه یکه انتظارم رو م یجشن دنیز دکردم ا یفکر م

 خسرو داشتم.

دهنم باز موند و خشکم زد. کت و شلوار  دنشیو با د دمیچرخ دمیپاهاش رو شن یاز راهرو خونه رد شد و صدا یوقت

بسته بود. موهاش رو  ییبایز یتنش بود و کراوات خاکستر یدیسف راهنینقصش رو پوشانده بود، پ یاندام ب یمشک

 یشانیپ یمجعدش رو یمشک یبار به سمت راست شونه کرده بود و خرمن موها نیکرد ا یاز وسط فرق م شهیکه هم

که صد و شصت و پنج  یمن یداشت، حدود صد و هشتاد سانت و برا یکردن. خسرو قد بلند یم یقرار یبلندش ب

 دیرس یداشت که به نظر م یو مردونه ا دهیکش یپوست برنزه و دست ها د،یرس یبلندتر به نظر م یلیسانت بودم خ

خورد و نگاه رو  یگلوش رو دوست داشتم که راه به راه تکون م بکیزمخت بودن. س ونچ دهیازشون کار کش یلیخ

کم  یبودن و موها کیاما بار دهیداشت، ابروهاش کش یو دماغ نسبتا بزرگ کیبار یکرد، لب ها یم رهیبه خودش خ

و مجعد  اهیسبود. موهاش  رایجذاب و گ یلیرنگ بودن و نگاه نافذش خ اهیداشتن. چشم هاش درشت و س یپشت

 به تمام معنا! یچهره شرق هیبودن، 

م جلو اومد، به خود رهیبا همون نگاه خ یاز محبت و هوس بود. وقت یکرد و برق ته نگاهش مخلوط یلبخند نگاهم م با

 و گفتم دمیاومدم، خند

 «یعوض شد چقدر»

 صورتم گرداند و گفت یرو تو نگاهش

 «یمن باش کیبهتره نزد امشب»

 کنه هیگلوش دوباره تکون خورد و خواست توج بیکه کردم س اخم

 گفتم طنتیابروهام رو باال بردم و با ش« که مواظب تو باشم امیکه استاد تو رو به من سپرد، اصال من م یدون یم آخه»

 «گارد؟یباد»
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 یکه فکر م یا یگوشم تکرار شد. اگه برات بگم مهمون یو تو دیچیشب پ یخلوت و خنک ی. خنده هاش تودیخند

کوتاه  رهنیو اِوا با اون پ می. اولش که وارد شدرهیگ یبهم خوش بگذره چطور گذشت خنده ات م یلیکردم توش خ

به خسرو انداخت حرصم گرفت از نگاه  یا دارانهیبازش همراه دوست پسرش به استقبالم اومد و بغلم کرد و نگاه خر

 یگذاشتم و با لبخند گریج یخودت اما دندون رو ختیر یاش و خواستم بگم حواست رو بده به دوست پسر ب رهیخ

شده بود و  یجو اونجا شوکه شدم. خسرو هم عصب دنیهمون لحظه ورود با د یداخل خونه شدم و تو یساختگ

کرد خونسرد به نظر برسه.  یم یسع یول ادیب ییجا نینباشه که مجبورش کردم چن نممعلوم بود دوست داره سر به ت

اومد باهام  یکه م ینشد. هر ک نطوریخواستم خوش بگذرونم، برقصم و با دوستام بگم و بخندم اما اصال ا یاولش م

 یدادم کنارش بمونم، از طرف یم حیاومد و ترج یشد که حرص من در م یم رهیکنه چنان به خسرو خ یاحوالپرس

خواست  یپسر دستم رو گرفت و م هیدوستم ازش دور شدم و به اون طرف سالن رفتم  دنید یبار برا هی یوقت

که  یزیگستم. برعکس چخسرو بر شیپ عیو سر دمیاش کوب نهیشدم و به س یمجبورم کنه باهاش برقصم که عصبان

 دایبه زور بهم محبت کنه شد یتنها لمس کردن، حت نه یپسر نکهیبودم و از ا ییدختر ترسو یلیکردم خ یادعا م

کرده  یرو ادهی. اِوا و دوست پسرش زومدیخوشم ن ادیز طشیو خودمم از مح دمینفهم یزیچ یبودم. از مهمون یفرار

حد هم نبود. خسرو اصال لب به شام نزد. ساعت دوازده بود  نیبودم تا ا دهیکه من شن ییها یمهمون یبودن وگرنه تو

رو  میمخالفت کردم با اخم نگاهم کرد، حرصم گرفت که چرا همراهم اومد که بخواد مهمون یو وقت میبرگرد گفتکه 

 یا از نفس هانگفت ام یزیهم خراب کنه اما مجبور شدم به حرفش گوش کنم و برگردم. همه طول راه ساکت بود و چ

 .هباهام بکن یحساب یدعوا هیدوست داره  دمیفهم یو بلندش م نیسنگ

 به صورت مردونه اش انداختم و با من و من گفتم ینگاه مین

 «...یمهمون نیشه در مورد ا ی.. میم»

 هول کردم و با مکث ادامه دادم شیحرفم تموم بشه برگشت و نگاهم کرد. از نگاه جد نکهیاز ا قبل

 «؟یبه بابام نزن یحرف»

به خودم گرفتم تا دلش رو به  یمظلوم افهی. قدیدرخش یاحتماال م یکیاون تار یبود که تو میآب یبه چشم ها نگاهش

لب هام سُر خورد بعد نفسش  یجمع کردم و سرم رو خم کردم، نگاهش از چشم هام رو یلب هام رو کم ارم،یدست ب

و فقط به تکون دادن سرش اکتفا کرد اما  ردونداش خارج کرد و سرش رو به سمت جاده برگ نهیرو با فشار از س

 گفتم یمن بس بود با خوشحال یبرا نمیهم

 «ییآقا یلیخ»
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 رو به زور پشت لب هاش پنهون کرد و گفت لبخندش

 «میکن یصدا نم ینطوریما پدرامون رو ا البته»

 «ن؟ینک یبهشون؟ اسمشون رو صدا م نیگ یم یچ پس»

 «آقاجون میگ یم نه،»

کردم با همون  یبود. ازش خوشم اومد و سع ییبایرو تکرار کردم. به نظرم کلمه ز« آقاجون»لفظ  رلبیباز ز چند

 و گفت دیبلند خند یآقاجون رو بگم که خسرو با صدا یدست و پا شکسته و لهجه روس یفارس

 «صدا کن ینطوریبابات رو ا شهیهم ،یگ یبامزه م چقدر»

 کرد. یم رهیبود که آدم رو به صورتش خ یباشه تکون دادم. خنده هاش طور یپهن سرم رو به معن یلبخند با

رو قبول نکنم،  ییها یمهمون نیدعوت به چن گهید نکهیسفارش در مورد ا یشب خسرو من رو رسوند و با کل اون

 . فتهیاالن داره اتفاق م نینگار همکه ا یمن زنده ست، طور یرفت اما خاطره اون شب و اون لحظات هنوز برا

اما  بایز اریپسر بور و بس هیبود،  کلیکه اسمش ما میپسر داشت یهمکالس هیپونزده سالم بود  یوقت شیسال پ دو

 یچشمداشت چیبکنن و بدون ه یساعت بودن با اون هر کار هی یبرا یاز دخترا حاضر بودن حت یلیساده و صادق. خ

 یلیکس نبود. رابطه ش با ما خ چیدوست دختر داشت و جز اون با ه هیاما اون فقط بکنن  مشیخودشون رو تقد

جهت که خودش رو بابت  نیکنه از ا یفرق م یپسرا کم هیکردم با بق ی. احساس ممیبود یخوب بود، ما دوست معمول

همه شون رو رها کنه  یباشه و بعد به راحت ینبود که با هر دختر نطوریدونست پس ا یکرد مسئول م یکه م ییکارا

از پسرا از هر فرهنگ و  یلیخ یبود که تو یزیچ نیرو خواستن. ا یزیچ نیبهانه که اونا خودشون چن نیبه ا

همون  انیبود. پا لیقا یخاص میجور احترام و حر هیدور و برش  یخودش و آدما یشه. انگار برا ینم دهید ینیسرزم

 .دمشیند گهیبورگ رفتن و دبه خاطر کار پدرش به سن پترز یلیسال تحص

که از  یو حس کلهیما هیشب ییجورا هیکردم اونم  یکنارش بودم حس م یکه با خسرو آشنا شده بودم، وقت حاال

که  ییدوست داشتم، همونا یلیگستاخ و پررو رو خ یپسرا لیکردم. اوا یگرفتم با وجود خسرو هم حس م یم کلیما

و خسرو آشنا شدم  کلیمثل ما ییها تیهستن، اما بعدها که با شخص سکیاهل ر شهیاز بند هفت دولت آزادن و هم

 ام عوض شد.  قهینظر و سل
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هرچقدر منتظر  یبود. جلسه دوم وقت دیمثل اون بع یاز پسر منظم نیاومد و ا یدو جلسه بود که به کالس نم خسرو

کرد، چشم دوختم و  یهاش نگاه م ینقاش رو باز کرده و به یرو به پدرم که شاهنامه فردوس یبا نگران ومدیو ن میشد

 گفتم

 «براش افتاده؟ یاتفاق نکنه»

 کتاب بلند بکنه گفت یسرش رو از رو نکهیا بدون

هاش  یسپارم نقاش یکنه خودم به دوست نقاشم م یکنم، اگه خسرو همکار یشاهنامه رو خطاط یروز هیخوام  یم»

 «کنم یسیرو اون بکشه و متنش رو من بازنو

 کرد یفکر م یزیچ نیاوضاع به چن نیا یداشت که تو یهام رو گرد کردم، پدرم چه دل خوش چشم

 «اد؟یکه دو جلسه است نم نیستیزنما، شما اصال نگران ن یدر مورد خسرو حرف م دارم»

 شاهنامه برنگردوند یزد و باز چشم هاش رو از رو یمحو لبخند

 «به اندازه تو نه»

 جام بلند شدم از

 «براش افتاده یاتفاق دیبگاهش، شاخوا رمیم»

 «خورده سرما»

 «ن؟یدون یاز کجا م شما»

 «ادیتونه ب یسرما خورده و نم م،یرو آورده بود که نگرانش نباش غامشیامروز پ دوستش»

 دمیکوب نیزم یحرص پام رو رو با

 «نیساکت بود ومدهیگم خسرو چرا ن یساعته دارم م هی ن؟یگ یم نیدار االن»

کردم، ابروهام رو  زیچرخونده و چشم هام رو ر گهیرو بلند کرد و نگاهم کرد. با حالت قهر گردنم رو به سمت د سرش

 میعصبان یلیکه خ یعنیانداختم،  یشانیپ یرو نیو چ دهیخم
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 «یا دهیمن از من چرا رنج یمن، لعل لبت حلوا یدلبر رعنا یمن ا یسرو خوش باال یا»

 یپدرم هروقت کم یبایز یخوند رو برام خونده بود. الکساندرا یمادرم م یبرا شهیهمرو که  یام گرفت، شعر خنده

ترجمه اش  یشد به روس یمادرم متوجهش نم یخوند که وقت یرو م یشعر یشد، پدر با زبان فارس یخاطر م دهیرنج

 !یرانیا میقد یعاشقانه سرا ه،یگفت شاعرش سعد یکرد؛ م یم

 دیخند

 «بگو سوپ بپزه دیبه آناه برو»

برم تا هم  یخسروئه خودم م یسوپ برا نیرفتم و با خودم فکر کردم اگه ا رونیرو تکون دادم و از اتاق ب سرم

کرد و غذا  یرو نگاه م یرانیدفترش دستور پخت سوپ ا یاز رو دیکه آناه یکنم. تمام وقت ینیریهم خودش نمشیبب

 .دمیخند یو م وردمآ یصداش رو در مکردم،  یم تشیبودم، اذ ستادهیپخت کنارش ا یم

که ماه  یشده ا یکار یبزرگ و دلباز و حوض کاش اطیاون ح نم،یشد بخوابم و اون سالها رو دوباره خواب بب یم کاش

خم به  یزمستون شورو یطاقت فرسا یدر برابر سرما یکرد، اون باغ پر از درخت که حت یدرون آب زاللش تاللو م

که باهاش  یهام باهاش، مسابقه ا یخاطره اسب سوار و زپایکرد. ت یم یآشت یبهار با سرسبز یآورد و تو یابرو نم

و  بایاندازم بهش. اون خونه دو طبقه ز یبه من و عالقه ب شیمعصوم دوستداشتن یدادم و نفر دوم شدم و نگاه ها

ها فرزند پدرم، عشق من که عشق بود، عشق پدربزرگم، عشق پدرم و عشق تن تیکه آجر به آجرش پر از روا یآجر

به پدرم بگم، با مادرم حرف زدم و به  یزیچ نکهیخاطره ها بود. سوپ که آماده شد بدون ا نیخونه و از ا نیوداعم از ا

اتاق  زیآو یکه رو بشیج یپدرم رو از تو نیماش دیرو گرفتم و قول دادم تا غروب برگردم. کل تشیزور رضا

 خوابگاه شدم. یراه وهیم یخوابشون بود، برداشتم و با قابلمه سوپ و نان تازه و نارنج و کم

همراه  یرو سالم به اونجا برسونم. قبال وقت نیو چقدر دعا دعا کردم ماش دیراه چقدر دستم لرز یدونه تو یم خدا

 رها نکرده بودم.کا نیوقت از ا چیکردم و خوب بلد بودم اما ه یم یپدرم بودم رانندگ

همه وجودت  ستین یکه وقت یاون کس دنید یبه خواسته دلش، برا دنیرس یده که برا یم یبه انسان جرات عشق

 .یرو به جون بخر یو هر خطر یبزن یکنه دست به هر ناممکن یرو دل آشوبه پر م

استم خسرو رو صدا کنه و شدم و از نگهبان خو ادهیرو همونجا نگه داشتم و پ نیماش دمیبه خوابگاه رس یوقت

برداشتم و با لبخند به سمتش رفتم. مقابلم که  نیام رو از ماش هیتک دمش،یاز دور د یهمونجا منتظرش موندم. وقت

 دیپرس یکرد و با نگران نیبه ماش یبه من و نگاه ینگاه دیرس
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رو تا  نیماش نیاما چطور خودت ا ستین دیبع چیمثل تو ه یچون از دختر کله شق یکن یکار م یچ نجایپرسم ا ینم»

 «؟یآورد نجایا

به  یخاص یکرد و شاداب یتر م یکه لب هام رو سرخ تر و خواستن یو بلندم رو باال بردم و با لبخند کیبار یابروها

 داد، گفتم یصورتم م

 «ستین دیبع یچیمن ه یکه برا یگفت خودت»

 «دلها هم دنیدزد یحت درسته،»

 اشاره کردم و گفتم نیبا دست به ماش زدم. دنیرو به نشن خودم

 «میهواتو داشته باش دیبا یرو ندار یکس نجایبرات سوپ آوردم.. باالخره تو ا ،یگفت سرما خورد بابام»

حالت چشم هام  نیا یدونستم تو یخنده به صورتم نگاه کرد. چشم هام رو خمار کرده و به صورتش زل زدم، م با

چشم هام  یتو یفتگیخوام. با ش یبشن که من م یگرفتن تا همون یشدن و افسار آدم ها رو ازشون م یافسونگر م

که دور کاله و دور  یبلند قهوه ا ی. پالتوکردشد بعد نگاهش رو آروم آروم حرکت داد و به سر و وضعم نگاه  رهیخ

 یبودم و کاله دهیپوش یار پاشنه بلندساق د یها نیو پوت یهاش خزدار بود به تن داشتم، شلوار تنگ پشم نیآست

 ییبایز نیبودم و ا بایهمه موهام رو پوشونده بود و شالگردن بافت همرنگ کالهم دور گردنم گره خورده بود، ز یپشم

مجعدش که از  یبار تار موها نیمرتب و شانه خورده نبود، ا شهیکرد. اما خسرو موهاش مثل هم یسحر م ور نندهیب

 گوشیباز یپسربچه ها هیبودند و چهره اش رو شب ختهیبلندش ر یشونیپ یپر کالغ بود، رو هیبودن شب یفرط مشک

 بود. دهیپوش یو شلوار مشک یکرده بودن. بلوز زرشک

 «دختر استاد ؛یاومد نجایتا ا یدیقهوه مهمون من شو، زحمت کش هیکافه خوابگاهمون  میبر ایب»

 دش خواند. خودم رو شرمنده و دستپاچه نشون دادممنو دختر استا یهاش برق زد وقت چشم

  «یبفهمه با دخترا حشر و نشر دار یخواست کس یتو که دلت نم یول»

گلوش برجسته شده بود و دست هاش رو به کمرش زده بود.  بکی. سرش رو عقب برده بود و سدیبلند خند یصدا با

 کرده باشه نیآهنگ تمر هینواختن  ی بارها براکه قبال یستیانیبود، مثل پ کیتمیو ر کسانیخنده هاش  یصدا

 «طرف حسابم یرکیحواسم باشه با چه دختر ز دیبا ؟یگردون یحرف خودمو به خودم بر م یدار»
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 تکون داد نیاشاره کردم. نگاهم کرد و سرش رو به طرف نیکوتاه کرده و با خجالت به ماش یا خنده

  «امیرو پارک کنم و ب نیتا من ماش اطیح یتو برو»

که پشت  ایکه براش آورده بودم رو هم برداشت و با هم به کافه تر ییگذاشت. سبدغذا اطیاز ح یرو گوشه ا نیماش

 .میساختمان خوابگاه بود رفت

 ییایپسر آر هیده، اونم در کنار  یم امیهوا رو الت یکه سرد یداغ رنسکافهیمطبوع کافه، خوردن ش یگرما یتو

به  ای تیمهم زندگ یبه خاطر حضور آدما فتهیکه برات م یاتفاقات یچسبه. گاه یم یلیخ ،یجذاب، مهربون و جد

هرچقدرم که  یبعد ای یمشابه قبل یشه که همه خاطره ها یانقدر برات خاص م یکه اون لحظه دار یخاطر حس

که طعم و  یکی نیجز هم یکن ینمونه. همه رو فراموش م یذهنت پررنگ نم یباشه به اندازه اون تو ادیتعدادشون ز

 شهیشد. هم نطوریمن هم یخاطره هم برا نیمونه، ا یحافظه بلندمدتت م یتو شهیهم یداره و برا یمتفاوت یبو

نشد من تنها به خونه برگردم و گفت خودش  یراض ضشیشه خاص موند. با همون حال مریتازه و هم شهیپررنگ، هم

در  یحرفش حرف نزنم مسحور جذبه اش، ساکت شدم. جلو یبا اخم گفت رو یرسونتم، اولش اصرار کردم و وقت یم

 کرد. خسرو آروم گفت ینگاهم م نهیداده، دست به س هیبه در تک یاستاد آندر میدیخونه که رس

 « .. بذار برم باهاش حرف بزنمایسوف هیعصب یلیاوه، استاد خ اوه»

 بشم که برگشت و گفت ادهیپ خواستم

 «باشه؟ ا،یهروقت من گفتم ب ،یتو قراره منتظرم باش ا؟یسوف»

منتظرش موندم.  یبعد یرو تکون دادم و به حرفش گوش کردم. نه فقط اون روز، بلکه همه روزها و سالها سرم

 منتظرش بودم تا هروقت اون گفت برم!

 هیکه شب یعادته، عادت یخسرو در هر هفته فقط از رو دنید یبرا اقمیکردم اشت یخورد و من فکر م یورق م روزها

محکم قلبت  نطوریتونه ا ینم یعادت چیه دمیاما بعدها که از دستش دادم فهم هیو تکرار نیروت یزندگ یزهایهمه چ

 یجا جمع نم کیرنگ و نور  نهمهیبا ا یعادت چیه ذاره،ب قیعم یروحت اثر یدراز مدت رو یرو به تپش بندازه و برا

 !ستیبه عشق، عادت ن هیشب یحس چیشه؛ اسم ه

کنار  میساعت و ن هیداده بود و در هفته سه روز و هر روز  یدقت پدر هم دل به خطاط یو ب زپایشاگرد گر نیا باالخره

 یاز احساس و تو یهر نگاه خسرو موج یگرفتم. اون روزها تو یم ادیهنر ارزنده رو  نیحضورش ا هیسا ریخسرو، ز

ابراز احساسات نشون ندم چون  نیبه ا یتوجهکردم  یم یشد اما من سع یم دهیعاشقانه د یهر جمله اش لفافه ا
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موضوع ربط  نیذوق رو به ا نیکردم اما ا یذوق م دنشیکه نسبت به خسرو داشتم هنوز برام گنگ بود، گاه با د یحس

زنه و  یحرف م شیرانیا یمیقد یاز افسانه ها یگذره و اون برام به زبان روس یدادم که در کنار خسرو خوش م یم

وجود نداشت و گاه حس رقابت  یحس چیه دمشید یم یوقت یکنه. گاه یم فیرو تعر یشاهنامه و نظام یهاعشق 

 به عالقه داشته باشه. یاحساسات متضاد ربط نیکردم ا یبود. فکر نم

خواست مجابم کنه تا در حضورش موهام رو بپوشونم و آروم آروم در حضور همه  یم نشیسنگ یهنوز با نگاه ها اون

 به سمتم گرفت و با لبخند گفت یدست فیک هیروز خودش  هیرو بکنم.  کار نیا

 «دمیتو خر یرو برا نیا ا،یب»

 لحنش نشسته بود گفت یکه تو یشد شانه باال انداخت و با محبت و نرمش ینگاهم سوال یوقت

 «ازش استفاده کن یدار ازیبهش ن یوقت فکر کرد هر»

 خوشرنگ و دلربا!  یاسی هی ؛یاسیروبرو شدم، به رنگ  یروسر هیرو گرفتم و باز کردم با  یفدستیک جانیبا ه یوقت

مثل  یکنم چقدر خوشبخت بودم که کس یحس م یمن گاه یدون ی.. مهیبا خودم فکر کردم حجاب خوشرنگ و

 یکس دید یاگه مکرد اما  ینم لیکس تحم چیاش رو به ه دهیبود که عق یخسرو سر راهم قرار گرفته بود، اون آدم

کرد که اون فرد  یخودش م یاینامحسوس اون رو وارد دن یبدونه، طور یزیچ نشیخودش و د یایدوست داره از دن

من هم افتاد. انقدر نامحسوس و آرام  یاتفاق برا نیخسرو غرق شده بود؛ ا یایدن یاومد که تو یبه خودش م یوقت

 یغرق شده م هیاون  یایدن یسالها بعد رفتنش هم من خودم رو تو یخودش کرد که حت یایمنو قدم به قدم وارد دن

اما اگه  یرو ممکنه با قلبت باور کن یحرف هی یاحساساتش. گاه یایدن یبلکه حت دات،اعتقا یاینه  فقط دن دم،ید

. یبش هشیکه تو هم شب یو نخوا نهیاونطور به دلت نش یباش دهیهم اون رو شن یمنبر هزار روحان یهزار بار قبل پا

اونها  نیکه ع رفتمیپذ یم ور ییزهایبود، با همه وجود چ یشکل نیخسرو در من هم هم یاثر گذاشتن باورها یماجرا

 بهشون نداشتم. یبودم اما اعتقاد دهیخودمم بود و بارها شن نید یتو

 و سرنوشت من و خسرو بود. یکه سرآغاز عوض شدن زندگ یره، روز ینم ادمی چوقتیروز رو ه اون

بودن و ترکش به کمرش خورده بود  یهمسنگر یجنگ جهان یجانبازش که تو یاز دوست ها یکی دنید یبرا پدرم

مهربون با  یمرد لیبه سن پترزبورگ رفته بود. عمو دان لیعمو دان میگفت ینشست و ما بهش م یم لچریو یو رو

از دست داده بود و بعد از اون  یجوان یدرشت بود، زنش رو تو ییهانافذ و لبخند یآب یچشم ها ،یخاکستر یموها

خبر از همه جا به  ینداشت. اون روز خسرو ب یبچه ا چیازدواج نکرده بود و ه چوقتیدو تا معشوقه داشت اما ه یکی
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شونه هام  یبرام بافته بود رو دیرو که آناه ینشسته بودم، شال سه گوش قهوه ا اطیح یخونه مون اومد. من تو

کتاب  یسر هیاز دوست هاش به کتابخونه رفته بود تا  یکیخوردم و مادرم با  یم کیداغ و ک رنسکافهیانداخته و ش

 بخره. دیجد

و  ادیب رونیمربا رفته بود، ب شهیآوردن ش یکه برا یاز انبار دیآناه نکهیو قبل از ا دمیدر از جا پر یصدا دنیشن با

با  شتریب یو دلبر طنتیش یدونستم که خسروئه اما برا یبه سمت در رفتم. م عیسر بخواد خودش در رو باز کنه،

 دمیکه پر از ناز بود پرس ییصدا

 «ه؟یک»

 که گفت یخسرو خندان بود وقت یصدا

 «تونه دم در خونه تون باشه؟ یم یساعت روز ک نیا یدون یتو نم یعنی»

 پشت چشم نازک کردم. با سر به خونه اشاره کرد دمیلبخند بزرگش رو د یو وقت دمیدر رو کش چفت

 «اومدم خونه تون،اجازه هست؟ یوعده هفتگ یخانم من برا دیببخش»

 حرکاتم نرم و چابک بود.  دم،یرو عقب کش خودم

 «یمن اومده باش دنید یکردم برا یم فکر»

 تشیاذ شتریب ایش صحبت کنم، باها شتریداشتم تا ب یرو بست و پشت سرم اومد. عمدا قدم هام رو آروم بر م در

 یتونه به راحت یم یشه که هر شنونده ا یآدما پر از محبت م یانقدر صدا یداشت، گاه یبیحس عج هیکنم. صداش 

 گفت یخسرو وقت یصدا ه،یکه پشتش وجود داره چ یتیبفهمه قصد و ن

که  یپرنسس و چه افسوس بزرگ نمیب یهر روز و هر شب پشت پلک هام شما رو م ،یحضور داریحاجت به د چه»

 «نید یها افتخار نم چارهیشما به ما ب

رو برام روشن  اتشیدرِ قلبش رو باز کرد و درون یرکیز تیخودش با نها نکهیا ایرو برام مشخص کرد  شیدرون تین

من رو  خوب بلد بود چطور یرانیپسر ا نینکردم، ا دایبراش پ یجواب چیگذره. ه یفکرش م یتو یکرد تا بدونم چ

هر قدمم گام  یدادم، تو یکه به کمرم م ینامحسوسداشتم. با تاب  یهوش و زرنگ یادعا نهمهیکه ا یآچمز کنه، من

 رو داره. شیاز شکارچ یبود که قصد دلبر یخرامان یهام مثل آهو
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باغ، رو به حوض پهن کرده بود  کیها رو نزد میفرصت استفاده کرده و گل نیاز ا دیمساعد بود و آناه یهوا کم امروز

 .مینیبرام حاضر کرده بود. با دست به خسرو اشاره کردم تا اونجا بش یو عصرانه خوشمزه ا

 خونه نگاه کرد و من که خط نگاهش رو خوندم گفتم به

 «ضهیکه مر شیمیدوست قد دنی. رفته دستیاستادتون امروز خونه ن ل،یخائیشاگرد استاد م نیبش ایب »

 د،یرس یآشفته به نظر م یکردم. چهره اش کم یمن نشست. با دقت نگاهش م یرو از پا در آورد و روبرو هاش کفش

چطور بهش زل زدم  دید یخوان استراحت کنن. وقت یو خسته کننده م یکار طوالن هیکه بعد از  ییکسا هیشب

 دیخند

 «ا؟یسوف یکن ینگاهم م ینطوریا چرا»

 «؟یکار بود سر»

و با  دیموهاش کش نیدستش رو ب« اومدم چون وقت نبود برم خوابگاه لباس عوض کنم میاز اونجا مستق آره،»

 دینظر گرفته بودم،پرس ریخجول از من که همه حرکاتش رو ز یلبخند

 «افتضاحه سر و وضعم؟ یلیخ»

 دندان نما گفتم یکردم، با لبخند ینیریتکون دادم و خودش نیرو به طرف سرم

 «یرس یوب به نظر مخ شهیهم تو»

 دنیاومد و با د رونیب یاز انبار دیکنه. آناه یدونستم که کنار درس کار هم م یبا خودم فکر کردم چرا تا حاال نم و

آروم  ییو با صدا دمیبه آشپزخانه رفت. خودم رو جلو کش عیخسرو گل از گلش شکفت، با محبت نگاهش کرد و سر

 دمیسبشنوه پر دیخواستم آناه یکه مثال نم

  «؟یکن یشه بدونم کجا کار م یم»

 «کنه خانم کوچولو یم یتو چه فرق یبرا»

 کنه سرم رو خم کردم و به چشم هاش زل زدم یداره نگاهم م دمیرو لوس کردم، چون د خودم

 «بابام نگم یکس حت چیدم به ه یخوام بدونم.. قول م یم گه،ید بگو»
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 صدا همونطور به نگاهش ادامه داد، اخم کردم یب یوقت

 «از غرورت کم بشه؟ یزیچ یکن یکجا کار م نکهیبا گفتن ا یترس یم هیچ»

لبش نشست. زانوهام رو خم کرده و دستام رو دور زانوهام حلقه کرده و روم رو ازش برگردوندم  یرو یکمرنگ لبخند

 دیفهم یجواب ندادم و اون خوب م یقهر کردم. صدام کرد ولکه  دیباغ نشون دادم. فهم یو خودم رو مشغول تماشا

 . ارهیاز دلم در ب یورج هی دیدونست االن با یو م هیمن به چه منظور یکه رفتارها

 «نداشتم، باور کن یمنظور من»

 هام رو باال انداختم. حس کردم که کالفه شد شونه

 «؟یکار کنم منو ببخش یچ»

 دمیبچگانه پرس ینگاهش کردم. کمرم رو صاف کرده و با حالت یچشم ریز

 «بگم؟»

 دیخند

 « که باشه یهر چ آره،»

 «خوام یرو م یانداخته بود شیکه هفته پ یشالگردن»

 «؟یکن یم یاون مال تو، حاال آشت چشم»

خسرو برق زد  یماخسرو گذاشت و چش یبرگشت و اونا رو که جلو کیو ک رنسکافهیبا ش دیرو تکون دادم. آناه سرم

 یخودم م یرو برا دیآناه یحسود بودم و محبت ها نکهیو اون با محبت نگاهش کرد اخم کردم. اول به خاطر ا

 یخواستم و فکر م یخودم م یاون رو برا ی هو هم یاونقدر بچه بودم که عشق رو فقط تک بعد نکهیخواستم و دوم ا

 محبت کنه. یا گهیکس د چیبه ه دیکردم اگه خسرو عاشق منه نبا

 گفتم دیمند رو به آناه هیگال یو با لحن دمیبرچ لب

 «بشن کیهم توش شر گهید یکسا نکهیبود عصرانه خوشمزه ات فقط مال من باشه، نه ا قرار»
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که  دی. آناهختیدر هم آم دیخسرو با چشم غره آناه زیخنده ر یمحسوس به خسرو کردم. صدا یبا ابرو اشاره ا و

 شدم یسمت خسرو برگشته و دست هام رو به کمر زدم و شاک ازمون دور شد به

 «؟یبش کیمن شر یدوستداشتن یزایچ یهمه  یقراره تو تو»

بود، ته  یو سرکش انیلبخند نگاهم کرد. ته نگاهش محبت بود، ته حرف هاش دوست داشتن بود؛ ته نگاهم طغ با

 یرابطه ا یشن، عشق و محبت با خودپسند یدو با هم جمع نم نیا چوقتیبود.. ه یحرف هام غرور و خودپسند

اون عشق درون  ره،یات رو هم عشق فرا بگیاگر همه دن یعوالم پر از جبروت خودت شناور باش یتو ینداره و تا وقت

 . یچش یرو نم شیرسه و طعم واقع یخواهد بود که به قلبت نم ریاس یحباب

 صورت من توقف کرد و گفت یرو دور تا دور خونه گرداند و دوباره رو نگاهش

خونه رو  نیا یشنوم.. من اهال یرو م رانیا یبو ندازه،یخونه پدربزرگم م ادیخونه منو  نیرو دوست دارم، ا نجایا من»

 «از تو ریهم دوست دارم، همه رو غ

ازش رو  یپسرا عاشقم شده. با اخم و ناراحت هیکردم خسرو هم مثل بق یهام از تعجب گرد شد چون فکر م چشم

 که گفت دمیصداش رو شن یبرگردوندم ول

سابق من رو به  یزندگ شیخونه و اهال نیو ا نجایا ،یستیخاطراتم ن هیدوست دارم. تو شب یا گهیجور د هیتو رو  من»

 «دیکشف جد هی ،یدیجد یایدن هیاما تو  ندازنیم ادمی

که انتظارش  یدنبال همون حس دیگشت، شا یم یزیرو باال داده و نگاهش کردم. داخل چشم هام دنبال چ ابروهام

پسرا  هیو اصال اون با بق هیبه خسرو چ میدونستم حس واقع یمبهم بود. من نم یلیحس خ نیمن ا یرو داشت اما برا

 نه؟ ایبرام فرق داره 

 دمیو دست هام رو به هم کوب دمیبار دور خودم چرخ هیچابک  یجا بلند شده و با حرکت از

 «کنم؟ یتو رو بهش معرف یاصطبل منتظرمه، دوست دار یتو زپایت ه؛یاسب سوار وقت»

 سر خم کرد و گفت یجا بلند شد. کم از

 «لیکمال م با»
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 یکه رنگ و بو ینبود. من از واژه دوستت دارم یبهم ابراز عالقه نکرده بود مشکل میکه به صورت مستق یزمان تا

از مدرسه  یاکثر روزها وقت نکهیگشت، به ا یبر م میقبل یحس به تجربه ها نیا دیبودم و شا یداد فرار یعشق م

کنه و من تهش با  یم بمیشه تعق یم یهفته ا دکه چن یو بگه عاشقمه در حال رهیجلوم رو بگ یگشتم پسر یبرم

به اسم  یزیجنگ بزرگ شدم و چ هیرفتارها اونو از خودم برونم و بعد حس کنم برنده  نیانزجار نگاهش کنم و با بدتر

 بار فتح کردم.  نیهزارم یور رو براغر

 هیاون سرشار از حس بود. در اصطبل رو با  ینداشت و برا یداشت، کنارش بودن برام حس خاص یمن قدم بر م کنار

 برگشت خورد. زپایت دهیکش یقدرتمندش به چشم ها یفشار باز کرد و نگاه من از دست ها

 .دمیکش زپایبه سر و گوش ت یرفتم و دست جلو

 «؟یکن یاسب سوار یخوا یلباس ها م نیا با»

 گفتم یشدم و با گستاخ رهینافذش خ یبه چشم ها برگشتم،

 یتشت آب باال هیرو بپوشم و ته ماجرا خودم مجبور بشم با  میمخصوص سوارکار یلباس ها نکهیترسم از ا یم »

رو به  دشیسف یدندان ها فی. رددیبلند خند یگفتم و اون با صدا نویمن ا« ات کنم هیو تا صبح پاشو نمیسرت بش

 دیگذاشت و پرس شینما

 «فتم؟یحوض ب یدوباره قراره با سر تو یعنی»

 رو باال انداختم فمیظر یخنده شانه ها با

  «دیشا»

 دمی. پرسمیاومد رونیاز اصطبل ب دم،یاسب رو گرفتم و کش افسار

  «؟یبلد یسوار اسب»

 «کم یلیخ»

  «میبزن بر پس»

 گفتم هیباهام همراه شد. به کنا شیبه ساعت مچ یتکون داد و با نگاه سر
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 « مونده؟ تیدرس یکارا ؟یرفتن عجله دار یبرا»

دنبال مشغله ها  دنیدو یمجال آرامش به خودم بدم، وقت برا یدوست دارم کم نجایا امیم یاما خب من وقت آره»

 «هست شهیهم

خوشم  قیعم یاومد، من اصال از حرف ها یزد خوشم نم یرف مح یکه فلسف یگوشه چشم نگاهش کردم، گاه از

آدم ها  یگذر زمان حت یعنی نینبود و ا چوقتیکه ه یشد به آدم لیعوض شد، اون تبد یلیبعدا خ ایاومد. سوف ینم

 کنه چه برسه به احساسات! یرو هم عوض م

 ستادمیرو به دستش سپردم و عقب ا اسب

 «یکن یکار م یچ نمیبب»

 یدونست. من بلد بودم چطور از نقطه ضعف آدم ها به نفع خودم استفاده کنم. همه رو م یبود و هدف من رو م زرنگ

 بود، با همون هوش و فراست! لیاص ییایآر هیانگشت بچرخونم جز خسرو که  هی یتونستم رو

 یه و من با لبخندشروع به حرکت کرد که اعتماد به نفسش رو به رخم بکش یو طور دیاسب پر یجست رو هی با

 یا قهیکرد و حدود ده دق شتریکردم. آروم آروم سرعتش رو ب یو نگاهش م ستادهیکمرنگ، همونجا کنار محوطه ا

اسب رو بکشه که به پهلو  نیخواست ز اه چیاز پ یکیشد سر  یدونم چ یدواند که نم ینفس م هیبود که اسب رو 

به ستمش بدوم. کنارش زانو زدم و به اون که از درد همه  مهیباعث شد سراس دیکه کش یافتاد و آخ بلند نیزم یرو

 صورتش در هم فرورفته بود نگاه کردم. با دست شانه اش رو گرفته بود. با تعجب گفتم

  «هو؟یشد  یچ»

 «کمک کن بلند بشم ،یچیه»

 و گفت داد هیاز درد خشدار شده بود. با کمک من از جاش بلند شد، به نرده ها تک صداش

  «یایو ب یرو سرجاش بذار زپایمونم تا ت یم نجایهم»

اصطبل  یزد، تو نیغر به جونش که چرا خسرو رو زم یرفتم و با کل زپایبه سمت ت عیرو تکون دادم و سر سرم

 .میو نشست میبرگشت اطیگذاشتمش و خودم رو به خسرو رسوندم. به ح
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کنارش نشسته بودم. حالش که بهتر شد چهره اش هم آروم گرفت و گره  یکردم و با فاصله کم ینگاهش م ینگران با

 پهنش باز شد. خودم رو به سمتش خم کردم و گفتم یابروها

 « شد؟ ینطوریا هوی چرا»

 «دونم، نتونستم کنترلش کنم ینم»

 پوست دستش بودن افتاد یکه رو ییدستش رو باز کرد و نگاه من به تاول ها کف

 «شده؟ ینطوریدستت ا چرا»

رو  لمیتونم پول تحص یکه نم ییکنم، وقت ها یم یوقت ها سر ساختمون کارگر یمن گاه ه،یکارم چ یدیپرس»

 «میالزمه خودمون هم کار کن یفرستن کمه، گاه یما م یبرا رانیکه از ا یکنم.. پول یکار رو م نیبرسونم ا

 هام پر از اشک شد.  چشم

 «دستت نمونده یسالم رو یجا نیبب ؟یکار نیهمچ آخه»

 « بشم یمطبتون منش یتا بتونم تو دیشما زودتر خانم دکتر بش نکهیوجود نداره، مگه ا یمن کار بهتر یبرا»

هم فشرد و  ی. چشم هاش رو محکم رودیچک نییاز اشک از گوشه چشمم پا یام نگرفت، به جاش قطره درشت خنده

 باز کرد

 «؟یخوا یشالگردنم رو م یگفت»

 درآورد و به سمتم گرفت بشیرو از ج نیماش دیدم. کلرو تکون دا سرم

 «دوستمه، برو برش دار نیماش یتو»

 رو تکون داد دیکردم. کل نگاهش

 «نشدم مونیباش تا پش زود»

 دنیمن صاف و سالم بود. از جا بلند شدم و با قاپ یکف دست ها دم،یچشم هام کش ی. کف دست هام رو رودمیخند

 یم حیرم و خسرو که داشت براش توض یکجا م دیپرس یرو که م دیآناه ی. صدادمیدواز دستش، به سمت در  دیکل

 داد رو پشت سر گذاشتم و در رو باز کردم.
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بود.  نیعقب ماش یصندل یدوستش رو دور زدم و در جلو رو باز کردم وسرم رو تو بردم. شالگردن محبوبم رو نیماش

پاکت رو برداشتم  یافتاد. با کنجکاو دیسف یراننده خم شدم تا شالگردن رو بردارم که نگاهم به پاکت یصندل یاز رو

و اگه  نمیبرگه ها نمره هاش رو بب نیرونش آوردم تا بلکه بیخسرو باشه از پاکت ب یدرس یجزوه ها نکهیو به گمان ا

 رگه نوشته شده بود افتاد.ب یرو یکه به روس یداشت بهش بخندم اما نگاهم به شعر ینمره کم

 کردم یلب زمزمه م ریجنگ رو ز ادگاری یِترانه محبوب روس نیو ا دیلغز یم یکلمات روس یرو نگاهم

ما را از هم  رهیلمس شان کنم.. شب ت میخواهم با لب ها یچشمان مهربانت را، آنقدر م یآنقدر دوست دارم ژرفا"

 یبایبه همون خط ز یا یبرگه خطاط نییپا "گرفت یما آمد و جا انیو پرتالطم م کیجدا کرد، عشق من، دشت تار

 ییروزانه ام و تک تک نفس ها یداریهمه ب ه،شبانه ام شد یایاو که عشقش همه رو یبرا"نوشته شده بود  یروس

نگاهش زمخت تر از جنگ  یوجودش سخت تر از گلوله و سرد انیاو که طغ یکشم.. برا یزنده بودن م یکه برا

من نوشته و با چه  یترانه رو برا نیو حس کردم خسرو ا ختیدونم چرا قلبم ر ینوشته رو که خوندم نم نیا "است

 هم نوشته. یبیحال غر

رفتار پر غرور و نگاه  نیکه من با هم دمیکرده، و بعدتر فهم فمیرحمانه اما درست توص یکردم چه ب یفکر م بعدها

 هیتو در چشم هاش خالصه بشه، تجربه  یکه همه زندگ یسرد کسو سرد چه به روزش آوردم.. تحمل نگاه  یعاد

 ! هیمیمرگ دا

. دمیخند یکه از ته دل م یاز صورت من، در حال انهیناش ینقاش هیزد.  خیبرگه دوم رو نگاه کردم همه وجودم  یوقت

 فقط از صورتم!  ینقاش هی

تونستم کامل  یشد که هوز نم یم دهید یبه زبان فارس ینوشته ا ینقاش نییبود؟ پا دهیرو کش ینقاش نیا خسرو

شدن هزار بار و هر بار به هزار لحن خوندمش، اونقدر که از  نمیمن از عشق آتش یادگاریبخونمش؛ بعدا که اونها تنها 

 "یالنیهر مغ یبه جا دیرو غواندرخت ار ،یابانیعاشق و معشوق اگر باشد ب انیم"بر شدم 

من بود  یبرا ییها یکه همه، خطاط ییداده و به برگه ها هیتک نینده بود و خودم به در ماشدست هام مو یتو ینقاش

بودم و  رهیزد اسم من نوشته شده بود، خ یم ادیو ته همه شون که به اشکال مختلف عشق و دوست داشتن رو فر

 .دمگذشته بود که من هنوز اونجا بو قهیچند دق قایدونستم دق ینم

 هیسا نیدونستم ا یبخوام نگاه کنم خوب م نکهیسرم افتاد و بدون ا یبلند و پهنش رو هیکه سا یحس حضور کس با

دستم  یکردم و برگه ها تو ینگاهش رو حس م ینی. سنگدمیابروهام رو در هم کش ه،یو با ابهت مال ک یاجبار

 ناشناخته وجودم رو گرفته بود. یشدن، خشم یفشرده م
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اون ارتباط  انینقطه پا یعنیاومد  یشد و به زبان م یابراز م یوقت یمن هر عشق ی، برابشه یعشق علن نینبود ا قرار

 !یو لجباز نهیشد به ک یم لیهم بود تبد یو اگر محبت

 گذاشت و گفت نیسقف ماش یرو رو دستش

نره که اون شالگردن رو مادرم برام  ادتیاما  ،یکن یرو زود فراموش م زیشده که همه چ اهویانقدر فکرت پره تو»

 «بافته

 دور مردمک هاش رو احاطه کرده بود، نگاه کردم.  یکم یرو بلند کردم و با خشم به چشم هاش که سرخ سرم

 «ره ینم ادمی نه،»

 که وجودم رو گرفته بود، بم شده بود.  یاز شدت حرص صدام

دم چون تو  یکرد اما اونو به تو م یدلگرمم م یغربت بدجور ارید یتو نجا،یبدم، چون ا یبود اونو به کس محال»

 «یآرامش قلب من شد نیخودت بزرگتر

 «طوفانم، نه آرامش من»

 کرد یلبخندش غوغا م یلب هاش نشست، غم تو یرو یکج لبخند

 «بشه بمینص یعشق نیبخت منه که چن نیا دونم،یم»

تونه بفهمه. نگاه از برگه ها گرفته و به اون که  یجودم رو منگاه و و یدونستم که سرد یکردم آروم باشم اما م یسع

 از من بود نگاه کرده و گفتم یانگار منتظر عکس العمل

 «یگم که امروز اومده بود یپدرم اومد بهش م یهر حال وقت به»

کرد که تونستم خودم رو تا  یخدا رو شکر م دیبود و با یشتریب زیچشم هاش افتاد، مشتاق چ یرو یا هیکه سا دمید

 تکون داد. یحد کنترل بکنم. سر نیا

 گفت یگرفته ا یفاصله گرفتم و متظر رفتنش موندم. شالگردن رو به سمتم گرفت و با صدا نیدر ماش از

 « مال توان نایاگه سطل زباله باشه؛ ا یحت ،یکه قراره برگه ها رو بذار ییبذار همونجا نمی.. ارشیبگ»
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و  دیتر شد. چرخ نینگاهش سنگ هیشالگردن رو حس کرد، سا یام که نرم دهیکش یدم و انگشت هادراز کر دست

 .دمییهم سا یازم دور شد؛ با خشم دندان رو یآف کوتاه کیبا ت یشد. وقت نیسوار ماش

 یبود که رو نیا یاما خشم من برا ختیحد به هم ر نیعشق خسرو بد بود که من رو تا ا زیچه چ یکن یفکر م دیشا

خودم رو به  دم،ید یکه ته نگاه و حرف هاش م یباز کرده بودم. از روز اول با وجود حس یا گهیحساب د هیخسرو 

 یابراز عالقه همه چ نیبمونم اما نشد. اما ا یمولدوست مع هیبا خسرو  شهیهم یخواستم برا یزدم چون م یانکار م

به  یمات بشه تا باز یکیشاه قلب  دیشطرنج، که باالخره با یبه باز شد لیرابطه تبد نیا گهیرو عوض کرد و االن د

 داشتم که قصد کوتاه اومدن نداشتن.  ینیفوالد یاتمام برسه و من سربازها

نبود. به سرعت خودم رو به اتاقم  دیاز آناه یپرت کردم و وارد خونه شدم. خبر نیزم یها رو با حرص رو برگه

سرخ و ملتهب شالگردن رو داخل کمد انداختم و با حرص کتاب هام رو باز کردم و تند تند و با  یرسوندم، با صورت

 بلند شروع به درس خوندن کردم. یصدا

 یکرده و م یمعروف مسکوست ازم خواستگار یاز تاجرها یکیبود که پدرم گفت پسر دوستش که  شیهفته پ نیهم

 .تیمحدود یعنیمن ازدواج  یشدم چون برا یم وانهیها د حرف نیا دنیعاشقم بود. من از شن یگه از بچگ

 یداشته باشم و همه شون بعد از مدت یتونستم با پسرها رابطه ساده ا ینم نکهیپر از خشم بودم از ا شهیهم من

با پسرها بودم و اونها همه قصد  دیارتباط مف هیبدن، من در طلب  رییخواستن نوع رابطه رو تغ یشدن و م یعاشقم م

کنم و همه  هینفر گر هی یمثل دوست هام هر روز برا شتمدوست ندا یکه حت یمن یبرا نیزدواج با من رو داشتن و اا

 تحمل بود.  رقابلیدوست پسرم باشه، سخت و غ یمناسب برا هیهد دنیخر میدغدغه فکر

 دیو پرس دیبازوهاش گرفت و لپم رو کش نیو خنده گردنم رو ب یاون روز پدرم برگشت. با شوخ یفردا

 «دختر گلم چطوره؟ حال»

 سر تکون دادم و فقط گفتم یحوصلگ یب با

 «خوبم»

 تعجب نگاهم کرد با

 «بابا تنگ شده بود؟ ینکنه دلت برا ،یخوب باش ادیکوچولو به نظر نم موش»
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 هیکه گر درونمه یقرار یو اون ندونست که من از ب هیگر ریزدم ز« اوهوم»اش گذاشته و با گفتن  نهیس یرو رو سرم

که از هر طرف احاطه ام کرده بود خودم  یپر از عشق یایدن یبا خودم مشخص نبود و تو فمیتکل نکهیکنم، از ا یم

و مقام من رو داشتن و هرکدوم  گاهیجا یهام آرزو سنبود که هم یدر حال نیهنوز جرات عاشق شدن رو نداشتم و ا

کس نبودم،  چیه هیبراشون باشه و باهاش خوش باشن اما من نه؛ من شب یانتخاب عال هیتونست  یموردها م نیاز ا

 بودم.  ایمن سوف

 گفت یداشت آرومم کنه و با خنده م یکرد و سع یموهام رو نوازش م پدرم

و از پدر  گهید یجا هی یرفت دیشا ،یقراره امروز فردا ازدواج کن ینداره که، تو ناسالمت یدلتنگ نهمهیا یروز دور هی»

 «یشد دور

 شدم.  یخواستم کشفش کنم دور م یکه م ییایگشتن دن یشدم اما نه با ازدواج، برا یم دور

براقش موقع حرف زدن از  ینگاه ها نیاومده بود و عالقه پدرم به خسرو از هم روزیبا اخم گفتم د دیخسرو که پرس از

 اون مشخص بود. 

به بهانه درس خوندن به خونه دوستم  نم،یخواست خسرو رو بب یدلم نم چیبعدش موعد کالسمون بود و من که ه روز

 کردم.  یرفتم و تا شب همونجا موندم. داشتم صورت مسئله رو پاک م

رفتم خونه دوستم اخم  دهیشن یپدرم اومد دنبالم و من رو برگردوند و گفت که خسرو سراغم رو گرفته و وقت شب

 ینشون داده و من با خنده ا یعکس العمل نیم چرا خسرو همچبه نظر دیکرده و به فکر رفته. پدرم ازم پرس

 شانه باال انداخته و گفتم یساختگ

 «نیبهتر بود از خودش بپرس دیدونم که، شا ینم»

به اتاق پدرم رفتم. هنوز چند  عیشد، سر یراض یبره، وقت نمایدوستم رو مجبور کردم باهام به س یبعد جلسه

 گفتم یدر داخل بردم و با لحن لوس یرو مونده بود. سرم رو از التا شروع کالس و اومدن خس یساعت

 «تو؟ امیهست ب اجازه»

 به روم زد یخوند باال آورد و لبخند یکه م یسرش رو از کتاب پدرم

 «بهانه لطف خدا به من نیمنم دست توئه بزرگتر یکل هست اجازه»
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 کنه! یم لطف کرده بود تا زندگبودم که خدا به خاطرش به پدر یمن بهونه ا ،ییبایز ریتعب چه

بهانه مادرم بود، بعدش من.. چه عشق  نیقلب پدرم بزرگتر یبرا ه،یا گهید زیدونستم که ته دل پدرم چ یم و

 بشم یمثل پدرم عاشق کس یکردم بتونم روز یفکر نم ،یداریپا

صورتم  یآوردم. نگاه پدرم رو نییزانوهام پا یپدرم نشستم و دامن کوتاهم رو تا رو یشدم، جلو رفتم و روبرو داخل

 محو منتظر بود تا حرفم رو بزنم یو با لبخند دیچرخ یم

خجالت  ییبهم گفت من هم همراهش برم چون خودش تنها ضه،یاز دوستاش که مر یکی دنیخواد بره د یم دوستم»

 «کشه بره یم

 رو باال برد  ابروهاش

 «دوستت؟ کدوم»

 ذهن پدرم مونده.. با منّ و منّ گفتم یهنوز تو ییکذا یاِوا به خاطر اون مهموناومد اسم  ادمیبگم اِوا اما  خواستم

 «تایرز»

 تبار! یفرانسو یو همکالس یفرانسو اسم

 نیجلسات مهمه.. اما چون دار نیباشه گفته بودم ا ادتیو اگه  یافت یدو جلسه از کالس هات عقب م یهم بر امروز»

 «زنم ینم یکنه، حرف یبهتر م یلیشما حالش رو خ دنیحال د نیا یو تو ضهیدوستتون که مر دنید نیر یم

 شد برم اما دل من خشنود نشد.  یگفتم و پدرم باور کرد و راض دروغ

بود، با  ستادهیمنتظرم ا نمایدر س یزدم تا با خسرو چشم تو چشم نشم. اوا جلو رونیاز خونه ب عیشدم و سر آماده

سرجاهامون  یهم فرو رفت و وقت ینمکش اخم هام تو یدوست پسر ب دنیدوست پسرش اومده بود و من با د

 مضحک گفت یاون با خنده ا اما اد،یکرده بودم تنها ب دیشروع شد بهش غر زدم که تاک لمیو ف مینشست

کن و باهاش خوش  دایرو پ یکی نجایخوش باش.. چشم بچرخون تو هم از ا ا،یسوف یریگ یرو سخت م یزندگ چقدر»

 «باش

شه و دست  یم کیصورت هاشون هر لحظه داره به هم نزد دمید یو من وقت دیبه سمت دوست پسرش چرخ بعد

 نماینگاهم رو به پرده س لمیف یپسر دور کمر اوا حلقه شد با حرص سرم رو چرخوندم و دستم رو مشت کردم. تا انتها
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کرد، پر از  یرو نم یزیچ چیکه مراعات ه واخودشون بودن و من از دست ا یدوخته بودم و اون دو مشغول حال و هوا

با فکر به دروغ هام و فرارم از خسرو و حرکات گستاخانه اون دو به شدت زهرم شد و به  نمایخشم شده بودم. س

 تموم شد از جام بلند شدم تا زودتر برم. اوا متوجهم شد و با مکث سرش رو به سمتم چرخوند لمیف نکهیمحض ا

 «!یشکالت م،یبخور یبستن میبر میخوا یاوا؟ م کجا»

 حرص گفتم با

 «ندارم لیمن م نیجان، خودتون بخور نوش»

 پسرش گفت دوست

 «اجانینکن سوف تعارف»

اومد. دوست داشتم  یازش خوشم نم چیبود و ه یزیلبش داشت نگاه کردم، پسر ه یکه رو یاون لبخند مزخرف به

خواستم رابطه شون به خاطر من به هم بخوره، هرچند که انتخاب اوا اشتباه  یبهش بگم اما نم ادیاز دهنم درم یهرچ

 ساده و گذرا! یدوست هی یبرا یمحض باشه حت

 «دم برم یم حیترج ممنون،»

 کرد و گفت یشدستیپ اِوا

 «متیبذار برسون پس»

 «رم یخودم م نه؛»

رفتم.  یکوبنده از خشم، به سمت خروج ییگفتم که سرجاشون موندن و نگاهم کردن. با قدم ها یمحکم و جد انقدر

بازو جابجا کرده و  یرو رو فمیجا آورد. ک یشدم باد به صورتم خورد و حالم رو کم ابونیرفتم و وارد خ رونیاز در که ب

داده و  هیپدرم تک نیخسرو که به ماش دنیافتاد و با د ابانیها برم که نگاهم به اون طرف خ یخواستم به سمت تاکس

هول شده بودم  یهار فتم. به قدر یاز تاکس یکیبه سمت  عیو سر دمیزدم. لب گز خیکرد، خشک شدم و  یمنگاهم 

شد و صداش  دهیکش فمیبشم ک ی. تا خواستم سوار تاکسدیکوب یدرسته. قلبم با شدت م یدونستم چه کار یکه نم

 دمیرو شن

 «میبر ایب»
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 ینگاه م نیکرده و به داخل ماش زیباشه. برگشتم، چشم هام رو ر یعصب دیرس یخونسرد بود و به نظر نم صداش

 کردم که گفت

 «ومدهیپدرت ن تنهام،»

 نگاهش کنم. دوباره تکرار کرد دمیکش ی. خجالت مدمیگز لب

 «میبر»

مچم  د،یکه نبا یلحظه ا قایکرده بودم و خسرو دق یکردم، اشتباه بزرگ شیمسالمت همراه تیتکان داده و با نها سر

شکست  هیکردم، مثل  یدونستم و ازشون دفاع م یکارهام رو درست م شهیمن که هم یبرا نیرو گرفته بود و ا

 بزرگ بود. 

ها گرفت تا سرعتشون رو کم کنن  نیکرد. دستش رو به سمت ماش یم تمیبود و داشت هدا فمیک یدستش رو هنوز

 تا سوار بشم.  ستادیرد و منتظر ارو باز ک نیماش ییرد بشم. در جلو ابانیاز خ میو بتون

 با خشم گفت یبود. وقت نیسکوت برام سنگ نیسکوت گذشت و چقدر ا یاز راه تو یکم

 «؟یکرد یکار م یچ نجایا تو»

 شدن متنفر بودم دهید فیو من از ضع دیترس خودم رو جمع و جور کردم و صدام لرز با

 «نمایبودم س اومده»

 «ضهیدوستت که مر دنید یدونم قرار بود بر یکه م ییتا جا یول»

 «نجایا میایب میبعدش گفت نیهم یکنسل شد، برا اونجا»

 «اینگو سوف دروغ»

 بودم.  دهیچسب یمن رو از جا پراند. به صندل ادشیفر

.. کالس بود یدر کار نبود.. از اولش قصدت نموندن تو یدر کار نبود، دوست یضیاز اولش دنبالتون اومدم.. مر من»

که  یوقت نما،اونمیس یایو م یکن یول م یرو که دوست داشت یکالس ینیمن رو نب نکهیشه فقط به خاطر ا یباورم نم

 «یکرد یم یو روزشمار یکه براش مشتاق بود میدیرس ییبه همون جاها
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 دستش نگاه کردم یزده  رونیب یبه رگ ها یرچشمی. زدیپراز حرص شد، دستش رو چند بار به فرمان کوب صداش

 «با دو تا آدم مجهول الحال که تا خرخره خورده بودن اونم»

 اون دو تا مشروب مصرف کردن؟  دیکجا فهم از

 زد یم ادیتابانه فر یب نطوریحنجره اش ا یشد وقت یصداش باال رفت و چقدر صداش بم تر م دوباره

 یر تحملم سخت شده برات که به خاطر نبودن با من برامن بدتر از بودن با اون دو تا مسته؟ انقد دنید یعنی یلعنت»

حرف هات رو باور  دیمرد به اون سن با یکن یفکر م یو با ساده لوح یباف یو دروغ به هم م یکش یپدرت نقشه م

 «کنه؟

هم فرو رفته و با  یبه خودم جرات دادم، سرم رو برگردوندم و نگاهش کردم. صورتش سرخ بود، اخم هاش تو 

 بود. رهیبه جاده خ یناراحت

 دمیپرس اطیو با احت دهیلب هام کش یرو رو زبانم

 «تو رو فرستاد؟ پدرم»

 رو تکون داد. سرش

بهت اعتماد  یبه رو آوردن دروغت تو حس کن ایخواست با نه گفتن بهت  یحرفت رو باور نکرده بود اما نم اون»

حالم  نمایس یبودن رفت تیاون وضع یبا اون دو تا که تو دمید ینداره.. قرار نبود من خودم رو بهت نشون بدم اما وقت

 «توقعش رو نداشتم چیکه ه دمیازت د یبد شد، رفتار

پسر سوال و جوابم کنه. به  نیخواست ا ینداشتم اما دلم هم نم یحیهم فشردم. توض یهام رو با حرص و بغض رو لب

در خونه که  ی. جلومیونه هردومون سکوت کردبه خ دنیبرگرداندم. تا رس شهیو سرم رو به سمت ش دمیجلو چرخ

 گرفته اسمم رو صدا زد یبا لحن ستادیا

 «ایسوف»

 نگاهش کنم منتظر شدم تا حرفش رو بزنه نکهیا بدون

 «؟یایبه کالس نم گهیهاست که د یبه خاطر اون خطاط تو»
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 «نه»

 «ه؟یبه خاطر چ پس»

 داشت یو سرکش یشدم، نگاه وحش رهیبه چشم هاش خ میبار مستق نیرو برگرداندم و ا گردنم

 «یکه بهم دار یخاطر احساس به»

خواست بغض رو قورت بده. سرش رو برگرداند و صداش خشدار  یگلوش تکون خورد و انگار م بیکه چطور س دمید

 شد

 «یبر یتون یخب، م یلیخ»

توجه به نگاه  یکرد وارد شدم و بدر رو باز  دیفشردم. تا آناه زیکریشدم و زنگ در خونه رو  ادهیرو باز کردم و پ در

از کنارش گذشتم و به اتاقم رفتم.  ره،یبگ لیرو از خسرو تحو نیاومد تا ماش یم رونیپدرم که از اتاقش ب نیسنگ

من رو داشته باشه و  یهوا شهیکردم مثل هم یو دعا م اشتمبه پدرم بگه و دلهره د یدونستم خسرو قراره چ ینم

دراز بکشم و خودم رو به خواب  عیاومد باعث شد سر یم اطیکه از ح ییپا ی. صدارهیپدرم رو بگ تیعصبان یجلو

نگرانش  یبایز یرفتم تا شام بخورم. الکساندرا با اون چشم ها رونیمادرم از اتاق ب یبزنم. شب هم با صدا زدن ها

 یمعمول یگفتگوها انینزد. شام رو در م یحرف چیو ه دیپدرم از مادرم به سمت من چرخ یکرد و چشم ها گاهمن

 شهیهم یها ییحس تازه به وجود اومده بود که برخالف پرگو نیپدر و مادرم خوردم و انقدر ذهنم مشغول خسرو و ا

پدر  اینشه  یگفته بود تا پدرم عصب روغخسرو د ای. دمیکش یشب در آرامش گذشت نفس راحت ینزدم. وقت یحرف

 موکول کرده بود. گهید یماجرا رو به وقت نیمن حرف زدن درباره ا

آخر هفته  التیتعط یخونه بود. معموال پدرم برا یبود و پدرم به آموزشگاه نرفته بود و تو یهفتگ التیبعد تعط روز

تونم  یکه نم اوردیشد و حرص من رو درم یبرنامه ها دونفره م نیا یداشت که البته گاه یمفرح و جالب یبرنامه ها

من  نیهم یبود و برا ی. پدرم انسان خوش مشربزمیبر یا داگانهخودم برنامه ج یبرا دیهمراه پدر و مادرم باشم و با

 دوست داشتم. یلیبودن باهاش رو خ

 یکرد نگاه کردم. وقت یپله ها به پدرم که داشت ورزش م یرفتم و از رو اطیبه ح کراستیشدم  داریکه ب صبح

 سر جوابم رو داد و گفت  متوجه من شد برگشت و نگاهم کرد، سالم که دادم با تکان

 «دختر تنبل من! نیشده ا زیعجب سحرخ چه»
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 دادم  لشیتحو یپهن لبخند

 «میقراره امروز خوش بگذرون آخه»

 و گفتم دهیهام رو به هم کوب دست

 «م؟یباشه بابا؟ کجا قراره بر یقراره برنامه چ امروز»

تند اول  یتوجه به خنک ی. من بدیرس یجوان تر به نظر م پیت نیا یقالب تنش بود و چقدر تو یورزش یها لباس

با  شهیشدنم، هم ضیهوا و مر یمداوم مادرم از سرد یها یاومده بودم. برخالف نگران اطیصبح با تاپ و شلوارک به ح

 هیاز روح نیبدنم رو گرم نگه دارم و ا شهیو هم شونمپروا رفتار کردم. برام مهم نبوده که خودم رو بپو یسرما ب

 من بود.  یباال یریپذ سکیر

از آشپزخانه  وهیآبم وانیزد، با لبخند به مادرم که با ل یکرد و به حالت دو درجا م یباز م نیهاش رو از طرف دست

 نگاه کرد و در جواب سوال من گفت رهیخارج شد، خ

  «میگذرون یباغ خوش م یتو نجایهم م،یر یجا نم چیه امروز»

 دمیکوب نیزم یپا رو یو با ناراحت دمیبرچ لب

 «ستین یخوب شنهادی.. اصال پبابا»

صورتش  یکه رو یمیمال شیسرش جمع کرده و آرا یباال ییبایتنش بود و موهاش رو به ز یکوتاه رهنیکه پ مادرم

 رو به دستش داد گفت وانیکه به سمت پدرم رفت و ل یو به شدت جذاب کرده بود، در حال حیبود چهره اش رو مل

 دینداره شا یچون خانواده ا میخسرو رو هم دعوت کن مینیچ یهفته م نیا یکه برا یدرت گفتم هر برنامه ابه پ من»

 یبهش گفت و اون با خوشحال روزیخانواده رو بچشه. پدرت هم د هیروز کامل حس بودن کنار  هیدلش بخواد 

 «میبمون نجایرو قبول کرد و خواهش کرد هم شنهادمونیپ

کرد تا  یپدرم رو از راه به در م یبه راحت شهیکه هم یمن نگاه کرد و با لبخند یو به چهره گرفته و اخمو برگشت

 خواد، گفت یباشه که خودش م یهمون مشهیه

.. پس میرو هم نکن کین کیرفتن به پ یآرزو یکنه تا شب اونقدر بهمون خوش بگذره که حت یقول داد کار خسرو»

 «صبحونه خوشمزه برات آماده کردم هیخوشگلت رو باز کن دخترم که  یاون اخما
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 کج گفتم یلبخند با

 «زت؟یشوهر عز ایمن  یبرا»

پنهان کرد. به زور من رو به اتاقم  شیساختگ یو مادرم لبخندش رو پشت اخم ها دیبلند خند یبا صدا پدرم

بود که  نیاستداللش ا شهیتنش بود و هم یازککه خودش لباس ن یبپوشم در حال یگرم تر یبرگردوند تا لباس ها

 بشم.  ضیشه اما ممکنه من زود مر یچون تپل تر از منه سخت تر سردش م

به  میبسته و با برداشتن کاله ورزش یاسپرت عوض کرده و موهام رو دم اسب یهام رو با بلوز و شلوار ورزش لباس

اش. پدرم با  گهیمفصل آماده کرده بود. سمت راست پدرم نشستم و مادرم سمت د یرفتم. مادرم صبحانه ا اطیح

 گفت قیعم یدست بهمون اشاره کرد و با لبخند

.. گهیسمتم، همسرم سمت د هیدونم؟ دخترم  یمرد جهان م نیمواقع خودم رو خوشبخت تر نیا یمن تو دیدون یم»

 «نعمت قشنگ همهنیو ا بایخونه ز هیسرد،  شهیخوب و مثل هم یهوا هی

 و بعد قورت دادنش گفتم دمیحوصله جو یکه مادرم برام گرفته بود رو ب یا لقمه

 «از خونه ریغ یی.. هرجانیموزه پوشک یحت ایآبشار  ایکوه  ،ی.. پارک گورکرونیب میخواست امروز بر یدلم م من»

 با حوصله و در آرامش نگاهم کرد و گفت پدرم

بده که  یلیخ نیخوره و ا یبه غرورش بر م میداده اگه ردش کن یشنهادیپ هیبار که خسرو  نیشه دخترم.. ا ینم»

 «جوون رو بشکنه هیآدم غرور 

 هیپدرم  یکرد. استدالل ها یفقط اونها رو مشکوک م شتریدادم ساکت باشم، اصرار ب حیو ترج دهیکش یبلند پوف

 کرد! یام م وانهید یروز

 که گفت دمیمادرم رو شن یسر بزنم و در حال دور شدن صدا زپایطبل رفتم تا به تجا بلند شدم و به سمت اص از

 «ادیلباس هام رو عوض کنم، االن خسرو م برم»

 دیبود؛ احترام به عقا نیکردم هم یکه من اخالق معناش م یزیپدر و مادرم بود.. چ یژگیو نیبرجسته تر اخالق؛

خانواده و ارزش گذاشتن به زن و  یکه باشه و هرقدر که باهات متفاوت باشه، خلق لحظات خوش برا یهر چ گران،ید

رو  نهایاون سن اسم ا یدونستم تو ینبودن.. نم ولدنبال پ شهیهم یانجام هرکار یکردن و برا یمنت خوب یبچه، ب
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 یکه تنها اسم برازنده اش اخالقه و ب دمیبعدتر فهم یول یمحافظه کار ای یذاشتم سادگ یبذارم، اسمشون رو م یچ

 به وجود اخالقه! نید ییبایوجود داشته باشه؛ چون ز نیقبل از د یحت دیشک اخالق با

 ینفوذ نگاه خسرو نم یموجود هرقدر هم که نافذ بود به پا نیکرد، نگاه ا ینگاهم م باشیز دهیکش یبا چشم ها زپایت

 نوع نگاه رو فقط در وجود خسرو کشف کرده بودم. نینرم و منعطف داشت و ا ینگاه شهی. پدر من همدیرس

لب هاشون  یزد و رو یو با پدر و مادرم حرف م ستادهیکه کنار حوض ا دمیاومدم خسرو رو د رونیاز اصطبل ب یوقت

که تازه  یدیصورتم قفل شد. به خاطر نور خورش یخنده بود. جلو رفته و سالم کردم. سرش برگشت و نگاهش رو

کرده بود و  کیو ابروهاش رو به هم نزد زیر وبود، چشم هاش ر دهیکش رونیشده و خودش رو از پشت ابرها ب داریب

 ی. با تشکردیداد. در همون حال جوابم رو داد و حالم رو پرس یبا ابهت تر نشون م یلیحالت چهره اش رو خ نیا

 .ستادمیکوتاه به سمت پدرم رفتم و کنارش ا

 رشیاز ز دشیسف شرتیکه ت یرنگ یگرمکن طوس ،یاسپرت طوس یفرق کرده بود. کفش ها شهیرو با همخس پیت

 به تن داشت  یشد و شلوار گرمکن خاکستر یم دهید

 به حالت چهره من گفت یچون با نگاه دم،یرس یباور م نیبه ا شتریب دمشید یبود و هربار که م یباهوش آدم

 «نینباش یناراض مینر ییو جا میخونه بمون یرو تو التیدادم تعط شنهادیپ نکهیاز ا دوارمیام»

 سخنش با هر سه مون بود. مادرم گفت یرو

 «دارم جانیه یلیخ یزد یکه ازش حرف م یمفرح یبرنامه ها یخسروجان، من که برا نه»

 دونم! ینم یبه معنکوتاه نگاهم کرد، انگار فقط منتظر جواب من بود و من شانه باال انداختم؛  یبا تشکر خسرو

 رفت و گفت یبه طرف انبار مادرم

 «میپهن کن اطیح یو تو میاریرو ب راندازهایز نیکمک کن چندتا از ا ایب یآندر»

 شد و نگاهم کرد کیرفت. خسرو نگاه از اونها گرفت و دو قدم به من نزد یبه سمت انبار پدرم

 «یهست یناراض شنهادمیرسه تو از پ ینظر م به»

 سکوت نگاهش کردم. لبخند زد در
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 م،یبر یگم تا هرجا که تو بخوا یاالن به استاد م رونیب میخواد بر یاگه دلت م ارخبیدرست حدس زدم.. بس پس»

 «مهمون من

 گفتم عیبره تا پدرم رو صدا کنه که سر یبه سمت انبار خواست

 «تا بهمون خوش بگذره میکار بکن یقراره چ نمیمونم بب یهم خوبه.. من منتظر م نجایهم ست،ین یازین»

 باال رفته نگاهم کرد ییرو چرخاند و با ابرو سرش

 «شک نکن بهم»

 «بهیبرام عج نیبهم نزد، دعوا و سرزنشم نکرد و ا یپدرم حرف شبید»

 «کنه یسرزنش نم ضشیدوست مر ادتیرو که رفته ع یکس دختر چیه»

حوض پر از  نیبهار ا یکرد و تو یرو به من بود و داشت به حوض پر از آب نگاه م مرخشیتعجب نگاهش کردم که ن با

 شه! یم یماه

 «... تو...یعنی»

از اعتماد پدرت  چوقتیه ستیهمونظور که مطمئنم قرار ن ،یکجا بود شبیبفهمه تو د ستیقرار ن چوقتیه»

 «یسوءاستفاده کن

بهم  یسرم گذاشتم. اون روزها حس یم رو برداشته و روخم شدم و کاله یتشکر چیو بدون ه دهیکش یبلند نفس

 دونستم. یم فهیوظ هیدست داده بود که هر لطف خسرو رو 

 جانیه یباز هی میو نشست میرو که انداخت راندازهایشد. ز یحس م شیخال یرفته بود خونه خواهرش و جا دیآناه

 ! میشروع شد؛ پانتوم زیانگ

بلند و  یبود که من تونستم حدس بزنم. با صدا یمعروف روس یها لمیاز ف یکی ششینفر بود، نما نیاول خسرو

 گفتم جانیه

 «سییر»

 برام دست زد خسرو
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 «نیآفر»

مادرم  یپدرم حدس زد، با عشق به چشما یداد و وقت یرو نشون م یجالب بود، داشت خطاط یلیمادرم خ شینما

 عالقه پدرم گذاشته. اما من... نیبزرگتر یخودش، دست رو قیجهان، فراتر از عال یتمام واژه ها نینگاه کرد که از ب

ام رو صاف کرده و موهام رو مرتب کردم که خسرو لبخند زد و مادرم  نهیس ستادم،یرو برداشتم و روبروشون ا کالهم

 داد زد هویپدرم  نکهیتونستن حدس بزنن تا ا یدادم اما نم ی. اسب رو نشون مدیخند

 «اسب»

 کرد و گفت یشدستیتکون داده و خودم رو نشون دادم که خسرو پ نیبه طرف یمن سر و

 «زپایت»

 دمیهوا پر یزده و رو دست

 «..  خودشهبراوو»

 آورد. وهیگذشت. مادرم م جانیو ه یخنده و شوخ یبا کل میپانتوم

 . خسرو نگاهم کرد و گفتدیوز یهم م یمیخوب و مطبوع بود اما باد مال هوا

 «؟یبادبادک درست کن یبلد»

 نه تکون دادم یرو به معن سرم

 یبادبادک باز حرفه ا هی یبچگ یمن تو م،یتو هم درست کنم و بعد مسابقه بد یتونم برا یم یدوست داشته باش اگه»

 «بودم

داده، پاهاش رو دراز کرده  هیمحکم برگشتم. پدرم به بالشت تک یو نخ ها یرنگ یخنده به خونه رفتم و با کاغذها با

 دمی. پرسدیچ یصفحه م یشطرنج رو رو یو داشت مهره ها

 «بابا؟ هیک فتیحر»

 گفت یدست به مامان اشاره کرد و به شوخ با
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 «کنه یسن بادبادک باز نیا یخواد تو یکه نم هیکس فمیحر مسلما»

 و گفت دیبلند خند یشه اما اون با صدا یکردم خسرو ناراحت م فکر

 «ده استاد یم فیکِ یلیکردن خ یبچگ یگاه»

انسان  هی حیتفر یبود، برا یشاگرد واقع هیآداب و  یکالس مباد یامروزش تعجب کردم، تو یمیلحن صم نیمن از ا و

 .دیرس یبه نظر م یخوش مشرب و شوخ.. پسر کامل

و بادبادک هامون رو  میرفت اطیح گهینشستم وبا ذوق کمکش کردم تا دو تا بادبادک بسازه و بعد به قسمت د کنارش

زود راه و  یلیدادم. خ یخواست شکارم کنه و طناب بادبادک من رو ببُره اما من اجازه نم ی. بادبادکش ممیهوا کرد

کرد که  یخنده و ذوق من از گوشه چشم چنان نگاهم م هرکه با  ییخسرو یگرفتم و برا ادیرو  یرسم بادبادک باز

نشست.  یلب هاش م یگرم رو یقَدَر شدم و هربار لبخند فیحر هیاومد،  یدر م انیحسرت درون چشم هاش به غل

 که بعدها قلب من رو هم احاطه کرد.  ینداشتن من بود، حسرت یحسرت چشم هاش برا

 یو خسرو هم اومد و با صدا دمیو بادبادک با سرعت به سمت باغ رفت. به دنبالش دو دیبادبادک من رو بر عاقبت

 بلند گفت

 «دمش ینم یشکار خودمه دخترجون، به کس اون»

 دیتازه کنم که خسرو بهم رس یتا نفس ستادمیگرداندم. ا یآسمان م یرو رو نگاهم

 «نمشیب ینم»

 ریاز درخت ها گ یکیاون رام عشقه؛ حتما به  ستیتکه کاغذ ن هیدور شده باشه، اون  یلیتونه خ ینم بادبادک»

 «کرده

 . یو جالب بیعج ریکه رام عشق خسرو شده! چه تعب یبادبادک

 دمیاز درخت ها د یکی یرو باال بادبادک

 «کردم، اونجاست داشیپ»

 دمیخسرو رو از پشت سر شن یزودتر به سمت درخت رفتم و صدا خودم
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 «نره ادتیمنه،  متیغن اون»

شده بود به خصوص  یو دوستداشتن بایز یلیاومد بادبادک خوشگلم رو به خسرو بدم، خ یتکون دادم اما دلم نم سر

و خسرو از درخت باال رفت تا  ستادمیدرخت ا نییبود. من پا زونیکه به کناره هاش آو یرنگ یبا اون حلقه ها

تکاند بادبادک رو از  یداشت لباس هاش رو م یحواس یبا ب یاومد، وقت نییپا نکهی. به محض اارهیبادبادک رو ب

 و شروع به فرار کردم و داد زدم دمیدستش کش

 «دم یبادبادک رو بهت نم نیا من»

 خنده دنبالم اومد با

 «جر زدن نداره ها ینکن.. باز یاون مال منه، نامرد ایسوف»

سنگ  هیپام به  هویشد که  یدونم چ ی. نممیشد یم کیباغ نزد یبه انتها بایو اون دنبالم بود و تقر دمیدو یم من

خودش رو به من رسونده بود،  دهیپر یاما خسرو با رنگ دمیخند یافتادم. من هنوز داشتم م نیزم یکرد و رو ریگ

 گفتم دهیبر دهیهام منقطع و بر خنده نی. مابدیپرس یبود و داشت حالم رو م ستادهیسرم ا یباال

 «نشد.. حالم.. حالم خوبه یزیچ»

بادبادک واقعا مال  نیبشم، انگار ا میبودم، نشسته بودم و پاهام رو دراز کرده بوم. مجبور بودم تسل نیزم یرو هنوز

 خسرو بود، به طرفش گرفتم و گفتم

 «متتیغن نمیخسروخان ا ایب»

دست دراز کرد و بادبادک رو گرفت. نگاهش عوض شده بود، چشم هاش درون  رهینگاه از صورتم بگ نکهیا بدون

حرف زد،  یبودم. وقت رهیخ شیمشک یو عشق شناور بود. لب هام رو با زبان تر کرده و به چشم هااز غم  یحس

 صداش بم و پر از حس بود

بلند  یبرا یافتاده بود اما تالش نیزم یرو نیریکه ش یداشت، همون روز یفهمم که خسرو اون روز چه حال یم حاال»

 «بلرزونه شتریرو ب چارهیمرد ب نیکرد تا دل ا یشدن نم

داستان که  یخسرو یبودم و حاال باز منم که دارم اون صحنه رو برا نیریزد که انگار اون روز من، ش یحرف م یطور

عقب عقب رفت. لبش رو گاز  رهیچشم از نگاه مبهوت من بگ نکهیکنم. بدون ا یخسروست تکرار م نیانگار هم

 فتمحرص آلود گ ییگرفت و برگشت تا بره که از جا بلند شدم و با صدا
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 «نیریهستم نه ش ایمن سوف یول»

 اما به سمتم برنگشت ستادیاز حرکت ا پاهاش

 «ما تکرار بشه یعشق اون دو تا برا ستیقرار ن و»

 شده بود. دستم مشت شد دهیهاله وار دورش کش یبیکه حس عج یمرخین دم،یرو د مرخشی. من ندیچرخ گردنش

 یچون م میهم دو تا دوست خوب باش یخواست برا ی.. دلم میو دوستم بمون یخواستم تو دوستم باش یفقط م من»

 «یباش زیبرام عز یلیخ یدر مقام دوست یتون

 نیکردم. سرش رو به طرف یشناور بود که من ازش فرار م یو نگاهم کرد. درون چشم هاش حس دیسمتم چرخ به

 گفت یتکون داد و با لحن متاسف

 یخودش غرق م یحس تو رو تو نیاونقدر ا یوقت ا،یبشه سوف یبه دوست لینه تبدتو ینم یعشق چیتونم.. ه ینم»

تو رو به بهشت  ایشه و اون رو یکردن باهاش غرق م یشب زندگ کیهزار و  یایرو یاجازه ازت تو یکنه که ذهنت ب

 چیو ه شهیآال یکه نگاهت ساده و ب ینو ادعاک یچشم هاش نگاه کن یتو یتون یکشونه، نم یحضور و لمسش م

 «تونم ی.. نمستیته ذهنت ن یفکر

دستش داشت دور و دورتر  یکه تو یبودم و به بادبادک ستادهیو با سرعت ازم دور شد و من هنوز همونجا ا برگشت

 کردم.  یشد، نگاه م یم

بشه و  خسرو باز یدادم در قلبم به رو یشده بود و به خودم اجاره نم ختهیروزها لجاجت وجودم دوباره برانگ اون

 ذاشتم.  یمحض م یسردرگم هیحال و هوا رو  نیهنوز اسم ا

پدرم از کانون  نکهیبار من هم حضور داشتم. خسرو زودتر اومده بود. قبل از ا نیآموزش مون برگزار شد و ا جلسه

ود اما ب یگرفتم. رفتارش عاد ادیکرد و من کامال  نیدوجلسه قبل رو بهم گفت و باهام تمر یبرسه خسرو آموزش ها

رفتار سرد، لحن  هیبود پس من هم شروع کردم به  ردهکالفه ام ک یلیخ نیکرد و ا یاز نگاه به چشم هام فرار م

هر دو  میدونست یکه م میرو با هم شروع کرده بود یتفاوت؛ انگار جنگ یب یبدون لبخند و نگاه ها یخشک و لب ها

 و جنگ بزرگ تر با درونمون بود. میدر اون بازنده ا

 رو به خسرو گفت یما لبخند زد و با قدردان دنیاومد و با د پدرم

 «یداد ادی ایکه دو جلسه قبل رو به سوف ممنون»
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 شده بود غیکه امروز ازم در یسخاوتمندانه لبخند زد، همون لبخند خسرو

 «ست فهینکردم استاد، وظ یکار»

 خودش نشست و گفت یاومد و سرجا پدرم

 «میکن یشروع م خب»

 یشود دگر هر چه تو م یام، جمع نم دهیام با تو در آرم دهیاز همه کس رم" میکن یجمله رو خطاط نیود اب قرار

 "یپراکن

رو با همه قلم شروع کردم و  "ر"نکردم. حرف  تیکرد اما من اصول رو رعا یخطاط یدقت و به درست تیبا نها خسرو

 یواضح یرادهایهم ا گهیچند تا حرف د یوشتم و تونن دهیرو خم "د"از دو نقطه کردم، حرف  شتریارتفاعش رو ب

 گوشم گفت کیسمتم خم شد و آروم نزد هب نهیهامون رو بب یپدرم نقاش نکهیخسرو قبل از ا یداشتم. وقت

 «رو درست کن رادهاتیمن و ا یکن به خطاط نگاه»

 دمیخشم از گوشه چشم نگاهش کردم و توپ با

 «میرو بگه پدرمه نه هم شاگرد راداشیداره ا یستگیکه شا ینداره، اگرم داشته باشه اون یرادیا چیمن ه یخطاط»

 یبلند بود که پدرم هم بشنوه اما به رو یو کمرش رو صاف کرد. صدام انقدر دیو خودش رو کنار کش دیلب گز خسرو

برگه من  یو وقت رادهیون اکرد و گفت کامل و بد نشیپررنگ برگه خسرو رو گرفت و تحس یو با اخم اوردیخودش ن

شد و برگه ام رو باال آورد و پاره اش کرد. چشم هام گرد  رهیسرش رو بلند کرد و به صورتم خ ،ینگاه میرو گرفت با ن

 شد

 «کن یش رو از اول خطاط همه»

 «...چوقتیاستاد، شما که ه نیکار کرد یچ»

 جمله خسرو شد و رو به من با تحکم گفت یبا دست مانع ادامه  پدرم

 «رادیبار بدون ا نی.. اسشیاز اول بنو گفتم»

 شده.  یخاطر انقدر عصب نیو به هم دهیبودم پدرم مکالمه من و خسرو رو شن نی. مطمدمییهم سا یهام رو رو دندان
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 «رو درست کنم رادهاشیتا ا نیبگ شهیمثل هم نیتونست یم»

 پدرم باال رفت یصدا

 «کار کنم یدم که چ یم صیتشخ من»

که بعد  روزید ینسبت به خسرو، از اخم ها زمیآم نیناراحته.. از لحن توه یدونستم از چ یپدرم سرخ بود، م صورت

 کرد بخندونتم موفق نشد.  یصورتم نشست و پدرم هرکار یو اون گفتگو رو یبرگشتن از بادبادک باز

 «ایسوف ریبگ ادیاستاد بودن رو ازش  عیاصول و مط تیرعا ،یخسرو بش کیانگشت کوچ یتون ینم یحت تو»

 ادیخسرو انداختم و از فر مرخیو نفرت به ن نهیپر از خشم، ک یانداخته بود. نگاه نییسرش رو پا یبا شرمندگ خسرو

کرد و  یم دایکه به سرعت داشت راه چشمام رو پ یاز بغض یریجلوگ یپدرم تا بناگوش سرخ شدم. برا یو دعوا

 میمال یشدم. هنوز در رو کامل نبسته بودم که صدا رجلرزوند از جا بلند شدم و به سرعت از اتاق خا یه ام رو مچون

 پدرم کمرنگ شده بود یبلند و عصب ینفس ها نیکه ب دمیخسرو رو شن

 «. اون...ستمیمن ازش ناراحت ن یول نیناراحت یدونم شما از چ ی.. من مستیراهش ن نیاستاد ا یول»

  دمیکوب واریتا صداش رو نشنوم و با مشت به د دمیرو محکم به هم کوب در

 «نیریاحمق خودش پسرک»

 گفت دیصورت سرخم رو د دیآناه یبودم. به آشپزخانه رفتم و وقت یاز دست خسرو عصب تینها یاون لحظه ب من

 «زکم؟یشده عز یچ»

 «د؟یکجاست آناه مامانم»

 «ره یهر هفته م ست؟ین ادتیجلسه حقوق زنان داشتن،  امروز»

رو فراموش کرده بودم. سرم رو تکون دادم  زیها همه چ یآشفتگ نیبا خسرو، جز ا ضمیاحساسات ضد و نق ریدرگ من

شد. از  اطیاومد و وارد ح نییکه از پله ها پا دمشیساعت د می. باالخره بعد از نستادمیآشپزخانه ا یو کنار پنجره 

خونه رو باز کنه قدم  یدر ورود نکهیگذشت. قبل از ا یم واومدم و دنبالش رفتم که داشت از راهر رونیآشپزخانه ب

 تند کرده و صداش زدم
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 «خسرو»

و با تعجب به سمتم برگشت. خودم رو بهش رسوندم و مقابلش ابستادم، سر بلند کرده  ستادیپر از خشم بود. ا لحنم

 کرد. پوزخند زدم یم نگاه مبه صورت میبار مستق نیو نگاهش کردم که ا

 «یبهم بکن ینگاه هی یعجب، رغبت کرد چه»

 دمیهم کش یداد. اخم هام رو تو رونیب یرو با کالفگ نفسش

 یخونه و من بر نم نیکه انقدر بهت عالقمند شده؟ چرا دست از سر ا یکار کرد یشد؟ با پدرم چ داتیاز کجا پ تو»

 «؟یدار

 ردهاش گرد شد، با بهت زمزمه ک چشم

 «!ایسوف»

 و حرص به لحنم چنگ زد بغض

کنه، از همون روز اول  یداره مدام باهام دعوا م یتو اومد یاز گل نازک تر بهم نگفته بود، اما از وقت چوقتیه پدرم»

 «ساده یشوخ هیکنم، منو سرزنش کرد به خاطر  یبمونم و پرستار داریپدرم مجبورم کنه ب یباعث شد دارمونید

 «یکن یاشتباه م یتو دار ا،یندارم سوف یقصد نیمن اصال چن یول»

 و دستم مشت شد دمییهم سا یرو دندان

 «در اشتباهم شهیخسروخان، من هم یگ یتو درست م شهیدونم هم یم آره»

 بود، حالت چهره اش در هم فرو رفته بود یپر از تاسف و ناراحت نگاهش

ندارم. فقط اومده بودم  یقصد نیو پدرت فاصله بندازم، من اصال چن تو نینخواستم ب چوقتیکه من ه یدون یم یول»

 «...ییِایکه گرفتارِ نگاهِ در رمیبگ ادی یتا خطاط

 «بشنوم یزیخوام چ ینم بسه،»

 زدم ینفس نفس م تیفرط عصبان از
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دوستم هم  یخوام حت ینم گهیاما االن د میداشته باش یبا هم رابطه خوب میتون یم یاگه فقط دوستم باش گفتم»

 «یخونه برنگرد نیبه ا چوقتیه گهیو د یبر نجایخوام که از ا ی. فقط میباش

 نگاهش کنم گفتم نکهیتا برم که نذاشت، با دو قدم بلند راهم رو سد کرد. بدون ا برگشتم

 «سر راهم برو کنار خسرو از»

 «ایکن سوف نگاهم»

 با تحکم گفتدوختم.  شیقهوه ا_چهارخونه کرم راهنیپ قهیرو به  نگاهم

 «نگاهم کن گفتم»

 یساعات یبشه برا یدونستم بعدش قراره چ یشدم. اگه م رهیخ شیمشک یبه چشم ها میرو بلند کرده و مستق سرم

 شدم یغرق م شیدرون نگاه مشک یطوالن

اندازه خشم  نیمن باهات از عشق حرف زدم.. مگه عاشق شدن گناهه که جواب من ا ست،یدرست ن نیا ایسوف»

 «باشه؟

 «دوطرفه باشه دیاما عشق با نه،»

 تر آورد نییشد؛ حس گرفت و سرش رو پا مینرم شد، مال صداش

 «ایفرصت رو بده سوف نیقلبت باز کنم. بهم ا یشه.. تو بهم اجازه بده تا ثابتش کنم، تا بتونم راه خودم رو تو یم»

 مند شدلرزانش نگاه کردم، چشم هاش خواهش یها ین ین درون

 « کنم یخواهش م ا،ینکن سوف غیفرصت رو ازم در نیا»

 شدم.  رهیحرف بهش خ یب

 یکه روزها و ماه ها باهاش زندگ یباور قشنگ نیکنه، ا یکه دست رد تو بهش بخوره هم داغونم م یا نهیس فکر»

دونم  یاما من م یسن ثبات ندار نیا یو تو ی.. من ده سال ازت بزرگترم، تو نوجوونریعجوالنه ازم نگ نطوریکردم رو ا

 «خوام یم یچ میاز زندگ

 ستادیام ا نهیبه س نهیاومد، س جلوتر
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 «میباهم داشته باش یمشترک ندهیآ میتون یبه من، بذار با پدرت حرف بزنم. بذار بهت ثابت کنم که م بسپارش»

کردم  یثبات نداشتم فکر نمچون  دم،یترس یم یمشترک با هر آدم ندهیترسوند، من از آ یهاش من رو کم حرف

 بمونم.  یبا کس یبتونم مدت طوالن

وجودش  یتو یخارج کرد و دو قدم عقب رفت. چه حس تلخ نهیتکون دادم. نفسش رو بلند از س نیرو به طرف سرم

افتاده به سمت در رفت. اما لحظه  ییشد. از کنارم گذشت و با قدم ها دهیواضح تا چشم هاش کش نطورینشست که ا

 دمیصداش رو شن آخر

شم. من دوستت  ینم میتسل یراحت نی. من به اامیمن باز هم م ،یاحساس بگذر نهمهیانقدر راحت از ا یتون ینم تو»

 «زنه یم شمیداره آت یاحساس لعنت نیو ا یکه فکرش رو بکن یزیاز چ شتریب یلیخ ا،یدارم سوف

 .ختیپشت سرش بسته شد قلبم فرو ر یبلند یدر با صدا یهم فشردم و وقت یهام رو محکم رو چشم

اندختم و  نییهاش فرو کرده بود. سرم رو پا بیج یبود و دست هاش رو تو ستادهیبرگشتم، پدرم کنار حوض ا یوقت

 شدم که صدام کرد: یداشتم از اون سمت حوض رد م

 «ا؟یسوف»

 اما نگاهش نکردم ستادمیا

 «!یزیکه چقدر برام عز یدون یم»

 کردم یحس م مرخمین ینگاهش رو رو ینیسنگ رو تکون دادم. سرم

 «قدرش رو بدون ه،یبار سربسته باهام حرف زده. اون پسر خوب هیبهت داره.  یدونم که خسرو چه حس یم»

 گفتم: هیو کنا هیپر از گال یکرد. با لحن یمحو نگاهم م یبا لبخند د،یبه سمت پدرم چرخ سرم

 «د؟یدون یم ادیشما که قدرش رو انقدر ز مثل»

 ونیزیمبل نشسته و تلو یرو یجواب دادن، ندادم و با سرعت به خونه رفتم. مادرم با لباس راحت یبرا یپدرم مجال به

رو وقف من  شیکنارش نشستم و نگاهش کردم و با خودم فکر کردم چطور تونسته همه زندگ یکرد. به آرام ینگاه م

نفر  هیشه با  یرو ادامه داد و خسته نشد؟ چطور م یکرارت یزندگ هی یطوالن یشه سالها یو پدرم بکنه، چطور م

 موند و خسته نشد؟ 
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به دور تا دور  یاومد نگاه یکه وقت دمیاتاقم حبس کردم. د یاما اومد. من خودم رو تو ادیکردم خسرو ب ینم فکر

بودم اما از امروز دوست نداشتم با  اطیح یساعت از روز تو نیبه سمت اصطبل انداخت. معموال ا یو بعد نگاه اطیح

رو دنبالم  دیبار پدرم آناه نیکه ا بهی. عجفتمیب التاون جم ادیذهنم تکرار بشه و  یزنگ دارش تو یصدا دنشید

 یبرا ینداشتم اما ذهنم پر از فکر بود، فکر راه یحس چیاتاقم بودم و ه ینفرستاد تا به کالس برم و من همه مدت تو

 خونه!. نیاز اخسرو  یپا دنیبر

تونستم صورتش رو به صورت محو  یو به کنار پنجره رفتم. از پشت پرده نازک اتاقم م دمیرفتن صداش رو شن موقع

کرد،  یکه داشت بدرقه اش م دیشد، از آناه دیناام یکرد اما وقت یکه برگشته بود و به اتاق من نگاه م نمیبب

روز هفته و خسرو  نی. امروز دوشنبه بود، اولمداده و نفسم رو رها کرد هیتک واریکرد و رفت. به د یخداحافظ

 یرفتم و باال رونیخونه نباشم. از اتاق ب یبار که اون اومد تو نیداشتم ا میاومد و من تصم یچهارشنبه باز به کالس م

 شده بود، گفتم: رهیکه کنار حوض نشسته بود و به آب خ دیو رو به آناه ستادهینرده ها ا

 «د؟یکجاست آناه مادرم»

 رو بلند کرد، به چهره ام نگاه کرد و گفت: سرش

 «ا؟یپزه.. حالت خوبه سوف یست، داره شام م آشپزخونه»

 زیم یگوشت رو کیکرد و مواد پنک یآماده م کیک یرو تکون دادم و به آشپزخانه رفتم. مادرم داشت فر رو برا سرم

، متوجهم شد و سرش رو بلند کرد و لبخند که زد، گونه هاش برجسته و تابه داغ بشه. به سمتش رفتم یبود تا ماه

 نگاهش براق شد.

 «دختر قشنگم؟ یخوب»

 رو تکون دادم. لب هام رو تر کرده و گفتم:  سرم

 «خوام فردا برم سامارا یم»

 مادرم گرد شد. یها چشم

 «االن؟»

 «مامان؟ هیچ اشکالش»
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 «حیدرس خوندنه نه تفر یجه ها برافر نیتا شروع امتحاناتت نمونده. ا یزیچ»

 .دمیدندان جو ریرو ز لبم

 «دنشیخوام برم د یعمه تنگ شده م یدلم برا ح،یخوام برم تفر ینم»

 مهربان بود. شهیزد. هم لبخند

وقته  یلی. اتفاقا منم خنجایا ادیتا اون ب رهیسپارم با عمه ات تماس بگ ینداره، به پدرت م یکار نکهیا زمیعز خب»

 «دمیرو ند (LiLi) یلیل

 دن،یرس یخوشمزه به نظر م شیشکالت یفوت کرده و جلو رفتم. دست مادرم رو که دستکش ها یرو با کالفگ نفسم

 کنه. یکه مادرم رو مجاب به انجام خواسته ام م یچشم هاش نگاه کردم، حالت یگرفته و با خواهش تو

 ی. نممیآخرهفته رو هم خونه موند التی. تعطمیمسافرت نرفت یلیخونه هستم. از شروع سال تحص یوقته تو یلیخ»

 «دارم حیکم تفر هیبه  ازیتونم درس بخونم مامان، ن

 چپ نگاهم کرد. مادرم

 «گه؟ید یگ یرو م کیالمورنیو ف باله»

 و سر تکون دادم. دهیهم کوب یرو یساختگ یهام رو با ذوق دست

 «ریرو بگ یبابا حرف بزن و اوک با»

 فوت کرد و با اخم نگاهم کرد. یا کالفگرو ب نفسش

کرد اما  یاز سال بود پدرت مخالفت نم یا گهیکه هر وقت د یدون ی. میسپار یسخت رو به من م یکارها شهیهم»

 «تهیامتحان یاالن فرجه ها

 و غذا اشاره کردم. کیدست به ک با

 «مامان، من مطمئنم ینظرش رو جلب کن نایبا هم یتون یم تو»

 «کنم یکار م یچ نمیدختر لجوج من، بذار بب باشه»
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 تکون داد. نی. با لبخند سرش رو به طرفدمیرو دور گردنش حلقه کرده و محکم گونه اش رو بوس دستم

 «؟یدونست یم ،یپدرت هیشب یلیخ»

 رفتم، گفتم: یکه از پله ها باال م یحال در

 «نه؟ازش برات بز گهید یکپ هیکه خدا  یگفت انقدر عاشقش باش یک»

 .دیچیگوشم پ یبلند مادرم در حال خروج از آشپزخانه تو یخنده ها یصدا

خونه ندارم و بره؛  نیا یبه حضورش تو یدور بشم تا خسروخودش بدونه که عالقه ا نجایاز ا یبود که مدت نیا قصدم

و قهوه،  کیخوردن ک نیاستراحت نشستن و درح یبا پدرم، برا نتونیبدم یعصر مادرم بعد از باز یاما وقت

 مهیممکن ن یصدا نی. در اتاقم رو با کمترخوردرقم  یا گهیگذاشت، موضوع جور د انیدرخواست من رو با پدرم در م

 نرم و اغواگرانه گفت: یباز کردم و پشت در نشستم تا حرف هاشون رو بشنوم. مادرم با لحن

 «میخونه حبسش کن یمدام تو میتون یداره، نم ازین یو خوشگذران جانیهست که به ه یسن یتو ایسوف»

 که گفت: دمیرو آهسته تر کرد اما من شن صداش

 ینوع زندگ نیرو با درس خوندن پر کرده اما ا شیمثل هم سن و سالهاش دوست پسر هم نداره. همه زندگ یحت اون»

 یم یو تنها زندگکه مجرده  یلیخواد بره با عمه اش خوش بگذرونه.. ل یبراش نداره. االن م یجالب توجه زیچ چیه

 «باله و ارکستر خوش باشن و سامارا رو بگردن؟ یسالن ها یبا هم تو یداره چند روز یکنه، چه اشکال

 :دیرس یبه نظر م یپدرم ناراض یصدا

 «با خوش بودنش ندارم یمخالفت من»

 «ه؟یچ یهمه اخم برا نیا پس»

 «کنه الکساندرا یداره فرار م اون»

 بهانه است! هیسفر فقط  نیبود ا دهی. پدرم فهمدمیبه تپش افتاد، لبم رو گز قلبم

 «ا؟یسوف»

 عجله از جام بلند شدم. با
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 «پدر؟ بله»

 «گلم. ایاز دستت نره، ب عصرونه»

خوشمزه مادرم نداشتم.  یها کیخوردن ک یبرا یلیرفتم. استرس داشتم و م رونیو از اتاق ب دهیبه موهام کش یدست

 پدرم گفت: ستادم،ینطور سرپا روبروشون اهمو یوقت

 «.نیبش ایب»

 «ندارم. لیم»

 :دیمقدمه پرس یب پدرم

 «؟یکن یفرار م یدار یچ از»

 شدم و جواب دادم: رهیمنتظر پدرم خ یچشم ها یرو بلند کرده و تو سرم

 «خسرو! از»

 در هم گره خورد. ادامه دادم: ابروهاش

 «. من مثل شما نتونستم قدرش رو بدونم.ادیخونه ب نیا یخوام تو ینم»

 گفت: تیپدرم سرخ شد. با عصبان یها چشم

 «؟یرو ثابت کن یتا چ یکن یخونه ات رو ول م یدار»

 «خسرو. ایخونه ست  نیا یمن تو یجا ایخوام ثابت کنم که  یم»

 «ش؟یرون یم یدار نطوریعشق گناهه که به خاطر ابراز عالقه اش ا مگه«

خلوت بهم  یپر معناش عذابم بده، هربار تو یهر روز با نگاه ها نکهیدوطرفه باشه. من تحمل ا دیعشق با یول نه»

 «ابراز عالقه بکنه رو ندارم پدرم.

 :دیاز بغض و خشم لرز صدام

 «خوام معشوقه اش باشم. یخواستم اون دوستم باشه پدر، نم یم من»
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 انداختم. نییپر از تاسف شد. سرم رو پا نگاهش

 یدارم. اگه خسرو هنوز به رفت و آمدش ادامه بده نم ازین رییتغ نیعمه. به ا شیرم پ یصورت من فردا مهر  در»

 «بدم. حیکردن رو ترج یمنم تنها زندگ دیخونه برگردم. اونوقت شا نیتونم به ا یم یچطور گهیدونم د

 مادرم پر از تعجب و لحنش پر از تشر بود: یصدا

 «!!ایسوف»

 سرخ پدرم که سکوت کرده بود، برگشتم و به اتاقم رفتم.به صورت  ینگاه با

بود.  ستادهیخودش منتظرم ا نیماش یجلو یلیعمه ل ما،یهواپ ینشستن تو قهیفرودگاه سامارا، بعد از چهل دق یتو

دست باد نگاه کردم.  یفرِ رنگ شده اش تو یبا لبخند برام دست تکون داد و من به رقص موها دیمن رو د یوقت

ما  یفاصله کم سن نیبا عمه داشته باشم و ا یبتونستم رابطه خو یم شهی. همدیسفت در آغوشم کش دیبهم رس یوقت

 رو بهم پر از محبت کرده بود.

 یم یکرد و به من که سع ییرایخوش بو و کلوچه، ازم پذ یو اون با قهوه ا میو تک نفره اش رفت یمجرد تیسوئ به

 کرد: کیشد و ابروهاش رو به هم نزد رهیر برسم، خکردم مثل سابق شاد و خندان به نظ

 «.یسخت مشغول مطالعه باش دی. اگه اشتباه نکنم االن بایبود ومدهین دنمیسال به د میتا نیا چوقتیه»

 رستانیدب نیعوض کنم. کاش زودتر ا ییهوا هیخسته شده بودم و دوست داشتم  یلیتحص نیمن از ترم سنگ یول»

 «تموم بشه. یلعنت

 برداشت و با ابرو به چشم هام اشاره کرد: کیکوچ یعسل یفنجونش رو از رو یساختگ یاخم با

 یم یشونه هات رها بود و دلبر یرو شهیکه هم یبسته شده ا یموها نی. استین شهیفروغ مثل هم ینگاه ب نیا اما»

روح  یخط صاف ب هی هی شبکرد و حاال یداشت و لبخند، گوشه هاش رو کج م ییبایز یکه رنگ گلبه ییکرد و لب ها

 «گه یرو نم نیشده، ا

 گفتم: یزیرو باال انداختم و با لحن تمسخرآم ابروهام

 «!یچه فسلف اوه،»

 .دیران پام کوب یو آرام رو دیخند
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 یری. تا تو دوش بگهیهمه از خستگ نایکنم و ا یمن اشتباه م دی. شایاستراحت کن یو کم یقهوه ات رو بخور بهتره»

 «کنم. یدرست م یمجرد یشام خوشمزه  هیمن  یو چرت بزن

 زد و از جا بلند شد. یبار طنتیش چشمک

 «شو تنبل خان! بلند»

پدرم موقع  یکه همراهم بود، به سمت اتاق رفتم و به نگاه پر از سرزنش و ناراحت یو با همون چمدان کوچک دهیخند

کردم. نفسم رو  یدرم جمع شده بود هم فکر مما یچشم ها یکه تو یفرودگاه، فکر کردم. به اشک یبدرقه ام تو

درهم  یلباس ها دنیهام رو اونجا، جا بدم اما با د ساتاق رو باز کردم تا لبا کیکوچ یواریپرصدا فوت کردم و کمدد

رو  یزیتم یکه خونه اش رو یشلخته بود. فکر کنم تنها زمان نطوریهم شهی. همدمیکش یپوف کالفه ا یلیو برهم ل

 حضور من بود.  یروزها د،ید یم

 دشیدفعه اش و ترد نیا یکرد اما اشک ها یخاطر بدرقه ام م نانیاومدم مادرم با لبخند و اطم یم نجایبه ا هروقت

 گرفت. یپدرم نشات م روزیپر یاومدنم به سامارا، از حرف ها یبرا

بود که  یساق کوتاه کرم رنگ یها نیبودم بهش دادم. پوت دهیخر یلیل یبا عجله برا روزیرو که د یا هیاز شام هد بعد

دوست داشت اون ها رو بخره، اما اواخر سفرش بود و اون که اصوال آدم  یلیبه مسکو اومده بود، خ شیدو ماه پ یوقت

 چیه _پدرم _من و برادرش یکس حت چیپولش تموم شده بود و البته انقدر کله شق و مغرور هست که از ه هیولخرج

 کنه. یقبول نم یولپ

به کمرش  یآروم یو مشت ها دمیو محکم بغلم کرد و من خند دیکش یکوتاه غیاش رو باز کرد، با ذوق ج هیهد یوقت

 برگشت گفت: یکمدش گذاشت و وقت یها رو تو نیپوت عی. سردمیکوب

 «ممنونم. ،یکرد زیرو هم تم کمدم»

که اومد سرم رو چرخوندم. کنارم نشسته بود و از  یخِش خِش یخواهش کردن، تکون دادم. با صدا یرو به معنا سرم

 یتو دیکه با یلیو خنده نگاهش کردم. وسا رتیکرد. با ح یو سرش رو باز م دهیکش رونیب پسیچ یمبل، بسته ا ریز

 انداخت. گفت: آورد. با خنده شانه باال یمبل سر درم ریباشه، از ز نتیکاب

 «چته؟ ایسوف»

 :لبخند جواب دادم با
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 «من خوبم. ،یچیه»

 «.یگ یرو به من م زی. تو همه چیاریدوام ب یتون یدونم نم یکه م من»

 کردم. سکوت

که  مینگرفته بود میتصم میمون رو از کجا شروع کن حیتفر نکهیاون روز، بعد از خوردن ناهار، هنوز در مورد ا یفردا

تلفن  ینگاهم کرد و گوش دیو کوتاه، با شک و ترد یرسم یجواب داد و بعد از مکالمه ا یلیتلفن خونه زنگ خورد. ل

 رو به سمتم گرفت:

 «با تو کار دارن. ا،یب»

قلبم انگار  د،یچیپ یگوش یبم خسرو تو یجواب دادم و صدا یتعجب از جام بلند شدم و به سمت تلفن رفتم. وقت با

 پاهام افتاد. یجلو

 «ا؟یسوف»

 «؟یخودت خسرو،»

 «منم. آره»

 دم؛یشن یخودش رو نم یبود که صدا یبار نیسوم نینبود، ا رایصاف و بم و گ شهیبود. مثل هم چقدر گرفته صداش

که بادبادکم رو با خودش برد و  یرو کرده بودم، بعد از روز شیکه شبش تب کرده و پرستار یبار بعد از روز نیسوم

 !ظشیحاال.. بعد از فرارم از دست عشق غل

 «.ینگاهش کن یکه نخواست ییخودمم، همون خسرو آره»

کرد، رو  یداده و نگاهم م هیسمت راستم تک واریکه به د یلینگاه ل ینیدوختم اما سنگ واریو نگاهم رو به د دمیگز لب

 کردم. یحس م

من و عشقم نبود که انقدر  یبرا ییپرجبروت تو جا یایدن ی. توکهیکوچ یلیحضور تو خ یمن برا یایدن ،یدار حق»

 «.یفرصت رو چه راحت ازم گرفت نیداشتنت بجنگم. ا یبرا یو اجازه نداد یام زد نهیه سراحت دست رد ب

تونستم  یو نم ختیگر ی. کلمات به سرعت از ذهنم مچاندنیپ یتلفن رو م میدوختم که س ییرو به انگشت ها نگاهم

 بهش بدم. یجواب درست
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کالفه شدم و از استاد  تایساعتِ اول کالس از پدرت سراغت رو گرفتم و نها مین یبار ط نیچندم یبرا یوقت روزید»

کنم و چرا  یخونه حس نم یاز تو تو ییچرا اثر و بو ست،یسرجاش ن یچیشده و بگه چرا ه یخواستم بهم بگه چ

 یزندگکه هفده سال توش  یرفتن از خونه ا عشده، گفت که تو موق یاست؟، بهم گفت که چ ختهیبه هم ر نطوریا

 «.یبه پدرت گفت یچ یکرد

 لرزان! ینفس د،یکش یبلند نفس

پس  ،ینیب یمن رو نم چوقتیه گهیمن باشم و د ی. تو نخواستنطوریده، من هم هم یم حیتو رو به من ترج پدرت»

 «پدر و مادرت. شیبرگرد پ ا،یبرگرد به خونه ات سوف

 سکوت همه وجودم رو پر کرده بود. نیا

 «ا؟ی... سوفیصدات رو ازم محروم کن دنیمکالمه هم شن نیآخر یتو یکردم حت ینم فکر»

 دیلرز صدام

 «بله؟»

 «ام؟ یمحکوم به فراموش من»

 «متاسفم، من نتونستم... خسرو»

بهم  م،ینیرو نب گهیوقت همد چیه گهید دی.. شاستیحرف زدن خوب ن قیدقا نیآخر یجمله ها برا نینگو، ا یچیه»

 «بده. یقول هی

 بود؟ یکه ته گلوم رو گرفته بود، از چ یبغض لعنت نیدونم ا ینم

 «؟یقول چه»

کن  یسع یول ،یخوا یم یچ تیو از زندگ یستادیکجا ا یدون یمطمئن باش. االن هنوز نم تیاز نوع زندگ یروز هی»

 «.یکشفش کن

 «کالس؟ یایب یخوا ینم گهید یعنی»

 ! یسوال کودکانه ا چه
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 «؟ینخواست نطوریخودت ا مگه»

 جمله اش! دییتا یعنی نیکردم و ا سکوت

 «خودت باش. مراقب»

 بدم تماس قطع شد. نذاشت بگم خداحافظ، نگفت خداحافظ! یخواستم جواب تا

 مدت به حضور خسرو عادت کرده بودم. نیا یتونستم منکر بشم که دلم براش تنگ خواهد شد، تو ینم

 و جلو اومد. دیکش یبلند کرد. نفس یداشت نگاهم م یلیدستم مونده بود و ل یتو یگوش

 «م؟یباالخره امروز کجا بر ینگفت خب،»

 گفتم: یحوصلگ یکرد. با ب یم یشرویهام شروع شده بود که داشت پ قهیاز شق یدرد

 «خواد فقط دراز بکشم و چشم هام رو ببندم. یجا، دلم م چیه»

فقط  ،یا یبود و نه ناراحت ی. نه اشکتخت پرت کردم یحرف به سمت اتاق رفتم و خودم رو رو یتکون داد و من ب سر

 چیخواستم به خودم ثابت کنم که رفتن خسرو ه یرفت. م ینم نیحس گنگ ته دلم رسوخ کرده بود که از ب هی

 یرفتن اما من با اون ها مثل خسرو رابطه خوب وپدر که به خونه مون اومدن  یشاگرد قبل نینداره، مثل چند یتیاهم

شد که  یکرده بود . در هر صورت، باالخره باز هم همون شانمیپر نطوریمن بهش، ا یحس دوست نیا دینداشتم و شا

 خواستم! یمن م

اجازه داد تنها باشم. شب که با همون سردرد از اتاق خارج شدم تا  یلیاتاق حبس کردم و ل یشب خودم رو تو تا

کرد.  ینگاه م ونیزیپر از پاپ کُرن به تلو یکاسه ا کاناپه نشسته و با یرو یبا تاپ و شلوارک راحت یلیبخورم ل یزیچ

 :گفت یسر چرخاند و با لبخند کج و لحن مسخره ا دنمیبا د

 «.یاومد رونیعجب مادمازل، باالخره از اتاق ب چه»

 سمت آشپزخانه رفتم. به

 «.یبخواب ریدل س هی یپدر و مادرت بتون یبدون غرها یاما انگار اومد ،یمن اومد دنید یکردم برا یم فکر»

 گفتم: یداخلش، با کالفگ یخال بایتقر یفضا دنیرو باز کردم و با د خچالی
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 «شه؟ ینم دایخوردن پ یبرا یزیتو چ یخونه  یتو»

 «کنار گاز هست، اونو بخور. تزایجعبه پ هی»

رو  تزایتکه از پ هیآب برداشتم و به هال برگشتم و کنارش نشستم. فقط تونستم  یوانیجعبه رو به همراه ل یلیم یب با

 بخورم.

 «.هم سفارش بدم گهیپرس د هی دیکه فکر کردم با یگرسنه ا یگفت یطور»

 اش، چونه ام رو گرفت: دهیکش یو با انگشت ها دیرو جلو کش فشیخارج کردم. دست ظر نهیرو با ضرب از س نفسم

 «بگو، در مورد خسرو! ؟یزن یچرا حرف نم ا؟یشده سوف یچ»

موند.  یحافظه اش م یخوب تو زیبود و همه چ ینگاه کردم. آدم باهوش زشیت یرو چرخوندم و به چشم ها سرم

 یشنونده خوب شهیحرف بزنم. اون هم یلیدلم بود و خودم هم به شدت دوست داشتم با ل یرو ینیانگار بار سنگ

لحظه که جلوش نشستم، و اون تمام مدت در  نیابرخوردم با خسرو براش گفتم تا امروز و  نیرازهام بوده. از اول یبرا

 :دیپرس دم،یکش ینیحرف هام تموم شد و نفس سنگ یکرد. وقت ینگاهم م ،یجد یا افهیسکوت و با ق

 «؟یبهش ندار یحس چیکه ه یمطمئن»

 لب گفت: ریزنه، ز یکه انگار با خودش حرف م یتکون دادم. طور نیرو به طرف سرم

 «افتاد. یتون اتفاق م نیبوسه ب هیحس دوطرفه بود الاقل  نیخب اگه ا آره»

 شد و به فکر فرو رفت. رهیروبرو خ به

عشق و  نیبود. ا میکه همکالس یهمسن تو بودم عاشق ازدواج و خونواده داشتن، بودم. عاشق پسر یمن وقت یول»

 «ه نشون داد...ک یو عکس العمل دیپدرم فهم تیادامه داشت تا در نها یتا نوزده سالگ یدوست

بار داره  نیاول یبرا یلیرسوند که ل یم نیقی نی. لرزش حنجره اش موقع صحبت کردن، من رو به ادیکش یبلند نفس

 یاتفاق م شیسابقش که تا چهارسال پ یها یاز دوست شهیزنه. اون هم یبرام حرف م شیزندگ یاز تنها عشق واقع

 نگفته بود که عاشق شده.   چوقتیزد اما ه یافتاد برام حرف م

مخالف بودن. الکساندرا بعد از مرگ پدرش، همراه مادرش به  یلیعاشق مادرت شد، پدر و مادرمون خ یتو وقت پدر»

مادر و  نیمعروف مسکو ا یها ابانیاز خ یکی یخوند. هر روز تو یزد و مادرش م یم ولنیشهر اومد. الکساندرا و
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کار رو کرد اما  نیشد ا یهم م یا گهیکه از راه د سته. درارنیشون رو درب یل زندگخوندن، تا پو یزدن و م یدختر م

اون رو حراج کرد.. مادر من  دیعشق نبا یمادر الکساندرا معتقد بود تن، مثل روح با ارزشه و قداست داره و جز برا

و عاشقش شد.  دیه، پدرت اون رو دروز که گذر الکساندرا به خونه مون افتاد تا مادرم براش لباس بدوز هیبود.  اطیخ

 نکهیگفت، تا ا یرو هم نم لشیهر شب کارش شده بود اصرار به مامان که لباس الکساندرا رو زودتر بدوزه و دل

 یحساب یدعوا هیاز خشم منفجر شد.  د،یره. پدرم که فهم یم دنشیبه د یدل به الکساندرا باخته و پنهون میدیفهم

کرد، اما پدرم هنوز هم مراقبش  ینم یبا ما زندگ گهید داشبود که دا یخونه مون به راه افتاد. هرچند که مدت یتو

احوال  نیازدواجش حساس بود. با همه ا یرو انتخاب کنه، به شدت رو یکرد ک ینم یفرق یدوست یبرا نکهیبود و با ا

چه کاره هستن و از کجا  ستیمادر و دختر معلوم ن نیگفت ا یخواست با الکساندرا ازدواج کنه. پدرم م یپدرت م

 «خط قرمز بزرگ بود هیانتخاب  نیو ا میبود یاومدن. ما خانواده با اصل و نسب

به  ولنیکه و دمید یرو م یرنگ یبور و چشم ها یبا موها یبود، اما در مقابلم دختر رهیخ یل یصورت ل یرو نگاهم

 !چهیپ یم ابانیخ یفضا یمحزون تو ییصداو با هر حرکت دستش،  دهیشانه اش چسب

بار سفت  نیکه دوسش داشتم ازدواج کنم پدرم نذاشت. ا یسال بعد که من هم عاشق شدم و خواستم با کس چند»

از اون خونه برم و دور اونها رو خط بکشم. من از اون خونه رفتم تا به  دیکه اگه بخوام به اون آدم برسم با ستادیا

و تماشا کنه که چطور  نهیبش نه،یخودش رو بازنده بب تخواس یبود. اون نم شتریهدفم برسم اما قدرت پدرم از من ب

ار بود به که قر یگرفتن. درست شب همون روز دهیاون رو ناد یبچه هاش دنبال خواسته هاشون رفتن و حرف ها

 «افتاد، اما مطمئنم کار پدرم بود یچه اتفاق دمینفهم چوقتیشد و من ه دیناپد هوی م،یو عقد کن میبر سایکل

 از غم پوشانده شده بود نگاه کردم. یا هیبار با سا نیکه ا یل یخندان ل شهیبه صورت هم یناراحت با

 «بود؟ یچ اسمش»

 «.نیساب»

 :دمیپرس ینیلب تکرار کرده و با لبخند غمگ ریرو ز اسمش

 «بود؟ یشکل چه»

 از اشک فرو رفته بود. یشد. چشم هاش درون حباب دهیاز گوشه چشم به سمتم کش نگاهش

 «.ستین ادمی»



 زن کی یها ادداشتی

97 
 

 گفتم: یبلند یاندازه نگاهش کردم و با صدا یب یرتیهام گرد شد. با ح چشم

 «ست؟ین ادتی»

 تکون داد. نیرو به طرف سرش

چهره اش و  کیمیاون لبخندهاش رو، اون نگاه خاصش رو، م دیکنم. با یکردم تا بتونم زندگ یفراموشش م دیبا»

 «شم. یکردم. حاال که چند سال گذشته انگار آروم آروم دارم موفق م یاسمش رو فراموش م یحت

 زدم. یکج لبخند

 «شه. یاز خاطر انسان پاک نم چوقتی. عشق هستیعشق ن نیا»

 نگاهم کرد.  قیسمتم برگشت و عم به

بعد از  گهیاگه اون حس، د یکاره زنده ست.. حت یته دلت م شهیکه هم یبه حس ست،یبه خاطره هاش زنده ن عشق»

عشق  ا،یحس گنگ و دور. سوف هیباشه،  یشانیحس غم و پر هینباشه؛ بلکه  ندیآدم خوشا یچند سال مثل من، برا

کنه.  یتونه زندگ ینم چوقتیفراموش کنه ه رو ییزهایچ هیدن. اگه انسان نتونه فراموش ش نیدر دل زم یقیعم یها

 یرو بتون یکه باهاش داشت یو هر لحظه ا الوگیهر د ستینه، مهم ن ای یعشق رو فراموش کن اتیجزئ ستیمهم ن

وجودت شعله ور  یتو شهیهم یرو برا یکه از عشق گرفت یاون ارزش یکه بتون نهینه، مهم ا ای یذهنت نگه دار یتو

 «.ینگه دار

 کنه!.  یفرق م یلیخ دنشیبا فهم ،یزیکردم. درک کردن چ یاما درک نم دمیفهم یهاش رو م حرف

 «چرا؟ یدون یم د،یزادواج طرد شد اما پا پس نکش نیبا ا پدرت»

 نگاهش کردم. لبخند زد: یسوال

 دنیرس یبرا شهیهم ایداشتم.. رو ایرو هیکرد. منم  یم یهر کار اشیبه رو دنیرس یداشت و برا ایرو هیاون  چون»

از دوست هام شناکار حرفه  یکی. یبهش نرس چوقتیاگه ه یباهات بمونه حت دیبا شهیهم یبرا ایرو ا،یسوف ستین

بزرگ  یاستخرها یشنا کنم و هر روز، ساعت ها تو روآرام  انوسیبتونم طول اق یروز هیگفت من آرزو دارم  ی. مهیا

چقدر  ایرو نیکه ا ستیکنه. مهم ن یم نیشون تمر یمحل زندگ کینزد یاهایاز در یکی یکنه و هر ماه تو یشنا م

نه، مهم  ایرسه  یکه بهش م ستیمهم ن یو حت ادیمسخره به نظر ب ایرو نیکه ا ستیمهم ن ه،یافتنیدور و دست ن

 «که انسان ها رو انسان کرده استیده، پابرجا موندن رو یم زهیکه بهش انگ استیبودن اون رو
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 یتونستم درون چشم آدم ها سفر کنم و درون چشم ها یدستم گذاشت. من م یو دست رو دیرو جلو کش خودش

 بود به وسعت عشق ناکام گذشته اش! یسفر ،یل یل

ارزشش  و یداریاز جنس عشق باشه، پا ایرو نیداشته باشن و اگه ا ایرو دیبا شهینره که آدما هم ادتی ا،یسوف»

 «.شترهیب

به  یریخسرو بود و نه آزاد.. انگار زنج رینبردم. فکرم نه درگ یکردم، اما لذت حیبودم و باهاش تفر یل یروز کنار ل دو

 یدونستم از چ یکنم؛ نم یفکر م یدونستم به چ یشده بود، اما نم نیذهنم بسته بودن که خسته و سنگ یپا

 دارم!  یناراحتم و چرا حس مبهم

بار اون باهام قهر کرده بود و مادرم، با  نیازم نشد. پدرم ازم رو برگردوند. ا یخونه برگشتم اما استقبال چندان به

 بود. شهیکه در ظاهر مثل هم یرسه، خونه ا یبه نظر م یافسوس نگاهم کرد و من، حس کردم خونه مون خال

 هی نیکردم ا یموندم و فکر م ی، منتظر خسرو ممون بود یکه وعده کالس ییساده لوحانه دو هفته تمام روزها چه

 نهمهیکه ا ی. محاله از هنرادیکردم اون محاله از حرفش کوتاه ب یو خسرو هر آن ممکنه از راه برسه. فکر م هیشوخ

از خسرو نشد، به ماه سوم و  یو خبر دیشد و به دو ماه رس یبهش عالقه داشت دست بکشه، اما روزها و هفته ها ط

و درشتش  زیاز خسرو نشد و من هنوز هم فراموشش نکرده بودم، نه خودش و نه خاطرات ر یو باز خبر دیچهارم رس

 رو!.

 ایذهنم بود. اما گو یدونستمش، تو یم قیرف هیکه  یدوست بود و خاطره هاش به عنوان کس هیباورم اون برام  یتو

 کرد.  یناخوداگاهم موضوع کامال فرق م ریدر ضم

به خسرو فکر کردم. انگار حاال که خودش نبود از مرکب  شتریب یبرگردم و هر بار کم یعاد یبه زندگ نتونستم

خلوت، غرور مسخره  یبه داشتن خسرو بود. حاال که تو لیکه قلب من هم ما دمیفهم یاومده بودم و م نییلجاجت پا

اون نگاه نافذ، اون رفتار معقول،  با،یز یقشر چهرهبودم به خاطر از دست دادنش.. من اون  مونیرفت پش یام کنار م

داشتنش به عطش افتاده بودم. مثل  یخاص رو، دوست داشتم و انگار حاال برا تیو هوش، اون شخص تیاونهمه درا

انکار  رقابلیغ یداشتنش به عطش یدونه، اما بعد از دست دادنش برا یرو داره قدرش رو نم یزیچ یکه تا وقت یانسان

 . فتهیم

اگه  نکهیکردم، به ا یکه با خسرو داشتم فکر م یینشستم و به خاطره ها یم اطیح یروزها بعد از مدرسه تو شتریب

از دستشون  یسادگ نیکه به هم فتهیبرامون اتفاق ب ییکردم ممکن بود چه عاشقانه ها یمهربون تر باهاش برخورد م
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ذهنم مرزها رو  یافتاد؟ من تو یم یقلبم به چه حال دیکش یرو در آغوش م فمیکه اگه تن ظر یپهن یدادم. شانه ها

 محض!  یوانگید یعنی نینبود و ا گهیشدم که د ییتشنه داشتن خسرو شتریب یو جلو رفتم و هر بار کم ختمیگس

 رو با اوا کمرنگ کرده بودم.  مینداشتم، دوست یبه اسب سوار یلیم گهید

پله ها نشسته بودم، پدرم کنارم نشست  یرو یروز عصر وقت هیگذشتن و من ازشون غافل بودم.  یبا سرعت م روزها

 مقدمه گفت: یو ب

اون  یتون یخونه، تو رو عوض کرده و حاال بعد رفتنش هم نم نیانگار اومدن خسرو به ا ا؟یسوف یستیمثل قبل ن چرا»

 «شده؟ ی. چیباش یدختر قبل

 کردن! یکرد. ته نگاهش سرزنش بود و انگار همه کائنات داشتن سرزنشم م نگاهم

 «اون. ایتو  ای یکه بره.. گفت یخواست خودت»

 در هم گره خورد تا با بغضم مقابله کنم. به روبرو نگاه کردم. ابروهام

 «گفته من از رفتن خسروئه که ناراحتم؟ یک»

 «تونه داشته باشه؟ یم یلیاز اون چه دل ریغ»

داده و حصار  هیپدرم تک نهیگرفت. نتونستم تحمل کنم، برگشتم و سرم رو به س شیبه سرعت راه گلوم رو در پ بغض

 اشک رو آزاد کردم:

 «عشقش بجنگه جا زد و رفت. یبرا نکهیا یعشق کرد و به جا یرفت؟ اومد و ادعا یراحت نیبه ا چرا»

 موهام نشست. یپدرم رو دست

 «!یخواست خودت»

 کرده بود: سیم رو خصورت اشک

 «شدم؟ ینطوریبهش نداشتم پس چرا ا یبه جونم افتاده، من که حس خاص یدونم چه درد ینم»

 «.یاز اندازت پنهون کرد شینبود؟ تو احساساتت رو پشت غرور ب یحس ینیمطم»
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 شد: شتریام ب هیگر

 «به شما هم سر بزنه؟ ومدهین یحت چرا»

 «.ستیمسکو ن گهید چون»

 رو با تعجب بلند کردم. خشکم زد. سرم

 «دانشگاه سن پترزبورگ! یگرفت برا یگفت ترم آخر درسش رو انتقال دوستش»

پاهام گذاشته و  یدور بودن از من، دانشگاهش رو هم عوض کرده و با بغض و خشم سرم رو رو یشدم که برا ناراحت

گفتم بره دنبال  یکردم و به پدرم م یتنهام گذاشت. کاش اون روز سکوت نم یچشم هام رو بستم و پدرم با آه بلند

 خسرو و اون رو برگردونه.

 شد، ساکت موند، پدرم در جوابم گفت: یهر روز حالم بدتر م نکهیا دنیشدم که با د یاز پدرم شاک بعدها

 یبعدش م اد،یاگه ب یدونست یاما نم یداشت ازیباشه دخترم. تو اون روزها به خسرو ن ازین یتونه از رو ینم عشق»

 یتون چ یآوردمش، تو قرار بود با زندگ یرفتم و م ی.. به فرض دنبالش هم میباهاش داشته باش یچه ارتباط یخوا

 دیام هیتلخ بهتر از  قتیکنم؟ حق دواریتونستم دوباره خسرو رو ام یروشن نبود چطور م فتیتکل یوقت ؟یکار کن

 «.هیواه

 دهیکردم. همه اهل خونه فهم یم یحوصله بودم و پرخاشگر یب یلیدل چیکردم، بدون ه یم یقرار یکه ب ییروزها

از پدرم خواهش  هیماه قبلش با گر هیمبتال شدم. حدود پنج ماه از رفتن خسرو گذشته بود، من  یبودن به چه درد

برگشته بود؛ خسرو درسش رو تموم  رانگریو یدنبالش رفته بود، با خبر یکرده بودم خسرو رو برگردونه و اون وقت

و  دیکرد. پدرم من رو در آغوش کش رانمیخبر داغونم کرد، دلم رو شکست و و نیا دنیرفته بود. شن رانیکرده و به ا

 گفت:

کنه، تو خودت رو باالتر از همه  یشرویقلبت پ ی. تو به خودت اجازه ندادیدیفهم یو کاش زودتر م یشد عاشق»

 یتون یم شهیشد و غم عشق برات موند، اما صبور باش دخترم. هم غیلذت عشق ازت در نیهم یو برا یدیکائنات د

 «!دیاحساس جد هیبا  د،یآدم جد هیبا  ؛یاز نو بساز

 کردم، رو بچشم.  یکه داشتم تحمل م یاومد چون دوست نداشتم دوباره حس تلخ یحرف به نظرم مضحک م نیا
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مهربونش، نگاهم کرد. عقب رفتم تا  یدر رو باز کردم، با چشم ها یکرد. وقت در اتاقم رو زد و صدام دیروز آناه هی

 تو.  ادیب

 دادم و نگاهش کردم: هیتک وارید به

 «د؟یشده آناه یزیچ»

 گونه ام گذاشت و نوازشم کرد. یاومد، دستش رو رو جلو

 «.یکرد یفکر م شتریب یبود. کاش اون روزها کم یخوب یلیپسر خ خسرو»

خانوادم هم  یشدم سرزنش ها یتاب م یب شتریروزها هر چقدر من ب نیهم فشردم؛ ا یبا حرص روهام رو  چشم

 شد.  یم شتریب

 «رو بهت بدم. نایخوام ا یم»

 دست هاش بود، نگاه کردم. یکه تو یپاکت به

خودم نگه داشته بودم چون  شیرو پ نایهم برسه. ا یروز نیچن یکرد یکوچه فکر نم یتو شونیروز که انداخت اون»

 نهایداشتن ا یبرا یشتریب اقتیکنم تو ل یخونه بودن، اما حاال فکر م نیخسرو از اومدنش به ا یها یادگاریتنها 

 «توئه. شیکنار تو باشه، چون دل خسرو پ دیبا نایو ا یدار

 پر از تعجب من، زمزمه کرد: یبه چشم ها یرو به سمتم گرفت و با لبخند پاکت

 «داشته باش از خاطره هاش! یا یادگاریرو هم بذار کنار عشقش و  نایا»

 .دیرو بوس میشانیو پ دیآشنا رو با بهت گرفتم. سرش رو جلو کش پاکت

تونه  ی.. انسان میبارها و بارها عاشق بش یتون یم یجوون یلیرو داشته باش اما گذشته رو رها کن. تو هنوز خ نایا»

تونه گذشته رو فراموش کنه  یهوس؛ انسان م نیاول یعشق، درست به گرم نیوت اولبارها عاشق بشه، درست به ق

رو دوست  یکس یبخوا نکهیبه ا یربط ینگه دار هنتذ یخسرو رو تو یتو خاطره ها نکهیاما خاطره هاش رو نه. ا

 «نداره. یداشته باش

روز با حرص و  هیکردم که  یفکر م یکردم. به پاکت یرفت و در رو پشت سرش بست، من به حرف هاش فکر نم یوقت

. دمیکش رونینشسته و به سرعت سر پاکت رو باز کرده و برگه ها رو ب نیزم یکوچه پرتاب کرده بودم. رو یخشم، تو
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هاش، مقابل  یخسرو از صورتم و خطاط یاشدرون چشم هام باعث شد، نق میپرده اشک ضخ د،یلرز یدست هام م

او که عشقش همه  یبرا": دیلغز یجمله اش م یکردم و نگاهم رو یلب زمزمه م ریرو ز یچشم هام بلرزن. ترانه روس

  "کشم، است یزنده بودن م یکه برا ییروزانه ام و تک تک نفس ها یداریشبانه ام، همه ب یایرو

دام لب زمزمه کردم. ص ریعاشق پر از درد نوشته بود رو ز هیکه  ی. جمله ادی. چانه ام لرزدیگونه ام چک یرو اشک

وجودش سخت تر از  انیاو که طغ یبرا"اومد:  یخسرو بر م نهیکه داشت انگار از س یمحزون بود، سوز یسمفون

  "نگاهش زمخت تر از جنگ است یگلوله و سرد

دور  یاما مثل ماه فته،یانتها ب یب یخسرو رو از خودش راند تا االن به خواهش ها نطوریکه ا یقلب سرد نیبه ا نینفر

 حبس بشه! نش،یریکوتاه و ش یاز آب، درون تنگ خاطره ها

خسرو رو از تار و  یتونستم بو یو هنوز م دیرس یبه مشام م یمیکردم. هنوز عطر مال کیام نزد ینیرو به ب کاغذها

 کاغذها بشنوم! نیپود ا

شد. طرح نگاه نافذ خسرو،  یو قلبم فشرده م دیچیپ یاتاق م ی. هق هق ام توستمیرو خم کرده و پر صدا گر سرم

خوندنش، خسرو  یاشتباهاتم، خاطره لبخند هامون، نظام یسرپوش گذاشتن هاش رو یحت ش،یمشک یچشم ها ادی

غوطه ور  یقیعم یمانیاومد و من رو در حسرت و پش یبست و به هزار شکل در م یذهنم نقش م یها؛ تو نیریو ش

 کرد. یم

سال  هی کیهمه کشور رو فرا گرفت و نزد هیسخت روس یها عوض شد، بهار و تابستون هم اومد. دوباره سرما فصل

وارد دانشگاه شدم، با  یکردم به نبودنش عادت کنم. درسم رو خوندم و وقت یاز رفتن خسرو گذشت و من کم کم سع

تونه کمک کنه تا  یکار م نیودن اما من گفتم اب فکنم. مخال یشون کردم تا جدا زندگ یپدر و مادرم حرف زدم و راض

 .ستادمیا ایدن یکنم و بدونم کجا دایخودم رو پ

بودم.  یبود اما ازش راض یکردم. هرچند کارم موقت یشرکت معتبر کار م هی یخوندم و تو یم یاقتصاد تیریمد من

سال از نبود خسرو گذشته بود و از سه  شتریشروع کردم. حاال ب یدیجد یگرفتم و زندگ ییخودم خونه جدا یبرا

سه سال  نیا یرفتم. اون تو یبا اوا به گردش م یذهنم بودن. گاه یخاطره هاش برام کمرنگ شده بودن، اما هنوز تو

شرکت ها  ابیاز چهار تا دوست پسر عوض کرده بود، به دانشگاه نرفت و زودتر از من شروع به کار کرد، بازار  شتریب

خواستن به  یم ایدادن  یرقص م شنهادیشدن، پ یم رهیها بهم خ یلیها خ یها و دورهم یمهمون یشده بود. تو

 !انینداشتم جز آدر یبه کس یلیبشن اما من تما کیزدبهم ن ینحو
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پسر کامال بور و موفق و جوان؛ چهار سال از من بزرگتر بود و  هیکردم،  یبود که توش کار م یشرکت رعاملیمد اون

با هم در مورد  یگاه م،یبود. اولش فقط دوست بود تیشده بود، باهوش و با شخص لیفارغ التحص تیریرشته مد یتو

 ی. انسان ها وقتمیزد یپدرم حرف م یو خطاط نمایو س اتیمستقل من و در مورد ادب یرشته مون، در مورد زندگ

 نهیزم شیاومد که پ به وجود خواهد یگفتن داشته باشن به مرور زمان درک مشترک یبرا یمشترک یحرف ها

 سازه.  یاحساس مشترک رو م

کنج لبش بود. با همه خوش برخورد  یلبخند شهی. خوش اخالق و خنده رو بود. هممیرفت یم نمایبا هم به س یگاه

 بود.

روزها کنار پدرم نشستم و براش از  نیاز هم یکی یتو یگذروندم. وقت یآخر هفته رو اکثرا کنار خانوادم م التیتعط

 گفتم متفکر نگاهم کرد، بعد دستم رو گرفت و فشرد: انیآدر

و من  یبزرگ شد ،یستیاون دختربچه قبل ن گهی. تو دیانتخاب رو داشته باش نیبهتر یتون یباور دارم که تو م من»

 «.نمیب ینوع نگاهت م یتو یتک تک رفتارها و حت یبلوغ رو تو نیا

بهت  گرانید نکهیرسش دوباره. ا هیو بلوغ کنم، حس  ییشکوفاباعث شد که حس  نانشیاطم نیباور پدرم، هم نیهم

 یخودت رو مسئول انتخاب هات م چه،یوجودت بپ یحس گس که تو نیبره. ا یداشته باشن تو رو تا اوج م مانیا

 .یدقت کن دیبا شتریب یکن یو حس م یدون

ارتباط  نیدوست داره ا انیکردم که آدر یو دوستانه. حس م یارتباط معمول هیادامه داشت اما  انیمن با آدر ارتباط

تر شده  یو حرف هامون طوالن شتریب دارهاینکردم. د یرو پررنگ تر کنه و من هم که ازش خوشم اومده بود، مخالفت

مشترک  ندهیبه سمت آ انیآدر ینبود چون حرف ها ادهارتباطمون س گهیبود. نوع رابطه مون عوض شده بود و د

دونم اون  یشده بود اما نم شتریهاش به صورتم، ب یرگین نگاه هاش خاص و داغ شده بود. خکرده بود، چو دایسوق پ

 نمایس یجلو یاز کجا به سراغم اومد. با لبخند پله ها یشد و اون حس لعنت یچ نمایاومدن از س رونیشب بعد از ب

 نگاهم کرد و گفت: م،یاومد نییرو که پا

 «م؟یقدم بزن یکم یموافق»

 گفت: انیآدر کهوی. میتکون دادم و کنار هم قدم زد سر

 «.نیرو بب نجایا ا،یسوف»

 چشم دوختم. یطوالن تینها یو ب کیو به کوچه بار برگشتم
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. سر که یداالن شد هیوارد  یکن یحس م یش یوارد کوچه م یشه.. وقت یقشنگ م یلیکوچه خ نیا یها مهتاب»

اگه دستت رو دراز  یکن یشهره، مهتاب درخشان تره، حس م ی گهید یآسمون انگار صاف تر از جاها یکن یبلند م

 «.شیریبگ یتون یم یکن

 و خاص به چشم هام زل زد: بیعج یبا نگاه بعد

 «؟یامتحانش کن یدوستدار»

اواسط کوچه بود که دستم رو  م،یکه زد دلگرم شدم و سر تکون دادم. با هم وارد کوچه شد یبودم، اما با لبخند مردد

 نهیلب هام استپ زد. قلبم درون س یو رو دیصورتم چرخ ینگاهش کردم. چشم هاش رو یگرفت. برگشتم و پرسش

اندازه  ینبود، بلکه خلوت ب یدنیکوچه چ نیا ی. درواقع مهتاب هادمیفهم ینگاه رو خوب م نیا یمعن خت،یفرو ر

 معشوق بود!  از یبوسه ا دنیچ یفرصت برا نیاش بهتر

 ریکه با دست هاش ساخته بود، اس یو درون حصار دمیچسب واریکرد که به د یشرویاومد و عقب رفتم، انقدر پ جلو

 واریعجب خودم رو به د ی. با هراسدیخمارش مس چرخ یصورت سرخ و چشم ها یرو یقرار یشدم. چشم هام با ب

 چسبونده بودم.

 «کنم یبرو عقب، خواهش م ان؛یآدر»

 زد  یکج لبخند

به دستم  دم،یکه همه روزها انتظارش رو کش یکه فرصت یلحظه ا نیبهتر یاونم تو ا،یسوف هیمسخره ا خواهش»

 «افتاده.

 .دمیاش کوب نهیاخم و خشم نگاهش کردم و با دست به س با

 «.ینوک انگشتت رو هم بهم بزن یتون یمنم نخوام نم ی. تا وقتیکار رو ندار نیحق ا تو»

 اهیتخته س یبود که رو یخنده هاش مثل ناخن یکردم. صدا ینگاه م زشیجنون آم ی. با تعجب به خنده هادیخند

 آزاردهنده و گوش خراش! یصدا هیکشن،  یم

 «و رمان ها فرق داره. لمیبا ف ه،یواقع یایدن نیخانم کوچولو.. ا نه»

 شد: رهیبه لبم خ یبیبا شور عج بعد
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 «من!. یبرا هیرو لمس نکرده و چه فتح پرغرور نایکس ا چیمطمئنم که ه حاال»

 :دمیو غر دمیاش کوب نهیکف دستم رو محکم به تخت س تیبا عصبان ارهیخواست سرش رو جلو ب تا

 «شه. یما تموم م نیب زیاگه امشب دستت بهم بخوره همه چ ان،یآدر»

 ام نگاه کرد. باتحکم گفتم: یاخم به صورت جد با

 «عقب تا رد بشم. برو»

مهابا  یافتاده بود برداشته و ب نیزم یرو که رو فمیکنار رفت. ک یبود. با دست هلش دادم، کم دیپر از ترد اهشنگ

تلخ همه وجودم رو پر کرده بود اما مگه من  یزد. حس انهیگونه ام تاز یکردم و اشک به سرعت رو دنیشروع به دو

تونم  یداشته باشه؟ چرا نم ینره قراره چه شکل شیپ طورنیرابطه اگه ا نیدوست بشم؟ پس ا انیخواستم با آدر ینم

 بهم بخوره؟ یتحمل کنم دست کس

 کردم.  هیبلند شروع به گر یبلند کردم و به محض نشستن با صدا یتاکس یرو برا دستم

وجودم رو به خاکستر کشانده که از  یطور یاون لعنت ادیبه خاطر خسرو بود،  نایبکشم. همه ا ادیخواست فر یم دلم

 شه. یحالم بد م یا گهیفکر لمس شدن توسط هر پسر د

 یخسرو، تک تک خاطراتش جلو یگرفتن خاطره ها دهیناد یرغم اصرارم برا یبودم و عل داریشب ب یها مهین تا

از خسرو  شتریب یلیخ انیمشترک من با آدر یگرفت تا عذابم بده. جالبه که تعداد خاطره ها یچشم هام جان م

با خسرو بودم، سالها زنش بودم و اون  الهاکنم س یو پر جذبه است؟ چرا حس م یبودف اما چرا خاطره اون انقدر قو

 و قلبم شده؟ یتنها حکمران زندگ

کنار تخت  زیرو از م یزنگ تلفن، دست دراز کرده و گوش یصدا دنیشدم. با شن داریاز خواب ب یبا سردرد بد صبح

 :دیچیگوشم پ یتو انینگران آدر یه و به گوشم چسبوندم. صدابرداشت

از خودت بهم بده. من بابت  یخبر هیکنم  یده بار باهات تماس گرفتم. نگرانتم. خواهش م شبیاز د ا،یسوف سالم»

 «.رمیخودم رو بگ یتونم جلو ینم یکرده که گاه شهیوجودم ر یواقعا متاسفم، انقدر عشقت تو شبید

 رو سرجاش گذاشتم. یبهش بدم گوش یوابج نکهیا بدون

 :دمیو غر دمی. مشتم رو به تن تخت کوبدمییهم سا یهام رو رو دندان
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 «شد؟ چرا اون رفتار رو از خودم نشون دادم؟ ینطوری.. چرا ایلعنت»

 . زمزمه کردم:دیو چانه ام از بغض لرز دمیبه سقف چرخ رو

قلعه  یتو یشروینفر اجازه پ هیقلب قراره به  نیا یک رم؟یابراز احساساتش بپذ یرابطه رو با همه  هیقراره  یک پس»

 «جسمم رو بده؟

 شده بود.  دیپر از ترد امیبود. دن بیعج یلیخ یزیچ نیفرهنگ من، چن یبودم و برا زانیبوسه ساده گر هیاز  من

 یروح نیاز بار سنگ یتونست کم بهم زنگ زد. حرف زدن با اون یل یخونه حبس کردم. شب ل یشب خودم رو تو تا

 که ازم داشت، گفت: یدرک تیافتاده و اون با نها یام کم کنه. بهش گفتم چه اتفاق

 یخرابش م یارتباط عاطف یکن یکه فکر م یسرت دار یرو تو ییایدم برات سخت باشه. تو هنوز رو یحق م بهت»

 نیآدما هم یبخش زندگ نیزتریانگ جانی. هیبد تیزندگ یرو تو دیجد یبه خودت فرصت تجربه ها دیکنه، اما با

 «!ایو شگفت آوره. نجنگ، فقط باهاش کنار ب دیجد یتجربه ها

 هی. من فقط دمیفهم یگه، اما من نم یم یفهمم چ یکردم که م یدادم و ادعا م یسکوت به حرف هاش گوش م در

بود که من از اول هم خسرو رو دوست داشتم و  نیساده اش ا یلیشد. خ یرام نم زیچ چیقلب سرکش داشتم که با ه

هام، اون رو ازم  گرفت و اون چه  یبچگ دیا شایکه اون به من داشت؛ اما غرور، لجاجت و  یاز عشق شتریب یحت دیشا

 یبرا شتریو نخواست ب دیچه زود پا پس کش نکهیو رفت. فکر کردن به ا دیبار نه گفتن من، کنار کش هیراحت با 

 یکنه که نه بلده اشک بشه و نه بلده آه بشه، م یم زانیسنگ رو درون قلبم آو هیبه اندازه  یگه، بغضداشتنم بجن

 مونه تا من رو به مرز دق دادن، برسونه!

 یرزنیکه از پ یی. براش قهوه دم کردم و همراه کلوچه هاادیب دنمیبه د انیگوش کردم. اجازه دادم آدر یل یحرف ل به

بودم، مقابلش گذاشتم و اون با چشم  دهیکرد، خر یبا لبخند نگاهم م شهیداشت و هم یکیکه سرکوچه دکه کوچ

 کرد. ینگاه م کمیکوچ یخونه  یساده  ونیشده به دکوراس زیر ییها

 روبروش نشستم و ابروهام رو باال دادم:

 «به؟یو دخترونه انقدر عج یخونه نقل هی دنید»
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لب تشکر کردم.  ریدر جوابم زد. خم شد و فنجان من رو مقابلم گذاشت. ز یرو به سمتم برگردوند. لبخند سرش

 دیکه کش یو با هوم بلند دیاز قهوه ترک تلخش نوش یتکون داد و فنجان خودش رو هم برداشت و جرعه ا یسر

 گفت:

 «.یباش یخوب یرسه کدبانو ینظر م به»

 دادم.  لشیروح تحو یب یلبخند

 «؟ینگفت»

 ذاشت و با دست به خونه اشاره کرد:گ زیم یرو رو فنجان

 صیتونه تشخ ینم ه،یخونه بشه و ندونه صاحبش ک نیوارد ا یکه اگه کس نهیا ختیکه تعجب من رو برانگ یزیچ»

 «دختره. هی یخونه  نجایبده ا

 به خودش گرفت و ادامه داد: یمتفکر افهیکرد. ق کیرو به هم نزد ابروهاش

 «رسه. یبه نظر م دیبع ه،یکه همه وجودت ظرافت و لوند ییاز تو نیوجود نداره. ا یو دخترانه ا فیظر زیچ چیه»

سرشار از  یروز هیدونم، باال انداختم، پنهان کردم و نگفتم که  ینم یکه به معنا ییرو پشت لبخند و شانه ها جواب

 روح سرگردان شدم. هیبودم اما حاال  ییبایظرافت و ز

رو با  تیآدم ها بحران هو ی. بعضستیاصال نگران کننده ن نیحرف زدم. بهم گفت ا روانشناس خوب هیبا  شیپ یمدت

موفق  تیهو هیشن که  یم یموفق یها معموال آدم ها نیکنن، اما ا یتجربه م یسن جوان یساله و تو نیچند یریتاخ

 و محکم دارن!

 به خودم اومدم. انیآدر یصدا با

 «ا؟یسوف»

. اون دیدور و اطرافش، فهم یحالت آدم ها صیشد از قدرتش در تشخ یرو م نیبود، ا یکردم. پسر باهوش نگاهش

 یبه نظر م یناراض یزیکه از چ دیفهم یزود م ،یفکر یکه تو دیفهم یزود م ،یستیکه متوجهش ن دیفهم یزود م

که به تونستم بفهمم  یشد. مثل االن که م یچشم هاش خوانده م یشد و تو یبزرگ م یها پرسش نیو همه ا ،یرس
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جمله، نفس  نیگفتن ا یاما اون به جا "؟یفکر یحواست کجاست؟ چرا انقدر تو"پرسه:  یازم م یصورت واضح

 و گفت: دیکش یبلند

 «؟یپوش یلباس م ینطوریا شهیفهمم چرا هم ینم»

 :دمیشدم. پرس رهیبه خودم نگاه کنم، به چشم هاش خ نکهیا بدون

 «؟یچطور»

شرکت  یکه انگار هنوز تو یپوش یلباس م یطور شهی. همیبپوش رهنیپ ایتاپ  دمیند چوقتیه ده،یپوش انقدر»

 «!!ینشست

 تمام، جواب رو پنهان کردم. استیزده و باز هم با س یپهن لبخند

 «.یمن پر از ابهام بمون یبرا شهیهم یتو دوست دار دم،یرو هم فهم یزیچ هی»

 یمونه، راض یفکرم ناتوان م قیعم یها هیبه ال دنیدر رس نکهیکردم صداش خشدار و پر از حرص شده. من از ا حس

 داد. ی. صدام پر از خنده شد اما چهره ام، خالت خنده رو نشون نمدمیرس یبه نظر م

 «!دیشا»

 یقصد رفتن کرد و من به رسم بدرقه اش به پاش بلند شدم، مکث کرد. دستش رو تو یساعت کنارم بود. وقت مین

 اومد، گفت: یبه صورتم که خوشم نم رهیخ یفرو برد و با نگاه بشیج

 «.ایگرفتم، تو هم ب یخونه ام مهمون یتو کشنبهی»

 شدم.  نهیبه س دست

 «دستوره؟ هی نیا»

 . دیخند

 «دعوت پر از خواهش! هیدعوته..  هی نیا نه»

 زدم. پلک
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 «کنم. یبهش فکر م پس»

 شد: میمال صداش

 «بانو. دیکن یم لطف»

 یجوابم رو داد و وقت یکشدار یپسر با صدا هیرو که زدم  فونیآماده و حاضر پشت در خونه اش بودم. آ کشنبه،ی

جواب  یبار دختر نیرو سرجاش گذاشت. با تعجب دوباره زنگ زدم و ا فونیآ یکردم، با خنده گوش یخودم رو معرف

با خودم، به اومدن تن داده  یطوالن ید از جدالمن بع عداد و در رو باز کرد. ساعت از دوازده شب گذشته بود و در واق

 بکنم. انیبا آدر یپر احساس یایو خودم رو وارد دن رمیرو بپذ رهیگ یبودم تا اونچه که پش روم قرار م

به  یآشفته  یپارت هیروبرو شدم؛  یبیعج زیوارد شدم با چ یوقت یساده و دوستانه رو داشتم ول یدورهم هی انتظار

 تمام معنا!

اصال از اومدنم با  دیرس یبود، ناراحت بودم. به نظر م ومدهیبه استقبالم ن نکهیگشتم و از ا یم انیچشم دنبال آدر با

. سرم دیرس یبه نظر م کیاندازه تار یکه گوشه و کنار روشن بود، فضا ب ینور کمرنگِ دو سه تا چراغ ریخبر نشده. ز

کردم. دستش دور  دایدختر پ هیدر حال رقص با  ست،یرو وسط پ انیرو دور تا دور سالن چرخاندم که باالخره آدر

 هم پارتنرش شده بود!  یلوند یبایبود و چه ز دهیکمر دختر تاب

رقص خارج شد، جلو رفته و صداش کردم.  ستیدست دختر رو گرفت و از پ یشدم تا رقصش تموم بشه. وقت منتظر

 جب باال داد:چشم هام نگاه کرد و ابروهاش رو با تع یبرگشت و تو

 «!!یخانم.. خوش اومد ایبه، سوف به»

 هیکه کنج لبش بود، اون رو شب یاومد، چشم هاش خمار و موهاش آشفته بود و لبخند کج یالکل م یدهنش بو از

و لباس باز و  ستادهیکه کنارش ا یدخترک نینگاه سنگ ریتکون داده و ز نیکرد. سرم رو به طرف یم یالابال یپسر

 به تن داشت، گفتم: یکوتاه

 «ستن؟یکدوم از بچه ها ن چیه»

که دور تا  یاز دختر و پسر یبه سرش داد و با دست به تعداد یاون چرخ یشرکت بود ول یهمکارهامون تو منظورم

 دور سالن مشغول خوردن مشروب بودن، اشاره کرد:

 «.شتیپ امیم یهستن.. تا تو لباست رو عوض کن ایلیخ چرا،»
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کت و شلوار  نیا یکرد قراره لباس عوض کنم و جا یاز مبل ها رفتم. فکر م یکیرو تکون دادم و به سمت  سرم

 یکدوم از بچه ها چیکه کنارش بود. ه یلباس همون دخترک هیشب یلباس دیبپوشم. شا یا گهید زیچ کیکالس

دونست  یبود؟ مگه نم یچ یا یمهمون نیاز دعوت من به چن انیبود که هدف آدر بیو برام عج دمید یشرکت رو نم

آغوش اون ها ولو  یکنه و تو یم ینیریتا خرخره مسته و وسط دو تا دختر لوند خودش یحال، وقت نیا یتو دنشید

  ندازه؟یاز چشمم م شهیهم یرو برا گاهشیخنده، خودش و جا یها م وانهیبلند و مثل د یبا صدا نطوریشده و ا

نگاه کردم، انقدر مشروب خورده بود  انیان آور اطرافم کرده و با حرص و خشم به آدرخفق طیبه مح یانزجار نگاه با

 من رو نشناخت!  یکه فکر کنم حت

 رفتم. یبلند شدم و به سمت در خروج تیعصبان با

تند  یدود و شراب و ادکلن ها یبو نیآزاد حالم رو جا آورد. ب یاومدم، هوا رونیب ییاز اون خونه بزرگ و کذا یوقت

 شدم.  یمهموناش، داشتم خفه م

 و پشت سر هم! زیکرینشده بودم که زنگ در آپارتمانم رو زدن،  داریرفتن به شرکت از خواب ب یزود، هنوز برا صبح

چهارچوب نگاهم  یکه تو انینوک پاهام بود به تن کرده و در رو باز کردم. نگاه سرخ آدر یکه تا رو یبلند ربدوشامبر

تکون داد و با همون حالت آشفته به در فشار  نیعقب برم. سرش رو به طرف یجان گرفت، باعث شد با ترس قدم

 گفتم: یلرزان یآورد و وارد خونه شد. با صدا

 «.ی... تو، هنوز مستتو»

 «.ایسوف ستمیمست ن نه،»

 ام اشاره کرد: دهیترس یچشم ها به

 «.ستمیمست ن شبیمثل د گهید نگاهم نکن، ینطوریا المصب»

 کاناپه نشستم. یزده و عقب عقب رفتم و رو یپوزخند

 «؟یدعوتم کرده بود یچ یبرا»

. سرم رو بلند کرده و بهش نگاه کردم، چهره اش ستادی. در رو بست و با دو قدم بلند روبروم ادیلرز یاز خشم م صدام

 . دیرس یناراحت به نظر م
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 هم فشردم و گفتم: یهام رو رو لب

 «نم؟یرو بب تیبند و بار یو ب یو مست یو نئشگ امیب یخواست»

فکر کردم  ؟یاومد ریچرا انقدر د یایب یخواست یتو که م یکرده بودم. آخه لعنت یرو ادهیز یکم شبیمن د آره،»

تونستم  یکه م ییشدم و تا جا یعصب نیهم یبرا ،یشمرد چیو من رو به ه یفکر کردم دعوتم رو رد کرد ،یاینم

 «خوردم تا غم تو رو فراموش کنم.

هم خود  دیدونم شا ی. نمیکه خودت رو هم گم کرده بود ی. انقدر خورده بودینکرد دایپ نیتسک یبرا یخوب زیچ»

 «.دمید شبیبود که د یهمون تیواقع

 داد زد: یبلند و خشدار یصدا با

 «.رهیحرف هات برنده تر از شمش ،یزخم نزن لعنت قیعم انقدر»

 . به چشم هاش نگاه کردم:دمیاز بغض داشت، نترس یا هیکه ته ما یادیفر از

اون  یبرا یخوب لی.. دلستین یاونهمه الابال یبرا یخوب لیدل یا گهید زیهر چ ایمن، رد کردن دعوتت  ومدنین درد»

 «.یکن هیمن توج شیتا پ ینکرد دایروح پ یب یمضحک و اون فضا یپارت

 مشت شد.  دستم

 هی. من رو شبیمن رو نشناخت یکه حت یدور و برت مست بود یو انقدر از عطر لوندها یتو انقدر خورده بود یلعنت»

 «برو لباس هات رو عوض کن. یگفت یکه برگشت یدیاونا د

 هم فرو رفت: یام تو چهره

به حراج  یهر نگاه یبرا یبدنم رو با هر جور پوششکه تن و  ستمین ی. من آدمیمن رو با همونا اشتباه گرفت انگار»

 «که هستم هم جذابم. ینیدونم با هم یبذارم تا جلب توجه کنم. من انقدر اعتماد به نفس دارم که م

 به سمتش گرفتم. دیاشاره ام رو به نشانه تهد انگشت

ت، دلت خواسته منم مثل ته وجود شهیکه هم دمیاما من فهم یهست یکه طرفدار سادگ یتظاهر کرد شهیهم تو»

کنه من رو جور  یدم سع یاجازه نم یاحد چیام که هستم و به ه ینیباشم. اما من هم تیهزار رنگ زندگ یدخترا

 «بخواد و عوضم کنه. یا گهید
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شده و به  اریبود. مشخصه که تازه هش رهیدرمانده به چشم هام خ یهاش کنار پاهاش مشت شده بود. با حالت دست

که اون هنوز  یدر حال اره،یکنه و از دلم درب هیرسونده تا توج نجایخودش رو به ا شبیآوردن اتفاقات د ادیمحض به 

 بود! ومدهیبه دلم ن

که با دست خودشون،  یی.. از آدماادیبرن بدم م یسوال م ریز فیخودشون رو انقدر سخ تیکه شان انسان ییآدما از»

بغل هزار  یکه عشق رو تو ییدست خودشون نباشه، از آدما گهید کنن تا کنترل رفتارهاشون یخودشون رو مست م

 یکه توش رنگ و بو ی. از هر مجلسانیآدر ادیمبدم  رنیگ یکنن و راه هوس رو با عشق اشتباه م یدختر جستجو م

خودش نباشه،  گهیبده و د لیدرجه ها تنز نیخودش رو به پست تر ینباشه، توش انسان درجه واال تیاحترام و امن

 «.ادیبدم م

 .دمیکش یتکون داده و نفس بلند نیرو به طرف سرم

 یلیکه خ نمیب یداره، اما حاال م یمعمول یزندگ هیکه مثل خودم  یپسر ساده ا هیکردم  یحس م دارمونید لیاوا»

تو باشم. من  هیونم شبت یسوال ببرم اما نم ریتو رو، ز یتو رو، زندگ یایهست. من حق ندارم دن اهامونیدن نیتفاوت ب

شه توقع داشت که  یهزاران سال در انسان ها داره، نم دمتبه ق یا شهیر ط،ی.. محانیبزرگ شدم آدر یا گهیجور د

با  یو سه سال زندگ ستیب یکرد که جان الک ازش حرف زده، اون لوح در ط یدیداد و همون لوح سف رییاونها رو تغ

 «.انیپدر و مادرم نوشته شده آدر تیسرشت و ترب

 کردم. کیرو به هم نزد ابروهام

 «کنم که... یفکر م نیهم یتو باشم. برا هیتونم شب ینم من»

 آرامش گفتم: تیشدم و با نها رهیمنتظرش خ یگرفتم، به چشم ها ینفس

 «.میباش یجا تموم بشه و از امروز فقط دو تا همکار معمول نیکنم بهتره رابطه ما هم یم فکر»

پاهام، زانو زد. با ترس خودم رو به کاناپه چسبوندم. سرش رو بلند کرد و با  یرو بهم رسوند. کنار کاناپه، جلو خودش

 بودم! دهیرو ند انیمن تا به حال اشک آدر دم،یپر از اشک نگاهم کرد. لبم رو گز ییچشم ها

 التماس گونه گفت: یلحن با

 «.ایبا من نکن.. من دوست دارم سوفکار رو  نیا ا،یکنم سوف یم خواهش»

 آخرش چقدر ناالن و پر از سوز بود. چشم هام رو با درد بستم. قلبم فشرده شد.  جمله
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 :دیگرفته شد، چانه اش از بغض لرز صداش

 «فرصت دوباره بهم بده. هیخوام از دستت بدم..  یکنم. نم یباور کن درستش م یکردم ول دتیدونم نا ام یم»

 تونستم! یشد، کاش م یهام رو از هم فاصله داده و بهش نگاه کردم. کاش م پلک

 گفتم: یهام رو از هم فاصله داده و به سخت لب

 «.انیدادم، اما حاال... متاسفم آدر یفرصت رو بهت م نیشک ا یدوستت داشتم ب اگه»

ته  نیو ب دیگونه اش چک یاز گوشه چشمش رو یهم فشرد. پلک زد و قطره اشک درشت یهاش رو محکم رو لب

دردناک  یانداختم. از جا بلند شد و عقب عقب رفت. سرم رو بلند کردم. لبخند نییهاش گم شد. سرم رو پا شیر

و از جا بلند شدم و راه  دهیبه صورتم کش یدست یبهم زد و به سرعت در رو باز کرد و از خونه خارج شد. با کالفگ

 رفتم.

بودم  یچون من دختر دمید یبه همون اندازه خودم رو شکست خورده م دیودم و شاناراحت ب انیاز آدر شتریب من

رابطه  هیشروع  یو احساسات متناقض، خودم رو برا دیو بعد از هزار بار ترد شیفراوان با زندگ یکه بعد از جدال ها

 .دیبود که از هم پاش نگرفتهبه خودش  یرابطه هنوز شکل درست نیآماده کرده بودم اما ا

 ومدنیکه با ن ییرو از همون جا یبرگشتم. دوباره خطاط یبرام سخت تر شد و به خونه پدر ییاز اون، تحمل تنها بعد

 گهیتونم ادامه بدم و از پدرم خواستم د یگفتم که نم هیخسرو قطع شده بود از سر گرفتم اما در جلسه دوم، با گر

کالس هام  یکنم. خسرو درون تار و پود کاغذ و هر لحظه  پربهاش رو درون ذهنم ثبت هیازم نخواد تا ارث چوقتیه

شکننده تر شده بودم،  ان،یبا آدر یکه بعد از تجربه شکست دوم عاطف یمن یبرا نیداد و ا یحضور داشت و عذابم م

هزاران  نیکه از برگشتن دوباره اش گذشت، ماب یو مدت دمشیدوباره د یوقت ادمهیتحمل بود.  رقابلیسخت و غ

اون از من بهتره و نگاه خندان خسرو باعث شد شانه  یخطاط یو مختلف بهش اعتراف کردم که تو بیعج احساس

از غرورم کم کنم. البته که اون زمان اونچه  ینتونستم کم یهفده سالگ یباال بندازم و فکر کنم چرا همون سالها و تو

 یکمرنگ شده بود. نوجوان یلیاون دوران خ یوبود و منِ بالغ وجودم ت یجوشان جوان زهیکرد غر یم تیمن رو هدا

به انسان  یتونه غرور کاذب یکنن م ششیهست و اگر همه ستا یو گم گشتگ یثبات یو تحول، ب رییتغ یاوج سال ها

 یو هر دو م رن؛یهاش رو دست کم بگ ییاگر همه توانا اره،یبه وجود انسان ب یقیتونه حقارت عم یدست بده، و م

 !هباش رانگریتونه و
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داشتم. پدرم ازم خواست به دو تا از  یبهتر یو سه، چهار ساله بودم و خواستگارها ستیروزها هنوز ب اون

و رفت و آمد  یشون و باهاشون ارتباط کالم نمیتا بب انیخواستگارهام که از نظر خودش خوب هستن، اجازه بدم ب

 !یدرست و اجتماع یدوست هیاگر خواستم،  یداشته باشم و حت

از خونه قرار گذاشتم.  رونیبار اون هم به اصرار خودش و پدرم ب هیشون  یکیکدوم جذبم نکردن. با  چیه ن،اومد

 نیا ریتقد ایبود. گو یحسابگر اریاحساس و بس یازش نگرفتم و حرف هاش رو درک نکردم. انسان زمخت، ب یحس

بازگشت نبود  یهم انتخاب کنم. سفرخسرو ب یستدو ینفر رو برا هینتونم  یاونهمه خواهان، حت نیبود که من از ب

دختر بور استاد  شیپ ه،یشهر روس یاز خونه ها یکی یتو نجا،یدلش رو ا یعنی ش،یزندگ هیسرما نیچون اون مهم تر

 جا گذاشته بود! ل،یخائیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «دوم بخش»

 یداستان نیبرگه ها و ا نیشدم. ا رهیروبرو خ دیسف واریبرگه ها بلند کرده و به د یسرم را از رو ،یدیسردرد شد با

بود که ذهنم را  بیعج ییبار در خانه ام، معما نیبار در محل کارم و ا کی د،یرس یبار به دستم م کیکه هر چند روز 

نا آشنا و  ی. خطینشان چیبدون ه دیپاکت سف کیدر بود،  یکه آمدم پاکت ال یکرد. وقت یسردرگم م یبه سخت

 نا آشناتر. یتیروا



 زن کی یها ادداشتی

115 
 

ها به  ادداشتی یبدانم، اما وقت یعل یهمکارها یرا شوخ نیرمان بود و دوست داشتم ا هیشب شتریداستان ب نیا

 من بود.  یبرا یعنی دیرس یدست من م

پشت در و سر کردنش، از خانه خارج شدم. پله ها را  زیگلدارم از آو یمبل بلند شده و با برداشتن چادر طوس یرو از

را زدم. چادر را با دقت دور صورتم قاب گرفته و منتظر باز شدن در ماندم.  نییطبقه پا هیرفته و در خانه همسا نییپا

 زده و سالم کردم. شیبه رو یدر را باز کرد، لبخند ش،ساله ا کی یهمراه پسر کوچولو یخانم فراق یوقت

 «د؟یخوب ،یخانم فراق سالم»

 «.. بفرما تو.یزمیآرام جان، عز سالم»

بغل مادرش، با آن  یکه تو نیلخت راد یبه موها یو با دست اشاره کرد که داخل شوم. با لبخند دست ستادیا کنار

 و گفتم: دهیکرد، کش ینگاهم م یدرشت مشک یچشم ها

 «داشتم ازت. یسوال هیشم.. فقط  یمزاحمت نم ممنون،»

 «جونم؟»

 کوتاه، گفتم: یمکث با

خواستم  ی.. مهیدونم اون پاکت از طرف ک یدر خونه مون بود.. راستش نم یپاکت ال هیکه از سر کار برگشتم،  عصر»

 «که امروز وارد آپارتمان بشه؟ نیدیرو ند یبپرسم شما کس

نامه  انیپا یپاکت که مربوط به کارها هیگفت قراره  ته،یبود گفت همکالس یخانم جوون هیعصر زنگ ما رو زدن.  بله،»

که  دمید ی.. منم در رو باز کردم، از چشمیتا تو خونه باش ادیب رتریاما چون کار داشت نتونست د اره،یتون هست ب

 «شد. جبعد هم از خونه خار قهیرفت سمت واحد شما و دو دق

 از تعجب گرد شد.  میها چشم

 «بود؟ یشکل چه»

 «هم داشت. یسبزه ابود، پوست  دهیپوش یکوتاه یشونه اش بود. مانتو یکوله رو هیداشت.  یبلند قد»

 :دیبه من که در فکر فرو رفته بودم، پرس ینگاه با
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 «ش؟یشناخت ینم»

 هول زده گفت: یتکان دادم. با صدا نیرا به طرف سرم

 «کردم. یدر رو باز م دیبه سرم، نبا خاک»

 زدم: شیبه رو یکمرنگ لبخند

 «نوشته است. یسر هیپاکت نبود، فقط  یتو یخاص زی.. چستین یمسئله ا چیه ز،یعز نه»

 را فشردم: شیرا دراز کرده و بازو دستم

 «.تییاز راهنما ممنون»

 یب یشده بود. درون جنگ دیکه سردردم تشد یبا او، آشفته و سردرگم پله ها را باال رفتم در حال یاز خداحافظ بعد

 کردم. یم یآشپز ریانتها با خودم و فکرم، فرو رفته بودم و با همان ذهن درگ

توانستم  ینم یکردم و حت ینم دایپ مینوشته با خودم و زندگ نیارتباط ا یبرا یسرنخ چیکردم، ه یم فکر هرچه

از  د،یاو از راه رس نکهیآرام و قرار نداشتم، به محض ا یتواند باشد. تا موقع آمدن عل یم یحدس بزنم کار چه کس

را  شیتکان خورد و دست ها نکشیرا باال برد که ع شیرورفته و به سمتش پا تند کردم. با تعجب اب رونیآشپزخانه ب

 میموها یباز کرد. خودم را به آغوشش چسبانده و دستم را دور کمر بزرگش حلقه کردم. دستش نوازش وار رو میبرا

در  یهمسر همدل و همراه بود که حت کیشدم،  یآمد و من بچه اش م یم شیپ یکه گه گاه ینشست. جدا از اوقات

 گذاشت.  یوقت م میداد و برا یگوش م میبه حرف ها هم یاوج خستگ

 گفت: رم،یرا محکم بسته بودم تا از عطر تنش آرامش بگ میرا خم کرد و کنار گوش من که چشم ها سرش

 «ست؟ ختهیشده که خانوم من انقدر به هم ر یچ باز»

 را به سمت صورتم آورد. شیرا بلند کرده و به چهره اش نگاه کردم. دست ها سرم

 «؟یچرا انقدر درهم برهم شد ن،یهاش رو بب اخم»

کرد. دستم را گرفت و به  یم شتریرا ب یخستگ نیا ،یفکر یرینوع حرف زدنش خنده ام گرفت. خسته بودم و درگ از

 رقم خورده بود! یا روزهیکاناپه ف نیا یکه رو ییسمت کاناپه کشاند، چه عاشقانه ها
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دانستم چطور  یصحبت کنم، نم یدوست داشتم با عل نکهیرغم ا یشدم، عل یم یموضوع ریکه به شدت درگ یگاه

 :دیاستراحت، پرس یکتش را درآورد و بعد از کم یو عل مینشست یشروع کنم. وقت دیبا

 «کن برام. فیتعر خب،»

 قهیز دقگذاشته بودم، اشاره کنم. خم شد کاغذها را برداشت و بعد ا یعسل یتوانستم با دست به کاغذها که رو فقط

 نگاه کردن، سرش را به سمتم چرخاند: یا

 «بازم؟»

 خشکم را با زبان تر کردم. یرا تکان دادم و لب ها سرم

 «برگردم اومده و رفته. مارستانیاز ب نکهیخونه، قبل از ا آوردن»

 «نفره؟ هی یدون یاز کجا م اومده؟»

دختر  هیمنه امانت داره برام. اونم در رو باز کرده.  یگفت، زنگ خونه اونا رو زده و گفته که همکالس یفراق خانم»

 «جوون بود.

کرده و با لحن  کیرا به هم نزد میشد. ابروها رهیدرون دستش خ یبه کاغذها ز،یر ییو با چشم ها دیکش یبلند نفس

 کردم: شیصدا یناالن

 «کار کنم؟ یحاال چ ؟یعل»

 داد.  هیکاناپه تک یپرت کرد و به پشت یعسل یرا رو کاغذها

 «تا کجا ادامه داره یباز نیا ینیو بب یکه بازم صبر کن نهیراه ا نیبهتر دیشا»

 را در حدقه گرداندم.  میها چشم

 «رو ندارم که داستان بخونم. ایمسخره باز نیمشت کاغذ به دستم بدن؟ من وقت ا هیبار  هیکنم که چند روز  صبر»

 «ست؟ین ینوشته ها واقع نیکه ا یکن یتو فکر م یعنی»

 را باال انداختم. میو شانه ها دهیکش یبلند پوف
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به  یچه ربط زایچ نی.. بعدشم، اصال اسهینو یخاطره هاش رو م زیبه ر زیحوصله داره که ر یلیباشه، خ یواقع اگرم»

و  مارستانیآدرس ب یشناسمش ول یکه نم هیاز کجا اومده؟ اون ک ه؟ینوشته ها مال ک نیفهمم ا یمن داره؟ من نم

 «نه ام رو هم داره؟خو

 کرد.  یبا آرامش نگاهم م یعل

 «.یکنه عل یام م وونهیفکرها داره د نیا»

 شد: رهیخ مینافذ، به چشم ها یرا درآورد و با نگاه نکشیع د،یرا جلو کش خودش

که  یمانیاز اعتماد من به تو رو، باور و ا یتونه ذره ا ینم یزیچ چیو رو بشه ه ریهم ز ایدن ؟یانقدر نگران یاز چ تو»

 «نداره. ییمعنا ینگران نهمهیراحت باشه، ا التیاز جانب من خ یبهت دارم رو عوض کنه. وقت

 زد: لبخند

کنم تا  یخوره خودم کمکت م یم یکاغذا به چه درد نیو ا هیماجرا از طرف ک نیکم صبر کن اگه مشخص نشد ا هی»

 «.میفتیدنبالش ب ،یبخواکه  یهر جور و از هر راه

در کنارم بوده و  شهیمشترک هم یدر طول سه سال زندگ یعل ست؛یماجرا ن نیمحبت نگاهش کردم، فقط االن و ا با

را پشت سر نگذاشته ام،  یکه گذشته چندان جالب یمن یبرا یبزرگ یها همه دلگرم نیبه من اعتماد داشته و ا

گرفت. دستش را گرفتم و خودم را به  فملبخندش پررنگ تر شد و دستش را به طر دم،یهستند. خودم را جلو کش

و من  ردیدور قلبم را فرا بگ یمثل حباب یباعث شد، آسودگ میها قهیشق یرو زشیر یاش چسباندم و بوسه ها نهیس

 فرو بروم! نیریش یدر خلسه ا

ساعت طول  میکنم، ن داریب نشیز خواب سنگرا ا یشدم. صبحانه را آماده کردم و تا عل داریساعت هشت ب صبح

رفت تا آماده شود،  یکه به طرف اتاق م یخورد و در حال ییشده بود با غرغر چند لقمه سرپا رشیو او که د دیکش

 گفت:

 بشم.  ادهیپ یآرت یب ستگاهیا ی. تو رو برسونه به دانشگاه منم جلورمیبگ یدونه تاکس هیتوام آماده شو تا  _

 زد: یو زمان غر م نیکه به جان خودش و من و زم دمیشن یکمرنگ شده بود، هنوز م شیکه صدا یحال در

بشم امروز چرا انقد  داریکشه ب یطول م یدون یبودم. تو که م یدر ارشاد م یجلو دیهشت با ه؟یچه وضع نیآخه ا _

 ؟یصدام کرد ریبا تاخ
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امروزش خبر نداشتم  یکار یت. من اصال از برنامه نوش یمن م یخودش را به پا یها ینظم یداشت ب شهیهم مثل

را شانه  شیو موها ستادهیا نهیآ یجمع کرده و به اتاق رفتم. جلو عیرا سر زیخواهد به ارشاد برود. با خنده م یکه م

داد، با  رونی. نفسش را پر از حرص بستادمیسرش ا شتو پ دهیکش رونیب یواریرا از کمدد پلماتیزد. مانتو د یم

 :دمیخنده به شانه اش کوب

 نهیارشاد.. حاال هم برو کنار لطفا تا بتونم آ یبر یخوا یکه م یگفت یکلمه بهم م هی شبیغر زدن د نهمهیا یبه جا _

 .نمیرو بب

آمدم  یبا خنده کنار م دیجور وقت ها که او کالفه بود، من با نی. ادمیتکان داد و من باز خند نیرا به طرف سرش

 گرفت.  یباال م مانینه بحث و دعواوگر

 شد.  ادهیپ ستگاهیا یگرفت و خودش هم جلو یتاکس

 یرا برا سانسیل یدانشجو یرفتم. امروز قرار بود تعداد یم مارستانیظهر در دانشگاه کالس داشتم و بعد به ب تا

را من  مارهایو دکتر بخش گفته بود من آنجا باشم که اگر خودش کار داشت مصاحبه با ب اورندیب مارستانیاز ب دیبازد

 انجام بدهم.

واضح و  دیبا زیمن همه چ یوجود نداشت، برا ییمعما چیمن ه یآن نامه بود. در زندگ ریطول کالس ذهنم درگ تمام

 آن مجهوالت خواهد شد.  ریاز ذهنم درگ یبخش شهیروشن باشد وگرنه هم

 به راه افتادم. مارستانیاز دانشگاه خارج شده و به سمت ب یکالفگ اب

 بلند گفت: ییزن با خنده نگاهم کرد و با صدا یمارهایاز ب یکیشدم،  شگاهیوارد آسا یوقت

 .نجاستیا یک نیبه به، بب _

 با سرعت به سمتم آمد و گفت: بعد

 حرف بزنم؟تا من باهاشون  یزنگ به خونوادم بزن هی یتون یم ،یمانل _

عوض کردم و  یپزشک دیسف یتکان داده و به اتاق رفتم. مانتوام را با مانتو نیخونسرد سرم را به طرف یحالت با

 یسال سوم روانشناس یام، منتظر آمدن دانشجوها یگوش یها امیهمانجا نشسته و بعد از چک کردن تماس ها و پ

از اتاق خارج شده و به استقبال شان رفتم. با  ه،آمد شیهمراه دانشجوها اضیبهم خبر دادند که استاد ف یشدم. وقت

 گفت: شیلبخند به استاد سالم کردم و او با افتخار نگاهم کرد و رو به دانشجوها
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خونه.  یجا مشغول به کار شده و داره دکترا م نیزرنگ و باهوش من بود.. االن ا یاز شاگردا یکیبچه ها، آرام  _

 .رهیگ یدانشگاه م یما رو هم تو یروزا جا نیهم

 ادب سر خم کردم. با

 شاگرد شمام. شهیاستاد، من هم نیدار اریاخت _

من  یدانستم در دل تک تک شان آرزوست که جا یخاص نگاهم کردند. م یاستاد با غبطه و حسرت یشاگردها

. چه شور و حال رندیهمکار، قرار بگ کین کننده، بلکه به عنوا دیمکان نه به عنوان بازد نیدر ا یباشند و بتوانند روز

عشق و عالقه ام به رشته  ادیاندازند.  یگذشته ام م ادیدانشجوها مرا  نیزند. ا یموج م شانیدر چهره ها یا یجوان

 میا ستادهیکه ا ییجا نیا یو آرزو میشان بود هیما هم شب یروز دیایب ادمانیما هستند تا  یبرا یا زهیها انگ نیام، ا

 . میرا داشت

 یو دکتر صادق میرفت ی. به اتاق کاردرمانمیو وارد بخش زنان شد میشان کردم. پله ها را باال رفت ییدست راهنما با

تخت  یرو مارهایاز ب یتعداد م،یداد. بعد داخل چند تا اتاق رفت یخوب حاتیتوض یروان مارانیب یدر مورد کار درمان

 بودند. دهیدراز کش شانیها

گفت و  یهم نظرات خودش را م اضیدادم. استاد ف حیتوض مارهایب یو امکانات رفاه شگاهیآسا یمورد فضا در

. دو، سه نفر میمصاحبه کن مارهایتا با چندتا از ب میرفت یدادند. بعد به سالن غذاخور یدانشجوها همه با شوق گوش م

 اتاق بودند، رو به آن ها گفتم: یتو

 ره مصاحبه کنه؟تون دوست دا یکیکدوم  _

 یآمد. با دست به صندل یبود، از جا بلند شد و به سمت صندل یشد بستر یم یساله که چهار ماه یس یزن با،یفر

 روبرو اشاره کرده و رو به استاد گفتم: یخال

 .نیمصاحبه رو انجام بد نیاستاد، شما اول دییبفرما _

 نشسته بودند، قرار گرفت و گفت: یغذاخور یفلز یها مکتین یاز دانشجوها، که دور تا دور ما رو یکیکنار  استاد

 کنم، خودت شروع کن. یخواهش م _

شروع کردم و سواالت مربوط  ماریاسم ب دنیرا با پرس یصینشستم و مصاحبه تشخ یصندل یگفته و رو یاجازه ا با

سوابق مربوط به  ،یو مشکالت خانوادگ یبودنش، مشکالت جنس یمدت بستر مار،یمصاحبه مثل مشکل ب نیدر ا
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تشکر  بایدادم و از فر هیتک یبه صندل ،تمام شد قهیو مصاحبه که بعد از حدود ده دق دمیاش را پرس یدوره کودک

 نیبه ا دیبازد یبرا یروانشناس یبلند شد و به راهرو رفت. از بس بچه ها شیکردم و او با تکان دادن سر، از جا

از آنها با روند و سواالت  یادیتعداد ز بایبه قرعه شانس مصاحبه شده، تقر مارهایب نیآمده اند و هر بار با ا مارستانیب

خودشان  یماریب میعال یگاه یو حت ندیبگو دیبه ضررشان است و نبا ییدانند چه جواب ها یم گریو د هستندآشنا 

 دهند. یجواب م ده،یرا نپرس یدانند و سوال یرا هم بهتر از ما م

 گفت: شیرو به بچه ها استاد

 داشتن؟  یچه مشکل بایخب بچه ها، به نظرتون خانم فر _

. دندینرس یاصل صیکدام به تشخ چیداشتند اما ه یتر کینزد صیدو نفر تشخ یکیداد،  یکدام از بچه ها جواب هر

 لبخند زده و گفتم:

 یزد و تو شیآت رو یبار دکه روزنامه فروش هیگفت  نیداره. اگه دقت کن یضداجتماع تیاختالل شخص بایفر _

 تا بترسه. شیکوله پشت یکه با دوستش دعوا کرده، موش گرفته و انداخته تو یبچگ

 یلیمصاحبه کرد. خ اضیبار من کنار دانشجوها نشستم و استاد ف نیبود. ا الیل م،یکه باهاش مصاحبه کرد یسوم نفر

به من کرد و  یست، نگاه یبستر نجایچند وقت است ا دیازش پرس یداد. وقت یو روان به سواالت جواب م سیسل

 مکث گفت: یو بعد از کم دیلبش را جو

 .انیم دنمیبه د یچهار ساله، خونوادم گاه _

 یخانواده ا چیه یاست و از طرف شگاهیآسا نیافراد ا نیتر یمیو جزء قد نجاستیگفت، او سالهاست که ا یم دروغ

 . ندیایب دنشیندارد که به د

 استاد گفت:از سواالت  یکیجواب  در

 شن یگوشم تکرار م یشنوم که تو یم ییصداها هی یمن گاه _

 ؟ییچه صدا _

 داد. یراحت جواب م یلیخ الیکرد و ل یبا مهارت مصاحبه م استاد
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کنه ها، فقط نوکش  یکشه. تن درخت رو سوراخ نم یم ییشکل ها هیتن درخت  یپرنده با نوکش داره رو هیانگار  _

 کنه. یم یحکاک یشکل هیکشه و  یتن درخت م یرو رو

 داشت!  یبیعج یداریتوهم شن چه

 :دیپرس استاد

 "آش نخورده و دهن سوخته"ضرب المثل رو بهمون بگو  نیا یمعن _

 لبخند زد. الیل

پول دارن. انگار خدا خودش خواسته بهشون اون نعمت رو بده ما چرا  یلیهستش که خ ییدرمورد اون آدما نیا _

ده، با  یبچه بهش م هی هویکه خدا  هیخب به ما نداده به اون داده.. در مورد مادر م؟یسرزنشش کن دیبابت داشتنش با

و مادر  هیدونست عشق به فرزند چ یبچه اصال نم اونتو دل مادر. زن قبل داشتن  ادیاومدن اون بچه عشقش هم م

 ه؟یشدن چه شکل

و تشکر پلک زدم و شانه  دییتا یبلند شدم و به سمتش رفتم. به معنا مینگاهم کرد. از جا الیکه تمام شد، ل مصاحبه

 اش را فشردم. 

 یبر یتون یممنون، م _

 که انقدر خوب به سواالت جواب داد. دیکن قیرو تشو الیبچه ها، ل_

 یکردم که صدا یدست بلند کرد و از سالن خارج شد. به رفتنش نگاه م شانیبرا الیدست زدند و ل شیها برا بچه

 :دمیرا شن اضیاستاد ف

 داد؟ یبه سوال ها م یربط یب یچه جواب ها نیدیفکر. د یداره با اختالل محتوا یزوفرنیخانم اسک نیبچه ها ا _

بروند، همه بچه ها با من و  نکهیبدرقه کردم اما قبل از ا مارستانیاز تمام شدن مصاحبه ها استاد را تا دم در ب بعد

 انداختند. یادگاریعکس  مارستانیدر ب یاستاد جلو

 لب خدا را شکر گفتم و به داخل رفتم.  ریداده و ز رونیرا پرصدا ب نفسم

 یماریاز پرستارها ب یکیو  رایوارد شدم، سم یرا تند کردم. وقت میآمد قدم ها یکه از راهرو م یادیز یسر و صدا با

هم  یکردند. عده ا یخارج شده و نگاه م شانیق هااز اتا مارهایبردند و همه ب یرا با هل و به زور به سمت اتاقش م
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 یکه سع یدر حال مش،یشناخت یم ایکه با اسم در یراهرو تجمع کرده بودند. کنارشان زدم و وارد اتاق شدم. زن یتو

که آن  یدر حال یگریکرد. پرستار د یو داد م غیبلند ج یو پرستار رها کند با صدا رایکرد خودش را از دست سم یم

با  رای. سمم. جلو رفتدیبالفاصله از حال رفت و خواب ایکرد و دن قیبهش تزر یرا گرفته بودند، مسکن شیدو، دست و پا

 دیاش کش یشانیبه پ ینفسش را پر صدا فوت کرد و دست دنمید

 م؟یشد یچه گرفتار ینیب یم _

 شده؟ یچ _

 .نییخواست خودش رو از پنجره پرت کنه پا یم زولهیتو اتاق ا وونهیبابا، د یچیه _

 ترس نداره، پنجره ها حفاظ دارن. نهمهیا نکهیا _

 بره، منتظرشه. دیگفت با یفقط پرستار رفت برش گردونه که بهش حمله کرد و کتکش زد. مدام م میدیما هم نترس _

 کردم: کیرا به هم نزد میابروها

 ؟یمنتظرشه؟ ک _

 را باال انداخت. شیها شانه

 .اوردیدونم، اسم ن ینم _

اش  یشانیپ یدرشت عرق رو یو دانه ها ایبه چهره غرق در خواب دن ینگاه میاز اتاق خارج شد. ن یبا خستگ رایسم

 تکان دادم.  یبود، انداختم و با افسوس سر شیکه به خاطر تقالها

 یتوانم در لحظه ها یام دادنش را ندارد. من متوان انج یرا دوست دارم چون انقدر سخت است که هر کس کارم

 یریاز دست دادن ندارند، از بدتر شدن حال شان جلوگ یبرا یزیچ گرید یوقت ایشان باشم  یسختِ انسان ها، ناج

 روانشناس! کیقدرت من است، قدرت  نیکنم. ا
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 1979 لیآور 21

با  ایکنم دن یکنم. حس م یل ها دوباره تجربه اش مکه بعد از سا یداشتم. حس اقیشدن اشت داریب یصبح، برا امروز

 ! یو طوالن قیعم یتونم راحت تر نفس بکشم، نفس ها یمشت منه. حاال م یهاش تو ییبایهمه ز

 !یاز ته دل و واقع یتونم راحت تر بخندم، خنده ها یم حاال

که دوباره  ییایآر لیو اص یمشک یدوباره شور عشق به سمتم هجوم آورده. فکر نگاه نافذش، فکر اون چشم ها حاال

که به  یهم متوجه شد و در حال دیکه آناه یرفته بودم، طور قیعم یکرده بود. با لبخند به خلسه ا جمیشون، گ دمید

 رفت، با خنده گفت: یسمت آشپزخانه م

 «!ایسوف یستین ایدن نیا تو»

  ؟یچ یعنیعشق  دیفهم یکردم، اون چه م نگاهش

 یشوک بودم و باور نم یتا شب تو دمشیکه د روزیخوشحال بودم. د میزندگ یاندازه همه روزها زدم، امروز به لبخند

هر طور که شده مال من بشه. ته دلم غنج رفت و با خجالت و خنده دست  دیکردم دوباره برگشته. حاال که برگشته با

 هم گره زدم. یهام رو تو

کشور  نیرو مهمان ا دیخورش شهیزمان، هم نیدر ا هیخوب و فرح بخش روس یبودم، هوا اطیح یعصر تو تا

بهونه  هیبتونه  دیو شا میبهره رو ببر نیشتریب عتشیاز طب میبزرگه تا بتون متیغن هیما  یکنه و برا یسرمازده م

 کردن! یعاشق یبزرگتر باشه برا

کردم.  یمن هم بهش کمک مروزها  شتریب نیهم یخونه کند بود برا یانجام دادن کارها یشده بود و تو ریپ دیآناه

و برگشتنم به  انیآدر یگذروند. بعد از ماجرا یروزش رو با مطالعه م شتریپدرم حجم کارهاش رو کمتر کرده بود و ب

کردن  دایپ یبرا یمیتصم چیاستعفا دادم و هنوز هم ه بعدخونه، فقط دو سال بعدش به کار کردن ادامه دادم و  نیا

 شغل مورد عالقه ام ندارم. 

بودم. موهام رو از دو طرف بافته بودم و  دهیزانو بود، پوش ریکه تا ز یرفت. دامن بلند یم یبود و هوا رو به خنک عصر

 دلقک! کی دیکردم؛ عقا یمطالعه م یآلمان یکنار حوض نشسته و رمان

ته و به داد انداخ یچرمم که شش عصر رو نشون م یبه ساعت مچ یبا تعجب نگاه دم،یزنگ در رو که شن یصدا

 :دمیسمت در رفتم. همزمان با باز کردن در پرس
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 «ه؟یک»

 ،یمشک ییشده بود. من در رو باز کرده و نگاهم درون چشم ها رید یلیکه خ دم،یفرد مقابل رو شن یصدا یوقت و

 انداخت و گفت: نییاز طرف هر دومون، سرش رو پا ره،یو خ یطوالن یمات شده بود. بعد از نگاه

 «کتاب رو بهشون داده بودم. هیاستاد آوردم، قول  یبرا هیهد هی»

 شتریکردم بم بودن صداش ب یشد و با خودم فکر م یکردم. صداش درون گوشم تکرار م یبا بهت نگاهش م همونطور

 کلماتش مردانه تر شده.  یو لحن ادا

 «هستن؟»

دستم رو از در جدا کرده و به سمت موهام بردم و بافت ها رو به پشت شانه  هی ،یخودم اومدم و با دستپاچگ به

تونستم اون ها رو از نگاه خسرو دور کنم. با حرکت دستم سرش رو باال آورد و  یکار م نیبا ا ایکردم، گو تیهدا

که  یال برد، طورده بود، ضربان قلبم رو به شدت بایموهام لغز یکه رو یرچشمینگاه ز نیحواسش بهم جمع شد و هم

 .دمیشن یقرارش رو م یب یتپش ها یخودم به وضوح صدا

 «.دیی.. بله هستن.. بفرماب»

نگاهم کنه از کنارم رد شد. چه تالش  نکهیتا وارد بشه. بدون ا دمیچسب واریبه د بایو تقر دهیرو کنار کش خودم

گذشت.  یکه داشت از کنارم م یا هیهمون چند ثان یبه شماره افتادم تو ینفس ها یبود کنترل کردن صدا یسخت

 و رو کرده بود. ریتونستم تظاهر کنم که خونسردم، تب داغ عشقش همه وجودم رو ز ینم

 پهنش نگاه کرده و گوشه لبم رو به دندان گرفتم.  یپشت سر به قد بلند و شونه ها از

 ستادهیکنار حوض ا ش،یون روز اول، دوازده سال پنرم پشت سرش رفتم. باز هم مثل هم ییرو بسته و با قدم ها در

 بود. با عجله جلو رفتم و گفتم:

 «اتاق کارشه. یآقاجون تو د،ییبفرما»

 یبود. نفس« آقاجون»لفظ  ریشک از تاث ینگاه خاص ب نیشد. ا دهیکه نگاهش از گوشه چشم به سمتم کش دمید

 کوتاه به سمت پله ها رفت.  یگرفت و با تشکر قیعم

 رو صدا کردم.  دیرو به سمت آشپزخانه کج کرده و آناه راهم
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 «اجان؟یسوف بله»

 زده و گفتم: یلبخند دیپخت. به سمتم که چرخ یو شام م ستادهیرفتم. پشت گاز ا نییها رو پا پله

 «اومده. خسرو»

 رو باال داد. تن صدام کم شد: ابروهاش

 «آقاجونم آورده. یبرا هیهد هی انگار»

 «روشن! چشمت»

 :دمیخجالت لب به دندان گز با

 «چشم من؟ چرا»

 .دیخند

 «چشم دلت روشن. پس»

 خنده به سمتش رفتم. با

 «خوام شربت بهارنارنج درست کنم. یم ؟ید یم نتیبلند رو از کاب هیپا یها وانیل اون»

 رفت و در همون حال گفت: دیسف یفلز نتیسمت کاب به

تا تو  ارهیخوشمزه رو ب یشربت ها نیا رانیکه برامون از ا میرو دار استاد یرانیا یشاگردا نیرو شکر که ما ا خدا»

 «.یکن یباهاش دلبر یبتون

 اسمش رو خواندم و اون قهقهه زد. بعد از سال ها از ته دل شاد بودم، حس نو شدن داشتم.  غویج غیج ییصدا با

 یها وانیل یسبو بود، همِش زدم و بعد تو یکه تو یآب خنک ختنیو با ر ختهیپارچ ر یشربت رو تو ظیغل عیما

 . ختمیر یا شهیش
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لحظه ورود، ابتدا جلب  نیکردن از هم یشرط دلبر ره،یچهره ام رو بگ یگوشیرو باز کرده و با کش بستم تا باز موهام

به هوا  اون نوجوان سر گهیکه من د دیفهم یم دیشده، بود. اون با جادیکه در من ا یراتیینظر خسرو با حس کردن تغ

 و نه ساله ام! ستیجوان ب هی. من حاال ستمین شیثبات دوازده سال پ یو ب

پدرم، وارد شدم و  دِییخونه باال رفته و در اتاق پدرم رو زدم و منتظر شدم. با بفرما یورود یاز پله ها نهیطمان با

 دوباره سالم کردم و گفتم:

 «.نیاومد خوش»

بلند  فیپدرم که کنار رد یبه رو یو من چقدر تشنه نگاه نافذش بودم. لبخند نهیرو باال نگرفت تا من رو بب سرش

 بهم کرد و گفت: ینگاه ییرو به سمتش گرفتم. با خوشرو ینیشده، نشسته بود، زدم و س دهیچ یکتاب ها

 «به اتاق. یبا خودت آورد ییبه، دست گلت دردنکنه دخترم.. عجب بو به»

 یکردم خسرو اون لحظه داشت نگاهم م یبودم چون حس م دهیپدرم خجالت کش فیلب تشکر کردم، از تعر ریز

 کرد.

تشکر کرد و  یزیر یپدرم نشسته بود، کامال خم شدم. با صدا یمقابل اون، که چهارزانو روبرو ینیگرفتن س یبرا

 یکمرنگ رو یخندکرد، لب کیاش نزد ینیرو به ب وانیکه خسرو اول ل دمیرو برداشت. کنار پدرم نشستم و د وانیل

 اون رو هم مست کرده بود. رنجبهارنا یشک بو یاز شربت رو خورد. ب یلبش نشست و بعد جرعه ا

چهره من رد شدن تا به پدرم  یاول از رو گوشانهیرو بلند کرد، مقصد نگاهش پدرم بود اما چشم هاش باز سرش

 .دنیرس

 «.دیاز خوندنش لذت ببر دوارمیکه قولش رو بهتون داده بودم، ام یهمون کتاب نیا»

 !دریزمزمه کردم؛ کل رلبیو من اسم کتاب رو ز دیقطور کتاب ها کش یدستش رو به جلدها پدرم

 اسم رو داشت. نیکه خسرو آورده بود هم یده جلدِ کتاب هر

 :دمینگاهش کنم، رو بهش پرس نکهیرو به سمت کتاب دراز کرده و جلد محکمش رو لمس کردم. بدون ا دستم

 «هست؟ یدر مورد چ ر،دیکل»

 «.یرانیخانواده کرد ا هیرمانه، در ده جلد.. داستان  هی»
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 کردم. ینگاهش رو حس م ینیسرم رو به سمتش برگردونم سنگ نکهیرو باال دادم، بدون ا ابروهام

 :دیاول، با پدرم در مورد کتاب حرف زدند. بعد پدرم پرس قهیدق ده

 «.یاز همسرت جدا شد دمیشن»

 یمقدمه پدرم واقعا شوکه کننده بود. خسرو با تعجب سرش رو بلند کرد، اول چند لحظه به صورت جد یب سوال

لبش نشست. چقدر لبخندش رو دوست داشتم،  یرو یکرد، مات شد و بعد لبخند ینگاهش م میپدرم که مستق

 داد. یتر نشون م نیصورتش رو منعطف تر و دلنش

 «دوستان از احواالتم بهتون گفتن. پس»

 سر تکون داد. پدرم

 «خوبم دورادور خبر دارم. ی.. من از حال و روز همه شاگردایخبر نبودم چون شاگردم بود یاز روزگارت ب بله،»

بودن که  یبزرگ یبهم دوخته شده بود که انگار کلمات وزنه ها یقدردان سر تکون داد. لب هاش طور یبا حالت خسرو

 موضوع براش سخت بود. نیمن، حرف زدن درباره ا شیپ دیشا لب هاش خارج بشن. یتونستن از ال ینم

 رو با زبان تر کرد و گفت: لبش

 «بچه.. هیازدواج شکست خورده با  هی»

 پر از تاسف شد: صداش

. همسر سابقم دوباره ازدواج کرده و بچه ام رو هم با خودش برده، به نمینذاشت بچه ام رو بب یحت یاز مدت بعد»

 «.یراحت نیهم

 هم گره خورد: یتو لیخائیاستاد م یهاابرو

 «هم محروم کنه؟ دنشیاز د یبچه ات رو ازت دور کنه و تو رو حت یگذاشت یراحت نیهم به»

 شد. صداش خشدار شد: دهینگاه خسرو کش یاز غم رو یا هیکردم سا حس

 یجو متشنج به سر ببره.. همسر سابقم کوتاه نم هی یخواستم مدام تو یبچه ام مجبور بودم. نم یآرامش زندگ یبرا»

 «شدم پا پس بکشم تا آرامش فرزندم پا برجا بمونه. یاومد، بعد از چند بار رفتن به دادگاه، راض
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 زد و رو به من گفت: یمصلحت یبه صورتش چشم دوخته بودم. لبخند یدر سکوت نگاهش کرد و من، با ناراحت پدرم

 «خوشمزه بود. یلی.. خیبچگ یرنارنج تون منو برد به خاطره هابها یبابت شربت، بو ممنون»

 روح زدم: یب یلبخند ش،یناراحت ریتحت تاث هنوز

 «جان. نوش»

 جا بلند شد. از

 «کنم یرفع زحمت م گهیاجازه تون استاد.. من د با»

 از جاش بلند بشه، گفت: نکهیبدون ا پدرم

 «شام بمون. یبرا»

 «شم. یمزاحم نم نیاز ا شتریب»

 «!یطور راحت هر»

اصرار  ادیز نیهم یخسرو هستم و برا شتریدونست که من چقدر مشتاق حضور ب یدست استاد حرصم گرفت، م ار

 لب گفت: ریرفت ز یکه به سمت در م ینکرد. بلند شدم تا بدرقه اش کنم. در حال

 «نینکش زحمت»

از اون سال ها بود اما من  میتم به خاطر شرمندگداش یسینداشتم من رو جمع ببنده، اگه من باهاش رودروا دوست

 موندم.  یخسرو، تو م یبرا شهیهم دیبا

 یانگشت ها یرو یام دراز کردم، نگاهش لحظه ا یطب یها ییکه پام رو به سمت دمپا ی. موقعدیهاش رو پوش کفش

 هیبق شینکنه هنور هم پ فکر نکهیا یهاش خبر داشتم و برا تیچون از حساس دمیو من لب گز دیالک خورده ام لغز

 گردم، گفتم: یم منطوریه

 دنشیمهمش به د یدو تا از شاگردا یکی ی. فقط.. فقط گاهارهیاستاد، شاگردهاش رو به خونه نم گهیساله که د چند»

 «اتاقمم. یکه اونموقع من تو انیم

 رنگ گلدارم، باال آورد. اما همونجا توقف کرد. یگلبه زیشوم یهاش قوس گرفتن، نگاهش رو تا رو لب
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 «...ایبود  حیحرف ها توض نیا»

 کاره گذاشت. ابروهام رو در هم گره زده و حق به جانب گفتم: مهیکه بزرگتر شده بود حرفش رو ن یلبخند با

 «بگم.خونه براتون  یروزا نیا یاز حال و هوا یاطالعات هیبهتره  ن،یستیکردم چون چند ساله ن فکر»

 رفت. نییها رو با آرامش پا پله

 «ده. یبهم نم یبنده حس خوب یمنو جمع م شمیدوست دوازده سال پ نکهینفرم، ا هیمن  یزا اطالعاتت ول ممنون»

بود  یعال نیدونست، ا ی. هنوز هم من رو دوست خودش مدمیدندان کش ریکنترل نشده، لب هام رو ز یلبخند با

رو  ییجمله مجوز چه کارها نیکارها براش بکنم و اون ندونست که با گفتن ا یلیتونستم در مقام دوست خ یچون م

 بهم داده. 

اومد به سمتش رفت و باهاش  یآشپزخونه رو باال م یکه داشت پله ها دیآناه دنیو با د دیکش یبلند نفس

. ستادیدر کمال تعجب به سمت من اومد و کنارم ا . منتظر بودم بره اماستادمیکرد. همونجا کنار حوض ا یاحوالپرس

لبه حوض گذاشته بودم برداشت. گوشه صفحه مورد نظرم رو تا زده بودم تا گمش نکنم.  یخم شد و کتاب رو که رو

 از رمان را زمزمه کرد: یخونه، جمله ا یمن م یکه انگار برا ییدست انداخت و همون صفحه رو باز کرد و با صدا

 «.ستمیمن راهب ن یکند، ول یزندگ دیراهب با کیکنم که  یم یزندگ یمرا ترک کرده است، طور یارم یاز وقت »

 رو باال آورد و نگاهم کرد، صداش پر از خنده شد: سرش

 «.یحفظ کن یتون یکه شماره صفحه شون رو نم بهی.. عجیکن یگوشه کتاب هات رو تا م ،یعادت رو دار نیا هنوز»

که  ییعادت ها یتا نخندم از خوش دمیدندان کش رینگاهش کردم که حواسش به کتاب بود و لب هام رو ز یرچشمیز

 هوا چند بار تکون داد و گفت: یذهنش مونده. کتاب رو تو یبعد دوازده سال هنوز تو

 تا بخونم. ید یبعد تموم شدنش، به منم امانت م _

جمله محکم؛ دلم به تپش افتاد و سرم رو  هیلحن آمرانه و  هید. بو ینه خواهش داشت و نه جمله اش درخواست لحنش

 نه.  ایدونم اصال متوجه شد  یتکون دادم و نم دییتا یبه معنا
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سال ها. برگشتم و دوباره لب حوض نشستم.  نیجا موند، مثل تمام ا ششیاش کردم. اون رفت اما دل من پ بدرقه

 یکردم، البال کیام نزد ینیه خونده بود رو لمس کردم. کتاب رو به بک یبرداشته و اون صفحه ا اطیکتاب رو با احت

 گشتم. یاز خسرو م ییتار و پود کاغذ به دنبال بو

انسان  هیمن  یعنی نیدوازده ساله رو درون خودش داره و ا یارزشمنده، قلب من عشق یلیکنم وجودم خ یم حس

 دوانده بود!  شهیحس درون تک تک سلول هام ر نیاز ا یخاص یارزشمندم. شاد

انتها  یب یشبانه ام شروع شد. دوباره خواستنش تب آلود تر از اون سال ها شروع شد، شروع االتیو خ اهایرو دوباره

 !دمیحوض افتاد و من بهش خند یتمام تو یانقدر هول بود که با حواسپرت یروز هیکه  یخواستن پسر یبرا

 د،یسف کدستی یو با لباس ها دهیت دونفره اش با مادرم دراز کشتخ یقبل از خواب به اتاق پدرم رفتم. رو شب،

نشد؛ کمتر  یاون مرد قبل گهیبود هرچند بعد از مرگ مادرم د ایپدر دن نیباتریمن ز یآماده خواب بود. هنوز هم برا

 .نهیش یچشم هاش م یتو یخنده، کمتر شاد یم

کابوس باعث  نیوارد رابطه بشه، ا دیفراموش کردنش با آناه یحاال که مادرم مرده پدرم بخواد برا دمیترس یم لیاوا

بشم و به سمت اتاق خواب پدرم برم و گوشم رو به در بچسبونم تا  داریوقت ها نصف شب از خواب ب یلیشد خ یم

 کردم.  یرو م ارک نیمن واقعا ا یمطمئن بشم که پدرم تنهاست. شرم آوره ول

 و با تعجب نگاهم کرد: برداشت شیشانیپ یدستش رو از رو پدرم

 «شده دخترک خوشگلم؟ یزیچ»

 کمرنگ زد و دستش رو به سمتم دراز کرد: یبه مادرم مهربونش کردم. لبخند هیشب یمعصوم، نگاه ینگاه با

 «؟یبگ یخوایم یچ نمیبابا بب شیپ نیبش ایب»

 نشستم و به صورتش نگاه کردم. ابروهاش رو باال برد. کنارش

 «جون.بابا نه، آقا البته»

 زد و گفت: ی. بعد چشمکدیبلند خند یو اون با صدا دمیاعتراض به بازوش کوب با

. پس بگو چرا اون شربت رو میشربت خوش طعم از دست دخترمون بخور هی میخسرو ما هم تونست هیسا ریز امروز»

 «.یروز نیهمچ یبرا یاز دستم.. نگهش داشته بود یکرده بود میسفت و سخت قا
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 :دمیمقدمه پرس یزنه، ب یداره از عالقه ام به خسرو در لفافه حرف م یپدرم خودش به راحت دمید یوقت

 «کنه؟ یکار م کجا»

 رو دوباره باال داد: ابروهاش

 «دنش؟یبه د یبر یخوا یم»

 آقاجون نگاه کردم. نگاهش نرم تر شده بود. یخجالت بکشم به چشم ها نکهیا بدون

 «ش غذا هم ببر.برا دنشیبه د یبر یخواست هروقت»

کاغذ و خودکار  یپاتخت ی. خم شد از رودمیلب هام رو به داخل دهان کش رم،یخنده ام رو بگ یجلو نکهیا یبرا

 یو اون در حال دمیتکه کاغذ رو به سمتم گرفت، از دستش قاپ نکهیبرداشت و مشغول نوشتن آدرس شد. به محض ا

 ذاشت، گفت: یبالشت م یکه دوباره سرش رو رو

 «من بهت ندادم. ،یآدرس رو خودت از دفترچه ام کش رفت نیا»

 «!حتما»

 تخت بلند شده و به سمت در رفتم. یچابک از رو یحرکت با

 «ریبخ شب»

در داخل  یسرم رو از ال یپر از خنده و حرص پدرم که توامان شده بود، باعث شد من هم با خنده و شرمندگ لحن

ارزشمند.  ءیش هیام چسبوندم، دست مثل  نهیقم پرت کرده و کاغذ رو به ساتا یبگم. خودم رو تو ریآورده و شب بخ

 به سمت تخت رفتم. تیبا رضا

 ادیکه از مادرم  ییآماده کردن غذاها کمکم کنه. کلوچه ها یخواستم برا دیشدم. از آناه داریزود از خواب ب صبح

ساعت دوازده ظهر بود که سبذ سبز غذا رو  هم سوپ پخت. دیگرفته بودم رو آماده کردم، رولت گوشت پختم و آناه

کرد، لبخند زدم. انگشت شست و اشاره اش رو  یم نگاهمکه دست هاش رو به کمر زده و  دیبه آناه تیبستم و با رضا

 هم قرار داد و گفت: یرو یعال یبه معنا

 «.یکن یکار م یچ نمیبب برو»
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من فقط به  نیکردم قبل از ا یلبخند بود، حس م یِصورت یاز شکوفه ها زیتکون داده و به اتاق رفتم. دلم لبر سر

نو شدن روح و قلبم رو  هیبه ال هیو حس ال یحاال حس سرزندگ یدلمرده بود ول یلیام خ هیظاهر جوان بودم اما روح

دادم  یبه خرج م تیانتخاب لباس حساس یبود که برا یبار نیکنم. بعد از چند سال، پس از مرگ مادرم، اول یلمس م

 یا روزهیف زیداشت با شوم یا روزهیف یها بیتنگم رو که ج یشلوار مشک ادیذاشتم. با کنکاش ز یم یادیو وقت ز

با رنگ چشم هام هماهنگ شده بود و چشم هام  راهنمیجز برق لب نداشتم اما پ یشیآرا چی. هدمیست کردم و پوش

 یروشنم کنه. موهام باال یآب یمبهوت چشم ها یطوالن قیکه مخاطب رو دقا یداد، طور یبراق نشون م یلیرو خ

شه،  یمبهوتم م نکهیا نیدر ع دنمیباشم که خسرو با د یسرم جمع شدن، کامال ساده اما جذاب. دوست داشتم طور

 نگاهم کنه.  نیبا تحس

ونه خ یکه کنار در خروج دیمن بود، برداشتم و سبد رو از آناه اریدر اخت شهیآقاجون رو که هم نیماش چیسوئ

 مثبت بده، گرفتم و از خونه خارج شدم.  یرو نثارم کنه و بهم انرژ شیبود تا عشق مادر ستادهیا

در درونم قوت داشت که  یبه قدر دارشیاما عشق د دیبه ذهنم رس یادیز یبه محل کار خسرو فکرها دنیرس تا

 رو پس زدم. یمنف یهمه احتمال ها

بزرگ در حال  یمجتمع ابونیرو نگه داشتم. اون طرف خ نیکرده و ماش دایپارک پ یجا یبه سخت دمیاونجا که رس به

کرده و به سر و وضعم نگاه کردم. مرتب بودم اما لبخند و  میرو به سمت خودم تنظ نهیساخته شدن بود. با لبخند آ

برداشته و با  نیعقب ماش یها یاده شدم. سبد رو از صندلینگاه براقم نقطه عطف چهره ام بود. در رو باز کرده و پ

 ریهمه وجودم رو تحت تاث جانیشدم قلبم به تپش افتاد، ه کیبه ساختمون نزد یرد شدم. وقت ابانیاز خ اطیاحت

 اومد. نییبدنم پا یقرار داد و دما

کاره شدم. به سمت چندتا پسر  مهیخاک و آجرها رد شده و داخل ساختمان ن نیاز ب اطیلژدار با احت یاون کفش ها با

در  دمیبهشون رس یخوردن و لباس مخصوص کار تنشون بود، رفتم و وقت یم یگوشه نشسته و چا هیکه  یجوون

 :دمیپرس یشون، با دستپاچگ رهیبرابر نگاه خ

 «ساختمونه. نیبا خسرو کار دارم، معمار ا دیببخش»

 از پسرها از جا بلند شد و گفت: یکی

 «.ایب دنبالم»



 زن کی یها ادداشتی

134 
 

پسر  م،یدیو به طبقه چهارم که رس میسرش راه افتادم و از پله ها باال رفتم. طبقه دوم و سوم رو هم رد کرد پشت

پسر  یاما وقت نمیتونستم خسرو رو بب یو خسرو رو صدا کرد. من پشت سر اون بودم و نم ستادیپله ها ا یجوان باال

 گفت:

 «خانم باهاتون کار داره هیخسرو  آقا»

 ش چقدر متعجب شد:که صدا دمیشن

 «من؟ با»

به سمتم اومد و با دست به پسر اشاره کرد  عیسر دنمیو اون به محض د نهیکنار رفت تا خسرو بتونه من رو بب پسرک

 که بره.

 .ستادمیکرد، دو قدم جلو رفته و مقابلش ا یبهت نگاهم م با

 «.سالم»

اشتباه بود. لب هام رو با زبان تر  نجایاومدنم به ا که دمی. فهمختنیهم گره خورد. کلمات از ذهنم گر یهاش تو اخم

 هول شده، گفتم: ییکرده و با صدا

 «.. برات غذا آوردم.برات»

بهمون نگاه  رتیدستش بود و با ح یتو ینقشه ا ستاده،یدورتر از ما ا یکه کم یاز گوشه چشم به مرد جوان نگاهم

 گفت: یمصلحت یکرد، افتاد. خسرو رد نگاهم رو گرفت و به سمت مرد برگشت. با لبخند یم

 «بعد از ناهار باهاتون حرف بزنم. نیمهندس، اگه اجازه بد یآقا»

 نگاهش رو از من کند و با لبخند سر تکان داد: یبه سخت مرد

 «!بایخانم ز نیبا ا دیخسروجان، خوش باش البته»

. مرد که اومد تا از پله ها رد بشه، خسرو دمیار پاهاش مشت شد، منقبض شدن فکش رو دکه دست خسرو کن دمید

از بازوم نگهش داشت، مرد با پوزخند از کنارم رد شد و پله ها رو  یدستش رو به سمت بازوم دراز کرد و با فاصله کم

 رفت. نییپا
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شدنم به چهره  رهیجواب خ ش،یحظه پوحشتناک تر از چندل یمحض رفتنش، خسرو به سمتم برگشت و با اخم به

 :دیبم پرس ییاش رو داد و با صدا

 «؟یکن یکار م یچ نجایا تو»

 «.. فقط برات ناهار آوردم.من»

 از حرص خفه شد. صداش

 «.ستیاومدن شما ن یبرا یخوب طیمح نجایا»

 یبرد و نفس ها موهاش فرو یشدم. دو دستش رو البال "شما"هام رو در حدقه چشم گرداندم، دوباره  مردمک

 نیینبردم. سرم رو پا ادیبودم، هنوز خاطره سر زده به خوابگاهش رفتن رو از  تشی. کامال متوجه حساسدیکش قیعم

 یقرار داشت رفتم. سبد رو رو واریکه کنار د یزیانداختم و با خودم فکر کردم باز هم عجوالنه رفتار کردم. به سمت م

 گرفته گفتم: ییگذاشته و به سمت پله ها راه افتادم و با صدا زیم

 «.دیناهارتون رو بخور نیداشت یخال میرم، هر وقت تا یم گهید من»

 :دمیپله نرفته بود که صداش رو از پشت سر شن نیاول ینگاهش رو حس کردم. هنوز پام رو ینیسنگ

 «ساعت. نیشلوغه ا نجایا یها ابونیمن ناهارم رو بخورم بعد برسونم تون، خ دیکن صبر»

 رفتن و موندن مردد بودم. نیکردم، ب تعلل

 «ا؟یسوف»

در دلم ذوب بشه. لبم  یو حس زهیفرو بر نهیس یکرد، باعث شد قلبم تو یاسمم رو تلفظ م یآهنگ صداش وقت ضرب

 رو به سمتش برگردوندم. مرخمیو ن دهیرو به دندان کش

 «تونم بخورم. یباال، غذام سرد بشه نم ایب»

 شد: یکه داشت ازم دور تر م دمیصداش رو شن و

 «ام. ییآدم شکمو من»
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 دمیخونسرد به سمتش رفتم. سر تکون داد که نفهم ی. سبد رو برداشت و منتظر نگاهم کرد. با حالتبرگشتم

 واریاجه شدم که دمو یتا داخل بشم. داخل که شدم، با اتاق ستادیرو باز کرد و کنار ا یبود. در اتاق یمنظورش چ

 گهیسمت د ل،یفا هیپر از نقشه در کنارش و  قفسه هیگوشه اتاق بود و  یفلز زیم هیروبروش تا نصفه کار شده بود، 

با دقت  دید یپهن شده بود. با دست به موکت اشاره کرد و وقت نیزم یهم رو یرنگ یقرار داشت. موکت سورمه ا زیم

 کنم، با خنده گفت: یبه موکت نگاه م

 «.دینگران نباش زه،یتم یپر از خاکه ول نجایا درسته»

 خوادیکه م یبا نوع رابطه ا فشیداد که هنوز تکل یشد، نشون م یکه گاه مفرد و گاه جمع بسته م ییفعل ها نیا

دم، حق داره اگه  یو شکستن غرورش ربط م شیرو به دوازده سال پ دیترد نی. من استیباهام شکل بده، معلوم ن

 کردم. یباهاش رفتار م بهیغر هی ثلاگر من جاش بودم درست م دیجمع خطاب کنه، شا یمن رو با فعل ها

موکت برداشت و  یتا شده رو از رو یاز کنارم رد شد و پارچه ا عیسمت موکت رفته و کفش هام رو درآوردم. سر به

 :دیرس. پدمیگذاشت. سبد رو به سمت خودم کش زیداخل کشو م

 «؟یآورد سفره»

 «.نه»

 غذا رو درآورده و مقابلش قرار دادم. یموکت پهن کرد. ظرف ها یآورد و رو یا روزنامه

چطور چشم هاش برق زد. بعد در ظرف رولت گوشت رو برداشت و دست هاش  دمیقابلمه سوپ رو که باز کرد، د در

 .دیرو به هم مال

 «!یبه، چه ناهار مفصل به»

 . از گوشه چشم نگاهم کرد.دمیخند زیر

 «بشقاب تو کو؟ پس»

باشم که خسرو دوست داره. دست هام رو  یبه نظر برسم، همون نیکردم خانم و مت یم ینشسته بودم. سع چهارزانو

 هم گره زده و سرم رو به سمت شانه خم کردم. یتو
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بعد از دوازده سال به  د،یخور یم یحاضر یاغذ نجایاصال قرار نبود بمونم، اومده بودم بهت ناهار بدم.. باالخره ا من»

 «کنم. یخواستم مهمون نواز یبرگشت هیروس

غذا بهونه »دلم گفتم  یرو دارم تعجب کرده. تو شیدور یحساب سال ها نکهیدونستم از ا یرو باال برد. م ابروهاش

و حال من  ینگهم دار ترشیکنه که ب ممیتقد یدونستم قراره خدا بهشت رو دو دست ینم نمتیست، اومده بودم بب

 «خوش تر بشه.

کرد. بشقاب رو مقابل خودش و  میآورد. غذا رو با دقت تقس وانیجا بلند شد و از داخل قفسه، بشقاب و قاشق و ل از

 نگاهم کنه شونه هاش رو باال انداخت. نکهیپهن نگاهش کردم، بدون ا یظرف رولت رو مقابل من گذاشت. با لبخند

کارگرها غذام رو  شیو پ نییرم پا یکنم معموال م یکار م نجایحاال هم که ا یبه تنها غذا خوردن ندارم، حت عادت»

 «خورم یم

 تعجب نگاهش کردم. با

 «؟یشه اگه تنها باش یم یچ مگه»

 «کنه. یم ریگلوم گ یتو غذا»

 صادقانه جواب داد! چه

 «؟یچ باهات غذا بخوره ینکن دایرو پ یکس چیروز ه هیاگه  و»

 «دم. یم حیموندن رو ترج گرسنه»

 هم فشرد: ی. پلک هاش رو رودمیخند

 «!گهیمنه د یکن.. بدبخت باور»

 هیرو داشتن  گرانیحضور د یوجودت سرشار از عشق بودن که تمنا نهمهیا ه،یخوشبخت نیدلم خواستم بگم ا یتو

 محضه! یخوشبخت

بود. غذا رو در سکوت  زیو تم سیخاک آلود بود اما دست هاش خ یسرش هم کم یبود، موها یهاش خاک لباس

پروا و بدون فکر به خوب و بد،  یکردم تا اون بخوره. دوست داشتم ب یو من فقط در حد چند قاشق همراه میخورد
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 یدوازده سال م نیچهره اش در ا یتو که یراتییبه چهره اش زل بزنم. ساعت ها و ساعت ها بهش زل بزنم و به تغ

 تمرکز کنم. بعد از تموم شدن ناهار، کلوچه ها رو از سبد برداشته و به سمتش گرفتم: نم،یب

 «.یعصرونه بخور یبرا یتون یرو هم م نایا»

افتاده اش اما،  ریز یاون سال ها بود. پلک ها هیشد. شب دهیلبخند تشکر کرد و نگاه من به فرم لبخندش کش با

بزنم به سرش و بگم  ادیخواست فر یخواستم. دلم م یرو نم نیشده و من ا رشتیداد که کنترل نگاهش ب ینشون م

 یبرا یو نه من بند یدار ی.. حاال که نه تو تعهدهیکاف گهید یکرد غینگاهم کن، چشم هات رو دوازده سال ازم در"

  "و به چشم هام زل بزن. ایدوست داشتنت به پامه، ب

 «خوشمره بود. یلیدردنکنه، خ دستت»

 لب جواب دادم: ریز

 «کنم. یم خواهش»

نگاهش رنگ بهت گرفت و  یلحظه ا یکه برا دمیبزنه که نگاهش به چشم هام افتاد و د یرو بلند کرد تا حرف سرش

 شیمشک یها لهیبه ت تیو شفاف یرقصانم با دلبر یها ین یشد. ن رهیدرون چشم هام خ قهیبعد به اندازه چند دق

گلوش تکون  بکیرو باز کنم، نخواستم پا پس بکشم، اما اون انگار کم آورد که سگره  نیگره خورد و نخواستم ا

 داد، گفت: صیرو تشخ فشیشد لرزش خف یکه م ییانداخت و با صدا نییخورد و بعد سرش رو پا یمحکم

 «دارم. نجایقرار مهم با صاحب ا هیشه و من  یکارمون شروع م گهیساعت د هیزودتر برسونمت،  بهتره»

سبد، از جا بلند شدم. سبد رو برداشت و زودتر از من راه افتاد.  یغذا تو یخال یتکان داده و با گذاشتن ظرف ها سر

ساعت بعد کار رو شروع کنن و  میسرکارگر باشه سپرد ن دیرس یجوون که به نظر م یاز پسرها یکیدنبالش رفتم. به 

 رسونه.  یساعت م هیاونم خودش رو تا 

 یرسوند، به روز یکه من رو به پارت یشد. به شب دهیدر کنارش قرار گرفتم، ذهنم به گذشته کش ن،یماش یتو یوقت

 یاون لحظه من فقط م ی. آخ خدا، اون روزها تودیکش ادیمچم رو گرفت و دعوام کرد و سرم فر نمایس یکه جلو

وباره برگردم به اون سال ها و به خواستم زودتر به خونه برسم تا از دست شماتت هاش فرار کنم اما حاال، آرزومه د

خوام از دستش فرار کنم.  ینم چوقتیاون شب، اون سرم داد بکشه و من فقط محکم بغلش کنم و بهش بگم که ه

 یلحظه ا یکنم و برا یم یساعت ها با ذوق براش آشپر ام،یراه رو م نهمهیا دنشید یلحظه ا یمنم که برا نیحاال ا

 زنم. یم ادیتنم عشقش رو فر یمنم که با تک تک سلول ها نیزنم. حاال ا ینگاهش بال و پر م
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 دور نموند. نشیزبیلب هام نشست که از نگاه ت یرو یگس، لبخند یاون روزها یادآروی از

شه  یبوده اما م یفکر چ یمحتوا دیشه فهم یدن.. نم یوقت ها، لبخندها و اشک ها فکر آدم رو لو م یبعض»

 «شه. یکه هست به طرف مقابل هم مربوط م یر هرچداد اون فک صیتشخ

 و خودمون اشاره کردم: نیسرم رو به سمتش چرخونده و با دست به ماش ،یرکیفراست و ز نهمهیتعجب از ا با

به اون آدم ها  یشباهت چیانگار ه م،یبزرگتر شد یلی. حاال خمیبود نیماش نیا یافتادم که با هم تو یاون روز ادی»

 «.میندار

 کرد: کیرو به هم نزد ابروهاش

 «روز؟ کدوم»

 یشدم. با حرص رهیو اخم نگاهم رو ازش گرفتم و به روبرو خ یو بعد با ناراحت ادینم ادشیتعجب کردم که  یا لحظه

 گفتم: دهیپوش

 «.دیداشت ادیمشترک ز یخاطره ها نی.. احتماال شما از اادین ادتونی نیخب، حق دار بله»

هم  یتو یلحظه ا یشک متوجه منظورم شد که حالت چهره اش عوض شد و برا یاره کردم. باش شیمتاهل یزندگ به

 :دیمتفکر پرس یفرو رفت. بعد با لحن

 «امروز؟ یبرام ناهار آورد چرا»

 تکون دادم. نینسبتا کوتاه و مرتبم نگاه کردم و سرم رو به طرف یناخن ها به

 «.میکه دوست یگفت خودت»

 «مون بود؟ یناهار خوشمزه به حساب دوست نیا یعنی»

 یهام ذره ا یاز حجم دلتنگ دمشید یم شتریشدم، من هرچه ب رهیخ مرخشیبه ن ییپروا یرو چرخانده و با ب سرم

 شد. یهم کم نم

 «نبود. نیجز ا یزیچ»

 اما خودش رو کنترل کرد و فقط سرش رو تکون داد.  رهیلب هاش شکل بگ یرفت تا رو لبخند
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داد، در هر  ی. آفتاب سوخته شده بود و پوستش رو برنزه تر نشون مدیدرخونه نگه داشت و به سمتم چرخ یجلو

 بود. ییایآر لیپسر اص هی یحالت

 «.یکه من رو رسوند ممنون»

 هم فشرد. با سر به داخل اشاره کردم: یهاش رو رو پلک

 «دییبفرما»

 «برم. فقط... دیبا ممنون»

 بهش توجه کردم. و دهیبه سمتش چرخ کامال

 «؟یاریبرام ناهار ن گهیشه د یم»

 نگاهم کرد شانه باال انداختم. یشاک یگفته و وقت یبلند نچ

 «.ارمیدوست هروقت که دلم خواست برات ناهار ب هی گاهیتونم در جا یدوستتم، من م یگفت»

نگاه  هیحوض افتاده، بود. شب یتو سیخ یو هفت ساله  ستینگاه پسر ب هینگاهم کرد، نگاهش شب یدرماندگ با

 کرده بود.  رشیو غافلگ دهیهاش رو د یو نقاش یکه دختر محبوبش خطاط یپسر

 «ازت بکنم؟ یخواهش هیتونم  یم پس»

 «.حتما»

 مطمئن بود. لحنم

 «موهات رو بپوشون. ،یایباز ب یخواست اگه»

به موهام  یخاص یشد و فقط با درماندگ مانی. دهان باز کرد تا ادامه حرفش رو بگه که پشدیموهام چرخ یرو نگاهش

از ته دلم هم زده شد  یخاص ینیریبود که انقدر درمانده اش کرده بود؟ ش یحسادت چ نیاشاره کرد. خندم گرفت، ا

 شدم. ادهیو باال اومد. سرم رو تکون داده و پ
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بار  نیشدم تا براش غذا آماده کنم، ا داریگفته بودم، فردا هم براش غذا بردم. دوباره صبح زود از خواب ب راست

من  ییبایز نهمهیا یخونه، غر زد که سر ساختمون برا ادیناهار ب یبا غر زدن کمکم کرد. غر زد که بگو برا دیآناه

 «کنه یهاش ازت مواظبت م مخسرو مثل تخم چش»جوابش رو هم خودش داد  ست،یمناسب ن

 !ادیز یلیبخندم، خ ادیروزها دوست داشتم ز نی. ادمیخند

 یکه فکر م شهیبار در طول تمام عمرم موهام رو پوشوندم و به اصطالح حجاب گذاشتم، برعکس هم نیاول یبرا یوقت

پوشش  نیتونم با ا یوجودم رو خواهد گرفت، حس کردم م یا بانهیاگر برسه ترس و حس غر یلحظه ا نیکردم چن

که دوازده  یرنگ یاسی یروسر نیرو پوشاند و ا نوهامزا یکه تا باال یسه ربع بلند نیبلوز آست نیباشم. با ا بایهم ز

ام  نهیبود. به س زیچقدر برام عز هیهد نیداد و ته کمد لباس هام مونده بود. حاال ا هیخودش بهم هد شیسال پ

. چون اون دمیشن یپوشش م نیا یتن خسرو رو از رو یداد اما من بو یخاک م یچسبوندمش و بوش کردم، بو

 .رفتمشیراحت پذ یلیباشم پس خ یکلش نیواسته بود اخ

جلو  فته،یسرم نگهش داشته بودم تا ن یسر کرده و حاال به زور رو دیو با کمک آناه انهیرو که ناش یلبخند روسر با

سرش بود  یزرد رو ی. پشت به من، کالهدمیهمون طبقه اول د یبار خسرو رو تو نیو وارد ساختمون شدم. ا دهیکش

از پسرها به من افتاد، با انگشت  یکیداد. نگاه  یم حیوضکه سرکارگر بود، ت یرو به پسر جوان یزینقشه چ یو از رو

. لبخند زده و براش دست تکون دادم. دیگفت که درجا چرخ یزیبه خسرو اشاره کردم، سر تکون داد و بهش چ

ه سمتم اومد. چهارشونه تر شده بود، اندامش درشت تر شده بلند ب یکاغذها رو به دست کارگرش سپرد و با قدم ها

 کنار چشم هاش بود. زیر یچروک ها لشیدل دیاش جا افتاده تر شده بود و شا هبود. چهر

بودم تا بهم برسه. دوباره با اخم نگاهم کرد  ستادهیرو کنار هم جفت کرده و سبد غذا درون دستم بود، خانمانه ا پاهام

 ون سوال:و دباره تکرار هم

 «؟یکن یکار م یچ نجایا تو»

اومد. سبد رو باال آورده و با  یخسرو، خوشش م یبم و لحن جد یاز صدا یشده بود که حت یدختر ایسوف حاال،

 چشم بهش اشاره کردم.

 «غذا آوردم. برات»

شد اما دلش  یمن سردرگم م یاز رفتار ها شهیپسر هم نیتکون داد، ا نیهاش رو به هم فشرد و سرش رو به طرف لب

 حاال. نیبهم بزنه، مثل هم یاومد حرف ینم
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کافه خلوت؟ به ساعت ها حرف زدن دونفره، به  هیکرد؟ به  یقهوه دعوت نم هیمن رفع نشده بود؛ چرا منو به  یدلتنگ

 دوستم نداره؟ گهیبود بعد از دوازده سال.. نکنه واقعا د یداریچه د نیآغوشش؟ ا یگرما دنیچش

 . با صداش توجهم بهش جلب شد:دیهمه وجودم لرز یفکر از خاطرم، حس سرما کردم و لحظه ا نیگذشتن ا با

 «سردته؟»

 یشده بود. دلم م رهیاومد، بهم خ یکه کدر به نظر م رهیابروهاش، با اون نگاه ت نیماب قیعم یکردم، با اخم نگاهش

 روح زده و گفتم: یب یرفتارت سردم شده، اما فقط لبخند یبکشم که آره، از سرد ادیخواست فر

 «خوبه. یلیهوا خ نه،»

 رو به سمت سبد دراز کرد: دستش

 «من، خودتم برو باال تا... بده»

 صداش کرد: یجمله اش کامل بشه، کس نکهیاز ا قبل

 «.اریب فیلحظه تشر هیمهندس  یآقا»

 لب با حرص گفت: ریز

 «بشر نچسبه. نیدادن ا ریاالن ساعت گ ،یاومد یو حسوده.. بد موقع صیآدم حر یبه هر چ لعنت»

ما بود، گذاشت و با دست اشاره کرد به  کیکه نزد یوارکیدوم جمله اش رو به من گفت و بعد سبد رو کنار د قسمت

 شدم با تحکم گفت: کیبهش نزد یسمتش برم. وقت

 «ها! یخور یاز جات تکون نم ا؟یسوف یدیفهم.. امیکارم داره و ب یچ نمیتا برم بب یمون یم نجایهم»

 حجم خشمش شوکه شدم، چشم هام گرد شد. نیا از

 «مونم. یم نجایخب، متوجه شدم.. هم یلیخ»

راه اومدم تا براش غذا  نهمهیحدقه چشم هام جمع شد. ا ی. سر تکون داد و دور شد. اشک تودیاز بغض لرز صدام

که دلش  یخواد، همون یبشم که اون م یرو سر کردم تا همون یروسر نیسرزنش هم بشنوم، به خاطرش ا دیبا ارمیب

کارها بکنم، تا متوجه  یلیو حاضرم به خاطرش خ ستمیگذشته ن یایکنه؛ تا بدونه و بفهمه که اون سوف یم یرو راض
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کنه. چرا  یقط اخم و خشمش رو حواله ام م. فدیها رو نفهم نیکدوم از ا چیبشه که چقدر منعطف تر شدم؛ اما اون ه

 کنه؟ ینم یباهام مهربون یشده که ذره ا لیانقدر بخ

داد، بعد چند قدم جلو و  یرو نشون م وارینگاهش کردم که با دست د یاشک ییداده و با چشم ها هیتک وارکید به

که  یزد و اون مرد تپل و قد کوتاه یساخت و حرف م یم ییبا دستش شکل ها یخال یفضا یرفت و تو یعقب م

داد. بعد از حدود ده  یسر تکون م ست،پروژه ا نیاز صاحبان ا یکیداد  یکت و شلوار و کراوات فاخرش نشون م

گفت. مرد سرش رو  یزیموهاش چنگ زد و به سمت من اشاره کرد و چ یدستش رو تو یخسرو با کالفگ قه،یدق

 سر تکون داد. یطوالن یچرخوند، نگاهم کرد و با مکث

با خسرو طبقه باال بودن، وارد  روزیمهندسِ همکار خسرو که د د،یبه سمتم دو بایکه خسرو تقر یلحظه ا همون

زد، با خنده  یو نفس نفس م دهیبه سر تا پام نگاه کرد، بعد رو به خسرو که تازه بهم رس رتیساختمون شد. با ح

 گفت:

بزرگ شده، حاال با مواظبت تو قراره  گهیمدل د هی یدختر از بچگ نی. اها. هیبیعج زیها هم چ یرانیشما ا رتیغ»

 «نزدنش؟

لب بهش بد و  ریکه ز دمیسرش رو برگردوند و اون مرد با خنده ازمون دور شد. شن ظیخسرو مشت شد، با غ دست

 گفت: یم راهیب

 «ازش نظر خواستم. انگار»

شده بهم نگاه  زیر ییبود. برگشت و با چشم ها یانتخاب نکردم. عصب دنشید یرو برا یروز خوب دیرس ینظر م به

 کرد؟ ینگاه م قیانقدر دق یتعجب کردم، به چ یو طوالن رهینگاه خ نیکرد. از ا

 میدستش افتاد. با دو انگشت روسر یرو اهیس یکه جلو اومد، نگاهم از صورتش به مچ قطور دستش و موها دستش

 رفت.  یمهار شد و به داخل روسر مییطال یافتاده  رونیب یو طره مو دیجلو کش یرو کم

 «ذارم یدونم زنده اش نم یشه.. فقط م یم یبعدش چ فتهیموها ب نیبه ا ینگاه پرلذت کس یدونم اگه روز ینم»

مهربانانه تر رو داشتم اما اون با حرص و  یزد. توقع جمله ا یکه برق م ییبه چشم هام نگاه کرد، به چشم ها بعد

 خشم گفت:

 «نجا؟یا ای.. مگه نگفتم نیکن یهنوزم لج م ،ییاون سال ها هیشب هنوز»
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 «من؟»

آورد و به  رونیلباس کارش ب بیرو از ج دیاومد، کل یسمت م نیسرکارگر که به ا دنیرو چرخوند و با د سرش

 سمتش پرت کرد:

 «.امیاتاقم تا ب سبد غذا رو بذار تو نیا جک»

 ینم دهید یمتر خونه و ساختمون نی. پشت ساختمون، تا چنددیلباسم رو گرفت و من رو دنبال خودش کش نیآست

اش با  نهیو من رو مقابل خودش قرار داد. چشم هاش سرخ بود، قفسه س ستادیبود. اونجا ا یخاک نیشد، فقط زم

 باروت منفجر شد: مثل کهویشد، نگاهم کرد و  یم نییشتاب باال و پا

 «نجا؟یا یایبه تو گفت ب یک»

 «.ارمیخواستم برات غذا ب یفقط.. فقط م من»

 «.یبه خواسته ام احترام بذار یخوام کم یخوام، فقط م یغذا نم من»

باعث شده بود تا  رمنتظرهیخشم غ نیزد. ا یچشم هام موج م یایاز بغض شده بودم. اشک درون در زیخشمش لبر از

اشاره کنم. چشم  یبود که با دست به روسر نیکه تونستم بکنم ا یشوکه بشم و نتونم از خودم دفاع کنم. تنها کار

 هم فشرد و صداش رو باال برد: یهاش رو محکم رو

 «.یبدتر به چشم اومد یهات، ول ییبایپوشوندن ز یبرا یاونو سر کن گفتم»

 چفت شده اش گفت: یدندان ها یو از ال دیکوب نیزم یرو به رو لگدش

 «لعنت به من! اه،»

کردم. با خواهش  یبه من کرد. دست هاش رو درون خرمن موهاش فرو برد. مظلومانه و با بغض نگاهش م پشت

 بهم جور نکنه! ینکنه، با سرد ییوفا یصداش زدم، صدا زدم تا برگرده و نگاهم کنه، تا با من ب

 «خسرو؟»

تحمل  گهی. من ددهیاز دستم رنج نکهیا ینه از ترس، بلکه از ناراحت د،یلرز یقلبم که از خشمش م . مثلدیلرز صدام

 رو نداشتم. شیناراحت
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 گرفته گفت: ییصدا با

 «.این نجایوقت به ا چیهم ه گهید ا،یخونه سوف برو»

 یاون که نم یول زهیهم فشردم تا اشک از چشمم نر ی. لب هام رو رودید یتند سرم رو تکون دادم، اون که نم تند

 نسبت داد. شیکه من رو به دختر لجوج دوازده سال پ دیرو هم ند رییتغ نهمهی. اون ادید

نصفه و گوشه  یقدم عقب رفتم، منتظر بودم برگرده، الاقل سرش رو به سمتم برگردونه و از همون نگاه ها چند

 یلیو اشک به گونه ام س دمیبود. برگشتم و با سرعت دو ستادهیپشت به من ا بهم بندازه اما اون همونطور شیچشم

 زد.

بلند  یحرکت کردم و صدام رو آزاد کردم و تمام طول راه با صدا یآف بلند کیرسوندم. با ت نیرو با دو به ماش خودم

با خواهش ازم خواست  یاحساس خسرو رو له کردم، وقت یرحم یکه اون روزها که با ب دمیفهم یکردم. حاال م هیگر

رو تحمل کرده بود که  یی. اون چه دردهادهیشک ینگاهش کردم، چه زجر یبهش فرصت بدم و من فقط با سرد

 یو جور معشوق وقت یتفاوت ینگاهش سخت تر از جنگ است. چقدر سخته تحمل ب یاو که سرد ینوشته بود برا

 شه. یبودنش خالصه م یتو تییهمه دارا یلبخندشه، وقت همه وجودت بسته به اخم و

خسرو تجربه کرده بود رو از سر بگذرونم و درد اون رو  یروز هیکه  یخواستن من همه احساسات یکائنات م انگار

 ده! یانسان رو بهش بازخورد م یهمه رفتارها ایبرسم. درسته که دن اقتیعشق به ل نیداشتن ا یبچشم تا برا

صورتم رو  یاشکِ رو عیاومد. سر یم رونیخونه مون ب کیاز باغ کوچ وهیپر از م یبا سبد دیباز کردم، آناهرو که  در

نگاهش فرار کنم، اما راهم رو سد کرد. سبد رو کنار  ررسیو نگاهش مات شد. خواستم از ت دیپاک کردم، اما اون د

 "شده؟ یچ" دیپرس یچشم هام زل زد، نگاهش م حوض گذاشت و بعد با دست هاش صورتم رو قاب گرفت و به

 چشم هاش پر از سوال بود.

. لباس ها و دمیصورتم برداشتم و به سمت اتاقم دو یتکون دادم. دست هاش رو از رو نیسرم رو به طرف هیگر با

اله شدم. پتو مچ ریتخت انداختم و ز یبپوشم خودم رو رو یا گهیلباس د نکهیرو با حرص درآوردم و بدون ا یروسر

بود تا از دست خودش، به  نجایخواست ا یهم فشردم. دلم م یصورتم رو به بالش فشار دادم، چشم هام رو محکم رو

 جز خود معشوق! ستین یکس ده،یاز معشوق رنج یوقت یعاشق حت هیخودش پناه ببرم. پناه 

 یره ها ساخته بودم. همه با پرخاش و بناهار دو نفره خاط هیبا  المیخ یبودم، من تو ختهیامروز برنامه ر یبرا من

 ناراحت شد؟  یبود و اصال از چ یچ یحجم خشم برا نیتونستم درک کنم ا ینابود شد اما نم شیتوجه
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چند بار به سراغم اومد اما هر بار که در اتاقم رو زد با خشم جوابش رو دادم.  دیعصر از جام تکون نخوردم. آناه تا

 سخت تره! یزیدادن به پدرم از هر چ حیبابت، چون توض نیپدرم خونه نبود و خوشحال بودم از ا

 ریداده، با همون ز هیتک واریکرد و من به د یم دایآسمان پ یغروب کرده بود، شب داشت راه خودش رو تو آفتاب

 یفرو رفته بود و فقط نور کم یکیتار یروبرو که تو واریتخت نشسته و به د یو شلوار تنگ، رو دیکوتاه سف راهنیپ

انداخت،  یم وارید یرو که مشرف به اتاقم بود، رو یتدرخ یشاخه ها ریکرد و تصو یروشنش م دیتاب یکه از تراس م

 شده بودم.  رهیخ

 هم فشردم و با حرص گفتم: یچشم هام رو رو ید با کالفگکه به در خور یدر پ یپ یتقه ها با

 «تنهام بذار لطفا. آنا»

 «.اومده دنتیخسرو به د ا،یسوف رونیب ایب»

گردن دردناکم گذاشته و بلند  یدستم رو رو د،یکش ریگردنم ت یسرم رو به سمت در برگردوندم که رگ ها یطور

 گفتم:

 «؟یچ»

 پر از خنده شد: صداش

 «؟یشده که اومده منت کش یچ نمیبب ایب»

خواستم وجدانم سرزنشم کنه که چه زود کوتاه اومدم. خسرو  ینم رن،یهم فشردم تا طرح لبخند نگ یهام رو رو لب

 گرفت.  یم ادیرو  دنیجنگ دیزود جا بزنه و پا پس بکشه. اون با دینبا ش،یگرفت مثل دوازه سال پ یم ادی دیبا

 «.امیبره، نم بگو»

 «؟یچ»

 «.نمشیخوام بب یبهش بگو نم برو»

تخت  یزد. خواستم دوباره رو یحرف م یکیکه داشت با  دمیشن یرو م دیآناه زیر یسکوت شد، بعد صدا یا لحظه

 :دمیخسرو رو شن یپشت در اتاقم افتاد و بالفاصله صدا یا هیبار سا نیدراز بکشم که ا
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 «ا؟یسوف»

 شد: یندادم. صداش پر از نگران جواب

 «؟یهست یکیتار یخوبه؟ چرا تو حالت»

 «؟ینگران حالم تو»

 پر از بغض بود. صداش نرم شد: صدام

 «.میحرف بزن رونیب ایب»

 «با تو ندارم. یحرف من»

 تر شد. صداش نرم تر و مهربون تر شد: کیاش نزد هیکرد. سا کیرو به در اتاق نزد سرش

 «به خاطر تو اومدما! یراه رو با تاکس نهمهیا یبا خستگ من»

به خاطر من اومده اما شانه باال انداخته و  نکهی. دلم غنج رفت از اامیخواست کوتاه ب یخواست بخندم. دلم م یم دلم

 کردم: یتظاهر به سرد

 «من که ازت نخواسته بودم. ،یاین یخواست یم»

 «.امیبود ن محال»

 !ییبایمحال ز چه

 روباال بردم: صدام

 «پس لطفا برو به خونه ات. شش،یپ یبر ستیخورم خسرو خان.. بابامم ن یها گول نمحرف  نیبا ا من»

چندتا نقشه  دیبدم، امشب با لیتحو دیکار با یدوست دارم تا ابد منتظرت بمونم اما راهم دوره، فردا صبح کل من»

 «بدم. قیکنم و با کار ساختمون تطب ینیبازب

 «دونم کارت چقدر مهمه برات! یم»

 بود. صداش پر از خنده شد: هیاز کنا پر لحنم
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 «مهم تر از کارمه. یلیدوست مهربون که برام وقت گذاشته و ناهار پخته، خ هیاز  ییدلجو»

 جام بلند شدم، حرف هاش نرمم کرده بود.  از

 «ا؟یسوف»

 «بله؟»

 «؟یایبمونم تا ب منتظر»

کرد. آب  ممیقلبم رو به تپش انداخت و تسل ن،یگونه و آهنگ یملود یصدا نیا ش،یصورت یپر از شکوفه ها یصدا

 گفتم: یدهانم رو قورت داده و با دستپاچگ

 «.امی..آره مآ»

 «دختر خوب! نیآفر»

 برق رو زدم. دیرو دراز کردم و کل دستم

 یرو یاهیس یچشم هام پخش شده بودن و ردها یتو یصورتم که سُرمه ها دنیتوالت رفتم و با د زیم نهیسمت آ به

 به سمت کمد رفتم. عیو سر دمیکوب نیزم یام، پا رو هیسرخ از گر یگذاشته بودن و چشم ها گونه هام

 به تن کردم و با دستمال صورتم رو پاک کرده و از اتاق خارج شدم. یبلند راهنیپ

کمرش رو صاف کرده و دو قدم جلو اومد. با  دنمیداده. با د هیکه به نرده ها تک دمشیو روشن تراس، د کیتار یتو

 هم گره خورد و گفت: یسرخم نگاه کرد و ابروهاش تو یو چشم ها دهیبه صورت رنگ پر زیر ییچشم ها

 «شده؟ ختهیاشک ها به خاطر من ر نیا»

 .دیلغز یصورتش م یاعضا یهام مدام رو چشم

 «شم. یات م هیباعث گر شهیبخشم، من هم یخودم رو نم چوقتیه»

 زد، غمش دلم رو چنگ زد. نیغمگ یتکون دادم. لبخند نیرو به طرف سرم

 شد. دهیکش میروسر یاشاره کرد. خواستم از کنارش بگذرم که دستش گذرا رو اطیدست به ح با
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 «کنم! میحجاب رو هم برات تحر دیبا اد،یبهت م یلیخ»

 گوشه چشم نگاهش کردم: از

 «شه؟ یشامل حال خودتم م میتحر نیا»

 .دیکش میرو گوشه روسر انگشتش

 «معنا نداره. یمیتحر چیمن ه یبرا»

 رفتم. نییام گرفت. برگشتم و پله ها رو پا خنده

شد، روشن بود. از  یم یکه به باغ منته یواریکنار د یو به عالوه چراغ دیتاب یاز تراس م یروشن بود، نور اطیح

سرخ و زرد رو برداشت و  یپر از گل ها ینه رفت. دسته گلکنار آشپرخا یکنارم گذشت و زودتر از من به سمت سکو

 دسته گل رو به طرفم گرفت: و ستادیبودم. روبروم ا ستادهیبه سمتم اومد. من کنار حوض ا

 «؟یگل ها منو ببخش نیبا ا یتون یم»

 . دیبار یم یگل رو ازش گرفته و نگاهش کردم، از چشم هاش خستگ دسته

 «کرده بودم؟ یظهر کار اشتباه من»

 «اصال. نه»

 «؟یشد یعصب یچرا اونطور پس»

 یپوش یم یهر چ دیفهمم چرا با یبشم. من نم یشه که ناخوداگاه عصب یباعث م تیحساس نیحساسم، ا یلیخ من»

 «؟یایخاص به نظر م یفهمم چرا هرجا که هست ینم اد؟یبهت ب

 هام رو گرد کردم: چشم

 «خسرو؟»

 هاش رو باال انداخت:  شونه

 «!ایسوف ید یم حرصم»
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 «تونم بکنم؟ یکار م یچ من»

سرش رو خم  ی. کمستادمیعقب رفتن جا داشتم اما نخواستم ازش دور بشم، همونجا ا یقدم برا هیجلو اومد،  یقدم

 چشم هام نگاه کنه: یکرد تا تو

 «ازت خواهش کنم؟ نویتونم ا یم ا،یبه محل کارم ن گهید»

 «.امی.. قصد من ناراحت کردنت نبوده اصال. باشه نمستیبه خواهش ن یازین»

 «شام. یبرا نجایا امیراست م هیشام خوشمزه حاضر کن. فردا بعد از کار،  هیناهار،  یجا به»

 پهن زد: یتعجب سرم رو بلند کرده و نگاهش کردم. لبخند با

 «ستین یاگه زحمت البته»

 زدم. چشم هام برق زد. لبخند

 «اصال. نه،»

 گل ها زد: یچند بار تکون داد، بعد با انگشت رورو  سرش

 «.یگل دادن به کس مهیخشک کن، جزء نوادر زندگ نارمیا»

 کرد: یساختگ ی. اخمدمیخند

 «بدرقه ام کن. ایهم ب حاال»

 . دمیخند بازم

 «!نخند»

 !دمیخند دوباره

 «لجباز! دخترک»

 گفتم: غویج غیج ییو با صدا دمیاش کوب نهیدسته گل به س با
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 «نگو لجباز. بهم»

 زور لبخندش رو پنهان کرد. به

 «...شیمن دوازده سال پ ؟یعوض بش یخوا یم چرا»

 هم گذاشت و باز کرد: یاش رو نصفه رها کرد. پلک هاش رو با آرامش رو جمله

 یبهت بگم اما وقت دیرو با زایچ یلیزدم. خ ینشستم و باهات حرف م یلبه حوض م نجایدارم وقت داشتم ا دوست»

 «ره. یم ادمی یهمه چ نمتیب یم

 یبه سرِ خسرو شیپ یکه ساعت ییادهایقلبم باال رفت، باالتر از فر یگل درون دست هام فشرده شد. صدا دسته

 زدم.  یم المیخ

 ناتمام نگاهش کردم. سرش رو به سمت شانه خم کرد: یعشق، با محبت با

 «!بهیعج نگاهت»

شه از حرکت مداوم مردمک  یرو م نیکنه. ا یقرار م ینگاهم افسون داره، قلبش رو ب ه،یچ بیعج یدونستم معن یم

 . دیشه، فهم یم نییگلوش که مدام باال پا بیکنه و س یم یقرار یصورتم ب یهاش که رو

 .ومدین رونیخونه بود و اصال ب یتو دیکه آناه بهیدم در بدرقه اش کردم و عج تا

 قیرو عم یعاشق یهوا نیکردم و ا کیام نزد ینیداده و دسته گل رو به ب هیکه رفت و در رو بست. به در تک اون

 .دمینفس کش

پروانه شدن  الی. من خندازدیبافد تا مرا درون تار و پود عشق تو به دام ب یم لهیهر روز درون قلبم، پ یشمیابر کرم

 اسارت را تمام عمر آرزو کرده ام! نیا رایندارم، ز

چشمم طرح نگاه نافذش زنده  شیهم قفل کرده بودم. نگاهم به سقف بود و پ یو پاهام رو تو دهیتخت دراز کش یرو

 شد.  یشد و تکرار م یم

 «.کنم یکارش م یچ فتهیموها ب نیبه ا ینگاه پرلذت کس یروز هیدونم اگه  ینم»ذهنم منعکس شد  یاش تو جمله

 چشمم جان گرفت. شیراند پ یم یبهم، اون انگشت ها که با تعصب موهام رو به داخل روسر هشنگا
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داره اگه اون دست  یبزرگش فکر کردم. چه حال یخوش فرم و دست ها یلب هام طرح خورد و به بازوها یرو لبخند

 تنم رو نوازش کنه؟ یجا یها جا

لحظات  یتونه تو یو پر از اخم م یمرد جد نیکنه. ا یم یقرار یپروا ب یب دنش،یبوس یآغوشش، برا یبرا قلبم

هم قفل کردم. تنم  یهم فشرده و دست هام رو تو یپرسوز خواستن پر از شور و هوس باشه. چشم هام رو محکم رو

 یایرو یِصحنه باز یشکست خورده  اربازکرد و من قم یم یگرم شده بود. حسم، خواستنش رو علن شیادآوریاز 

 دم. شبانه ام بو

 فراهم بشه. دنشید یرو دوست دارم اما مشتاقانه منتظرم تا فردا از راه برسه و بهانه قلبم برا اهایرو نیا

شب که به اندازه  هیکه پر از عطر نفس هاشه،  ییهوا یتو دنینفس کش یکردن، برا یعاشق یبرا ییایشب رو هی

اون که  یبرا دیتپ یعضو جهان بود. م نیقرارتر ین ببود و قلب م دهیطول عمر داره، از راه رس یهزار شبِ خوشبخت

 کنه. یم قیتزر اهامیرو ذره ذره به وجودم، به کامم و به رو یزندگ نیریداشتنش شهد ش

بار همه شون رو روشن کرده  نیاول یشده بود که برا ییاز نور لوسترها زیغذا شده بود، خونه لبر یپر از بو اطیح

پنجره گذاشته بودم. پدرم با  یگلدانِ لبه  یتو یعیمبل ها رو برداشته بودم و چندشاخه گل طب یبودم. روکش ها

به چشمش بود و کتاب  نکشینشسته بود. ع ییرایاتاق پذ یباال یمبل سلطنت یکرد. رو یلبخند به کار کردنم نگاه م

ذهنم ثبت شده، به  یهام تو یاز کودکهاش رو که  یبود، عطر جوون دهیمورد عالقه اش رو پوش یخوند. لباس ها یم

 یم یواشکی یبچه بودم و پدرم سر کار بود، گاه یبود که مادرم عاشقش بود و وقت یهمون عطر نیخودش زده بود. ا

 یاش م ینیداشت و به ب یرو برم راهنشیپ ل،یخائیاستاد م یکه مادرم موقع مرتب کردن کمد لباس ها دمید

کنسرت خواننده مورد عالقه  یکه با پدرم تو ینشست، عکس دونفره ا یتخت م یو بعد رو دیکش یچسبوند و بو م

آغوش هم فرو رفته بودن،  یاون هر دو جوان و بشاش و خندان بودن و تو یسامارا انداخته بودن که تو یشون تو

 نهیس یمادرم رو فیظربود و دست  دهیچیبرد، پ یم غمایرو به  شییطال یدست پدرم دور کمر مادرم که باد موها

زد. من با  یعکس پدرم بوسه م یکرد و رو یرو بلند م یکرد. بعد قاب منبت قهوه ا یستبر پدرم بود، رو نوازش م

همون ذهن  یکنه و تو یپدرم، الکساندرا رو دلتنگ م یچند ساعت دور یحت هکردم ک یهام درک م یهمه بچگ

با هم بزرگ شدن که انقدر به هم وابسته هستن،  یو مادرم از بچگکردم پدر  یکودکانه چهار، پنج ساله ام فکر م

 که ییبود؛ اما حاال که عاشق خسرو شدم، خسرو یستیهمز ادیز یذهن من عشق فقط حاصل سال ها یچون تو

 یم تیمثل صاعقه وسط زندگ ادیم یوقت ه،یبیعج دهیعشق پد دمیخاطرات با هم بودن مون محدود و کوتاهه، فهم

رو که سال ها در آرامش باهاشون  ییعادت ها یکردنت رو، حت یفرم زندگ ی. حتزهیر یرو به هم م زیخوره و همه چ

 گهی. دیریگ یآرامش رو فقط از آغوشش م نیکنه، ا یآرومت نم یقیموس گهیکنه. د یرو هم عوض م یکرد یزندگ
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رو بذاره، فقط فکر کردن به اونه  ریتاث نیتونه ا یخواب هم نم یبره، حت یفنجون قهوه تو رو به خلسه نم هیخوردن 

شه  یم یهمون زیهمه چ قت،یشه، رنگ روزها و طعم سال یعوض م زی. همه چارهیخلسه رو برات به ارمغان م نیکه ا

 بشه! ایمه تیبه زندگ دیفرد جد هیورود  یابر دیکه با

 و نور و رنگ! یبود، پر از شاد جانیمن پر از ه یها ترسناکه اما برا یلیخ یحس برا نیا 

 یخوب یهمخوان یمشک میضخ یام رو که تا زانو بود و با جوراب ها یشیپدرم نشسته بودم، دامن کلوش م کنار

و پدرم با  دیچرخ یساعت م یمضطرب چشم هام مدام رو یپا اندخته و با حالت یداشت، مرتب و صاف کردم، پا رو

 د. تمام، مشغول مطالعه اش بو یخونسرد

 میمبل بلند بشم. در همون حالتِ ن یدستم نشست و نذاشت از رو ی. دست پدرم رودمیرو که زدن از جا پر درخونه

پلک هاش رو بست و باز کرد. سر تکون داده و دوباره نشستم.  یسرم رو برگردوندم و نگاهش کردم، به آرام زیخ

که داشت به سمت در  دمیپاهاش رو شن یبافت. صدا یم ینشسته بود و بافتن اطیح یمثل اکثر شب ها تو دیآناه

 دادم؛ بوم، بوم!  دنیپرصدا تپ یهم فشرده و به قلبم اجازه  یرفت. چشم هام رو رو یخونه م

رو  ییرایقلبم فاصله در خونه تا در پذ یذهنم همراه با ضرب آهنگ تپش ها یو تو دمیشن یتپش هاش رو م یصدا

 دو، سه.. ک،یشمردم؛  یبا عدد م

 .میپله ها اومد و بعد در باز شد. خسرو وارد شد و من و پدرم همزمان از جامون بلند شد یاز رو ییپاها یصدا

و  دیآهسته دادم. به سمت پدرم اومد، خم شد و متواضعانه دست پدرم رو بوس ییکرد و من جوابش رو با صدا سالم

 :دیبه موهاش کش یپدرم با لبخند دست

 «پسرم! یاومد خوش»

 :دیبه سمت من چرخ هشنگا

 «ا؟یخوبه سوف حالت»

کرد که حد  یخوشحالم م یکرد، به قدر یمفرد خطاب م یو با فعل ها کیپدرم هم من رو با اسم کوچ شیپ نکهیا

 تکان دادم و با دست به مبل اشاره کردم: ینداشت. سر

 «.نیبفرما بش ،ی.. خوش اومدممنون»
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اما اون با  نمیشد تا عکس العملش رو بب دهیمن اشاره کرد. نگاهم از گوشه چشم به پدرم کش یبا لبخند به جا خسرو

 کنار مبلش، خودش رو سرگرم کرده بود. یعسل یبستن کتابش و قرار دادنش رو

 یگرفت. تو یکه من نشسته بودم جا یکنار رفتم و اون، گوشه مبل دونفره ا یکرد. به آرام یمنتظر نگاهم م هنوز

 یم نیزم یفرد رو نیتر یرعادیبود. اما من در کنار خسرو غ یاومد و عاد یاصال به چشم نم زهایچ نینگ ما افره

 ان.  یشکل نیهم ا انمیرافکردم اط یکردم و فکر م یتوجه م یلیخ اتیشدم. خودم به جزئ

 بود برگشتم: ستادهیکه کنار در ا دیبه سمت آناه نمیبش نکهیاز ا قبل

 «؟یدار اجیاحت یکمک»

 رفت. رونیتکون داد و از اتاق ب نینه به طرف یرو به معنا سرش

چپم انداختم. نگاهش از گوشه چشمم  یپا یراستم رو رو یپر از ظرافت پا ینشستم. خانمانه و با حرکت یآرام به

دند محو سرش رو به طرف پدرم برگردوند و مشغول صحبت ش ی. با لبخنددیچرخ ممیضخ یدامن و جوراب ها یرو

 نیبود و دکمه آست دهیبنفش پوش -یآب نهچهارخو راهنیو پ یو من فرصت کردم تا با دقت نگاهش کنم. شلوار مشک

انگشت  یرنگ رو یا روزهیف قیداشت، به دستش بود و انگشتر عق یکه بند چرم قهوه ا یهاش رو بسته بود و ساعت

صورتش بود. هنوز  یرو یکم شیشده بود و ته ر شانه کطرفهیاش جا خوش کرده بود. موهاش ساده و  دهیکش یها

 !بودپلک هاش پر و نگاهش نافذ 

 :دیحواسم رو به حرف هاشون جمع کردم. پدرم پرس ،یکلمه خطاط دنیو با شن دمیکش یقیعم نفس

که  یخور یتا غروب عمرم نمونده ها، بعدا حسرتش رو م یادیز زیچ ؟یرو تا آخر ادامه بد یخطاط یندار قصد»

 «.یاستعدادت رو پرورش نداد نهمهیا

 پدرم رو گرفت و فشرد. دهیالغر و چروک یدستش رو دراز کرد، دست ها خسرو

شما اومدم. اصال  یکار داد فقط به دلگرم شنهادیبهم پ نجایدوستم ا یوقت نیاستاد.. باور کن نیسالمت باش شهیهم»

ام، اتفاقا در نظر دارم تا تهش ادامه  یخطاط فتهیش که من چقدر نیدون یشه تحمل کرد. م یرو بدون شما نم هیروس

 «فشرده ست. یلیفعال کارهام خ یبدم منته

 شدن، گفتم: یم یلب هام جار یآهنگ مانند رو یتمیکه با ر ینرم و کلمات ییصدا با

 «.یباز کن یخطاط یبرا یوقت هی یکه داشت یا یو کار یدرس یبا همه مشغله ها یاون سال ها تونست ادمهی یول»
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 کوتاه کرد و گفت: ینشد. خنده ا رهیصورتم رد شد اما خ ی. نگاهش گذرا از رودیبه سمتم چرخ سرش

 «نشده بود. دیداشتم.. موهامم مثل االن سف یانرژ یلیاونموقع جوون بودم و خ آره»

 یاهش کردم. موهاو دوباره نگ دمیگنگ به دل من چنگ زد. لبم رو گز یجمله اش رو با خنده گفت اما غم خسرو

افتاده بود،  شیشانیپ یکنار چشم هاش و دو تا خط کمرنگ رو یزیر یشده بودن، چروک ها دیاش سف قهیکنار شق

خواستم، حاال که  یو شاداب م انخسرو رو جو شهی. بغض کردم، من همدنیرس یدست هاش زمخت تر به نظر م

کنه،  یدلم رسوب م یحسرت قرن ها و قرن ها تو نم،یب یچهره اش م یشده رو تو یکه سپر یاثرات دوازده سال

سال  نهمهیکنم که ا یتونستم کنارش باشم و از دستش دادم و خودم رو لعنت م یکه م ییسال ها نیحسرت همه ا

 پس زدم! یرو به سادگ یعاشق

ستم فرصت کنم دست هاش بود، تون یشربت تو ینیکه س دیرو ازش گرفتم. با باز شدن در و داخل اومدن آناه نگاهم

دوباره به خودم مسلط  قیقفس چشم هام حبس کردم و با چند نفس عم یهم بذارم. اشک رو تو یو پلک هام رو رو

 شدم.

 یها فیبرد و به تعر یکرد، از خوردنش لذت م یچشم هام رو باز کردم، خسرو داشت شربت رو مزه مزه م یوقت

 داد.  یش مرو تموم کرده بود، گو کشیکه جلد  دریپدرم از کل

 من تاب خورد و تاب خورد و ساکن نشد، لبخند زدم: یاز شام، از جا بلند شدم. نگاه خسرو رو بعد

 «شه. یم یدنید یلیباغ هم چراغ نصب کرده، شب ها خ یآقاجون تو اط؟یح میبر»

 رو تکون داد و بلند شد: سرش

 «!لیبا کمال م البته،»

 به پدرم نگاه کردم که انگار قصد بلند شدن از جاش رو نداشت. نگاهمون کرد و گفت: منتظر

 «کم فشارم افتاده، حال قدم زدن ندارم. هی امروز»

 جلو رفته و خم شدم و شونه اش رو گرفتم: یدستپاچگ با

 «استاد؟ یچرا بهم نگفت پس»

 :دیصورتم باال کش ینفوذش رو تا رو رقابلیمحکم و غ نگاه
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 «من خوبم! ه؟یچ یهول و عجله ات برا نهمهیکه دختر، ا ستین یزیچ»

 پدرم نشستم و دستش رو به دست گرفتم: یمبل بغل یکردم. رو ینگاه خسرو رو حس م ینیسنگ

 «.ارهیشربت ب وانیل هیبرات  دیالاقل اجازه بده بگم آناه پس»

 رو شکست: یا هیبم خسرو سکوت چند ثان یرو تکون داد. صدا سرش

 «ببرمتون دکتر نیاجازه بد تاداس»

 «هول شدن نداره که.. نهمهیا نه،ییکم فشارم پا هیخبرتونه؟ گفتم فقط  چه»

 پر از خنده گفت: ییبا صدا بعد

 «.رمیبم یزود نیبه ا ستیقرار ن نینترس»

 «. دور از جون»بلند و با اعتراض اسمش رو صدا کردم و خسرو گفت:  من

اومد. به سمت تراس  رونیرو صدا کردم. از اتاقش که کنار اتاق خواب من بود ب دیرفتم، آناه رونیاز اتاق ب یوقت

 آخر بود.  یپله  یبودم و خسرو رو ستادهیپله ها ا نیی. پادمیچرخ

 «پدرم درست کن، فشار خونش افت کرده. یشربت برا وانیل هیزحمت  یب آنا»

 رد بشه. دیتا آناه دیاومد. خسرو خودش رو کنار کش نییا رو پاعجوالنه پله ه ییرو تکون داد و با قدم ها سرش

 کردم. سرش رو باال آورد و نگاهم کرد. با سر به باغ اشاره کرد: نگاهش

 «م؟یبر»

که از  ییچراغ ها م،یاومد. وارد که شد یبه سمت باغ قدم برداشتم. اون هم پشت سرم م یتکون داده و به آرام سر

و کنارم قرار گرفت. از گوشه  دیکش یتاباند. نفس بلند یشده بود، روشن بود و نور م یبند سهیگوشه و کنار باغ ر

و  ستادیا د،یدرخت توس که رس یکیقدم جلو رفت، نزد چندکرد.  یچشم نگاهش کردم. با لبخند به باغ روبرو نگاه م

 به سمتم برگشت. 

باغ مثل روز اولش مونده  نیکردم که ا یدعا م امید باستا دنیخواستم به د یم یبرام پر از خاطره ست، وقت نجایا»

 «باشه.
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 یقرار، لرزان و مشتاق، حرکاتش رو م یو چشم هام، ب دیرس یبه گوشم م ده،یپوش یاز حس زینرم، روان، لبر صداش

 . دییپا

 «خوندم؟ یو برات از داستان خسرو م مینشست یدرخت م نیکنار ا ادتهی»

 یداد. موها یکرد و دامنم رو تکون م یبه گونه ام برخورد م دیوز یکه م یمیباد مال محو سر تکون دادم. یلبخند با

 کرد.  یاون هم با وزش باد حرکت م

 «؟یکار کرد یرو چ ینظام»

 شدم: رهیبه چشم هاش خ مایو مستق ستادهیقدم جلو رفتم. روبروش ا چند

 «گرفتم. ادیرو  یتونم بخونمش.. حاال خوندن و نوشتن فارس یدارمش، حاال خودم م هنوز»

 زد. ادیدلم رو فر یسال ها نیرو باال داد. دست هام مقابل تنم در هم گره خورد و چشم هام راز ا ابروهاش

 «نتونستم...  یعنیرو تا آخرش ادامه ندادم.  یخطاط یول»

 بود! شیمعمار نیباتریقوس، ز لبخندِ پر نیهاش قوس گرفت. کار خسرو ساختنه، اما ا لب

و جوهر و کاغذ هم بود، کلمات و خط  یهنر رو ادامه بدم.. استاد بود، قلم ن نیبرگشتم ا رانیبه ا ینتونستم وقت منم»

 «که کنارتون داشتم نبود ی.. حس و حالنیهم بدو اما تو و استاد نبود قینستعل

کردم، دستش  ینشست و پاهاش رو دراز کرد. هنوز داشتم نگاهش م د،یبه تنه اش کش یسمت درخت رفت، دست به

 رو به سمتم دراز کرد:

 «.نیروبروم بش نجا،یا ایب»

و جلو رفتم. روبروش نشستم و پاهام رو خم کرده و دست هام رو دور  دمیرو به سمت شانه خم کردم، خند سرم

 تکون داد: نیکردم. با خنده سرش رو به طرفزانوهام گذاشته و نگاهش  یزانوهام گره زدم. چانه ام رو رو

 «؟یکن ینگاه م ینطوریا چرا»

 «؟ی.. چرا رفتخسرو»

 شد: دهیصداش کش یاز غم رو یا هیسوال بدون مقدمه ام شوکه شد، پاهاش رو جمع کرد و صاف نشست. سا از
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 «خونه قدمت داشت. نیا یدرخت تو نیمن مثل ا یها شهیکه برم، وگرنه ر یخواست تو»

 به گلوم چنگ زد و صدام رو لرزوند: کهویمقدمه و  یب ض،بغ

 «؟یدیچرا زود پا پس کش یاگر واقعا عاشق بود ؟یچرا راحت رفت یاگه واقعا انقدر وابسته بود ،یگ یم دروغ»

 گرفت اما تن صدام هم باال تر رفت: یشتریلرزش ب صدام

 «؟یدیو نجنگ ینموند چرا»

که  ییدرجا باختم.. با رفتنت از خونه و خط و نشون ها ،یخواستم جنگ رو شروع کنم که ناک اوتم کرد یم»

 یخواست یخودت نم یخواستم دوست داشتنم رو بهت نشون بدم اما وقت ینداشتم. من م نیجز ا یراه ،یدیکش

 «.ینیتا من رو بب یکار رو بکنم، تو اصال نموند نیتونستم ا یچطور م

 گفتم: هیهمراه با گر یشاک یزد. با لحن یلیسوزوند. اشک به گونه هام س یبود اما تا ته دلم رو م قتیحق هاش حرف

کنه.. اگه به  یداره اشتباه م دیکنه، شا یداره لج م دیدختر هنوز بچه ست، شا نیا یبا خودت فکر کن یتونست یم»

. تو به یزد یتونم خوشبخت بشم انقدر راحت جا نم یکه من کنار تو م یاگه مطمئن بود ،یداشت مانیخودت ا

 «.یخودت و عشقت هم شک داشت

 :دمیرو د شیشانیرو مشت کرد و اون هم صداش رو باال برد و من رگ برآمده پ دستش

وجودت خالصه شده  یروز و شبم، تک تک نفس هام تو م،ی.. من عاشقت بودم. همه زندگیعشقم شک نکن لعنت به»

مردم  یگرفتم و برات م یوجودت جون م یخوندم، از گرما یو برات کتاب م مینشست یم نجایکه ا ییبود. اون روزها

. همون یتفاوت و خونسرد کنارم نشسته بود یبشدم، اما تو  یدادم و دوباره زنده م یو هر لحظه به عشقت جون م

 یو اصرار داشت یساخت یام بادبادک مباه ،یبرد یم یمنو با خودت مهمون ،یدوست ساده بود هیکه تو با من  ییروزا

ذهنم هزار بار لباس  یمن هر شب تو ،یذار یدلم م یرو یبا حرف هات چه داغ یدونست یکه فقط دوستت باشم و نم

چه  تیکه سرد یدی. تو نفهمدمیکش یو به آغوشت م دمیرقص یذهنم باهات م یکردم و تو یمبه تنت  یعروس

خواستم به عشقم جون  یکه م ی.. تازه وقتیهات چقدر زجرکُشم کرد یتفاوت یکه با ب یسرم آورد، تو ندونست ییبال

نحو من رو از خودت  نیبدتر بهکرده بودم تو  دایزدنش رو پ ادیکه جرات ابراز عشقم رو، جرات فر یبدم، تازه وقت

 یلیتونه تحم یم. چون عشق نیخواستم خودت انتخاب کن یچون م دمیمن ساده عقب کش یگ ی.. راست میروند

 «باشه.
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هاش گم  شیر نیو ب دیصورتش چک یهاش پر از اشک شد. خواست کنترل شون کنه اما نتونست. اشک رو چشم

 شد:

شروع کردم چون آدم محکوم  یدیجد یدرد و خاطره برگشتم.. آره، زندگ ایدن هیبا  ران،یبرگشتم به ا یقلب زخم با»

گذشته، با خودش مشکل داشتم،  یخاطره ها یبره اما نشد. شکست خوردم نه برا شیپ دیو با ستیبه گذشته ن

 «نداشت. وستبود و اصال من رو د گهید یکی شیچون دلش پ دیفهم یحرف من رو نم

 :دیکرد و پرس زیتاسف نگاهش کردم. با کف دست اشک هام رو پاک کردم. چشم هاش رو ر با

 «؟یازدواج نکرد چرا»

 شدم: رهیچشم هاش به گلوش خ یانداختم. نگاهم رو ازش گرفتم و به جا هام رو باال شونه

با خودم شدم.  ییانتها یجنگ ب هیعوض شد. خاطره هات دست از سرم برنداشت. وارد  زیفتنت همه چ بعدر»

 جبران، یو برا یبهت ندادم اما تو رفته بود یفرصت نیحسرت خوردم که چرا انقدر راحت تو رو پس زدم و کوچکتر

که  ییجا یو خودم لج کرده بودم و غرور ب وکه من هم دوستت داشتم اما فقط با ت دمیشده بود. تازه فهم رید یلیخ

شد که نتونستم؟  یدونم چرا نشد، چ یداشتم تو رو ازم گرفت.. خواستم دوست بشم، خواستم ازدواج کنم اما نم

 «برگشت، همه احساس ها! زیدوباره همه چ یدونم.. تو که برگشت ینم

و اون  یانقدر راحت حرفم رو قبول کرد نکهیو ناهار آوردنت برام، ا یباور کنم که دوستم دار یخوا یم یعنی»

بعد از  یوقت یبه خاطر دوست داشتنته؟ توقع دار ،یسرت گذاشت یرو یبهش ندار یاعتقاد چیرو که ه یروسر

و آروم رو مقابل خودم  عیدختر مط هیرو،  گهید یایسوف هیبار  نیا دوازده سال که برگشتم و باهات روبرو شدم و

 «شک نکنم؟ به دوست داشتنت شک نکنم؟ دم،ید

 رو گرفتم.  زششیزخم خورده مقابل ر یزد اما با اخم شیبه چشم هام ن اشک

 «.یدیرو ند رییتغ نهمهی.. تو اصال ایبه من و به دوست داشتنم شک کن یحق دار آره،»

 «.یبهش ندار یکه باور یباش یخواستم؟ من دوست ندارم کس رییازت تغ من»

 «دارم. مانیعاشق ا یایبه عشقت باور دارم، من به سوف من»

 یشکل شکست، اما حاال به تو و احساست چقدر م نیبه بدتر شیغرور من دوازده سال پ ؟یبهم اثبات کن یتون یم»

 «کنم؟ هیتونم تک
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 م:تکون داد نیرو به طرف سرم

. یکه کردم اثبات بود اما تو هنوزم بهم شک دار یو درشت زیر یکارها نیچون تمام ا نمیب یبه اثبات نم یازین من»

 «تو...

 .دمیباغ دو ینذاشت ادامه بدم. از جا بلند شدم و به سمت انتها اشک

 .دمیشن یپاهاش رو م یصدام کرد. صدا د،یدو دنبالم

 هیتک واریدادم. خودش رو بهم رسوند و مقابلم به د هیباغ تک واری. به دستادمیصدام کرد. قدم هام کند شد و ا دوباره

 حرص و خشم؟ ؟یدلخور ؟یناراحت ه،یچ قایدونستم حسم دق یداد و نفس نفس زد. نگاهم رو به پاهاش دوختم. نم

 «گذره؟ یهم داره م یندوازده سال گذشته و جوو یدون یدختر.. نم یدیدو یتند م چقدر»

 ! میو مستق رهیکرد، خ یبراق نگاهم م ییرو بلند کردم. با لبخند و چشم ها سرم

 نمونده! شیتا چهل سالگ یزیداد چ یکه نشون م ییها یدیشد، به سف دهیبه سمت موهاش کش نگاهم

و  یطوالن یشد. نگاه رهیاش رو لمس کردم و اون به چشم هام خ قهیشق یخاکستر یرو جلو بردم و موها دستم

 ! بیعج

از ته گلو و  یکرد و با خنده ا یقرار یصورتم ب یو نگاهش رو دیگلوش از جا پر بیس د،یسرش رو عقب کش هوی بعد

 خشدار گفت: ییصدا

 «نره! ادتیسنم رفته باال اما هنوزم مردم..  درسته»

 کردم: زمزمه

 «ره. ینم ادمی چوقتیه»

و  دیهاش کش هیتنم رو به ر میعطر مال د،یبو کش قیکم از صورتم نگه داشت. عم یبا فاصله ا د،یرو جلو کش سرش

 لب زد:

 «!نمتیخوام بب یم»

 لب هاش مات شد. زمزمه وار گفت: یرو نگاهم
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 «؟یذار یقرار م باهام»

 :دیکه پرس ییهمه تنم رو پر کرد. صدا بیعج یافتاد. دست هام سِر شد، حس یقرار یبه ب قلبم

 «؟یک»

 خودم نبود.  یصدا

 بمش گفت: یصدا با

 «فردا»

شده بود نشست. به دست  نیکه تن پوش زم ییها اهیگ یرو د،ی. من رو به وسط باغ کشمیهر دو مسخ شده بود انگار

سرش  یشد. باال رهیسرمون بود، خ یداد و پاهاش رو دراز کرد. سرش رو بلند کرد و به ماه که درست باال هیهاش تک

کنارش نشستم و پاهام رو دراز کردم. سرم رو چرخوندم و  یدست به کنارش اشاره کرد. با فاصله کم بودم. با ستادهیا

 نگاهم رو حس کرد: ینیاما سنگ دیکش یم قیعم ینگاهش کردم. چشم هاش رو بسته بود. نفس ها

 «جونم؟»

 «خسرو؟»

 کردم تا دوباره جواب بده. صداش

 «دلم؟ جون»

 تنم گرم شد.  یلحظه ا یدهانم رو قورت داده و برا آب

 «که نصفه موند. یگفت یجمله ا هیغروب کنار حوض  روزید»

 رو تکون داد. سرش

 «خوام ادامه ش رو بشنوم. یم»

بود که  قیعم یسرش رو برگردوند و درون چشم هام نگاه کرد. نگاهش به قدر یهاش رو باز کرد، به آرام چشم

 ابروهام رو با تعجب باال بردم.
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 «!یخوا یعشق به سرت زده.. تو امشب از من اعتراف م یگرما دنیامشب، هوس چش تو»

 شتم.دوستش دا تینها یکردم و ب یبود که تجربه م یبار اول جانیه نیمن ا یبم بود. صداش خاص بود. برا صداش

و باز اون تا فرق سرم سر خورده بود  یو سرم رو به سمت شانه خم کردم. روسر دهیهام رو درون دهان کش لب

شانه ام معطوف شده بود. پاهام رو که دراز کرده بودم  یرو یبود. نگاهش به موها ختهیر رونیهاش سرکش ب ییطال

 زمزمه کردم: زیر ییتکون داده و با صدا

 «.یاعتراف بهم بدهکار هی تو»

 نصفه کاره و لرزان! یشد، لبخند دهیهاش کش لب

 «رو پرداخت کردم اما تو... میبده شینره، من دوازده سال پ ادتی»

 اشاره اش رو چند بار تکون داد انگشت

 «از دست تو دختر! یوا»

 جذاب! ییتک تک و با صدا دم،یخند

 رو به سمتم خم کرد: سرش

 «دارم. ازین مییتنها یشب ها یصدا برا نی.. من به اچهیگوشم بپ یخنده هات بارها و بارها تو یبذار صدا بخند،»

النه کرده  قیشب عم نیا یالبال یدیسف ینبودن و تار موها اهیس کدستی گهیکه حاال د یپرپشت و مجعد یموها به

 احساسم گفتم: تیبود، نگاه کردم و با نها

 «.. من هستم.یتنها بمون ستیقرار ن گهید»

 چشم هام رو نشانه گرفت: کیفاصله نزد نیرو باال آورد، نگاهش از ا سرش

 «!ادهیشکست رو پشت سرگذاشته، ز هی ده،یرس یه ده سال ازت بزرگتره، به چهل سالگک یمرد یتو برا بودن»

 «نداره. یزانیو م اسینداره، مق یینداره چون ترازو ادیکم و ز عشق»

 کرد. کیکرد، ابروهاش رو به هم نزد زیهاش رو ر چشم



 زن کی یها ادداشتی

163 
 

 «؟یتو عاشق یعنی پس»

 رو تکون دادم: سرم

شه.  یم یبعدش چ نکهیزدنش شرم ندارم. نه حساب غرورم رو دارم و نه حساب ا ادیاز فر یاز گفتنش و نه حت نه»

 «شه؟ یم یچ یکه اگه بگم و پسم بزن

 گرفت. یم یا گهیکه داشت کم کم رنگ د یمشک یشدم. به چشم ها رهیچشم هاش خ به

 «خواد به بعدش فکر کنم! ینم دلم»

دست من رو به احاطه خودش گرفت. جرات نگاه  هید و با . دستش رو کنار پاهام قرار دادیتر کش کیرو نزد خودش

 یصورتم فرود م یشد و تو یم "ها"نفس هاش  یو هم جوار بود، وقت کیانقدر نزد یچشم هاش رو وقت یکردن تو

 داد، نداشتم: یرو به وجودم م یمثل سقوط از بلند یاومد و حس

لجوج و مغرور رو دوست داشتم، من  یایهمون سوف شی.. من دوازده سال پیعصر گفتم، نخواه که عوض بش روزید»

 «.دمیپرست یشدم با همه خوب و بدش. هر آنچه که متعلق به تو بود رو دوست داشتم و م ایعاشق سوف

 «ده که وجود نداره؟ یرو نشون م یکه مربوط به گذشته ست احساس ییفعل ها نیا»

 تر شده بود، مخمور شده بود! دهیکش لبش نشست. چشم هاش یآهسته و لرزان بود. لبخند رو صدام

 گشت. یموهام م یگشت، رو یصورتم م یرو نگاهش

 «از اونه. شتریو ب دتریاالن شد ست،یاون ن نیگذشته وجود داشت االن ع یکه تو یحس یعنیگذشته  فعل»

 کرد: کیلبخند زدم. سرش رو به گوشم نزد تیرضا با

همه  داریبا دو تا د دهیعشقت سوخته و حاال از راه نرس یکه سال ها تو ی.. هر نگاه و هر جمله و هر نفس کسایسوف»

و بعد  یپروا باش یب یتون یشده، پر از حرف و خواهش و تمناست.. نم متیتسل ینقش برآب شده و به راحت ناشیتمر

 «!یو تاوان بد یستیبا دیبا ،یفرار کن

واسطه به مشامم  یو ب کیانقدر نزد دمش،یکه د یمدت بار در تمام نیاول یهام رو بستم. عطر تنش رو که برا چشم

 هیکه هنوز قداست داشت، سست شد. زمزمه کردم و صدام مثل  یحصار نی. تنم بدمیاز ته دل نفس کش د،یرس یم

 :دیچیفضا پ یتو ،یکن یم شیقلبت همراه یها تپشو بمِ  ریشروع بشه تا انتها با ز یکه وقت یمیقد یآشنا یترانه 
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 «بابت عشقت پرداخت کنم! دیکه با یهر تاوان ی.. پاستادمیتاوان ا نیا یپا من»

 کنار گوشم ها شد، تنم مور مور شد. نفسش

 «چشم هام نگاه کن یچشم هات رو باز کن و تو ا،یسوف»

 انداخت. رمیگ شیهام از هم فاصله گرفت، با نگاه مخمل پلک

 «؟یستیا یباشه، باز تا تهش م نیسنگ یلیتاوان خ نیا ممکنه»

بودم و انگار  رهیلحظه دونستنش هم برام مهم نبود. فقط به چشم هاش خ نیا یزنه، تو یحرف م یدونستم از چ ینم

 شدم. رهیدست هام بود خ یکه تو ییایبه تمام دن

 تکون دادم: سر

 «هستم»

 آرامش لبخند زد.  با

مون ذوق کرده  یکینزد یخسرو بودم. برا یشوک حرف ها یتو روقتیتا د شبیتختم بودم. د یهنوز تو صبح،

 که احاطه ام کرده بودن. یقدرتمند یاون چشم ها و اون بازوها یبودم، برا

 و با لبخند گفت: دیتقه به در خورد و بعد، آنا سرش رو به داخل اتاق کش چند

 «زنگ زده، پشت خط منتظرته. خسرو»

 و به سمت تلفن رفتم. دمیجا پر از

 یم یکه سع ییرو برداشتم و با صدا یلرزان گوش ییبودم. با دست ها دهیساعت خواب نیتا ا ده بود و من ساعت

 کردم خواب آلود به نظر نرسه جواب دادم: 

 «خسرو. سالم»

 «خانم خوابالو! ریصبح بخ سالم،»

 . صداش پر از خنده شد:دمیبه دندان گز لب
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 «؟یدیخواب خوب»

 یاشاره به حرف ها هیجمله  نیه کرد و حس کردم گوش هام داغ شد. ااز گرما تمام تنم رو احاط یبار موج نیا

 بود؟ شبشید

 «مثل تو! بله،»

 بود. یرکیدندان شکن و پر از ز جوابم

 من هم مهمان کرد.  یلب ها یو لبخند رو به رو دیچیپ یگوش یمستانه اش تو یقهقهه ها یصدا

 «م؟یبا هم قرار گذاشت شبید ادتهیباهوش،  دختر»

شد و  دهیاونجا نبود کش گهیکه د یدیباز اتاقم و آناه مهیهام رو جمع کردم. نگاهم از گوشه چشم به سمت در ن لب

 زمزمه وار گفتم: ،یسرشار از خوش یبعد با حس

 «ام؟یب دی.. کجا باادمهی بله»

با تو بود و تو رو  که بشه باهات قدم زد، سامارا، سن پترزبورگ، مسکو.. هرجا که بشه ییکوچه ها نما،یس کافه،»

ک قراره  یینه جا نهیآفر یرو برام م باینه مکان. مهم بودن توئه که لحظات ز ییداشت و بودنت رو حس کرد. مهم تو

 «...نی. بنابرامیبر

 زمزمه کرد: نهیو بعد با طمان دیکش یبلند نفس

 «.میانتخاب کن که کجا بر تو»

 ابونیکافه دنج هست و کنار خ هیتئاتر  یکنه، برگزار شده. روبرو یکه پدرم کار م یکانون کیتئاتر نزد هیها  یتازگ»

 «فروشه. یذرت بوداده م یو بغلش پسرک رهیگ یم یادگاریعکس  رمردیپ هیهم 

 مقطع و دونه دونه! د،یخند

 «کافه و بعد ذرت بوداده.. خوبه؟ ،یادگاریتئاتر، عکس  پس»

 !ختیر ی. صدام نازک تر شد و دلبردمیهام رو به داخل دهان کش لب

 «!یعال»
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 «منتظرم باش. پس»

 «!نهیساله کارم هم دوازده»

 .یتیگله و شکا چینرم و آرام بود. بدون ه لحنم

 و گفت: دیبه آه کش هیشب یکرد، بعد نفس سکوت

وجودت هست،  یغم و عقده و گره تو یو هر چ یباهات حرف بزنم. باهام حرف بزن دمت،یخواد امروز که د یم دلم»

کدوم از  چیه هیکه شب ییشروع روزها یو خودت رو برا یده بهم بگ یکه تو رو آزار م ندهیآ ایاز گذشته  یهرچ

 «.یساله ات نبوده، آماده کن یعمر س یروزها

 و با آرامش پلک زدم.  دیلب هام وز یرو مینس هیمثل  لبخند

 بود. ستادهیمنتظرم ا نهیداده و دست به س هیتک ینقره ا یدر خونه به شورلت اجاره ا یراس ساعت چهار، جلو عصر

و با باز  دمیتا به در رس دمیرو دو اطیاومدم، ح نییپله ها رو دو تا دو تا پا جانیخبر اومدنش رو داد با ه دیآناه یوقت

 ی.. مهربان و صبور به نظر مشهیخسرو شد که ساده و مرتب بود، مثل هم ریتصو یرایکردنش، قاب چشم هام پذ

 !شهیمثل هم د،یرس

پاشنه بلند،  با اون  یلبخند جلو رفتم. به سر تا پام نگاه کرد. به من با اون بلوز و شلوار ساده، با اون کفش ها با

 شد. رهیکرده بود، خ شتریرو ب مییبایکه جلوه ز یمیمال شیآرا

 یدوره ا هیگذشته و  یادیکنم زمان ز یساله ام، حس نم یس دختر هیکنم  یحس نم گهیکه خسرو اومده، د یروز از

شم که پر بود از شور و  یم یهفده ساله ا یایرو از دست دادم. در کنار خسرو همون سوف یاز تب و شورر خاص جوان

 .یافتنیدست ن یاهایپر بود از آرمان ها و رو ،یحال زندگ

 نیمدل بزرگ شدن رو دوست دارم. ا نیکنه. ا یعشق بزرگ که قلبم رو گرم م هیشم به اضافه  یم ایسوف همون

ده، وجودت رو با تکامل و نشاط  یکنه و نه تو رو به اشتباهات معمول نوجوان ها سوق م یکم م تیبلوغ که نه از جوان

 دوست دارم. یلیکنه، رو خ یتوامان باالنس م

محو،  یبا لبخند ستاده،یا نهیر فرو رفته بودم. اون هنوز دست به سشده و در فک رهیبه صورتش خ ستاده،یا مقابلش

 .دیلغز یصورتم م یاعضا یسرعت ممکن رو نینگاهش با آرام تر
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جوان پسند تر  پشیبار ت نی.. ایسورمه ا یروشن و کفش ها یآب نیتنش بود به همراه شلوار ج یگرد زرشک قهی بلوز

 شده بود. 

 وار گفت: زمزمه

 «؟یخوب سالم،»

 دنیکه از د دمیرو شن یضیمر یخسرو یبم االن، صدا یصدا یدندان نما جوابش رو دادم. اما به جا یلبخند با

و در  دیگشود. خودش رو عقب کش دیبود و زبان به تمج رانیکرده، ح یسرش پرستار یکه شب تا صبح باال یدختر

 رو داشتم! یشتریب یمن طلب عاشقانه ها م،تا سوار بشم اما من از جام تکون نخورد ستادیرو باز کرد و منتظر ا

 «خسرو؟»

 رو چرخوند و نگاهم کرد: سرش

 «جانم؟»

 شدم: رهیمنتظرش خ یچشم ها به

که  یبش یو شگفت رتیح زیو بودنم لبر دنمیانقدر از د یشه تو هنوز هم گاه یبه اون سال ها؟ م میشه برگرد یم»

جز غرور بهم دست  یمن اون موقع حس ؟یخاص رو دوباره بگ یاون جمله ها ؟یباز کن نیزبان به تحس رایاخت یب

 «شم. یداد اما حاال، اگه بشنوم غرق لذت م ینم

کوتاه کرد، بعد در رو  یابروش رو باال داد. خودم رو جمع و جور کردم. خنده ا یتا کیشد،  رهیچشم هام خ به

 پاره نکرد. یو رشته نگاهش رو لحظه ا ستادیا نهیبه س نهیهمونطور رها کرد و به سمتم اومد. مقابلم، س

 رو با زبان تر کرد و گفت: لبش

کنن  یفکر م یکه کنارت هستن، به چ یلحظه ا یتو دیشه فهم یشن. نم یم یبیعج یلیزن ها موجودات خ یگاه»

 «گذره. یدرونشون م یو چ

. فقط عشق؛ عشق به پدر، عشق نهیزن ها هم یایکنن و بس، دن یعشق و محبت فکر م یبه داشتن ذره ا شهیهم»

 «بشه! اتیکه همه دن یکیبه مادر و خانواده، عشق به فرزند.. عشق به 

 گوشم پچ پچ کرد: کی. نزددیرو جلو کش سرش
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 «پر از عشق تو رو فتح کنم. یایدن نیبشم و ا اتیبذار من همه دن پس»

 شد: رهیبار به چشم هام خ نیرو خم کرد. از گوشه چشم نگاهش کردم. ا سرش

روزها  نیبگم.. فقط امروز نه، فقط هم ییبایز نهمهیازت حرف بزنم؛ از تو و عشقم، از خودم و احساسم، از تو و ا بذار»

 «نه، همه عمرم!

 بود؟ میمستق ریغ یرخواستگا هی نی. اختیفرو ر نهیس یتو قلبم

 هم افتاد: یهام رو پلک

 «!بگو»

گوشم  یعقب رفت و صداش تو یشد اما بعد سرش کم "ها"به صورتم  کیگرم نفسش از اون فاصله نزد هرم

 نشست:

سرم رو  یو وقت نمیب یرو م لگونیکنم آسمان ن ی. سر که بلند مستادمیا ییگندمزار طال هی انیکنم در م یحس م »

هم  یگندمزار دراز بکشم و گاه نیشم. دوست دارم چشم هام رو ببندم، ب یناب م یها ییکشم غرق طال یم نییپا

موهات فرو کنم. ساعت ها و  نیدارم سرم رو ب دوست ه؛یمیقد یایرو هیبدل  قایدق ریتصو نیبه آسمون خسره بشم. ا

 یها یمشامم رو پر کنم و بعد با نگاه به آب دهیچیپ تییطال یطار موها یکه البال ییروزها از عطر خوش شامپو دیشا

 «عالم رو فراموش کنم. یغرق بشم و مست بشم و همه غصه ها رت،ینظ یب

 یکرد. مهر م یکرد و تا اعماقش رسوخ م یم هیبه ال هیکه داشت، قلبم رو ال یکلمه حرفش، با ضرب آهنگ خاص هر

 ذاشت. یوجودم به جا م یبزرگ تو ییشد و ردپا

 به جمله هاش گوش دادم و بعد، چشم هام رو باز کردم. تیرضا با

 جنتلمن مابانه خم شد: یبار با حرکت نیرو گرفت و ا نیعقب رفت. دوباره در ماش عقب

 «!بایز یبانو نیبد یهمراه افتخار»

 از غرور همه وجودم رو پر کرد. جلو رفتم و سوار شدم. یحس

 کیکوچ یعطرش کل فضا میمال یحرکت کرد. بو یآف بلند کیترو دور زد و سوار شد و با  نیور بست. ماش در

 رو پر کرده بود. نیماش
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کنم. دوست داشتم  یکنم، بخندم و عاشق یزندگ نیزم یرو یداشتم کنار خسرو، به اندازه تمام انسان ها دوست

زمه کنان، با ظرافت و زم رلبیرو ز یو بعد هر روز صبح ترانه ا زمینو بر یکهنه عشق مون، طرح یدرون تار و پود قال

 ببافمش!  تیحساس

کافه نشسته بودم. به قول  یخسرو من رو مهمون اسپارتاک کرد. روبروش تو نیتا شروع تئاتر مونده بود. بنابرا هنوز

عشق شون،  یچشم ها یجهان، تو یاهویفارغ از ه ینسل جوون باب شده تا بتونن ساعت یمکان ها برا نیپدرم ا

 و غرق بشن! ننزل بز بهیغر هی یچشم ها یتو یحت ایدوست شون، خانواده شون 

 گرداند. یکافه نگاه م یکردم که با لبخند تو یچانه زده بودم و نگاهش م ریهام رو ز دست

 کرد و لبخندش پررنگ تر شد: ریام رو غافلگ رهیرو به سمتم برگردوند و نگاه خ سرش

 «بودم. ومدهین ییجا نیحاال همچ تا»

 ام رو جمع کردم. ینیب

 «!یقینه رف ،ی.. نه دوست دختریبود یا زهیپاستور یلیآدم خ نهیا لشیدل»

حرکت دستش  یمن که رو یو همونجا ثابت نگه داشت اما چشم ها دیدستم کش یکیتا نزد زیم یرو رو دستش

 دستم رو داشتن. یبودن، انتظار نشستن دست بزرگ مردونه اش رو دهیلغز

 زد و گفت: زیت ی. لبخنددمیچشم هاش کش یرو با تعلل از دستش تا رو نگاهم

 «؟یدید یرو دور و برم م یاگه دختر ؟یکرد یحسادت م تو،»

 «!یدون یخودتم خوب م ست،ین دیازم بع یچیه»

 تکون داد: یاپیرو چند بار پ سرش

چشم هاشون  یدل شون نشسته، چون تو یه حدس زد توش یکه م یجز عشق یچی.. هستین دیبع یچیزن ها ه از»

 «زنه. یم ادیکنه و خودش رو فر یلونه م

 کردم. کیرو به هم نزد ابروهام

 «نه؟ ایکه واقعا عاشقتم  یدیچرا اون شب ازم پرس پس»



 زن کی یها ادداشتی

170 
 

 !دشیو اون دستمال گردن سف یشد، با لباس فرم خاکستر کیبهمون نزد گارسون

بلند بود و خسرو سفارش داده  هیپا وانیل یگذاشت، قهوه من رو مقابلم قرار داد و آب رو که تو زیرو وسط م کیک

 بود، مقابل اون گذاشت و من با خنده به سفارش ساده اش نگاه کردم. 

 .فتادیکرد، چند تا خط کنار چشم هاش م یم زیر نطوریکرد. چشم هاش رو که ا نگاهم

 «نه؟ ایگرفتم  یازت اعتراف م یجور هی دیشب با دخترجون، اون یدست کم گرفت منو»

نگاهش رو  ینیکردم اما سنگ کیاز قهوه ام رو خوردم. بعد کارد رو برداشتم و شروع به تکه تکه کردن ک یا جرعه

 تکون دادم. نیپرسش به طرف یکرد. سرم رو به معنا رمیکردم. سرم رو که بلند کردم، با نگاه خاصش غافلگ یحس م

چشم هاش،  یدیرو به سف یکمرنگ یشده بود که سرخ دهیمبهم کش یاز غم یهاله ا اهشیس یمردمک ها دور

 کرد. یم لیتحم

 یم میدوازده سال رو به هر ماه و هر روزش تقس ی.. گاهفتمیکه از عمرم گذشتن م ییروزها ادی یلیشب ها خ نیا»

اشتم. چند روز گذشته که عشقم رو بهت گفتم و بعد به عدد، چند روز تو رو منتظر گذ نمیشمارم تا بب یکنم و م

اعترافِ به ظاهر  نیکه ممکنه ا دیفکرم نگنج یتو الو ساده لوحانه به عواقبش فکر نکردم و اص دمیراحت پا پس کش

 هیتو گر یکه برا ییشمارم، تعدادش از خاطرات مون، از شب ها یم یبذاره.. وقت یریوجودت چه تاث یساده تو

به  یدرد از وقت نی. امروز اون حرفت درد من رو تازه کرد اما اشترهیعشقم به تو، ب یتعدادش از روزها یکردم، حت

که  یزیچ ،یرو در درونت از دست داد یزیداره؛ چون حس کردم که تو، انگار چ یدست از سرم برنم ومدما هیروس

 یفکر نم چوقتیکه رفتن من ازت گرفت.. من ه یزیچ ،یو ذوق داشته باش یشد اون سال ها اونهمه انرژ یباعث م

 «من گرون باشه. یسال ها نیهم به اندازه تاوان تمام ا یدیکه تو م یکردم ممکنه تاوان

 نیبه ماش ابان،ینشه. سرم رو چرخوندم و به خ ریهم فشردم تا اشکم سراز یهام پر از اشک شد. لب هام رو رو چشم

 کردن، به سالن تئاتر روبرو و به پسربچه روزنامه فروش، نگاه کردم و گفتم: یمکه داشتن رفت و آمد  ییها و آدم ها

با هم  یروز هی کیگفت دو تا پسربچه کوچ یکرد. م یم فیبچه بودم، پدرم داستان دو تا دوست رو برام تعر یوقت»

که  یداشت.. پسربچه ا ییبایدرشت وز  یچشم ها یکیبود و اون  نایاز اونها ناب یکی. یشن، کامال اتفاق یدوست م

 دیترس یداشت و از تنها رفتن به اونجا م یسخت یلیخو  یبرکه بود که راه طوالن هیداشت، عاشق  یدرشت یچشم ها

 یراه رو باهاش ط یپسر، کل نیهر روز به خاطر ا نایاطرافش بود.. دوست ناب یاون برکه و درخت ها یاما عاشق تماشا

ت یبرکه نداشت اما با رضا هیاز  یو اصال تصور دید ینم یچیکه خودش ه یدرحال نهیبکرد تا اون بتونه برکه رو ب یم



 زن کی یها ادداشتی

171 
 

با  نکه،یتر ا بیکنه. عج یبه برکه همراه دنیاومد که اون رو تا رس یو شوق هر روز سر ساعت به خونه دوستش م

ذهنش از  یتو یریتصو یهم عاشقش شده بود و حت نایکرد، پسرک ناب یکه دوستش هر روز از برکه م ییها فیتعر

 یرو م ینقاش نیا یهم کرده بود.. پسرک چشم درشت وقت یساخته بود و اون رو نقاش اتشیاون برکه با تمام جزئ

 نهمهیبرات نداره و بابتش ا یلذت چیکه ه یایب ییسال هر روز باهام به جا نهمهیباعث شد ا یپرسه چ یازش م نه،یب

کار رو  نیمون ا یدوست مانیرابطه، به خاطر عشقم به پ نیم به تو و اگه به خاطر عشق یپسرک م ؟یبکش یسخت

 هیکنه تا شب یچشم هاش رو کور م یروز هیاثبات محبت متقابلش به دوستش،  یدرشت هم برا مکردم.. پسر چش

هر روز  نایبکردن و حاال دو تا دوست نا یم یکه از برکه داشتن، راه رو هر روز ط یبار با هم، با تصور نیاون بشه و ا

از  یزیبود اما من بچه بودم و چ بایز تینها یمن ب یبرا یلیداستان تخ نیشدن.. ا یم رهیخ بایعصر به برکه ز

رو  شیکرد اما مفهوم واقع یم فیداستان رو برام تعر نیا یفهموندن ارزش دوست ی. پدرم برادمیفهم یمفهومش نم

 «بعدها درک کردم...

 پلک زدن! یکرد، با دقت و بدون لحظه ا یرو به سمتش برگردوندم. با محبت نگاهم م سرم

عاشق،  یکرد. برا یاز خودگذشتگ دیعشق با یبرا ه؟یمفهومش چ یدون یکه عاشقت شدم درکش کردم. م یوقت»

.. یاز خواسته خودت هم دست بکش دیاثبات عشقت با یبرا یحت یمعشوق وجود نداره. گاه تیجز رضا یزیچ چیه

جز  نه،یب یرو نم یکه جز خودش کس یشن.. انسان یجا جمع نم هیمنطق، با هم  یمحض و ب یِعشق و خودخواه

 «تونه عاشق باشه! یکنه، نم یرو درک نم یده و جز حق خودش کس یگوش نم یحرف خودش به کس

لرزانش، از  یها ین ین یکه تو یرق زد. از اشکب شیمخمل یلب هاش طرح خورد و چشم ها یرو نیغمگ یلبخند

 شب رنگش نشست، براق و پر تاللو شده بود! یکه درون مردمک ها ییها دیاون مروار

سال  نیتونستم تمام ا ی. مارمیتونستم عشقم رو به چنگ ب یفهمم که م ی.. حاال ممیو تو هر دو خودخواه بود من»

نکردم و مثل  لیرو به خودت سپردم. من خودم رو بهت تحم میمن تصمداشتنت بجنگم و خسته نشم، اما  یها برا

 «من رو ببخش. ا،ی.. سوفیها خواستم تو انتخاب کن یلیخ

 کرد، آب دهانش رو قورت داد تا بغض هم فرو بره. مکث

 «سالها ببخش. نیرو بابت همه ا من»

 تکون دادم. یاپیو سرم رو چند بار پ دیصدا از گوشه چشمم چک یآرام و ب اشک
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 هیاون  یکردم برا یکنم چون حس م یتونستم اقدام یمورد، نم نیداشتم با همه وجود لمسش کنم اما در ا دوست

 اما محترمه! ست،یشده ن فیمن اصال تعر یچهارچوب ها وجود داره که هرچند برا یسر

 کافه اشاره کرد: رونیب یبه فضا د،یخند

 «شروع نشده. شیتا نما بدو»

 گفتم: یو با لحن لوس دمیو برچهام ر لب

 «؟یچ کمیک پس»

 :دیخند

 «.شیخوریم شینما یبا خودت، تو بردار»

 زدم و سرم رو تکون دادم. ییدندان نما لبخند

 .میزد رونیدستم، از کافه ب یتو کیدوشم و با اون تکه ک یچرم رو فیبا ک را،یساده و گ پیاون ت با

 گفت: یبود وقت نیریتوجهش برام ش چقدر

 «رد بشن بعد. نایشلوغه.. صبر کن ماش نجاینکن، ا عجله»

 !میو منتظر شد میستادیرهگذرها، ا یمثل باق اده،ینکرد و تا سبز شدن چراغ عابر پ یبه عجله من توجه تیدر نها و

 که بهم متصل بودن. ییها یصندل م،یچرمِ تاشو نشست یقهوه ا یها یصندل یهم رو کنار

تئاتر خوب بودن. من  هی یتماشا یبود. مردم در حال آماده شدن برا نییسِن پا یو هنوز پرده ها میدوم بود فیرد

 ذوق داشتم تا زودتر شروع بشه. یلیهم خ

 شروع شد. شیها اومدن و نما گریپرده ها کنار رفتن و باز باالخره

لرزان زد. من  یکردم. نگاهش از گوشه چشم بهم معطوف شد و لبخند لیخودم رو به سمت خسرو متما شینما اواخر

. با تعجب دیکنار کش یشانه اش بذارم اما به محض خم شدن گردنم، خودش رو کم یدوست داشتم سرم رو رو

هم فشرد. بعد سرش رو  یرو حکمم قهیچند دق یتکون داد و چشم هاش رو برا نینگاهش کردم. سرش رو به طرف
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کردم. لب  یرو درک نم یو دور زیپره نهمهیگرفت چون ا یشد. نگاهم رنگ دلخور رهیچشم هام خ یوچرخوند و ت

 هاش رو با زبان تر کرد:

 «!یکرد یمن رو واقع یاهایکه امروز تو همه رو ستینخواستنت ن ایپس زدنت  یبه معنا نیا»

 پلک بست. یاش گذاشت و به آرام نهیرو سمت چپ قفسه س دستش

ذاره  یکه نم یزیچ هیخواد..  یم میحر یتو ن،یمال من نشد یهست که تو و عشقت رو تا وقت ییزایچ هی نجایا»

 «از لذت و هوس باشه، بدم یکه تماما خال یلمس عاشقانه ا یحت ،یزیچ چیقداست بودن با تو رو به ه

 زدم. نظرش برام با ارزش بود. لبخند

 ه کرد:اش گذاشت و با انگشت به صحنه اشار ینیب یرو دست

 «.مینیبب شینما»

دوم بود، مشغول شدم.  یدر دل جنگ جهان یکه داستان عشق ییبایتئاتر ز یبار سر تکون دادم و به تماشا چند

 گردوندم.  یکردم اما سرم رو بر نم یصورتم حس م یرو هیچند ثان ینگاه خسرو رو برا ینیسنگ یگاه

 .دیلباسم رو گرفت و کش نیتموم شد، خسرو آست یو وقت دیطول کش میساعت و ن هی تئاتر

 :دمیتعجب نگاهش کردم و پرس با

 «کجا؟»

 و دنبالش رفتم.  دمیجوابم رو بده من رو با خودش همراه کرده بود. خند نکهیا بدون

کرد. خسرو به سمتش  ینشسته بود و داشت به رهگذرها نگاه م ابانیدستش، کنار خ یتو یعکاس نیبا دورب رمردیپ

 گفت: یاز انرژ زیلبر ییفت و با صدار

 «؟یریگ یعکس م هیتزار،  سالم»

 یقهوه ا یزده بود، کفش ها رونیکاله ب ریاز ز دشیسف یبودم و به مرد که موها ستادهیقدم عقب تر ازش ا چند

 یشانیپ یرو یها نیرو پوشانده بود و با چ دشیسف راهنیپ شیقهوه ا قهیو جل دهیپوش یچرک و شلوار کتان شکالت

 کردم. یکه داشت، به خسرو زل زده بود، نگاه م یقیو اخم عم
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 بم اش متعجبم کرد. یشروع به حرف زدن کرد، صدا یوقت

 هیساله روس نیکه سلطنت چند یتزار ایمن و داستان هامه  یسربلند هیکه ما یتزار مرحوم ؟یگ یتزار رو م کدوم»

 «رو به باد داد؟

 سر به خسرو اشاره کرد: با

 «کو؟ اهتهمر»

 و گفت: امیجلو رفتم، خسرو با دستش که کنار پاش نگه داشته بود، به صورت نامحسوس اشاره کرد که جلو ن یقدم

 «رو ندارم. یخوام، من کس یخودم عکس م از»

 اشاره کرد: ابانیبه خ یبا بدخلق رمردیپ

 «.رمیگ ینم یکنارت تا عکس بندازم.. من عکس تک سهیوا ادیب یکیبگو  برو»

 نگاه کردم. مرد چپ نگاهش کرد. بیعج رمردیشد و من با تعجب به پ شتریخسرو ب یخنده ها یصدا

 چوقتیمدت ه نیا یکنم و تو یشه، کار م یم یآربات منته ابونیکه به خ ابونیخ نیا یتو قایو پنج ساله دق ستیب»

 «نگرفتم. چکسیاز ه یعکس تک

کردم،  ینگاه م رمردیرو مقابل پاهام گرفته و خانمانه و با لبخند به پ فمی. با دست من رو که کدیبه سمتم چرخ خسرو

 نشون داد و گفت:

 «.رمیخوام عکس بگ یو م رونیهمراه اومدم ب نیهمراه دارم، اصال امروز به عشق هم من»

 لب گفت: ریسالم کردم و اون با تکون دادن سرش جوابم رو داد و ز رمردیرفتم و به پ جلو

 «مثل تو افتاده! یآدم چرت ریکه گ بایمعشوقه ز نیا فیح»

اگر با  زهیشناسه و تعجب برانگ یساله که م نیزد که انگار خسرو رو چند یحرف م یطور رمردیهام گرد شد. پ چشم

 روال رفتار کنه. نیهاش به هم یهمه مشتر

 :دیخند خسرو
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 «کنم حق با تو باشه تزار. فکر»

 برده بود! یمرد بانمک بود که خسرو بهش پ نیکردن ا یعصب یکلمه برا هیعنوان تزار هم  نیا

 «رو حفظ کنه. یتونسته اتحاد شورو یاز اون خاندان تزار شتریب ستیابرقدرته و کمون هی هیروس االن»

 . میستیتر با کیدست بهمون اشاره کرد که نزد با

حواله اش کردم و اون  یچشمک طنتیو از پس شانه نگاهم کرد. با ش دی. سرش چرخدمیرو کنار خسرو کش خودم

 نگاه کردم. نیابروهاش رو باال انداخت. سرم رو به سمت خسرو خم کردم و به دورب

شه..  یم ییخبرا هیکنم تا چند سال بعد  یکنه. حس م دایوضع آشفته ادامه پ نیحکومت با ا نیکنم ا یفکر نم من»

 «کنه. یبه در م دونیاون رو از م  ،یشورو ستیالیاتحاد سوس یاسیس یساختارها یها یسست نیا

 زدیعکس گرفتن انگار با خودش حرف م نیکه در ح رمردیبه پ رتیآوردم با ح یسر در نم استیاز س یزیکه چ من

 کردم.  ینگاه م

 دستش تکون داد: یرو ظاهر کرد و تو عکس

 یتنها نفس هم نم یکنارم بود حت ییبایز یپر نیتو بودم و چن یتنها عکس ننداز پسرجون، من اگه جا چوقتیه»

 «.دمیکش

خاص به لبخندهامون که عکس  یو به سمتم گرفت و من با عشق دیکش رونیبا لبخند عکس رو از دست مرد ب خسرو

 رو ستاره باران کرده بودن، نگاه کردم. 

 گرفت، گفت: یکه دستمزدش رو به سمتش م یزد و در حال رمردیبه شانه پ یدست خسرو

 نیسرزم نیو بره، تهش ا ادیب  یبره، هر حزب و حاکم یو هر ک ادیب یکشور نباش. هر ک یروزها نیلِ احا نگران»

و تهش  یکن یناب مردم عکس شکار م یو از لحظه ها ینیش یم ابونیخ نیا یتو نیدورب نیپابرجاست. تهش تو با ا

 «مونه! یمسکو باشکوه پابرجا م

 یکه دختر و پسر دشیجد یتکون داد و بعد به سمت دو مشتر ید سرش یکه گره ابروهاش اصال باز نم رمردیپ

 جوان بودن، رفت. 
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قرار داد و در مقابل  بشیمن، داخل ج یگرد شده  یو در برابر چشم ها دیکش رونیاز دستم ب اطیرو با احت عکس

 زمزمه کرد: میمال یسکوت باال گرفت و با لحن یاعتراضم، دستش رو به معنا

 «.ستیهم وارد ن یاعتراض چیمونه، ه یمن م شیعکس پ نیا»

 دادم: رونیب یام رو با ناراحت ینییپا لب

 «؟یمن چ پس»

 .ستادیچشم هام ا یصورتم چرخ خورد و رو یهاش رو چشم

 ییطال نیروشن و ا یها یآب نیا یباز شب هوا ،یکه اگه همه روز رو هم کنارش باش یاون ه؟یتاب تره ک یکه ب یاون»

 «ه؟یکنه، ک یسرکش رو م یها

 شده بود. مسخ شده بودم، زمزمه کردم: رهیخاص خ یچشم هام با نفوذ درون

 «!تو»

 بود: دهیپوش یاون هم مسخ بود، بم بود، پر از حس لحن

 «مونه. یمن م شیعکس پ نیا پس»

 .دمیکش یرو تکون دادم و نفس بلند سرم

چشم  یتوجه به رهگذرها تو یو ب میبود ستادهیا ابانینگاهم کرد. کنار خ رهیخ قهیکرد. چند دق زیهاش رو ر چشم

 .میشده بود رهیهم خ یها

 یدست هاش بود و با صدا یذرت بوداده تو یکه بسته ها یپسرک دنیاشاره کرد. برگشتم و با د ییانگشت به جا با

 .دمی، با ذوق خند«تا تموم نشده نییذرت بوداده، بدو»زد  یم ادینازکش فر

 رو خم کرد تا هم قد من بشه و گفت: سرش

 «بدو تا تموم نشده. ه،یروز تو امروز»

 به پسرک گفت و من رو به خنده انداخت. هینازک و شب ییآخر جمله اش رو با صدا قسمت



 زن کی یها ادداشتی

177 
 

 .میآربات بود ابانیدست هام  بود و خودمون در خ ینگذشت که بسته ذرت تو یزیچ

 یسرم رو یخوردمشون و اون باال یم لینشسته، پاهام رو دراز کرده و با م نیزم یرو مکتیرو مقابل ن ادهیپ یتو

 شده بود. رهیمحو بهم خ ینشسته بود و با لبخند مکتین

 .میو ما هنوز کنار هم بود دیرس یخودش م یکیداشت به اوج تار شب

شد. در  یپاک بشن، اما نم ذرت از کف دستام یتا خرده ها دمیبوداده ام که تموم شد، دست هام رو به هم کوب ذرت

رو مقابلم  یصورتم اومد و دستمال یبودم که دستش از کنار شانه ام جلو فمیکث یحال کلنجار رفتن با دست ها

ام زد و  ینیب یبودن نگاه کردم. با دستمال رو دهش لیکه به سمتم متما ییگرفت. سرم رو بلند کرده و به چشم ها

 :دمیمن خند

 «.رشیبگ»

 کرد از جاش بلند شد و گفت: یکه به ساعتش نگاه م یکوتاه دستمال رو گرفتم. در حال یتشکر با

 «ممکنه استاد نگرانت بشه. م؟یبر»

 «خونه. یم دریاتاقش نشسته و کل یشه، اون احتماال االن تو ینم نگران»

 زانو نشست و به چشم هام نگاه کرد: یپاهام، رو یجلو

بلند بخندم و  یکوچه ها باهات بدوم و با صدا یها، تو وونهیرت باشم، مثل دهم دوست دارم تا خود صبح کنا من»

 «...دنتینشم از د ریس چوقتیذرت خوردنت رو تماشا کنم و ه

کرد.  زانیشد و نگاهم رو خجالت زده و گر دهیگونه هام کش یبه وجودم بود که تا رو ییهاش، هجوم تند گرما حرف

 و ادامه داد: دیکش قیعم یکه کرد، نفس یبا مکث

 «سرافکنده خواهم بود. شهیمن در مقابل وجدانم هم م،ینوع رابطه مون رو مشخص نکن یتا وقت اما»

 «ست؟یرابطه مون مشخص ن مگه»

 گذاشت. مکتین یآرامش لبخند زد. دستش رو از کنارم رد کرد و رو با

 «م؟یخوا یرو م زیچ هیمن و تو هر دو  ا،یسوف»
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 کردم: کیرو به هم نزد ابروهام

 «ه؟یچ منظورت»

 .دیرس یفاصله چشم هاش نافذتر و بزرگ تر به نظر م نیتر آورد، از ا کیرو نزد سرش

 یم یزیچ نیتو هم چن ؟یبشه، تو چ یو شرع یرابطه رسم نیخوام ا یخوام همه عمر با تو باشم، من م یم من»

 «؟یخوا

. صداش با صالبت به دمیانداختم و زا نگاهش فرار کردم. لب هام رو به داخل دهان کش نییسرم رو پا اریاخت یب

 :دیگوشم رس

 «نگاهم کن. ا؛یسوف»

 رو بلند کردم. سوالش رو دوباره تکرار کرد: سرم

 «؟یخوا یم یزیچ نیتو هم چن »

 لب گفت: ریتکون دادن سرم جوابش رو دادم. لب هاش که شکل لبخند گرفتن با خجالت چشم هام رو بستم. ز با

 «خجالتت برم. قربون»

 و وجودم داغ شد.  دمیشن

لحظه  نیا ی. من سالهاست در آرزویمال من بش شهیهم یبرا یخوا یهات رو باز کن، بهم زل بزن و بگو که م چشم»

 «.میبشنو ایو همه دن ام.. بلند بگو تا من

 شدم.  رهیکرد، خ یسرخش که قلبم رو ذوب م یهام از هم فاصله گرفتن، به چشم ها پلک

 «زدن ندارم. ادیاز فر ییابا من»

 زدم: ادیفر

 «!خسرو»

 . چند نفر در حال گذر از کنارمون با تعجب نگاهمون کردن. دیچیمسکو پ یمیو قد بایز ابانیخ یتو صدام
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. دست هام رو از هم باز دمیو نگاهم کرد. با لبخند خودم رو به وسط سنگفرش ها کش دیشدم. سرش رو باال کش بلند

 زنان گفتم: ادیکردم. سرم رو بلند کردم و با همه وجود فر

 «من عاشقتم. خسرو»

 یا لبخند نگاهم مب دهیچیزن و مرد بازو در هم پ هیو نگاهم کردن. چند نفر با هم پچ چ کردن.  ستادنینفر ا چند

 کردن.

گذشته  یخسرو هیکرد و بهت نگاهش اون رو شب یو هاج و واج نگاهم م ستادهیا مکتیسمت خسرو که کنار ن به

 گلوم نشانده بود، گفتم: یاعتراف تو نیا یِکه شاد یلرزان از بغض ییو با صدا دمیکرده بود، چرخ

همه  یهستم. همونم که حاال دارم به عشقت جلو لیخائیهمون دختر هفده ساله استاد م ا،یمن، سوف ؟یشنو یم»

 «قلبت رو شکستم. شیکه دوزاده سال پ یینجایآسمون مسکو، هم هیسا ریکنم.. ز یاعتراف م ایدن یهمه آدما ا،یدن

 از اشک شده بود. زی. چشم هاش لبرستادیآهسته جلو اومد و مقابلم ا ییقدم ها با

 بودن! ستادهیا بایز شینما نیا یمون پر از آدم شده بود، همه به تماشا اطراف

 .دنیچونه اش به هم رس یاشکش رو یو قطره ها دیگونه اش چک یزد و اشک رو پلک

و هفت  ستیب یعشق جواب دل شکسته خسرو نیلحظه ا نیمن بود. هم ییلحظه، تاوان دوازده سال تنها نیهم»

 ،یکن یبه عشق اعتراف م ایهمه دن شیصداقت عشقش رو بهت اعتراف کرد.. اگه تو پ و یبود که با سادگ یساله ا

کنه و زنده  یتو زندگ ینفسش برا نیشم که تا آخر یم ییهمون خسرو ایدن یهمه آدما شیتو و عشقت پ یمن برا

 «باشه.

 !ییبایقول ز چه

سرد  یو هوا دمیکش نییپا یرو کم شهیشده بودم. ش رهیشدن خ یکه با سرعت از مقابل چشم هام رد م یریتصاو به

 مسکو به گونه هام برخورد کرد، روحم رو شاداب کرد و با آرامش پلک بستم. یشب ها

 :دمیصداش، چشم باز نکردم اما سرم رو به سمتش کش با

 «ا؟یسوف»

 زدم: لب
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 «کن! صدام»

 نگاهش رو احساس کردم. ینیسنگ

 «!ایسوف»

 در ذهنم حک شده! شهیهم یبم برا یصدا نیا

 افتاد. زمزمه کردم: رینگاهم درون شب چشم هاش گ یایاز هم فاصله دادم، در یهام رو به آرام پلک

 «صدام کن. دوباره»

 نشسته بود که رو به من بود. یصندل یرو یچشمش به جاده، طور هیچشمش به من بود و  هی

 !ندازهیدر ساحل لنگر م یکه به آرام یقیبه احساس نشست، مثل قا صداش

 «من! یای.. سوفزمیعز یایسوف»

 «تو؟ یایسوف»

 سر تکون داد. نانیو پر از سوال بود اما اون با اطم یام پر از بهت، پر از سردرگم زمزمه

که عاشقانه برات خط  یاز هر زمان شتری. بیتو مال من یاز هر زمان شتریاز امشب، بعد از اونهمه احساس، ب بعد»

 «شعر خوندم. نوشتم و

 شدم. رهیبه چهره اش خ دیو با ترد دهیکش یبلند نفس

 گفت: نانیپر از اطم یلحن با

 «خوام امشب با استاد حرف بزنم. یم»

 کردم: کیرو به هم نزد ابروهام

 «؟یچ یبرا»

همون آرامش عشقه که از  دیآرامش داشت. شا یاز هر زمان شتریگرفتند. چهره اش ب هیهاش از دو سمت زاو لب

 شده! دهیقلبش به صورتش کش
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 «استاد برام آقاجون بشه. نیبعد از ا نکهیا یبرا»

 تونستم باور کنم. یمنظورش بودم اما نم متوجه

 «؟یچ یعنی»

 «داشتنت با اجازه پدرت. یعنیاز تو،  یخواستگار یعنی»

 هام گرد شد: چشم

 «م؟ی.. صبر کنیشه، کم ی.. میم»

 عجب منِ هول شده رو نشانه گرفت.با ت نگاهش

 «م؟یصبر کن دیبا چرا»

 شدم. رهیو نگاهم رو ازش گرفتم و به روبرو خ دمیچیهام رو در هم پ دست

 «چند روز افتاده. نیام که ا یبهت اتفاقات یشد.. هنوز تو یعجله ا یدونم، همه چ ینم»

 «ا؟یسوف»

 کردم. هیدست هام گرفتم و گر نیصورتم رو ب یکالفگ با

 کرد. تیهدا ابانیرو به کنار خ نیماش

 «ه؟یچ یبرا هیگر زمیعز ا؟یسوف»

و سرم رو  دیبه صورت پر از تعجبش نگاه کردم. لب هام لرز سیخ یدست هام بلند کرده و با چشم ها یرو از رو سرم

 تکون دادم: نیبه طرف

 «دونم چم شده خسرو. یدونم، من.. من نم ینم»

 پاک کردم. کیستریه یکف دست اشک هام رو با حرکت با

 «روزها رو داشتم اما حاال... نیا یمن دوازده سال آرزو ،یلعنت اَه»
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 دست هام رو تکون دادم: یسردرگم با

 «تونم هضم کنم. یشدم. نم جیگ یخوش نهمهیشدم.. از حجم ا یجور هی»

 پر از محبت بدل شدن! یها یکرد، چشم هاش از حالت گرد به مشک یسکوت نگاهم م در

 پر از خواهش گفتم: یرو کج کردم و با لحن سرم

 «.ایرو نهمهیباور ا ی.. برایکم وقت دارم برا هیبه  ازین من»

 زد، سرش رو تکون داد: لبخند

 «مونم. یمنتظر م ی.. تا هروقت بخواایسوف باشه»

 اش گذاشت. ینیب ی. انگشتش رو رودیهام لرز لب

 «ن.نک هی.. گرششیه»

 و به سمتم گرفت: دیکش رونیداشبورد بود، ب یرو که رو یاز دستمال کاغذ یبرگ

 «خوشحالت کنم. شهینکن، من اومدم تا هم تیاذ خودتو»

 . دیجلو کش یرو گرفتم و اشک هام رو پاک کردم. خودش رو کم دستمال

 «.یکن یم هیگر نمینب گهیدخترخوب.. د نیآفر»

 راحت بشه و اون نگاه نگران از روم برداشته بشه.  الشیلبخند زدم تا خ یسخت به

 قیداد و عم هیتک نیو به در ماش دیکوچه، مقابل در خونه مون نگه داشت. به سمتم چرخ یو خلوت یکیتار یتو

 نگاهم کرد.

 و گفتم: دمیام رو پر صدا باال کش ینیب

 «تو ایب»

 انگشت به ساعتش ضربه زد. با
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هم  یداریدم د یم حیبهش نزنم ترج یاگه قراره فعال حرف یمونده باشه. در ثان داریب ساعت نینکنم استاد تا ا فکر»

کنه.  یپر از عذاب وجدان م ای نیغمگ ایکنه، آدم رو شاد  یباهاش نداشته باشم. اون با نگاهش دل آدم رو سوراخ م

 «؟یکرد یکار م یچ رونیساعت با دخترم اون ب نهمهینگاهش بهم بگه که ا ینیخوام سنگ ینم

 .دمیابروهام رو باال کش طنتیش با

 «.میکرد یکار م یبده که چ حیتوض ایب خب»

 .دیپاش کوب یکوتاه کرد و با کف دست به رو یا خنده

 «از دست تو دختر. امان»

 «شه؟ یکارت تموم م یک نمت،یخوام بب یفردا م »

 «!عصر»

 چشم هاش: یزدم تو زل

 «خونه ات، آدرس بده. امیخوام ب یم»

 گفت: یتیکرد و با نارضا کیرو به هم نزد ابروهاش

 «.ستیمشخص ن قایمن که دق یکار میبعدشم تا ،یایراه ب نهمهیخواد ا ینم»

 کردم: یپافشار

 «.امیخوام ب یمن م یول»

 فوت کرد و گفت: رونینفسش رو به ب یکالفگ با

 «.ایعصر ساعت هفت به بعد خونه ام، همون موقع ب یول باشه»

 «.. آدرس رو بده.یاوک»

 دستش تکون داد: ی. خودکار رو تودیکش رونیب یداشبورد خودکار یشد و از تو خم

 «ندارم. کاغذ»
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 خنده دستم رو جلو بردم. با

 خاص شد، پر از حرف شد، پر از خواسته شد! نگاهش

 تابه! یداشتنم ب یکرد چقدر برا یبودم که اعالم م بایز بکیگلوش تکون خورد و من عاشق اون س بیس

 «.سیبنو نجایهم»

چشم هام  یو تو دیسرش رو بلند کنه چشم هاش رو باال کش نکهیخونه اش رو کف دستم نوشت. بعد بدون ا آدرس

 شد. رهیخ

 یکیدام عشقش؟ کدوم  ریاس ایچشم هاشم  ریدونم اس یشدم، اما نم ریدامش اس یکه تو ییبود و من آهو ادیص اون

  ه؟یواقع ادیص

 زدم. لبخند

 «برم؟ من»

 «تونم بگم نه؟ یم»

 «برم؟ یدوسندار»

 ولوم کم کرد و بم تر شد.  صداش

 «.یحق رفتن نداشت یزمان چیداشتم.. اونوقت ه ینگهت م ،یمال من بود اگه»

برد، خودش رو  میگرفت نگاه کردم. دستش رو پشت صندل یسرخ به خودش م یچشم هاش که داشت رگه ها به

 مون کمتر شد. نیفاصله ب د،یجلو کش شتریب

اجازه رو  نیچون باورهام بهم ا ،یاگه خودت بذار یبشم حت متیتونم وارد حر ینه م ا،یام سوف یمن آدم کم طاقت »

 «بکش. رونیبرزخ ب نیازت رو دارم.. زودتر منو از ا یده و نه تاب دور ینم

 :دیعقب کش یو خودش رو کم دیکش یدهانم رو پر صدا قورت دادم. سرم رو تکون دادم. نفس بلند آب

 «در امان خدا. برو،»
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 در باز شد. دم،یدر رو کش ی رهیدستگ

 «.یخودت باش دختر چشم آب مواظب»

 کرد.  یوارد خونه نشده و در رو نبسته بودم نگاهم م یشدم. تا وقت ادهیلب زمزمه کردم و پ ریرو ز خداحافظ

مطبوع شبانه لذت بردم. چند  یاز هوا یا قهیندم و چند دق. نگاهم رو دور تا دور خانه گردوستادمیا اطیح وسط

 و عشق رو دادم.  جانیه نهمهیبه خودم مهلت باور ا یا قهیدق

کردم باور کنم که خسرو واقعا اومده و  یتازه به خودم اومدم و سع دم،یخز رپتویلباس هام رو عوض کردم و ز یوقت

 مهربون خسرو! یپر از فکر و خاطره و طرح چشم ها یبود. من بودم و شب یقیتمام اتفاقات امروز حق

 من با خنده گفت: ریبهم کرد و در جوابِ صبح بخ یموقع خوردن صبحانه، پدرم نگاه معنادار ز،یپشت م صبح

خسرو  ونیموهبت رو مد نی. ایصبحانه رو داد یافتخار همراه رتیو به پدر پ یشد زیکه امروز سحرخ بهیعج»

 «باشم؟

 . سرم رو تکون دادم:دیورت مهربان پدرم چرخص یهام رو چشم

 «اگه من بخوام که.. بخوام با خسرو... پدر»

من  یبود اما برا یدست هام دوختم، به قهوه داغ کنار دستم،  به هرآنچه که به نظر رجزئ یرو به نان تست تو نگاهم

 !نیوتر یبرنامه ها نیخونه با هم نیا یتو یبود، زندگ یو نه سال تمام زندگ ستیب

 «؟یبپرس یخواست یرو م نیدارم؟ ا یمن چه جواب ،یبا خسرو باش شهیهم یبرا یبخوا اگه»

 تکان دادم. یپدرم نگاه کردم. سرم رو به آرام یجد یرو بلند کردم و به چشم ها سرم

 نگاهم کرد. قیداد و دق هیتک یبه صندل د،یاز خوردن کش دست

 ده،یکه عشق رو آفر ییکائنات هم خق دخالت داشته باشن.. خدا یکس حت چیانتخاب، ه نیا یکنم تو ینم فکر»

به مخالفت من هم فکر  یحت نکهی.. امیراه جسور باش نیاجازه نخواسته و به ما هم گفته در ا یموقع خلقش از کس

 یدیترس شی. دوزاده سال پیو نترس یبر شید پیکه با یرو انتخاب کرد ی.. چون تو راهلهیدل یو ب هیما یب ،یکن

تونه عشقش رو به سرانجام  یعاشق بزدل نم ،یشجاع باش دیاش.. اما حاال با جهیشد نت نیو ا یدیترس ا،یسوف

 «برسونه!
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که داشت  یپدرم سوق دادم و با بغض ریو پ دهیچروک یگرفتم. دست هام رو به سمت دست ها یام رو از صندل هیتک

 شد، گفتم: یظاهر م

از بودن در کنار خسرو  یحت اد،یبه سرم ب یقراره کجا برم و چ نکهینامعلوم، از ا ندهیترسم پدر.. من از آ یمن م یول»

 «ترسم. یعشق م ادیحجم ز نیاز ا یعاشقشم و حت نهمهیکه ا

 زد و با آرامش دستم رو فشرد. لبخند

 دی.. تو بااحساس ها در کنار تو هست نیمخلوق هم ،یبر شیو پ یبذار ریمس یپا تو یمورده دخترم. وقت یب ترست»

عشق هم از  نیا یسرنوشتت عشقه، تو یاگه انتخابت برا ،ینکن هیتک یجز خودت به کس ایدن یکه تو یریبگ ادی

 یرو در درون خودت پنهان کرد یجهان یینداشته باش. تو به تنها تیو حما یاز خسرو انتظار همراه یکس حت چیه

که بشه،  یتونه بترسه وا حمقانه از عشق فرار کنه.. فردا هر چ یم ایبزنه  ادیعشق رو فر نیتونه عاشق باشه، ا یکه م

 «داشت. یحسرتش رو خواه شهیهم ،یتا تجربه اش نکن

 یبرا یکرد اما ته ذهن من دنبال راه یبا خسرو آماده م یزندگ ی. اون داشت من رو برادمیفهم یهاش رو م حرف

 کشور بود.  نیا یکردن خسرو و موندن تو یراض

وافر به چهره جذاب  ی. اشک چشم هام رو پر کرد. با عالقه ادیبود که پدرم، دستم رو بلند کرد و بوس ریدرگ فکرم

که بعد از مرگ  یا شهیصورتش بود، هم یرو شیته ر شهیشده بودن و هم دیسف کدستیشدم. موهاش  رهیپدرم خ

 بود. بو جذا بایمن ز یهنوز هم برا یمادرم اومده بود. اما استاد آندر

شاد بودن و  یخوب بودن، برا یگذره. فرصت برا یو ساده م عیسر یلیخ ،یبدن که زندگ ادیبهمون  یاز بچگ کاش

 یهر کس یزندگ یصفحه ها نیتونه کدرتر یها م یها، عقده ها، حسادت ها و دشمن نهیعاشق بودن کمه.. ک یبرا

 یکم تجربه م شیزندگ یمثبت رو تو یس هاح وکنه  یم یاحساس ها زندگ نیکه با ا یاون هیبد یباشه و چه بازنده 

 کنه. 

انسانه.. هر چه زمان بگذره،  ییدارا نیواالتر نیو ا یخوب بودن در هر حال یعنیو عشق؛  یمهربون یعنی اخالق،

شه اما من دوست ندارم  یشه، نوع روابط عوض م یشن، باورها عوض م یشه و انسان ها عوض م یروزگار متحول م

بشه، هزار رنگ  دهیچیندارم رابطه هام پ وستو اجتماع عوض بشم. د استیبا گذر زمان، با عوض شدن روزگار و س

رو دوست داشته باشم و پشت سرش حرف بزنم. در ظاهر محبت کنم و در باطن حسادتش رو  یبشه، که در ظاهر کس

 !شهیهم یارنگم؛ تا ابد، بر کیام، من  یکیبکنم. من 
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و سه  یآپارتمان یآسمان داشت که زنگ در خونه خسرو رو فشردم. خونه ا یتو یکمرنگ یهنوز آفتاب رگه ها عصر،

 متوسط مسکو! یاز محله ها یکی یطبقه تو

 :دیبه گوشم رس فونیخسرو از پشت آ یصدا

 «بله؟»

 گفتم: یزیر یهام رو با زبان تر کردم و با صدا لب

 «منم. خسرو،»

 «خانم.. بفرما تو! ایبه، سوف به»

 :دمیباز شد و من خندان وارد شدم. صداش رو دوباره شن کیت یبا صدا در

 «اوله. طبقه»

کرد.  یبود و منتظر نگاهم م ستادهیچهارچوب در ا یکردم. تو یط نهیتا در خونه اش رو با طمان یورود یتا پله  ده

 .دیدش رو کنار کشنفس گرفتم و اون با لبخند، خو دمیدر که رس یجلو

 «بفرما تو. ،یاومد خوش»

 زدن خونه اش بودم، گفت: دیتشکر کردم و وارد شدم. در رو بست و رو به من که در حال د رلبیزنان ز نفس

 «خونه خودته. نجایا ن،یبرو بش ؟یستادیسرپا ا چرا»

و  کیبا هال کوچ ،یشصت مترخونه حدودا  هیبود،  کیو کوچ ینقل یلیسمت مبل ها رفتم و نشستم. خونه اش خ به

 باشه.  یبهداشت سیسرو دیرس یبه نظر م یکیباز بود و اتاقش بود و اون  یکیآشپزخانه اپن و دو تا در که 

 «؟یخوب»

تنش بود و صورتش نمناک  یو شلوار مشک یگرد طوس قهیبلند و  نیو نگاهش کردم. بلوز آست دمیرو باال کش سرم

 بود.

 زدم: حیمل یلبخند
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 «؟ی.. تو خوبممنون»

 هم فشرد. یمحکم رو د،ییتا یهاش رو به معنا پلک

 «ام! یعال»

 کردم: زمزمه

 «.خداروشکر»

 لب هاش نشست. یدرشت رو یو با تعجب نگاهم کرد و بعد، لبخند دیاون شن و

ر دونست که من ه یشکل، شگفت زده اش کرده بود اما اون نم نیزبان من اون هم به ا یآوردن اسم خدا رو دیشا

کنم شکرگذار خدا هستم که اجازه زنده  یخونم، من هر روز صبح که چشم هام رو باز م یشب قبل خواب دعا م

 بودن رو بهم داده.

 «!سهیخ صورتت»

 «معطلم کرد که نمازم موند. یالک وانهیمهندس د نیانقدر ا آره،»

بودن و  دهیچسب شیشانیپ یکه رو یسرکش یصورتش و اون تار موها یسینگاهش کردم و به خ یسوال یحالت با

 کردن، اشاره کردم: یم ییدلربا

 «بودن صورتت داره؟ سیبه خ یچه ربط نیا»

 صورتش جا خوش کرد: یرو ینرم و پر از مهربان یلبخند

 «از آداب قبل از نماز خوندنه. یکیگرفتم،  وضو»

 رو کج کردم و با محبت نگاهش کردم. سرم

 «.ایپس برو بخون و بعد ب خب»

 «اول تنهاش گذاشتم. نیتا نکنه مهمونم ناراحت بشه که از هم رمیبگ یخوام از خدا مرخص یم نه،»

 کردم و جواب دادم: زیر یا خنده
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 «کنه. یزدن خونه ات سر خودش رو گرم م دیبا د یایشه، تا تو ب یناراحت نم مهمونت»

 «مطمئن؟»

 زدم: پلک

 «.مطمئن»

 خنک بود! یشب تابستون مهین کیحوض پر از آب در  یکرد. لبخندهاش تاللوء ماه تو یشکوفه بارانم م لبخندهاش

 شد و عقب عقب رفت. با انگشت به چشم هاش اشاره کردم: رهیخ بهم

 «...هی.. هیبه قول شما به  ،یشد رهیکه بهم خ نطوریا»

 «.نامحرم»

 «کنه؟ ینامحرم.. خدا دعات رو قبول م هی.. به سی اوه،»

رسه.. نگاه تو هم  یبه دست خود خدا م یواسطه ا چیه یکه ب هیتنها نماز نیشه، ا ینماز عمرم م نیتر زالل نیا»

 «رم به سمتش. یکه دارم م هیحالوت همون بهشت

 کرد.  یام م چارهیو ب دیتپ یروزها مدام در کنار خسرو م نیکه ا یمن و قلب یبود برا یجواب دندان شکن چه

شده، درست مثل  یبسته بند یدراورش پارچه ا ینگاهش کردم که خم شد و از کشو نجایاتاق رفت و من از هم به

پهن کرد و روبروش  نیزم یبرداشت و رو دم،یاتاق کارش د یبار براش ناهار بردم تو نیاول یبرا یکه وقت یهمون

 بست.  پلک یگوشش باال برد و بعد به آرام یکیو دست هاش رو تا نزد ستادیا

 دادم و نگاهش کردم. هیتک واریم و جلو رفتم. به دجا بلند شد از

گه و چه  یم یدوست داشتم بدونم چ یلیخورد، خ یتکون م یاش غرق در آرامش بود و لب هاش به آرام چهره

به  یندارن، رنگ صورتش مهتاب یلرزش چیشده؛ که پلک هاش ه نیکنه که انقدر آروم و دلنش یرو تجربه م یحس

 زنن. یرسه و لب هاش انگار به کلمات بوسه م ینظر م
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نبود، تجربه کنم. دوست  ایدن یکدوم از مُسکن ها چیه هیرو که انگار شب یآرامش ناب نیداشتم من هم چن دوست

 ایتونه داشته باشه، آ یم یچه حس ده،یچیآداب و رسوم خاص و پ نهمهیحرف زدن با خدا، با ا نطوریداشتم بدونم ا

 کنه؟ یم تقلرو به انسان من جانیماست؟ همون حس ه یفتن هار یمهمون هیشب

و پلک هاش رو باز کرد و بالفاصله  دیصورتش کش یتکون خورد و بعد کف دست هاش رو رو نیبه طرف سرش

شد و من پا به داخل اتاق گذاشتم، کنارش نشستم  دهیلب هاش کش ینگاهش درون چشم هام گره خورد. لبخند رو

 شد نگاه کردم. یم نییکه باال و پا یصل به نخمت یو به مهره ها

 :دیچشم هام درخش یتو یمشک یمخمل یباال آورد و مهره ها ینگاهم شد. دستش رو کم متوجه

 «.میگ یما باهاش ذکر م حه،یتسب نیا»

 رو باال بردم: ابروهام

 «دعا کردن؟ هیشب یزیچ»

 رو تکون داد: سرش

 «.یدعا کردنه، کل اعمال ما دعا کردنه، هرکدوم به شکل و مدل خاص هیشب نمیا بله،»

 شده بود برده و جنس نرمش رو لمس کردم دهیپاهاش کش ریکه تا ز یرو به سمت پارچه سبز دستم

 «.دمیرو د نیا هیاتاق کارت هم شب یکه برات غذا آوردم تو شیچند روز پ ادمهی ه؟یچ نیا»

 و گفت: دیصورتم چرخ یرو نگاهش

شک دارن روش نماز بخونن  نیزم یزیکردن تا اگه به تم یباز م نوی.. معموال ازهیپارچه تم هیگن سجاده،  یم بهش»

 «ام مهره. یکی نینماز شد.. ا ریجداناپذ یاز اجزا یکیبه  لیاما بعدش تبد

 «جالب! چه»

 گرد کرد. یهاش رو کم چشم

 «.یرو بدون زایچ نیکه ا یستیعالقه ن یرسه تو هم ب ینظر م به»

 و درون دو تا دستم گرفتم و نگاهش کردم. زمزمه کردم: دمیکش رونیرو از دستش ب حیتسب
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 «هست. احتمالش»

 «خونه بزن. یتو یچرخ هیرو جمع کنم توام  نایمن ا تا»

 که اونم خم شد تا سجاده رو جمع کنه. دمیجا بلند شدم و د از

 یبا قاب قهوه ا ییخونه اش بود و تابلو واریاز خودش به د یکردم، عکسرفتم و به خونه ساده اش نگاه  رونیاتاق ب از

 نبود، سمت راست عکسش نصب شده بود. یدعا باشه چون به زبان فارس دیرس یکه به نظر م

ساده  یکه پرده ها ییسوخته هم مقابل پنجره ها یقهوه ا یپوشونده بود و مبل ها یخونه رو موکت نسکافه ا کف

بود  یکه توجهم رو جلب کرد، عکس یزیکنار مبل ها قرار داشت. چ یگرد زیداشتند، قرار گرفته بود. م یلیو ف دیسف

فرو  نهیس یقلبم تو د،یخند یکه بهم م یا چهعکس دخترب دنیقرار داشت. به سمتش رفتم و با د زیم یکه رو

 . ختیر

رو  کشیکوچ یپاها دیسف یب شلوارکه جورا یساله ا کیبرداشتم و به دختربچه حدودا  اطیرو با احت عکس

 ینشسته بود و با خنده ا یصندل یقرمزش ست شده بود، رو یونیبا تل پاپ شیقرمز خال خال راهنیپوشانده بود، پ

 ییرایگ یکه پوست سبزه و چشم ها یشدم. دختربچه ا رهیشد، خ یم دهید شییجلو کیکرد دو دندان کوچ یکه م

 داشت.

 «.دخترمه»

بود و نگاهش به دست هام  ستادهیفاصله، پشت سرم ا ی. با کمدمیو به سمتش چرخ دمیصداش از جا پر دنیشن با

 بود. چهره اش چقدر گرفته شده بود.

 شدم.  رهیدختربچه خ یتارشده  ریمبل نشستم. اشک چشم هام رو پر کرد و به تصو یرو

 «.یسادگ نیبه هم نمش،یاونو ازم گرفت و نذاشت بب مادرش»

 شدم: رهیو بلند کردم و به خسرو که روبروم نشسته بود، خر سرم

 «؟یدیبه دست آوردنش نجنگ یبرا چرا»

 لبش نشست: یرو یپوزخند
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تنش ها فقط بچه ام  نیقراره با ا یبکنم؟ وقت یده، چه جنگ یبچه رو به مادرش م یقانون تا هفت سالگ یوقت»

 «بجنگم؟ دیچرا با نه،یبب بیآس

 «بچه حق تو بود. نیحق توئه.. ا نیچون ا یبجنگ دیبا»

 مشت شد: دستم

 ایدن هیعکسه؟ فقط  هیبچه فقط  نیهمه سهم تو از ا ،یقاب عکس خالصه کرد هی یهمه پدرانه هات رو تو تو»

 «؟یو درون خودت بشکن یهم فرو بر یتو نطوریا فتهیعکس ب نیحسرت و آه؟ که هر بار چشمت به ا

 م.هم فشرد یهام رو با حرص رو دندان

.. خسرو تو یترس یچون از بازنده بودن م یکن یفرار م یکه دوست شون دار ییداشتن کسا یبرا دنیاز جنگ تو»

 «!یهست ییآدم ترسو

 از غم بود. یرو بلند کرد، جشم هاش کوله بار سرش

 «دوم رو انتخاب کردم. نهیو آرامش دخترم، گز یخواسته دل خودم و خوشبخت نیفقط ب من»

 زدم: پوزخند

 «؟یکه رفتن رو انتخاب کرد شیدوازده سال پ مثل»

 انداخت. نییرو ازم گرفت و سرش رو پا نگاهش

 «خونه ات. یقاب عکس تو هیآغوشت بود نه  یمن و تو بود.. تو یبچه، بچه  نیا ،یدیجنگ یو م یموند یم اگه»

 !دیکش یم یمرد چه درد نی.. ادنیسرخ به چشم هاش دو یکه رگه ها دمیکه دستش مشت شد، د دمید

آغوش تو،  یبچه تو نیکه ا ییایبشه.. رو یواقع ستیقرار ن چوقتیکه ه ییایهر شب و هر روز منه، رو یایرو نیا»

 «کنار من و تو بزرگ بشه.

 .نمیحال بب نیا یدوست نداشتم خسرو رو تو د،یهام لرز لب
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 شهیش یو رو دیکرد. اشک از گوشه چشمم چک یخنده معصومانه که دل رو آب م نیبه عکس نگاه کردم، به ا دوباره

سرخ و  یسمت خم کرده و با همون چشم ها هیکه سرش رو به  دمیقاب عکس فرود اومد. نگاهم رو به سمتش کش

 بود. رهیخنامعلوم  یپاهاش در هم گره خورده بودن، به نقطه ا یکه رو ییدست ها

 «؟یدیماردش حق م به»

 رو تکون داد: رشس

کرد، التماسم کرد،  هیدم؛ گر یگفتم بچه رو بهش نم یمادره.. وقت هیباشه  ینبود، اما هرچ یکه همسر خوب درسته»

 یتا بچه اش رو داشته باشه، تعهد داد که از بچه ام خوب مراقبت م دیاش رو بخش هی.. مهررهیم یگفت بدون اون م

 «.گهیمرد د هی هیسا ریز یکنه حت

 کردم: زمزمه

 «گه؟یمرد د هی»

 :رهیاشکش رو بگ زشیر یخواست جلو یرو به گوشه چشمش فشرد، انگار م انگشتش

بچه  یپدر خوب برا هیتونه  ی.. از اولش همسر سابقم رو دوست داشت.. مهیخوب یلیشناسم، مرد خ یمرد رو م اون»

 «.هیک شیبهش نزنن، قراره نگن که پدر واقع یحرف چیام باشه. قراره ه

 هام گرد شد: چشم

 «خودت؟ شیپ یبعد هفت سال بچه ات رو برگردون  یخوا یتو نم یعنی»

 «خوام. یخودش نخواد منم نم یتا وقت نه،»

 .دیشد، خشم به وجودم پنجه کش زیصبرم لبر کاسه

 «ش؟ینیبب یخوا ینم یحت»

 سرخش نگاهم کرد. یتکون داد. لبش رو با زبان تر کرد و با چشم ها نیرو به طرف سرش

 یروان بچه ها م یرو یریدونم تشنج جو خانواده چه تاث یاما من م یکن ریعاطفه تعب یآدم ب هیمن رو  یتون یم تو»

 نیهضم ا یبرا یو آمادگ دهیکامل نرس یکه به بلوغ عقل یتا زمان ،یا گهیهر وقت د ایخواد االن  یذاره. دلم نم
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و بگه پدرت  ادیب یکیکنه و بعد  یپدر و مادرش زندگ باش بکنم.. هفت سال نکرده، اون رو وارد چال دایموضوع پ

انتخاب کنه.. من  دیرو با یو بشکنه، چون ندونه ک زهیمنم؟ بهش محبت کنه و وابسته اش کنه. بعد اون بچه، فرو بر

کنه و فکرش  یمادرش زندگ شیمادرش، پ شیمن باشه و فکرش پ شیکنه، پ یبرزخ زندگ یخوام بچه ام تو ینم

 «کنه خوشبخت تره. یهرکدوم از ما زندگ شیآغوش پدرانه من پرسه بزنه.. که فکر کنه اگه پ یتو

 صداش کردم: ناالن

 «خسرو؟»

 تلخ زد. یلبخند

 «طالقه. یدوست ندارم بدونه بچه  ی.. حترمیبچه ام رو ازش بگ یعاد یاما دوست ندارم زندگ میبیمن آدم عج آره»

 نبود؟ لیقا ینفع چیخودش ه یبود که برا یمیچه تصم نیم. ابغض نگاهش کرد با

 مبل بلند شدم. مقابل پاش زانو زدم. یرو از

 مرد! نیداشت ا یاشک آلود نگاهش کردم، چه قلب بزرگ یصورتم باال اومد. با چشم ها یهاش تا رو چشم

 «خسرو؟»

 زد: لب

 «جانم؟»

 رو نداشت.  میمرد زندگ یغصه برا نهمهیکردم. قلبم تحمل ا هیبلند گر یدسته مبلش گذاشتم و با صدا یرو رو سرم

 «ا؟یسوف»

 رو بلند کردم. لبخند زد. چشم هاش برق زد: سرم

 «.زهیکه برام اشک بر یکیرو دارم که از غصه من ناراحت بشه،  یکی.. حاال ایسوف خوشحالم»

 ین چشم هام به چپ و راست مشدم. نگاهش درو رهیاشک پاک کردم و بهش خ یسیکف دست صورتم رو از خ با

 .دیلغز
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 یشاد نیشه، من بزرگتر یلحظه که قلب تو از غم فشرده م نیمنه.. ا یشاد نیحس که تو رو دارم، بزرگتر نیا»

 «بودم. دهیکنم چون سال هاست حس همدم داشتن رو نچش یرو تجربه م میزندگ

 ده بودش!پوشان شیچانه ضلع دار که ته ر نیهم د،یرو به چانه اش کش دستش

 «بود. نیخواب سنگ هیقبل از تو  یکابوس تلخ بود.. همه روزها هیقبل از تو  یزندگ»

 «؟یخوا یم یخودت از خدا چ یبرا ،یکن یدعا م یوقت»

 نییجز خسرو بود، از رکابِ غرور پا یآدم هر کس نیاش رو از مبل گرفت. هنوز کنار پاهاش نشسته بودم. اگه ا هیتک

 باشم که با همه وجود عاشقه، با همه وجود! یاومدم. اما در مقابل خسرو دوست داشتم کس ینم

 «و طول عمرت.. تو و دل خوش، تو و لب خندونت. ییمن، تو یدعا همه»

 «جواب سوال من نبود. نیا یول»

. یهست ایدن نیمن از ا ییکنم.. تو تنها دارا یخودم دعا م یبرا یعنیکنم  یتو دعا م یبرا یتنها جواب بود، وقت نیا»

 «من. ینابود یعنیبودن من و غم و درد تو،  یعنیکنه. بودن تو،  یکه دلگرمم م یتنها کس

 تر شد: نیزمزمه وار شد. صداش آهسته تر اما آهنگ صداش

 «من چقدر به تو وابسته ست؟ ستیکه هست و ن ینیب یم حاال»

نزنه. سرم رو  شیحنجره ام نشسته بود به چشم هام ن یکه تو یهم فشردم تا بغض یزدم. لبام رو محکم رو پلک

 محکم تکون دادم.

 :دیخند

 «نکردم. ییرایاما من هنوز ازت پذ یساعته اومد هی تو»

 و اون از جاش بلند شد و به آشپزخانه رفت.  دمیلبخند خودم رو عقب کش با

دونستم  یا رو بابت داشتنش شکر گفتم و نمدلم خد یپهنش نگاه کردم و تو یپشت سر به قد بلند و شانه ها از

 رسه! یواسطه، به دست خود خدا م یخسرو، همونقدر روان و ب یمن هم به اندازه دعاها و نمازها یدعا

 برگشت. یشدستیو پ وهینگذشته بود که با سبد م یا قهیدق ده
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 گذاشت و گفت: یعسل یرو مقابلم رو سبد

 «.امیو م زمیر یم ییمنم دو تا چا یتو مشغول بش تا»

 ادامه داد: یپرانرژ یبا خنده و لحن بعد

 «داره. یچه مزه ا نیبخور بب یرانیا یچا هی»

از داخل سبد برداشتم و مشغول پوست کندن  یسرخ بیپا انداختم و س یپهن سرم رو تکون دادم. پا رو یلبخند با

 شدم.

شده بودن رو  دهیو به حالت گرد چ قهیبا سل که یقاچ شده ا یها بیو س یشدستیاومد، پ کشیکوچ ینیبا س یوقت

ذاشت، نگاه  یرو مقابلم م یفنجان چا یبلند باال، به حرکات دستش که با چه دقت یگذاشتم و با تشکر یعسل یرو

 کردم.

 رو بلند کرد: سرش

 «.ادیخوشت م مطمئنم»

 زدم: پلک

 «.حتما»

 رو برداشتم و به سمتش گرفتم: یشدستیپ

 «مال توئه. نایا»

 گفت: رلبیرو باال انداخت و ز ابروهاش

 «!یبهشت وهیم»

 مبل، ربروم نشست.  یرو از دستم گرفت و رو یشدستیتعارف پ یب

رو  یخوش یبو نیبود که چن یبار نیاول نیو ا دیچیام پ ینیب یتو نیخوش دارچ ی. بودمییرو برداشتم و بو فنجان

 ریناپذ ییجدا یاز عادت ها یکیدار،  نیدارچ یها چاو بعد دمیکه چش یطعم خاص نیو اول دمیکش یبه شامه م

 شد. میزندگ
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 و من رو به بودن در دل خاطرات خسرو مبتال کردن! دنیوجودم خز یکه آهسته تو یاز هزاران عادت یکی

 رو در کنارش بودم.  یساعت

 ار،یاز شهر ،یبه زبان فارس یاز کتاب ها برام حرف زد و کتاب شعر جانیرو بهم نشون داد و با ه کشیکوچ کتابخانه

پر از حرف و معنا، با  یکرد. بهش زل زدم و ازش خواستم مثل گذشته خودش برام بخونه و اون با نگاه هیبهم هد

 دست من رو به نشستن دعوت کرد. 

 شروع به خوندن کرد، من رو یکنارم نشست و کتاب رو باز کرد و وقت اد،یز یتخت نشستم و خسرو با فاصله ا یرو

 !نیریپر از خسرو و ش یبه گذشته ها برد.. به روزها

 :دمیبلع یشعر رو م یو من هر کلمه  دیچیپ یگوشم م یتو صداش

 شب گذشته شتابان به رهگذار تو بودم »

 جلد رهگذر اما در انتظار تو بودم به

 بود در سر و مغزم دهیچیزلف تو پ مینس

 «قرار تو بودم یسخت ب یو سست ول خمار

 بست و حرفش قلبم رو تکون داد: یبست، چشم هاش رو به آرام یبه آرامرو  کتاب

 «.امیمنم م یبه کتاب بنداز یتو نگاه تا»

 شیکه نه جدا از جسمه و نه جدا از روح.. هر دو توامان با هم پ ارهیم یاما عشق، خواستن ارهیعشق نم یهوس چیه

 هستن! اریوصال تمام ع هیرن وخواستار  یم

 رفتم. رونیکه درش باز بود، ب یاز اتاق یحرف و اعتراض چیه یو ب دمیکش رونیکتاب رو از دستش ب یآرام به

خسرو رو که  میکردم و از اعماق وجودم، عطر خوش و مال کیام نزد ینیدادم و کتاب رو به ب هیاپن آشپزخانه تک به

 .دمیجلد کتاب به جا گذاشته بود، به مشام کش یرو یرد

 دیمن رو که د یبود. نگاه سوال ییاومد. لباس هاش رو عوض کرده بود و انگار آماده رفتن به جا رونیببعد  قهیدق چند

 داد گفت: یجلو اومد و با اشاره به ساعت که نه شب رو نشون م
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 «از استاد آماده کنم. ییحرف ها دنیشن یخودم رو برا دیبا گهیبار د نیبرسونمت.. ا میبر ایب»

 گفتم: نانیاطم با

 «کنه. یاون تو رو شماتت نم یول»

 گوشه اپن برداشت. یا شهیرو از دکور ش دیکنارم گذشت و کل از

طرف حسابشه..  یکه چه کس ستیمربوط به تو براش مهم ن لیحساسه و در برخورد با مسا یلینسبت به تو خ استاد»

 «.گهیآدم د هی ایخسرو 

 .دمیسمتش چرخ به

 «.میستیبهش بدهکار ن یحیتوض چیرابطه من و تو ه نیعشق و ا نیاما بهم گفت که بابت ا یرو خوب شناخت پدرم»

 بهم کرد و گفت: یداد. نگاه هیهاش رو به اپن تک دست

دونم باهاش حرف بزنم..  ینخواد اما من خودم رو موظف م یحیباور و فرهنگش توض یممکنه بنا به اقتضا درسته،»

رو  گهیکنه که بدون اجازه اش همد ینم هیرابطه توج نیا یما رو تو ینه خودسر ایبخواد  یحیکه اون توض نیا

 «.مینیبب

 راه افتادم. یمبل برداشتم و پشت سرش به سمت خروج یفتم و از رو فمریسمت ک به

 گفت: دمیپوش یکه کفش هام رو م ینیتا رد بشم و در ح ستادیرو باز کرد و کنار ا در

 «.رهیبه خودش بگ یرابطه شکل رسم نیودتر اخوام هرچه ز یضمن من م در»

 .دیچشم هام رقص ی. اشک تودیلب هام لرز ی. لبخند رودیتپ قلبم

 رفت. یم نییکه داشت پله ها رو پا یرانیا یو بهش نگاه کردم، به خسرو ستادمیا یا لحظه

بهش،  کیو نزد کیکوچ یفضا نیا یخواست در طول راه برگشت به خونه، حاال که کنار خسرو هستم، تو یم دلم

که دستم رو به سمت ضبط  دمیفهم یرو وقت نیدوست خسرو خراب بود. ا نیگوش کنم اما ضبط ماش بایز یترانه ا

 دراز کردم و خسرو از گوشه چشم نگاهم کرد و گفت:

 »جان. یایسوف خرابه»
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 دادم. هیتک یصندل هی

 «.باشه»

 «!یتونم بخونما، اگه بخوا یم خودم»

 :دمی. با خنده پرسدمیسمشت چرخ به

 «واقعا؟»

 رو تکون داد. سرش

 گفتم: جانیهم گره زدم و با ه یهام رو تو دست

 «منتظرم. من»

 «!رانیغزل ا یماین ،یبهبهان نیمیاز س بایترانه ز هی»

بهم کرد و صداش رو رها کرد تا دلم  یلم داده بود. نگاه یپاش بود. به صندل یدستش رو هیدستش دور فرمان و  هی

 و رو کنه: ریرو ز

 قرارم؟ یچرا من ب یرفت چرا»

 آغوش تو دارم یسر سودا به

 باستیماهتاب امشب چه ز ینگفت

 باستیجانم از غم ناشک یدیند

 قرارم؟ یچرا من ب یفت چرار

 «آغوش تو دارم یسر سودا به

کرد. با  یقلبم رو پروانه م یها لهیبرد. صداش پ یم ایرو تیگرفت. صداش من رو با خودش به نها یاوج م صداش

 شد! یعشق م ریحر یبه تار و پودها لیغم وجودم تبد یصدا بم اش گره ها

 شد. یو مردانه خسرو ط بایز یراه، با صدا طول
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خسرو با ادب  یلباس عوض کنم کنار پدرم نشستم. وقت نکهیتر با خسرو برخورد کرد. من بدون ا یبار رسم نیا پدرم

 و احترام رو به پدرم گفت:

خونه گذاشتم  نیا یپا تو یوقت شیکه دوازده سال پ دیدون یم یو بهتر از هرکس نیپدر من هست یشما جا استاد»

امانت ارزشمند بود اما نتونستم احساسم رو  هیبرام  ایخونه برم، سوف نیشکسته از ا یکه با دل یبعدتر، تا زمان یوحت

نوشت وخدا خواست  نطوریداشتم.. نشد و سرنوشت ا شکه تا چه حد دوست دیدون ی.. مرمیبگ دهیدنسبت بهش نا

 «هم همراه من باشه ایبار دل سوف نیو ا مینیرو بب گهیدوباره ما همد

 کرد.  یچشم نگاهم کرد و من سرخ شدم و پدرم هنوز در سکوت نگاهش م ریز از

 «خواست در موردش باهاتون حرف بزنم یدلم م میدیرو د گهیاومده و ما همد دنمیبه د ایدو بار سوف یکیکه  حاال»

 شد: رهینافذ به خسرو خ یهم گره زد و با نگاه یدست هاش رو تو پدرم

 «ه؟یخواستگار هی نیا»

 انداخت. نییسرش رو پا خسرو

شک منم  یبودن ب نجاینوادم ا.. اگه خاناستیاز ا شتریب ایارزش سوف ام،یب فاتیبود با تشر نیدونم که درستش ا یم»

که  نهیا فاتیشما مهم تر از انجام هر نوع تشر یدونمکه برا یاومد. م یم ینیریبا گل و ش یرانیا یمثل خانواده ها

 «خوام. یهمه عمر م یگذرونم اون رو برا یهستم و کنارش وقت م ایاگه من با سوف دیمطمئن بش

 سرش رو تکون داد: پدرم

 «تونه باشه. ینم نیجز ا یزیچ»

 داد. یاز اندازه پدرم، بهم استرس م شیب تیجد

لبش نشست و آرامشش رو بهم منتقل  یمحو رو ینگران من برگردوند. لبخند ینگاهش رو به سمت چشم ها خسرو

 ییاندازه دوست داشتم.. جا ینگاه هامون رو ب لماجید نیخواست با نگاهش بهم قوت قلب بده. من ا یکرد، انگار م

 !دنیرس یدو قلب با هم به اشتراکات یعنی ،یبا طرف مقابلت حرف بزن یدون کلمه بتونکه ب

 «کنم. یصحبت م ایمن با پدر و مادرم در مورد سوف استاد»



 زن کی یها ادداشتی

201 
 

 سرش رو تکون داد: پدرم

 «داشتم. مانیا تتیبه عقل و درا شهیهم ،یکن یم یکار خوب»

دستش افتاد، پدرم بهم اشاره  یشربت تو ینیو س دیاز پدرم تشکر کرد. با باز شدن در نگاهم به سمت آناه خسرو

 اتفاق.  نیپدرم از ا تیاعالم رضا یعنی نیو خودم تعارف کنم و ا رمیرو بگ ینیکرد تا س

فتم و به سمت خسرو زد گر یبرق م یکه چشم هاش از خوشحال یدیرو از اناه ینیلبخند از جا بلند شدم و س با

 رو برداشت و لب زد وانیصورتم گذشت و ل یاز رو یلحظه ا یمقابلش خم شدم نگاهشبرا ینیبا س یرفتم، وقت

 «یزمیعز»

 یرو برداشت و لبخند زد. از لبخند پدرم، خشو وانیهزار تا تشکر قنددلم رو آب کرد. پدرم هم ل یکلمه، به جا نیا

 . دیدر دلم جوش

 به پردم نگاه کرد و گفت: یخسرو عزم رفتن کرد اما قبلش با همون ادب ذات ،ییرایاز پذ بعد

 «نیدارم، اگه اجازه بد ایبا سوف یحرف کوتاه هی»

 .میاز اون هم آراد بود شتریب یحرف زدن و حت یملموس نبود، ماب را ادیمن ز یو اجازه گرفتن برا فاتیتشر نیا

خسرو تعجب نکرده، بلکه  یاز اندازه  شیاداب بودن ب یمباد نیتنها از اکه نه  دیرس یسر تکون داد و به نظر م پدرم

 هم هست.  یراض

 مبل بلند شد و من هم به دنبالش رفتم. یکوتاه به من، از رو یبا نگاه خسرو

 هم، چشم در چشم هم! یروبرو م،یستادیکنار باغ ا اط،یح داخل

 «ا؟یسوف»

 زدم لب

 «جانم؟»

 «؟یرو دار شیشه، تو امادگ یم یداره جد یچ همه»
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 وجودم رو پس زدم و گفتم: یها دیرو تکن دادم، تمام ترد سرم

 «کردم یبودن در کنار تو، لحظه شمار یبرا شهیهم من»

 دلش رسوب کرده بود. یکه تو یقیرق یکه زد دندان نما بود و نشانه شاد یلبخند

 «؟یازم ندار یخواسته ا چیه»

 دمیشده اش باال کش زیر یچشم ها یرو تا رو نگاهم

 «هست بهم بگو یاگه حرف ،ینگران ایمردد  یزیچ هیکنم از  یم حس»

 یمن نامه ا یخوانده شده بود اما افکار اون برا یخسرو کتاب یبرد، وجود من برا یم یراحت به احساساتم پ چه

 سربسته!

 ناالن اسمش رو زمزمه کردم و اون با آرامش گفت: یرو به سمت شانه راستم خم کردم و با لحن سرم

بدون  دیشروع با نیا م،یرو شروع کن دیجد یزندگ هیبهم بگو، قراره  یتودلته بدون سانسور .و صاف ی.. هر چجونم»

 «و ترس باشه دیترد

 هیروس یتو ادیناشناخته برام سخته خسرو، من فکر کردم تو چون ز ینیوا ومدن به سرزم هیشدن از روس جدا»

 «کشه.. خواستم بگم گه... یکه حداقل دو سال طول م یهست ی.. حاال هم که سر پروژه ایخوگرفت نجایبه ا ،یموند

 من رو بابت ادامه حرفم مردد کرد. نگاهم رو به دست هام دوختم ش،یشانیپ یرو نیشده و چ کیبه هم نزد یابورها

 «بشهپروژه تموم  نیکه ا یحداقل تا وقت م،یبمون نجایا»

 چهره ام رو مظلوم کردم، چشم هام رو خمار کردم دم،یرو باال کش سرم

 «شه؟ یم»

پله دوم  یدست پله ها رو نشونم داد و خودش زودتر از من به سمتشون رفت و من با تعجب دنبالش رفتم، اون رو با

شدم، به روبرو  رهیگرفتم، سرم رو بلند کردم و به چهره اش خ یاول جا یپله  یپاهاش، رو ینشست و من در راستا

 حوض! یکینزد ییکردف جا ینگاه م

 «؟یشرط کذاشتم که حجاب سر کن دارمونید یسرکارم، برا یکه اومد یچرا روز یدون یم»
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 تکون دادم. نیرو به ظرف سرم

 یو در کنار اون، تا چه حد م یایکنار ب مختلف یها دهیفکر تو چقدر انعطاف داره تا با عق نم،یبب خواستمیم من»

خواسته  نیا دیو شا میبی.. من ادم عجیو نامانوسه دست بزن بیعج یکه برات حت ییعشقت به کارها یبرا یتون

 ازین دم،یترس یو م ختیبچه به هم ر هیکه با  یزندگ هیشکست بزرگ برگشته بودم، از  هیباشه اما من از  یرمنطقیغ

که  ییبرگشته بودم، اون روزها یشکسته بود شیکه دوازده سال پ یقوت قلب از جانب تو داشتم.. من با غرور هیبه 

ابراز عشق  هویو حاال  ،یبود یبزنم و تو در مقابل همه عشق من سرد و سنگ شیداشتنت حاضر بودم به اب و آت یبرا

 یداشتم، چون اون زمان دیاما من ترد یدوستم دار گفت یاونم بعد از دوازده سال، رفتار و حرکات بهم م یکرد یم

من عاشقم شده  ابیو حاال در غ ینداشت یحس چیتونست اوج رابطه عاشقانه مون باشه تو ه یو م میکه کنار هم بود

بزرگ خواستم  زیچ هیداشتمف ازت  لهیوس هی به ازیاثبات عشقت ن یممکن بود؟ من برا یزیچ نیو چطور چن یبود

 یجدال نابرابر بود که منطقم م هیذهنم  یو تو یبار اون خوساته رو بروارده کن هیاگه شده فقط  یبودم حت دواریو ام

عشق  نیجز هم یلیدل چیکه ه یدرحال یسرت بذار یوحجاب رو یکار رو بکن نیا دهیمثل تو بع یگفت از دختر

 «یکار رو کرد نیتو ا اام یبراش ندار

 ژرف چشم هاش شدم! یاهیخورد و من غرق س یدوخت، مردمک هاش تکون ممنتظر من  یرو به چشم ها نگاهش

من  یها و شک ها دیپوشش به نفعمه.. تو ترد نیکه ا یبهم ثابت کن دیبا یتونم، نگفت ینم یچرا، نگفت یدینپرس تو»

از  شتریو همون روز، من ب یکار رو کرد نیکه برات ارزشمند بود ا یاز دست ندادن عشق یو برا یرو درک کرد

 هی ،یدار یترس هیهم برات بدم. حاال تو  روعاشقت شدم که جونم  یعاشقت شدم. جور شیدوازده سال پ یخسرو

نداره،  ییو ترس معنا دیگم کنار من ترد ی. نمیترس یپرسم چرا م یمن نم ،یخواست یزیچ هیو از من  یدار ینگران

 «تونم بهت فرصت بدم، مگه نه؟ یدو سال رو که م نیا گم چشم.. حداقل یدم و م یم تیمن فقط به خواسته ات اهم

 خندان بود. یآخر جمله اش با لحن قسمت

 لب هام نشست و از ته دل گفتم: یرو لبخند

 «!امیکنار ب یرانیا یفرصته که با خسرو نیدو سال بهتر نیخسرو، ا ممنونم»

تر از  یتونه دوستداشتن یحاال چقدر م یایسوف ،یممنونت باشم که بهم ثابت کرد دیمن با ست،یالزم ن تشکر»

 «هفده ساله باشه. یایسوف

 بوسه ها به هم دوخته بشه! نیلب ها با گرم تر نیا یبست و کاش روز نیلب هامون رو آذ لبخند
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هر شب اش بهم و  یتلفن ها ،یکم شده بود و تنها راه رفع دلتنگ دارهامونیشده بود و د ادیخسرو ز یکارها حجم

شد حدس زد که صداش چقدر خسته ست. تا ساعت نه سر ساختمون  یحالم بود. از پشت خط تلفن هم م دنیپرس

. ادیتونه ب یو نم ادهیز یلیخ کارششام دعوتش کردم که گفت  ی. وسط هفته برادیرس یموند و به کارها م یم

 برم. دنشیگرفتم به د میو تصم دیامانم رو بر یدلتنگ گهیبود که د کشنهی

 بهش زنگ زدم و گفتم: صبح

 «دلم برات تنگ شده. خسرو،»

 «گل دختر. نطوریهم منم»

 «.نمتیسرکارت تا بب امیمن امروز م پس»

 «.این نجایا نه،»

 فروکش کرد: میلحن محکمش جا خوردم. انرژ از

 «ام؟یشه اگه ب یم یچ مگه»

 شد و لحنش نرم شد: میناراحت متوجه

 «شلوغه. یلیاهات وقت بگذرونم، سرم ختونم ب یهم نم یایاگه ب زمیعز آخه»

 «خونه؟ یگرد یبرم یک»

 «.دنتیشم از د ی. خوشحال میایب میهشت و ن یتون یتا هشت سر ساختمونم، م امروز»

 شدم! یو بودن در کنارش خوشحال م دنشیهم از د من

بوودن در کنارش،  یحضور خسرو، بلکه برا دیکرد. حاال نه به ق بیاون روزش من رو به داشتن حجاب ترغ یها حرف

 بار دوم به خونه اش رفتم.  یخودم حجاب سر کردم و برا اریبا اخت

 و بعد باز کردن در همون جمله دفعه قبل رو گفت: دیچیپ فونیآ یصداش تو یوقت

 «اولم. طبقه»
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 ام گرفت و با خنده پله ها رو باال رفتم. خده

 نیاز ا شتریدهنم گذاشتم تا ب یکرد. دستم رو جلو یدرشت نگاهم م یلبخند بود و با ستادهیدر ا یدرگاه یتو

 تکون داد. نیپرسش سرش رو به طرف یو اون به معنا رهیخنده ام نگ

 گفتم: اوردمیکه کفش هام رو درم یحال در

 «بار به خونه ات اومدم. هیرفته که قبال  ادتی انگار»

 «نرفته. ادمی»

 شد: شتریام ب خنده

 «.یدفعه قبل هم گفته بود نویطبقه اولم، ا یگفت آخه»

 «ها! یاز آدم دار یطبقه اولم بگم طبقه دومم؟ چه انتظارات یوقت خب»

فروخورده باد شده بود نگاهش کردم. خودش هم به خنده افتاد و  یکه از فرط خنده  ییگرد و لپ ها یچشم ها با

 من رو به داخل دعوت کرد.

فرش شده گذاشتم و به  نِیزم یرو کنار مبل رو فمیناتر بودم. خودم به سمت کاناپه رفتم، کخونه آش طیبار با مح نیا

خوشگلم که شکل پروانه، به صورت برجسته روش کار شده  دیسف یشده بود و جوراب ها دهیپاهام که با شلوار پوش

 بود نگاه کردم.

 یشده و لبخند م رهیو به اون پروانه خ ستادهیخسرو هم با چند قدم فاصله از من ا دمیسرم رو بلند کردم د یوقت

 بلند بشه. یدوست داشت قهقهه ا یلیکه انگار خ یزنه. لبخند

 رو که بلند کرد، چشم هاش ار خنده برق زد: سرش

 «چندسالته؟»

 رو باال انداختم: ابروهام

 «و نه.. چطور؟ ستیب»

 انگشت به جوراب هام اشاره کرد. با
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 و کودکانه گفتم: دمیبرچ لب

 «دارم. دوسشون»

 و به سمت آشپزخانه رفت. دیخند

داد  هیهم انداخت و به مبل تک یکلوچه و دوتا فنجون قهوه برگشت. روبروم نشست و پاهاش رو رو کیظرف کوچ با

 و من به چهره خسته اش نگاه کردم. 

ده،  یمادرش رو م یکلوچه ها یگفت بو یبود و خودش م دهیکه خر ییاز کلوچه ها م،یرو در سکوت خورد قهوه

 کرد. ینگاه م میچندتا خوردم و اون با خنده به پرخور

 و بودنم خوشحاله! دنیچقدر بابت د ش،یکار نیاز هفته سنگ دشیشد یرغم خستگ یعل دیشد فهم یم

 دست بهم اشاره کرد و گفت: با

من تا چه حد آدم  یدون یکنه، تو هنوز نم دایبدون قاعده و بدون شرع ادامه پ نطوریرابطه ا نیندارم ا دوست»

 «هستم. یدیمق

 «رابطه باشه؟ هی یتونه قاعده  ینم عشق»

 گفت: تیتکون داد و با جد نیرو به طرف سرش

همه اون  یعنیثبات و دام.  یعنیکه خدا انتخاب کرده.. ازدواج  هیتنها قاعده و چهارچوب محکم همون راه نه،»

برزخ  نیروحم از ا یوقت یتونم حس کنم اما بعد از عروس یبا وجود بودنت در کنارم، نم یکه من االن حت یآرامش

 «رسم. یم هشب ده،یمون تاب یکنه و حس کنم لبخند خدا به زندگ داینجات پ

حرف زدن  یکه برا یمورد نداشتم، مثل همون نمازش، مثل آداب نیراجع به ا یسکوت نگاهش کردم. من نظر خاص در

مسئله کنار  نیذاشتم و چون نظرم ممتنه بود، زود با ا یکرد.. اما من به همه نظراتش احترام م یم تیبا خدا رعا

درونم  یزیکردم اما انگار چ یباهاش مقابله م یجدخسرو بودم، به صورت  یاگه مخالف حرف ها دیاومده بودم. شا

 شون! رمیو دوست داشتم بپذ تهیخسرو واقع یگفت حرف ها یم

 «؟یمادرت صحبت کردبا  خسرو،»

 هم گره خورد و من با تعجب به اخم هاش نگاه کردم.  یتموم شدن جمله ام ابروهاش تو با
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 «نشد کامل صحبت کنم. یول آره»

 «چرا؟»

 گذرا به من، جواب داد: یفرستاد و با نگاه رونیاش ب نهیرو پرصدا از س نفسش

روزا  نیشه.. قراره هم یم تیزیچون چندساله که هر ماه و ستین یحاد زیکنه، البته چ یکم قلبش درد م هی پدرم»

 «بهش وارد بشه. یجانیخوام ه ینشده نم تیزیدکتر. تا و شیبا مادرم بره پ

 «؟یمنف ایمثبت  جانیه»

 زد و گفت: یجیگ لبخند

 «مثبت. جانیه معلومه،»

 به دلم افتاد.  یمن شک کردم، شک بد یول

 اق ذهنم رو خواند.نگاه تا اعم هیکرد، باز با  نگاهم

 پاهاش گذاشت و گفت: یزد. دست هاش رو رو لبخند

 «وجودت نباشه. یشک تو یذره ا یبشه که حت ادی.. انقدر باورت زیخوام باور کن یوجود نداره، م نیجز ا یزیچ»

 راحت شده بود. المیخ

 «کنم. یم باور»

عزم رفتن  یبه استراحت داشت. وقت ازیچقدر خسته ست و مسلما ن دمید یدر کنارش نموندم چون م شتریب یساعت

 رو بردارم و گفتم: فمیبمونم اما من با خنده خم شدم تا ک ششیشام پ یکردم گفت برا

 «.نمتیچسبه، منم فقط اومده بودم بب یبهت م یزیاز هرچ شتریخواب ب االن»

 «کنه. ینم رابیمن رو س یدوازده ساله  یکوتاه، روح تشنه  یدارهاید نیا»

 خودم رو گرفتم.  یجلو یاما به سخت رنیشدن تا شکل لبخند بگ دهیهام از دو طرف کش لب

 رو به سمت در کج کردم. پشت سرم اومد تا بدرقه ام کنه. راهم
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 «کن. یخودت باش، آروم رانندگ مراقب»

 «!چشم»

به  دیهم با تیگرفتم. البته حساس یبود اما کم کم داشتم باهاش انس م یرعادیبرام غ تیحجم حساس نیا لیاوا اون

 جا و به اندازه باشه!

 کنه اما من مانع شدم.  میهمراه نیو تا کنار ماش ادیب نییپله ها رو پا خواست

کار  که خسرو از محل کارش داده بود، به اتاق یظهر بود که به محل کارش زنگ زدم. شماره ا یها یکیبعد نزد روز

جوان  یزنگ خوردن، پسر یداد. اما اون روز بعد از کل یخودش جواب م شهیشد و معموال هم یخودش وصل م

 سراغ خسرو رو گرفتم، گفت: یجواب داد و وقت

 «.ومدهیسر کار ن امروز»

 شدم. نگران

 «اد؟یچرا نم نگفته»

 «.ادیتونه ب یفقط به من گفت حواسم به کارها باشه و امروز نم خسرو»

 یتماس رو قطع کردم. بالفاصله شماره خونه اش رو گرفتم. بعد از چند بوق وقت یو بدون خداحافظ یحواس یب اب

 خواستم تماس رو قطع کنم، جواب داد: یشده بوم و م دیناام

 «بله؟»

 «.سالم»

 «!ایسوف»

 حال بود. هراسان گفتم: یب صداش

 «حاله؟ یچرا صدات ب ؟یشده؟ چرا سرکار نرفت یچ خسرو،»

 و دلم چنگ خورد. دمیرمقش رو شن یب یو من خنده ها دیخند یحال یهمون ب با
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 «کم سرما خوردم. هی ستین یزی.. چریدختر، نفس بگ آروم»

 بم از رمق افتاده اش! یحال و دوباره صدا یب یتک خنده ا دوباره

 «.امیکنار ب هیروس یهنوز هم نتونستم با سرما انگار»

 کردم.  یچطور باهاش حرف زدم و خداحافظ دمیافتاد. نفهم یقرار یبه ب یاز نگران درونم

روزها  نیاز اتاقم خارج شدم و به آشپزخانه رفتم. آنا اونجا نبود، من هم صداش نکردم تا استراحت کنه چون ا عیسر

 یو نه سال برام مادر ستیمهربونم که تمام ب دیآناه یاز دست دادنش نگران بودم. برا یکرد و من برا یپاهاش درد م

که با سرطان معده رفت و تنهام گذاشت، انقدر داغ  زمیعز یرارو نداشتم، الکساند گهیسوگ د هیکرد و حاال تحمل 

 رو نداشتم. یا گهیقلب شکست خورده از عشق خسرو بود، که تحمل غم د یبرا یبزرگ

 وانیا یپدرم رو ازش، که رو نیه شدم و ماشآماد عیمون رو پختم. بعد سر یخسرو سوپ محل یمشغول، برا یفکر با

 کرد، قرض گرفتم و به سمت خونه خسرو رفتم.  یآزاد استفاده م یبود و از هوا ستادهیا

 و من جواب دادم، با تعجب اسمم رو صدا کرد و در رو باز کرد. هیک دیزنگ در رو فشردم و اون پرس یوقت

در باز شد و چهره  قهیو چند تقه به در زدم. بعد از حدود دو دق ستادمیها رو باال رفتم و مقابل در بسته واحدش ا پله

بود، دستش رو به  دهیبود، رنگش پر ختهی. موهاش به هم ردیقاب نگاهم نشست و دلم لرز یخسرو تو یآشفته 

 چهارچوب در گرفته بود و لب هاش خشک شده بودن. 

 «؟یکن یکار م یچ نجایا تو»

 پر از تعجب بود.  صداش

 زدم و سبد غذا رو باال آوردم: زیغم انگ یکرد، لبخند سیچشم هام رو خ اشک

 «.یش یخوب نم یسوپ درست کردم، اگه غذا نخور برات»

 :دیخند

 «غذا چه خاطره ها که ندارم. یسبدها نیبا ا من»

 .دیرو کنار کش خودش
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 «تو. ایب»

 یکرد، به نظر م ینازکش رو جمع م یشت بالش و پتوجلوتر از من به سمت کاناپه رفت. وارد شدم و در رو بستم. دا و

 بود. دهیاونجا خواب دیرس

 عجله جلو رفتم و گفتم: با

 «.یبه استراحت دار ازیجمع نکن، تو ن نه»

 .دیبه موهاش کش یکاناپه نشست و دست یرو

 «.خوبم»

 و گفتم: دمیاپن آشپزخانه گذاشتم و به سمتش رفتم. پتو رو از دستش کش یرو رو سبد

 «.یاستراحت کن دیبا یخوب باش هرچقدرم»

 رو هم برداشتم و به سمت اتاقش رفتم. بالش

 «!ایب»

 . با انگشت به تخت اشاره کردم:ستادیچهارچوب در ا یدنبالم اومد، تو عانهیمط

 «کنم. یمن هم سوپت رو داغ م یکم بخواب هیتو  تا»

 شدم: نهیت به سزد و به سمت تخت اومد. ابروهام رو باال بردم و دس لبخند

 «بود؟ یچ یبرا خنده»

 «.میزوج خوشبخت هیلحظه حس کردم  هی ،یهمسرا شد هیشب»

 لب زمزمه کردم: ریز

 «.میش یم»

اش  دهیبه سمتم برگشت. از گوشه چشم نگاهم کرد و نگاه من از شانه پهنش به سمت صورت رنگ پر مرخشین

 !نمشیحال و روز بب نیا یشد، دوست نداشتم تو دهیکش
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 محو، از اتاق خارج شدم. یو با لبخند دمیحرف به سمت تختش رفت و من چرخ یب

بسته قرص  هیآب و  یوانیو همراه با ل ختمیر شیرانیطرح ا ینیچ یرو گرم کردم، درون بشقاب ها سوپش

 بود، به اتاقش رفتم.  کروفرشیما یکه رو یسرماخوردگ

 .دهیهاش بسته بود، فکر کردم خواب چشم

بذارم و از اتاق خارج بشم که پلک هاش  یپاتخت یرو رو ینیسکوت به سمت تختش رفتم و خم شدم تا س تینها با

 باز شدن و نگاهش درون نگاهم گره خورد.

 :دمیبه گونه ام کش یلبخند زدم و دست یدستپاچگ با

 «آماده ست. غذات»

 از روم برداشته شد و آب گلوش رو قورت داد و گفت: نگاهش

 «ازت بکنم؟ یاهشخو هیشه  یم»

 «دوتا خواهش بکن. بله،»

خطر  هیمن  یبرا نجایخونه ام هستش، بودن تو ا نجایا یاما تو فراموش  کرد هیمن بودن در کنار تو آرزو یبرا»

 «بزرگه.

 خنده زدم.  ریز یلب هاش نشست، پق یکمرنگ رو یلبخند یهام درشت شد و وقت چشم

 «گم. یم یجد»

 تختش نشستم و بشقاب سوپ رو برداشتم. گوشه

 «فعال سوپت رو بخور. باشه،»

 «!گمایم یدخترجون، دارم جد یه»

 به تک و منقطع گفتم: تک

 «..شه!با»
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 بعد از خوردن سوپ و دادن داروهاش تنهاش گذاشتم و به خونه برگشتم. نیهم یکنم برا تشیخواستم اذ ینم

 و اون با خنده گفت: دیسپدرم باهاش تماس گرفت و حالش رو پر شب

 «شلوغش کرده، من حالم خوبه. یلیخ ایسوف»

 . ستین ینگران یاز سر کارش بهم زنگ زد و بابت زحمت هام تشکر کرد و گفت کامال خوب شده و جا فرداش

رو  شیخال یخونه بودم و جا یکارها یتو دیاز خسرو، من سرگرم کمک کردن به آناه میخبر یب یدو روز بعد اما

 کردم. یحس نم یلیخ

 اومد. دنمیسوم خودش به د روز

 که اومد. ارهیب دیتا یرفته بود از انبار دیکردم و آناه یم سیتشت خ یداشتم پتو رو تو اطیح یتو

 راهنیتر اومد و نگاه من از پ کینزد یبا لبخند از جام بلند شدم اما وقت دمشید یدر رو براش باز کرد. وقت دیآناه

 ام حبس شد. نهیس یو صورت خسته اش خورد، نفس تو نیغمگ یبه چشم ها شیمشک

 :دمیکنار پاهام افتاد و پرس دیچک یم نیزم یآب ازشون رو یکه قطره ها سمیخ یها دست

 «شده؟ ی.. چخسرو»

 . چشم هاش سرخ تر شد و نگاه من مات تر شد!دیاش لرز چانه

 «عصر مرد. روزیپدرم د ا،یمرد سوف پدرم»

 شدم. رهیدهانم گذاشتم و به خسرو خ یهمه وجودم رو پر کرد. دستم رو رو بُهت

دست هاش گرفت.  نیکناره هاش، لبه حوض نشست و سرش رو ب یسیتوجه به خ یو ب دیرو کنار حوض کش خودش

 .ستادمیسرش ا یجلو رفتم و باال

 یبهم زنگ م زیکری شبینم کرده.. از دمادرم داغو یها یقرار یو ب یتاب یاز خبر شوکه کننده مرگ پدرم، ب شتریب»

 «آرومش کنم. یدونم چجور یکنه و من نم یم هیزنه و گر

 زد، باورش برام سخت بود.  شیبه چشم هاش ن اشک



 زن کی یها ادداشتی

213 
 

 یخاکستر یرو که رگه ها شیمجعد مشک یگرفته بود و من فقط موها نیی. سرش رو پادمید یخسرو رو نم صورت

 .دمید یداشت م

 «اتفاق افتاد؟ نیا چطور»

 «خواب سکته کرده. یتو شبیپر»

 موهام رو چنگ زدم: یشانیپر با

 «من! یخدا یوا»

 بود. زمزمه کرد: سیرو بلند کرد، چشم هاش خ سرش

 «!ایبرم سوف دیبا من»

 اومد. یکردم لرزشش به چشم خسرو هم م یاگه دست هام رو کنار پاهام مشت نم د،یلرز نهیس یتو قلبم

ذاره دفنش کنن..  یسر جنازه پدرم نباشم نم یده برم.. گفته تا من باال یکنه، قسمم م یم یتاب یب یلیخ مادرم»

 «گفت. ی.. پدرم رو ممیذاره عمو رو دفن کن یمادرت نم ا،یپسرعموم زنگ زد و گفت ب

 نیا یشدم، تو یبه خودم مسلط م دیضربه مهلک بود اما االن با هیبرام  ،یاتفاق نیخسرو اونم با چن یناگهان رفتن

 به قوت قلب و آرامش داشت. ازین یزیاز هرچ شتریلحظات خسرو ب

 نگاهش کردم: نانیچهارزانو نشستم و با اطم روبروش،

 «.یمراسم پدرت باش یتو دی.. بایتو تنها بچه شون هست ،یکن یم یکار خوب»

 .دیکردم لبخند بزنم اما فقط چانه ام از بغض لرز یکرد. سع نگاهم

به چشم هام اشاره  یرو نداشتم. با ناراحت شیگرفت. چشم هام پر از اشک شد، من تحمل دور یگ ناراحترن نگاهش

 کرد:

 «بشم. تیخواستم باعث ناراحت یقرارت بدم، نم تیموقع نیا یخواستم تو ینم»

 «.ستمیناراحت ن من»
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 . دیلرز یگفتم که صدام از بغض م یجمله رو در حال نیا

 یبدون بازگشت. من از چشم انتظار ی.. رفتن هادمیترس یم یمن از هر نوع رفتن دم،یستر یاز رفتن خسرو م من

 !هیدق مرگ شدنم کاف یبرا یچندماه چشم انتظار ایچند هفته  یبار حت نی.. مطمئن بودم که ادمیترس یدوباره م

 کرد. یرفتن آماده م یتخت بود و خسرو داشت خودش رو برا یرفتم ساک رو دنشیبه د یوقت

 یرفتن آماده م یکردم. اون خودش رو برا ینگاهش م یذاشت و من با ناراحت یساک م یلباس هاش رو تو داشت

 میتونستم ناراحت یبودم نم ششیپ یکنم و وقت تیشکا ایبزنم و از دن ادیخواست با همه وجود فر یکرد و من دلم م

 یکه طوالن یتونستم بگم من از انتظار ینم رم،یم یم شیتونستم بگم هنوز نرفته دارم از درد دور یرو ابراز کنم. نم

 یناراحت و گرفته بود که فقط به رفتن فکر م یرو بگم و اون به قدر نایا چکدومیتونستم ه یترسم. من نم یبشه م

 هم نداشت.  یادیکرد و وقت ز

 روز کامل بود.  هیبغضش کنار حوض و رفتنش،  نیب فاصله

 نشسته بود. میکنار یصندل یفرودگاه، خسرو رو یتو

گره  دنشیشروع روزهام به د زهیچندوقت همه انگ نیکه ا ییخسرو یبدرقه  یسالن انتظار بودم، رفته بودم برا یتو

 خورده بود.

 ینگاهش رو حس م ینیبودم اما سنگ رهیمحو نگاهم کرد. من به روبرو خ یرو به سمتم چرخوند و با لبخند سرش

 هم نگاهش کردم:شدم و من  میکردم. عاقبت تسل

 «؟یکن ینگاهم م یاونطور چرا»

دونم چقدر برات  یباره. م یم د،یشه فهم یپنهان صورتت که فقط از فرم لب ها و ابروهات م یاز اخم ها یناراحت»

 «...ایدارم اما سوف یسخته چون خودم هم حس مشابه

 ما شده بود. ییجدا لیانتها که دل یب یاهیس نیبودم، به ا رهیخ شیمشک راهنیکرد. من به پ مکث

 مکث اش سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم و اون جمله اش رو ادامه داد: با

تونستم  یتونستم احساست رو لمس کنم. م یرفتن داشتم هم م یکه برا یفرصت کم و هول و عجله ا نیهم یتو»

که بهت دارم مطمئنم،  یاز بابت خودم و عشق چشم هات بخونم و من هم نگران توام، نه خودم.. من یرو تو ینگران
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 مانیداره.. من همونقدر که به اون واژه ها ا امتیق بهداره،  دیتو و من به خدا داره، به ام نیکه د ینانیمثل همون اطم

از  میمونه و نگران یتو جا م شیرم اما دلم پ یراحت م الیبا خ نیهم یدارم. برا مانیدارم به وجود عشقم به تو هم ا

 یازت م یقول هی نیهم ی. برایبترس ییزهایو از چه چ ادیبه سرت ب یینبود من ممکنه چه فکرها یبابت توئه که تو

 «خوام...

 هاش آرام بودن، درست برعکس چهره اش که آشفته و خسته بود! یشدم، مشک قیچشم هاش عم به

 تکون دادم. نیپرسش به طرف یرو به معنا سرم

 محکم گفت: یو لحن رایگ ییکوتاه، با صدا یگلوش تکون خورد و بعد از تعلل قوزک

که  یخوام قول بد یم ،یآشفته نکن هودهیکه ذهنت رو با افکار ب ی. قول بدیکه بهم اعتماد کن یخوام قول بد یم»

حاال  ستم،ین شیپدوازده سال  یسفرم بازگشت داره، نترس. من خسرو ا،یتا من هم با آرامش برم.. سوف یآروم باش

 «از پا ننشستن! یبرا دن،یجنگ یتازه نفسم برا م،ییبه دست آوردن تنها دارا یام که برخالف سنم برا یمن مرد

 ازم ساخته بود! یاون کاغذ کاه یرو شیکه دوازده سال پ یخورد، مثل طرح یلب هام طرح م یآروم آروم ر لبخند

 . دیچیدر وجودم پ چه،یپ یات م یرگ و پ یشه و تو یم قیکه بهت تزر یو سکون، مثل مسکن آرامش

 رو چند بار تکون دادم و گفتم: سرم

 «چشم به راهتم، هزار سال هم بگذره چشم به راهتم. نجایآسوده برو.. من ا الیدم خسرو، تو با خ یقول م بهت»

خارجش  نهیبا فشار از سو همونجا نگه داشت و بعد،  دیاش کش نهیبه درون س قیعم یپلک بست. نفس نانیاطم با

دستش بود،  یبرجسته  یباز شدن و نگاه من به رگ ها یپاهاش مشت شده بودن به آرام یکرد. دست هاش که رو

کردم  یکشاندم که حس م یمجعد یوهاست شده بود. نگاهم رو به م راهنشیکه با پ یبه ساعت چرم با بند مشک

 وندیخواد خودش رو به روز پ یشب م یاهیکه در جنگ با س یشده، مثل آسمان شتریشون ب نیب یخاکستر یرگه ها

 حرکت کنه! یدیبه سپ یبزنه و از خاکستر

 رفت. خسرو

 کردن. سیهام از اشک تار شد، اشک ها گونه هام رو خ چشم
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 یو ساعت ها ب نمیسالن بش یها یصندل یکرد. دوست داشتم رو یبود و متفکر نگاهم م ستادهیدر کنارم ا پدرم

تونستم مثل حرف ها و قول خسرو، همونقدر ته  ینبود، دوست داشتم م نطوریکنم. دوست داشتم حالم ا هیوقفه گر

 لرزوند! یته قلبم رو م یاستونستم. هنوز هر یشد، نم یدلم رو آروم و مطمئن نگه دارم اما نم

 «؟یسوف میبر»

 یمیباهام صم یلیخواست خ یخواند که م یاسم م نیبه ا ییرو چرخوندم و به پدرم نگاه کردم.. من رو وقت ها سرم

 شدم! یم لیمواقع از قالب دخترش خارج و به دوستش تبد نیبهم بزنه. منم ا یمهم یبشه تا حرف ها

 «.یآندر میبر»

قوت سابق رو  گهیپدرم د ریپ یکرد و من حس کردم دست ها تیهدا یزد، بازوم رو گرفت و به سمت خروج یلبخند

 نداره. 

خواستم باهاش حرف بزنم  یم نکهیرغم ا یکرد و من هم عل ینم یشکستن سکوت تالش یپدرم برا ن،یماش یتو

دختر  هیانتظار  ایاز سوف شهی. اون همرمیدونستم چطور و از کجا شروع کنم تا مورد سرزنش پدرم قرار نگ ینم

خواستم ترس هام رو پس بزنم  یفقط م م،خواستم محکم باش یلحظات نم نیا یمحکم و با اراده رو داشت اما من تو

 و احمقانه ازشون فرار کنم. 

عشق و وجودش رو  تیتونن واقع یهستن که به نظر من نم ییواژه ها نایا ،یکیو نزد یو اومدن، فاصله، دور رفتن»

جدال. اگه تو با  ایغم، موقع دعوا  ای ییبه قوت قبل عاشقه.. موقع جدا یکه عاشقه، در هر حال یبدن.. کس رییتغ

کنم خسرو انقدر محکم و با ثبات  یبه خودت. که من فکر م ای یبه عشق اون شک دار ای ،یترس یرفتن خسرو م

 «..کهینزد تیبه واقع شترینذاره، پس مورد دوم ب یانسانِ منطق هیدر عقل  یشک یجا چیرفتار کرده که ه

 و با بهت صداش کردم: دمیسمتش چرخ به

 «پدر؟»

 یتو یدیترد ش،یداده صدا کن تا باور کنم که دور ادیکه خسرو بهت  یمن رو با اسم ؛یآندر اینگو پدر، استاد  بهم»

واژه  یحت اوردنش،ین ادیبه  ینکرده که تو برا دایپ یشرویدل تو نکاشته.. تا باور کنم که ترست انقدر احمقانه اجازه پ

 «.یدست آمور اون رو هم به کار نبر یها
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 کینزد شهیبود که هم یمرد لیخائیم ی.. آندرهیدونستم منظورش چ یبود اما من م نیهاش، دوپهلو و سنگ حرف

 کرد. یم انیرو ب تیگزاره به واقع نیتر

 یبود که کنار مادرش باشه چون انسان ها تو نیکرد.. انتخابش ا یم جابیرو ا نیحالش ا یرفت، چون اقتضا اون»

 نیا یانتخاب به معن نیکرد و ا یعشق. پس انتخاب درست ای یشاد یدارن تا تو ازین گرانیبه حضور د شتریغم ب

که به عشق طرف  ییکسا یداشته باشه، مگر برا رسهمه ت نیتونه ا یرفتن نم نی.. ایدوم اون تیکه تو، اولو ستین

 «؟یدار مانیمقابل شک دارن. تو به عشق خسرو ا

کردن مسافران و  جیآدم ها و پ یمختلف گفتگو یصداها یسالن انتظار، البال یکه تو ییصدا هیکردم، شب زمزمه

 ذهنم حک شده بود: یسالن، تو یها یمسافرها با کاش یچمدان ها یبرخورد چرخ ها

 «!دیو به ام امتیبه خدا، به ق مانمیمثل ا درست»

 محو گفت: یشد و با لبخند دهیپدرم، از گوشه چشم به سمتم کش نگاه

 د،یغمش طول کش یتسل یحضور در کنار مادرش برا تیکرد، اگه اولو ریاگه د ومد،ینداره.. اگه ن ییمعناترس  پس»

 «بهش که بسته نشده.. شده؟ دنیرفتن بازه. خودش رفته اما راه رس یچون راه ها یبر یتون یتو م

 بود؛ خنکم کرد، من رو از تب و تاب انداخت، آرومم کرد! شیآت یرو یپدرم، مثل آب حرف

 رو تکون دادم، لب زدم: سرم

 «.. درسته.درسته»

مادرش  یکه داشت، بهم گفت که حال روح یشد. منتظر برگشتش بودم اما با تماس یهفته از رفتن خسرو سپر کی

کنه.. بهش  یراض هیبرگشتنش به روس یوقت خواست تا مادرش رو برا یکرد و کم یازم عذرخواه ست،یخوب ن ادیز

دونم چقدر به فکرم هست و ممنونش هستم، اما فعال مادرش مهم  یآرامش دادم، گفتم که عجله نکنه، گفتم که م

 . دیچیتره.. اما ته قلبم، دوباره اون هراس پ

اسم  یکرد، وقت یم صحبت ی. داشت تلفندمیپدرم رو از اتاق خوابش شن یاتاقم بودم که صدا یاون روز، تو یفردا

 کنجکاو شدم. دم،یخسرو رو از زبانش نش

قفل بود،  شهیکرد و معموال هم یکه اتاق من رو به اتاق خواب پدر و مادرم وصل م یاسترس سرم رو به در با

 چسبوندم.
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 «بهتر باشه. یلیخ یکنم اگه خودت حرف بزن یکنم باهاش صحبت کنم اما فکر م یم یسع من»

 داد.  یعذابم م شتریب یخبر یب نیزنن و ا یحرف م یدونستم از چ یهام سرد شد، بدنم سست شد؛ نم دست

 که گفت: دمیپدرم رو شن یصدا دوباره

 یتون یتو نم یکس حت چیانتخاب کنه. ه دیبا ایاما خود سوف فتهیب یهرکس یزندگ یاتفاقه که ممکنه تو هی نیا نه،»

 «بول کنه.. درسته؟رو ق یزیچ نیکه همچ یاجبارش کن

 کرد؟ یتونست به خودم بگه و با پدرم مطرح م یبود که خسرو نم یزیکردم؟ چه چ یقبول م دیرو با یزیچه چ من

 ریدرگ یهم فشردم. به قدر ینشستم و زانوهام رو درآغوش گرفتم و چشم هام رو محکم رو نیزم یرو وار،ید کنار

 .دمیپدرم رو نشن یصدا گهیشدم که د ینشخوار فکر

 بود: نیبذاره، ا انیبا خودم در م مایکه پدرم خواست تا خسرو مستق یحرف

 یصاف م کیکوچ دیسف یرو با وردنه  ریبودم و به حرکات دستش که خم ستادهیآشپزخانه ا یتو دیکنار آناه عصر

 :دمیپدرم رو شن یشده بودم که صدا رهیکرد، خ

 «ا؟یسوف»

 ادم:همونجا صدا بلند کردم و جوابش رو د از

 «استاد؟ بله»

 «پشت خطه، کارت داره. خسرو»

 .دمیرو شن دیخنده آناه یو پله ها رو دو تا دو تا باال رفتم. صدا دمیجا پر از

 ستادهیچهارچوب در ا یپدرم که تو یکردم و روبرو یخونه رو هم نفس زنان ط یجلو یو پله ها دمیرو دو اطیح

 بود، قرار گرفتم. 

 و به اتاقش اشاره کرد. دیلبخند خودش رو کنار کش با

لرزان از  ییپدرم که تلفن روش قرار داشت نشستم و با دست ها کیکوچ زیتپنده به سمت تلفن رفتم، کنار م یقلب با

 رو برداشتم و به گوشم چسبوندم. یگوش جان،یه
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 زدم: صداش

 «خسرو؟»

 «!ایسوف سالم»

 هم گره خورد: یگرفته بود. ابروهام تو صداش

 یصدا نی. ایایبا مرگش کنار ب یکن یسع دیبود، اما تو با یو خوب یمطمئنم مرد دوستداشتن امرزه،یپدرت رو ب خدا»

 «.ستیشناختم ن یکه من م ییخسرو یبرا یگرفته نشونه خوب

 خشدار شد: صداش

 «بود؟ یکه پدرم مرد خوب یاز کجا انقدر مطمئن تو»

 «شناسم! یپسرش رو م چون»

 آروم تر شد، خشدارتر شد: صداش

 «؟یکه خسرو رو خوب شناخت یاز کجا مطمئن و»

 «ده.. خسرو؟ یرو بهم م نانیاطم نیا قلبم»

 «جانم؟»

 :دیلرز صدام

 «؟یشده که به شناخت من شک کرد یچ»

 «.نمیب یم فیآدم ضع هیخودم االن خسرو رو  چون»

خواستم؛ اما اون، دست به  ی، انگار جواب سوالم رو از اون مشد دهیاز گوشه چشم به سمت پدرم کش یبا نگران نگاهم

 نخوردن! یتکون نیکرد. لب هاش کوچک تر یداده بود و در آرامش نگاهم م هیتک واریبه د نهیس

 «خاطر مرگ پدرت؟ به»

 بود اما جواب اون محکم و قاطع! دیپر از ترد سوالم
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 «دم.که توش قرار گرفتم و سردرگم ش یطیبه خاطر شرا نه،»

 «؟یطیشرا چه»

 یکنن.. نم نهیتا کجا حاضرن هز تیهر اولو یدونن که برا یشون دارن و م یزندگ یتو ییها تیاولو هیآدما  ا،یسوف»

 «؟یکار بکن یچ یبهش حاضر دنیرس یخوام بدونم برا یاما م تهیچندم زندگ تیدونم عشق مون اولو

 جواب دادم: دیمکث و ترد بدون

 «.یهرکار»

 «باشه؟ بهیکشور غر هیو اومدن به  تیمادر نیاگه اون کار، دل کندن از سرزم یحت»

 زمزمه کردم: یناباور با

 «ران؟یبه ا اومدن»

 هیتونه شب ها تنها بمونه. هزار جور باهاش حرف زدم، قسم و آ ینداره. نم یخوب یمادرم اصال حال روح ایسوف»

کرد که اگه  دمیکنه. تهد یتونه تنها سر کنه. گفت دق م یدو روز هم نم یآوردم.. گفتم فقط دو سال، اما گفته حت

تونست تنها بمونه، از  یشبا نم شیاز اول جوون ا،یگه سوف یره.. راست م یو تنهاش بذارم از خونه م هیبرگردم روس

 «.دیترس یم ییتنها

 زد صدام رو خشدار نکنه. یم شیکه به گلوم ن یتا بغض دمیرو گز لبم

 «داستانم خسرو؟ نیا یمن کجا »

شه تردش کرد،  یکه نم هیمن؛ اما مادر، موجود ستنیمن، همه بهانه ز یهمه داستان زندگ ا،یسوف یهمه داستان تو»

 یرو نداره. من زورم به مادرم نم یتونم رهاش کنم چون جز من کس یشه همه عمر چشم انتظارش گذاشت.. نم ینم

 «.ارمد نانیرسه چون به عشق مون اطم یاما زورم به تو م ایرسه سوف

 «؟یخوا یم یچ ازم»

 .دیلرز یم صدام
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 ینداشته باشه، دعا م ینیسنگ متیبه عشق مون ق نانشیاطم نیکردم ا یهم فشردم. دعا م یهام رو محکم رو لب

 رسه، بهاش رفتن و دل کندن نباشه! یگفت بهم م یکه م یزور نیکردم ا

و ساکن خونه دلم و خونه  یدل بکن تیزندگ یو نه سال خاطره  ستیاز ب یتون یم نجا؟یا یایبه خاطر من ب یتون یم»

 «؟یبش میپدر کیکوچ

 «من... ی.. ولیول»

خوام  ی. نمیلحظه، تو پر از بهت و شوک شد نیدونم که ا ی.. مهیبزرگ یخواسته  نیدونم ا یم ا،ینکن سوف عجله»

 نیجز ا یداشتم، اگه هر راه یقرارت دادم. اگه راه یتیموقع نیچن یتو نکهی. منو ببخش بابت ایعجوالنه جواب بد

 «خواستم. ینم یزیچ نیداشتم ازت چن

 اسمش رو صدا کردم: یدرماندگ با

 «خسرو؟»

انتخاب  نی.. اییارزش ها هیداره و  یتبعات هی یشون مدام در حال انتخاب هستن، هر انتخاب یزندگ یتو آدما»

 یتونم خونه ام رو بذارم رو یتپه. من م یتو م یذارم. دل من برا یشه من بهش احترام مبا یکه هرچ یخودته، انتخاب

کنم چون  یزندگ یکه بخوا ایدن نیاز ا یهر نقطه ا ای هیروس یسال تو ستیدوشم و به خاطر تو نه دو سال، که دو

.. اما رمیگ یم ژنیکه ازش اکس یسقف آسمون ریتو مهمه نه ز ینفس ها ینه مکان، برام بودن تو یبرام تو مهم

کار  نیچون ا ارم،یرو، از خاطره هاش و خونه اش و قبر شوهرش بکنم و با خودم ب رمیتونم دل مادر پ یمن نم ا،یسوف

 مارهیبرهه که تنها و ب نیا یچون رفتن تنها فرزندش اونم تو ام،یتونم رهاش کنم و ب یبا دق مرگ شدنشه. نم یمساو

.. بهم حق بده که شهیجیبا مرگ تدر یداره که کنارش باشه تا حداقل شبا از ترس سکته نکنه، مساونفر  هیبه  ازیو ن

چقدر سخته. من اگه همه راه هام  یدون یو م یکرد جربهنخوام مادرم رو هم مثل پدرم از دست بدم. تو سوگ رو ت

که  یو مطمئن باش یایب یتون یخته اما مراه که س هی ،یراه دار هیکردم اما تو  یبن بست نبود، به سمت تو پرواز م

 ئنبا جونم، با ذره ذره وجودم مراقب و محافظ خودت و قلب مهربونت خواهم بود.. مطم ؛یراه گذاشت نیا یاگه پا تو

خدا همه  یگرفتن برا کیاگه به جرم شر یخواهد بود حت دنتیکشم، تنها کارم پرست یکه نفس م یتا زمان یباش

 «آتش دوزخش بسوزم! یعمر تو

 گفتن نداشتم.  یبرا یدست هام سِر شده بودن، حرف د،یام لرز چانه

 بودم.  رهیروبرو خ واریدستم بود و با بهت به د یتلفن تو یتماس قطع شد، هنوز گوش یوقت
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ک و سرجاش گذاشت. بعد نو دیکش رونیاز دستم ب یزانو نشست، تلفن رو به آرام یجلو اومد. مقابلم رو پدرم

موند و من با تعجب  رهیخورد خ یسُر م نییکه از انگشتش به سمت پا یو به قطره اشک دیپلکم کش ریانگشتش رو ز

شده  سیکه همه صورتم خ دیانقدر شد همکردم.. اون  هیگر یبودم ک دهینفهم دم،یکش سمیدستم رو به صورت خ

 بود!

کرد که انگار فقط  ینگاهم م نانیبا اطم ی. سردرگم بودم اما اون طوردمینافذ پدرم کش یرو به سمت چشم ها نگاهم

 جواب داره و بس! هیکه تنها  ییراه درست وجود داره، مثل معما هی

 کردم.  هیبلند گر یدر سکوت گذشت و من با صدا قهیکردم، چند دق هیدست هام گرفتم و گر نیرو ب سرم

 رد.سرکشم نشست و نوازشم ک یموها یپدرم رو دست

 یحت یزیچ چیاز ه شیزندگ یکه تو یدختر کس له،یخائیم یدختر آندر لیخائیم ای. سوففهیضع یمال آدما هیگر»

من انتخابم رو  یو بهم بگ یبش رهیچشم هام خ یتو یبا گستاخ ،یری. ازت توقع دارم سرت رو باال بگدهیمرگ نترس

 «.یستیاگه من مانع بشم، تو سفت و سخت در برابرم با یکردم پدر.. حت

پدرم دور  یاش چسبوندم و دست ها نهیرو بلند کردم، نگاهم به نگاه مهربان پدرم گره خورد. سرم رو به س سرم

 شانه هام قفل شدن.

 «.رمیبگ میتونم تصم یترسم پدر، من نم یمن م یول»

 داشت. دمیجواب به ترد هینافذش فقط شد. نگاه  رهیرو بلند کرد، به چشم هام خ سرم

 

 شدم.  رهیکردن خ یکه حرکت م ییکردم و به آسمان صاف و ابرها کینزد شهیرو به ش سرم

شد. با لخند جوابش رو  رهیدستم نشست. سرم رو چرخوندم و نگاهش کردم. لبخند زد و بهم خ یگرم پدرم رو دست

 دادم.

 اشاره کرد: رونیانگشت به ب با

 «نتت؟یخسته بب افهیکه با ق یخوا ینم ،یاستراحت کن یتا کم یدار وقت»
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ذهنم محاسبه کردم  یچشم بستم و تو یدادم و به آرام هیتک میصندل یلبخند سرم رو تکون دادم. سرم رو به پشت با

 هستم. رانیخاک ا یکه حدودا چند ساعت بعد، تو

اش خبر نداشتم. خسرو از  ندهیگذاشتم که از آ یریمس یبه عشقم پا تو مانیترس، با ا یرو گرفتم. ب ممیتصم من

ذهنم تصورش کردم.. تصورش کردم و  یکه بارها تو یخنده ا د،یخند یم دیشن یخبر نداشت، اگه م ممیتصم

 !دمیخند

کردم  یخداحافظ دیکه داشتم دل کندم. از آناه ییبایز یو خاطره ها کیهام رو جمع کردم، از خونه و باغ کوچ لباس

به  گهیکرد و بدرقه ام کرد و ازم خواست د یخوشبخت یپر از اشک برام دعا خوند، برام آرزو یچشم هاو اون با 

 خونه برنگردم مگه همراه با شوهرم!

راه تنها بذاره و من به ظاهر ناراحت از  نیا یکوچولوش رو تو یایخواست سوف یرو بست، نم کشیساک کوچ پدرم

 یکه م یراه یتو تگرشیحما یو به باطن خشنود از حضور دست ها فتهیم یسفر به سخت نیا یپدرم برا نکهیا

 شدم. رانیا یخواستم شروع کنم، راه

 شهیبلند بود اما اون سال ها من هم یبافت. اون عاشق مو یبلند مادرم رو م یپدرم موها یبچه بودم گاه یوقت ادمهی

 دوست داشتم موهام کوتاه و پسرانه باشه.

به  فیمادرم رو رج به رج و رد یموها قهیو سل اقیکردم که چطور با اشت یرم و نگاهش مپد یرو ینشستم جلو یم

 کنه. یتار به تار موهاش رو بوسه باران م دایش یزنه و با نگاه یگره م فیرد

کرد  یپهن مادرم که هرچقدر تالش م یپدرم و لبخندها یدست ها نیساعت ب ینگاهم مثل پاندول پرصدا شهیهم

 یشد ابروش رو باال ببره و برا یهام به صورت پدرم، باعث م یرگیو خ دیچرخ یبود، م دهیفا یپنهان شون کنه، ب

کرد، شروع به  یشون رو مختل م یرپوستیز یکه عاشقانه ها یکاونده ا یسرگرم کردن من و فرار از اون نگاه ها

 عاشق شدنش، بکنه: یکردن از ماجرا فیتعر

با  ادمهیبود.  اطیپرو کردن لباسش به خونه مون اومده بود. آخه مادرم خ ی.. برادمیود که مادرت رو دسالم ب نوزده»

. همونجا دیچرخ یماردش م یپف دارش رو تن کرده بود و جلو یها نیلباس بلند با آست یو متانت یچه طناز

ام حرف بزنه و بعد رفتم باه یکلمه ا دکردم چن شیرفتم و به زور راض دنشیعاشقش شدم و چندبار به د

نداشتم.. چون پدرم مخالف بود  یپس انداز چی. کم سن و سال بودم و کارم رو تازه شروع کرده بودم و هیخواستگار

 یسود چینکرد و ثروتش ه تیازم حما رم،یکنه تا امرار معاش کنن رو بگ یم یخوانندگ ابونایخ یکه تو یدختر زن
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اما  ؛یقو زهیانگ هینداشتم جز  یشروع زندگ یبرا یزیرو گرفته بودم. اون زمان چ ممیتصم نبهم نرسوند.. اما م

 «نازم. یتو هم نترس دختر کوچولو د؛یترس دیعاشق شدن نبا یو با جرات جلو رفتم. تو دمینترس

ز مادرم که حاال به طر ییطال یبایز یموها ریکرد و من درگ ینافذش نگاهم م یگفت، با چشم ها یرو که م نیا

اما  دم،یفهم یاز حرفش نم یادیز زیکردن، چ یم یپدرم طناز یدست ها یبودن و البال دهیچیدر هم پ یبیعج

 کنم. یبهتر درک م یلیگفت و امروز خ یم یچ دمیسال بعد از اون روز بود که فهم ستیدرست ب

که  یهمون نقطه ا یترسن تو یم یزیشون از هرچ یزندگ یتو شهیکه هم یی. آدمادیاز عشق ترس دینبا چوقتیه

 !رهیگ یرو از آدم م زهایچ یلیخ یمونن. ترس؛ لذت تجربه  یم ستادنیا

شانس رو از  نیدونست اگه تجربه نکنه و ا یترسم، اما اون نم یمن از شکست بعد عشق م گفتیاز دوستانم م یکی

 شده. بشینص یدست بده شکست بزرگتر

 یاگه عاقبتش اون یحت میپس چرا تجربه اش نکن م،یشکست خورده باش هیقراره با تجربه نکردن عشق هم  اگه

 .میدیرو چ اشینباشه که رو

اگه سخت و وهم آلود هم باشه باز ارزش تجربه کردنش  یکه هدف داشته باشه، حت یدرست، عشق پاک، عشق عشق

 رو داره.

 یموندم، اگه م یخودم م نیزمسر یو تو دمیترس ی. اگه مدمیعاشق شدم نترس یگفت، من وقت یراست م پدرم

 رو مطمئنم! نیبازنده بودم.. ا هیذاشتم،  یراه نم نیا یو پا تو دمیترس

 بود! یورود برام پر از شگفت یکه از همون لحظه  یکشور ران،یا

تا خودمون رو  میشد یسوار تاکس م،یکه هر دو بلد بود یدست و پا شکسته ا یکه دست پدرم بود و فارس یآدرس با

 . میمرکز شهر بود، برسون یاز محله ها یکی یبه خونه خسرو که تو

و از  میمتوجه شد ما مسافر یداشت. وقت یو پهن اهیس یو ابروها دیخند یبود که مدام م یو تپل انسالیمرد م راننده،

از  د،یبود سوال پرس دهیازش شن یادیز یسختش که نقل قول ها یو سرما هیاول در مورد روس م،یاومد هیروس

چه  دنیبه د نجایروزنامه ها خونده و بعد گفت ا یتوو گفت که خبرش رو  دیها بود پرس یو ناز هیروس نیکه ب یجنگ

 .میاومد یکس
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و چند ساعت  یرغم سفر طوالن یرو مردوانه و جذاب کرده بود و عل پشیکنارم نشسته بود، کت و شلوارش ت پدرم

 یکوتاه؛ چون در کنار گپ زدن با راننده به فضا یداد اما جواب ها یراننده جواب م یپرواز، با حوصله به سوال ها

 ها رو روشن کرده بودن. ابانیخو درشت،  زیر ییشده بود. شب بود و چراغ ها رهیتهران هم خ

 میدیرس یو بزرگ دیسف یبه بنا یبودم. وقت رونیب یکرده بودم و در حال تماشا کینزد نیماش شهیسرم رو به ش من

 داشت، راننده گفت: یکننده ا رهیخاص و خ ییبایکه ز

بود، بعد از انقالب  ادیکه ز مان شاه ساخته شده.. قبال اسمش برج شه هیهم برج آزاد نیو ا هیآزاد دانیم نجایا»

 «اسمش عوض شد.

شد که دست هاش دور فرمان حلقه شده بودن اما مدام  دهیشخارج کرد و نگاه من بهش ک نهیاز س ینفس بلند بعد

 کرد. یبه پدرم نگاه م نیوسط ماش نهیاز آ

 «عوض شده. رانیا حکومت»

 گفت: لشیبد یپر ابهت و لحن ب یبا صدا پدرم

 «شده. یبه جمهور لیتبد دمیشن»

 «تزار. یدیدرست شن آره،»

شد و نگاهم از گوشه چشم، با خباثت به سمت پدرم  دهیلب هام کش یکه به پدرم داده بود، لبخند رو یلقب از

 نشسته بود. شیشانیپ یرو یبرگشت که اخم کمرنگ

 راننده ادامه حرف هاش رو از سر گرفت: مرد

.. تا باالخره مردم تونستن نیو بب ایراه افتاد که ب یا یزیخون و خون ر هی م،یدیهم کمتر از جنگ شما نکش ما»

 «خوان. یبشه که م ین و همونبشون یحرفشون رو به کرس

 زمزمه کرد: رلبیز بعد

 «کنه. ریآخر عاقبت مون رو به خ خدا»

 نیا هیخودم هم شد. من بعدها شب جیرا یبعدها جزو اصطالح ها دم،یبار شن نیاول یکه اون شب برا یاصطالح نیا

 !دنیرس یو نامانوس به نظر م بیکه اون شب برام غر یمردم شدم، مردم
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کردم  ی. حس مدیتپ یم یشتریشد، قلبم با شدت ب یبه خسرو کوتاه تر م دنیرس یگذشت و راه من برا یم هرچه

که کردم،  یبهت انتخاب یرم. هنوز تو یخسرو م یهستم و دارم به خونه پدر رانیا یشد که تو یخوابم، باورم نم

 نه؟  ایمنه  یواقع یخواسته  نیدونستم که ا یبودم. هنوز نم

 یبود و داشت نفس م نجایا میزندگ یدلخوش نیگذاشته بودم که بزرگتر یکشور یپا تو یا نهیزم شیپ چیه بدون

 قوت قلب بزرگ بود. هیاومدنم  یبرا نیو هم دیکش

مهمون محسوب  هینه به اجبار خسرو که به اجبار قانون کشورش بود. من فعال  گهیسرم بود د یبار رو نیکه ا یحجاب

 باشم! نیخاک و سرزم نیتونم مهمون ا یم یدونستم تا ک یشدم اما نم یم

در  یخیتار یو بنا ابانیخ نیچند یپدرم در جواب دادن و بعد از معرف یانتها یبعد از صبر ب ،یبعد از پرچونگ راننده

 و بلند نگه داشت و گفت: کیبار یمقابل کوچه ا ابان،یطول راه، کنار خ

 «.نیکه آدرسش رو داده بود هیهون کوچه ا نجایتزار، ا میدیرس»

داشت نگاه  یکمرنگ ییکه روشنا یشب به کوچه ا یکیتار یگرد و پر از تعجب سرم رو خم کردم و تو یچشم ها با

 .دیکردم. قلبم لرز

شد و راننده هم به کمکش رفت تا ساک ها رو از صندوق عقب بردارن اما من سر جام مونده بودم، دست  ادهیپ پدرم

 ییخونه ها، خسرو منتظرمه؟ خسرو نیاز ا یکیپشت در  یعنیکردم.  یبود و با شوک به کوچه نگاه م بسته خیو پام 

 مونده! ششخواه یخبره و هنوز منتظر جواب من برا یکه از اومدن ما ب

 پدرم که گفت: یصدا با

 «شو دخترم. ادهیپ ،یسوف»

 م.شد ادهیبردم و بازش کردم و پ رهیدست به سمت دستگ ادیتعلل ز با

 به خودم پچسبونم.  شتریکه تنم بود رو ب یسرد زمستان، باعث شد شانه هام رو جمع کنم و کت کوتاه یهوا

داد و بعد، با چند قدم بلند خودش رو  یراننده رو همراه انعام هیکرا یی. با خوشرودیمن چ یساک ها رو کنار پا پدرم

 . ستادیبهم رسوند و مقابلم ا

 آروم و زمزمه وار گفت: یینگاهش کردم. با صدا دیشک و ترد با
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 «ه؟یچ یشک و تعلل برا نی.. ایباش دیکه با یهست ییاالن جا ،یستادیآرزوت ا یقدم هی یدرست تو تو»

 :دیتکون دادم، صدام لرز نیرو محکم به طرف سرم

 «دونم! ینم»

 دست به کوچه اشاره کرد: با

. یمهمون حق موندن و شناختن دار هی.. به اندازه یو تو مهمونش هستخوسروئه  یخونه ها، خونه پدر نیاز ا یکی»

 «مکان عوض شده باشه اما خسرو، هنوز همون خسروست. دیکن و نه بترس. شا دیپس نه ترد

 :دمیذهن آشفته، پرس نیخاطر ا نانیاطم یبرا م،یدرون یبچگانه، در جدال با شک ها یلحن با

 «پدر؟ آره»

سر تکون داد. بعد دستم رو گرفت و ساک رو برداشت و ساک دوم رو هم من به دست گرفتم و با  نانیزد، با اطم پلک

 .میهم وارد کوچه شد

. به در سمت راست اشاره کرد و ستادیکه ا میکوچه بود انهیدونست. م یشماره پالک خونه خسرو رو هم م پدرم

 گفت:

 «.نجاستیهم»

خونه و کشور خودش،  یخسرو، اون هم تو داریشوق د ید. به جاش شیاز دستم رها شد. وجودم پر از تشو ساک

مدت  نینباشه که من تمام ا ینشون بده؟ که اگه همون دنمیبا د یممکنه چه عکس العمل نکهینگران بودم.. نگران ا

ه، که به عشقم کرد یبه پدرم و اعتماد یکه انتظار داشتم رو نداشته باشه، چه جواب یشناختم، اگه اون رفتار یم

 دارم؟

دست پدرم به سمت زنگ در  یکرد که وقت یم یشرویافکار پ نیا ییگذشت و تا جا یلحظه، هزار فکر از ذهنم م در

 لرزان و هول شده گفتم: ییدراز شد، با صدا د،یسف

 «!نه»

 .دیهوا خشک شد و سرش به سمتم چرخ یپدرم تو دست
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 به سمتش برداشتم و بازوش رو گرفتم: ی. قدمدمیرو گز لبم

 «پدر! میبر ایب»

 پدرم گرد شد: یها چشم

 «کجا؟»

 داشتم! یبد یبودم، دل آشوبه  هول

اتفاق افتاد، من  عیسر یلیخ زیفکر کنم. همه چ یکه بتونم کم یی.. جاریدونم.. هتل، مهمان پذ یدونم.. نم ینم»

 «فرصت فکر کردن نداشتم.

به ترس هات اجازه  دیباشه اما نبا ختهیدم که ذهنت به هم ر یدخترم.. من بهت حق م ادهیفکر کردن ز یبرا وقت»

 «کنه. یخسرو حالت رو بهتر م دنیمطمئنم د ،یبد یشرویپ

 یام م وانهیبود و داشت د دهیگلوم چسب خیبزرگ ب یخونه شون نگاه کردم. بغض یشده  یو کنده کار یدر چوب به

 کرد. لب زدم:

 «دارم. شک»

. دست هام رو دیچرخ یم یقرار یمن با ب یبه پدرم نگاه کردم، چهره اش آرام بود اما مردمک چشم ها ینگران با

 .دمیچیهم پ یتو

کنم اما اگه زمان بگذره،  یمجبورت نم ،یکه امشب باهاش روبرو بش یذارم. اگه نخوا یاحترام م متیبه تصم من»

 ،ییو الکساندرا ی.. تو دختر آندرههیتوج رقابلیاندازه از ترست غ نیمن ا یسخت تر هم بشه. برا دارید نیممکنه ا

 «.میبه خواسته ات شجاع باش که ما بود دنیرس یهمونقدر تو

 .دیشد، لرز یکه هر لحظه داشت بزرگتر م یبغض ریبه عقب برداشتم و لبم از تاث یقدم

 «بهش بگم. یبا خسرو روبرو بشم و چ دیدونم چطور با یتونم.. من اصال نم ینم»

 گفتم: سیخ یینگاهم کرد، سرم رو کج کردم و با چشم ها یکم

 «.میبر»
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 رو تکون داد و ساک ها رو برداشت. سرش

 «.ایسوف یطور که راحت هر»

بزرگ با پسرک  یابانیکه خ ییکوچه، جا یو به سمت ابتدا دمیچرخ ،یدیبه در بسته خونه اش کردم و با نا ام ینگاه

شهر رو بهش داده بودن، حرکت کردم و پدرم، دنبالم  هی یلبوفروش، رنگ و بو رمردیتلفن و پروزنامه فروش و دکه 

 اومد. 

 :دیانداخت و با سرعت نور به گوشم رس نیکوچه طن یبلندش، تو یکه صدا میاواسط کوچه بود 

 «!!ایسوف»

 ذهنم منعکس شد. یده ها بار تو ه،یثان کیدر عرض  صداش

 شد. رهیپام خ ینگاهم به جلو خت،ی. قلبم رستادمیا سرجام

 یداشت به سمتم م دم،یشن یقدم هاش رو م یاما من ثابت مونده بودم. صدا دیو به عقب چرخ ستادیهم ا پدرم

 اومد.

 . صداش پر از تعجب شد:ستادیکنارم رد شد و روبروم ا از

 «؟یخودت ا،یسوف»

 یدست مون م یتو یمن و پدرم و ساک ها یوگرد، نگاهش مدام ر ییو چشم ها رتی. با حدمیرو باال کش سرم

 نیکردم. غمگ یخوندم و من، با چشم هام وجب به وجب صورتش رو طواف م یرو از حالت صورتش م رتی. حدیچرخ

 تنش بود.  یهنوز تو اهشیس راهنیبود، پ کدستیشده بود، موهاش ساده و  شیصورتش پر از ر د،یرس یبه نظر م

 زمزمه کرد: رتیو با ح دیشدهنش ک یباال اومد، رو دستش

 «من! یخدا»

 شد؛ چشم هام! شیمقصد اصل یازم کنده شد و راه نگاهش

 اندخت. نگاهش به چشم هام دوخته شد. لب زد: نییلب هاش پا یرو از رو دستش

 «؟یاومد»
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 محکم تکون دادم. دییتا یچشم هام پر از اشک شد. سرم رو به معنا د،یهام لرز لب

هم  یطوالن یجاده ها یحت ،یچیجز مرگ ه ایدن نیا یاومده بودم تا کنارش باشم، اومده بودم تا ثابت کنم تو آره،

 تونه من رو ازش جدا کنه. ینم

اومد؟ مثل من دلش حضورم رو  رونیلحظه از خونه اش ب نیا یتو قایبود، من هم شوکه بودم. چطور شد دق شوکه

 دور و براست؟ نیتپم، هم یکه براش م ینزد که او یم ادیکرد، دلش فر یحس م

 «!خسرو»

 بکی. سدیچک نییبلندش پا یاز گوشه پلک ها یاشک به آرام یکه قطره ا دمیهم گذاشت. د یهاش رو رو چشم

 شد.  کیگلوش تکون خورد، ابروهاش به هم نزد

 بار با تمام احساسم صداش کردم: نیجلو گذاشتم. دوباره و ا یقدم

 «من اومدم! خسرو،»

 قلبش نشست، نجوا کنان گفت: یرو دستش

 «!ییایچه رو ،یمن!.. چه خواب قشنگ یمن، خدا یخدا»

 و گفتم: دمیبه چشم هام کش یشد و شکل لبخند گرفت. دست دهیهام همراه با لرزش بغض، کش لب

 «بمونم. شتیپ شهیهم یمن اومدم تا برا خسرو»

و اون، نگاهش سراسر  دمیخند اریاخت ین چشم هام نشست و من بهاش از هم فاصله گرفتن، نگاهش درو پلک

 عشق و تمنا بود.

 لحن، ادا شدند: نیتر نیو آهنگ نیهاش تکون خورد، واژه ها با نرم تر لب

 «!یچشمم گذاشت ی.. قدم رویجون دلم، خوش اومد یاومد خوش»

بهش  شهیاز هم شتریکه االن، ب یمن موندم و عشق ختن،یها کنار رفتن، ترس ها فرو ر دیهاش برق زدند. ترد چشم

 یاشک ها نیو پر احساس، هم باینگاه ز نیبودم. هم یراض تینها یکه کرده بودم، ب یداشتم. ازخودم و انتخاب مانیا
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 یم ام،یراه ب نهمهیو وطنم بکشم و به خاطرش ا شوردست از ک نکهیبه ا د؟یارز یها نم یسخت نیبراق به همه ا

 .دیارز یبه خدا که م.. دیارز

در خونه  یو روشن کوچه، پدرم رو جلو کیتار یو تو دمی. به عقب چرخستیمتوجه شدم که پدرم کنارمون ن تازه

 کوتاه گفت: ی. خسرو هم با خنده ادمیپاهاشه.. خند یداده و ساک ها جلو هیتک واریکه به د دمیخسرو د

 «دلم رو داره. یخوبه که استاد انقدر هوا چقدر»

 گشت. یصورتم م ینگاهش تو د،یبه سمت خسرو چرخ سرم

که دوست دارم همه  ییبشم از نگاه به تو رابیکنم، تا س انیتنها باشم تا دلم رو برات نما دیبا یدونه ک یم انگار»

 «.یچشم هام باش یمصور جلو یعمرم تنها تابلو

 :دیبه سمتم برداشت. لب گز یقدم

زنم اگه  یدوزخ خدا بال و پر م یسوختن تو ی.. من برارمشیپذ یمن با همه وجود م نگاه اگه حرامه، اگه گناهه، نیا»

 «.یاون دوزخ باش لیتو، دل

 جمالت داشتم؟ نیا یبرا یزده بودم، چه جواب بهت

 با بهت به چشم هاش گره خورد، با بهت هم زمزمه کردم: نگاهم

 «خسرو؟»

 زد: لبخند

 «سرپا نگهت داشتم. یلیمهمونم، خ ببخش»

 دست به سمت خونه شون اشاره کرد: با

 «به استراحت داره. ازیتو، همونقدر خسته ست و ن یچشم ها یکه االن استاد هم مثل خستگ میبر»

 کنارش، شانه به شانه اش قدم برداشتم. در

 درآورد، در رو باز کرد و رو به پدرم با خنده گفت: بشیرو از ج دیخسرو کل م،یدیدر خونه که رس یجلو
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 «.دیی.. بفرمانیخوش اومد یلیکنم، خ یخسرو شوکه شدم که به کل فراموش کردم با شما احوالپرس دنیاز د انقدر»

 و گفت: دیبه شانه خسرو کوب یبا لبخند، دست پدرم

 «سن، دوره جنونه و جنون! نیفهمم پسر.. ا یرو م حالت»

 :با خنده خم شد و ساک ها رو برداشت و بعد رو به پدرم گفت خسرو

 «.دییبفرما م؟یا یناراض یوونگید نیگفته ما از ا یمنکرش لعنت، ک بر»

 داخل شد. پدرم

 بودم، اشاره کرد: ستادهیلبخند بهم که چند قدم دورتر ازشون ا با

 «.یمن، قدم رنجه کرد یبانو یاومد خوش»

 ییو خسرو با قدم ها ستادمیراهرو ا یورود یهاش کردم و داخل شدم. کنار پدرم تو یپرمحبت حواله مهربون ینگاه

 بلند گفت: یرفت و در همون حال با صدا اطیبلند به سمت ح

 «.ااهللی.. میجون، مهمون دار خانم»

 یبود. جز همون اوقات بیچقدر برام عج یکه گفت رو متوجه نشدم. حرف زدن خسرو به زبان فارس یآخر ی کلمه

 دهیرو با لحن مردانه اش نشن شیداد، زبان مادر یم حیضتو یجاهاش رو به روس یلیخوند و خ یم یکه برام نظام

 بودم. 

کرد، به سمت مون  یسرش مرتب م یکه چادرش رو رو یپهن، در حال یبا لبخند ر،یپ ینگذشت که خانم یا قهیدق

 اومد. 

 سالم داد.  یکرد و با احترام و به زبان فارس یشدستیپ پدرم

 و خسرو گفت: دیمن و پدرم چرخ یرو رزنیپ نگاه

 «.شوننیرو بهتون کرده بودم، ا فشونیکه تعر یلیخائیجون استاد م خانم»

 نقش خورد و گفت: رزنیپ یلب ها یرو لبخند
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 «.دیی.. بفرمانیخوش اومد یلی. خسالم»

بودم که مادر خسرو جلو  ستادهیمعذب هونجا ا یشد اما من با حالت اطیبدون تعارف از راهرو گذشت و وارد ح پدرم

 اومد و دستم رو گرفت:

 «.یتو.. خوش اومد اینکن دخترم، ب یبیغر»

شد و بعد به مادرش نگاه کردم. چقدر صورتش  دهیکرد کش یبه سمت خسرو که با لبخند نگاه مون م یلحظه ا نگاهم

م زدم و پشت سر پدر ی. لبخنددیرس یزن خوش برخورد به نظر م هیلب هاش،  یبود. با لبخند رو حیمهربان و مل

 رفتم. 

 اطیبزرگ وسط ح یبزرگ و پر از گل و درخت بود و حوض ینسبتا بزرگ بود، گوشه سمت راست باغچه ا اطشونیح

 تر و ساده تر! کیخونه ما اما کوچ هیقرار داشت. شب یقرار داشت و بعد از اون خونه شون بود که قسمت شمال

 خسرو با لبخند ما رو به داخل خونه برد. مادر

« با اجازه»و خسرو خوشامد گفت و بعد از گفتن  میشده، پهن شده بود نشست دهیچ یها یپشت یکه جلو ییپتو یرو

 پشت سرش مادرش از اتاق خارج شد.

و آرامش نشسته بود،  یبا خونسرد شهیدرسته.. پدرم که مثل هم یدونستم چه رفتار یبودم، نم شانیو پر معذب

 از گوشه چشم بهم کرد و گفت: ینگاه

خسرو و بودن در کنارش،  دنی.. از دیکن با آرامش از مهمون بودنت لذت ببر یسع ،یمهمون هیفقط  نجایعال اف تو»

 «خونه خودش، لذت ببر. یکشورش و تو یاونم تو

فکر  یوقت برا یذاشت آروم باشم. دوست داشتم فرار کنم. کاش کم یهم گذاشتم، اضطراب نم یهام رو رو دست

 نوع رفتارهام داشتم.  یبرا یزیو برنامه ر کردن و تصور کردن مادرش

 صورت پدرم نگاه کردم: به

نه از مردمش  د،یذار یکشور م نیا یباره پا تو نیاول د؟یانقدر مسلط و با اعتماد به نفس رفتار کن دیتون یم چطور»

 «.دیدار رانیاز بودن در ا یو نه تجربه ا دیدون یم یادیز زیچ

 روبروش نگرفت. ینقاش یشده اش رو از تابلو کیو بار زیمحو زد. نگاه ت یلبخند
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به هر حادثه و  ینیبدب یگرفتم به جا ادیکه من،  نهیتو اما فرقم ا تیموقع یمنم مثل توام.. درست تو درسته،»

 «کشم. یدست نم مینیکه خالفش ثابت نشه از اعتماد و خوش ب یباشم و اعتماد کنم. تا زمان نیخوش ب ،یتیموقع

 کرد. یبودم و احساس بهم غلبه م یجانیبود و پر از تفکر درست و من، ه یداشت. منطق یعال تیشخص هی من، پدر

 وارد شدن خسرو، نگاه نگرانم از پدرم کنده شد. با

 دستش جلو اومد و گفت: یتو ینیس با

 «.دیرو مثل خونه خودتون بدون نجایکنم ا یخواهش م استاد»

 شد. دهیبود، کش یا شهیش یاستکان ها یکه تو یخوشرنگ ییرو مقابل پدرم گرفت و نگاه من به سمت چا ینیس

 سر تکون داد و گفت: ،یدر حال برداشتن چا پدرم

که من به عنوان  یانقدر راحت بود ،یدونست یرو خونه خودت م لیخائیم یمثل خودت که خونه آندر درست»

 «و آرامش داشتم. نبودم فاتیصاحب خونه نگران تشر

 لیبودم که م شیتشو ریدرگ یرو مقابل من گرفت اما من، به قدر ینیبه روش زد و بعد س یبا سخاوت لبخند خسرو

 نداشتم.

 گفتم: زیر ییمنتظرش انداختم و با صدا یکوتاه به چشم ها یرو بلند کردم و نگاه سرم

 «ندارم. لی.. مممنون»

 رو باال برد: ابروهاش

 «خونه خسرو رو! ییچا نیاونم اول ؟یشه نخور یم مگه»

 چشم به استکان اشاره کرد و لب زد: با

 «.بردار»

 .دمیپرست یمرد رو م نیا زیانتها شدم و من همه چ یب یتحکم کالمش؛ غرق لذت از
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که چشم هاش  دمیموند. د یدور نم یزیچ چیخسرو ه نیزبیسرد و لرزانم به سمت استکان رفت و از نگاه ت دست

 ما، نشست.  یبه صورتم انداخت و بعد عقب عقب رفت و روبرو یشد و با دقت نگاه کیبار

 رد و گفت:بهمون ک ی. با لبخند و خجالت نگاهمیباز شد و مادر خسرو وارد شد و من و پدرم به احترامش بلند شد در

 «.دییبفرما ن،یرو خدا خجالتم ند تو»

 داشت! یشد، چه نگاه مهربان دهیبودم. نگاهش به سمتم کش ستادهیازودتر از من نشست اما من هنوز سرپا  پدرم

 «.یخوش اومد یلیدخترم، خ نیبش»

من که دخترش  دم،یپرس یکرد و با خودم م یمن رو با لفظ دخترم صدا م دارید نیاول نیهم یبود که تو بیعج برام

 کنه؟  یخطابم م ینطوری.. چرا استمین

انسان هاست،  ییدارا نیباتریکه ز یابراز احساسات یابراز محبت، برا یکه واژه ها ساخته شدن برا دمیفهم بعدها

 شه! یکه بهشون داده م یگاهیپس کابردشون مهمه نه جا

 کنار خسرو نشست و بهمون نگاه کرد: مادرش،

 «.نیداشت یو سخت یسفر طوالن حتما»

 مودبانه گفت: یسر تکون داد و با لحن پدرم

 «عنوان خسته کننده نبود. چیبود اما به ه یطوالن یکم ،بله»

 اش افتاد.  روزهیو انگشتر ف دهیکش یو نگاه من به انگشت ها دیچادرش رو جلوتر کش مادرخسرو،

راه  نهمهیخاطر دادن بهش ا یخسرو و تسل دنیبرام با ارزشه که به خاطر د یلی.. خنیچشممون گذاشت یرو قدم»

 «.نیاومد

مثل  یچشم هاش حس یکرد و تو یشد. اون هم داشت نگاهم م دهیهام گرد شد و نگاهم به سمت خسرو کش چشم

 زد. یموج م یشرمندگ

تا تحمل داغ پدرش راحت  میبد یتا بهش دلگرم میاومد رانیکرد ما در مقام دوست خسرو به ا یمادرش فکر م نکهیا

من رو  نیدر مورد من به مادرش نگفته و ا یبود، حرف نجایکه ا یاون دو هفته ا یداد که خسرو تو یتر باشه، نشون م



 زن کی یها ادداشتی

236 
 

نشون بدم. اما پدرم با همون  یدونستم چه عکس العمل یکرد و نم یحال شوکه ام م نیرنجوند و در ع یبه شدت م

 انداخته بود کرد و گفت: نییکوتاه به خسرو که حاال سرش رو پا یتسلط خاطر، نگاه

 «کنم. یم خواهش»

 رو به خسرو گفت: مادرش

به دست و  یکنن و اگه خواستن آب یکن تا لباس هاشون رو عوض کن و استراحت ییرو به اتاق راهنما مهمونامون»

 «صورتشون بزنن تا من شام رو آماده کنم.

 .میو دنبالش رفت میتعارف بلند شد یاز جا بلند شد و ما هم ب یلب ریز یا "چشم"با گفتن  خسرو

 اتاق گذاشت و رو به من گفت: یکرد و ساک هامون رو تو رو باز یاتاق در

 «ام. ییرایاتاق پذ یمن تو نیداشت یکار اگه»

 یو قلبم رو ب دیچیام پ ینیب یتنش، تو میرو تکون دادم و اون از کنارم گذشت و از اتاق خارج شد و عطر مال سرم

 قرار کرد.

کنم  یآغوش سفت تالف هیهام رو با  یشد تمام دلتنگ یم اتاق نگاه کردم و کاش یو با حسرت به در بسته  برگشتم

 که اعتقادات خسرو، مانعم شده بود. فیو ح

 پدرم متوجهش شدم: یصدا با

 «ره. یم شیداره خوب پ زیهمه چ ا،ینده سوف شیبه خودت تشو انقدر»

 کرد آرومم کنه: یکردم، سع نگاهش

 «داره؟ یلیها چه دل شیتشو نیباهامون برخورد کرد، ا یخوب نیمادرش به ا یوقت»

 سر به ساکم اشاره کرد: با

 «.یعروس خوشگل باش هی یتون یبه سر و صورتت بکش و ثابت کن که م یلباس هات رو عوض کن، بعد دست ایب»

 خنده جلو رفتم. با
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 ت:از اتاق عوضشون کرد و بعد گف یپشت به من گوشه ا د،یکش رونینسبتا راحتش رو از ساک ب یلباس ها پدرم

 «.اطهیح یتو یبهداشت سیرم دست و صوتم رو بشورم.. سرو یم»

بچگانه خجالت آور بود،  یرفتارها نیحواست صداش کنم و مانع از رفتنش بشم اما ا یسمت در رفت و من دلم م به

اومدم، اونوقت چطور قرار بود با مارد  یم دیبود، خودم با ومدهیو سست رفتار کنم.. اگه پدرم ن فیانقدر ضع دیمن نبا

. دیرس یدفاع و ترسو به نظر م یب یبه دختربچه ا هیشب رسمامن  یخسرو روبرو بشم؟ امشب اگه پدرم نبود، رفتارها

 من گذاشت.   شیترس و تشو یرو یرفتار مسلط و پر از آرامش پدرم سرپوش

 یعوض کردم. شال رو رو یسه ربع داشت و شلوار مشک یها نیکه آست ینسبتا بلند یهام رو با بلوز سورمه ا لباس

 کرم، از اتاق خارج شدم. لهیسرم درست کردم و با مرطوب کردن پوست صورتم به وس

کم و کسر باشه، با ورودم به اتاق  یزیکرد تا مبادا چ یبود و با دقت نگاه م ستادهیخسرو که کنار سفره ا مادر

محو  یگاهش بهم افتاد، اول با تعجب سر تا پام رو از نظر گذروند و بعد، لبخندن یسرش رو چرخوند و وقت ییرایپذ

 لبش نشست: یرو

 «.یگرسنه ا یلیدخترم، حتما خ نیبش ایب»

 لهجه دار گفتم: یکردم جلو رفتم و با فارس یکه دست و دلبازانه نثارش م یلبخند با

 «از شما. تشکر»

 تکون داد. در باز شد و پدرم همراه خسرو وارد شدن.  یمحبت سر با

کف دست  ستن،یخسرو و مادرش ن دید یانداخت و وقت بایساده و ز یبه سفره  یدر کنار من نشست، نگاه پدرم

 گفت: دیبار یازش م یکه گرسنگ یو با لحن دیهاش رو به هم مال

 «غذا بعد از اون سفر پر استرس خوردن داره، مگه نه؟ نیا»

پدرم هم استرس داشته، پس من  یسفر برا نیفکر کردم که ا نیسرم رو چند بار تکون دادم و به ا یتک خنده ا با

بهم  یادیشک رفتار نرم و مهمان دوستانه مادر خسرو تا حد ز یهمه وجودم رو فراگرفته. ب شیحق دارم اگه تشو

مهمون ساده  هیکه من فقط  دیفهم یمادرش م اگهبودم.  ندهیآ یدلنگران روزها یآرامش داده بود اما باز هم کم

 ؟یچ ستم،ین
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برنج رو  سیبشاش، د یپهن و صورت یو به اون که با لبخند دمیاومدم. سرم رو باال کش رونیورود خسرو، از فکر ب با

 یب یدلتنگ نیوجودش بودم تا ا یو حس گرما یطوالن یذاشت، نگاه کردم و من چقدر محتاج نگاه ها یسفره م یتو

 رحم از وجودم، کنده بشه!

 «ا؟یسوف»

 مونده عمرمم! یباق یهمه روزها یبم، برا یصدا نیا دنیمحتاج شن یکرد و من حت صدام

 کردم. با دست به غذا اشاره کرد: نگاهش

 «!ی.. به نظرم گرسنه ادهیبکش، رنگ صورتت پر غذا»

برنج دراز کردم  سیو دستم رو به سمت د دمیدندان کش ریبود. لبم رو ز یو دوستداشتن نیریتوجه ها ش نیا چقدر

 ر برداشت و به سمتم گرفت: سیکه خسرو خم شد، د

 «!نهیدارم، سنگ ینگهش م من»

 یتک خنده پدرم باعث شد خسرو هم لبخند بزنه و من، قند در دلم آب بشه و با شرم نگاهم رو به برنج ها یصدا

 کرد، بدوزم. یخوب شون آدم رو مدهوش م یکه بو سید یدانه درشت تو

 سفره گذاشت و گفت: یخسرو هم بهمون اضافه شد، پارچ آب رو تو مادر

 «.دیرو مثل خونه خودتون بدون نجایا د،ینکن تعارف»

 خورشت، تشکر کرد و خسرو گفت: دنیدر حال کش پدرم

 «نداره. ییاز ما معنا ریغ یکلمه برا نیهاست، اصال ا یرانیجون تعارف مال ما ا خانم»

 چشم گرد کرد و گفت: یادرش چه بامزه بود وقتم نگاه

 «واقعا؟»

 متفکر زمزمه کرد: یبا لحن بعد

 «!عجب»
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بود و به دلم نشسته بود،  یبه نظرم دوستداشتن رزنیپ نیصورت و حاالتش زوم شده بود و چقدر ا ینگاه من رو و

 دلش جا باز کنم. یکاش من هم تو

 خوشمزه بود. یلیاما خکه مادر خسرو آماده کرده بود؛ کم،  ییغذا

 خجالت گونه گفت: یبا حالت م،یو عقب تر نشست میمن و پدرم هر دو تشکر کرد یوقت

 «کم بود، انشاهلل فردا جبران کنم. غذا»

زنه، از  یکه در تمام رفتار و حرکات خسرو موج م یادب و متانت نیا دمیفهم یآداب بود. حاال م یزن مباد نیا چقدر

 کجا اومده.

 ییهمون غذا یتا تو میمهمون ناخونده بود هیما  نکهیبهتر از ا یشده بودن و چ کیخودشون رو با ما شر یغذا

 داد. یبهم م یشدم، حس خوب کیسهم خسرو شر یمن تو نکهیدونم چرا، اما ا یکه مال خودشونه..نم میبش میسه

ت سر خسرو از خونه خارج شدم و کردم کمک کنم. پارچ آب رو برداشتم و پش یجمع کردن سفره، من هم سع یتو

 به سمت آشپزخانه که سمت راست قرار داشت، رفتم.

 بود، گفت: یکه هر کلمه اش، پر از انرژ ییبه عقب چرخوند و با صدا یکه حضورم رو حس کرد، سرش رو کم خسرو

 «کنم. یخودم جمعشون م زم،یزحمت نکش مهمون ناخوانده عز شما»

 کنه: ینازک شد تا طناز صدام

 «عروس خوب باشم. هیخواد  یم دلم»

 . بهم برچسب زد:دیخند خسرو

 «!نیریش خود»

 دنمیکنارش رد شدم و زودتر از اون وارد آشپزخانه شدم. مادر خسرو که در حال جابجا کردن ظرف ها بود، با د از

 و گفت: دیدست از کار کش

 «کنه. ی. خسرو هست، کمک ماجانیزحمت نکش سوف تو»

 به نظر برسم. نیکردم خوب و دلنش یزدم و سع یخسرو کردم، لبخند یکه از گوشه چشم حواله  ینگاه با
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 «نکردم که. یکار»

 به من، رو به خسرو گفت: یرو به دست خسرو داد و با نگاه یچا کیکوچ ینیخسرو س مادر

 «مهمونت رو ببر خونه، استادت هم تنهاست زشته.. من خودم هستم. تو»

کوتاه من هم  یرفت. با مکث رونیپر معنا به من، از کنارم رد شد و از آشپرخانه ب یاد و با نگاهتکون د یسر خسرو

 و منتظر منه!  ستادهیا واریکه کنار د دمشیرفتم و د رونیب

 زد و به سمت خونه رفت. یلبخند دنمید با

 بود. ستادهین خوانا نبود ام یزده بودن، از فرش بود و نوشته هاش اصال برا واریکه به د ییتابلو یجلو پدرم

 با ابرو به فرش اشاره کرد و رو به خسرو گفت: میکه وارد شد ما

 «باشن. یکنم نوشته هاش عرب یم فکر»

 :ستادیگذاشت، به سمت پدرم رفت و کنارش ا یعسل یدستش رو رو یتو ینیس خسرو

 «بهش. میگ یم کادیچشم زخم. وان  یدعاست، برا هی.. درسته»

 و گفت: دیشده تابلو شده بود، کش یکنده کار یکه با قاب قهوه ا یفرش یدستش رو رو پدرم

 «.شمهیشده، جنسش هم از ابر زبافتهیخوب و ر یلیخ»

 «مادرمه. کار»

 زمزمه وار گفت: پدرم

 «پسر خطاط و معمار، هنر رو از مادرش به ارث برده. نیا پس»

 «!نطورهیهم بله،»

 کردم. یمبل تک نفره نشسته بودم و نگاهشون م یرو

 کردم: کیام نزد ینیرو برداشتم و به ب یدو کنار هم نشستن. دست دراز کردم و استکان چا هر
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 «.یخونه ات بهم داد یکه تو هییخوشمزه تر از اون چا یلیخ ییچا نیا»

 :نهیخم شد تا بتونه من رو که سمت راست پدرم نشسته بودم، بب یکم خسرو

که  زهیبر یچقدر چا دیدم بکشه و با دیدونه چقدر با یدم شده.. مادرم م نیکه با دارچ ییشماله، چا لیاص یچا نیا»

 «خوش عطر و طعم بشه.

 گفتم: اریاخت یب

 «.رمیگ یم ادیازش  منم»

عمر لبخند خواست همه  ینگاهش رو حس کردم. دلم م ینیلذت ببرم اما سنگ یهام رو بسته بودم تا از عطر چا پلک

 بزنم.

 مادرش نسبت به خودم بودم. دگاهینگران د هنوز

که ما  یکه مادرش اومد. خسرو رو صدا کرد و با هم به همون اتاق م،ینشسته بود یشد سه نفر یم یا قهیدق ستیب

 رفتن. میمون رو گذاشته بود لیوسا

 اومد و گفت: رنیبعد خسرو از اتاق ب قهیدق چند

 «.نیاستراحت کن نیتون یم دیخسته ا نیلحاف و تشک پهن کرده براتون، هروقت حس کرد مادرم»

که داشت  یزیر یبا گل ها شیهم از اتاق خارج شد. از جا بلند شدم و به سمتش رفتم. هنوز چادر سورمه ا مادرش

 شد و من دستش رو به دست گرفتم و گفتم: دهیسرش بود. نگاهش به سمتم کش یرو

 «بود. یخوب یمهمون نواز یلینم، خخا ممنون»

 دستم رو نوازش کرد و گفت: یاش رو گهیتعجب نگاهش شد. با دست د نیگزیجا محبت

کشورتون  ی.. از خسرو تودمیشن ادیتو و پدرت ز یها یمن از مهمون نواز زن،یخسرو مثل خودش برام عز یمهمونا»

پدرت  یها نصف محبت ها نیداده، ا ادیرو بهش  یو پدرت هم خطاط نیکس رو نداشت خوب مراقبت کرد چیکه ه

 «جان. ایشه سوف یهم نم
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صورتش بود. حدس  ریناپذ ییبود که انگار جزء جدا یلب هاش تبسم یاما رو دیرس یبه نظر م نیهاش غمگ چشم

 زدم غم چشم هاش به خاطر فوت شوهرشه. یم

 «.یمنو خاله صدا کن یتون یم»

 تکرار کردم.خودم  یخاله رو چندبار برا کلمه

صورتم  یجلو اومد و نگاهش رو تو یبه پدرم کرد و بعد، قدم یگفت و رفت. خسرو نگاه یخسرو با اجازه ا مادر

 گرداند:

 «در اتاقم رو بزن، خوابم سبکه. یداشت یاتاق از سمت راسته. اگه کار نیمن آخر اتاق»

شدن پدرم رشته اتصال نگاه هامون پاره  کیزدفقط نگاهم رو به چشم هاش دوختم. با ن یتشکر ایهر جواب  یجا به

 شد. 

 به هردومون انداخت و گفت: یپر از خباثت نگاه یبا لحن یآندر استاد

نگاه ها اگه پاره نشه تا خود  نی. ادیتازه سرحال باش یعاشقانه ها یتا فردا برا دیکنم بهتره زودتر بخواب یم فکر»

 «تونم تا صبح با نگاه به تابلوهاتون خودم رو سرگرم کنم. یصبح ادامه داره اما من نم

 انداخت.  نییبود اما خسرو با خجالت نگاه ازم کند و سرش رو پا یپر از شوخ لحنش

 و گفت: دیبه موهاش کش یو پدرم دست دیپدرم رو گرفت، خم شد و با تواضع دستش رو بوس دست

 «نترسه. یچیاومدن به کنارت از ه یردم تا برارو مجاب ک ایبه عشقت مطمئن بودم که سوف انقدر»

و متواضعانه سر خم کرد و نگاه من از صورت پنهان شده  دیلبخند رو آفر یشد و منحن دهیخسرو به دو سمت کش لب

 شد: دهیکش شیخاکستر یپرپشت اش به تارموها یموها هیسا ریاش در ز

 یآرزو نی.. شما منو به بزرگترنیکرد یکنم استاد. شما در حقم پدر یفراموش نم چوقتیلطف تون رو ه نیا»

 «.نیرسوند استیکه بودن در کنار سوف میزندگ

وارد  د،یلرز یم یبه من که قلبم از خوش ینگاهش برق زد، به خسرو نگاه کرد و بعد با نگاه یکه تو یبا محبت پدرم،

 اتاق شد. 
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هول شده  یاش، با لبخند رهینگاه خ هیسا ریشد. لب هام رو با زبان تر کرده و ز دهیخسرو به سمت من کش نگاه

 گفتم:

 «.یداشته باش یخوب شب»

 ستادهیبستم هنوز ا یدر اتاق رو م یو وارد اتاق شدم. وقت دمینگاهم کرد. چرخ رهیاون جواب نداد و همونطور خ اما

 محو! یدکرد، اما با لبخن یمسخ شده نگاهم م یبود و مثل آدما

اتاق به  یکیذهنم آشفته بود و در تار ،یرغم خستگ یدونم چند ساعت گذشته بود و هنوز خوابم نبرده بود. عل ینم

 شده بودم.  رهیسقف خ

ممکنه خسرو باشه قلبم  نکهیبالشت بلند کردم. با فکر به ا یکه به پنجره اتاق خورد، سرم رو از رو یکیسنگ کوچ با

مشتم فشرده  یکرد. پتو تو جادیا یزیر یخورد و صدا شهیبه ش یم، مردد بودم. دوباره سنگبه تپش افتاد. مکث کرد

 نیسنگ یمنظم پدرم، نفس یبسته و نفس ها یدن پلک هایسرم رو به سمت راست چرخوندم و با د اطیشد و با احت

 ممکن از جا بلند شدم و به سمت پنجره رفتم. یصدا نیخارج کردم و با کمتر نهیاز س

 کرد.  یبود و نگاهم م ستادهیکه ا دمید اطیو روشن ح کیتار یرو که کنار زدم، خسرو رو تو پرده

 جانیقلبم اوج گرفت، ه یاشاره کرد. تپش ها رونیلبخند زد و دست هاش رو از هم باز کرد و بعد با سر به ب دنمید با

 ج شدم.تعلل برگشتم و از اتاق خار یو ب دمیلبم رو گز د،یپوستم دو ریبه ز

خواست با  یساعت از شب، خسرو م نیا یشک مادر خسرو هم خواب بود. تو یسکوت فرو رفته بود و ب یتو خونه

 هاش رو رفع کنه؟ یدلتنگ ده،یمنِ از راه رس دنید

 به سمتش رفتم. د،یوز یکه م یتوجه به باد تند یکه شدم، ب اطیرو باز کردم و وارد ح در

ابهت چهره  ،یکیفرو رفته در تار گرِید میاز صورتش رو روشن کرده بود و ن یمیبود و نور ماه ن ستادهیحوض ا کنار

 کرد.  یتاب تر م یو دل من رو ب شتریاش رو ب

دوست داشتن  یمخف یکه پر از حرف بود، پر از واژه ها یینگاه هامون در هم گره خورد. نگاه ها ستادم،یا روبروش

 بود!

 اومد.  یگونه ام فرود م یشد و رو یم "ها"سرد،  یهوا یگرفت، هرم گرم نفس هاش تو یاز چشم هام نم نگاه
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 یکردم و دلم م یسار حضور پرمهرش حس نم هیشب رو در سا مهین یهوا یگرفتم و سرما یاز چشم هاش نم نگاه

 یچشم ها، برا نیکنم و ا یلحظه زندگ نیا یلحظه باشه و من قرن ها تو نیهم میخواست تمام جهان، تمام زندگ

 گره کورِ نگاه من باشن! شهیهم

 گفت: یبم اش خشدار بود وقت یصدا

 ییموها دنییبو ی. من برایآرزو کردم کاش محرمم بود یا گهیاز هر زمان د شتریبار ب نیبار هزارم و ا یبرا امشب»

با همه قوا به تنم  حس نیا یلرزه و وقت یتونه عطر خوش بهشت رو با خودش داشته باشه، دست و دلم م یکه م

فرار  زتیسحرآم یاز چشم ها دیدوزخ با نیاز ا رفرا یو من برا نمیب یزنه، دوزخ رو مقابل چشم هام م یچنگ م

 «کنم.

کرد و  یم یقرار یگرفت و نگاه من گاه درون چشم هاش ب یداشت، اوج م یشد و گاه خش بر م یگاه نرم م صداش،

رو که هر  یتا نتونه از درون چشم هام حس دیلغز یم راهنشیپ اهیس یه هاهاش و دکم شیگاه تا چانه ضلع دار، ر

 پسر باز بشه! نیا شین پیاز ا شتریزنه بخونه و دست دلم ب یم ادیاز قبل فر شتریلحظه ب

جمع شد و نگاه سرخ و ملتهبش از صورتم به  اریاخت یلباس نازکم در دست باد تکون خورد و شانه هام ب د،یباد وز 

 یبود، از تنش درآورد و رو دهیباز پوش یکت بافت مردانه اش رو که با دکمه ها یمعطل یشد. ب دهیکش فمیتن نح

 شانه هام انداخت.

 دستش فشرد: یکت رو تو یکج، گوشه ها یشد. با لبخند دهیهام باال کش چشم

 «ست؟یام که حواسم بهت ن یعاشق چجور»

 شد؟ یم دایاون هم پکرد؟ اصال مگه بهتر از  یخودش رو سرزنش م چرا

 گرفت. یشتریاون رنگ محبت ب یلب هام نشست و چشم ها یاز لبخند رو یرد

 بلندش رو سه، چهار بار تا زدم تا اندازه شد.  یها نیو با خنده آست دمیرو پوش کت

 حوض اشاره کرد: یدست به لبه  با

 «.. حرفها برات دارم!نیبش ایب ،یشد منیحاال که از سرما ا خب»
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 رهیکه سر بلند کرده و به ماه خ مرخشیگرفتم و به ن یحوض نشست و من در کنارش جا یزودتر از من لبه  خودش

 شده بود، نگاه کردم. 

چه  م،یبکن یچه کار ستی.. مهم نینیکنارم بش نجا،یخونه خودم، درست هم یشب تو هیدوست داشتم  چقدر»

 «فاصله مون از هم چقدر باشه، فقط بودن تو مهمه! ستیمهم ن یحت ای میبزن یحرف

پلک  یبود، بدون لحظه ا دهیاز سرم پر یرو چرخوند و بهم نگاه کرد. من که از شور عشقش خواب و خستگ سرش

 شده بودم.  رهیزدن بهش خ

 کرد: زمزمه

 «.یتو هست یخوبه وقت چقدر»

از  دتریهوا سف یشد که به خاطر سرد دهیهم گره زدم. نگاهش به دست هام کش یدست هام رو تو یها انگشت

 کرده بودن!  جادیکت خسرو، ا یاهیبا س ییبایو تضاد ز دنیرس یبه نظر م شهیهم

. دوست داشت دستم رو دمیفهم ینگاهش رو م یاز هم باز شد، تمنا یگلوش تکون خورد و لب هاش کم بکیس

بود  گهی. چقدر دل هر دومون در طلب لمس همدستین نیمرد، باالتر از ا هی یبرا یعذاب چیتونست و ه یو نم رهیبگ

 کنه.  یم یکه خسرو رو راض فتهیب یتا همون اتفاق میموند یو ناکام م

 گفت. رلبیز یزیبست و چ یبعد چشم هاش رو به آرام یقیدقا

 :دمیپرس

حرف  نیتر یو بدون شک واقع ادیلب هات م یرو ینگاه طوالن هیرو که بعد از  یزیاون چ ؟یبهم بگ یتون ینم»

 «دلته؟

 یم خیتوبه شکن تار نیشه و باز در کنار تو بزرگتر یکه هر شب و هر روز تکرار م ییتونه باشه جز توبه ها یم یچ»

 شیازل و یگشت تا مکمل عشق ابد یم ینیعشق زم هیدنبال  شیکه همه زندگ یعبد ناخلف نیآدم عاشق.. ا نیشه ا

تپه و  یکنه و م یم ییپروا یبهش ب دنیرس زودتر یکنه، قلبش برا یحسش م شهیتر از هم کیبشه و حاال که نزد

 «ذاره. یسر به جنون م

 یاز صدا یو کالفگ دنیباال اومدن و موهاش رو به چنگ کش یانداخت. دست هاش با حالت مستاصل نییرو پا سرش

 خشدارش فوران کرد:
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 «دل! نیکنه ا یام م وونهیعشق.. داره د یسخته کنترل کردن خواسته ها چه»

 اعتراف به تپش افتاد. نیو قلبم از ا دیپلکم لرز دم،یرو گز لبم

موهاش رو نوازش کنم. به خودم جرات دادم و دست  ایدست هاش بذارم  یداشتم دستم رو جلو ببرم و رو دوست

نگاهش  یهوا معلق موند. وقت یسرش، دستم تو یته بود که با باال اومدن ناگهانراه رف مهیسردم رو بلند کردم اما تا ن

 شد، من ترس رو از نگاهش خوندم. دهیاز دستم به چشم هام کش

 «...نمونید یما، تو ایسوف یدون یتونم چون.. م ینم ینطوریصبر کن. من ا یکن، فقط کم صبر»

 هم فشرد. با آرامش گفتم: یاش خارج کرد و چشم هاش رو محکم رو نهیرو پرصدا و با فشار از س نفسش

کردن ها فقط  یدور نیا لیدونم دل یشم چون م یبابت ناراحت نم نیاز ا چوقتیخسرو، ه یگ یم یفهمم چ یم»

 «ذهنت شکل گرفته. یکه تو هیباور

 لب زمزمه کرد: رین زافکار خودش بود، چو یو تو دیشن یمن رو نم یکرد و انگار که حرف ها یم نگاهم

 «زنم. یفردا با مامان حرف م من»

 هام گرد شد: چشم

 «زوده! یلیخ»

 تکون داد: نیرو به طرف سرش

از  شتریخوام ب ینم یتر کیبهم نزد شهیکرده. حاال که تو از هم زیصبر کردن کاسه صبرم رو لبر نهمهیا ست،ین زود»

 «قدم فاصله انقدر منو از تو دور نگه داره. هی نیخوام ا یخودم رو به گناه بکشم.. نم نیا

 هام رو با زبان تر کردم. لب

. زمان دمیتوئه خسرو، اما من تازه امروز رس هیگذرونم شب یکه م ییدونم.. حس من، حال من و همه لحظه ها یم»

 «بره تا مادرت من رو بشناسه. یم

 لب هاش طرح خورد و گفت: ینرم نرمک رو ،یلبخند

 «وقت داره که بشناستت. یکل ،یبشعروسش  یوقت»
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فکر کنه دارم  شتریخواست با اصرار ب یاش کردم، سکوت کردم. دلم نم مهیکه ضم یتکون دادن سرم و لبخند با

 یبزنه. فکر م یحرف دیزوده و نبا یلیکردم حاال خ یکنم اما حس م یحالش رو درک نم ایکنم  یباهاش مخالفت م

 با مادرش آشنا بشم. شتریب یمبگذره و ک یکردم بهتره چند روز

و نذارم به  ارمیخسته رو تاب ب یچشم ها نیکنم که ا یرحم یتونم انقدر ب یخواد امشب تموم بشه اما نم ینم دلم»

 «.یاستراحتت برس

 کرد.  یمهربون بود، چقدر خوب درکم م چقدر

 تعارف گفتم: یب

 «تونم راحت بخوابم. یم دمتیکه د حاال»

داد که بعد از دوازده  یرو م یبهارنارنج یبود و اون لحن پر از عشقش که بو میمردانه اش که مال یبست. با صدا پلک

 دوباره براش درست کرده بودم، گفت: داریسال د

 «جانم.. شبت خوش! برو»

 جا بلند شدم، اما انگار اون قصد اومدن نداشت. از

 «؟یایب یخوا ینم تو»

 تکون داد: نیرو به طرف سرش

که مزاحم خواب تو نشه و وجود  ییماه رو نگاه کنم و با صدا نم،یبش نجایاز امشب جنونه.. دوست دارم هممن  سهم»

تو اون  یدلم رو داشت و اون رو بهت رسوند و برا یبخونم تا بلکه باد، هوا ینازک تر از گلت رو مکدر نکنه، ترانه ا

 «تر کرد.آسوده  ومن ر الیو خ قتریشد و خوابت رو عم ییالال ،یملود

 !ییبایز ریتعب چه

به دلم  قیکه انقدر عم ادیکردم همه اش، از دلش بر م یشدن که شک نم یم انیب بایروان و ز یهاش، به قدر حرف

 کنه! یو رو م ریو وجودم رو ز نهیش یم

 پاهام نشستم و نگاهش کردم: یرو روبروش،
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 «!بخون»

 باال اومد.  نگاهش

 یبخون که من م نه،یبش ارمیناهش یبشه و تو ییخواب برام الال یخوام فقط تو یاز اون ترانه رو بخون.. نم یکم»

 «ثبتش کنم. یطوالن انیسال یذهنم ثبتش کنم.. برا یبشنوم و تو میاریهش یخوام تو

 یمن رو کم داشت تا خسرو یو روشن آب کدستی یشد. شب چشم هاش فقط ابرها دهیبه چشم هام کش نگاهش

 !نمیب یگفت و من االن نمونه زنده اش رو در مقابل خودم م یبشه که نظام ینیریش یجهان نما

 مستانه گفت: یهاش رو با زبان تر کرد و با تک خنده ا لب

 «تو؟ ایدونم من عاشق ترم  یدختر، حاال نم یکه دست من رو از پشت بست تو»

 تکرار کردم: گهید یو سوالش رو با لحن دمیخند

 «تو؟ ایعاشق ترم  من»

 یآر یباتریاز ماه و گل ز ،یآر یکریگل پ یبر نیمیس»

 یآر یافسونگر یپر همچون

 دامن کشان  انیکه مه در آسمان، گردد ع هرشب

 به او راز نهان میگو

 «یبه جانم جفا کرد ،یبا من چه ها کرد که

 میمال میدم. نسهم گذاشته بو یخوند و من پلک هام رو رو ینسبتا آهسته، اما با تمام احساسش م ییبا صدا اون

ذهنم  یکه تو یو تک تک کلماتش رو با ضرب آهنگ دمیکش یهام نفس م هیشب رو از ته ر مهین یزمستان یهوا

 داشت.  هلحظه ها تا ابد ادام نیو کاش ا دمیشن یشمردم، م یثبت عشقش م یبرا

داد کمتر  یم حیترج دیشد، چشم هام رو باز کردم. اون هم پلک هاش رو بسته بود، شا لیصدا به سکوت تبد یوقت

 خاست اون رو به سمت خودش نکشه! یکه از تب تند تنش برم یتا کوره راه گناه نهیمن رو بب

 کت بردم: یجا بلند شدم، دستم رو به سمت دکمه ها از
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 «؟یخوا یرو نم کتت»

 تکون داد: نیرو به طرف سرش

 «کنم. یهوا رو حس نم یسرما»

 .دمیخند

 «مونه! یمن م شیپ نیا پس»

 رو باال داد: ابروهاش

 «موند؟ شتیقلبم که پ مثل»

دستم رو  ریشب بخ یبه جا دم،یبه در خونه رس یو اون با لبخند نگاهم کرد. عقب عقب رفتم و وقت دمیخند دوباره

 برام تکون داد و با سر به داخل اشاره کرد. یبراش بلند کردم وا ون هم دست

به سمت اتاق پرواز  زانیگرم داخل خونه، لبخند به لبم کشاند و افتان و خ یشدم و در رو بستم و هجوم هوا داخل

 کردم!

اتاق  انهیکه تا م یدینور خورش یلب هام شکوفه زد. از جا بلند شدم و به پهنا یکه چشم باز کردم، لبخند رو صبح

 و نگاهم به چهره سرحال پدرم افتاد. دیشده بود، نگاه کردم. در باز شد، سرم چرخ دهیکش

 «!ریصبح بخ سالم،»

دست  یهم از عادت ورزش کردن صبحگاه نجایبه تن داشت. ا یاسپرت ورزش یرو باز کرد و جلو اومد. لباس ها در

 کرد.  یمن ممرد جنتل هیبه  لیعادت هاش بود که اون رو تبد نیداشت و هم یبر نم

. زشته که از یبه نظر برس زیتا سحرخ یبش داریزود ب دیبا نجایکنم.. ا دارتیب امیخواستم ب یم ،یشد داریکه ب خوبه»

 «.یباش بیغا دهیکه مادر خسرو چ یجمع و سفره مفصل

 به تنم دادم و گفتم: یو قوس کش

 «گرسنمه. یلیخ»

 :دیخند
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 «بجنب تا سهمت رو نخوردم. پس»

 یکه پدرم در ساکش رو باز کرده بود و لباس بر م دمیجا بلند شدم و به سمت در اتاق رفتم و در همون حال د از

 داشت. 

 یشدستیسالم دادن پ یاز آشپزخانه خارج شد. تو یرفتم. خسرو نبود اما مادرش با قور اطیاتاق گذشتم و به ح از

 کردم.

 زد: لبخند

 «.اجونیسوف ریبخ صبح»

 بودم. از کنارم رد شد و در حال ورود به خونه گفت: ستادهیدر ا یجلو همونجا

 «.یش یهمونجا دست و صورتت رو بشور، سرحال م یو خنکه.. اگه دوست داشت زیحوض تم آب»

 تشکر کردم و به سمت حوض رفتم. رلبیز

کردم اگه  یشد. حس م دهیلب هام کش یبه ذهنم هجوم آورد و لبخند رو شبیحوض که نشستم، خاطرات د کنار

 یسرخش دوباره در نظرم زنده بشه و ب یهم طرح چشم ها دیکشم. شا یخجالت م فتهیچشم خسرو ب یچشمم تو

 تابم کنه! 

 :دمیرو پر از آب کردم و خم شدم تا صورتم رو بشورم که صداش رو شن مشتم

 «کن! صبر»

 تعجب سرم رو بلند کردم. با

 اش، روزنامه! گهیدست د یدستش نان بود و تو هی یرفت، تو یم واریشده بود و داشت به سمت د اطیح وارد

 زدم: لبخند

 «.ریصبح بخ سالم،»
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 تهیه نسخه کامل این رمان به لینک زیر مراجعه فرمائیدبرای 

/www.shop.romankade.com/productزن/-کی-یها-ادداشتی-رمان 

 

 

 

 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 .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

http://www.shop.romankade.com/product/رمان-یادداشت-های-یک-زن/
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