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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

 

   

 به نام خدا 

 

 ی شانیعمر پر کی

 ی اهاشم یمیقلم ک به

 

 

 

 !ستی؛ المصب تا خفه ات نکند ول کن ن یبغض لعنت  نیدارد ا  ییدانم چه جادو ینم

 !باران

 بغض و باران! نیاست ا یب یوصله عج  چه

 بماند. یا شهیتنگ ش کیرا به گور ببرد و تا ابد در    ایحسرت در دیاست که با یچون ماه حالم

بود ،  ستادهیکه سرش ا یکرد. جلو رفتم و رو به مرد یم  کیرا تحر میاشتها یکی ذرت مکز یبو
  وانیل کیذرت دوست دارد. گفتم که  اریافتاد دان ادمیکوچک دادم. ناگهان  وانیل کی درخواست 

http://www.romankade.com/
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 یم یدی. باران شد دمیدو ابانیها را گرفتم و به سمت کنار خ  وانیل   اقیهم بدهد. با اشت گریبزرگ د
  یذرت ها در تاکس یشدم. بو دهیبودم ، موش آب کش یکه منتظر تاکس  قهی. در همان چند دق دیبار
  یکی عاشق ذرت مکز اریاز من ساخته نبود. دان یخجل بودم. اما کار  یامر حساب نیبود و از ا دهیچ یپ

را دوست   نجایدلم گرفت. ا ی، کم دمیکه رس  مارستانی در ب یکنم. جلو یآمد تک خور یبود. دلم نم
شدم و به سمت اتاقش حرکت کردم. با ورودم ، نگاهش    مارستانیبود. وارد ساختمان ب  رینداشتم. دلگ

 گریکه د یپرپشت مشک یآن موها  فیپر از بغض. ح  یزدم. لبخند ی. لبخنددیبه سمتم چرخ
. هبدون ابرو. بدون مژ یبدون مو. حت یبود. حت  بای من ز یبرا شهیندارتشان. هر چند ، او هم

 نشست.  یلبخندش همه جوره به دل م

 ؟ یسالم! چطور-

 . دیخودش را باال کش یکرد و کم  یا سرفه

 . یای! فکر کردم نم ی کرد  ریسالم. چقدر د-

 . را به دستانش سپردم یک یبزرگ ذرت مکز وانیرفتم و ل  جلو

. هر چند االن سرد یدونستم دوست دار یکردم. کل راه رو با خودم کشوندمشون. م ری د نایبه خاطر ا-
 شده.

کرد. تشکرش دلم را لرزاند. بغضم را قورت   دنیرا داخل دهانش گذاشت و با لذت شروع به جو قاشق
 دادم و با خنده گفتم: 

 . دمیخجالت کش   ی لیبود. خ دهیچی پ یتاکس  ی! بوش تویوا-

صفحه، اخم  ینام رو دنی. با دخت یخلوتمان را به هم ر لمیموبا یزنگ کوفت ی زد. صدا یلبخند تنها
به پا   ییبفهمد جوابم به او مثبت بوده ، غوغا  اریدانستم اگر دان یخود به خود در هم شدند. م میها
تا او زنده   رمیمن هم حاضر بودم بم  یندهم. ول یکار ن یاما من تن به چن  ردی کند. حاضر بود بم  یم

دانستم اگر بفهمد ، تا مدت ها   یم  نکهی. با اندی نب  یبیرا بکنم تا او آس یفداکار ن یبماند. مجبور بودم ا
 و از اتاق خارج شدم. تماس را برقرار کردم.  دم یپاش ش یبه رو یبا من صحبت نخواهد کرد. لبخند

 جانم؟ -
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 سالم عشقم!-

 خودم را گرفتم و گفتم:  یال سن دارد! اما جلو. مردک پنجاه ساورمی خواست باال ب  یم دلم

 سالم آقـــــا! چه خبر؟-

 زد.  قهقهه

 همو؟  مینی دلم برات تنگ شده خوشگلم. بب-

 .دمیمزخرفش را نداشتم. تنها آرام خند  نیدروغ یها یاش را نداشتم. حوصله او و دلتنگ حوصله

 خودتم.  شی. بعدش کال پگهیمحضر د می مقدار خسته ام جهان. فردا قراره بر هیامروز -

 و گفت:  دیخند  باز

 ؟ یکن  یباز  یپارت شهینم-

 در اطرافم گفتم:  یا یکت چیو بدون حضور ه دمیام را جلو کش ی. روسردیکردم که باز خند  ینوچ

 عشقم. نمتی ب یکنه. فردا م یصدام م  یبرم. کت دیجهان جونم من با-

 خداحافظ. -

 . یبا-

 یدانستم چگونه م ی. نمدمیکش ی ق یرا در دستانم فشردم و نفس عم لمیرا که قطع کردم ، موبا  تماس
  یذرت که تنها کم وانی. دوباره به اتاق برگشتم. لاریخواهم تحملش کنم، اما مجبور بودم؛ به خاطر دان

شد. به سمت    دهیکش اریکرد. نگاهم به سمت دان یم  یدهان کج زیم یاز آن خورده شده بود رو
خم   شیتخت نشستم. رو یبود. جلو رفتم و کنارش رو دهی را تا گردن باال کش شی پنجره برگشته و پتو

 مهر شدند. شیسر بدون مو  یرو  میشدم و لب ها
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 ؟یدان  یچرا ذرتت رو نخورد-

 ندارم.  لیم-

 انداختم و گفتم:  نییپا داشت. دلخور بود. سرم را لی م شی پ قهیچند دق تا

 افتاده؟ یاتفاق -

از خودم   ی. کم قیرنگ نگاهم کرد؛ عم یسمتم برگشت. چند لحظه با آن چشمان درشت قهوه ا به
 . آرام برش گرداندم و گفتم: دی. دوباره نگاهش را دزددمیخجالت کش 

 شده؟  یچ  ار؟یدان-

 گفت:  یفی ضع یصدا با

 فهمم.  ی. م زی دل آو یکن یرو پنهون م یزیچ هی یدار-

که دست پاچه و هول شده بودم. آب دهانم را چند  یجلوه دهم. در حال یکردم خودم را معمول یسع
 . دمیرا باال کش میپا  یبار قورت دادم و کم

 ؟ یمثال چ-

 .گهیدونم. دلم م ینم-

 لپش فشار دادم و گفتم:  یرا به عادت گذشته رو دستم

من   ،یخوام بگم آخه؟ دان یم  ی. به تو نگم به کیی. همه کس من توگهیم اد ی دلت چرت و پرت ز-
 فقط تو رو دارم. 

.  دیسرش کش  یدستش را باال آورد و رو عیپنهانش سرش را به بالش فشرد. سر یلبخند زد و برا آرام
 و با خنده گفتم:  دمیکش نیی پتو را پا

 .دمیمن که د-

 .دیسرش کش  یو دوباره پتو را رو دیخند ینخود
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 خوام بخوابم.  ی! مینکن دل  تیاذ-

.  دمیرا بوس  شیرو قیزده بود را در دستانم گرفتم عم رونی پتو ب ری اش که از ز ی الغر و استخوان  دست
 . زمزمه کردم: دیبه خود لرز یکم

 . زودتر خوب شو. یدوستت دارم دان یل یخ-

  یم سی را خ میو گونه ها دندیبار  یآرام م میاز اتاق خارج شدم. اشک ها ن یسنگ  یبعد با بغض و
 !ار؟یدهانم گرفتم. چرا دان یشد ، شدم. دستم را جلو  یکه رد م یتاکس نیکردند. سوار اول 

 

 

*** 

شده بودند  لب  یدن ید بیو خط چشم، عج ملیبودن ر ادیز لیکه به دل یا  رهیت یقهوه ا چشمان
  یو مشک دی سف یاز روسر دهیکه اتو کش یبلوند یزد، موها یچشمک م شانی رو یکه رژ جگر ییها

داماد پنجاه و   یبود عروس بخت برگشته  نیرنگ؛ ا دیسف  یو مجلس  یکت یبود، مانتو ختهیر رونیب
 ! الهپنج س

 کیشدن  یا غهیموضوع فکر کرده بودم؟ به زن ص  نیقلبم مشت کردم. تا به حال به ا یرا رو دستم
که  یمرد  غهی؟ ص که پسرش چهارسال از من بزرگتر بود یمرد غهیمرد که هم سن پدرم بود؟ ص

کردم. من منتظر   یوقت فکر نم  چیبود؟ نه! ه دهیحرکت خواب  یاتاق ب کیدر  یتخت یهمسرش رو
که دوستم داشته باشد. دوستش  یبودم که عاشقانه مرا بخواهد. مرد یپی خوشت زادههمان شاه

 ! یخام  الیداشته باشم. چه خ

بادکنک   کی شد. بغض کرده بود. تا به سمتش برگشتم، مانند   یم دهید بیعج  یغم  یچشمان کت در 
 . دیزد و مرا در آغوش کش هیگر ری . بلند زدیترک

 !یدل-
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  ری جهانگ  شنهادیهمراهم بود. گفته بود قبول کردن پ شه یهم یکه از چهارده سالگ  ی! دوستونیکتا
من حرف نزند. تنها دو روز! مان. اما تنها دو روز توانست با  یاست با اتمام دوست  یتوسط من ، مساو

 سر داد. هیگر یآمد و کل

 اش فرو بردم. ینسکافه ا یموها انی را م سرم 

 !شمیاجنه م ه یشب زهی بر ملمی ر ،یکت-

 . دمیاز من فاصله گرفت. چشمانش سرخ شده بودند. گونه اش را بوس لرزان

 .یند یسوت  اری دان یباشه جلو  ادتی-

 حواسم هست. -

ام رسما تباه شده بود ، باز هم   ی زندگ   نکهیقرآن ردم کرد. آرزو کرد با ا ری از ز یخانه خارج شدم. کت  از
نخواهم  یجالب  ندهیدانستم آ یآرزو را کردم. م نیخوشبخت و خوشحال باشم. و من هم از ته دل هم

من   تبچه. سرنوش  کیهم با   دیپشت سرش بود. شا یادیز یزن مطلقه که حرف ها کیداشت. 
مهم بود. آنقدر که به خاطرش از   میها برا نیاز ا شتری ب  اریدهم. دان رشییتوانستم تغ یبود. نم نیا

 ام را تباه کنم.  ندهی مهم بود که حاضر بودم به خاطرش تمام آ میآنقدر برا اریگذاشتم. دان میاهایتمام رو

شروع به خواندن کرد.    یترک یصدا  گاه سرم کردم. مرد با  هیو دستم را تک  یپل لمی را در اتوموب یقیموس
  ریبودم. در راه جهانگ یا هیترک  یشدم، عاشق آهنگ ها ینم یحال یاز زبان استانبول  یزی چ نکهیبا ا

 آمد! جوابش را دادم.  یتماس گرفت. چقدر از او بدم م

 جانم؟ -

 خانمم؟  یدل ییکجا-

 ام دادم. ین یبه ب ینیچ

 ؟ یراهم. محضر یتو-

 کرد.  یسرفه ا تک
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  یدونم که اصوال حوصله رانندگ یدنبالت. م ادیب نیخواستم بگم راد  یدرش منتظر توام. م یجلو-
 .یندار

  یبه فرد یتشابه اسم نیبودم، اما ا دهیرا تا به حال ند نیدانست. راد یآمد ، خدا م یخودش نم چرا
. در  دمیچیپ  ی اصل ابانیخ لرزاند. راهنما زدم و داخل  یدلم را م بیذهنم عج یدر کوچه پس کوچه ها 

 گفتم:  نیهمان ح

 ؟ی ذار یم هیاز اون ما شهیم  ی. بعدشم چرا هر چگهیخودم اومدم د-

لب   ریرا داخل داشبورد انداختم. ز لیگفت. تماس را قطع کردم و موبا  یو تنها خداحافظ کوتاه دیخند
که به جک   یدر ، در حال  ی. جلودمیچ یکه محضر داخلش بود پ  ینثارش کردم و در کوچه ا یفحش

  یجلو عیتکان داد و من هم سر  ی، دست دی. مرا که ددی نوش  یم وهیداده بود ، آبم  هیرنگش تک دیسف
پاشنه دارم را دوست نداشتم. همچون  یشدم. تق تق کفش ها ادهیپ نی او پارک کردم. از ماش نیماش

جا بود؛    نیکشاندند. مرگ آرزوها هم  یم  یتباه یحظه مرا به سوبودند که هر ل  یتاک ساعت کیت
  یکه باال م یا هکه دور دستانم حلقه شدند، لرزه بر اندامم انداختند. هر پل یپله ها. دستان نیا یباال

دانم چه  یکردم. نم یکفشم لهشان م یپاشنه ها ریآوردم و ز  یم ادیرا به  م یاز آرزوها یکیرفتم ، 
.  یفراهان  ری به نام جهانگ  یمرد یا  غهیشد. اصال انگار آنجا نبودم. خطبه خوانده شد و من شدم زن ص

  یایدن ک یگذاشتم بر  یپا نداشت. و آنجا بود که م ی سال با من فاصله سن  یو اند یکه س یمرد
 کردم...  یفکرشان را هم نم  یکه حت ی. با مشکالتدیجد

 بخند  استی"آدمک آخر دن 

 جاست بخند"  نیمرگ هم دمکآ

 

 

*** 

 ماند.  یباشکوه م یچون قصر شترینام "خانه" بگذارم. ب دمید یآنچه م یتوانستم رو ینم

 نقش بست.   کشی بار  یلب ها یرو  یلبخند
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 بودنته. مگه نه؟ یراض   یسکوتت به معنا-

لرزانم خبر از   یکنم تا صدا یسکوت م ی. گاهستینشانه رضـــا ن شهی: سکوت هممیبگو خواستم
و همه کس   زینگذار ؛ من مدت هاست از همه چ تمی رضا یندهد. پس سکوتم را پا نمیبغض سنگ

 ام.   یناراض

 دهانم را بستم و تنها به تکان دادن سر اکتفا کردم.   پیز اما

  یم  یهمچون الماس کیباغ کالس  انیمدرن که م ی. ساختمان میساختمان بزرگ خانه شد وارد
و عرض ادب   دیو پنج ساله به سمتمان دو یحدودا س ی زن  م،یکه پا در سالن گذاشت نی . همدیرخشد

" خطاب کرد. گفت  ترایاو را "م ریکند. جهانگ زانیرا به او بدهم تا آو میخواست که پالتو نیکرد. همچن 
را   ترایکند. نگاه م یخانه کار م نیقدرت" در ا  ی" و "مشهدرای"الم  یبه نام ها گری که به همراه دو نفر د

 شد معذب شوم.  یدوست نداشتم. باعث م

 گفت:  نیکرد. در همان ح  تیکمرم گذاشت و مرا به سمت پله ها هدا یدستش را رو ریجهانگ

 خونه رو نشونت بدم. هیکم استراحت کن تا بعدش بق  هیاتاقمون رو نشونت بدم.  میبر  ایب-

 مانی جلو یجفت کالج چرم قهوه ا  کی م،یدیپله ها رس یجلو که نیسرم را تکان دادم. هم تنها
گذشته چون  ی. تمام صحنه هادیآ یکه احساس کردم نفسم باال نم دمی. آرام سرم را باال کشستادیا
چشمانم  یرنگ از جلو یقهوه ا یآن چشم ها دنیدور تند گذاشته باشند با د یکه آن را رو یلمیف

 گذشت. 

 . بلوند نکن. ادیبهت م  شتریب   یمشک یموها یدل-"

 کنم.  یم یمشک  رمیفردا م-

 آخه... یتازه رنگ کرد-

 . یتو دوست داشته باش دیواسه تو رنگ کردم. با -

 دوستت دارم؟  یل یخ ی دونست یم-

 دوستت دارم.  شتر یمن ب یاوهوم. ول-
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 ."شتریب  یلیخ  یل یمن خ-

 ه بود.داد ریی را تغ شیبود. مدل مو رای به همان اندازه قبل، گ چشمانش

 دادشان. یبود. قبل تر ها باال م ختهی صورتش ر ی را رو  شیاز جلو یکم

 زمزمه کرد:  یبا ناباور 

 !؟یدل-

  یچندبار نامش را هج می. لب هادندیلرز یو جذاب بود. دستانم م بایهنوز همان قدر ز شیصدا
 . طیشرا نیو با ا نجای. آن هم در انمیب  یشد او را بعد از مدت ها دوباره م  یکردند. باورم نم

 کرد.  زیچشمانش را ر  ریجهانگ

 د؟ یشناس  یرو م  گریشما همد نم،یبب -

داد. کت اسپرتش را   یرا گرفت. پوزخندش آزارم م شیو تمسخر جا  دیکم بهت از صورتش پر کش کم
 تفاوت گفت:  یساعدش جا به جا کرد و ب  یرو

 ره... آ-

 رو به من ادامه داد:  بعد

 معشوقه سابقم! مبارک باشه.-

  ی. دلم مدیکوب  یم نهیکه خودش را به س  یاز کنارمان رد شد و رفت. و من ماندم و قلب سپس
  رونی وار ب وانهیتفاوت از کنارم عبور کند و قلب من د یب نی توانست چن یبزنم. چطور م  ادیخواست فر

 ام را طلب کند؟  نهیاز س  دنیجه

 صورتم تکان داد.  یچند بار دستش را جلو ریجهانگ 

 تو؟  ییکجا ز؟یدل آو-

 جا!   نیها؟ هم-
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 کرد و گفت:  اخم

 ؟ یکن  یفکر م  نیبه راد ینکنه دار-

 زدم.  یتصنع  یلبخند

  نجایمقدار شوکه شدم. انتظار نداشتم ا هیبه هم زدم. منتها االن   نیتو؟! من خودم با راد یگیم یچ-
 . نمشی بب

 را پشت گوش فرستادم و ادامه دادم: میاز موها یا طره

 . دمیاز استرس نخواب  شبیخسته ام جهان جونم! د ؟یاتاقمون رو نشونم بد یخوا  ینم-

 . دیگونه ام را بوس آرام

 ام نکن! وونهیبا ناز صدات د گهی؛ د یبر یدل م  یجور  نیتو هم-

 . اورمی باال ب یمرمر یخواستم کنار همان پله ها یاما م دم،یعشوه خند پر

 دانست!  یخواستم تحملش کنم، خدا م  یم چگونه

 دل گفتم:  در

 خانم!  یدل نهیش  یلرزشم م یخوره پا یخربزه م   یهر ک-

را   ایصحنه دن نیحکم دردناک تر میکه برا مارشیو ب دهیافتادم. صورت رنگ پر اریدان ادی ناگهان
 من. یای همه دن اریبود و دان اریودم. به خاطر دانداشت. خربزه نخورده ب 

. آنقدر مدرن بود که مبهوت  بایلوکس و ز یبزرگ با لوازم ی. اتاق میشانه به شانه هم به اتاق رفت 
 ماندم.  

 زم؟ یعز یدوست دار-

قلبم در حال انفجار   یتوانستم دوست داشته باشم وقت  یرا به نشانه مثبت تکان دادم. چطور م سرم
 بود؟
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 گفتم:   نی مانتو و شالم را از تن کندم و در همان ح 

 بدون شال بگردم؟ آخه سخته مدام شال سر کنم. نیراد  یجلو ستین  یمشکل-

 زد.  ی. لبخندستین ری باره چندان سخت گ نیدانستم در ا یم

 شه. اما...  یالبته که م-

 ادامه حرفش را گرفت:  یآرام یگوشم آورد. با صدا  کیآمد و سرش را نزد  جلو

 زنم! مفهومه؟   یم شتی. آتیکن یم یبه حالت اگه بفهمم واسش دلبر یوا-

شد   یکه از اتاق خارج م یو در حال   دی"باشه" آرام لب زدم. گونه ام را بوس کیبودم.   دهیترس یحساب 
 گفت: 

 خانمم.  یاستراحت کنم دل-

 یبه انتظارم نشسته اند. آه ییدانستم چه روزها  یتخت انداختم. نم یاز خروجش، خودم را رو بعد
بست. بغض کردم. چشمانم را   یدر سرم نقش م  نیو سرم را به بالش فشردم. مدام چهره راد دمیکش
جفت   کینکرد،   میکه در خواب هم رها یزیکردم فراموشش کنم. اما تنها چ  یهم فشردم و سع  یرو

 روشن بود. یقهوه ا چشم

 

*** 

  یتفاوت یمن اصال وجود نداشتم. ب ایکردم. گو نیبه راد ی نگاه یچشم  ری. زدمی نوش یاز چا یا جرعه
 . ستیخوش گذشته ن یروزها نیراد گری د ن،یراد نیشد حس کنم ا یاش باعث م 

  دیکش یقی. نفس عم دمینگاه دزد ع ی کرد. سر ریسرش را باال آورد و نگاه دلتنگ مرا غافلگ یناگهان   یلیخ
 : دیبا عجله به سمتش دو ترایرا صدا زد. م ترایم یبلند یو با صدا

 جانم آقا؟ -

 ؟یصبحانه مامان رو برد -
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نگاه   ترایرا مشت کردم. تپش قلبم باال رفته بود. م م یمرا نگاه کرد. دست ها یبا پوزخند تلخ  بعد
 به من انداخت و آرام گفت:  یدرمانده ا

 راحت.  التونیبرد و بهشون داد. خ رای بله آقا. صبحانه شون رو دادم الم-

 هوا تکان داد:   یدستش را تو نیراد

 . یبر  یتون  یخوبه. م-

دور   ری ساعدش انداخت. جهانگ یبرخاست و کتش را رو نیگفت و دور شد. راد یبا اجازه ا ترایم
 : د یدهانش را با دستمال پاک کرد و پرس

 ن؟یدرا شگاهینما یریم-

 سرش را به نشانه مثبت تکان داد:  نیراد

 آره. خداحافظ. -

 صبر کن! -

 فوت کرد.  رونینفسش را ب   یبا کالفگ نیراد

 بله؟ -

 انگشتان هر دو دستش را در هم گره کرد و گفت:  ریجهانگ

 رو هم برسون دانشگاه.  زیسر راه دل آو یریم یدار-

 م.انداخت نیی به من انداخت که سر پا  ینگاه مین نیراد

 تونم. یدنبالم. االنم دم دره. نم ادی بابا، مهراز م-

 .دیابرو در هم کش ریجهانگ

 راهش رو کج کنه. کمی تونه  یاون مهراز م-

 که گفتم.  نی . همیرسون یرو هم م  زی. دل آورهی م ینم
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 سمتش برگشتم. به

 بشم. نیرم. دوست ندارم مزاحم راد ی من خودم م  ری جهانگ-

 "نه" قاطع گفت.  کی شود خودم بروم، اما تنها   یبودم راض دواریام

 اشاره کرد و گفت:  فمی به ک سپس

 . زمیمواظب خودت باش عز-

 ناچار سرش را تکان داد و راه افتاد. نیرا برداشتم. راد  فمیو ک  دمیکش یآه 

 در پارک بود.  یرنگ جلو ینقره ا یپرادو کیدنبالش راه افتادم.  یپنج تومان یجوجه ها همچون

 و گفتم:  دمیکش  ابانیراهم را به سمت سر خ  

 فهمه.  ینم ری . تو برو. جهانگرمی من خودم م-

 و با اخم گفت:  دیرا کش میمانتو نیآست گوشه

 گردم.  یسوار شو دنبال دردسر نم  ایداره اون. ب بی ! علم و غ؟یریکجا م -

 گفتم:  یلبخند کج با

 اون؟!-

 هولم داد. نیسمت ماش به

 زشته بهش بگم بابا. -

پشت   یپرکالغ  یمشک یبا موها نیهم سن و سال راد یسوار شدم و او هم نشست. پسر ناچار
 سالم کردم و او هم جوابم را داد. یف یضع یفرمان نشسته بود. با صدا

 زد گفت:  یکه دور م  یحال  در

 شون؟یا-
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 آرام گفت:  نیراد

 مامانم..  یهوو-

 

 : د یامش مهراز است، متعجب پرسدانستم ن یکه م پسر

 !؟یچ-

 گفت:  یبلند یو با صدا دیکش شیبه موها یکالفه دست نیراد

 زن بابامه!-

 زد.  ینفس نفس م نیبه من کرد. راد ینگاه نهی مبهوت از آ مهراز

 زد.  یشد، نفس نفس م  یم یعصب یوقت شهیاست. هم نیدانستم خشمگ یم

 کم سنه! یلی که خ  نیا ی... ول یول-

 ندانستم. زیسکوت را جا گرید

 خان با شما هم هستم. نی. رادگنیم ا ی" به اشنیآقا مهراز "ا-

 خدا من اسم دارم. به

 : دیدرمانده نال نیراد

 ... یدل-

 : دم یحرفش پر انیم

 . یدل یبهم بگ  ی. حق ندارزینه؛ دل آو یدل-

 سوزاند. یزد که تا عمق وجودم را م یآزاردهنده ا یاز آن پوزخند ها باز

 تونه بگه.  یبله ، حواسم نبود. فقط اون م-
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 زدم:   غیج  بایتقر

 !نیمتلک ننداز راد-

 گفت:  عیبار سر  نیا مهراز

 د؟ یشه آتش بس اعالم کن یم-

 و گفت:  دیخند  کی ریستیه نیراد

 کنه  یه ممن نگا یتمام تو چشم ها ییخانــــــم با پررو  زیمن که دعوا ندارم.دل آو-

 زنه. یدم نم میکه با هم داشت یو از اون گذشته کوفت 

 

 

 شده بودم. خطاب به مهراز گفتم:   یعصب

 شم.  یم ادهیکنار من پ  دیآقا مهراز بزن-

  یچون دو خط مواز نیمن و راد  گریاما د م،یبا هم آرام تر برخورد کن  یتا کم  یان ی خواست پادرم  مهراز
من و او ادامه  انی اوضاع قمر در عقرب م نیا شهیدانستم تا هم یو م میهم قرار گرفته بود یرو به رو

 خواهد داشت. 

 باال رفته بود:  میصدا 

 شم. یوارد م گهیراه د  هیکنار. وگرنه از  دی کنم بزن یخواهش م-

و شصت    صدیکه حاال س ی مهربان نیام کرده بودند. راد وانهید نیراد یشده بودم. متلک ها وانهید
  نیاز ماش  دنیپر رونی دست به ب  ستادیا یکرد. اگر مهراز نم  یام م وانهیدرجه با گذشته فرق داشت د

کنم که  یم افتادم. اما خدا را شکر  یم هیدانم. مطمئن بودم لحظه آخر از ترس به گر یزدم؟ نم  یم
رسم.   یدانستم به کالسم نم یکز کردم. م ادهیشدم. تا دانشگاه را پ ادهی و من هم بدون حرف پ ستادیا

 هم نکردم.  یپس عجله ا
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نشستم و  یمکت ی ن یساعت به اتمام کالس مانده بود. رو میوارد محوطه دانشگاه شدم، تنها ن یوقت
و   نیراد ر، یجهانگ  ار،ی. نشستم و فکر کردم؛ به خودم، داندیایب  یمنتظر ماندم تا کالس تمام شود و کت

ته راهرو    اتاقدر  یتخت  یشده بود و رو ری گ نیکه شش سال تمام زم  یاز همه به افسانه خانم شتریب
گفت   یم رایچهار روز حضورم در آنجا، جرعت نکرده بودم به آن اتاق سر بزنم. الم  نیمانده بود. در هم

 نیکنم حداالمکان به سمت آن اتاق نروم. چون راد یمادرش حساس است و سع یرو یل یخ نیراد
مادرش بودم    یهووشوم. حق هم داشت. باالخره من  مانیه تا آخر عمر پشخواهد داشت ک یبرخورد

 ! نبودم؟ گرید

دانستم کالس  یزد. م یبود که زنگ م  ی. کتدیکش رونی محبوبم مرا از فکر ب یس یانگل کیموز یصدا 
 گردد. جوابش را دادم:  یتمام شده و او هم دنبال من م

 بله؟ -

 دانشگاه رو ممنوع کرده! یریتو؟ نکنه اون پ  ییکجا-

رنگ شده اش را   ینسکافه ا ی. موهادیپوش  یکوتاه و مقنعه بلند م یمانتو شهی. همدمشیدور د از
 و گفتم:  دمیخند  یبست. نخود یو از باال م دیکش یهم م

 .نمتیب  ینه بابا! رو به روت رو نگاه کن. من دارم م-

 

 . دستش را در هوا تکان داد و با سرعت به سمتم آمد.دیرا که چرخاند مرا د  سرش

 بغلم کرد و پر بغض گفت:  

 !یزنگ بهم نزد هی! سه روزه ی دل  یمعرفت یب  یل یخ-

 . دمیاش را بوس گونه

 .زمی خوام عز یمعذرت م -

 دستانش گرفت.  انیرا پس زد و دستانم را م  شیها اشک

 ؟یچرا سر کالس حاضر نشد-
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 .دمیام کش یشانیرا به پ دستم

 بحثم شد. نتونستم خودمو برسونم.  ریبا پسر جهانگ -

 . دیکش یآه

 بکنه. یکار نیافته. باالخره دوست نداشت باباش همچ  یم یاتفاق نیدونستم همچ  یمن م-

 : دمیبغض نال  انی کردم و م بغض

 ... یکت-

 گفت:  ینگران  با

 شده؟  یجانم؟ چ -

 شکست.  بغضم

 . رهی پسر جهانگ نیراد-

 کرد.  زی . چشمان بهت زده اش را ردینده بود چه بگوکرد. ما تعجب

 !؟یگفت  یچ-

در رفت   ی. گاهمینبود، من و او دو سال با هم بود یباخبر بود. مدت کم نیاز موضوع من و راد یکت
  یست و او را جا یدختر خوب  یمعتقد بود کت نی. رادمیکرد یرا هم با خود همراه م  یکت مانیو آمدها

آمدنش   اآمد. چون معتقد بود ب یاکثر اوقات با ما نم  یداند. هر چند کت ی خواهر نداشته اش م 
. او هم صادقانه  دمید یفرشته مهربان م کیرا همچون   نیشود. آن موقع ها، من راد یمزاحممان م

  وقت چیکردم. هر چند من ه یمرا دوست دارد احساس غرور م نیراد نکهیاز ا شهیعاشقم بود و هم
  وشبختنتوانستم دوستش داشته باشم. تنها به بودنش عادت کرده بودم و معتقد بودم او مرا خ 

  نیکردم با ا ینتوانستم به دوست داشتنش تظاهر کنم. احساس م گریبابا رفت، د  یخواهد کرد. وقت
  یلتوانستند عاشق او باشند. تمام کردم. ک یم یادیبه احساسش هستم. دختران ز انتیکار در حال خ 

  ششیپ  نیشتر از ایبود که نذاشت ب   ییرویدانم چه ن  یافتاد. اما نم میکرد. به پا هیالتماس کرد. گر
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هم قرار داده بود. درست   یگذشت و چرخ روزگار حاال بعد از چهار سال ما را رو به رو نکهیبمانم. تا ا
 رسد.  یرسد، آدم به آدم م  یکوه به کوه نم ندیگو یاست که م

 گفتم:  نیبلندم شدم. در همان ح یبا ناخن ها یانداختم و مشغول باز نییرا پا سرم

 مامانم! یهوو  گهیام م یپرسه من ک یازش م  یهر ک-

رفت. سر   یم فیکرد. دلم ضع فی " پشت سر هم ردیو چند "وا  دیاش کش ی شانیپ  یرا رو دستش
بخورم. از جا بلند شدم و    رینو چند لقمه کوچک نان و پ یفنجان چا کیصبحانه نتوانستم جز  زیم

 . دمیدستش را کش

 گرسنمه! یل یبوفه. خ  میبر  ایب-

 لب غرغرکنان گفت:  ریو ز دیکش رونیدستانم ب  انیدستش را از م  آرام

 !الی خ یب  یدختره -

 . المی خ یرا ندادم. بگذار فکر کند من ب   جوابش

  کیو ک  رکاکائوی ش مانیهردو ینشست و من هم رفتم تا برا ی. کتمیبا هم به سمت بوفه دانشگاه رفت 
 .دی چ یآشنا در گوشم پ  ییبخرم. تا خواستم پولشان را حساب کنم، صدا 

 کنم.  یخانم نواب، من حساب م دیبفرمائ-

من   شی سوزنش پ شی از پسران معروف دانشکده که از مدت ها پ یکی" یبود؛ "آرش احمد خودش
اش   فتهیدختران دانشکده ش شتری داشت و ب  یخاطرخواهم شده بود. چهره جذاب   ،یکرده و به قول ریگ

  نی" و "نازن ییرضا شیبود که "ستا نیوجود داشت ا  نیب  نیکه در ا یاز نکات جالب یک یبودند. 
  یکرده بودند و آرش با اخم  یدانشکده مان از او خواستگار یشهروز" دونفر از دختران افاده ا

.  ستیکه کرده اند، بد ن  یفکر درباره کار یشرم کنند و اندک  یوحشتناک از آنها خواسته بود که کم
  تیبفروشند. هر چقدر هم که آرش جذاب   زهای چ یلیکه حاضر بودند غرورشان را به خ یدختران احمق 

 بود.  حانهی وق  یلیکار خ  نیداشته باشد، ا یریگ  سنف

 گذاشتم. شخوان یپ  یرا رو دمیپول جد فیدرون ک ینو یهانشاندم و اسکناس  یشانیپ یرو  یاخم
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 . من خودم پول دارم.ستیکار ن نیبه ا یازین-

 

 گفت:  عیسر

 نگفتم... یزی چ نیچ یمن هم-

 صورتش تکان دادم. یرا جلو دستم

 . دیرو گفت یزیچ  نیمنم نگفتم که هم-

را به سمتش هول   ینینشسته بود رفتم. س یکه کت یزی را برداشتم و به سمت م یکاغذ ینیس بعد
 را باز کردم.    کیک یتفاوت بسته بند  یدادم و کامال ب

خواست. دنبال علت و   لی"نه" قاطع گفتم. دل کیگذاشت، من  انیآرش موضوع را با من در م یوقت
ساله  شدم و گفتم که من جز برادر شانزده  یبودم. در آخر حرص  یگذشت که من از آن فرار یم یمعلول
از   تدست از سرم بردارد، اما دس دیکس و کارم. گفتم تا شا یکس را ندارم. گفتم ب  چیه ضمیو مر

 دهد خوشبختم کند.  یندارند و او قول م یگفت خانواده اش مشکل چ،یسرم برنداشت که ه

 و گفت:   دینوش شی رکاکائویاز ش یکم یکت

 پسره؟ نیگفت ا یم یچ-

 را در آوردم.  شیتکان دادم و ادا یاخم سر با

 کنم. انگار من خودم پول ندارم! پسره پررو! یمن حساب م دییشما بفرما-

به ساعت چرم گران  ینشست و نگاه  شی. رودیکنار من را کش یموقع آرش آمد و صندل  همان
 گفتم:  یگذاشتم و عصب  زیم یرا رو  کیکرد. ک متشیق

 به نشستن کنارمون دعوت کرده باشم. شما رو   ادینم ادمیمن  ،یاحمد یآقا-

کند متلک  یادآوریخواست  یگرفت. آنچنان دردناک نبود، فقط م میاز بازو یزی ر شگونیبا اخم ن یکت
 و گفت:  دی کش ینندازم. آرش آه 
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 ... زیدل آو نیبب -

 : دم یحرفش پر انیم

 . به خدا کشمش هم دم داره!دیبچسبون زیخانم تنگ اون دل آو هی د،یکن  یصدام نم ی لیالاقل به فام-

 انداخت و گفت:  ن ییرا پا  سرش

 خانم؟  زیدل آو دیفکراتون رو کرد-

 

 . دمیکش یق یعم  نفس

 من همون روز اول جوابتون رو دادم.-

 : دینال  آرام

. شهیتموم م یدرسم هم که به زود ن،یدارم. پول، خونه، ماش  زیمن همه چ ؟یفکر کن  یخوا یچرا نم -
 ستن؟ ی ن یکاف  نایمن دوستت دارم. ا

را  میمن بود. لب ها یاش رو یباز کردم. نگاه ذغال قهیهم فشردم و بعد از چند دق یرا رو میها چشم
 با زبانم تر کردم. 

 .دیمزاحمم نش گهیمن ازدواج کردم. خواهشا د-

بود را باور نداشت. سرش را  دهیکه شن یزی. صورتش ناباور بود. چدمیوضوح لرزش چشمانش را د به
 چند بار تکان داد و گفت: 

 ! یتو حلقه ندار-

بود. نگاهش کردم.   یبه دست بدون حلقه ام کردم. در خانه جا گذاشته بودمش. البته عمد ینگاه
 بود.   ریگ  یبه دست آوردن من مدت ها پ یکه برا  ی بار آرش نیکه شکستم؛ ا یقلب  نیدوم

 خونه جا گذاشتم. یحلقه ام رو تو-
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 گفتم:  ن یجا بلند شدم و در همان ح از

 متاسفم!-

با   دمیجد  یو زندگ  ری اش، جهانگ یض یو مر اریمتوجه نشدم. چقدر مشغله داشتم! دان یچی کالس ه از
 . نشیبار آرش و چهره غمگ نی وقتش و ا  یوقت و ب ی و متلک ها نیاو، راد

  یکه جزوه قرمز رنگم را در بغلم م ی کردم در حال یکوتاه از کت یحافظ خدا  کیکالس که تمام شد، تنها  
  یجانش با رساندن من کم دیاصرار کرد که با او بروم. گرچه پرا یرو به راه افتادم. کت ادهی فشردم، در پ

تنها باشم و   یکم ست خوا یکار را انجام دهد. اما من دلم م نیتواند ا یخسته خواهد شد، اما م
. سر چرخاندم. صدا دمیرا از پشت سرم شن ین یبوق ماش یقدم بزنم. در فکر بودم که صدا ییتنها

بود. فکر کردم مزاحم است. رو برگرداندم و  یدود یها شهیرنگ با ش یسرمه ا یدنا کیمتعلق به 
گوشم را  ییآشنا یصدا ه. بالفاصلدیکش نییقصد ادامه راهم را دادم که جلوتر آمد و پنجره را پا

 نوازش کرد. 

 

 !یدل  نیبش-

 و گفتم:  دمیکش یبه رو به رو بود. آه نگاهش

 ؟ یبگ یاومد یگرفت  ادی دیمتلک جد یرفت-

 . دیلرز یلحظه ا یرا به چشمانم دوخت. قلبم برا نگاهش

 ندازم. سوار شو.   یمتلک نم-

طاعت از حرفش کرد. نشستم و مرا وادار به ا نشیمظلوم و لحن غمگ یدانم چرا، اما آن چشم ها ینم
 جزوه را محکم تر در آغوشم فشردم. 

 خب؟ -

. کالفه  دیچی در فضا پ  میمال کیموز یرا نداد. تنها دستش را جلو برد و ضبط را روشن کرد. صدا جوابم
 نگاهش کردم. 
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 !نیراد-

 گفت:  آرام

 بله؟ -

 گفت"جانم". خودم باعث شده بودم. ینم گرید

 ؟یکار دار یچ یبگ شهیم-

 به چشمان منتظرم انداخت.  ینگاه مین

 گهیاما د ،یات رو نابود کرد ی . زندگدمیرو م  اریدرمان دان نهی! من هززیرو فسخ کن دل آو غهیص-
 جلو نرو.   نیاز ا شتریب

 ام نقش بست. یشان یپ یرو  یظیغل اخم

  یقول و قرار هیمن باهاش   ؟یفهم یتموم بشه، شوهر منه. م اریمان دانکه در یتو تا وقت یبابا-
 دارم...

 شدم.  خکوبیدر جا م ادشیفر یصدا با

 ! ؟یزن یشکمت باال اومده باز هم حرف از قول و قرار م ید یو د یبه خودت اومد  هوی گهیچند وقت د-

اتفاق شوم بود.   نیاز ا یریجلوگ یبرا  ییموضوع فکر کرده بودم. راه ها نیکردم. هزاران بار به ا بغض
 افتاد چه؟ یاما اگر اتفاق م

 پارک کرد.  ابانیانداختم. کنار خ نییرا پا سرم

 : دیزد. به سمتم خم شد و نال  ینفس م نفس

 ! تمومش کن. زیدل آو-

 گفتم:  یتخس  با

 خوام.   ینم-
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 باال رفت.  شیصدا  دوباره

 یآشغال م کهیت هی نیع گهیکثافت من دو روز د  ی. اون بابا گهیدونم د یم  یزیچ هید آخه البد -
کس اومد.  یکه سر اون سمانه ب   ادیسرت م  یی. همون بالشی ندازتت دور. درست مثل هفده سال پ

 فلک زده. نی و اون بچه هم بدبخت شده. درست مثل آرم یبچه رو گرفت هیدست  ینیب یدفعه م هی

 کردم.  نیی . چند بار جمالت را باال و پادیگو یدانستم چه م ینم

 ن؟ یراد  یگیم یچ-

 صورتم خم شد و گفت:  یسمتم برگشت. جلو  به

 شد؟  یمامانم چرا اونجور یکن  یفکر م-

 زد:  ادیفر یبلند یصدا با

خاله    شیاالن هفده سالشه. تک و تنها پ نی اش داره. آرم یا غهیپسر از زن ص هیبابام   دیچون فهم-
  یکرد. من نم یدو ساله اش بود خودکش نیآرم  یکنه و پر از عقده ست. سمانه وقت یم یاش زندگ
 !ز ی خوام دل آو  ی. نمادیبال سر تو ب   نیخوام هم

 یام م  ینیسوختند. ب  یم میکردند. چشم ها دنیشروع به غلت میگونه ها یآرام آرام رو  میها اشک
 سوخت. یسوخت. قلبم! قلبم هم م

دانستم   یکه م یکلمه بر زبان آوردم. کلمه ا کی شدم. در آخر تنها  ادهیپ نیدر را باز کردم و از ماش  
 آمد.  یبود که از دستم بر م یتواند تمام اشتباهات را جبران کند، اما تنها کار ینم

 متاسفم!-

خورد. من    یترک م شتریکه هر لحظه ب یقلب یکه کشتم شان. برا ییروزها یاسف بودم برا من مت و
. من، به اندازه ستمیسابق ن زیآن دل آو گریعاجزم. متاسفم چون د یجز متاسف بودن از انجام هر کار

 متاسفم! ا،یدن  یتمام آدم ها
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*** 

 "يك جا 

 ها كم مياوردند  ادم

 طاق ميشود طاقتشان

 نبودن ها  از

 بودن هايي كه نبودنشان بهتر است  و

 دوستي هايي كه دشمنيشان بهتر است  از

 يك روز ادم ها از مسيري كه امدند  اري

 را بغل ميگيرند خودشان

 گذرند" یم یدیو با ناام 

 

کاله کپ گذاشته  یرا هم رو شرتشیبود و کاله سو دهیکش نیی حد ممکن پا  نیکپش را تا آخر کاله
 یریبه احسان خواجه ام یادیعالقه ز وانی . کدیچی پ یم  نیدر ماش  یریاحسان خواجه ام یبود. صدا

 آهنگ گوش دهد. یگریباشم و او از خواننده د  نشی داشت. تا به حال نشده بود در ماش

 اش بود گفتم:  یکه حواسش به رانندگ وانیبه خود چسباندم و رو به ک شتریرا ب  اریدان 

 .ید یو اونور دو نوریاش هم به خاطر درمانش ا یجور نیبهت زحمت دادم. هم دیببخش-

 به من کرد.   ینگاه مین نهیآ از

 زنم ها!  یو بعد سرت داد م شهینگو. اعصابم خرد م یزیچ  نیخواهشا همچ زیدل آو-

 بود و فکرش...   رهینامعلوم خ  یسکوت کرده بود. نگاهش به نقطه ا بیعج  اری. داندمیآرام خند تنها

 دانم کجا بود. سرش را با دستم باال آوردم.  ینم  فکرش
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 ؟ یشده دان یچ-

 بخواند.  یزیخواست از عمق چشمانم چ  یم ایکرد. گو نگاهم

 را بست و زمزمه کرد:   چشمانش

 لنگه!  یکار م یجا هی-

 : دم ینال کالفه

 گفتم وام گرفتم. من که بهت اریدان-

 ؟ یاز ک-

 کرد و گفت:  ینجاتم داد. سرفه ا وانیکه ک میبودم چه بگو مانده

وام گرفته. نخواست بهت بگه. چرا  یموسسه قرض الحسنه ا هیمن از  قیاز طر زی جان، دل آو  اریدان-
 ؟ یبهش شک دار

 لب گفت:  ریز

 ترسم. یم-

باال و  دیایو کهنه ساخت مان رساند. به او تعارف کردم ب  یم یدر ساختمان قد یما را جلو وانیک
را که منتظر بودند را  مارانشی به مطب برود و چندتا از ب دیاما گفت که با م،یبنوش یچا یفنجان 

  کیآپارتمان پنج طبقه بود.  کی مزاحمش نشدم. واحد ما در طبقه سوم  گریکند. من هم د تی زیو
بابت   دیو هر روز با مشیبود دهی خر زمانی ناچ یمیفروش خانه قد که به زور یواحد کوچک پنجاه متر

و   یما در کل دو نفر بودند؛ کت ی. هر چند مهمان هامیداد یکوچکمان حساب پس م یرفت و آمد ها
را در   اش یتخصص دندان پزشک  ی سال سال داشت و به تازگ یبود. س  یبرادر بزرگتر کت وانی. کوانیک

با او سازگار بود و   یل یخ  اریشد. دان  یهم شوخ م یبود. گاه  یآلمان گرفته بود. پسر مهربان و خونگرم
زد. خوب   ی من باخبر بود. خوب حرف م یزندگ یها یو بلند  یاز تمام پست  وانیدوستش داشت. ک 

شود.   یمانع م دمبو. چون مطمئن دیخواسته بودم موضوع ازدواجم را به او نگو یداد. از کت یم دیام
 اخم و تخمش به راه بود.  ییگفت. در تنها  ینم  یزیچ  اری به او خبر دادم. به خاطر دان روزید نیهم
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از اشکش قلبم را فشرد.  سیلحظه، صورت خ  نیتختش بخوابد. در آخر یکمک کردم رو  اریدان به
 را پس زدم و گفتم:   شیصورتش خم شدم و اشک ها  یکنارش نشستم. رو

 ؟ یکن یم هیچرا گر ار؟یدان-

 : د یهق هق نال انیم

 ... رمی خوره! کاش بم یحالم از خودم به هم م -

 را باال آوردم.  دستم

 ؟ یکن یکار کنم؟ به منم فکر م یچ دیمن با  یری! اگه تو بم سیه-

 و گفت:  دی سرش کش  یرا رو پتو

 !ادیبدم م  یکن یکار م  یچ یدونم دار ینم  نکهیاز ا-

 گذاشتم. شی من فقط تنها و

 آمدند.  یبند نم  میدرست کردن غذا شدم. تمام مدت اشک ها مشغول

 ! تماس را برقرار کردم. ریبود زنگ خورد. جهانگ زی م یکه رو لمیموبا

 بله؟ -

 ؟ یسالم خانم. خوب -

 . دمیام را باال کش ینیب

 . یسالم. مرس-

 و گفت:   دیخند آرام

 ؟یای ب یخوا  ینم-

 ور دل تو! امی هست ب اریدان  یکه وقت یتوقع ندار-
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 ؟ یهنوز موضوع رو به اون جغله نگفت-

 کردم.  اخم

 بگم.  ستینه ، قرارم ن-

 گفت:  ثانهی خب

 بهش بگو. باالخره حق داره بدونه.-

 پرتاب کردم. ییرا داخل ظرفشو چاقو

 کنه؟! کنم که پسر بدبخت سکته  یکار ی. مگه مرض دارم بگم؟! توقع ندارگمینم-

 د؟ یآ یدانست بدم م یم د؟یخند  ی. چرا انقدر مدیخند

 ؟ یزن  یباشه خوشگلم. چرا م -

 ام گذاشتم و گفتم:  یشان یپ ی. دستم را رودیکش یق یعم  نفس

 خداحافظ. -

گفت او؟ قرارمان گفتن   یاز جانبش بمانم تماس را قطع کردم. چه م یمنتظر جواب نکهیبعد بدون ا و
کردند. سرم را باال گرفتم و با عجز   دایپ میگونه ها یراه شان را رو مینبود. دوباره اشک ها اریبه دان

 : دم ینال

 کمکم کن!  ا،یخدا-

  نجایداد. اما مشکل ا یرا م  اریدرمان دان نهیرا فسخ کنم. هز غهیآمد. گفت ص  ادمی نیراد یها حرف
 ...نی. همرمی را از او بگ یتوانستم خوشبخت  ینمبود. من دوستش نداشتم و 

 که هنگام فرار  ستیری "حال من حال اس

 نرفت!"  ستیمنتظرش ن یافتاد کس ادشی

*** 
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آزاردهنده فرو   یدر سکوت ن ینکرده بود و ماش  یپل کیبار موز  نیاول یکرد. برا یاخم به جاده نگاه م با
 درهم بود. آب دهانم را با استرس قورت دادم. شی رخش نگاه کردم. اخم ها میرفته بود. به ن

 وان؟ یک-

 دنده مشت شده بود گذاشتم. یدستش که رو یرا نداد. دستم را رو جوابم

 اخم نکن... وان،یک-

 : دیغر ینگاه مین بدون

 !زیدستت رو بردار دل آو -

  لیاتوموب  یها شهینجره چرخاندم. ش. با بغض نگاهم را به سمت پ دمیدستم را عقب کش ناخودآگاه
خلوت چشم دوختم. بعد  ابانیبخار گرفته بودند. با دستانم آرام بخار را پس زدم و به خ متشیگران ق

 سکوت گفت:  یاز کم

 . ششونیپ رمیبمونه. خودمم م  اریدان  شیامشب رو پ ونیکتا گمیم-

 نگاهش کردم.  یچشم ریز

 ؟ یگ یم یمن کجام چ دیاگه پرس-

 شد. ابانید و وارد خز راهنما

 .ششیپ یری شده م ضیاز دوستات مر یکی گمیم-

 را قورت دادم. بغضم

 . نتمیبب رونینذاشتم ب  یهفته ست خونه جهان نرفتم و حت هیموندم.  یم ششیاگه مجبور نبودم پ-

 زد.  یپوزخند

 . ینداد سیهفته ست سرو هی. گهیآره د-

 به سمتش برگشتم.  عیحرفش سر نیا با
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 کرد. ناباورانه زمزمه کردم:  یصحبت نم نگونهیوقت ا چیه وانیک

 ...وانیک-

.  دیکش یم  قیعم  یفرمان گذاشت. نفس ها یو ترمز زد. سرش را رو دیکش ابانیرا کنار خ   لیاتوموب
خواست   ی ! دلم مرمی خواست بم  یدهانم گرفته بودم تا هق هقم را خفه کنم. دلم م یدستانم را جلو

 تمام شود!  یلعنت  یزندگ نیا

 : د یعجز نال با

 ؟یکار کرد ی! تو چزیدل آو-

را به   لیبودم. اتوموب  یکوفت یماریب  کیکار نکردم. تنها به فکر نجات برادرم از منجالب  چی! هچیه
  یم ادهیو من پ  ستادیدر خانه ا  یجلو  یوقت ی. حتمینزد  یاممان حرفکد چیه  گریحرکت در آورد. د
که از   دمیرا شن ترایم یکه صدا دیطول نکش  یزی. زنگ را فشردم. چمیهم نکرد یشدم، خداحافظ

 گفت:  یم فونیپشت آ

 داخل خانم.  دیبفرمائ-

درختان   ی اریقدرت، مشغول آب  ی بزرگ خانه شدم. مشهد  اطیسپس در را باز کرد و من هم وارد ح و
 یآرام جوابم را داد. نگاه تمام اعضا ینگاه میدادم. او هم با ن ییبود. سالم رسا اطیسرسبز داخل ح 

 بود.  تارشانرف نیا امدی از پ یک ی  یوانگیگرفتمشان. وگرنه د یم دیند دیآزرد. با ی خانه، مرا م نیا

 : دم یداد که کتم را به دستش دادم و پرس یبود. سالم ستادهیدر ا یجلو ترایم

 کجاست؟  ری سالم. جهانگ-

 اش هول داد و گفت:  یرنگش را داخل روسر یشراب  یموها

 اتاقشون هستن. یباال تو نیندارن. اما آقاراد فیتشر-

 را با زبان تر کرد و گفت:  شیناخواسته در هم گره خوردند. لب ها میابروها

 .دمیو حضورتون رو اطالع م رمی گ یتماس م ری من با آقاجهانگ د یتا شما استراحت کن -
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 . یخواد بگ  ینه، نم-

 یافتاد. صدا نیرنگ اتاق راد  دیگرفتم. نگاهم به در سف ش ی بعد از پله ها باال رفتم و راه اتاق را در پ و
 شد.   یم دهیاز داخل اتاق شن کیموز

 

 

 بات یز ین قلبم و دادم واسه اون چشما"م

 یها نشست بهی با غر  یرفت تو

 باز  هوس

 رات یعمرم و دادم و واسه اون نگاه گ من

 من و ید یند یاقتی ل یب هی تو

 نه دست بردار" نگو

 تخت انداختم.  یو وارد اتاق شدم. مانتو و شالم را از تن کندم و رو دمیکش یآه

 را باز کردم.   میبه خود کردم. دستم را باال آوردم و کش موها ینگاه نهیآ از

 برد. یآمد و مرا در فکر فرو م  یهم م  نجایتا ا کیموز یصدا

 وونهی"آخه د

 من عاشقتم یفهم ینم چرا

 وونهید

 مونه  یبا تو م  ینطوریمثل من ا یک

 وونهید
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 نشو از عشق من"  رد

آهنگ را خطاب به من  تی ب تی نشسته و دارد ب میجلو نیکردم راد یدانم چرا، اما احساس م ینم
را   میآرام پاها یدادم و گاه یدانستم منظورش من هستم. در سکوت گوش م یخواند. خوب م  یم

 دادم.  یتکان م

 برات   گمی"عشقم م

 برات  گمیم بذار

 شب دو شب عاشقت ان   هی اونا

 ی با یبا گهید بعد

 ی دیمردونه خواستمت نفهم من

 "یوا یا

بستم و از اتاق خارج شدم.   یرا دم اسب میآهنگ را نداشتم. موها نیآخر طاقتم طاق شد. تحمل ا در
 رفت.  یشد و در قلبم فرو م یم ر ی ت ییزد. هر کلمه از آهنگ کذا یسرم نبض م 

به  نهیو چند ضربه به در زدم. سپس دست به س دمی کش یق ی. نفس عمستادمیدر اتاقش ا یجلو 
 یشرت گشاد یرنگ و ت  یمشک ی شد. شلوار ورزش  انیر را باز کرد و قامتش نمادادم. د هیچارچوب تک

داد. بازوان  هیو به در تک ستادیا نهیبه همان رنگ بر تن داشت. او هم همچون من دست به س
 کرد و گفت:  یاش منقبض شده بودند. با اخم نگاهش کردم. با اخم نگاهم کرد. تک سرفه ا یعضالن

 بله زن بابا؟ -

رحمانه   ی بود و خواننده ب  یهمچنان با همان ولوم پل ک یام را آزرد. موز چارهی "زن بابا" قلب ب کلمه
به رنگ    لشیوسا  شتریکه ب کی اتاق فوق تار کیقصد کشتن من را داشت. نگاهم به اتاقش افتاد. 

 شده دهیکش اهشی و س دیسف یشد. پرده ها  یم دهید  نشانیهم ب دیبودند و تک و توک سف  یمشک
 و خفه بود.  کیو اتاق تار

 به دستگاه پخشش اشاره کردم و گفتم:  
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 کنه.  ی. سرم درد مشمیم تی اذ ؟یکن یرو کم م  کتی موز یصدا-

 کنج لبش نشست و گفت:  یپوزخند

  یشدم. معذرت م یمزاحمتون نم کمی موز یبا صدا د یگفت  یم دیاوه! بله. حواسم نبود. خب اومد-
 !خانم ــــــــــــــزیخوام دالو

 اش زدم.  نهی به تخت س یدستم ضربه ا با

 باال.   اری . پرچم صلح رو بادیها خوشم نم  یموش و گربه باز نی! از انی انقدر متلک ننداز راد-

 کرد.   زیرا ر  چشمانش

 اومد. یمن پرچم صلحم رو پاره کردم. به کارم نم-

 را در کاسه سر چرخاندم.  چشمانم

 . ستیسخت ن گهیدونه د هیدرست کردن -

 را به در گرفت.  دستش

 . ستیآره ، سخت ن-

 ام. یراض اههیحوصله اش رو ندارم. به همون پرچم س من

 حس مبهم تنها گذاشت.   ایدن  کیبعد در را بست و من را با  و

 : دمی و نال   دمیکوب نیزم یرا رو میپاها  یدرماندگ با

 ! یلعنت-

 امروز نبود؟   رایچرا الم  ،یآمد. راست ترایبا م ری صحبت جهانگ یموقع، صدا همان

 داد و گفت:  ترای رفتم. چشمش که به من افتاد، کتش را به دست م   نییاز پله ها پا 

 ؟ یایم ی. چرا نگفت یسالم خانم-
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 زدم گفتم:  یلبخند

 مونم.  یبمونه. دو سه روز م اریدان شیرو گذاشتم پ  یگرفتم. کت میتصم  ییهویسالم. -

 و گفت:   دیام را بوس یشانیآمد و دستش را دور گردنم انداختم. پ جلو

 ؟ی . دوست دارمین یبب لمیبا هم ف امی روم، منم برم لباسام رو عوض کنم ب یو  یت یبرو تو-

 را تکان دادم.  سرم

 . برو. منتظرم. هیآره ، فکر خوب-

 .سر لج گذاشته بود نیآمد. راد یهم م نیی تا طبقه پا یس یانگل کیموز یصدا

 کرد و گفت:  یاخم ریجهانگ

 گه؟ یم یچ یبلند نیبه ا  کیموز یصدا-

 جواب دادم: یآرام یرا به پله ها دوختم و با صدا نگاهم

 .نهیراد-

 و به سمت پله ها رفت.  دیکش یپوف

 پسره رو هم جمع کنم... نیا دیهام کمه، تو رو خدا نگاه کن با  یپسره احمق! بدبخت -

 لب زمزمه کردم:  ریزد. ز یاما او همچنان با خود حرف م دمیرا نشن  شیصدا گرید

 تو رو جمع کنه.   دی. اون بایجمعش کن  ینداره بخوا یبدبخت که کثافت کار نیراد-

 تنقالت بردارم.  یبه سمت آشپزخانه رفتم تا کم  سپس

 با هم را داده بود. لمیف یتماشا  شنهادیپ  ریبار بود که جهانگ  نیاول

 نداشت.  ی اش هم خوان یاش با سن جسم یروح  سن

 ساله طرفم.  ٣٠مرد  کی کردم با  یم  احساس
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 او را دوست نداشتم.  زیچ چی اخالقش را دوست نداشتم. اصال من ه نیا

 بلند شد و گفت:   یصندل  یاز رو دنمیبا د ترایم

 خانم؟ دیالزم دار یزیچ-

 م؟ یبخور میکم تنقالت دار هی-

  نجوریو پفک و ا پسیچندتا بسته چ نتیجا بلند شد و دستانش را شست. سپس از داخل کاب  از
 : دم یدادم و پرس هی تک واریشان داخل ظرف شد. به د ختنیدر آورد و مشغول ر زهایچ

 کجاست؟  رایالم-

 نگاهم کند، جواب داد: نکهیا بدون

 ش. خواهر   شیگرفته و رفته پ یکرده. از آقا مرخص مانیخواهرش زا-

داخل ظرف شدم. در همان   ختنشیاز بسته ها را برداشتم و مشغول ر یکیگفتم و جلو رفتم.  یآهان
 گفتم:  نیح

 . یخانواده داده باش لیتشک  دیاالن با ؟یکن  یتو ازدواج نم -

 به من انداخت و گفت:  ینگاه مین

 طالق گرفتم. -

 و نگاهش کردم.  ستادمیا متعجب

 ! چرا؟یوا-

 . دیکش یآه

 شوهرم معتاد بود. -

ام دادم و  ی ن یبه ب  ینیکرد. چ  یسرم را تکان دادم. جلو رفتم و دستانش را گرفتم. نگاهم نم یناراحت با
 گفتم: 
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کنم   ی. خواهش م ستمیبد ن  یکن یبه خدا من اونقدر ها هم که فکر م ؟ینگاهم کن  شهی! مترایم-
 م؟ یبا هم دوست باش شهیباهام خوب باش. م

 دندان گرفت. لبش را به  گوشه

 آخه خانم...-

 : دم یحرفش پر انیم

 خانم.   یبگو دل  یتون یاگه نم  ای. زیبه بعد بگو دل آو  نیخانم نه. از ا-

 زدم و ادامه دادم:  یلبخند

 م؟یدوست-

 رونیاز آشپزخانه ب ترایاز طبقه باال آمد. م یزی شکستن چ یلبخند اکتفا کرد. ناگهان صدا کیبه   تنها
 و من هم دنبالش. نگران گفتم:  دیدو

 بود؟  یچ یصدا-

 دونم. ینم-

درست   نی که در جا خشک شدم. راد دمیباز بود. به سمت اتاق دو نی. در اتاق راددمیپله ها باال دو از
زد و   یبود. پوست دستش از هم شکافته و خون فواره م  ستادهیا نیخون  یبا مشت   ریمقابل جهانگ

 بدنم را لرزاند:  . عربده اش دیچک یم نی زم یرو

 خوره.  یخوام عق بزنم. حالم ازت به هم م ی م  نمتیب  ی! میفراهان ری ازت متنفرم جهانگ-

 جلو گذاشتم. ینگاه کردم. قدم نیافتاد که هزار تکه شده بود. نگران به دست راد یا نهیبه آ نگاهم

 چه خبره؟ نجایا-

کنج لبش جا خشک کرد که تا ته وجودم را سوزاند. از    یمن سر داد. پوزخند  ینگاهش را رو نیراد
  یبه پارکت خون ینگاه میرفتم و ن ری کنارم رد شد و به سمت اتاق افسانه خانم رفت. به سمت جهانگ

 انداختم.
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 کرد؟  نیهمچ  نیشده؟ چرا راد یچ-

  و دیکش  قیچنگالش گرفت. چند نفس عم انیاش فرو کرد و م یجوگندم یموها  انی را م دستانش
 گفت: 

 کار کنم. خسته ام کرده! یدونم چ ینم گهید-

 را گرفتم.   شیانداختم و بازو نییرا پا سرم

 کنه.  یاون فقط ناراحته. کم کم عادت م-

 : دم یاش را شن زمزمه

 کنه... یوقت عادت نم  چیه نی. رادنهیساله که هم یل یخ-

 نگران یبا صورت  ترایرا صدا زد. م ترایرا باال آورد و م   سرش

 با عجله خودش را به ما رساند.  

 جانم آقا؟ -

 و گفت:   دیاش کش یشانیبه پ  یدست ریجهانگ

 رو جمع و جور کن.  نایا  ایاتاق افسانه ست. بعد ب  یکن. تو یچ یرو باند پ نیبرو دست راد-

و از خانه خارج شد.    دیساعت پس از آن اتفاق، لباس پوش میهم ن نی. رادمی دیند لمیف  گریروز د آن
 نیدعوا من بودم و ا نیسر ا کیدانستم  یشب را هم برنگشت. به شدت نگرانش بودم. م یحت

 است. یع یها طب ینگران

 رخ متفکرش دوختم. آرام گفتم:  میعنوان کردم. نگاهم را به ن  ریام را با جهانگ یشب باالخره نگران 

 ؟ یستی . نگرانش نومدهین  خونه نیراد-

 .نی آرم  شیپ رهی م ستیکه خونه ن ییوقتا-

 : د یچی در سرم پ نیراد  ی! صدانیآرم
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  یدو سالش بود خودکش نیآرم  یخاله اش. سمانه وقت  شی االن هفده سالشه. تک و تنها پ نیآرم -
 کرد.

 یگفته بود. تک سرفه ا نیدانم، اما راد یکرد نم  یاز دهانش در رفته. فکر م یزیچه چ دیفهم  انگار
 : دم یکردم و پرس

 ه؟ یک  نیآرم-

 .نیدوست راد-

 یدعوا کیکه پس از   ینیدنباله حرفش را نگرفتم. تا آخر شب، من بودم و فکر راد گریگفتم و د یآهان
 به برادر هفده ساله اش پناه برده بود.  یحساب 

 نیب روز دوم، مهراز تماس گرفت و گفت که رادباز هم به خانه برنگشت. ش  نیدو روز گذشت. راد 
  ری که به ما خبر داده. جهانگ مییکرد نگو دیتاک  نیاوست و حاالحاالها قصد بازگشت ندارد. همچن شیپ

  ازین نیرادگفت   یم ر یکردم. جهانگ یم ین یاز او احساس غمگ شتریناراحت نبود. من ب نیاز نبود راد
 بودند.   کی تار یادیز ش یایو دن  نی. راددیای دارد تا با خودش کنار ب ییبه تنها

و من  میخانه را بر عهده داشت. با هم بهتر شده بود یتمام کارها ترایهم هنوز بازنگشته بود و م رایالم
بود که عاشقانه دوستش  یگفت مرد یکرد. م یم فیکردم. از شوهرش تعر یهم در کارها کمکش م

قدرت،   یمهم نبود. گفت مشهد شیبرا ز یچ چیه گریکرد، د دایپ ادیبه مواد اعت  یداشت. اما وقت
 دانستم.  یکه من نم  یزیاست. چ  شیعمو

  یخانه را ترک م   دیخواب  یم یرفتم و شب ها وقت  ینسبتا بهتر شده بود. ظهرها نزدش م اریدان حال
  یمی که وقت ش یشد. تا زمان  یهمراهشان م وانیهم ک  یماند. گاه  یم ششی شب ها پ  یکردم. کت

.  دیرا پرس لشی دل ستم،یمتوجه شد شب ها خانه ن یبساط را داشتم. وقت  نی اش برسد، هم یدرمان
 کیاز  یکردم و آن هم نگهدار دایشبانه پ  یدروغ را سر هم کردم که کار نیا  یبه کمک کت هممن 

اخم و   یبا کل اری است. آخر سر هم دان ین خوب و ز دهیرا د  یالی خ رزنیگفت که پ  یتنهاست. کت   رزنیپ
 شده بود.   یتخم راض

 میشد یم  کیکرد. کم کم به امتحانات ترم اول نزد یکمک م شی آمد و به او در درس ها یم وانیک 
. به هر  ردیدر امتحان بگ  یاگر نمره افتضاح  یکند. حت لی قصد داشت تحص یهنوز با سرسخت اریو دان
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در  امروزها مد  نیعار نماند. ا  یو ب  کاریب  کلی مدرک س کی باشد، با  یا ندهیخواست اگر آ   یحال م
   اریکرد. به قول دان ینم یارینداشتم. اگر هم داشتم مغزم  یدادم. وقت یم  یرا خال میدانشگاه برگه ها

  زیآن دل آو گریآمدم. من د  یکنار م یاز زندگ  تیبا آن وضع دیحال و حوصله داشت؟ من با یک
 در شناسنامه.  یمساله و بدون نا  یمرد پنجاه و اند کی شده بودم، همسر  گری د زی دل آو کینبودم. 

*** 

و دستم را  دم یکوب نتیکاب یرا رو وان ی. لدمیقرص را فرو دادم و آب را هم از پشت بندش سر کش حبه
و مسکوت چرخاندن که  کی ر. سرم در حال انفجار بود. نگاهم را در سالن تادمیام کش ی شانیبه پ

جلو   ه. تپش قلبم باال رفت. چند قدم رو بدمیقسمت سالن د نیتر یرا در گوشه ا یا هیناگهان سا
  یکی رنگش در تار ی. چشمان قهوه ادمیکش یاز سر آسودگ ینفس  شیچهره آشنا دنیبرداشتم. با د

 کرده بود.  یچی . دستش را باند پدندیدرخش یم

 گفتم:  نی و در همان ح دمیکش میموها انیدستم را م 

 بابا!   دمیترس  ن؟یراد  ییتو-

 یمعده ام به هم م یکی. از آن همه نزدستادیا میلحظه نگاهم کرد. جلو آمد و درست رو به رو چند
 تکان خوردند و... ش ی شدم. دستانش را مشت کرد. لب ها یو دچار دلشوره م دیچ یپ

 بودم.   لحظه کر کی یبرا یکر بودم. کاش حت کاش

 گونه اش سر خورد و زمزمه اش جگرم را سوزاند. یلجوجانه رو  یاشک قطره

 بن بست آرزو کردم!  هیجاده برات  نیاز ا-

. سرم  فتمی بود؟ از کنارم گذشت و رفت. دستم را به اپن گرفتم تا ن  یچه مصراع نی! ایشاعر لعنت یآ
  ادمی. دیچ ی پ یکه با او داشتم دور سرم م  ییرفت؛ بلکه تمام روزها  ینم جیرفت. نه! سرم گ یم جیگ

عام اشک    که در مال یگذاشت و پسر یقدم م ابانیکه همچنان مغرورانه در خ یآمد رفتنم را. دختر
 به سمت پسر برگشت و گفت:   یظاهر یکه با حرص  ی. دخترختیر یم

 دنبال من؟  یراه افتاد یواسه چ-

 گفت:  یپر بغض یرا پس زد و با صدا شی اشک ها پسر
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 !گهید رمیام؟ خب منم دارم م یبرم دنبال زندگ یمگه نگفت-

 خورد! یاز آن دختر به هم م حالم

 بن بست آرزو کردم." هیجاده برات  نیشد: "از ا یمدام در گوشم پژواک م شی را گاز گرفتم. صدا لبم

بن   میتو برا نکهیجان! قبل از ا نی ن بست؟ رادجز ب یزیام چه نام داشت؟! چ  ستادهیکه من ا  یینجایا
بن  یآرزو  میبرا یدانم قبل از تو چه کس یبودم. فقط نم دهیمن به بن بست رس  ،یبست آرزو کن

 !  دیچنگ انداخت و دامنم را چسب نی بست کرده بود که چن

که بر اثر خواب دورگه  ییبه سمتم برگشت و با صدا  ری و به سقف نگاه کردم. جهانگ  دمیپتو خر ریز
 شده بود گفت: 

 ؟ یکجا بود-

 . دمیکش یا ازهیخم

 ...یرفته بودم آب بخورم. راست-

 و ادامه دادم: دمی کش یا ازهی خم  دوباره

 اومد خونه.  نیراد-

 کرد و چشمانش را بست. یاخم

 احمق! یبه جهنم! پسره -

 را گاز گرفتم. لبم

 کرد،  یم یکار ن یقبول کن اگه پدر تو هم چن نگو! گناه داره.-

با موضوع   د یداره. اگه مادرش زنده نبود شا ازی فقط به زمان ن نی. رادیداشت یرفتار رو با پدرت م  نیا 
. باهاش  طیبره وفق دادن خودش با شرا  یکم زمان م هیاومد. اما حاال که مادرش هم هست   یکنار م 

 نداره. یری مدارا کن. اونم تقص

 .دیکش  یقیصورتش و هر چه فحش بلد بودم نثارش کنم. نفس عم  یخواستم تف بندازم تو یم
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 ... ادیز یلی خ  یلی! خ بهیعج   یلیخ  نی. رادیدونم دل ینم-

  ین یراد ریبودم. فکرم درگ  داریشب ب یاما من تا آخرها د، یرد و بدل نشد. او خواب   نمانیب  یحرف  گرید
بود که او  نیکه تنها سخنش ا یبه فکر منافع خودش. پدر یپدر یاهویبود که گم شده بود در ه

  یوبه ر نی! فکرم از رادگریخسته اش کرده. خب خسته اش کرده بود که کرده بود! پسرش بود د
گفته  نیکه به راد  ین یدروغ یدادم. تاوان آن "دوستت دارم" ها یکه تاوان م ی شد. من  دهیخودم کش

 ها همه تاوان آن دروغ ها بود؟ آن "عشقم" گفتن ها؟  نیبودم؟ ا

 

 "بسته راه نفسم بغض و دلم شعله ور است 

 "یکه به او فحش پدر داده کس یمیتی چون

*** 

امروز برگشته بود و به  رایبود که خانواده مهرپرور شام را مهمان ما باشند. الم  نیشب قرار بر ا آن
کردم   یحس م  یتمام مدت از اتاقش خارج نشد. گاه نیمشغول بودند. راد یحساب  ترایهمراه م

و با   ردصبحانه ب  شیبرا رایالم ی شود، اما وقت  یازش خارج نم ییافتاده که صدا شی برا  یقطعا اتفاق
به   یبودم و گاه ششانیبرگشت، از سالم بودنش مطمئن شدم. من هم در آشپزخانه پ یعاد یصورت 

 کردم.  یم یزی زور التماس، کمک ر

به پوست سرم   میکردم موها یگرفتم چون احساس م یدوش م  دیغروب بود. با یها کینزد 
آمد. اول  یشدم که از اتاق افسانه خانم م  ییمتوجه صدا ستادم،یدر اتاق ا  یاند. تا جلو دهیچسب

آهسته ام را  یشوم اما نتوانستم در برابر آن حس سرکش مقاومت کنم. قدم ها الشیخ  یخواستم ب
خواند مرا در جا متوقف کرد.   یم  یلرزان یکه با صدا  یو مرد تاریگ یچرخاندم. صدا اتاقبه سمت 

  ری و وارد اتاق مشترک خودم و جهانگ  دمیکش یمادرش برده بود؟ آه یرا برا شی! درد و دل هانیراد
بود.   نشیسرآست یبه خانه آمده و مشغول بستن دکمه ها  ریآمدم، جهانگ رونی ز حمام با یشدم. وقت

 اجبار.  یاز رو یزدم؛ لبخند یبخندل

 سالم.-

 سمتم برگشت.  به
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 زم؟ یعز یبانو. خوب  زی به به! سالم بر دل آو -

  یخواست به حال بدبخت ی. دلم مدمیگونه اش را بوس ینیری خودش یپنجه پا بلند شدم و برا یرو
 کنم. دستم را دور گردنش انداختم. هیگر یها یها میها

 آقا.   یخسته نباش-

 ره.   یام در م یخستگ  نمیب  یتو رو م -

بستم. سپس به سمت کمد    شیرا برداشت و خواست ببندد که دستم را جلو بردم و خودم برا کرواتش
بود. به همراه  یسنت یها هیرنگ با حاش  یکت و دامن زرشک  کیآن شب  یام برا یرفتم. لباس انتخاب 

 دتخت نشسته بو یتمام مدت رو  ری . جهانگدمیرا پوش می بود. لباس ها یمشک  یشال و جوراب شلوار
باالتر نشان  یستم سنم را کمخوا یکردم. م  یمختصر اما زنانه ا شیمشغول بود. آرا لشیو با موبا

 بهتر بود.  نطوریدهد. ا

 جهان؟ خوب شدم؟ -

 لب نشاند و گفت:  یرو یرا باال آورد. لبخند  سرش

 .یهست  یعال ی. عال زمی. آره عزیخوب شهیتو هم-

 شد گفت:  یکه از اتاق خارج م  یدر حال بعد

 کار کردن. یچ  رایو الم ترایم نیا نمیمن برم بب-

که   یرنگم کردم. چشمان یبه چشمان مشک ینگاه نهیرا تکان دادم و او هم از اتاق خارج شد. از آ سرم
  گریباز نی برتر نیبلور مرغیس دی . بادمیکش ی. آهیچارگی و درد ب یزدند؛ خستگ  یم ادیرا فر یخستگ

 دادند.  یرا به من م یزندگ   الیزن در سر

  یوقت نم  چی. هدمیکش یشد. آه  دهیانه خانم کشاتاق خارج شدم. نگاهم به سمت در اتاق افس از
به او نگفته. قطعا   یزی چ نی. من جرعتش را نداشتم. مطمئن بودم رادنمیرا بب نیتوانستم افسانه غمگ

رفت. او    یهم که اصال سمت اتاق نم ری خواهد مسبب بدتر شدن حال مادرش باشد. جهانگ ینم
 "زشته بهش بگم بابا".  دیحق داشت بگو نیتوجه بود. راد یب یادیز
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زدم و کنارش   یزد. لبخند یگاز م اریتنها نشسته بود و خ ترایکردم. م  یط  ن ییپله ها را رو به پا 
 نشستم. دامنم را مرتب کردم و گفتم: 

 ؟ یدون یخانواده که مهمان ما هستن م نیدرباره ا یزیتو چ-

 را تکان داد.  سرش

دارن. پسرشون آقا مهراز هم با   یو همکاره. رفت و آمد خانوادگ کیشر انرخ یمهرپرور با جهانگ  یآقا-
 با هم دارن.   نیماش  شگاهینما هیهستن و  قیرف  نیآقاراد

بحث   کی نی که با راد یجالب نبود. همان روز  ادیز دارمانید نیمهراز افتادم. اول ادیگفتم و به  یآهان
 چانه ام زدم.  ریبودم. دستم را ز دهی. کال چند کلمه از او شنمیداشت نشیدر ماش یحساب 

 بچه دارن؟  هیفقط -

 تکان داد. یرا به نشانه منف   سرش

 هم دارن. مهرآنا و مهرگان. از آقا مهراز کوچک تر هستن.   گهینه. دوتا دختر د-

 ام را باال انداختم و گفتم:  چانه

 ترسم. نکنه بهم بد نگاه کنن...  یمن م ترا؟یم-

 گفت:  یآرام ینگاهم کرد و با صدا  یچشم ریز

  یلیخود منم، خ نیهم بکنن حق دارن. هم یاگه فکر  یاما خب... حت  دیخانم ناراحت نش زیدل آو-
 حرف رو زدم.  نیخوام که ا  یکنم...معذرت م  ی درباره تون نم یجالب  یفکرها ادیز د،یببخش

 . دمیکش یانداختم و آه نییرا پا سرم

بزنن که بدنامشون کنه.  ییدست به کارها شنیوقت ها مجبور م  ی. آدم ها بعضیآره ، حق دار-
ازشون بسازه. منم  د یسف یشونی گاو پ هیبکشونه هم   یخودشون رو به تباه ندهیکه هم آ ییکارها

 ! دیسف یشون یشدم همون گاو پ 

 بحث را عوض کردم. عیسر
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 کجاست؟  ری جهانگ-

 زد ، پاسخ داد:  یبه قابلمه م یکه سر یجا بلند شد و در حال  از

 فکر کنم رفتن داخل کتابخونه. -

  نهیاالن است که خودش را از س نی کردم هم یبه صدا در آمد. قلبم به تپش افتاد. احساس م زنگ
  ری انگام را با زبان تر کردم. جه  دهیخشک ی. دستانم از استرس عرق کرده بود. لب هااندازدی ب رونیب

  انیم در یدست ها روز نیکرد. تمام وجودم پر شد از انزجار. ا ریانگشتان دستش اس انیدستم را م
  نیگرفته بودند. چه قدر از ا یدستان پدرش جا  انیشدند و حال در م  یم ریاس نیزندان دستان راد

 آمد.   یبدم م  زیدل آو

 را جلو آورد و کنار گوشم گفت:   سرش

 .فتهی ب  یاتفاق ستینگران نباش! قرار ن-

 من احساسم را کشته بودم؟  نکهیمهم تر و وحشتناک تر از ا یرا تکان دادم. چه اتفاق سرم

لب نشاندم و   یرو یتصنع  ی. لبخندمیستادیدر ا یاستقبال جلو یبرا ری در را گشود. من و جهانگ رایالم
 شم. کردم آرام با یسع

 یفشرد،برا یرا به گرم ری با اقتدار پا در خانه گذاشت و دست جهانگ ما،یخوش س یکه مرد نیهم
مهرپرور به سمت من برگشت.   یمورد است. آقا یکه حضورم کامال ب  دمیرس جهی نت نیبار به ا  نیهزارم
 زدم.  یاش کرده بود. لبخند یشانی پ نتیرا ز  یداشت و اخم یجوگندم  ییموها

 . دیسالم. خوش اومد-

 خم کرد.  یرا به نشانه احترام کم  سرش

 باهاتون خوشوقتم.  ییسالم خانم جوان. از آشنا-

 . نیهمچن -

خوش    یبودند! بعد از او، زن هی. چقدر شبستادهیا میکردم نمونه سن و سال دار مهراز جلو یم  احساس
  نیو جذاب بود و من مطمئن بودم اگر در ا بای زدند. ز یق م رنگش بر یتونیپوش وارد شد. چشمان ز
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سپس به    وداد  ری به جهانگ مانهی صم یخود بوده. سالم  یبرا یفرشته ا یدر جوان باست،ی سن انقدر ز
که سال هاست مرا   ی. همچون شخص دمید یمهرپرور را در او نم  یآقا بیسمت من آمد. آن نگاه عج

جمله اش،  انی کرد. اما با گفتن کلمه "دخترم" در پا یز خوشبخت شناسد، با من دست داد و ابرا  یم
 همسنکه  یدخترش بودم و همسر مرد یانداختم. من جا نییتمام وجودم بغض شد و سرم را پا

 پدرم بود.  

. او هم دمی خجالت کش  یدر حضور او افتادم و حساب نیآن روزم با راد یدعوا  ادیکه وارد شد،  مهراز
نثار من کرد و به سمت سالن رفت. از پشت نگاهش کردم. او هم  ینگاه میسالم کوتاه با ن کی تنها 

 داشت.  یاستوار بر م  یمانند پدرش قدم ها

بود،   بای داشت. ز یداشت و او هم با اقتدار گام بر م  یچرخاندم که قد بلند ینگاهم را به سمت دختر 
کم رنگ خودش را   یآرام دستم را فشرد و با لبخند  د،یمن که رس که دلبر باشد. به یاما نه در حد
گرد وارد شد. پره شالش   یو صورت  یتون یز یبا چشمان  ی نقش  زیکرد. بعد از او دخترک ر یمهرآنا معرف 

 سهیهمچون مادرش. او در مقا ی خاص  ییبای و با من دست داد. او مهرگان بود با ز  دیجلو کش  یرا کم
 هول و پر استرس بود.   یبود. مهرگان کم یاریتفاوت بس  یرابا مهراز و مهرآنا دا

 رای و الم  ترایاز م ریمبل تک نفره نشستم و نگاهم را به گلدان گوشه سالن دوختم. جهانگ یرو آرام
  ینظر داشت. از طرز نگاهش خجالت م  ری مرا ز یرچشمی کنند. خانم مهرپرور ز ییرایخواست که پذ

 مهرپرور به سمتش برگشتم. یآقا یمبل جا به جا کردم. با صدا  ی. خودم را رودمیکش

 کنم.  ارتتونیمشتاق بودم ز  ی لیحال شما چطوره خانم؟ خ-

همسن و سال پدرش   یمرد غهیکه به خاطر پول ص یدختر جوان دنید یبرا چکسی! هیدروغ عجب
 .شده بود مشتاق نبود

 شدم.  مانیآن را بر لب نشاندم پش نکهیکه خودم هم از ا یزدم. آنقدر مصنوع  یلبخند 

 هیبا شما و خانواده اتون ما داریبودم. د دهیجان شن  ر ی رو از جهانگ  فتونیبه لطف شما. من هم تعر-
 افتخاره. 

 حد لفظ قلم صحبت کنم؟  نیگرفته بودم تا ا ادی یک من
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که  یعطر یشناختم و بو یآمدند. صاحب شان را م یم  نییز پله پا که ا دمیرا شن  ییقدم ها یصدا 
 انداخت.   یبالفاصله بعد از حضورش با خود به ارمغان آورد، قلبم را به تالطم م 

 . ستیقامت صاحب عطر را نگر نی مهرپرور با تحس  یآقا

 پسر؟  ی! چطورنیبه! آقاراد-

شده اش بود.    یچی به من انداخت. تمام مدت نگاهم به دست باند پ ینگاه مین یچشم  ریز نیراد
 به تمام معنا بود.   وانهید کیو نگاهم را از دستش گرفتم. او  دمیکش  ینفس پر حرص

 یاز مبل ها نشست. تمام مدت متوجه هول زدگ ی ک ی یمهرپرور، رو یاز دست دادن با آقا پس
متوجه شدم   میکه نشست نیزدود. هم یم یال کاغذاش را با دستم یشان یمهرگان شدم. مدام عرق پ

 گفتم:  یآرام یزند. به سمتش برگشتم و با صدا  یاش دارد خودش را باد م یبا شال سنت 

 مهرگان جان، گرمته؟ -

 لب نشاند.  یرو یتصنع  یلبخند

 هستم. به خاطر... به خاطر اونه.  ییکم گرما هیراستش من -

 دخترک را تحت فشار نگذاشتم. نی از ا شتریرفت. ب یهم م یهوا اصال گرم نبود و بلکه رو به خنک اما

 م؟یکم هوا بخور هیتراس  یتو  میبر یدوست دار-

. هوا میگفتم و با هم به تراس رفت  یقبول کرد. با اجازه ا عیبود که سر یفرصت نیمنتظر همچ  انگار
 موهبت بزرگ بود.    کیکرمان،  یاقت فرساط یهم در گرما نیخنک شده بود و ا یکم

  یدر سالن هست که آزارش م  یزی چ دمیآرام گرفته بود. فهم یگوشه چشم نگاهش کردم. انگار کم از
 شود تمام حرکاتش پر از اضطراب باشند. یکه موجب م یزیدهد. چ

 چند سالته؟-

 را از رو به رو گرفت و در جواب سوالم گفت:  نگاهش

 . کیو  ستیب-
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 ؟ ییجودانش-

 را به نشانه مثبت تکان داد.  سرش

 خونم.  یم ییآره. ماما-

 زدم.  یلبخند

 چه خوب!-

 جلو آورد. ی و آن را کم دیرا به پره شالش کش دستش

 ؟ یشما چ -

 دادم. رون ی را آه مانند ب نفسم

 .وتریکامپ  یو پنج سالمه. منم دانشجوام. مهندس  ستیب-

 را تکان داد و گفت:   سرش

 باشه. شتریب دیکردم سنتون با یمن فکر م-

 روشن شده بود.   یکم نور یدادم که با چراغ ها یمسکوت اطیاز او گرفتم و به ح  نگاه

 هم کوچکترم.  نیاز راد ی. اما من حتیفکر رو کرد نیازدواج کردم ا دیبا جهانگ نکهیآره، به خاطر ا-

 ، اما باالخره آن را به زبان آورد. داشت دیدر گفتن حرفش ترد انگار

  فیساله شدن ح یمرد پنجاه و اند هیسن کم زن  نیزنم، اما... اما با ا  یحرف رو م نیکه ا دیببخش-
 .یداشته باش  یبهتر یها ت ی موقع یتونست  یکردن خودت نبود؟ شما م

 . ستینگر یکه هالل کوچک ماه درش نشسته بود و مرا م یشب چشم دوختم. آسمان اهیآسمان س به

که   ییاز کسا یک ی ای ،یخودت فدا بش دیبا ایکه  ادی م شیانسان پ یبرا یمشکالت  هی یگاه-
بود.  دهیفا یدست و پا زدم ب یمشکل فرو رفتم. هر چ   نیباتالق هم  یتو قای. منم دقیدوسشون دار

سرنوشتم.  ی. منم زانو زدم جلویبکن  یتون یکه م هی شدن در برابر سرنوشت تنها کار میتسل یگاه
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سرنوشتش    یتو یکس دست چیاما من مطمئنم ه شهیبه دست خود آدم نوشته م گنیکه م  ینوشتسر
 نداره.

 و درشتش نگاهم کرد.  یتون یچشمان ز با

 کنه.  یاما خدا عادله. مشکالت رو حل م -

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 کرد. یم میهمه تقس ی اندازه برا هیرو به  ی. اگه عادل بود خوشبختست یخدا اصال عادل ن-

 بگم... یدونم چ ینم-

 زدم.   یخند تلخ

 تو رو هم ناراحت کردم.  م،یبگذر-

 کنه. ی خودش رو خال دیوقت ها آدم با ینه ، بعض-

 .یممنون که به حرف هام گوش داد-

خاموش و روشن   شی رو یصفحه اش سر دادم. نام و عکس کت  یو. نگاهم را ردی در دستانم لرز لیموبا
 را صاف و تماس را برقرار کردم. میشد. صدا یم

 جانم؟ -

 دلم را شور انداخت.  یلحظه ا ،ینگران و مملو از ترس کت  یصدا

 ؟ ییکجا ز؟یدل آو-

 به مهرگاِن آرام انداختم. ینگاه

 با خانواده اش اومده.  ریاز دوستان جهانگ یک یخونه ام. -

 زد.  خی که گفت، تمام بدنم  یجمله ا با

 !زی. بدو دل آومارستانی ب ایب  نیآب دستته بذار زم-
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 شد. با تته پته گفتم: یدلم خال ته

 چرا؟  مارستانی...ب یب-

 : دینال هیگر با

 ... اریدان-

 : دمیکش  غی. جامدی بابا ن یلحظه ا ی. نفسم برادندیلرز زانوانم

 ؟ یچ  اریدان-

 )...(. تو رو خدا زود باش!  مارستانیب  ای فقط ب-

  میبازو یدستش را رو  یسرم فرود آمدند. مهرگان به آرام یرو یممتد، همچون پتک  یبوق ها یصدا
 گذاشت. 

 ...یاتفاق -

ظاهر آشفته و صورت مشوشم  دنیبا د ری . جهانگدمیزدم و به سمت سالن دو رونیاز تراس ب  عیسر
 گفت: 

 شده؟  یچ-

 از اشک تار شده بود. هق زدم:  یاش در پس پرده ا چهره

 زنگ زد.   یاالن کت نی . هممارستانهیب  اریدان-

شانه ام  یمتعجب از جا بلند شد و به سمتم آمد. دستش را رو یمهرپرور نگران و تا حدود خانم
 گذاشت و گفت: 

 آروم باش! دست و پات رو گم نکن! -

 گفتم:  یبلند ی، با صدا هیگر انیم

 ... مارستانیبرم ب دیخدا! داداشم...با ی. واستیچطور نگران نباشم؟ اون حالش خوب ن-
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 گفت:  نیاز جا بلند شد و خطاب به راد ریجهانگ

 . مارستانی رو ببر ب زی پاشو دل آو-

 به سمتم آمد و ادامه داد: سپس

 ش. انشاهلل که حالش خوبه. نگران نبا-

 را برداشت و گفت:  لشیو موبا چیسوئ نیبودم واقعا حالش خوب باشد. راد  دواریمن ام و

 . میبر  ایب-

و من تمام مدت   مینزد یکدام حرف  چیرا ه ری. تمام طول مسمیو از خانه خارج شد دمیدو دنبالش
افتاده بود؟ دستان لرزانم را در هم گره کردم. برادر    اریدان یبرا یچه اتفاق ی عنی. ختمی ر یاشک م

 عذاب بکشد؟  دیبا  یام تا ک چارهیب

 . دیفرمان کوب یرو یمشت نی! رادیقرمز لعنت  چراغ

 ! یلعنت-

 به من کرد.  ینگاه مین

 شه؟یخوب م  اری دان یری االن آبغوره بگ-

 نگاهش کردم و گفتم:  ظیغ با

و   رمیم یگذره م یمن هر لحظه که م یدون  یغم! تو که نم یب  یعل  یآقا یحرف رو بزن  نیهم ا دیبا-
 تو سرم کنم؟  یچه خاک  ادیسرش ب  یی. اگه بالاره ی دان یزندگ ی. تنها بهونه من براشمیزنده م

 لب زمزمه کرد:  ریز

 . یدوست داشت اریکاش من رو هم اندازه دان-

 د.در دلم بر پا ش  یداند چه آشوب یزدم. اما خدا م دنیرا به نشن  خودم
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  یم نهیخودش را به س انهیانداختم. قلبم وحش نییپا  عیکه ترمز زد، خودم را سر مارستانیب یجلو 
 تاب بودم.   ی. ب دیکوب

توانستم حرف بزنم. حضور   یو نم دیچرخ  یزدم. زبانم نم  ینفس نفس م  دم؛یکه رس رشیپذ یجلو
 به من انداخت و رو به پرستار گفت:  ینگاه نگران  میرا کنارم حس کردم. ن نیراد

 . نجایپسربچه شونزده هفده ساله رو آوردن ا هی نکهیخانم مثل ا-

 مشکلش؟ -

آب دهانش را با تعلل قورت داد    نیچنگ انداختم. زن با ترحم نگاهم کرد. راد ن یراد  یبه بازو هیگر با
 و گفت: 

 . نجایدونم آوردنش ا یدونم. فقط م ینم-

 : د یو پرس سرش را تکان داد زن

 اسمش؟ -

 کردم گفتم:  یکه تته پته م یدر حال دیلرز یکه م یبار من با صدا نیا

 نواب.  اریدان-

 اتاق، ته سالن.  نی طبقه دوم، آخر-

 را مشت کردم و گفتم:  دستانم

 سرش اومده؟ ییچه بال-

 نگاهم کند پاسخ داد:  نکهیبدون ا زن

 . فتادهیبراش ن  یسکته ناقص رو رد کرده. خوشبختانه اتفاق-

 سر خوردم. نیزم  یزدم و رو میبه موها یسست شدند. چنگ زانوانم

 ... اریدان-
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 توان تحمل وزنم را نداشتند.  میرا گرفت و کمکم کرد تا بلند شوم، اما پاها میبازو  ریز نیراد

 ! آروم باش تو رو خدا.یدل-

 زدم:   غیمشتم گرفتم و ج  انیرا م  راهنشیپ قهی

 سکته ناقص رو رد کرده.  گهیکه آروم باشم؟ داره م یخوا یازم م  یچه جور-' 

  راهنشیکرد. به سمتش رفتم. به پ یبا اخم نگاهم م وانیاز پشت سرم آمد. برگشتم. ک ییآشنا یصدا
 چنگ زدم.

 خوبه... اریبگو حال دان  یت داردوس یتو رو جون هر ک وانیک-

  نیخشم دستانم را از لباسش جدا کرد و مرا به عقب هول داد که باعث شد تلو تلو بخورم و قبل از ا با
 مانع شود.  نیراد فتم،ی ب  نیزم یکه رو

 .یکه بود یمگه برات مهمه؟ برو همون قبرستون -

که در آن به اجبار روز   یدم و او از قبرستانبو  مارمیبرادر ب گانهیحال  یایکرد. من جو ینگاهش م ناباور
 زد؟!   یگذراندم حرف م یم

 زد.  یپوزخند

. برو خجالت  مارستانیتخت ب  یآشغال افتاده رو یبه خاطر تو اری! دان؟یکن ی نگاه م یچرا اونجور-
 بهم؟  یزل زد ییبکش. با چه رو

 زمزمه کردم:  مبهوت

 تو؟  یگیم یچ-

 هم فشرد.  یچند لحظه رو یرا برا  چشمانش

 .یاون کثافت شد غهیص  دیفهم اریدان-

کردم    ی. احساس م دندیحس شده بودند. زانوانم لرز ی بدنم ب ی. تمام اجزادیدور سرم چرخ  ایدن
 . دیآمد و محکم مرا در آغوش کش یبخورم اما دست نی حاالست که زم نیهم
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 سوزاند.  یده بود جگرم را متر ش ظی. پوزخندش که حاال غلدمیرا د وانی تار ک ریتصو 

 ده؟یجد شونیا-

 گفت:  یعصب یبا اخم و لحن  نیراد

 نداره. یکه حال خوش دینی ب یکنم! م یمحترم! خواهش م یآقا-

 . دیلرز یم میرا باال آوردم. صدا دستم

منه. اومدم ابروش رو درست کنم، زدم چشمش رو   ریتقص شهیکه م ی. هر چگهیراست م ن،ینه راد-
 هم کور کردم... 

 ادامه دادم: وانیرو به ک سپس

 وان؟یکجاست، ک -

  نانیتوانم با اطم ی. ممیبه سمت پله ها رفت نیو به پله ها اشاره کرد. به همراه راد  دیکش یپوف وانیک
 ی. ممی سالن رفت یه سمت انتهاخوردم. با هم ب یم  نینبود، قطعا با سر زم   نیاگر راد میکامل بگو

به سمتمان  من، دنی. با دستادهی ا یاتاق  یرو به رو شی بدهم و پر از تشو صی را تشخ  یتوانستم کت
کشد.  ی احساس کردم نفس نم  یافتاد، لحظه ا نی. تا نگاهش به راد دیو مرا در آغوش کش دیدو
 کرد. زی چشمانش را ر یکم  یانداخت. کت نییو سرش را پا دیکش ششیبه ته ر یدست نیراد

 ؟ یخودت  ن؟یراد-

 نگاهش کرد و گفت:  یرچشم یز نیراد

 ؟ یجان. خوب ونیسالم کتا-

  میمتعجب و درمانده بود. اشک ها یکم  د،ید یرا م نیراد  نکهی. از ادیاش کش  یشانیبه پ یدست یکت
 : دمیپس زدم و پرس  نمیرا با سر آست

 کجاست؟  اریدان-

 به اتاق کرد و پاسخ داد:  یخود آمد. اشاره ا به
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 . ادی فعال. دکتر گفته تا فردا بهوش م هوشهی ب-

داخلش  یو از فشار دردها  دیکش ی م ری کردند. قلبم ت ینم یاری می. پاهادمیرا به سمت اتاق کش خودم
 زد.  یم ادیفر

شده بود که هر لحظه  و الغر  فیمدت آنقدر نح  نیمن در ا اریبود. دان دهیرنگ پر  مارشی ب یمایس 
دستانم  انیگرفتم. دست سردش را م یجا یصندل   یکه خواهد شکست. کنارش رو یکرد یاحساس م 

کردم. اما اشک   یهق هق نم گریگونه ام گذاشتم. د یآن را رو  ش،یرو یگرفتم و پس از زدن بوسه ا
 کردند.   یم  سیوقفه صورتم را خ یب میها

 : دمیعجز نال با

  یکار رو کردم. نم نیمن فقط به خاطر تو ا زم؟یفدات شم. عز دی. ببخشیداداش  دیببخش  ار؟یدان-
 ؟ ینگاهم کن یخوا

 .دندیلرز میتخت گذاشتم. شانه ها یرا رو سرم

 ... اریدان-

 

**** 

 

باال برد. به گوشه کتم چشم دوختم.  یو دامنم را کم  دیوز  یبودند. باد  دهیخشک  یریچون کو میها لب
را به سمتم  یکاغذ وانیرا کنارم حس کردم. ل  یها راه افتاده و آمده بودم. حضور شخص  با همان لباس 

حلقه کردم.    وانیلشد. انگشتانم را دور  یآمد و در هوا محو م یم رونیب وانیگرفت. بخار رقصان از ل 
  یزده ام باعث شد که حس کنم انگشتانم کرخت شده اند. چشمانم م خیداغ با دستان  وانیتماس ل 

نگاهم  نیغمگ نی. راددمیام را باال کش ینی دستم جان باخت. ب یو رو دیآرام چک  یسوختند. قطره اشک 
. دیدستش را عقب کش عیسرو   دیبه خود لرز یاما لحظه ا چد،ی کرد. دستش جلو آمد تا دور کمرم بپ

 و گفت:  دیکش شی موها انیم یماندگ دستش را با در یکیآن 

 که حالش خوبه.  اری دان ؟یکن یم هیچرا گر  گهید ز؟یدل آو-



 ی شان یپر عمر کی

55 
 

 را پس زدم. میها اشک

با من نخواهد داشت. قلبم داره له   ی. قطعا رفتار جالبادی بهوش ب اریام که دان ینگرانم. نگران وقت-
 فهمن من رو؟  یکنن؟ چرا نم  ی! چرا درکم نمیدرد لعنت نیبار ا ریز شهیم

 گذاشتم و ادامه دادم: میگلو یرا رو دستم

ام رو تباه کردم.   ندهیآ اریکنه. من به خاطر دان یداره خفه ام م یبغض لعنت  نی. انیخسته شدم راد-
من مطمئنم که   نیگفت؟ راد یم  یبه جاش بهم چ وانیک یدیکردم. د یمن به خاطر برادرم فداکار

 گردونه. یزم رو بر مهم ا ار یخود دان

 لحظه در سکوت نگاهم کرد و بعد چانه باال انداخت.  چند

 . یقبول کن که اشتباه کرد ز،یدل آو-

 نگاهش کردم.  درمانده

 شماتتم نکن.  گهیو سرزنش شدم. تو د  دمیحرف شن یمن به اندازه کاف نیراد-

 را با زبان تر کرد و گفت:  شیها لب

 یرو برگردوندن ها نیکه مسبب تمام ا یقبول کن  دی. باز ی. دل آویرو مرتکب شد یبزرگ  یلیاشتباه خ-
 .  یخودت گران،ید

 اخم نگاهش کردم.  با

 یدرمانش نداشتم. وقت نهیپرداخت هز یبرا یگم پول ی دارم م  ؟یفهم  یکردم؟ م یکار م  یچ یگیم-
 !گهید ختمیر  یتو سرم م یخاک  هی دی. باالخره بادمیراه همون د  نیرو داد، بهتر شنهادیپدرت اون پ

  نیاز ا شتری ب هی. گفتم نذار قض ستیشده برام مهم ن یرو فسخ کن. گفتم هر چ  غهیمن بهت گفتم ص-
 افتاد. یاتفاق نم  نیا یکرد ی. اگه قبول م دمیرو م  اریدرمان دان نهیجلو بره. گفتم برگرد خودم هز

 اش فرود آمدند. نهیس یرو   فمیضع یها مشت

 ؟ یقبول کن یخوا ی. چرا نمیمثل من بسوز  یآدم یبه پا  دی! تو نبانیدوستت ندارم راد-
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 باال رفت. یکم  شیصدا

 .یپس البد بابام رو دوست دار ؟یدوستم ندار-

 کردم.  یبلند هق هق م یبود. با صدا دهیامانم را بر هیگر

ظلم رو به تو   نیتونستم ا یمدته. من نم هی ی. فقط براستین یشگیفرق داره. اون هم ری جهانگ-
 شد.   یم یشگیبکنم. چون ازدواجم با تو هم

 باال رفته بود.  شیصدا

 ساختم. یرو برات م   یزندگ نی ها بعد از ازدواج عاشق شدن. من دوستت داشتم. بهتر یل یخ-

 اومد. یهمون چند سال به وجود م  یتو اد،یبه وجود ب  یاگه قرار بود عشق-

 .دیاز گوشه چشمش چک  یاشک قطره

 ؟یداد بمی بود؟ چرا فر یپس اون دوستت دارم ها چ-

 رفت.  لی تحل میصدا

 هیخواستم  ی بود. من فقط م یعادت و وابستگ هیدوستت نداشتم، اما دوست داشتنم در حد  گمینم-
با تو موندن رو   گهیاومد، د شیهم که پ اریوع داننبودن ها رو با بودن تو پر کنم. نتونستم. موض یسر
  ،یخوشگلتونن تو رو دوست داشته باشن. تو   یهستن که م یادیز ی! دخترهانیندونستم. راد  زیجا

 . گهیبهت نه نم یدست بذار یرو هر دختر ؛یپولدار ،یپی خوشت

 چند لحظه بست و گفت:  یرا برا  چشمانش

 .زی منو دل آو یفهم ینم-

 ؟ ی فهم یتو منو م-

 : دیرا با پشت دست پاک کرد و با عجز نال   شیها اشک

 ... زیدل آو-
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من شکسته بود و من باز   یشدم. او باز غرورش را جلو رهیرنگش خ  یقهوه ا یها  یلحظه به گو چند
دوباره در پوسته مغرور و   نینبودند تا راد  یمحکم لیها دل نیپس زده بودم. ا  یرحم یهم او را با ب 

 فرو برود؟  الشیخ  یب

 .م یرس ینم  جهی وقت به نت چیست. ه دهیفا ی من و تو ب نیبحث ب -

 از جا بلند شدم و ادامه دادم: سپس

 . یبر  یتون ی. م ستین یازیبهت ن گهی. دمارستانیب میرسوند نکهیممنون بابت ا-

 شلوارش گذاشته بود، گفت:   بیکه دستانش را داخل ج یهم بلند شد و در حال او

 ارم؟ یبرات لباس ب  یخوا ی. میستیراحت ن   نایبا ا-

 ن...-

 . دیحرفم پر انیم

 !ارمیم-

گرفت.   شی را در پ نگیاز جانب من بماند، از کنارم گذشت و راه پارک  یمنتظر حرف نکهیبدون ا سپس
  یکه م یمرد کامل. شخص کیمرد فوق العاده بود.  کی. او  ستمیخود را بغل کردم و به راه رفتنش نگر

 نداشتم. یزیچ شی که جز دردسر برا یرا خوشبخت کند. اما نه چون من. من  یتوانست هر کس

شد اشاره کرد و   نشیکه سوار ماش  نیرا کنارم حس کردم. به سمتش برگشتم. به راد  یشخص  حضور
 گفت: 

 رفتن انشاهلل؟ -

 اخم نگاهش کردم.  با

 وان؟ یک یتمومش کن  یخوا  ینم-

 را باال داد. شی ابروها

 تمومش کنم؟! اومم...-
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 بودم ادامه داد: دهیکه تا به حال از او نشن  یرا با زبان تر کرد و با لحن شیها لب

 کنم.  ینه، تمومش نم-

 : دمیرا چند لحظه بستم و نال  چشمانم

 ...وانیک-

 خشم قرمز شده بود. آرام به عقب هولم داد. از

.  یکرد یم  دیرو هم با زهایچ نیفکر ا یاون گ*و*ه رو خورد یفت ر یسرخود سرخود بلند شد یوقت-
 .ینباشه، کمتر دوستت نداشتم. رسما خودت رو از چشمم انداخت  شتری ب  یمن از کت ز،یدل آو

 گفتم:  دیلرز یکه بر اثر بغض م  ییمشتم گرفتم و با صدا انیاش را م قهی

  اریکه کردم صرفا به خاطر دان یمهم تره. من هر غلط  ی زی برام و هر چ اریدان وان؟ یک یفهم  یچرا نم -
 بوده.

 : د یکش ادیفر یبلند یاش چرا کرد و با صدا قهیرا از  دستم

 یکه! م مارستانیتخت ب یاش رو یبدتر انداخت ؟یرو درمان کن   اری کار دان ن یبا ا یخواست  یتو م-
 تم بدم پولش رو؟ تونس یمگه من مرده بودم؟ مگه ندارم؟ نم ،یکار رو کن  نیا یخواست

 نشستم و زجه زدم:  مکتین یرو

کار   نیتونستم ا ی. من نمیدار  یشیگنجا هیگرفتم ، دو بار ، سه بار... باالخره تو هم  یبار از تو م هی-
 رو بکنم. 

 منم مهم هست... یتو مهمه، برا یکه برا یبه اندازه ا  اریدان-

 زدم.  یو خشم نفس نفس م یشدت حال خراب  از

 .یوقت اندازه من دوستش ندار چیبرات مهم باشه، اما ه اری دان دیشا-

 دهانم گرفتم. یرا جلو دستم
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کردم تو خانواده من از چشم افتادم. ازش متنفر بودم. به  یاومد، احساس م  ایبه دن  اریدان یوقت-
  یبهم و من از خودم م  دی چسب یم یاون ه یاحمق بود. ول زیچ هینظرم اون موجود کوچولو 

 ماز بچه ها بحثم شده بود. اونم منو هول داد و افتاد  یک ی سالم بود، تو مدرسه با  زدهیمش. س روند
 دید یسمتم. وقت دیبا مامانم اومدم خونه دو یمونده بود خونه. وقت اری. دستم شکسته بود. داننیزم

 چرا دستت اووف شده... یگفت آج ی. م دیدفعه بغضش ترک هیشده بغض کرد.  یدستم زخم

 زدم و ادامه دادم:  یتلخ  دلبخن

دستتو بوس کنم خوب  یتونست آرومش کنه. اومد کنارم نشست گفت آج  ی جوره نم  چیمامانم ه-
گفت خوب شد؟ اون روز انقدر نگرانم بود که حالم دگرگون شد. از  یم یشه؟ گفتم باشه. بوس کرد. ه

 .ست ین  زیموجود نفرت انگ هی اری دان دمیهمون لحظه عاشقش شدم. همون موقع بود که فهم

 را بغل کردم.  خودم

 شه،یحالش بد م یدرمان  یمیبعد از هر ش یوقت  نمش،ی ب  یم مارستانیتخت ب یرو ی! وقتوانیآخ ک-
. آخ رهی گ یم شی آت  گرمی. جشهیفرسته، قلبم تکه تکه م یکنه به خودش لعنت م  یضعف م یوقت

خونه کرده رو حس   نهیس نیا یرو که تو  یرد! تو دگمیم  یمن چ یفهم  یتو که نم وان،ی! آخ کوانیک
 . یکن  ینم

 زدم:   غیو ج  دمیام کوب نهیس یچشم دوختم. مشتم را رو  نشیرا باال گرفتم و به چشمان اندوهگ سرم

  یدرست و حساب یبابا هینبود. اگه منم مثل تو  نیتو مادر داشتم وضعم ا  ن یآره خب، اگه منم ع-
 داشتم انقدر بدبخت نبودم.

 صورتش گرفتم. یرا جلو انگشتم

 کشم. یم یمن چه درد  نکهیمن. فکر کن به ا ی لحظه خودت رو بذار جا هیلحظه، فقط  هی-

 زدم.  یبرگشت که پوزخند مارستانیاش را از درخت گرفت. به سمت ب  هیو تک  دیکش یپوف

 . یدی. حاال درد منو فهمگهیهه! آره د-

گذاشت و   مکتین  یلحظه بدون حرف نگاهم کرد. آمد و کنارم نشست. دستش را رو و چند ستادیا
 گفت: 
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 ؟ یکار کن یچ یخوا یاالن م-

 .دیصورتم کش یرا رو دستم

 خوام بکنم؟  یکار م یچ-

 نشده. رید دنی عقب کش  یهنوزم برا-

 نشست.  میلب ها یتلخ رو یلبخند

 !نیخوب بشه. هم  اریخوام دان  یاز دست دادن ندارم. فقط م یبرا یزیچ گهیمن د-

 دستش برگرداند. کیام را با  شانه

 ؟ ی تمومش کن یخوا ی! هنوز هم نم زیدل آو-

 و به چشمان نگرانش نگاه کردم.   دمیکش یق یعم  نفس

 . اریدرمان دان نهیپرداخت هز یبه ازا ر یجهانگ  غهیدارم. ص یقرارداد  هیمن  وان،یک-

  مانیاست پش اریکه شروعش کرده ام و تنها راه نجات جان دان یتواند من را از کار ی نمدانست  ینم
 کند.

 : د ینال

 .نهی کنه تو رو بب یقبول نم یبخشتت. من مطمئنم اون حت   ینم  اریدان-

 دستم جان باخت.  یو رو دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

 . نمشینخواد بب گهیباشه که د  نیا متیاگه به ق یخوب شه. حت   اریخوام حال دان  یمن م-

 گونه او هم سر خورد. یرو  یاشک قطره

 ! زیدل آو-

 دستش را دور شانه ام انداخت و مرا به خودش چسباند.  سپس
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نابود شدن هر   ی. چه جورنیبرام مثل خواهر و برادر خودم هست اریشناسمتون. تو و دان  یم یاز بچگ-
 نم؟ یرو بب یجفتتون رو هر کدوم به نوع

 و سرم را باال آوردم. دمیودم را عقب کشخ یکم

 یکه م  یا ندهیگذشتم؛ از آ زمی کنم. من از همه چ یکه خودم انتخاب کردم. تمومش م هیراه نیا-
 تونستم داشته باشم، من از همه اش گذشتم. یکه م ییتونست روشن باشه، از مقام باال

 رنگم دوختم و ادامه دادم: یمشک یرا به نوک کفش ها نگاهم

 .گهیرو گرفتم د سانسمیبه درس هم ندارم. ل  یازین گهیدانشگاه نرم. من د گهید دیشا  یحت-

 زمزمه کرد:  مبهوت

 !؟یگفت  یچ-

 پاک کردم.  میگونه ها یرا با پشت دست از رو میها اشک

 . اریخونه. ممنون بابت دان دیبر ی با کت-

 فکرش رو هم نکن. یحت-

 بلند شدم. تمک ی ن یرو از

  ششی. من پدیشینداره. چون فقط عالف م  یسود چیه  نجایکنم. بودن سه نفر ا ی! خواهش موانیک-
 . دیمونم. شما بر یم

 بماند.  شمیداشت در آنجا و پ یسع هنوز

 اومد... شی پ  یمشکل دیاما شا-

 . دمیبه صورتش پاش  یبخش  نانیاطم  لبخند

 .رمیگ  ی. اگر هم اومد باهات تماس مادی نم شی پ یانشاهلل که مشکل -

 بلند شد. مکتی ن یرو از
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 سر و وضع آخه؟ نیبا ا-

 شدم.  نهیبه س دست

 .اره یبرام لباس م  نیراد-

 کرد.  اخم

 اون پسره... -

 : دم یحرفش پر انیم

 . رهیپسر جهانگ-

 گرفت.  یحرص نفس با

 سنش کمه! -

 کال سه سال از تو کوچکتره. -

 و تا گردنش امتداد داد. دیکش شیموها ان یوحشتناک بودن. دستش را م شیها اخم

 افتصاحه که زن بابات از خودت کوچکتر باشه.  نیا-

 زدم و زمزمه کردم:   یپوزخند

 .گهیآره، خودش هم م-

رنگ شده ام را   یدور شد. موها  یگرفت و با "خداحافظ" کوتاه یلحظه نگاهم کرد. سپس نفس چند
آمد!  شیبه جا  یگریشال هول دادم. امشب قرار بود استرس چه را داشته باشم و چه استرس د ریز

ز  ی شوم. آنقدر ازش خاطره بد داشتم که به نظرم نفرت انگ مارستانیخواست وارد ساختمان ب  یدلم نم
گذر   یمارستان یب چیه یلومتری از صد ک گریخواست بروم و د یجهان بود. اصال دلم م طیمح  نیتر
  یکه اگر دست دکترها و داروها یاری ! داناریبه نام دان  یمانع بزرگ وجود داشت. مانع  کیکنم. اما ن

  دوام یتا ک ؟ینفسش قطع شده بود. اما تا ک  شیشان نبود، مدت ها پ دهیسر به فلک کش یزیتجو
 آورد؟  یم
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و    شیتا سرم را بگذارم رو دمیدل ناام یبرا  دیاز جنس ام یکرد. شانه ا یامن طلب م یدلم شانه ا 
. پس کجا بود آن یبلرزند از درد نبود عدالت در زندگ  فمی نح یو شانه ها زمی اشک بر ریدل س کی

دروغگو است.  کیکردم خدا  یفکر م یاما گاه م،یگو یزدند. کفر نم   یکه همه از آن حرف م یعدالت
 . یابی ی نم  یزیچ ،یانداز یم  ینگاه یبه زندگ یدهد و وقت یکه به ما وعده عدالت م ییدروغگو

 

 بودن خسته ام ؛ ی" از قو

 خواهد یشانه م کی دلم

 دهم به آن هیتک

 ا ی همه دن الیخ  یب و

 را ببارم ..." میها یدلتنگ

 

 شانه ام قرار گرفت.  یرو یدست

 ز؟ یدل آو-

اش را  دهیخشک  ی. لب هادندیدرخش یشب م یک ی رنگش در تار یسمتش برگشتم. چشمان قهوه ا به
 را به سمتم گرفت.  یپارچه ا  سهیبا زبان تر کرد و ک

 برم.  یم یرفتن  اریرو هم ب  نایلباس ها... ا-

 را از دستش گرفتم. سهیک

 .امی. االن منیراد  یمرس-

 : دمیگذشت پرس یکه م ی. از پرستاردمیدو مارستانیسمت ساختمان ب  به

 خانم، نمازخونه کجاست؟  د،یببخش-
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 ه کرد و گفت: اشار  یدستش به در با

 اونه.-

 تکان دادم.  یسر

 ممنون. -

آنجا نبود. دستم را  یوارد شدم. کس  زد و او هم سرش را تکان داد. به سمت نمازخانه رفتم و یلبخند
کوتاه سرمه   یام و مانتو یمشک ی. شلوار دمپا دمیکش رونیکردم و لباس ها را ب  سهیداخل ک یبه آرام

 یزدم. م  یندخورد. لبخ یدخترانه ام هم به چشم م  یجفت از کالج ها کی رنگم را آورده بود.  یا
دهم. او مرا   یشود، حوصله تق و تق کفش پاشنه بلند را هم از دست م  یاعصابم خرد م یدانست وقت

 خوب بلد بود. 

 ردم. ک  یم یها احساس راحت  نیرا عوض کردم و از نمازخانه خارج شدم. با ا میها لباس 

نشسته و صورتش را با دستانش   مکتین  ی. رودمشیکه شدم، از دور د مارستانی ب اطی ح وارد
 گرفتم. یرا به سمتش برداشتم و کنارش جا میپوشانده بود. قدم ها

 دستت درد نکنه. -

 .دیکش رون ی را از دستم ب سهیک

 کنم. یخواهش م-

 آب دهانم را قورت دادم.. مییچه بگو میحکم فرما شد. هردو مانده بود  نمانیب  سکوت

 ؟ یری نم-

 تنهات بذارم؟ -

 سمتش برگشتم. سر تکان دادم و شانه باال انداختم. به

 خب؟  ی بمون  نجا یا یواسه چ-
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. پس از چند  ستیبه من نگر یگاه سرش کرد و با نگاه خاص هیهم به سمتم برگشت. دستش را تک او
 لحظه سکوت گفت: 

تنها   طیشرا  نیا یتونم تو یدوستت دارم که نم یمن اونقدر یول  ،یتو منو دوست نداشته باش دیشا-
 ولت کنم.

کرد، اما با   یرا بارم م شیمتلک ها یرحم  یگذشته با ب  ی. کاش هنوز مثل روزهادیلرز یلحظه ا قلبم
 کرد. یمرا با وجدانم رو به رو نم شیها یمهربان

 گفتم:  یشاک یفتم و با لحن از مردمک لرزان چشمانش گر نگاه

 !نیراد-

زانوانش گذاشت و به رو به رو چشم دوخت.   یرا رو شی و دستش را برداشت. آرنج ها دیکش یپوف
.  دیکوب یم نه یطرز نگاهش، فقط قلبم بدجور خودش را به س ایحرف او و   ریدانم از چه بود، از تاث ینم

 دلم. یآهش آوار شد رو

 خوام.  یمعذرت م -

 ... ستیمهم ن-

 ! دیکش یرا به آتش م  میو باورها ای که تمام دن یآن نگاه لعنت دوباره

 ست؟ یمن دوستت دارم مهم ن نکهیا-

چاقو را   ن ی! اایب  ،یریبزنم اگر قرار است ذره ذره جانم را بگ ادیخواستم فر ی. ممیبودم چه بگو مانده
 عذابم نده.  نیچن  یو در قلبم فرو کن، ول ریبگ

 کنم! یاهش م خو ن،یراد-

 نگفت.  یزیرا تکان داد و چ  سرش

 شد؟  یچ یمهمون -

 باال انداخت.  یا شانه
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 کم نشستن و بعد رفتن.  هیهم  هیبه مهراز زنگ زدن و رفت. بق میکه ما رفت نیهم ،یچ یه-

 دهانم گرفتم. یرا جلو دستم

 بد شد!   یلی! خیوا-

 چرا بد؟ -

 را در دستم جا به جا کردم.  لمینگفتم. از جا بلند شدم و موبا  یزیو چ  دمیکش یپوف

 بابت لباسا. خداحافظ. ی. مرس نیراد گهیبرو د-

 هم بلند شد.  او

 تونم برم.  ینم-

 من حالم خوبه. برو... -

  یخواستم وارد شوم، برگشتم و نگاه یم یرفتم. وقت مارستانیبرگشتم و به سمت ساختمان ب  سپس
. دستم را در هوا ستینگر یشلوارش گذاشته بود و به من م  بیتانش را در جکردم که دس ییبه او

فقط آه بود   نیو وارد ساختمان شدم. راد دمیکش یتکان دادم و او هم سرش را تکان داد. آه شیبرا
 و آه...

 

**** 

 

تم دس دم،یاتاق که رس یبه اتاقش. جلو دنیهدف داشتم؛ رس کیزدم و تنها  یعجله به مردم تنه م با
کرد. دستم   یام خس خس م  نهیبودم که س  دهیرا رها کردم. آنقدر دو میگرفتم و نفس ها واریرا به د

با او   آرام. پرستار دیدو میبغض به گلو دنشی. با ددمشیکش نییگذاشتم و آرام پا  رهیدستگ یرا رو
باز شدن در، چشمانش   یصدا دنی داد. با شن  یکرد و او هم با چشمان بسته جوابش را م  یصحبت م 

 زد.  یمن لبخند دنیاش نشست. پرستار با د یشان یپ یرا باز کرد. اخم آمد و رو
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 خواد؟  ینم یگفتم نگران یدی، د دیبفرمائ-

 زدم.  یتصنع  یلبخند

 ممنون. -

 از کنارم گذشت و گفت:  پرستار

 . دیتخت رو بزن  یزنگ باال  نیداشت یذارم. کار یخب ، تنهاتون م-

نگاه گرفت و به پنجره چشم دوخت. آرام قدم جلو   اریرا تکان دادم. پرستار که در را بست، دان سرم
. قطره  دیدستانم گرفتم که دستش را کش انیکنارش نشستم. دستش را م  یصندل  یگذاشتم و رو

 . دیاز گوشه چشمم چک یاشک

 ؟  اریدان-

 . قلبم شکست. دمیاش را شن زمزمه

 !رهی بم شاهللیا اریدان-

 را برگرداندم.  صورتش

 .دمیم  حی نکن. برات توض ینجوریتو رو خدا ا  اریدان-

 زد.  یپوزخند

.  دمیفهم وانیو ک  یکت یرو از حرف ها یمن همه چ ز؟یرو دل آو  یچ  ؟یبد حیتوض  یخوا یرو م یچ-
 . ستین حی توض یبرا یزیچ گهید

 پس زدم.  نم یبا آست را میها اشک

 کار رو کردم.  نیمن به خاطر تو ا اریدان-

 لبش به نشانه تمسخر باال آمد.  گوشه
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. چه شمی، بلکه داغون تر م شمیکارت نه تنها من خوب نم  نیبا ا ی، ول  یکار رو کرد نیبه خاطر من ا-
 ؟ یاز من دار یتوقع

 زدم.   یصدا هق م یب

 کردم؟ یکار م  یمن فقط تو رو دارم ، چ اریکردم؟ دان یکار م  یچ یگیم-

 انداختم و ادامه دادم: نییرا پا سرم

 نداره. تی درس خوندن برام اهم گهیخوام از دانشگاه انصراف بدم. د یم-

 اش نشست.  یشانیپ یرو اخم

  میراحت بش یکشم همگ یدارم خودمو م یسنم کمه، غرور که دارم. به خدا بر م  ز،ی! دل آو؟یچ گهید-
 ها!

 را گاز گرفتم. ملب

 ! اریدان-

 مرگ! -

 بلند شدم.   یصندل  یو از رو  دمیکش یپوف

 ... یاستراحت کن دی. فکر کنم با امیمن... م-

 . دیحرفم پر انیم

 . این گهید یآره، برو، ول-

جا خشک کرده بود   میکه در گلو ی و با عقب گرد از اتاق خارج شدم. پس از خروجم، بغض دمیبرچ  لب
به رو به رو    نکهیدهانم گرفتم و بدون ا یگونه ام روانه شدند. دستم را جلو یرو  میشکست و اشک ها

را باال   رمعقب بپرم. س یبرخوردم که باعث شد کم  یکردم. ناگهان به شخص دنی نگاه کنم، شروع به دو
 را گرفت.  میه هااز اشک تار شده بود. نگران شان  یپشت پرده ا نیگرفتم. صورت راد

 شده؟  یچ ؟یدل-
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  میموضوع برا نیکند. آنقدر دغدغه داشتم که ا یصدا م  یکردم که چرا مرا دل ینم  شیدعوا گرید
 هم ارزش نداشت.   یزیپش

 : دم یاش فشردم و نال نهیدانم چه شد، تنها سرم را به س ینم

 !نیراد-

 صورتم را قاب گرفت.  ینگران  با

 ها!  یکن ینگرانم م یدار زیافتاده؟ دل آو اریدان یبرا یاتفاق -

 را تکان دادم.  سرم

 خوبه.   ارینشده. حال دان یزینه ، چ-

 شده؟   یپس چ-

 .دمشید  یصورتم پاک کردم. حاال واضح تر م   یاز رو نم یرا با آست میها اشک

 ! نی. آخ راداین گهیخواد باهام حرف بزنه. گفت برو و د  ینم-

و   دیکش شی موها انیم یزد. نگاهش را در سالن چرخاند. دست کرد و دستانش را به کمرش ینوچ
 گفت: 

 . میحرف بزن اطی ح  یتو میبر  ایب-

  یداد. دستش را آرام رو یرا تکان دادم و جلوتر از او راه افتادم. باد خنک صورتم را نوازش م سرم
دهانم گرفتم  ی. دستانم را جلومیها نشست مکتیاز ن یکی یبه جلو هولم داد. رو یکمرم گذاشت و کم

که به خود  دیوز یخوردند. باد یسر م میگونه ها یوقفه رو   یو چشمانم را بستم. قطرات اشک ب
 . به سمتم برگشت. دمیلرز

 سردته؟ -

 کرد و کتش را در آورد.   یتکان دادم. نوچ  یرا به نشانه منف  سرم

 نه ، سردته.-
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 گذاشتم. میشانه ها  یشانه ام انداخت که دستم را رو یرا رو کت

 خودت.  شهیسردت م -

 زد.  یلبخند

 . شترهیمن َمردم، مقاومتم از تو ب-

 لب زمزمه کردم:  ریز

 . یمرس-

  ایدن حهیرا   نیتر  یدوست داشتن  میبرا  یزمان یعطر لعنت نیداد. ا یام را نوازش م  ینی عطرش ب یبو
 بود.

 ... اریاز دان نمیا وان،ی کار کنم؟ اون از ک  یچ-

 بگم.  یدونم چ یواقعا نم -

 . دمیکش یآه

 ! من چقدر بدبختم! کاش بابام بود. نیآخ راد-

 لحظه در سکوت نگاهم کرد و سپس گفت:  چند

 ؟یدوست داشت یل یبابات رو خ-

 هنوزم دوسش دارم. -

 زد.   یتلخ  لبخند

 وقت بابام رو دوست نداشتم. چیمن ه  یول-

 انداخت و ادامه داد: ن ییرا پا  سرش

 مامانم. چارهی. بهیآدم پست یلیخ من  یبابا-
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 .نیکه باشه... اون باباته راد یهر چ-

چهار سال چه شده بود؟  نیزد. در ا  یوقت پوزخند نم چیشناختم ه یکه من م ینیزد. راد  یپوزخند
 گذشته؟ نیکجا رفته بود راد

 من ازش متنفرم! یول-

من بعد از مادرم بود. اما در   یکه تنها دلخوش یآوردم. پدر ادینگفتم. پدرم را به  یزیو چ  دمیکش یآه
من و  شهیهم ینامه برا کینبود. او با   گریشدم پدرم د  داریاز خواب ب یدرست وقت ،یروز باران کی

 را تنها گذاشت.   اریدان

*** 

 جان؟ زی دل آو ز؟یدل آو-

 قرار گرفت و لرزشم را آرام کرد.  میموها انیم  یدر تنم افتاد. دست لرز

 ؟ی ش یم داریب  ز؟یدل آو-

عقب   ع یبودم. سر ختهیکه مدت ها از آن گر افتمی یگشودم. خود را در آغوش  یرا به آرام  چشمانم
 رفتم.

 دم؟ یخواب یمن ک-

 بود. نی خسته و غمگ ی زد، اما لبخندش کم یلبخند

 .شهیم  یساعت کی-

 رو به رو اشاره کرد و ادامه داد: به

 کردم.  ینم  دارتی. وگرنه بادیمخ داره م یرو وانیاون ک-

 کرد.  یم یتاب یدر قلبم ب   یزیبلند شدم. چ  مکتین  یزده از رو  خجالت

 زنه. ی جفتمون رو دار م یبفهمه بغلم کرد ری جهانگ-
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 زد.  یپوزخند

 ش. سراغ ازت نگرفته. نگران نبا  هیتا حاال   شبیاون از د-

که پراحساس و مهربان   یرنگ یماندم. چشمان قهوه ا رهیرنگش خ  یقهوه ا یها  یلحظه در گو چند
 بودند.

 ! یعوض-

 تر شد.  قیرا تکان داد و پوزخندش عم   سرش

 . قایدق-

 برگشتم.  عیشانه ام قرار گرفت که سر یرو یدست

 سالم.-

 زد.  یکج  لبخند

 مزاحمتون شدم ها!  دیسالم. ببخش کیعل-

  یکه به خاطرم اشک م شبید وانیبرداشتم و به دستانش سپردم. ک میشانه ها یرا از رو  نیراد کت
 برد؟   یکجا؟ چرا از آزردن من لذت م وانی ک نیکجا و ا ختیر

 دستانش را باال آورد و با خنده اش حرص مرا در آورد.  

 کنم.  یر جونت نمکارت رو به شوه نیجان. گزارش ا زی نه، نترس دل آو-

 لبش را گاز گرفت.  یبرگشت و تصنع  نیبه سمت راد بعد

 زشته! با مامان کوچولوت؟!-

 زبانم را تر کردم. مبهوت

 ؟ یگیم هیخزعبالت چ نیا وان،یک-

 زد.  یپوزخند
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 دونم. یآره ، م-

 ...وانیک-

 صورتم گرفت.   یاز جا بلند شد و دستش را به نشانه سکوت جلو نیراد

 . تموم نشد؟یانداز یمتلک م یبند دار هی شبیخان، ارث بابات دست ماست؟ از د وانیک یآقا-

 اخم کرد.  وانیک

  یبند و بار شده. سرخود شوهر م یانقدر ب  زیدل آو یدونم ک ی. منتها نم ستیارث بابام دستتون ن-
 هم متوجه شدم قراره سرخود از دانشگاه انصراف بده.  یپره، به تازگ  یم گهی د یک یکنه، سرخود با 

 زد.  وانیک نهیبه س یضربه آرام  یعصب  نیراد

 ؟ یزن  یتو چرا جوش م ؟یکنه، تو چه کاره حسن یهر غلط -

 به عقب هولش داد. وانیک

 داداششم.-

 اشاره کرد. مارستانیو هم باالتر رفت و با دست به ساختمان ب از ا نیراد یصدا

 . دهیخواب  مارستانیتخت ب  یرو  زیدونم داداش دل آو ی که من م ییتا اونجا-

 گفتم: یپر بغض  یصدا با

 . نی. انقدر به هم نپرگهیبسه د-

 ادامه دادم: نیرو به راد سپس

 بابت امروز.  یتو هم برو خونه. مرس -

 شد.  شیپ قهیچند دق نیو دوباره همان راد دیاز نگاهش پر کش  خشم

 ... زیدل آو-
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 : دم یحرفش پر انیم

 کنم! ی! خواهش منیراد-

 انداخت و گفت:  وانیبه ک  یبرزخ  ینگاه

 باشه ، خداحافظ. -

 گفت:  وانیرا در دستانش جا به جا کرد و تا خواست قدم از قدم بردارد ک کتش

 تو رو نفرسته.  اد،ی به بعد خودش ب نیا کثافتت بگو از یبه اون بابا-

 تشر زدم:  عیسر

 !وانیک-

 باال انداخت.  ییابرو وانیک

 نبود شوهر توئه.   ادمیخوام.   یعذر م-

 زدم:  غیج  هیو با گر ستادمیا شیرو به رو د،یایتا خواست جلو ب  نیراد

 ؟ یینحای... چرا هنوز اگهیبرو د نی! اه! رادگهیبسه د-

نگاه و راهم را به سمت   وانیاشک آلود به ک یبه من انداخت و دور شد. با چشمان ینگاه نگران  نیراد
 کج کردم.   مارستانیساختمان ب 

 ! خودت کمکم کن!ایخدا

*** 

 

 ؟ یفهم ی. چرا نمزیدل آو نمتیخوام بب  ینم-

 یانش را رودست یاز اشک تار شده بود. کت یآمد. چهره اش پشت پرده ا یام بند نم هیگر یا لحظه
 گذاشت.  میشانه ها
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 .ادیکم فرصت بده. بذار با خودش کنار ب  هی ؟یدل-

 : دم یهق هق نال انیم

 ! رمی گ یم شی. دارم آت یتونم کت ینم-

 کرد و گفت:  تیاتاق هدا رونی مرا به ب آرام

 . ادیبا خودش کنار ب  اریدرست نبود. بذار دان یکه کرد یکار یدون ینکن! خودت م هی! انقدر گرزیدل آو-

 دادم و صورتم را با دستانم پوشاندم.  هیتک  وارید به

 !یآخ کت-

 .دیگونه ام کش یرا رو دستش

 .یکه خودت خواست هیزیچ  نی. ازیمتاسفم دل آو-

 دستش گذاشتم. یرا رو دستم

 کردم. اریکار رو فقط به خاطر دان نیاما من ا-

زدم.   یدهانم گرفتم. خفه هق م  یسر خوردم و دستم را جلو واریق برگشت. کنار دو به اتا دیکش یآه
راند. دلم  ی نحو ممکن از خود م ن یکشاندم و او داشت مرا به بدتر یبه تباه اریدان یمن خودم را برا

 !رمی خواست همان جا بم یم

آمدند، سرم را باال آوردم. نگاهم در نگاه غم زده اش گره خورد. او هم به اندازه من  رونی از اتاق که ب 
 را گرفته بود زمزمه کرد:  شی بازو  ریکه ز وانیو رو به ک دی کش یبود. آه نیغمگ

 . میبر-

 دستش را باال آورد و زمزمه کرد:  یکت م،ی بگو یزیخواستم چ تا

 . زینه دل آو-
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راه افتاد. با نگاهم از پشت بدرقه شان کردم. هنگام خروج   وانی ک و اریبرگشت و پشت سر دان سپس
حس کردم.   میلب ها یاشک را رو یقطره ا یبه من انداخت. شور ینگاه میبرگشت و ن  اریاز در، دان

 شهرم را.  یها ابانیهدف متر کردند خ یب می او رفت! و من هم پس از خروجشان قدم ها

 

 دل معصومم  ی"آها

   ری بگ آرام

 نکن   یقرار ی ب انقدر

 دل معصوم من یا ری بگ آرام

 دل  ری بگ آرام

 ؟ یدان ینم مگر

 با من زاده شده! غم

 دور دلم رشد کرده است و آن را پوشانده  چکی پ کی مانند

 خانه  یعاشق ب  کی مانند

 در دلم غم

 کند   یاست و مرا ول نم نشسته

 گناهم  یدل ب ری بگ آرام

 بخورم   دیرا من با ایدن یها  یخوشحال حسرت

 بچشم  دیرا من با  ایتمام احساس دن یتلخ طعم

 دل کوچکم   ری بگ آرام

 زم ی من بر دیعاشقان را با یغصه ها انیپا یتلخ  اشک
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 چرا ؟  گرید تو

 ...یندار  یتو گناه دلکم

 ...یو سپر من شد یکرد یفداکار یکم  یمن با زندگ یوسط باز فقط

 !نیهم

 " یدخادمی#مهش

 

بودم؛   ریخانه قصرگون جهانگ یجلو یزرد رنگ شدم و ک  ی من سوار بر تاکس  یباران زد، ک  یدانم ک ینم
 را گرفت و او تنها گفت:  ری سراغ جهانگ رای که از الم دمیرا فهم   یتنها زن

 شرکت هستن. -

 خوشم! یجان من و قاتل روزها   یلعنت به آن شرکت و صاحبش که شد بال و

با او را   ییشد. کاش جرعت رو به رو  دهیاهم به سمت در اتاق افسانه خانم کشاز پله ها باال رفتم. نگ 
 دهد. یاجازه م نیتوانم و نه راد یکردم، اما مطمئن بودم نه من م یم دایپ

 شد. انیدر چارچوب در اتاق افسانه خانم نما نیراد  دم،یکش  نییاتاق خودم را پا رهیتا دستگ 

 ؟یاومد-

 داد. هیتک  واریدادم. در اتاق را بست و او هم به د هیتک واریسرم را به نشانه مثبت تکان و به د تنها

 شد؟  یچ-

 زدم.   یپوزخند

 .نهیخواد منو بب  یگفت نم اری، دان یچ یه-

 . دیکش یپوف

 بخور.  یزیچ  هی نییپا میبر ای. بینخورد یچ یه شبیاز د-
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 تکان دادم.   یرا به نشانه منف  سرم

 خوابم.  ی خورم و م یقرص م هیکنه.  ینه ، اشتها ندارم. سرم درد م-

 و گفت:  ستادیا نهیدست به س میگرفت و به سمتم آمد. جلو واریاش را از د هیتک

 شده. واری. رنگت مثل گچ دیریبخور جون بگ  یزیچ هی. برو هیسردردت از گرسنگ-

 ...نیراد-

 را پشت کمرم گذاشت.  دستش

 !نیراد ی ب نیراد-

  زیبه م م،ی آمد. وارد آشپزخانه که شد یکردم. او هم پشت سرم م  یط  نییاجبار، پله ها را رو به پا به
 اشاره کرد.  ینهارخور

 . نیتو بش-

 .ستمیمن واقعا گرسنه ن نیراد-

 دونم. یآره، م-

  ی را در آن لحظه نم  اری پوشاندم. چهره دان نشستم و صورتم را با دستانم  یصندل  یدنده بود. رو کی او
 شد.    یمدام در سرم پژواک م شیتوانستم فراموش کنم. صدا

 را خارج کرد.  یرا باز کرد و ظرف خچالی در

  یچ  ستی. معلوم نرهیگ  یم یهم که هر روز هر روز مرخص رای کجاست. الم ستی که معلوم ن  ترایم نیا-
 !هیبه چ

 البد کار دارن.-

را   رشیاجاق گاز گذاشت و ز ینگفت. لبخندش پر از تمسخر بود. ظرف را رو  ی زی زد و چ یکج  لبخند
 من نشست.   ییرو به رو   یصندل  یروشن کرد. سپس آمد و رو
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 ! یتو خواهرش ی. ناسالمتشهیدوستت داره. کم کم نرم م یل یخ  اریناراحت نباش. دان ادیز-

بود پشت گوش   ختهیصورتم ر ی را که رو میاز موها یزبان تر کردم طره ا ام را با  دهیخشک  یها لب
 فرستادم. 

 باشه.   دیگ یکه شما م ین یا دوارمیگفت. ام ی رو م نیهم هم یکت-

 ماند.  رهیصورتم خ  یلحظه نگاهش رو  چند

 گفت زمان حالل مشکالته. یم شهیمامانم هم-

 ه؟ ینجوریزمان حالل مشکالته، اما واقعا ا-

 شده اش اشاره کردم و ادامه دادم: یچی دست باندپ به

 هم حل نشده. نیبعد از مرگ سمانه و بزرگ شدن آرم  یمشکل تو حت-

 تکان داد. یبه خودم اشاره کردم. سرش را به آرام  سپس

 . یستیتو مشکل ن-

 که پر از تمسخر بود. یام گرفت. خنده ا  خنده

 .نیمشکل فوق العاده بزرگه راد هیمن زن باباتم  نکهیا-

 باال انداخت.  یشانه ا  تنها

 کنه... یبابا رو جبران م یها  یمن هنوز مامانم رو دارم. مامانم همه بد-

 و ادامه داد: د یرا جلو کش  سرش

 کنه. یحرفاش دلم رو قرص م کنه و نه   ینه دستاش موهام رو نوازش م  گهی د نکهیبا وجود ا  یحت-

 رفت.   لیتحل شیصدا

 تخت.  یگوشته رو کهی ت هیفقط  نکهیبا وجود ا ی... حت یحت-
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 گوشه لبم را کندم. پوست

 .نیبگم راد  یدونم چ ینم-

. سپس آن را  ختیبرداشت و داخلش برنج و خورشت ر  یرا تکان داد و از جا بلند شد. بشقاب  سرش
 گذاشت و گفت:  میرو به رو

 !ینخورد یزیتا آخرش رو بخور. دو روز چ -

مشغول شدم. تمام مدت در   یکرد. قاشق را برداشتم و به آرام یم کیرا تحر م یخوب غذا اشتها یبو
 گوشه لبش نشست.  یدر که آمد، پوزخند یکرد. صدا یسکوت نگاهم م

 فرما شدن! فیتشر یپدر گرام -

گرم کردم.  میو دوباره سرم را با غذا دمیکش  یقیعم چند لحظه در هوا خشک شد. نفس دستم
 نگاهش هم نکردم.  یوارد آشپزخانه شد و من حت   ریجهانگ

 به به! سالم خانم. -

 کنارم نشست.  یصندل یبه تکان دادن سرم اکتفا کردم. آمد و رو   تنها

 خوبه؟   اری حالت چطوره؟ دان-

 به جمله آخرش زدم.  یتلخ شخندین

 !یشد  ریگیسالم رسوند. از بس که پ خوبه. یل یخ  یلیآره، خ -

 اشاره کرد.  نیراد به

 شدم. انشاهلل که بهتر بشه.   یم ایجو ن یمن اوضاع رو از راد-

 را باال داد.  شیابروها نیراد

 . یباش  دهیپرس  یزیاز من چ  ادینم  ادمیاما من  د،یببخش-

 با اخم تشر زد.   ریجهانگ
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 !نیراد-

 بلند شدم.  یصندل  یرو از

 نکن. دارمیکنم ب  یبخوابم. خواهش م رمیمن م-

 به بشقاب غذا اشاره کرد.   نیراد

 ! یغذات رو که نخورد-

 گفت:  ری جهانگ م،ی بگو یزیخواستم چ تا

 !نینداره راد یبه تو ربط -

 گفت:  یعصب  نیراد

خودشو به کشتن  یدست ی. مجبورم من حواسم بهش باشه. داره دستستیهم ن التی خ  نیتو که ع-
 !دهیم

 را باال آوردم.  دستم

  گهیشما رو د ی. حوصله بحث و دعواستی. حال من اصال خوب ن دیکنم تمومش کن یخواهش م-
 ندارم. 

لباس   ضی کردن پله ها، وارد اتاق شدم. حال و حوصله تعو یاز آشپزخانه خارج و پس از ط  سپس
  یآرامش م ی. دلم لحظه ادمیتخت دراز کش یانداختم و رو یصندل   یرا نداشتم. تنها شالم را رو میها

 خواست. آرام... 

 ... اریدان یماریدغدغه ب بدون

 ام...   یدر زندگ  ری بدون دغدغه حضور جهانگ 

 تنفر به پدرش و عشق به من... کیتار یایو دن ن یبدون توجه به راد و

*** 
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نشست.   یم شی بود که باران آرام آرام رو یزده و نگاه غم بارم رو به پنجره ا چانه ام ریرا ز دستم
 جان باخت.  زی م یو رو دیاشک آرام از گوشه چشمم چک یبود. قطره ا یقلب من هم باران یهوا

 

 "چشم من!

 شده؟! چه

 باز..."  یسیخ

 

زدم. صورتم را با پشت دست   یوارد آشپزخانه شد. نگاهم را به سمتش چرخاندم و لبخند محو  ترایم
 پاک کردم. 

 د؟ یخور ینم  یزیچ-

 تکان دادم.   یرا به نشانه منف  سرم

 ندارم. ممنون.  لیم یزیچ-

 یبرا ارینشست و مشغول پوست گرفتن خ یصندل یبود،رو دایاز طرز نگاهش هو یکه نگران  یحال  در
 شام شد. ساالد 

 . نگرانتونم. دیشیم فیضع  یل یکه خ ینطوریا-

 .ینگران باش  ستی. الزم ن ترایم یمرس-

 .دیدون  یخودتون صالح م  یهر چ-

 اش... یبهتر شده بود، اما حال روح   اریدان  یدر تماس بودم. حال جسم یهفته با کت  کی نیا در

که   یکت یخواست. اما حت  یدرد و دل م یرا برا یشدند. دلم کس  یدلم تلنبار م یرو  یکی  یکیها  غم
 کرد. یدوستم بود هم مرا درک نم  ن یبهتر
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 ... مادرم 

مهم نبود باران   میافتاد. برا یاتفاقات نم نیکدام از ا چی اگر او بود ه دیتنگ شده بود. شا شیبرا دلم
رنگ را    یرا عوض کردم و چتر مشک  می. لباس هاششیخواستم بروم پ یرا گرفتم. م  ممی. تصمدیآ یم

  ری جهانگ یها کاغذ ری گشتم و در آخر ز نمی ماش چی. در کشوها دنبال سوئدمیکش رونی از گوشه کمد ب
من کتش را از   دنی. با ددمیبود را د دهیکه تازه از راه رس   نیکردم، راد یکردم. پله ها را که ط شیدایپ

 اشاره کرد.  میتنش در آورد و به لباس ها

 ؟ی کجا شال و کاله کرد-

 حوصله نگاهش کردم. یب

 قبرستون! -

 اش نقش بست.  یشانیپ یرو  یاخم

 ؟ یکن یم نیچرا همچ -

 بغض نگاه از صورتش گرفتم. با

 خوام تنها باشم.  یچون م  ایخواهشا ن ؟یایمامانم. م ش یقبرستون ، پ رمیم-

 ماند.  رهیلحظه در صورتم خ چند

 متاسفم!-

 متاسف نباش. -

 رفتم که گفت:   سمت در به

 راحت باشه؟  المیخ-

 از بابت؟ -

 اشاره کرد. میدست به سر تا پا با
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 حواست به خودت هست.  نکهیا-

 . دمیکش یق یعم  نفس

 کنم.  یم یسع-

 گاهی. به سمت جا دیبار یدر را گشودم و از خانه خارج شدم. باران تند نبود؛ نرم نرمک م سپس
 نیخواستم سوار شوم، سرم را باال آوردم و نگاهم را به پنجره اتاق راد یم  یها رفتم. وقت نیماش

 . آرام لب زد: ستینگر  یبود و مرا م ستادهیدوختم. پشت پنجره ا

 دوستت دارم. -

خارج و به دل  اطیرا از ح  نی و پشت رول نشستم. آرام ماش دمیکش یبست. آه  خیوجودم  تمام
کوچه ها را دوست نداشتم.  نیکدام از ا چیشده بودند. ه بهیغر میشهرم زدم. چقدر برا یها ابانیخ

و   ردمپارک ک   نگیرا داخل پارک  نیآزردند. به سمت امام زاده راندم. ماش یکه مرا م یریدلگ یکوچه ها
آمد. قدم داخل گذاشتم و به دنبال سنگ  یصوت قرآن از داخل امام زاده م یشدم. صدا  ادهیاز آن پ

 رنگ...  یسنگ مشک کیکردم.  شیدایگشتم که مادرم در آن خفته بود. باالخره پ یقبر

 او را نداشتم... گریکه د یمادر

 . دمیاسمش کش یزانو زدم. دستم را رو آرام

 "ی"دربها کمال 

و ناله سر   دمیسنگ کوب  ی. مشتم را رودیچی پ یام م  ینیخاک نم خورده در ب  یبند آمده بود. بو  باران
 دادم.

  یدرکم نم چکسیمامان... مامان ه نیدخترت دلش شکسته... بب  نیبب ؟یمامان؟ مامان چرا رفت -
بوده. چرا  ار ی کردم فقط به خاطر دان یکار کنم؟ من هر کار یزنه. مامان چ یباهام حرف نم اریکنه. دان

 باورم نداره؟ 

 ذاشتم.رنگ گ اه یسنگ س یرا رو سرم
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  ی. چنیطرف عذاب عشق راد  هیخسته ام کرده ، از   اریدان یماریطرف ب  هیمامان خسته شدم. از  -
 !گهید دمیمامان؟ بر شه؟ینم الیخ یکنه؟ چرا ب یکارش کنم؟ چرا فراموشم نم

 از رسم روزگار...  ا،ی بودم؛ از دن خسته

  یرا نشان نم یهم بروم، اما ساعت وقت خوب  ارتیگرفت. خواستم به ز یسوخت. آتش م یقلبم م 
ترکش کردم، دغدغه  یرحم   یبا ب یشد. چرا وقت  ینگران م نیبود و راد  رید یداد. هفت بعد از ظهر کم

  خواهموضوع فکر کنم. الزم نبود مدام خود نیخواستم به ا  یدانم. نم یرا نداشتم؟ نم شینگران ها
 کنم. یادآوری بودنم را به خودم 

 یبرا یبگذارد. راه میجلو یدور رو به گنبد امام زاده خواستم که خدا کمکم کند. خواستم راههمان  از
را پر کرده بود. تمام دق و    نیماش یبلندم فضا  هیگر یشدم. صدا لمیقفس. سوار اتوموب نیاز ا یخالص 

  یم شهیرا به ش شی گرفته بود و شالق ها دنیکردم. باران باز بار یم یخال  چارهی ام را سر پدال ب یدل
 و...  نی! و لعنت به رادشی ها یمحل یو ب اری! لعنت به دانشی. لعنت به آذر و باران هادیکوب

 آزرد! یکه بدون قصد مرا م  یعذاب  یکه شده بود فرشته ا ینیبه راد  ولعنت

 

 "باز باران با ترانه 

 خورد بر بام خانه؟  یم

 ام کو؟  خانه

 ات کو؟  خانه

 کو؟ وانهیدل د نآ

 کو؟  یکودک یروزها

 کو؟  یخوب سادگ  فصل

 روز باران  دیآ ادتی
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 ن یری روز د  کی گردش

 گر؟ یچه شد د پس

 رفت؟   کجا

 ن یخوب و رنگ خاطرات

 بن بست  یپس آن کو در

 دل تو؟ در

 هست؟  آرزو

 روز یخوشحال د  کودک

 امروز  یدر غم ها غرق

 باران؟  ادی

 خورد بر بام خانه   یباران م  باز

 ترانه یب

 بهانه  یب

 هم گم کرده خانه..." دیشا

 

 زدم:  غ ی فرمان فرود آمدند. ج یرو میکنار زدم. مشت ها ابانیخ  هیحاش در

 خدا؟ شهیتموم م ی! ک ی! لعنتیلعنت-

 سوخت.  یم میکه گلو یبلند تر شد. جور  میها غیج

 خسته شدم خدا!-
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  یها م  نیام. ماش چارهی جه زدم؛ به حال خودم و قلب بفرمان گذاشتم و از ته دل ز یرا رو سرم
  یم یزن   ابانی خ هیکردند، اما درست در حاش  یطرف و آن طرف پخش م ن یگذشتند و آب را به ا

آرام بود. نه  یزندگ  کیخواست. حقش که  یبود که حقش را م  یزن  نجایبه حال خود. ا  ستیگر
 ...یکس  یاز جنس ب یطوفان

 شنود؟  یرا نم میصدا  یچرا کس ند؟یب  یمرا نم یکس چرا

 خواهد! یزن حقش را م نیا

*** 

خورد. خودم را   یبود. برف پاک کن همچنان تند و تند تکان م  یداشبورد در حال خودکش  یرو  لیموبا
قطع شد. دستم را  لمیزنگ موبا یآخم بلند شد. صدا ی و صدا دیکش یریجا به جا کردم که گردنم ت

کردم   نیبه ساعت ماش  یه بود. برف پاک کن را خاموش کردم. نگاه. خشک شددمیگردنم کش یرو
دوباره شروع به زنگ زدن   لیداد. موبا یرا نشان م قهیده و چهل دق  ی. ساعت لعنتدمیکش ینیه هک

  ن،ینام راد دنیداشبورد برداشتمش. با د ینثار لرزش اعصاب خردکنش کردم و از رو یکرد. "زهرمار"
 را در دستم جا به جا کردم.   لیگوشه لبم را گاز گرفتم. موبا

 کنه. ریخدا به خ -

 دهانم را قورت دادم و تماس را برقرار کردم.  آب

 را...-

 خفه شدم.   ادشیفر یصدا با

 احمق! یسکته ام داد ؟یداد یرو جواب نم لتیهمه وقت؟ چرا موبا نیتو ا ییکجا-

 .میدانستم چه بگو ینم

 . دمیبود. نشن تلن یسا میگوش-

 .دیکش  یم ادیهم فر هنوز

 !یتو غلط کرد-
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 زدم.  تشر

 !نیراد-

 خونه...  ای! تو فقط بنی! درد و رادنیمرگ و راد-

 ام نقش بست.  یشانیپ یرو  یاخم

امام   ؟یهست یک یدو روز بهت رو دادم فکر کرد ؟ی. کجا دور برداشتمیشو با هم بر ادهی! پیه یه-
 بود. چته؟ اصال به تو چه؟ لنتیام سا  یزاده بودم گوش

 تر از او.  یعصب  یبودم. حت  ی. من هم عصبدمیشن  یاش را م  یعصب  ینفس ها یصدا

خوام.   ی. معذرت میمنه که فکر کردم آدم شد ریخواد بکن. اصال تقص  یدلت م یبه درک! هر غلط-
 خداحافظ. 

  مارستانیکردم. پاسخ دو روز بودن در ب یطور با او برخورد م نیا دیکه زدم ناراحت شدم. نبا یحرف  از
 نبود.    نیکنار من ا

 ...نیراد-

 را داخل داشبورد پرت کردم.   لیاو قطع کرده بود. موبا اما

 لعنت بهت! -

در حال از پا در آوردن   یدانستم چه کنم. مانده بودم. زندگ ی. نمدمیچی پ ابانیزدم و داخل خ راهنما
کرد.  یوقت مرا درک نم چیکه ه  اریاش. دان یمنطق یو ب اری من بود. جا زده بودم. خسته بودم از دان

بود. خسته  فاقاتات  نیتمام ا  یکه باعث و بان ری جانم. لعنت به جهانگ یکه شده بود بال یریجهانگ
  ی که داشت زندگ  یمنطق یعشق ب  نیتوانست مرا فراموش کند. از ا  ینم نکهیز ا. انیبودم از عشق راد

 ذهن آشفته.  نی. از ایزندگ نیداد. خسته بودم از ا یکرد و مرا عذاب م یاش را تباه م

  نییرا پا  شهی. شستادمیا شیدر را گشود. جلو یزدم و مشهد یبوق دم،یدر بزرگ خانه که رس یجلو
 .دمیکش

 کجاست؟  نیراد-
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 .دی به کالهش کش یدست

 حالشون خوب نبود. نکهی. مثل ارونی شما رفتن ب یپا شی آقا پ-

بار بدترش را انجام   نیدستش. نکند ا یاز زخم رو دم؛یترس ی. مدمیام کش  یشان یرا به پ انگشتانم
 دهد؟

 کردم، شماره اش را گرفتم.   یرا پارک م  نیکه ماش  یدر حال  

 بار...  کی

 بار...  دو

 ار... ب سه

 . دیچ یبود که در گوشم پ  زیضبط شده زن نفرت انگ  یچهارم صدا بار

 باشد.   یدستگاه مورد نظر خاموش م-

 شدم.  ادهیپ  نیهول دادم و از ماش  فمی را داخل ک  لیموبا

 !یذار  یکه اعصاب برام نم نیلعنت بهت راد-

ساختمان روشن   یجلو یو به سمت ساختمان قدم برداشتم. چراغ ها دمیرا محکم کوب  نی ماش در
و   دمیکش ینبرده بودم. پوف  دیرا گشتم. کل  میها بی. جدندیبخش ی نور م کی تار اطیبودند و به ح 

در را گشود. با  رایاز پشت در آمد و سپس الم  ییقدم ها یبعد صدا یزنگ را با حرص فشردم. کم
 زد.  یمن، لبخند دنید

  ری و آقاجهانگ  نیپاتون آقاراد شیبه پا شد. پ  ییچه غوغا  دین یبب دی. نبوددیانم. خوب شد اومدسالم خ-
  میکرد یراه انداخته بودن! اگه ما وساطت نم  ییچه بل بشو دینی بب دیبا هم دعواشون شد. خانم نبود

 به پا شده بود. یزیاالن خون و خونر رونیزدن ب  یهم از خونه نم نیو آقاراد

 را به دستش سپردم. م یو پالتو  دمیکش یپوف

 . رای الم یکه گفت یمرس-
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 به سمت پله ها رفتم که گفت:  سپس

 روم هستن. یو  یت یآقا تو ش ی پ دیبر دیاگه بخوا-

 لب زمزمه کردم:  ریز

 آشغال! کهیمرت  رهی بره بم-

. خم شدم در آوردمش. سپس  ختندی ر یام اعصابم را بر هم م یپنج سانت یتق و تق کفش ها یصدا
را از داخل اتاق   کیموز یبه گوشه راهرو پرتابش کردم. تا خواستم در اتاقم را باز کنم، صدا  یحرص

  یتق یا. در با صددمیکش نییرا پا  رهی. منصرف شدم و به سمت اتاق او رفتم. آرام دستگدمیشن نیراد
 گذاشت.  یدانم چرا بازش م  یگذاشتم. نم یوقت در اتاقم را باز نم چیاو بودم، ه یباز شد. من اگر جا

آهنگ واضح تر شده بود.  یمست کننده عطرش به سمتم هجوم آورد. صدا  حهیبا باز شدن در، را 
 سرم را به سمت دستگاه پخش چرخاندم.

 

 د ی"بارون بار

 دیچشامو ند یبارون اشکا تو

 شونه هاشو ازم گرفت  یگرم

 "دیتب شد هیموندم و  نم

 

و مادرش.   نیراد  دم؛یکش شی رو یسمت دستگاه پخش رفتم. قاب عکس کنارش را برداشتم. دست به
زد. چهره اش حاال پخته تر شده بود. دستش را دور گردن مادرش   یکم سن و سال تر م نیراد

 . دمیکش  نیصورت راد یبود. انگشتم را رو یزن چون نامش افسانه ا  ییبایانداخته بود. ز

 تو؟   یزندگ  یبودم تو ی! من چنیآخ راد-
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 "من تنهام  

 باهام  یکه قهر تو

 برام  یات عشق نهیتو س نمونده

 فاصله هام  ری من اس حاال

   یزد بهم

 با من  عشقتو

 نامرد یو گرفت متیتصم

 من هنوز چشم به رام" حاال

 

 . دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

 ؟ یکن ی م  تیوقت عاشقت نبودم! چرا انقدر خودت رو اذ چیآخه من که ه-

افتاده  نیزم یشده و چند کاغذ رو  ختهیتخت ر یرو شی را دورتادور اتاق چرخاندم. لباس ها نگاهم
قلم  اهیمتعجب شدم. چند چهره که با س دنشیبود. جلو رفتم. خم شدم و کاغذ ها را برداشتم. با د

! سه تا د؟یکش یچهره هم م یعنیرا باال فرستادم.  میبود. ابروخودش  یشده بود. کنارش امضا  ینقاش
 هیتختش هول دادم. گر ر یزدم. کاغذ ها را ز یاشک، لبخند انیهم مادرش بود. م ییچهره من و دوتا

 آمد.   یام بند نم 

 

 بارون   ی"بازم قطره ها

 آروم  یها ناله

 سهی که خ ییچشما
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 خاطرات با اون  از

 و داغون" یخسته و روان  منم

 

 دهانم گرفتم. یدادم و دستم را جلو هیتک   رشی تحر زیم به

 

 "من تنهام 

 باهام  یکه قهر تو

 برام  یات عشق نهیتو س نمونده

 فاصله هام  ری من اس حاال

 ی زد بهم

 با من  عشقتو

 نامرد  یو گرفت  ت یتصم

 من هنوز چشم به رام" حاال

 

 !یشوم ی ه زندگو آرام هق زدم. چ ستادمیپنجره ا کنار

 

 د ی"بارون بار

 دیچشامو ند یبارون اشکا تو

 شونه هاشو ازم گرفت  یگرم
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 "دیتب شد هیموندم و  من

 

که توسط من  یبخار گرفته حرکت کرد. کلمه ا شهیش ی. دستم آرام باال آمد و رو دمیام را باال کش ینیب
 لب همان کلمه را زمزمه کردم. همان نام...  ر یبخارها را کنار زد. ز

 "!نی"راد

*** 

روحش   یبار دوم زنگ را فشردم. باالخره در باز شد. تا نگاهم به نگاه ب  یکردم. برا یپا و آن پا م  نیا
کردم. دستم را جلو بردم و   یتفاوت نگاهم م یهجوم آورد. سرد و ب  میبه گلو ین ی گره خورد، بغض سنگ

 .دمیگونه اش کش یرو

 حالت خوبه؟ -

 صورتش برداشت.   یزد و دستم را از رو  یپوزخند

 .ستمیتو ن  یبه خوب -

در کنار رفت. آرام وارد خانه شدم. بغضم را قورت دادم و   یدستم را به عقب پرتاب کرد و از جلو  سپس
 لب زمزمه کردم:  ریز

 . خودت رو نگه دار. اون دلخوره.یباشه دل -

 و گفتم: ستادمیانداختم و به سمت اتاقش رفتم. در چارچوب ا یمیمبل چرم قد یرا رو فمیک

 کجاست؟  یکت-

 پتو گفت:  ر ی از ز یفی ضع یصدا با

 بخره.   ری رفت سوپرمارکت ش-

 . در آخر پتو را با حرص پس زد و گفت: ستادمیرا تکان دادم. چند لحظه همان جا ا سرم
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 کنم؟ یخواهش هی ازت  شهیم ز،یدل آو-

 باال انداختم.  یا شانه

 بگو.-

 لحظه در سکوت نگاهم کرد و سپس گفت:  چند

 ؟ یگم کن نجایگورت رو از ا شهیم-

  میزدم. حرفش برا  ی. بغض در حال خفه کردنم بود. نفس نفس مدمیو عقب پر  دمیوضوح لرز به
 .دمی کوب  نیزم  یرا رو میگران تمام شده بود. پاها

 ؟ ی کن یرفتار م   ینجوریچرا ا ؟یچرا رم کرد-

. با  ندیکه مجبور شد بنش دمیشده بود. دستش را کش زی. کاسه صبرم لبرستادمیرفتم و کنار تخت ا جلو
 زدم:  غ ی شد نگاهم کرد. ج یم دهیکه ترس به وضوح داخلشان د یچشمان

کردم صرفا به   یمن هر غلط  ار،ی. دانگهید دهیرس  نجامیبه ا ؟یتعجب کرد ؟یکن ی م نگاه یچرا اونجور-
 دست که نمک نداره! نیتو رو از دست ندم. بشکنه ا نکهیخاطر تو بوده. فقط به خاطر ا

 را گرفتم و تکانش دادم.   شی. شانه هادی لرز یشده بود م وانهیکه د  یزن  یرو نگاهش

 ؟ یام رو به خاطر تو تباه کردم. چرا طلبکار یمن زندگ   ؟یخوا یم یچ گهید-

شده  وانهیزد. اما من د یهق م یآرام یروانه شده بودند. با صدا شیگونه ها یرو  شیها اشک
ضرر دارد. و از همه مهم تر،   شیبرا ی. مهم نبود فشار عصب ستیمهم نبود حالش خوش ن میبودم. برا

شانه ام نشست و مرا عقب   یرو  یمن تمام شده بود. دست است. تنها صبر اریمهم نبود که او دان
 .دیشک

 ز؟ یدل آو یکن  یکار م یچ-

به   نکهیا یبود برا یتلنگر یزدم. کت یقفل شد. نفس نفس م یام در نگاه بهت زده کت یباران  نگاه
  عی. سرختی ر یصدا اشک م  یانداخته بود و ب  نییبرگشتم. سرش را پا اری. به سمت دانمیای خودم ب
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  غضمهر شدند بر سر طاسش و پر ب میو تن لرزانش را در آغوش گرفتم. لب ها  دمیخودم را جلو کش
 ام چسباندم.  نهی. سرش را با دستم به سدمشیبوس

  د یخوام. ببخش ی. معذرت م نهیاشکاتو نب  رهی بم یدل ی... ترسوندمت؟ اله دیداداش. ببخش دیببخش-
 ... دی... ببخشاریدان

گوشه  ن، یی پا یبا سر یکردند. کت یبودند که مرا سرزنش م شیش شانه هانگفت و تنها لرز  یزیچ
 .دی بود. دستش را به دهانش کش ستادهیاتاق ا

 ؟ یاومد یک-

 به خود فشردم. شتریرا ب  اریدان

 دونم... یدونم... نم ینم-

رنگش نگاه   یرا از خودم فاصله دادم و به چشمان کدر قهوه ا  اری و از اتاق خارج شد. دان دیکش یآه
 دوختم.

 ؟ یکن یم تمیآخه فدات شم ، چرا اذ -

 صورتش پاک کرد و گفت:  یرا با دست از رو  شیها اشک

 تونم درکت کنم... یدلخورم ازت. نم-

 تمی. تو رو خدا اذدمیتونستم داشته باشم دست کش ی که م یخوب ی! من به خاطر تو از زندگ اریدان-
 نکن! 

 .دمیگونه اش کش یزدم و دستم را رو  یافکنده شد جوابم. لبخند تلخ ینگفت. سکوت و سر یزیچ

 عذابم نده. گهیکشم، تو د یدارم عذاب م یجور نی . من همزمی عز یمرس-

 نگاهم کرد.  مظلوم

 خوام.  یاما من اون پول رو نم -

 : دم ینال
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 . به خاطر من...یزنده بمون  دی! تو بااریدان یبخوا یمجبور-

 که آرام گفتم: دیکش یآه

 باشه؟ -

. از جا بلند  دمیو گونه اش را بوس  دمیکش شی . آرام پتو را رودیتخت دراز کش  یکرد و تنها رو سکوت
 را پس زدم.  میشدم و اتاق را ترک کردم. با دستانم، اشک ها 

*** 

بود   دهیکه خر یلیوسا دنیبه من انداخت و دوباره مشغول چ  ینگاه مین یآشپزخانه شدم. کت وارد
 دادم و نگاهم را به دستانش دوختم. هیشد. به اپن تک  خچالیداخل 

 اد؟ یامشب نم وانیک-

 را باال آورد.   سرش

 . صبح زود رفت خونه. فتهیامشب ش-

را    یکیپالست یرفت و دستکش ها ییبرقرار شد. به سمت ظرفشو نمانیگفتم و دوباره سکوت ب یآهان
 .  دیپوش

 ؟ یخور  یم یشام چ -

 ام را از اپن گرفتم. هیتک

 . ارنیزنم غذا ب  ی. زنگ میدرست کن  یزیخواد چ  ینم-

 زد.  یلبخند

 ! یدل یولخرج شد-

 . دمیکش یپوف
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  ارمیسر خودم م ییبال هیزنم  ی ننداز. به خدا کشش ندارم. م  کهیت گهیکنم تو د یخواهش م  یکت-
 . یکوفت یزندگ  نیشم از اراحت 

 . ستیمرا نگر مانیپش  ینگاه با

 نداشتم. یخوام. منظور یمعذرت م -

 سمتش رفتم و آرام بغلش کردم.  به

 متشنج شده. یل یام خ ی. جو زندگشمیم وونهی. به خدا خسته شدم. دارم دی خوام کت  یمعذرت م -

 یبودند. کت دنیبار یبرا یکردند. چشمانم منتظر تلنگر دنیشروع به لرز میو شانه ها  دیترک بغضم
 . دیرا در آورد و او هم مرا در آغوش کش  شیدستکش ها

 . نیبش  ای. ب زمی عز  ایب-

ام   ین یب  یبرداشتم و جلو زی م یاز رو یا ی. دستمال کاغذمینشست ینهارخور  یصندل  یهم رو با
 اش فشرد. نهیسرم را به س یگرفتم. آرام هق زدم. کت

 جان. ینکن دل  هی! قربون اشکات بشم. گرزمی عز -

 . دمیرا عقب کش خودم

 هیکثافت ، از  ری با اون جهانگ یطرف زندگ هیکار کنم. از  یدونم چ  ی. نم دمیبر گهیخسته شدم. د یکت-
. قلبم داره رمیگ یرو هم فاکتور م هیبق ی. متلک هانیهم راد گهیطرف د هیاز   ار،یدان  یضیطرف مر

 ! یکت شهیم کهیت  کهیت

 را پس زد.   میو اشک ها دیگونه ام کش یرا رو دستش

 ! ی. چقدر تو درد دارزمی قربونت برم عز-

حرف   یگوش سپرد. چقدر سبک شدم وقت میبه حرف ها ل،ی را به او گفتم. او هم با کمال م زیچ همه
 دلم را گفتم. یمانده رو یها
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من سرش را باال آورد.   دنیو با تبلتش مشغول بود. با د  داریشام صدا بزنم. ب  یرا برا اریتا دان رفتم 
 زدم.  یلبخند

 شام بخور.   ایب-

 را دوباره به تبلت دوخت.  نگاهش

 . امیبرو منم م-

 قاشقش را برداشت.  ینشستم. کت یصندل یرا تکان دادم و از اتاق خارج شدم. رفتم و رو سرم

 کو؟  اریدان-

 .ادیاالن م-

*** 

را روشن کردم   لمیهم بگذارم. موبا  یتوانستم چشم رو یشده بود. نم  بهیشب خواب با چشمانم غر آن
هم نزده  یا  قهیچرت چند دق کی  یشب بود و من هنوز حت کی و به ساعتش نگاه انداختم. ساعت 

  حهصف زنگش بلند شد. به  یرا دوباره کنار بالشم بگذارم، صدا لیکردم و تا خواستم موبا یبودم. نوچ
زنگ  یصدا   نکهیا یرا باال فرستادم. برا میاز ابروها یک یمتعجب  ن،ینام راد دن ی. با دستمیاش نگر

 تماس را برقرار کردم.  عینکند سر داریرا ب اریو دان  یکت لیموبا

 بله؟ -

 دورگه بود. یناآشنا یصدا کی  دمیکه شن  ییرا داشتم، اما تنها صدا نیبم راد یصدا دنیشن انتظار

 د؟ یشناس  یرو م نیسالم. شما راد-

 را پشت گوشم فرستادم.  میو موها نشستم

 بله... شما؟ -

 شدم.   یرا از طرز حرف زدنش متوجه م  نیبود. ا هول
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  ویکه س یشماره رو به خاطر اسم   نیشناختم. فقط ا یرو نم یمجبور شدم بهتون زنگ بزنم. شماره ا-
 شده بود زنگ زدم. 

 انداختم. باال  ییابرو

 شده بود؟  ویس یچ-

 ...میبگذر-

 . دمیکش یق یعم  نفس

 د؟ یهست یدونم شما ک یافتاده؟ من هنوز نم نیراد یبرا یاتفاق -

 کند. هیخواهد گر یم ایزد که گو یحرف م یکرد. جور ینگران بود و مرا هم نگران م شیصدا

 کنم!  یخواهش م  نجا؟یا دیایب  دیتون ی. م نیبرادر راد  نم؛یآرم-

 ها! یکن ینگرانم م یافتاده؟ دار یاتفاق -

 گفت:  دیلرز یکه م ییشکست و با همان صدا بغضش

ساعته برگشته. تب کرده. من  می ن هیشرت رفت تو بارون. حاال  ی ت هی. بلند شد با ششیمن اومدم پ-
 نگرانشم.  یل یسردمه. خ  گهیم یداغه، ول شیکار کنم. مثل کوره آت   یدونم چ ینم

 و از جا بلند شدم.    دمیکش یپوف

 ؟ یآدرس رو اس ام اس کن  یتون  یرسونم. فقط م  یباشه... باشه... االن خودم رو م-

 ؟ ی دون یمگه نم-

 : دم یتوپ یکالفگ با

 از کجا قراره بدونم؟ -

 فرستم. فعال. یباشه، م -

 کردم، گفتم:  یم ضیکه شلوارم را تعو یحال  در
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 . نییپا یاریب کن تبشو  یسع سیتا من برسم با دستمال خ-

 باشه. -

 خواست قطع کند دوباره گفتم:  تا

 ن؟ یآرم-

 بله؟ -

 . دمیکش یق یعم  نفس

 حواست بهش باشه.-

 باشه. -

 . امیمن االن م-

 خداحافظ. -

پنجه پا به سمت   یچنگ زدم و رو  چمی و سوئ لیتنها به موبا دم؛یو چه نپوش  دمی دانستم چه پوش ینم
شانه ام قرار   یرو یکه دست دمیپوش یرا م میم کفش هارفتم. آرام در را گشودم. داشت یدر خروج 

 گرفت. 

 ؟ یدل-

 . دمیکش یاز سر آسودگ  ینفس  ،یچهره کت  دنی. با ددمیو عقب پر  دمیکش ینیه

 منو؟ ی! ترسوندیکت یوا-

 اش را با دست عقب داد. یآشفته و نسکافه ا یموها

 ؟ی نصفه شب  یریکجا م -

 حد ممکن برسانم. نی را به آخر میکردم ولوم صدا یسع
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. گفت برم  گهیکار کنه. بچه ست د یدونه چ یتب کرده و نم نیزنگ زد و گفت راد نیداداش راد-
 . ششیپ

 اما آخه...-

 را در دستانم جا به جا کردم.   چمیو سوئ لی شدم و موبا صاف

 . امی کنم هر چه زودتر ب یم یباشه. من سع ار یحواست به دان-

ام   یکردم. در طول راه تمام نگران  یط  یکی در را بستم. منتظر آسانسور نماندم و پله ها را دوتا  سپس
 . دمیفرمان کوب  یکردم. مشتم را رو یم  یگاز خال چارهیپدال ب  یرا رو

 سرتق!  نِ ی! رادی! لعنتیلعنت-

  یسرعت م تی هاساعت راه بود. با ن  میآدرس را اس ام اس کرده بود. حدود ن نی. آرم دیلرز لمیموبا
به   ازیبعدا ن  نمیماش  یطرز رانندگ  نی. مطمئن بودم با ادمیهم دست اندازها را پر یراندم. چندبار

حاال    هنبود. وگرن  کی. شانس آوردم در آن ساعت شب ترافدمیکند. باالخره رس  یم دایپ یک ی مکان
به   یهمان سوز بعد از باران بود. نگاه نیو ا دیچی پ یدر فضا م یدیماندم. سوز شد یحاالها در راه م
نگران در گوشم  یطبقه. زنگ را فشردم. بالفاصله همان صدا 12مجتمع بلند   کیمجتمع کردم. 

 .دیچ یپ

 ؟یاومد-

 آره ، باز کن. -

  نیتوانستم با پله کز کنم. به هم ی تا طبقه نهم را نم نجای را باز کرد و من هم با عجله وارد شدم. از ا در
 یدانم ک ی. نمدیآ یم رید شهی آسانسور مزخرف که هم نیظر آسانسور ماندم. و امان از امنت لیدل

 زنگ فشار دادم. یدستم را رو یخارج شدم و ک  یوارد شدم، ک یآسانسور آمد، ک 

پسر   کیچند لحظه مات ماندم.  دنشی. با دانینگران در چارچوب نما یباز شد و پسرک با چهره ا در
 دهیو چشمان کش ییخرما یموها د،ی! قدش اندازه من بود، پوست سف ؟ییبا ی همه ز نینوجوان و ا

 .  یعسل- سبز

 گفت:  مضطرب
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 تو.  ای سالم ، ب-

 را تکان دادم و وارد شدم.  سرم

 کجاست؟ -

 . ومدین نیی کردم تبش پا  ینگرانشم. هر کار یلی. خگهی م ونیاتاق... هذ یتو-

در آن وضع، قلبم به درد  دنشی کاناپه انداختم و به سمت اتاق رفتم. با د یرا رو  چمی و سوئ لیموبا
اش گذاشتم. با ترس دستم را  ی شانیپ ی. جلو رفتم و دستم را رودینال  یآمد. عرق کرده بود و آرام م

 . دمیپس کش

 کنه! یکه االن تشنج م نیا-

 . دیلرز یم شیحرف زد، صدا یبا وحشت نگاهم کرد. وقت  نیآرم

 م؟ یش کنکار یچ-

 یبرگشتم. آرام با دست راستم رو نیلحظه به چهره نگرانش نگاه کردم و سپس به سمت راد چند
 زدم.   یلیگونه اش س

 ؟ یبلند ش یتون   یم ن،یراد ن؟یراد-

 نشست.  نیبا اخم جلو آمد و کنار راد  نیآرم

 خواد بلند شه!  یم یکه چطور یکن  یفکر نم نی ذره هم به ا هی یعنی-

 گفت:  یو حرص ستیمرا نگر ینگاهش کردم. او هم عصب یعصب

 ؟ یکن ینگاه م ینجوریچرا ا ه؟یها؟ چ-

 هم فشردم. یرا رو میها دندان

 کنم.  یکار م  یچ نمیبب اریکاسه آب ب هیخوره بلند شو برو  یاگه بهت بر نم -
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رفت و از جا بلند شد. پس از خروجش، برخاستم و مانتو و شالم را از در آوردم. کنار   یغره ا چشم
 اش گذاشتم. شروع به ناله کرد. یشانیپ  یتخت نشستم و دستم را رو

 . میبگو همه حرفات دروغ بود. بگو تا بازم مثل قبل بش  یدل ؟یدل-

  یبا ظرف نیو بغضم را هم با همان آه رها کردم. آرم  دمیکش  یرا حس کردم. آه  میبغض به گلو هجوم
 و کنارم نشست.  دیاز آب سر رس 

 . اری ب نییتو رو خدا تبش رو پا -

اش   یشانیپ یآبش را گرفتم، رو نکهیرا ندادم. دستمال را داخل ظرف چرخاندم و بعد از ا  جوابش
کرد بروز ندهد که   یم ی. سعستینگر یتمام مدت با بغض به حرکات دست من م نیگذاشتم. آرم

سوزاند.   یآشکارا دلم را م شیشود، اما من که کور نبودم ؛ لرزش لب ها یدارد از شدت بغض خفه م
 بلند شد.  نی ناله راد یصدا  وبارهد

 ؟ یدل-

  شیب یا ی دانستم دلسوز یدانم چرا. چرا بعد از چهار سال دوباره آن کلمه را بر زبان آوردم. اما م ینم
 به نام من. یاقت یل  یاش غم بود. غم عشق شخص ب یکه هر لحظه از زندگ ینیراد ینبود. برا

 جانم؟ -

 : دم یرا پشت گوش فرستادم و پرس میموها یرفت. جلو  یاش ور م  یبود و با فنجان چا  نییپا سرش

 هست؟  یمشکل-

 را تکان داد.  سرش

 نه ، فقط...-

 نگاهش کردم که ادامه داد: منتظر

 د؟ یچند وقته باهم-

 نگاهش کردم.  مبهوت
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 !میستیما اصال با هم ن ؟یچ یعنی-

 را باال فرستاد.  شیابرو یتا کی

 ؟ یکن  یچرا پنهون م دمیوا! خب من که فهم -

 زدم.   یپوزخند

 کنم؟ نکنه... یپنهون م ویچ-

 و ادامه دادم: دمی نوش یاز چا یا جرعه

 نم؟ یمن دوست دختر راد یکن  یفکر م-

 ست؟ یطور ن  نیا-

 در هم گره خوردند.  میابروها ناخودآگاه

 ؟ یبکن   یفکر نی باعث شده همچ  یچ-

 داد. هیکاناپه تک  یتفاوت به پشت  یب

 کرده بود! وی" سامی"همه دن نشیمخاطب یاسمتو تو-

و تپش   دمیبه خود لرز یکردند. لحظه ا  یخال میرو خی آب  یباره سطل کیبه   ایزد. گو خیتنم  تمام
 هزار رفت.  یقلبم رو

 !ستمی من... من عشقش ن -

 کرد.  اخم

 خب؟ -

زدم و زمزمه   ایمن بود. در آخر دل را به در یو منتظر او رو یداشتم و نگاه جد دیگفتن حرفم ترد در
 کردم: 

 افسانه... یهوو-



 ی شان یپر عمر کی

105 
 

 سرش را تکان داد. یگنگ با

 ؟ یچ-

 گفتم:  یبلندتر یصدا با

 ...ر یزن باباتم؛ زن جهانگ-

 لهیهزار تکه شد. ت شیاز دستش افتاد و کنار پا یودم که استکان چاجمله ام را تمام نکرده ب هنوز
 چشمان مبهوت مرا نشانه گرفته بودند.  میسبز رنگش مستق  یها

 شد؟  یچ-

 دستش را باال آورد. عیدستم را به دسته کاناپه گرفتم تا بلند شوم، سر تا

 ... ستین یزی... چستین یزی . چنیبش-

شد. نگران به دستانش که تند   شهی بزرگ ش  یمبل بلند شد و مشغول جمع کردن تکه ها یاز رو عیسر
 خوردند نگاه کردم.   یو تند تکان م

 ن؟ یآرم-

 ام را با زبان تر کردم.  دهیخشک ی را نداد. لب ها جوابم

 گفتم زن باب...  نکهیبه خاطر ا  ن؟یآرم-

 .دیبلندش ، حرف در دهانم ماس  یصدا با

 ! ستیمن ن یاون بابا-

رفت و   یم  نیی تندش به سرعت باال و پا یاش از شدت نفس ها نهیکه س ستمی نگر  ییزده به او بهت
 . دیها را رها کرد و لبش را گز شهیش دند،ی. چشمان مرا که ددیبار ی از چشمانش خشم م

 خوام.  ی من... من معذرت م -
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. با جارو و  ختیها را درون سطل زباله ر شهینگفتم. از جا بلند شد و ش  یزیانداختم و چ نییرا پا سرم
از جا برخاستم و جارو و خاک اندازم   عیرا جارو کند، سر نی . تا خواست زمدیاز راه رس یخاک انداز بلند

 را از دستش گرفتم. 

 بدش من. -

 کرد.  یچشمانم نگاه نم به

 کنم.  یخودم شکوندم، خودم جمعش م -

 را با دستم باال آوردم.   سرش

 ! نیآرم-

اش   ینیب  یشدند. ساعدش را جلو  یجار  شی. بغضش شکست و اشک هادی در نگاهم لرز نگاهش
 هق هق گفت:  انیگرفت و م

 . ختیدوباره ازدواج کرده اعصابم به هم ر دمیفهم ی. وقتدیببخش-

 و خاک انداز را گوشه انداختم و آرام بغلش کردم.  جارو

 ! زمی عز-

 ام فشرد. نهیبه سرا   سرش

شناسنامه ام باشه که انقدر   یتو  یاسم شخص دیاون باشه؟ چرا اون؟ چرا با دیمن با یچرا بابا-
 ه؟ یعوض

 را گرفتم و به چشمان کدرش نگاه دوختم.  شیها شانه

  فتهیگوشت ب کهی ت هیسخته مادرت مثل  یلی! خدهیکش  یاز تو سخت شتریکه ب نیجان! راد  نیآرم-
  ن؛ی. برادر رادیفراهان  نی. آرمیپسرش یچه نخوا یتخت. اونم پسر همون پدره. تو هم چه بخوا یرو

سرنوشت توئه.  نمی. ایرو عوض کن  قتیحق یتون  یهر چقدر هم که مادرهاتون متفاوت باشه. تو نم
ثل باشه. تو هم م یکرده قو ی. اون سعاوردهی کشه تا حاال خم به ابرو ن یعذاب م شتریکه ب ینیراد

 اون باش. 
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 کاناپه انداخت و صورتش را با دستانش پوشاند.  یرا رو  خودش

 ... یزد ینم  یحرف  نی وقت همچ  چیه یدید  یرو م نیراد یها هیتو هم اگه مثل من گر -

 ستمینگر ی ها را جمع کردم. سرم را باال آوردم و به ساعت  شهیو جارو را برداشتم. آرام ش  دمیکش یپوف
 به سمتش برگشتم.  ن،یآرم ی داد. با صدا یبامداد را نشان م میکه سه و ن

 ؟یچرا باهاش ازدواج کرد-

 دادم. هیدسته کاناپه تک  به

 ست. مجبور شدم. به خاطر داداشم. غهیص-

 ؟ یچرا مجبور شد-

 م. دوخت نیو نگاهم را به زم دمیکش یآه

  ری شرکت جهانگ یهاش رو بدم. تو نهیسرطان گرفته. نتونستم هز هیداداش دارم همسن توئه. مدت هی-
 رو داد و خب... شنهادیپ نی . اونم ارمی بودم. خواستم ازش وام بگ یمنش

 را باال آوردم و ادامه دادم: سرم

 من ارزش داره. قبول کردم.  یبرا  نایاز ا شتریب  اریدان-

 زد.  یپوزخند

 ...یل یمن خ یبابا ی دونست یم-

 . دمیحرفش پر انیم

 هم ندارم. یا گهیدونم. اما چاره د یآره ، م-

 ساعت اشاره کردم.  به

 گه؟ید  یبهم زنگ بزن. شماره ام رو دار یداشت یبرم. کار دیبا گهیمن د-
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را هم برداشتم. رو به   چمی و سوئ لیو موبا  دمیرا پوشرا به نشانه مثبت تکان داد. مانتو و شالم   سرش
 .ستادیا میرو

 وه؟ ی" سامی"همه دن نیراد  یگوش یچرا اسم تو تو نکهی. جز ادمی رو فهم  زیمن همه چ-

 زدم.  یرا گرفت. لبخند تلخ  میزد. بغض گلو خیبدنم  تمام

 .دهیم  حیاز خودش بخواه. برات توض-

 زدم:  شیصدا  نیو در همان ح   دمیرا پوش  میها کفش

 ن؟ یآرم-

 داد که ادامه دادم: هیتک  وارید به

 باشه. نیحواست به راد-

*** 

 

 در وجودمان  ی"گاه

 ! میمحتاج یقبرستان به

 رند ی م یکه درونمان م ییزهایچ یبرا

 " شی#محمود_درو

 

  بی استاد عج نیادادند. من  ینم یخبر خوب  شی. اخم هادمیرا باال بردم و مقنعه ام را جلو کش دستم
 زد.  زی م یشناختم. خودکارش را چندبار رو یرا خوب م بیو غر

دونم. توقع  یاستادها رو نم  هی. کالس بقدیداشت بت یکالس من غ یخانم نواب، شما پنج جلسه تو-
 من االن راهتون بدم و ترم رو هم نمره کامل بدم.  دینداشته باش
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 را با زبان تر کردم.  میها لب

من  دی. خواستامیاومد که نتونستم ب شی پ یمشکل گمیکار رو نکردم که. دارم م نیاستاد من از قصد ا-
 ام؟ی تونم ب ی. فقط االن مدمیم حی توض  یبعد از کالس براتون خصوص

 و گفت:  دیشک ی لحظه نگاهم کرد. سپس پوف چند

 خوام ازت.  یم ح یتوض  سا،ی. بعد از کالس وانی برو بش  ایب-

که آخر کالس مانده بود رفتم. آرش با نگاهش   یقدردان سرم را تکان دادم و به سمت صندل ینگاه با
  یصندل یباال انداخت و من هم رو ی" تکان دادم. شانه اهی"چ یکرد. سرم را به معنا یدنبالم م

را نداشتم. تمام طول مدت کالس را چشم به  بشیو غر بیعج  ینشستم. حوصله آرش و نگاه ها
چطور بود؟ اگر   نیحال راد یعنی نبود.  ی. فکرم آن حوال ستمینگر یم اطیدوخته بودم و به ح نجرهپ

 دهد؟ ینشان م یبفهمد شب را آنجا بوده ام، چه واکنش

  میرو یجمع کردم. نگاه  فمیو دفتر و کتابم را داخل ک  دمیکش یاستاد، آه دی خسته نباش یبا صدا 
و از   دمیکش ی رنگ آرش قفل شد. پوف یری کرد. سرم را باال آوردم و نگاهم در چشمان ق  یم ینیسنگ

 : مکه فقط خودش بشنود گفت یجور  یآرام یکردم و با صدا  کیجا بلند شدم. سرم را به صورتش نزد

.  ارمیاعصاب داغونم چشمات رو در ن نیکنم با ا ینم نی تضم یانقدر نگاهم کن  گهیبار د هیآرش اگه -
 پرن. یخاطرخواه هات م ؟یدون  یآخه م

 به عقب هولم داد.  یکرد و با دست کم یاخم

 ... گذشت. الیخ  یباهات ندارم. ب  یمن کار-

 زدم.   یپوزخند

 ! بدبخت برق چشمات کورم کرد روتو کن اونور. ؟یندار یتو کار-

 خانم نواب؟ -

 را چرخاندم.  سرم

 بله استاد؟-
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 اشاره کرد. فمیک به

 . دییبفرما-

 دوشم انداختم و زمزمه کردم:  یرا رو فمیک

 ! یآرش خان احمد ینره... آقا  ادتیحرفام -

 استاد راه افتادم. وارد دفتر کارش شد و برق ها را روشن کرد.  دنبال

 . دینی بنش  دییبفرما-

 نشستم که گفت:  یصندل  یرو آرام

 خب؟ -

 . ششیخب... برادرم سرطان داره. راستش حالش بد شده بود. مجبور شدم بمونم پ-

 چشمش برداشت.  یرا از رو  نکشیع

 د؟یندار یا گهی د شی شما قوم و خو-

 انداختم.  باال یا شانه

 . اون هم باهام بود.دیجاهد بپرس  ونیاز کتا دیتون یم دیکن  ینه متاسفانه. استاد اگه قبول نم-

 . چند لحظه در سکوت نگاهم کرد و گفت: دیکش یق یعم  نفس

 . یبر  یتون یوجود نداره. م ی. اما دفعه بعد بخشششهیموجه م بتتیدفعه غ نیا-

 زدم. یجا بلند شدم و لبخند از

 ممنون استاد. با اجازه.-

  یبرخورد کردم. دستم را رو یرا تکان داد و من هم از اتاق خارج شدم. تا در را باز کردم، با کت  سرش
 شانه اش گذاشتم.
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 ؟یبود سادهیگوش وا-

 تکان داد. یرا به نشانه منف   سرش

 نه ، منتظرت بودم. -

 . دمیکش یق یعم  نفس

 م؟ یبر-

 هوم.او-

 .دیرا کش دستم

 سلف. من گشنمه... میبر ایب  ؟یدل-

 را از دور مچم آزاد کردم.  دستش

 ات رفع شه. یدارم. بخور گشنگ کیک هیمن  ای . حوصله ندارم. بیکت الیخ یب-

 اما...-

 : دم یحرفش پر انیم

 !یکت-

 باال انداخت.  یا شانه

 باشه. -

در آوردم و به سمتش گرفتم. از دستم گرفت و   فمیرا از ک  کی. کمینشست یخال  یمکت ین  یهم رو با
گرفته بود که از  یداخلش جا الی کنترل ذهن شلوغم را نداشتم. آنقدر فکر و خ ییکرد. توانا یتشکر

 . اورمیرو دستم قرار گرفت که باعث شد سرم را باال ب  یاش عاجز بودم. دست کت یجمع آور

 االن خوبه؟  نیشد؟ حال راد یچ شبید-

 و به رو به رو زل زدم.  دمیکش یق یعم  نفس
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اومد   نیی. مثل کوره داغ بود. تبش که پا رونیبارون رفته ب  یگفت تو یتب کرده بود. داداشش م-
 برگشتم.

 چپاند و با دهان پر گفت:  فشیرا داخل ک  کی ک پوست

 هم پسر داره؟  نیاز راد ریمگه غ ری جهانگ-

 را به نشانه مثبت تکان دادم.  سرم

 ست... گهیزن د هیآره ، هفده سالشه. از  -

در آوردم و به سمتش گرفتم.   فمیآبم را از ک  یجمله ام تمام نشده بود که به سرفه افتاد. بطر هنوز
 از سرفه بود را پاک کرد. بهت زده نگاهم کرد و گفت:  یکه حاک شیو اشک چشم ها دینوش  یجرعه ا

 ؟ یسومش تو االن زن-

 . دمیکش یپوف

 شده. ینجوریداره سکته کرده و ا گهیپسر د هی ریجهانگ  دهیفهم یافسانه وقت-

 فوت کرد. یو سپس ، نفسش را حرص  ستیلحظه در سکوت به چشمانم نگر چند

  ریجهانگ  نی. امیخرماش رو بخور دیهم گرفته فردا با گهیزن د  هیبار هم بفهمه شوهرش  نیاگه ا-
 ت!چقدر خوش اشتهاس

 باال انداختم.  یا شانه

 اتاقش رد بشم. یذاره از جلو  ینم  یحت نیراد-

 ذاشتم. یحق داره. منم بودم نم -

 : دم یتوپ

 !یکت-

 سمتم برگشت و طلبکار نگاهم کرد.  به
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 ؟ یذاشت ی. منیراد یتو خودت رو چند لحظه بذار جا  ؟یو چ  یکت-

 گفتم:  یآرام یلحظه در سکوت نگاهش کردم و با صدا  چند

 خب... نه!-

 صورتش نقش ببندد.  یآمد رو یم شی که کم پ ییزد. از همان پوزخندها  یپوزخند

 ؟یدید-

 را تکان دادم.  سرم

 شبیبزنم. از د نیسر به راد هی  رمی نرفته خونه م ری. من تا جهانگمیکالس ندار گهی. دیکت الیخ یب-
 شتم.هم نذا یچشم رو

 و گفت:  دیبه پره مقنعه اش کش یدست یرا صاف کردم. کت میاز جا بلند شدم و مانتو سپس

 . کیمواظب خودت باش. ممنون بابت ک -

مدل   نیکه به ماش دمیکه شدم، از دور آرش را د نگیرا تکان دادم و با عجله دور شدم. وارد پارک سرم
تر شد. من هم   ظی. اخمش غلدی. نگاهش به سمت من چرخدیکش یم  گاریداده بود و س هیتک شیباال

 کرد که... ینگاهم م یا نهیاز او نداشتم. چنان ک یدست کم

 خارج شدم.  نگیو با سرعت از پارک  نیسوار ماش  ظیغ با

*** 

جدا شوم. چه  ری که از جهانگ ی. به وقت یباز نیکردم به آخر ا یگذراندم، فکر م یرا که م  یابانی خ هر
 کرد؟ کاش...  یچه م نی داشتم؟ راد یموقع من چه زندگ شد؟ آن یم

نه، به  رد؛ی کرد. نه که بم یتصادف م یخواست روز یاو؛ اما دلم م  یآرزو برا ن یاست کردن ا سخت
 گفتند:  یآمدند و م  یعنوان! تنها دکترها م چیه

 حافظه اش رو از دست داده.-
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. آن موقع، فقط من  دیآ ینم  ادشی یزیچ گریکه د ین یماندم از راز راد یموقع تنها من خبردار م آن
خواست   یدانستم نم یکرده. تنها من م   یعاشقانه خرجم م  یتفاوت، روز یب نِ ی راد نیدانستم هم یم

 هک ینیراد دنیشد د ی. چقدر خوب ممیرس یو به هم نم میهست یباور کند ما چون دو خط مواز
 فکر کنم.  میها یبدبخت گریتوانستم بدون دغدغه او به د  یآن وقت مبه من نداشت.  یعشق گرید

و من چشم دوختم به  دیچ یپ نی ماش  یخواننده در فضا یو ضبط را روشن کردم. صدا دمیکش یآه
 شمار چراغ قرمز.  هیثان

 

 سراغم یای"نه قراره ب

 اتفاقم  هیتو فکر  نه

 گرفت  نفسم

 تاوانشه نیرو شکستم ا تو

 چشم و چراغم رهیم داره

 شدم تو کنج اتاقم  گم

 گرفت  نفسم

 بدتر بشه" نیحالم از ا دیبا

 

بر حواس   یآه پدال گاز فشردم. یرا رو  میپا عیبه خود آمدم. سر گر،ید یها  نیبوق ماش  یصدا با
داشتم   ازیکردم. چقدر ن یم یکس  یچنگ انداخت. چقدر احساس ب می. بغض بر گلودمیام کش یپرت

 کردم.  ی پدرم باشد. چقدر وجودش را طلب م

 

 همه عذاب و درد نیاز ا یوا ی"ا
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 نشه جبران کرد نکهیا از

 تو   یتنها ب نهیا حقم

 روزا   نیا یتو

 ی بخوا مرگمو

 صدام   ادین در

 تو  یب  نجایا نهیا حقم

 اشکا   نیا نیب

 " امیبه چشم تو ن یول  بشکنم

 

آوردم   ادیبود؟ به   یم ری پسر جهانگ  دیبا نیچرا راد ن؟یدهانم گرفتم. چرا راد یاز دستانم را جلو  یکی
اش به   یلعنت یچشمان قهوه ا یزده بود وقت خی. تمام تنم دمشیرا که بعد از چهارسال د  یروز

 ...ماوانمود کرد. ا نطوریکردم فراموشم کرده باشد. اولش ا   یبود. فکر م  رهیصورت مبهوتم خ 

 مهراز خودش خودش را لو داد. نیروز، در ماش  همان

 "ن؟ی: "چرا راددیکش  یم ادیدر سرم فر یزن

 کرد. یشکسته قلبش نگاه م یو به تکه ها ستی گر یدر سکوت م یگرید نی زن تنها و غمگ و

 

 دم ی"عادت دادم و بر

 دمیو اشکت و ند یبود

 گرفت  نفسم

  یرس یبه دادم نم گهید تو
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 دمیو سرد و ناام یستین

  دمیرس  یبه بد حال گهید

 گرفت   نفسم

 "یکس ی ب  یعنینداشتنت  آخه

 

 که...  یعشقش را. من دمیکه ند یانصاف بودم من. من یب چقدر

 توانستم؟ نه!  یتوانست خوشبختم کند. اما من چه؟ م یم او

 

 تو  یتنها ب نهی"حقم ا

 روزا   نیا یتو

 ی بخوا مرگمو

 صدام   ادین در

 تو  یب  نجایا نهیا حقم

 اشکا   نیا نیب

 " امیبه چشم تو ن یول  بشکنم

 

و خط چشم کلفت   ملیر گریکه د یکدر. چشمان یقهوه ا ی. چشم هاستمینگر میبه چشم ها نهیآ از
  هیو بس. گوشه لبم را گاز گرفتم. در حاش نیاز اشک بود. هم اهیس یقاب نگرفته بودنشان. تنها هاله ا

 . تچشمانم گذش یاز جلو یک ی در سرم پژواک شد. چهره اش در تار نی. حرف رادستادمیا ابانیخ

 بن بست آرزو کردم" هیجاده برات  نی"از ا
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 فرمان گذاشتم. یرا رو سرم

فت رو گوش داد. شد. خدا حر رمیآهت دامن گ نیبسمه. راد گهید دم؛یبسه! به خدا به بن بست رس -
 !نیجاده شد بن بست. آخ راد ن ی. آرزوت برآورده شد. ادمیرفتم رس  یکه م یجاده صاف  نیبه ته هم

 .دیرس  یبه نظر م دهیسرخ و خمار بودند و پوستش رنگ پر یخواب  یرا گشود. چشمانش از ب در

 ها؟-

 را باال فرستادم.  میاز ابروها یکی

 . ستیها ن هیهااون  یسالمه؟ ول گه؟ید هیها؟! ها چ-

 کالفه گفت:  یو با لحن  دیآشفته اش کش یموها انیدستش را م یحوصلگ یب  با

 تو...  ای! بدمیهر هر هر... خند-

 در کنار رفت و ادامه داد: یاز جلو سپس

 زن بابا! -

تا آسمان فرق کرده بود. به سمت   نیتاکنون زم شبی ام نقش بست. از د یشان یپ یرو  یظیغل اخم
توانستم خانه را   یانداختم. حاال م یرا در آوردم و با خشم داخل جاکفش میآشپزخانه رفت. کفش ها

اه قلم یس یچند تابلو  وارید یبود. رو  اهیو س  دیسف لشیخانه مدرن که رنگ تمام وسا  کی. نمیبهتر بب 
  یفکر م  ابمیکاغذها را در اتاقش ب  نکهی. قبل از ااست نیدانستم کار خود راد یخوردند. م یبه چشم م

 ساده است. اما او واقعا هنرمند بود. زی چ کی یبه نقاش   ششیکردم گرا

 کاناپه پرت کردم. از آشپزخانه داد زد: یرا رو فمیک

 زن بابا؟ یخور  یم یچ-

 آشکارا تشر زدم:  یحرص  با

 ! نیآرم-

 گفت:  یآمد و با لبخند کج  رونی آشپزخانه ب از
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 جانم زن بابا؟ -

 : دمی لب غر ریو ز دمییهم سا یرا رو میها دندان

 .دیهمه لنگه هم هست یخانوادگ-

 زد. زی تمسخرآم یلبخند

 خودت ببخش.  یشما به بزرگ -

 گرفت.   یاش حرصم م یکرد و از خونسرد یرفتم و با دست او را برگرداندم. خونسرد نگاهم م جلو

 داده؟  ادی بهت  نیرو راد نایا-

 شانه اش برداشت.  یرا از رو دستم

 بده؟!  ادیرو  نایخواد به من ا یاز صبح کوفتم نخورده. م نی! رادن؟یراد-

 گفتم:  نیهم  ینوجوان حاضرجواب را نداشتم. برا کیبحث کردن با   حوصله

 .ست ینکن. به خدا حالم خوب ن تی ! اذنیآرم-

به عقب   یشانه ام گذاشت و کم  ی را در آغوش گرفته بودند. دستش را با خشم رو گریکدی شی ابروها
 خوام داد.

  یلیرو بهم گفت. سخته... خ ی. همه چدمیداداشم رو د  ینداره، اما من اشکا دنیاشک مرد د گنیم-
 سخته...

 لحظه نگاهش کردم. چند

 حالش خوبه؟-

 را چند بار به چپ و راست تکان داد.  سرش

 .شهیوقت خوب نم چیه نیراد-

 رفت. آرام در را گشود و گفت:  نیبه سمت اتاق راد سپس
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 زن بابا اومده.   ایداداش؟ ب-

 انداختم. نیی. حضورش را که حس کردم، سرم را پا دیچی. دلم در هم پدمی را شن فشیضع یصدا

 زن بابا؟! -

 زمزمه کرد:  دنمید با

 ؟ یدل-

زدند ، کدر بودند؛ چون   یشدند بر قلبم. برق نم یم یخار شیلبم را به دندان گرفتم. چشم ها گوشه
 نگاه کردن به آنها را نداشتم. یمن. و من رو یچشم ها

 ؟ی کن  یکار م یچ  نجایا-

 شانه اش گذاشت.   یدستش را رو نیآرم

 نشده. فقط زن بابا اومده بهمون سر بزنه.  یچ یه-

 نگاه کرد. را  نیبا اخم آرم نیراد

 متلک ننداز. -

 به نشانه تمسخر باال آمد.   نیبزرگ و سرخ آرم یلب ها گوشه

 خوام...   یعذر م-

 : دم یحرفش پر انیم

 ! بسه.نیآرم-

. وارد آسانسور  دمیو در را محکم کوب   دمیرا پوش میچنگ زدم. کفش ها فمیکنارش رد شدم و به ک از
 .ستمینم گرفته ام نگر یآسانسور به چشم ها نهیشدم. بغضم شکست. از آ

 ! خاک!زیخاک بر سرت دل آو نجا؟یا یاومد یبلند شد یآخه واسه چ-
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 "قايقى خواهم ساخت…

 کدام عمر دراز؟  با

 ساخت  یاگر کشت نوح

 خود را گذراند   عمر

 تبر روز و شبش  با

 درختان افتاد   بر

 د یطول کش انیسال

 اما ساخت…  عاقبت

 سهراب؛ یبگو ا پس

 نو خواهم ساخت! شعر

 ق… یقا الِ ی خیب

 : ی گفتیکه م ای

 د یبا یهست زندگ  قیشقا تا

 چه؟  یعنیسخن  نیا

 ی باش قیشقا با

 کرد.  یخواه  یزندگ

 شعرو سخن  نیا ورنه

 پوچ است…  الیخ کی

 : ی گفتیاگر م  پس
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 هست   قیشقا تا

 خورد  دیبا یحسرت 

 شد… یم بایز جمله

 ببخشم سهراب  تو

 اگر در شعرت   که

 آوردم  یا نکته

 کردم   یانتقاد

 رم… یخدا دلگ به

 ا یتمام دن  از

 !ای و رو  الیخ از

 رم یخدا دلگ به

 رم یخدا من س به

 ست ین ایرو ی!زندگرمی پ  یجوان در

 #برگرفته_از_شعر_سهراب"

*** 

بود. دستم   دهیخواب  نیزم یکه درست رو ستمینگر یکی به الست یزدم و با درماندگ  هیتک نی در ماش به
 : دمیام گذاشتم و نال یشانیپ  یرا رو

 کارت کنم؟  یآخه االن من چ-

 . به صفحه اش نگاه کردم. شماره ناشناس بود. تماس را برقرار کردم.دی در دستانم لرز لمیموبا
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 بله؟ -

 ...شی آشنا یصدا

 که قصد خورد کردن اعصابم را داشت.  همان

 شده زن بابا؟  یچ-

 ...دمشیرا باال آوردم. د سرم

 تراس...  در

 گفتم:  نی همان ح در

 . دهییسا کهیپنچر شده. الست نمیماش-

 .دیچ یگوشم پ خنده پر از تمسخرش در  یصدا

 ؟یزاپاس ندار یبه سالمت-

 سوختندگ  یفشار داده بودم که کف دستانم م میرا در دست ها  میناخن ها آنقدر

 !یکن  یاعصابمو خرد م یکردم. فسقله بدجور دار یزاپاس داشتم با تو بحث نم -

 من از شدت خشم تند شدند. یو نفس ها دیخند  باز

 کنم. روز خوش زن بابا.  یخب... اعصابت رو خورد نم-

 میآوردم. دستش را در هوا برا نییرا در دستم فشردمش و پا  لی. موبادیچی اشغال در گوشم پ بوق
 زدم.  نیماش کیبه الست یضربه ا یتکان داد و از تراس خارج شد. حرص 

 پررو!  ی وجب مین-

  یکه جلو دمیرا د ینیچپاندم. تا سرم را باال آوردم، راد فمیرا تند و تند داخل ک  لمیرا باز کردم و وسا در
  میسر دادم. آرام جلو آمد و در را باز کرد. بازو فیرا هم داخل ک لمیو موبا دمیکش یبود. آه ستادهیدر ا

 : د یو پرس دیرا کش
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 پنچر شده؟  نتیماش-

 لحظه نگاهش کردم و آرام جواب دادم:  چند

 آره. -

 را با زبان تر کرد. شیها لب

 کنم. زاپاس دارم.  ی ... من درستش مایب-

 زدم. یمحو و تصنع یرا تکان دادم و لبخند سرم

 . رمیم ی. با تاکس ستین یازین-

 . یرینم  یهست. با تاکس  ازین-

کالم است.   کیحرفش  شهیدانستم هم یشد. م نگیشدم و او هم وارد پارک  ادهی پ نیاز ماش  ناچار
 برگشت.  کی الست کیبعد با  یکم

 .شهیخودت الزمت م -

 . شهینم-

  ر ی. دستانم را زدمیرا در آغوش کش  فمیصحبت نکنم. آرام گوشه جدول نشستم و ک  گریدادم د حیترج 
زده   رونی رنگش ب اهی شرت س یاش از ت  ی. بازوان عضالنستمیچانه ام زدم و به حرکات دستش نگر

خواست جلو بروم و به   یساخت. دلم م یخاص م  یت یاز چهره اش جذاب بودند و پوست سبزه اش
 از پشت بغلش کنم.   ییسال تنها هارچ یجا

 رو گفت. ممنون.  شبید نیآرم-

 و گفتم:  دمیلبم کش دهیپوسته خشک یرا رو دستم

 کنم. یخواهش م-

 بود و سکوت. و من متنفر از سکوت...   سکوت
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 خونه؟    یاینم-

 که گوشه لبش باال آمد و گوشه چشمش چروک افتاد.  دمید

 اش رد بشم. یلومتری از هزار ک یخواد حت  یاون خونه ندارم. دلم نم  یتو یکار گهیمن د-

 ...نیراد-

 : د یحرفم پر انیم

خودم   شی پ  ارمشیخوادش. م ی نم  چکسیخودم. اونجا ه  شیپ  ارمی مامانم رو هم ب امیخوام ب یم-
 . نمیاون خونه اش رو نبو  یاون عوض  یرو گهیتا د

 شده.  نیبودند که خشمگ نیا یایتر شده بودند و گو ع یسر حرکاتش

 ؟ یاش چ  یاریاگه نذاره ب-

 تر بود.  قیبار عم نیگوشه چشمش ا چروک

  نیبهتر شی برمش خارج پ  یذارم اجرا. بعدم م یاش رو هم م هیمهر ارمیاون از خداشه. مامانم و م-
 دکترها تا حالش خوب شه.

 را به هم زد.  شیجا بلند شد و دست ها از

 رو بذار تو صندوق. کتیالست نیخب، تموم شد. ا-

 اش را نداشتم. یلعنت ینگاه کردن به صورتش و آن چشم ها یجدول بلند شدم. رو یرو از

 ممنون. -

 گفت:  نینگفت و به سمت در رفت. در همان ح یزیچ

 کنم. یاز شرش خالص م  ی باشه. مامانم رو به زود به بابام بگو منتظرم-

 یآن چشمان پف کرده و لب ها دنیگرفتم و به صورتش دوختم. د شی را از کفش ها نگاهم
 باعث شد لبم را بگزم.   دهیخشک
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 بگم؟ یچ یکنه؟ واقعا انتظار دار یتو؟ شک نم  شیبگم؟ بگم اومدم پ یچه جور-

و   دمی کش ینو چشم دوختم. آه کیبلند بسته شدن در گم شد. به الست یدر صدا خداحافظش
 به چشمانم کردم.  ینگاه نهیپنچر شده را داخل صندوق گذاشتم. سوار شدم و از آ کیالست

 من! چارهی ب-

  نیآرم یافکار مشوشم، فکرم سمت و سو انی زدم و راه افتادم. تمام طول راه در فکر بودم. م  استارت
  یبو شیبودم. تمام حرف ها  دهی فهم یرا به خوب  نیآمد. ا ی. او از من خوشش نم دمیکش یرفت. آه 

  سبتهم که بود متوجه نفرتش ن  یکردند. هر کس  یتوزانه نگاهم م نهیدادند. چشمانش ک  یتمسخر م
و دنده را با   دمیکش یبود. پوف ده یدر وجودش زبانه کش نیباره چن  کیکه به   یشد. نفرت یبه من م

و   نیبراش مهم نبود. خسته بودم از راد  یزیکه چ یری. خسته شده بودم؛ از جهانگحرص عوض کردم
 یا نهیو نگاه ک نی دارش، از آرم شی ن  یو حرف ها وانیاز ک  مارش،ی و نگاه ب  اریدرمانش، از دان یدرد ب

 اش. از خودم... 

 ام...  یزندگ  از

 . آن را از داشبورد در آوردم و تماس را برقرار کردم. دمیرا شن لمیزنگ خور موبا یصدا

 بله؟ -

 جانم.   یگفت یقبال م-

 زدم.   یپوزخند

 ؟ی دار ی... کارالیخ  یب-

 را صاف کرد. شیصدا

 ؟ ییکجا-

 خونه. چه طور؟  امی دانشگاه بودم. دارم م-

 کرد و جواب داد: یا سرفه
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 . یچ یه-

 کردم.  یاخم

 ؟ یندار یباشه ، کار-

 ب باش. نه خانمم. مواظ - 

 خداحافظ. -

لبم نقش بست و زمزمه  یرو یرا درون داشبورد پرت کردم. پوزخند  لیرا قطع کردم و موبا  تماس
 کردم: 

 خوره!  یحالم ازت به هم م-

 مکالمه مسخره چه بود! نیدانستم هدفش از ا ینم واقعا

 

**** 

چشمانم را زد. نگاهم را در خانه چرخاندم. در بالکن باز بود و  ادی را در قفل چرخاندم. نور ز دیکل
مبل   یرا رو فمی به من دست بدهد. ک  یحالت  نیاش باعث شده بود چن شهیمنعکس شدن نور در ش

 گذاشتم.

 داداش؟ ییجان؟ کجا  اریدان-

 . ختیر  نییپا ینگرفتم و دلم هر یجواب

 ؟ یدان-

  شیصدا گر یبود. چندبار د  یو اتاق خال ختهیبه هم ر یسمت اتاق رفتم و درش را گشودم. روتخت  به
هم نه.  ییدلهره آور شد. اتاق خودم را هم گشتم اما نبود. حمام و دستشو یزدم و جوابم تنها سکوت 

 آشپزخانه...  یحت
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که در بالکن افتاده   یجان یجسم ب  یسمت بالکن رفتم و تا خواستم داخلش پا بگذارم، چشمانم رو به
نداشت.   ی تفاوت واری. زانو زدم و برگرداندمش. صورتش با گچ ددمیاز ترس کش  یغ یبود نشست و ج

 زدهکرده بود. وحشت   نیرا هم رنگ راهنش یپ قهیشده بود   یدهانش جار یکه از گوشه  یخون  یقرمز
گونه اش فرود آمدند، اما او چشم باز نکرد. از جا   یرو می ها یل یزدم. س ادیتکانش دادم و نامش را فر

انبوه لوازم به دنبال   انیو م ختمیر  رونیرا ب  فیلرزان ک یهجوم بردم. با دستان  فم یو به سمت ک  دمیپر
از چشمان بهت زده ام   میرساندم. اشک ها اریکردم و خودم را به دان شیدایگشتم. باالخره پ لمیموبا
آمده بود؟ انگشتانم   ارمی سر دان ییام حس کردم. چه بال  نهیس رونی قلبم را ب ،یشده بودند. در آن  یجار

چشمم را احاطه کرده بود، تار شده بود. در   یاز اشک که جلو یبه خاطر پرده ا دمیو د دندیلرز یم
توانستم از او   یدر آن لحظه م  ی. تنها کسستادمیا نی نام راد یگشتم و در آخر رو نمیمخاطب انیم

که در گوشم  ییافزود و بوق ها ی به شدِت ترسم م  اریروح دان  یب یبود. چهره   نیکمک بخواهم، راد
.  دیچیدر گوشم پ شیزد. باالخره جواب داد و صدا یچون ناقوس مرگ در سرم زنگ م دیچی پ یم

 گفتم:  عیسر

 کنم...  یتو رو جان مادرت خودتو برسون خونه من. التماست م نیراد-

 : دیپرس ینگران  با

 شده؟ چرا؟  یچ-

 زدم:  زجه

 ...ار یزود باش! دان نیراد-

 خوبه؟   اریدان-

شده از گوشه دهانش را لمس کردم،   یخون جار  یسیکه خ نی . همدمیکش  اریصورت دان یرا رو دستم
 سرم به دوران افتاد.

 ! نجایا ای! تو رو خدا بدهیجواب نم ن ی. رادنیافتاده زم دمی . رفتم تو بالکن دستی ن  دمیاومدم خونه د-

 اونجام.  گهید قهیباشه، حتما. فقط هول نکن. پنج دق-
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آب   یو به آشپزخانه رفتم. مشت دمیهول دادم. از جا پر میمانتو بیرا در ج  ل یرا قطع و موبا  تماس
  میحرکت. خم شدم و تکانش دادم. اشک ها یاز ذره ا غ ی. اما دردمیصورتش پاش  یآوردم و نگران رو

 آمدند و وحشت از دست دادنش تمام وجودم را گرفته بود.  یبند نم 

تو رو   اری... داناری تو رو خدا چشماتو باز کن... دان زم؟یعز ؟ یشنو  یداداش صدامو م ؟یداداش ارم؟یدان-
 مرگ من!

توانست   یم شی صدا دنیو باز نگاهم کند. آن لحظه فقط شن زدی کردم که برخ یالتماسش م داشتم
و در را گشودم. در   دمیدو فونی بخشد. زنگ در به صدا در آمد. به سمت آ  نی قلب نآآرامم را تسک

 زدم:  غی . جدمیدو  اری واحد را هم باز کردم و دوباره به سمت دان

 شو! دار یتو رو روح مامان ب-

 را از پشت  نیتند راد یقدم ها یصدا

 زد.  اریدانبه صورت  ی. کنارم زانو زد و ضربه ادمیشن  سرم

 ؟ یشنو یپسر؟ صدامو م   ار؟یدان-

 را هم نداد... نیاو جواب راد اما

*** 

 میکه در گلو یگذاشتم. بغض مارشیصورت ب یرو شه،ی ش یرا به هم فشار دادم و دستانم از رو  لبانم
فشرد. خدا را شاکر   یقلبم گذاشته و م یرو  یپا یکس  ییخانه کرده بود، در حال خفه کردنم بود. گو

چقدر تنها   رادرم را حس کردم و من بدون ب   اری نبود دان یساعت  یرا نگرفت. برا ارمیدان نکهیبودم بابت ا
 کردن.   یزندگ دی تنها ام میبرا  اریمن درد بود و دان یایبودم! دن

 گفت:  یگرفته ا ی. با صدادمیشانه ام نشست. به خود لرز  یرو نیراد دست

 خدا رو شکر که خوبه...-

شد   یخسته اش نشست. نگاه مهربانش باعث م یچشم ها یبغض سرم را تکان دادم. نگاهم رو پر
 شود. دیبغضم تشد
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 .گهیاون حالش خوبه. ناراحت نباش د  ،یکه! دل سهی چشمات دوباره خ-

 ام را با زبان تر کردم.  دهیخشک  یها لب

سراغمون؟ چرا  ادیانقدر بدبخت باشم؟ چرا بابام نم  دیمن باچرا  اد؟ی ب  اریسر دان دیبال با نیچرا ا-
 ن؟یراد

 چرخاند. اریو نگاهش را به سمت دان  دیکش یآه

و   یسکوت کن ادی ب شی که برات پ یزی در برابر چ یتون  ی. فقط مزیدل آو دی شه جنگ ینم  ری با تقد-
 .یکن  یهم نم یزندگ  ی. اگه قرار باشه درد نکشنهی هم ی. زندگادی ب اد،یسرت م ییهر بال یبذار

 اش را پاک کردم.  یسیو خ  دمیچشمانم کش یرا رو دستانم

 کنن؟   ینم یکه درد ندارن زندگ  ییاونا یعنی-

  یوقت یشهرباز یداره. تو نییباال و پا یهر انسان  ی. زندگستیمطلقا روشن ن ا ی و  رهیمطلقا ت  یزندگ -
. همه درداشون نهی هم هم ی. زندگیستین  نییپا شهیهم  ایباال و  شهیتو هم ،یشیچرخ و فلک سوار م 

 زنند.   یرو داد نم

 را که چادرش را به دندان گرفته بود، نشان داد.  یو زن برگشت

اون   یدون یدونه تو چته؟ تو چه م یهزارتا درد داره. اون چه م ین یب یرو که م  یزن  نیچه بسا هم-
 چشه؟

کرد. نفس   یشکستن بغض طلب م  میسوختند و گلو یحرفش نداشتم. چشمانم م یبرا  یجواب
 گفتم:  نیباز شود. رو به راد میراه گلو د یتا شا دمیکش ی قیعم

 اط؟ یح  میبر-

  یزندگ  ادی آسمان شب مرا  یرگی. ت میرفت اطی را به نشانه مثبت تکان داد و با هم به سمت ح  سرش
  یمیمال م ی. نسدمیو من خود را در آغوش کش  مینشست  یمکتین یانداخت. رو یم نمیو غمگ  کیتار
ها کنارم   یدر سخت  شهیمرد هم نیشد احساس شرم کنم. ا یدر کنارم، باعث م نی. حضور راددیوز یم

 دادم.  یم یرا با تلخ   شیها یزدم و جواب خوب یاو را پس م شهیو من هم بود
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 ن؟ یراد-

 جان؟ -

 را بستم. . چشمانمختیفرو ر قلبم

پشتم   شهیتو هم یبهت بد کردم. ول   یلی... من خ زیهمه چ ی. ممنون براونمیبهت مد یل یمن خ-
 .یبود

 و گفت:  دیکش آه

 .ادیکارها اصال به چشم نم نیا یعاشق که باش -

 : دم یپرس

 ؟ ی چ یعنیعشق -

 . دیلرز شیصدا

 !یبا قطعه قطعه قلب شکسته ات دوسش دار زهیانگ  رتیشکنه و ح  یقلبتو م یکی  یعنیعشق -

از درد  م ی. و هر دو شکستدیاز گوشه چشمم چک ی. قطره اشکدیاز گوشه چشمش چک  یاشک قطره
  یرو یخوشمان لبخند یروزها ادیبغض، به   انی. اما ممیکه با هم داشت یگذشته دردناکمان. گذشته ا

 لبم نشست. او هم لبخند زد و آرام گفت: 

لبخند کوچولو کنج لبت تا چند   هی با  یفتی م ادشونی یام که هنوزم وقت یعاشق اون خاطرات خوش -
 .شهیعوض م یلحظه حال و هواتو بدجور

 جا بلند شد و گفت:  از

 . رمینسکافه برات بگ وانیل هی رمیمن م-

.  یمانیکردم و او به سمت بوفه رفت. از پشت بدرقه اش کردم و تمام وجودم پر شد از پش یتشکر
 کردم!  یرا فسخ م  غهیکاش ص
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شد.   یخنک محو م  یخارج و در هوا  وانی. بخار رقصان از لدیسر رس یکاغذ وانیل  کیبعد با  یکم
را به  وانیه بودم. لنسکاف یعاشق بو شهیرا به دستانم سپرد و خودش هم کنارم نشست. هم وانیل
. خم شدم و کنار  دیچیلحظه، تمام معده ام در هم پ کیکردم تا بو بکشم اما در  کیام نزد ینیب
 : دیو نگران پرس  دیبه سمتم دو  نیام را باال آوردم. راد یمعده خال ات یتمام محتو مکتین

 ؟ یچه ات شد؟ خوب  ؟یدل-

دستانم گرفتم و به اشک   انیانداختم. سرم را م  مکتین یزدم، خودم را رو یکه نفس نفس م یحال  در
 شدن دادم. یاجازه جار میها

*** 

کرده بود.  دواریزده اش مرا ام خی چشمان  یدوباره   دنیبغض صورتش را بوسه باران کردم. د پر
 سرفه کرد. 

 . یتحملم کن دی! نمردم که... هنوز بایدل-

 ترساند.   یمرا مفکر مرگ او  یکردم. حت  اخم

 . قبال بهت گفتم. ادیحرف ها بدم م  نیاز ا-

 بود. میای که دن ینگفت و من محو صورت تنها برادرم شدم. برادر یزیچ

بود. کاش    یدلگرم میبرا نیوارد اتاق شدند. وجود راد   نیو پشت سرش راد یدر اتاق باز شد. کت 
 ! یبود. خودم نخواستم! من لعنت یهمسرم پشتم م یحال به جا نیراد

 و دستش را گرفت.  ستادی ا اری کنار تخت دان یکت

 !وونهیما رو د ی تو که ترسوند ؟یدان-

 زد و گفت:   یلبخند اریدان

 باعث دردسرم.  شه ی، من هم دیببخش-

 .دیرا درهم کش  شیاخم ها یکت
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 . یست یخفه شو خواهشا! تو دردسر ن-

 نشست.  نیراد یرو  اریدان نگاه

 ه؟ یآقا ک نیا-

 گفتم؟  یچه م چاره؟ی ب  بهیغر کیمعشوقه سابق؟ پسر شوهرم؟  می. بگومیچه بگو ماندم

 با لبخند جلو آمد و خودش نجاتم داد. نیراد 

 ؟یجان. بهتر اریسالم دان-

 : دیتنها سرش را تکان داد و پرس اریدان

 د؟ یهست یدونم شما ک یمن هنوز نم -

 کرد. یم هیآرامش را به من هم هد نانشی پر اطم ی با آن چشم ها نیراد

 شناخت. یمادرت رو م  ی تون هستم. مادرم زمان یمیاز دوستان قد-

 و گفت:  دیسرم بود کش ریکه اس یدست آزادش را به دست اریدان

 د؟یهست نجایآها. اما چرا ا-

 من جواب دادم:  نیراد  یبار به جا نیا

 زنگ زدم.  شونیبه ا  یمجبور دمید تیاون وضع یتو رو تو یوقت-

 . دیرا کاو نیشکاکش راد یبا چشم ها اریدان

 ... یخوشبختم آقا-

 گفت:  عیسر نیراد

 هستم. نیراد-

 تکان داد. یسر اریدان
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 . ممنون بابت کمکتون.نیبله ، خوشبختم آقا راد -

 و گفتم:  دمیخند

 .  دیببر فیتشر دیتون ی. ممیزحمت داد یلیخ گهیبه شما هم د نیجان تو استراحت کن. آقا راد  اریدان-

 و از اتاق خارج شدم.  دم یرا بوس اریاشاره کردم و او هم خارج شد. گونه دان نیابرو به راد با

 یبودم! چگونه م ونشیداده بود. به سمتش رفتم. چقدر مد هیتک واریبه د  نهیدست به س نیراد 
 خواستم جبران کنم؟

 کردم.  یم شهیکه هم ییها یم بدرفتارزدم؛ به دور از تما  ی. لبخندستادمیا شیرو به رو 

 جبران کنم؟  یدونم چه جور ی. نمیبابت همه چ یمرس  ن،یراد-

 درصد.  96شکالت   یزد. به تلخ   یتلخ  لبخند

 جبران، خوشبخت شو.  یبرا-

ام! من کجا؟   بهیغر یچه بود اصال؟ من با خوشبخت ی! خوشبخت ؟ی. خوشبختدیلبم ماس یرو  لبخند
 کجا؟  یخوشبخت

 مهمان شده بود گفتم:  میکه در گلو ین یبغض سنگ با

داد   م،یکن یعذرخواه  دیانقدر کج و کوله شده؟! چون درست اونجايي که با امونی چرا زندگ یدون  یم -
 سِر طرف.  میزنیم

*** 

 . آورند ی درت م ی ف یها، هر چقدر هم که تلخ باشند، الاقل از بالتکل  قتیاز حق یبعض

. ستمینگر  یرا م انسالیخورد. دلشوره داشتم و مضطرب مرد م یم چیدکتر نشستم. دلم پ یبه رو رو
وجود مرا در بر گرفته بود. سرش را باال   یجا  ینظر داشت و استرس جا ریرا ز  اریبا دقت پرونده دان

را   مینبود. با دقت سرتاپا ینگاه معمول کی تمام تنم را لرز برداشت. نگاهش،  دم،یآورد. تا نگاهش را د



 ی شان یپر عمر کی

134 
 

سوخت. باالخره طاقتم را از  شتریخشکم ب یاز نظر گذراند. آب نداشته دهانم را قورت دادم که گلو
 : دمیدست دادم و پرس 

 هست؟  یکل دکتر؟ مش یآقا-

 دوخت.  ارینگاهش را به پرونده دان دوباره

 مشکل که... -

 افرود.  یبه استرسم م شی مکث ها نی. همدیکش یق یرا قطع کرد و نفس عم حرفش

 . دیکن  ینگرانم م دیدار د؟یشه حرف بزن یم-

را با زبان تر کرد و    شیگذاشت و انگشتانش را در هم گره کرد. لب ها زی م یهر دو دستش را رو ساعد
 گفت: 

  زیرفته بود. همه چ  شی. تا دفعه قبل درمان خوب پمه یبرادر شما از نوع بدخ یماریخانم، ب   دینیبب -
 رو به بهبود بودن. اما حاال... شونیخوب بود و ا

 . ختیفرو ر یدر آن  قلبم

  اریکرده و بس شرفتیپ یاش به طور ناگهان یماری نداره. ب  یخوب   تیاصال وضع اری متاسفانه دان-
 شه.  یدرمان ی م یتر امروز ش عیتحت نظر ما باشه و هر چه سر دیخطرناک شده. با

  ریاس م یپنجه ها انی. تمام وجودم پر شد از رعب و وحشت. گوشه شالم در مدیدور سرم چرخ  ایدن
 شد.

 شه؟ یخوب م-

 : د یطرب من کرد و پرسبه چهره مض ینگاه

 . اما...میکن  یخودمونو م یما سع-

 باال رفته بود.  میصدا

 ؟ یاما چ-
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 بدم.  حیتونم توض ینم  ینجوری! من ادیخانم! آروم باش-

 زدم:   غیج

 ؟ یاما چ-

 پاسخ داد:   ناچار

 بره...  شیپ  نطوری. اما اگه امید یانجام م  یماریب  نیاز ا ارینجات دان یما تموم تالشمونو برا-

 . دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

 نداره! یادیفرصت ز-

ام شدت گرفت.   هیچشمانم نقش بست. گر یقلبم مشت شد. چهره معصوم برادرم جلو یرو دستم
 چارهی ب  اریگفت؟ دان  یبود؟ چرا دکتر دروغ م یا یچه باز نیندارد؟ ا یادیفرصت ز اریچه که دان یعنی

! ایکس شدن من. خدا ی ب ینبودنش. زود است برا یزود است برا من تنها شانزده سال عمر کرده! 
را   شینرسد. از خود گذشتم تا نفس ها نجایاست؟ من تمام تالشم را کردم تا کار به ا یچه کار نیا

 رفت؟!   یم شیمن پ  لی داشت بر خالف م زیکنارم داشته باشم. پس چرا همه چ

 . دی. دکتر از جا پرفتمیگرفتم تا ن  یرا به دسته صندل دستم

 خانم نواب؟ حالتون خوبه؟-

  یرفت و حس م  یم جیزده بودند و وجودم پر از درد شده بود. سرم گ خیخوب نبود! دستانم  حالم
بلند پرستار   یافتادم. دکتر با صدا نی زم یو رو اوردمی جوشد. آخر سر، طاقت ن یمعده ام م  دیکردم اس

  یتارش جلو ری و فقط تصو  دمیشن  یدکتر را هم نم یصدا  یحت  گریزده بود. د خی را صدا کرد. تمام تنم 
در خال فرو رفتم.   ییو تار شد و گو رهی ت دگانمی برابر د  در  ای که تمام دن دیطول نکش یزیصورتم بود. چ

 خودم... یشناختم. حت  یکس را نم چیکه ه ییجا

*** 
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. تمام تنم دندیپر میکردم. پلک ها  یزده ام حس م  خیدست  یرل رو یدستان گرم یها نوازش
  یرو میچشم گشودم که نور چشمانم را زد. دوباره پلک ها ی. به سختنیسنگ می کرخت بود و پلک ها

. در  ندمرا از نظر گذرا دیکردم و اتاق تمام سف  یآنها را باز کردم. ناله ا یهم افتادند و دوباره به سخت
 آمد، گفتم:  یکه از ته چاه در م یی ست. با صدااز اشکش نش سیو صورت خ   یکت یآخر نگاهم رو

 نمردم که! ؟یکن یم هیچرا گر-

 اش قرمز شده بود.  ینی بلرزد. نوک ب  شیباعث شده بود صدا بغض

 ؟ یاری م تیسر زندگ یدار ییچه بال-

 بال...-

 لب نشاند و گفت:  یرو ی در اتاق گذاشت. لبخند یپا یموقع در باز شد و پزشک جوان  همان

 ن؟ یغمگ شهیاحوال خانم هم-

  اریندارد. دان یادیبرود وقت ز شی وضع پ نیبا ا اریافتادم. او گفت اگر دان یآن دکتر لعنت ادی ناگهان
 گفت!  یمن را م  اریمن! دان

 داداشم...-

 .ششیپ یبر یداداشت خوبه. منتظره بهتر ش-

 : دمیگذاشتم و نال  سرم یمشغول چک کردن سرم شد. دستم را رو پرستار

 اش نشه؟! یزیچ ارمیدان-

 کرد گفت:  یم  ادداشتیرا  ی زیکه چ یدر حال  دکتر

 .  یها مواظب خودت باش نیاز ا شتریب  دی. بایهست یدوره حساس یتو االن تو-

 خواست به اندازه صد سال بخوابم.  ی بودند. دلم م نیرا بستم. هنوز سنگ چشمانم

 گند!  تیموقع گنیم  نیحساس؟ به ا  تیموقع گنیاش م  یبه چ-
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 اخم کرد و دستم را گرفت.  دکتر

 پاشه.  یاز هم م شونیبچه زندگ  نیها واسه هم یلیخ ؟ یکن  یم یچرا ناشکر-

 هیدند. گرحد ممکن باز ش   نیاز بدنم عبور کرد. چشمانم تا آخر یوالت  ستیبرق دو انیجر کی ییگو
 : دمیشدت گرفت. با تته پته پرس یکت

 ؟ یگفت ی...چیچ...چ-

  یخبر خوشحال م نیا دنیکه از شن ی زنان گریو انتظار که توقع داشت من هم مانند د دیخند دکتر
 شوند لبخند بزنم. 

 ؟ یدونست  ینم نکهیمثل ا-

 . دندیلرز یم یخواستم باور کنم. انگشتانم به طرز وحشتناک ینم

 دونستم؟  ینم  ویچ-

 را تکان داد.  سرش

 خانم. مبارکه! یراه دار  یناز تو ین ین  هی. دمیخبر رو من بهت م نیخوشحالم که ا-

  نی. لعنت به ادیاز گوشه چشمم چک یشد و بالفاصله قطره اشک می. بغض مهمان گلوختیفرو ر قلبم
 داد.  ی به من نم  یاجازه ا نی ام چن نهیس یرو ینیخواستم نفس بکشم، اما سنگ  یشوم! م  یزندگ

 : دم یصورتم گذاشتم و نال  یرا رو دستانم

 خدا! یوا-

 گرفت و با لبخند به سمت در رفت.  دهیام را ناد یناراحت  دکتر

 .ی ذارم خانم یتنهات م -

 : دم یخواست قدم از قدم بردارد ، پرس تا

 چند وقتشه؟-
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 نجاست؟یا ؟ید یچهار هفته. به باباش خبر م-

 زدم.   یپوزخند

 باباش قبرستونه.-

خواست    یام شدت گرفت. دلم م هیرفت. گر رونی چشمانم از اشک پر شدند. دکتر از اتاق ب دوباره
 شکمم گذاشتم. یدستم را رو ختم؟یر یرم م س یتو یچه خاک دیبزنم. حاال با ادیام را فر یچارگ ی عمق ب

 االن وقتش بود؟ -

*** 

 شکست  یگرفت و م ی "کاش تا دل م

 نشست   یآمد کنارش م یم دوست

 کمان  نیهر رنگ یشد رو ی م کاش

 نوشتم مهربان با من بمان  یم

 شد قلب ها آباد بود  ی م کاش

 و غم ها به دست باد بود  نهیک

 نداشت  یشد دل فراموش ی م کاش

 نداشت   ی باران هم آغوشنم  نم

 ی زندگ یشد کاش ها  ی م کاش

   یشود در پشت قاب بندگ تا

 شد کاش ها مهمان شوند  ی م کاش

 غصه ها پنهان شوند   انیم در
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 نبود  نیشد آسمان غمگ ی م کاش

 نبود  نیها رنگ نهیک یپا رد

 تکرار داشت   یشد زندگ ی م کاش

 داشت  کباری تکرار را  الاقل

 و من  دیچرخ یبرعکس م ساعتم

 رهن یپ نیشد گشاد ا  یتنم م با

 ، سرمشق آب یدبستان ، کودک  آن

 خواب  یجا  میمادر هم برا یپا

 ی کردم از دلواپس یبرون م خود

 ی دادم به دست هر کس ینم دل

 ست ین اریخوب و بد بس  یهست عمر

 ست یقابل تکرار ن گریکه د فیح

 "جیوش ی_مای#ن

 دیکش یم می گلو یبه نام "بغض" چنگالش را رو یکریغول پ یوالی. هدمیکش یم  نیزم یرا رو میپاها
را با دستانم فشار   میگلو یشد بخواهم ه یباعث م  یشد. حس خفگ  یم یجار میو خون از زخم ها
 همتوج دینبا  ری شد؟ جهانگ یزد. چه م یم  ادیسوختند و قلبم از عمق فاجعه را فر یدهم. چشمانم م

را   یالتماس کرده بودم کس یو من به کت  دیفهم یم دی کس نبا چیهم. ه اریهم. دان نیشد. راد یم
  ییکرد. لعنت به تو  یبود که داشت در وجودم رشد م یو کودک  ری باخبر نکند. تمام تنفرم تنها به جهانگ

که برگه  ی کفرستادم به کود  یلب لعنت م ری ! زیام را به آتش بکش یکه چون پدرت قرار است زندگ
 کردم؟  یبچه چه م کی کرد. من با  ی مضا مام را ا یبدبخت
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رمق چشم بسته  یآمده بود و ب  یدرمان  یمیاز ش  یکه به تازگ یاریو خطاب به دان دمیرا کش رهیدستگ
 بود گفتم: 

 حالت بهتره؟ -

 پاسخ داد:  یلرزان  یرا تکان داد و با صدا  سرش

 ؟ی. دلستم ینه ، اصال خوب ن -

 . دمیصورتش کش یروو دستم را نوازش وار  ستادمیتخت ا کنار

 ؟ یجان دل-

 بغض داشت.  شیصدا

 ترکه!  یسرم داره م-

 رو به عقب برداشتم گفت:   یاز لحن دردناکش به درد آورد. قدم قلبم

 بهت مسکن بزنن.  انیبذار بگم ب -

 .دیرا کش دستم

 ؟ یکردن تو سرمم... دل  قیخواد. تازه تزر  ینم-

داشتم!  یشدم. چه حس وحشتناک  فشینشستم و مشغول نوازش دستان الغر و نح  یصندل یرو
 چقدر پوچ بودم! 

 جانم؟ -

 دستم مشت شد.  ریز دستش

 جدا شو.  ارویاز اون -

 قفل شد. ادامه داد: سش یدر نگاه خ نگاهم

 داره؟  یچه فرق گهی، د رمی م یمن که دارم م-
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 م. اخم کردم.بزن غیخواست سرش ج  یزد دلم م یاز مرگ که م حرف

 ؟یریم  یگفته داره م یک-

 کج شد.  شخندی به نشانه ن شیها لب

 دونم اوضاعم خرابه. یانکار نکن! م-

 بالش جان باخت.   یو رو د یاز گوشه چشمش چک یجمله اش قطره اشک  نیا انی از پا پس

کار   نیرو جبران کنم؟ تو به خاطر من دست به ا یکه در حقم کرد یلطف یدونم چه جور ینم  یدل-
هم نکردم. همش بهت   یتشکر خشک و خال هی یتو رو نداشتم. حت یفداکار اقتیکه ل ی. منیزد

 ؟ یبه خاطر منه. آبج  نایفشار روته. همه ا یلیدونم خ یمتلک انداختم. م

را رسما از    اری ه بود. دانشد دیکه در دلم بود هم ناام یدی ام یشده بود. کورسو  سیاز اشک خ  صورتم
 . زمزمه کردم: دمید یدست رفته م

 قربونت برم... -

 . دیکش یآه

  یعوض یکه بابا فی. حیکه حروم شد فی. حی. نمونه ندارییایخواهر دن  نیحاللم کن. تو بهتر یآبج -
 .  یشد یتباه نم  ینجوریاوج درد ولمون کرد. وگرنه ا یمون تو

 . دمیلرزانم بوس یرا با لب ها سشیشدم و گونه خ خم

 ترکمون داشت.  یبرا یموجه  لیبابا هم دل دیجونم، شا یدان-

 صورتش نقش بستند.   یباره رو  کیو پوزخند به  اخم

 بخشمش.  یوقت نم  چیاگه برگشت و من نبودم، بهش بگو ه-

 : د یتوپ ین یخشمگ یو با صدا دی سرش کش  یرا رو پتو

 ! رونی برو ب-
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شکمم   یدادم. دستم را رو هی تک واریرفتم و به د رونی بود. از اتاق ب دهیکشپر  شیها یمهربان تمام
 ، زمزمه کردم:  دندیلرز یم میکه لب ها یگذاشتم و در حال 

 کار کنم؟  یبا تو چ -

*** 

  یشد. گاه  ی م شتریکرد، ب  یکه در وجودم رشد م یگذشتند و وحشت من نسبت به کودک یم  روزها
خواستم  یعنوان نم  چیدادمش. به ه یهم فحش م ی و گاه  چارهیکردم فاجعه، گاه ب یخطابش م 

 کردم.  یم ستشیسر به ن دیاز وجود فرزند سومش باخبر شود. خودم با ریجهانگ

نداشت.   یبا من هم کار گریدانستم مصمم است. د یافسانه را اجرا گذاشته بود. م هیمهر نیراد
 خانه هم عبور کند.   یدمتراز چن یگذاشت او حت ینم ریجهانگ

دانستم هدفم  ی. نمدمیکش یقی گذاشتم و نفس عم رهیدستگ ی. دستم را روستادمیدر ا یجلو
 نیا دی رو به رو شدن با افسانه طرفم. باالخره با یفرصت برا  نیدانستم با بهتر یفقط م ست،یچ

باز شد. هم زمان  یتق  یو در با صدا دمیکش نییرا پا رهی . دستگدندیلرز یافتاد. دستانم م یاتفاق م 
به رنگ   لشی که تمام وسا دندیرا د  یقلبم شدت گرفت. آرام در را هول دادم و چشمانم اتاق تپش

 یکرد. پرده ها یاتاق را وحشتناک م نیبودند و ا دیکفپوش ها هم به رنگ سف یبودند. حت دیسف
.  ردک یحاکم در اتاق نفسم را تند م  یفضاشدند.  یشده و مانع ورود نور به اتاق م دهیرنگ کش دیسف

 قلبم گذاشتم و زمزمه کردم:  یشد. دستم را رو دهینگاهم به سمت تخت کش

 آروم باش! -

را   یبعد ی تخت برداشتم. تمام وجودم پر شد از ترس. قدم ها یقدمم را به سو نیرا بستم و اول  در
و   نیدلربا بود. چ یماری با وجود ب ی صورتش حت  نیخاص ا ییبای . زستادمیهم برداشتم و کنار تخت ا

  یتر شدم و دستم را رو کیشد. به تخت نزد یم دهیاش د  دهیچهره رنگ پر  یرو  یچروک محسوس
دادند که با خواب هم آغوش است. فرصت   یم نیآن گذاشتم. چشمان بسته اش خبر از ا  ی لبه

 را با زبان تر کردم و گفتم:   میتخت بود. لب ها یجان رو  یدرد و دل با جسم ب یبرا  یخوب

 سالم...-
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به  لیما یقهوه ا  یوحشت زده به مردمک ها  دمیحد باز شدند. عقب پر  نیتا آخر  یناگهان چشمانش
شد. انگار قرار است تا چند   یام به شدت باال م نهیقلبم گذاشتم. س یاش زل زدم. دستم را رو یعسل

. او هم بودم یآرام م  دیمرا نشانه گرفته بود. با بشیبپرد. نگاه عج  رونیب نهی قلبم از س  گر،یلحظه د
  یلب بنشانم؛ لبخند یرو یچون من. با تالش فراوان باالخره توانستم لبخند یانسان بود؛ شخص 

 و مزخرف. یمصنوع

 دونم؛ افسانه... افسانه خانم.  ی. اسم شما رو... مزهیاسم من دل آو-

چشمانش باعث شد   تیچشمان مظلومش سوخت. مظلوم ینشست. دلم برا م یرو چشم ها نگاهش
 ادامه دادم: نی هم ی. برارمیحرف زدن جرعت بگ یبرا

 . باالخره اومدم. راستش...دنتونید امیکردم ب  ی. اما جرئت نمنجامیا هیادی مدت ز-

 . دمیرنگ شده اش کش یموها یرو یدست

 . یانه ادرست مثل اسمتون افس باست؛یز ی لیچهره شما خ-

بودم که چشم  دهیباور رس نی. به ادمیترس ینم گرینشستم. د شیو رو دمیگوشه اتاق را کش یصندل
 دستش گذاشتم و مشغول نوازشش شدم.  یرساند. دستانم را رو یبه من نم یتخت آزار یروح رو یب

  یکار دیاگه نتون ی. حت دیهست یدوست داشتن یل یحق داره انقد دوستتون داشته باشه. آخه خ نیراد-
 . دیکن

کرد و من   یکه در سرش جرقه زد. مشتاق نگاهم م یخبر بودم از فکر  یزد و من ب  یبرق چشمانش
 ادامه دادم:

 نیراد یمردبه  یپسر ریمثل جهانگ یکه با وجود همسر نامرد دیخوب باش  یلیخ  دیشما قطعا با-
به همه  شهیکه هم یاونه. مثل اسمش جوانمرده. پسر یبرا ی! اسم برازنده انی. رادنیکرد تیترب 

 خواد.  یهمه م یها رو برا نیکنه و بهتر یکس کمک م 

 کردم.  یکه بزرگ شود وحشت م یکه از روز  یشکمم گذاشتم. شکم یرا رو دستم

 بشه. نیمثل راد یکی خوام  ی. اما در هر صورت م هیدونم بچم چ یمن باردارم. نم  نیراستش رو بخوا-
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دانستم.  یرا نم   لشیباز شد و من دل یبه لبخند شی . لب هادیاز گوشه چشمش چک  یاشک قطره
 اشکش را پاک کردم.  عیسر

 د؟ یکن یم هیچرا گر-

 نشست.   میو بغض در گلو دمیکش ینگفت و منتظر نگاهم کرد. آه یزیچ

خودش و من  یبرا یزنده بمونه. زنده موندن جز بدبخت  دیخوام. نبا یبچه رو نم  نیاما... اما من ا-
 زنده بمونه افسانه خانم! دیبچه نبا نینداره. ا یچیه

  یاش. چه در ذهن او م یا هیثان یرهای و من متعجب بودم از تعب دیچیدر هم پ شیاخم ها ناگهان
 .دیلرز   یم میگذشت؟ صدا

ذاره   ی. بسمه! چرا خدا نمدمیبر گهیدارم. خسته شدم به خدا. د یبد یل یخ یبدبختم! زندگ یل یمن خ-
خوام بزرگش    یم یبچه هم شده قوز باال قوز. چه جور نی بده. ا یل یکم خوش باشم؟ حال برادرم خ هی

 اش؟  یکنم؟ اونم با وجود پدر عوض

 : دم ی. مبهوت پرسدیلب غر ریز

 اومده؟  شیپ  یمشکل-

 مختلف که با هم در تضاد بودند. ی. وجودم پر بود از حس هارمی گ ینم  یدانستم جواب یم اام

 زنم بن بسته! یکه م یکار کنم؟ کدوم راه درسته؟ به هر در یچ  دیدونم با یمن نم-

 بودند.   سیاز اشک خ  دمیصورتم دست کش  یرو یاتفاق افتاد، اما وقت نیا یدانم ک ینم

بدون غم  یکنم روزها یچرا تجربه نم  نمشون؟یب  یخوب هم وجود دارن؟ پس چرا من نم یروزها-
بوده؟ من حق ندارم خوش باشم؟ افسانه خانم! دلم  یمن بوده ، غم و اندوه و بدبخت  یرو؟ چرا تا برا

 مثل مرگ! قیخواب عم هیبخوابم.  شهیهم  ینشم. برا داریب گهیخواد سرمو بذارم و د یم

 فشردم. یگرم را به دستانش

 ! افسانه خانم؟ هیآدم عوض هیبچه من... از -



 ی شان یپر عمر کی

145 
 

  یکنم، اما نم ینی ب شی کردم واکنشش را پ یم یداشتم. سع دی. در گفتنش ترددمیکش یق یعم  نفس
 به وجودم چنگ انداخته بود. یتوانستم. کالفگ

 و آرام گفتم:  دمیکش د یباالخره دست از ترد 

 ! شوهر تو! یفراهان ری... جهانگ رهیبچم... شوهر من... جهانگ  یبابا-

شدم.   مانیاز گفتن حرفم پش  یکرد. لحظه ا یحد باز شدنو. وحشت زده نگاهم م نیتا آخر چشمانش
رفت. بهت زده از جا   یم نیی اش به شدت باال و پا  نهیکه س یزن تند شدند؛ به طور  ینفس ها

 . دیلرز یبودم و قلبم م دهی. ترسدمیپر

 ! افسانه خانم؟ زیدل آو ادی خدا! خبر مرگت ب ی. خانم... وادیافسانه خانم؟ حالتون خوبه؟ آروم باش-

وحشتناکش خانه را پر کرد و   غیج  ی. ناگهان صدادندیلرز   یسرخ شده بودند و دستانش م صورتش
. دیلرز ینامنظم م یتم یبت ر شی و دست و پا دیکش یم غ یوقفه ج یمرا مجبور به عقب رفتن کرد. ب 

 زدم:  ادیبلند فر یترسان و پر استرس در اتاق را باز کردم و با صدا

 ترا؟ یخدا... م ی ! وادی! تو رو خدا زود باشدیقدرت؟ کمک کن  ی مشهد را؟یالم  ترا؟یم-

. افسانه دندیبه از پله ها باال آمدند و به سمت اتاق دو ترایو پشت بندش م   رای که الم دینکش یطول
 . ردی ام بگ هیترساند. کم مانده بود گر  یم شیاز پ شی . حالتش مرا بدی کش یم  غیهمچنان ج

 د؟ یکن  یکار م یچ  نجایشده خانم؟ شما ا یچ-

 : دمیکش ادیخشم سرش فر با

 زنگ بزن اورژانس. ،یکن می ج  نیس نکهیا یبه جا-

که نگاه  یبود، بدون حرف در حال دهیحد وحشت زده و پرخاشگر ند نیکه تا به حال مرا در ا ترایم
را در آورد و با اورژانس تماس گرفت. جلو رفتم و دست   لشیگرفت موبا یبهت زده اش را از من م

  رزشو ل  دیکش  غیبلند تر از قبل ج   م،یآرام کردنش بگو یبرا یزیافسانه را گرفتم. تا خواستم چ
کرد.   دنیکرد و مرا مجبور به عقب کش  دنیشدند. ناگهان تمام اندامش شروع به لرز شتریدستانش ب

با هر دو   رایشده بود. الم  شتریاما وحشت ما ب  د،یکش  ینم  غی ج  گری. ددیلرز ی وار م  وانهید یبه طرز
 و گفت:  دیدست بر سر کوب
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 ! خانم؟ بیغر یامام رضا ای-

در   یپوش پا دیدو مرد سف میو دار بهت و وحشت بود  ری دانم چقدر گذشته بود، اما در همان گ ینم
رنگش را بسته بود. با عجله  یآرام گرفته و چشمان قهوه ا  یکه حاال کم یاتاق گذاشتند و افسانه ا

از چهره رنگ  هکوتا یلحظه ا یبرا  یتوانستم حت یرفتم. در طول راه، نم مارستانی همراه آمبوالنس به ب
 . رمی افسانه نگاه بگ دهیپر

 : دی کرد پرس ی م قیکه آمپول را درون سرم تزر یسته بود، در حال که در آمبوالنس نش یپزشک

 بهش دست داده. چرا؟  یحمله عصب-

 لرزانم پاسخ دادم:  یلب ها انیم از

زدن. بعد تمام وجودش رو لرز    غیشروع کرد به ج  هوی زدم که  یدونم. داشتم باهاش حرف م  ینم-
 برداشت. 

 صورتش بود، گفت:  یعیاز حاالت طب  شی ابروها انیاخم م ایکه گو مرد

  کیکه اعصابشون رو تحر دیبهشون گفت  یزیسمه. البد چ شونیا یبرا یفشار عصب نیکوچک تر-
 شده.  یباعث حمله عصب نیکرده. هم

داد. دستم را  یم  یرفت و معده ام خبر از گرسنگ یم ج ینگفتم و بغضم را قورت دادم. سرم گ یزیچ
 شکمم گذاشتم و زمزمه کردم:  یرو

 یآدم ها شیپ  یبر  دی. باستین  نجایتو ا یبهت برسم. آخه جا  یلیتونم خ یشرمندم مامان، نم -
 خوب!

 عیسر می دیکه رس مارستانیب یبا دست کنارش زدم. جلو   عی. سردیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره
  اطی از ح یبروم. گوشه ا مارستانیب  یخواستم تو یشدم و افسانه را با نگاهم بدرقه کردم. نم ادهیپ

 یم دیرا نو  زییزرد پا   یدوختم. برگ ها مینشستم و نگاه غم زده ام را به نوک کفش ها نی زم یرو
را کنار گوشم گرفتم و   لیرا گرفتم. موبا نیرا در آوردم و با انگشتان لرزانم شماره راد لمیدادند. موبا

در دل قربان جان   دیچ یکه در گوشم پ شی صورتم پاک کردم. صدا  یاز رو نی قطرات اشک را با آست 
 گفتنش رفتم.
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 ؟ یحرف بزن  یخوا ینم  ؟یدل-

 گفتم:  یفیضع یمکث قورت دادم و با صدا یدهانم را با کم  آب

 . مارستانیب  ایب-

 چ... -

 : دم یحرفش پر انیم

 دست داده. یبه مامانت حمله عصب -

  شیدر صدا یدانست. نگران یم ن یرا هم دلنش شیادهایفر یمن حت  یزد، اما گوش ها ادی فر بایتقر
 میگفتم؟ اصال صدا ینداشتم. چه م شیکدام از سوال ها چیه یبرا  یجواب چ یزد و من ه یموج م

 مگفت و تماس را قطع کرد. دستم آرا یآمد؟ در آخر، درمانده لعنت یکوتاه در م یگفتن جمله ا یبرا
  یدراز م  مکتی ن یجا رو  نیخواست هم یدر تن نداشتم. دلم م ینشست. جان  میزانو یسر خورد و رو

دورم.   یبه دور از آدم ها   ییگذاشتم. جا یم میاهایرو نیپا در سرزم  میو با بستن چشم ها دمیکش
 معرفتم! یدا جان ب که فقط من باشم و خ ییجا

*** 

 گذاشت و تکانم داد. میشانه ها یرا رو دستانش

 سر مامانم اومده؟ ییچه بال ؟یزن  ی! چرا حرف نم ید لعنت-

 را چند بار به چپ و راست تکان دادم. سرم

 دونم. ینم-

. پشت سرش آرام وارد ساختمان شدم.  دیدو مارستانیعقب هولم داد و به سمت ساختمان ب  به
 پرستار را بشنوم.  یزد. خودم را کنارش رساندم تا توانستم حرف ها  یکه با پرستار حرف م دمشید

 شه.  یم یچ مین یتا بب ادیبهوش ب میمنتظر باش دیهستن. با هوشیبوده. فعال ب  یفشار عصب لشیدل-
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آمد. جگرم   نییاز گوشه چشمانش سر خورد و پا ی رد شد و رفت. قطره اشک  مانی از کنار هر دو بعد
 نیگذاشتم. چهره اش خسته و چشمانش غمگ شیبازو  یآتش گرفت و قلبم سوخت. دستم را رو

در   یزیکردند. چ دنیمردانه اش شروع به لرز یصورتش گذاشت و شانه ها یبودند. دستانش را رو 
کرد. او   یم  هیگر دینبا نیمن آشنا بودند. راد یلرزان برا یه هاشان نیاشک ها، ا نیقلبم شکست. ا

 ییدندان ها انی آورد، آهم را در آورد. از م نیی! دستانش را که پادی. نباختیر  یاشک م  نیچن  دینبا
 : دیفشردشان غر یکه به هم م

 کشمش!  یم-

 یرفت. م یکه مشت شده بودند به سمت در م  یمحکم و دستان یبه خود آمدم، او با قدم ها تا
روحش هم خبر ندارد. با تمام توانم   یحت  ریدانست جهانگ یکرده. نم ریدانستم قصد خون جهانگ

  انیو از م ستادمینکرد. ا  یزدم. توجه شیسست بودند. صدا مینداشتم. پاها دنی. جان دودمیدو
 گفتم:  دهیبر  دهیتندم بر ینفس ها

 اصال خبر نداره... ریانگ! صبر کن! جهنیراد-

تند به  یرفت. با قدم ها نی از ب دهینکش  هیبه ثان ی لبم نشست و حت  یرو ی. لبخند محوستادیا
 سمتش رفتم.

 خونه نبود.  ری جهانگ-

 کرد.  یمردد م قتیقیمرا نسبت به گفتن ح  شیها اخم

 شد؟  ینجوریپس چرا مامانم ا-

داشتم. با تحکم   یدیشد جهیخورد و سرگ یم چی. دلم پمیدانستم چه بگو یانداختم. نم نییرا پا سرم
 گفت: 

 . زیحرف بزن دل آو-

 گفتم:   یلرزان  یترساند. با صدا یمرا م یصدا  تحکم

 منه! ری تقص-
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 زد:  ادی فر بایتقر

 ! ؟یچ یعنی-

چند لحظه احساس   یچند نفر به سمت ما جلب شد. آب دهانم را با استرس قورت دادم. برا توجه
سخت شود. باالخره دهان باز کردم و با   قتیشد گفتن حق  یباعث م  نیکشد. هم یکردم نفس نم

 گفتم:  یف یضع یصدا

دونم چرا رفتم تو اتاقش. دهنمو باز   یدست داد. نم یمنه که مامانت به مامانت حمله عصب  ری تقص-
 شد... ینجوریزدن و... خب بعدش ا غی بهش گفتم. اونم شروع کرد به ج زوی کردم و همه چ

.  دیاز گوشه چشمش چک ی کرد. نگاهش ناباور بود. قطره اشک یرا باال آوردم. مبهوت نگاهم م سرم
هم فشردم. دست راستش را باال آورد و   یرا رو می. دستانش مشت شدند. لب هادیکش ری قلبم ت

 رتم گرفت. صو یانگشت اشاره اش را جلو

 ...ادیسر مامانم ب  ییاگه بال-

هم افتادند.  یرو  شیچشمانم مشت شد و پلک ها ی تا ته حرفش را خواندم. دستش جلو خودم
گرفت و با آن   واریو نگهش داشتم. دستش را به د دمی کش  یغیتعادلش را از دست داد. ج یلحظه ا

 دستش مرا به عقب هول داد. یکی

 ... نمتیخوام بب  ی! نم زیبرو دل آو-

 !نیراد-

 به سمتمان آمد.  یپرستار

 آقا حالتون خوبه؟ -

 سرش را تکان داد. نیراد

 د؟ یمطمئن-

 : د یبا اخم توپ نیراد
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 گفتم خوبم! -

به من انداخت و با عجله دور شد.   یا دوارانهینگاه تهد نیبا اخم از کنارمان گذشت و رفت. راد  پرستار
بود. حاال    نیکه دلم به او قرص بود، راد یشد. چقدر من بدبخت بودم! تنها کس  میبغض مهمان گلو

 او را هم نداشتم. چقدر تنهام!  گرید

شدم   یندانستم. سوار تاکس  زیجا  نیاز ا شی را ب  یبرزخ ن یدر آنجا و چشم در چشم شدن با راد ماندن
سوختند و معده ام  یبود در نظر گرفتم. چشمانم م یدر آن بستر اریکه دان یمارستان یو مقصدم را ب 

  مارستانی ب یدر آوردم و داخل دهانم گذاشتم. جلو میمانتو بیاز ج  یزد. شکالت   یم ادیرا فر یگرسنگ
نشد. چون عجله   بمی نص یپانصدتومان کیجز  یزیرا گشتم چ  میها بیهر چه داخل ج دم،یکه رس

 یرا به راننده دادم و با لحن شرمنده ا یهمراهم نبود. خجالت زده پانصد تومان  فیکرده بودم، ک
 گفتم: 

 قدر دارم.  نی آقا. فقط هم دیببخش-

 سرش را تکان داد. راننده

 .یخواد خواهرم. خوش اومد  ینم-

 اما...-

 خواد. به سالمت.  یگفتم که نم-

 یم مارستانیخفه ب یدر فضا یلب گفتم. دوباره پا  ریز ی چپاندم و ممنون  بمیرا داخل ج یتومان  پانصد
  مارستانیکرد. وارد ساختمان ب یشکنجه گاه م  نیجانم مرا مجبور به تحمل ا ز یعز داریگذاشتم. اما د

 افکار مشوش.  ری بود و مغزم درگ  نییبه اتاقش سرم پا دنیکه شدم، تمام مدت تا رس

 

* 
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سانه حرف زدن را از سر گرفته بود و حس به عضالت باالتنه اش بازگشته بود. جا بود. اف  نیهم معجزه
در پوست خود   نیاش بازگردد. راد یاو دوباره به حالت عاد نکهیا یبود برا  یآن حمله تلنگر دیشا
  یمادرش م یبودم. مدام قربان صدقه  دهیخوشحال و سرزنده ند  نی. تا به حال او را چندیگنج ینم

کرد. فعال   ینشست و خجولم م  یمن م  یعبوس، رو ریتوجه به جهانگ یاش ب فتهی ش یرفت و نگاه ها
 کرده بود. البته فعال! رونی را از سر ب  ریفکر گرفتن طالق افسانه از جهانگ 

 نیاز راد رکنندهی فلگغا یلیاش بداند، اما خ  یمنفور در زندگ یکردم افسانه مرا موجود یم  فکر 
شد. دستانش را به طرف من دراز کرد.   ینم  دهید ینفرت چیخواست ما را تنها بگذارد. در نگاهش ه

 دستم را به طرفش بردم و در دستان سردش گذاشتم. چند لحظه به چشمانم نگاه کرد و گفت: 

 .نمه یراد هیچشمات شب -

 . دمینگفتم و تنها لب گز یزیچ

 کنه. یم  فیاز تو تعر شهیمدوستت داره. ه نیراد-

 دادم.  یبود که به او م  یهم سکوت جواب باز

 ؟یچرا با جهان ازدواج کرد-

که گرفته  یسکوت  یلرزانم شکست روزه  یبار صدا نیانداختم و ا نیی. سرم را پادیدو میبه گلو بغض
 بودم را. 

  یشه که ما رو ول کرده و رفته. نم  یم یسرطان داره. مادرم مرده. پدرم چند سال  ضه؛یداداشم مر-
 درمانش رو بپردازم. مجبور شدم. نهیتونستم هز

 هستم! شیمهربانش هنوز به من بود. انگار نه انگار من هوو نگاه

 کرد. یدرمان برادرت رو پرداخت م  نهیهز نمیراد-

 شد.  یم. با من خوشبخت نم رو ندار  اقتشی. من لهیپسر خوب  نیراد-

شکمم   یام. چون ادامه نداد و دست رو  یزندگ  یو تباه نیراد ادیشود با  یحالم بد م  دیفهم  انگار
 . دیکش
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 کوچولو؟  نیچند ماهشه ا-

 خون به صورتم را حس کردم. نجوا کردم:  هجوم

 پنج هفته. -

 . دیکش یآه

 طفل معصوم رو؟  نیا یبزرگ کن یخوا  یم یخودتو دختر! چه جور یکرد فیح-

 دستم جان باخت.  یو رو دیچشمم چک یاز گوشه  یاشک قطره

 خوام سقطش کنم. یم-

 شد از تمام کلماتش حس کرد. یرا م  تی خوش فرمش در هم گره خوردند. عصبان  یابروها

  یبچه  یبرا ینقشه ا نیهمچ  یتون  ی! چه طور م؟یموجود زنده رو بکش  هی  یخوا یم ؟یچ گهید-
 ؟ ی خودت بکش

 .دیلرز  یبه شدت م  میصدا

خوام اون هم  یبچه رو بزرگ کنم؟ نم  نیتونم ا یکار کنم؛ چه طور م یدونم چ یمن خودمو هم نم-
 بدبخت بشه. 

 فشار داد. نانی را با اطم دستانم

  رمیگ یمن خودت و بچه ات رو م ؟یدیاش. فهم  یبکش دیپدرشه، نبا ری جهانگ  نکهیبا وجود ا  یحت-
 که حال برادرت هر چه زودتر خوب بشه. دوارمی کنم. ام یم تتیپر و بالم. من خودم حما ریز

بزنم.   ادیتوانستم عمق دردم را فر  ی. کاش مختیبار تمام وجودم اشک شد و از چشمانم فرو ر نیا
 توانستم... ی کاش م

 کردن. دی دکترها ازش قطع ام-

* 
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کرد با خبر نبود. افسانه چنان به  یکه در وجودم رشد م یو افسانه از کودک یجز کت   کس چیه هنوز
  یکودک م نیگفت ا یکرده بود که از کشتنش صرفه نظر کرده بودم. م دوارمی موجود کوچک ام نیا

 دوستش داشتم.  گریشود همدمم. حاال د

 دهیکه کش  ییم عذاب هاکرد. با وجود تما یم هیرا به من هد یتپش قلب فرزندم حس خوب  یصدا
  یفرزندم بود. پسرم قرار بود بشود همدم روزها تیجنس یبعد دیسالم بود. ام چارهی بودم، طفل ب

وقت نبود تا سر   چیکه ه یشانه ا  ی. او قرار بود به جامیتمام دردها  یبرا یگاه  هیمادرش و تک کیتار
به تک تک سلول   یخاص  تیرا ببارم، مرا در آغوش بکشد و حس امن میها یبگذارم و دلتنگ   شیرو
 کند. قیوجودم تزر یها

آن هم  دیهمه ام نیخوب بود و ا  اریدادم. حال دان یجا  فمی در ک ی را با ذوق خاص  شیآزما ی برگه
 نی. راددی رس  یبه نظر م رمنتظرهیغ ی کم ،یبود و بدبخت  یفقط بدبخت میکه روزها یمن یجا برا کی
نگاه   ی. فقط گاهدیپلک  یهم دور و برم نم گریگذراند و د یم  شگاهیوقت خود را با مهراز در نما شتریب

  یلیبار هم خ کیافتاد.  یتپل تر از قبل شده بود م یکه حال کم  یاش ناخودآگاه به من فتهیش یها
  نیراد چارهی شده ام. ب باتری از قبل ز یچاق شوم. چون حساب شتریگوشم گفت که ب  یحوال  ییآرام جا

  یدواند، اما من م تمپوس ری را ز یخبر بود. حرفش حس خوب   یکرد ب یکه در بطنم رشد م یکه از کودک
 اشتباه است و اشتباه است و اشتباه...  نیدانستم که راد

موضوع خوشحال بود. من هم خوشحال   نیشد و افسانه هم از ا یم یریگ  یطالق دوباره پ هیقض
 شود.  یخالص م  زینفرت انگ  ریبودم که باالخره از بند جهانگ

 

**** 

 

  یبرگشت، حالش اصال خوب نبود. حساب  یداشت. وقت یدرمان  یمیش یجلسه   اریهم دان امروز
هم  وانیمن و پسرم ضرر داشت. رفتار دکتر مشکوک بود. ک یهمه استرس برا نینگرانش بودم. ا

  یدر راه نبود و من م یخوب یزهایدانستم دکتر به او خبر داده. چ یو من نم دی سر رس یناگهان   یلیخ
همان جا    یشد. به خانه برگشتم و از شدت خستگ یجلوه داده م یعاد  یلیخ  زی دم. اما همه چیفهم
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  ری. جهانگدمی لرز یچنان وحشتناک بود که از ترس به خود م دم،یکه د یکاناپه خوابم برد. کابوس یرو
 خواست و بس! یخود م یبرا یکه فقط هم بستر یی بود. متنفر بودم از او امدهیاصال به سراغم ن

کابوس شوم بود. به ساعت   کیشکمم گذاشتم و از پسرم خواستم نگران نباشد، چون تنها  یرو دست
توانستم با   ینشسته بود نگاه کردم. ساعت پنج بامداد بود. نم یعسل  زیاز م یکه گوشه ا یزی روم

  یروز زندگ   نیگندتر دیو لعنت به آن روز شوم! شا  ستین  هودهیدانستم ب یمقابله کنم. م میدلشوره ها
 ماه سال هشتاد و شش!  ید یلعنت یمن بود. سه شنبه 

که از جا بلند شدم و خانه  هم بگذارم و بخوابم. ساعت هشت بود یهم نتوانستم چشم رو یا لحظه
با آن نگاه    نیراد ینشستم. جا زی نبودند. سر م  نجایا گری و افسانه د نیرا ترک گفتم. مدت ها بود راد

که سر   دمیجو یرا م  رمی نان و پن یاشتها لقمه   یداد! ب یبود. چه قدر نبودنش عذابم م   یخاصش خال
نشاند که تمام وجودم پر شد از حس انزجار. حالم   میموها یرو یشد. بوسه ا  دایپ  ریجهانگ یو کله 

 نبود.  یمرد کثافت نیمزخرفش. کاش فرزندم از چن  یابراز احساسات ها نیشد از ا یبد م

 زم؟ یحالت خوبه عز-

 لجن باشم. یتو  زیکه عز یخاک بر سر من و

 . ستمیبد ن-

 یدم، از جا برخاستم. موهاکرد. چند لقمه که خور یاشتها تر م یخورد و مرا ب یاشتها صبحانه م با
در آمده بود را پشت گوشم  نشانی از ب میموها اهیس یبلوندم که مدت ها بود رنگ نشده و رگه ها

 فرستاد. دستم را گرفت و نرم نوازش کرد. 

 . یجان؟ صبحانه نخورد یدل  یر یکجا م -

 . دمیکش رونیدستش ب ریرا از ز دستم

 .ار ی دان شیبرم پ  دیخوردم. با  یبود ومدهیتو ن-

 یمسکوت خانه  یرا به او بدهم، از پله ها باال رفتم؛ پله ها یهر گونه حرف   یاجازه  نکهیبدون ا و
توانستم نسبت به خط   ینکردم. آن هم من که نم ش ی. آرادمیپوش یشوهر موقتم. لباس ساده ا
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  یسال ،چهلیکردم س  ینمانده بود. احساس م  یحال و حوصله ا  گریکلفتم خوددار باشم. د یچشم ها
 . دمیکش  یرا م  یو شش سالگ ستیکه انتظار ب یبه سنم اضافه شده؛ من

وقت تا به  چیام راندم. ه یشگی هم زی شدم و به سمت پاتوق نفرت انگ ری جهانگ  ییاهدا نیماش سوار
به خاطر کابوس کردم   یدانستم چه ام شده؟ فکر م یرا تجربه نکرده بودم. نم یحال   نیحال چن

گذاشتم.  مارستانیها اثرات کابوس نبودند. قدم در ساختمان ب  نیحالم بد است، اما ا یکم شبید
 صورتش رنگ باخت. همان رنگ باختن مرا ترساند.   دنمیبا د  یقوام دکتر

 سالم خانم نواب. حالتون چه طوره؟-

 زدم، اما دلم آشوب بود.  یمصلحت  یلبخند

 شما.   یسالم دکتر. به خوب -

 .دمیکش میلب ها یرا رو  زبانم

 خوبه؟   اریدان-

 ؟ ییگو ی نم یزیشد. پس چرا چ شترینداد. دلشوره ام ب یجواب

 شده؟  یزیچ-

 راستش... -

 ادهفتی ن  ارمیدان یبرا ی! اتفاقا یکرد. خدا یام م وانهی. دلشوره داشت د فتمیدادم تا ن  هیتک  وارید به
 باشد! 

 نداره. یادیمن قبال هم گفتم وقت ز-

  یبرا  یبدوم. اتفاق اریبود تا منتظر ادامه حرفش نمانم و به سمت اتاق دان  یجمله کاف کی نیهم
 معرفت نبود.  یب اریگذاشت. دان یدانستم. او مرا تنها نم یبود. من م فتادهیمن ن  اریدان

 را گشودم و...  در

 تخت چنگ زدم. یرو  دیسف یتخت نبود! جلو رفتم و به ملحفه  یرو ارمیبود! دان یخال   تخت
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 ! اریدان-

. با تمام وجود  دیکوب  یم نهیوار به س وانهیکرده بودند. قلبم خودش را د سیصورتم را خ  میها اشک
 زدم   غیج

 : 

 ! اریدان-

 ...نبود

 را نداد... جوابم

 ...دیچرخ  یدور سرم م  ایدن

 ! ارمیدان

* 

بار هم نگاهم نکرد. باز هم از من دلخور بود.   نی. ادهی و صورتش رنگ پر بسته بودند شیها چشم
 رنجاندم.   یاو را م شهیمن هم

شوند. اما نتوانستند و من با تمام وجود در   دارمانید  نیکردند مانع آخر یسع ی لیخ  وانیو ک یکت 
هم نکرد. و   یخداحافظ  ینگفت. حت چیاش بوسه زدم. اما او ه یشانیآغوشم فشارش دادم و بر پ 

وداع گفته بود و  مارستان،یمن به ب دنیساعت قبل از رس کی بودم. درست  دهیزود رس یکاش ساعت
به فکر   نکهیبسته بود. بدون ا  یلعنت یایدن نیا یها  یرحم یتمام ظلم ها و ب  یچشمانش را به رو

رحم شده بود  یرا هم از دست داده بود. ب دشیتنها ام گریباشد که د شی خواهر بدبخت و تنها
 ... ارمیدان

خودش   نهیدر مغزم مات و مبهوت در آ  گرید یداد. زن یو ناله سر م دیکوب یدر قلبم با درد بر سر م یزن
 اش پر از اشک شده. دهیر که صورت رنگ پر. انگار نه انگاستینگر یرا م

فاتحه بخواند. برادرم   شیبرا رد،ی مراسم بگ شینبود برا یبه خاک سپرده شد! کس  بانهی چه غر برادرم
 و...  وانیو ک  یتنها رفت. من بودم و کت یتنها
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  ونشیو من چه قدر مد ختیاشک ر مینگذاشت. با اشک ها میجا تنها چیوقت و ه چیکه ه ینیراد
 بودم!

توانستم  یزده بود. نم  خیکرد. قلبم  خبندانیام را  یو زندگ دیوجودم را به آتش کش  یلعنت زمستان
 . دیتپ ینم گر یحسش کنم. انگار د

کردن   یزندگ  یبرا یدیچه ام  گری. ددمیکش یم  غیمحابا ج یخاک سرد و ب  یزدم بر رو یم مشت
. نفسم گاه  د یجا کنار برادرم به آغوش خاک بسپار نیبزنم مرا هم هم ادیخواستم فر یوجود داشت؟ م

داشتم. تمام قبرستان مسکوت دور   جهیرفتند و سرگ یم یاهیس میآمد. چشم ها  یرفت و گاه م یم
همه به سمتم خواستند  یکه اطراف قبرستان را در بر گرفته بودند، م  یو درختان کاج دیچرخ  یم مسر

 یحکم طناب دار داشتند. به موها میبرا  دند،یرقص یکه در باد م شانیو مرا ببلعند. شاخه ها  ندیایب
 . ردی را بگ میآسا لیس یاشک ها  یتواند جلو ی نم زیچ چیدانستم ه ی چنگ زدم. م  شانمیپر

 گذاشت و تکانم داد.  میشانه ها ی پر رنگ شده بود. دستانش را رو یکم ششی و ته ر  سیخ  صورتش

 ! یکش یخودتو م ی! داریدل ای به خودت ب-

  یرا متحمل م یدارم چه عذاب  دیفهم یاو هم نم دیآمدند. شا یاش فرود م  نهی س یرو میها مشت
 شوم. 

 و راحت شم... رمی ... بذار بمرمی بذار بم-

صدا در   یرا ب  میها یبودم. تمام دلتنگ یآغوش  نیر محتاج چندورم حلقه شدند و من چه قد دستانش
توانست حالم را خوب کند. انگار فراموش    ی. قلبم آنقدر شکسته بود که فقط مرگ مدمیآغوشش بار

هم  یکتپسرم حواسم به خودم باشد. کمکم کرد از جا بلند شوم.  یسالمت یبرا دیکرده بودم الاقل با
زدم.    غیبا تمام وجود ج د،یکش ری دلم که ت ریاز اشک سرخ بودند. ز وانیبغلم را گرفت. چشمان ک ریز

 انیدستش را م یبا نگران نی چالند. راد یو معده ام را م دیکش یپوست شکمم را م یکس ییگو
 . دیزده بود کش  رونی رنگم ب اهیآشفته ام که از شال س یموها

 شد؟   یچ ؟یدل-

 شکمم گذاشتم. یرا رو دستم
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 بچه ام... -

نداشت. دوباره   نیاز راد یهم دست کم  وانیمبهوت نگاهم کرد. ک نیشدت گرفت و راد یکت ی هیگر
  یتمام اجزا یکردند. مردمک کدر چشمانش رو دنیشروع به لرز شیکه لب ها دمیکش غی از درد ج
 لرزاند.  یو دل من را هم م دیلرز یم  بیعج شی. صدادندیچرخ یصورتم م 

 ز؟ یدل آو یباردار-

  نیجا بود، هم  نی. مرگ همدمید  یرفتند و مرگ را به چشم م یم  یاهیرا ندادم. چشمانم س  جوابش
 لحظه...

 

** 

 

مرد   نیرنگش آشفته بودند و ا ییخرما  ی. موهارمیبگ دهیتوانستم غم نشسته در نگاهش را ناد ینم
شده   نیهم ناراحت و غمگ بود. حال پسرم خوب بود. او  یهم خواستن  دیرس یاگر به خودش نم  یحت

 معرفتش.  یب  ییبود از رفتن دا

 گفت.  ینم چیزده بودند و ه ی قفل خاموش  شیساکت ساکت بود. انگار به لب ها نیراد

 ...نیراد-

 .دی جانم! نگفت! تنها نگاهم کرد و چشمه اشک من دوباره جوش  نگفت

 مامانت خواست که بمونه.-

 .دیاز گوشه چشمش چک  یاشک قطره

 .یداد یات. کاش به حرفم گوش م یبه زندگ یگند زد-

 . دمیام را باال کش ینیب

 تو هم گند بزنم.  ی تونستم به زندگ ینم-
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 . دیلرز یم شیصدا

 ؟یدی وقت نفهم چیدوستت داشتم... چرا ه یلعنت-

 . دیمن هم لرز یصدا

 کنم.  یمن شکست خوردم. داغون شدم، نابود شدم. دارم دق م نی. راددمیفهم-

 شد و چه بزرگوارانه بر دستم بوسه زد.  خم

 معرفت! یمرام! ب ی! بضتمی خوامت. مر یبازم بدجور م  یاریهم که سرم ب  یی! هر بالینوکرتم دل-

که باعث  و من از خودم  دندیلرز یم  شی. شانه هاستیگر  زیدستم گذاشت و چه غم انگ یرا رو  سرش
اشک  دنیخورد. لعنت به من! چقدر سخت بود د یمرد بودم، حالم به هم م نیشکستن ا یو بان 

 . نیچون راد یمرد ی بانهیغر یها

 نکن مرد! هیگر

کند خودش را دوست ندارد. درست    یست که احساس م ییباخت هر آدم درست همان جا نقطه
و   ردیم  یندارد. درست همان جاست که انسان م یت یجذاب  شیبرا زیچ چیه  گریکه د یهمان وقت
دل  نیمنفورتر ز،یدل آو نیخودم را دوست نداشتم. ا  گریست. من هم د یمصلحت دنشینفس کش 

 بود...  ای دن زیآو

شکسته ام  یچسباندن قطعه ها گریچنان شکستم که د ارمیچهل روز گذشت و من در غم نبود دان 
. قرار نبود  میرا فسخ کرد غهیص  ری رفتم و به همراه جهانگ  یبا سرد  روزید ن یممکن بودم. هم  ریغ

 یدل نی. اندازم ی دردسر بزرگ ب کی  یخواستم خودم را تو  یاز وجود فرزندش باخبر شود. نم ریجهانگ
متحرک بود. افسانه همه  یمرده  ک یتنها   یدل نیتاب و توان تحمل کردن نداشت. ا گریحوصله د یب

  رونی شد. کم حرف شده بود و از اتاقش ب ریهم گوشه گ  نیکرد. هم زمان با من، راد یم تمیجوره حما
اش   یانکه باعث و ب یناراحت بود و خاک بر سر من یپسرش حساب  تیوضع ن یآمد. افسانه از ا ینم

 بودم.

درست مثل بختم.  اه،یس  اهیدند سش دند؛یرنگ به خود ند  گریبلندم را کوتاه کردم و د یموها
که در وجودم رشد   یجز موجود ی ا یدلخوش چیه گریگونه قابل بهبود نبود. من د چیمن ه یافسردگ
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 یمرده  کیمن مرده بود. من  یداد، نداشتم. تمام آرزوها  یکرد و روز به روز وجودش را اطالع م یم
 کرد.  یخوشحالم نم زیچ چی ه گریمتحرک بودم. د

کس سر سفره  چیاما جز خودش ه د،یچ  نیهفت س یشد. افسانه سفره   یسپر ارینو با غم بس  سال 
  چیه گریامسال کنارم نبود و د دیکه ع یاریدان ادیزد و من هم به   رونیاز خانه ب نیننشست. راد

 و... ستمیو گر ستمینخواهد بود، گر یدیع

را آنجا بخواند. خانواده  شیواست دکتراخ یخواست برود آنجا. م  یتهران کرده بود و م یسودا یکت
بود و من نتوانستم به  روزینداشتند و او هم کرمان را ترک کرد. هر روز موفق تر از د یاش هم مخالفت 

 ام برسم.  یمهندس یآرزو

 یدل ؟ ی. چه آمده بود بر سر دل ستمینگر یو چشمان گود رفته ام م دهیرنگ پر  یبه چهره  نهیآ از
 !  چارهیب

. در همان حال مشغول صحبت با پسرم شدم؛ همان دمیکش میموها انیرا برداشتم و آرام م شانه
 ام.  یزندگ  دیام

تو غصه نخور. تو   یخورم، ول  یها پسرکم! من غصه م ی مامان جان، دل تو هم گرفته؟ ناراحت نباش-
 . یدون  یدونم که م ی. میدوستت دارم مامان یلیآروم باش. خب؟ من خ

کردند قلبم را. مدت ها بود   یو رو م ریز شی. چشم هادمیرا د شی بایو ز یقهوه ا یم هاچش نهیآ از
 انداختند. یچشم ها قلبم را به تالطم م نیکه ا

هم  میو کاش غم ها دیکش میموها انیدستم نشست و شانه را ازم گرفتم. آرام آن را م یرو دستش 
 . ختندی ر یم رونیب  میهمراه شانه از موها

 ؟ یدل  یاریرو در ب  اهتی لباس س یخوا  ینم-

بود و   نی. هم دمیپوش  ینم یرنگ  گریشدند. د یوقت از تنم خارج نم  چیه اهیس  یلباس ها نیا گرید
 . خشن گفتم: نیهم

 نه.-

 .دیکش شیلب ها ی. زبانش را چند دور رودمیکش رونیشانه را از دستش ب   عیجا خورد. سر یکم
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 من هنوز هم بدجور عاشقتم دختر! -

 و زمزمه وار ادامه داد: دیشکمم کش یرا رو تشدس

 بچه. نیبا وجود ا  یحت-

  یرفت. چرا دست بر نم   رونی انداخت و از اتاق ب نییو عقب رفتم. سرش را پا دمیبه خود لرز یا لحظه
 خواست هم مرا بکشد هم خودش؟  یرا؟ م  یحاصل کوفت   یعشق ب نیکرد ا یداشت؟ چرا تمامش نم 

 

**** 

 

آدم فوق العاده  کیکرد. او  یام م یهمراه شهیمثل هم نیرفتم و راد یم یرو   ادهیهر روز به پ دیبا
و   دیکش یبه سر و صورتم دست م  متیو با مال دیوز یم ی بود. باد خنک بهار یخوب و دوست داشتن 

 دانم...  یو نم  دندیرقص یرو با باد م ادهیدر پ سبز درختان  ینشاند. برگ ها ی م میموها انیبوسه م

 رقصند.  یکردم م  یلرزششان از هق هق غم بود و من فکر م دیشا

 : دم یام را پرس یشگیهم سوال

  یکه فرجام  یموند یعشق یاز من؟ چرا هنوز هم که هنوزه پا یدست بکش یخوا یچرا نم  ن؟یراد-
 نداره.

 زد و لعنت به سوال من!  یتلخ  لبخند

شبا واسه خواب  گهید ،یکن  یاعتماد نم گهید ،یخند ینم گهیکنه. د یرو عوض م  زایچ یل یشکست خ-
 . یریم یآروم آروم م گهید ست،ین

. او هم ستادمیگذاشتم. ا یاش نم یوقت قدم شومم را در زندگ چی. کاش هدیدو میبه گلو بغض
 خسته ام نگاه دوخت.  یو به چشم ها ستادیا
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جبران   دیبا یدونم چه جور یبد کردم در حقت. من آشغال نابودت کردم. نم یل ی. خنیحاللم کن راد-
 کنم؟

 لحظه نگاهم کرد و بعد گفت:  چند

 ؟ یجبران کن دیبا  یچه جور یدون  یم-

 ؟ یچه جور-

 لرزد.  یدهد م یکه باد آرام تکانش م اهمیس  یموها انیم نگاهش

 خوام، هم بچه ات رو.  یم تو رو ممال من شو. ه-

رو به جلو گذاشت و   یگفت او؟ قدم یشده. چه م الی خ  یکردم ب ینگاهش کردم. فکر م  مبهوت
 دستم را نوازش کرد.

 تپه.   یقلب فقط به عشق تو م ن ی! ایخوامت. لعنت یمن هنوز همون قدر م -

از   شترینبود و هر روز ب یگونه خوب شدن چیزخم کهنه ه نی. ادیچشمم چک یاز گوشه  یاشک قطره
 سوخت.  یم  روزید

مانع بزرگ هست و لعنت   کی نجای. اما اای مرد دن ن یجان؛ بهتر نیخواهم تو را راد یم  بیهم عج من 
 من و تو را از هم جدا کردند! شهیکه هم ییمانع ها نیمانع ها! لعنت به ا نیبه ا

 ... نیراد شهینم-

 . دندیچشمانش پر برق

 چرا آخه؟ -

 لرزان گفتم:  ییو با صدا دمی را به هم مال میها لب

 . یتونم بذارم پدر برادرت باش  ینم-
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شد نفهمم دارد جان  یهم فشرد. مگر م یرا رو شیتوام با غم گرفت. لب ها یاز بهت  یاش طرح  چهره
را از بر بودم و   نیهمه سال؟ من راد نیمرد را بعد ا نیشد نشناسم ا ینزند؟ مگر م هیگر ری کند ز یم

 بغض مردانه اش... یشرمنده 

 

*** 

 

 یبودند. م هودهیافسانه هم ب ی. تالش هایکت شیخواستم بروم تهران، پ یرا گرفته بودم. م ممیتصم
 نیا یهوا گریبود. د یهم قطع ممی فکر کنم، اما من فکر کرده بودم و تصم ممیتصم یرو یخواست کم 

خواستم  انهکشت. از افس یتنها ذره ذره مرا م نجاید. ماندن در اآور ینفسم را به تنگ م یشهر لعنت
بار به مزار   نیآخر ینداشت. برا یمتحرک تفاوت یمرده   کی که با  ینیراد  د؛ینگو نیبه راد یزیچ

بفهمد،   نیراد  نکهی. بعد بند و بساطم را جمع کردم و بدون ادمیرا بار میها یبرادرم رفتم و تمام دلتنگ
نداشت.   یزی که جز افسوس چ یبا کرمان وداع گفتم و ترک کردم آن شهر غم بار را. شهر شهیهم یبرا

تنها در   یاعالم حضورها. من و او تنها  نینبود که ذوق کند بابت ا یکرد و کس  ی م  یطنتی پسرم گاه ش
 .میبود ستادهیغم ها ا لی مقابل س

داشتم. مرا  یمثل کت یود که دوستکرد. چقدر خوب ب  یاظهار خوشحال  یبه استقبالم آمد و حساب  یکت
 حرف نداشت.  قهی بود. او در سل کی و ش  ینقل  یبه من داد. خانه اش حساب یبه خانه اش برد و اتاق 

گونه فراموش   نیخواستم ا یم دی. شااهویمن آنجا شروع شد؛ درست وسط تهران شلوغ و پره یزندگ
  یخستگ یمه کس خسته بودم. کاش کس و ه زیکنم تمام خاطرات غم زده گذشته ام را. من از همه چ

 . دیکش یرا به دوش م  میها

  نیکه قلبم را آتش زد و من ماندم با ا یام یفرستاد. پ میبرا امیپ  کیرفته ام، تنها   دیفهم یوقت نیراد
 قلب سوخته چه کنم؟

. از مینبود یکه من با چقدر تو را دوست داشتم. ما همچون تو خط مواز دی فهم یخواه یو روز -
  نجایچه شد که به ا یکن  یو ساعت ها فکر م ین ینش یم  یشد. گوشه ا یخواه  مانی حرف خودت پش

داند   یکس نم چیکنم. در ظاهر آرامم ، اما ه یم یآرام زندگ ایاز دن یآن موقع من گوشه ا ؟یدیرس
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بارد! و آن موقع نه من از تو خبر دارم ، نه   یعاشقانه م یمرد کیاتاق تار کیاز  یها در گوشه ا شب
 تو از من...

. روزها  میدید  یرا نم گریکدیگاه  چی کاش ه میکن ی. و آرزو م میکن  یدو با غم خاطراتمان را مرور م هر
کنند و من هم کم کم چشمانم از   ی م دایتو راه پ یانبوه موها انی به م دیسف یشوند ، تارها یم یسپر

 که عشق بود.  ینداشت وقت  یغرور معن میفهم  یافتند. آن موقع است که م یکار م

  یهر روز م  یگذاشت. کت یم ایپسرم پا به دن گریماه د کی گذشتند و  یم شهیتر از هم  یمعمول روزها
گرفت. داشت    یام م خنده یداشت که گاه یگشت. چنان ذوق یبر م یبغل لباس نوزاد کی رفت و با 

.  وانمکردم. من که نتوانستم درس بخ یم تی موفق یآرزو شیخواند و من از ته دل برا یدکترا م یبرا
نشستم، به آسمان زل   یام م یچوب  یصندل  یشد، رو یخوشبخت شوم. شب که م یمن نتوانستم حت

  یرنگ یرنگ  یروزها ادیشد!  ریکه چه زود د شمیاند یم ن یکردم. و به ا یزدم و خاطرات را مرور م  یم
  ادیو فر  رمی خواست شماره اش را بگ یتنگ شده بود! دلم م  شی. چه قدر دلم برافتمی م نیام با راد

  یمرا به باد فراموش دیآمد. با یبا خودش کنار م  دیتوانستم. او با یتنگ شده، اما نم تیبزنم دلم برا
 نبود خواسته اش. یسپرد. شدن یم

  یعنی ن یرفت و ا  یم ی. هوا رو به گرممیرفته بود یشگ یبه همان پارک هم  یرو ادهی پ یبرا  یتک با
به  دایداشت. جد یبرگ درختان کاج و عرعر را به رقص وا م   دیوز یکه م یم ی تابستان. نس یک ینزد

 زد. یو لبخند  دیشکم برآمده ام کش یدست رو یافتادم. کت ینفس نفس م

 ؟یبذار یخوا  یم یجوجه رو چ نیباالخره اسم ا-

 و من هم لبخند زدم.   دمیرا گز لبم

 . نیرادو-

 .دی لبش ماس  یرو  لبخند

 چرا؟ -

 و باز وجودم درد شد و درد.  دمیکش یآه
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تک   نیهم داشته باشه؛ چون راد  یتفاوت هی ی . ولفتمیب  نیراد  ادیکنم  یصداش م  یخوام وقت یم-
 اش بره به داداشش. یخوام پسرم جوونمرد یبود. م

  مکتیبه ن دیلرز  یکه به شدت م  ییبودند. با صدا نیهم غمگ یکت ی. چشم هادیدو میبه گلو بغض
 اشاره کردم. 

 . یکت  مینیبش-

که وجودم را فرا گرفته  یغم نیبار سنگ  ریز  دندیلرز می. بغضم شکست و شانه هامینشست مکتین یرو
توانست آرامم   ینم  یآغوش چیه  گریاما د د،یام انداخت و مرا در آغوش کش دست دور شانه یبود. کت

 شد.  یصاف نم گریزن د نی ا یکند. کمر شکسته 

. اما من میتا لحظه آخر هم کنارم بود و ازم خواست دوباره با هم باش  ی. حتیکنم کت یدارم دق م-
 ذاشت.  یتونستم؛ بچه ام نم ینم

 را با دستانش پاک کرد و گفت:  میها اشک

سرنوشت توئه   نی. اما ایندار یو االن هم حال خوب یرو گذروند یسخت یدونم روزها یجان، م یدل-
سرنوشته.  نیطرفه نبود هم جزو هم  کیدونم  یبه تو که م نی. عشق رادیا یباهاش کنار ب  دیو با

. االن فقط به فکر بچه ات  زمیعز رحمه   یب  یلیخ  ای. دندیشه با قسمت جنگ  یبوده. نم  نیقسمت ا
بهت داده. االن فقط به  یدیکه کش ییها ی جبران تمام سخت یبرا یقشنگ نیبه ا هیهد هیباش. خدا 

 بچه فکر کن.  نیا

 را. کاش...  زیتوانستم فراموش کنم همه چ  یقسمت! کاش م نیبه ا لعنت

 

**** 

 

 آشنا از پشت سرم آمد.  ییچرخاند، صدا یم یرا در قفل قد  دیکل یکه کت نیهم

 جان؟ بابا؟  یدل-
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 خی مینفسم بند آمد و خون در رگ ها یو تا چشم در چشم آن مرد شکسته شدم، لحظه ا برگشتم
و چروک بود. غبار نشسته در  نیشده بودند و صورتش پر از چ دیدست سف  کی  گرید شی بست. موها
 گرفت.  دهیشد ناد یگونه نم چینگاهش را ه

 باباجان؟-

  ران؟یو و النیخواست از من و یهمه سال چه م نیخود را به خشم داد. بعد از ا یکم بهت جا کم
انداخت و اشک به چشمانم  ی چنگ م میزدم. بغض به گلو یو نفس نفس م  دندیلرز یدستانم م

 نگران و مشوش دستم را گرفت.  یزد. کت  یم شین

 جان؟ آروم... یدل-

صورت گندم گونش سر    یو رو دی چشمش چک یاز گوشه  یرو به جلو برداشتم. قطره اشک  یلرزان  قدم
که در حقم کرده بود همه شان را اشک   یبودند با وجود ظلم بزرگ  یواقع شیاگر اشک ها یخورد. حت 
بود   ابه آن آغوش نداشتم. کج یازی ن گری. دستانش را باز کرد تا بغلم کند، اما من ددمید یتمساح م 

را بست و   ش ی چشم ها اریدان یدور؟ کجا بود وقت ختمیرا ر  میام را تباه کردم و آرزوها یکه زندگ یوقت
 باز نکرد؟ کجا بود؟ گرید

 ؟یخوا  یم یچ-

توقع داشت بغلش کنم و بر سر و    دیکرده بود که مبهوت ماند؟ شا یدانم با خودش چه فکر ینم
مان گذاشت تمام حسمان را نسبت به   یاتنه یماند وقت یم  ادشی صورتش بوسه بکارم، اما کاش 

 سوال برد.  ریبود را ز یخودش کشت و هر چه مهر و عشق پدر

رو   زیباهام رفتار نکن. بذار همه چ یجور  نی. اما تو رو خدا ایدونم ازم دلخور  یجان، بابا، م زیدالو-
 بدم. حی برات توض

 خورد؟  یبه چه دردم م  حی خواستم چه کار؟ توض  یم حی توض یهمه بدبخت  نیاز ا بعد

دوباره   ییدادن هست؟ با چه رو حیتوض  یبرا یزیاصال مگه چ ؟یبد حیتوض  یخوا یرو م یچ-
 که نابود شدم؟ یوقت یسراغم؟ کجا بود یاومد

 دخترم... -
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 زدم:  ادیفر

رم رو از دست  پد شی سال پ یلی . من خیستیپدر من تو ن یعن یندارم.  یبه من نگو دخترم. من پدر-
. پدر من دوستم ستیپدرم ن  ستاده، یکه االن رو به روم ا  ینیا یدادم. من عاشق اون پدر بودم. ول 

پدر  گهیمن بود. تو؟! تو د یشگیهم بانی. پدرم پشتمیبخند اریکرد تا من و دان  یم  یداشت و هر کار
 به اصطالح بابا؟  یام آقا یرنج و سخت یروزها یتو ی. کجا بودیستیمن ن

با   یشکمم گذاشتم. کت یگفتم و دستم را رو یلگد محکم اعالم کرد. آخ کیاش را با  یناراحت پسرم
 به شکم برآمده ام نگاه کرد.  یجلو گذاشت و با مهربان  یدستم را گرفت. بابا قدم  ینگران

 ات کنه.  یدوستت همراه یبه جا  دیبچه االن با نیبابا؟ پدر ا یشوهر کرد یشم؟ ک  یدارم بابابزرگ م-

 رو به عقب گذاشتم.  یزدم و قدم  یپوزخند

 لنگه تو.  رتهی غ یآدم ب هیبچه هم  نیپدر ا-

 گفت:  ی را نوازش کرد و با لحن آرام میشانه ها یکت

به حرمت همون سال  یخوا یتو اومدن. نم دنید یرو برا  یادیمعلومه راه ز  برزیجان، آقا فر زیدالو-
 .زمیزشته عز ،یدل دهیحرفشو بهت بزنه؟ از تو بع  یکرد بذار یکه برات پدر ییها

 زدم.  هیگر ریبلند ز یشکست و با صدا بغضم

 دم؟ یکش یهمه مدت که من داشتم عذاب م نیآخه کجا بود ا-

 

**** 

 

 یلبخند یکرد. کت یام م وانهیبه من بود و هزاران حس نهفته در نگاهش داشت د میمستق نگاهش
 بود، اشاره کرد. ز یم یرو  ینیس یکه تو یزد و به فنجان چا یمصلحت

 . عوضش کنم؟ برزیتون سرد شد آقا فر یچا-
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 . دینوش یاش را برداشت و جرعه ا یفنجان چا بابا

 ده. ینگاه و کالم دخترم آزارم نم  یمثل سرد  یا یسرد چیجان، خوبه. ه  ینه کت-

 زد که خودم هم مانده بودم. یم شی نگفت و زبان من آن روز چنان ن یزیچ یکت

 .ن یکه شد ا دیکش یدخترت که از اول سرد نبود. انقدر رنج و بدبخت-

 و الغرم اشاره کردم و ادامه دادم: دهی به صورت رنگ پر بعد

که رو به   ینیمرد، کشتنش؛ ا زی سرد هم نباشه؟ بابا اون دل آو یبود که انتظار دار نیدخترت اول ا-
 مرده متحرک.  گنیروته بهش م

 دستان گرمش گرفت و گفت:  انیجا بلند شد و کنارم نشست. دستان لرزانم را م از

 تونستم شما رو تنها بذارم.  یوقت نم چیجان، بابا، رفتم چون مجبور شدم. من ه  یدل-

دانستم باز دل مهربانم احمق   یرا برگرداندم، چون م  می کردند و من رو دنیشروع به لرز  شیها شانه
 دهد. یشود و وا م  یم

 مدت رو زندان بودم. نیا-

 بود تا بپرم و مبهوت نگاهش کنم.   یجمله کاف کی نیهم

 !؟یگفت  یچ-

توانستم   ی. نم دیکش دشیسف شی به ر یبا اجازه به اتاقش رفت. بابا دست کیاز جا بلند شد و با  یکت
 . رمی بگ دهیغم نشسته در نگاهش را ناد

رفت. چشمم که به جالل و  یگوش من احمق نم یگفت نکن. گفت عاقبت نداره، اما تو یلیُدربها خ -
من   یتر بود و اندازه صدتا کیاومد. اون ده سال از من کوچ یخورد، کفرم در م یجبروت فرهاد م 

 اشتمام. دربها سکته کرد و مرد. کم کم د ید به زندگ کار نزول. گند زده ش  یداشت. زدم تو  ییدارا
داره.   یزیچ  یبود مرض دایشروع شد. پ اریدان یها یآوردم. بعد هم که کم کم حال بد یباال م  یبده

سراغ   انیشون رو ندم م  یکردن و گفتن اگه بده دمیداد! تهد یداد ب یا دمیبه خودم اومدم د هوی
. سی پل نرفتم خونه شون، زنگ زده بود یگذاشتم رفتم. وقتو شبانه  اوردمی شما دوتا. طاقت ن
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شه آزاد شدم.   یم یماه کیشما دوتا بود.  شی . به موال تمام فکر و ذکرم پی هلفتون یانداختنم تو
 . اریاز تو هست، نه دان ینه خبر دمیاومدم د

 . ستیصدا گر  یچشمانش گذاشت و ب  یانگشت شست و سبابه اش را رو د،یکه رس  نجایا به

دست انداخته بود داشت   یک یپسرکم، مرده. انگار  ارم،یدان دمیفهم یشدم وقت  یچه حال یدون ینم-
 کنم.  داتی تونستم پ  وانیک قیکرد. در به در گشتم تا باالخره از طر یخفه ام م

  ی. انگشتانم مدمیکوتاهم کش  یموها انی. دست راستم را مدندیلرز یاز شدت بغض م میها لب
من  ی. تباه شدن زندگدمیشکمم کش  یها سراغم آمده بودند. دست رو یحاالت تازگ  نی. ادندیلرز

 آمد.  یم ایبه دن یکه به زود یخواست جبران شود؟ آن هم با وجود طفل یچگونه م

قشنگمون که  یبه اون زندگ ی. گند زد میداشت یما رو نابود کرد. ما که همه چ یبابا، طمع تو همه -
 بشه؟ یچ

 داشتم. بلندتر ادامه دادم:  ی. حس خفگدیلرز  یبه شدت م  میصدا

 .یکه زد هیحاصل گند نیکار کنم؟ بابا ا  یشکمم چ ی بچه تو نینگاه به من بنداز. من با ا هیبابا، -

 زدم.  یم غی بار ج نیا

 م؟ بابا من آرزو داشتم! بخور  یکه سن تو رو داشت. من االن چه گ*و*ه یشدم زن کثافت-

نداشتند. آتش طمع بابا همه مان را سوزانده   یسود گریاشک ها د نیاش شدت گرفته بود. اما ا هیگر
 بکشد... میموها ینبود که دست نوازش رو یمامان گریشد. د یدرست نم  زیچ چیه گریبود. د

 کند... قیبه وجودمان تزر یشوق خاص شی ها طنتی نبود که بخندد و با ش یاریدان گرید

 من برداشته شود. یشد نام "مادر" از رو  ینم گری. دمیشد به عقب برگرد  یوقت نم چیه گرید

  یصندل یزدم. کت  یرا جمع کرده بودم و نفس نفس م  می. چشم هادیچک  یام م یشان یاز پ  عرق
 و گفت:  دیگوشه مغازه را کش ی کیپالست

 .ی. خسته شد نیبش  ایب-
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به من انداخت و    ینشستم و با شالم خودم را باد زدم. دخترک فروشنده نگاه مهربان یصندل یرو
 .دیآمده بودند کش رونی اش که از شال ب یتون یز یبه موها یدست

 ؟یبذار یخوا یم ی. اسمشو چیمبارک باشه خانم-

 کرد:  یدست شیدر جواب پ  یکت

 هنوز معلوم... -

 : دم یکالمش پر انیم

 . نیرادو-

 ندان نما شد.دختر د لبخند

 .ی! به سالمتی! چه اسم قشنگزمی عز-

به   یونی رنگ که پاپ   دیسف یعروسک خرس یگفتم و باز خودم را با شال باد زدم. کت یلب ممنون ریز
 گردنش داشت را باال آورد و با ذوق نگاهش کرد.  یرو یرنگ آب 

 ست؟ یناز ن ،یچه نازه! دل-

 زدم.  یلبخند

 بامزه ست. -

 را تکان داد که مثل جقجقه صدا داد.  خرسک

 ده! یصدا هم م-

 را حفظ کردم.  لبخندم

 .گهید می. هم گرممه، هم گرسنه ام. بریبردار کت-

با دکور   یفروشگاه رستوران بزرگ ی. رو به رو میرا حساب کرد و بعد از فروشگاه خارج شد  لیوسا یکت
معده ام را به قار و قور وا داشت. وارد   شیتابلو یقرمز و زرد وجود داشت. عکس چلوکباب رو 
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 غذادارم  یخواستم وقت ی. نممیقسمتش انتخاب کرد نی تر یخلوت در گوشه ا یزی و م میرستوران شد
 برود.  نییپا میاز گلو یچشمانم و نگذارد غذا درست و حساب  یزل بزند تو یک یخورم  یم

به صندوق رفت. باد خنک کولر صورتم   نهیحساب کردن هز یبرا یکه سفارش ها را گرفت، کت گارسون
لبم نشاند.  یرو یکه پسرم کرد، لبخند کوچک  یزی ر طنتیشدم. ش   یکرد و غرق لذت م یرا نوازش م 

را به  دم ی. شماره ناشناس بود. شماره جددیلبم ماس یکه بلند شد، لبخند رو لمیزنگ موبا یصدا
ام   نهیآشنا نفس در س ییآن صدا  دنیتماس را برقرار کردم که با شن ینداده بودم. با کنجکاو چکسیه

 حبس شد. 

 ... یدل-

 زمزمه کردم:  یناباور با

 ... نیرا... راد-

 یفت توس  یزیکردم چ یاش آتش زد بر وجودم و نفسم را به تنگ آورد. احساس م یلعنت یصدا
ته  میدادند؛ فکر کنم اشک ها یاز خود نشان نم  یعکس العمل چیه میکرده، اما چشم ها ریگ میگلو
اد  یمهراز فر  نیماش  یخواستم مثل آن روز تو ی. مدیکش ر ی " دوم را که گفت، قلبم تیبودند. "دل دهیکش

 !«یبزنم: »به من نگو دل

" چسباند،  ی بار سوم آن "جان" لرزان را به "دل یبرا یانگار الل شده بودم و قدرت تکلم نداشتم. وقت اما
 کردند. دنی انگشتانم شروع به لرز

 ؟یخوا  یم یچ-

زن حامله و تنها؟ دل من هزار راه    یرفت  یبرگرد. کجا گذاشت  ن،ییپا ایب  طونیجان، از خر ش  زیدل آو-
 ؟یرفت. شماره ات رو چرا عوض کرد

 . دمیشن  یپوزخند صدادارش را از پشت گوش  یصدا

 ؟ یی. اصال معلوم هست کجادهینم پس نم ،یماشاهلل مامانم رو هم که درس داد-

جه حال  نشست. تا متو میاش آمد و رو به رو یپاشنه پنج سانت یخرامان خرامان با آن کفش ها یکت
 : د یلب پرس ر یگرفت و ز زی م یآشفته ام شد، دستم را از رو
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 ؟ یخوب -

بعد از مدت ها دوباره احساسات خفته ام را   نی. راددمی رس  ی! خوب نبودم؛ داشتم به جنون مخوب؟
و مغزم در حال   دیکوب  یم نهیمحابا خودش را به س یکرده و حالم را دگرگون ساخته بود. قلبم ب داریب

تنگ شده، اما  تیبرامثال داد بزنم که دلم  م،یزبانم نشسته بودند تا بگو ری. هزاران جمله زانفجار بود
 گفتم:   فیضع ییهم فشردم و بعد با صدا یرا رو میچند لحظه لب ها  یبرا

 ؟ یکن یقبول م ،یمزاحمم نش گهیازت خواهش کنم د-

شد.   یگفتم که الاقل خودم باورم م  یم  یزیمزاحم بود؟! کاش چ نیتا چه اندازه؟ راد یباف  اوهی
. انگار ناراحت شده بود از آن کلمه دمیشن یآرامش را م ینفس ها یسکوت کرده بود و فقط صدا

نسبت   ییلقب مگس را به او ک،ینمک نشناس درجه   کی"مزاحم" که گفته بودم. رسما مثل  خودیب
 هم بود.و همه جا همرا شهیبودم که هم هداد

که آن آخرها   یشدند. به حد یاو هر لحظه آرام تر م  ی کردند و نفس ها دنی شروع به لرز میها لب
به زور   میلب ها انی. از م دییپا یهنوز مرا م یکشد. نگاه نگران کت ینفس نم  یکردم حت  یاحساس م 

 : دم ینال

 زنگ نزن بهم. خداحافظ.-

دکمه قرمز رنگ   یآوردم و به صفحه اش نگاه دوختم. با تعلل انگشت سبابه ام را رو  نییرا پا  لیموبا
ته  می اشک ها نکهیشوند؛ مثل ا ری سراز میبود تا اشک ها  یفشار دادم و انگار همان حرکت کاف

 بودند.  دهینکش

 !گهیکنم، بگو د یبود؟ دارم سکته م  یک-

 شده بودند پاک کردم.  یکه از چشمانم جار یو قطرات  دمیچشمانم کش ریانگشتان دستم را ز نوک

 کرده؟  دایبود. از کجا شماره ام رو پ  نیراد-

 گری را آورد، اما من د مانی زد. گارسون غذاها یهنوز در چشمانش موج م ینگفت. نگران  یزیچ
اش در ذهنم   ییچشمان جادو ریپسرم هم سکوت کرده بود. تصو  یخوردن نداشتم. حت یبرا  ییاشتها

 ...یوانگید یبود برا یکاف نی نقش بسته بود و هم
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اتوبوس که  ستگاهیبود. به ا  یام کاف  یدل آشوب یبرا   کیتار یشلوغ تهران با آسمان  ابانیخ کی
مختلف به چشمم  یشلوغ چشم دوختم. چهره ها ابانینشستم و به خ  یکیپالست یصندل یرو  دم،یرس
 نیا انی از م دیگذراندم. دنبال چه بودم؟ شا یاز نظر م کیبه  کیآدم ها را  یخوردند. همه  یم
  دیشا  ،ییخرما  ییموها ،یقهوه ا یببخشد؛ چشمان   نیخواستم تا قلبم را تسک یآشنا م  یچهره ا الطمت

 گذاشته بودم.  شیبودم که جا ی! من به دنبال هماننی از جانبش. هم یزی چ یینوا ،ییهم صدا

در آوردم و به   میمانتو بی را از ج ی میخواست. عکس سه در چهار قد  ینوازش دست مادرم را م دلم
کم داشتم؛   زهای چ یلیرا کم داشتم! من خ شیصورت چون ماه مادرم چشم دوختم. چه قدر مادرانه ها

 نمتواکه ب یشانه ا دیدوستت دارم، شا دیآرام که بگو ییمثال صدا ایمنت،  یآغوش گرم و ب کیمثل 
  ریگم شده بزنم ز ابانیکه در خ  یخواست چون کودک ی تنها بودم. دلم م یکنم. من تنها هیبه آن تک

 یآدم ها یاهویپر از ه یابان ی در خ یزنان مامانم را بخواهم. من هم مثل همان کودک  غی و ج هیگر
 خواستم... یاطرافم گم شده بودم. من مادرم را م 

اش نشسته بود و نگاهش توام   یشانیپ یه بود کردم؛ عرق روکه کنارم نشست  یبه دخترک ینگاه مین
 باالتر از درد من هم بود؟ یخورد. اما درد یاو هم در دل غصه م دیبا غم بود. شا

 نقش بست.  شیرو یزنگ خورد و نام کت لمیموبا

 بله؟ -

 رون؟یب  یچرا تنها رفت ؟یدل ییکجا-

 کردم.  اخم

 تونم مواظب خودم باشم. یمن م-

 مهربان شد.  لحنش

که  نوی. درک کن اادیم ای بچه ات به دن گهیفرق داره. چند روز د شهیبا هم تتیتو االن وضع زمی عز-
 . یستین شهیمثل هم

 انداختم. نییرا گاز گرفتم و سرم را پا لبم

 ؟ ییکجا-
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 دم.بلند دور شد. با نگاهم بدرقه اش کر  ییبلند شد و با قدم ها دخترک

 اتوبوس )...( ستگاهیا یتو-

 . امیهمون جا باش من االن م-

 ؟ یدار نیمگه ماش-

 . دیخند

 . ینفت یآب دم،یخر  یمامان  یبایت هیکه.  میباش ادهیپ شهی. قرار نبود همدیدار اریاخت-

 .دمیهم خند من

 . یبد ین یری ش هیدنبالم به من و پسرم  یایبه به! مبارکه! پس واجب شد ب -

 یدرست مثل گذشته ها. مردمک قهوه ا ،یطاس نبود. مو داشت؛ پر پشت و قهوه ا گرید سرش
 .دی اش چک دهیرنگ پر یگونه   یرو  یچشمانش کدر بودند. قطره اشک

 . رمی خواستم بم یمن نم  یدل-

 شانه اش. اما او عقب رفت.  یرا بردم جلو تا بگذارم رو دستم

 . رمی خواستم بم یمن نم  یدل-

 داشتم. بغض

 دستتو بده من. یدان-

 زد:  ادیبار فر نیا

 !رمی خواستم بم  یمن نم-

اتاقم به صورت وحشت زده ام دهان  دیسقف سف اریدان یسوخت. به جا میزدم که گلو یغ یج چنان
 یبار با صدا  نیکه ا دیکش یریچنان ت ری دلم ت ری . زدیچک  یام م یشان یپ یکرد. عرق سرد رو یم  یکج
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  مکرد ی. احساس مدیبه داخل اتاق دو یبا نگران  یباز شد و کت . در به شدتدیگوشم سوت کش  غمیج
 کشد. یدارد پوست شکمم را م یکی

 ؟ یجان؟ حالت خوبه دختر؟ درد دار یدل-

 شانمی پر یموها یهم رو ینخ  یشانه ام انداخت و شال  یرو ییجواب دادن نداشتم. مانتو توان
عذاب  یو با کل  دیپوش  یانداخت. دستم را گرفت و کمکم کرد از جا بلند شوم. با عجله مانتو و شال 

 .می رفت  نگیباالخره به پارک 

کردم   یزدم. احساس م یم  غیفشارم و گاه ج یهم م یراند و من هم از درد لب رو   یتمام توان م با
اش گرفته بود. دستش را   هیهم گر کند. او یم  یو به من دهان کج ستادهیام ا  یقدم  کیمرگ در 

 گفت:  یو با نگران دیکش میموها انیم

 فکر کنم وقتشه.-

با برانکارد    دپوشیبعد دو فرد سف ی شد و کم ادهی. با عجله پمیدیرس یلعنت مارستانی به آن ب باالخره
 شکمم گذاشتم. یسوخت. دستم را رو  یم  میزده بودم که گلو غی . آن قدر ج دندیسر رس

 بچه ام... -

 گفت:  یو تند تند م  دیدو یدنبالمان م یکت

 . دیمون یو سالم م  حی . هم تو هم بچه ات صحزمی عز  یشیخوب م-

و تار شد. فکر کنم   رهیت میبرا ایهم افتاند و دن یرو میجواب دادن نداشتم. پلک ها یبرا  ییمن نا اما
 ...دیمرگ به سراغم آمده بود؛ شا

*** 

بودند و از باز کردنشان عاجز بودم. گوشه  نیسنگ می . پلک هادیچی پ یام م ین یالکل در ب تند  یبو
که چشمم را زد دوباره وادارم کرد آن را  یزور زدن باالخره توانستم باز کنم، اما نور یچشمم را با کل 

 ادیمرا  که  دیسراسر سف  یببندم. کم کم چشمانم به نور حاکم در فضا عادت کردند و لعنت به آن فضا
 نیو تار عادت کرده بودم و ا رهیت   یاهیمتنفر بودم. من به همان س دیانداخت! از رنگ سف یم اریدان

 . لیحکم مرگ داشت؛ حکم عزرائ  میبرا یروشن 
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  یرو دیسف یبزرگ را نداشت. وحشت زده به ملحفه  یآن برآمدگ  گری. ددمیشکمم کش یرا رو دستم
 تخت چنگ زدم. 

 بچه ام... -

که به دستم وصل شده بود کردم. بغض   یبه سرم ی شدم که دستم سوخت. نگاه زی خ میجا ن  در
  یدستم در آوردم. گرم یکیجانم سوزن سرم را از آن   ی. با دست بدندیلرز  یم میداشتم و لب ها

ر باز  بکشم که د نییتوجه خواستم خودم را پا  یکردم، اما ب یشد را حس م  یکه از دستم جار یخون
 . دیو به سمتم دو دیکش ین یآشفته ام ه  تیوضع  دنیقدم داخل اتاق گذاشت. با د یکتشد و 

 دختر؟   یکن  یم یکار دار یچ-

گذاشتم و  شیشانه ها یبلند پرستار را صدا زد و دکمه کنار تخت را فشرد. دستم را رو یصدا با
 : دم ینال

 بچه ام کجاست؟ بچه ام...-

 تخت دراز بکشم. با عجز ضجه زدم:  یو کمکم کرد رو دیام را بوس  یشانیپ

 ...یبچه ام کجاست؟ کت یکت-

 زد.  یآرامش بخش لبخند

 شه بچه ات کجاست؟  یمعلوم م  یاالن تو خودتو بکش-

 باز شد و پرستار قدم داخل اتاق گذاشت.  در

 !ادیدستت داره خون م ؟یدخترجون؟ چرا سرمتو کند  یکن  یکار م یچ-

 شدم. یم وانهی. داشتم دختی ر یآرامشش اعصابم را بر هم م نیا

 بچه ام کجاست؟  دید بگ-

 کرد. یبدون توجه به من خارج شده بود و پرستار هم داشت دستم را پانسمان م یکت اما

 : دمیو نال ختمی به دستان پرستار چنگ زدم. تمام التماسم را در چشمانم ر ینگران  با
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 د؟ یگ یبچه ام افتاده که نم یبرا یاتفاق -

 گونه ام سر خوردند.  یرو یبه آرام میشکست و اشک ها بغضم

 افتاده. اصال هنوز وقتش نشده بود... یحتما اتفاق -

 و حرفم را قطع کرد.  دیآرام خند  پرستار

 ؟ یکن یبد م ی. چرا انقدر فکرها ارهیدوستت رفت آقاپسر خوشگلت رو ب زم،ی نه عز-

را از دوشم    یکردم بار بزرگ ی. احساس مدمیام کش یشانیپ  یو دستم را رو دمیکش یآسوده ا نفس
که تا به حال تجربه نکرده   یزیخاص داد؛ چ  یخودش را به ذوق  یجا  یبرداشته اند. اضطراب و نگران

شد لبخند    یشده بود که باعث م  یجار  میو در رگ ها دهیپوستم دو ری ز یدوست داشتن یبودم. حس 
 م. بزن یجان   یو ب زیر

  یدر حال   نیری ش  یبا لبخند یرنگ باز شد و کت دیاز خروج پرستار نگذشته بود که در سف یزیچ هنوز
  نهیوار خود را به س وانهی. قلبم ددمیشده را در آغوش داشت به سمتم آمد. لبم را گز چیپتوپ یکه نوزاد

 . دیکوب یم

 پسرت. نگاه کن چه نازه! نمیا-

و   دیتوانستم صورت سف  ی. حاال مدندیلرز یم مینوزاد کوچک را به آغوشم سپرد. لب ها  یبه آرام بعد
  یگونه ام سر م یکه رو ییبار اشک ها نی. انمی بورش بب یبسته و مژه ها ینوزاد را با پلک ها یبایز

 . دمیپسرم را نرم بوس یشان یخوردند از شوق بودند. خم شدم و پ 

 !یسالم عشق مامان. خوش اومد-

به هق هق  میصدا  یب ی. اشک هادیکش یم  یپدر یب دی پسرم که با فیوجودم از درد پر شد. ح امتم
 . دیماس یلب کت یشدند. لبخند رو  لیتبد

 چته تو؟-

 پسرم!  چارهیگرفت. ب یداشت آتش م  یقلب لعنت نینداشتند. ا  یمن تمام یدردها
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  زیم یشد. سبد گل را رو  انیبابا پشتش نما  فینح کل ی بزرگ و بعد ه یباز شد و ابتدا سبد گل در
 . رمی بگ دهیتوانستم ذوق توام با غم چشمانش را ناد  یگذاشت. نم

 ؟ یسالم بابا. بهتر-

 لب زمزمه کردم:  ریز

 خوبم.   یسالم، مرس-

 کردم که پسرم تو ی. هر لحظه احساس مدیرا از آغوش کش فینوزاد نح یشد و به آرام خم

 و زمزمه کرد:   دیبوس  یرا به آرام دشیشکند. دست کوچک و سف یبغل بابا م  در

 . پسر خوشگل! دمینمردم و نوه ام رو د-

 تر ادامه داد: آرام

 تو.  یحاصل گناه من -

 من. یخوب و آرزوها ی"قاتل". قاتل روزها میبهتر بود بگو دی بابا گناهکار بود؛ شا و

 به من سپرد. نوزاد را از آغوش بابا گرفت و دوباره   یبه آرام یکت

 بده.  ری بهش ش  ایب-

دادم. بابا مظلومانه به صورتم زل   ریام ش  چارهی به طفل ب  دمیگز یرا م میکه لب ها یدر حال  یآرام به
حکم    نمانیکه ب ی" از اتاق خارج شد. بابا باالخره سکوتدی"ببخش کیزنگ خورد. با  یزده بود. تلفن کت

 فرما بود را شکست و گفت: 

 ؟ یبگ یخوا  یبچه نم  نیبه پدر ا-

 لبم به نشانه پوزخند کش آمد.  گوشه

بدبختش؟ ول کن تو رو خدا بابا! من   یزن ها نیکه بچه ام بشه مثل اون دوتا پسرهاش و منم ع-
 خواد بفهمه؟   یتهرانم، اون کرمانه؛ از کجا م
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 مونه. یپنهان نم  یزیچ چیه-

 به جهنم!-

  نیببرد و ا  ییاز موضوع بو ری خواستم جهانگ  یوجه نم چینگفت و از اتاق خارج شد. به ه یزیچ گرید
 افتاد. یم دیاتفاق نبا نیافتاد. ا یاتفاق هم نم 

 و زمزمه کردم:  دمیاش را بوس  یشانیپ یزد که من دوباره به نرم  ینق  پسرم

 .ستین  یزی! چسیه-

*** 

قهوه   یکردم و او با آن چشم ها ینگاهش م  ظی. به غدیکش یشم سوت مزده بود که گو  غیج  آنقدر
سوخت. انگشت اشاره ام  ش یدلم برا یکرد که لحظه ا یروشنش چنان مظلومانه نگاهم م یا

 : دم یگرفتم و با همان اخم توپ شیجلو

 سوزه. یبه من زل نزن. فکر نکن دلم برات م یاونجور-

  دشیاش را پشت گوشش فرستاد و بغلش کرد. لپ تپل و سف ینسکافه ا ینوچ نوچ کنان موها یکت
 و بعد آثار رژ قرمز رنگش را با دست پاک کرد. د یرا چندبار محکم بوس

 ؟ یکن  ی زر زر م  یفهمه تو چ یفسقله اصال م نیا-

 رفت.   یداد، قربان صدقه اش م یکه تکان تکانش م یدر حال بعد

پدرمو در آورده. فردا پس فردا   ی ول  ست،یاندازه کف دست منم ن نیدور خوش است. اآواز دهل از -
 اره؟ ی سرم ب  ییقراره چه بال ست یبزرگ شد معلوم ن 

 . نمیسرم را خم کردم تا بتوانم داخل آشپزخانه را بب  د،یآ یازشان در نم  ییصدا دمید یوقت

 د؟یکن  یم  دیدار یچه غلط-

 با دهان پر گفت:  یکت

 خورم.   یم یجون بستن یبا راد دارم یچ یه-
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 .دمی و به سمت آشپزخانه دو  دمیفنر از جا پر مثل

 شه بچه رو سپرد به تو. یهم نم قهیدق کی-

از   گریقاشق د کی یبرداشتم و دهانش را با دستمال پاک کردم. کت   یزنهارخوریم  یرا از رو  نیرادو بعد
 دهانش گذاشت و با اعتراض گفت:  ی اش تو یلیوان  یبستن

 خورد... یاش را م یفضول؟ بچه داشت بستن  یکار دار یچ-

 اخم نگاهش کردم.  با

 ذره اون مغزتو کار بنداز. هیبخوره؟   یبستن  دیبچه االن با نیکودن آخه ا-

 هوا تکان داد. یرا تو دستش

 خودت.  یهم ارزون  یبرو بابا! راد-

 اسم بچه منو مخفف نکن!-

 را در آورد.  میادا

هم هست؟! انگار مثال اسم منو مخفف   یاسم بچه منو مخفف نکن! حاال انگار بچه اش چه تحفه ا-
  یاوباما شب نتونست بخوابه. من حت یبه تو گفتن دل یعمر ایافته  یم  یاتفاق یگن کت یکنن م یم

 .یویگم ک یهم م وانیبه ک

 خنده زدم. ری ز یجمله آخرش چند لحظه نگاهش کردم و بعد پق  دنیشن  با

 !؟یوی ک یگ  یم وانیتو به ک-

 صورتش گرفتم.  یرا چند بار تکان داد که کف دستم را جلو  سرش

 خاک تو سرت! احمق!-

 اشاره کرد.  نیرادو به

 ذاره.  یم  ریبچه تاث  تیترب  یرو-
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 گم شو!-

*** 

کردم دوست داشتم. مادر  یکه تصور م یزی از آن چ شتریرا ب نیگذشتند. رادو یاز پس هم م روزها
شدم.   یچنان غرق شوق م  دم،ی د یچشمانم م یرشد کردنش را جلو یبود. وقت یبودن حس خوب 

و   ستدیتوانست به کمک من با یم دایکنم. جد فیتوانم آن را توص ی گرفت که نم یمرا در بر م یحس
بردم که  یم یپ  نیبه ا شتریگذشت ب یکوچک و تپلش بردارد. هر روز که م یبا آن پاها  یدمچند ق

 یقهوه ا یشد. مخصوصا آن چشم ها  یم نیراد  هیاز ساعت قبل شب شتریپسرم داشت هر ساعت ب
. گاه که به دمید یرا م  نیراد شیکه قابشان گرفته بود. در چشم ها یحالت دار یروشن و مژه ها

تمام شده بود.   گرید نیبزنم. اما راد ادیخواست فر یگرفت. دلم م یمبغضم  ستم،ینگر  یچشمانش م
 کرد؟ یاالن چه م ،یراست

خواست بعد از گرفتن مدرکش به کانادا  یخواند و م  یبود. به شدت درس م یگرید یای اما در دن یکت
 دارد برسد.  ییبه هر آرزو دوارمیبود. ام  یو مهربان اقتیدختر بال  یبرود. کت 

داشت و من هم عالوه بر خودش تاوان پس   یتاوان  یام با بابا بهتر شده بود. باالخره هر اشتباه انهیم
 یهم م یزد. گاه نهار و گاه شام  ی آمد و به ما سر م یخرت و پرت م سهیک کی داده بودم. هر روز با 

قبل   یاشتن دوست د یباباتوانستم آن  ینم گرید  یول م،ی. خوب بودمیزد  یبا هم م یماند و گپ 
 . نمشی بب

توانست اندوه نشسته  ی کس نم  چیشد. ه یحس م  یحساب   اری دان یخال یها، جا نیهمه ا انیم در
بود. کاش   ی تکرار نشدن اریآمد. دان یوقت نم چیه گرید ار ینبود. دان ین یتسک چی در قلبم را پاک کند. ه

 گذاشت... ینم  میتنها

 یمردم و چندتا صلوات و فاتحه ختم شد. دلم م انیخرما م  ینیس کیبه   اری سالگرد دان نیدوم
و   دمیکش یاش را در آغوش م  یلعنت  اهیرفتم و قبر س یخواست در کرمان بودم، به قبرستان م

 شد...  ی . کاش مدمیبار یرا م میدردها

هم نگا شیبا یز یکه بغض کرده بود با آن چشم ها  یدر حال نیبه خانه برگشتم، رادو یروز وقت همان
 کرد و چندبار پشت سر هم گفت: 



 ی شان یپر عمر کی

182 
 

 ماما... -

و قربان صدقه اش را   یکت غی ج یصدا  یام، اما وقت دهیکردم اشتباه شن یمانده بودم. فکر م  مات
که با هم در تضاد   یینشست. تمام وجودم پر شده بود از حس ها میلب ها یرو یلبخند دم،یشن

 بودند.

به من   ینگاه  می. بعد ندیبرداشت و چندبار لپش را بوس  نیزم یرا از رو نیحرکت رادو   کیبا  یکت
 انداخت و گفت: 

 گفت؟ قربونش برم...  یچ یدیشن-

 را چند بار تکان دادم. سرم

 آره... -

نشاند و کنارم نشست. دستش   نیزم  یرا دوباره رو نی. رادودیلبش ماس ی. لبخند رودیلرز یم میصدا
 را دور شانه ام حلقه کرد و گفت: 

 لرزه؟  یم چرا صدات-

شده   یکه از گوشه چشمم جار یاش مشغول بود. قطره اشک  ینگاه کردم که با اسباب باز ینیرادو به
 بود را با دست پس زدم. 

 شه؟  یم  یچ نیرادو ندهیآ-

 ؟ یچ یعنی-

 بگم؟  یاگه بهم گفت بابام کجاست، چ-

 مرده. یگ یم-

 زدم.   پوزخند

 شه.  یفاش م یروز هی یهر دروغ -

 کرد. ینگاه م نیمکث کرد. او هم به رادو یکم
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 . ستیدروغ ن-

  یکت بی نه، اما نگاه عج  ایام  دهیاعتماد نداشتم که درست شن  مینگاهش کردم. به گوش ها مبهوت
 احساس کردم زبانم بند آمده. یلحظه ا یشد شکم بر طرف شود. برا یباعث م

 ؟ یگفت یتو... تو چ-

بلند دستش شد. الک سرخ رنگ به پوست   یبا ناخن ها یانداخت و مشغول باز ن ییرا پا  سرش
 آمد.  یم دش یسف

 ؟ یزن  ید چرا حرف نم-

 و گفت:   دیکش شیلب ها ی را چند دور رو زبانش

 مرده.  ری جهانگ-

بود.  هیگر نهیزم  شی پ نیزد و هم  یغر نیهمان لحظه رادو م؟یدانستم چه بگو یزده بودم. نم بهت
 . دمشیخم شدم و در آغوش کش عیسر

 ؟ یدون یتو از کجا م-

 گفت.  وانیک-

 و سرم را تکان دادم. دمیخند کیری ستیو ه  یعصب

 دونه؟ یاز کجا م وانیک-

 کرد. دستپاچه بود. ینگاهم نم هنوز

با  وانی کنن و ک یم  کی. با هم سالم و علنهیب یم ابونیخ  یتو اهیرو با لباس س نیراد  نکهیمثل ا-
ماهه تصادف کرده و مرده.  کی  بایباباش تقر گهیتنته؟ اونم م اهیسه خدا بد نده، چرا سپر یطعنه م

  شیپ ونستهت یبزرگ شده نم گهیهم د نی . آرمنیو آرم ن یبود راد دهیخونه و شرکت و همه اموال رس
. نیده به راد یاش رو م هیکنه و وکالت بق  یدست و پا م نی خونه و ماش هیخالش بمونه. با ارثش  

 . هیریبه خ دهیفروشه و م یهم همه اموال رو م نیراد
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باالخره سرش را باال    یزد. کت یدر آغوشم نق م  نینامعلوم زل زده بودم و رادو یحرف به نقطه ا یب
 آورد. 

 ؟یناراحت شد  ز؟یدل آو-

 زدم و به چشمان نگرانش نگاه دوختم.  پوزخند

 ناراحت باشم؟  دیچرا با-

 گفت:  و من کنان من

 پدر بچه ات بود... ری که باشه، باالخره جهانگ یهر چ-

 گفتم:  نیرا تکان دادم. در همان ح  نیحرص از جا بلند شدم و آرام آرام رادو با

 کثافت!  کهیسر بچه ام. مرت یملت از دستش راحت شدن. همون بهتر که رفت به جهنم. فدا هیاتفاقا -

  دشیکش رونیاز آغوشم ب  یتکانش دادم. کت یشتریزد و من با شدت ب  غیج یبلندتر یبا صدا نیرادو
 .دیو سرش را بوس 

 باشه، کش نده لطفا.  ؟یبر یبچه باال م یچرا صداتو جلو-

*** 

 

زد و آن   گارشیپک را هم به س نی شلوغ و پرتالطم چشم دوخته بود. آخر  ابانیبه خ   یپنجره سراسر از
گوشه چشمانش نقش   ی. چشمانش را جمع کرد که خطوطخاموش کرد یستالیکر یگاریرسی را در ز

دانست همه   یسوخت و م یم شینشسته بود. گلو  شانیرو  یکه غبار غم و سخت یبستند. خطوط
داد و  هی تک   یصندل یاش. سرش را به پشت یشگیهم ن یاست؛ تسک گاریس یدود لعنت  اتها اثر نیا

با خط چشم کلفت در برابر چشمانش   دهیجفت چشم کش کی ریچشمانش را بست. باز هم تصو
 گورشان را گم کنند و مثل صاحبشان بروند. یلعنت  ریتصو ن ینقش بست. کاش ا
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را چرخاند و چشمانش    یصندل ن یگفت و وارد شد. راد  یبه در خورد و مرد کوته قد با اجازه ا یا تقه
 یرا رو  فشیله شده در دستش پاک کرد و ک مچا یاش را با دستمال کاغذ یشانی را باز کرد. مرد عرق پ

 گذاشت.  زیم

 . نیطرف یانجام شده. فقط مونده امضا دیکه خواسته بود ییکارها ، یجناب فراهان-

 خش دارش گفت:  یاش را ماساژ داد و با صدا یشان یبا انگشتان دست راستش پ  نیراد

 . دیکن یاش رو هم خودتون درست م  هیالزم رو بکنم، بق  یمن امضاها اریب-

هر کدامشان  ریبخواند ز نکهیبدون ا نیگذاشت. راد  زی م یبدون حرف بلند شد و کاغذها را رو مرد
 شد.  یدر سرش اکو م یفیظر یرا چرخاند. صدا  ینشاند و دوباره صندل ییامضا

 . یتونم بذارم پدر برادرت باش  ینم-

 را با دستانش پوشاند و گفت:  صورتش

 .یریمش ،یبر یتون  یم-

 لب گفت:   ریز یریمش

 خداحافظ آقا. -

از رفتنش نگذشته بود که در با   یزی رفت. هنوز چ رونی بعد بند و بساطش را جمع کرد و از اتاق ب و
 با اخم نگاهش کرد. نیمحکم پا در اتاق گذاشت. راد یبا قدم ها  نیشدت باز شد و آرم

 کرت نرفت که نرفت!  یاون گوش ها یتو. تو ایصاحاب رو بزن بعد ب  یصدبار بهت گفتم اون در ب-

 زد.  نهیچشمانش را در کاسه سر چرخاند و دستانش را به س نیآرم

 بود که...  نجایخپله باز ا نیا-

 با تاسف سرش را تکان داد. نیراد

 پسر؟  هی. خپل چ نی آرم یجو ادب ندار هی-
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گذاشت و   زیم ی. دستانش را روستادیا زیم  یمبل چرم پرت کرد و جلو یاش را رو یکوله پشت  نیآرم
را از مادرش به   یاز هر احساس  ی نگاه پوچ و خال  نینبود. ا دایپ یزیبه جلو خم شد. در چشمانش چ 

 کجا؟  نیکجا و نگاه آرم   نیارث برده بود. نگاه جذاب و پراحساس راد

 نیون از اقر  هیخوام  یمن نم  یمال و اموال به درک، ول  نیاسمشو بذار. ا یخوا  ی که م یهر کوفت-
 و بچه اش برسه.  یابون ی وامونده ها به اون دختره خ

 نگاه کرد.  نیو با خشم به آرم دیکوب  زیم یدستش را رو نیراد

 حرف دهنتو بفهم!  -

  شیکرد، اما لب ها یطلب م هیو کنا شی ن زشی . زبان تند و تدیبلند برادرش عقب پر یاز صدا نیآرم
  زینام دل آو دنیهنوز هم با شن نی بپاشد. راد نینمک به زخم راد دیدانست نبا  یهم فشرد. م یرا رو

 بلند بسته شدن در گم شد. یدر صدا نی" گفتن رادنی به کوله اش زد و "آرم ی شد. چنگ یدگرگون م

*** 

 

را   نیداشتم رادو یسع ن یرا در دستانم جا به جا کردم و داخل قفل چرخاندم. در همان ح  یآهن دیکل
 را تکان دادم.   نیحوصله رادو یدنگ و فنگ باز شد. ب یآرام کنم. باالخره در با کل

 بچه! گهید ری اه! آروم بگ-

رد نگاه کردم.  جلو آمدند و مانع شدند. به صورت چاق م  یخواستم در را ببندم، دستان مردانه ا تا
  دهیساختمان نبود؛ چون تا به حال ند یزدند. از اهال  یم اد یرا فر  یرنگش خستگ  یو مشک  زیچشمان ر

 اش را با دست زدود و گفت:   یشانیبودمش. عرق پ

 خانم نواب؟ -

 کردم.  زی را در دستانم جا به جا و چشمانم را ر نیرادو

 خودم هستم، شما؟ -

 را در دستانش جا به جا کرد. فشیک
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 هستم. یفراهان  یآقا  لیوک-

 شد.  یشد که نم  یاز سر من آواره کم نم  ی لعنت  یفراهان ی هیسا

 جدا شدم.  ریوقته از جهانگ یل یمن خ-

 : د یحرفم پر انیم

 هستم. نیآقاراد ل ی وک د، یاشتباه نفرمائ-

نام    ای. ختیر  یم نیی پا یقلبم هر نامش دنیزد. هنوز هم با شن خیخون در تنم  نینام راد دنیشن  با
 بودم. وانهیمن د ایاو جادو داشت، 

 خب؟ -

 دوستانه زد. یلبخند

 شه.  ینم نجایحرفام. ا هیطوالن-

 انداختم. نیی به چهره اش کردم و سرم را پا ینگاه

 زن تنهام و...  هیمن   د،یدون  یخونه. آخه م یتونم دعوتتون کنم تو  یکه نم دیبخش  یم-

 : د یحرفم پر انیم

 منتظرتون هستم. ابونی کافه سر خ یدونم خانم. من تو  یم-

 را تکان دادم.  سرم

 رسم. یخدمتتون م گهید قهیخونه چند دق یرو بذارم تو دامیباشه، چشم. من خر-

 ممنونم خانم. فعال.-

 چسباند.  ام نهیسرش را به س نیبستم. رادو   یرا تکان دادم و در را به آرام سرم

 ماما... -



 ی شان یپر عمر کی

188 
 

 را برداشتم و به سمت پله رفتم.  دیخر یها سهیک

 شده؟!  یچ ستیجان مامان؟ دوباره معلوم ن-

 فوت کردم.  رونینفسم را با شدت به ب بعد

*** 

رنگ هم رو به   دیسف  ینشسته بود و فنجان   یزیکه پشت م دمیکافه که شدم، مرد را از دور د وارد
از جا برخاست و لبخند زد.   دنمیرا در آغوشم جا به جا کردم و به سمتش رفتم. با د  نیبود. رادو  شیرو

 لب نشاندم و گفتم:  یرو یتصنع  یمن هم لبخند

 .دی منتظر موند دیببخش-

 را تکان داد.  سرش

 .د ی. بفرمائدیدار اریاخت-

  یم یکش بازآرام با عروس یلیخ شهیرا که برعکس هم نی اش نشستم و رادو ییرو به رو  یصندل یرو
 نشاندم. میپاها یکرد رو

 د؟ یدار لیم یزیچ-

 رفت؟   یم نییپا میاز گلو یزی مگر چ ینگران  نیا با

 ندارم. االن کنجکاوم حرفتون رو بشنوم.   لیم یزینه، چ-

 گذاشت و انگشتانش را در هم گره کرد. زیم ی. دستانش را رو دیاش نوش یاز چا یا جرعه

 شه که فوت کردن.  یم یماه کی  رینه، اما آقا جهانگ  ای  دیدون یدونم م ینم-

 بود را کنار زدم.  ختهیصورتم ر یکه رو یمزاحم  یموها طره

 بله، مطلعم. -

 گفت:  نیرا باز کرد و در همان ح  فشیک در
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 رسه.  یبه شما و پسرتون م  شونیاز اموال ا یمقدار-

گفت زن   یم یفشردم. کدام قانون نانوشته ا یهم م یرا رو  میدر هم گره خوردند. دندان ها میابروها
 هم از ارث سهم دارد؟  یا غهیص

عقب رفت و توجه چند نفر به سمتمان جلب   یبد یبا صدا  یمحکم از جا برخاستم که صندل چنان
 : دمی به هم قفل شده ام غر یدندان ها انیو از م  دمیکوب  زیم یرو یکاغذها یشد. دستم را رو

وقت به اون مال و منال و کوفت و زهرمار نبوده.  چی. چشمم هرمیبگ ییکه پول گدا ستمیمن گدا ن-
 خوام.   ینم  یچیمن ه

 هم از جا برخاست.  او

 حق شماست.  نیاما ا-

او هم در  هیگر یکردنش. صدا هیگر  یشد برا یبهانه ا نی پرت کرد و هم  زیم یعروسکش را رو  نیرادو
 به سمت ما بود.   تیشد قوز باال قوز. نگاه اکثر انیآن م

 ام رو بکنم. یزندگ دی. بذار دیکنم دست از سرم بردار یخوام. خواهش م ینم  یچ یمن ه-

 بلند از کافه خارج شدم. یبا قدم ها زی م یبدون توجه به عروسک رو بعد

*** 

شده بود را با دست   یکه از گوشه چشمم جار  یبه چشمان خواب آلودش انداختم و قطره اشک ینگاه
را   میهق هقم خوابش را بر هم نزند. آرام پاها یفشردم تا صدا یهم م یرا رو میپاک کردم. لب ها

  به یهعادت کرده بودم. نگا یکیسکوت و تار  نیبه ا گری داد. د یدادم. سکوت خانه آزارم م یتکان م
  دینبود. شا  شی از ستاره ها ی. او هم امروز تنها بود. خبردیدرخش یپنجره اتاق کردم. ماه در آسمان م

و زمزمه    دم یکش نیدست کوچک رادو ی. انگشت شصتم را نوازش گونه رودمید یهم بود و من نم
 وار خواندم: 

 پسر کوچک من یا ،یال یال-

 بر بند، که شب آمده است دهید
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 اه یس وی د نیابر بند، که  دهید

 به کف، خنده به لب آمده است خون

 به دامان من خسته گذار سر

 را  شیکن بانک قدم ها  گوش

 شکست   رینارون پ  کمر

 را  شیکه بگذاشت بر آن پا  تا

 بگذار که بر پنجره ها آه

 ها را بکشم سر تا سر پرده

 دو صد چشم پر از آتش و جنون با

 کشد دم به دم از پنجره سر  یم

 هم گذاشتم. یدادم و چشم رو هیتک دیسرد و سف  واریخفته بود. سرم را به د یبه آرام  نیرادو

 از شرار نفسش بود که سوخت -

 چوپان به دل دشت خموش  مرد

 مست    یزنگ نیآرام که ا ،یوا

 تو گوش   یدر داده به آوا پشت

 طان یش  یکه چو طفل  دیآ ادمی

 ا آزردخسته خود ر مادر

 ها  یکی شب از دل تار وید

 خبر آمد و طفلک را برد   یب
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 لرزد یپنجره ها م شهیش

 دیآ  یکه او نعره زنان م تا

 سر داده که کو آن کودک  بانک

 د یسا یکن، پنجه به در م گوش

تخت گذاشتمش و بر   یدستانم بلندش کردم و به سمت تخت کوچکش رفتم. آرام رو یرو یآرام به
 دادم.   هیاش تک لهیاش بوسه نشاندم. کنار تخت نشستم و سرم را به م یشانیپ

 رت یبدس ینه، برو، دور شو ا-

 زارم یشو از رخ تو ب  دور

 از من شیبر بائ  یتوان یک

 دارمیکه من در بر او ب  تا

 شکست  خانه ی خامش ناگهان

 شب بانگ بر آورد که آه وید

 کن زن که نترسم از تو  بس

 رنگ گناه ست، گناه دامنت

  یوتریاما تو ز من د ومید

 و دامن ننگ آلوده  مادر

 بردار سرش از دامن  آه

 پاک کجا آسوده طفلک

 ... یزی چ ،یمرگ ،یقیخواست. خواب عم یم یزیچ کیمن؟ دلم  ینداشتند دردها یتمام  چرا
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  ی. کاش ممی درد عظ  کی . محکوم به تحمل دنیکردن و نفس کش یمحکوم بودم. محکوم به زندگ من
و غم و اندوه  یاهیهمه س نیگذشته را دوباره تجربه کنم. از ا  یها یشد برگردم به عقب و شادمان

 کرد. کاش...  یشد آن جور که دوست داشت زندگ یخسته بودم. کاش م  بیعج

*** 

  نکهیازش نبود. مثل ا یبعد از آن روز خبر  گریگذشت و د  یبه تهران م نیراد لی از آمدن وک  یماه دو
  دهیبه من نرس  یریخ یاز صاحب آن مال و اموال کوفت یبوده. وقت  ضهینبودن عر  یخال یهمه اش برا

به  ولپ نیهر چه پول است که هم یداشته باشم. گور بابا یخواستم از خودشان هم سهم  یبود، نم
 ام را.  یزندگ دیگند کش

 کیساله شده بود.  کی شیتوانست بدون کمک من خودش قدم بردارد. هفته پ یم گرید نیرادو
 .میدر خانه داشت نیام به مناسبت تولد رادو یبا تنها افراد زندگ  یکوچک و خودمان یمهمان 

بود که کفاف   یبه عنوان فروشنده مشغول به کار شده بودم. حقوقش آنقدر کی بوت  کی ها در  یتازگ
آمدم   یگذاشتم و غروب هم م ی م  یکت شی را پ نیرا بدهد. وقت رفتن رادو  نیخودم و رادو  یزندگ

 دنبالش.

در   یبه آرام   نیخرد بود. رادو  یاز فروشنده ها داشتم و اعصابم حساب یکی با  یروز مشاجره ا آن
  یآب یمزدا کیبودم که  ابانیرفتم. سر خ  یبلند به سمت خانه م یبود و من با قدم هاآغوشم خفته 

در   ذرم،بگ  نیو تا خواستم از کنار ماش دمیرنگم را جلوتر کش یترمز کرد. شال مشک  میپا یرنگ جلو
رنگش  یشد. تا چشمم به نگاه قهوه ا انینما میخوش پوش جلو یسمت راننده باز و قامت بلند مرد

را   شیهم داشت و موها یکم شی شده بود. ته ر شهی. جذاب تر از هم ختیر  نییپا یافتاد، قلبم هر
داشتم فرا  اسکه به شدت از آن هر ی. تعادل نداشتم. روزدندیلرز یم میرو به باال داده بود. پاها

 بودم.  نیراد یبود. من دوباره رو به رو دهیرس

 یزی رو به جلو گذاشت و من به طور غر  یآورد. قدم رونی بلند بسته شدن در مرا از آن خلسه ب یصدا
 گوشه لبش نشست.  ی عقب رفتم. لبخند کج

 خانم.   زیسالم، دل آو-

 دندان پوست خشک شده گوشه لبم را کندم. با
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 ؟ی کن  یکار م یچ  نجایا-

 گرفت.  میرا باال آورد و انگشت سبابه اش را رو به رو دستش

 سالم، جواب واجب!-

 نیتوانستم بفهمم. ا یکه در چشمانش بود را نم  یرا از چشمان گستاخش گرفتم. حس  شانمیپر نگاه
شود.    یکه بکند ذاتش عوض نم یدانستم هر کار یبود، اما م نیاز راد یدیناشناخته ورژن جد نیراد
 چیهبود.  دهیپسرش برگز یرا برا   ینام نینمونه بود و احسنت به افسانه که چن یجوانمرد نیراد
 حد برازنده اش باشد. نیتوانست تا ا ینم  ینام

 کردم.  یخودم را گم م  یدست و پا د یتفاوت، من نبا یکه او خونسرد بود و ب حاال

 رو نداشتم.  دنتیشوکه شدم. انتظار د د،یسالم. ببخش-

 گذاشت.  نشیشلوار ج  یاه  بیج  یرا تو دستانش

 شد.  ینم  ام،یخواستم ب  یوقت بود م یل یخ-

 انداختم و گفتم:  نییدوخت. سرم را پا  نیبعد نگاهش را به رادو و

 بده. نجایخونه. ا  میبر  ایب-

 اشاره کرد.  نشیرا تکان داد و به ماش  سرش

 . نیبش-

را در دستانم جا به  نیافتاد. رادو یحرف در شاگرد را باز کردم و نشستم. شالم داشت از سرم م بدون
که  ی . در حالندیرا بب  نیتوانست صورت آرام رادو یم نیجا کردم تا بتوانم شالم را مرتب کنم. حاال راد

 دوخت.  نیزد نگاهش را به رادو یاستارت م 

 خوشگل شده.-

 گفتم:  یآرام  یدم و با صدانگاه کر نیهم به رادو من

 شه.  یتو م  هیناجوانمردانه داره شب یبس-
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 دهد. یتوانستم بفهمم دارد فرمان را فشار م   یدستش م یدیسف از

 چرا ناجوانمردانه؟-

 خلوت چشم دوختم.  ابانیچرخاندم و به خ شهیرا به سمت ش  سرم

 خواد منو بکشه.  یم دیشا-

 بهتر بود.   دیخند یبود که اگر نم  یمصنوعنگفت، اما خنده اش آنقدر  یزی و چ دیخند

*** 

گفتم.   یکنم یکرد و من هم مثل خودش خواهش م یلب تشکر ریگذاشتم. ز  شی را جلو  یچا ینیس
بلند شد. به  نیرادو هیگر یصدا نم،ی آورد. تا خواستم بنش یعطرش داشت نفسم را به تنگ م یبو

ام  نهی بغلش کردم و به س ی. به آرام دیجنب  یشده بود و در تختش م داری. ب دمیسمت اتاقش دو
 . دمفشارش دا

 آروم باش.  نجام،یجان مامان؟ من ا-

 گوشش زمزمه کردم:  یحوال  ییکم آرام شد. به چشمانش نگاه کردم و جا کم

 پسرم.  میمهمون دار-

صورتش را با دستانش   نیرفتم، راد  رونی جغجغه اش را برداشتم و به دستش دادم. از اتاق که ب بعد
کرد. انگار هراس داشت از نگاه کردن  ینشستم. هنوز نگاهم نم شیکاناپه رو به رو یپوشانده بود. رو

 .دمیام کش دهیخشک یلب ها یبه من. زبانم را رو

 ات سرد شد.  ییچا-

نشست که سرش گرم کار خودش بود. لرزش دستانش را به  ینی رادو یرا باال آورد و نگاهش رو  سرش
شد از حالت چشمانش   یاما مگر م نم،ی. دستانش را مشت کرد تا ضعفش را نب دمید یوضوح م

 ست؟ ی نفهمم حالش خوب ن 

 ؟ یگذاشت یاسمشو چ-
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با انگشتان دستم  یانداختم و مشغول باز نییگذاشته بودم. سرم را پا گرید زی چ کیاسمش را  کاش
 م.شد

 ...نیگذاشتم... گذاشتم رادو-

صورت   یو رو  دیکش نییصورتم براق شد. چرا چشمانش انقدر جذاب بودند؟ نگاهش را پا یرو
 توقف کرد. نیرادو

 شه بغلش کنم؟  یم-

 . دیاش را بوس یشان یرا به دستش دادم. چند لحظه به صورتش نگاه کرد و بعد پ   نیحرف رادو بدون

 پسر! یچقدر تو ناز-

برادرش، فرزندش را در آغوش داشت؟   یشد اگر االن به جا یآمد. چه م یم نی ر بودن به رادپد چقدر
 پدرش.   نیکه از من بود؛ من مادرش بودم و راد یفرزند

به من نبود. از پشت ستون  نی . از جا برخاستم و به آشپزخانه پناه بردم. هواس راداوردمین  طاقت
  یاز شدت بغض م می. لب هادیاز گوشه چشمش چک یکردم. قطره اشک  یآشپزخانه نگاهشان م 

  دیآورد. رس   نییچشمش رد قطره اشک را گرفت و پا ریرا باال آورد و از ز نی. دست کوچک رادودندیلرز
دست خودم نبود. دستم را کنترلم  گریبوسه زد. د نیبه کف دست کوچک رادو ی . به نرمشیلب ها به

  ریداشتند ز میسر خوردم. شانه ها  نیزم  یهق هقم بلند نشود. آرام رو یدهانم گرفتم تا صدا یجلو
دهد. لعنت به عشق!  یدارد جان م وارید نیهم پشت ا نیدانستم راد یو م دند یلرز یدرد م نیبار ا

 خودش... یبود برا ینابودگر

*** 

  یبود. سرش را که باال آورد، نتوانستم سرخ نیبا رادو یکردم. غرق باز ینگاهش م   یچشم ریز
کرده  دایدفعه راه خودشان را پ  کیبود که  یی. حتما به خاطر اشک هارمیبگ  دهیچشمانش را ناد

 و گفت:  دیخوش فرمش کش  یموها انیم یبودند. دست

 . رونی ب میپاشو آماده شو بر-
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به تمام تالش   یو گند زد یودنت عادت کرده بودم چرا آمدلحظه نگاهش کردم. حاال که به نب  چند
 !نیکه کرده بودم؟ لعنت به تو راد ییها

 چرا؟ -

 لبش نقش بست.  یرو  یو بعد پوزخند کج دیکش یآه

 خوام به مناسبت مرگ بابام مهمونت کنم. یم-

 مشتم گرفتم. انی سارافونم را م یمتنفر بود؟ گوشه  ریقدر از جهانگ  نیا یعنی

 . امین  دمیم حی ترج-

 . دیکش شیلب ها یآرام رو  یل یرا خ زبانش

 . بهت دستور دادم. دمیازت سوال نپرس-

 جا برخاستم. از

بهت بگم موفق  دیبا  یزیبود که فکر منو به هم بر ن یکنم اگه کارت هم  یخوام. خواهش م   ینم-
 . یبر یتون ی. االن هم میشد

 کرد.  زی ر یرا به طور جذاب  چشمانش

 ؟ یکن یم رونمی مودبانه ب یدار-

 . دمیخند  یعصب

 .یبذار  یدوست دار یاسمش رو هر چ یمختار-

 .دیتر از من خند   یعصب او

 ذارم.  ینم  یزیهر چ یرو که دوست دارم رو رو یزیمن اسم چ-

 را باال داد. شی ابرو

 که دوست دارم. یبهتره بگم اسم کس ای-
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 صورتم خم شد که سرم را عقب بردم.   یجا بلند شد. چند قدم جلو آمد و رو از

 زندم زن بابا.   زیمن با اسم دل آو-

 : دم یچنگ زدم و نال میبه موها کالفه

 به حال خودم باشم؟ یذار  یچرا نم  یتو رو جان مادرت دست از سرم بردار. د لعنت نی! رادیوا-

بار لحنش هم   نیرا نداشتند. خودشان بودند؛ آرام و معصوم. ا  زیچشمانش آن حالت تمسخرآم  گرید
 آرام بود.  

بار   هی یکنم برا ی. خواهش م یبرم. باهات حرف دارم دل یجور نیو هم  نجایا ام یب  دمیاز کرمان نکوب-
 . میفقط قراره حرف بزن ا،یهم که شده به حرفم گوش کن. باهام ب 

 ... نیرادو-

 . دیحرفم پر انیم

 ؟ ی . باشه دلیکت شیپ  مشی ذار یراه م  نیب-

حرف به سمت اتاق    یپشت حرفش نه بگذارم. ب امدی جمله را گفت که دلم ن  نیقدر مظلومانه ا آن
کشت. چشمانش قاتل   یمرا م شهیهم نیبار مرا نکشد. راد نیا نکهیا دیرفتم تا آماده شوم. به ام

 من! یا رهی بودند؛ قاتل زنج

*** 

  یساتن مشک یروسر کیرنگ،   یمشک خودی آن شال ب  یو به جا دم یپوش یرنگ  یمشک ینخ یمانتو
آن   گریحالت د  یب یروحم با آن موها یشلخته ام انداختم. چهره ب  یموها یرو  یکرم هیرنگ به حاش

انداختم. به  شی آرا زی م یرنگم را رو یاس ی پسیام را در آوردم و کل یگذشته را نداشت. روسر ییبایز
تر   دهیکش میبستم. حاال چشم ها ی و تمامشان را دم اسب  دمیکش میبه موها یشانه سرسر ک ی شیجا

دارد  یبیفکر کردم که چه ع  نیرا سرم کردم و تا خواستم از اتاق خارج شوم، به ا یشده بودند. روسر
و  دهفلک زده. رژ دست نخور  چارهیب نی" کنم، نه ای خودم را "دل  یکم کیروز هم شده   کی یبرا

 نیبه صورتم داد. ا یتازه ا ی. همان رژ هم رنگ و رودمی کش میها لب یرنگم را برداشتم و رو یصورت 
را عوض نکرده    نیرادو یلباس ها میکه آمده بود رونی از اتاق خارج شدم. از ب  یشتریب تی بار با رضا
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کرده و   ت ی هم سرا رمبه تن پس نیعطر راد دمیگرفتم و همان موقع بود که فهم نیبودم. او را از راد
را بست.   میدوباره راه گلو یداد. بغض لعنت یم نیراد ی کرد. پسرم بو یحکم مرگ مرا امضا م نیهم

 عطر و صاحبش! نیلعنت به ا

  نیعطر تا ا کیشد  یشروع به آزردن من کرد. مگر م ش یاز پ شیعطر ب  یکه نشستم، بو نی ماش در
 باشد؟  رانگریحد و

 میتوانست ی کدام نم  چیکه ه ییبود. حرف هاسکوت هم پر از حرف  نیدو سکوت کرده بودم و هم هر
کرده   ریبسته مان گ ی. تمام "دلم برات تنگ شده"ها و "دوستت دارم"ها پشت لب هامیاوریبر زبان ب 

را   شکار خود نی کردند. دستش را جلو برد و ضبط را روشن کرد. پستانک رادو یم  یتاب یبودند و ب 
 دادم و چشمانم را بستم.  هیتک  شهیبرد. سرم را به ش یکرده بود و داشت خوابش م

 خودم یهوا  ینفس بکشم تو دیبا-

 خودم  یکه سر بذارم رو شونه ها دیبا

 خودم   یکنم واسه عزا هیکه گر دیبا

 خودم  یگل ببرم خودم برا شبونه

 تو دنیبازم به د  امینشد که ب نشد

   دنتوینفس بکشم نفس کش نشد

 روشن تو  یتار منه شبا یروزا

 منم منم من تو یشد بهیغر چقد

که پشت   ییخواست تمام حرف ها یخواننده گم شد. انگار م یکه در صدا دمی را شن  نیآه راد یصدا
 بزند.  ادیآهنگ فر نیکرده اند را با ا ری لبش گ

 تو دنبال منه یایهنوز رو-

 تو رو بال منه یزخما هنوز
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 پرم هر شب   یاز خواب خوشت م هنوز

 ن ی خبرو بب یبد ب   ریتقد نی بب

   نیتر و بب یچشما هیطوفان

 و تنهاترم هر شب یدور تو

 میگاه سرش کرده بود. نس هیرا باز کردم. آرنجش را لب پنجره گذاشته بود و دستش را تک چشمانم
. دیکش  یسر و صورتم دست نوازش م  یکشاند و رو ی م  نیاز پنجره راه خود رو با داخل ماش یخنک 

 ؟یما فاصله بود و دور ریبود. چرا تقد یجذاب و دوست داشتن  میارخش هنوز مثل گذشته بر مین

 ست یمن ن یشون یفکر پر یانگار کس -

 ست یمن ن یتو شب بارون  یکس

 ست یمن ن یمون یوقت پش گهید

 تو قلبم غم دلخواه تو مونده انگار

 قلب من همراه تو مونده هنوز

 پشت سرم آه تو مونده هنوز

 ...انگار

 برم؟  دیکجا با-

 کرد. یتابم م یرا دادم و او با آرامش به راهش ادامه داد. آرامش نشسته در رفتارش ب  آدرس

 که حواسش به جاده بود گفت:  یشده بود. باالخره در حال  یطوالن سکوتمان

 تهران خوبه؟ یجات تو-

 . رمی بگ چهی شد تپش قلبم باال برود و دلپ  یباعث م  شی. صدادمیام کش  یرا به پره روسر دستم

 . ستید نب-
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 اد؟ یات از کجا م یخرج زندگ -

 کنم.  یکار م -

 .دیلبش را به دندان کش گوشه

 ست؟ یسخت ن بیشهر غر یتو ی زن تنها زندگ  هی یبرا-

 . ستمیتنها ن-

  یو رفت. م دیابروانش در هم گره خوردند و آرامش نشسته در چهره اش پر کش  هیاز ثان یکسر در
 کند.  یفکر م یزیدانستم دارد به چه چ

 ؟ یچ یعنی-

 دانم چرا، اما خنده ام گرفت.  ینم

 هستن. یبابام و وا-

را سفت   نی نخورد. رادو شهیترمز زد که به جلو پرتاب شدم، اما به خاطر کمربند سرم به ش یرو چنان
 به خودم فشار دادم و به سمتش برگشتم.

 ؟ یشد وونهید-

 .دمیبه سمتم برگشت نگاه بهت زده اش را د یوقت

 بابات برگشته؟-

 بودند.   یعصب خودیب  یخنده ها همان خنده ها  نیو ا دمیخند  باز

 آره، حاال که نابود شدم همه برگشتن.-

 رد و بدل نشد. نمانیب  یحرف گریرا به حرکت در آورد. د نی لحظه نگاهم کرد و دوباره ماش چند

و سرش را خم کرد تا ساختمان را   ستادیساخت و آجرنما که ا یمیقد آپارتمان یبعد، جلو یمدت
 .ندی درست بب
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 نجاست؟ یا-

شد و در را   ادهیتوانم خودم در را باز کنم، پ  یدانست نم  یرا به نشانه مثبت تکان دادم. چون م سرم
کرد. چه قدر  یکارها م  نیناآشنا نبود. آن موقع ها از ا میبرا شیها یباز کرد. جنتلمن باز میبرا

 .دمید یگذشته را دور م نیری ش  یروزها

اما خوش   یمیآپارتمان چهار طبقه قد کیخانه اش را عوض کرده بود و در طبقه اول  ی به تازگ یکت
را   شیکه صدا دیطول نکش یزی و زنگ را فشردم. چ دمیام را جلو کش یکرد. روسر یم  ینقشه زندگ

 . دمیشن

 باال.  ای ب ؟ییتو ؟یدل-

 را جلوتر بردم.  سرم

 اومده. شی برام پ ی. کارشتیرو بذارم پ نیدو ساعت رادو یک ی یندار یاگه کار نمینه، نه. اومدم بب -

 باال؟   یاینم-

 نه، گفتم که؛ کار دارم. -

 .نیی پا امیباشه االن م-

  هیتک نی نگاه کردم که به ماش ینیانداختم. از گوشه چشم به راد نییدادم و سرم را پا هیتک  وارید به
 یکرد. به نقطه ا  یگذاشته بود را روشن م شیلب ها نی که ب یگاریس یرنگ اهی داده بود و با فندک س

دود را با   بعدزد و   گارشیبه س یقی توانستم فکرش را بخوانم. پک عم  ینامعلوم زل زده بود. کاش م
شد غم ها را هم آتش   یرام محو شد. کاش مو آرام آ  د یفرستاد. دود در هوا رقص رونی آشکارا ب یآه
حلقت و تمام غصه  یتو یشد انگشت بکن  یمثال م ای . یو محو شدن دودش را نظاره گر باش یبزن 
با    یمغز و پوچ و خال کیو  ی. آن وقت تو بمان یاوری باال ب تی دردها یجا بر سر و رو  کیرا  تیها
و نه از   یست؟ نه عاشق شو یبه چ یچ  یو کال نفهم یتر از مغزت. احساس نداشته باش یخال   ییایدن

 .یکن   یزندگ یآن موقع بتوان دیمتنفر. شا یکس

 . دیکش رونیسرش را ب یباز شد و کت ی ریج  ری ج یبا صدا در

 ؟ یرو آورد یراد-
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 . دمیبه او سپردم و گونه اش را بوس یرا به آرام نیرادو

 دنبالش.  امی کرد بهم زنگ بزن. زود م تتی. اذیممنون کت-

کرد و حرف در   خکوبشیچنان در جا م  نیراد یاما سالم بلند باال د،یبگو یزیرا باز کرد تا چ  دهانش
شد   ینه؟ اما مگر م ای دهیکرد درست د یبود. باور نم   نی. نگاه بهت زده اش به راددیدهانش ماس

 خواب باشد؟   نیمن و برق چشمان راد یسرافکندگ

 پته کنان زمزمه کرد:  تته

 ن؟ یراد ییت...تو-

 رانمیمرد چه در وجودش بود که و  نیزد که قلبم را به تالطم انداخت. ا یو مردانه ا حی لبخند مل نیراد
 احساسم؟ یماندم و خرابه ها  یکرد و آن وقت من م یم

 روحمه.  دیدونم، شا ینم-

 و سردرگم بود.  جی. نگاهش هنوز گدیکش شانشیپر  یبه موها یدست یکت

 ؟یکرد دای رو پ یدل یچه طور ؟ی کن  یکار م یچ  نجایا-

شلوارش   بی آن چرخاند. بعد دست در ج یانداخت و نوک کفشش را رو نیزم ی را رو گارشیس نیراد
 جلو آمد.   یگذاشت و چند قدم

 فوت بابا جواب داد و تونستم از زبون مامان حرف بکشم.-

 کرد و ادامه داد: یسرفه ا تک

 خب نشد.  یول ام،ی خواستم خودم ب یبکنم. نم  زیبا دل آو  دیصحبت ها هست که با یسر کی-

 نشسته در جمله اش قلبم را سوزاند. هیآزاردهنده کش آمد. کنا یلبش به نشانه پوزخند گوشه

 . نمیاشم رو نبداد ومدیدلم ن-

 رو به عقب برداشت.  یانداخت و قدم  نییچند لحظه نگاهش کرد و بعد سرش را پا یکت
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 .شهیم داریخونه. بچه ب رمی . من... من مدنتیخوشحال شدم از د-

بست. چند    یلب گفت و در را به آرام ری ز یاز جانب ما بماند، خداحافظ  یمنتظر حرف  نکهیبدون ا بعد
کوچه بود زل زدم و   طانی در که حاصل دستان کودکان ش یوج نشسته رولحظه به خطوط کج و مع

 . دمیکش یپوف

 م؟ یبر-

 را تکان دادم.  سرم

 . میبر-

بار هم او   نی نگه داشت. ا هیصادق  یرستوران حوال  کی ی . جلومیرا سکوت کرده بود  ری طول مس تمام
تق تق صدا   م یکفش ها گریگذاشتم. د ابانیخ  یخانومانه پا در سنگ فرش ها یل یدر را گشود و من خ 

ماه بود   وری. اواخر شهر دمیبه خود لرز یکوتاه شده بودند. لحظه ا میکفش ها یدادند. پاشنه ها ینم
شد. شانه به شانه اش قدم داخل رستوران گذاشتم. رستوران بزرگ بود،   یشب ها هوا سرد م یو گاه

مهم نبود، فقط   زهایچ نیمن ا یداشت. برا یک یساده اما ش یونیو عجق وجق. دکوراس  یفاما نه اشرا
 کشانده؟ نجایرا از کرمان به ا  نیراد یخواستم بدانم چه مسئله مهم یم

گرفتن سفارش ها آمد.  ی. گارسون برامیقسمت رستوران نشست نیتر یدر گوشه ا زی م کی پشت
 چشمانش خمار بودند.  یقهوه ا یها ینگاهش را به من دوخت. گو نیراد

 ؟ یخور  یم یچ-

 خواهد؟  یچه م نکهیبود و ا نیکردم. تنها دغدغه ام راد یبه خوردن فکر نم  اصال

 سفارش بده. یخور یخودت م  یدونم، هر چ ینم-

داد و  هیاش تک  یل دور شد. به صند زی بلند از م یها را به گارسون داد و گارسون به قدم ها سفارش
 چشمانش را بست. انگشتان دستم را در آن قفل کردم. 

 ؟ یاومد یک-

 . دیدست چشمانش را مال با
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 اومدم سراغ تو.  دمیکه رس  نیهم-

 هم بود.  یخواب  یب یچشمان برا یسرخ پس

 اد؟ یخوابت م-

گرفتند و نگاهش   نیری ش یطرح لبخند شیاز کجا آمد؟ لب ها مینشسته در صدا یدانم آن نگران  ینم
 محبوب من.  ن یدوباره پر از حس شد. دوباره شد همان راد

 . ستیمهم ن-

 : دمیرنگش بود پرس  یچرم مشک یکه نگاهم به ساعت مچ  یام را سفت کردم و در حال یروسر گره

 ؟ی حرف بزن  یخوا  ینم-

 . ماننیریدور و ش  یاز گذشته ها یادگاری یا یساعت لعنت د؛یساعت کش یصفحه   یرا رو دستش

 چشماتو باز کن. -"

 !ی! تو معرکه ایوا-

 ؟یدونم. دوستش دار یم-

 عاشقشم. -

 ؟ یگ یم یتکرار کن چ گهیبار د هی-

 از تو."  شترینه ب  یعاشقشم، ول -

مرد داشت ذره  نی. از فشار خاطرات بود فکر کنم. ادیکش  یم ری را با دستانم پوشاندم. سرم ت  صورتم
و   دیلکه سف کیکرد.  یو تنم را تکه تکه م دیکش یم رونیب  میکشت، خونم را از رگ ها یذره مرا م
 رهی ت همتنفر بودم. من عادت کرده بودم ب یدیمن وجود داشت. من از سف یزندگ   یاهیس  یبزرگ رو
رنگ هم   دیدانستم که آن لکه سف ی. آن روز نم دیبر یرنگ داشت نفسم را م  دیلکه سف نیبودن و ا
تر خواهد شد. لعنت به   اهیمن هم س یها یاهیاز تمام س یشود و به زود  یم نیارد چرککم کم د

 تضادها! نه، لعنت به تشابه!
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قاشق از برنج و کباب برگ   نیگذاشت. قاشق و چنگالم را برداشتم و اول مانیرا جلو مانیغذاها گارسون
 ود.جواب مانده ب  یب نی را در دهانم گذاشتم. سوالم هنوز از جانب راد

 . ینگفت-

 رو؟  یچ-

 . دمیخند

 ؟ یبزن   یخودتو به خنگ یچرا اصرار دار-

 بودند. یدوست داشتن  شی. خنده ها دیهم خند او

 . گمی. غذاتو بخور، مادهی وقت واسه حرف ز-

او هم  دمی گرفت حرف بزند. به بشقابش که نگاه کردم د میکه در سکوت گذشت، باالخره تصم یکم
 یدانستم وقت یرا شل کرد. م راهنشی پ قهیو   دیاش را نوش یدن یاز نوش ینخورده. جرعه ا یادی ز زیچ

رستوران خنک و مطلوب بود. با چند سرفه  یدهد، اما هوا یحرکت را انجام م نیشود ا  یگرمش م
 را صاف کرد و گفت:  شیصدا

 رسه...  یاز اموالش به تو و بچه ات م یبابا مرده. مقدار یدون  یکه م همون طور-

 و با حرص گفتم:  دمیحرفش پر انیم

 یاز اون مال و منال تعلق م ینبودم سهم  ری جهانگ یکه زن عقد  یقانون نوشته به من یآخه کجا-
 از اون اموال ندارم. نه من، نه پسرم.   یسهم  چیمن ه ره؟یگ

 . دمیخند  یعصب

 . ادهیبده. گدا سر چهارراه ز گهید یک یبرو صدقه ات رو به -

 شدند و اخم کرد.  کی به هم نزد شی ابروها

 . یریهم بگ یزیچ هی دیبا یدیکه تو کش یدر برابر اون همه عذاب -

 .دمیکوب  زیم یباال رفته بود. دستم را رو میصدا
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 عذابم نده تو رو خدا.  نیاز ا شتری. بنیرادخوام   ینم-

 : دم ینال

   رم؟یبه درد خودم بم  یذار یچرا نم -

  یصورتم م  یاجزا یرو شانشی اخم نداشت و نگاه پر گری. او هم ددیلرز یاز شدت بغض م میصدا
 . دیچرخ

 ام رو باختم...  ی من همه زندگ نیراد-

 . دیلرز یاو هم م ی. صدادیحرفم پر انیم

 ...زیدل آو  یمن تو بود یام رو باختم. زندگ یمنم زندگ -

 را جلو آورد و آرام گفت:   سرش

 ؟ یفهم یمن تو رو باختم. م-

 را تکان دادم.  سرم

 ام رو باختم. ندهیمن عالوه بر تو، برادرم رو باختم. آرزوهامو باختم. آ-

 . دمیام کوب  نهیرا به س دستم

 مرده متحرک.  هیمنم،  نیاز من؟ امونده  ی. چنیخودمو باختم راد  یمن حت-

گونه اش سر خورد.  یلجوجانه رو ینامعلوم دوخت. قطره اشک  یرا از من گرفت و به نقطه ا نگاهش
 اش را بر سر من باخته بود.  یجان باخت. او تمام مردانگ شیلب ها یآمد و رو نییپا

 منم نی"و ا

 تنها   یزن

 سرد یآستانه فصل در

   نیآلوده زم  یدرک هست یابتدا در
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 ساده و غمناک آسمان اسی و

 ی مانیس یدست ها  نیا یناتوان  و

 #فروغ_فرخزاد "

 نیچرا. اصال چه شد که ا ایدن  کیو  یمان  یشود. تو م  یفراموشت م زیهمه چ یاز زندگ ییجا کی
از  کدام چی. نه تنها خودت، بلکه هیشناس  ی. نگاهت گنگ است. خودت را هم نم یو منگ جیشد؟ گ
 : "نقطه مرگ"!  ند یگو یم ی. به آن نقطه از زندگ یشناس  یاطرافت را نم  یآدم ها

 بودم. ستادهیام ا ی مرگ زندگ  ینقطه  یمن هم درست رو  ،یآر

  یکه از کنارم م  یتوانستم تصور رهگذران  ی خوردم. م  یو تلوتلو م  دمیکش یم  نیزم یرا رو میپاها
 یافتاده تو یمعتاد که حالش خراب است و نصفه شب  دیشا  ایزن مست   کیگذشتند را بفهمم؛ 

که نه، واقعا درست بود. من مست و معتاد  یدرست بود. تا حدود ی. افکارشان تا حدودابانیخ
نگاهش را   یمخدر کوفت نیا دی واقعا با گریتازه به خودم آمده بودم و درک کرده بودم د اوچشمان 

 احساسم!  ادیپ ترک اعتزد به کم یکه گند م شی ترک کنم. آه از صدا

دانستم چشمان  یو متوقفم کرد. سرم را به سمتش چرخاندم. م  دیدستم را کش  ستم،یا ینم دید یوقت
هم داشتم لذت   دیدستم را نداشتم. شا ییتالش کردن بر سر رها یبرا  یسرخم ترسناک شده اند. جان

 دانم.  یدانم، واقعا نم  یدور مچم. نم یبردم از حصار انگشتان مردانه  یم

 ؟یری هوا م یب  یو دار نییپا  یچرا سرتو انداخت-

ام خس خس   نهیسوخت و س  میاما به سرفه افتادم. آن قدر سرفه کردم که گلو  م،یبگو یزیچ خواستم
 کرد.

 ؟ یقسم بدم که دست از سرم بردار ی. تو رو به چنیولم کن راد-

 کرده بود.  زیرا ر  چشمانش

 بکشم؟دست  ید آخه از چ-
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ام   یو گره روسر دمیدور مچم شل شده بودند. از فرصت استفاده کردم و دستم را پس کش دستانش
 را سفت کردم. 

و چرت شده. تمومش کن   یاز شروعش گذشته. تکرار یل یخ گهیمسخره رو تمومش کن. د یباز نیا-
 کنم. ی. خواهش منیراد

 لبش به نشانه پوزخند باال آمد.  گوشه

 ؟یباز یذار یحساس منو متو اسم عشق و ا-

 چند لحظه بستم و بعد با حرص گفتم:  یرا برا چشمانم

.  ستمیقبل ن زیمن اون دل آو گهیکار از کار گذشته. د گهیتموم شده. االن د زیبفهم که همه چ ن،یراد-
 بچه دارم. هیاالن 

 رفت.  لی تحل میصدا

 عشق ممنوعه ست.    نی. انیبچه من برادر توئه. تمومش کن راد-

 انداخت.  نییو سرش را پا دیاز گوشه چشمش چک  یاشک قطره

 گفتم مال من شو؟  ،یش   یدونم مال من نم ی خواستم ازت؟ من که م یمگه... مگه من چ-

گرفتم.   شیرا در پ   ینتلع ابانیفشار دادم و باز راه خ میپنجه ها انی را م فمیگفتن نگفتم. ک یبرا یحرف 
 زد.  مینرفته بودم که صدا یهنوز چند قدم

 برسونمت.   نیبش  ایالاقل ب-

 . دمیرا با دست مال  چشمانم

 نه، ممنون.-

 بار خنده اش تلخ تر از زهر بود. نیو ا دیباز خند و

 دختر.  گهید نیتعارف رو بذار کنار. بش -
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تا   دمیگذشته در را محکم کوب ادینتوانستم مخالفت کنم. بدون حرف در را باز کردم و نشستم. به  گرید
خواهد باورم شود   یم یدانستم ک ینگفت. نم چیبپراند. اما او ه یاو هم مثل گذشته تکه ا دیشا
  نیرادز و یمخم فرو کنم که از آن دل آو یتوانستم تو ی تمام شده. گذشته ها گذشته. کاش م گرید
 خسته.  یزن افسرده مانده و مرد کی

  نییاشک شدند و از چشمانم پا  میها یدادم. تمام خستگ هیتک  نیسرد ماش شهیدردناکم را به ش  سر
من  یها ت ی تمام ذهن نیهستم؟ راد یام؟ اصال ک ستادهیام ا یزندگ یدانستم کجا یسر خوردند. نم

  فبزنم. تمام حر   ادیخواست فر یکرده بود. دلم م یخط خط  شی نسبت به خودم را با خودکار حرف ها
 کردند. یام م وانهیهم تلنبار شده بودند و داشتند د یناگفته ام رو یها

 یایدن هی  نیخواستم با رادو ی. م نیتهران شروع کنم راد  یرو تو  دیجد یزندگ  هیخواست  یدلم م-
ساختم و به دنبال   یم  ایو سرنوشت منه. رو ریتقد نیه خودم فهمونده بودم که ابسازم. ب دیجد

.  اهامیاما عادت کردم به رو ؟یبر ادمیشه از  یبرآورده کردن آرزوهام بودم. تو؟! چرا دروغ بگم؟ مگه م
 .هیبه چ  یگرفته بودم چ ادی گهی. دنیام عادت کرده بودم راد یبه زندگ 

بود و به من   میتوجه به حرف ها یسکوتش به معنا نی داد. هم یگوش م می سکوت به حرف ها در
  چیمن گوش شنوا نداشت. ه ی گوش دادن به حرف ها یکس برا چیداد ادامه بدهم. ه یاجازه م

 کس نگذاشته بود صحبت کنم.

من خوشحال  یار براو افسرده باشم. انگ نیغمگ دیبا شهیاما انگار من تا هم ه؟یدونم چه حکمت  ینم-
 وضعم. نهیام اشتباه کردم که االن ا یزندگ یدونم کجا یبودن گناهه. نم

 زدم و ادامه دادم:  یپوزخند

خواستمت. تو فوق العاده   یم یگم عاشقت بودم، ول یخواستم. نم  یبود که تو رو م نیگناهم ا دیشا-
 آرزو داشت تو رو داشته باشه. ی. هر دختریبود

 دهانم گرفتم. یو دستم را جلو دمیام را باال کش ی نی . بدیلرز یم میصدا

 به خدا.  دمی. بر نیخسته شدم راد-
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  یو رو د یخوش فرمش کش یموها  انیجاده توقف کرد. هر دو دستش را م  هیزد و در حاش راهنما
  ینامنظم او بود. کم یهق هق من و نفس ها یبا چاشن  یغرق سکوت  نینگه داشت. ماش  شیگونه ها

 گفت:  یکه گذاشت به آرام

 یترکم کرد ی. وقتیهدفم تو بود یروز هی. یهدفه؟ پوچ و توخال  یانقدر ب  یدونم چرا زندگ ینم-
  یکردم که چ یم  یکنم. اما خودکش یبار خواستم خودکش هی یبد شد. حت یل یگرفتم. حالم خ  شیآت
  چه یتا بفهم  یمن باش  یجا دیشدم. با وونهید دمیدخونه  یشد؟ تو رو که به عنوان زن بابام تو یم

  یکردم فراموشت کردم. اما من تو یبودم و وانمود م یسرد م  دیسخت بود، اما با یلیشدم. خ   یحال
 کنم. مونتیشدم که بتونم از کارت پش دواری. کم کم امستمیتظاهر کردن اصال موفق ن

 آرام و پراحساس. د؛یخند

 من هنوز باور نکرده بودم از دستت دادم. اما... اما...-

شده از چشمانش را پاک کرد و باز    یداد. با دست قطره اشک جار یلرزانش خبر از بغضش م یصدا
 . دیخند

 نکهیبعد از ا  یپدر برادرم باشم تازه به خودم اومدم. من حت یبذار  یتون ینم  یکه گفت یاون روز-
 چشمام باز شدن.   هوی ده بودم که تموم شده. اما از اون روز انگار باور نکر یباردار  دمیفهم

 ! شیسمتم برگشت و لعنت به چشم ها به

 . یستیکه تو مال من ن دمیفهم گهیمن د-

 نیراد یرا پاک کردم. من برا  می و اشک ها دمیخند هی گر انی قدر خوشحال شدم از جمله اش! م چه
 ن؟ یبهتر از ا یزی معجزه بود. چه چ  نیتمام شده بودم و ا

 بابت. نیخوشحالم از ا-

 نامعلوم چشم دوختم. یرا دور فرمان گره کرد و به نقطه ا دستانش

 دارم.  ین یوقت دلم نخواست گناه کنم. چون گناه تاوان سنگ چیه ؟یدون  یم-
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مرد  نیدم که ابو دهیباور رس  نیسوزاند. حالم دگرگون شده بود. به ا یداغش پوستم را م یها نفس
کردم به عقب   یاش گذاشتم و سع نهیس یشده. دستم را رو وانهیاگر هم هست د ای. ستین نیراد

آن حس ناشناخته را نداشتند.  یحت  گریکجا؟ چشمانش د نیهولش دهم، اما زور من کجا و زور راد
 بودند و ترسناک.  سرد

 .نیبرو عقب راد-

 .دیخند کیری ستیو ه  یعصب

 برم عقب.  یدونم ک یخودم م-

 . دمیکوب   شیداد. با مشت به بازو یکردم، اما او محکم تر چانه ام را فشار م  یتقال م یآزاد یبرا

 ...یولم کن لعنت -

  ی. روسردیلرز  یگونه ام روان شدند. تمام تنم م یرو میگذاشتند. اشک ها یاثر نم شی رو میها مشت
  ینم د،یفهم ینم  د،یشن یچنگ زدم، اما او نم راهنشیپ نیگردنم افتاد. به آست یام سر خورد و رو

 .دید

 ...نیراد-

  شی بازوها  یزد. دستانم شل شدند و از رو میجمله ام را کامل کنم که مهر سکوت به لب ها نگذاشت
  مدیاز اشک بود. با خشونت خودم را عقب کش سیآمدند. چشمانم را که باز کردم صورتش خ نییپا

  یم هیبلند گر ی. با صدامیزد یبرخورد کرد. هر دو نفس نفس م نی که به عقب پرت شد و به در ماش
 نی.. گوشه لبش را گاز گرفت. حاال شده بود همان راددمیکش میلب ها یکردم. پشت دستم را رو

 سکسه ام گرفته بود. هیمعصومانه. از شدت گر یبا نگاه یواقع

 من...  یدل-

محکم من نگاهش رنگ بهت گرفت و قطره اشک  یل یاما با س  اورد،ی خواست عذر بدتر از گناه ب یم
گردنش   یآمد و رو  نییگونه اش سر خورد، از چانه اش پا یآرام رو  د،یاز گوشه چشمش چک یگرید

اش مشت   قهی ی. دستانم رودی لرز یصورتش فرود آمده بود به شدت م  یکه رو یجان باخت. دست
 . دمیکش ادیدردم را سرش فر امتم شدند و 
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 - ؟ی لعنت یکار کرد یتو چ ؟یکرد یچه غلط تو

گفت و   ینم  چیاما او ه دم،یکش غ یزبانش بند آمده بود. ج ایداد. گو یهم فشار م یرا رو شیها لب
سرم   یام را رو یرا ازش گرفته بود. روسر  یام توان هر گونه صحبت ی لیکرد. انگار س یفقط نگاهم م

  یکه تلوتلو م یدر را هم نبستم. با تمام سرعتم در حال یخارج شدم. حت   نیو به سرعت از ماش دمیکش
 زدم. لعنت به آن بوسه! لعنت!  یبلند زار م  یو با صدا دمیدو یجاده م هیخوردم در حاش

  ربرقی ندارم. دستم را به ت دنیدو یبرا یینا گریدانستم د یدانم چه قدر گذشته بود، فقط م ینم 
را در آغوشم  فمیدادم و ک  هیتک  ربرقیخوردم. سر دردناکم را به ت   نیجدول زم  یم و همان جا روگرفت

لبانم   یرو  مداشت. انگشت اشاره ام را آرا یرا به رقص وا م  شانمیپر یو موها دیوز  یفشردم. باد م
کردند، اما هزاران مانع و کوفت و زهرمار بود.   یم یتاب  یزدند، ب  یم ادی . لبانم خواستنش را فردمیکش
 شده بود. دهیقرمز رنگ خط کش کینام او با ماژ یممنوعه بود. رو  نیراد

  یاهویداد. در ه یبودن م روقتیخبر از د   ابانی دانم ساعت چند شب بود، اما خلوت و سکوت خ ینم
  ینام کت یفحه حرکت کرد و روص  ی. انگشتان لرزانم رودمیکش رونی را ب لمیموبا فمیداخل ک  لیوسا

 وشمدر گ  شی شدم که صدا یم د یرا کنار گوشم گذاشتم. داشتم از جواب دادنش ناام لی. موباستادیا
 .دیچ یپ

 ساعت چنده؟  یدون  یتو دختر؟ م ییکجا-

 صاف شود که چندان هم موفق نبودم. میکردم تا صدا یسرفه ا تک

 دنبالم.  ایب  یکت-

 گرفت.  ی رنگ نگران شیصدا

 رسوندت؟  ی نم نیشده؟ چرا صدات گرفته؟ مگه راد یچ-

 گفتم:  یکالفگ با

 ؟ یکت یقدر سوال نپرس  نیشه ا یم-
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 . دیکش یپوف

 دنبالت؟  امیب  ییکجا-

 را بخوانم. ابانیرا خم کردم تا بتوانم نام خ  سرم

 )...( ابونیخ-

 دنبالت.  امی باشه، صبر کن االن م-

 زدم.  شیخواست قطع کند صدا تا

 ؟ یکت-

 جانم؟ -

 . دمیرنگم کش یشلوار مشک یرا رو انگشتانم

 ... نیرادو-

 : د یحرفم پر انیم

 کرد. تازه خوابوندمش. یم ی تاب  یحالش خوبه. ب-

 سرم گذاشتم.  یو دستم را رو دمیکش یآه

 باشه، خداحافظ. -

 فعال.-

*** 

بوسه اش  قلبم را به تکاپو   یزانوانم گذاشتم. مغزم در حال انفجار بود. رد پا یسرم را رو  یآمدن کت تا
  یگرفتم و از رو ربرقی ترمز کرد. دستم را به ت میپا یجلو   یکت یبای ربع، ت کی انداخت. بعد از  یم

  ینیه دنمیبا د یکت پرت کردم.  ی صندل  یحسم باز و خودم را رو  یجدول بلند شدم. در را با دستان ب
 و سرش را خم کرد. دیکش
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 ؟ یشد یشکل  ن یخاک به سرم. چرا ا-

 را نداشتم که ولومش آنقدر باال رفت.  میصدا  اریاخت

 ؟ یو بر  یشه سوال نپرس یم-

چند لحظه  یزد. کت هیگر ریشد و ز  داریعقب بود ب  ی صندل   یکه رو نیبلندم، رادو یخاطر صدا به
شروع به   میرا به حرکت در آورد. دوباره بغضم گرفت و لب ها  نینگاهم کرد، بعد استارت زد و ماش

 برگشتم. یصندل  یرا از رو نیکردند. برگشتم و رادو دنیلرز

 مامان. دی ببخش   زم،ی عز د یترسوندمت؟ ببخش ؟ی مامان-

زد.   یم اد یرا فر یرتش دلخورراند. صو  یم تی با جد ی را پاک کردم. کت سمیبا دست صورت خ  بعد
که دوباره در آغوشم  ن یرادو یشانی پ یو انگشت اشاره ام را رو دمیکش یدر هم بودند. آه شیاخم ها

 . دمیآرام گرفته بود کش

 . یکت دیببخش-

 هنوز در هم بودند. شیها اخم

 ناراحت نشدم. ست،ین یازین-

تا درباره آن  دیچرخ یخواست زبانم نم  یخواهد. چون اگر هم م ینم  حی توض گریبودم که د خوشحال
 یپشت پلک ها لمیمثل ف  نیبودم. چشمانم را بستم. لحظات داخل ماش جی. گمیبگو یزیموضوع چ

  تیعآن هم در آن موق نیرا از راد ی کار نیبسته ام گذشتند. چشمانم را با وحشت باز کردم. انتظار چن
کرد. پشت   یداشت خفه ام م مینشسته در گلو نی شتم. بغض سنگ ندا ییو بعد از سال ها جدا

 هم باالخره دست به قتل احساس من زد.  نی.   راددمیکش میلب ها یانگشتانم را رو

  یزینگران بود، اما چ  ی. کتدیچی پ  یم نیهق هق خفه ام در ماش  یو صدا ختمیر  یصدا اشک م یب
 و سکوت را شکست.   اوردی گفت. باالخره طاقت ن ینم

 . امشب رو خونه من باش. ستیحالت خوب ن  نکهیمثل ا-
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را با دستم پاک کردم. چرا اشک   م یو اشک ها دمیام را باال کش ینی به تکان دادن سر اکتفا کردم. ب  تنها
شد    یو شکستم، پس چرا تمام نم ختمیهمه سال اشک ر نینداشتند؟ ا یمن تمام یآسا لیس یها

 عذاب؟ نیا

که نگاه کردم   نی پارک کرد. به ساعت ماش نگی را در پارک نیماش  یو کت میدیچگونه، اما رس دمینفهم
خارج    نیبه خودم فشار دادم و از ماش شتریرا ب نیاز دوازده شب گذشته. رادو یربع  کی  دمیفهم

باال نرفته   ا پله ر  نی. سوممیرفت یاز پله باال م  دیبود آسانسور نداشت و با یمیشدم. چون آپارتمان قد
 به سمتم آمد و زمزمه کنان گفت:   یسکوت راه پله را شکست. کت لمیزنگ موبا یابودم که صد

 رو بده به من.  نیرادو-

. شماره ناشناس بود و دلم را به دم یکش رونیب  فمیرا از ک لمیرا به او سپردم و موبا  نیحرف رادو بدون
ندانستم   زیشد. پس تعلل در جا یکردم تماس قطع م  یصبر م  گرید یانداخت. اگر کم یو تاب م  چیپ

 مکث گفتم:  یرا کنار گوشم گرفتم و با کم لی و دکمه سبز رنگ را فشردم. موبا

 بله؟ -

 ناشناس؟  نیام شدت گرفت. که بود ا یآمد. نگران ی از پشت خط م یتند مرد ینفس ها یصدا

 د؟یدار  یفراهان  نیراد یبا آقا  یخانم، شما نسبت-

 داد.  یافتاده. دلم گواه خوب نم یکه اتفاق  دمیا فهم واقع گرید

 د؟ یشنو  یمنو م یخانم؟ صدا-

 . دمیکش میموها انیتکان داد. دستم را م هیسرش را به نشانه چ یکت

 براش افتاده؟ یات... اتفاق-

 . انگار عجله داشت. دیتند کلمات را کنار هم چ تند

 )...(. مارستانیبه ب  دیخودتون رو برسون  عیخانم سر-

به سرش آمده بود؟  ییاز جانب من بماند، تماس را قطع کرد. چه بال یمنتظر حرف نکهیبعد بدون ا و
 : دینگران جلو آمد و پرس یکت
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 گفت؟  یم یبود؟ چ  یک-

وجودم چنگ انداخته  یجا ی. اضطراب و ترس به جا دیچ یپ یکردم معده ام به هم م یم  احساس
به خاطر   دیشدم. شا یم شانی آشفته و پر نیخورد، چن ی" به گوشم مانمارستیبود. هر موقع نام "ب

 مارستانیب   نیبا برادر و مادرم در هم دارمید نیآمد. آخر یبه سراغم م اریو خاطره دان ادیبود که  نیا
  نیهم در هم نیافتاد. نکند راد یبود و تن من به لرزه م انی در م نیراد یبار پا نیبود. ا  ینام کوفت

 طاقت نداشتم. گری برود؟ نه، د شهیهم یبگذارد و برا  مارستانیب

 گفتم:  یگذاشتم و با درماندگ یکت یشانه ها  یرا رو دستانم

 رو بده تو رو خدا. نتیماش چیسوئ  ی... کتنیراد-

 را به دستم داد و گفت:  چیمکث سوئ  یلحظه ا یبدون حت  یکت

 .امی شده؟ بذار منم ب یچ-

 آرام خفته بود. یاشاره کردم که در آغوش کت  ینیبه رادو دم،یدو یم  نیکه به سمت ماش یحال  در

 شه.  ینه، با بچه نم -

  ت یاستارت زدم. با نها دندیلرز یکه از شدت اضطراب م  ی انداختم و با دستان  نی ماش یخودم را تو بعد
ها   کیالست غیج  یدر صدا یخبر نذار" کت  یجمله "منو ب یسرعت دنده عقب گرفتم و لحظه آخر صدا

 گم شد.

*** 

بودم.   مارستانیب  یربع بعد جلو  کیبود.  ابانیخ  یشانسم خلوت نیراندم و بزرگتر یتمام سرعت م  با
لب خدا را صدا   ری و ز دمینه. تنها دو  ایرا زدم   ریدزدگ  ستین  ادمیشدم. اصال  ادهی پ نیبا عجله از ماش 

گذاشتم،  رشیز پذیم یزدم. دستم را رو یم آمده باشد. نفس نفس  نیبر سر راد ییزدم که مبادا بال
 گفتم:  دهیبر دهیشدم و بر لیبه جلو ما یکم

 ... نجایآوردن ا یفراهان  نیرو به اسم را... راد  یکیخانم، به من... به من زنگ زدن... گفتن... گفتن -

 را به من نداد و گفت:  یگریاجازه صحبت د زن
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 که تصادف کردن...  یبله، همون-

. فتمی دادم تا ن هیتک رشیپذ زیچه؟ به م یچرخد. تصادف؟! برا یدور سرم م ای کردم تمام دن  احساس
 . دیچی پ یبه هم م  چیاز پ شیتعادل نداشتم. معده ام ب

 (.ICU) و ی یس  یطبقه دوم، آ-

 شده. اندامم به لرزه افتاده بود.  یسرم خال یرو خیآب  یکردم سطل احساس

 حالتون خوبه؟ خانم؟  -

  یم جینگاه کردم و بعد تلوتلوخوران خودم را به راه پله رساندم. سرم گ زشیلحظه به چشمان ر چند
چهره   ریشد و تصو یدر سرم اکو م  شیسرعت را داشته باشم. صدا تی کردم نها یم یرفت، اما سع 

برجسته و    یکوتاه قد با شکم یدکتر  دم،یکه رس وی یس  یدر آ یخندانش قصد کشتنم را داشت. جلو
  حیرا به او توض  یزیخوش چهره هم همراهش بود که داشت چ  یآمد. پرستار رون ی طاس از در ب یسر

به پرستار گفت و او هم ساکت شد. انگشتان لرزانم را در هم گره  یدیمن ببخش دنیداد. با د یم
 کرده بودم. 

 خانم؟  دیبفرمائ-

 لکنت زبان دارد.  که یکردم، درست مثل کس  یپته م تته

 تازه... تصادف... نجایرو آوردن... آوردن ا یکی... هی-

 ادامه حرفم را گرفت.  خودش

 د؟ی دار شونیبا ا  یکه تصادف کرده؟ بله، شما چه نسبت یهمون جوون -

 : دم یداشتم. درمانده نال نیبا راد یگفتم؟ من چه نسبت یماندم. چه م مات

 سرش اومده؟ ییهمسر پدرش هستم. چه بال-

 گفت:  د،ی چرخ  یصورتم م یتک تک اجزا یرو قشیکه نگاه دق یلحظه نگاهم کرد و بعد در حال  چند
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صبر   دیخورده. با  ماریبه سر ب ی. ضربه بد ستیمعلوم ن  یزیخدا رو شکر خطر کما رفع شده. هنوز چ -
 .میکن دیی و بعد سالمت کاملش رو تا ادیبهوش ب  میکن

 .دیلرز یاز شدت بغض م میصدا

 اد؟ یبهوش م یک-

 باشم فردا.  نی دونم؛ اگر خوشب ینم قیدق-

 : دمیخواست از کنارم بگذرد پرس تا

 ؟ یچ  دینباش  نیاگر خوشب -

 زد.   یآرامش بخش لبخند

که به سرش   هیهم به خاطر ضربه ا یهوشیپس فردا. ب  اد،ی. اگه فردا نادیخانم، باالخره بهوش م -
تا از   ارهی اش رو به دست ب یاری تا هوش میمنتظر باش دیضربه نقطه حساس بوده. با یخورده. ول 

 .می سالمتش مطمئن بش 

 باشه؟ یامکانش هست خطر یعنی-

 از آن لبخند نبود.  یخبر گریلحظه نگاهم کرد. د چند

 تونم دروغ بگم، بله. ینم-

کرد. اضطراب  یام م وانهیسرش آمده باشد د ییبال کهنی. امکان ادندیلرز یاز شدت بغض م میها لب
 نداشتم.  گریسوال د دنیپرس  یبرا  ییرو گریبودم که د دهی در وجودم رخنه کرده بود. آن قدر سوال پرس

 نمش؟ ی تونم بب یم-

 تکان داد.  یسر

 . شهیفقط از پشت ش-

توان نداشتند و   میبر سرش آمده؟ پاها ییچه بال نمیمن با عجله در را باز کردم تا با چشم خود بب  و
 بر من!  ی. وا دندیلرز یزانوانم م
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شده... آن  یچ ی... سر باندپ ده ی. آن صورت رنگ پردمش یدر آن وضع د ی! خرد شدم وقت شکستم
نبودند. من عادت کرده بودم به    نیکدام مال راد چی... آنها همارستانی رنگ ب ی گشاد و آب  یلباس ها

 بود. ستادهیهر صورت استوار ا  محکم که در نیآن راد

هق هقم بلند نشود. او تصادف کرده بود، آن هم درست   یدهانم گرفته بودم تا صدا یرا جلو دستم
 شهیحد حالش خراب بوده؟ لعنت به من که هم  نیتا ا یعن یمن.  ادیو داد و فر  یبعد از آن بوسه لعنت

 ! نیشوم راد  یات م یباعث نابود

  مکتین یرساندم و رو اطی تخت را نداشتم. خودم را به ح یجانش رو  یبجسم  دنیماندن و د طاقت
اشک  لم،یزنگ موبا  یگذاشت. با صدا ینم  ری تاث مینشستم. صورتم را با دستانم پوشاندم. سوز هوا رو

 . ستیدانستم ک یرا صاف کردم. م میرا پاک و صدا میها

 بله؟ -

 نگران و مضطرب بود.  شیصدا

 شده؟ ی چ ز؟یالو؟ دل آو-

 . دیلرز میو صدا دیچشمه اشکم جوش دوباره

 تصادف کرده. -

 گفت:  یلحظه مکث کرد و بعد به آرام چند

 حالش چطوره االن؟-

 . دمیام کش یشان یپ یرا رو انگشتانم

 تا از سالمتش مطمئن بشه... ادیبهوش ب   دیفعال. دکتر گفت با هوشهی ب-

 و ادامه دادم:  دمیام را باال کش ین یهقم مانع از ادامه حرفم شد. ب  هق

 سرش اومده! ییچه بال ستیمعلوم ن-

 . دیکش یآه
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 . ستین  یزیکه چ شاهللی. اینداره دل یبی ع-

 . دمیکش  یشلوارم خطوط نامفهوم م یانگشت سبابه ام رو  با

 خوبه؟ نی. رادودوارمیام-

 خونه؟  یای آره، خوابه. نگرانش نباش. م-

 تکان دادم.  یسر

 رو تنها بذارم. مواظب پسرم باش.  نیتونم راد ی. نم امینه، نم-

 خبر نذار.  یباشه، منو ب-

 خداحافظ. -

افسانه  دینه؟ در آخر ق ای میبه افسانه بگو دیدانستم با یرا قطع کردم و در خودم جمع شدم. نم   تماس
خورد.  یخاک م لمیموبا نی. شماره اش گوشه مخاطبرمیتماس بگ نیم با آرم گرفت میرا زدم و تصم

. میگذاشت یکنار م  دیاز من متنفر بود، اما حاال بحث تنفر را با نیآوردم. آرم ادیرا به   دارمانید نیآخر
زدم و شماره اش را گرفتم. با هر بوق،   ایمهم تر؟ دل را به در نیاز راد یزیبود و چه چ نیراد هیقض

خواب آلودش در   یشدم که صدا  یم دیشد. داشتم از جواب دادنش ناام یقلب من هم فشرده م
 . دیچ یگوشم پ

 بله؟ -

 ست؟ یچ یبرا دتیترد گرید  ،ینبود که بپرسد حاال که زنگ زده ا  یکیدهانم را قورت دادم.  آب

 . نی سالم آرم-

 مکث کرد و بعد گفت:  یکم

 شما؟   ک،یلع-

 . دمیکش یپوف

 . نیآرم زم،یدل آو-
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 . دیچ یخنده اش در گوشم پ  یصدا  بالفاصله

 به! سالم زن بابا. -

 هم گذاشتم. یرا با درد رو  میها پلک

 رو بهت بگم.  یموضوع  هی دیبا  نیآرم-

 . دیخند  ینم یحت   گرینگفت، د یزیچ

 تصادف کرده...  نیراد-

 را از گوشم فاصله بدهم.  لیبلندش باعث شد موبا یصدا

 !؟یگفت  یچ-

*** 

  ریی تغ  یلیبودمش خ دهیکه د یبار نی . از آخردیآشفته سر رس یبا وضع   نیده صبح بود که آرم ساعت
مردانه تر شده بود. قامت بلند و طرز راه رفتنش من را   یکرده بود. چهره اش از آن پسربچه بهتر و کم 

  تی زده سبز رنگش به صورتش جد خیو  دهیکش یو چشم ها ظیغل یاخت. اخم هااند یم نیراد ادی
 یم دی رس یداد. وقت ینوزده ساله نشان م-پسر هجده  کیاز  شتریداد و سنش را ب  یم یخاص 

 . نمیتوانستم لرزش محسوس دستانش و اضطراب نشسته در رفتارش را بب 

 کجاست؟  نیراد-

 گفتم:  یآرام  یلحظه نگاهش کردم و بعد با صدا چند

 .  وی یس یآ-

  دیلرز یم شیشدند. صدا  ری سراز شی و اشک ها  دیپناه، بغضش ترک یب  یچون کودک یکمال ناباور در
 . ندیتوانست کلمات را کنار هم بچ  یو نم

 . رمیم یمن م فتهیبراش ب  ی اگه اتفاق-

 هم بغضم گرفته بود. من



 ی شان یپر عمر کی

222 
 

 شه که حالش خوبه.  یم  دییو تا ادینکن. انشااهلل بهوش م هیگر-

و پرپشتش  ییخرما یموها انیرا م  شیداد و همان جا سر خورد و نشست. پنجه ها هیتک  وارید به
  یم تی بود که از او حما یتنها کس  نیکردم. راد یاش را درک م یو همان جا نگه داشت. ناراحت دیکش

 کرد.   ینفر را فلج م  نیچند یهمه بود و نبودش زندگ  تگریحما نیکرد. راد

 نشستم و گفتم:  کنارش

 اش؟  ی نیبب  یخوا  ینم-

 : دهانش نگه داشت، سرش را تکان داد و گفت  یو رو دی کش نییرا پا  دستانش

 نه، طاقت ندارم. -

به   وارید یدیدر سف  دینامعلوم چشم دوختم. شا یگرفتم و به نقطه ا  شانشیرا از چهره پر نگاهم
 بود و...  یدیگشتم، اما نبود که نبود. تنها سف یم  نیاز نگاه پراحساس راد یدنبال رد

 متنفرم؟ گفته بودم.  یدیبودم از سف  گفته

  نیی و اضطراب سالن را باال و پا یتاب  یتمام مدت را تا غروب با ب  نی. آرم امدیبهوش ن نیشد، راد ظهر
نداشتم.  یبود. من هم دست کم  نیکرد و کارش هم  یمسکوت ماند، خودخور خت،یکرد، اشک ر

چشمانش را باز کند و حالش خوب باشد. هر  نیراد نکهیا دینشسته بودم به ام وی یس یآ یجلو
 ذشت.گ یم میسال برا کیبه اندازه  قهیدق

بلند به همراه دو پرستار به   یبعد از ظهر بود که دکتر شتابان و با قدم ها  می حدود چهار و ن  ساعت
زودتر از من به خودش آمد و از در داخل رفت. من هم پشت سرش    نیرفت. آرم  وی یس یسمت آ

تاد، تخت دراز بود اف یکه رو  نیکه چشمم به جسم راد نی . همدیخند یم ه یگر انی م نیرفتم. آرم
از پرستارها   یک یداد. باالخره بهوش آمد.  یشوق در چشمانم حلقه زد. دستانش را تکان م اشک
و از تکان    دیپرس  یم یزیاش بود. گاه هم چ نهیکرد و دکتر مشغول معا یم قی را به سرم تزر  یآمپول

  وانداخت   نیبه من و آرم ینگاه میدهد. دکتر ن یدارد جواب م دمیفهم  یم نیراد  یخوردن لب ها
 انی م یرا عصب  شیپنجه ها دیکش یپوف  نیبعد به پرستار اشاره کرد که پرده ها را بکشد. آرم

  شیموها ان یشود مدام دست م ی م ی عصب یبودم وقت دهیچند ساعت فهم  نیا  ی. طدیکش شیموها
 کشد.  یم
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شد.   ینم دهید زیچ چیآمد. در چهره اش ه رونیطاقت فرسا گذشتند و دکتر از اتاق ب  قیدقا باالخره
 : دیآشکارا پرس  یبا اضطراب  نیبود. آرم  ینگاهش پوچ و خال

 مش؟ین یبب میتون یدکتر؟ م گهیحالش خوبه د-

 .دیگردنش کش یرا باال انداخت و دست راستش را رو شی ابروها دکتر

 .مشکوکه ییزهایچ هیالزم گرفته بشه.  یها شیآزما د یحالش که... صبر کن-

 . ختیدر قلبم فرو ر یزیچ

 مشکوکه؟  یچ یعنی-

 . دیکش  یلحظه نگاهم کرد و بعد پوف چند

 .نهی تونه بب یشما نم ماریبدم. اما ب  یتونم نظر قطع  یتا مطمئن نشدم نم -

 گفت:  یعصب نیآرم ند؟یتواند بب  ی چه که نم  یعنیبست.  خی میدر رگ ها خون

 د؟ یگ یم دیدار یچ-

 دستش را باال آورد. دکتر

از سرش ضربه   ینه. چون به نقطه حساس ایاش رو از دست داده  یینایکه ب ستمیمن هنوز مطمئن ن-
 باشه.  یو ممکنه موقت ستین  یباشه وجود داره. اما قطع یمسئله ا نی چن نکهیخورده امکان ا

ل نداشتم. دستم را به . تعاددیچرخ یسالن گم شد. سالن دور سرم م چیاز کنارمان گذشت و در پ بعد
هم گوشه  نی اش را از دست داده باشد. آرم  یینای. امکان داشت به خاطر ضربه ب فتمی گرفتم تا ن وارید
شد اگر   ی. چه م میختیر  یاشک نم یکدام حت چیدر خودش جمع شده بود. ه واریاز سالن کنار د یا

 جا بند بود، خدا.   کیشد؟ دستم تنها به  یبود؟ چه م یم ی شگیکرده بود هم  رشیکه تسخ  یا یکی تار

*** 
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نداشتم. مات و مبهوت   ختنیر یبرا   یاشک گریبودم، اندوه و درد وجودم را در بر گرفته بود. د درمانده
  یگشتم. همان لکه ها یم اهیس  یدنبال لکه ا وارید دیسف  یدر پهنا دیمانده بودم. شا واریبه د  رهیخ
 نبود که نبود.  یاما خبردادند،  یم د یکه به من ام یاهیس

  یرا گرفته و شتابان به سمت من م نیکه دست رادو  دمیرا د یسالن خورد، کت  یکه به انتها نگاهم
 یرفت. او چه م یراه م  یافتاد. چون تازه راه افتاده بود پنگوئن نی. نگاهم به صورت شادمان رادودیآ

انداخت و   وشم خودش را در آغ دند،یکنم؟ تا به ما رس یدست و پنجه نرم م یدانست دارم با چه عذاب
 . دیصورتم کش یدستان کوچکش را رو 

 ماما... -

 : دم یشرتش فشار دادم و نال  یرا بستم. سرم را به ت چشمانم

 مامان جان؟ چرا؟ نمیب  یرو نم   یخوش زندگ  یداشته باشم؟ چرا رو یاریبد ب  دیچرا انقدر با یمامان-

 زد.  یشانه ام گذاشت. اضطراب در چهره اش موج م یدستش را رو یا نگرانب یکت

 بهوش اومد؟  نیشده؟ راد   یچ زیدل آو-

 . زمینبود که بر یاما اشک؟ اشک د،یلرز یم  میداشتم، صدا بغض

اش رو از دست   یینایکه به سرش خورده ب ی. دکتر احتمال داده به خاطر ضربه انهیب  یاطرافش رو نم -
 چند روز درست شه. ایباشه و بعد چند ساعت  یهنوز مطمئن نشده. ممکنه موقت داده باشه. 

افتاده باشد، اما من  نیراد یبرا   یاتفاق نیکرد چن  یزل زده بود. او هم باور نم  میبه چشم ها مات
که دامن   ییمن و عذاب ها یدرماندگ  ن،یراد دنیباشد؛ ند  یموقت زیهمه چ نکهیداشتم به ا دیام
 شده بود. رمانیگ

 ؟ یبگ  یزنگ زد  یبه کس-

 را تکان دادم.  سرم

 .نجاستیا نیآره، آرم -
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بود   دایسست و لرزان وارد سالن شد. رنگ به رخسار نداشت. پ یبا قدم ها نیموقع بود که آرم  همان
. دور مردمک سبز رنگ  نمی توانستم چشمان سرخش را هم بب یحال خوش ندارد. جلوتر که آمد م

  ابشجو نی داد. آرم  یلب سالم ری از جا بلند شد و ز یقرمز رنگ پوشانده بود. کت یچشمانش را هاله ا
پشت سرش   واریسبز رنگ نشست. سرش را به د یصندل یگفت و کنارم رو  یلب ری را مثل خودش ز

 هم گذاشت.  یرا رو ش یداد و پلک ها هیتک

 نگفته؟ یزی دکتر هنوز چ-

 . دمیکش یآه

 نه.-

 و چشمانش را جمع کرد.  دیبرچ  لب

 شم خدا!  یم وونهیدارم د-

 نشاندم.  میپا یرا رو نیانداختم و رادو نییرا پا سرم

 گذره.  یم ری خدا بزرگه. انشااهلل که به خ-

 طرح پوزخند گرفت.  لبانش

 گذشته که االن بگذره؟ ر یبه خ  یک-

*** 

. نگاهش باز  دیفهم یزیچ یشد از صورت دکتر یبه بخش منتقلش کرده بودند. باز هم نم نکهیا مثل
خودم را    فیبود تا تکل یم شیدر چشم ها یحس کی  ،یزیچ  کی. کاش حداقل یپوچ بود و توخال

و   دکرد؛ تنها اسلحه را باال آور ینیزد و نه مقدمه چ یمحض دلخوش یبدانم، اما نبود که نبود. نه مکث
 را زد.  یخالص  ری جمله ت کیبا 

که به سرش وارد شده   یشما به خاطر ضربه ا ماریواقعا متاسفم، واقعا شک و شبهه هم برطرف شد. ب-
 اش رو از دست داده. یینایب
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حس گنگ؛ من سقوط کردم.   کی  یچه بود؟ من سقوط را حس کردم، لمسش کردم، از بلندا سقوط
فرو رفتند، اما من مات و   شیموها  انی م نیآرم یدهانش مشت شد، پنجه ها یجلو یت کتدس

 نامعلوم زل زده بودم. یبه نقطه ا یمبهوت با ناباور

 ...نیراد-

  واریخوردم و به د ییشدم. تلوتلو  یسوختند. داشتم خفه م یم می. چشم هادیچرخ  یدور سرم م  ایدن
  نیطاقتش را از دست داد و با زانو زم گریسستم د یکست. زانو. بغضم باالخره شفتمی دادم تا ن هیتک

  ف. حر دند یلرز یم  هیاز شدت گر شیگذاشته بود و شانه ها شیزانوها یسرش رو نیخوردم. آرم
کرد. همان طور که او گفت شد.    ینگاه نم نانهیخوشب   هیقض نیدرست بودند. او نسبت به ا شیها

داشت   یتیکردم، اما چه اهم یخودم حس م  یگذشتند را رو یکه از سالن م یکسان  نینگاه سنگ
روشن و پراحساسش   یقهوه ا دهیکش یتوانست با آن چشم ها  ینم گریام د یاسطوره زندگ یوقت

 د؟نگاهم کن

. نبود که  ندی بخندد و بب نمش،یندم که باز بب دوا یزد. نگاهم را در سالن م یم ادی جانم نامش را فر  تمام
 نیسرخ و خشمگ یطرف صورتم داغ شد و چهره  کی  دیآ یم ادمیدانم چه شد، فقط  ینبود. نم 

خودش    طرفرا گرفت و به   میاز موها یآتش شده بود. دسته ا یبود. مثل اسپند رو میرو به رو  نیآرم
 زد:  ادیشده بود. فر ی. وحش دمیاز درد کش یغ یسوخت، ج ی . پوست سرم مدیکش

 . یاتفاق شد نیکثافت باعث ا یتوئه آشغاله. تو ری همه اش تقص-

کردند. چند  یانداخت. حاال تمام سالن به ما نگاه م یبلندتر شده بود و لرزه بر اندامم م شیصدا
استفاده  یز هر فرصتزد و ا یم  ادیشد؟ فر یواسطه شده بودند تا آرامش کنند، اما مگر آرام م  ینفر

را با   م کند. صورت یگونه خال  نیبه سر و صورت من بزند و حرصش را ا یزیچ یکرد تا ضربه ا یم
داشت    یرا در آغوش گرفته بود و سع   نیرادو یزدم. کت یدستانم پوشانده بودم و بلند بلند هق م

اش او هم آشفته شده بود. پرستارها با   یوانگیو د نی بلند آرم  یآرامش کند. به خاطر سر و صدا
مگر  وانهی آدم د اآرام باشد، ام دی است و با مارستانیب نجا یداشتند به او بفهمانند ا یبلند سع یصدا

 شد؟  یاش م  یحال زهایچ نیا

 ؟ ی. االن خوشحال ید یاش رو به گند کش ی! تو زندگ یلجن عوض-
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کردند.   رونی ب یا یان ها او را به هر سختشدند و نگهب مارستانی دست به دامن حراست ب باالخره
 : دیچ یدر گوشم پ شی لحظه آخر صدا

 ! یابونیخ  کهی زن-

را   یبرخ   نیبه دنبال کار خودش رفت، اما هنوز هم نگاه سنگ یو صداها آرام گرفته بود و از کس  سر
که از گوشه لبم   یخون یسوخت. گرم یصورتم م  یرو نیانگشتان آرم  یکردم. جا یخودم حس م  یرو

 از پرستارها به سمتم آمد و با اخم نگاهم کرد. یکی کردم.  یشده بود را حس م یجار

 برات پانسمان کنم. ایخانم حالت خوبه؟ لبت پاره شده؟ ب -

 را تکان دادم.  سرم

 نه، ممنون.-

 آمد. توان صحبت کردن نداشتم. یبه زور در م میصدا

  یهنوز با ب  نیباال انداخت و به سراغ کار خودش رفت. رادو یابود شانه  شیکه انگار از خدا  پرستار
قرار من را آرام کند پس؟ من،   ی در آرام کردنش داشت. چه کس یسع یو کت  ختیر  یاشک م یتاب

 !نیراد  ینابودگر زندگ

*** 

 یرا نداشتم. به هر طرف که نگاه م  دنشیدلم را لرزاند، اما توان در آغوش کش ن یمعصومانه رادو نگاه
  ینم دیای ب  نیدانستم اگر آرم  یها شده بودم. م وانهی. مثل ددمید یرا م نیخندان راد یکردم چهره 

بخش   سالنسست و لرزانم را به  یشمردم و قدم ها  متی. پس فرصت را غننمیرا بب نیگذارد راد
 : دم یآمد پرس یکه از ته چاه در م ییو با صدا ستادمیا رش یپذ یگذاشتم. جلو

 کجاست؟   یفراهان نیاتاق راد-

  یقرار م یگرید تیاگر خودم هم در موقع  دیاز تعجب گرفت. شا یمن رنگ دنیزن فربه با د نگاه
 دادم.  ینشان م یواکنش نیچن  دمید یچون خودم را م یگرفتم و زن

 اتاق چهار. -
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مکث کردم.   یدر اتاق کم  یو به سمت اتاق شماره چهار رفتم. جلو دمیکش ز یم یلرزانم را رو دست
  یتیوضع نی خواهم او را در چن  یتمام تنم گر گرفته بود. سرم در حال انفجار بود. هنوز مطمئن نبودم م 

بازشان کردم   یتچند لحظه بستم و وق یزدم و در را گشودم. چشمانم را برا  ایاما دل را به در نم،ی بب
آورد. دستم   یقلبم را به درد م  مارشی و ب دهی. صورت رنگ پردنشیزد از د خی یلحظه ا یتمام تنم برا

دانستم  یتکان خوردند و نم  یبه آرام شیهق هقم بلند نشود. لب ها یدهانم گرفتم تا صدا یرا جلو
 اعتماد کنم؟  میبه گوش ها دیبا

 ... یدل-

جان   یمحو و ب  یطرح لبخند  شی . لب هادیچرخ  ینم  یزی گفتن چ یزبانم برا ی عنینگفتم؛  یزیچ
 گرفتند.

 کنم.  یبوتو حس م-

کلمه "عشق"  یواقع یتوانست چه قدر قدرت داشته باشد؟ همان لحظه بود که به معنا یعشق م و
 بردم.  یپ

 ؟ی حرف بزن  یخوا  ینم-

 زور گفتم:  به

 بگم؟  یچ-

 پررنگ تر شد. لبخندش

 کنم؟  یگفتم بوتو حس م یدید-

 : دم ینال

 ...نیراد-

 رفت.   نیکه به طور کامل از ب دیطول نکش یزیلبش کم رنگ شد و چ یرو  لبخند

 ن؟ یجان راد-
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ام بلند   هیگر یفشردم که صدا یهم م یکنار تختش نشستم. لبانم را رو یصندل  یرفتم و رو جلو
چشمانش   یو رو  دمیکش  نییاش نشست. آرام دستم را پا یشانیپ  ینشود. دست راستم باال آمد و رو

  امتا چانه  یاش درد بد یام شدت گرفت. لبم را محکم گاز گرفتم که به خاطر پارگ  هیتوقف کردم. گر
او هم بغض   د،یلرز یم شیدستم قرار گرفت. صدا  ی باال آمد و رو ی. دستش به آرامافتیامتداد 
 داشت. 

 نم؟ یب  یجا رو نم   جیمن چرا ه ،یدل-

 گفتم؟ یگفتن نداشتم؛ اصال چه م یبرا  یجواب

 .دیلرز یشتریبا شدت ب شیصدا

 سرم اومده؟ ییچه بال ؟یدل-

 شده بودم!  یخوب یدروغگو چه

 نباش.  دنتی. نگران ندیش  یخوب م یدکترها گفتن استراحت کن -

 م؟ یگو یبود دروغ م دهیفهم  یعنی. دی لرز یهنوز م  شیصدا

 ...دیخوام. نبا  یمن معذرت م یدل-

.  نیماش  یگشت به اتفاقات تو  یآمده بود بر م که سرش  یی. تمام بالدیخواهد چه بگو یم  دمیفهم
 آن شب حالش خوب نبود.

را   زیخواستم همه چ یگونه م نی ا دیصورتش خم شدم. شا  یادامه بدهد. از جا بلند و رو نگذاشتم
  دیصورتش جان باختند. و شا ی! قطرات اشکم رو م؟یعظ یبال نیشد ا یجبران کنم، اما مگر جبران م

 ." ارهد یتاوان  هی یدر سرم اکو شد: " هر گناه  شی. صدامیکنم تا به عقب برگرد ییخواستم جادو یم

که  ییاو ا ینور ماه، خسته و درمانده، گناهکار که بود؟ من   ریبود؛ ز یهم تاوان آن گناه لعنت نیا دیشا
 د؟ ید ینم گرید

 لب زمزمه کرد: ریرو به عقب گذاشتم. ز یقدم

 شم؟  یخوب م  یک-
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که بر سرش آمده بود را جبران   ییخواستم بال یچه طور م شی پ قهیفراموش کرده بود تا چند دق الاص
که باورش شود؟ سکوتم که  میبگو یزیسر هم کنم؟ چه چ یچه دروغ دیبار با نیکنم. مانده بودم ا

 شد، گفت:  یطوالن

 ؟ یکن  یرو که ازم پنهون نم یزیچ-

  د؛یالل شده بودم. خند دیکردم؟ شا  یام بود. چرا باز سکوت م یشک آلودش حاصل مکث طوالن  لحن
چه  دیفهم  یزدم، داشت م یاش کرده بود. داشتم گند م یام عصب ی. مکث طوالنیو عصب یطوالن

 خبر است. 

پسربچه   گهیخر فرضم نکن. من د  یبکن، ول یبکن  یخوا  یم یمن خرم؟ تو رو خدا هر کار یفکر کرد-
تونم از   یرو بفهمم. م   ییزهایتونم از رفتار دکتر چ یسالمه. م کیو  یمن االن س ز،ی. دل آوستمین

 . یرو ازم پنهون کن   یزینکن چ  یافتاده. پس انقدر سع یرفتار تو بفهمم چه اتفاق

آزاردهنده   ی قابل تحمل شده بود. در را باز کردم و خودم را از آن فضا ریغ میخفقان آور اتاق برا یفضا
  یسفت و سنگ نیزم  یآمد و با سر رو یسرم فرود م یرو یاش چون پتک  ییناینجات دادم. ناب 

  ی. نمدندی چرخ  یدور سرم م قیرفت و تمام حقا یم جیافتادم. آن وقت بود که سرم گ  یاحساساتم م
بر سر   ییخواست به افسانه خبر دهد که چه بال یم یاوضاع؟ چه کس  نیدانستم چه خواهد شد با ا

باز   دمیترس  ی. افسانه سابقه سکته داشت. ممیتوانستم به او بگو یپسرش آمده؟ من؟! عمرا اگر م 
  یبرا یراه لدلم به دنبا  یشد قوز باال قوز. آن ته ته ها ی. آن وقت م فتدی ب شیبرا یاتفاق  نیهم چن

ساخته  یکار یکس  چیمعرفتم از دست ه یب یگشتم، اما جز خدا یبه اولش م زیباز گرداندن همه چ
 نبود. 

شود   یم  یرا دو روز نیرادو ینگهدار ری خط  تیافتاده بود که مسول ادمیکجا بود؟ تازه  یکت ،یراست
جمله   نیحواسش به او هست. با هم یدانستم کت ی! می ریپذ تی که به او داده بودم. چه مادر مسئول

 زدم.  یسر باز م  تیدر آن وضع نیرادو  تیاز مسئول

شال   ریز  شانمیپر ی. تمام موهادمیجانم جلو کش  یرفتم و شالم را با دستان ب  رشیپذ زی سمت م به
 : دم یکردم تا توجه پرستار به سمتم جلب شد. پرس یرنگم خودشان را پنهان کردند. تک سرفه ا یمشک

 باهاش صحبت کنم.   دیبا مارهاشونی از ب یک ی. درباره نمیرو بب یدی وام دکتر جمشخ یم-
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 دوخت.  توریرا به مان الشیخ  یب نگاه

 االن وقت استراحت دکتره.-

قلبم فرو کنم تا خالص شوم از   یتو م یباشد و مستق  یدر آن حوال یزی چ ییچاقو  کیخواست  یم دلم
 همه رنج و عذاب.  نیا

 ست؟ ین شونی کارم با ا یواجب  یایخانم سر و وضع من گو-

 انگشتانش قرار داشت را به سمتم گرفت.  انیرنگش که م یراستش را باال آورد و خودکار آب  دست

 شه. ینم گهیهمه کار دارن، اما االن د نجایخانم، ا  دینیبب -

 درمانده و ناالن بود. مید؟ صدابو  یوقت استراحت دکتر م دیبزنم. حتما االن با هیگر ریمانده بود ز کم

 د؟یست یخانم چرا متوجه ن-

 افتاد. یپرتاب کرد که در خودکار به خاطر ضربه باز و گوشه ا زی م یخودکارش را رو  تی عصبان با

 انگار! دیستیشما متوجه ن-

روپوش   یها  بیج  یاز پشت سرم باعث شد به سمتش برگردم و به دستانش که تو یبم مرد یصدا
 رنگش گذاشته بود نگاه کنم. دیسف

 ؟یی شده خانم برزو یچ-

بود که پزشک   نیا یایرنگش گو  دیکه روپوش سف یرو به من کرد و رو به مرد یچشم غره ا پرستار
 است، گفت: 

گم، متوجه  یم ی. هر چشونهیالن وقت استراحت ا . انن یرو بب  یدیخوان دکتر جمش   یخانم م نیا-
 شن.  ینم

 که سوخت.  دمیلب پاره ام کش یرا رو  زبانم

 گرفتم.  ینداشتم وقتتون رو نم  یاگه کار واجب   دیخانم باور کن-
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شالم  یها شهیانداخته بودم و با ر نیینگاهش را از پرستار گرفت و به من دوخت. سرم را پا  دکتر
 کردم.  یم یباز

 خانم؟ هیمشکلتون چ-

  یرنگش گره خورد. سع یشیبود. سرم را که باال آوردم، نگاهم در نگاه م دهیخدا به دادم رس نکهیا مثل
 نلرزد.  میکردم صدا

 ام که تصادف کرده... یماری من همراه همون ب-

 ادامه حرفم را گرفت.  خودش

 د؟ یدونم. بفرمائ یم اش رو به خاطر ضربه به مغزش از دست داده؛ بله، یینایب-

 دهد.  یما گوش م یبود که دارد به حرف ها دایبود، اما پ  توریپرستار به مان نگاه

افتاده  نیراد یکه برا یاز اتفاق یکامل  حیتوض شونیدرباره اش صحبت کنم. ا یدیبا دکتر جمش  دیبا-
 به ما ندادن.

 و گفت:  دیرنگش که رو به باال داده بود کش یمشک یموها یرا چند بار رو دستش

 بدم.   حیرو براتون توض  زیاتاق بنده تا همه چ دیشما فرمائ -

 چه خبر است؟  دیشده بگو داینفر پ کیشدم که باالخره  خوشحال

 . دیایدنبال من ب-

 زدم.  یمحو لبخند

 متشکرم جناب.-

 و او را وادار به توقف کرد.  دیچی در سالن پ ییبرداشت، صدا  یقدم تا

 محبت به بخش اورژانس... نییدکتر آ یآقا-

 سمتم برگشت و گفت:  به
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 . امی تا ب  دیطبقه سوم، اواسط سالن اتاق بنده ست. منتظر باش  دیکنن. شما بفرمائ  یم  جمیدارن پ-

  یکلید و هبلن یبلند از من دور شد. از پشت نگاهش کردم. قامت یرا تکان دادم و او با قدم ها سرم
 لب زمزمه کردم:   ریداشت. به سمت آسانسور رفتم و ز دهیورز

 چه قدر از آرزوهام دورم!-

*** 

کردم که چه قدر خسته   یفکر م  ن یکنم، به ا دایچرخاندم تا اتاق مورد نظر را پ ی که سرم را م یحال  در
 توانستم بخوابم؟  یمسوختند و سرم در حال انفجار بود، اما مگر  یم یخواب  یام. چشمانم از شدت ب 

نوشته   شینصب شده که رو  یفلز  ییرنگ اتاق تابلو  دیو سف یدر چوب  یکردم. باال دایاتاق را پ باالخره
 محبت، متخصص مغز و اعصاب". نییشده بود: "دکتر آ

  یاز اتاق قرار داشت و دختر جوان  یکوچک گوشه ا زیم ک ی. دمیدر باز بود، داخل اتاق سرک کش  چون
رو به جلو گذاشتم که سرش را  یآمد. قدم یم یپشت آن نشسته بود. به نظر منش   یشکالت یبا موها

  یم. چشمانش نمیشده اش را بب  نتیو لم فیرد یتوانستم دندان ها یباال آورد. لبخند که زد، م
را ثابت   نیندان و رژ خورده اش خالف ا خ یوضع آشفته ام تعجب کرده، اما لب ها دنیگفتند که از د

 کردند.  یم

 دکتر... -

 داشت!  ییبایمحبت. چه نام ز ن ییکردم؛ آ ی را در سرم هج نامش

 اتاقشون منتظر باشم. یدکتر محبت گفتن تو -

 رنگ داشتند اشاره کرد و گفت:   یاز چرم مشک یکه روکش وستهی به هم پ یدو صندل  به

 لطفا. دین یبنش-

بود نگاه دوختم.  یا شهیش  زیم یکه رو ییکایآمر ینشستم و به مجله سالمت یصندل   یحرف رو بدون
. به دیچرخ  یم شیو چشم ها نی راد یجلد بود و فکرم حوال  ینگاهم به چشمان سبز رنگ زن بور رو

آوردم، چشمان  ادیرا به  وانیک  یو جد اهیس یبودند؟ چشم ها نیراد یاز چشم ها باتری ز ،یراست
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رنگ  یریدرشت و ق  یچشم ها یحت  ار،ی دان ماریسوخته و ب یها یقهوه ا ن،یزده آرم  خین و روش
روشن و   یکدام حس نشسته در چشمان قهوه ا چ یبلند و حالت دارش؛ ه یآرش با آن مژه ها

 . نندیتوانستند بب  ینم گریکه د ییرا نداشتند، چشم ها نیراد دهیکش

  یصورتم مانده بود و خجولم م ی رو نیانگشتان آرم یبه انعکاس چهره ام خورد. جا  شهیاز ش نگاهم
 کرد. چه قدر بدبخت بودم!

دکتر را    یقدم ها ی. صدادمیربع چه طور گذشت. آن قدر در فکر غرق بودم که نفهم  کیدانم  ینم
هستم. تک سرفه   یتیبودم در چه وضع دهی. تازه فهم میار یسرم را باال ب دمیکش ی اما خجالت م دم،یشن

  دای. پودب  ستادهیکه گوشه اتاق قرار داشت ا یدر کم عرض یکرد که سرم باال آوردم. جلو یمصلحت یا
 بود. از جا بلند شدم و گفتم:  یشده، چون چوب دهی بعدا کش واریبود که د

 مزاحم کارتون شدم، درسته؟-

 تر از قبل شدند. کیبار شی زد که لب ها یلبخند

 داخل.  دیخانم. بفرمائ نهیکار من هم -

 یبود که منش یاتاق هم هم اندازه اتاق نیافتاده از کنارش گذشتم و وارد اتاق شدم. ا نییپا یسر با
  یبا چرم مشک ییها یصندل ف یدر دو رد شیکنار پنجره قرار داشت و رو به رو یزی داخلش بود. م

 نشسته بودم.  شانیکه رو ییگذاشته شده بود؛ از همان ها

 ها اشاره کرد. یرفت، به صندل یم  زیکه پشت م  یحال  در

 . دیستیسرپا نا-

اش نشست و   یصندل یها نشستم. او هم رو یاز صندل  یک ی یرو  اورمیبه زبان ب  یکلمه ا نکهیا بدون
کردم. چرا همه را با   سهیمقا نیاو را هم با راد یرا از چشمانش برداشت. چشم ها شی کائوچو نکیع

 کردم؟ یم سهیمقا نیراد

اش را   دهی کش  یحرکت کند. ابروها  یکم یداد که باعث شد صندل  هیچرخدارش تک یصندل  یپشت به
 باال داد و خودکارش را به سمت صورتم گرفت.

 شده. یباعث مشکالت نی اوضاع راد نکهیمثل ا-
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 : م دی. پرسدمیرا نفهم منظورش

 چه طور؟ -

 هوا تکان داد. یرا تو خودکارش

 کنم.  یخوام فضول   یده. البته، نم یصورتتون خبر از مشاجره م یرو یانگشت ها یلب پاره و جا-

 لب زمزمه کردم:  ری و ز دمیزده شالم را جلو کش  خجالت

 هستن.  شهیمشکالت نه تنها االن، بلکه هم-

 یهر دو دستش را رو ی. آرنج هادیرا جلو کش  یدلانداخت و صن زیم یرو یبرگه ها یرا رو خودکار
 گذاشت.  گرشیمشت دست د یگذاشت و کف دست راستش را رو زیم

 از دست من ساخته ست؟  یخب، چه کار-

 گرفته بود گفتم:  هیکه از شدت بغض و گر یفی ضع یو با صدا دمیرا به پره شالم کش دستم

. سابقه سکته داره و  هینیلچرنشیو  یضیکرمان داره. البته منظورم از مر یتو  یضیمادر مر نیراد-
 م؟یقراره بهش بگ یدونم چه جور ی. من االن واقعا نملهیدل نیاش هم به هم ین یلچرنشیو

 کرد. دنیشروع به لرز میصدا

 اومده. نیکه سر راد ییسخته هضم بال  یل یخ-

 چانه اش گذاشت و گفت:  ریکند. دستانش را ز یمدارد با دقت نگاهم  دمیرا که باال آوردم، د  سرم

 د؟یدار  نیبا راد یتونم بپرسم شما چه نسبت یم-

 آمد.  یرفت و م  یآمد. نفسم به زور م ی از ته چاه در م میصدا

 .نیراد  یشم زن بابا یمن... من در واقع... م -

 .دیبلع  یکرد و همان جا من را م یدهان باز م  نیباال رفتند. کاش زم  شی ابروها

 بدم؟   حیبراتون توض  دیرو با یمن چ-
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 فشردم.  یهم م یبا استرس رو میام بود. دندان ها قهی یتو سرم

 برگرده؟  نیراد یینا ی که ب ستین یراه چی خواستم بدونم ه یم-

نقش بستند. چند لحظه با همان حالت نگاهم   یزیکرد که گوشه چشمش خطوط ر ریرا ز  چشمانش
 کرد و بعد گفت: 

 خانم...   دینیبب -

 گفتم:  عیسر

 نواب هستم.-

 تکان داد.  یسر

گفته   ی( به شخصLegally Blind) ندیبل  یگل یبه عبارت درست تر ل  ای یقانون ینا یبله، خانم نواب، ناب -
 6االن  نی راد دیکمتر از ده درصد باشد. د دشید یسنج یینایو ب یکه از نظر چشم پزشک  شودیم

 د؟ یدرصده. متوجه 

 نهان سر تکان دادم و او ادامه داد: یبه درد آمد. با بغض قلبم

سانحه   یبه مغز افراد تو یدیو شد یجد یها بیمختلف جهان آس یجاها ینفر تو  نیچند انهیسال-
  یکنن و حت یفرد وارد م یینایبه ب یدیصدمه شد ها،ب ینوع از آس نیشه. ا  یمختلف وارد م یها
مشکل وجود نداشت، اما حاال    نیا یبرا  یدرمان شیسال پ  نیبشه. تا چند یمنجر به کور توانهیم
کشف کردن که  دیپژوهش جد  کیانجام  یکرده. در حال حاضر محققان ط  ییها شرفتیپ لمع
اونها قادر به   نیکرد. عالوه بر ا یبازساز برنی رنج م یمغز یهابیکه از آس یرو در افراد  یینایب شهیم

 بودند.  نایناب یاز نظر قانون بی هستند که قبل از آس یماران یکامل در ب دیبازگردوندن د

به دهان دکتر زل زده بودم و   اقیکرد. با اشت ییشد کارها  یدر دلم روشن شد. پس م  یدیام یکورسو
 فاش شود فرو دهم. نکهیکردم بغضم را بدون ا یم یسع

  س،ی دانشگاه واشنگتن در سنت لوئ  ی پژوهش کوچک توسط محققان در دانشکده پزشک نیا -
در هند   L.V. Prasadو موسسه چشم  تی ترویدر د نی و یالتیدر دانشگاه ا Kresgeموسسه چشم 

  یسندرم ترسون تحت عمل جراح ل ی انجام شد که به دل ماری ب ستیب  یپژوهش بر رو نیانجام شده. ا
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  نیا جهیشده بودند، در نت یزیدر هر دو چشم خودشون دچار خونر مارانیاز ب ی خ . برنقرار گرفته بود
 و هشت چشم انجام شد.  ستیب یمطالعه بر رو

 را با زبان تر کردم.  میها لب

 ؟ یچ یعنیپرم، سندرم ترسون  یحرفتون م  ونیم دیببخش-

 به حرکت در آورد.  یداد و آن را به آرام هیاش تک یبه صندل   دوباره

 .گنی سندرم ترسون م ،یمغز یهاضربه  لیدر چشم به دل یزیربه خون -

داد. در   هیگذاشت و سرش را به دستش تک زیم یرا تکان نداد. آرنج دست راستش را رو یصندل  گرید
 گاه سرش کرد.  هیواقع، دستش را تک

  ن یگزیجا نی چشم برداشته شده و با محلول سال یبافت ژله مانند پشت عدس ،ی عمل جراح نیا یتو -
  نیانگیم به  20/40 نی انگیبه طور متوسط از م مارانی ب  دید ،یماه پس از عمل جراح  کیشد. تنها 

(  نرمال  یینای)ب  20/20 دیبه د مارانیتمام ب  بایکرد و در عرض چند ماه، تقر  دایبهبود پ 20/1290
بهتر بشه  مار ی ب دیچقدر د نکهیبه ا ، یو عمل جراح بیسآ   نی. محقق ها گفتن که طول زمان بدنیرس

  بیدر اثر آس یینایآمار تکون دهنده ناب یتو یادیز اریبس  ری تاث تونهی م یجراح نینداره. ا یارتباط
 . ونهنفر در هر سال برگرد هاون یلیدوباره رو به م دنید دیداشته باشه و ام  یمغز

 کرد.  یدست شیاو پ م،یبگو یزیشده بودم. تا خواستم چ دواریام نیراد دنیدوباره د به

رو ندارن. عده   کای رفتن به آمر ییشه. همه افراد توانا یانجام نم رانیا یعمل تو  نیحال هنوز ا  نیبا ا-
 . انیاز پسش بر م یکم

که به زور   یحرفش خاموش شد. بغض  نیهم که در دلم روشن شده بود، با ا  یدیام یکورسو همان
 فرو داده بودمش، دوباره سر باز کرد. با درد چشمانم را بستم و گفتم: 

 کا؟ ی آمر مشیببر د یبا  م،یرو عمل کن نیراد میما اگه بخوا یعنی-

  قهیبه شق یزی را به نشانه مثبت تکان داد. سر دردناکم را با دستانم گرفتم و با انگشتانم فشار ر  سرش
  یم الیاز درد سرم کاهش دهم، اما مگر هزاران فکر و خ  یکار کم  نیا اخواستم ب  یم دیدادم. شا میها

 گذاشت؟ 
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 انگشتانم فشردم. نگاه او هم با من باال آمد.  انیرا م فمی جا برخاستم و بند ک  از

 . حاتتونی که وقتتون رو گرفتم. ممنون از توض دیببخش-

 هوا چرخاند و گفت:  یرا تو دستش

 ست.  فهیکنم خانم، وظ  یخواهش م-

داشتم،  ی که بر م   یاز اتاق خارج شدم. با هر قدم یگفتم و بدون توجه به منش یلب خداحافظ ریز
خسته ام از  یکوبد. سوار آسانسور نشدم. با قدم ها یسرم م یبا چکش رو یکردم کس  یاحساس م 

شد   بلند لمیزنگ موبا  یدر، صدا یساختمان رفتم. درست جلو  یآمدم و به سمت خروج  نییپله ها پا
 را کنار گوشم گذاشتم.  لینقش بست. تماس را وصل کردم و موبا شی رو یو نام کت 

 بله؟ -

 است.  نیبفهمم که رادو  یتوانستم به خوب یآمد. م یاز آن ور خط م  یا هیگر یصدا

 . رهی گ یکنه و بهونه ات رو م یم یتاب  یرو آوردم خونه، اما ب  نی . رادویسالم دل-

 آرام تر شد.  شیصدا

  یدیذره هم بهش نرس هیات که   یطفل معصوم باش. اون از دوران باردار نیذره هم به فکر ا هیبابا -
 .زی. گناه داره دل آونیسراغ راد یرفت  یاز االن که ولش کرد نمیا ،یبود  اری و فقط به فکر دان

 و گفتم:  دمیکش  یحق که جواب نداشت. آه حرف

 . امیاالن م-

 آرام تر شده بود  یکم  نیرادو یصدا

 باشه، مواظب خودت باش. -

 مانتوام سر دادم. بینقطه ج  نی تر ییرا به انتها  لیرا قطع کردم و موبا  تماس

درخت عرعر   هیسا ری را که ز نیتوانستم آرم  یگذاشتم. م اطی و قدم در ح دمیبه پره شالم کش یدست
. دستم نمیته بود ببدستانش گرف انیرنگ نشسته بود و سرش را م  یمشک یآهن  مکتین یرو
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داد. جلو که رفتم، صورت   یدردناکش هنوز آزارم م یلیگونه ام نشست. س  یناخودآگاه باال رفت و رو
شد، اما   ینم  یدور و برش آفتاب گریمن بود د یو چشمان کدرش واضح شدند. هر که جا  سیخ

نگفت.   ی زی چ ی. حتاوردی سرش را باال ن یول ستادم،یا  شیمن دوباره به سمتش رفتند. جلو یپاها
 شهیو سرش را به سمت ساختمان چرخاند. دوباره به ر دی اش کش ین یپشت انگشت اشاره اش را به ب 

از نخ   یک ی بلند تر شده بودند.  ش یاش داده بودم که چندتا از نخ ها یشالم متوسل شدم. آنقدر باز
 : گفتم یف ی ضع یانگشتانم گرفتم و با صدا انیها را م

 حرف زدم.  نیراد  یاز دکترها یکی با -

نداشتم؛ ناچار، با فاصله کنارش   ستادنیلبانش مهر سکوت زده بودند. توان ا ینگفت، انگار رو  یزیچ
 نشستم.  یصندل یرو

 شده. دایپ یمغز دیشد یها بیحاصل از آس یینایناب یبرا یدرمان دایگفت جد-

معذرت   کی انگشتانش. ته دلم توقع  یجا یگونه چپم ثابت ماند؛ رو ی. نگاهش رودیسمتم چرخ به
نگفت. او هنوز همان  یزیهم فشرد و چ یساده بابت دست گلش را داشتم، اما او لب رو یخواه

شد به خاطر رشد قد و قواره اش و سبز شدن پشت   یبود؛ همان پسربچه تخس و مغرور. نم   نیآرم
 یکهنه رو یشده بودند و چون زخم  یعقده ا  شیام نبودن ها براداشت. تم  ریی انتظار تغ اولبش از 

 داشته تنها بوده و تنها.  ادیبود. تا به  دهیخانواده را نچش  نیری کردند. او طعم ش یم ییقلبش خودنما

 اش رو برگردوند.  یینایب یشه با جراح  یگفت م-

 نتوانست سکوت کند، لب باز کرد و گفت:  گرید

 کنن؟  یچرا هر چه زودتر عملش نم ه؟یچ  یخب پس تعلل برا-

انگشت شست و سبابه ام ماند. انگشت   انیانگشتم گرفته بودم از شال جدا شد و م انیکه م ینخ
 بخورد. چیدو انگشتم حرکت کند و پ  انیکه باعث شد نخ م دمیانگشت سبابه ام کش یاشاره ام را رو

عمل بشه که   کای آمر یتو دیشه و با  یانجام نم رانیا  یعمل فعال تو نیا نجاست؛یا قایمشکل دق-
 خواد.  یم یادیز یها نهیهز

 تعلل گفت:  یذره ا  یحت بدون
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 . مشکل کجاست؟کایآمر مشیفرست یخب م-

 یزد. چند بار پلک زدم و نخ را رها کردم. نخ رو یم ادیآشکارا فر  یسبز رنگش اضطراب یچشم ها در
 .ستمیمانتوام پس زدم و بعد به پشت دستم نگر یمانتوام افتاد. با پشت دستم نخ را از رو

 ها... نهیهز-

 : د یحرفم پر انیم

هست. هفتاد درصد   یبه اندازه کاف  ،یدون ی. خودت هم مستین یبابت مشکل   نیخدا رو شکر از ا-
  یپول ،یمونده هم هست. راست ر ی که از جهانگ یمقدار از اموال هی. در ضمن نهیراد  یبرا شگاهیاون نما

 خواست به تو بده هم کم نبود. یکه م

. با تک تک سلول دیلبش نشست تمام وجودم را به آتش کش یجمله رو نی که با گفتن ا یپوزخند
گل  یکردم. نگاه گستاخش را از چشمان لبالب پر از اشکم گرفت و به بوته  یحقارت را حس م  میها

خواستم   یبودم که م  ریپسرک هجده ساله چنان حق نیمقابل ا دوخت. من در شیسرخ رو به رو
توانست حالم را خوب کند. آنقدر انگشتانم  یکرده بود که فقط مرگ م  رمی تحق ی . جوررمی همان جا بم

کردم بغضم را هم با   یرا به هم فشار داده بودم که دستم درد گرفته بود. آب دهانم را فرو دادم و سع
 آب دهانم قورت دهم. 

 . نیگفتن ماجرا به افسانه با خودت آرم-

نبود. تنها   یخبر شیچشم ها یاز اضطراب و غم تو گریگذاشت. د مکتین   یپشت یرا رو دستش
 بود و غرور.   یگستاخ

 بگم؟  دیالبد به مهرگان هم من با-

و مغزم به دنبال   چیآشنا بود، اما هر چه در پس و پ  میاسم برا نیمهرگان در سرم زنگ زد. چقدر ا نام
 : دم یپرس دنینرس  جهی شد. خسته از به نت  ینم بمی نص یزیگشتم، چ یم ینشانه ا

 ه؟ یمهرگان ک-

 زد. یمورد یب  لبخند
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 خواهر مهراز. -

رنگ در سرم نقش بست. با   یتون یدرشت ز یبا چشم ها یدیصورت گرد و سف  ریتصو ناخودآگاه
  ست،یکند ک یم ادی از آن  نیکه آرم یآوردم مهرگان  ادیو صورت معصومش تازه به  زی اندام ر یادآوری

 دانست؟ سوالم را به زبان آوردم:  یم دی چه با یاما مهرگان برا

 به مهرگان داره؟ یچه ربط-

 . دیلحظه نگاهم کرد و بعد خند چند

 ؟ یمگه خبر ندار-

 نگاهش کردم.  جیگ

 ؟ یاز چ-

 کج گرفتند.  ی شخندیطرح ن لبانش

 و مهرگان با هم نامزد کردن. نیشه که راد یم  یچهار ماه-

  ی. تنها جمله اش در گوشم سوت مدیگو یچه م دمیفهم  یخوردند، اما من نم   یتکان م شیها لب
از   یم در کسربند یآمد. دما یسرم فرود م یرو  یمهرگان چون پتک یبایز یچهره  ر یو تصو دیکش
فشردم تا بغضم سر باز نکند و   یهم م یدردناکم را رو یزد. لب ها   خیو تمام تنم  افتیکاهش  هیثان

احساس حقارت   نیاز ا شتریکرد ب یم رمی پسر که هر دفعه تحق نیا یخواستم جلو ینشوم. نم  رسوا
برگه اعمالش با رنگ قرمز   ریمتعهد بود و ز نینامزد کرده بود  راد نیدل کنده بود، راد نیکنم. راد

تاوانش   ذاربار رو. ب  نیتونم گناه نکنم ا ی: "نم د یچی در سرم پ شیثبت کرد؟ صدا یوصف ناشدن یگناه
 خواد باشه."  یکه م یهر چ

 نور ماه.  ری ز ،یبود که مرتکب شده بود؛ تاوان آن شب لعنت یها تاوان گناه نیهمه ا و

  یسست خودم را به در خروج ییلرزان و زانوها ییاز جا برخاستم و با گام ها نی توجه به آرم یب
اشک   نی شدند ا  یشدند. پس چرا تمام نم  ریسراز میرساندم. بغضم شکست و اشک ها مارستانیب

 مردم؟   یچرا نم  ؟یکوفت یها
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بازنده اش من   شهیرا داشت که هم یا یحکم باز میبرا  گرید ی. زندگدمیکش  یم نیزم  یرا رو فمیک
 به درد نخور!  کنی باختم. باز  یم شهیبودم. من هم

 

 "من همون آدم قبلم

 یمیهمون عشق قد من

 کهنه  یهمون زخما با

 ی دیقلبم که ند یرو

 همون آدم سابق  من

 گهیکه د یعوض شد تو

 ست ی ن  یکی و دلت  حرفات

 گهیم یزی چ هیکدوم  هر

 همون نگاه اول از

 م جدا بود از ه راهمون

 ی باز وونهیهمه د اون

 بود اشتباه بود  اشتباه

 بارم هیچشم هم  یتو

 م یهم آشنا نبود با

 کار خودشو کرد یک هر

 " میکنار هم نمون تا
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نداشت. سرم را باال گرفتم و  یت یکنند اهم یدرباره ام م  یچه فکر ابانیخ یرهگذران تو  نکهیا میبرا
 ام؟  یزندگ ی. من کجا بودم؟ کجادمیمحابا بار یرا ب میدردها

 

 قرار  یو من ب ی"تو رفت

 و ماتم زدم  یرفت تو

 دلو   یتو حرفا یجا

 همه عالم زدم  به

 دلو  یتو حرفا یجا

 همه عالم زدم  به

 و چشم انتظار  یرفت تو

 اشک کنار پنجره  با

 و  ییموندم و تنها من

 حنجره" یتو یبغضا

 

خوردم.   نی . با زانو زمفتمیگرفتم تا ن یوانت لهیخوردم و دستم را به م  یکرد. سکندر ری به جدول گ میپا
 : دم یدستانم گرفتم و نال نی. سر دردناکم را بدیچی پ یدر سرم م نیآرم یصدا

 !گهیبسه د-

 ی. حالم اصال خوب نبود. تعادل نداشتم. صداستادیا میرو به رو ییمدل باال ل یاتوموب یها کیالست
 میگوش ها یرو شتری. دستانم را بدمیرا شن ییقدم ها یو بعد صدا  نیمحکم بسته شدن در ماش
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چشمان  یو پس از آن رو ی مردانه ا یمشک یرا نشنوم. نگاهم را از کفش ها ییفشردم تا صدا
نگران  ی زانو خم شد و با لحن  ی . نگاهش نگران بود. رودمیکش  نکیع شهیاز پشت ش یرنگ  یشیم

 گفت: 

 شما حالتون خوبه؟ -

ندارم.   یحال نرمال  دیشده بودم. انگار خودش فهم  وانهیخل و د ی. مثل آدم هادمیفهم ینم چیه
نگه داشتن وزنم   یبرا یجان  میاو بود. پاها یدستش گرفت و بلندم کرد. تمام وزنم رو انیرا م  میبازو

. نگاهم را از دیچی ام پ ینیب  ریتام فورد ز ی. بونمی بنش یصندل  ید. در را باز کرد و کمکم کرد رونداشتن
زدند.   یچشم دوختم. چشمانم دودو م  ابانیبه خ شهیو از پشت ش  دمیپنجره کش یداشبورد رو یرو

و   دمیچشمانم کش ریتام فورد شدت گرفت. دستم را ز ی نشسته. بو دمیبسته شدن در فهم  یاز صدا
را باال  نکشیع  گشترا به حرکت در آورد و با ان  نیشده بودند را زدودم. ماش ی که جار یقطرات اشک

 گره کرد.   یداد. دنده را عوض کرد و دوباره انگشتانش را دور فرمان دور طوس 

 بهتون بزنه.   نیممکن بود ماش -

 هم فشردم.  یرا با نفرت رو میها دندان

 به درک! -

بغل به گونه کبودم خورد. آهم را در گلو خفه  نهینگفت. نگاهم از آ یزیچشم نگاهم کرد، اما چ گوشه از
 . دمیگونه ام کش یکردم و نوک انگشتانم را رو

 . دیباش  مارستانی ب دیاالن با-

 تماما به جاده بود. حواسش

 تموم شده...  فتمی ش-

 اش را خاراند و ادامه داد: چانه

 نجات جون شما هم شدم.  ی بان نکهیمثل ا-

 دادم.  هیتک  شهیرا به ش سرم



 ی شان یپر عمر کی

245 
 

 من مدت هاست که مردم. -

  تی زدم. شخص هیگر ری داشتم. بغضم دوباره شکست و ز  ازین  بیسکوت عج  نیکرد و من به ا سکوت
 شده بودم.   بیمن خرد شده بود، من تخر

 گفتم: یگرفته ا یرا به سمتش چرخاندم و با صدا سرم

 شم.  ادهیخوام پ  یم  د؟یشه نگه دار یم-

 را باال داد. ابروانش

 . ادی ب شی براتون پ ی. ممکنه مشکل دیباش ابونیخ یحالتون تنها تو  نیبا ا ستین  زیبگم نه. جا دیبا-

 و با اخم نگاهش کردم.   دمیسمتش چرخ به

 دکتر؟  دی کن یم تی احساس مسئول ماراتونی شما نسبت به همه همراهان ب-

 نگاهم کند گفت:  نکهیا بدون

 کنم.  یم تی نه تنها همراهشون، بلکه همه هم نوعام احساس مسئول مارام،یبله، نه تنها ب -

 ام فشار دادم. یشانی انگشتانم را به پ کالفه

 دکتر... یآقا-

 : د یحرفم پر انیم

 دکترم. یهم آقا ابونیکنم، نگفتم تو خ یم تی گفتم احساس مسول-

 چند لحظه چشمانم را بستم. ی تکان دادم و برا یسر

 ...دی که هست یحاال هر چ -

 حرفم را قطع کرد.   باز

 . نییآ-
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 را در کاسه سر چرخاندم.  چشمانم

 ن؟ ییحرف بزنم آقا آ  دیذار یم-

 زد.  یلبخند

 . دیالبته، بفرمائ-

از وجود من؛    یمن بود، جزو یاز صدا یشده بود. انگار جزو یعاد میبرا گریلرزش د نی. ادیلرز میصدا
که تمام   یهستم. آدم یفیو ضع  ری من چه موجود حق دندیفهم یم دینشانه ضعف من. همه با

 داد. یمهمش را از دست م یزهایچ

 دم.  یکار دست خودم نم دیتنها باشم. باور کن دیندارم. بذار  یمن حال خوش-

 انداخت.  نهیبه آ یفرمان ضرب گرفت و نگاه  یرو شیبار سرفه کرد، با پنجه ها چند

همه زن باباها   دمیکنه. امروز فهم ت یآدم خودخواهه که فقط بلده اذ هیکردم زن بابا  یفکر م شهیهم-
باشن تا   ری گ یپ  زن،یات حالشون خراب بشه، برات اشک بر یتونن با حال خراب  ی. مستنین  ینجوریا

 .گهید یکارا یلیخ  ایوب شه و حالت خ

 اش دادم.  یانگشتانم باز انیشالم کندم و م شهیاز ر یگرید نخ

 رو دوست دارم. نیمن راد-

 گوشه چشم نگاهم کرد. از

 حست ممنوعه ست. -

 کردم.  میتقس یو به دو تکه نامساو دمیکرده بودم نخ را کش ریی از جمع به مفرد تغ نکهیتوجه به ا یب

 نه، ممنوعه نبود. ممنوعه شد. ر،ی شدم بشم زن جهانگ ی گرفت، اگه مجبور نم  ی سرطان نم  اریاگه دان-

 . دمیکش یآه

که حق داره دوستش داشته باشه  ی من تموم شده. االن تنها کس  یبرا گهید نیکاش ممنوعه نبود. راد -
 مهرگانه. 
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 ر دادم.هم فشا یچند لحظه رو یلرزانم را برا یدو تکه نخ را رها کردم و لب ها هر

 دورم به پسرم برسم.  یهام غرق شم و بدون توجه به آرزوها ییتونم تو تنها یمنم فقط م-

 رخ گرفته ام کرد و گفت:  میبه ن ینگاه  میتعجب ن با

 ؟ یبچه دار-

  نیکنم که تنها نسبتش ا یفاش م یا بهی غر یرا برا می دانستم چرا دارم رازها  یزدم. نم   یتلخ  لبخند
 است. نیراد یا از دکتره یکیاست که 

 سر برادرش اومده. یدردناک یفهمه چه بال یسالشه. خوش به حالش که نم هیآره، -

 کرد.  یام م یعصب نیراند و هم  یم یسرعت کمتر با

 ه؟یک  اری تونم بپرسم دان یم-

 داریرنگش در برابر چشمانم پد یچشمان درشت و قهوه ا ری رفت. تصو  اریدان  یناخودآگاه حوال فکرم 
اما خودش را نه، خاطراتش را. کاش   دمش،یبلع دمش،یی شد. با تمام تنم عطر تنش را حس کردم. بو

 رفت، کاش بود.  ینم

کرد که از پا   یرو  شیانقدر پ  یماریجون داد. ب  مارستانی تخت ب  یتو شیبرادرم بود. دوسال پ  اریدان-
 اش افتضاح بود.  ینبود. حال روح  ری تقص  یب خرابش هم  هی درش آورد. البته، روح 

 و ادامه دادم:  دمیلبه پنجره کش یرا رو انگشتم

 فدهیپسربچه شونزده، ه هیسکته رو ناقص رد کرد. اونم  ه یکردم  یبه خاطرش چه خبط  دیفهم یوقت-
 ساله.

 را با تاسف تکان دادم و او گفت:  سرم

 واقعا دردناکه. -

 کردم:  زمزمه

 بود. دردناک؟! کمه براش.   انشی ب یبرا یا گهیکلمه د هیکاش -
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  یخوش گذشته پرتاب م یخوش تام فورد من را به روزها حهیرد و بدل نشد. را  نمانیب  یحرف  گرید
  شهیش کیبود،   دهیتولدم خر یبرا  یکی  نیراد دیآ یم ادمیبو را دوست داشتم.   نیچقدر ا یکرد. زمان 

به   یو وقت  زمیم یگوشه رو کیکنم. گذاشته بودمش  آمد مصرفش یرنگ. دلم نم اهیکوچک س
که  یتحت فشار بودم، درست همان شب  یل یخ  یشب وقت  کیکردم.  یرفتم استفاده م  یمهم م ین مکا

انداختم.  رونیاش را از پنجره ب  شهی را از خودم راندم، ش  ار یکه دان یبد بود، همان شب لعنت اریحال دان
انداختم،   ورخاطراتم را د  یخواستم شد؛ بو ی. همان طور که مندازمیخاطراتم را دور ب  یخواستم بو یم

کردم، نشد که  یرا، آن ها را چه؟ سع شانیها یادگاری شان،ینوا شان،یرا چه؟ صدا رشانیاما تصو
  کی یبو را حس کردم. تنم گر گرفت و به گذشته پرتاب شدم. ول نینشد. حاال بعد از مدت ها دوباره ا

. میکرده بود ریی . هر دو تغنیآن راد نیبودم و نه راد زینه من آن دل آو گری. دد یلنگ یم نیب  نیا زیچ
خاطراتمان مثل گذشته بود، همان قدر خوب، همان  ی شد. تنها بو یمثل گذشته نم زیچ چیه گرید

 و همان قدر دردناک.  نیقدر دلنش

 کشاند.  یواقع یایخاطراتم به دن یایبم و مردانه اش چنگ انداخت و من را از دن یصدا

 برسونمتون؟ دیکجا با-

در   یرا دادم و او با آرامش به راهش ادامه داد. تا جلو یکرد. آدرس خانه کت  یجمع صحبت م   دوباره
قدر نمک   نیدر را که باز کردم، در دل به خودم فحش دادم که ا م؟یزد یم ی. چه حرف مینگفت یزیچ

 و گفتم:  کردمرا با زبان تر  میرخ پر جذبه اش نگاه کردم. لب ها میو به ن  دمینشناسم. به سمتش چرخ

 ممنون دکتر.-

را با سر انگشتانش باال داد. لبخندش از جذبه اش  نکشیزد و ع   یسمتم برگشت، لبخند مخصوص به
 کرد. یم  قیبه وجودت تزر  یمثبت یداد و انرژ یخاص به چهره اش م  ی رد، اما حالت ک  یکم نم

  ینه تنها برا نی. استمیدکتر ن  مارستانی ب طی شدم که من خارج از مح ادآوری شی پ یکنم کم  یفکر م-
 کنه.  یصدق م ننیب  یکار م طیمح رونیکه من رو ب  یتمام کسان یشما، بلکه برا

 زدم و سرم را تکان دادم. یجان و خسته ا  یب  لبخند

 ...ایمحبت و  یمتشکرم آقا-

 مکث کردم و ادامه دادم: یکم
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 . نییآقا آ-

 خاص خاراند و گفت:   یاش را به ژست چانه

 راحت ترم. به هر حال...  یبا دوم -

 را دوباره دور فرمان گره کرد.  انگشتانش

. به خاطر اون هم که ازمندهی که به شما ن دیدار ی. شما پسردیمراقب خودتون باش شتریخدانگهدار. ب-
 شده حواستون به خودتون باشه. 

  یو به او نفس م   دمیکش ینفس م دیکردم. با یم یزندگ دیهم با نیرادو یگفت. من برا یم راست
که  یزیکرده بود، چ یادآوریرا به من  یمهم  زی چ نییکردم. آ یشدم و او را جوان م یم ری پ دیدادم. با

 .میشده بود برا یخودم فراموشش کرده بودم. او تلنگر

 متشکرم ازتون. خداحافظ.-

تام فورد را هنوز   یشدم. بو ادهیپ  متشیگران ق لیتکان داد و من از اتوموب یبه نشانه خداحافظ یسر
ه  ب یانداختم. بوق نییداد. زنگ را فشردم و سرم را پا یبو داشت آزارم م  نیکردم و کم کم ا یحس م

در را گشود. پله ها را با   یحرف چی ه یب یگم شد. کت ابانیخ  چیبعد در پ یزد و کم ینشانه خداحافظ
آغوشم را باز کنم و   نم،یام را بب یزندگ  دیخواستم هر چه زودتر تنها ام یخسته ام باال رفتم. م یقدم ها

محزون   یبا چهره ا   یام. در باز و کت دهیشن نیاز آرم یزیبرود چه چ ادمیچنان در آغوش بکشمش که 
  ختهیشلخته دورش ر  دندیرس یم  مرشاش را که تا ک ینسکافه ا یداده بود. موها هیبه چهارچوب تک 

  دیسف ی را با نوک پنجه در آوردم و کنار جاکفش میپف کرده بودند. کفش ها ی بود و چشمانش کم
 رنگ جفت کردم. 

 کجاست؟  نیسالم، رادو-

 و در را بست.   دیاش کش ین یدستش را به ب پشت

 . دیتو خواب یپا شیپ-

 رنگش نگاه دوختم. اهیو به چشمان س برگشتم
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 . یکت دیدردسر انداختم. ببخش  یتو رو هم تو-

 خوش فرمش را با زبان تر کرد و گفت:  ی. لب هادیکش  نییشانه ام گذاشت و آرام پا  یرا رو دستش

  یم یک  یانجام ندم، برا یتو کار ی. اگه برایدوست من هست نی. تو بهترزیحرفا نزن دل آو  نیاز ا-
 خوام انجام بدم؟ هوم؟ 

کوتاه و   یباز کردم و موها  میموها انیرا از م  پسیسرم برداشتم. کل یزدم و شالم را از رو  یتلخ  لبخند
  کردند. یذوق ذوق م میکاناپه نشستم، انگشتان پاها یرو   ی. با خستگختندیر میشانه ها یرو اهمیس

چشمانم  یو رو دمیکش شانمی آشفته و پر یموها انیدستم را م ی. پنجه هادندیلرز یم میلب ها
 .دمیکش

 نامزد کرده.  نیراد-

نشود. تمام    یرا به هم فشردم تا اشکم جار میکرد. لب ها  یجا خشک شد. مات و مبهوت نگاهم م در
 م؟یای مسئله کنار ب نیتوانستم با ا ی. چرا نمختمیر یسوخت و عرق م یتنم م

 و سردرگم بود.  جینشست. نگاهش گ میجلو آمد و رو به رو یکت

 گفت بهت؟  یک ؟ینامزد کرده؟! ک  نیراد-

 کرد سرکوب زدم. یم  یتاب یکه داشت ب یو به احساس سرکش دمیکش یآه

 مهراز.  کهیبهم گفت. با مهرگان مهرپرور، خواهر کوچ  نیآرم-

  یرا به نوک انگشتانم فشار دادم و با درماندگ میها قهیدهانش گرفت. شق   یرا ناباور جلو دستش
 . دمینال

 شم.  یم وونهیدارم د-

ام.   دهیکه به سالمت به خانه رس م یبدهم و بگو امیپ یخسته بودم که حوصله ام نگرفت به کت آنقدر
مرا ربود و تمام   قیعم  یبالش گذاشتم، خواب  یو من سر رو دیخواب  نیکه رادو نیاصله بعد از ابالف

 ام را در خود غرق کرد.  یخستگ



 ی شان یپر عمر کی

251 
 

صفحه   یباال  نییبفرستم، نام آ یکت یبرا ی امیرا برداشتم تا پ  لمیموبا یکه چشم گشودم، وقت صبح
ساعت   یامروز حوال  یتون یرا گشودم متنش را خواندم که نوشته بود: "م امشینقش بسته بود. پ 

 ."میبا هم حرف بزن دیمطب؟ با یایپنج عصر ب

شد. قلبم   دهیکش  نی! فکرم سمت رادمیبا هم حرف بزن  دیلب زمزمه کردم. با ر ی آخر را چند بار ز جمله
 مظلومم آمده؟! نیبر سر راد ییبه تالطم افتاد. نکند بال

را از   یلعنت  تی " مالکمیرفت که آن "م  یم ادمیفرستادم. هنوز  رونی دم و نفسم را با حرص بکر اخم
 میکه به او بگو ستیمال من ن گرید نیمربوط است بردارم. راد نیکه به راد ییزهای پس تمام چ

  تنها ی" لعنتمی"م نیدر شناسنامه اش نشسته و ا یست. نام  یگری". او حاال نامزد دختر دنمی"راد
 متعلق به اوست. 

 افتاده؟"  یکردم: "البته؛ اتفاق پیتا نییآ یبرا

 آمد که فرستنده اش باز هم او بود.  میبرا  یامیبعد، پ قهیدق سه

 ." نمتیب ی. م دمیم حی "برات توض

 : دمینال  یزل زدم و بعد با درماندگ  لیلحظه به صفحه موبا چند

 ؟ یگفت ید حداقل موضوع رو بهم مش  ینم-

کاناپه انداختم و از جا بلند شدم.   یرا رو لیبدهم. موبا  امیپ  یخواهم به کت یفراموش کردم که م  باز
 شدم.  یافتادم و دوباره مشغول م یم دیجد یبه فکر کار دیآمد. با یاز اتاق م نیرادو یصدا

داشتم   ازیبخرم. ن  یبروم و روزنامه ا ابانی بخورم و بعد به دکه موجود در سر خ  یزیگرفتم چ میتصم
 کردم، اما...  یم نییها را باال و پا یازمندیباز صفحه ن  دیداشته باشم. با یکار کنم و درآمد

مغزم را چون  یافکار منف م؟یکرد  یصحبت م   یدرباره چه موضوع دیبا من چه کار داشت؟ با نییآ
 متنفرم! یخبر  یرساندند. چقدر از ب  یو مرا به مرز جنون م دندیجو  یم انهیمور

 

*** 
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که  یروزنامه را ورق زدم و شماره ا  یو سرم را خاراندم. با کالفگ  دمیآشفته ام کش یموها انیرا م مداد
را باال آوردم و تا خواستم شماره را در صفحه  لمیلب زمزمه کردم. موبا ری گرفتم را چند بار ز یم دیبا

ام   یشانی به پ یا هنقش بست. با کف دست ضرب شی رو  یو نام کت دیدر دستم لرز لی موبا سم،یبنو
 زدم و گفتم: 

 دادم! یم  امی پ یبه کت  دیمن با-

را    ام کرده بودند. تماس یبه مغزم هجوم آورده بودند، عصب  نییکه پس از حرف آ یسر و ته یب  افکار
 را کنار گوشم گرفتم.  لیوصل کردم و موبا

 بدم...  امی. فراموش کردم بهت پیمتاسفم کت-

 گفت:  یبلند یو با صدا دیحرفم پر انیم

 سالم!-

 را با حرص فوت کردم و گفتم:  نفسم

 ؟ی سالم. خوب د؛یببخش-

 ناراحت بودم. ت،یعصبان  ی. حاال به جا دیچ یخنده اش در گوشم پ یصدا

 ؟ی داشت یسفر راحت ؟یخوبم، ممنون. تو خوب -

 دادم:  پاسخ

 آره. خوب بود.-

 !یپکر-

داشت گل رز   یسع نیکاناپه لم دادم. رادو یو رو دمیکش میموها انیدست چپم را م انگشتان
 بکشد. تذکر دادم:  رونی را از گلدان ب یمصنوع

 ! دست نزن! یراد یه-
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. اما دوباره به همان ردیباعث شد خنده ام بگ به من انداخت و عقب رفت. حالت چشمانش ینگاه
 و گفتم: دمیکش یحس و حال قبل بازگشتم. آه

  ی منطقه رو مزه م هی یخونه رو تست کردم و مثل گوسفند که علفا  یجا یاالن جا نی از صبح تا هم-
  لوله شی پ  یتخت، حت یُاپن، رو یکاناپه، باال یرو دم؛یچشخونه رو   یکنه، طعم همه گوشه کنارها

 به مغزم خطور نکرد.   یدیولم نکردن و فکر جد ضی افکار مارموز مر  نیکجا ا چی. هفونیس

 افتاده؟ یاتفاق -

 . دمیآه کش باز

 ؟ یندار ینه، کار-

 تهران.  امی من هم م گهیمواظب خودت باش. دو روز د-

 را تکان دادم.  سرم

 . خداحافظ.زمیباشه عز-

 به شدت مهربان و دلگرم کننده است.   لحنش

 فکر نکن. خداحافظ. ادیز-

  یزیشکستن چ ی. همان موقع صدادیچ یمتعدد در گوشم پ یبوق ها یتماس را قطع کرد و صدا بعد
 کرد.  یانداخته و حاال داشت مظلومانه نگاهم م نی زم  یگلدان را رو نیباعث شد از جا بپرم. رادو

 ! یقرار بود بهش دست نزن-

  انیرا م نی بودند. دست کوچک رادو هودهیکردن افکار پوچ از مغز آشفته ام ب  رون ی ب یبرا میها تالش
در خانه نبود که  یسخت شود، اما کس  یکم زیشد همه چ یانگشتانم گرفته بودم. حضورش باعث م

نشسته  یب رنگ ال یاسی یاز کاناپه ها یکی  یرا به او بسپارم. به ناچار با من همراه شده و رو نیرادو
بار که نگاهم به سمت در آسانسور    نیکردند. ا یرا روشن م  یسالن الب دیسف ی. هالوژن هامیبود

  لشیتحو یتصنع  یکاناپه بلند شدم و لبخند ی. از رونمیرا بب  نییباز شد و توانستم قامت آ  د،یچرخ
بود و  دهیپوش یا هنگ سرمبه ر   یدادم و او هم متقابال با لبخند سر تکان داد. شلوار جذب و کتان
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روشن بر تن داشت. جلو آمد و سالم داد. من هم  یاسپرت به رنگ آب یبه همان رنگ و کت  یراهنیپ
 . دیکش نیرادو یموها  انیم یجوابش را دادم. خم شد و دست

 .یو به حرفام گوش بد یایب  یسخته. اما ممنون که قبول کرد ن یدونم که با رادو یم-

 و گفتم:  دمیجلو کش  ی. شال سرخم را کمستادیصاف ا  دوباره

 .یبگ یخوا  یم یچ نمی کنجکاو بودم که بب یل یخ-

 و سرم را با تاسف تکان دادم.  دمیخند آرام

 بدجور فکرم مشغول شده. یباهام حرف بزن  یخوا ی م یبهم گفت   یاز وقت-

 ت: اشاره کرد و گف یرو به عقب گذاشت. سپس به دست به خروج   یو قدم دیهم خند او

 . فتادهین  ی. نگران نباش. اتفاقمیبهتره بر-

  ی قدم بر م نگی آرام گرفت. شانه به شانه اش به سمت پارک  یجمله اش، قلب ناآرامم کن نیا دنیشن از
دهم. سوار  صی را تشخ   نشیتوانستم ماش یبزرگ ساختمان پزشکان م  نگیاز پارک یداشتم. در گوشه ا

  یو بو دیچی در گوشم پ کهی از انر نی دلنش یک یموز یصدا  ن،یو بالفاصله بعد از روشن کردن ماش میشد
 مرا خواهد کشت. یعطر باالخره روز  نیعطرش حالم را دگرگون ساخت. ا

 

"-Would you dance, if I asked you to dance  ? 

 ؟ یاگر از تو درخواست کنم با من برقص  ،یرقص  یمن م با

Would you run, and never look back ? 

 ؟ یکن  یوقت به عقب نگاه نم  چیو ه ،یدو یم ایآ

Would you cry, if you saw me crying ? 

 ؟ ینیبب   انیاگر من را گر ،یکن  یم هیگر ایآ
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Would you save my soul tonight ? 

 ؟یدار یامشب روح من را نگه م ایآ

Would you trimble if I touch your lips ? 

 را لمس کنم؟  تیلب ها  یوقت یلرز یم ایآ

Would you laugh ? 

 ؟یخند یم ایآ

Please tell me this! 

 به من بگو!" نویا لطفا

 

رخ   میداده بود. نگاهم را به سمت ن یجا نیدلنش یلذتبخش بود و در خود آرامش کیموز یصدا
 چرخاندم و گفتم:  نیی محزون آ

 !که؟ی انر-

 محو داد.  یخود را به لبخند یو جا دیاز چهره اش پر کش نیغمگ ی حالت متفکر و کم  آن

 مواقع.  شتریب-

 دادم. هیام تک نهیرا به س نی دوختم و سر رادو ابانی را دوباره به خ نگاهم

 ؟ یران یا یخواننده ها-

 باال انداخت.  یا شانه

 .نهی که به دلم بش یهر چ-

 را باال فرستادم.  میاز ابروها یکی
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 ؟ یهست یقیاهل موس-

 و گفت:  دیکش ششیته ر  یچپش را رو دست

درجه داره. نود  یهستن که همه آدم ها به قول تو اهلش هستن. ول ییزهایچ لمی و ف یق یموس ن،یبب -
لذت   دنید  لمیاز ف شتری. من بننیب یم لمیو هم ف دنی گوش م کیهم موز ایدن یو نه درصد آدم ها

 رو هم دوست دارم.  یق یموس برم، اما یم

 .دمیکش  یدادم و آه هیتک نیماش شهیام را به ش قهیمخم رفت. شق  یرو  یعطر لعنت  یبو  باز

 بود. یقی عاشق موس نیبودم، راد نمایو س لمیف وونهیهر چقدر که من د ادمهیاون موقع ها، -

 یطور هم شد. م نی و هم ابدیختم شده، خاتمه  نیکه به راد یخواست بحث  یم دینگفت. شا یزیچ
 بعد گفت:  قهی. چند دقدیآ یبه سراغم م  ی حس افسردگ نیدانست چقدر با فکر به راد

 عطرم خوبه؟  یواقعا بو ،یراست-

 را به نشانه مثبت تکان دادم که گفت:  سرم

 نم.ک  یاستفاده م نیمن دوستش دارم. سال هاست که از ا ی. ولستیگفت خوب ن یصدف م-

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 و ارزشمنده. پر از خاطره ست.   یمن دوست داشتن یعطر برا نیا-

 دردمند ادامه دادم:  یخشکم را با زبان تر کردم و با لحن  میها لب

واقعا   یکه قبال داشت  ییو کس ها زهایچ یبرا ینه. اما دلتنگ ای یحس شد نیدونم دچار ا ینم-
 دردناکه.

  یگرم شوند. قلبم م یدر هم گره کردم تا کم  نیرادو یزدند. آنها را جلو  خیدر واکنش به حرفم  دستانم
 او را خواهم کشت!  یدرونش دوباره بغض کرده بود. باالخره روز یسوخت و زن تنها

  ییبه جا کنهی طعم، پرتت م  هیصدا،  هیرنگ،  هیبو،  هی هو ی  ،ینوش یآب م وانی ل هی یوسط روز، دار -
 .شهی هوار م یتنگدل  هویدر دوردست.  یو کنار آدم دور 
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 لب زمزمه کرد:  ریز

 فهمم.  یم-

 

*** 

 

 یآن مرا به وجد آورد. بو یو دوست داشتن نیدلنش ی بود در مرکز شهر. فضا  یکافه کتاب مقصدمان
 ی. کافه فضادیچی پ یدر گوشم م ی و آرام میمال یقی موس یداد و صدا یام را نوازش م ین یعود ب

  دبودن یها چوب یو صندل  زهایخرج شده بود. م قهینداشت، اما در دکور آن به شدت سل یچندان بزرگ
 یبه چشم م یمختلف  یشده بود. در قفسه ها کتاب ها یکافه کامال قفسه بند یوارهایاز د یکیو 

به رنگ    ییهابا مو یاز سالن موجود بود. پشت بار زن جوان یدر گوشه ا  یچوب یخوردند و بار
 رنگ به رنگ بود. یپشتش پر از فنجان ها یبود و فضا ستادهیا یفندوق

 کردم:  انیفشردم ب یرا محکم م نینسبت به کافه را همزمان که دست رادو حسم

 قشنگه. نجایچقدر ا-

که پر بود از    یواریکنار د ییکرد. جا تمیهدا زهایاز م  یکیجمله ام لبخند زد و به سمت    دنیبا شن نییآ
  یرا هم رو نینشستم و رادو  یها م یاز صندل  یکی یکه رو ی. در حال مایاشعار فروغ و سهراب و ن

 : ردم از شعرها را زمزمه ک یکی از  تی چند ب  وار،یبه د رهینشاندم، خ  یام م یکنار  یصندل

 سرد ی باز من ماندم و خلوت -

 دور  یز بگذشته ا یخاطرات

 که با حسرت و درد  یعشق ادی

 و خاموش شد در دل گور  رفت

 کرد چرخاندم و گفتم:  ینگاهم م رهیکه خ  ینییرا به سمت آ  سرم
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 فروغ بودم.  وانهید یاز نوجوان -

صورتش    یو رو دندیدو یکافه به داخل آن م شهینورش از ش یدر حال غروب بود و پرتوها دیخورش 
 داده بودند. یدر خود جا ییاز طال یینشستند. در نور چشمانش رگه ها یم

 داره. یقشنگ یفروغ شعرها-

 اش افتاده بودند.  یشان یرو پ شیشعرها چرخاند. چند تار از موها انی را م نگاهش

 ؟ یرو خوند تیزنده به گور صادق هدا-

بر لب منو را به دست مان   یتکان دادم. گارسون به سمت مان آمد و با لبخند  یرا به نشانه منف  سرم
 : دیپرس ندازد،یبه منو ب  ینگاه نکهیبدون ا نییداد. آ

 ؟ یخور  یم یچ-

 را پشت گوش فرستادم.  میرا باال آوردم و موها دستم

 ذارم.  یسفارش رو به عهده تو م-

 لحظه نگاهم کرد و بعد به سمت گارسون برگشت.  چند

 . یشکالت  کیدوتا قهوه به همراه دوتا ک-

با عروسکش بود  یکه حواسش پرت باز نیبه رادو  ینگاه می"چشم" گفت و دور شد. ن  گارسون
 انداخت و گفت: 

 که خوندمش از دستم در رفته. یحساب دفعات -

 چانه اش زد.  ری را در هم گره کرد و ز دستانش

که خودم را فراموش بکنم. فراموش بشوم، گم بشوم،   یجائ  کیدور،  یلیخواهم بروم دور، خ یم-
 دور...  یلی بروم خ   زمی از خود بگر  خواهمینابود بشوم، م 

 را باال انداخت.  شی زد شانه ها هیاش تک یرفت، به صندل عقب
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 گهیجمله مدام ورد زبونم بود منم د  نیکه ا یکردن نداشت. موقع یزندگ   یبرا یل یدل گهیانگار صادق د-
سخت   یل یخ  یدور. زندگ یلیخ یجا هیخواست برم. برم  یزنده موندن نداشتم. دلم م یبرا یلیدل

 بود.

را آورد و بعد   مانیاش برق زدند. گارسون سفارش ها یش یبه لبخند باز شدند و چشمان م شیها لب
 و گفت:   دیرنگ کش یفنجان شکالت  یلبه  یانگشت اشاره اش را رو   نیی از اجازه دور شد. آ

 . ستین یتکرار زیچ  چیه گهیرو شروع کردم. د یاز زندگ دیدوره جد هیکه انگار  هیمدت-

 گفت:  دیخند   یکه آرام م ی را جلو آورد و در حال  سرش

 .ارمیرو به دست ب  یزیچ هیکنم  ی م یدارم سع-

  میو برا دی چ یپ  یام م ین یخوش قهوه در ب  یرا باال انداختم و فنجان را باال آوردم. بو میاز ابروها یکی
حامل خبر   نییدلشوره نداشتم. مطمئن شده بودم که آ گریلذتبخش بود. قلبم آرام گرفته بود و د

 .ستین  یتلخ

 ه؟یچ ی گ یکه م یزیو اون چ-

. طعم دلچسب قهوه وجودم را پر از لذت کرد  دمینوش یکردم و جرعه ا  کیفنجان را به لبم نزد سپس
 از قهوه اش بنوشد گفت:  نکهیهم فنجانش را باال آورد و قبل از ا نییتنم را در بر گرفت. آ   شیو گرما

 تنها نباشم.  گهیکنم د ی م یدارم سع-

  یتگریکه نقش حما نییچون آ یا بهیبود که غر بیعج می. براستیموضوع چ دمیفهم  تازه
شد حس ارزشمند    یباره با من صحبت کند. باعث م نی خواهد در ا یداشته، م میراآرامشبخش را ب 

شده   یجار  میدر رگ ها یصحبت کردن انتخاب کرده. حس خوب  یمرا برا یک یبودن داشته باشم. 
 بود.

 . یکن میتقس گهید یکی ات رو با  یزندگ یخوا یو م یدل کند یپس انگار از مجرد-

را درون دهانش گذاشت. نگاهم را از او    ییکاکائو کیاز ک یرا به نشانه مثبت تکان داد و تکه ا  سرش
 دادم. ابروها و چانه ام را باال فرستادم و گفتم:  کمی گرفتم و به ک
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 ؟ یرو در نظر دار  یچه جالب! حاال کس-

دختر جوان وارد شدند   . در کافه باز شد و دودمیدر دهانم گذاشتم و چند جرعه قهوه نوش کیک یا تکه
غروب   دیمحو شده و خورش  گرید  دیخورش ینشستن انتخاب کردند. پرتو یدر وسط کافه برا یزیو م

 کرده بود. 

 باهات حرف بزنم. نی آره، اومدم درباره هم-

  یشد و زن درون قلبم بعد از مدت ها غصه خوردن، با سرخوش یجار میدرون رگ ها یخوب حس
 . ندینشسته بود را کنار بزنم. گذاشتم همان جا بنش می را که رو لب ها یتوانستم لبخند ی . نمدیخند

 ناآرام بود. شه،یمضطرب بود. آن روز برعکس هم یو کم دی اما پر از ترد نییآ نگاه

نوشتن   یتو  ی. اما من حترمیبگ ادیرو  دنیکردم مقدمه چ یسال ها سع ز؟یدل آو  یدون یمن... م-
 بودم. فیمدرسه هم ضع یمقدمه انشاها

به سن  ی. اما از مرد دیخجالت باعث شده نتواند به استحکام قبل سخن بگو دی کردم شا یم  احساس
بکشد و در    شد و زن درون قلبم از خنده دست  یباعث م نیبود و هم   دیخجالت بع  ن،ییآ  تیو موقع

 که دستانش را مشت کرده، با اضطراب منتظر بماند.   یحال

گرفتم. من با قلبم کنار   میحاال مصمم هستم و تصم  یموضوعه. ول نیا ریدرگ  هیفکر و مغزم مدت-
 اومدم.

خنده دخترکان حاضر در کافه در   یعوض شد و صدا  کیمنتظر نگاهش کردم. موز زی را ر چشمانم
 نگاه شان هم نکردم. یخندند. حت یمهم نبود به چه م می. برادیچ یگوشم پ

به وجودم چنگ انداخته  یاز او خارج نشد. کالفگ ییچند بار دهانش باز و بسته شد، اما صدا  نییآ
 داد؟ ی بود. چرا انقدر کش م

 ن؟ ییآ  یزن  یچرا حرفتو نم -

  ییو با صدا  دیکش قیعم یبست. نفس یلحظه ا ید و چشمانش را برامشت کر زیم  یرو دستانش
 محکم و بدون لرزش گفت: 
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 ؟ یکن یبا من ازدواج م ز،یدل آو-

آمد.  نییباره پا  کیتنم به  ی. دمادیکوب نهی خودش را به س انهیو قلبم وحش  دیچیام در هم پ معده
داشت   یچطور و با چه فکر نییچون آ ینبود. مرد ریباورپذ میتوانستم حرفش را هضم کنم. برا ینم

غوطه  ییمعصوم بودم و در تنها  یکه مادر پسربچه ا یداد؟ من یمثل من درخواست ازدواج م یبه زن
ها را بداند و   نیتوانست همه ا یسوختم. چطور م یم نیبه نام راد گرید یکه در حسرت مرد  یور. من

که داشتم پشت  یتوانست به تمام مشکالت یم حال از من بخواهد با او ازدواج کنم؟ چطور  نیبا ا
 فاصله بود. قدمتنها چند  یوانگیمن! تا جنون و د یبا من ازدواج کن؟ خدا د یتفاوت بگو یکند و ب 

 ی. دلم مستیدر هوا موجود ن یژن یکردم اکس یو احساس م  دندیلرز ینامحسوس م  انگشتانم
  زی خ  میگرفت و در جا ن یهش رنگ نگرانچنگ زدم. نگا میتوانستم! به گلو یخواست نفس بکشم. نم

 از عروسکش پرت و معطوف او شود. نیشد که باعث شد حواس رادو

 !یوا  ؟یخوب ز؟یدل آو-

و دستم را باال آوردم. چند لحظه نگاهم کرد و بعد   دمی که خودم را عقب کش رد ی دستم را بگ خواست
 مثل قبل نشست. اما نگاهش هنوز نگران بود.

کرد و اعصابم به   یم  ریرا چند بار به چپ راست تکان دادم. به لکنت افتاده بودم. مدام زبانم گ سرم
 شوک بزرگ بودند.   کیاثرات  یها همگ نی. اختیر یهم م

 !ز؟یباهات... باهات از... دواج کنم؟! م... من؟! دل... دل آو یخوا ی. م..یاز من م ید... دا... دار-

 و جمله ها را سر هم کرد.  دیرا تند تند تکان داد و با عجله کلمات را کنار هم چ  سرش

باشه. اما من واقعا از تو خوشم اومده و دارم بهت عالقمند   بیاالن برات عج  دیشا  ز،یدل آو نیبب -
کنارتم لذت ببرم.   نکهیاز ا شهیوجودت هست باعث م یکه تو  یجذابه و آرامش. چهره ات برام  شمیم

زخم   و! من و تو هر د یمون ی. مثل اسمت م زیدل آو  نهی. تمام وجود تو دلنش نهیدلنش یل یصدات خ
رو در کنار هم داشته   یعال یزندگ هی میتون  ی. ما ممیرو از نو بساز گهیهمد می تون ی. ممیهست دهید

 و حواسمون به هم باشه.  میست یها پشت هم با یسخت یو تو  میباش

  دمیترس  یزد. م  یم  شیکردند. اشک به چشمانم ن دنی شروع به لرز میو لب ها دیدو میبه گلو بغض
را    شینبود و حرف ها زیچ چیانگار حواسش به ه نییشود. آ  یگونه ام جار یپلک بزنم مبادا اشک رو
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دستم نشست و   یرو زی م ی. دستش از رودیکش یم  ریت  شی از پ شی گفت و قلب من ب یتند م  تند و
 تمام تنم را سوزاند. شیرماگ

 عنوان. چیندارم؛ به ه یبا وجود بچه ات هم مشکل  یمن حت-

 ادامه داد: یآرام یرا جلوتر آورد و با صدا  سرش

و هم   یکن یبراش هم مادر ی تون  ینم  ییداره. تو تنها ازی به پدر ن هیهم مثل بق نی رادو ز،یدل آو-
 .یپدر

 نگاهم کرد و دستم را فشار داد. ملتمسانه

طعم پدر بودن رو حس کنم. بذار   نی! بذار باهات آروم شم. بذار با رادوزیکنم دل آو یخواهش م-
 لطفا! ز،یرو با تو تجربه کنم. دل آو  یخوشبخت

بکشم،   ادیخواست فر  یو توان سخن گفتن نداشتم. دلم م دیچرخ یتوانستم حرف بزنم. زبانم نم  ینم
 بودند.   دهیرا نداشتم. انگار زبانم را بر یتوان گفتن کلمه ا یاما حت

 از خودت نشون بده. یواکنش هیکنم  یخواهش م  ؟یگینم  یزیچرا چ  ز،یدل آو-

. هول زده دستش را جلو آورد و با  دیگونه ام لغز یاز گوشه چشمم راهش را گرفت و رو یاشک قطره
 صورتم زدود. یپشت انگشت اشاره اش آن را از رو

 نکن!  هیتو رو خدا گر ؟یکن یم هیچرا گر-

نگاهش را در کافه   یبا درماندگ ن یی. آدندیگونه ام غلت ی و رو  افتندیهم راه خودشان را  یبعد قطرات
 : دیچرخاند و نال

 نکن.  هینکن! غلط کردم! خوبه؟ فقط گر هیگر-

 کردم:  نجوا

 شوکم.  یتو-

 لبش نشست.  یمهربان رو یبرق زد و لبخند چشمانش
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 فقط آروم باش. -

 شناختم فرق داشت. ی که م  یمحبت نییتا آسمان با دکتر آ نیبود زم میکه رو به رو ینییآ

  یحرفم را پس م ا،ی . خدااوردی در ب یکنواختیام را از  ی بود که قرار بود زندگ ی همان تلنگر نیا انگار
 خواهم! یرا م میمن تکرارها رم؛یگ

 ... نییآ-

لبخند   یباز و بسته کرد. هنوز آن لبخند مهربان را بر لب داشت. گفته بودم وقت  یرا به آرام  چشمانش
 . دیخند یم نیکه راد یاز وقت باتری ز یشد؟ حت یم  یو دوست داشتن بایزد چقدر ز یم

 جانم؟ -

چند سال   زیکه تا ته کوتاه شده بودند دوختم. دل آو می و به ناخن ها دمیرا از چشمانش دزد نگاهم
 بلند و الک خورده داشت!  یناخن ها شیپ

 تونم االن بهت جواب بدم. ینم-

 صورتش کمرنگ شده بود.  یرا باال آوردم و دوباره به چشمانش نگاه کردم. لبخند رو سرم

 متوجهم. منم االن ازت جواب نخواستم.-

 نجوا کردم:  دمیکش  یم یچوب زیم یکه ناخنم را آرام رو یانداختم و در حال نیبه رادو ینگاه مین

 هم باشم و...  نیبه فکر رادو دیخاصه. من االن با یل یمن خ طیشرا-

 و ادامه دادم:  دمیکش یق یعم  نفس

 شناسم.  یتو رو هم درست نم -

در هم گره   زیم یرا با زبان تر کرد. دستانش را رو شیتکان داد و لب ها میحرف ها  دییرا به تا  سرش
 کرد و گفت: 

 و...  یریبگ یدرست میتا تصم  دمیمتوجهم. منم بهت وقت م-
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 : دم یحرفش پر انیم

 ماه! کی-

 . دیکش شی لب ها یلحظه در سکوت نگاهم کرد و بعد دوباره زبانش را رو چند

 ماه.  کیباشه.  یول  اده،یز-

 را تکان دادم و گفتم: سرم

 ممنون. -

. دلم دیبه من نوش  رهی قهوه اش را که حاال سرد شده بود خ یجرعه ها  نیداد و آخر هیتک  یصندل  به
 خواست بروم خانه! یم

 

*** 

 

باعث شده بود   جانیو ه  دیچی پ یتند بودند. معده اش به هم م شی قلبش باال رفته و نفس ها تپش
  انیرا م  نیخواست. دست داغ راد  یخواند و از خدا کمک م یلب دعا م ری انگشتانش بلرزند. ز

که ضربان   نیچرخاند و قصد داشت آن را باز کند. آرم   یدستانش گرفت و آرام فشرد. دکتر باند را م
فرو کرده   نشیشلوار ج  بیزده اش را در ج خیکه دستان  یکرد، در حال یرا در دهانش حس م  قلبش

ش پر از  و وجود دیجو  یگوشه لبش را م نیکرد. راد یدستان دکتر نگاه م  عیبود، به حرکات تند و سر
طاقت   یکی تار نیکرد. تحمل ا یشد، در خفا دق م  یباز هم ادامه دار م یاهیس  نیاضطراب بود. اگر ا

شدند   یاش خارج م دهیخشک یلب ها  انیلرزانش از م ی توانست. بازدم ها ینم   گریفرسا شده بود. د
 شد.  یم هیشب   ریبه کو شی از پ شیو دهانش ب 

و چراغ قوه  ستادیا نیراد یگذاشت. رو به رو  یدور را هم چرخاند و باند را گوشه ا نیآخر دکتر
  نیسنگ نیراد  یهر سه آنها حبس شد. پلک ها نهیلوازمش برداشت. نفس در س انی کوچک را از م
لب زمزمه   ری کرده اند. ز زانیمژه، از چشمانش آهن آو  یکرد به جا یکه احساس م یبودند. در حد

 : ردک
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 من! یبار هم که شده نگاهم کن. خدا  کی یکنم! برا یخواهش م ،ایخدا-

 را باال داد و... شیاز پلک ها یکی با دست  دکتر

چنگ انداخت و تند و تند   شی. بغض به گلودیآ یاحساس کرد نفسش باال نم یلحظه ا یبرا نیراد
  یم نهیوار خود را به س  وانهینبود. قلبش د اهیبود، اما س رهی ت یتار و پر از لکه ها  زیپلک زد. همه چ

را باز    ش. دکتر از او خواست چشماندند یآرام لرز شیچنگ انداخت و لب ها شی . بغض به گلودیکوب
که به هم  د یرا د  نیآرم یمهرگان و لب ها انی چشم گشود و صورت گر یکند و باز نگه دارد. به سخت

اشاره کرد و    نیشد آنها را تنگ کند. دکتر به آرم یم  زد و باعث یشدند. نور چشمانش را م یفشرده م
 گفت: 

 برق رو خاموش کن. -

  یچشمانش نم گریبهتر شده بود و د یحرف اطاعت کرد و برق را خاموش کرد. حاال کم یب  نیآرم
  دیچرخ  یآنها م یکه نگاهش با دقت رو ی چشمانش گرفت و در حال یسوختند. دکتر چراغ قوه را جلو

 گفت: 

 ؟ ینی ب یو م اطرافت ر-

  نیمهرگان و آرم یموجب نگران   نیبند آمده بود و توان چرخاندن زبانش را نداشت. هم  نیراد زبان
پلک   نیزد. دکتر دوباره سوالش را تکرار کرد. راد ادیدستانش را مشت کرد و در دل فر نیشد. آرم  یم

توانست حرف    یاطرافش نم دنی. از شدت شوک دوباره ددیاز گوشه چشمش چک یزد و قطره اشک 
و با ذوق او را بغل کرد.   دیکش ی فی خف غی بزند. سرش را به نشانه مثبت چند بار تکان داد. مهرگان ج

 گفت:  ییغویج  غی لرزان و ج یشدند. با صدا ی جار  شیگونه ها یرو  شی همزمان، اشک ها

 شکرت!  ایخدا-

  یسر از پا نم یخاص فرا گرفته بود و از شاد  یوجودش را ذوق به لبخند کش آمدند.  نیآرم یها لب
توانست او   یم نی. و ادید یاطرافش را م یایداشت بعد از مدت ها دوباره دن   زشی شناخت. برادر عز

بخندد.   ارهتواند دوب  یم نیداشت که راد مانیا نیبکشد. او به ا رونی از پوسته افسرده خود ب یرا کم
 دکتر به آنها لبخند زد و گفت: 

 . میرو انجام بد ییها  شیآزما دی. ما بادیسالن منتظر باش ی. شما توگمیم کی بهتون تبر-
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که به سمت در   یمچ دست سرد او را گرفت و در حال نی . آرمدندیلرز یم  یمهرگان از خوشحال دستان
گرفتند. مهرگان هر   یشان جا یرو رفتند و   یک یپالست یها یرفت "چشم" گفت. به سمت صندل یم

 .دیو آهسته خند دیرنگش کش ییخوش فرم خرما یموها انیدو دستش را م

 شکرت! ای خدا نه؟ی ب یباز هم مثل قبل اطرافش رو م  نی راد یعنیمن!  یخدا-

را خبر بدهد.  جهیافتاد به دکتر محبت قول داده که نت ادش ی . دیهم همچون مهرگان آرام خند نیآرم
به دنبال نام او    نشی مخاطب انیو م د یکش رونی اش ب رهیت  یآب نیج  بیرا از ج  لشیموبا نیبنابرا

  سترا کنار گوشش گذاشت. در ل یکردن شماره اش، تماس گرفت و موبا دایگشت. بالفاصله پس از پ
گفت. بعد از   شی را برا  جهینت نی پاسخ داد و آرم نییآ  د،یچی بوق در گوشش پ  نیسوم یصدا یوقت
  یشادمان  هیدر دل به بق  نیبه تماس شان خاتمه دادند و آرم ،یو ابراز خوشحال   کیصحبت و تبر یکم

  راتوانست او  یکس نم  چیو ه  زیچ  چیبرادرش ادامه داد. آن روز ه یینای اش از بابت بازگشت ب
 ناراحت کند. ایو  نیغمگ

 

*** 

 

بود که سردرگم بودم. زن درون قلبم با زن درون مغزم اختالف نظر داشت و مخالف حرف    یروز چند
درون   فیشدم. زن ضع یاطاعت کند. داشتم کالفه م یگریشد از د ینم  یکدام راض چیبود. ه شیها

.  ستیاش مسافرخانه نگفت خانه  یرا در خانه اش راه بدهد. م یگریتواند کس د یگفت نم  یقلبم م
که  ییو بر اساس احساسات بودند. اما حرف ها  یمنطق ریغ  شی. حرف هادی ترس   یدرون قلبم م زن

جواب مثبت بدهم و    نییخواست به آ یو درست بودند. او م  یمنطق  یزد همگ یزن درون مغزم م 
  یم نییهم آغوش کند. آ تیبر باد رفته ام را با واقع یاز آرزوها  یبگذارم خوشبختم کند، بگذارم اندک 

  ازیکردن ن هیتک یبرا شیپناه باشد. من به او و شانه ها یب  زیدل آو یبرا  یتوانست همسر خوب
  نییباشد. آ  نیتسک میات بدهد و براباتالق نج  نیمرا از ا دیایداشتم که ب  ازینفر ن کیداشتم. من به 

 دانستم...  یتوانست آن فرد باشد؟ نم یم
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  یدهد و م یاز قسمت بعد را نشان م یکه  بعد از اتمام بخش ییها الیتوانستم مثل سر ی م کاش
خودم را    فیداشتم تکل ازیکشند. ن یانتظارم را م  یچه اتفاقات نمی" ببدید دی : " آنچه خواه سدینو

 بود.  ری بدانم. کاش امکان پذ

  نهیباره حس کردم قلبم دارد از س کینقش بست. به  نیی صفحه اش نام آ یزنگ خورد و رو  لمیموبا
سبز رنگ را لمس کرد.   کونیجهد و آب دهانم خشک شده. باالخره عزمم را جزم کردم و آ یم رونیب

 را کنار گوشم گرفتم و گفتم:   لیموبا

 بله؟ -

 سالم!-

عجله دارد.   یزی گفتن چ یبرا دمیفهم  ی. اما مشهیبود؛ درست مثل هم یبرعکس من معمول شیداص
بود. چون بالفاصله بعد   یکردم، حامل خبر خوش یم ینی ب  شی جواب سالمش را دادم. همان طور که پ

 که سالم دادم گفت:  نیاز ا

 . زیخبر خوب برات دارم دل آو هی-

 ه؟یچ-

باعث شده   جانی باال بر اثر ه نی . آدرنالامدینفسم باال ن  یلحظه ا یاش را که بر زبان آورد، برا جمله
 و دستانم عرق کنند. ردیبود تپش قلبم شدت بگ

 برگشته. نیراد  یینایب-

  یدر نم  میبکشم، اما صدا ادیخواست فر یبود. دلم م  سیبه خود آمدم، صورتم از اشک شوق خ تا
 آمد.

 ؟یصدامو دار  ز؟یدل آو-

 تته پته جواب دادم:  با

 آره... آره... -

 ؟ یزن  یپس چرا حرف نم-
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چه کار    دیدانستم با یو آنها را عقب دادم. گرمم شده بود. نم  دمیبلوندم کش یموها انیرا م دستم
 . ندی را بب ایتوانست دن  یاسطوره من، باز هم م نم،یکنم. راد

 شوکه شدم. -

توانستم از آن پس با   یرداشته شده بود. وجدانم آرام گرفته بود. مدوشم ب یاز رو یبار بزرگ انگار
را داده بود در   نیراد یینای که خبر بازگشت ب یام ادامه دهم. ناگهان چهره مرد یآرام به زندگ یال یخ

 ؟ دارم بزنم یچه حرف م؟یتوانم بگو ی. چه ممی سرم نقش بست. گفت با هم خوشبخت شو

 ؟ یمتوجهم. خب... خودت چطور-

 صورتم پاک کردم و گفتم:  یرا از رو میها اشک

 خوبم... خوبم...-

 مکث کرد و بعد گفت:  یکم

 ؟ یفکر نکرد-

هم فکر کرده   یلیرا بجوم. فکر کرده بودم. خ  میو باعث شد ناخن ها دیدو میبه سلول ها  خجالت
 د.بودم. آنقدر فکر کرده بودم که مغزم در حال انفجار بو

 . بای فکر کردم؛ البته تقر-

 جه؟ی و نت-

  یام را به باز یشرت گلبه  یآوردم و گوشه ت نییدهانم پا ی. دستم را از جلودمیکش یق یعم  نفس
 گرفتم.

 .نمتی خوام بب  یکنم م یفکر م-

 رسد.   یو خشنود به نظر م  یراض شی که صدا دمیفهم یم

 ... یحتما. کجا بب -

 و گفتم:  دمیحرفش پر انیم



 ی شان یپر عمر کی

269 
 

 سخته. نی. با رادورونی ب امی تونم ب  یخونه! نم  ایب-

 کرد و بعد گفت:  یمکث

 . نمتیب  یباشه. پس... م-

 فعال.-

را به خانه   بهی مرد غر کیو خاموشش نگاه دوختم. من   اهیآوردم و به صفحه س  نییرا پا  لیموبا
  یته قلبم م یاما حس م،یخواهم به او چه بگو یدانستم م یدعوت کرده بودم. آن هم بدون فکر! نم 

از  یخورد! ن یبه هم م ییداشت حالم از تکرار و تنها گریبه جواب مثبت فکر کنم. د شتریخواست ب 
  یرا م ی ک ی. دلم دیرسنت گریکرد و د هیباشد که بشود به او تک   یکی باشد که مرا بفهمد.  یکیداشتم 

توانستم تمام   یبا او م دیبود. شا نییآن فرد آ  دیها نجات دهد. شا یک یتار  نیخواست که مرا از ا
ست.    یخواستم به خودم بقبوالنم که نگاهم به او ابزار یگذشته را فراموش کنم. نم یها یبدبخت

 داد. لعنت به او!  یهنوز هم در مغز و قلب من جوالن م نیراد

 

*** 

 

که تا به حال آن را  ینفت  یآب  کی تون  کیبودم با  دهیرنگ و جذب پوش  یشلوار قد نود مشک  کی
انداخته  میموها  یرو اهیبه رنگ س  یبودند. شال یگشاد و دوست داشتن شیها  نیبودم. آست  دهینپوش

 یا شهیش  یآمد. داخل ظرف  یساز از آشپزخانه م ییچا  یباندم. صدارا در اتاقش خوا نی بودم و رادو
هم درون  ین یریش  کیشوند.  ده یکه خوب د نمیآنها را بچ  یکردم جور یو سع دمیزبان چ ینی ریش

آن لذت ببرم. همان موقع ها  ی ن یریفکر کنم، از ش  یزی به چ نکهیکردم بدون ا  یدهانم چپاندم و سع 
  یم یحاال پشت در است، هول زده شدم. وقت  نییآ نکهیبود که زنگ به صدا در آمد و من از فکر ا

دادم   یلب فحش ریخوردم. ز یکرد و سکندر ری گ زیچپم به گوشه م یبروم، پا فونی خواستم به سمت آ
و خودم را برانداز کردم.   دمیدو  نهیآ یجلو  عیبود فشردم. سر دیرا که کنارش عکس کل  یو دکمه ا

 مرتب بودم؛ خودم بودم.
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  ری. زدمی کش یق یام گذاشتم و نفس عم نهیس یزنگ در آمد. او حاال پشت در بود. دستم را رو یصدا
 لب با خود گفتم: 

 . آروم!زی آروم باش دل آو-

قامتش نشست. سرم را باال آوردم و به   یگذاشتم و در را گشودم. نگاهم رو  رهیدستگ یرا رو دستم
بود.  شهی بلندتر از هم  ششیروشنش را رو به باال زده و ته ر یاش نگاه دوختم. موها یشیچشمان م
 جذاب تر است.  یطور  نیکردم ا یاحساس م 

 لب لبخند نشاندم و گفتم:  یزور رو به

 .یسالم. خوش اومد-

نبود. او آرام بود و من   یزد و جواب سالمم را داد. اما لبخندش چون من کج و مصنوعهم لبخند  او
 ! م؟یمتفاوت باش میتوانست  یشدم. چقدر م یم وانهیداشتم د

 اشاره کردم. با همان لبخند مسخره گفتم:  ییرایرا باال آوردم و به پذ دستم

 . ستی. سر پا نانیبش  ایب-

  ختنیر یرنگ نشست. به سمت آشپزخانه رفتم و مشغول چا یری کاناپه ش یلب تشکر کرد و رو  ریز
. همان موقع رمی آرامش بگ ی شمردم تا کم یلب م  ری آرام باشم، ز نکهیا یدر فنجان ها شدم. برا 

 رفتم. شی و تا مرز سوزاندن دستم پ  دمیرا شن شیصدا

 . ستی الزم ن یزی . چزی دل آو نیبش  ایب-

را برداشتم. دوباره آن    ینی. شالم را مرتب کردم و سردی ام بگ هیشده بودم. کم مانده بود گر  یعصب
بود. متوجه آمدنم   لشیموبا یرفتم. سرش تو ییرایلب نشاندم و به سمت پذ یلبخند مضحک را رو

 گذاشت.   بشیج  یرا خاموش کرد و تو  لیکه شد، موبا

 گفتم که زحمت نکش.-

 گفتم: گرفتم و  شیرا جلو  ینیس

 ؟ ینه بابا. چه زحمت -
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 : دیاش نشستم. نگاهش را در خانه چرخاند و پرس  ییکاناپه رو به رو یکرد و من رو تشکر

 کجاست؟  نیرادو-

 محو شده بود. پاسخ دادم:  گرید لبخندم

 . دهیاتاقشه. خواب یتو-

 را تکان داد و گفت:   سرش

 آها. -

ام به   یام. داشت حالم از حواس پرت اوردهین  ینی ریافتاد ش ادمیحکم فرما شد.  نمانیسکوت ب  یمدت
 خورد. لبم را گاز گرفتم و گفتم:  یهم م

 رفت!  ادمیخاک به سرم! -

 ؟ یچ-

 ینشده بودند. وا دهیخوب چ گر یها انگار د ین یریبه او ندادم و با عجله به آشپزخانه رفتم. ش  یجواب
 رفتم.  ییرایبر من! ظرف را برداشتم و به پذ

 رفته بود.  ادمی نویا-

 قشنگش شدم.  یو من باز محو خنده   دیخند نییآ

 و...  نمی. من اومدم خودتو بب نی. بشستی الزم ن-

 گرفت.  تیاز جد یاش محو شد و کم کم صورتش رنگ  خنده

 .میحرف بزن -

 ش را تکرار کردم. شدم و زمزمه وار، جمله ا رهی لحظه به چشمانش خ چند

 .میحرف بزن -
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اش چند خط نقش بست که به همان  یشانیپ  یآورد و ابروانش را جمع کرد. رو  نییپا  یرا کم  سرش
 جذاب بود. نیاندازه خطوط کنار چشم راد

 ؟یبهم جواب بد یخوا  ینم-

خواستم جواب دهم؟  یچه بود. فکر کرده بودم و م نجایا دیایگفته بودم ب نکهیدانم هدفم از ا ینم
خواهم  یدانستم چه م یکه حرف بزنم. اصال نم  دیچرخ  ینداشتم بزنم. زبانم نم  یدانم! من حرف  ینم

 بودم... جی! گمیبگو

 بودم... گنگ

 بودم... سردرگم

  دهیلم را فهمدانم حا  یمانده بودم. فقط م رهی دانم چقدر گذشته و من همچنان در سکوت به او خ ینم
 بود.

 ؟ یحرف بزن  یخوا ینم  ز؟یدل آو-

 بود! دهی. فهم میخواهم بگو یدانستم چه م ینم  یخواستم حرف بزنم. ول یم

 با مغز و قلبت.  یریبا خودت. درگ  یریدونم درگ یمن م ز،یدل آو-

کننده عطرش وارد   وانهیو د بی عج  حهی شدم. را  رهیجا بلند شد و کنارم نشست. به چشمانش خ از
زد. زن درون قلبم   یلیو بر صورت زن درون قلبم س دی ام شد. زن درون مغزم را در آغوش کش ینیب

خواست آرام    یخواست بخوابد. م یو چشم بست. خسته شده بود. م دیپتو خز  ری سکوت کرد. ز
 . ردیبگ

 ... زی. دل آومیکن میتقس مون رو با هم ی خوام زندگ ی. مرمیخوام آروم بگ ی. میری خوام آروم بگ یم-

از   ییبودم. رگه ها دهیند کیاز نزد  نیصورتم آورد. تا به حال چشمانش را چن  کیرا نزد صورتش
 بود. میآرام و مال  شیحرف زد، صدا یخوردند. وقت یدر مردمک چشمانش به چشم م یو عسل  ییطال

 ! دمی. بهت قول میطعم غم رو بچش گهید ن یذارم بعد ا  یمن نم-
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زد. نفسم  شی لرزد. اشک به چشمانم ن یچنگ انداخت و احساس کردم چانه ام م میبه گلو بغض
 . زن درون مغزم در عطرش حل شد. قطره اول اجازه خواست و... دیتنگ شد. زن درون قلبم خواب

لبان  انیگرفتند. از م یاز نگران  یرنگ  نییشدند و چشمان آ یهم جار گری! قطرات ددیگونه ام غلت یرو
 انم زمزمه کردم: لرز

 خواد...  یگاه م هیتک هیکنم دلم  یحس م -

 از زن درون قلبم بودم، اما او خفته بود.  ییام مشت کردم. به دنبال ندا نهیس یرا باال آوردم و رو  دستم

 ... یل یتنها موندم. خ یل یخواد که تنهام نذاره. خ  یرو م  یکیدلم -

دانم  یحالم خوب نبود. م  یول دم؟یلرز یم نیدانم لرزشش از چه بود. از چه چن  یبه لرزه افتاد. نم  تنم
 از بازوان او دور تن لرزانم حلقه شد.  یکه حالم خوب نبود. چشمانم را که بستم، حصار

 ذارم.  ی وقت تنهات نم چیه-

 دانم وجودم آرام گرفت. آرام!  ینهفته بود؟ چه در آغوشش بود؟ فقط م شی دانم چه در صدا ینم

*** 

کرد. مرد درون عکس لبخند بر لب داشت. چشمانش پر    یم ییخودنما وارید  یعکس هنوز رو قاب
نامش   گریتمام! د گرید یبود. خودش هم! ول یبودند. صورتش خواستن یاحساس و دوست داشتن

 ن...بود و م  یگریکنار کنار نام د

گرفته  میما بعد از سال ها تصم  ی هر دو ،یباشد. آر یگریگرفته بودم نامم کنار نام د میهم تصم من
 !می" کن ی"زندگ میبود

خواستم  یرا. م  یباز نیخواستم تمام کنم ا  ینداشت. م  ییمعنا وارید یقاب عکس رو نیبودن ا گرید
اشتباه بود. من اشتباه بودم.   نی خواستم از خسته کردن خودم و او دست بکشم. راد  ی. مرمی آرام بگ

 . میما اشتباه بود

 ماندم.   رهی برداشتم. به صورتش خ وارید یرفتم و قاب را از رو  جلو
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را به   نیراد نکهیام بود. ا یزندگ  میتصم نی بزرگتر  نیا دی. شادمیصورتش کش یرا رو انگشتانم
اجازه  گرید یبردارم و به مرد وار ید یعکسش را از رو  نکهیو از او دست بکشم. اکنم  هیخاطراتم هد

 بود.  یبزرگ میدهم به خانه قلبم وارد شود و در مغزم جوالن دهد. تصم

  یادگاری راهن یرا با پ  شی دادم و رو یدراور جا یکشو ن یقسمت آخر نیتر ییعکس را در انتها قاب
 ماند!  یاست که م شانیها ی ادگاریروند. تنها  یمادرم پوشاندم. آدم ها م

  اممیدانستم پ ی دانستم خطش خاموش است. م یرا برداشتم و نام پدر را لمس کردم. م  لمیموبا
تو را   یاز تو دلخورم. ول میها ییدانستم. اما نوشتم: "به اندازه تمام تنها یرود. خوب م  ینم شیبرا
 فرستم." یدل خودم م ی. اما برا ین یب  یرا نم اممی دانم پ یبخشم. م یم

تنگ   شیدانم چرا، دلم برا ی. دور از انتظار نبود. ناراحت نشدم. نمامدی ن هیدیرا سند کردم، اما تائ  امیپ
 شده بود.

 گفت:  یکه م دمیرا شن ش ی. صدادیبه اتاق آمد و دامنم را کش نیرادو

 ...ی... کدیماما... کد-

  یسبزش را در م یکه داشت مانتو دمشیآمده بود و حاال در خانه بود. از اتاق خارج شدم. د یکت
کند. اما من  میو صدا اندازدی را پس کله اش ب شیآورد و همزمان دهانش را باز کرده بود تا صدا

 . دمیکردم و او را در آغوش کش یدست شیپ

 دلم برات تنگ شده بود.-

 و گفت:  دیچ یهم دستانش را دور تنم پ او

 سالم دختره نکبت! -

  یو عقب رفتم. او دوست داشتن  دمیداد. خند یم اسی یبو شیفرو رفت. موها شی موها انیم سرم
 خدا به من بود. هیهد نیتر

 . میحرف بزن دیبا-

 زد.  طنتیآلوده به ش  یرا باال فرستاد و لبخند شی ابروها
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 .میحرف بزن  دیآره، با-

 خواهرم بود!  یبود. کت  یدوست داشتن  یکه خنده ام گرفت. کت دی" را چنان کشدی"با کلمه

*** 

صورت بزنم. عالقه   یبه پهنا یشد لبخند یباعث م  نییآ  یو صدا نیکودکانه رادو یقهقهه ها یصدا
خانواده شکر    کی نیری شد خدا را بابت طعم ش یداد و باعث م یقلبم را قلقلک م نیبه رادو نییآ

داد آنقدر   یو وجودش به من م نییکه آ  ینبود، اما حس خوب یهنوز خبر نکهید اکنم. با وجو
منت عادت کنم و آن را از دست دهم  یحضور ب  نیبه ا نکهیشد بترسم. از ا یبود که باعث م تبخشلذ
.  دمیترس  یکه دوست داشتم را از دست داده بودم که از خوش بودن م ییزهای. آنقدر چدمیترس یم

 ترساند. یا ملبخند زدن مر

  کایهم در آمر گریماه د کیداشت   میبازنگشته بود و تصم رانیبا وجود اتمام درمانش هنوز به ا نیراد
دور   گریدوباره مان چگونه خواهد بود. فقط به خودم قول داده بودم د داریدانستم د یبماند. نم

را نزد  شکه قلب عشق  یو مهرگان  نیبار در مقابل راد  نیمان را خط بکشم و ا نی احساس ممنوعه ب
  یکنم. م یزندگ   گریبار د کیخواهم   یکه م میرا محکم بفشارم و به آنها بگو نیی دست آ د،ید یمن م

 کنم!  یبار را واقعا زندگ نیخواهم ا

و   یشیعطرش جلوتر از خودش حضورش را اعالم کرد. سر که چرخاندم، نگاهم در نگاه م یبو
 لبخند زدم و گفتم:  شی کرد. به رو یرا مهمان وجودم م  تینگاه امن ن ینش نشست. امهربا

 ؟ یخوا  یم یزیچ-

. به اندازمیب  نییاش خجالت بکشم و سرم را پا رهی سکوت نگاهم کرد که باعث شد از نگاه خ در
 یکرد. لبخند زدم و موها ینگاهم م رهیزد. هنوز همان طور خ  نهیداد و دستانش را به س هیتک نتیکاب

  ل. گفت شامیخواست راحت باش ی دادند پشت گوش فرستادم. م یرا که صورتم را قلقلک م  یمزاحم
 میرمستق یغ یدانستم. من به طور یراه را م نیا  انیسر نکن. من هم اطاعت کردم. خودم پا

در شناسنامه. او   ید و نه ناماز حلقه بو یازدواج را قبول کرده بودم. اما فعال نه خبر یدرخواست او برا
 نشان دادم.  لیفقط خواسته اش را گفته بود و من هم خودم را ما

 دارم.  یکنم نقص  یحس م  یزن ی بهم زل م یطور نیا-
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 را به چپ و راست تکان داد.  سرش

 . یندار  ینقص چیتو ه-

 بودم.  شیزدم. حاال درست رو به رو نهیدادم و دستانم را به س هیتک نتیهم مثل خودش به کاب من

 من پر از نقصم.-

 جلو گذاشت و زمزمه کرد:  یگرفت و دستانش را از هم جدا کرد. قدم  نتیاش را از کاب هیتک

 . ستین  یعنی نم،یب  یکدوم از اونا رو نم  چیمن ه-

را گاز گرفتم تا   میلب ها ی. نفسم تند شد. ولدیکوب نهیجلو آمد. قلبم به تالطم افتاد و خود را به س  باز
 آورد.  یسرم م ییمان دارد چه بال نیب  یکی نفهمد نزد

اش  نهی س یتنش وجودم را در بر گرفت. دستم را رو ی. گرمادیآمد و تنم را در آغوش کش  جلوتر
گوشم   یحوال   ییآورد و جا نییدستم حس کنم. سرش را پا ریرا زتوانستم کوبش قلبش   یگذاشتم. م
 زمزمه کرد: 

 ؟ یگیسوال ازت بپرسم، بهم راستشو م هی-

سوزاند.  ی خورد و آن را م یداغش به پوست گردنم م ی حرف تنها سرم را تکان دادم. نفس ها بدون
 : دیبه همان حالت زمزمه وار قبل پرس 

 ؟ی کن  یفکر م نیبه راد-

  دمیخشک شده ام کش یلب ها ی. زبانم را روامدی باال ن ی لحظه ا یدر قلبم شکست و نفسم برا یزیچ
  یدانستم! من لعنت یپروراندمش؟ نم یکردم؟ باز در سر و قلبم م یفکر م  نیو آنها را تر کردم. به راد 

 گفتم:  یدانستم! اما دهان باز کردم و با لحن محکم و قاطع یدانستم! نم ینم

 نه!-

. اضطراب باعث شد لبم را  دیچرخ یصورتم م یاجزا یفت و به چشمانم نگاه کرد. نگاهش رو ر عقب
 . دستش را باال آورد و با انگشت شستش لبم را از چنگال دندانم رها کرد. رمی گاز بگ
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 ؟ یمطمئن -

 با همان لحن محکم پاسخ دادم:   باز

 مطمئنم. -

 یرا باال داد و با صدا شی. ابروهادیچرخ شی تارها ان یرفت و انگشتانش م میموها انیم دستش
 گفت:  یآرام

 کنم.  یخوام تو رو بهشون معرف یخانواده ام اومدن تهران. م-

دانستم  یآماده بودم؟ نم یدارید ن یچن  یرا به هم فشار دادم. برا میانداختم و لب ها نییرا پا نگاهم
 شد.   یانجام م دینه، اما با  ای میایبر ب دارید  نیتوانم از عهده ا یم

 . ستین  یمشکل-

در کم داشتند.  ینوازش نیچن م ی. چقدر موهادندیرقص میموها انیم گوشانهی باز هم باز انگشتانش
 به نگاهش بود. رهی آورد. نگاهم خ نیی تن بودم. سرش را پا نیا ازمندیچقدر ن

 باهام؟   یمون یم-

کرده بودم گذاشتم. نگاهم را از  ه یکه به آن تک ینت یکاب ی آوردم و لبه  نییام پا نهی س یرا از رو دستانم
 ام بود. یمتر یلیکه حاال در چند م دمیلبانش کش یچشمانش رو یرو

 مونم.  یم-

 کنم   یخواستم زندگ یکنم. من فقط م یخواستم زندگ  یم

 عقب برد..  یاپن نشاند.  دستانم را دور گردنش انداختم. سرش را کم  یکرد و مرا رو بلندم

 ؟یدوستم دار-

را در نگاهش   یاز جانب من بود. نگران  ی. منتظر جوابد یلرز یاش م رهینگاه خ یچشمانم رو مردمک
 خواندم. زمزمه کردم:  یم

 خوام دوستت داشته باشم. یم-
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 زد:  لب

 دوستم داشته باش. -

 آمد و با همان لحن و تن صدا ادامه داد: کیسرش نزد دوباره

 من دوستت دارم. -

 یاما همان موقع صدا د،یبگو  یزی و دهانش را باز کرد تا چ دیکش شیموها  انیرا م  شیپنجه ها  
  نتیکاب  یاز آشپزخانه خارج شود. از رو عیو سر اندازدیبه من ب ینگاه میباعث شد ن نیرادو هیگر
را در آغوش    نیمن، او رادو دنیو با عجله به دنبالش از آشپزخانه خارج شدم. قبل از رس دمیپر نییپا

. جلو رفتم و ختیباره قلبم فرو ر  کیآن صحنه، به  دنیدر آرام کردنش داشت. با د یو سع دهیکش
 کرد. ینم  هیگر گرید نیکنارش زانو زدم. حاال رادو

 شده بود؟  یچ-

 داد:  و پاسخ دیرا بوس   نیرادو  یشانیپ

 کرده به گوشه فرش و افتاده. ری . پاش گ ستی ن یزیچ-

 دو دست باال آورد و با خنده گفت:  یرا رو  نیرادو بعد

 ها!  یکن هیگر گهید نمینب ؟یکش یخجالت نم  شه؟یپسر هم مگه انقدر لوس م-

 . دیخند دیام را د رهینگاه خ  یلحظه نگاهش کرد. به سمتم برگشت و وقت چند

 ؟ یکن ی نگام م  ینجوریچرا ا-

  

 . دیرا بوس نیرادو یو چند بار پشت سر هم گونه   دیپاش  میبه رو یپرمهر لبخند

 داشته باشم.  یشکل  نیپسر ا هیدوست داشتم  شهیمن هم ی باورت نشه، ول  دیشا-

 و چشمک زد. دیکش یق یعم  نفس
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 . یرسون ی منو به آرزوم م  یدار-

تواند مرا خوشبخت کند. او   یطمئن بودم که او مم گری . حاال ددیاش خون به صورتم دو یبزرگوار از
 خواستم. یبود که م یهمان مرد

*** 

بلوندش و   یموها یرنگ، شال سرخ رو یخاکستر  یبا مانتو دمیرا د یکه نگاه کردم، زن نهیآ به
. مژه  ملینازک و ر  یمات و سرخ و خط چشم یشده از رژ  لی که تشک ی شیبه همان رنگ با آرا یشلوار

حه  یرو برداشتم و به تنم زدم تا را  زیم یرو یشدند. عطر خوشبو یم دهید شهی پرپشت تر از هم میها
  یکوچکش را مرتب کردم. پسرم برا ونیزانو زدم و پاپ  نی رادو یام را نوازش دهد. جلو ین یخوش آن ب
 شده بود. ییخودش آقا

 فمی و به ک  دمیرا کش  نیادوساختمان منتظرمان بود. دست ر یجلو نییبه صدا در آمد. آ  فونیآ زنگ
کردم، زمزمه وار  یرنگم را پا م یمشک  یپاشنه پنج سانت یچنگ زدم. همزمان که داشتم کفش ها

 گفتم: 

 منتظرمونه.  نییپا-

 . دمیانداختم و خند نیبه رادو ینگاه مین

 به بعد قراره بابات باشه. نی. از اگمیبابات... باباتو م-

 کی شهیبود حدودا چهل ساله که هم  یخورد. زن  ییواحد رو به رو هیرا که گشودم، چشمم به همسا در
. به او که داشت دکمه  یلب ریبود و سالمش ز یچشم  ری کرد، نگاهش به من ز  یسر م یچادر مشک 

 فشرد لبخند زدم و در واحد را قفل کردم.  یآسانسور را م

 د؟ی. خوب هستیسالم خانم جمال -

 و پشت سر او که در آسانسور را باز کرد و وارد شد، قدم در آسانسور گذاشتم. دمیرا کش  نیرادو دست

 سالم. ممنونم.  -
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کردم.   یخودم حس م  یزن را رو ی  رهی دادم. نگاه خ هیآسانسور تک ی نهیانداختم و به آ نییرا پا سرم
 دهان باز کرد و گفت:  م،یسرم را باال آوردم و تا چشم در چشم شد

 هستند. یعصبان  یاومده کم  شیکه پ ی ها به خاطر موضوعات هیخانم نواب، همسا-

 : دمیو پرس دمیدر هم کش ابرو

 ؟ یچه موضوعات-

 یطبقه همکف را اعالم کرد. او جلوتر از من خارج شد. جلو یضبط شده ا یو صدا   ستادیا آسانسور
 .  ستادیآسانسور ا

خونه تون و معلوم    یتو ادیمرد م کینداره. هر روز هم که  یبچه اصال صورت خوب هیزن تنها با  هی-
 .  میایکنار ب  میتون یاوصاف ما نم ن یچه خبره. با ا ستین

  یزد که قلبم را به درد م یرا م  ییحرف ها میرمستقی باز مانده بود. داشت غ شی از حرف ها دهانم
 جلو گذاشتم و گفتم:   یآوردند. قدم

 حرف ها؟  نیاز ا هیرتون چ خانم، منظو-

 لبش به نشانه پوزخند کش آمد و گفت:  گوشه

 . ممنون. روز خوش!دیببر یا گهید یو کارهاتون رو جا دیلطفا مراعات کن -

. دیکش ی م غیدر مغزم ج  یخارج شد. انگار کس نگینگاه مبهوتم گذاشت و از پارک یسپس از جلو و
بودند که از  زی رآمی چنان مخرب و تحق شی زد. حرف ها ش ی و اشک به چشمانم ن دیدو میبغض به گلو
 یرا بشنوند. دلم م میصدا ا یکه تمام دن یبزنم، جور ادیخواست فر یآمد. دلم م یخودم بدم م 

زن حق   نیا یحرف ها، نگاه ها نی قضاوت ها، ا نیبزنم که حنجره ام پاره شود. ا  غیج  یجور استخو
 من بود؟

 دمیچشمانم کش ریگذاشتم. انگشتانم را ز یمنتظرش م  نیاز ا شی ب  دیدر منتظرم بود. نبا یجلو نییآ
که به خودرواش   نیی خارج شدم. سر آ نگیبلند از پارک یرا پاک کردم. با قدم ها  شانیو نم نشسته رو

 زدم. یداده بود باال آمد. لبخند لرزان و کج و معوج هیتک
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 سالم.-

را   شیپا  یو او خودرو را به حرکت در آورد. کس میگشاده داد. درون خودرو نشست ییرا با رو جوابم
واقعا داشت   تی وضع نی. ادیپاش یام م نهیس یها وارهیفشرد و خون به د یقلب شکسته ام م  یرو
آدم   هباشد خودم را ب ازیکه در آن ن ییشده ام. جا ریس  یدم از زندگکر یکرد. حس م یام م وانهید

جامعه، من فقط   نیبود. در ا ایدن یجا نی تر زی نفرت انگ میثابت کنم برا نندیب ی که هرروز مرا م ییها
  یرا م  فمیزبان و نگاه آدم ها آنقدر تن نح یزی . ترمیشد تا آرام بگ ینفسم قطع م  دیمردم. با یم دیبا

شعور مردم   یکاش کم  شت؟دا یسر ناسازگار ایشد. گناه من چه بود که دن ی آزرد که طاقتم طاق م 
کند و القضا مادر هم هست، خراب   یم ی که تنها زندگ  یزن  دندیفهم یرفت. کاش م  یمان باال م

 یمغزها  دندیفهم ی! کاش م ستیب بودن نارتباطش با مردان از سر خرا دندی فهم  ی! کاش م ستین
  م؛یما هم انسان دندیفهم یپرواند. کاش م یرا در خود م یض یافکار مر نیخودشان خراب است که چن

در کنار خانواده اش داشته باشد، اما  یآرام خوب یدوست دارد زندگ ی. هر زنمیکردن دار یحق زندگ
با او نساخته. زن ها مظلوم اند    یداشته. اگر تنهاست، زندگ  یبا او سر ناسازگار ای اگر تنهاست البد دن

 ! زن ها بدبخت اند! ند. زن ها مظلوم ارندی گ یمذکر کنار خودشان معنا م کیکه با 

 : د یپرس یکه م  دمیرا شن نییآ یصدا

 شده؟ یزی چ ؟یفکر یچرا تو-

 میزنم. خواستم بگو  یپندارند و او پاک است سر و کله م  یکه او را خراب م یدارم با زن میبگو خواستم
که او را بارها و بارها به خاطر چرخ روزگار   ی بکشد. زن ادی خواهد از قضاوت ها فر یدر مغزم م  یزن

تا شب   زدیخ   یبر م باز خوا کند، او هر صبح که  ینم یکه زندگ  ی" و "خراب" خوانده اند. زنیابانی"خ
 ! ردیم یم

 گفتم:  فیضع ییافکار درون مغزم را خفه کردم و تنها با صدا اما

 . فقط مضطربم.ستی ن یزیچ-

! 

*** 
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بود و او  ستادهیکنارش ا نیلبخند بر لب شدم. همسرش آذ یواحد باز شد و چشم در چشم دلربا در
 و گفت:  دیگونه ام را بوس یهم لبخند بر لب داشت. دلربا با مهربان

 .یسالم خانم. خوش اومد-

 را بلند کرد.  نی خم شد و رادو سپس

 حال تو چطوره پسر خوب؟-

وار  وانهیجوابم را داد و خوش آمد گفت. قلبم د ییسالم دادم و او هم با متانت و خوشرو نی به آذ رو
. اضطراب باعث شده بود کف دستانم عرق کند. دلربا ما را به داخل خانه دیکوب  یم هنیخودش را به س

 و گفت:  فشرددستش  انیدستم را م نییآ م،یشو یی رایوارد سالن پذ نکهی کرد. قبل از ا  ییراهنما

 استرس نداشته باش. -

 افتهی  نتیقلم ز اهی از س ییبا تابلوها شی وارهایروشن داشت و د یمدرن از رنگ ها یون یدکوراس خانه
  یزن  یو بعد رو  باروی خوش اندام و ز  یدختر یابتدا نگاهم رو م،یگذاشت ییرایبودند. پا که در سالن پذ

 دراز کرد.  تم لب دستش را به سم  یرو  ینشست. دختر جلو آمد و با لبخند یجد یبا چهره ا زنقشیر

 . نییهستم؛ خواهر آ نیلیسالم. آ-

 فشردم و لبخند زدم.  یرا به گرم دستش

 هستم. خوشبختم. زیدل آو-

 انداخت و گونه اش را بوسه باران کرد. نییدست دور شانه آ نیلیآ

 دکتر!  یدلم برات تنگ شده بود آقا-

 . دیبوس یو طوالن  قیرا عم نیلیآ ی شانیو پ  دیخند نییآ

 منم دلتنگت بودم. -

  یبرخورد کنم. اما نم یکردم آرام باشم و عاد یسع است. نییدانستم زن حاضر در سالن مادر آ یم
 گذاشت.  یشد. دلشوره نم
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 را به سمتش دراز کردم و گفتم:  دستم

 هستم. حالتون خوبه؟  زیسالم. دل آو-

مکث اضطرابم را   ن یلحظه به من و بعد به دستم که به سمتش دراز شده بود نگاه کرد و هم چند
 کرد. در آخر، دستش را در دستم گذاشت و گفت:  شتریب

 . خوشبختم.نیی هستم؛ مادر آ نامیفر-

به من   ی. بعد عقب رفت و نگاه دیجلو آمد و مادرش را در آغوش کش نییرا تکان دادم که آ  سرم
 زدند.  یشمانش برق مانداخت. چ

 که بهت گفتم. یخانوم زیهمون دل آو نمیا-

 را باال فرستاد. شیابرو نامیفر

 . دمیشن  ادیرو ز  فشی بله، تعر-

 گفت:   یکه م دمیرا از پشت سرمان شن  نیآذ یصدا

 .گهید دینیبش د؟یهست یمنتظر چ -

را از او   نی . با عجله جلو رفتم و رادودیرا بغل کرده بود سر رس  نیکه رادو یموقع دلربا در حال همان
 گرفتم. زمزمه کردم: 

 ممنون. -

 نکردم.   یکار-

 اشاره کرد و گفت:  ی به مبل دونفره ا نییآ

 . نیبش ای جان، ب یدل-

به آن اشاره   نیی که آ یمبل یانداختم و رو نیینشست. سر پا نیبه رادو  نامیفر رهینگاه خ  یرو نگاهم
تختم دراز بکشم و   یخواست بروم خانه، رو یگرفت. دلم م یمن جاهم کنار  نیی کرد نشستم و آ  یم

 آزرد.  ی مرا م رهی خ ینگاه ها  نیکنم. ا هیتا صبح گر
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زانوانش    یما نشسته بود و دستانش رو ییمبل رو به رو ی. رواورمیباعث شد سر باال ب نیآذ یصدا
 بودند.

 .دیخوش اومد  یلیخب، خ -

  نیو به تک تک مان تعارف کرد. در همان ح دیسر رس یچا ینی لب "ممنون" گفتم. دلربا با س ریز
 گفت: 

کرد، االن اطراف   یم یکنار ما زندگ  یزمان  هیخونه ما.  ی رو بکشون   نییتو آ نکهیجون، مگر ا زیدل آو-
 ما رو.  رهیگ ینم  لیتحو گهی. دشهینم   داشیخونه ما هم پ

 گفت:  نییآ

 زن داداش؟ هیحرف ها چ  نیا-

 باال انداخت.  یشانه ا  دلربا

 . قتهیحق  نیع-

را   شی . ابروهاندیرا بهتر بب  نیام نشسته بود، سرش را خم کرد تا صورت رادو یمبل کنار یکه رو نیلیآ
 . دیکش نیلپ رادو یباال داد و پشت انگشت اشاره اش را رو

 پسر! یجانم! چقدر تو ناز یا-

 را عقب دادم.  نیرادو  یزدم و موها  لبخند

 ! یخاله. شما از من نازتر  یبگو مرس-

 گفت:  یو آرام فی ضع یآورد و با صدا ک یو چشمک زد. سرش را نزد  دیخند نیلیآ

 بغلش کنم؟  شهی. مهیعمه واژه بهتر-

 چرا نشه؟!-

 .دیرا بغل کرد و خند نیرادو
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 کوچولو؟  هیاسمت چ-

 . نیرادو-

و    رهیخ ینگاه ها نیانداختم. ا نیینشست و سرم را پا  نامی فر رهی نگاه خ یوکه چرخاندم، نگاهم ر سر
 . ختیر یمعنادار اعصابم را بر هم م

به دنبال برادرش    یحرف چیه یهم ب نییاشاره کرد که دنبالش برود. آ نییاز جا برخاست و به آ نیآذ
لب  ی رو یبود. دلربا از جا بلند شد و با لبخند نیسرگرم رادو بیعج نیلیراهرو گم شد. آ  چیدر پ

 گفت: 

 اوضاع چطوره.  نمیآشپزخونه بب   رمیم-

 گفتم:  عیسر

 ؟ یکمک الزم ندار-

 داشت گفت:  یکه به سمت آشپزخانه قدم بر م  یحال  در

 . زمی نه عز-

 زودتر برگردد.  نییباعث شد به سمتش سر بچرخانم و در دل آرزو کنم کاش آ نامیفر یصدا

 گه؟ی بود د زی ل آواسمت د-

و   دیاش را جلو کش یشم یسبز  ی لب "بله" زمزمه کردم. روسر ریرا به نشانه مثبت تکان دادم و ز سرم
محارم او هستند،  یهمانیم نیتمام افراد حاضر در ا یگره اش را سفت کرد. در دل با خود گفتم وقت

 ندارد. یردم که به من ربط ک  یادآوری سر کردن. اما بالفاصله به خودم  یست به روسر یازیچه ن

 خانواده ات کجا هستن؟-

شد   یمانتوام چنگ بزنم. کاش باعث نم  یشد به پارچه   ی. کاش باعث نم دیپرس یخانواده؟! کاش نم
 . فتمیبه تته پته ب

 ما... مادر و برادرم فوت شدن. پدرم هم کرمانه.-
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 کرد؟! یبه حال من م یکه نبود، زنده بودنش چه فرق یگفتم پدرم هم فوت شده. پدر ی م کاش

 کرد. یم فیازت تعر یلیمن خ نییآ-

 زدم.   لبخند

 لطف داره.  نییآ-

 کرد و گفت:  یدست شی پ نیلیباز کرد، آ گرید یگفتن حرف  یدهان برا نامیفر تا

 ! یکن یم چیمامان جان امون بده. بنده خدا رو چقدر سوال پ-

 ان داد و شانه باال انداخت. دستش را در هوا تک نامیفر

 . میزن  یحرف م  میدخترم، ما فقط دار-

 گفت:  یکه م دیدلربا از آشپزخانه به گوشمان رس یموقع صدا همان

 شام.  دیبفرمائ-

  تی دلربا عالوه بر موفق دمیشده بود و آنجا بود که فهم دهیچ قهیساده بود، اما با سل  نکهیشام با ا زیم
ام را   ین یخوش فسنجان ب یست. بو  یدیانسان مف زیخانه و خانواده اش ن  یاز خانه، برا رونیب

 . فتدی شد شکمم به قار و قور ب یکرد و باعث م ینوازش م 

 دلربا داد و گفت:  لیمهربان تحو یداشت، لبخند شی پ  یقیکه تا دقا یتیبرعکس تمام جد  نامیفر

 عروس گلم.  میبهت زحمت داد  یل یخ-

 گرفت.  ن ییبرداشت و به سمت آ زیم یرنج را از روب  سی د دلربا

 ؟ یمامان جون؟ چه زحمت هیحرف ها چ  نیا-

 سرش را کنار گوشم آورد و زمزمه کرد:  نییآ

 برات برنج بکشم؟ -

 را به سمتش گرفتم مثل خودش پاسخ دادم:  بشقابم
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 .شمیممنونت م-

 : دی . پرسختی ر زی خودش ن  یو سپس برا دیبرنج کش میرنگ برا دیحرف درون بشقاب سف یب

 ؟ یالزم ندار یزیچ-

 ی. همان موقع صداختمیخورشت فسنجان گوشه بشقابم ر یتکان دادم. قاشق  یرا به نشانه منف  سرم
 . اورمیدلربا که مخاطبش من بودم باعث شد سر باال ب

 ارم؟ ی کوچولومون بشقاب جدا ب یبرا-

 آوردم و گفتم:  رونیرا ب  نیقاشق کوچک و مخصوص رادو فمیزدم و سرم را تکان داد. از داخل ک  لبخند

 نشده که جدا بخوره.  ی. هنوز اون قدردمیخودم بهش م ینه، ممنون. از غذا-

من بود. گوشه  یرو نامیفر رهیگذاشتم. سر که باال آوردم، نگاه خ نیاز غذا دهان رادو یقاشق سپس
 گذاشتم.  نیدر دهان رادو گرید  یو قاشق دمیلبم را جو

 بچه کجاست؟  یبپرسم بابا شهیم-

کرد. قاشق را درون بشقاب گذاشتم و داشتم  یانداختم که او هم داشت نگاهم م نیی به آ ینگاه مین
 . دمیرا خطاب به مادرش شن نییآ یکردم که صدا یم  نیکلمات را در مغزم سبک و سنگ

 مامان جان... -

 و گفتم:  دمیحرفش پر انیم

 پدرش فوت شده.-

 . دینوش  وانشیدرون ل اتی از محتو یباال انداخت و جرعه ا ییابرو

 شما فوت شدن... کانی چه جالب! تمام نزد-

 ادامه داد:  یو با لبخند د یکوب زیم  یرا رو وانیل

 دخترم. -
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  یگونه رفتار م نیتنها با من ا نکهیو ا  ختی ر یبود که اعصابم را بر هم م یو جد بی زن آنقدر عج نیا
 خواست از من؟  یقابل تحمل بود. چه م ریغ میکرد برا

.  ستیکس ن چی. نه تنها من، بلکه هستمیدست خداست. من مسئول مرگ آدم ها ن  یمرگ و زندگ -
پدر   یرو هم دوست نداشتم که بچه ام ب  نیقطعا منم دوست نداشتم مادر و برادرم رو از دست بدم. ا

 بشه.

 نگاهم کند گفت:  نکهیا نبدو

که پسر من رو از راه به در   ستی ن نیا یبرا یخوب لیپدر بزرگ شه دل   یبچه ات ب یخوا ینم  نکهیا-
 بچه ات جبران شه. یبهونه کمبودها نیتا به ا یکن

  ینگاه م  نامیبه فر رهی خ یجمع با نگاه  ی. نه تنها من، بلکه تمام اعضادیاز حرفش سوت کش مغزم
  شی. اشک به چشمم ناورمیبر زبان ب  یتوانستم کلمه ا یبود که نم  نیچنان سنگ میبراکردند. حرفش  

 تشر زد: نییدر برابر چشمانم نقش بست. آ هی زن همسا  ریزد و تصو

 مامان!-

 پاک کرد. یکرد دهانش را با دستمال کاغذ یکه به پسرش نگاه م  یدر حال یال یخ  یبا ب  نامیفر

 جانم مامان؟-

هول دادم. بغض   یروسر یبود را دوباره تو دهیصورتم دو  یام رو یروسر  ریکه از ز یمزاحم  یمو طره
 تکان دادم و گفتم: یشد. سرم را با ناباور  یتر م ن یو سنگ  نیهر لحظه سنگ مینشسته در گلو

 رو از راه به در نکردم!   نییمن آ-

 را باال فرستاد و گفت:  شی ابروها

 ؟ یذار یم یرو چ  نیواقعا؟! اسم ا-

 کرد و گفت:  یان یپادرم  نیآذ

 . میمامان، بهتره شاممون رو بخور-
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 را درون دهانش گذاشت.  ش یاز غذا یشانه باال انداخت و قاشق  نامیفر

 پسرم.  میکن  یو در کنارش صحبت م میخور  یشاممون رو م میدار-

را از راه به در    نییاز اشک تار شد. من آ  یپشت پرده ا رشی . تصودیکش ری ت یرحم  یهمه ب نیاز ا قلبم
  یبرا ییاشتها گریخورم، اما من د  ینم یزی چرا چ دیکرده بودم؟! دلربا به بشقابم اشاره کرد و پرس 

هم  یقاشق دوکردم و  یباز میبا غذا  یبرد نداشتم. کم یکه ابتدا هوش از سرم م  یخوردن فسنجان 
  نییشد. آ  یبود و جدا نم  دهیچسب میستم، اما به گلوبفر نیی کردم بغضم را با دوغ پا  یخوردم. سع

در جمع   نی کرد. انتظار نداشت مادرش چن  یم یباز شی با غذا زی ام شده بود. او ن یمتوجه حال خراب
با   نیچن  ن ییخانواده آ یاعضا گر ید یرا از او نداشتم. وقت یرفتار نیکند. من هم انتظار چن  رمی تحق

  نامی آنها باشد، اما انگار فر هیشب  یزیبا من رفتار کرده بودند، انتظار داشتم مادرش هم چ  ییخوشرو
بر جمع حاکم شده بود و فقط   ین یشد. سکوت سنگ ینم یدلش اصال به بودن من کنار پسرش راض 

خواست   یو دلم م شکستدوباره سکوت را  نامیشد. فر  یم دهیقاشق و چنگال بود که شن یصدا
 کنم ساکت شو!" یبزنم: "خواهش م ادیسرش فر

رو به عنوان  وهیب  یتو رهیبگ  میباعث شده پسرم تصم   یصورتت دار یکه تو یزی ر ییبای ز دیشا-
 عروسش انتخاب کنه. 

را با درد به هم فشردم و به قلبم   می" در سرم زنگ زد و باز اشک را به چشمانم دواند. لب ها وهی"ب کلمه
 : د یزد توپ یکه حرص در آن موج م ییبا صدا  نییگفتم آرام باشد. آ

 مامان!-

 ابرو باال انداخت و ادامه داد: نیی توجه به آ یب  نامیفر

 . حاال هر چند که مطلقه ست.باترهیمن از تو ز یباشه، گل ییبای . اگه به زستیطور هم ن  نینه؛ ا یول-

و    دیبشقابش کوب یشده بود، قاشق و چنگالش را تو یکه عصب نییکردم. آ  یقلبم را حس م شکستن
 شد. دهیکش  کیسرام یرو یبد  یبا صدا  یاز جا بلند شد که صندل یجور

 .میباره حرف زده بود نیمامان ما قبال در ا-

 داد: ادامه نی سمت من برگشت و با همان لحن خشمگ به
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 ! میریبلند شو، م -

و   نیلیصورتش را با دستانش پوشاند. نگاه آ یبا کالفگ نیشدن دادم. آذ یاجازه جار میاشک ها به
بلند    یصندل  یرا از رو نیکه رادو یصورتم پاک کردم و در حال  یرا از رو میبود. اشک ها نی دلربا شرمگ

 کردم، خطاب به دلربا گفتم:  یم

 بهت زحمت دادم. دیببخش-

 انداخت و زمزمه کرد:  نییسر پا  دلربا

 نکردم.  یکنم. کار یخواهش م-

 در هم گره کرد.  نهیس  یو دستانش را رو دی ابرو در هم کش نامیفر

 لطفا.  زیاشک تمساح نر-

  ریمچ دستم را اس نییم. آصورتم آوار شدند. به هق هق افتاده بود یرو یشتری با شدت ب  میها اشک
 خطاب به مادرش گفت:   نیخشمگ  یحصار دستش کرد و با لحن

زن، قراره   نی. ایکن  یصحبت م  یطور نیا زیباشه که با دل آو  یبار  نیآخر نیا دوارمیمامان، ام-
 به بعد باهاش درست صحبت کن. به انتخابم احترام بذار.  نیمن باشه. از ا یزندگ   کیشر

*** 

  یم یبود. احساس پوچ دایاز تک تک رفتارش هو تی در هم گره خورده بودند و عصبان شی ابروها
بود.    یخال یزی کرد. مغزم از هر چ  یرد م  یک ی یک یها را   ابانیکردم. خ یهم نم  هیگر یحت  گریکردم. د
 .میکرد یبود که از آن عبور م   یابانیتم، خکه به آن توجه داش یزیتنها چ 

 سکوت، دهان باز کرد و گفت:  یطوالن قهیدق  نیبعد از چند باالخره

 خوام.  ی مامانم ازت معذرت م یمن بابت حرف ها ز،یدل آو-

 یرا به رقص وا دارد. دلم م می خنک صورتم را لمس کند و موها میتا نس  دمیکش نییپنجره را پا  
بار به آسمان خدا   نیسقف اتاقم، ا یدراز بکشم و به جا نیزم  یها رو یحوال  نیهم  ییخواست جا
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که در حقم شده فکر کنم که   یینگاه بدوزم. آن وقت آنقدر به تمام کمبودها و مشکالت و ظلم ها
 مثل کما.  یزی داشتم؛ چ اجیاحت یطوالن  یچشمانم گرم شوند و بخوابم. به خواب 

 محبِت با اصل و نسب کجا؟  نیی بچه کجا و تو دکتر آ ه یخانواده با  یب یوهیگفت. مِن ب  یراست م -

 من نشست و بالفاصله دوباره نگاهش را به جاده دوخت.  ی بهت زده اش رو نگاه

 ؟ یگیم یدار یچ-

  تشیمظلوم یرادر آغوشم به خواب رفته بود. صورتش در خواب به شدت معصوم بود. دلم ب نیرادو
در شکمم   ینی خواند که نگهش دارم. کاش همان موقع که جن یسوخت. کاش افسانه در گوشم نم  یم

کردم. گناه دارد طفل معصوم! گناه دارد که نسبت به هم سن و ساالنش پر از    یبود کارش را تمام م 
 باشد.  کمبود

 جا تموم شه.  نیخورم. بهتره هم یمن به تو نم -

  یجاده توقف کرد. دلم نم هی را با حرص فوت کرد و راهنما زد. چند لحظه بعد، در حاش   نفسش
خواست نگاهش کنم باعث شد دستورش را اطاعت   یخواست نگاهش کنم، اما لحن قاطعش که م 

 کرده و سرم را به سمتش بچرخانم. 

صدف و گفت   یودرس و امثالش بودم مامانم دست گذاشت ر ریکه من درگ شی چند سال پ  ز،یدل آو-
. چون مامانم گفته بود، ارمینبودم که نه ب ی . منم کال پسر سرکشدیشیم یو زوج خوشبخت  دیایبه هم م

 گفتم چشم و همون جا اسم صدف اومد کنار اسمم.

شد، چون چشمان براقش محزون و اخم   نیی در وجودش باال و پا یزینام "صدف" چ یادآوری با  انگار
 از هم باز شدند. شیها

 .می. پر از تضاد بودری پسر آروم و سر به ز هیبود و من   یی ایدختر بلندپرواز و رو هیدف ص-

 یاز گذشته را م یری تصو شیرو به رو یاز من گرفت و به رو به رو چشم دوخت. انگار در جاده  نگاه
 او بودم.  ره ی اما من هنوز خ د،ید

ها شده بودم. اومدم  وونهیام دگرگون شه. مثل د یزندگ یو تلخ   بیاون حادثه باعث شد به طرز عج-
دلربا هستم. چون من رو از   ونیکرد تا درمان بشم. من مد  یم یریگیو دلربا. دلربا پ  نی آذ شیتهران پ 
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نابود شم و از   . مامانم باعث شد ی قبل نییبهتر از آ یبشم حت یاون منجالب نجات داد. کمکم کرد آدم 
من  یمامانم برا شهیکردم. هم  یبه حرف مامانم زندگ   یمامانم بود. از همون بچگ  ری همه دور. تقص

 گرفت.  میتصم

 کش آمد و سرش را با تاسف تکان داد. شخندی لبش به نشانه ن گوشه

خوام   یمبار   نیمن ا یبار سارگله. ول  نیمن ا یو انتخابش برا رهی بگ میخواد برام تصم یاالن هم م-
 .رمیبگ  میام تصم یزندگ  یخوام خودم برا ی خودم انتخاب کنم. م 

بود که باعث شد تپش قلبم باال برود. دستش   یزیسمتم سر چرخاند و نگاهم کرد. در چشمانش چ به
 به چشمانم ادامه داد:  رهیکرد. خ  یاز دستانم را در حصار خود زندان یکی جلو آمد و 

خوام باهات آروم   یکنم. م میام رو با تو تقس یبه بعد زندگ  نیخوام از ا ی. میتو انتخاب من  ز،یدل آو-
 بشم. پس بمون! 

 نکردند، دروغ گفته ام. زمزمه کردم:   قیرا به وجودم تزر  یحس خوب ش یحرف ها میبگو اگر

 اما مامانت... -

 را به نشانه سکوت باال آورد.  دستش

 .شهیبه مرور زمان درست م -

 دم: ز لب

 . دوارمیام-

*** 

گذشتند.   ینگاهش م  یمختلف از جلو ی. خودروها و رهگذرهادیچرخ یشلوغ م ابانیدر خ  نگاهش
  یحت گریو نو بودند. حاال د یدوست داشتن شیجذاب شده بود. تمام رنگ ها برا شیبرا زیهمه چ

دوست   شتریکه دوباره رنگ گرفته بود را ب  ییایشد. دن  یخسته کننده نم  شی هم برا وارید یدیسف
سوختند.   یشد و گاه چشمانش م   یتار م  دشیداد. گاه د یم حی مطلق ترج  یاهی را به س آنداشت. 

مادرش وجودش را پر از حس خوب کرده   یبا مادرش حرف زده بود و قربان صدقه ها شی پ یساعت
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مدت در آغوش   نیرش را به اندازه تمام ابرگردد و ماد  رانیخواست هر چه زودتر به ا  یبودند. دلش م
خواست باز پسربچه بشود.   یخواست. دلش م  یاش را م یشان یپ  یمادر رو یبوسه ها  شبکشد. دل
خواست که    یرا م  ییشدن اشک ها ری چپاند. دلش سراز  یم  شیمدام خود را درون گلو یبی بغض عج

کرد، اما وطن   یوطن طلب مدر تنش رفتن به  یزیمدت ها بود در چشمانش صف بسته بودند. چ
  یبسته بود و م   یعذاب آور بود. کمر به فراموش ش یبرا نیکرد و ا یمزنده   شیمعشوق برا ادی

خواست   یمدت را کنارش مانده بود را دوست داشته باشد. دلش م  نیکه تمام ا یخواست دختر
  تی نها نی خرج کرده بود و ا یبزرگوار  یلیهم خ  نجایباشد. مهرگان تا ا شیقدردان محبت ها نگونهیا

 شد.  یم  ادآوریعشقش را 

 نیهنوز هم آنقدر افسرده و غمگ یعن یبلوند شده پرواز کرد.  یبا موها یدختر یسمت و سو فکرش
  یرنگ و رو بود؟ دستش را رو یب  دارید نیباشند؟ هنوز صورتش مثل آخر  اهیس شیبود که موها
توانست به خودش   یشد. نم یاش م یموجب کالفگ شهی هم یمی. فکر به معشوقه قددیصورتش کش

 دختر تنگ شده بود. شانینگاه پر یدلش برا  د،یدروغ بگو

 و دلبرانه چشمک زد. دیرنگ سر رس دی سف یبا فنجان مهرگان

 االن درست کردم. نی مهرگان... هم یقهوه -

 اش را نوازش داد. ین یقهوه ب یو فنجان را از او گرفت. بو دیبه صورت مهرگان پاش یمحو لبخند

 دستت درد نکنه. -

دلداده اش  یکه از نوجوان  یگذراند. مرد یعمرش را م   یروزها  نیکرد دارد بهتر یاحساس م مهرگان
شان با او مهربان تر   ینامزد هیاول یقرار داشت و برعکس روزها یعال یط یشده بود حاال کنار او در شرا

نبود،   یرنگ ش یایدن  دندیرس یکه با معشوق به وصال م ی دختران گریهمچون د  دیکرد. شا یرد مبرخو
 بود.  یکاف یی ایدن یبه اندازه  شیمرد برا نیاما بودن ا

 داد و زمزمه کرد:  هیحلقه کرد. سرش را به شانه اش تک نیراد  یرا جلو برد و دور بازو دستش

 ...نیراد-

اگر همان لحظه با   ن؟یاز ا ریخواست غ ی"جانم" سر داد و قلب مهرگان به تپش افتاد. چه م نیراد
 آمد.  یدر نم شیصدا  زیشد ن  یمرگ هم آغوش م
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 کرمان؛ شهر خودمون. ران،یخواد برگردم ا  یدلم م-

کرد حاالحاالها دلش بخواهد به کرمان  یگذشت. فکر نم یم یدیجد یزهایاما چ  نیمغز راد در
  یرنگ شی کرد اگر باز به آنجا برگردد روزها یرا دوست نداشت. حس م یآن شهر لعنت گریدد. دبازگر

  ییدر شهر آلوده به دود تهران. جا  ییجا دیخواست. شا ی م  دیجد یی. دلش جارندی گ یبه خود م رهیت
  یلحظات تلخ شیاز خاطره باشند. اما... اما تهران هم برا یخال   شیها ابانیو خ بهیکه مردمانش غر

  یرا نم یپدر  زیخانه نفرت انگ یخواست به کرمان بازگردد. دلش گذر از جلو  یرا رقم زده بود.   اما نم 
و   یرعادی غ زیچ مهمتوجه اطرافش شده بود، ه یآمده بود و از وقت ایکه در آن به دن ییخواست. جا

 بود.  یدوست نداشتن 

 تو سرمه مهرگان.  ییفکرها هی-

 ؟ یچ-

گرفت و به مهرگان   ابانیدر هم گره کرد. نگاهش را از خ نهیس یداد و دستانش رو هیتراس تک  وارید به
 بسته بود.  ی سرش دم اسب یاش را جمع و باال ییخرما ی دوخت که تمام موها

 کنم. یتو کرمان زندگ گهیخواد د یدلم نم-

 داد. هیتک واریزد و به د نهیمتقابال دستانش را به س زی ن مهرگان

 ؟ یکار کن  یچ یخوا  یخب، م-

 حرف نگاهش کرد و بعد شانه باال انداخت.  یچند لحظه ب  نیراد

 چرخه.  یتهران م  یتو یتو ذهنم زندگ-

 ابرو باال انداخت.  مهرگان

 حاال چرا تهران؟!-

به چشمان سبز   رهی مهرگان گذاشت. خ فیظر یشانه ها  یچند قدم جلو رفت و دستانش را رو نیراد
 رنگش گفت: 
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مون   یخوام زندگ  یاز اتفاقات گذشته باشه. م یخال  میکن  یکه شروع م  یا یخوام زندگ  یمهرگان، م-
کارم.  کنم. من بهت بده فایرابطه ا نیتو ا یدونم که نتونستم نقش خوب یقشنگ باشه. من خوب م

 مهرگان. ونتمیمن مد

 . زمزمه کرد: د یچرخ  یم نیراد یچشمان براق و قهوه ا یمهرگان رو یها مردمک

 . نیراد یست ین ونیتو به من مد-

او را مجنون   زیکه بتواند چون چشمان دل آو یزیدر چشمان مهرگان گشت. چ  یزی به دنبال چ نیراد
دل  یها ی کند. اما قهوه ا زی نگه دارد و قلبش را از عشق سرر بندی که سال ها او را پا یزیخود کند. چ

خواست    یچشمان سبز مهرگان آنها را نداشتند. دلش م  یپروراندند که حت یرا در خود م  یزی چ زیآو
عقب رفت و زمزمه   یشد. با کالفگ یکرد نم  یتوانست. هر چه تالش م  یعاشق مهرگان باشد، اما نم

 : کرد

 منتت بهت عشق بدهکا... یب یتموم بودن ها یمن بهت بدهکارم مهرگان. من در ازا-

ستبر او فشرد و   نهیماند. مهرگان سرش را به س مهیکه در آغوشش فرو رفت، حرفش نصفه ن مهرگان
 گفت: 

  امیباهات م یخوام. هر جا که بر  یهم نم یجشن عروس   ی. حتنیخوام راد ینم  یادیز  زیمن ازت چ -
  ی. میو تو هم باهام بمون یخوام دوستم داشته باش  یذارم. فقط ازت م یوقت تنهات نم  چیو ه

 . میرو کنار هم داشته باش یخوب و آروم  یخوام زندگ

 نشستند. نیراد یگونه ها یعقب رفت و سرش را باال آورد. دستانش باال آمدند و رو یکم

 موندم.  یداد من باز هم باهات م ینم جهی عمل نت نیاگه ا یحت-

دانست اسمش را   یکه نم  یخاص شد. حس  یپر از حس ش یدخترک رو به رو یاز شدت بزرگوار قلبش
برده بود و از او    غمایبه  شیکه تمام روح و قلبش را چند سال پ یشود گذاشت. او را با دختر یچه م

  درخواست و  یمنت م یدختر او را ب نیکرد. ا سهی و پر از غم بر جا گذاشته بود مقا یمنزو یمرد
اش هنوز او را تمنا   یبه پا کرد و رفت. چرا قلب لعنت یها همراهش بود. او چه؟ آمد و طوفان یسخت

 تاب او بود؟! یکرد؟ چرا ب یم
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مهرگان نشست. سرش   یموها یبار دستش باال آمده و رو  نیدوباره در آغوشش فرو رفت و ا مهرگان
به پا بود.    ییدادند. در قلب مهرگان غوغا یهلو م یبو   شیمهرگان فرو برد. موها یموها انیرا م

  نینفس در ا نیخواست تا آخر  ی. دلش مدیای ب رونیآغوش ب نیخواست حاال حاالها از ا  یدلش نم
 کرد.  یعوض نم  زیچ  چیآغوش را با ه نی. اردی باشد و بم آغوش

*** 

بود. انگار که دوباره زنده شده بودم. داشتم  دهیبخش یتازه ا یام رنگ و رو یبه زندگ نییآ  حضور
  کی نیکردم حداقل ا یبردم. در دل آرزو م  یلذت م زیو از همه چ  دمیچش یرا م   یطعم خوش زندگ

اما با   دم،ی ندرا   نامی فر گرید ی. از آن شب لعنتندیاین رونیها از دماغم ب  یو خوش فتدین  یبار را اتفاق
گفت که پس از اتمام   نیلیکردند و آ یم  یمالقات کردم. با هم زندگ نییدر خانه آ یچند بار نیلیآ

 یبود، اما پر از ناز و عشوه ا یگردد. دختر خونگرم یباز م رازی هم هست به ش  شیدرسش که آخرها
 خودش. یبود برا یبهره بودم. دلبر یکه من از آن ب

و از آن روز نام   میام ثبت کنم. عقد کرد یزندگ   را در نییشدم که حضور آ  یراض  یبه طور رسم باالخره
. داشتم کم میدر شناسنامه من و نام من در شناسنامه او ثبت شد. حاال ما رسما زن و شوهر بود نییآ

 . ردمک  یم  یگرفتم. داشتم زنانگ یم یکردم. داشتم کم کم حقم را از زندگ یم  یکم زندگ

  ی. تمام وجودم پر از شور شده بود. خانه را برامیایاو بداد خانه را بفروشم و به خانه  شنهادیپ نییآ
را شروع کردم.   دمیجد  یرفتم و از همان روز زندگ نیی فروش گذاشتم و با بند و بساطم به خانه آ

  عیسر  یل یخ  زیبودم. همه چ  گانهیقشنگ ب یزهایدونفره شد و من با تمام آن چ نیی تخت اتاق آ
 شدم!   یم گریشد. انگار داشتم همانند زنان د  یرفت. باورم نم   شیپ

من   تی کرد. دلربا هم از وضع یوقتش را صرف درس خواندن م  شتریکرده و ب یهم کنار ما زندگ  نیلیآ
  یزندگ یخرابه ها میگفت حاال که هر دو با هم آرام گرفته و دار یکرده بود. م یابراز خشنود نییو آ

 .می کند خوشبخت شو یرزو م خوشحال است و آ  میکن یمان را آباد م 

بزرگوارانه اش قلبم را پر از   می . تصم ردیشناسنامه بگ   نیرادو  یبود که برا نیها دنبال ا یتازگ  نییآ
به  نی داد در شناسنامه رادو شنهاد یپ  م،یرسما زن و شوهر بود گریکرد؛ چون حاال د یناب م یحس

که  یا ندهیکرد. آ  یم نی را تام نیرادو  ندهیموضوع تمام آ نیعنوان نام پدر نام خودش نقش ببندد. ا
است که به خاطر   یحاصل ازدواج موقت من با مرد سن و سال دار نکهیا دنیامکان داشت بعد از فهم
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  یم یریگ ی ود پما ب لیکه وک نیشود. دادگاه ها توسط آذ  یپول به آن تن دادم، دچار بحران احساس
 رفت.  ی م  شیداشت خوب پ   زیشدند و انگار همه چ

شد مدام در خانه تپش قلبم باال برود و   یباعث م نیگشت و هم یباز م  رانیبه ا  نیراد گریروز د دو
  یداده و حاال م جهی عملش نت  نکهیبه خاطر ا  یاضطراب باعث شود کف دستانم عرق کند. از طرف

  شیرا پ ن ییخواستم واکنشش بعد از ازدواج من و آ  یم یخوشحال بودم و از طرف ندی توانست بب
  ایکند؟ و   یم یخوشبخت یآرزو  میگفت برا یم یمصنوع یشد و با لبخند  یکنم. ناراحت م  ینیب

زدم.   ینم یحدس چیدانستم. ه ی کند؟ نم یبودنم سرزنش م یشود و مرا به خاطر عوض   یم یعصبان 
خوش    یو موها یچشمان قهوه ا دنید یدلم برا یو از طرف   نمشیکاش نب  کردم یآرزو م یاز طرف

کردم باز   یام گرفت. من هر چه م هیگر یی. با خودم در جنگ بودم. آن روز در تنهادیکش یفرمش پر م
که سال ها به  یو پر احساس را فراموش کنم. کس  یقهوه ا یبا چشمان  تگریحما  یتوانستم مرد ینم
روز   کیتا ابد و  نیکه اسطوره من بود. راد یماند و سوخت و ساخت. کس اقتیل  یعشق من ب یپا

 روز بعد مرگم. کی تا  یعنی ماند؛  یمن م هاسطور

  زیتر شده بود. قرار بود بعد از اتمام درسش که چ یجد   اری که رابطه اش با شهر میبگو  یاما از کت و
بعد از ازدواج  ادیشود. به احتمال ز  یعلن هیدد و آن جا قض هم از آن نمانده بود به کرمان بازگر یادیز

نباشد   همراهم گرید یکت نکهیکرد. ا یرا شروع م ید یجد یشد و زندگ  یدر همان جا ماندگار م 
  مینباشد برا نکهینگذاشته بود. ا میرا همه جا با من بوده و تنها  یادیز یسال ها  یکرد. کت  یم نمیغمگ

 بودم خوشبخت شود.  دواریست. ام یقانون زندگ نیا ی ناراحت کننده بود. ول 

هر کدام به شهر خود بر   نیلیو آ  ی. کتدیرس  یاز حد ترسناک به نظر م شیکه در راه بود ب یتابستان 
 را دارم.  نییماندم. خوب بود که حداقل آ یمن بودم که تنها م نیگشتند و باز ا یم

 

*** 

 

  یافراد مختلف انیمدام نگاهم را م  دمیجو ی که ناخنم را م یدادم و در حال یرا تکان م میاسترس پا با
  نیزبیبود و نگاه ت دایچرخاندم. اضطراب از تک تک حرکاتم هو یگذشتند م یکه در سالن فرودگاه م 
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جلو آمد و    ششد. در آخر دست یکنم نم  یاو آبرودار یکردم که حداقل جلو یمن. هر چه م یرو نییآ
 ام را نجات داد. دستم را فشرد و اخم کرد.  چارهی ب  یناخن ها

 ! تموم شدن ناخن هات! گهیبسه د-

 لحظه نگاهش کردم و زمزمه وار گفتم:  چند

 . دیببخش-

 ابروانش باز شد و لبخند زد. دست دور شانه ام انداخت و مرا به خود چسباند.  انیم گره

 .زمیش عزاسترس نداشته با-

پر   نیدوباره راد دنید یدارم. دلم برا یدانست چه حال   یکه از آشوب درون قلبم خبر نداشت و نم او
نامعلوم از    یگفت پا به فرار بگذارم و آنقدر بدوم که به نقطه ا یدر قلبم م یزیو همزمان چ  دیکش یم

 جز من نباشد. یموجود زنده ا چیاز ه یکه در آن خبر ییبرسم. جا ایدن

فشار دادم. پرواز   یصندل یموجود رو یو انگشتانم را به سوراخ ها دمیکش یفلز یصندل  یرا رو دستم
  یزدم، چشمانم را رو نهی. دستانم را به سمینشسته بود و حال منتظر آمدنشان بود شیپ قهیچند دق

که  دنگذشته بو یزی به آرامش، شروع به شمردن اعداد کردم. چ دنیرس یلب برا  ریهم فشردم و ز
 به شانه ام زد و گفت:  نییآ

 اومدن. بلند شو. -

  یخواست بازشان کنم، اما نم یرنگم چنگ زدم و چشمانم را محکم فشردم. دلم نم  یزرشک  یمانتو به
که منتظرشان  یا کسان . نگاهم را در سالن چرخاندم تستادمیو صاف ا دمیاز جا پر یناگهان یل یشد. خ

نک  یع یشهی. نگاهم در نگاهش که پشت ش نمیداد را بب  یشان دست تکان م یبرا نییو آ میبود
را در مشتم فشردم و آب دهانم را پر    فمیگره خورد و نفسم بند آمد. بند ک  ستی نگر یمرا م ییکائوچو

فرودگاه به مقصد  نیاز ا شیکه چند ماه پ  ینیو مات من بود. راد رهیاسترس قورت دادم. او هم خ
و   دمید یرا م  شتهگذ نیآشفته داشت. حاال اما انگار همان راد یآوردم که وضع ادیرفت را به  کایآمر
را ول کنم و خودم را به آن راه  نیی که باعث شد دست آ  یزیداد. چ ی را در قلبم تکان م  یزیچ نیهم

اسپرت   راهنیکوتاه کرده و رو به باال داده بود. پ دیجد  یرنگش را مدل یقهوه ا یلعنت یبزنم. موها
مردانه   تی رنگ که به جذاب  یکو مش اهیس  نیرا تا زده بود به همراه ج شیها ن یرنگ که آست یطوس
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خوش   چی. حالم ه ختیر یمرا به هم م یمرد دوباره برگشت بود و داشت باورها نیاش افزوده بود. ا
 نبود. 

که با آن ناآشنا   یرا گرفته بود نشست. حسادت  شیکه بازو یفی ظردست  یتر آمد و رو نییپا نگاهم
لب  یرو یی بای شد. لبخند ز داینبودم، اما مدت ها بود که از قلبم رخت بسته بود باز سر و کله اش پ 

ن را یخواستم راد یخواستم آنجا باشم. نم   یخواست بروم. نم یدرشتش قرار داشت   دلم م یها
 .نمی بب

اش مرا به   یشانیپ یشد، اما اخم رو  یم باتری داشت که روز به روز ز یقدم بر م  ینیسرشان آرم  پشت
 " را نثارم کرد. یابانی زد و لقب "خ یل یانداخت که به صورتم س یم  یروز ادی

 گفت:  نیی تر که شدند آ کینزد

  یتو االن دوباره م! نیرفت و... اوه! راد  شیخوب پ زیافتاد. همه چ میخواست  یکه م یباالخره اتفاق-
 پسر!  ینی بب یتون

  نیاز جذاب تر یک ی میتوانم بگو یزد که م  یدوخت. لبخند نیینگاه از من گرفت و به صورت آ  نیراد
 بود.  شی لبخندها

 شما باعثش شدن. ممنون.  یلطف ها-

از من کوتاه تر بود و به   ی. چند سانتدیمرا در آغوش کش کبارهیزد و به  ییبایلبخند ز دنمیبا د مهرگان
 بود.   نیچون راد یبرازنده فرد یبی و دلرباتر. او به طرز عج   باتریز  یزیطرز غم انگ

 . حالت چطوره؟ زیسالم دل آو-

آمدم   رونیداشته باشم. از آغوشش ب یدزد نگاهش نکنم و با او برخورد خوب کیکردم به چشم  یسع
 . یزورک یه اکه از سر اجبار بود، خند یخنده ا  دم؛یو خند

 . نمتیب یسالم خوشگل خانم. خوشحالم که دوباره م -

 بار خنده ام بغض آلود بود. نیکرد برگشتم و ا ینگاهم م رهیخ  رهیکه داشت خ  نیسمت راد به

 . نیات برگشته راد یینای خوشحالم که ب-
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زمزمه کرد. تپش قلبم آنقدر باال   یلب "ممنون" آرام  ریشد و بعد ز  رهیلحظه در سکوت به من خ چند
را بشنوند. به   شیتوانند صدا  یباز هم آنها م   تیکردم با وجود آن همه جمع یبود که احساس م 

 با اخم و تخم جوابم را داد. شهی. مثل همدمیهم سالم دادم و حالش را پرس نیآرم

 روشنش فرو برد و همه آنها را عقب برد. بعد گفت:  یموها  انی دست م نییآ

 . میبهتره بر د؟یستاد یچرا ا گه،یخب د-

  یو آرام فی ضع یبا صدا د،یکش  یم نیزم  یرا به دنبال خود رو  یرنگ اهیکه چمدان س یدر حال نیراد
 گفت: 

 دکتر.  یا ینبود فرودگاه ب یازین-

 با لبخند ابرو باال انداخت و گفت:  نییآ

 . میایب میداشت  فهی وظ  ی. در ضمن، من و دلیصدام بزن  نییو آ  یخوام راحت باش  یبهم نگو دکتر. م-

  نییمن و آ نی. نگاهش ب دیابرو در هم کش  نیکش آمد و راد شخندیبه نشانه ن  نیلب آرم گوشه
فهمد در  یشود و م  یآشکار م شی برا زیهمه چ نکهیکرد. ا قیرا به وجودم تزر جانی و ه  دیچرخ

 د. استرس آور بو میازدواج کرده ام برا یگرینبودش با مرد د

 !؟یدل-

 و گفتم:   دمی. دست از سکوت کشرمیزبان به دهان بگ نتوانستم

 .میبا هم ازدواج کرد نییمن و آ تش ی... واقعتشیواقع-

و دستش دور دسته چمدان محکم تر شد. ناباور و   دندیچشمانش لرز یکه مردمک ها دمیوضوح د به
 . زمی خواست از نگاهش بگر یکرد. دلم م یمبهوت نگاهم م

 د؟ یاز... ازدواج کرد-

  بیگذرد، دست در ج یم مانیدانستم آنقدر باهوش است که بفهمد چه در مغز هر دو  یکه م نییآ
 کرد و گفت:   نشیشلوار ج 
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 گذره.  یازش نم یادیز  زیبله، چ-

بودم که  ین یراد رهی گفت. اما من تمام مدت خ کی دوباره اخم کرد. مهرگان جلو آمد و تبر نیآرم
 کردم برق نشسته درون چشمانش، برق اشک است. باالخره به خود آمد و لب زد:  یاحساس م 

 . دی. خوشبخت شیبه سالمت-

 

*** 

 

. کم مانده بود  ختمیر ی نیرا درون س یچا یآزاردهنده بود. چند بار میبرا نیو هم دندیلرز یم دستانم
ها را بر عهده گرفت. پس از   یو بردن چا  ختنیر  تیو او مسول دیاز راه رس نیلی شود که آ یاشکم جار

درونش   اتیآب را از درونش خارج کردم. از محتو یا شهیرفتم و پارچ ش  خچالی خروجش به سمت 
 شد.   یام بر طرف نم یاما عطش درون دم،یو بک نفس سر کش ختمیر ی وانیداخل ل

به لبخند کش آمدند و چند بار پشت سر   شی. لب هادم یکش  ینیو ه  دمیاز جا پر ییصدا دنیشن  با
 . ندی ایبه چشمانم ب  شیاز پ  شی بلندش ب یباعث شد مژه ها نیهم پلک زد. هم

 ترسوندمت؟  د،یببخش-

آن موقع ها عاشق رنگ   نیآمد راد ادمیرنگش دوختم.   یخوش دوخت بادمجان یرا به مانتو نگاهم
! تو  زیدل آو ای. به خودت بختی بود؟ اعصابم بر هم ر  دهیحاال به خاطر او پوش  یعنیبود.   یبادمجان

 ؟ یکن  ی! به چه فکر میحاال شوهر دار

 ؟یالزم دار یزی چ زم،ی نه عز-

 پارچ اشاره کرد و گفت:  به

 ؟یآب بد  وانیل هی شهیم-

برداشتم و   نتی از داخل کاب یوان ینشسته بود ل میلب ها یکه رو یفوق العاده مصنوع یلبخند با
. به  دیدرون آن را جرعه جرعه نوش  اتیرا از دستم گرفت و بعد از تشکر محتو وانی. لختمیآب ر شیبرا
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  یول ،دانم چرا یبود. نم  یو دوست داشتن حی شدم. مل  شی بای به صورت ز رهیدادم و خ  هیتک نتیکاب
 : دم یپرس

 چطوره؟ نیرفت؟ اوضاع خودت و راد  شیخوب پ  کایآمر یتو زیهمه چ-

شال   ر ی صورتش افتاده بود را ز یکه رو ییاپن گذاشت. طره مو یرا رو وانیباال انداخت و ل شانه
 هول داد و گفت:  اهشیس

 .هم که.. نیهم داد. من و راد یخوب ی جهیرفت و نت  شیبا برنامه و درست پ  زیآره، همه چ-

  هیبه گر لیگرفت و م یقلبم را به باز نیلبانش کش آمدند و چشمان سبزش برق زدند. هم  ناخودآگاه
را در   نی ری ش یشده بود که انگار دارد خاطره ا یداد. چهره اش جور شیزدن را در من افزا غی و ج

 کند. ی م یادآوریذهن خود 

بهتر    یلیخ  نیراد کایآمر میرفت یمون از وقت  ینامزد ی. برعکس اوالرهی م شیخوب پ  یلیخ  زیهمه چ-
 بهتره.  یل یاش هم انگار خ یشده و حواسش بهم هست. حال روح

کنارش. مرا به   یکرد به دخترک خوش چهره و خوشرو یخوشحال بود. داشت عادت م   یآن لعنت پس
 باشد. کرد مهرگان را دوست داشته   یم یسپرده بود؟ البد سپرده بود که داشت سع یباد فراموش 

از   یخواست  یمگر نم  ز؟یسرت آمده دل آو ییگفتم چه بال یکنم. مدام با خود م  هیخواست گر یم دلم
  دیگو یبه تو نم  گریکند. د یکار را م  نی دارد هم ن،یآن عشق ممنوعه دست بکشد و فراموشت کند؟ بب 

 عادت کرده؟ چه مرگت شده؟  گرید  یدخترک یدوستت دارم. او به نوازش موها

 : دیپرس  ی. داشت م دیکش رونیمرا از خلسه ب  شیصدا

 !دی که ازدواج کن یاونم در حد د؟یخان جور شد  نییآ نیتو چطور با ا-

 تمیدانم. فقط حما یبه نام همسرم در شناسنامه ام نشست؟ خودم هم درست نم  نییشد که نام آ چه
 کرد و من... 

 کنم! یخواستم زندگ یستم را در دستش گذاشتم. من فقط مکردن د یبه بهانه زندگ  منم

 شد. یدونم چ  یخودمم درست نم  یباورت نشه، ول دیرفت. شا  شیپ  عیسر یلیخ  زیهمه چ-
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  یها نیانتقال داد. آست نکیو آنها را س  دیبودند سر رس یکه خال  ییفنجان ها یحاو ی نیبا س نیلیآ
 گذاشتم. شیبازو یاش را باال داد که جلو رفتم و دستم را رو ی خردل راهنیپ

 شورمشون.   ی. خودم مزمی عز یزحمت بکش ستین ازین-

 مرا هول داد. ینازک کرد و آرام و مصلحت یچشم پشت

 نداره. یبرو اون ور زن داداش. دوتا دونه فنجون شستن باور کن که کار-

 دمیعقب رفتم و خند   ناچار

 گلت درد نکنه.  دست

خواست    یهم فنجان ها را شست و رفت. دلم نم  نیل یاز آشپزخانه خارج شد. آ یبا لبخند مهرگان
آمد که از من  نییآ یصدا  یچشم در چشم شوم. اما وقت  نیخواست با راد یبروم. دلم نم هیبق شیپ
  لب بنشنانم یرو یتصنع  یخواست به آنها ملحق شوم، مجبور شدم پناهگاهم را ترک کنم، لبخند یم
باعث شود مرگ   نیراد نیدور شانه ام و نگاه سنگ اندازدیدست ب نیینزد آنها بروم. همان موقع آ و

 داد. کاش!  یاش حافظه اش را از دست م یینایب یطلب کنم. کاش به جا 

*** 

چشمانش گذاشته بود انداخت و با   یکه دو انگشت اشاره و شستش را رو نیبه آرم  ینگاه مین نیراد
رنگش   یرا تر کرد. سپس انگشتان هر دو دستش را در هم گره کرد و نگاه قهوه ا شی زبانش لب ها

 .دی چرخ نیی من و آ انیم

شد و حرف    یانجام م دیبود که با  ییکرمان. اما کارها میبر میو مستق  نجایا م یایب  میما قصد نداشت-
   شد. یزده م  دیبود که با ییها

  یکه لبانش تکان م دمید یفقط م هیکه هر چند ثان یشد. جور یم شیمدام پرت چشم ها حواسم
 زد.  یکج و زورک  ی. لبخنددمیشن یرا نم  شیخورند، اما صدا

 . دیرو در کنار هم داشته باش  یخوب  یزندگ دوارمی. امگمیم  کیبهتون تبر ،یراست-
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بار   نیدستم شدم. ا یبا ناخن ها  یانداختم و مشغول باز نییزود محو شد. سر پا یل یکجش خ لبخند
 که شروع به حرف زدن کرد، مخاطبش من بودم.

و   یاومده بود و تو هوامو داشت  شی برام پ ی که اون مشکل لعنت  یخواستم تشکر کنم بابت مدت یم-
 رو جبران کنم. یکه کرد ییبتونم لطف ها دوارمی بره. ام شی زودتر پ یتا همه چ یکمک کرد

 کردم:  زمزمه

 قبال جبران شده.-

 توجه به حرف من ادامه داد: یب

 بکنم. یکمک  هیخواستم ازتون درخواست   یو م-

مهرگان   فی دست ظر یکرد انداخت و دستش را رو ینگاهش م رهی به مهرگان که داشت خ ینگاه مین
 قرار داشت گذاشت.  شیزانو یکه رو

  میو تصم می مون رو در کنار هم شروع و کن  یزندگ گهیدو ماه د یکی تا حدود  میخوا  یمن و مهرگان م-
 . دیخونه جور کن هیخواستم ازتون بخوام در نبود ما برامون   ی. مفتهیتهران ب   یاتفاق تو نیا میگرفت

  یل کسبود و ما ی. چقدر تلخ بود که خواستنشیزد و اشک به چشمم ن یچنگ م  میبه گلو بغض
 بود. تلخ بود، مثل زهرمار! گرید یخواست و من مال کس ی. چقدر تلخ بود که مرا مگرید

 لبش بود و من...  یسرش را تکان داد. هنوز لبخند رو نییآ

  یتوانستم به او و مهرگان لعنت  یآمدند. نم  یام کش نم یلعنت یلب ها نی کردم ا یهر چه م من
 لبخند بزنم. 

 کنم.  یم یری گیحتما پ -

انداختم. از او و   نیی را باال انداخت. لبخند زدم و سر پا شیاز ابروها یکی به سمتم سر چرخاند و  نییآ
موجب   نی گذرد و هم یداند چه در قلب و مغزم م یدانستم که م ی. مدمیکش ینگاهش خجالت م

  نیهمو   وردای ن میبه رو چیمشکل من ه دنیبا وجود فهم نییشد. اما آن روز آ  یام م یخجالت زدگ
کرد و من هر   یمراعاتم را م نیی . آرمی جرات بگ نیفکر کردن دوباره به راد یشد من برا یباعث م
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در هم گره خورده بودند  نییآ ینشست. اخم ها  یم نی راد یساعت هزاران بار نگاه پر از خواستنم رو
 احمق! زی. دل آورتیغرور و غ یآوردم که او مرد است و دارا یخودم نم   یو من به رو

*** 

  یخال یخودم کنار زدم. سرم را به سمت چپ چرخاندم و با جا  یرا از رو دیو ملحفه سف دمیجا غلت در
را   قهیدق ستی نگاه دوختم که ده و ب یبه ساعت  دم،یمال یکه چشمانم را م   یمواجه شدم. در حال نییآ

. تمام تنم دمرنگ فرو بر یریش  یها یابر ییرا درون دمپا میداد. از جا بلند شدم و پاها ینشان م
اپن نشسته بود و  یرو نیبه آشپزخانه رفتم. رادو میسست و کرخت بود. از اتاق خارج شدم و مستق

 را باال فرستاد. شیاز ابروها ی ک یلبخند زد و همزمان  نییمشغول دادن صبحانه به او بود. آ  نییآ

 بانو.  ری به به! صبح بخ-

 بور در دهانش گذاشت.  یو پت  ری از ش یگریبرگشت و قاشق د نی به سمت رادو سپس

 ؟ یراد ستیطور ن  نیشه. ا یشه خوشگل تر م یمامانت از خواب که بلند م-

  خچالیخودم را به   دم،یکش یم ن یکف زم یپارکت ها ی را رو میکه پا یزدم و در حال  یجان   یب  لبخند
 رساندم. 

 . یکامال برعکس گفت-

  ییظرفشو عی اسکاچ زرد رنگ ما یکه رو  یمنتقل کرد و در حال نکیرا به س نیصبحانه رادو ی خال  ظرف
 گفت:  خت،یر یم

 ترسناک بودم.  لمیعاشق ف یمن از نوجوان -

مردانه اش آرام   یو شانه ها دیو با حرص نامش را بر زبان آوردم. خند  دمیکوب  زی م یرا رو ری ش یبطر
 . دندیلرز

 . زمی رو بهت گفتم عز قتیمن فقط حق -

 نی. ادیصورتم کش یکه دست کف آلودش را رو دمیاش کوب یعضالن یبازو یآرام مشتم را رو   یلیخ
  یبه سمت ما جلب شد. تمام صورتم پر از کف شده بود. ناگهان آب  نیو توجه رادو دمیکش غی بار ج
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زدم   ی که از حرص نفس نفس م یشد و تمام کف ها را شست. در حال  دهی صورتم پاش یخنک رو
 صورت مرا هم گرفت.  یس یدستانش را با حوله خشک کرد و بعد خ. دمنگاهش کر

 . یش  ریزود پ  شهی. باعث مزمی حرص نخور عز-

شکر   یمقدار  نیی. آمیو مشغول خوردن شد مینشست ینهارخور زیم یها یاز صندل یکی  یکدام رو هر
 و بعد با قاشق مشغول هم زدنش شد.  ختیاش ر یاز شکرپاش درون فنجان چا

 .ادیم  نیشناسنامه رادو گهیند روز دتا چ ،یراست-

کرد  یم شی لب ها کیکه فنجان را نزد یبه لبخند کش آمدند. سرش را باال آورد و در حال  میها لب
 ادامه داد:

 نواب. ز یمحبت و دل آو نییمحبت، فرزند آ نیرادو-

کودک معصومم را هم بر عهده  یبرا یپدر تیبه خاطر من مسئول نیی. آمیبگو دیدانستم چه با ینم
به   یپدر ی قرار نبود ب  گریبود. د ن یطفلم هم تام ندهیمن، آ ندهیصورت عالوه بر آ نیگرفته بود و به ا

 بزند.  بیاو آس

 بود! یمرد چقدر دوست داشتن نیو مهربانش بودم. ا یشینگاه م رهیخ

 .نییتونم بگم ازت ممنونم آ یمن... من... من فقط م-

 هم گذاشت و دوباره گشود. یچند لحظه رو  یرا با آرامش برا  شیها پلک

 . ستیبه تشکر ن  یازیهم پسر منه. پس ن نیبه بعد رادو  نیاز ا ،یاگر تو زن من-

*** 

تا   ندیایو مهرگان به تهران ب نیو مهرگان را انتخاب کرده بود و قرار بود راد نیخانه مورد نظر راد نییآ
  یرو به رو شوم اعصابم را بر هم م  نیدوباره قرار بود با راد نکهیبرسد. ا انیقرداد بسته شده و کار به پا

در   نییآ یکردم و ابروها  یمدست از پا خطا  یشد و ه  یمدام حواسم پرت او م وانهی. من دختیر
توانست   یاما نم ست،ی ن نیدوباره من و راد داریبه د یدانستم ته دلش راض یخوردند. م  یهم گره م

 کند.  یکار
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از دوستان  یکی مانند و به خانه  یرا در تهران م یچند روز هیزی جه  دیخر  یگفته بود برا مهرگان
 داد.  یم نیحالم را تسک   یقرار نبود مهمان ما باشند کم نکهیروند. ا یشان م  یخانوادگ 

 د،ی بار که برادر کوچک ترش را د  نیبار هم پر از استرس و اضطراب بود. ا  نیا نیبا راد دارید
 شد بغض کنم.  یشان باعث م دنی. ددیچشمانش برق زدند و او را سفت در آغوش کش

  یرا م  شیزد. صدا  یدر اتاق با تلفن همراهش حرف م نییبود و آ  یبهداشت  سیدر سرو مهرگان
 بود. جرات حرف زدن گرفتم و گفتم:  تان مارسیمربوط به ب  یمسئله ا ییگو دم؛یشن

 براش شناسنامه گرفته. نییآ-

کوتاه و   یرا باال آورد و نگاهش را به چشمانم دوخت. دست راستش را باال آورد و طره مو  سرش
بود که دلم   یجذاب و دوست داشتن میاش افتاده بود را عقب داد. آنقدر برا یشان یپ  یکه رو یشان یپر
  امتن نکهیاش شوم. ا رهی چانه زده و خ ری مان دست ز  ییجدا یخواست به اندازه تمام سال ها یم

 نیبزرگ است و من معتاد ا  انتی خ  کیخودش  یگریباشد و فکرت هم آغوش با د  یگریکس د یرو
 بودم. ی دوست داشتن انتیخ

 با اسم و رسم خودش. -

.  ختی گر یکنم، او از نگاه به من م خواستم نگاهش  یانداخت. برعکس من که مدام م نیی پا سر
 کرد. ی م یوانگ یشد قلبش د یبا من چشم در چشم م یاو هم وقت دیشا

  یقبول کرده خودش اوج بزرگوار یرو به فرزند گهینفر د هیبچه  نکهی. اهیقیمرد ال نییمعلومه که آ-
 .دهیاش رو نشون م

 .دی برد و آرام عطر کودکانه اش را نفس کش نیرا کنار گردن رادو  سرش

 . زیخوشحالم که حالت خوبه دل آو-

 . زمزمه کردم: دیایبه بار ب یزی شوند و آبرور زی کردم که مبادا سرر یمقابله م میبا اشک ها داشتم

 . یچش یخوب رو با مهرگان م یزندگ  هیلذت  یتو خوشحالم که دار یطور برا نیمنم هم-
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که لبخند بر لب داشت و شال به    ی. همان موقع مهرگان در حال دندیکش  یم ریا ت از فشار جمله ه قلبم
ها بود که تلفنش   هیهم همان ثان نییکرد، قدم در سالن گذاشت. آ  یاش را مرتب م یا روزهی رنگ ف

مبل برخاست. دستش را جلو برد   یگذاشت و از رو نیزم یپسرم را رو نیتمام و به ما ملحق شد. راد
 شست.  یقلب من را با دستانش م ییدستانش فشرد. گو انیان را مو دست مهرگ 

 .میشی مزاحم نم نیاز ا شتریب گهی. ددیکه کرد یممنون بابت لطف یل یخ-

 دست جلو برد و با او دوستانه دست داد. نییآ

 .دی . مراحممینکرد یکار-

. آن را به سمتم گرفت و  دیکش رونی ب  بای ز یرنگ با طرح   دیسف یکرد و کارت فشیک  یدست تو مهرگان
 خاص گفت:  یبا ذوق 

 کند. یشه. با حضورتون خوشحالم م یمون برگزار م یعروس گهیماه د کیماست.  یکارت عروس  نیا-

آدم   نیشد. به فاصله ب یاسطوره ام بعد از مدت ها داشت داماد م نم،یدر چشمم جمع شد. راد اشک
 جز مرگ دارد؟  ینام ند؟یگو یچه م ییه جدارا دوست دارند اما محکوم اند ب  گریکدیکه  ییها

سفره عقد با   ری کردم به خاطر آوردم. من ز یبا او تصور م یسفره عقد ریکه مدام خود را ز ییروزها
  نی بپوشد، ماش یقرار بود کت و شلوار داماد نینبود. راد نیگر نشستم، اما آن مرد راد تی حما یمرد

 لبخند بزند و با ذوق به عروسش نگاه کند. اما عروسش... گرانیبه د همانیپر از م یگل بزند و در تاالر

 من نبودم! عروسش

روشن که تمام   ییو موها یشیم  یبود با چشم ها یطور که داماد من او نبود. داماد من مرد همان
طاق   یکه طاقت تمام آدم ها روز یزد. به راست یخواند و دم نم یحس و حال خرابم را از چشمانم م

 هد شد...خوا

* 

رفت. خودم را به خواب زدم تا هر چه زودتر برود و   یم دی داشت و با فتیش مارستانیدر ب نییآ شب
به  یکه ظهر خودشان حضور د یچرخ  یم یکارت عروس  ی. نگاهم مدام رورمی آرام بگ یکم  ییدر تنها
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هر   بروم. حاال  یخواهم به آن عروس  یدستم رسانده بودند شده بود فرشته عذابم. مطمئن بودم که نم
 خواهد بشود، بشود. یچه که م

 یموها انیتخت نشستم. دست م یملحفه را کنار زدم و رو دم،یبسته شدن در را که شن یصدا
بود.   یعسل زی م یرو  یند. کارت عروسبود دایشان رشد کرده و پ اهیس یها شهی بلوندم فرو بردم که ر

شد. با حرص   یم دیخواندم بغضم تشد یبرداشتم. هر کلمه اش را که م زیم یخم شدم و آن را از رو 
را   میفرو بردم. پا یابر یها ییدمپا  یرا تو میانداختم و از جا بلند شدم. پاها ز ی م یرا دوباره رو کارت

 نیشد. به سمت اتاق رادو یم  جادیا یخش خش  یصدا  لی دل نیو به هم  دم یکش یم نی زم یرو
  انبوه انی صدا گشودم و از م ن ی تختش را با کمتر ریز  یبود. کشو دهیرفتم. آرام و معصومانه خواب

ساده  یل یکه خ  ی. صورت جذاب دمیصورتش کش ی. دستم را رودمیکش رونیرا ب  یقاب عکس  لیوسا
 مردم.   یاز حسرت و درد ممنع کرده بودم و حاال داشتم  شی خودم را از محبت ها

سر و صدا از اتاق خارج   ینکنم، قاب عکس را فشردم و دوباره همان طور ب  داری را ب  نیرادو  نکهیا یبرا
  یام صورتم را قلقلک م یلعنت یتخت نشستم. موها یرفتم و رو نیی شدم. به اتاق مشترک خودم و آ
 دم: به قاب عکس زمزمه کر رهی دادند. آنها را عقب فرستادم و خ

  یخواستنت م شی آت یدادم. االن دارم تو یوقت از دستت نم  چیتونستم برگردم عقب ه  یاگر م-
 . ادیجز حسرت خوردن از دستم بر نم یسوزم و کار

  ی. بغضم سر باز کرد و قطرات درشت اشک رودمیگوشه چشمانش کش یچروک ها یرا رو انگشتانم
 قاب عکس جان دادند. ی و رو دندیگونه ام غلت

 بوسه؟  یم دنیگوشه چشمت رو موقع خند یاون هم مثل من چروک ها-

تخت   یبود را با ملحفه رو میقاب عکس که حاصل از اشک ها ینشسته رو  یس یو خ دمیکش یآه
 پاک کردم. 

 . نیراد یکرد ی گشتم بهت. کاش االن بغلم م یکاش بر م -

شکمم جمع کردم و  یرا تو م ی. پاهادمیدراز کش  تخت یام چسباندم و رو نهی عکس را به س قاب
شدم که کم کم   رهینقطه خ کی صدا به   یسر بخورند. آن قدر ب میگونه ها یرو  میگذاشتم اشک ها

 چشمانم گرم شدند و خواب مرا ربود.
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  ینیکه سنگ دمیرا مال  میزد. با دست پلک ها یو چشمانم را م  دیکوب یم شهینور خود را به ش  یپرتو
ساعدم است. در   یبدوزم که رو یو به قاب عکس   اورمیب  نییدستم باعث شد نگاهم را پا یرو یزیچ

و   داشتکاناپه کوچک داخل اتاق قرار  یرو نییآ یو به دور و بر نگاه انداختم. لباس ها دمیجا پر
 ام بکوبم و زمزمه کنم:  یشان یپ  یباعث شد با کف دست رو نیهم

 ! اومده!یوا-

کاناپه موجود   یکه رو دمشیتخت هول دادم و از اتاق خارج شدم. د ری ا با عجله زر  یعکس لعنت قاب
 دهیقاب عکس را در آغوشم د نکهیچشمانش بودند. فکر به ا یلم داده بود و ساعدش رو ییرایدر پذ

. مگر کور  دهیبود. قطعا آن را د  ادیانداخت که احتمالش هم ز یباشد تمام وجودم را به وحشت م 
 ند؟ ی است که نب

  یصبح را نشاند م قهیکه هشت و ده دق نمیرا بب وارید  یرو  یرا چرخاندم تا بتوانم ساعت چوب سرم
را لمس کردم.   شی کاناپه نشستم. با استرس دستم را جلو بردم و موها یداد. جلو رفتم و کنارش رو

 لب گفتم:  ریزمزمه وار و ز

 ؟ یداریب  ن؟ییآ-

  یخواب   یکه بر اثر ب یقرمز رنگ ی. رگه هانمیآورد و توانستم چشمان خسته اش را بب  ن ییرا پا  ساعدش
  یرو ی. لبخند مسخره ارمی چشمانش را در بر گرفته بودند باعث شدند لبم را با استرس گاز بگ یدیسف

 باالتر بردم.  یرا کم می لب نشاندم و تن صدا

 .شهی کمرت خشک م  نجایاتاق بخواب. ا یبرو تو-

زدم که در جا   شی انداخت. دوباره صدا یبه اضطرابم چنگ م  نیبود و هم  رهیبه چشمانم خ  حرف یب
 . دیروشن و آشفته اش کش یموها انینشست و دستش را م 

 ! زیدل آو-
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 کردم:  زمزمه

 جانم؟ -

 ام شد و بعد گفت:  رهیخ  یطوالن هیچند ثان  یبرا  دوباره

 ؟یبا من دار ی تو چه نسبت-

دلم  شتری گذشت ب یبود و هر لحظه که م  بیعج یدهانم را با استرس قورت دادم. سوالش کم آب
خواست محو شم. چرا حواسم نبود که قبل از   یفرو بروم. دلم م نیزم یخواست آب شوم و تو یم

 !ز ی اش بازگردانم؟ لعنت به تو دل آو یقبل  یخواب قاب عکس را به جا

 ...ییآ هیچه سوال نیا-

 ا قطع کرد و گفت: ام ر جمله

 . زیجواب سوال منو بده دل آو-

 شدم.  یم نگونهیآمد ا  یام چنگ زدم. هر وقت استرس به سراغم م یشلوارک نخ به

 خب معلومه؛ من زنتم.-

 .دیچ یرنگ تنم حرکت کرد و آن را دور انگشتش پ یبند تاپ آب  ی اشاره اش رو انگشت

 با تو دارم؟   یمن چه نسبت-

 کردم. زمزمه کردم:   یپوستم حس م  یرا رو  شینفس ها نوازش

 . یتو شوهرم -

  شیشد. همزمان که دکمه ها راهنشیپ یرا از بند تاپ جدا کرد و مشغول باز کردن دکمه ها دستش
 گشود گفت:  یرا م

 فاصله بندازه.  نمونیبچگانه ب  ی زایخوام چ یپس نم -



 ی شان یپر عمر کی

312 
 

. دمی جو ی. از استرس لبم را منمی کاناپه بلند شد. سرم را باال آوردم تا بتوانم صورتش را بب یرو از
 و ادامه داد:  دیاش کش نهیس دیپوست سف یدستش را رو

 تونن با هم بسازن. ینم گهیفاصله باشه د نشونیکه ب یزن و شوهر-

و حواسم را جمع کنم.   دهیرا داشاره کرده بود که م نیبه ا میرمستق یبرگشت و به اتاق رفت. غ  سپس
را به من ثابت   نیآب از حمام آمد و نبودش در اتاق ا یبه دنبالش به اتاق رفتم که همان موقع صدا

اش   یبل ق یو آن را به جا دم یکش رونیبالش ب  ریقاب عکس را از ز  عیکرد که به حمام رفته. سر
به   دنشیهوس در آغوش کش گری کردم تا د یپرت م  ابانی را از پنجره به خ یآن لعنت دیبازگرداندم. با

 سرم نزند. لعنت به خاطرات کهنه!

و سکوت   یزد و سرد  ینم یتوانستم به چشمانش نگاه کنم. او هم حرف  ینم ی روز از خجالت حت  آن
 کرد. باالخره طاقتم طاق شد و سکوت را شکستم. یحالم را بد م نمانیب

 خوام.  ی ذرت ممن مع ن،ییآ-

 نگاهم کند گفت:  نکهیا بدون

 . ستیمهم ن-

 کاناپه جمع و دستانم را در هم گره کردم:  یرا رو میپاها

 من...  ن،ییآ-

 را قطع کرد. حرفم

 ادامه نده. گهی. دستیگفتم مهم ن-

برود و   ادشی  یبودم بعد از مدت دواریدستم شدم. ام یبا ناخن ها یانداختم و مشغول باز نیی پا سر
 اما فراموش... م،یاتفاق افتاد؛ مثل قبل شد نی. هممیباره مثل قبل شودو

 کردم فراموش کرده.  یفکر م  من

*** 
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  نییآ یدهد. در خانه نشستم و وقت یجنبه است و کار دستم م یدانستم قلبم ب یبروم. م نخواستم
من است، داشت   یکردم مرد زندگ  یفکر م یکه روز ی. مردستمیرفت بر سر مزار خاطرات مرده ام گر

.  زنمب اد یخواست فر یبود که دلم م زیو غم انگ نیسنگ میآن قدر برا نیشد و ا  یم گرید یداماد زن
  ینام جوالن م کیسپرده بودم. در ذهنم تنها  یاو را به باد فراموش یو مردانگ  نیی ام با آ یخوشبخت
شدن سر و کله   دایکه پس از پ یگرفت. جورو خشم وجودم را در بر  تی . کم کم عصباننیداد؛ راد

شده  وانهید نیمرگم شده که چن  کی  دندیآنها فهم یهم ادامه داشت و هر دو  نییو بازگشت آ  نیلیآ
. هنوز تنها دو ماه از ازدواج مان گذشته زیزدم به همه چ یکردم. داشتم گند م یام. داشتم خراب م

کهنه و بر باد رفته. خودم  یکشاندم؛ آن هم سر عشق یبود و من داشتم رابطه مان را به ناکجاآباد م 
کند. بگذار مهرگان در دل  کرخواهد ف یانتخاب کرده بودم که به مراسم نروم. بگذار هر که هر چه م

  یکردم، اما مگر م یم یحسود ی. آرندی ام را بب یخوشبخت کند و چشم ندارد   یم یدارد حسود دیبگو
 ! ند؟یلبم ننش یلبخند تلخ رو کی نمیراد یشد از خوشبخت 

  یکردم غذا ب  یاصرار درست کرده بود در دهانم گذاشتم. احساس م یبا کل نیلیکه آ یاز کتلت یا لقمه
اش را   یگفته بود تند نییآ که یاز زمان  قهیدق کی چون تنها  ست؛ین نیدانستم چن یمزه است، اما م

  ی. وقتفتر  ینم نییپا مینداشتم به خوردن ادامه بدهم. از گلو یگذشت. عالقه ا یدوست دارد م
درون   اتی از محتو یجرعه ا نییمعنادار انداختند. آ  ینگاه  گریکدیبه  دندیمکث مرا د نیل یو آ نییآ
 و با چنگالش به بشقابم اشاره کرد. دینوش وانشیل

 ؟یخور یچرا نم -

و   یمصنوع ی. لبخنددیچرخ  نی لیو نگاه نگران آ نیی نگاه منتظر آ نیرا باال آوردم و نگاهم ب سرم
 مسخره زدم و گفتم: 

 ندارم.  لی... مزهیچ-

 اش را پشت گوش فرستاد و گفت:  ییخرما یاز موها  یطره ا نیلیآ

 مزه بود؟ از توش در اومد؟ بد یزیچ-

 . دمیهمان طور مسخره خند باز

 ندارم. لی. من مهیهم غذات عال  یلی. خ نیلینه آ-
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و از آشپزخانه خارج شدم. به اتاق پناه بردم   دمیرا عقب کش ینگفت. صندل  چیانداخت و ه  نیی پا سر
به دنبال نام محبوبم   نمیمخاطب نی پنجره رفتم. در ب یجلو زی م یاز رو لمیو پس از برداشتن موبا 

 کردم: "حالت االن خوبه؟"  پیتا  شیاما برا رم، ی گ ینم  یگشتم. ته دلم مطمئن بودم جواب 

شست.   یها را م  شهیش یپرت کردم و کنار پنجره برگشتم. باران بهار یعسل  زیم  یرا دوباره رو  لیموبا
 یکنم. دلم م دایپ  ییکه وجودم را تصاحب کرده بود رها یخواست از حس آزاردهنده ا یدلم م

 بکشم:  غیو سر خودم ج  رمی توانم خودم را به باد کتک بگ یخواست تا م

 ز؟یدل آو هی دردت چ گهید ؟یخواست  یرو نم نیمگه هم-

سازد و   یماند و م  یباز هم م نیافتد راد یکه م  یکردم با وجود تمام اتفاقات ی تا مدت ها فکر م من
  الیتوانم با خ  یماند و من م  یتا ابد مال من م نیکردم راد یکه عاشق من است. من فکر م دیگو یم

  تخواس  یدلم م ستیطور ن نیا دمید یم یخواهم بکنم. وقت  یم یآسوده که او هست هر کار
 خواستم.  یرا نم نیتمام شده بود و من ا نیام تمام شود. راد یزندگ

را در آغوش داشت پا در اتاق گذاشت. ابروانش در هم گره   نیکه رادو یدر حال نییباز شد و آ  در
 بود.  لشیمدت دل نیخورده بودند. رفتار افتضاح من در ا

 باشه. نیکاش حداقل حواست به رادو-

 یبرا یگفتن نداشتم. در واقع، نه حرف  یبرا یحرف  چی. هدمیکش  رونی رفتم و پسرم را از آغوشش ب جلو
 آمد سکوت بود.  یکه از دستم بر م یتنها کار جهی. در نتییگفتن بود و نه نا

 هست. -

 باال انداخت.  چانه

 . ستینوچ، ن -

 ام زد.  یشان یآمد و با انگشت اشاره اش چند ضربه آرام به پ جلو

 . زهیر یکن. اعصابمو به هم م رونیرو از مغزت ب  یاون لعنت-
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 نیزم  یرا رو  نیعقب رفتم و رادو یاز بهت گرفت. قدم یو نگاهم رنگ  دیتنم نامحسوس لرز تمام
عقب رفت و در را بست. با   یقدم  نییرفت. آ   رونیما گذشت و از اتاق ب  انیاز م یرکیگذاشتم. با ز

 ناله گون گفت:  یلحن

 ...زی بسه دل آو ؟یآخه چرا انقدر تو فکرش-

را در آغوش گرفتند و لحنش با    کدگریدوباره  شیکرد. ابروها ریی زود تغ ی ل یو چهره اش خ لحن
 گرفت.  رهی ت  یرنگ  تیعصبان 

 . یزن  یبه هم م یزندگ  نیحالمو از ا ی. داریکن  یخسته ام م ی! بسه! دارزیبسه دل آو-

اش آنقدر داغ   یرا با دستان بزرگ و مردانه اش گرفت. دستان لعنت فمیظر یآمد و شانه ها  جلوتر
 سوختند.   میبودند که حس کردم شانه ها

 ؟ یفکر کن  گهیمرد د هیبه  دیبا ی! واسه چیلعنت یو مثال زن من ت-

 یکشم و در ذهنم مرد یتو را به دوش م یدانم چرا نام همسر یخودم هم نم میخواست بگو یم دلم
از فکر به او خسته شده ام.  ،یزندگ نیاز ا میخواستم بگو یدهد. م یجوالن م یقهوه ا یبا چشم ها

 سست شدند.  میو پاها دیلرز میحرف زدن باز کردم صدا یکه تا دهان برا فمی اما آنقدر ضع

 من...  نیی... آنییآ-

 زد: ادیبه تته پته ادامه دهم. فر نگذاشت

 ؟ یبزن یدار یچه حرف  ز؟ی دل آو یتو چ-

شود. پس جرعت   ی د اوضاع خراب مکن دایادامه پ نی از ا شتریدانستم تته پته و سکوت اگر ب  یم
 گرفتم و گفتم: 

 . من تو رو خواستم. چرا...نییآ یتو انتخاب من -

 گفت:  یبلند یرا قطع کرد و با صدا حرفم

 ی. حال و روزتو نگاه کن.  از من چه توقعهیاون لعنت شیدلت هنوز پ  یول  یتو منو انتخاب کرد-
 ؟یدار
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گفت احمق   ی. داشت مدیکوب  یصورتم م یرا تو قتی گفت؟ داشت حق یبند آمده بود. چه م زبانم
 کرده بودم.  یمردانه اش باز رتیو من احمق فرضش کرده ام. من با غ   ستین

 منو ببخش. من... من...-

کردم به خودم مسلط   یو سع دمیکش یق یگذاشت حرف بزنم. نفس عم ینم می صدا  یلرزش لعنت نیا
خودم ساخته بودم نجات   یکه خودم برا یتوانستم خودم را از برزخ  یبودم تا م یآرام م   دیباشم. با

 دهم.

 حق با توئه. من اشتباه کردم و کامال حق با توئه. االن فقط آروم باش و...  ن،ییآ-

دهم عمل  یکه م یقول زنم و  یکه م  یزدم مطمئن نبودم. مطمئن نبودم که به حرف یکه م یحرف  از
 مرده کنم. یعشق یرا فدا  دیورز  یبه من م  نییکه آ یو عشق  ینه، اما حاضر نبودم زندگ ایکنم  یم

 نیا دی ازم سر نزنه. من با یحرکات مسخره ا نیچن گهیلحظه به بعد د نیاز ا دمیمن بهت قول م-
 .شهیجا تموم م ن یهم هیقض نیا ن؛ییآ  دمیها رو تموم کنم. بهت قول م یمسخره باز

 شیشانه ها یشود. دستانم را رو یدانستم دلش حاال حاالها صاف نم  یهنوز دلخور بود. م نگاهش
 گذاشتم.

 . دمیقول م ن،ییآ-

 گوشم گفت:  یحوال  یی. جادیرا تکان داد و تنم را در آغوش کش   سرش

تموم   یزها یاطر چ . به خ میمون شروع نشده تلخ شه. بذار کنار هم خوش باش ینذار زندگ  ز،یدل آو-
 مون رو به گند نکش.  یشده زندگ 

شد و همه  یامشب داماد م نی تمام شده بود. راد نیتمام شده بود. راد زیگفت. همه چ یم راست
 بود!  زیشد. و چقدر غم انگ یواقعا تمام م  زیچ

 گفت:  یمصلحت ی رفت و با لبخند عقب

 . رونی ب  اینشنوم. ب یزیچ گهیاالنم د-

 را تکان دادم و گفتم: سرم
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 .امیم گهیکم د هیباشه. -

را باز کردم و    امیصفحه نقش بست. پ   یدر باال نیو نام راد دیلرز لمیپس از خروجش موبا بالفاصله
 فراموشم شد که قول داده ام تمام شود.  امشیپ دنیبعد از د

 وقت خوب نشد." چی "پس از تو حال من ه

از لبخند به صورت زدم و از اتاق   یتخت انداختم. نقاب   یرا رو  لیجواب گذاشتم و موبا  یرا ب  امشیپ
 کردم. مجبور بودم.  یکار را م نی ا دیام با یزندگ یبقا  یگرفتم. برا یم ادی یگریباز  دیخارج شدم. با

*** 

به فروشنده گل   یمصلحت  ی. لبخنددیکش اهشیکت س قهیبه   یبه چشمانش کرد. دست ینگاه نهیآ از
پدال گاز فشار داد. خودرو از جا کنده   یرا رو  شیپا دیبه دسته گل رز سف  ینگاه میزد و با ن  یفروش 

  گذشتشد و با تمام سرعت حرکت کرد. دستش را جلو برد و ضبط را روشن کرد. دستش را لبه پنجره 
 خوش فرمش فرو برد.  یموها انی و انگشتانش را م

 

 منم   دایموش شفرا گریتو را د ادمی"

 راهنمی هر شب پ دیگر یعطر تو م  از

   نمیسرزم یام من همچو باد ب آواره

 نمی سرنش یب   یقیمن قا ییتو ایدر

   انمی آش یتو ب  ینشانم ب یب  دلبر

  یهمسفر رفته ا یمن ا یب

 خانمانم" یتو ب   یخبر ب یب

 

 فشرد و او... یقلبش را در مشت م یک یدلش خوب نبود. انگار  حال
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را   شیموها یتارها یرا قورت داد. عصب شیتوانست بکند؟ بغض مزاحم نشسته در گلو یچه م او
 . ردیبگ شیبکشد که صدا ادی خواست آنقدر فر یانگشتانش فشرد. دلش م انیم

 

  کندیسفر م  می"جنون عشق با من هرشب به سو

 کند ی تبر م یهوا یچون درخت یدل گاه نیا

 ق ندارد عاشق که منط جنون

 ا یجانم ب ییتنها یکن از قفس ها  میرها

   اینمانده امانم ب  قرارمیب  گرید ایب

 عاشق ندارد"   گریشهر د نیمن ا چو

 

که در چشمانش صف   ییکرد. اشک ها تیجاده هدا هیرا تار کرد. خودرو را به حاش دشید اشک
 زیقلبش مشت کرد. چقدر حالش غم انگ یشدند. دستش را رو یجار شیگونه ها یبسته بودند رو

شهر   کی از  یابانیو در غم نبود معشوقش در خ  ستی که عروسش معشوقش ن یبود. داماد عاشق 
 خواست.   یم دنیخواست. چقدر دلش نفس نکش یدلش مرگ م   قدر. چدیگر یم یلعنت

 

   انمی آش یتو ب  ینشانم ب ی"دلبر ب 

  یهمسفر رفته ا یمن ا یب

 خانمانم" یتو ب   یخبر ب یب
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نقش بسته   شی را باال آورد. نام مهرگان رو  لشی. موباد یچی خودرو پ یدر فضا  لشیزنگ موبا یصدا
حال بدش را لو   شیکرد صدا یرا کنار گوشش گرفت. سع  لیسبز رنگ را لمس کرد و موبا کونیبود. آ
 ندهد.

 ؟ یجانم مهر-

 ن؟ یراد ییکجا-

 را با پشت دست پاک کرد و گفت:   شیها اشک

 . پشت فرمونم. زمی عز امیم مدار-

 باشه منتظرم. -

شد. اما   یتمام م  زیهمه چ گریپرت کرد و خودرو را به حرکت در آورد. امشب د  یصندل  یرا رو  لیموبا
 آمد؟  یتابش م یچه بر سر قلب ب

 

   انمیآش  یتو ب ینشانم ب ی" دلبر ب 

  یهمسفر رفته ا یمن ا یب

 خانمانم"" یتو ب   یخبر ب یب

 

است.   یخواهد و فقط چند عکس کاف  یبردار نم لمیبود. مهرگان گفته بود ف شگاهیآرا یبعد جلو یکم
 د،یدر که رس یداد. جلو یصورتش آزارش م یباال رفت. نقاب رو شگاهیساختمان آرا یاز پله ها

چرخاند و با   نیسر راد یاسپند رو یمهرآنا نشست که در دست اسپند داشت. مشت ینگاهش رو
 فت: گ  دلبخن

 شده شوهرخواهرم... پی ماشااهلل! کور شه چشم حسود! چه خوشت-
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  یرا رو یدیداد که شنل سف  ینگفت و قدم در سالن گذاشت. دسته گل را به دست مهرگان  یزیچ
بود. دسته گل را به دستان مهرگان سپرد که دوستان مهرگان دست زدند و کل   دهیصورتش کش

  بیشده بود و عج باتریز شهی ن را باال زد. مهرگان از هم. دستش را جلو برد و شنل مهرگادندیکش
 او بوسه زد. دلش اما... یشان یکرد. خم شد و بر پ یم یدلبر

 دلش خوش نبود.  حال

*** 

  یاز لبخند صورت گذاشتم. تظاهر م  یداده ام بمانم و نقاب نییکه به آ  یکردم بر سر قول یآن روز سع  از
و به قصد خفه   دندیچسب یرا م می گلو یم یقد یخاطرات یی است، اما هنگام تنها یعاد  زیکردم همه چ
قلب   ریصتق  زی اش بودم. همه چ یو نگاه دوست داشتن نییدادند. چقدر شرمنده آ یکردن فشار م

  ی. مزیزد به همه چ یبرود و گند م شیخوب پ  زیگذاشت همه چ یوقت نم   چیام بود که ه یلعنت
تمام   زیرا شروع کرده اند. همه چ  یدیجد یزندگ یشهر لعنت نی حاال در هم و مهرگان نیدانستم راد

 توانستم باور کنم.  یشد و من نم 

ما را   زین نی لیبه کرمان برگشت و چند روز بعد آ یمن تازه شروع شد. کت ییو تنها  دیسر رس تابستان
 قصد قتل من را داشتند.  وارشیکه در د یترک کرد. حال من مانده بودم و خانه ا

من بکاهند.   یا یحوصلگ   یاز ب  یذره ا  یتوانستند حت  یبود که نم  ییپر از برنامه ها ونیروز تلوز آن
و پس از   دم یرا شن  لمیزنگ موبا ی طبق روال تمام عصرها خواب بود. همان موقع بود که صدا نیرادو

 مهرگان پشت خط است.  دمیپاسخ دادن فهم

 ؟ یب جونم. خو یسالم دل-

او شده بود حالم خوب نبود   یکه عاشقش بودم برا یمرد  یعادت بود. از وقت یاز رو  ی"خوبم" ول گفتم
 دانستم خوب نخواهد شد. یو م

 ! یحال تو چطوره؟ چه عجب! زنگ زد-

رو ندارم. دارم از   یتهران کس یخونه. منم تو ادیکاره شب م ریکه درگ نیمنم خوبم. راستش راد -
 . یمن نیتو هم ع دمی. فکر کردم و دکنم یدق م ییتنها
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 چند لحظه مکث کردم و بعد گفتم:  یبرا

 سخته.  ییتنها-

  یکه با من دارد سخاوتمند یماجرا ندارد و رفتار خوب   نیدر ا یریکردم که او تقص یادآوریخودم  به
 .اندازمیخودم را بر گردن او ب  یبرا نیندارد که نبود راد یلیدل  جهیکشد. در نت یاش را به رخ م 

 نجا؟ یا یایب  یدوست دار-

 گفت:  دیمکث کرد و سپس با ترد ی. کمامدی چندان بدش ن شنهادمیاز پ انگار

 ؟ یایچرا تو نم -

 تونم. ینم  نیمن با رادو-

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 دونم.  یرو نم  قی. فقط... من آدرس دقامی باشه، م-

 به راننده آژانس بده. و  ری فرستم. آژانس بگ یبرات م-

 . نمتیب  یباشه، ممنون. م-

خواست به   ینشستم. دلم م شیآرا  زی م یآوردم. به اتاق رفتم و جلو  نییرا پا ل یرا قطع و موبا  تماس
توانم  ینداشته باشم، اما من هم م ییبلند خرما یمثل او چشمان روشن و موها دیاو ثابت کنم شا

 توانم! یام نمرده. م یتوانم ثابت کنم زنانگ  یدلبر باشم. م

*** 

کوتاه   یچتر شانیاش حاال جلو یی خرما ی. موهانمی را بب  شیبای را که باز کردم، توانستم صورت ز در
که چند  یبود به رنگ خردل دهیپوش ییآمد! مانتو یکه چقدر به صورت گردش م  یشده بودند و وا

گل دار   یراهنی من هم پ شی پ ینوشته شده بود. کم شیرو  یخوش به رنگ قهوه ا یشعر با خط   تیب
 کمرنگ کرده بودم. باز هم او دلبرتر بود! باز هم! یشیرا بافته و آرا میکرده، موها تن

 فشردم و گفتم:  یرا به سمتم دراز کرد و "سالم" گفت. دستش را به گرم فشیظر دست
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 تو.  ای. ب یسالم، خوش اومد-

خوش   حهیتوانستم را یرنگش را در آورد و قدم در خانه گذاشت. م اهیپاشنه بلند س یها کفش
  یکردم و تعارف کردم که رو ییراهنما  ییرای. او را به سالن پذدیچ یام پ  ین یعطرش را حس کنم که در ب

  احساس نکهیا یبه آشپزخانه رفتم. برا یچا یآوردن فنجان  ی. او نشست و من براندی بنش یکاناپه ا
 باشم. گفتم: یم یکردم با او صم ینکند سع  یبیرغ

 .دمیپوس یم یکاری و ب  ییداشتم از تنها گهی. دیخوب شد که اومد یل یخ-

 گفت:  یکه م دمیرا شن شیصدا

 شدم.  یم وونهیداشتم د گهیمنم د-

برگشتم.  ییرایرا برداشتم و به پذ  ینیری ظرف کوچک پر از ش کیو  یچا یفنجان ها  یحاو  ینیس
برازنده اش   یو قرمز بر تن داشت که حساب  دیسف راهنیپ  کیمانتو و شالش را در آورده بود و حال 

و  تمگذاش ز ی م یرا رو  ینی فنجانش را برداشت. س یلب  ریز  یگرفتم و او با تشکر  شی را جلو  ینیبود. س
تو   بیندارد. او رق یریکردم که او تقص یادآوریرا کش آوردم و به خودم  مینشستم. لب ها  زیمن ن

 است و تو... نیوجود ندارد. او در هر صورت همسر راد  یاصال رقابت ست؛ین

 !یقبول کن که حکم پشه دار زیآو دل

نگاهش  -بود  یکه کامال ساختگ-با لبخند   دید ی. وقتد ینوش  یکرد و جرعه ا ک ی را به لب نزد  فنجان
 : دیکنم، پرس  یم

 کوچولوت کجاست؟ -

 دادم:  جواب

 کنه. یم  یتو اتاقشه. داره باز-

 را در خانه چرخاند و گفت:  نگاهش

 ست؟ یطور ن نی. ایدار  یخوب   یبه نظرم زندگ-
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. ونیلوازم و دکوراس نی تر کیبا ش   یخانه صد و پنجاه متر کیهم نگاهم را در خانه چرخاندم؛  من
  نجایآوردم. آنجا کجا و ا ادیه کردم را ب  یم  یام در آن زندگ چارهی ب اریکه با دان یو اجاره ا یخانه نقل 

 !ارمیدان چارهیب  ،یکجا؟ راست

دوباره   یبه من زندگ نییکردم. آ سهیمقا میو دردناک آن روز ها یاجبار یپر آرامشم را با زندگ  یزندگ
را   شیها  یخوب که سهل است. خاک بر سر من نمک نشناس که قدر مهربان  ی بود؛ زندگ دهیبخش

 ندانستم.

 دارم. یخوب   یآره، زندگ-

 باال انداختم.  شانه

 .هیمرد خوب  نییآ-

دانستم.  یکه خوش قلب تر از آن است که م دمی. فهممیروز مهرگان تا غروب کنارم ماند و حرف زد آن
  یتند. از پشت پنجره نظاره گرشان بودند. چشمانم که روبه دنبالش آمد و با هم رف نیغروب راد

 نشست دوباره دلم غم زده شد و افسوس...! نیخوش فرم راد یموها

چون قلب   یقلب مهربان  قیبود. قلب مهربانش ال نیراد قیکرد. مهرگان ال یرا دوا نم یدرد افسوس
بود   زیت باشند. و چقدر غم انگقشنگ و در کنار هم خوشبخ شانیبود. در دل آرزو کردم روزها نیراد

 کنم.  میرا با او تقس  میها یخواستم خوشبخت یکه م یمرد  یبرا  یخوشبخت  یآرزو

 

*** 

بار او مرا به خانه شان دعوت   نیهفته هم از بودن مهرگان در خانه من نگذشته بود که ا کی هنوز
را گرفتم و به خانه شان   نیتوانستم. باالخره دست رادو  یخواست مخالفت کنم، اما نم یکرد. دلم م

 ام هم خاموش شده بود. یلعنت  لیروم و موبا ی خبر دهم به کجا م نیی رفت به آ ادمیرفتم. 

 کیواحد از  نیبود، چهارم دهیکش  نییکردنش را آ دایکه زحمت پ  نیمشترک مهرگان و راد خانه
 دهیبخش ییبایبود که به آن ز یک یآنت یاز سنگ ها  ساختمان یآپارتمان سه طبقه نوساز بود. نما

 بودند.
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  یبود با تاپ دهیپوش  نیدامن کوتاه ج کیشد.  انی واحد را که زدم، بالفاصله باز و مهرگان نما در
و او گونه ام را  دمی. او را دوستانه در آغوش کش دیکش ی نقصش را به رخ م یرنگ که اندام ب  یمشک
داخل خانه   هگذاشت. ب نیاو را زم دیرا بغل کرد. چند بار گونه اش را بوس نی. خم شد و رادو دهیبوس

با   ییدستباف سرخ رنگ، مبل ها ی و جذاب. فرش ها یکامال سنت  ییبا فضا یام کرد؛ خانه ا ییراهنما
  یچوب زی م کیکردند.  یخانه را دوچندان م ییبایکه ز  ییو تابلو فرش ها میبه حالت گل  ییپارچه ها

گذاشته شده  یدکور انبه عنو یم یقد یویسماور و راد  کی شی از خانه قرار داشت و رو یدر گوشه ا
. مانتو و شالم  دیچ یپ  یخانه م یدر فضا  یران یا یسنت یق یموس نیآرام و دلنش  ی اما صدا ویبود. از راد

 یهم کنارم نشست و معصومانه نگاهم کرد. دست نیاز مبل ها نشستم. رادو ی ک ی یرا در آوردم و رو
 و با لبخند گفتم:   دمیکش شیبه موها

 مامان جان؟ یکن ینگاهم م ینجوریچرا ا-

جذاب بودند.  میبه شدت برا شی رو  کیکمر بار ی. استکان هادیسر رس یمس ین یس کی با  مهرگان
 را برداشتم و گفتم:  یفنجان 

 . هیدوست داشتن ی ل یخونه ات خ یفضا-

 هم نشست و با لبخند گفت:  او

 .نهیراد  قهیدوستش دارم. سل یل یخودم هم خ-

نام   نیام ور رفتم. ا یانداختم و با فنجان چا نیی. سر پادیلبم ماس  یکه آمد، لبخند رو نیراد نام
 .زدی انگار قرار بود تا آخر عمر مرا به هم بر یلعنت

 ساده گذشت، اما...  یل یروز خ آن

 ساعاتش! نی امان از آخر اما

حرف به او گوش    یگفت و من هم ب یپر از دردسر خواهرش مهرآنا سخن م یداشت از نامزد مهرگان
  یهمان حوال نیدادم. رادو یتکان م  ینشان دهم حواسم به اوست سر نکهیا یدادم و گاه برا یم

 اش بود که...  یاسباب باز نیماش  ریدرگ
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باره قطع شد. مهرگان حرفش را قطع کرد و با   کینفس من به  در قفل آمد و دیکل دنیچرخ  یصدا
 صورتش از جا برخاست.   یبه پهنا یلبخند

 هم اومد! نیراد-

بکنم.   دیدانستم چه با ی. نم دیکوب یم نهیوار خود را به س وانهیو د انهی من اما از فکر به او وحش قلب
 یو دست از پا خطا کنم. م نمی او را بب  مدیترس  یبپرم. م رونیخواست پنجره را باز و از آن ب  یدلم م

 ... دمیترس

 زدم: "آرام باش!" بی چشمانم را بستم. در دل به خود نه  دمیرا که شن شیصدا

 رم؟ ی اش را ببوسد و من نم یشانیپ د،ی"دلبر" بگو گرید یشد او باشد، به زن یمگر م اما

. به نشانه احترام از جا  دیدو  میاش گره خورد، بغض به گلو یکه در نگاه جذاب و قهوه ا نگاهم
 لب نشاندم. گفتم:  یو کج و مضحک رو یبرخاستم و لبخند

 سالم.-

 انداخت. نیی مردانه زد و سر پا یبود. چند لحظه نگاهم کرد و بعد لبخند فیضع میصدا

 . یسالم، خوش اومد-

دانستم. اصال... اصال  ینم  زیماندن را جا گرید باشد. دهیدانم شن  یم دیلب "ممنون" گفتم، اما بع ریز
 توانستم بمانم آخر؟ چگونه؟  یتوانستم بمانم. چگونه م ینم گرید

 آمد با تعجب گفت:  رونیمهرگان از اتاق ب یرا گرفتم و وقت  نیشدم، دست رادو  آماده

 ؟ یریکجا م -

 نگاهش کنم گفتم: نکهیا بدون

 .گهیمزاحمت شدم د یل یخ-
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  ینم شد؛ی نم ی کرد بمانم، ول ی گذاشتم. مهرگان اصرار م رهیدستگ یسمت در رفتم و دستم را رو به
اش آتش وجودم   یلعنت یپوشاندم که صدا یرا به او م ن یرادو یتوانستم. خم شده بودم و کفش ها

 را شعله ور تر کرد. 

 صبر کن برسونمت.-

کرد.   ینگاهم م یالی خ  یم که داشت با بمسخره کنج لبانم نگاهش کرد یو با لبخند ستادمیا صاف
روز حضورم در   نیاول  ادیاش مرا  ی تفاوت  یب  نیتفاوت بود و هم یبودم او ب یبرعکس من که طوفان 

 انداخت.  یم ری خانه جهانگ

 ... ری نه نه، خودم م-

 برداشت.   یمردانه اش را از جاکفش یرا قطع کرد و کالج ها حرفم

 ابونا؟ یتو خ یفت یب  یبچه واسه چ هیرسونمت. تنها با  یگفتم م-

دوختم. در  می . جلوتر از او قدم در آسانسور گذاشتم و نگاهم را به کفش هامیبگو یزینتوانستم چ گرید
آسانسور   یبرد. تا وقت  یم  یاو مرا تا مرز خفگ یآسانسور که بسته شد، احساس کردم تنفس عطر آشنا

 زنده شدم. هزاران بار مردم و ستدیبا

 یداشتم قلبم را تو گریو به سمتم برگشت. د ستادیا نی . رادمیشد نگی آسانسور باز شد و وارد پارک در
که  دمید ی . مدیو آرام خند دیرا بغل کرد. گونه اش را بوس نی کردم. خم شد و رادو یدهانم حس م

 کند. یدارد از گوشه چشم نگاهم م

 داش کوچولو؟دا دمیمن چرا حال تو رو نپرس ،یراست-

. چرا اورمی باال ب نگیآمد و حالت تهوع داشتم. کم مانده بود همان جا گوشه پارک یباال نم نفسم
پتو.   ریز دمیغلت یم دیشستم. با ی با آب خنک صورتم را م دیرفتم خانه. با یم د یکرد؟ با یتمامش نم

 .نیاو بتپد نه راد یبرا دیکنم با یادآوریتا به قلبم   دمید یرا م  نییآ دیبا

 را به من سپرد. لب زد:   نیرا زد و رادو  ریدزدگ

 . نیبش-
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  یتوانستم تحملش کنم. نم یخواست هر چه زودتر به خانه برسم. نم ینشستم. دلم م  یحرف چیه یب
  یکردم، اما او یادآوریداده بودم را به قلب المذهبم  نییکه به آ  یتوانستم آن وضع را تحمل کنم. قول

 د؟ یفهم یم عاشق چه

و خونسرد بود و انگار نه انگار که   یرا فراموش کرده بود. چون کامال عاد زیهمه چ نیراد یجد انگار
فقط من تک و   گری. انگار دمیخسته هست مانیها دنی رخ داده و چقدر از نرس مانیبرا یچه اتفاقات 

بزنم: "به   ادی اش را بچسبم و فر قهی خواست  یاو مهم نبود. دلم م یرفت. انگار برا یم  شیتنها دلم برا
 هر آنچه گذشت!" اوریب ادی

مگر   ز؟یدل آو یخواست یرا نم  نیاز خود نشان ندادم. مگر هم یواکنش  چیهم فشردم و ه یلب رو اما
به او  کنار خود دارد و به هر حال گرید یزن  نیتمام شود؟ خوب نگاه کن؛ راد ز یهمه چ یخواست  ینم

 آخر؟  ستی. دردت چگرید یهمسر و همدم مرد یتو هم شده ا ز،ی ورزد. دل آو یعشق م

 : دیپرس  ی. داشت م دیکش رونیو غم آلود افکارم ب کیتار یایمرا از دن  شیصدا

 چطوره؟  نییآ-

 حرکت دادم و گفتم:  ن ی رادو ینازک موها یتارها  انیرا م انگشتانم

 خوبه. -

فکر کردم چقدر   نیبه ا د،یچ یپ ل یکه در اتوموب یقیموس یجلو برد و ضبط را روشن کرد. صدا دست
 بشنوم.  یقیکننده او قرار است موس  وانهید یصدا  یخوب است که به جا

آپارتمان   یرا جلو  نییکردم، توانستم آ زیچشمانم را ر یو من وقت   دیچیساعت بعد، داخل کوچه پ مین
آمد   ادمی. تازه نمی دهد بب یتکان م  یعصب یرا با حالت شی داده و پاها هیتک  نشیکه به ماش  یدر حال 

 ... لمیروم و موبا ی به او نگفته ام کجا م

 ! ی! وازیدل آو تیها ی حواس ی بر تو و ب یوا

 یتر م ظیغل شیاخم ها م،ی شد یتر م  کیو هر چه نزد دیچرخ نیراد نی به سمت ماش  نگاهش
همانند  نیکرد. گوشه لب راد یام م وانهیشدند. دلهره به وجودم چنگ انداخته بود و داشت د

 اعصاب خرد کن کش آمد و گفت:  یشخندین
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 نگرانت شده.  نییفکر کنم آ-

 و آن ها را تر کردم.  دمیکش میلب ها یرا رو  زبانم

 . رمی رفت بهش بگم کجا م  ادمیآره، -

که   یگرفت و در حال نشی اش را از ماش هیتک نییمتوقف کرد. آ نییآ یرا در چند قدم  نیماش نیراد
  ینم یخوب  یزهایچ دیرد و بدل کرد. دلم نو نیمن و راد نیب  یعصب  یداشت، نگاه بیدست در ج 

 داد.

 نی زم  یرا هم رو نیرنگ کوچه گذاشتم. رادو اهیآسفالت س  یاسترس در را گشودم و قدم رو با
و به   یبه من عصبان نییافتاد درست کنم. نگاه آ یگردنم م یتوانم شالم را که داشت روگذاشتم تا ب

 میبرا نیبودم و هم دهیآرام و پر از آرامش را تا به حال آن طور ند شهیهم نییبود. آ  نهیپر از ک  نیراد
 آورد.  یرا به ارمغان م یلحظات پر اضطراب 

چند لحظه    یشد سالم دادم. جوابم نداد و تنها برا یم نیی که باال و پا ییلب باز کردم و با صدا باالخره
.  دیمن به سمت او چرخ یاز رو نییشد، نگاه آ ادهی پ ن یکه از ماش نینگاهم کرد. راد تی با عصبان

 . گرفت نییدوستانه بر لب داشت. جلو آمد و دستش را به سمت آ یلبخند نییبر خالف آ نیراد

 خان، حالت چطوره؟   نییسالم آ-

 در حالت صورتش دهد گفت:  یریی تغ نکهیرا فشرد و بدون ا نیبه اجبار دست راد نییآ

 ؟یسالم. ممنون. تو چطور-

 . دیرنگش کش ینوک مداد یبدنه رانا یعقب رفت و دست راستش را رو یقدم نیراد

 منم خوبم. البته به لطف شما. -

تکان   یبه نشانه خداحافظ یمان سر یگرفت. برا یراننده جا  یلصند یعقب رفت و دوباره رو سپس
  نییکوچه محو شده بود گرفتم و به آ چیکه در پ  ییداد و بعد با سرعت از کوچه خارج شد. نگاه از او

  نیاز ا شی کرد. سکوت را ب یدر هم گره شده داشت نگاهم م یدوختم. بدون حرف و با همان ابروها
که   ییو با صدا دیرا چسب  میگشودم، بازو یزیگفتن چ یجلو گذاشتم. تا دهان برا  یندانستم قدم  زیجا

 باال رفته بود گفت: 
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 برسونتت؟   دیپسره با نیو تهشم ا یدیچند ساعته جواب تلفنت رو نم یبود  یکدوم گور-

من ربوده   اش قدرت تکلم را از یو لحن عصبان  نیاسترس آب دهانم را قورت دادم. چهره خشمگ با
 از دستم افتاد. فمیکه ک دیمرا به سمت خودش کش  یکم  تیبود. با عصبان 

رو    لتیزدم موبا یزنگ م  یچرا هر چ ؟یبود یکدوم گور  گمیم ؟یزن  یو حرف نم  یپس چرا الل شد-
 ؟ یداد یجواب نم

  یو با لحن ستدیبا میسرخ شده از خشم جلو یام با صورت  یآرام و دوست داشتن  شهیهم نییآ نکهیا
 اشک را به چشمانم دوانده بود. د،یسخن بگو یعصبان 

 شارژ... شارژش تموم شده بود. لمیمو... موبا-

 خارج شد.  میلب ها انیاز م یزیرا باز فشار داد که به خاطر درد آخ ر  میبازو

 نمت؟ یپسره بب نیبا ا  دیکه با یکجا بود-

  نیکه انگار متوجه شده بود در ا نی . رادودندیلرز میشدند و لب ها یجار میهاگونه   یرو میها اشک
که پسرکم هم از لحن و چهره   دمیفهم  یمن چسباند. م یهست، خودش را به پا یمشکل انیم

 . دهیپدرش، ترس ن، ییآ یعصبان 

 خونه شون. ی... تویمهرگان بودم؛ تو  شیپ-

  نشیماش یرا رها کرد. دستانش را به کمرش زد و جلو میلحظه نگاهم کرد و بعد با حرص بازو چند
 زد:   ادی زد و فر نی ماش کیبه الست یحرص  یو کشدار بودند. با پا لگد قیعم  شی . نفس هاستادیا

 خدا لعنتت کنه!-

ها گوش   کی تالس غیج یگاز گذاشت که صدا یرا رو شی را باز کرد، پشت رول نشست و چنان پا در
  ینیراد یبرا میها یکوچه گم شد و من ماندم و حال خراب  چیو که در پ دینکش هیرا آزرد. به ثان  میها

  یم نیادر کیشده بود. داشتم از او هم  وانهیکه از شدت خشم د ین ییگفت و آ یدلبر م یگریکه به د
 !زیبر تو دل آو یساختم. وا

*** 
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نبود.  نییاز آ یشب گذشته و خبر مهی از ن یکشاندم. پاس   وارید یرا به سمت ساعت نشسته رو نگاهم
بار هزارم    یرا برا  لیکرد. موبا یام م  وانهیبخورم و دلشوره داشت د یزیاز استرس نتوانسته بودم چ

 جز  اصال ؟چه کنم دیدانستم با یاز او حاصل نشد. نم  یبرداشتم و شماره اش را گرفتم، اما جواب
نبود؟   شی سر جا زی چ چیوقت ه چیدانستم چرا ه یاز من ساخته بود؟ نم یسرزنش خودم چه کار

دانستم گوشه  یکرد؟ فقط م ینم دایپ یام روال عاد یچرا زندگ  د؟یلنگ  یکار م  یجا کی شهیچرا هم
 .بکوبم  واریشد دلم بخواهد سرم را به د یباعث م  نیگردد و هم  یبه خودم بر م   رهایاز تقص یا

خون به صورتم  دنشیو به سمت در پرواز کردم. با د دمی در قفل که آمد، از جا پر دیکل دنیچرخ  یصدا
که  ی روشنش آشفته بودند. جلو رفتم و در حال یو تپش قلبم باال رفت. چشمانش سرخ و موها دیدو

بود  هگره شد شیبه دستم که دور بازو یدم. نگاهکردم نامش را صدا ز یدستم را به سمتش دراز م
و با شتاب به    دیکش رونیرا از دستم ب  شیانداخت و بعد نگاهش را به چشمان نگرانم دوخت. بازو

شدند. به اتاق که رفتم، از  یصورتم جار  یرو میبعد اشک ها ینشست و کم  میاتاق رفت. بغض در گلو 
پس از   یکی  می. اشک هادمیتخت دراز کش یکردم و رورا عوض  میآمد. لباس ها یآب م یحمام صدا

  نیدر ا ایکنم آ یفکر م نیبه ا شهی باختند. هم  یبالش جان م  یو رو دندیچک  یاز چشمانم م یگرید
از   یمیهم هست چون من که ن یختم شود؟ کس  هیمانند من هست که روز و شبش به گر یکس ایدن

 گذشته باشد؟  شی گونه ها یغلتان رو  یدهایعمرش با مروار

اما پشت به   م،ی. هر دو کنار هم بوددیتخت پشت به من دراز کش یآمد و آن سو رونی از حمام ب نییآ
بار   نیزد، ا یام بوسه م یشانیو بر پ  دیکش یکه قبل از خواب مرا در آغوش م  ییهم. بر خالف روزها

  یرسد؟ ک  یم انیبه پا یک یوانگید نیخواست بدانم ا یاما جدا از هم. دلم م م،یجا بود کیهر دو 
 توانم نفس بکشم؟ یم یکنم؟ ک یتوانم زندگ یم

 

*** 

 

دانستم  یدر خانه بود. نم  نییساعت شش بود. آن روز جمعه و آ یشدم. حوال   داریزود ب   یلیخ  صبح
 . میعذاب آور بگذران  یآخر هفته مان را با سکوت التیتعط میخواه یچگونه م
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آب را باز   ر یکه ش  نینکردم، به حمام رفتم. هم دایانجام دادن پ یبرا یکار یدر خانه زدم و وقت یگشت
به   یو جور دمیبه سمتم هجوم آوردند. با حرص شامپو را به سرم مال  یصفت لعنت  انهیکردم، افکار مور

  نیرا ا ینت لع  رخواستم تمام افکا  یسوزد. انگار م یشان م شهیچنگ زدم که احساس کردم ر میموها
 بکشم.  رونیب میموها  فیظر یگونه از تارها

شدند و   کیبه هم نزد میشدم. ابروها رهی خودم در آن خ ری و به تصو دمی پاچ نهیآب در آ یمشت
 تکان دادم. دواری از اخم گرفت. انگشت اشاره ام را باال آوردم و تهد یام طرح یشانیپ

 آخه؟  هیدردت چ-

 . دمیکش  یاز هم فاصله گرفتند و آه میابروها

 که شد باهاش حرف بزن. داریب-

ام پا   یابر  یها ییرنگ و دمپا یریتن پوش ش  دنیدادم و پس از پوش انیبه دوش گرفتنم پا باالخره
  میرو به رو یصحنه  دنیدادم که با د یحرکت م  می موها یدر اتاق گذاشتم. کاله تن پوش را رو

. بودبه خواب رفته  نییبه اتاق آمده بود و حاال درست کنار آ  نی. رادوستادندیدستانم از حرکت ا
. من شانی هردو یو دلم غنج رفت برا دیحلقه شده بود چرخ   نیکه دور رادو ن ییآ یبازو ینگاهم رو

  یب زیکند؟ من، دل آو یرا معن یخوشبخت میتوانست برا یم یزیخواستم؟ چه چ  یچه م نیجز ا گرید
بود. تمام    شسر  یچون پدر باال  یام نعمت  چارهی خود داشتم و فرزند معصوم و ب یبرا  یپناه حاال پناه

  یرحمانه قلب مهربانش را م یکرده بود و من چه ب  هیهد  نیبه من و رادو نیی نرمال را آ  یزندگ نیا
 آزردم. 

  نیرادو یرنگ موها یا نازک و قهوه یتارها انیاز تخت نشستم. انگشتانم را م یرفتم و گوشه ا جلو
بار با   نیشد. دستم را باال آوردم و گذاشتم انگشتانم ا میمهمان لب ها یحرکت دادم. لبخند محو

بود اما  امآر  نکهیبا ا شیموها انی برقصند. حرکت انگشتانم م  نییآ یروشن موها  یتارها انیم یطناز
چشم باز   یتکان خوردند و وقت  شی . پلک هاستادندیکرد و انگشتان من هم از حرکت ا اریاو را هوش

بود و  دهی بخش  یمرد به من زندگ نیرنگش شرم را به وجودم دواندند. چقدر ا یش یم یها لهیکرد، ت
 من دلش را شکسته بودم.

 تر شد و زمزمه کردم:   قیعم لبخندم
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 !ری صبح بخ-

بود. آرام   دایاز نگاهش هو یگفت. دلخور ریبعد زمزمه وار صبح بخ لحظه در سکوت نگاهم کرد و  چند
به بدنش   یبدخواب نشود. کش و قوس نیکار را انجام دهد که رادو نیا یکرد جور یو سع  دیچرخ

 یور  سمیخ ی. کاله تن پوش را عقب دادم که چند تار از موهادیداد و چشمانش را با پشت دست مال 
 آرام گفت:  ییچند لحظه نگاهم کرد و بعد با صدا یصورتم افتاد. دوباره برا 

 ؟ یبد نیزم  یشرت من رو از رو یت شهیم-

شرت را با دستانم را  یدرست کنار تخت برداشتم. ت نیزم  یرنگش را از رو یشرت کرم یشدم و ت  خم
 شرت به سمتم هجوم آورد. یاز سمت ت نیی آ  یشگیباال آوردم و نگاهش کردم. عطر هم

 ن؟ ییآ-

 بله؟ -

 بود.  یآوردم و به سمتش برگشتم. نگاهش جد نییشرت را پا  یت

 خونه نبود. نیمهرگان، راد شیرفتم پ  یوقت-

 د. را در کاسه سر چرخاند و دستش را به سمتم دراز کر  چشمانش

 ؟ی شرتمو بد یت شهیم-

شرت را از دستم بقاپد    یباال انداختم. خواست ت  یرا به نشانه منف میو ابروها  دمیرا عقب کش خودم
  نیرادو ی خورد و باعث شد از لب ها یزیبار تخت تکان ر نیو ا دمیکه دوباره خودم را عقب کش

 اخم کرد و دستش را باال آورد.  نیی. آدیایب رونی ب  ینامفهوم یصدا

 !شهیم داریآروم! بچه ب -

بازوان برهنه اش گذاشتم. با لحن آرام و   یانداختم و دستانم را رو نیزم ی شرت را دوباره رو یت
 کرده بودم گفتم:  زی که چشمانم را ر یدر حال  یمظلوم

 لطفا به حرفام گوش بده.  ن،ییآ-
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 . دیکش یزد پوف   یم نهینش را به سکه دستا یداد و در حال هیتاج تخت تک به

 شنوم.  یم-

  فشیپارچه سرد و لط  یرو  یشدم. آرام دستم را رو  رهیرنگ خ یشکالت  یانداختم و به روتخت  نیی پا سر
 تکان دادم و گفتم: 

 ؟یچ  یعنیرفتار  نیاندازم. سر حرفم هم هستم. پس ا یرو دور م نیمن بهت قول دادم که راد-

مهربان   شهی مثل هم نکهیا یاش دوختم که حاال به جا یشیرا باال آوردم و نگاهم را به چشمان م سرم
 بودند.  یباشند، عصب 

 ؟ یتو اگه ماستت مو نداشت، چرا قبل رفتن بهم نگفت-

اعتماد کرده بودم. چشمانم را   یب  نی ام بود که او را چن یخود لعنت  ر ی. تقصدمیکش یپوف  یکالفگ با
 شروع به حرف زدن کردم. ق یعم  یبار با نفس نیبستم و ا  هیچند ثان یبرا

بود و اصرار کرد که منو  دهیتازه به خونه رس نیهم راد  یمن فراموش کردم بهت بگم. برگشت ن،ییآ-
. مینکرد یهم صحبت  نیماش یها. تو ابونیتو خ فتمیبچه ن هیبرسونه. بهم لطف کرد. گفت که من با 

 رد و بدل شد حال تو بود. نمونی که ب یتنها حرف 

 از لحن ناله مانندش جا خوردم.  دم،یرا که شن شیچطور مرا به جنون رسانده بود. صدا دنشید نگفتم

 نیبعد ا  یطور نیکار کرده که باعث شده ا ی. آخه اون چیکن  یدونم هنوز بهش فکر م یم ،یدل-
 باشه. ششیبازم دلت پ یبا من ازدواج کرد یهمه سال و وقت

از خودم متنفر شدم که او را   یلحظه ا یاو سوخت. لحنش قلبم را به تالطم انداخته بود. برا یراب دلم
حرکت   نی و دستم را دور گردنش حلقه کردم. ا دمیدست خودم کرده بودم. خودم را جلو کش چهی باز

 گفتم:  تی اهم یباعث شد بند دور تن پوشم شل شود، اما من ب

 . میش حرف نزندرباره ا گهید ایلطفا ب  ن،ییآ-

 را با زبان تر کرد و گفت:  شیها لب

 .زه یما رو به هم بر یزندگ نینذار راد ز،یدل آو-
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اوست. اما   وانهیندارد. مشکل از قلب من است که هنوز د یما کار یبا زندگ  نیراد میبگو خواستم
 بدتر نشود. نینگفتم. نگفتم تا وضع از ا

انداختم و زمزمه   نییصورتش بود. نگاهم را پا یمتر یل ی. صورتم در چند مدمی خودم را جلوتر کش  باز
 کردم: 

. قبال  نییما رو آ یزندگ زهیتونه به هم بر ینم  چکسیمون به هم نخوره. ه یمن بهت قول دادم زندگ-
 . ی. تو االن شوهر منی. تو مرد من یهم گفتم تو انتخاب من 

شده بود. خم شدم و   داری. انگار ب دمیکه آمد عقب رفتم و به سمت او چرخ  نینق نق رادو یصدا 
 کردم و گفتم:  یمصلحت ی. اخمدیو کودکانه خند دیرنگش را مال یبغلش کردم. با چشمان قهوه ا

 تون؟ یدد شیپ یاومد یدی. چشم منو دور دیآقا راد ری صبح بخ-

 برداشت. آن را به تن کرد و گفت:  نی زم یشرتش را از رو  یتخت بلند شد و ت یاز رو نییآ

 فه؟ یضع یکار دار یمردونه ما چ یبا کارا-

کرد. جلو    یرا مرتب م شیداشت موها نهیآ یگذاشتم و به سمتش رفتم. جلو نی زم یرا رو نیرادو
ت  مهربان و دوس نییرفتم و دستم را از پشت دور شکمش حلقه کردم و سرم را به تنش فشردم. آ

 داد. اما... یبه خرج م یمردانگ میبود. مرد بود. برا یداشتن

 بود... نیقلب من در گرو راد  اما

 

*** 

 

انداخته بود. از نگاه کردن به او  ش ی شانه ها یاش را از دو طرف بافته و رو ینسکافه ا یموها یکت
دم دلتنگش کر یگذشت، اما من هنوز هم حس م یشدم. سه روز از آمدنش به تهران م  ینم  ریس

آهنگ  یکرد. صدا  یو ذوق زده ام م دیدرخش یم فشیدر انگشت ظر بایو ز ن یهستم. حلقه تک نگ
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پاپ   یظرف ها یگم شده بود. کت نی"تولدت مبارک" در همهمه دوستان هم سن و سال رادو انهکودک
 . دیخند میکورن را برداشت و به رو

 ؟ یکن  ینگاهم م یجور  نیهم یست دار قهیحواست هست چند دق-

.  دمیدر آورده بودم دست کش یتنوع به رنگ دود  یبار برا نیکه ا ییموها انی و م دمیهم خند من
 شده ام.  بای و ز دیآ یبه من م  یرنگ مو حساب   نیگفت ا یم نییآ

 دلم برات تنگ شده بود خب!-

که حال   دمیرا د  میرفت. سر خم کردم و پسر کوچولو رونیخنده اش بلندتر شد و از آشپزخانه ب یصدا
  ییو مقوا ی. کاله رنگ میری را جشن بگ یبزرگتر شده بود و قرار بود ورودش به چهار سالگ  گریسال د کی

خاص   ی تیم یمدت صم نیدرست کنار مهرگان نشسته بود. در ا یمبل یتولد بر سر گذاشته بود و رو
آمد و همه اش از سر حسادت بود.   یاز او بدم م یمن و مهرگان به وجود آمده بود، اما هنوز گاه نیب

افتاد،  یقلبم به تپش م  دنشیکه من هنوز هم با د  ین یاز آنش بود. راد نیکه راد ییحسادت به او
  لینها دلت یبود، ول  بمان خو یماند. زندگ یدور نم نییها از چشم آ نیشد و همه ا  یحالم دگرگون م

 و حس کهنه ام به او!  نیبود؛ راد زیچ کیفقط  میهم که داشت ییبحث ها و قهرها

 زد:  ادی نازک و کودکانه اش فر یبا صدا نیرادو

 تولدم( - )نگفتم ؟ینیبش  شمیتفلدم* فقط پ د یمگه بهت ندوفتم* با شم؟یپ  یایمامان! نم-

به ارث برده   یها را از چه کس  نیدانم ا یداد و نم یاش دستور م  یبود؛ با تمام کودک نیهم  پسرم
 . دیبه او رفت و بعد خند یمصلحت یچشم غره ا یبود؟ کت

 ؟ یدیپدر سوخته! چرا دستور م-

 او هوا رفت.  غیگرفت که ج یکت یاز بازو یشگون یخم شد و ن   دلربا

 ؟یکار دار یدختره! با برادرشوهر بدبخت من چ  یه-

  یمرد نیشد. انگار همه فراموش کرده بودند پدر رادو  یحساب م  نیرادوواقعا پدر   گرید نییآ ،یآر
 داشت.  یسال با مادرش فاصله سن یخوش گذران بود که س
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 گفتم:  نیمهرگان زنگ خورد. بدون توجه به او، به رادو لیموبا

 قربان. دیهر چه شما امر بفرمائ -

 شانه ام گذاشت که به سمتش برگشتم.  یدستش را رو مهرگان

 جانم؟ -

 زد و گفت:   ینیدلنش  لبخند

 ؟ی ریبگ  یریآورده. م یزیچ هی. نهیی پا نیراد-

 رفتم گفتم: یکه به سمت اتاق م  یرا به نشانه مثبت تکان دادم و در حال سرم

 . رمی حتما. االن م-

تند و   یخواست به تپش ها یسرکش م یبودم. ته دلم حس دهیرا ند نیشد که راد  یماه م کی حدود
با عجله از خانه  م،یموها یرو یبه تن کردم و بعد از گذاشتن شال  ییکند. مانتو یی نامنظم قلبم خودنما
  یدخترککردم. همچون  یط یک یمنتظر آسانسور بمانم پله ها را دوتا  نکهیا  یخارج شدم و به جا

  ادمیتاب بودم. انگار  یکه مدت هاست ذهنش را مشغول ساخته ب یبا پسرک   دارید ینوجوان که برا
هستم. قلبم  نییپسربچه سه ساله و همسر آ  کیو نه ساله، مادر   ستینواب ب زیرفته بود من دل آو

 شده بود. شیسال پ ازدهی درست مثل 

تاب تر شد. انگار نه انگار که  ی! قلبم بدمشی. ددمیسرک کش ابانی را با مکث گشودم و به خ  یآهن در
کرده بودم که در ذهنم کمرنگش کنم. دوباره به همان اندازه قبل پررنگ   نیماه تمر کی نیدر طول ا

 شد.

  یرنگ به او م نیآرنج تا زده بود. چقدر ا یرا تا رو شیها  نیبه تن داشت که آست یرنگ یآب  راهنیپ
عوض کرده بود. چند قدم جلو گذاشتم که با   را لشیشده بود. اتوموب  یآمد. چقدر دوست داشتن

زد    یبرق م یزیکه از تم نشی اش را از ماش هیسرش را باال آورد و تک  اهمیس یها  ییلخ لخ دمپا یصدا
  اهی س نیج بی آمد. دستانش را در ج یبه او م یبه چشم زده بود که حساب  یا ی گرد فلز نکیگرفت. ع 

 رنگش فرو کرد و گفت: 

 ؟ یسالم. خوب -



 ی شان یپر عمر کی

337 
 

 لعنت کردم.  میها یدادم و در دل خودم را به خاطر هول باز لشیتحو یکج و کوله ا لبخند

 سالم. خوبم، ممنون. حال تو چطوره؟ -

 رفت جواب داد:  یم نشیکه به سمت صندوق عقب ماش یرا از چشمانم گرفت و در حال نگاهش

 منم خوبم. خدا رو شکر. -

عروسک خرس   کیصورتش با   یبار به جا نیکنار آمد، ا نی از پشت ماش یا باز کرد و وقت ر  صندوق
بزرگ و پشمالو مواجه شدم. جلو آمد و سرش را از کنار سر بزرگ خرس به سمتم چرخاند تا صورتم را  

 .ندی بب

 . یراد یکادو نیا-

 . دیچرخ  کری او و عروسک غول پ نی و چند لحظه نگاهم ب دم یخند یناباور با

 بزرگه!  یلیخ  نیا نیرا... راد-

 گرفت...  یم یکه دل را به باز شی. امان از خنده هادیآورد و خند نییپا  یرا کم  خرس

داشته باشه. خرس گنده  یخرس گنده واقع هیگفت آرزو داره  میدید یکارتون م میاون روز که داشت-
 بهش بده. نوی. به جاش اارمی تونم براش ب یکه نم

  نیراد یبو ی لذتبخش بود. خرس لعنت یبی اش به طرز عج یرفتم و خرس را در آغوش گرفتم. نرم جلو
 توانست قاتل من باشد.  یکننده م وانهید یداد. آن بو یرا م

 تونم دعوتت کنم باال.  یکه نم  دیببخش-

 و جانم رفت...  دیخند

 بذار آرام باشم." ! نخند!  یبزنم: "نخند لعنت  ادی و فر  رمیاش را بگ  قهیخواست  یم دلم

خواستم از او فرار کنم. به سمت در    یو نگاهش کنم، اما همزمان م نمیخواست مدت ها بنش یم دلم
 رفتم و گفتم: 

 .نی. ممنون ازت رادگهیمن برم د-
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از بدنم رد شده.  یبرق قو انیجر  کیشانه ام گذاشت. احساس کردم  یآمد و دستش را رو جلو
 تند شدند. میاش گره خورد، نفس ها یبرگشتم و نگاهم که در نگاه قهوه ا

 کمکت کنم؟  یخوا یم-

 را تند و تند به چپ و راست تکان دادم.  سرم

 نه، ممنون. خداحافظ. -

لب به خودم آرام باش گفتم.   ری.  زدمیکش یاز سر آسودگ یقیشدم و نفس عم  نگی وارد پارک عیسر
کودکانه   یقیموس یصدا دم،یکه واحدمان در آن قرار داشت رس  یانسور شدم. به طبقه اوارد آس

 داردها را از پا در آوردم و همزمان که  ییواضح تر شده بود. خدا رو شکر کردم که در باز است. دمپا
 گفتم:  یبلند یشدم، با صدا  یخانه م

 برات آورده؟  یچ نتیعمو راد نیپسرم، بب -

  ی نیبرادر اوست. راد  نشیپسرم "عمو" نام گرفت. قرار نبود بفهمد که عمو راد ی برا  نیبود؛ راد نیهم
 خوب شده بود.  یبی ها به طرز عج یکه رابطه اش با برادر کوچکش تازگ

از  ی غ یخورد، ج کریغول پ  یچشمش به عروسک خرس یو وقت  دیدر دو یبا ذوق جلو نیرادو
در   نیگذاشتم و رادو نیزم یآن را رو یبرابر او قد داشت و وقت  نی. عروسک چنددیکش  یخوشحال

ذوق   یکه در آغوش عروسک گم شد. دلم ضعف رفت برا میبگو تی توانم با قاطع یم د،یآغوشش پر
 گفت:  یکودکانه اش. کت 

 ؟ یشمع ها رو فوت کن یندار میخان، تصم نیرادو-

 و گفت:  دیخرس کشصورت نرم   یکوچکش را رو یدست ها نیرادو

 از اون هم بزرگتر.  ی. حتونهیدلست مثل اون خلس تو تلوز نیا ، یخاله کت-

 و با خنده کنار گوشش گفتم: دمیرا کش دستش

 .  یکه ازش زده ش یانقد بغلش کن یتون  یرو ببر. بعدا م  کتی شمع هاتو فوت کن و ک   ایفعال ب-
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 یشانه ها یرا روشن کرد. دستم را رو  کیک یرو ی . دلربا جلو آمد و شمع هامیمبل نشست یرو
 آوردم.  نییکوچک پسرکم گذاشتم و سرم را پا

 آرزو کن.  هی یشمع ها رو فوت کن نکهیقبل از ا زم،یعز ن،یرادو-

 یها یقهوه ا  دنیکرد، با د ینگاهم م رهی را به سمتم چرخاند و من مثل هر بار که پسرکم خ  سرش
 افتادم. نیراد ادین چشمانش به روش

 تو مهد بهمون گفت؟ الجونیکه ن هیآلزو همون-

به خاطر نوع تلفظ کلمه  میبستم و لب ها دییمهدکودکش بود. چشمانم را به نشانه تا یمرب الین
  یرو یدستان کوچکش را در هم گره کرد و چشمانش را بست. لبخند محو نی "آرزو" کش آمد. رادو

 کودکانه اش زمزمه کرد:  فیظر یکوچکش نشاند و با صدا یلب ها

من بود. حاال   یآلزو نی خلس گنده برام بخره. اون بزرگتر ه ی نیعمو راد یممنون که باعث شد ا،یخدا-
 که سامان داله داشته باشم.  ییقلمز از اونا یشالژ نیماش هیکنم  یهم آلزو م

تعلل نکرد، خم شد و شمع ها رو   گریاو هم د همه ما شد. یکوچکش لبخند مهمان لب ها یآرزو از
دست زدند و   شیشد. همه برا  یاش م  یسال از زندگ   نیاز امروز وارد چهارم  گریفوت کرد. پسرم د

 زده شده را به سمت من گرفت و گفت:  ون یپاپ ی. سپس چاقود یگونه اش را بوس یکت

 .کهیک  دنیحاال نوبت بر-

 یدست او گذاشتم. اعضا یرار داد و من هم دستم را رودسته چاقو ق یدست کوچکش را رو نیرادو
" کیعدد " دنینبودند شروع به شمارش معکوس کردند و با شن  ادیحاضر در سالن که چندان هم ز

  یسخت یروزها ادی . دندیرا بوس نی رادو  یکی  یکیبلند شد و همه   غیدست و ج   ی. صدامیدیرا بر کیک
که تازه به آن  ی. آرامشندیبنش  میو بعدش داشتم باعث شد بغض در گلو نی رادو یکه هنگام باردار

 سختم باز دارد.  یتوانست مرا از فکر کردن به روزها یبودم هم نم افتهیدست 

کند.   یدر من رشد م یبودم موجود دهیرفت و من تازه فهم شهیهم  یبرا ارم یافتادم که دان  یروز ادی
  یکه بر صورتم م یبا دست نوازش   یمینس  دیتراس رفتم تا شا. بلند شدم و به اوردمیطاقت ن  گرید

  چارهی را به من ب  یحس خفگ میباشد. بغض چمبره زده در گلو   یو آرامبخش نی تسک میکشد بتواند برا
گذشت. من بعد از آن  یم  اریکرد. چهار سال از رفتن دان یمرد القا م  یکه داشت از فشار خاطرات م 
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هنوز    یخود داشتم، ول  یبرا  یخوب و خانواده ا یبودم حاال زندگ دهیکه کش ییو تنها یهمه تلخ
. دیجو  یمثل حسرت که تکه تکه وجودم را م یزی کرد. چ ی م ینیام سنگ  یقلب لعنت یرو یزیچ

خوب بود.    نیی. آتوانست برطرف کند ینم  نییکه بر دلم مانده بود را آ نیحسرت آغوش دوباره راد
  انیم نینوازش آرامش بخش انگشتان راد یبرا دیکش یمن باز دلم پر م  یهم خوب بود، ول  یلیخ

 .میموها

دانست من   یگره خورد و فقط او م یسر چرخاندم، نگاهم در نگاه نگران کت یتراس باز شد و وقت در
 دانست دلم آشوب است.  یم یشوم. فقط کت یمتحمل شده ام و هنوز هم م یچه رنج

 : د یپرس یآغشته به نگران  یشانه ام گذاشت و با لحن یرو دست

 ؟ یشد بیغ ییهوی حالت خوبه؟ چرا -

 یوجودم را به رخ کت یتوانست تلخ  یکه م یو لرزان بود. لبخند یزدم که به شدت مصنوع  یلبخند
 بکشد تا او بفهمد چقدر درونم ناآرام است. 

 دلم گرفت.  ی ها افتادم و کم گذشته ادیجان.   یخوبم کت-

  نیتردد کند و هم یآمد کس  یم شیکه در آن کم پ  یابانی دوختم. خ ابانیاز او گرفتم و به خ  نگاه
چرخاندم.    ابانیزدم و نگاهم را در خ  نهیشد. دستانم را به س یموجب پر آرامش بودن محله مان م

 .نمیبب   ابانی خ نیاز دست داده ام را در پس ا شی که چند سال پ یمنتظر بودم کس  دیشا

. من دمیکه داشتم رو د ییشدم، خودم ذره ذره جون دادن آرزوها  ریجهانگ غهیکه ص  شی چهار سال پ-
  یلیخ ار ی. دانستین  اریحاال نگاه کن. دان ی... ول یو بودنش کنارم کردم. ول ار یدان یآرزوهام رو فدا

 . دهیمموضوع چقدر آزارم  نیو ا  ستیوقته ن

شروع به حرف زدن کرد،   یدوخت. وقت ابانیزد و نگاهش را به خ   نهیهم چون من دستانش را به س او
 شدند. زیچشمانش ر

هم  گهیبار د کی یخواد فقط برا ی تنگ شده. چقدر دلم م  اریدان یدلم برا یلیکنم خ  یحس م یگاه-
 . نمشی که شده بب

 . دیکش یق یباال انداخت و نفس عم یا شانه
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اشون کنارت. بعد  یو از تو خاطرات بکش یری آدما رو بگ یسر هی قهی یشد دست بنداز یکاش م -
 گم؟یم یچ  یفهم ی. میبر یکنار من! حق ندار نجاست، یتو جات ا یو بگ یمحکم بغلشون کن 

را از   نیو راد   اریممکن بود، مطمئن بودم که دان یزیچ  نیو تنها سرم را تکان دادم. اگر چن  دمیکش آه
 شد.  ینشاندم. کاش م  یو کنار خودم م  ده یکش رونی خاطراتم ب

*** 

را در کنار هم در   یو قرار شد ساعات دندیچ یبرنامه ا ن یتهران بودند، دلربا و آذ اریو شهر یکت چون
و مهرگان   ن یراد دیبه من بگو نکهی. دلربا بدون امیاز دوستان شان بود بگذران ی ک یکه متعلق به  یباغ

و دست گره   نیرادچشمم که به قامت  بای در باغ سرسبز و ز یداند وقت یرا هم دعوت کرد و خدا م
  یتپاچگکه مدت ها بود به خاطر دس نییگرفتار شدم. آ ی خورد به چه حال  شیخورده مهرگان دور بازو 

اش   یشانی پ یاو اخم رو دنیدانست هنوز فراموش نکرده ام، با د یکه م یو احساس نیمن نزد راد
  میکه کارها یاو و من  یرا ندارد و وقت نیراد دنیها اصال چشم د یدانستم تازگ ینشست. خوب م 

 . زدیر یاعصابش به هم م ند،یب یرا م ستیدست  خودم ن 

  لو یکردم ک ی کرد و من هر بار که نگاهش م  یم یفوتبال باز اریهربا جثه کوچکش با پدرش و ش پسرکم
پختند و هر کدام   یکنار منقل در کنار هم جوجه ها را م نیو راد نیشد. آذ ی قند در دلم آب م لویک

فوتبال سه    و وستیپ اریو شهر نی هم به رادو یگرفت. کت یبادبزن را به دست م  یقیدقا یبرا ینوبت
مان جا افتاده بود، داشت گوجه   انیم ی کرد. مهرگان که حساب ریی نفره آنها به فوتبال چهار نفره تغ

  یساالد بود صحبت م یو با دلربا که مشغول خرد کردن کاهو برا دیکش یم خی سرخ را س یها یفرنگ
 به دلربا گفتم:  و خطاب چاندمیام را دور گردنم پ  یمانده بودم. شال نخ  کاری کرد. من اما ب

 من انجام بدم؟  ستین  یکار-

 مدت که او را شناخته بودم خواهرانه خرجم کرده بود.  نیلبخند زد و چقدر در ا پرمهر

 .ست ین یکار زم؛ی نه عز-

خوش درختان و سبزه ها   یبلند شدم. بو راندازیز یرنگم را به پا کردم و از رو  یقهوه ا یها کفش
باغ سرسبز به   نیتهران در ا یدود یبعد از مدت ها تنفس هوا ییداد. گو یام را نوازش م ینیب

 بودم. افتهی آرامش دست 



 ی شان یپر عمر کی

342 
 

کرد، شروع به قدم برداشتن به   یم قشیکه تشو ین ییو آ  میبه پسرک پر سر و صدا ینگاه  مین با
است کفش ها و  خو یدر وجودم م یزی بودند کردم. چ ستادهیکه کنار منقل ا نیو راد  نیسمت آذ

چه  نیدانم آذ  یبتواند لطافت سبزه ها را لمس کند. نم  میرا از پا در آورم تا پوست پا میجوراب ها
را از سر گرفت.   یتاب   یدانم قلبم دوباره ب ی فقط م د؛یبلند خند یچنان دلبرانه و با صدا نیگفت که راد

 شان که شدم، لبخند زدم و گفتم:  کینزد

 . دیخسته نباش-

 گفت:  ییتنها با خوشرو نیو آذ دیبه سمتم چرخ نیراد سر

 زن داداش.   یسالمت باش-

  یخیس نیانداخت. راد یکرد و شکمم را به قار و قور م یم  کیرا تحر میخوش جوجه کباب اشتها یبو
 شده بود را به سمتم گرفت و گفت:  ییاز جوجه ها را که کامل پخته و دوسش طال

 بخور. -

نشست که با اخم نگاهم   ین ییآ یلب تشکر کردم، نگاهم رو  ریتش گرفتم و زرا که با لبخند از دس خیس
به تکه گوشت مرغ   یو گاز دمیگذرد. خجالت زده نگاه دزد یدانستم چه در مغزش م  یکرد. م یم

که با   ین یو راد نییآ دهیبه شدت لذت بخش بود، اما نگاه رنج  میخوش طعم زدم. طعم خوبش برا
 کرده.  ریگ میدر گلو یزی شد احساس کنم چ یباعث م  کرد ی ام م وانهیآرامشش د

من   نینگاهش ب نیبرگرداندم. راد نیرا به راد  خیتوانستم دو تکه را آن هم به زور فرو دهم و س فقط
 و گفت:   دیچرخ خیو س

 ؟یچرا نخورد-

حالم را    نییآ ینگاه ها نکهیا  ایبرود خوب بود  نییپا  میلقمه از گلو یگذار یگفتم تو نم یم اگر
  ندیب یلبخند مرا م  یوقت نییدانستم آ یکدام را نگفتم. باز لبخند زدم و نم  چ یکنند؟ ه یدگرگون م

 شود.  ی تر م ظی ابروانش غل انیاخم م

 . دستت درد نکنه. میخور یبعدا م-
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 نیسر چرخاندم. توپ را به رادو  نییرا از دستم گرفت و تکه درون دهانش گذاشت. به سمت آ خیس
نگاهش نکنم؛ چرا   نیاز ا شتریگرفتم ب میکرد. تصم یم ین یمن سنگ یاش رو رهی نگاه خ  یول پاس داد،

 ام کند. وانهی فکر کردن به قهر دوباره مان د دمیترس یکه م

 گفتم:  نیبه آذ خطاب

 خوشمزه ست.  یل یخ-

 گفت:  طنتیآغشته به ش ی و با لحن   دیخند نیآذ

 ؟یدونم که خوشمزه ست. منو دست کم گرفت یم-

  ونیتلوز یجان بود. در دل آرزو کردم کاش االن در خانه بودم، جلو   یخنده ام ب  یول  دم،یهم خند من
. چقدر  زمیخواست از آن جمع بگر ی کردم. دلم م یم نییهدف شبکه ها را باال و پا  ینشستم و ب یم

 نستم راحت باشم.توا ی کردم نم یم  یبدبخت شده بودم که هر کار

از باغ برداشتم.   یگریبه سمت د دمیکش  یسبزه ها م ی را رو میکه پاها  یرا آرام و در حال میها قدم
 ی. همچنان که به آن سو منمیباغ قرار داشت را بب یکه در آن سو یگرید قیآالچ  یتوانستم نما یم

  هیکه با بق دمیخورد. سر چرخاندم و د قیآالچ یدرست رو به رو یرفتم، کم کم چشمم به استخر
. نگاهم را به سمت  نمیخودمان را بب   قیاز آالچ یتوانم قسمت یکه تنها م یدارم به طور یادیفاصله ز

  ستادمیداشت. درست لبه استخر ا یادیز بایاز آب بود و عمق تقر یکه خال  یاستخر چرخاندم. استخر
گرفته بود  دنیوز که یخنک میا باز کردم و گذاشتم نسر میچمن ها انداختم. کش موها یو شالم را رو

در هم قفل کردم. احساس   نهیس  یبکشد. دستانم جلو  میموها شانیپر یتارها یدست نوازش بر رو
سردرگم خسته شده بودم.  زیخورد. خسته شده بودم. از آن دل آو یکردم حالم از خودم به هم م یم
در مقابل   وانستت یآدم مگر چقدر م کیتوان تحمل آن همه کشمکش با خودم را نداشتم.  گرید

 ی. اصال دلم مزمی خواست بگر یخسته شده بودم. دلم م  زیاز همه چ اورد؟یجنگ اعصاب تاب ب
نداشتم و آن قدر شکست خورده بودم   ی. حال خوش زمیبگر  دنیکردن و نفس کش یخواست از زندگ 

  نخواستم؛ همچو  یفراتر م یزیشدند. چ  ینم  نیتسک میدردها یبرا شیها  یبو خو   نییآ یکه حت
  دیکجا با گریدانستم د یخواست. نم یآرامش م  ی. دلم کمدیبربا  ایدن نیاز ا یکه مرا چند سال  یخواب

در   یکه پا  یدانم که مشکل از همان روز تولدم بود. از همان روز یدنبال آرامش بگردم؟ اصال خوب م 
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 یبار برا کی  مردن یجی تدر یبار به جا  نیشد ا یگذاشتم و زنده بودنم اشتباه بود. کاش م ایدن نیا
 . رمی بم شهیهم

  یو وقت دمیاش را درست پشت سرم شن یلعنت  یآشنا ی و عذاب آورم بودم که صدا یافکار لعنت  غرق
  یو تا داشتم طعم سقوط وحشتناک بر عمق استخر خال  دیام لغز یلعنت یخواستم برگردم پاهول زده 

 گشکه مدت ها بود دلتن یقدرتمند دور کمرم حلقه شد و با فرو رفتن در آغوش  یدست دم،یچش یرا م
 . افتمیبود نجات  ستادهیام ا یکه در چند قدم یبودم، از مرگ

 مردم... یافتادم و کاش م یکاش م  و

  رونیام را بشکافد ب  نهیکردم االن است که س ی. احساس مدیکوب  یم نهیوار خود را به س وانهید قلبم
اش گذاشتم و   نهیس یشد. دستم را رو یم نییام به شدت باال و پا  نهیزدم و س  یبجهد. نفس نفس م

شدت    ازو  ختیدر قلبم فرو ر یزیرنگش گره خورد چ یسر باال آوردم. نگاهم که در نگاه قهوه ا
متر با هم فاصله   یل یمان تنها چند م یافتادم. صورت ها چهی شدم به دلپ یکه متحمل م  یجان یه

  ییگو د؛یچرخ ینم یگفتن کلمه ا یسوزاند. زبانم برا یپوست صورتم را م شینفس ها  یداشتند. داغ
 نییمحکم شده آ یو مشت ها نیبه صورت خشمگ ش یالل شده بودم. نگاهم که از پس شانه ها

رو به عقب    یآرام فشار آوردم و قدم  یل یخ نیراد نهی. به سدیکه به جانم افتاد لرز یو قلبم از ترس افتاد
  یبا نگاه  نییآ شی پ هیکه تا چند ثان ییصورتم کنار زدم و به جا  یرا از رو شانمیپر یبرداشتم. موها

دانستم  ی نبود! نم   ین لعنتیینگاه کردم. نبود! آ ست،ینگر  یفوق العاده بد م ی ما را در حالت یعصبان 
  یداد. به حواس پرت  یکند. دلم گواه خوب نم یفکر م  یزیگذرد و به چه چ  یحاال در مغزش چه م

 خودم لعنت فرستادم.

 ! یفتی کم مونده بود ب-

 میکه موها یچمن ها گذاشته بودم را برداشتم. در حال  یشدم و با عجله کش مو و شالم را که رو  خم
شد،   یم نیی نامنظمم مدام باال و پا یو به خاطر نفس ها  دیلرز یکه م ییبستم، با صدا یرا با کش م

 گفتم: 

 ؟ یکن  یکار م  یچ  نجای... انجای... انیا-

سرم انداختم، نگاهش  ی. شال را که رودیلرز یم دندیچرخ یدستانم م انیکه م  ییموها یرو نگاهش
 و گفت:   دیچشمانم کش یرا رو
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 ناهار صدات بزنم.  یسمت. اومدم برا نیا یکه اومد دمید-

در سرم   نیی چشمان محزون آ ری . بالفاصله تصودیصورتش چرخ یاجزا یچند لحظه رو یبرا نگاهم
 میگلو یکه با بغض نشسته تو  ی تند و بلند در حال ییت شدند. با قدم هانقش بست و دستانم مش

زدم. نگاهم را   یآنجا بودند رفتم. هنوز نفس نفس م هی باغ که بق یکردم به سمت آن سو یمقابله م
 : دمینبود. به سمت دلربا برگشتم و پرس  یگشتم، ول نییچرخاندم و به دنبال چهره آ  هیان بقیم

 کجاست؟  نییآ-

 آورد گرفت و به من دوخت.  یدر م یکیکه از سبد پالست یینگاهش را از بشقاب ها  دلربا

 ها فکر کنم. نی ماش شی رفت پ-

 کیرفتم. نزد میها را آنجا پارک کرده بود نیباغ که ماش  ییرا تکان دادم و به سمت قسمت انتها سرم
  انیداده بود و صورتش را م ه یها تک نی از ماش یکی. به  نمیکه شدم توانستم قامت بلندش را بب 

آورد و به سمتم  نییسبزه ها دستش را پا  یرو میخش خش پاها  یدستانش گرفته بود. از صدا
  یو شرم زده دستانم را مشت کردم. نم  دیخون به صورتم دو دم،یکه نگاهش را د نی . همبرگشت

  کیفقط   زیباورش شود همه چدهم تا  حیرا توض دهیکه د یو چگونه صحنه ا میبگو دیدانستم چه با
در سمت چپ   یزیجلو گذاشت. چ  یقدم بیگرفت و دست در ج نیاش را از ماش هیاتفاق بوده. تک 

گوشه لبش به نشانه  د،ی ام را که د یشان ی. پردی کوب  یم نهی وار خودش را به س وانهیام د نهیس
 تلخ کش آمد و گفت:  یشخندین

 توبه گرگ مرگه. یول ،یقول داد-

اش   ین یب  یکه انگشت اشاره اش را به نشانه سکوت جلو میبگو یزیباز کردم و خواستم چ دهان
 گرفت. 

 . مینیب  یرو با هم م  یباز نیا انی خونه باالخره پا  میری! مسیه-

اتفاقات   د یخواست نو یبود که م یزیدانم چ یدانم چه بود. فقط م ی. نم ختیدر دلم فرو ر یزیچ
 را بدهد. فتدی که قرار است ب یتلخ
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ام   یکردم بغض لعنت یرفت. من هم به ناچار سع  قیبلند به سمت آالچ یکنارم گذشت و با قدم ها از
رفتم و  قیتظاهر کنم حالم خوب است. من هم به سمت آالچ هیبق یرا فرو بدهم و حداقل جلو

با   یانداختم و مشغول باز نییبود. سر پا   نیراد دیکه نگاهش به سمتم چرخ ینفر نینشستم. اول
لذت بردن  ت ی وضع  ت،یبخورم. آن وضع یزیتوانستم چ ی گذاشته بود شدم. نم  میکه دلربا جلو ییاغذ

عزا   دیکش یکه در آن انتظارم را م یخانه و اتفاقات  ینبود. قلبم برا میکرد یکه تجربه م ییزهایاز چ
قلب   نیهمتمام شوند و لعنت به  زی ن میها یکوتاه خوش  دانست قرار است عمر یگرفته بود. انگار م

 فقط کار دستم داد. دیآ یم  ادمی  یکه از وقت یلعنت

. در میخورد یکه مسکوت و آرام غذا م میبود نیو راد ن ییآن جمع که همه سرحال بودند، من و آ در
از جا   عیسر نیی مانده بود. آ یما باق  یبشقاب ها  اتیمحتو شتریهمه تمام شد، ب یغذا یآخر هم وقت

 کرد گفت:  یرا به پا م  شی که کفش ها یبلند شد و در حال

 .یخوش گذشت. ممنون از همگ   یلی. امروز خ می بر  دیما با گه،یخب د-

 گفت:  یشاک یبا لحن  نیآذ

 کجا؟! -

برادرش را بغل کرد و   یحال و حوصله ندارد. با کالفگ ادیبفهمم که ز   نییتوانستم از حالت چهره آ یم
 گفت: 

  شتریدوست دارم ب یلیخودم رو بهش برسونم. خ دی با گهیساعت د میکار واجب دارم که تا ن هی-
 .شهینم  یول م،یبمون

.  دمیخودم را هم پوش یکفش ها ن،یرادو  یصدا بلند شدم و پس از پوشاندن کفش ها یهم ب من
  هیبعد از چند ثان یدست داد، اما وقت زیو دلربا ن   رای و مهرگان تکان داد و با شهر یکت یبرا یسر نییآ

 خواندم.  یرا فشرد، خشم را از صورتش م  نیمکث دست راد

کردم. پسرم به سمت   یکردم، از همه خداحافظ یمقابله م میکه با بغض نشسته درون گلو یحال  در
حرکتش تنها بغض   نیبا ابه خنده افتادند، اما  هیمردانه دست او را فشرد که بق  یرفت و با حالت نیراد

 و گفت:   دیکوچکش را کش ین ی . سپس بدیپسرم را بوس  یشانیخم شد و پ  ن یشد. راد دیمن تشد

 که چقدر دوستت دارم؟  یدون  یم-
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 و گفت:   دیهم متقابال گونه او را بوس پسرم

 دوستت دارم.  یل یخ-

  نیرادو ن،ییتکان دادم و به آن سمت رفتم. آ ی. من هم سردیدو نییآ  نیبا دو به سمت ماش سپس
  اندازدیبه من ب ینگاه ی حت نکهی مخصوصش گذاشت. سپس بدون ا یصندل  یو رو نیرا درون ماش 

نشاندم.   یصندل  یکنار راننده را گشودم و تن رنجورم را رو یپشت رول نشست. در صندل  زی خود ن
 شهیهم نیی دادم که مبادا بغضم سر باز کند. آ یهم فشار م یرا رو میو دندان ها فمیرا به ک نمانگشتا

باغ خارج   یسرعت از در بزرگ و آهن  تی اش را نبست و با نها یمن یکمربند ا شهی منضبط بر خالف هم 
 شد.

 پشت گفت:   یاز صندل نیرادو

 .می موند یم  شتریکاش ب-

خراب بود که توان  یمان به حد ی. حال هردومیبه او نداد یکدام جواب  چیه  نیینه من و نه آ اما
کوتاه پلک بست و به   یپس از لحظات  د،ینشن یکه جواب نی. رادومیجواب دادن به پسرک را نداشت

 در آغوش خواب فرو رفت.  یآرام

 نیشوند. ا یصورتم جار یرو میمبارزه کنم و گذاشتم اشک ها مینتوانستم با بغض درون گلو گرید
خواست همان    یمن فقط اشک داشت و اشک داشت و اشک! دلم م یاز همان اول برا یلعنت  یزندگ

درد نکشم.  نیاز ا شیب گهیو د دیای خواست نفسم بند ب یتمام شود. دلم م ز ی همه چ نیجا در ماش
از اشکم انداخت.   سیبه صورت خ  ینگاه میروح زخم خورده ام زانو زده بود. به سمتم سر چرخاند و ن

 دوباره گوشه لبش به نشانه پوزخند کش آمد و دوباره نگاهش را به جاده دوخت. 

همه   نمت؟ی بب یبغل اون لعنت یتو  امیب  یکرد یخانم؟ فکر نم  یکنم دل یم  هیگر یچرا دار ه؟یچ-
 تصوراتت رو به هم زدم؟

صورتم هر    یطرات اشک روق دن ی. فقط سرعت غلتمیبگو  یزیتوانستم چ یبند آمده بود. نم  زبانم
 زمزمه کرد:   یآرام  یشد. سرش را با تاسف تکان داد و با صدا یم شتریلحظه ب

رو که   یکس شهینم  دمیفهم یم  دمیبغلت د یکه اومدم خونه و عکس اون رو تو یهمون روز دیبا-
 . یاون  ی وونهیتو د یول ،یکردم فراموش کرد ی. فکر میست رو مال خودت کن  گهید یکی عاشق 



 ی شان یپر عمر کی

348 
 

 : د یو غر  دیفرمان کوب یحرص مشتش را رو  با

 لعنت بهت! -

توانستم او را از  ینم ینکرده بودم، ول یدادم و لبم را گاز گرفتم. من کار هیتک نی ماش شهیرا به ش سرم
مرا   یخواست. خستگ یقرن م  کیبه اندازه  قیخواب عم کیهمه ابهام نجات دهم. دلم تنها  نیا

 کرد.  یبه در م  خیتار یبه درازا یفقط خواب 

 

*** 

 

آمد،   رونیکه ب  نی. از اتاق رادومیرا هم به خود نداد یزحمت روشن کردن چراغ  یبود. حت کیتار خانه
به چشمانش بود. سرش را تکان    رهی دادم و نگاهم خ یم  چی. انگشتانم را با استرس در هم پستادمیا

 بود.  کیری ستیو ه  ی. خنده اش اما عصبدیدادم و خند

 ؟ینگاهم کن شهیچطور روت م-

 زدم.  یحرف م  دیشکستم. با یکرده بودم م یکه خودم را در آن زندان  یسکوت دیبا گرید

 نکردم. یمن کار اشتباه -

 صدا هق زدم.   یصورتم گرفتم و ب یو دستم را جلو دمیعقب پر یقدم  ادشیفر یصدا با

 ؟ یکنب  یخوا یکار م  یچ گهی. دیبغل اون بود یتو  شونیپر یبا موها-

از  یشدم. چهره اش پشت پرده ا ره یخ  نشیآوردم و به صورت خشمگ نییصورتم پا  یرا از رو دستانم
 شد. یم نیی اش از شدت خشم با شدت باال و پا نهیاشک تار بود. س

 .شهیم  داریب  نیداد نزن؛ رادو-

 را به کمرش زد. دستانش

 ! ن؟یرادو-
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 زد.  یصدادار  پوزخند

 !ستیتو مهم ن یجز خودت برا  چکسیبرات مهمه؟ ه نیاصال مگه رادو-

  یرو به عقب گذاشتم. با حرص لگد یآمد. دستانش را به طرفم دراز کرد، اما من ناخودآگاه قدم  جلوتر
خوردند زد. گلدان افتاد و هزار   یدر آن به چشم م یسرخ و مصنوع یبه گلدان گوشه خانه که رزها

 لب من.تکه شد؛ درست مثل ق

  یتو یری راحت م یل یخ یعقب، ول   یریخوام بهت دست بزنم م  یم یمن که شوهرتم وقت ؟ینی ب یم-
 . یکن یو براش مو افشون م نیبغل راد

کردم.   ریاس فمی انگشتان لرزان و ضع انیچنگ زده بود م  شیرفتم و مچ دستانش را که به موها جلو
  دیبود که از خودم دفاع کنم. با نی ا یگذاشت درست حرف بزنم، اما تمام تالشم بر مبنا یهق هق نم

 که از آن صحنه برداشت کرده اشتباه است.  یزیفهماندم که چ یبه او م

 افتادم که منو گرفت.  یبغل اون. داشتم م یمن نرفتم تو ن،ییآ-

کرده بودم   ی آرام را طوفان شهیهم  نیی. لبم را گاز گرفتم و در دل به خودم که آدی پر تی از عصبان پلکش
 زد:  ادی و باز فر دیکش رونیلعنت فرستادم. دستانش را از دستانم ب 

تونن   یچطور م  نای... ای... موهات رو باز کرده بودیمن خرم؟ شالت رو در آورده بود  یکن  یفکر م-
 باشن؟   یاتفاق

رفت و    یبار او بود که عقب م نیکنم، اما ا هشیاشتم و باز خواستم توج به سمتش قدم برد  باز
 گرفت.  یاش م  ینی ب  یانگشت اشاره اش را به نشانه سکوت جلو

 . زیدروغات ندارم دل آو دنیشن یبرا یگوش گهی! من دسیه-

که  شی پ یبار بر خالف لحظات   نیاز سرتاپا به من انداخت. ا یرا با تاسف تکان داد و نگاه  سرش
 زد، زمزمه وار گفت:   یم ادیفر

 نبود. نیا ختمیکه به پات ر یجواب عشق و محبت  یول-
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که به من   ینگاه  میلحظه قبل از خروجش، با ن  نیبلندش را به سمت در برداشت و در آخر یها قدم
دنبالش نرفتم.  . در را محکم بست.نمی انداخت توانستم برق اشک را در چشمانش بب اقتی ل یب

خوردم. مرد من    نیطاقت تحمل وزنم را نداشتند. خم شدند و من آرام زم گرینتوانستم بروم. زانوانم د
که از گذشته  ییبا زخم ها میها  یو من با ندانم کار دی بخش  یکه بزرگوارانه به من زندگ  یرفت. مرد

  نیراد شی دم. همان طور که سال ها پ را شکان نییقلبم مانده بود او را از خود راندم. چه ساده آ یرو
  میکه آنقدر برا ی. مردندمرسا یاو را به پوچ یبود که در زندگ  یمرد نیدوم نییکشاندم. آ  یران یرا به و
 برود... نییگذاشتم آ یشده بود. کاش آن روز نم  یعاد میبه خرج داده بود که برا یمردانگ

 رفتم...  یبه دنبالش م کاش

 ... کاش

گلدان شکسته با   یسرد و کنار تکه ها نیزم  یاز خانه رو یتمام شب را تا صبح همان جا گوشه ا من
. قلبش چنان شکسته بود که نه تنها آن شب، بلکه شب  امدیمنتظر او ماندم، اما او ن س یچشمان خ

 خاموش ماند.  شه ی. از آن شب به بعد مشترک مورد نظر تا همامدیبعد هم ن یها

 

 نجاست ی"قصه ا

 بهم ختی شب بود و هوا ر که

 دم یچنان درد کش من

 بهم... ختیخدا ر که

 شب بود  مهین

 گار یس یبود و مِن ب  خدا

 ی لعنت

 بهم... ختی اعصاب مرا ر رفتنش

 " یبهبهان  نیمیس-
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*** 

در   یبرسانم. جلو  تیریتر خود را به دفتر مد عیخواهم هر چه سر یهستند. م  عیبلند و سر میها قدم
  یزنم و بالفاصله در را باز و وارد م  یبه در م یکنم. ضربه ا یتازه م یو نفس  ستمیا یرسم، م یکه م

دهم و  یسالم م عی. سردیگو یو سالم و خوش آمد م زدی خ  یبر م دنمیبا د یشوم. خانم رمضان 
 یها یاز صندل  یکی یکه رو نمیب  یچرخانم. پسرکم را م یدر اتاق م نیرادو  ینگاهم را در جستجو

کند. من را که  یسرخش را پاک م ینیدهد، ب  یرا تکان م  شیکه پاها ی رنگ نشسته و در حال اهیس
  یتو راکنم. سرش  یشوم و بغلش م یدود. خم م یپرد و به سمتم م یم نییپا  یاز صندل ند،یب یم

 : دیگو یم  یلرزان و خفه ا یکند و با صدا یگردنم فرو م 

 مامان...-

رنگش لبالب پر از اشک   یکشم. چشمان قهوه ا یخودم را عقب م یبوسم و کم یرا م  شیموها انیم
 : م یگو یکنم و م یرا پاک م   شیبودند. با کف دست اشک ها س یو مژگان بلندش خ

 ؟ یکن  یم هیاشکاتو پاک کن پسر. چرا گر-

 لرزد.  یم شی از پ  شیب  شیدهد. صدا یاندازد دور گردنم و خودش را به من فشار م یدست م دوباره

 زود قراره برگرده... یل یبگو من بابا دارم... بهشون بگو بابام دوستم داره... بگو خ نایمامان... به ا-

  یم نیرادو  یموها انیدهم و انگشتانم را م یرا به هم فشار م می. لب هازدیر  یدر قلبم فرو م  یزیچ
 کشم.

 نکن. باشه؟  هیباشه پسرم. تو فعال گر -

 فمی و از ک نمی نش ینشانم. خودم هم کنارش م یم یصندل  یرا دوباره رو نیو رادو  ستمیا یم صاف
 : م یگو یو م رمیگ یآورم. آن را به سمتش م  یمورد عالقه اش را در م  یشکالت  یراشکیپ

 ...دم یخر یبرات چ  نیبب -

  یزند. تمام مدت خانم رمضان یبه آن م یو گاز کوچک  ردی گ یرا از دستم م ی راشکی طور مظلوم پ همان
 پرسم:  یگردم و م یماست. به سمتش بر م رهیدر سکوت خ 
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 شده؟  یچ-

 کند.  یرا در هم گره م  فشیدهد و انگشتان ظر یرا تکان م  سرش

از   یکی یکه داشته موها دنیرو د  نیما رادو یگفتن که بابا نداره و دروغگوئه. مرب نیبچه ها به رادو-
 و جداشون کرده... دهیکش یه مبهان نیبچه ها رو به ا

 کنم.  یو حرفش را قطع م دیآ یلبم به نشانه پوزخند کش م  گوشه

 ن؟ یدیم ادیبه بچه ها   نجایکه ا هیزیچ گهید یبچه ها ری تحق-

شده از  ی که دور دهانش شکالت  نیبه رادو ینگاه میدهد و با ن یرا به چپ و راست تکان م  سرش
  یبلند م زیکنم و من ن  یرا پاک م  نیدور دهان رادو یشود. با دستمال کاغذ یاش بلند م  یصندل یرو

 انگلد کیروم.  یدرست کنار پنجره م تی ریاز اتاق مد یگریبه گوشه د یشوم. پشت سر خانم رمضان
 کند.  یخودش بحث را شروع م  م،یبگو یزی شود چ یخورد. منتظر نم یهمان گوشه به چشم م بایز

 یا گهی بچه فکر د نیا یتا ما برا دیبه ما بگ دیاگر شما از همسرتون جدا شدخانم محبت،   دینیبب -
 .شهیم  تیهم داره اذ نیخود رادو ینجوری. امیبکن 

 زنم.  یم  نهیچرخانم و دستانم را به س یچشمانم را در کاسه سر م  یکالفگ با

  یلیاالن خارج از کشوره. دل یلیو من جواب دادم. همسر من به دال دیدیقبال هم پرس ،یخانم رمضان -
 بشه. ری نداره بچه من هر روز تحق

را به سمت   میدهم و قدم ها  یمجال حرف زدن به اون نم  ی ول د،یبگو یزی کند تا چ  یباز م دهان
 دارم.  یبر م نیرادو

همسن و سال  یبچه ها شی پ  نکهیا ی. چون به جاارمی ن نجایپسرم رو ا گهید دمیم حی اصال ترج-
 .شهیم  تیداشته باشه داره اذ یخودش حال بهتر

کند. نگاهش معصومانه است و   ی اش را تمام کرده و با چشمان براقش نگاه مان م  یراشکی پ نیرادو
من و  ریها تقص نیبچه ظلم شده و همه ا نیبه ا یلعنت یزندگ نیسوزاند. چقدر در ا یدلم را م

  زمیتالشم را کردم تا همه چ تی نها  گریرا باور کردم د نییکه رفتن آ  یاشتباهاتم است. اما از همان روز
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گناه   چارهی پسرک ب نیمهم نبودم، اما ا یذره ا یتمام شود. چون خودم حت  نیو همه کارم به سود رادو
 داشت. 

کشم و به سمت   یه دستش را مک  یکنم. بعد در حال  یبلندش م یصندل   یو از رو رمی گ یرا م دستش
 : م یگو یم یروم خطاب به رمضان یدر م

 شما.  یهم بمونه برا نجایا-

  یکودکستان بر م یرا به سمت خروج می. من مصمم قدم هاردی گ ینم  یجواب یکند، ول  یم میصدا
مثل سرسره و   یباز لهیاز آن هم چند وس یو گوشه ا باستیز یاز درخت ها دهی بزرگ پوش اطی دارم. ح

کند،   یگوش فلک را کر م شانیخنده ها یکنند و صدا یم  یتاب وجود دارد. چند کودک آن اطراف باز
شوم.    یخم م  شیو رو به رو ردیگ یکه دلم م ینگاه پسرکم به آنها غم زده و آرام است. جور یول

 : میگو یگذارم و م یکوچکش م یشانه ها  یدستانم را رو

 ؟ ی. خوبه مامان ینش  تیکه اذ ارمت ی نم نجایا گهید نیرادو-

 : د یگو یکند و بعد م  یلحظه نگاهم م چند

 گرده؟  یمامان... چرا بابا بر نم -

که از آن روز    ینبود؟ من   یکاف میبرا ه یدوسال تنب یعنیگشت؟  یبر نم  نییسوال من هم بود؛ چرا آ نیا
 هر ساعت مشغول تقاص دادنم...

*** 

تنگ   نییآ ی دانم همان قدر که من دلم برا یبوسم. م یاش را م  یشانیکشم و پ ی تنش م یرا رو پتو
چسبد و   یات را م قهینفر  کی یی. گو استی اتفاق دن نیآزاردهنده تر یشده او هم دلتنگ است. دلتنگ

 با مرگ ندارد.  یفرق  یدلتنگ که هیبه ثان هیخواهد خفه ات. ثان یم

را  میها  ییمن در عمق تنها یناگفته  یکه اوراقش پر شده اند از حرف ها یروم و دفتر یاتاقم م به
که   یدارند. جور یبه زرد لیما یرنگ   شیرنگ دارد و کاغذها یو قهوه ا یچرم ی کشم. جلد یم رونیب

از رفتن   عدمن درست به دو ماه ب یاندازند، اما عمر نوشته ها یم یمیکهنه قد یکتاب ها ادیتو را 
گرفتم تا بازگشت دوباره او تمام اتفاقات روزمره و حال   میکه تصم یگشت. همان شب  یباز م نییآ
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دفتر را   نیحرف بزنم ا   نکهیا یبه جا نمیاگر باز توانستم او را بب یتا روز سمیبنو  شیرا برا میها یخراب 
 ا بفهمد رفتنش چه به روز من آورد. به او بسپارم ت

مانده.   یدفتر باق انیکنم. تنها دو صفحه تا پا یدارم و دفتر را باز م  یرنگم را بر م ینقره ا سینو روان
قرار است به   گریدانم چند دفتر د یهنوز هم حاضر نشده بازگردد. نم  نییدفتر رو به اتمام است و آ

  دیگو یبه من م یته دلم حس او پر از آرامش او گره بخورد، ام یشیاتمام برسند تا باز نگاهم را نگاه م
  یرحم یرا با ب  شیکه عاشقانه ها ییخواهم شد از طعم وجود او  زیکه او باز خواهد گشت و باز لبر

 گرفته بودم.  دهیناد

 کنم:  یو شروع به نوشتن م میکاغذ تنظ یچراغ مطالعه را رو  نور

 

 "به نام خدا! 

 سالم.  زم،ی عز نییآ

دانم که  یمتاسفم. و خوب م  اریبابت بس   نیو حالت چطور است و از ا ییدانم کجا یمعمول نم  طبق
نامه   نینود و نهم نیا ،ی. آریدرست مثل نود و هشت نامه قبل د؛ینامه به دست تو نخواهد رس نیا
و من   یستی ن  نجایماند؛ چرا که تو ا یم  یدفتر باق نیا یجا تو   نیو هم سمینو  یم  تیاست که برا یا

دانستم  ینامه را به دست تو برسانم. اصال چرا نامه، اگر م  نیات ندارم تا ا یاز محل زندگ یهم اطالع
  نی. به خاطر خودم هم که نباشد، به خاطر رادویخواستم که برگرد یآمدم و م  یخودم نزدت م ییکجا

سال تمام بزرگوارانه  کیبود، اما که از گوشت و خون تو ن  یبه خاطر پسرمان. پسر ؛یخواهم برگرد یم
پسرمان بعد از  ن،یی. آیدانم که چقدر دوستش دار  یو خوب م  یبه جا آورد ش یرا برا یحق پدر

. پسر کوچک پنج  ستادهیا شانی شده و بارها به خاطر تو جلو ری رفتنت بارها از طرف دوستانش تحق
او  ی. تو برادیبد بگو واز ت یکسگذارد  یفهمد و آنقدر دوستت دارد که نم یساله مان آنقدر م 

دارد که تو   دیتو را دارد. او ام دنیدوباره د ی. آنقدر ارزشمند که هر شب قبل از خواب آرزویارزشمند
 نکن.  دیرا ناام دشی. پس امیداند که تو او را دوست دار ی. او خوب میگرد یبر م

خواهند به آنجا   یبه مقصد کرمان پرواز دارند. م گریمهرگان امروز به من خبر داد که سه روز د ،یراست
تهران    نیروند و من جدا در ا  یشان را در شهر خودشان ادامه دهند. آنها هم م یبازگردند و زندگ

اشته اند. اما م را دیهوا شهیهستند که هم نیمن دلربا و آذ یدهایشوم. تنها ام  یپر دود تنها م یلعنت
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تواند بر طرف   یجز تو نم چکسیمن را ه یها ییجان، تنها نیی آ میآنها هم پر از مشغله اند. خودمان
. تو  یحالم را دگرگون کن  یتوان ی. تو میبه من حس ارزشمند بودن بده  یتوان  یکه م  ییکند. فقط تو

 یو قدر ندانستم. اما قول م یکرد اکار ر نیبار ا کی. یبار دوم بساز یمن شکسته را برا یتوان یم
دو سال است که به دست تو    نیا ینامه در ط  نینود و نهم نیا ن،ییبار قدردان باشم. آ نیدهم ا

 . دهینرس

 ... برگرد

 !"نیهم

پوشانم و   ی گردانم. صورتم را با دستانم م  یکشو باز م یعن یاش  یقبل  یبندم و آن را به جا یرا م دفتر
  دیایبه خانه ب  یمرد یو منتظر نباش  یزن باش  نکهیچقدر وحشتناک است. ا ییکنم تنها یفکر م  نیبه ا

  ینباشد و کس راست. اصال زن که دلب ری دلگ یمورد عالقه اش را بپز یو غذا  یکن یدلبر شی و برا
روح که نفس   یست ب یمرده است. آن زن جسم  شیها ینباشد زنانگ  رایرا پذ  شیها یدلبر
 ست.  یمصلحت  دنشیکش

شب نشسته  ازدهی یساعت رو  ی. عقربه هازمیر یخودم م  یبرا  ریش  یوانیروم و ل یآشپزخانه م به
  ینم یزی کم است و چ شیکنم. صدا یو آن را روشن م نمی نش یم ونیتلوز یکاناپه جلو یاند. رو

باز   به صفحه روشنش زل زدم. در واقع فکرم هودهیندارد و من ب یجالب  زیچ  ونیتوانم بشنوم. تلوز
  کیرا به لبانم نزد وانیوقت برنگردد چه؟ ل چیه نییشده و حالم امشب افسرده است. اگر آ مشغول

در   یشکند. مرد یخانه را م  نی تاک ساعت سکوت سنگ  کیت ینوشم. صدا ی م یکنم و جرعه ا یم
  یرا رو  وانیشنوم. ل   یاو را نم  یخورد و من صدا یزند، اما فقط دهانش تکان م یحرف م ونیتلوز

  نییرا از دو روز بعد از رفتن آ  زیهمه چ دیکنم. بگذار یگاه سرم م  هیگذارم و دستم را تک  یم زیم
 کنم.  فیتعر

  نیی که سراغ آ نینداشتم. رادو ی نبود و من حال خوش  یخبر  نییطور که گفتم دو روز تمام از آ همان
دعوا و  نیانده بود به جنون برسم. اشده بود. کم م ری و او هم بهانه گ دمیتوپ یگرفت به او م  یرا م

دهم.  ی دست م  ازرا   نییدانستم دارم آ یزد. انگار که م یها نبود. ته دلم شور م یقهر مثل آن قبل 
به شدت وابسته دلربا   نییدانستم آ یباالخره شال و کاله کردم و خودم را به محل کار دلربا رساندم. م 

 ایخبر ندارند گو  زیچ چیآنها از ه دمیفهم  یوقت  یاشد. ولداشتم به آنجا رفته ب دیاست و ام نیو آذ
  یهم به جمع کسان نیو آذ  دلرباکجا رفته بود؟  نییشد. پس... پس آ یسرم خال  یرو خی آب  یسطل
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رفته باشد، اما آنجا هم نبود. تمام    رازیکه او به ش میبودند اضافه شدند. احتمال داد نییکه نگران آ
نرفته بود. ناباور و   میکرد یکه فکر م ییکدام از جاها چ یبه ه نیی آ یول م،یاحتماالت را در نظر گرفت

 نیو مرا ترک کرده بود. من باز تنها شده بودم و ا هشد زی که صبر او لبر ی مبهوت بودم. به راست
دانستم چه کنم. چقدر ممنون بودم که دلربا حواسش به   ی موضوع چنان حالم را خراب کرده بود که نم

گوش نداد   می. او به حرف هادمی فهم ینم  چیشده بودم و ه وانگانیبود؛ چون من همچون د نیرادو
بودم   دهیتنگ شده بود. تازه فهم ش یکرد. دلم برا میکه رسوا ودام ب یقلب لعنت ری ها تقص نیو همه ا

  یحوال  ییبوده ام. درست است که قلبم جا  تیاهم یکه چقدر به بودنش محتاجم و چقدر به او ب 
دوست   یا ی دن نیبود که در ا یزی تنها چ نییخواستم. آ  یرا م  نییمن او را، آ ی ول د،یچرخ یم نیراد

ها حس  کردم و چنان با آن بغض  ی کند. چنان بغض م  تمیو حما  اشدخواستم مال من ب  یم ینداشتن
  انیپر از دردم به پا  یزندگ نیحاالست که باالخره ا نیگفتم هم یداد که م یبه من دست م   یخفگ

 برسد. 

به   انهیچون مور یساعت دوازده بود که دلتنگ یگذشت. شب حوال یم نییهفته از نبود آ کی درست
داشتم. به خودم که   یهدف بر م یخسته ام را ب یزدم و قدم ها ابانیوجودم چنگ انداخت. به خ

او تماس   بارا در آوردم و   لمیام کرده بود. موبا وانهید نییبودم. رفتن آ  نیدر آپارتمان راد یآمدم، جلو
 می. او صدادیچی خواب آلودش در گوشم پ یشدم که صدا  یم مانیگرفتم. داشتم از جواب دادنش پش

شنود. باالخره   یکشدارم را م تند و  ینفس ها یدانستم صدا یگفتم. م ینم  یزی زد و من چ یم
 دهان باز کردم و گفتم: 

 ... نییپا  ای ... بنیراد  نییپا  ایب-

چشم   نیسر دادم. سر باال آوردم و به تراس واحد راد نمیشلوار ج  بیرا قطع و آن را در ج  لیموبا
 یگرفته بود. باد تند لیاست یکرد و دستانش را به نرده ها  یکه داشت نگاهم م دمشیدوختم. د

  نی. راددمی با بغض خند زی گرفتند و من ن دنیمستانه با باد رقص میگردنم افتاد. موها یو شال رو دیوز
زد.   شی. خنده ام شدت گرفت و اشک به چشمم ن نیی پا دیآ یدانستم دارد م ی. مدمیند گریرا د

 یوانگیمن و دوجودم را در بر گرفته بود.  یوانگی. حالم خوش نبود. دفتمیگرفتم که ن واریدستم را به د
 ام... وانهیهمدم من است. من د یوانگی. دمیبا هم دوست شده ا میها

صدا اشک   یلرزم. حاال ب یزدم و احساس کردم دارم به خود م نهیام بند آمد. دستانم را به س خنده
سر چرخاندم. نگاهم که در نگاه نگران و   عیشانه ام قرار گرفت که سر  یرو ی. دست داغ ختمیر یم
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.  دصورتم پخش شدن یرو میو موها  دیبه لبخند کش آمدند. باد وز میاش گره خورد، لب ها یلعنت
رنگ مو به من  نیچقدر ا دینبود که بگو نییدر آمده بودند... آ یکه به رنگ دود یی... موهامیموها

معنا   نییبا آ زیبودم دل آو دهیچرا نفهم اورم؟ینبود! قرار بود نبودنش را چگونه طاقت ب  نیی. آدیآ یم
 بودم؟  دهیسازد. چرا نفهم یمرا م نییچون آ ی. مردردیگ یم

 زمزمه کرد:  یاز نگران  زیلبر یجلو آمد و با لحن  نیراد

 ؟یچرا انقد آشفته ا  ؟یدل-

  یتا حس خفگ دمیکش یق ی. نفس عمنمیتا صورتش را واضح تر بب دمیچشمانم کش یرا رو دستانم
 رفع شود، اما نشد که نشد. میگلو  یاز بغض تو یناش

 بوده و رفت!   یاتفاق دیو نفهم دیو رفت! منو تو آغوش تو د  دیفکر تو د یمنو تو  نمیی... آنیراد-

 رقصاند. یم  زیآشفته و کوتاه او را ن  یکردم. باد موها  راهنشی پ قهیرفتم و دستان لرزانم را بند  جلو

 ن؟ یکار کنم راد یچ ییتنها نیو خودم. من با ا من باز تنها شدم. باز من موندم-

 زدم:  ادیمانند فر  غی بلند و ج ییدادم و با صدا تکانش

 ارم؟ یوضع رو طاقت ب  نیا یمن چطور-

که   یاش فشار داد.   من با قلب نهیدستانش دور تن لرزان و خسته ام حلقه شد و سرم را به س ناگهان
آوردم؟   یسرش م ییکردم؟ چه بال یچه م دیبود با نییسوخت و محتاج بودن آ یم نیدر عشق راد

. از  مکن هیتوانم گر  ینم گریبند آمده اند و د میکه حس کردم اشک ها ختمیدر آغوشش آنقدر اشک ر
 شد.  رهی او فاصله گرفتم. صورتم را قاب گرفت و به چشمانم خ

 . باشه؟ زمی االن فقط آروم باش عز ی. ولیدیم  حیرو درست توض   زیبعدا برام همه چ-

شد و او هم ما را در   یبه شدت عصب  دیموضوع را فهم یوقت نیو شب ها گذشتند. راد  روزها
  نییبودم آ دهیفهم  گریماه گذشت و د کیحاصل نشد.  یسود چیکرد، اما ه یاری نیی آ یجستجو

  یماجرا م نی خودش را مقصر ا نیعادت کنم. راد ییبه تنها  دیبا  یلعنت یایدن نی واقعا رفته و من در ا
دانستم او  ی در بهتر کردن اوضاع داشت. اما من خوب م  یکه با تمام وجود سع  دمیفهم یو م ستدان

 ادیدوباره مرا سرپا کند. به من  شی ها تی خوب توانست با حرف ها و حما ی. ول ستیمقصر ماجرا ن
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گذشته و تنها اشتباه بوده. چقدر خوب که عادت   گریما گذشته د نیداد که بتوانم درک کنم که هر چه ب
گفت مهرگان دختر خوب و   یمهرگان است. م ایدن نیبود سهم او از ا  دهیوضع و فهم نیکرده بود به ا

ا قبل از رفتن  ها ر نیبا او ازدواج کرده خوشحال است. کاش من هم همه ا نکه یست و از ا یمهربان
  یم دیجد ی زیدل آو دیگرفتم. با ی م  ادیرا  ییزهایچ دیساختم. با یخودم را م د ی. بادمیفهم یم نییآ

  تیرا در خود تقو دمیخواستم ام یو م دیرا خواهم د  نییدوباره آ یداشتم روز دیساختم. چون ام
 مردم.  یم دیام یب  زی زنده است و من ن دیبه ام یکنم. آدم

* 

 زم، ی عز نیی"آ

  یدانم متوجه حرفم م ی. مدمی رفتن به کرمان فهم یو مهرگان را برا  نیراد م یتصم  لیتازه دل امروز
نامش را    دیدانم با یدر وجودم نشست که نم  یبی حس عج  دمیموضوع را فهم ینه، اما وقت ای یشو

داشت   االنابود کردم ح  یرحم یاو را با ب  یام که که به طرز تلخ یمرد زندگ نی اول نیچه بگذارم. راد
 نکهیخوشحالم. از ا شی شود و من برا یاو دارد پدر م ،یگرفت؛ آر یم یگرید ی اش رنگ و بو یزندگ

 شهی هم دوارمیخوشحالم. ام یل یبسازد خ یدیجد  یرا فراموش کند و زندگ زیاو توانسته همه چ
 خوشبخت و خشنود باشد.

که به او   ی. باور کن حس ستیمن ن یگرفته که او برا ادی  زیمن ن یکه تو رفته ا  یدو سال نیدر ا ن،ییآ
باشم. وقتش   یگرید زیو دل آو ییایام که تو ب  یمنتظر روز نجایداشتم را فراموش کرده ام. حاال من ا

و به  سمینو یتو م یاست که برا ینامه ا نیدفتر و صدم نیصفحه از ا نی آخر نیآخر ا ده؟ینرس
است که تنها   میبدخ یماریب کیمن  یچقدر دلتنگ تو هستم. دلتنگ یرسد. کاش بدان  یدستت نم

نامه ها   نی به همراه دارد. هر کدام از ا یوانگیکه با خود د یتلخ یماری توست. ب دنیکه دارد د یعالج
قرن  کیزه اندا بهصد نامه  نیبغض دارد و من با تمام ا یوانگیو د یسال دلتنگ کیبه اندازه 

 !" نییکرده ام. وقتش شده باز تو را کنار خود داشته باشم. وقتش شده آ یوانگید

 

 زند:  ی م  ادیکودکانه اش فر ی پرد. با صدا یداخل اتاق م نیشود و رادو یاتاق به شدت باز م  در

 شد!  ری! دگهید ایمامان! ب-
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کنم و به خودم لبخند   ینگاه م نهی اندازم. به آ یم میموها یشوم و شال زرد رنگم را رو  یجا بلند م از
 داند که چقدر از رفتن شان ناراحتم.   ی خدا م یامروز را بخندم، ول  دیزنم. با یم

با خود   میکه به فرودگاه برس  ی. تا وقت میشو یو با هم از خانه خارج م رمی گ یرا م  نیرادو دست
 کنم.  یدن ملبخند ز نیتمر

 

* 

 

از لبخند دارند.  یرژ خورده اش طرح  یحلقه شده و لب ها نیراد  یمهرگان دور بازو فیظر دست
دانم حاال حاالها او را   یشده ام و م رهی خ نیوقتش شده که بروند. به راد گر یپرواز اعالم شده و د

دانم چقدر از   یتنگ خواهد شد. صورت پسرکم عبوس شده و م شیدانم دلم برا ی. مدینخواهم د
زند   یم شی صدا  نیکه عمو راد یفهمد کس  یوقت نم  چی کند. او ه یم  یاحساس ناراحت نیراد رفتن

 کشانده بود. نجای. دست روزگار ما را به ادهیپرست  یمادرش را عاشقانه م یبرادر اوست که روز

 نیرادو یابروها  یآورد و دستانش را رو  یزند تا همقدش شود. دست باال م ی او زانو م  یجلو نیراد
 کشد. یم

 چرا اخمات تو همه پسر؟ -

 دهد:  یهمان طور عبوس جواب م نیرادو

رفت، تو   نمییذارن. بابا آ یو منو تنها م  رنیکه دوستشون دارم م یی. همه آدمایریم یچون تو دار-
 .یریم یهم دار

او را   یموها انیچرخاند و م  یکند. سر م یآورد و دور تن پسرکم حلقه م یمدستانش را جلو   نیراد
 بوسد.  یم

 گردم.  یو مثل مرد حواست به مامانت بود بر م  یمثل من شد ی. وقتیگردم راد یمن بر م -
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هنوز از رفتن او  نیکند. رادو  یکنار گوشش زمزمه م یزی برد و چ یم نیرا کنار گوش رادو  سرش
  یم نیرادو  یموها انیو دستش را م ستدیا یصاف م  نیآرام شده. راد یناراحت است، اما انگار کم

زند که سر  یو لبخند م  دیآ یبه طرف من م  نینشسته. راد میآن دو بغض در گلو دنیکشد. با د
  یه ماست. در حرکتدانم حواسش ب یزند، اما م  یحرف م  نیاندازم. مهرگان دارد با رادو یم نییپا

. سرش را کنار گوشم  دیآ ینفسم باال نم یلحظه ا یکشد و من برا یمرا در آغوش م نیراد  یناگهان
 کند:   یآورد و زمزمه م یم

 . مطمئن باش. زیدل آو ادیروز خوب م هی-

.  دیای ب دی. بادیآ یروز خوب م  هیباالخره  ،یرا به من آموخته بود. آر دیبود ام نی دتریکه ناام ینیراد و
 کردن دارم! یچون من حق زندگ

 : دیگو یزند و م  یم نیبه رادو  ی. چشمکردیگ یدستش م انیاز من فاصله و دست مهرگان را م نیراد

 . دی. مواظب خودتون باشمیوقتشه که ما بر گه،یخب د-

 : میگو یدهم و م یرا قورت م  میگلو  ینشسته تو بغض

 . دیآره. شما هم مواظب خودتون باش-

 دهم: یکنم و ادامه م یشکم مهرگان اشاره م به

 طور مواظب اون کوچولو. نیهم-

  زیکه زدم ضعف رفته و نگاه مهرگان ن یبه خاطر حرف دایفهمم دلش شد یم  نیحالت صورت راد از
 زند.  یبرق م 

 . زمی عز یمرس-

 : دیگو  یم نیبه راد خطاب

 م؟ یبر-

از ما   گریکشد با همد یم نیزم یرنگ را رو  اهیکه چمدان س یدهد و در حال یسرش را تکان م  نیراد
دستم است و نظارگر رفتن   انیم  نیجا بود. دست رادو نیهم هم نیقصه راد انیشوند. پا یدور م
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من  وگردد   یهستم که آمدنش به تهران پر از اتفاقات تلخ بود. حاال دارد به کرمان باز م ینیراد
 نمانیو عشق ب میدیبه هم نرس نی. من و رادندیوقت چهره غم را نب  چیه گری کنم د یآرزو م شیبرا

 .میموضوع کنار آمده بود نیممنوعه بود. چقدر خوب که هر دو با ا

که دست پسرکم را گرفته ام از فرودگاه خارج شوم. او هنوز هم از رفتن   یآرام در حال ییقدم ها با
 فهمم.  یم را از حالت چهره اش خوب  نیاست و ا نیغمگ نیراد

 گفت در گوشت؟  یچ  نیعموراد-

  یرا رو می و تپش قلبم به شدت باال رود. انگار پاها ستندیا یاز حرکت م میزند پاها یکه م  یحرف با
 به او گفته بود:  نیتوانم قدم از قدم بردارم. راد یچسبانده اند و نم نیزم

 واو اضافه.  هیبا  ،یتو خود من -

کشم.  یم  رونی و ب ابمی یآن را م فمی ک یاهوی و من باالخره در هخورد   یزنگ م لمیموقع موبا همان
از  یگذارد کلمه ا یدهم. نم یدانم و پاسخ م  ینم  زیزند و من هم تعلل را جا یدلرباست که زنگ م 

 زند:   یم ادیفر یزده ا  جانیه یدهانم خارج شود و با صدا

 کردم... دایشماره ازش پ هیو   نیی... نشونه آنییآ-

دهم. شوک وارد شده به من آنقدر   یرا از کف م دنینفس کش یحت یقدرت هر کار یلحظه ا یبرا
 : میگو یتپد. با تته پته م یکنم قلبم نم  یاست که احساس م یقو

 ؟ی گفت ی... چیچ... چ-

 : دیگو یزده م جانی طور ه همان

 فرستم. یشماره اش رو برات م -

 نمیی باالخره آ ی عنی... یعنی. ناباورم. دیآ یم نییو دستم پا چدی پ یممتد در گوشم م یبوق ها یصدا
زند، اما من هنوز هم در شوک حرف دلربا   یم میکشد و صدا یرا م میمانتو نیام؟ رادو افتهیرا 

  یکرده. با استرس و با انگشتان  امکی شود. دلربا شماره را پ یدوباره روشن م لمیهستم. صفحه موبا
کنم. اما  یها را اشتباه لمس م نهیو چند بار با خاطر لرزش انگشتانم گز رم ی گ یلرزان شماره را م
رود و   یزند نفس من م  ی. هر بار که بوق مرمیگ یرا کنار گوشم م  لیو موبا رم ی گ یباالخره تماس م
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  چدی پ یدر گوشم م اش یلعنت یآشنا  یشوم که صدا یم  دی. کم کم دارم از جواب دادنش ناامدیآ یم
 جوشد. توان تکلم ندارم انگار.   یو چشمه اشکم م

 ... نییالو... آ-

توانم   ی. اما نم تیبزنم قربان تک تک نفس ها ادیخواهم فر  یشنوم و م یرا م  شینفس ها یصدا
 توانم...  یحرف بزنم... نم

 ؟ یخودت  یدل-

 گفتنت...! یجان به قربان دل  و
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