
 

 
1 

 

 عذاب یهاآرامرمان : 

 پور عیفرزانه شفنویسنده : 

 

 https://novelcafe.ir/سایت ناول کافه :          

 https://forum.novelcafe.ir/انجمن ناول کافه : 

 https://t.me/novelcafe_irکانال ناول کافه :    

 

 

 

 های بیشتر به سایت و کانال ناول کافه مراجعه کنید. دانلود رماناین رمان در ناول کافه فایل شده است.برای 

https://novelcafe.ir/
https://forum.novelcafe.ir/
https://t.me/novelcafe_ir
https://novelcafe.ir/
https://novelcafe.ir/


 

 
2 

 مقدمه

 ادهیادرپی یفروش یاسباب باز یغازه ام نیتریمقابل و دمیشا,شهر شلوغ یپس کوچه ها درکوچه
 .تعجب نکن.من درکنارت هستم,یرو....آر

 ...یکن همانمیزمین یتنه ا دبهیوشا یگذریم هرروزبارهاازکنارم

 ...ندازیب یخانه ات رانگاه ی رپنجرهیشودزیکه م شب

 ...نیقلب شکسته ام رابب تیخنده ها وارمحکمید ازپشت

 ....اشکبارم را چشمان

 ... ارت هستمدرکن من

 ...طلبمیبازشدنه چشمانت رام یکم فقط

 !!!ستیوافسانه ن قصه

 .افتی یمراخواه,یریازافکارروشن فکرانه ات فاصله بگ یکم

 ...نکن اشتباه

 !خواهمیازتوکمک نم من

 !کن مرا یاداوریبه او,شکندیاگردل نازک دخترکت نم فقط

مدل کفش  کیبگوهرروز,یکنیاش م ادهیمدلت مقابل مدرسه پ نیاخر لیوقت که بااتومب همان
که مادرباتمناان راازمادرش گرفته ،  هیپسرهمسا یا هیعار ینپوشدوباتکبرازمقابلم نگذردکه ردنگاهم به کفشها

تااخرزنگ  ندکهیننش قلبمان بر  یخط افتادن رو ی فتدودلهرهیمدرسه ران رمیگیپرخشمش راه م یهانگاه ریمن ز
 ...میهاینکنم باهم کالس یبازباشم و دمواظبشیبا حیتفر

 ...نشاندیبرگونه ات م یاندازدوبوسه ا یدخترت باافتخاردست درگردنت م نمیبیپدرراکه م یتو

 ختیوقلبم فرور دمید ابانیرادرخ ادشیشده ازمصرف ز دهیکه قامت خم یهنگام,شیبه چندروزپ المیخ ی پرنده
کنم وازترس خودم  یشندومن مقابلشان باپدرم احوالپرسبا میهایتامباداهمکالس ستمیوباوحشت به اطراف نگر

 .کردم ،پروازنکند وارپنهانیراکنج د

 ...است تیخودخودواقع

 .دنیچند رنگ توراد یگذاشتنم وخواب غذاها نیراگرسنه سربربال شب

 ...من وهزاران مثل من است یزندگ تیواقع نیا

 ...رابازکن چشمانت

 ...تعقل یاندک فقط
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 !خانواده داشتم کیکه  ییهادارد.ان زمان انیکندوذهنم درگذشته هاجر یهاحرکت م هیکالو یرو دستم

 .جرعه از جام زهربودجرعه دنیلحظات در کنار هم بودنمان، نوش یهرچندتلخ

 یپدرکناربساطه بسته به جانش ودختر ی دهیمادرمعصومم .قامت خم یبه اشک نشسته  شهیچشمانه هم دنهید
 یکندواهیگاه سرش رابلندم نشیمدرسه اش است وباجروبحث والد یهاتروکتابانطرفترکه سرش گرم دف

 هرروزشان یقصه  نیدفترش که ا یخطوط ازترس مورب شده  دوزدبهیچشمش رام کشدودوبارهیجگرسوزم
ملکه شدن  یراتادرجه  فورشودمادریپدرک یکه وقت دانستمیها.مجدل نیشدبااینم گرناارامیاست وارام د

 .داندیپرنسسش م زیدومرانبر یباالم

که  یداشت زخم یتیکرده باانگشتم گرفتم وچه اهم نیبرگ دفترم رامز یچه زمان دانستمیراکه نم یاشک قطره
 .کندیدردنم شانیگرجایکه کهنه شدندود ییتمامه انها یهم رو نیگذاشته؟ا یبرجا

که  یمرورخاطراته دردناکه گذشته وردبا ستیشگیلرزش هم نیکه ا دهمیادامه م لرزندواماهمچنانیم انگشتانم
 .یناارام نیبه ا میا قیعمرم.باخودتکرارکردم ارام بودن راتافا ی هیثان نیگذاشته تااخر یازخودبرجا

 . خمیبرامده ازبطن تار یومن دختر ستمیدانستم که تنهان یم

 .گبدترازمر  یوحت دهیبه کام مرگ کشان یپول یراازسرفقروب یادیکه کودکانه ز یخیتار

مخرب مهمان ناخوانده  یکه ان ماده  یهاراازسرجنگ وجاه طلب یزندگ دهیکشان یجهان است که به نابود خیتار
 .دمید یمرگ م یکه خودرادرچندقدم یوزمان یدراوج بدبخت میخانه هاشودومن معترف بودم به خوش شانس ی

که تاشب  یدرحال,انستم چه کنمد یدرخودمچاله شده ونم, یزییدران غروب سردپا,خارج روستا ی کنارجاده
 .جان بودم ی کرهیواردشده برپ ماتهیازنامال ییایده ساله بادن ینبودومن دختر یچندان یفاصله 

 انیشدپا نیکنارم توقف کردوا یلیاتومب,میشده بودازاشک ها سیدرست همان زمان که صورتم خ,یدیناام دراوج
 .ام ماند دهیکوچکمان درکنارمادرزجرکش یستادرهمان رو شهیهم یاماقلبم برا,ارام یجسم یدردها

 مینامال یردستهایدرمانش به جانش افتاده وانقدرکتکش زدتاجان سپردز یمهربان که همسرش ازدردب یمادر
 .شیمادر یتاپدررامتوجه خودنکندوامادردداشت دردب ستیازاتاق کزکرده گر یارام ارام گوشه ا,وارام,روزگار

 یرانیو نیچن کیگرشاهدیتاد ختمیپدرقصدتعرض به مراداشت گر یها یسلکازهم م یکیبعدش که  چندروز
 یدمیامابا,را تشیافتندتابسازندازنوشخصیشده را رانیدختربچه و رخواهیخ ینباشم وخداراشکرکه ان خانواده 

 .استکن ازدرون نابودشده  یول,دارد یاگرچه ظاهر خوب رانهیو کیدانستندکه ساختنه 

 .کف زدن مرابه خوداورد یشدوصدا دهیکش میازاشکها سیخ یها هیاهم به کالومشت شدندونگ میها دست

 یم زازسقفیودردل قامت بلندش راکه به لوستراو دمیاتاق د ررادروسطیوقامت ام دمیعقب چرخ به
 .امد کیشدونزد رجمعیام یکش امده  یلبها یستودم،ول,دیرس

 شی.ابروهارمقابلمیاتوداده بودندبه فردنفوذناپذکه بدرقم  یبه چشمان دمیبرخواستم وبسرعت دست کش ارام
 منودادن بهت؟ خبرمرگ：اماده کردم یمواخذه حساب کی یباالرفتندومن خودرابرا
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 .زمرایرنیشناختم وام یررامیکه ام جانخوردم

 .خوام یم چیساندو من：ربط گفتم یدادم وب لشیمسخره تحو یلبخند

 .ق بوددرپنهان کردنه لبخندنشسته برلبشناموف شیسع دوباتمامیدوباره باالپر شیابروها

 شهیهم یبرا رهستیام دانستیخودخواه شدن را وم یهم بلدبودگاه دواماارامیبار یازچهره اش م یخستگ
 .میگاه برا هیتک نیهم,بود یوکاف

 نییپا گهیربع د هیتا：گفت شدازاتاقیکه خارج م یجستجوگرش را از چشمانم کند و پشت به من درحال نگاه
 .باش

 .دانستیکه خودش راهمه کاره ام م ییازاو شنومیدانستم که جواب ردنم یخنک ازقلبم عبورکردوم یمینس

 یها یدل ناگرون یخانم زحمت کش و گرفتن سفارشاتش که بو نینسر دنهیوبعدازبوس دمیساده پوش یلباس
 .داد، ازخانه خارج شدم یمادرانه را م

دهم وخدامرابکشدکه بازهم اوراازردم  صیتوانستم تشخ یوا هم مه یکیفاصله و در تار نیراازهم درفکربودنش
 .فکر یمنه ب

 .شب یکیپدال گازفشردومن هم طبق معمول زل زدم به تار یرارو شیمحض نشستنم پا به

 اره؟,روندارم یکه جزتوکس یدون یم：جانم شد نهیطن شیکه گذشت صدا یکم

واژه ها را هنرمندانه کنار هم  ردویبگ یقلبم رابه بازدانست چگونه  یرابه مخمل نگاهش دوختم وخوب م نگاهم
 .زدیسست قلبم فرونر واریتا د ند،یبچ

 .امشب ازدلش دراورم نیدهمیراندارم وبا یکه واقعاجزاوکس دمیشیاند,که دوباره به جاده دوخته شد نگاهش

چون  یبداخالق یده ساله  یدهانه دختربچه  ردادتاقفلییتغ یحقوق رابه روانشناس یرشته  ربودکهیام
جلسات مشاوره موفق  یبدقلق چون من وانجام کل یمرابازکندوباالخره بعدازچهارسال کلنجاررفتن بادختربچه ا

من شروع شدوباکمک  یقیحق یازان زمان به بعدزندگ ،وتازهیکه خودش هم دانشجوبودوساله اخر یدرحال,شد
 .رک گرفتممد یقیموس,موردعالقه ام یاودرسم راادامه داده ودررشته 

 .کرد تیهمان سمت هدا کندومرابهیاغناام م یزیچ دچهیراشناخت وفهم روحم

 .چرک ترمزکرد چیساندو یمقابل دکه  یچه زمان دمیشلوغ افکارم بودم که نفهم یایغرق دن آنقدر

 .باحسرت نظارهگرمان بودند ابانیکه انطرف خ یشدبه چندبچه ا دهیهوش ازسرم بردودلم کش شیبو

 .نشست، نامش راخواندم رهیه دستگکه ب دستش

 یعمل م یجامه  یکه باالخره روز دمیشیاند ستادومنیرمردایرفت کنارپ ینگاهم راگرفت وباگفتنه چشم خط
 .پناه یکودکانه ب نیا یبرا ستییبزرگم که ساختنه خانه ها هیایپوشانم به رو
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 میتقس نشانیهاراب چیوساندو میدهیم هیکطرف تها پا به آنو همانند آن مینینش یلب جوب کنارشان م ریباام
 .یهرکس یبرا ستیبودودرکش اسان ن ییبایز ییایچشمانشان دن یبرق خوشحال دنهی.دمیکن یم

ذهنم وبغضم  یبلبشو نیقورتش دادم ودردمعده ام اکنون مهم نبوددرا دهییزدم ونجو چمیبزرگ به ساندو یگاز
 .شانیکردم باخوشحال هین گرباذوقشان وخو دمیرابه همراهش فرو خوردم وخند

 یهم کودک هایطغل نیگرچه ا,افتمیازدست رفته ام رابازم هیوکودک شدمیم افارغیوازدن افتمیرام میباانهاخودواقع
کودکانه  یها اقصهیدن کیگرمشان با یدررختخوابها داکنونیکه با دهیاب گند یشب کنارجو مهین نیکردنددراینم
وپابه  گرفتیارام است وخرده نم یاینجااخردنیا هک دانستیرمیوام ,شدیرگفته مماد یخوش اوا یباصدا بودندکهیم
 .بود میپا

 .دهیکه خودش هم داغ د یمرد

منه  یکردبرا یازدست دادوسع یرادرتصادف انمیناج اهمانی,که پدرومادرش یزمان,شیسه ساله پ درست
دوباره ازدست دادن خانواده ام ,ارامشم بعدازده سال کشمیم یزجر کردچهیبماندودرک م یاستوارباق دهیفروپاش

 .را

 یم ادمینشست به  یهم م یزدند و نگاهشان که با خنده رو یم چیبه ساندو اقیکه با اشت یکوچک یگازها
 حیپرافاده زنگ تفر یاز دخترها یکی یخواندم و روز یدرس م مانیکوچک روستا یرا که در مدرسه  یآورد، زمان

 شییگفت که دا یشب قبلش و م یشده اتیب چیزد به ساندو ید و با ولع گاز مبچه ها را دور خودش جمع کر 
 حسرت دمیو شا میداد یآب دهان قورت م شیبه دهانش، به همراه لقمه ها رهیو ما خ دهیخر شیاز شهر برا

... 

 .میرفت نیو به طرف ماش میبرخواست یوبعدازخداحافظ میازشب رابابچه هاگذراند یتاپاس

 یمخصوصابرا,سردرا یبه صبح رساندنه شبها یکردند ودلم ماندکناره تک تکشان وچگونگ یم یرمانناف میها قدم
 .چهارساله ی هیهان

 یاز مقابل چشمانت م نمایس یدردناک همانند پرده  ریشود و تصاو یمتورم م تیبهانه گلو یب رد،یکه بگ دل
 !!!ایست خدا یو امشب چه شب دمیبچه ها درد کش نیگذرد و من با ا

 ...فرستد یکه م یمزاحم یقصد جان گرفتنم را دارد با موج ها ییگو

 گذاشتیم میان راداخل داشبوردبرا شهیرهمیراکه عاشقش بودم وام ییومن کاکائو میکرد یشب گرد یکم
 .چگونه فکرم رامنحرف کند دانستیراخوردم واوخوب م

 .ریام ببخش：ربودید یلیکه االن هم خ رنشدهیبازکردم تاد زبان

 .یدون یوگرنه خودت م,باشه باراخرت：گفت تیبه من انداخت وباجد ینگاه مین

ومن ,مشاوره اش را کندجلساتیکه بازهم اغازم دانستمیم,یشکالت تلخ شدبه کامم وار ینیریوش دمیورچ لب
 که به دست پدرت کشته شده است یمادر دنهید ستین کشاندواسانیکه به جنونم م یازتکرارمکررات زاربودمیب

 .نشود مالیخونش تاپا یزدبرایرانداردکه برخ یوکس وکار
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 .دیفهم یشدبراحت یخاموش سالن م یراازچراغها نیجون خواب بوددراتاقش وا نینسر,میدیبه خانه رس یوقت

کالفه ام  نیکه تحت کنترل داشت تمام حرکاتم راوا یجداشدم ازنگاه نگران و به شدت خسته ا یریبخ باشب
 .کرد یم

 الیفکروخ بدون：درمن نمانده بود نیازا شیب یمتوقف شدم وامابرنگشتم که توان شیپله هاباصدا ی انهیدرم
 .یخواب یم

نثارمنه  یمهربان ییایدن یفردبه اندازه  نیوا داشتمیازعشق ومحبت بودرادوست م ییایکه دن شیدستور جمالته
 .کردیعقده به دل گرفته م

خوب من  یکه امشب هم ازان شبها دانستیشدوخوب مدودوزده ام درنگاه دودوزده اش قفل  نگاه
 .نایقیخواهدشد

 یاهویه انیدرم یچه زمان دانمیبه مغز دردناکم هجوم آوردندونم یکه گذاشتم افکارمشوش از هر سمت سربربالش
 قیاززخم عم یراکه اثر میناله ها یصدا دمیشنیتاصبح ناله کردم وخودم هم م,انهابه خواب رفتم وخواب که نه

 .زگاربرروحم بودرو

کند و  یم ریکوچک درد را به جانم سراز یاز ذهنم دلمه بسته و با فشار یکه سال هاست، در گوشه ا یزخم
 نیمحو در آخر یچکد و لبخند یم شیموها یشکسته که خون از البال یام به سر رهیشود نگاه خ یتمام من م

 !!!تا نهراسم شیلحظات زندگ

کندم وخودم رابه  میهایقرار یبه شدت خشک شده تن ازتخته نظاره گره شب ب یو دهان یشگیباسردردهم صبح
 .ندهم میدست مردنگرانه زندگ گربهید یگرم مهمان کردم تاروزم راخوب اغازکنم وگزک یاب

 شبید بازم：کردیم یان همه رنگ دهن کنج انیبودکه درم یقرص خیاماده بودومن امانگاهم م زصبحانهیم
 مادر؟ یبدخواب شد

 روکهیام,جونم نینسر نه：بود دهیراچش یکس یزدم که اوهم مثل من طعم ب نشیریبه کالمه ش یخندلب
 .؟شلوغش کرده نیشناسیم

ازنگاهه نافذش نخواهم داشت وبهتربودتاشب  یزیکه امشب راه گر دانستمیوم شناختمیم رراخوبیهم ام من
 .دیتربنظرا یواقع,که برچهره ام است  یتاماسک کردمیم لکسیر

موردبه مادربخت برگشته ام غبطه  نیوفقط درا دمیکش یشماره اه دنهیدوبادیتلفن مرابه سالن کشان یداص
 ادمی چوقتیبدرقم بامن درافتاده بودوه,عمه شده یادیز یعمه  نیخوردم که ازداشتن خواهرشوهرمحروم بودوا

پس جزؤخانواده  نیکه من ازا وگفتدسپرکر  نهیس ربودکهیبه پاکردوبازهم ام یامدنم راکه چه اشوب لیروداواینم
 .نجایا نیایربیباام امشب：شومیمحسوب م

 .اورد یمراداخل ادم به حساب نم چوقتیکه نوک زبانم ماندواوه یبه سالم پوزخندزدم

 دمیناصرباباکش ییاهدا یانویبه پ یشب سخت برخواستم و به اتاقم رفتم.دست کیاز گذراندن  یناش یسست با
نامه خودشان  زبایشناسنامه ام ران ینکردندوحت یکوتاه بهیغر کی یزبرایچ چیه اکردنیزمهکه انهاا دمیشیواند
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ازلبخندبرچهره ام  یدوختم وطرح چشممژده جون  یبایوبه لبخندز ستادمیگرفتند.مقابل عکس چهارنفره مان ا
 یها کردوقصهیازش مرانو میماندوموهایراکه تاصبح کنارم م میاشفتگ یشبها اددارمیزن فرشته بود. نینشست وا

 .کرد یم فیتعر میبرا ییبایز

را لمس  نیزم یسفت یحت تیو پاها منگاهتیاز طال نش یو تخت یشویم ونیها که تو دختر شاه پرهمان از
 .کندینم

و من  ربودیرا م یداریب نیپاورچ نیو خواب پاورچ میهاپشت پلک یایرو شدیها مقصه یزنده یهارنگ نقش
 شانیها یقادر به جبران خوب یزیچ چیبودم و با ه نشانیخانواده ووسعت قلب نازن نیا ونیمدتا اخر عمرم 

 .نبودم

 .باشگاهم برسم ناتیتاطبق نظرپزشک محترمم به تمر رومیم نگیوبه پارک دارمیرابرم ساکم

 یدکتر,شودیم چمیادپاپیراکه ز ییومن هم زمانها,اززبان من"دکترجان " یکلمه  دنهیرباشنیخوردامیم چقدرحرص
 .تادست ازسرم بردارد بندمیم ششیبه ر

 یهمراه یازدستم برا ستیکه شاک دانمیوم کنمیبامهسااماده م ییارویرو یخودم رابرا شومیباشگاه که م کینزد
 .به کوه رفته بودند مانیهایازهم دانشگاه یکه باعده ا,شیپ ینکردنه هفته 

مدت  نیواودرا گذشتیازتمام شدنه درسمان م یکه چندماه یدرحال,هایدوست نیا یمسخره بودادامه  بنظرم
ومن دردل هوش  کردمیازاونم یادی کبارهمی یواالمن سال,دهیخودش است که به من چسب نیبارهاگفته بودکه ا

 داردپس؟یاست چرادست ازسرم برنم انیاوکه کامالدرجر دانمیسرشارش راستودم ونم

خانم باالخره ,عجب چه：ازجاپراندم شیبودکه صدا رونیب گرمید یپا کیراستم رادرسالن گذاشتم وهنوز یپا
 .اوردن فیتشر

مان بلندش متوجه یها که با صداچند تن از بچه لیژکوند تحو یگفتم وداخل شدم و و لبخند یلب بسم الله ریز
 .شده بودند، دادم

که بشودسربه سرش  ستین یطیاالن درشرا,بودم شخص قرمزشده ازحرص مقابلم  مطمئن
 ست؟یبهترن یبش الیخیکالب：ذاشتگ

 دوست：که حواسش به ما نبود را هم حساس کرد یارحم کیراباالبرد و  شیابروباالانداختم که صدا طنتیباش
 ی.افسرده گمیخودت م یخانم.برا یمردینم یگذروندیروزوبامابدم هیتواون خونه؟حاالاگه  یبش لیفس یدار
 .شده لیفس

 ست؟یدانست دردچ یواوچه م قیحقا دنهیندست خودم نبودودردداشت ش لبخندم

لباس ها را رصد کند، مگه  یمدل ها نیشهر را شمارش کند و تازه تر ی هیتغذ یکه تمام دکترها نیهم مهسا
 بود؟ ادگرفتهیهم  یگریکار د

 .صف کردها را بهزدن بچهتکان داد و با چندبار کف مانیبه تاسف برا یسر یارحم

 .دیببخش：گفتم دمیکش یبدنم رام یه هماهنگ بامربک یودرحال ستادمیا کنارش
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.اون وامونده روچراخاموش کرده دیببخش یگیبعدم یکنیخوادمیدلت م یهرکار：نازک کردوگفت یچشم پشت
بچه  یجلو یکرد عمی.ضارمیسراغتونگ گهیخونه چراقطع بود؟خوب اگه مزاحمم بگوتاد ؟اصالتلفنهیبود
 ...ندازهینم نیمنوزم یدختره رو نیامامنه ساده گفتم که ا,یایکه امکان نداره ب گفتنیهمشون م,ها

کن.خوش  فیحاالتعر خوب：دوست پرحرفم,ردینفس بگ یبرگونه اش نشاندم تاکم یشده، بوسه اکج سرعتبه
 ابودن؟یگذشت؟ک

 یمسعودم بود.ول,اره دبگمیبا هیمنظورت شخصه خاص اگه：و درهمان حال گفت دیرا کش شیهاشدو دست خم
 .جاگذاشت رفت,یووردین فیتشر یدجنابعالید یوقت

 .ناراحتم نکن,تومهسا یگیم یچ：ام درهم رفت وگفتم چهره

 پخش شدند و من هابچه

 نیب نیا ستیبدن ی.منتهیخداناراحت ی شهیهم توکه：گفت تیستادوباجدیدستگاه قرارگرفتم که کنارم ا یرو
 کجاست؟ چارهیپسره ب نیمشکل ا دونمی.نمیبنداز ینگاه هیبه دوروبرت هم 

باحرص  زدم،ینفس نفس م دنمیدو ادیکه از سرعت ز یو در حال دمیاستاپ کوب یدکمه  یرامحکم رو دستم
.هم برهینم ییراه به جا یاصرارالک,دیباراومدجلوومحترمانه جواب ردشن هی یهمونجاست که وقت مشکل：گفتم

 شه؟یم یچ ربوببرهیاگه ام یدونیم,شهیمن مشکل سازم یخودش هم برا یبرا

 .کنهیخوب باباتوهم.شلوغش م لهیخ：راگرفت وگفت دستم

داداش  حال：کف دستش بازشده وچشمان درشتش برق زد وگفت یدهانش به قاعده  یا هیچندثان یبعدازمکث
 ان شاالله؟,محترم خوب هست

 یسالها نیا کباردرطولیوخاک برسرمن که  شیمعلوم بودونه شوخ شیشخص نه جد نیدوایباالپر میابروها
 .سؤاستفاده گر نیوسوژه دادم به دست ا رراصداکردمیام میضیدانشگاه بخاطرمر

تادوباره  رونیزدم ب نیریعترازسایسر,درهمم اضافه کرد یبه فکرها یاالتیکه به لطف مهساخ نیتمر یبعدازکم
 . زنشومیمانده ن یدوست باق کی نیهم یهایگرفتاروراج

 .آفتاب بود یطاقت فرسا یگرما و بدون یخنک تابستان یاز آن روزها امروز

 .دیدوان یرا در پوستم م یکرد، روح زندگ یصورتم را نوازش م نیباز ماش یکه از پنجره  یباد

شده بودند، گذراندم و بطرف  نییکه دوطرفش با درختان شمشاد تز اطیسنگ فرش ح ریرا از مس لیاتومب
 .کردم تیبود، هدابه ساختمان  دهیکه چسب اطیح یانتها ی دهیسرپوش نگیپارک

 نیانداختم و به نسر نیرا در ماش میکه درواقع خودم را گربه شور کردم، لباس ها یا قهیچند دق یاز دوش بعد
آورد و حقم  یم رزنیخنده بر لب پ بیعج میها یو شوخ می.ناهاررا در کنار هم خوردوستمیجون درآشپزخانه پ
 .گرفتند یاش م دهیخشک یاخبر از لب ه کباری یبودند و سال یا هیآرام سهم یداشت که خنده ها
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و  ,بودم کرده هیهد میهارا به گوش میمال یکه باهدفون اهنگ ینشستم ودرحال بیس ردرختیتاب بزرگ ز یرو
و  کردیباغ باز م یاریآب یآن را برا ریها امگردان وسط باغ که غروبآب یرهیخ یاآزاردهنده زیاز هرچ یفکرم ته
 .دادمیهم به تاب م یتکان یبود، بودم وگه گاه کارنیعاشق ا

 .درکنارم احساس کردم یشگیهم ی حهیخودبودم که حضورش راباهمان را درعالم

راحت بودصبح  المیمن خ کتیکوچ یایتودن یدادیوراه م قیچندتارف اگه：رادراورده وبالبخندسالم کردم یگوش
 .توخونه رهیتاشب حوصله ات سرنم

 .شام دعوتمون کرده میمر عمه：هشسرمست شد ازتوج قلبم

 ؟یگفت یچ：ازبرادرزاده اش نکرده است یادیزن ازسرلطف  نیکه ا دانستیدرهم رفت وم یبه ان شیها اخم

 راازدهانم داد؟ یخروج کالم یزدم ومگراجازه  یپوزخند

 .شب یبرم استراحت کنم تااماده باشم برا پس：دوگفتیکش شیدرموها دست

اش فراهم اش را در نبود خانوادهبرادرزاده یکه اگر آرامش فکر یاعمه یمهریبم و ببر قل دیخنج کش شخندشین
 .اششدهنیسنگ یهاشانه یهم بود رو یبار کرد،ینم

 .میاش سپربودبرا نهیبودکه س ییکه چون او یراتکان دادم ومن نگران نبودم تازمان سرم

فکرمان  رکردنهیدرگ رارزشهیرامیبه تعب مکهیتلخ نکنواوقاتمان را میسکوت کن میداد حیوترج میدانستیهردوم
 .راندارد

 شمردمیرا م یقال یهیحاش یهابا چشمانم گل شهیو من همانند هم میآپارتمان کوچک عمه نشسته بود در
 ؟یکنیچه کارام,کن  فیازخودت تعر,عمه خوب：دادیسرراست کردن رابه من نم یاجازه  گاهچیخانه ه نیوجوا

 .که مورداحترامم بود یانادرافتاد.مرددوست داشتنبه اق نگاهم

 انیدر م شهیو عمه هم گذشتیم شانانهیاز همان اندک حقوق ماه شانیبازنشسته بود و خرج زندگ یفرهنگ
زن تو که تمام ارثت  دیکه بگو شودینم داینفر پ کیو آخر  دیکوبیبر سرش م یکمبود را همانند چماغ نیجمع ا

کنارخودت  کاریات بسالهو پنج ستیو پسر ب یزنانه خودت و دخترت داد یهادوره و نوش و شیع یرا پ
 !؟ینیبیرا نم یانشانده

را به  شیهانهیبازش که س قهیو اصال هم به بلوز  ریاز بدو ورودمان باچشمان مشتاقش زل زده بودبه ام الیناز
به  یکه اصال توجه ریام یاش براکرده شیاآر  یشیو مدام با آن چشمان م دادینم تیاهم گذاشت،یم شینما

 .ختیریاو نداشت، عشوه م

 ...شناختمیرا م ریزدم و نگاه از حال سرخوشش گرفتم و من ام یپوزخند

 .کردینم شد،یشب م ،یترک یآبک یهالمیف یکه روزشان با مدها یسردختران سبک نیچن کیبه  یتوجه اندک
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 نیجلف ا یسروش شد.لبخندم دست خودم نبود از کارها یم کردهچشمان زو ریکه چرخاندم نگاهم گ چشم
 به：عمه مرابه خودم اورد یشل شدوصدا ششیبودکه ن رکردهیسروش ان رابه چه تعب دانمیبرادر و خواهرونم

 دختر؟ یخندیم یچ

م گاه موردقبولش نبوده ا چیبفهماندبه من که ه خواستیکلمه م نیکردوباایدخترصدام شهیمن راهم,هه
 .عمه جون ستین یزیچ：به نامشان داشته باشم یگرچه شناسنامه ا, دانستیومراجزؤخانواده شان نم

باز کردن ان رفت و من در  یدر برخواست و سروش برا یلحظه صدا نیبه چشمم امدودرهم یادیز پوزخندش
 .عمه نجاتم داده است یانصافانهیب یهادردناک طعنه یهاموقع از خمپارهرا شاکر بودم که به میدل خدا

بود.نه  یارخنثیها خارج شد. عمومازو جنگ خاموش چشم ینیاز آن سنگ ار،جویعموماز یواردشدن خانواده  با
 ردینکرده خواهرش به دل نگ ییامدتاخدا یپشتش درم رفت،یعمه باال م یصدا ییواگرجا,موافقم بود ونه مخالف

 .بودم یقوم کوف نیو من در عجب نسبت ناصربابا با ا

 .بودواگرترس عمه نبوددوستم داشت یعمواما زن خوب و مهربان زن

به خود  یکه هنوز رنگ خاکستر شیایبه دن خوردمیغبطه م ابودومنیقضا نیازا رونیشانزده ساله ام که ب یمهنا
 .نگرفته بود

 .بماند ییبایدرهمان لحظه ازخداخواستم که جهانش به همان ز ومن

 اطیرا با احت میهاو مدام بغض سوختیبه من نداشتند م یجمع که اندک توجه نیر اخودم د ییتنها یبرا دلم
 .عفونت نکند شیهازخم یتا جا دادمیعبور م میگلو یخاردارهامیس انیاز م

 ربانگاهیوام میدرسالن نشست دمیازان نفهم چیعمه زهر شد به کامم و ه یخصمانه  یها رنگاهیکه ز یبعدازشام
بعدازگذشت  گهید یکنیفکرنم,عمه جون خوب：هنوزهم اورادارم کردکهیم یاداوریهش به من گا یگاه وب یها

 .رهیاروم بگ حشتارو یمال واموالشومشخص کن فیوقتشه که تکل,سه سال ازرفتنه پدرومادرت 

 نیکه باالخره زمان جروبحث ا دمیشیاند نیچطوراماده اش کرده بود،زدودومن به ا دانمیراکه نم یاشک قطره
که  یتیوطبق وص میاون مرحوم بود یمنوارام بچه ها,نمونده که روشنش کنم عمه یفیتکل：دهیفعه هم فرارسد

چراکه ,هیکامالراض هیقض نیازاکرد.مطمئنم که خودش  میمن وارام تقس نیروکه داشت ب یخونده شدپدراموال
 .میخود پدرعمل کرد تیماطبق وص

 ...امه افتادن تیخواندن وص یولحظه  شیبه سه سال پ ادمی

 روکارخونهیودفترکارام میکه االن توش هست یخونه ا,پر یحساب بانک هیقلهک ودادبه من با ی ناصرباباخونه
به  یاسوادچرخوندنه کارخونه رونداشت و نه عالقه رچونیوالبته ام ریام دبهیهم رس لیاتومب یدکی دقطعاتیتول

وهمانطوردست نخورده است.فقط  بگذارمپابه ان خانه وقت نتوانستم  چیسهامشوواگذارکردومن هم ه کارنیا
 .فرستمیبه انجام یریگردگ یجون رابرا نینسر یگاه



 

 
11 

 نیا یکه دلت برا دونمیم» گفت ریبه ام یو با لحن بد دیاز کمان رها شده، از جا پر یآن روز همانند چله عمه
به  یدیپدربزرگتو م ادگاری یخونه گهید اما عمه چرا ،یکنیدرحقش لطف م یسوخته و دار وکارکسیب یدختره

 «؟یاجنب هی

 سالکیمدت عمه منجر شد و عاقبت بعد از  یکه به قهر طوالن ییو دعوا کندیم خیروز مو به تنم سآن ادی هنوزم
 کار؟یخوادچیقلهک وم یارام خونه  اخه：کردند یآشت گریکدیمرجان، عمه و برادرزاده با  یونیبا پادرم

 هیا هیارث یجاخواهدکشاندواوچشمش به ان خانه  نیصحبت رابه هم دانستمیکه مزدم  یپوزخند
 .شهیبه من مربوط نم,باخودارامه گهید اون：ناصرباباهست

اوردم  یدران لحظه زبان درم خواستیدلم م یلیهم فشردومن خ یراازحرص رو شیجون دندانها عمه
 دنهیکش شیداشته باشدازپ توانستیهم نم نیجزا یکه منظور"کنم عمه جان متیتقد یناراحت یلیاگرخ"گفتمیوم

 .ریام البهیکردن نازنما شده والبته وصلو نخ یبحث تکرار نیا

 رهیکردبه نفع همش یانیطبق معمول پادرم, امدهیامده به مذاقه خواهرگرامشان خوش ن شیپ دبحثید عموکه
 .زنهینم یتوافتاده که حرف هیدگدخترم توشرمن,شمااجازه بده ارامم نظرشوبگه,عموجان  خوب：محترم ی

 نیدار لیاگرتما：اعصابم بود.نگاهم رابه عمه دوختم وگفتم یرو یمهمان یکناردستم راکندم که ازابتدا پوست
 .کنم متونیتقد

 ...بود اخرش

 سر؟ رهیخ یدختره  یکنیم منومسخره：چراگرگرفته برخواست وگفت دانمینم یول,.حرف دلش رازدمبدنگفتم

 نهاشرمندهیشترازایومن نگاهش نکردم که ب ربرخواستیکنم وام یریتاازلرزششان جلوگ دمیم تنرادره میدستها
 احترام：ستیتاچه حدعصبان فهماندکهیدرکنترل کردنش داشت به من م یکه به شدت سع ییاش بودم وصدا
 .ن کنهیبهش توه یکس دمیاجازه نم,ادگارپدرومادرمرحوممهیارام ,عمه نیخودتونونگه دار

قرارگرفته بودراپس  شیشانه ها یارام کردنش رو یکردودست زن عموراکه برا یمسخره ا یده عمه خن
 ؟یستیمیمن وا یپدرومادرتورو یب نیبخاطره ا,هیازکدوم رگ ستیدختره معلوم ن,هه：زدوگفت

کردکه اگربه خودم  ستادنمیمانتوم گرفت وواداربه ا یعمه جون رابست وازگوشه  ردهانهیپرتحکم ام یصدا
 .امدم یمسخره درنم شنیازان پوز چگاهیدهبو

 !تواون خونه کننیکارمیچ ستین معلوم：انداخت به اعصاب نداشته ام الخطیناز یاخرصدا ی لحظه

 ...دخترعمه ستیام ساخته نهم ازعهده یکه امشب به اجرا درآورد یشیبه درد آمد و مطمئن باش نصف نما قلبم

 .زنش گم شد یهایگریهوچ انیداشت، م ریدر متوقف کردن ام یآقانادر که سع یصدا

 دهیبلندش کش یهادنبال قدم شدوبهیمانتوم دردستانش چالنده م نهیاست میدیرس لیکه به اتومب یمدت تمامه
 .شدمیم
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که عمه ازمن داشت ازهمان  یپدال گازفشردومن هم رهاشدم درحس نفرت یرارو شیمحض نشستن پا به
 یبزندوعقده  شیدرکنترل خودش داشت وباالخره امشب موفق شدن یرسعیم امابتداوبه احترام ناصرباباوبعدش

 .شودیعمه نم میبرا چگاهیزن ه نیکه ا دمیشیاند نیکندومن به ا یساله اش راخال نیچند

 .دیکش رونیب االتمیمقابلم قرارگرفت ومراازخ یدست

پارک  ابانیخ یرا گوشه لیباتوم یاش نگاه کردم و چه زماننگران و چشمان به خون نشسته یچهره  به
 .اون خونه ستیمهم ن بخدابرام：کرد

اون خونه ,باشه دمهمیبا：نابرابربه من هم اصابت کرد یان دعوا یهاخورد و ترکشگره یسختبه شیاخمها
 .کس هم حق اعتراض نداره چیکه بهت بده وه دهیروباباصالح د

 .که بود مهم

 ...!!!یلیخ

 .عمه و برادرزاده ندینه به دوباره از هم بر اما

من که  دمیشیدوختم وباخوداند کرد،یاز آن عبور م ینیگاه ماشکه گه یکیخلوت غرق تار ابانیرا به خ نگاهم
 پدرومادرم نبودن؟,مگه مامان مژده وناصربابا,ریام：پدرومادر یپدرومادرداشتم، پس چراعمه بهم گفت ب

در چشمانم، دستش رامحکم به  شیهالتاندن مردمکسکوت و غ یداد به شوک نگاهش وبعدازلحظاتدل نگاهم
نبردن  تیاز انسان ییکه بو ییاون آدما ؟یفهمیتموم شد آرام... م گهید：گفت رلبیز یدولعنتیکوب شیشانیپ

 ...باشه طورنیهم دیتو هم با یمن مردن و برا یبرا

: گفتمیم دیمه داشتم و اما بانادرش واه تیتنم بود و من از عصبان یهاگردنش رگ به رگ عصب یبرآمده رگ
 .یخوام بخاطرمن ازخونوادت دورش یرنمیام

 . از من ریگرفتن ام یشهیاز اند د،یلرز یم میصدا

 نیبه ا یتوهم فراموش کن.حق ندار,رمیگیم دهینباررونشنیا：دیغر شیدندانها انیازم دوباحرصیچرخ بطرفم
بمونه تامجبوربه  ادتیباشه... ادتیوجزتوندارم.ر ی.تورو پدربه من سپرده ومن هم کسیفکرکن اتیچرند

 ...تکرارنباشم

 یکه غم عالم را در چشمان مهربانش نشانده بود: توخانواده  اشنهیبه همان نقطه از س دیرا کوب دستش
 ...تو,یمن

 ارام؟ یدیفهم

و قلبم  شیشانیدر پ ختهیر شانیپر یموها یمقابلم تکان دادم و دلم رفت برا یفردزورگو یدحرفهاییرابه تا سرم
 نبارارامترحرکتیراروشن کردوا لی. اتومبشیو عصب یجد رخمین ینشست به نظاره یالبخندزنان گوشه

رنج  شهیناراحت است واوهم یلیخ فهماندکهیمن م زدبهیراشخم م شیموها یکه مدام باکالفگ یکردوامادست
 .تابه حال قطع رابطه کرده بودباانها,نبود لیبدورازاخالق عمه واگربخاطراحترام وفام هیبردازرفتارهایم
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 .دیدخترسراسرشور بودوام نیامروزکالس نداشت ومن خوشحال بودم ازامدنش به خانه مان وا,نمیریش نهیریش

 .ارام یفوق امتحان بد یتوهم برا کاش：انگوربه دهان گذاشت وگفت یا دانه

کم  هی خوامیم,ادهیز حاالوقت：گفتم شیمانبه چشمانه اس ینگاه میبشقاب انداختم وبان ارراداخلیخ پوست
 .ختهیکاربرامون ر نکهیعجله چرا؟نه ا,اره خوب_استراحت کنم. 

فرشته شودوهمان  نیداشت عاشق ا دحقیوام شیدندانها فیشدم به رد رهیرفت ازگفته اش ومن خ سهیر
 نیس نکشد.بماندکه دل ابازهم پاپ,ازعمو دنیدانشگاه خواستگارپروپاقرصش باشدوباده بارجواب ردشن یابتدا

 .دادیعموبروزنم دبودوازترسیام رهیموزمارهم بدرقمه گ

دورانه  دبعدازاتمامیهجده سال داشت وتازه وارددانشگاه شده بودوام نیریعموهم حق داشت ان زمان ش البته
 تمام شود واالن هم شانیشدکه نامزدبمانندتادانشگاه هردو نیکنکورشرکت کرد.شرط عموهم ا شیسرباز

 یوسوچه عر یهستندوالبته درتدارک بساط عروس لیدرحال تحص یهردودرمقطع ارشدمعمار
 ارام؟ ییکجا：شودبعدازچهارسال

 .یخندیتوفکرتنهاتنهام یریخبره ناقال؟م چه：برلب اوردوگفت یزیام طنتیلبخندش,گنگم راکه به اودوختم نگاه

 .من شوهردارم,اانترینواسه من عشوه ,اه：رانازک کردم که لبش راکج کردوگفت چشمانم

دورشدکه  ررسمیازت میایمقابلم چشم دوختم وتابه خودب یایح یراگردکردم ومتعجب به موجود ب چشمانم
شک برفرق  یب,قرارداشت وهیقرمزمحصول باغ خودمان درپشت ساختمان که داخل ظرف م بیس شدانیاگرنم

 .مغزنداشته اش راجابه جاکند یتاکم,امد یسرش فرودم

که طبق معمول به گلخانه ام  دمیفهم افتمیساختمان اوران یدرجلو یبراه افتادم .وقت اطیته وبطرف حراگرف بیس
داده بودندگذشتم وداخل گلخانه  یقرمزکه امسال محصول خوب بیس یرفته.خانه رادورزدم وازکناردرختها

 .نیاببیب,کاکتوسه گل داده نیا ارام：شدم

شده بودسرذوقم  زکاکتوسیافزود.گل قرمزکوچک که او میعت قدمهازده کردوبرسر  جانیمشتاقش مراهم ه یصدا
 .میبود میعمه مر یخونه  شبید：رامقابلش گرفتم وگفتم بیاورد.س

 خوب؟：دمیراشن بیگاززدنه به س یوصدا دمیراارام بربرگه کوچکش کش انگشتم

 .طبق معمول_

 زیم یدستش رارو,نشست  شیورفت ور یباالانداخت وبطرف صندل یکه شانه ا,کردمینگاهش م یرچشمیز
 .کم به گلخونت برس هی,ایتنبل شد ارام：راباالگرفت وگفت دوانگشتشیته گلخانه کش یچوب

 خوامینم من：به کاکتوس شدم ختهیهمان گل قرمزاو گربغلید یشدم ومتوجه جوانه ا قیشتردقیب
 .نیریدورشه ش رازخانوادشیام

چندباربگم ,ارام ییرتویام ی خانواده：کردم شیعصبان فهماندکهیکشدارش بهم م یهانفس
 ؟یکن تشیاذ یخوایحساسه؟م رروتیام ینیبی؟نمیدیم نقدرخودتوعذابیبهت؟چراا
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 .بارباشم رودوشش خوامینم：دانمیبه ارث برده ام، نم یازچه کس قایرادق یکدندگینشستم ومن  مقابلش

 .دخوردن باش گرقابلیوگمان نکنم د زگذاشتیم یخورده رارو مین بیس

 .ذهنم ی دهیچیامدن به معادالته پ قیالبته بعدازفا,کنم یریگردگ یدکمیبا,بااوست حق

زحمت ,یستی...بارنیستین：درهم گفت یوباچهره ا دیجلوکش زیم یگرفتن دستم رو یرا برا دستش
 ؟یدیطرزفکره اشتباهت عذابش م نی...چراباایادگارپدرومادرشی...اون دوست داره ارام بفهم...تویستین

 ...نگفتم

 شد؟یچه م افتیم تیازگفتنش که اگرواقع دمیترسیچون م نگفتم

 !؟شدیارامه ناارام چه م نیا فیتکل

پشتش  دیداشت که هنوزهم با وجودام یبفهمدمن راکه اوخانواده ا توانستیتلخ برلب اوردم واونم یلبخند
 هم داشتم؟ یکس مگرحق اعتراض یبودندومنه ب

 .استراحت کندودوباره بازگردد یکم توانستیامروزمطب خلوت بودوخداراشکرکه م ییوگوبه خانه امد رهمیناهارام

گاهم  هیتنهاتک توانستمیکه نم خوردمیومن غبطه م شیزدباکارهایم رقهقهیکردوامیم طنتیتمام مدت ش نیریش
 میسک شادمانما توانستمیثمر،وخداراشاکربودم که م یراشادمان کنم که روحم داغان بودوتالشم دربهبودان ب

بازگشت به محل  یربرایام تراحتاس یازمن نرنجد.بعدازلخت نیازا شیرابه صورت بزنم تافردحساس مقابلم ب
 یبستم وبابوسه ا ششیبه ر یشدتاخانه اورابرساندومن هم تنبل زانشیهم او نیریکارش برخواست که ش

که خط ماازهم  دادمیوعادتش م کردمیم عادتدیگرفتم وبا دهیکردنادیراکه دنبالم م یکردم ونگاهه کنجکاو شیراه
 هیزندگ لهیتشک یترکم کندبرا شهیهم یکه اوهم برا یان روز یرااموختم ب یبودن رام دمستقلیجدابودومن با

 .دیجد

وچه  دمیکش ی.بخصوص اززمانه رفتنه مژده جون.اهدادیمادرم یبو بیزن عج نیجون نشستم وا نیکنارنسر
 حال زارمان؟ سوزدبهینم ادلشیانددواچرخیم نینچنیکه ا ستیریتقد

هاراپاک  یزسبزیتندوت, یرانیا هیرکدبانوهایجون دوختم که همچوسا نینسر یبسته  نهیپ یرابه دستها نگاهم
شده که زوم شدم به اوودارم  میمرگ هیکه بازهم  دانستیوم نداختیبه من م ینگاه یرچشمیهم ز یکردوگاهیم

 یهضمش برا یکه حت یدرحال دارمبیکردم با مغز ع یچه فکر دانمی.نمکنمیم نیرادرذهن سبک سنگ میحرفها
بانمکش که دوست داشتم  یمقابلم باان چهره  یچه رسدبه زنه به شدت کنجکاوشده ,خودم هم سخت است

 .هزاربارببوسمش یروز

 فتادهیانکه روزگار بر او متحمل شده بود،ازپ ییبتهایجون پنجاه وپنج سال سن داشت واماباوجودمص نینسر
 .داندیبه خدام مانیوارده رادرا یبتهایوخم نشدن دربرابرحجم مص یوخودش رازچابک

ذکرش راوگفتمش که تنهااورادارم وبادله گرم شده ام به  کنمیکه دردل دارمش ودرخلوت زمزمه م ییخدا همان
 .رااموختم ستادنیاودوباره ا
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 ,شدینداشت والبته بچه اش نم یوچون فرزندازدست داد یهمسرش رادراثرسکته قلب یجون درجوان نینسر
که خرج ,نخواست سربارتنهابرادرش باشد,یکه ازدست داده بودشان درکودک,نبودند اتیدحیوپدرومادرش هم درق

 وهیتنهاوب یخودکه زن یامناسب بر  یعلت بدنبال کار نیاورد.به هم یرابه زحمت درم شیخودش وسه تابچه ها
 یواالن که س افتیرا یدیفرش یمشقت خانه  یتاعاقبت بعدازکل,گشتنداشت  یبودوالبته سوادچندان

کمک ناصربابادرجواب تمام  یکندوحتیخانواده خدمت م نیهمچنان عاشقانه به ا,گذردیوچهارسال ازان ماجرام
که اوراهمچوفرزندنداشته ,ربودیخصوص ام بهاخت شدن باماو لشیودل,رفتیمستقل شدن رانپذ یزحماتش برا

ترازمادربه  نییپا یمرتبه ا رهمیوالبته ام,رراینگاهش به ام یحسرته گاه دمیدیومن م, اشتدیاش دوست م
 .رفتیبرادر م داریکه به د دهایبازنگشت جز ع شانیبه روستا گریو د دادیاونم

ساعت تمام مقابلم  میزن که ن نیداردا یکه چه صبر دمیشیاند نیبه خودامده وبه ا یصندل یازرو بابرخواستنش
 ؟یخوایکمک نم,جونم نینسر：ت ولب ازلب بازنکردنشس

 گلم؟ یکمک چه：چرخاندوگفت مهیق گیررادردیکفگ

 ؟یهرچ,گهیخوب کمک د,وا：جاخوردم واماخودم رانباختم شیدوپهلو ی ازجمله

 .پره کمکه جلوت：هاگفتیبه سبز رشدوبعدازاشارهیجاگ یصندل یمقابلم رو دوباره

 نینسر：نازک کردم وگفتم,چه شداورا دانمیگاه وامروزنم چیزدهینم هیکه کنا یمادر نیا یبرا یچشم پشت
 جونم؟

شده  یچ خوب：مقابلم بزنم یخواهم شدحرفم رابه شخص جد اموفقیرابه من دوخت ومن فکرکردم ا نگاهش
 ؟یکنینگام م ینطوری؟چراا

داره  ی.....چ؟یچیپیماربه خودت م نیع یشده که دار یشده دختر؟چ چت：وگفت زگرفتیم یراازرو یا تربچه
 کنه؟یم تتینطوراذیا

 ه؟یمن چ فیتکل,جون نینسر：شدم رهیان خ یرو یدستش دادم وبه کندنه اشغالها چاقورابه

 ؟یفیتکل چه：ذهنم یجادنشوددرپستوهایا یبسرعت جواب دادتاشبه ا,هم مادرانه وحرص دراربود شیالیخ یب

.من که گهید میزندگ فهی...خوب تکلخوب：نمشتانرنجا میچطوربگو دانستمیبه جانه لبم افتادم ونم باناخن
 .کنم یزندگ ینطوریا تونمیتااخرعمرم نم

 یبده؟چ تیزندگ یکجا：نابه جا یحرف ازدنهیام کردبخاطرکندنه لبم  هیتنب دمیدستم زدومن نفهم یرو محکم
 کنه؟یناراحتت م

 خوامیگفتم نم,بده خاله مینگفتم زندگ من：چاندمیخوب بلدبودبپ نکهیازمتوجه شدنش وا دمیدرهم کش چهره
 خوامیسؤاستفاده کنم.نم شیقلب دازخوشیخودشوداره ومن نبا هیرزندگیباشم.ام گهینفرد هی هیزندگ ی هیسا
 ...برسه که خودش ازم بخوادکه برم یزمان

 دازهفتیکه من وسط ماجرابودم وبا,شترازمنیگفت.کالفه بودوامانه ب رلبیز یوالاله الله زانداختیم یچاقورارو
هم ,ارام؟هم خودت  کنهیکارمیچ ربشنوهیاگه ام یدونیتو؟ م یگیم یچ تهیاصال حال دختر：گذشتمین رستم مخا
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 گهیرود یمعن یب یحرفها نی؟ایکنناراحتش  یخوایچرام,که چقدرروت حساسه میدونیمام یخودش وهم همه 
بچه م اگه ,کن وبعدبزنکم به حرفات فکر  هی؟یسرباربودن بکن نجااحساسهیباعث شده که ا ی؟چیازکجااوورد

 شیالل همون سه سال پ شد؟زبونمیم یچ یاگه نبود یدونیم,یپدرومادرش ادگارهیتوتنها,شهیبشنوه داغون م
 .یزندگ یادامه  یبرا یشد زشیسرپاموند.چون توانگ,کردیم تیولی.چون درقبالت احساس مسرفتیم نیازب

که  یدید یول,که جونش به مادرش بسته بود یدونیمام کرد و ادامه داد: خودتم و نادرش را حواله زیت نگاه
 .توچقدرخودشوکنترل کرد ی هیبخاطرروح

که تمامه  دمیشیومن اند ررفتیام یفسنجونه موردعالقه  یدوباره سراغ قابلمه  یراتکان داد و با ناراحت سرش
من کم  شیاسا یبرا یزیچ چیرازهیکه ام, رمیگیحکم گربه کوره رام میحرفها نیاست وباا قتیحق نیع شیحرفها

 .من است یوتمام دغدغه اش راحت گذاشتینم

ارام بخش  یالنه کرده در چشمانش بطرف اتاق خواب رفتم وقرص یبه نگران توجهیکردم وبرخواستم و ب یپوف
را از  گرشید یکه نوع نینسر یتکرار یهاافکارمزاحم و حرف نیازا ابمی یدخالصیتاشا,خوردم تاراحتتربخوابم 

 .بودم دهیشن نیریشزبان 

جوون هم "دیگویدهدومیسرش رابه تاسف تکان م ندخوابمیبب یدووقتیا یجون به اتاقم م نیکه نسر دانستمیم
 "میقد یجوونها,

 .فرسوده تراست,هشتادساله ام  رزنهیپ کیدرونم از دبداندکهیوامابا,دیگویم راست

تلخ  یدوختم وبالبخند دند،یچرخیو م دهیکه انوارش رقصنده تاوسط اتاقم قدکش یدیرابه خورش نگاهم
 .خواب دعوت کردم یرا به هم آغوش میهاچشم

که ,.سبکبال ورهاالی.بدون زحمت وفکروخداشتمیم شدرادوستیم بمینص میقرصها یکه به واسطه  یخواب
 .بود یباوخواستنیز دمیدیهم م ییایاگررو

نامم رامرتب  یکس میاهایوازاعماق رو بردمیمبه سر  یجی.درعالم گکردیناارامم م,برخالف مفهومش,تکراراسمم
رابه دست  شیاریان مغزم فرمان دادوذهنم هوش کیامدن هم نداشت.در کردوانگارقصدکوتاهیصدام

 انا؟یاح یدارشیب یخواینم,نصف شب شده ها,خانم ارام：دیکش نییخواب پا یبایز یاوردومراازبالها

 .متخت نشست یرو یو با سخت دمیرابه چشمانم کش دستم

 یا：آلودگفتمخواب ی. با همان صداکوفتیاعصابم م یشخص مزاحم انطرف درکه مدام برچوبه به
 .خوب ر؟بزاربخوابمیام,بابا

 یاگه صدا یروده هابه جنگ افتادنا.گفتم بدون,اشامیپاشوب,خانم تنبل：جانم شد نهیارامش طن ی خنده
 .ینترس یدیامبوالنس شن

 .مزاحم امیم برواالن：دیدیوب که اونمباجوابم تناقض داشت وچه خ لبخندم

رفتنش راالقاکردومن به زحمت دل ازتخت کندم که اگربه دلخواه قرص  امیراه روپ یبرکفپوشها شیقدمها یصدا
 .بردمیابسرمیرو یددراسودگیمحترم بودتاصبح رابا
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 !!!مراازخروج منع کرد نهییچشمانه ا یاتاق شستم که اشاره  سیرادرسرو صورتم

 چته افسونگر؟ گهیتود：زدم وگفتمش شیخمار به یتلخند

 نینسر,یهنوزحرفتونزد ه؟توکهیواسه چ تیخوشحال：گذرکرد زشیازاعماقه گوداله اسرارام یزدوبرق یچشمک
 .یهزارمشم حل نکرد کیست که هنوز هیچهارم قض کیجون 

 .یشدیمادرنم یب چوقتیه, یقدرت داشت اگه：اش زدم وافزودم دشدهیناام دهیبه ام یپوزخند

 . شیکردوصاعقه زدبه انبارارزوها وحشت

دستم راجلوبردم وپاکشان کردم.اماپاک ,ارام.بارانش که اغازشد یخط است.ته ته خط ارزوها نجاتهیدایانگارفهم
به  یی.جاشوندی.کهنه مشوندی.زخم مشوندیکردم.دردهاکه پاک نم یفکر ینبودند.اشتباه کردم.ب یشدن

 .سربازکنندکه  یبه روز ینندوواینشیانتظارم

 .افکارم را ی درشتهیبر نییپا ی رازطبقهینامفهوم ام یصدا

ناخواسته ام  جانهیبه ه یدران غرق شد.نگاه میرابازکرده وانقدرغسل دادم صورتم راکه تمامه لباسها رابیش
 .نهییا یازتمنا ختمیانداختم واهسته گر

 یاورم واماعزا یمهربانم رادرم نهینسر یصداکه  دانستمی.مدمیکش رونیازان ب یمشک یکیراگشوده وتون درکمدم
قرارم  یارام رابه چشمانه ب یتاخواب گفتیم دوقصهیخوابیروحش هرشب درکنارم م ینداشت وقت یمادرم تمام

 .کند هیهد

 .دمیرامنتظرورودم د نهیدست به س رطلبکارهیام,رشدمیهاکه سراز ازپله

 ارودرستی؟مگه نگفتمت اون کوفت یدیتااالن خواب صبح：تشرزد امدکهیمذاقش خوش ن ادبهیانگارز لبخندژکوندم
 ...مصرف کن؟

وحشتم  دانستیکه م رفتیلحظه به لحظه باالترم شیچراتن صدا دانمیدونمیکش شیدرموها یدست کالفه
ذره هم  هی نیکه ازهم رمینکن که همون ورق قرصم ازت بگ یسرخود؟ارام کار یچیپینسخه م برامن：راازصداها

 .یفتیب

دورگه شده ازفشاربغض گفتم به  ییاشپزخانه افتادوباصدا ردراستانهیام تیخانم نگران ازعصبان نیبه نسر نگاهم
 گفتم بهت؟ یامروزچ خاله：ربشنودیچون ام یواریدرتاد

تامصبب  رمیم یبگوبزود بهش：ادامه ندادنم هم نتوانست منصرفم کند یاش نشست برا ینیکه برب دستش
 .نباشم ششیاسا ختنهیبهم ر

ومن جرات نکردم سرم رابه طرف  کهایباسرام جادکردازبرخوردشیا یبد یازدست خاله افتادوصدا یرفلزیفگک
 ؟یگفت یچ：بچرخانم,دادیصدادارش خبرازاتش گرفتنش م یکه نفسها میروبرو هیفردعصبان

 نکین اخاله که وجود م یقلبم را به درد اوردواما من مصرانه چشم دوخته بودم به لرزش دستها شیصدا بهت
 .لرزداشت
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 ... ، با تو ام د：ازکالمش تیازجاپراندم ومجبورم کردبه تبع ادشیفر

 .گرفتندباهمیم یکشت ییگو شیگردنش متورم شده ودندانها رگه

 ...شدم مانیپش

 .که راه رفتنم اموخت ومن نمکدان شکستم یشدم ازرنجاندنه کس مانیپش, یار

 یول,کردم  یکوتاه دونمیم：شدبرسرم یشوشم که جمله اش پتکبرافکارم ابمیتسلط  یراتکان دادم تاکم سرم
 .کنمیروم میارام دارم تمامه سع

 .غلتانه چشمانش دهیبه سرعت باالامدوزل زدم به مروار سرم

راهم گم کرده  یراه قدرشناس, دانستینم دنیکه اگرمهرورز یهزارپاره شدوازخودم بدم امد.ازخودسنگدل قلبم
 .نبود یزیوراه گر سوختمیبودمشان م ختهیر رونیب میکه باصدا یواکنون درموادمذاب,بود

 .شد نینسر یخال یجا خیکنارپله ونگاهه سرگردانه من م ختیچون سروش فرور قامته

 ...سوختیزده ونازده م یبودم وپشت سرم ازحرفها ستادهیوواج درتالطم واژه هاا هاج

 ...قدرت دادم میه پاهابه قلبم جرات وب,مرگباردرسکوته مطلق خانه یقیبعدازدقا

 .تنهاباشم ارام خوامیم：باکالمش,ازان خارج نشد یاماکالم, یمانیودهان بازکردم به پش ستادمیا مقابلش

راپس  زمیکه دست عز,رحم شده بود یهم انگارمثل من ب دواماپلهیمغزم سوت کش,دیکه پله هارامددطلب دستش
 .دمیراسفت چسب میجا زبرداشتهیرفت ومنه خافتادن بودکه به خودامده ازنرده گ یزدودراستانه 

راه رو،دستم که به چشمانم نشست  چهیپله دنبال کردم وبعدمحوشدنش درپ نیترییاش راتاانتها دهیخم قامت
 .میشدنش مبهم بودبرا یکه زمانه جار یلیمتعجب شدم ازس

که خاله راهم  دانستمیگرفتم وم شیلرزان راه خلوتگاهم رادرپ ییباقدمها,دوباره به درگاهه اشپزخانه  یبانگاه
 .رنجاندم

راندنش.همان رانده شده  رونیب یماندبراینم تیبرا ییرویگرنید,سسته دلت  وارهیبرد,که چنبره زند طانیش
 سوزمیم ستیودل شکستم وچندروز شیایتجربه گوش سپردم به ر یب دکردومنهییکه کارم راتا,ازدرگاهه خدابود

 .راهم انمیخودم وسوزاندم اطراف یجمع کردم برا که یزمیه ی دهیدراتشه شعله کش

 ...نمشیبیکه نم ستیروز چند

 ییدر هوا دنیو من نفس کش کندیهم در خانه است، خودش را در اتاقش حبس م یوقت ایدر مطب است و  ای
از دست نخواهم  یمتیق چیبست شده باشد را به هچوب واریطرف دآن ریشخص دلگ تیرا که سقفش با امن

در آن لحظه از کار افتاده  مرسان مغز خون یهاسلول شکیبگذرانم؟ ب یزندگان اوید و چگونه فکر کردم که بدا
 !!!بودند



 

 
19 

 یانداخته برخانه  هیبعدازچندروزسکوته تلخه سا,شد وانهیدوباره گرفتندوقلبم د یبسته شده ام جان هیبالها
 .ارامشم

واگروجودنرده  دمیپله هابودکه لغز ی انهیودرم,زمکردندازفرمانه مغ یسرکش میهاوقدم پروازکردم
 .شدمیم یقطعامتالش,هانبود

 یگفتم که گوشها یکرد.جانم هیهد میلبخندرابه لبها شیقلبه پرتپشم قرارگرفت که صدا یبررو گرمید دست
 یکه عشق باز,وحل شدم درعطرنابه مادرانه اش  دمینبارپرشتابتردویوا دنشیخودم عاجزبودنددرشن

 .اروحمکردبیم

 هیکردموها سیدخترش شدنم راوگ,مادرشدم یکه ب شیسه ساله پ,داده بود دینشست ونو میموها یرو دستش
نخواهدکردکه  گرترکمیکه گفت اود,دادکه هست تااخرش نانیراواطم انمیوبوسه باران کردچشمانه گر مییطال

 شده دخترکم؟ چت：آوردمینم نبارتابیا

 .م را محکمتربه اوچسباندمو خود,لوس شدم,کوچک همچودخترکان

وجودم  یانگاشتندوجودب دهیکه ناد یزانیعز ییاعتنا یدادقلب ترک برداشته ام ازب یارامش تسل ی خنده
 میبزرگ رابرسرراه گلو یارامشان بغض یصحبتها یگذشتندوصدایراوازکنارچشمانه حسرت زده ام راحت م

 .گذاشتیم

 .مجبورم کردبچرخم میبر شانه ها یشارکوچکمبل کنارخودش نشاندوباف یرافشردومرارو دستم

 شکشیباامدنش صلح راپ دانستمیوم دمیکش یازسراسودگ ینفس,جون که افتاد نینسر یبایبه لبخندز نگاهم
 .خواهدکرد

 من چطوره؟ هیدخترکوچولو：وجودم را یگرفت باانگشتانش وپرکردتمام خالها یلختم رابه باز یموها

 مدت؟ هی نیومدی.چرانستین خوب：ازمادرم دمیرنجینم قتچویبودومن ه یدلخورم تصنع لحنه

 .دنتید امیدبیمن با,دیسف چشم：کنترل شده بود یازخنده ا شیلرزصدا

 .دهیام شهیپ,طبق معمول _کجاست؟  نیریش خاله：سرم رابچرخانم که اجازه نداد خواستم

 .یروباهم بد جهازمادروبچهدیواالبا,کنن بهتره برات خاله یزودترعروس نااگهیا：کردم وگفتم یخنده ا تک

 .دهیرورپریوگازبگزبونت：ارام بر شانه ام کوفت وگفت یا ضربه

 .نجایادایب یگفتیکاش م خاله：خودش یمادرانه  ی وهیرابه ش میوبست موها رهیگرفتنه گ یجلوامدبرا دستش

 میریم م.بعدازظهرهمه باهمیمونینجامی.ناهاراادیم：به سمتش ودستانم رابنددستانش کردوگفت دمیچرخ
 .خبرداره رمیفرودگاه.ام

 .ازامدنه فرهاد,که قابل ندانست مراهم مطلع کند شیرحم یباشوق بازشدوامادلم گرفت ازب دهانم
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زنگ زدم  روزکهیباهاش ارام...د یتانکرد خوب：افتاد میا شهیام ونگاهش به چشمانه ش رچانهیگذاشت ز دست
 درسته؟,یکه اشتباه کرد یدونیکرد...م فیشدم برام تعر شچیپاپ ادکهیهست.ز یخبر هیکه  دمیفهم شیازناراحت

 .شیدحرفهاییکردم به تا نییراباالوپا سرم

کرد.بطرف اتاقم  دوبلندمیکردوهمزمان بابلندشدنش دست مراهم کش نییراتز شیاتورینیم باصورتیز یلبخند
 .بود مانیشگیهم یبرنامه  نیکه ا,خواسته اش را دانستمیومن م میحرکت کرد

 کردمیراگم م میگرش که من دست وپا نیداشت نگاه تحس یتخت.لذت یوخاله جلوم رو انونشستمیپ پشت
 .فرشته نیا یجلو

اهنگ مخصوص  نیگربودندوایکدیعاشق  ندواووعموهوتنینشیبرجانه دلش م دانستمیکردم وازدل زدم وم شروع
 .ان دوبود

 غینگاهش را از من در یکه روزهاست چراغان یسک یمعرفتیکرد،از ب هیو چشمانم پر شد و دلم خون گر نواختم
 ...کرده

 ...هایدیتلخ ناام یو فکر کردم که او هم اگر خودش را از من محروم کند من چگونه نفس بکشم در هوا نواختم

 خواهمیخودش است که نم نیخاطر قلب نازنبه شنهادمیکه پ دیفهمیم ریزجه زد و نواختم و کاش ام قلبم
 .تلف شود سازند،یروح از من م یب یجسم یکه گاه یتالطم خاطرات در نیاز ا شیب

 یکه دختر دمیشیاند نیو من به ا رمیرا از او نگ ریام یکاشت و گفت که تنها دلخوش میشانیبرپ یابوسه خاله
 دهد؟ یمرد دلخوش نیبه ا تواندیافسرده چون من چگونه م

 .میروزها نیا یمردبه شدت سخت شده  والبتهوستندیهم به ماپ دوعموهوتنیوام نیریناهارش یبرا

زبان والبته زبانه  یدبیبودبه ام دهیخانم هم طبق معمول چسب نیریوش میدیزراچیجون ومن وخاله م نینسر
 .بود یکاف شانیهردو یبرا نیریش

 میگرفتیبه عادتش وخورده نم میناهارش رابامانخوردوماهم عادت کرده بود شیشگیخانم طبق عادت هم نینسر
 .میشمال گذاشت یواسه تابستون بابچه هابرنامه  ارام：شیبه راحت

 .خوش بگذره,یسالمت به：بودم شانه باالانداختم میمشغوله غذا همانطورکه

 .نیندار یزیراه گر ندفعهی.انیایدبیبا رمی؟تووامیچ یعنی,ا_

 .دونمیرونمیکاردارم.ام من：ازدوغم خوردم وپرت گفتم یکم

اخه ؟درست که تموم شده که اگه  یدار یکار چه：دشیزکوبیم یکردورو یخال هچار یراسرنمکدان ب حرصش
 .یکاربودیتابستون ب یدانشگاهم داشت

ماست  یمنجربه فروکردنه کاسه  نشیشترازایکه اصراره ب,به حرف امدتادهانه نامزدش راببندد دباالخرهیام
 .میره تومعذورات قرارشون ندبهت,انیب ستیمقدورن دبراشونیشا زمیعز خوب：شدیدردهانش توسط من م
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 نیبعدازچهارسال نشست وبرخواست بااوافر یحت,ازان نبرده بود ییبو نیریکه ش میجوانه روبرو یدگیفهم به
 .گفتم

 .ارخواهشایبهانه ن گهیر؟تودیام یتوچ：رگفتیشده روبه ام محزون

 . ب وول کنممط تونمینم,زمیعز ستین بهانه：عقلش زدوگفت نیریش یبه دخترخاله  یرلبخندیام

 ؟ینداشته باش یلیتعط شهیکه ...بهانه ست.مگه م ستمیخرن：بودمثل اسمش نیریهم ش شیاخمها

 رکهی.امداندیجمع کنم خدام توانستمیاوراچطورم یانها.اخمها یبچه هم اضافه شدبه همه  نیا,ام کم بود غصه
 .قرارم یب ردقلبهیبگ کردتاارامینم ینگاه مین یبودوحت یانگارقهرش ابد

 .میخودمان به راه افتاد یها نیباماش یبعدازناهارهمگ

 .هم قراربوددرفرودگاه به ماملحق شود انیشا,ریمن وام,خاله بهمراه عمو,دیوام نیریش

 . اورمیچه کنم تاازدلش درب دانستمیزل زده بودبه جاده ومن نم یجد یا افهیرباقیطول مس درتمامه

 شیهایمحل یکه من طاقت ب کردمیم یدکاریش شدم.بانگاه یمتوجه  چاندمیراکه درهم پ انگشتانم
 ...ری...اماوم：رانداشتم

حرفم.کالفه سرم رابطرف پنجره چرخاندم  یعاجزماندم ازادامه  جادنشدومنیدرحالته چهره اش ا یرییتغ
 شیپ شبچند：زدومن دران لحظه به ان هم رضابودم هیخودش به حرف امدوالبته کنا,سکوت  یقیوبعدازدقا
 شدحاال؟ یچ,یزدیحرف مکه خوب 

 قیعم یچندروزه بران نشسته بودنگاه کردم وبانفس یشیرخ مردانه اش که ته ر میبه ن دوباره
 .اشتباه کردم,دیببخش,...خوبخوب：گفتم

 ؟یبش یکه مجبوربه عذرخواه یکنیم یکار چرا：خواندم فاتحه ام را,که درهم گره خورد شیاخمها

اتش د رونش  ااوتازهینکنم وگو یسکوت کردم تابازهم کارخراب نیم وبنابرانداشت شیسوال کامالمنطق یبرا یجواب
کم گذاشتم  کجابرات：جاده نگه داشت وزل زدبه چشمانه مضطربم یخاک یشعله ورشدکه بازدنه راهنمادرشانه 

 که ازعهده ام خارجه؟ یخوایم یارام؟چ

 ...رینگوام ینجوریا：کردیم ینیقلبم بد سنگ یو من عادت به اخمش نداشتم که رو دیلرزیم میصدا

 تونمیمنم نم,یزنیبگم؟ها؟...توکه حرف نم یچ پس：باالرفت شیوصدا چارهیفرمانه ب یمشت شدرو دستش
 ...فهممینم یمعجزه کنم.تاخودت حرف نزن تونمینم, میروانشناسه معمول هیذهنتوبخونم ارام...من 

انهارااصالح  میفرصت به اوبگو نیدراولکه  دمیشیبلندشده اش ومن اند یکم هیدست برددرموها کالفه
 .بزن ارام حرف：کند

 .ادامه نده کنمیکردم.خواهش م ی..بچگریکردم ام اشتباه：نهاگفتمیبه ترددماش رهیرابه مقابل دوختم وخ نگاهم
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نبوددرتوانم  نیازا شیرا دربر داشت ،اماب میهاگونه یکه داغ یکشدار یهاو نفس,کردمیرا حس م شیگ رهیخ
بودبرزبان اوردنش که حال  یاشتباست وچه اصرار دانستمیدادن که ازاول هم راه رااشتباه رفتم وم جواب پس

 ستیدست بردار ن ردیذهنش رانگ یاعالمت سواله رتاپاسخیبودم ام نیراومن مطم مانیسوزاندهردویم نینچنیا
 دواوعاجزبوددرمقابلخور یکه اکنون درسرش چرخ م ییبودم .مصبب فکرها شیهایومن مسئول تمامه ناراحت

 گرفتیخردم لجم م یوازخوده ب دادمیارامش بودومن اکنون عذابش م شیکه تمامه سع یمبهماته ذهنش.کس
 .بس سوزنده ترازقبل یشداتشیواماپاسخش دادن هم م

رابه حرکت دراوردومن لعنت کردم خودم راکه نه  لیقفل زبانم اتومب دازبازشدنهیناام,سکوت  یقیبعدازدقا
 نیکه ا یتیبود.حداقل مز رحساسترشدهیام نکیبلکه بدترازقبل هم شدوا,خودمان را نیب طیترنکردم شراتنهابه
بودم و  شیو من چقدر دلتنگ صدا ودصحبت نکردنه چندروزمان ب هیداشت کم کردنه بارروان جهینت یب هیگفتگو

 .محرومم کرد از آن یدلاو با سنگ

 .بودند دهیقطعازودتررس,راهمان نیب یکه بامعطل میگشت هیبدنباله بق به فرودگاه وورودبه سالن باچشم دنیبارس

 توانستیجزفرهادنم یکس کلشیکه صددرصدباتوجه به ه دمید یبه شخص زانیرااو نیریازدورش
 .اونجان,ریام：باشد

 یب نیگرفتندازمنه انگشت به دهان وا یشیپ شیام حرکت دادوقدمهاانگشت اشاره هیرادرراستا نگاهش
 .شدیازتحملم خارج م گرداشتید شیهایمحل

شانه اش  دبافشردنهیبودوام شییدا زانهیهنوزاو نیریش میدیبهشان رس یدنبالش روان شدم و وقتبه ضیغ با
 .ناموفق بود یامربس نیدرا کردکهیم هیداربقیاوود ییدرجدا یسع

دماغت  ,نکن کوچولو هیگر：مخصوص خودش جانمان رانجات داد یدوباشگردهایبه دادمان رس انیشا باالخره
 .ین تیحال یها. داغراه گرفته

 .زاربودیب انیطرزحرف زدنه شا نیبه شدت ازا نیریگرفت که ش شیراهم درپ یا وهیکه چه ش اخ

 .دمیمن ترس,او یرفت که به جا انیبه شا یازاشکش چشم غره ا سیخ باصورت

 یعیطب یامر نیاش شده بودوا تروابستهشیاستفاده کردوبرادرش راکه بعدازمرگ مژده جون ب تیازموقع خاله
 .دراغوش گرفت وفرهادهم کمرش رانوازش کردتاارامش کند,بود

 .میبودومحرم دردها ییمن هم دا یفرهادبرا

: دیجلو رفتم و نگاه مهربانش شهد عسل شد و به جانم چسب سالکیبعد از  دارشیاز د یاز اشک ناش یاپرده با
 دردونه؟ یطورچه

 .دلتنگت بودم یلیتر شده بود: خار بود و دکتر جراح قلبمان چقدر جا افتادهدبغض امخنده

 .طورنیکاشت و زمزمه کرد: منم هم میشانیبر پ یاکرد و بوسه یزیر یخنده

 .میمرجان حرکت کرد یگرفت وبطرف خانه  یجا انیشا لیوقت رفتن فرهاددراتومب,یهمگ یبعدازاحوالپرس
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 ر؟یام یقهرباش یخوایم یتاک：داندیادامه داشت خدام یوقهرش تاچه زمان زاربودمیربیمرگبارام یسکوتها نیازا

 .یکه حرفتوبهم بگ ستمیقابل ن نکهیا ی.فقط دلخورم....دلخورم براستمیارام.قهرم ن ستمیبچه ن_

 ... ...گفتم کهریکه بگم ام ستین یزیچ باورکن：باعجزگفتم

ادامه نده.اگه ,بسه：یعصب ادیخاطر فشار زصورتش به یاز کبود دیرا باال برد و دلم لرز شیفرمان وصدا هوزدبهی
 .فراموش کنم کنمیم یدروغم نگو.منم سع یول,نگو یخواینم

مجبوربه دروغ نشوم صلح کردودلش هنوزصاف نشده  نکهیا یقلبم راسوزاندواوفقط برا زشیآم لبخندتمسخر
 .بامن

 لیادلیدیرنجیامی گفتمیبه او؟هرچه م گفتمیرفتم.چه مخاله نشستم ودرفکرفرو یخانه  منیداغان درنش یبااعصاب
 دردونه؟ چته：اورد یم

 .جون ییدا ستین یزیچ：ازالتهابم کاست یکم شیصدا

 واون شازده هم اون ور؟ یکرد نجابغیکه توا ستین یزیچ：کردوگفت نیریش یاخم

 ییجا دادواماحواسشیعموهوتن سرتکان م یکه درجواب حرفها دمیرس یریرادنبال کردم وبه ام رنگاهشیمس
 .زونهیم اوضاعتون：گربودید

 .راگرفت وزل زدم درچشمانش دگانمید یاشک جلو یا پرده

 .کرد مونیدخترخالت تف مال یکاف یبه اندازه  رکهیابغوره نگ گهیتود：نشست وگفت شیازلبخندبرلبها یطرح

 .ابمیراب نیریبه کالم طنزالودش واطراف رانگاه کردم تاش دمیخند

 ینبودکه ساعت یشخص همان نیدرجه بازبودوانگا را نینشسته بودودهانش تااخر انیدوشایترباامانطرف یکم
 .ختیریبودواشک م زانیاو شییدوساله ازدا یهمچوبچه ها شیپ

 گهیچندروزد：خانم تشکرکردم بهیازاب پرتقال گرفتم وازط یوانیل,شربت که درمقابل چشمانم قرارگرفت  ینیس
 .میم صحبت کنباه امیکه سرم خلوت شدم

روح  دبهینداشته ام مهرورز هییسالهاهمچودا نیاندازه اش.اودرتمامه ا یب یکم بوددرجواب محبتها تشکرهم
 .امتشنه و زخم خورده

موردعالقه  یخودش غذا شیهایتمامه سرد انهیردرمیسفارش داده شدوام رونیهرکس ازب ی قهیطبق سل شام
 نیقلب نازن یخداراشکرکردم و دلم رفت برا دبودمیناام تشیامالازحماجوجه راسفارش دادومن دران لحظه که ک,ام

 .دلخورش

 هیبرنامه ت چ,فرهادجان خوب：میوگرم گفتگوشد مینشست اطیبزرگ وسط ح قیدراالچ یشام همگ بعدازصرف
 موندگارشدن؟ یبرا
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 نمیت کنم تاببکم استراح هی. دمیتازه ازراه رس فعالکه：عموگفت دودرجوابیرانوش شیازچا یجرعه ا ییدا
 .باتوجه به رزومه ام, رفتنیروپذ شنهادکارمیپ مارستانی.البته چندتابخوادیم یخداچ

ملت بابچه  یبه جون دل وروده  یفتادیتادوباره ن گمیم ییدا：معطل نکردوگفت انیراتکان دادکه شا عموسرش
 .دربند میروزبر هی میهابرنامه بزار

 .به خواهرزاده اش کردوالحق که برادرهمان خواهربود یارام ینده نامش را خواند و فرهادخ زیهشدارآم عمو

 .منم موافقم,هیفکره خوب,ییدا اره：کردازغافله عقب نماند یهم طبق معمول سع نیریش

درجوابشان گفت  یان شاالله یی.داداندیخدام داشتیم کجانگهیدیدخترراچطورام نیدست خودم نبود.ا لبخندم
 .لب سوزخودمان یچا یدلش لک زده برا,م بود.معلودیراسرکش شیچا ی هیوبق

بودگذشت.دراخرهم  التشیتحص شترمختصهیازانطرف که ب ییدا فیوتعر یازشب رابه خنده وشوخ یتاپاس
 نیریجون والبته من و ش بهیهم قرارشددرمنزل خاله بماندتافرداکه اپارتمانش راباکمکه ط ییودا میماعزم رفتن کرد

 .زکندیتم

 میکه من تمامه سع,ااویباخودم  دمیجنگیگرنمیمدت ود نیکرده بودم درا رعادتیسکوت مرگبارام به
برداردوالبته که حق  انیرا از م نمانیب یسدمحکم ناراحت نیا خواستیرادربهبودروابطمان به کاربرده بودم واونم

 .هم داشت

 دانستیکه م,مرگ اتادمبردمر یم شییاعتنا یب دانستیازاوجداشده وبه اتاقم پناه بردم که اوم یریبخ باشب
 .شدینم خواستیکه م یزیارام است والبته که من مقصربودم واماان چ هیزندگ یمانده  یتنهاشخصه باق

 .توانه گفتنش رانداشتم یوقت گشودمیکاش ازهمان اول زبان نم یگفتن وموفق نشدم وا یزبان بازکردم برا گرچه

 میهابتیشکل کوچک که تمام مص یا رهیدا ین ان شکنارتخت درچشمم بودومحال بودمن بدو یعسل یرو قرص
 .به خواب روم برد،یاز ابهام م یارا در حاله

 .که امشب کامل بود یونگاه کردم به ماه دمیخودم کش یشکل رارو یاسی ی ملحفه

 ...شب چهارده ماه

 .رابه خدابرساند میفرستادم وخواستم صدا شیبرا یازذهنم گذشت ومن بوسه ا ییارزو

 .انداختیکنده ته دلم را به قلقلک م دواریام یگرم بود و با لبخنداکنون نظارهکه هم ییخدا

 امینیبدب نکیو بهتر بود ع شدیم نینچنیمن هم ا یبرا دیو شا «یسریوان معالعسر» که گفته است  یهمان
 .گذاشتمیرا کنار م

 .معطل نکنم نیشترازایررابیامگرفتم  میمختصرتصم یجون ازتخت دل کندم وبعدازدوش نینسر یباصدا

ساعتهادرهمان  زدمینم شیخاموش زل زده بودواگرصدا ونیزیمبل داخل سالن نشسته و غرق افکارش به تلو یرو
 .میاماده ام...بر من：ماندیحال م
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 ...اشتهان_توبخور.  صبحانه：چشم دوخت وگفت اهیس یبه من انداخت ودوباره به همان نقطه  ینگاه مین

حرفش  یرو دحرفیکه نبا ستییبه من فهماندکه امروزازان روزها شدن فکش سخت
 .باشد دهیاش کردم که شک دارم شنحواله ییزورگو ری.بروصبحانتوبخور.سربه زشهیرنمید：اورد

 .جون نیرنسریبخ صبح： زنشستمیاشپزخانه رفتم وپشت م بطرف

 .کردم یپناه یب شتراحساسیعبورکردومن ب میگوشها یبه زورازپرده  رشیبخ صبح

 .ان قورت دهم یتابغضم رابواسطه  دمیراالجرعه سرکش رمیش

 .داشت یکه صبرمنم حد,بود یگرکافیوبنظرم د دانستمیرام یریجبهه گ عیحجم وس نیا لهیدل

 .منتظرم اطیتوح نیبگ بهش：خروج ازاشپزخانه گفتم نیودرح دمیراعقب کش یصندل باخشم

 .نخراشد روحم را یتاجواب ندادنش هم لوح خط خط رفتم

 .شدند میبراه انداخته بودندوسرگرم یناموزون یسمفون میرپاهایها ز زهیتلوق سنگ ر تلق

 .شودینم اگرنخواهم

 .میرزندگییتغ یجرات دهم به خودم برا یوکم زمیدبرخیبا

 ...شومیخارج نم لهیپ نیازا چگاهیه,مهم باشد میبرا گرانید یکه را یدارد.مادام یفکرمن بستگ زبهیچ همه

 .اباالیب：یشدن در خودم تا ک زیو سرر یدیامنا

 خارج شدم؟ اطیازدرب ح یافتادوفکرکردم چه زمان,که درکنارم ترمزکرده بود یلیبه اتومب چشمم

 رکرد؟ینقدردیرچراایامده بودم واماام ادهیراپ یادیرابه عقب چرخاندم ومتعجب شدم ازخودم.مسافته ز نگاهم

نداشت که خودش  یتیگراهمیگرفتم ونگاهه جستجوگرش د یدرکنارش جاباالانداختم و یتفاوت یباب یا شانه
 . بودم یزندگ نیا یخسته  یکاف ی.من به اندازه کردیم دخرابشیبا دوخودشیوارکشید

 ... شیشگیهم یبغل دستم و عطر دوست داشتن یسکوت و مرد جد یآهسته یهاقدم یصدا بازهم

 یشدهغیت یهیبسرعت گازدادورفت و ردش را هم در سا,شدم  ادهیپ یاپارتمانه فرهادنگه داشت ووقت یجلو
 .ها گم کردساختمان

 ماریشد و البته ب ضیرا درمان نکرده وخودش هم مر ضشیبودکه مر یزدم واوچطوردکتر شیتفاوتیبه ب یپوزخند
 .هم به پستش خورده بود یبدقلق

 .خانم اباالتنبلیب：دیچیدرگوشم پ نیریش یخسته  یدررافشردم وصدا زنگ

 ...بودند لشیدل نیترینداشت که اصل میبه قرصها یربط میتنبل کاش

 .دیچیخنده ام درفضاپ یوبعدازچندلحظه صدا ستمیجوحاکم نگر بالبخندبه
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 ...بود دهیها از صورتم رمکه مدت یاخنده

از گرد  یام ناشسرفه یبااخم نگاهم کردودستمال غبارگرفته رابطرفم پرت کردکه ان رادرهواگرفتم و صدا نیریش
 .برخواست میو خاک بلند شده مقابل صورتم و فرورفتن در گلو

 .یومدینم االنم：ترازقبل شدو گفت یعصبان,که باالانداختم شانه

بسمتم ,ماگ قهوه رانگه داشته  گرشیدستش روزنامه وبادست د کیمبل نشسته وبا یپشت به من رو فرهادکه
 .زمیعز نیابشیب：دوبالبخندگفتیچرخ

 نهیکجابش：زشکستیران یوارصوتید چیگوش مان که ه نیریش یکردم وبطرف مبل رفتم که صدا سالم
 م؟یجون چقدرجون دار بهیمن وط ن؟مگهیکنیاونوهم دعوت م, نیکه درحاله استراحت ؟خودتونییدا

 اهیدست به س زارمینم ییدا" گفتیم شبیبودد یک：گفت خواستیکه برم یبه من زدودرحال یفرهادچشمک
 "؟یزندبیوسف

 .امیلباسموعوض کنم االن م صبرکن：کردنه دله نازکش تیاذ امدبهیراازحرص فشردومن دلم ن شیدندانها

 .بود همانیاتاق م,رفتم که سابق درحضورفرهاد یانداخت و منم با خنده به اتاق رونیرا پرشتاب ب نفسش

 مانیگوشها نیشترازایبه کمک انهاشتافتم وفرهادم دست به کارشدتاب میلباسها عیسر ضیبعدازتعو
 .نیریش یها غینندباجیازارنب

هرکدام خسته گوشه ,مبلها ییجا دوبعدازجابهیکردن اتاقهاواشپزخانه تابعدازظهربه طول انجام فیورد یریگردگ
 .خونت زشدهیچه تم نیبب ییدا یوا：میوچشم به اطرافمان دوخت میولوشد یا

 ؟یمگه برده اورد ییدا：باعجزگفت نیریکه ش,داد دتکانییرابه تا فرهادسرش

 .میهمه کارکرد نی.ا میگشنمه.ناهارنخورد خوب：لبش راگازگرفت واصالح کرد,متعجب همه مان که به اوافتاد نگاه

 .هم بطرف تلفن رفت تاغذاسفارش دهد ییدم کندودا یخانم برخواست تاچا بهیط

 .من دوپرس سفارش بده یبرا ییدا：به من زدوروبه فرهادگفت یچشمک نیریش

 ارام؟ هیکاره ا فرداچه：شد یریسرش راباتاسف تکان دادومشغول شماره گ وهما

 شیوجودداردکه مشغول ان باشم و برا یمهم زهیمن چه چ هیکه مگردرزندگ دمیشیاند نیوبه ا درفکرفرورفتم
 .نمیبرنامه بچ

 .کاریب：دانشگاه بودکه تمام شد تنهاکارمهمم

مشتاقش کرده  نینچنیکه ا یکنجکاوکردبه موضوعکه من را یجانیزده خم شدبه طرفم وباه ذوق
 د؟یخر میفردابر：بودگفت

 دکردنیمهمترازخر یدخترچه کار نیومن اصالچراکنجکاوشدم؟مگرا شیشگیبه عادت هم دمیدرهم کش چهره
 انجام دهم؟ توانستمیم نیمهمترازا یداشته باشدومگرمن چه کار توانستیبامن م
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 میمناسب داشته باش دلباسیرفتن به شمال با یبرا خوب：دکان گفتهمچوکو یتیدبامعصومیراکه د میگرفتگ
 انه؟ی

 .کردیافکارش خارج م یا رهیراازدا هیعالقه داشت به ان وبق دکهیشنیرام ییفقط حرفها نیریکالش

ازان به خاطرنداردومن  یزیچ ییبودواالن گو رراگرفتهیمن وام حیکه مخالفت صر,ازان مواردبود یکیموضوع هم  نیا
 .بحث دوباره بااونداشتم یبرا یانرژهم 

خارج کند و با ولع در  نیریقدرتمند ش یهاغذا را از چنگال یکل کل توانست پرس اضافه یهم امدوباکل انیشا
 نی.کنار دراخرمیعزم رفتن کرد یاستراحت همگ یجان کند. بعدازکمخواهرش نوش یگره کرده یمقابل ابروها

 .شتیپ امی.پس فردامینیریباش فرداروکه：لحظه فرهادزمزمه کرد

 .دادم ونگاه مهربانش بدرقه ام کرد دتکانییرابه تا سرم

فردااماده باشم  دکردکهیتاک بستمیرام اطیکه درب ح یلحظه ا نیهم تااخر نیریاول مرابه خانه رساندوش انیشا
ه عاشقانه دوستش عالوه برخانواده اش ک نکهیوا خوردمیواوبه دنبالم خواهدامد.به دل خجسته اش غبطه م

 نهیان حجم سنگ انیباردرم نیچندسخت بودوامروز شیازاوبرا یلحظه دور کیراداشت که طاقت  یکس,داشتندیم
 سهیتاس یبرا شیکار یمشغله ها یتمام انهیکه درم ی.داشتنه کسیدلگرم یعنی نیکاربااوتماس گرفت وهم

 .کردیساعت به اوالقام کیدوست داشتن راهر نیازنامزدش غافل نماندوا دشانیشرکت جد

نزندکه من پربودم  میشام صدا یدراشپزخانه گفتم که برا نهیلپ تاپ نشسته به نسر رپشتهیتوجه به ام بدون
خواهدشد.بدون استفاده  ی.چه خوابه خوبرمیرادراغوش بگ میامشب حسرتها خواستمیوکمبودوم یکس یازب

شدم وخواب  فکارما دغرقیکه به بالش رس .سرمیکمبودمحبت واحساس خستگ هیازقرص وبامصرف دوزباال
 دهدبه مجازاتم؟ خواهدادامهیم یرتاکیکه ام دمیشیرخت بربستندومن اند یوخستگ

به جانم  ریام یهاتنگ شده بود و غرزدن مانیشبانگاه یهایروادهیپ ایو  قیآالچ ریز مانیهازدنحرف یبرا دلم
 ...اماست و من با زور او را همراه خود کردهکه خسته

دنده به  نیودرتختم ازا دمیکش یازآن ها محروم شده بودم، آه یکه چندروز یکوچک یهایخوشدل یادآوری با
قشنگترازخبرداشتن  یخبر یب یای.دنمیا قینخوردنه ارام بخش فا یان دنده شدم ودراخرنتوانستم به وسوسه 

اتهامش رابه  دانگشتیدبایگویرمکه اگ یدمنزویربگویوبگذارام دمیپرستیرام میاهایزجراوربود ومن رو یها
 ست؟یچ یگربرایعذاب د نیراوا میحال شانیداندپریم ردکهیبگ زنشانهیخودن

شدم  مانیوپش دمیتابناگوش بازشده درمقابلم د یشیچشم بازکردم وملک عذابم رابان دتختیشد یباتکانها صبح
 .شمیاالن اماده م,بابا باشه：اززنده بودنم

 .هشیرمیزودباش ارام.د_

 شه؟یرمید یچ یبرا：نشست وهمزمان باسرتکان دادنم گفتم میشانیبرپ یزیر اخم

به حالت اگه نقشه  یوا：گفتم تیاشاره ام رابطرفش گرفتم وباجد امدوانگشتیبه مذاقم خوش ن شیموذ نگاه
 .توسرت باشه یا
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 یموجوددوپا نیامدومن اماکنترلش کردم تاا میخنده تاپشت لبها,دیراکه همانندبچه هاورچ شیلبها
 .پررونشده نیشترازایپرروب

دستم قرارگرفت  یشدم که دستش رو میلباسها دنهیخارج شدم ومشغول پوش ییراشستم وازدستشو صورتم
 .نپوش رهیت：وملتمس لب زد

 هم دارم؟ یگریرنگ د یرازمشکیکه مگرغ دمیشیاند نیافتادوبه ا میسرگردان دردستها یمشک یبه مانتو نگاهم

رنگ بهت  نیا：دیکش رونیمراازافکارم ب نیریش یقرارگرفت ومتعاقب ان صدا دگانمیمقابل د یاقهوه  ییمانتو
 .ادیم

 !دان؟یدست برده ام به خر یکه من چه زمان نیمانتوبودوفکرم حول ا یرنگه قهوه ا خیهمچنان م نگاهم

 .چپاند میدهایان رابه زوردرساک خر نیریش هیکه پارسال درسفربه ترک اداوردمیفکربه  یبعدازاندک

 لهیگفتم: خ حوصلهیو ب دمیپوش شیناصبور انیو در م دمیکش رونیبه اورفتم ومانتوراازدستش ب یغره ا چشم
 .بره سر قرار خوادیخوب بابا. انگار م

 .مینگفت و باهم از اتاق خارج شد یزیچ

به  نیریش یرارهاودربرابراص,رانداشتم اصال نینسر هینینشستن وتحمل سرسنگ زصبحانهیپشت م ی حوصله
 .کردم تیکفا یگفتنه اشتهاندارم

 .ها یدکنیخر دیتوهم با ارام：را که به حرکت درآورد، لبخند زد و گفت لیاتومب

 .ندارم اجیاحت من：سرخودش رفتم وگفتم هیهایچیبه نسخه پ یغره ا چش

 .کنمی...خودم درستش ممیحاالبر_

 .میهست رونیناهاروب یراست：شیدنهاردایحالم راخواهدگرفت باگ دانستمیکردم که م یپوف

 یریکشش درگ گریدهانم بسته بماندتامقصد. مغزم د دمیپس بهترد,میچه بگو دانستمینگفتم .اصالنم یزیچ
 .را نداشت یدیجد

ازهمان ابتداداخل تک تک  نیری.شمیپارک کردوباهم ازانجاخارج شد نگیرادرپارک لیاتومب میدیرس دکهیمرکزخر به
 تیکشان مرابه ان سمت هدا دکشانیدیراکه م یزیچه بود.هرچ قابدنبالیکه اودق دانمیمغازه هاشدومن نم

 .خودم را به او سپردم یکلو من هم به کردیم

ارام ,توا حاالنوبت：گشادکه به مانتوبخوردانتخاب کرد یکرم رنگ وشلوار ییجستجوباالخره مانتو یبعدازساعت
 .خانم

 .ندارم اجیاحت یزیچ چی.من به ههرندیتوروخداگ نیریش：گفتم یحوصلگ یباب

لباسه درست  هیدیمسافرتمون با ی.براشهیم مگه：گفت کشاندمیم یبه داخل مغازه ا دوهمانطورکهیراکش دستم
 انه؟ی یداشته باش یوحساب
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 .بردیام را سرمداشت حوصله گهید

 ام؟یبه توگفته من قراره باهاتون ب یگفتم:ک ییترشرو با

 نیتریو دداخلیسف یبودخواست مانتو ستادهیا زشیکه پشت م یزن یش ازفروشنده توجه به من بااشاره ا یب
 .خوامیمن مانتونم,خانم نه：اورد رونیراب

ازخانم فروشنده خواست  یتصنع یگرفت وبالبخند میازپهلو یشگونین نیریوش ستیباتعجب به مانگر فروشنده
 .ارشین,خانم نه：من مانعش شد یکه به کارش ادامه دهدکه بازهم صدا

 رونیازمغازه ب یکوتاه یحسابه کاردستش امدوباخداحافظ نیرینگاهمان کردکه ش یباچنان اخم نبارفروشندهیا
 .دختر یارام.ابروموبرد یرینم یاله：میامد

 ...که یندار عقل：ترازقبل گفت یبرلبم نشست عصبان لبخندکه

 .ستادمیشدوازحرکت ا میدونفرروبرو خیم نگاهم

ومشغول صحبت  ستادهیا ی.گوشه ادیواحسان رس انیرادنبال کردوبه شا رنگاهمیسهم ساکت شده م نیریش
 رشدومنینگاه کردم .قرمزشده سربه ز نیریکه ازبهت درامدم باخشم به ش یزمان,سکوت  یا قهیبودند.بعدازدق

 ن؟یباالخره اومد,سالم：متوقفم کرد انیشا یازاعتمادم به اوعقب گردکردم که صدا مانیپش

 .ارام کنمیم خواهش：شکستنه دلش امدبهیدلم ن دومنیبه گوشم رس ارامش یصدا

 ماکه：کنم یشد،احوالپرسیدانمیکه درحاله حاضراصالدروجودم پ یتوام باارامش یکردم بالحن یوسع برگشتم
 .ناهار میاول بر نی.موافق میشیتلف م یازگشنگ میدار

جمع شدوپشت سرشان براه  شیلبها,درهمم افتاد یچشمش به اخمها یباذوق سرتکان دادووقت نیریش
 .مجبورم کردارام انیشا باورکن：میافتاد

 .خوادیخاطرتوم یلیبارباهاش صحبت کن ارام.خ هی：گرفته ادامه داد دجراتیکه ازمن نشن یحرف

 ...یزاریم ن؟چرامنوتومعذوراتیریش یکارکردیتوچ：سرتکان دادم وگفتم یباکالفگ

 دمیشیاند نیومن به ا میدروسط سالن نشست یزیندوداخل شده پشت متمام ما مهیبه رستوران حرفم ن دنیبارس
 .دیدیرام شیپخت خاله زاده ها بودودستیدمیربایکه ام

 دمیکه خوردم نفهم ییازغذا یزیصرف شدو من چ نیریوش انیشا یهایمن واحسان والبته پرحرف ناهاردرسکوت
 .زدبودیازان حرف م نیریکه ش یچرا که تمام حواسم به عالقه ا

 ر،یام یبا اصرارها حوصلهیب شهیشان مرا هم دعوت کردند و منه همدوستانه یکه برادر و خواهر دورهم بارکی
 .آمدیم یکردم، در همان روز بود که با احسان آشنا شدم و بنظر جوان خوب شانیهمراه

آشنا شد و با کمک او توانست  بازقیرف انیتهران آمده بود و با شاکار به یشهرستان بودند و او برا اشخانواده
 .کند یریبه شهرشان جلوگ یرضروریغ یکوچک اجاره کند و از رفت و آمدها یآپارتمان
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که از او گرفت و با توجه به صداقت  یپارچه داشت و احسان باتوجه به جلب اعتماد دیتول یکارخانه عموهوتن
 .جا را برعهده گرفتآن یحسابدار شییو توانا

معذب  یجلوترحرکت کردندومن هم باالجباربااحسان هم قدم شدم.متوجه  یادروخواهربابدجنسخروج بر  هنگام
 .ازاونداشتم یبودنش بودم وخودم هم دست کم

که مقابلمان حرکت و در گوش هم  دیان دوموجودپل یومن مدام دردلم برا میدرسکوت به راهمان ادامه داد یکم
 ..من اصرارکردمنیناراحت نباش التونترخازدخ：دمیکشیونشان م کردند،خطیپچ مپچ

 نطورکهیاصالا, نه：سرعت درصدد رفع و رجوع آن برآمدمراوبه میبودناراحت دهیفهم نکهیازا دمیکش خجالت
 .ستین نیکنیفکرم

بهتون رسوندم وشمام قبول  انیشا قیباردرخواستموازطر هی من：ارام و با متانت کردوگفت یا خنده
 .لشوبدونمیدل خوامیم ....اگه جسارت نباشهنینکرد

 جهینت رشدکمتربهیدرگ شترذهنمیرا.هرچه ب شیردکردنه خواستگار لیدل اداورمیفکرکردم تابه  یکم
ندارم اقااحسان.خوب...  یخاص لیدل：گفتم,شخص منتظرکنارم یمناسب برا یپاسخ افتنهی.عاجزازندمیرس

 .اصالمن قصدازدواج ندارم

 م؟یبر ستیبهترن：شددرصورتم ومن معذب شده گفتم قیدق یمراهم متوقف کرد.کم ستادوتوقفشیا

 .ستین یمنطق لهیدل_

من ,داقااحسانیببخش：دست بردارنبود گفتمیشدواگرنمیباعث رنجش م گفتمی.هرچه ممیچه بگو دانستمینم
 .بهتون ندارم یعالقه ا

ازهم  یظوباخداحاف,میادامه ندادوبه طرف بچه هارفت نیشترازایپکرش ناراحتم کردواوهم ب ی افهیق
 ...یچ：میجداشد

 ...یادم رودرروکرد نیمنوباا یباخودت کرد یچه فکر,....ااامیازت کفر یلیکه خ نیریاصالحرف نزن ش_

 .....اخه_

 ....نباشه ونیدرم یبگوکه اصرار انیها؟گفتم به شا,هیمگه من نگفتم جوابم منف_

 ....ارام_

 یخواستگار نیکه ا میهمون بار شه؟یم یچ بفهمهر یاگه ام یلحظه باخودت فکرنکرد هیاحمق  یمرد.دختره _
 .بهش نگفتم یمسخره رو مطرح کرد

 .نزاره یبرنامه ا نیهمچ گهیکه د گمیم انی.به شاوونهیهودیخوب ارام.اروم باش.اخه چت شد یلیخ_

 یشده قوزباال نمیدارم که ا ی...اخه مگه من کم بدبختدبزارهینبا：بودم قطعا دهیباالرفت ومن ترمزبر میصدا
 ...قوز
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باش  اروم：دیمتوقف کردومرادراغوش کش یراگوشه ا لیهل کردواتومب نیریدشیام که ترکشدهکهنه بغض
 ...غلط کردم,زمیعز

 .نیریولم کرده ش_

 ؟احسان؟یگیروم یک_

 .ستمیبهم.انگارمن ن دهی.محل نمریام：شیجیخنده ام گرفت ازگ هیگر انیدرم

 شد؟ یچ نیبهت نگفتم نگوبهش؟بب ؟مگهیکردکارخودتو باالخره：رانوازش کردوگفت پشتم

 ؟یگینم_ گم؟یبدم مگه：که ارام گرفتم ازاغوشش درامدم وگفتم یکم

 .حرکت کرد,دیازمن نشن یجواب ینگاهم کردووقت یکم

 .بود تیاهم یب شانیکه حضورم برا یندادم به حضورکسان تیبه اتاقم رفتم واصالاهم یباخستگ

که امانم  ردیآرام بگ یدستانم گرفتم و فشردمش تا قدر انیردناکم رادرمتخت نشستم وسرد یلباس رو باهمان
 .بود دهیرا بر

 .گفتم یکه به درخوردسربلندکردم ومتعجب بله ا یتقه ا یباصدا

 .لرزان برخواستم به احترامش ییدرظاهرشد، با زانوها یچون سروش که دراستانه  قامته

 ادبدمیبهت  الزمه：سکوت گفت یشددرچهره ام وبعدازاندک قیدرهم رفت ودق شیجلو گذاشت و ابروها یقدم
 سالم کردنو؟

 دسالمیبا یک دبهیببخش：را کنترل کنم میکردم لرزش صدا یواماخودم رانباختم و سع,ازحرفش جاخوردم
 کردم؟یم

 ژست یرفت برا امجنبهیرا باال انداخت و دستش را بند چارچوب در کرد و دل ب شیو ابروها نباراوجاخوردیا
 ؟یدیماروند یبگ یخوایم：العاده جذابشفوق

 .رمیبگ دهیروناد رنمیگیم دهیکه ناد ییگرفتم کسا میتصم：باالانداختم وگفتم شانه

 درگیوقطعافهم م،یاز لجباز کردندیم حیچشمانش تفر ینبود، ول انیصورتش نما یدر اجزا یرییتغ گرچه

 میوت وجنگ خاموش چشمانمان ازاتاق خارج شدوتصمسک ینه چندان طوالن یقیباالزده که بعدازدقا میوانگید
 .فتدین یبعدش اتفاق بد کردمینم نیکه تضم چدینپ میامروزرابه پروپا کیگرفت الاقل 

بعدازچندروزباهم "سرم وازذهنم گذشت  یدباالیدست سف کیتخت رهاکردم وزل زدم به سقف  یرارو خودم
 "م؟یحرف زد

 .رارکردم وتکرارناگرفتندازبس باخودم تک یبو میحرفها
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 یرازبرا کیراهمانند میگرحرفهایکندود یتاذهنم حالج میگویم ییسکوتم ومن درتنها یرسدصداینم ییجا به
 چه خبرازخودت؟,جون ییدا خوب：دارمیخودنگاه م

راکه به خود  ییاماده گذاشت ورفت ومن تمامه قولها مانیرابرا یچا ینیس نیونسر مینشست اطیدرح قیراالچیز
 ییدا：روزهابودم نیا یچرک شده  یعقده ها ختنیر رونیب یبرا یفرصت نیچن کیوانگارمنتظر ادبردمیداده از

 . نیربرخوردنکنیکه مثل ام دوارمیفقط ام, نیکنیحرفم م نیازا یشماچه برداشت دونمینم

دن سرباربو نجااحساسیمن ا ییدا：خواستمیرام نیکه من هم, میراتکان دا دوبادقت گوش سپردبه حرفها سرش
 میلیکه خ یروز هی...شهیروزخسته م هیبارمنوبه دوش بکشه؟باالخره  تونهیم یرتاکیبرم.ام خوامیدارم.م

خودم برم  خوامی....مشمومنتظراون روزبا نمیبش خوامیبرم.....نم خوادکهی.اونوقت خودش ازم مستیدورن
 یی...داشهیخونه نم نیمن توا به موندنه یراض نازنشیروزاست که ازدواج کنه.مطم نیبااحترام.به عالوه هم

 ...ستمیخودم وا یپا یبرم که مستقل شم.که رو خوامیم

 یلیقلبم وفرهادم خ یرو یدلمه بسته  هیشدم ازحرفها یرها کردم و خال امنهیاز بند س یرا با آسودگ نفسم
 ...گهید زهیچ هیریبحث ام,زهیچ هیمستقل شدنت  بحث：اووردیحرفم ن یخوب گوش سپردوحرف رو

منم  یمستقل بش یامااگه بخوا,ستین یا لهیمس ینجاباشیکه تااخرعمرتم که ا نمیمن مطم, یربخوایازنظرام گها
 ...موافقم

 یبرا یکه زندگ یدبدونیبا البته：دودشدرفت هوا شیبعد ی ند،باجملهیبنش میهابرجان لب رفتیکه م یلبخند
 ...سخته یلیدخترتنهاخ هی

 .کنمیم یاون پدرسوخته روراض خودم：خنده گفت زد و با یدچشمکیراکه د میگرفتگ

صحبت برخواست  یکه ازعهده اش برخواهدامد.بعدازکم ستیفرهادتنهاکس دانستمیگرفتم باقولش وم ارام
 نیا یومن برا یوپرانرژ یمستقل وقو یول,بود.تنهابود یبود.فرهادادم به خصوص دهیفا یماندنش ب یواصرارم برا

 .ارمینماسمتو گهید, یایبه مرگ خودم اگه ن,ارام：بودم لیخوبش احترام قا یخصلتها

 باشه：کنم تشیاذ نیازا شیامدب یوامادلم نم شیابک داتهیزدم به تهد یرادست به دست کردم وپوزخند یگوش
 .کنمیم شیکار هیحاالتافردابعدازظهر

حساب  شهیت نمروقول صددرصد توکه：ام چارهیحواله اش کردم بخاطرگوشه ب یبه هوارفت ومن زهرمار غشیج
 !شه؟یم یچ نمیبب یگیحاالم,کرد

 ؟ یندار ی.کارامیمهسام：مستمرش گفتم هیردادنهایازگ کالفه

 .ما هیدانشگاه سابق تووالبته فعل,سرساعت چهار,نره ادتیپس ,نه_

 نیشترازایتاب کردمیدوستانم خارج م ی رهیکاش مهساراهم ازدا یکه ا دمیشیوباخوداند دمیرادردستگاه کوب یگوش
 .مزاحم خلوتم نشود

 مهسابود؟：داشت ینبود، چه ارتباط هیاز انگشتم هم در قض یمیبه من که ن تانیهاآهنگ لیتحل زگردیم آخر
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 یصدا درآمدند و صداگردنم به یهاطرفش چرخاندم که رگسرعت سرم را بهازبازشدنه قفله زبانش، به متعجب
 .آخم به هوا رفت

 .اش را در هوا رها کردو قهقه لیعقب ما سرش را به ،ینگران یجابه نامرد

فروخورده  یااز خنده شیهااش را گرفت و اما شانهخنده یزحمت جلواش کردم که بهتوپ حواله یاغرهچشم
 .دندیلرزیهمچنان م

 .و بزار آنقدر بخندد تا بترکد دادمیگرفته از او گردنم را ماساژ م رو

 .هیدخترپرازانرژ نیوقت بگذرون.ا شترباهاشیکم ب هید: خندانش تنگ بو یچهره یدلم برا گرچه

 ساختن؟ یقیبودند، گفت: گروه موس یکه چشمانش همچنان غرق شاد یو در حال ستادیا میروبرو

مهساکه سهل ,دادم ودردل اعتراف کردم که توخوب باش دتکانییزدم وسرم رابه تا یهم لبخند من
 .کنمیراتازه م میقد یهایاصالتمام دوست,است

و با خنده گفتم: به من گفت که  ستادمیمقابلش ا زندیشده و با من حرف م رآرامیبازهم ام نکهیاز ا خوشحال
 .برم تو گروهشون

 ...نگاه به دهانم دوخت و گفت: ا، چه خوب تیجد با

 نیو من ا رها خواهم شد، سوخت املهیباالخره از پ کرد،یکه فکر م شیدواریو ام ریحال امزدم و دلم به یتکخند
 ...: قبول نکردمکردمیرا عبادت م لهیپ

 مینشسته بودم، جا گرفت و گفت: شام بر شیپ یکه تا چند لحظه ییمبل، درست جا یشد و رو یخال بادش
 رون؟یب

 چاند؟یگوشش راپ عینقدرسریفرهادا یعنیو نیترشدوچه بهترازا ضیعر لبخندم

 ...رساندیم میخدا فرهاد را زودتر برا کاش

 .دادمیم حیراترج ابانیخ یگوشه  هیها چیساندو یکه من همان صفا زارمیازرفتنه به رستوران ب انستدیم

 ن؟یخوب,بچه ها سالم：دمیومن بسرعت خودم رابه کودکانه انطرف خط رسان میرفت مانیشگیپاتوق هم به

 رهمینشستم وام دهیراکد و گند یهاگل ازگلشان شکفت و من هم در کنارشان، لب جوب آب,شناختند مراکه
 .وستیپربه ماپ یبادستان

 هیهان بتیغ یدقت متوجه  یوباکم ستمیمتعجب به انهانگر ادامدومنیز یکی,ها چیساندو میتقس هنگام
 کجاست؟ هیپس هان,ها بچه：شدم

 شده؟ یچ：به جانم افتاد بیعج یرفت دلشوره ا نییکه پا شانیشان نشست وسرهمگاز غم بر چهره یاهاله

 کجاست؟ هیهان گمیم：بلندگفتم یکم ییتابترازقبل باصدا یب امدومنیدرن چکدامشانیازه ییصدا
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 .رابخورند چشانیراارام زمزمه کردوازانهاخواست که ساندو رناممیام

 نیهاموافق بچه：دردستم راگازبزنم چهیازساندو یلقمه ا یحت توانستمیونم زدمیامادل م من
 م؟یبهش بد میروهم ببر هیماله هان, میچمونوخوردیساندو

 .حالش بده هیهان,عمو：باالخره به حرف امد یبه من زدوعل یرچشمکیام

پول نداره  یفیعموس,ضهیمر_ زم؟یچراعز：شدم رساکتیچشمانه ام یبزنم که بااشاره  یخواستم حرف مضطرب
 .ببرتش دکتر

 .ازدستم رها چیفشرده شدوساندو قلبم

 .دکتر مشیکه ببر هیدنبال هان میبر میورپس زودتربخ خوب：من ان دخترفقط چهارسال دارد یخدا

 ؟یشده عل چش：صبرم راازدست دادم وگفتم,رفت  نییکه دوباره پا یسرعل

 .زنهیکتکمون م یفیعموس,اونجا میاگه ماشماروببر_

بچه  نیا یخدا انیحرف زدن بازداشت ومن دران م یقرارگرفت ومراازادامه  میبزرگ برسرراه گلو یبغض
 .هیکاف نی.خونه روبهمون نشون بدنیایخونه باماب کهیاتانزدشم：کردمیهاراجستجوم

 .دردش سخت نبود دنهیپسرده ساله عاشق خواهرش بودوفهم نیدرچشمانش نشست وا یشاد برق

 .اش کرددست گرمش فشرد و حلقه اشک در چشمانم گرفته انیسردم را در م دست

چشمانه متعجب  یوازجلو میکرد نیاشبچه هاراسوارم,من لب به ان نزدم چهاکهیساندو بعدازخوردنه
 .میفروش گذشت چیرمردساندویپ

 گرچهید یفیس نیکه ا دمیشیاند نیدوخته بودومن به ا رچشمیدرسکوت به مس رهمیدادوامیادرس م یعل
 .دهدیراهم نم شانیدارو ی نهیهز یکشدوحتیطفل معصوم هاکارم نیکه ازصبح ازا ستیموجود

سرشان آسمان  یکه سقف باال نیرنشیو به مناطق فق میشدیشهر دورتر م از میرفتیجلو م شتریچه که ب هر
 .نجاستیعموهم：میشدیم کتریپرستاره بود، نزد

زده  مهیبراسمانش خ بیعج یکه اکثراکارتون خواب بودندودران وقت ازشب سکوت میبود دهیرس یمنطقه ا به
 .بود

 . یمکان نیچن کیناه درگ یب یبچه ها نیوقلبم گرفت ازحضورا,به جانم افتاد وحشت

 . خارج شدم لیرازاتومبیبرترسم غلبه کرده وباام هیهان اداوردنهی بابه

به ان اشاره  یمخروبه که عل یازبابتشان راحت باشد.به خانه ا المانیتاخ میگذاشت نیهاراهمانجادرماش بچه
 .نشدم نیمنتظرماندن درماش رحاضربهیام یرغم اصرارها یوعل میکرده بودرفت
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بران نواخت.صدادرسکوت محوطه  یزنگ زده رفت وضربه ا یتعلل دستش به سمت درب اهن یمباک
کلفت ازان طرف به گوش  ییصدا,دوم را زد یبه من انداخت وباتعلل ضربه  یترم کرد.نگاه دومضطربیچیپ

 وقت شب؟ نیا هیک：دیرس

نگاه  ابانیوقت شب درخ نیدکان راتااکو نیپس چراا,ربودیاود یکه اگربرا,به کالم خودخواهانه اش زدم  یپوزخند
 دارد؟یم

راهم  شیلبها یکلفتش بودکه حت یلهایبیکه ازشخص روبروم نظرم رابه خودجلب کردس یزیچ نیاول,بازشد درکه
 !!!ازصورتش راگرفته بود یمیبانیپوشانده بودوتقر

 یکه حت ییمان درجا دهیشاتوک یباالرفته ازتعجب که البته حق هم داشت باان لباسها یبه کمرباابروها دست
 ؟ شیفرما：گفت,نداشتند دنیپوش یبرا یلباس

 .نمیرابب هیهان خوامیم：به خوش امدمن نداشت یاوهم کار امدوالبتهیخوشم ن ازلحنش

باهاش  شیپ چندوقت：گره کرده ادامه داد یطلبکاروابروها ربالحنیشدوامیهرلحظه متعجب ترازقبل م یفیس
 . یاشناشد یاکردج یجانم؟.....شماب_اشناشدم. 

 وخبرکنم؟ سیاپلی شیاریم یریم：ستادوگفتیا شیسرجا رمحکمیواماام دمیبرخودلرز یفقط کم یکم

 سیکه پل یکنیم غلط：ربودیدوبرابرام کلشیروح ازتنم رفت که ان مردک باان ه رنشستیام ی قهیکه بر دستش
 .کهیمرد یخبرکن

 اقا؟ یکنیکارمیچ：لرزان گفتم ییدابه خوددادم وباص یتکان رفرودامدومنیبرصورت ام مشتش

 .مینیروبب هیهان میخوایم مافقط

 .نکن ارام تودخالت：من افتادوباخشم گفت ربهیام نگاه

.صحنه وارفرودامدمید یکه باالگرفت من هم گوشه  شانیریرابه عقب راندودرگ میقدمها یفیاورس لبخندچندش
 .شدندیاداورمیرا میگذشتندودردهایازمقابل چشمانم م یگریپس ازد یکیها

به باد کتک گرفت و مدام  رفتیم لیاز روز قبل تحل شتریمردم، هر روز ب یکه با کار کردن در خانه فشیضع تن
 شیحالیبه او دهد و مادر با تمام ب لمیخرج تحص یانداز کرده است برارا که پس یبرسرش که پول زدیم ادیفر

 واریبود که سرش به د یآخر کار ی.ضربهردمن است. نکن م آرام یها براآن پول گفتیو م کردیمقاومت م
 .برخورد کرد و جسم غرق خونش وسط اتاق پرت شد

 ییدور سرش چشم دوخته بودم و توانا یبند آمده بودند و با بهت به قرمز میهاهیاتاق پناه گرفته ، گر یگوشه
 .دیشنیماو ن یول زدم،یم ادیحرکتم را از دست داده و در دل نامش را فر

سکوت  یقیزانو زد.بعد از دقا نیزم ینابرابر رو یخسته از نبرد طرفه،کیسخت و البته  کاریپ کیکه بعد از  پدر
شده بود، چشم دوخت و  نیپختش که پهن زمبرده باشد، شوکه شده به دست یتازه انگار به عمق فاجعه پ

 ییهاخت و انگار از کتک نوایم گوششدر  یدر پ یپ یچهاردست و پا خودش را به او رساند وهراسان با ضربات
 .دادیاش مادامه نگونهینبود، که ا یکه زده بود، راض
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 ...زده نگاهش را به من دوخت و لب زد: مردوحشت شود،یمادرم باز نم یبایز یهاچشم دید یوقت

کوچک  یام در باغچهکردهلچا یوسعت تمام آرزوهابه یخیهم در وجودم مرد و  یآن پس بود، اندک روح زندگ از
 .شد یحامل آن بود، بر وجودم مستول یخانه که تکه کاغذ

و در فرقون زنگار  دهیچیپ یامادرم را در ملحفه روحیکرد که لب از لب باز نکنم و خودش شبانه جسم ب دمیتهد
بودم که مرا هم  یگذاشت و از در خانه خارج شد و من در تمام مدت خاموش شاهد قتل اطیح یگوشه یگرفته
 ...کشت

ازتوانم  گرخارجید نیا, دادمیازدست م رراهمیدامیسخت خوردم .نبا یتکان,صورت غرق خون مادرمظلومم یاداوریبا
 .ماندبعدازاو ینم یدیگرامید شدکهیم یکیبود.نبودش بانبودم 

 شینما ییندوگودورمان جمع شده بود الیخ یکه ب یراگرفتم وبه مردم سیپل یلرزانم شماره  یبادستها
 .کردم دندنگاهیدیم

.برخواستم کردندیپچ م ستندوپچینگریمقابلشان م یقصدجداکردنشان رانداشت وهمه بالذت به صحنه  یانگارکس
 .اقاتوروخدانزنش：جان به سمتشان رفتم وباعجزگفتم یب ییوباقدمها

 .بروکنار ارام：زد ادیفر نباریترازقبل ا یراماعصبانیام

 انیداشت.درم دهیورز یورزشکاربودوبدن رهمیام یول,ترازاوبود یکلیه یفی.گرچه سدیایبرم که ازپسش دانستمیم
به ان  دوپاتندکردمیبه ذهنم رس یبود.فکر ستادهیا یفیس یافتادکه دم درب خانه  یبه زن اهوچشممیان ه

زن  کی یندبرایخوشا اننه چند ییستادوباصدایمقابلم ا یگوشت یواریسمت.قبل ازورودم به خانه د
 دختر؟ یکجاسرتوانداخت：گفت

به  شیکوچک در ضلع شرق یاپاره بود و دخمهکه پر از آهن یبزرگ اطیلرزانم را از او پنهان کردم و به ح نگاه
 .نمیروبب هیهان خوامیکردم، محکم باشم: م ینگاه کردم و سع خورد،یچشم م

 !ن؟یباش یک یجنابعال：آوردباال  اشینیکنار ب یرا تا خال گوشت میهاکه زد، چشم یپوزخند

 ی.دردلم نوردمیهاراد نیومتعاقب ان خودماش سیپل نیرماشیاژ یهاسرم راچرخاندم که صدا دهیازتکرارشن کالفه
 .وخداراشکرکردم دنشستیازام

 اطیدستش با شتاب خودم را به داخل ح ریاز ز د،یتن عقب کش دهیمقابلم ترس یلحظه که زن مردنما کی در
 .رفتم اطیو به ساختمان کوچک ته حانداختم و با د

 .اتاق چشم چرخاندم یکیبازکردم و در تار یقرچ یرا با صدا یمیقد یومینیآلوم درب

 .سمت شتافتمبه آن درنگیو ب دمیها درختخواب یکوچک را کنار کوپه یجسم

 .مشخص نبود یکیدر تار اشچهره

 .نامش را خواندم یآهستگبه

 .م بازنکردخورد و اما چش یکوچک تکان
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 .دمشیکه از چند جا سوراخ بود را کنار زدم و درآغوش کش شیرو یپتو

 .بودند سیکه بر تنش نشسته بود، خ یاز عرق شیهالباس

 .رفتم رونیکنار بزنم و با عجله از اتاق ب کرد،یرا سست م میکه دست و پا یتا بغض دمیکش قیعم ینفس

 .ریبزرگ گلوگ یغدهشده بود با آن  ژنمیموجب کمبود اکس دنمیدو

بلند و تند خودش را به من رساند  ییهاتا چشمش به من افتاد، با قدم ریو همهمه بود و ام تیپر از جمع رونیب
 !؟یو نگران گفت: کجا بود

 .شد ترطاقتیام بو کبودش گرفتم و دل هزار پاره یاز صورت خون چشم

بهمراه  مارراهمیب ی هیهان نیداشت کردندوبچه هاوهمچنوزنش راباز  یفیرسیواظهارات من وام سیپل ی بامداخله
 .فراخواندند سیپل یمابه اداره 

 یخون شینیوزخم بودوب یصورتش پرازکبود رکهیطاقت به ام یبدبودومن ب یلیخ هیهان حال
 .ستیحالش اصالخوب ن هی.هانمارستانیب رماروبرسونیام：گفتم

 دتکانییوسرش رابه تا ستیسوزاند،نگریرا م امنهیتبدارش س یهاو نفس دهیبه او که در آغوشم آرم یبانگران
 .داد

 .دهد حیرفت وقرارشدنبودنه ماروهم توض سیپل یبابچه هابه اداره  هیشدن هان یبعدازبستر

 دهیپر یوانگشتانش رانوازش کردم.رنگش کم ستمیصورت معصومش که غرق خواب بودنگر به

 .خبربودیابیداشت وازدن وضعف

 .ممکن بودبه کمابرود,دیرسیرترمید یشده واگرکم یدچرکیشد یدنش دراثرسرماخوردگکه ب دکترگفت

 .گشتمیخودم م یازدست رفته  یهایکودک به دنبال کودک نیفشرده شدومن درا شیاداوریاز قلبم

 .بردیارام به سرم یبه دست کوچکش وصل بودودرخواب سرم

چه  دمیشد، نفهم قیکه از او به وجودم تزر یامشمواجش به حرکت درآوردم و باآر  یموها انیرا در م دستم
داشتم.  اجیخواب احت نیا دابهیشد ییتخت کنار دست کوچکش گذاشته وبه خواب رفتم وگو یسرم رارو یزمان

 .که امشب تمامم را فراگرفته بود یو استرس یریبعد از درگ

صحبت  هیهان تیاز وضع ایکه گو دمیدهمراه خانم دکتر  ررابهیسرم چشم گشودم وام یباال ییزمزمه ها دنهیباشن
 .نیبچه خسته تربود نیشماکه ازا خانم：کردندیم

 .رینشسته درجانم چشم دوختم به دهان ام یدکترزدم وبانگران یباالجباربه شوخ یلبخند

 .شدند و بر قلبم چنگ انداختند انیشترنمایصورتش ب یهایامدوکبود کیازاتاق خارج شدنزد دکترکه

 .شهیزودخوب م,نباش  نگران：کردیم ییخودنما شیابرو یهم گوشه یچسب
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 هیبه  فعالبردنشون：اشدمیوحال بچه هاراجو ستمیبردنگریکه هنوزدرخواب به سرم یا هیهان به
 .گرفته شه میتابعدادرموردشون تصم,شگاهیاسا

 یینجایورکن ابا,زمیعز：لبش اخش را دراورد وگفت یزدوزخم گوشه یلبخندمهربان دکهیبطرفش چرخ یبه ان سرم
 شدن؟ یوزنش چ یفیس_بهترازاون خونه ست.  یلیکه هستن خ

بچه هاوفروش  نیبه جرم سواستفاده ازا,احتماالبرن زندان یول,اونافعالبازداشتن：درهم رفت وگفت شیها اخم
 ...مواد

 .کردنیجنس استفاده م ییجابه جا ینابرایازا

 نیامد.ا ی.اخرچطوردلشان ممیسخت بودبرا وباورشگرفتندیم گرسبقتیکدیاز یگریپس ازد یکیاشک  قطراته
..چت ی..هیه：ماجراهستم  نیا انیازقربان یکیکه من هم  اداوردمیبچه هاهمچوفرشتگان بودندوبه 

 شدتودختر؟

 !ریشدم ام خسته：لرزان گفتم ییرابه اودوختم وباصدا میا شهیش نگاهه

 .من ازاتاق خارج شددوباره به  یدوبانگاهینامرتبش کش یموها انیم یدست کالفه

 .خاطرات کهنه بودم یناگهان یهاهجوم یمن خسته  یار

 ؟یکنیم هیگر خاله：ازرد روحم را وقصدنداشت دست ازسرم بردارد یم شانینا یکه بو یخاطرات

 !چشم گشوده بود؟ یدخترچه زمان نیراپاک کردم وا میاشکها بسرعت

 خاله؟ زدلیعز یوبخ：وگفتم دمیصورت زدم ودستش رابوس یبه پهنا یلبخند

 رعناکجاست خاله؟ پس：راتکان دادوگفت سرش

 نیریبه بعدم نیهم ازا تیشماوداداش عل,خاله ییجا رفتن：وجدانیان زن ومردب یاداوریدرهم رفت با میها اخم
 .خوب یجا هی

 ابون؟یتوخ مینیشینم گهید یعنی_

 ...کن ابسیخدا

 ...طاق شده طاقتم

 ...کشمیگرنمیکودک راد کیباختنه , رمیخودم هم باخته ام به تقد من

 ...هاغصه نیا عیامشب قرار است دق مرگ شوم از حجم وس ییگو

مردمانه  هیوروحم ازرده ازنامرد ابانهاهستمیخ نیا یرافشردم که کلمه کم اورده ام ومن هم گمشده ا دستش
 .روزگار نیا
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ارش تکان نخوردم و جواب تمام تحت مراقبت نگاه داشتندومن هم ازکن مارستانیرادرب هیهان فرداهم
کوچکش رو از  یهابا اخم یبود، وقت یو چقدر خوردن کردیم شیشد که عصبان میهاخنده شیهایگحوصلهیب

 ...گرفتیمن م

 یها راهیتمام بدوب هیکردم و شانه باال انداختم و جواب گو هینگاه هان یچارگیگرفتم و با ب یرا گاز کوچک انگشتم
 .مهسا امیماکارداشتم که نتونستم بحت خوب：مهساشدم

 .راحت شم ازدست تو,منوبکشه  یخدااله_

 .خدانکنه,ا_

ازدوستان ارش که  یکی.یباش انیکه درجر گمیم یول یومدیخرشدم.امروزکه ن,خوب بابا لهیخ：گفت باحرص
که البته کرد یمعرف ستیانی.ارش توروبعنوان پمیکن یازقرارخواننده هم هست.ازمون خواست تاباهاش همکار

.به احتمال میتست صدابد رهقرا دهمی.من ومهشیدیدرستم که ادامه نم رسرتی.خ میبهترازتوهم تودانشگاه ندار
وشعرقراره مشغول شن.  کیموز می.مسعودوارشم توبخش تنظدواربودیام یلی.مسعودکه خمیش ادهردوانتخابیز

 .یکمکشون کن یایگفتن اگه ب

 شیربرایکه ام ییبودکه باعروسک پشمالو هیونگاهم به هان دادمیساگوش ممه یها ییبه گزافه گو یتفاوت یباب
 ن؟یهم_. یبه سالمت خوب：کردیم یبودباز دهیخر

 .انتخاب کردن ستیانیتوروبعنوان پ گمیارام؟م یچ یعنی_. دباشهیهم با یا گهید زهیچ_

 .نداشتم یکه خودم توش شرکت یالبته انتخاب_

 .یایمن که بهت گفتم ب_

به  تیموقع وونهید_. نکاراروندارمیا یکه من اصالحوصله  یدونیمهسام：وگفتم دمیکش میشانیبرپ یتدس کالفه
 .میشیمطرح م رهیاگه کارمون بگ یدونی.میخوب نیا

باهاشون  تونمیمطرح شدن.بگوباارسطوصحبت کنن.من نم یروانتخاب نکردم برا یقیکه من موس یدونیتوهم م_
 .کنم یهمکار

 .شدم یمشغول باز هیهانوقطع کردم وبا گفتم

 !دازدردمن؟یفهمیم مهساچه

 !ست؟یدردچ دانستیم اصالاوچه

 !گرفتندودراخرهم مطرح شدن یکار یبه اجرا میتصم یریشکم س یعده بچه جمع شدنددورهم وازرو کی

رانداشتم که مرازده  یکار یرفت وامدها یوحوصله  مارمیروح ب یارضا یرشته راانتخاب کردم برا نیاماا من
 شده بود: خاله با دوستت دعوات شد؟ نیکه باروحم عج ییانویندازپک

اش جمع شد و من تازه متوجه ام انداخت و قلقلکش دادم ، که چهرهبه خنده شیشده از کنجکاو زیر یهاچشم
 ...دیشم؟... ببخشفدات یشدی: چمیفکریسرم دستش شدم و لجم گرفت از ب
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 ...ایطونیش یلیگفت: خاله شما هم خ شیزباننیریآورد و با همان ش شیهاام خنده را بر لبکودکانه لحن

 !دختر چه گفت؟ نینگاه او کردم و ا رهیگرد شدند و خ چشمانم

 !بودم؟ طانیش

 ...انداخته بود طنتیها که آرام را به شبچه یایداشت، دن یقو سیمغناط چه

 ؟یدرد ندار ر؟یام ی: خودت خوبکنندیگفت که فردامرخصش م هیدکترهان یبه صحبتها رامدوباتوجهیام شب

 ...منم خوبم یهم قرار داد وگفت: تو خوب باش یرا به رو شیهاشد، و پلک نیمز یکبودش به لبخند صورت

 .بودند یها از دلم فراررا که در کنارش غم هیکوچک هان یرا پاسخ دادم و رد نگاهم وجب زد، قد و باال لبخندش

 نکهیکسلش کرده بود، وامادلم گرفت ازا یکه حساب یاز تخت هیشدم از راحت شدن هان خوشحال
 .فرداقراربودازاوجداشوم

 .بروم قبول نکردم ماندومنیاوم راصرارکردکهیهرچه ام شب

سرش حس قشنگ مادرانه را تجربه کنم از دست  یتا صبح باال توانستمیکه م یامشب کی خواستینم دلم
 .دهم

بخشم  امیراالت شیمادر یازاحساس ب یسرش نشستنم تااندک یبودباال ستانمار یدرب هیراکه هان یسه روز تمام
 .شود زکمیاودردخودم ن ی دبواسطهیشا

ببردتاچنددست لباس  یدیازاوخواستم که مارابه مرکزخر مارستانیازب یامدوبعدازمرخص میربالباسهایام فرداصبح
 .بخرم هیهان یبرا یواسباب باز

 .شادشدم, شیومن هم ازخوشحال مانیهاحرف دنیذوق کردباشن یکل دخترکم

 !را بچشد؟ یروز هم که شده، طعم ملس زندگ کی یچهارساله برا یبچه کیاگر  خوردیبرم ایدن یبه کجا و

 خواستیدمیدیرام دوهرچهیکشیجا گذاشته بود، دستم رام مارستانیهمان اندک کسالت هم در ب ییکه گو هیهان
 .ردمکیفراهم م شیبرا یومن هم بدون معطل

هامان کودکانه یمهربانش پا به پا یو با لبخندها یاعتراض نیکه بدون کوچکتر چارهیربیوگرسنه ازام دراخرخسته
 .که به ما ناهاردهد میخواست دیخندیو م میهایوانگیدرجواب د دادیگاه سرش را تکان مبود و گه

 .میدیبه اوخند یابدجنسکردوماهم ب یدررکابمان باشدابرازخشنود نکهیازا لیباکمال م اوهم

 .میجوجه خورد یمن نداشت همگ ی قهیباسل یکه فرق هیهان ی قهیناهارراباسل

 .دهیدخترم چه نازخواب نیرببیام：درنگ خوابش بردومن باخنده گفتم یب مینشست لیدراتومب یوقت

 ریببرمش اونجاام خوامینم：حسرت شده بابغض گفتم رزندانیشد.چشمانم اس رنگاهمیکه گ نگاهش

. 
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دارن.درضمن  یکسانی طیارام.همه شرا هیخوب یلیخ هیاونجاجا：نشست ومطمئن گفت شیازلبخندبرلبها یطرح
 .میازبرادرش جداش کن میتونیماکه نم

 یفرشته  نیگرچه سخت بوددل کندن ازا,دییرابه عقب وصورت معصومش دوختم وسرتکان دادم به تا نگاهم
 .کوچک

 ولیمس یازخانمها یکیدستانش بلندکردوبعدازورودبه محوطه از یرارو هیرهانیام میدیبه پرورشگاه رس یوقت
 .کند شییخواست که راهنما

ازدست رفته  یکودک جستمیکردندومیکه باشوق دنبال هم م ییشدوزل زدم به بچه ها نیزم خیم میاماپاها من
 ...ارام：خوردینجامیهم به ا دگذرمنیکه شا کردمیام رادرانهاوفکرم

پله  یزل زده است به من و باال تیبا جد هیکه اکنون بدون هان دمشیکردود هاخارجیکیاق تارمراازاعم شیصدا
 .ستادهیهابه انتظارم ا

 .میرفت تیریوباهم به دفترمد وستمیبه اوپ رمقیب ییباگامها

ارام گرفتم وبادستم به  یاقامتگاه خوب وتحت کنترل است کم نیبچه هادرا طیشرا نکهیدادنه ا حیبعدازتوض
 .ست هیهان ینابرایا：که دربدوورودکناردرگذاشته بودم اشاره کردم وگفتم یدیخر یساکها

 میبچه هاتقس نیاوناروب میماناچار یول,البته：لبخندزدوگفت,حدودچهل ساله بود یخانم رانجاکهیمد
 .کهیدلشونم کوچ کترکهیکوچ ی.مخصوصابچه هامیکن

 .ان راندمنه را بر زب یسرعت کلمهتنم گرگرفت و به تمامه

دخترکم برنجدازگرفتنه  خواستمیکه نامم راخواندومن باعجزنگاهش کردم.نم دمیرراشنیارام ام یصدا
 . شیهایلباسهاواسباب باز

لطف  شهیم اگه：وگفت رگذاشتیخانم مد یزجلویم یرارو یپولش رادراوردومبلغ فیرکیسکوت ام یقیبعدازدقا
 .نیروبخر ییزایچ هیبچه ها یبرا نیتونیممبلغ  نی.باانیند یرابه کس هیهان لیوسا نیکن

 .شیتهایبودم بخاطرتمامه حما رممنونینشست وقلبم ارام گرفت وازام لبخندبرلبانم

 .خورهیمن نباشم غصه م دارشهیب راگهیام：تاباندم وگفتم اطیخروج نگاهم رادورح هنگام

ارام.بهت  یتونبود تاحاالم：ه گفتگرفت ییو صدا می،بالحنه مال دمیو من بغض نگاهم را دزد ستادیا میروبرو
 ...عادت نکنه بهتره

 .بهتره یعادت نکن بهش

 .ودوستاش هستن یعل

 !چهارساله یبه اوکه من محتاج ان کودک بودم نه ان بچه  گفتمیم چه
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 برمیادمیاز شودومنیم یباحضورش نوران کمیتار یای.که دنخواهمیراباان بچه م میهایمن کودک شده ام وکودک که
 .راکه روزگاربه روحم زده بااو ییزخم ها

 .رراازخودمیدوباره برنجانم ام خواستمیاست ونم دهیفا یب دانستمیبازنکردم که م لب

 ...من یوردکردنها گذشتیمهسام یدراصرارها میروزها

 یکوچک بودکه سرشوقم م ی هیهان دنهید میزندگ یتکرار یروزها یوخم ها چیپ انیدرم یگاه فقط
 .میهایازروزمرگکردیاوردومراجدام

 .قابل هضم شد شانیبرا یزندگ یدرک معنا یوفقط کم یاخت شده بودندوکم دشانیبا مکان جد اوودوستانش

کرده باشم .گرچه  نیهم به نسر یسامانش دهم وکمک یکم ستیتااگرمرتب ن یحوصلگ یازسرب ررفتمیاتاق ام به
 .گذاردیمگاه نامرتبشان ن چیحساس است وه لشیوسا ربهیکه ام دانستمیم

ودراخرمن  میستیوچندلحظه هنگ کرده هردوبهم نگر دمیوسط اتاق د ستادهیبرهنه ا یگشودم اوراباباالتنه  درراکه
 یبار نیکردم.اول دادندنگاهیدوازده رانشان م شیبه خودامده ودررابسرعت بستم وبه ساعت که عقربه ها

 کرد؟یم نجاچهینوقت روزایل بودکه اسوا میوبرا دمشیدیم راهنیسالهاکه بدون پ نیا یبوددرتمام

که دراتاقش گشوده شدومن هجوم  کردمیدنبال م شیهاراباعقربه ها هیبودم وثان ستادهیدروسط راه روا فیبالتکل
 ارام؟ یداشت یکار：خون رابه صورتم حس کردم

 یوب ازمن نداردنگاه کردم یاوهم دسته کم دابودکهیبودان راوپ دهیسبزش که برعکس پوش راهنهیپ به
وقت روزخونه  نیا：کندباخودشیم یکه اکنون چه فکر میلبخندنابجا نیوخدابکشدمراباا ارلبخندزدمیاخت
 ؟یکنیکارمیچ

 د؟یببخش：گفت نهیودست به س دندازتعجبیباالپر شیابروها

 .یخونه ا دونستمیاتاقتومرتب کنم.نم خواستمیم：واصالح کردم گفته ام را دمیگز لب

 .رونیب میامروزمطب خلوت بود.اماده باش امشب بر,اره：راتکان دادوگفت سرش

 .که برناممون بهم خورد اوندفعه：گفت یکه همراه بالبخندمهربان ستمیبه اونگر متعجب

امد.خدامارابه  یم هیچه برسرهان میدیرسیرمید یادامه دهم به افکارم که اگرکم خواستمیبه ان شب رفت ونم فکرم
 هیامدندوزندگ رونیان مردوزنش ب یردستهایادومن هم خوشحالم که اززموقع به کمک ان کودک چهارساله فرست

 یراببند تیچشمها ستیکاف,قرارت  یب لبق یکنارنجوا یی.جا تیسیحوال نیوخداهم,رااغازکردند یبامعمولیتقر
 .یوجانمش راباجان ودل بشنو یوازاعماق جان نامش رابخوان

فت ومن شاکرمهربان پروردگارم بودم که ان دخترمعصوم کمکش شتا دوبهیراشن شیناله ها هیصدا هیهان یخدا
 .دیرادوباره به من بخش

 ادگرفتهیومن هم  یازرنگ مشک زاراستیربیام دانستمیبه همان رنگ ست کردم وم یراباشال یسرمه ا ییمانتو
 .را قشیازسال تیبودم تبع
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وخدارا  دمیکش یافتادونفس راحت ودوستانش هیهان یخال یمن به انطرف خط وجا ستادونگاهیرمردایپ کناربساط
 ...ریبگ：بارشکرکردم  نیهزارم یبرا

 .میمشغول خوردن شد نیراازدستش گرفتم وهمانجادرماش چیساندو

 ...ومن منتظربودم انگار میزدیحرف نم چکداممانیه

 ...بود بیغر مانیلقمه ها انیدرم یزیانگارچ

 ...کردیمن القامرابه  نیریش یهمراه بادلهره ا بیعج یطعم چیساندو نیا

شدت اال دختر به زد،یقدم م ییو حواسش هرجا شیتشو ییپر بود، از فکر و گو ریام یشدهکوچک یگازها
 ...نمانیشده ب یمستول بیکنار دستش از سکوت عج یکنجکاو شده

 .شوم ادهیچپاندوگفت که پ یا سهیرادرک شیاشغالها,که تمام شد مانیچهایساندو

 .ندازدیخارج شدم ومنتظرشدم تازباله هارادرسطل ب لیازاتومب شیازلحن دستور متعجب

 م؟یکم قدم بزن هی：دگفتیبه من رس یوقت

 ...نداشت یهمخوان شیچشمانش که باکالفگ بیعج شترشدازبرقهیدادم وامادلهره ام ب دتکانییرابه تا سرم

 .کوچکترازاوبود میدوقدمهایرسیبه زوربه سرشانه اش م قدم

 ؟یزنیقدم م یدار االن：کردم وهمانطورگفتم مانیبه پاها ینگاه

 ؟یچ_

 ر؟یشده ام یچ：وسط نیبودا گرچهیمن د یعالم نبودوهمراه نیزدم که انگاردرا یپوزخند

 م،اشارهیکردیم زیاز او ن یادیمان شبانه یهاروبود و اغلب در پرسه ادهیکه درپ یمکتیمکث به ن یجاخوردوبعدازکم
 .کرد

 ارام؟ یتومنوچطورشناخت：تاب گفت یب مینشست یوقت

 شناخت من ازاو؟ ازبهیکه اوروانشناس بودوچه ن,دست خودم نبود میپوزخندها

سالهامثل ناموسم ازت مراقبت  نیتوتمام ا,که من یدونیم ارام：کرده ام شرفتیپ یکه خورابشناسم کل نیهم من
 .کردم

 یکردم جا یبعدازپدرومادرسع：فتماین یزیگشتم واماچ ضشیضدونق هیحرفها یبرا یلیبه دنبال دل درافکارم
 .برات نزارم یاوناروبرات پرکنم.کمبود یخال

باهام صحبت  ییدا, ارام：تکان دادم که قطعااگراونبودمن هم رفته بودم همان سالها شیدحرفهاییرابه تا سرم
 .کرد

 !منظورش را دمیدرذهنم زده شدوباالخره فهم یا جرقه
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 .بامستقل شدنه توندارم یمشکل من：قانعم کندبه نرفتن خواستیم

 یزیچ هیدیبا اماقبلش：قرارم یکه به اشتباه رفت وخودم راسرزنش کردم به خاطرقلب ب یازفکر ختیفرور قلبم
 ...یروبدون

 ...دارم ارام دوستت：ینگاه مرددش شدواولب زدبه ارام خیم نگاهم

 ....دارم ارام دوستت：را شیبایز ی انوخواندجملهیپ یدرذهنم اکوشدوهمراه باهمنواز شیصدا

 ....دوستت دارم من

 .دوستتت دارم ارام

 !!!خواستیکارم یفقط اندک,شدیم ییبایز یقطعه  چه

 .شدیعمرم م یملود نیباتریقطعاز

 نواختم وامابااسم شیراخلق کنم برا یبارتوانستم قطعه ا نیاول یبرا یوقت, شیکه چندسال پ یملود

 !!!رمیام یوبرا یگرید

وسالهاسرکوب کردم حس کودکانه ام راواواکنون مقابلم نشسته  مینوجوان یایم دردناوساخته بود یبرا یار
 ؟یبر یخوایم بازم：بچه گانه نبوده حسم وعالقه ام دوطرفه بوده است دکهیگویوم

 کردند،یم یینواعاشق هم یهایاز قنار یاذهنم که با دسته یرقصنده یترانه ینهیزمآهنگش پسخوش یصدا
 ...شد

 ...صورت زدم واشک حلقه بست درچشمانم یبه پهنا یلبخند

 ...دجلفمیبگذاربگو

 ...ستین مهم

 ...اورادرکنارم داشتم یوقت خواستمینم گررفتنیاست که من د نیا مهم

 شباهنگام یزپایطلعت نورگر انیمهتاب م دنییو رو خواهدیاز جنس شفق م یاقرار دلم

 یفجر یپر از هنگامه یتو انگار در خواب سحرگاه و

 اچهیدور از در یدل مانند ماه و

 سد پر از آب است یرهیخ نگاهش

 گرید یتر از هر لحظهکوچک و من تشنه یاجا برکهآن و

 آواره یکول یتو ا یفروشیچند م الهیپ

 اسباب کهنه در بساطم هست یکم
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 ستیخال میاما خورج و

 خورده نظر کنترک یهالب به

 المو کوپ الیمن چشم انتظار  اری

 من سرگشته در صحرا و

 نگاه پرشرابش دشنه برداشتم دنبالبه

 دو به دو سرب و سراب آفتاب است نگاهم

 هودمیهم ندارد قصد کوچ از فکر ب الشیخ و

 یکول ینخواهم آب ا خواهدینم

 میهانفس بردیم یآبیب اگر

 بهتر در غروب سرد صحراها چه

 جسم طالکوبش یرهیخ نگاهم

 زحمت شودبستهپر یایدن نیا به

 ...تا ابد مردن یبرا

ناگفته که  یازحرفها ییایدردن مینشست ودرسکوت غرق شد شیرابه ردسوالش تکان دادم ولبخندبرلبها سرم
 ن؟یبهترازا یحس شدوچهیچشمانمان منتقل م یبه واسطه 

ابلم نشسته اکنون مق,درخلوتم به ان اعتراف کنم یحت دمیترسیکه دوستش داشتم وم یبعدازسالهاکس نکهیا
 .دنیپرکش شیپ یقیدقا هیگوازجواب مثبتم چشمانش قهقه سرداده است و کالفه

 .کوه هاکرد یکه مجنون رااواره  ستیحس وحال قطعاهمان عشق نیا

که نوزده ساله  یزمان,شیسالهاپ,اورد یم ادمیاسمان است وبه  یازستاره ها یانعکاس,باران چشمانش  ستاره
 .کرد یمادرش ازمن خواستگار یبواسطه ,بودنامش لینم سهبه گما,هیبودم وپسرهمسا

 .کردیکارهم م لیبرق بودودرحال تحص مهندس

 .اش راحس کردم رهینگاه خ, گذشتمیکه ازمقابل خانه شان م یبود.چندبار یخوب جوان

 .یدنیبه پاکردد ییرغوغایام, هیشدن قض یباعلن

 !باربحثش رابامژده جون شاهدبودم نیاول یبرا

 ...چه یعنی یفهمدزندگیارام هنوزبچه است وچه م گفتیم
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تمام حرص  انیومن درم,کندیمنحرف م میذهن مراازدرسها,شودیکه مطرح م ییایقضا نیچن نیا گفتیم
 .همان عشق بود کنمینورس درقلبم شکوفاشدکه گمان م یلبخندزدم وجوانه ا شیخوردنها

 یهم چندماه بعدبه بهانه ا لیروانشناس.سه کیاترازفر  یی.معناافتیتازه  ییمعنا میربرایپس بودکه ام ازان
خواستگاررادرخانه  گراسمیکردم ومژده جون هم د یخوشبخت یارزو شیمحله رفتندومن برا نیباخانواده اش ازا

 دوخودشیبخش شیرابه لقا شیرعطایبرخوردام یامده بودبانحوه  شیهم پ یکه اگرمورد کنمیم اوردوگمانین
 .شهینش بودم همومن هم ممنو,ردشان کرد

 .درونمان شعله ورتر یاهویشدواماهیخاموش م یگریپس ازد یکیخانه ها یچراغها

 ...بگوکه حق نداره به فکررفتن باشه بهش：بوددوخت وگفت مانیکه شاهدعاشقانه ها یرابه چراغ عابر نگاهش

 .یازم دورش یندار حق：شدبه صورتم وگفت رهیوخ شیوانگیام گرفت ازد خنده

 .روز هی یحت：ه اش راباالگرفت وادامه داداشار  انگشت

 .دیبودن به ذهنم رس دهیحس دخترترش یدادم ودران لحظاته عرفان دتندتندتکانییرابه تا سرم

 .ونورشد یرخت بربستندووجودم پرازشاد میایدن یهایکیلحظه بودکه تار انگارازهمان

 یحضورپررنگ ترشده  ونیمه شان رامدشبانه گرفت ومن ه نیریش یاهایرارو شانیتمام شدندوجا میکابوسها
 .ربودمیام

حال از خود سراغ که تا به یام صبح کردم و جواب تلفن مرجان را با انرژدخترانه یفانتز یاهایرا با رو شب
 فدات شم؟ یخوب,نداشتم دادم:سالم دخترگلم

 یبه لبها یسر لیدل یسرخ آبدار وسط باغچه را گرفته بودندوب یهابیرنگ س ییهم گو میوخنده ها دمیخند
 .دختر خونهیکه کبکت خروس م نمیبیهوم.م_خاله جون.شماچه خبر؟  خوبم：زدندیام م دهیخشک

 خوشحال نباشد؟ شیاهایمردرو یازخواستگار یشوددختریمگرم

 !ریچون ام یهم مرد آن

 ...ریامرخ یبرا میخدمت برس میخوایم امشب：قفل شدند میدهان بازکنم که باجمله اش لبها خواستم

 .خواسته رازمیام：داد دادامهیکه ازمن نشن یکالم

 ...زتریعز کردواورادرنظرمیداشت خواستنش که مدهوشم م یطعم چه

به نظراتش که کامالمعقول  گذاشتمیاحترام م جادنشودومنیا میبرا یکرده تاشبهه ا یوخواسته اش راعلن خواسته
 .بودند

 .نبودخانواده ام بود,شده ازعشقم را وانهید بردقلبیلخ مراوبه مص دروحمیخراشیم انیم نیکه درا یزیتنهاچ

 کند؟ میقصدداشت که خواستگار یازچه کس خاله
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 .دامادطاغچه باالبگذارد یخانواده  یمهرم چانه زندوبرا یرانداشتم تابرا یکه کس من

 یکار نیرهمچیکاش ام یکه ا دمیشیاند نیوبه ا ستمینگر چهیکوردروسط قال یفروبرده به نقطه ا بانیسردرگر
 .انشانیدرم شدمیقطعاخجالت زده م کردمنینم

 رونیب مییایخولیدومراازافکارمالیبه گوشم رس بیمه یزلزله ا هیچقدرغرق بودم درافکارم که صدا دانمینم
 .......بانو..ملکه....حمالیعروس خانم؟... .هو ییکجا：دیکش

 یکیو ستادهیا بیدو درخت س نیب اطیط حکه وس دمیراد نیریسالن رفتم وش یوبطرف درب خروج برخواستم
اومدم بگم اگه تورسم ,قینامردنارف یا：راانداخته پس سرش شیها راهمچومعشوقش دراغوش گرفته وصدااز آن

 !!!رمیگیمن به دل نم یدونینم یمردونگ

 ...ارزه یاصالسرش به تنش م نمیادببیبگم پات هستم تاخواستگارچلغوزت ب اومدم

دهانش فشردم  یرفتم ودستم رارو نییتکان دادم وبسرعت پا شیو سرم را به تاسف برا شیبه لحنه لوت دمیخند
 وونهید دونمیکه م من：زمزمه کردم نینکردم وکشان کشان اورابداخل بردم ودرهمان ح ییاعتنا شیوبه تقالها

 کردن؟ یبدبختمون چه گناه یها هیهمسا نیاماا,یا

 .موفق شدم اورابداخل هل دهم هم باالخره دومنیخندیبه جدال مام نینسر

 ...پسرخالم حروم شد چارهیادتوروببره؟بیم یک وونه؟اخهید چته：گفت دوبااخمیکش یقیعم نفس

 .متعجب رانشانش دادم نیام گذاشتم ونسر ینیانگشت به ب باخجالت

 خانم؟ نینسر یدونستیشمانم,ا：گفت یارام گرفت وکله اش راخاراندوبالحنه بانمک نیریش

 رگلم؟رودخت یچ_

 هیخواستگار امشب：سرعت گفتنکرد و به ییاعتنا میهابه ابروباال دادن به من انداخت و اصالهم ینگاه نیریش
 .گهیارام د

مبارک ,خداروشکر：گفت نیریش یجمله  یسکوت وحالج هیجون باتعجب باالرفت وبعدازچندثان نینسر یابروها
 .باشه دخترم

اشک چشمانش رابه اسارت گرفته  یکه هاله ا یرحالبرگونه ام کاشت ود یامدوبوسه ا کینزد
 پسره؟چه کاره هست؟ هیحاالک：بودند،گفت

مرده  یلیل یگیتازه م زنمیدوساعته دارم فک م,جون نینسر,بابا یا：مبل ولوشدوگفت یرو نیریش
 .رهی.....خواستگارش امازن؟ی

 .بدبخت من یپسرخاله ,مونرخودیام,ریام_ ؟یک：شک داشته باشدگفت شیبه گوشها ییخانم که گو نینسر

چارقدش  ی دوباگوشهیدوباره گونه ام رابوس,شکفت واشک ولبخندش ادغام شدوباشکرخدا نیازگل نسر گل
 .وبطرف اشپزخانه رفت,راپاک کرد شیاشکها
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 .اومدم امادت کنم_؟  یکنیکارمینجاچیتوا：نشستم وگفتم نیریش یروبرو

 . میعروس یماخانواده  یمتباباناسال_ ؟یکارکنیچ：وگفتم دمیدرهم کش چهره

ازطرف عروس  یکودکانه اش زدم وامادلش رانشکستم وگذاشتم درتوهماتش خانواده ا التیبه تخ یتلخند
 !!!داماد یاستقبال ازخانواده  یراداشت برا یبچه سال یخانواده  نیچون من که همچ یعروس چارهیبماندوب

 .بودرا انیزالل درجر یهمانندنهر میکه درزندگ یقیوباورنداشتم حقا دمیگنجیدرپوست خودنم یازخوشحال

حالتم وصورت پژمرده ام  یچشمان درشت ب نیبه ا ینشستم تابه قول خودش کم نهییا یجلو نیریباالجبارش
 .حالت دهد

 بود؟ بارادادهیصورت من پس لقب ز یبه کجا قایزدم واودق فاتشیبه توص یپوزخند

 تیانتخاب کردواصالهم به نظرات من اهم یقهوه ا یگ وشالدست کت وشلوارکرم رن کیخودش  ی قهیباسل
 .دادینم

خانم که درتدارک  نیونسر نیریش یهرسو.گاه کردبهیم یونگاهم سرکش تاباندمیرابااسترس دورهم م انگشتانم
 یکیحاصل کنم و نانیزاطمیتاازمرتب بودن همه چ گذراندمیهم اطراف سالن راازنظرم یبودندوگاه ییرایپذ لیوسا

من است ونه  ی نجاخانهیکه انگارا منثارم کندبه خاطروسواس یاجانانه یترددافکارم پس گردن انیوددرمنب
 .گذراندینجامیوروزش راا رواوشبیام

 .شوک داشتند کی ازبهین شترازمنیگرفته بودکه ب یجون راکه چنان جو نیونسر نیریش

برانداز  نهییخودم را در آ گریبه اتاقم رفتم تا بار د و آشپزخانه ییرایپذ انیآن دو نفر م یاز رفت و آمدها کالفه
 .حاصل کنم نانیکنم و از مرتب بودنم اطم

 یهاکرده بود. چشم ترمیرنگ حج یرژصورت یواسطهکلفتم را به یهاصورتم نشانده بود و لب یمحو رو یشیآرا
بودند و  ینوران یطرز شگفت آورها امشب بهچشم نیقاب گرفت و ا اهیس یرنگم را هم با مداد یادرشت قهوه

 .دندرنگ داده بو رییتغ نگونهیآن گذاشته که ا یشفاف رو یاشهیش ییگو

بود، زدم و  دهیصورتش دو یدر خط به خط اجزا یبه زندگ دیآرام نوظهور که ام یحواله یبر لب چشمک لبخند
 ...ایخوب واسه خودت شاد طون؟یگفتم: چته ش

با  میهاتمام غصه ینازک کرد و گفت: چرا خوشحال نباشم وقت میبرا یچشمشتپ نهیینگاه نشسته در آ برق
 دند؟یبارشان را از وجودم برچرنگ باختند و کوله ریآمدن ام

 گربهیکدیبه  یوبانگاه میشد خیدروسط سالن م یبساطش راجمع کردزنگ منزل به صدادرامدوهمگ دکهیخورش
 . میخودامده بطرف درب سالن شتافت

 وارمانعیکه باگرفتن ازدرود میشو نینقش زم مانیبودهردو کیونزد میبه هم برخورد نیریراه من وش یهاانهیم در
 !!!میفرودمان شد

 !رکردمیگ مینوزده سالگ یاهایرو انیم ییجا
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 ...کردمیودست گل به دست تصورم کیش یکه اوراباکت وشلوار ییهمانجا

 نیچن کیبا تصور  نشستیو لبخند بر لبانم م رفتیم غنج منبودم و دل شیب یوقتهااوجوانتربودومن نوجوان ان
 ..یروز

 یدرخشان اش وگلها یچاله ها اهیوس ,خاطرات راونگاه دوختم به لبخندمردانه  یها هیلرزانم کنارزدم ال بادستان
 ...که به سمتم گرفته بود یا دهیارک

 ...را یمرد نیچن کی کردمیم نیراومن تحس قمیعال دانستیم

 .دسته گل راازش گرفتم وبنظرم مسخره امدتعارف کردنش یرباتشک

 .کرد یخوشبخت یارزو میگفتند وعموهوتن هم پدرانه برا کیتبر دبرادرانهیوام انیوشا دمیمرجان بوس خاله

 ...را یخوشبخت یارام قدمها یصدا یحوال نیدرهم دمیزشدندوشنیت میگوشها

مابه  یکه به مناسبت شاد یعمووخاله وشاد یانه عاشق یونگاهها نیریش یخنده ها انیدرم ستیدورن
 .پابودنهفته است

 کردمیومن فکرم رفتیم سهیحرکت مسخره اش ر نیهم ازا کردوخودشیسرخوشانه م نیریراش تعارفات
 کجاموند؟ ییپس دا مامان：درمقابلشان کردمیم دسرراستیبودندمن چگونه با بهیاگرمهمانهاغر

 .زمیادعزیم_

 .شسته بودم وافکارم درگردش بودندن هیدورترازبق ییجا

 فیتکل,گربگستراندید یرابربام خانه ا شیخوشبخت ی هیتاسا رفتیرمیکه اگرام کردمیروزگارراوزن م یها نییباالپا
 شد؟یقلب زخم خورده ام چه م

ومال کس  دازفکرنبودنشیخانواده نداشتم وتنم لرز نیباا یگروصلیکه د رفتمیوقت به کجام ان
 خانم؟ یکنیرمیکجاس：گرشدنشید

 .ریام ممنونم：دوختم به چشمانه به شدت کنجکاوشده اش ولب زدم نگاه

 سالم：بودند دهینرس یریچشمانمان راکه هنوزبه س یداهنربایبر نیریش یراراحت کردوصدا المیخ لبخندش
 ؟یکجابود,جون ییدا

سرازسالن خانه دراورده  یزمانکه فرهادچه  دمیشیاند نیکه سرپاشده بودندنگاه کردم وبه ا نیریبه سا یجیباگ
 ...سازدیم ییعشاق را سربه هوا یایاست و دن

وبه دهان شخص تازه واردچشم  میدوباره نشست یوبعدازتعارفات معمول همگ میاحترامش به پاخواست به
 .خاک کردن اقاداماد یبرا شدمیاماده م داشتم：میدوخت

 .یمن باش ی دتوجبههین باجون؟شمااال ییدا میداشت：ربالبخندگفتیدوامیخند نیریش

 .من بادخترم هستم,شماسنگرت پر_
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 ...ستیبددرد میکس یب

 ...ابداستیدن یدردها ی اصالهمه

 .یکس ینداشتن پدرومادروب,یخانمان یخواه ب,فقرباشد خواه

 .راکدر کنندوذهنتیمعنام یبه طرزبد تیهارابرا سوزانندوجملهیشان قلبت رام همه

پدرم که  یمادرم راترک کردوالبته خانواده  یستم وقبلترش پدرمادرم که مادربپدرم ه ونیرامد میکس یب من
وحاال چنبره  دهیکه نسل به نسل چرخ, ستیهاموروثیماریب یهم انگارهمانندبعض یدرزلزله جان باختندوبدبخت

 ...ارام：متورمم یزده درگلو

 یتضادفاحش شیطنزکه البته بالحن جد کردوسرش راتکان دادوروبه خاله به یزیاخم ر,دیراکه د میا شهیش نگاه
 .سراصل مطلب میبر گهید ستیبهترن,جون خاله：داشت گفت

 .چشم,بشم خاله  فدات：دوگفتیخند خاله

 .ها زشدهیپسرخاله صبرت لبر ：گفت ریروبه ام,به فرهاد یباچشمک انیشا

 .انینکن پسرموشا تیاذ：به دلم ننشست وخاله گفت شیلبخندزورک

خوردن از دست  ییبه چا یخواستگار ینیریو رو به من گفت: دخترم ش دیاش کشنهبه چا یدست عموهوتن
 .عروسه

 .طرف آشپزخانه رفتمبه ریگفته سربه ز یرنگ گرفت و چشم میهاگونه

 !بود؟ میامشب چه مرگ دانمیو نم دیلرزیم میهادست

 !مضطرب بودم؟ گونهنیو من چرا ا درفتنیام به شمار ماز خانواده ییشان جزاست که همه نیا هیمثبت قض پؤن

 .ستمیاستکان را از دستم گرفت و با نگاهش فهماند که کنار با جوننینسر

 .دادیم میرا که به جانم افتاده، درک کرده بود که با نگاه مهربانش دلدار یهم استرس او

 ختهیا که همانند آب رذهنم ر  یرهیبکشم و فکر ت قیعم ینفس گفتیبه من م یمواقع نیدر چن شهیهم ریام
بهتر از  یگاهیکه جا اندازمیها بزباله انیدر م نمود،یم اهیو تمامش را س کردیم یشرویپارچه، در مغزم پ یرو
 .ندارند نیا

 .شان همان استکه نگاه همه دمیشیکردم و اند امزدهیخشک یهاهیر همانیم قیعم ینفس

شده با وزش  فیکث ادیافکارم که از سکون ز یهابشورهو من حساس شدم و آن قسمت از آ شهیهم همانند
 ...: دخترمردیگیم یو احساسم را به باز خوردیتکان م میمال یباد

 ییدر دستش خودنما نیدارم به التدوستت زیر یکه نوشته خچال،ی یرو یرا از مگنت آدمک کچل شده چشمم
 .دادم نیکندم و به نسر کرد،یم
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 .هم نهاد یرو یرا به آرام شیهاپلک را مقابلم گرفت و ینیس

ساکن شده در وجودم  یهودهیو به خودم تشر زدم تا استرس ب ستادمیا یاخروج از آشپزخانه لحظه هنگام
آشپزخانه را  یپهن که ورود ینییطرف سالن در طرف چپ و بعد از ستون تزو به دیایحساب کار دستش ب

 .پوشش داده بود، رفتم

 .باز شد ششیبود که همزمان ن انیباال آمد، شا که سرش ینفرنیاول

 .نثارش کردم و به طرف عموهوتن قدم برداشتم یاغرهچشم

شد،  یکه ناگهان برفضا مستول یسکوت نیرا چرخاندم و ا ینیرا گرفت و من هم س یو تشکر چا بالبخند
 .ها تکان نخورندستکانرا فشردم تا ا ینیس یرا به لرزه انداخت و من با تمام قدرت دسته میهادست

 ینیپاسخ نگاهش را بدهم، بعد از گرفتن هردو استکان س نکهیگرفتم و بدون ا ریها را مقابل اماستکان نیآخر
 .دادم رونیام را آرام و نامحسوس بنشستم و نفس حبس شده میقرار دادم و سرجا زیم یرا رو

 !زبان چرخاند: حاال اصل مطلب هدیرندیخ انیاز نشستنم نگذشته بود، که شا یاقهیدق هنوز

که  نهیمطلب ا اصل：اش رابعنوان طرف عروس اجراکرد فهیکردوباالخره وظ یعرض اندام نیریش
 .هم به سالمت ینکرد,که مبارکه یقبول کرد,تولدشه خیاقادومادمهرعروسم تار,

 مثلثایادنیدن,اورد یم یاگرخوشبخت هینبودم ومهر یمهر نیکه من اصالموافق چن دمیگز لب
 .کرددردلهایجادنمیبرموداا

 یدوپسرخاله ودخترخاله  نیشدومن باعجزچشم دوختم به فرهادوباالخره اوا رمانعیراخواندم که ام نامش
 ینیبه عقب نش میرتصمینبودم وبااخم وحشتناک ام یهم راض نیکه من به هم,به پانصدتاسکه کرد یلجبازراراض

 .گرفتم

وبه ,ربرگزارشدیام یشدنها ینشسته برقلبم وعصب یوگاه حسرتها یوخخنده وش انیدرم میخواستگار مراسم
 .میمدت انجام ده نیرادرا مانیعروس یخواندتاکارها مانیدوماهه برا یا غهیص دبزرگترهاعموهوتنیصالح د

 یرفته بودبرا رهمیجون کمک کردم تاظرفهاراجمع کندوام نیبه نسر,خوب ترکمان کردند یباارزوها مهمانهاکه
 .خواب

 .به بعدم نیمردازا هیندادم وقانعش کردم به خستگ دانشیم یول,دلم گرفت یاندک

اماشناخته  کندومنیباالفرستادوبهانه اوردکه فردامرتبشان م یکردم بااصرارمرابه طبقه  نیکه کمک نسر یکم
 .رودیخواب نم یبرا زنکردهیظرفهارانشسته وسالن راتم یتکه  نیتااخر دانستمیبودمش وم

ربط دهم واوهم حق  یاتاق کنار ی دهیادم خواب یتوجه یرابه ب میخستگ خواستیم واصالدلم نمبود خسته
 کردمیم یخواه ادهیاول ز دازهمانیاستراحت کندومن نبا یکار یروزخسته کننده  کی انیداشت که بعدازپا

 .میودسقف هم باهم نب نیرهمیداشتم االن ز یکه اگرخانواده ا,باشد میهرچندکه امشب شب نامزد,

 .را از بربودم،باال بردم شیکه جا دبرقیزدن کل یازدراتاقش گرفتم وبه اتاقم رفتم و از پشت دستم را برا چشم
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 .را بست میهاکرد و چشم چیپلهیتیرا ف یکیتار کبارهی نوربه

 شیکتم که صدا یانداختم ودست بردم به بازکردن دکمه ها زتوالتمیم یصندل یرو یراباکالفگ شال
 د؟یطول کش درکارتچق：اندمازجاپر 

چشم دوختم ,کردیتختم ولوشده بودوبالبخندژکوندش نگاهم م یپشت سرم که رو هیبهت به شخص پررو با
 ....خسته امایکن ب زودلباستوعوض：بصورت کامالخودکاربسته شد شیبعد یودهانم بازماندکه باجمله 

 .نثارش کردم رلبیز ییرابرداشتم وبه حمام رفتم و پررو میمکث لباسها یبعدازکم

 .راهم عوض کرده بود لباسش

 .نرفته مرا ادشی نکهیلبم تناقض داشت ومن خوشحال بودم ازا یبالبخندرو میرلبیز یغرغرها

 ارام؟ یخوشحال：گفت تیبا جد ستادویکه خارج شدم مقابلم ا ازحمام

 .تمیورضا یمهم بودخوشحال شیچقدربرا

 .قدم قدم دور شدومنیم کمیقدم نزد قدم

کردوزل زددرچشمانه  وارمیشدواوهم چفت د نیدستم پخش زم ریگ هیسرم که برخوردکردم لباسها وارپشتید به
 .قرارم یب

 .رانداختمیخواستنش راوسربه ز اوردمین تاب

ام بردوسرم راباالاوردوارام وبالحن خاص خودش  رچانهیرا ز گرشیسرم داد و دست د یوارباالید هیرا تک دستش
 ...ارام یبدون خوامیم：گفت

 ...که خواستمت یبدون

 ...دارم دوستت

 ...رقمه ازدستت بدم چیه ستمیوحاضرن عاشقتم

 ؟یدیفهم

 هم هست؟ نیبهترازا یحال,ایخدا

 بفهماندخواستنش را؟ یا وهیعاشقانه دوستت بداردوبخواهدبه هرش یکس نکهیا

 .ریدارم ام دوستت：فرابدکنمس یدراهیکه غصه هارابا,ستمیگرتنهانیکه د,ایپشتم هست تاته دن بفهماندکه

 .شرم ارام ارام رخت بربست,نرم نرمک برلبانش نشست  لبخندکه

ام وقطره  رچانهیز شیدستها یاتاق راترک کردومن دست گذاشتم رو یریراپس گرفت وباشب بخ شیها قدم
 !!!ومن ممنونش بودم تا همان ابد,رازمزمه کردم  رشیبرصورتم نشست وشب بخ یاشک



 

 
53 

 یشدوتاوقت میتمام کابوسها چهیوحضورپررنگ شده اش نسخه پ دمیخواب یرامبخش خوشبختراباقرص ا شب
 کوچک؟ ییایمیش یبه ان ماده  یازیاوراداشتم چه ن

 .گفت کیدتبریرابا تشیوازهمان شب اول موفق میایدن ابندبهیهاراه ن یاهیگرسیراگرفته بودتاد میدستها

آبرنگ  یکه استفاده شده بوددران ازانواع رنگها,را دمیجد یندگاوردز  ادمیراگشودوبه  دچشمانمیتاللونورخورش
 .یهست

که درمان تمام  دانستیرمیواگرام وانگانیهمانندد دمیخندیتخت وتن به اب سپردم ومدام م یازرو دمیجه
 .شدیاست قطعازودتردست به کارم میدردها

 یتم.انقدرنگاهش کردم تادوباره غباررونوش شیبر رو ررایبخارگرفته هاکردم واسم ام ی شهیش یرو بابخاردهانم
 .ومن بازتکرارکردم کارم را,ان نشست 

نوجوان هجده ساله نبودم که  کیوچهارسال سن داشتم و ستیام گرفت ازحرکات کودکانه ام که من ب خنده
 .کنم یناپختگ نیچننیا

 .راگرفتم نیریش یختم وشماره ازلباسم اندا یخال یبه کشو یگذاشتم ونگاه سهیام راداخل ک رهیت یلباسها تمام

برم  خوامیم：کردنشان ، گفتم یراه یبرا گذاشتمیم هایاهیس یرا کنار باق اهمیس یمانتو نیاخر همانطورکه
 باهام؟ یایم, نیریدشیخر

 .داد تیااشتیبشه بادن گهید کردمیفکرنم,عجب  چه：زدوگفت یسوت

 گهیساعت د کیتا,باشه：ام بود لهیردن من ازپاو رونیب شیکه تمام سع ییبه او گرفتمیداشت.خرده نم حق
 .اونجام

 .بردم وبه اشپزخانه رفتم نییهاراپا سهیزحمت ک به

 .گاز یجون پا نیبودونسر زنشستهیم رپشتیام

 .ازاونشستم یصندل کی یکردم وبه فاصله  سالم

 .زدومن منظورش راگرفتم شیکنار یصندل یرارو دستش

 .گرفتم یکارخودش بودوحواسش به مانبودانداختم ودرکنارش جاکه مشغول  نیبه نسر ینگاه یرچشمیز

کردم جداشوم که برفشاردستش  یسع نتمانیبب نیممکن بودنسر نکهیازا دهیانداخت دورگردنم ومن ترس دست
 .دهانم گرفت روگردومقابلینون وپن یافزودولقمه ا

 .آمدینمو البته که خودم هم بدم شیگرفته بود از لجباز امخنده

 ینگاهمان نکند نفس راحت کرد،یم یازاشپزخانه که سع نیازدستش ندارم وبعدازخروج نسر یراه فرار دانستمیم
 شوهرتم اره؟ گهیکه من د یدونیم：دمیکش

 ...خدابه
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:من  د،قطعیایدباالبیکه با ییجاو نفسم را ازهمان کندیام ماش دستپاچهقسم که رنگ و لعاب نگاه تازه خدابه
 .جون نینسر شیرپیام کشمیخجالت م

 .یکن دعادتی.بایدبکشینبا：کردوگفت یزیر اخم

 ...بستم ششیبه ر ییوزورگو دمیکوب شیبه بازو ارام

داره بده  اجیاحت یک نیجون.بب نیلباسامه نسر_دخترم؟  هیهاچ سهیک نیا：دمیراازسالن شن نینسر یصدا
 .بهش

 برنامت：تر  نیکار مطم نیکردو مرا در انجام ا دمییدر چشمانم لبخند زد و تا رهیدرچشمانش گفتم وخ رهیخ
 امروز؟ هیچ

 ...به تنم شدیگوشت م شیهالقمه بیراکه مقابلم گرفته بود ، مشتاقانه گرفتم و عج یالقمه

 .میایناهارم احتماالن ی.برادیخر میریم نیریعسل است : باش ینیریش اریزهرم از دست  ،یعاشق که باش اصال

 یکنیم یسع نمیبیم شمیم خوشحال：زدوگفت میشانیبرپ یشحال برخواست وبوسه اراوخو دمیخر دانستیم
 ...یکن یزندگ

 .امی.ناهارنمادهیکارم ز منم

 .زودتراغازنکردنم است یبرا روکاشمییتغ نیهم خوشحال بودم ازا خودم

قد و  یرهیخ انیمومن در آن  آوردیام درمگرفته یچانه یو زبانش را برا کردیزق مزق میشانیدر وسط پ ییجا
 .دادمیخروج از سنگرشان را م یاجازه میهاکت و شلوارپوشش به خنده یباال

 .کردیم هااضافهیبه قبل یدیخر میشدیم یهرمغازه ا دوداخلیکشیرام دستم

 .بودم شیمخالفت نکردم وهم پا شیپ یدفعه  برخالف

 یکه چه لذت دمیشیاند نیبه ا انمیهایخنده ها وشوخ انیودرم میگرفت یرونیوب یلباس خانگ چنددست
 !!!کردن یرازندگ یزندگ,دارد

گوش فلک راپرکرده  میوخنده ها دمیخندیکردندمیاطرافم که گاه باتعجب وگاه سرزنش نگاهمان م یادمها الیخیب
 .بود

 .کندیبه ادم منتقل م ییبایز ستندحسین شیب یا بهیکه غر انتیگرفتنه اطراف دهیناد یگاه

که افکارپوچ  گذاشتمیگرنمیود,کردن را یبودم راه وروش زندگ ادگرفتهیتازه  ییمچوکودک نوپازنده بودم وه من
 .قلبم راپژمرده کند یتازه جان گرفته  یجوانه ,مالمت گر یها رونگاهیودست وپاگ

 .را میهایتاله نکندخرمن شاد دمیراسفت چسب هاوافسارشیاهیجوالن دهم به اسب سرکش س خواستمینم

 نیریوش میخنک مهمان کرد یدنینوش کیخودمان رابه ,دیاعت وقت گذراندن درمرکزخرازچندس خسته
 ؟یتاحاالکجابود,تودختر یچقدرکارداشت,ارام یوا：گفت
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خودتم که  به：بودم رکردهیگ میده سالگ انیدرست در م ییجا رکردومنیاب پرتقالم گ وانیل اتیبه محتو نگاهم
 .بدنگذشته

هست  یزیچ کی شهیوهم,ییه کمترازمال من نبودکردم واودست بردارنبودگوک دشیخر یها سهیبه ک یا اشاره
 حاالکه：بکشد زانتیازعز یراکس تشیوکبر,که اتش بزندخرمن ارامشت را

 .شمال وجلوبندازن یبرنامه  کنمیم دواحمدهماهنگیباام,میدامونوکردیخداروشکرخر

خط  دنشیکش شیهردفعه باپ نیریتاش,انجیقصه راهم نیا کردمیم دتمامیبا زومنیم یمشت شدندرو دستانم
 .امیده باربهت گفتم که نم فکرکنم：نکشدبه اعصاب نداشته ام

 یبودنها یاوردوترس داشت جد یم یرابه جا تیرسم عقالن نیریبودکه ش یمواقع نیازنادرتر نیشدوا یجد
 .یباشه عزادار یکاف گهیکه د کنمیفکرم منم：چزاندیکه ادم رام کبارشی یسال

 مونمیپش：درمانم یبودکه خبرداشت ازدردب یاوتنهاکس,اش  روخانوادهیرازامیتکان دادم که غ یکالفگرابا سرم
 .نیرینکن ش

 .یفرارکن یتونیکه تااخرعمرت نم یدونیتوهم م_ست.  دهیفا یکه اصرارت ب یدونیم

 .ستیفرارن_

 ....؟یپس چ_

داشته  یعاد یزندگ هیو یموشش کنفرا یتونیم نصورتیکه درا تیباواقع یدروبروشیارام.با یش یدقویبا
 ...ادیکنارب طیشرا نیباا تونهیچقدرم یکنیفکرم,شوهرته نیبعدازا یول,روانشناست بود رتااالنی.....امیباش

 .یبراوردشون کن دیازت داره که با یانتظارات هی شیزندگ کیاونم به عنوان شر باالخره

عابربه ذهنم هجوم  رچراغیبودکه ازان شب ز یاتیشدنه واقع انیب ی جهینشست نت میکه برسرراه گلو یبغض
 . شدنددرصورتم دهیشکل ممکن کوب نیدرفرارداشتم واکنون به بدتر یاوردندومن سع یم

 .دنمیدرفروپاش یسع نیریبه سرپاشدن دارم وش مینبازم ومن تصم نیشترازایتاب برخواستم

 .ادمراه افت هابهیازسردرگم ییاینکردم وبادن یتوجه شیصدازدنها به

 ...واصالدرکجاهستم اکنون رومیبه کجام دمیفهمینم

 .کردنددردنداشتندیخورده ام برخوردم کرزخمیکه به پ ییها تنه

 ...حس شدم یدرجسم وروحم حس کردم وب شیپ یدردراساعت

 .درحال خم شدن بود کردندوکمرمیم ادگزگزیازراه رفتن ز میبه خودامدم که پاها یزمان

 .میخال یم وبه دستهابه اطراف انداخت ینگاه

 .رافراموش کرده بودم فمیمانده بودومن ک یادیمسافت ز تاخانه
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 . ترازمن دران لحظه خودمن بودم چارهیب

خواب به نبارذهنیجسمم که کم ازدردروحم نبوددوباره حرکت کردم وا یتوجه به دردها یزدم وب ربغلیدستهاراز
 .درانشانم ده رخانهیتامس دمیطلب یاریام را رفته

امانگران خودم بودم ,کردیم میودلسوز خواستیرام رمیازاوکه خواهرم بودوخ دمیراگفت.نرنج قتیحق نیریش
که موازماست ,ریهمچوام یعمرباکس کیخواهدیچگونه م,دیفروپاش نینچنیا نیریش یجمله  کیکه اگربا یخود,
 کند؟ یسقف زندگ کیریز ,دیکشیم

 .خانه گذاشتم نیکه پابه ا یاول بار ردماداویمقابلم چشم دوختم وبه  یغول اهن به

که هروقت پول برق راداده  ییراهمچوقصروحشتناک درکارتونها کشاندوخانهیووحشت چشمانم رابه هرسوم ترس
 .کردمیتصورم, دمیدیم,وصل بود ونیزیوتلو میبود

ر بزرگ و پرتردد با شه نیو اکنون ا رفتیبا مادر به شهر کوچکشان م کباری یاهفته دیکه شا ییروستا یدخترک
 ...کوچکمان بود یبرابر خانه نیکه وسعتش چند یاخانه

درکنارش  گرفتمیشدن به من راداشت ومن ارام م کینزد یاجازه  ربودکهیخانه وفقط ام یازاعضا گرفتمیم کناره
 .کردمیاوراپرنس سواربراسب تصورم میکودک یایودردن شیبه زمزمه ها سپردمیوگوش م

 .امروز اتیدارندباواقع ینیریترش وش یوچه معنا میکودک االتیبابودندخیز چه

حواسم به ساعت که ده شب  یمواجه شدم وحواس ب یازدل نگران یمیسالن راکه گشودم باحجم عظ درب
 .سرم یشدوبه اسمانه باال دهیدادکشیرانشان م

 !کنم؟ یرو ادهینقدرپیشدن هوانشدم وچگونه توانستم ا کیتار چطورمتوجه

خودش رادراغوشم رهاکردواصالهم به فکرتن دردمندم  نیریش یصورتم بودم وبه ان زدبهیکه زارم یلبخند ی متوجه
 ابانها؟یازساعتهاپرسه زدنم درخ دانستیاوچه م,نبودوحقم داشت

 .ارام ببخش：گفت یراپاک کردوباشرمندگ شیاشکها

 . ورفت گفت

 .مقابلم تنهاگذاشت یه شدت عصبانبه اشپزخانه پناه بردومن راباشخص ب بانیهم سردرگر نینسر

 ...به ساعت نبود حواسم：چشمانش بروحشتم افزود یرفتنددرمردمکهایشده که رژه م فیرد یها واژه

 !بود یجمله کاف نیهم

 .فعالش رافعال کند مهیساده که اتشفشانه ن یجمله  نیهم

 دحواستیبا یک：نمانده بود نمیااز  شیب یکه جان یدادم به درب ورود هیکه باالرفت درخودجمع شده تک شیصدا
 ؟یچ یعنی یا لهیپول ووس چیبودنت بدون ه رونیوقت شب ب نیتاا یدونی؟میجمع باشه ارام؟...ک

 ...جونم باالاومد یعنی：صورتم دادزد یمتر یچندسانت یشدودرفاصله  کیدنزدیکه نشن یجواب
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 ...زنگ زدم شناختمیم یبه هرک یعنی

 ...وچهارساله رو ستیزنه جوونه ب هینبودنه کنم  هیچطورتوج دونستمینم یعنی

 ...یعنی

 .را دنفسشیرشدوبریسراز میاشکها

تااخرعمرم پات  گمیکه م یدی؟نفهمیهان؟توهنوزمنونشناخت,اونارو یکنیحروم م یچ واسه：داد ارامترادامه
 ارام؟ یندار مانیمن ا ؟بهینطوربشکنیدایزدبا یحرف هیکه  ی؟هرکیچ یعنی ستادمیوا

 .به اومعتقدبودم یگریوهرکس د شترازخودمیتندتکان دادم که من براتند سرم

 ...داد یرا به درماندگ شیو جا دیچشمانش پرکش خشم

تنهام  یتوبخوا نکهی.مگه اچوقتیه,خانم شمیازت خسته نم چوقتیه：وزمزمه کرد تشیدرحصارامن دمیکش
 .یبزار

 . اغوشش زدم نیریش یوحس تجربه  نمانیبه ارامش ب یلبخند

 ی دختره：ها نیاول یعسل داشت تجربه  یمزه  میدوبرایراکش اازخودجداکردودماغممر 
 ...ادیاشکت درم عیوسر یکنیزرزرو.بروصورتتوبشور.باراخرت باشه بغض م

 .حساب اون بچه هم باخودم درضمن

لمان بارشانزده سا نیشودواخریپاسوزم م شهیکه هم نیریش چارهیوب شیکندبرایبه پام یکه دادگاه دانستمیم
 ینشدومن چون پرت شدم رو شیزیواوچ میشد نیبودکه بادوچرخه اش به دوچرخه ام خوردوهردوپهن زم

 .دستم شکست ,باغچه  یگوشه  ینییتز یسنگها

 .رشدیکتک بخوردکه به لطف خاله ختم به خ نیری.فقط کم بودشییرتماشایبه پاکردام یقشقرق

که  چارهیکه برسردخترب ییادهایمه متعجب بودند ازفروه, داشتیراهمانندخواهرنداشته اش دوست م نیریش
 . دیکشیم,ختیریم راشکیوسربه ز ستادهیا یازشدت ترس زبانش بندامده وگوشه ا

ازکارافتادن برده  یمغزم راتادرجه  هاراکهیدل مشغول نیبه حمام رفتم تاغبارا میدعاکردم ومستق شیبرا دردل
 رنقضشیگرچه ام,بود نیریحق باش یباشم وکم یکنم قو یسعراو میزندگ یها یوپاک کنم منف میبزدا,بود

 .که ان هم بخاطرقلب ناسورم بود,کردیم

 .دشواراست یذهن پرکار بس نیکردن ا یدوخالیطول کش یکم حمامم

که مخلوط  شیو ازگرما دمیکشیبلندم رادردست گرفته سشوارم هییطال ینشستم وموها زتوالتیم ی نهییا یجلو
 .گذاشتمیپنجره را باز م کاشیاتاق گر گرفتم و ا یگرفتهدم یشده بود، با هوا

به  یکه تقه ا کردندیمنعکس م نهییازخود در آ بایز ییبودم که نما مییطال یهاسیگ یهاپرش محو
 .رواردشدیدرخوردومتعاقب ان ام
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 .فرصت نکردم جم بخورم یحت

درزدن  قبال：ارتخت شالم رابرداشتم وبااخم گفتمهارارهاکردومن به خودامده بسرعت ازکن سهیک میبه موها رهیخ
 .یبلدبود

 یایدادم ب اجازه：وطلبکارگفتم نهی. دست به سدرزدم：گفت کترشدنشیبانزد ززدوهمزمانیام طنتیش یلبخند
 تو؟

 .یزنم：کردیکه همانندجوانان ناپخته رفتارم شدامشبیمردراچه م نیوا ابروباالانداخت

اگرهمان تق کوتاه راهم به  یحق رابه اودادم حت تیودرنها زکردمیم انالنگاهش کردم وحرفش رادرذهن بابهت
صدوهشتاددرجه  یکه فرق میروزها نیا یدرمقابل شخص به شدت پرروشده  اورمینخواستم کم ب یول,زدیدرنم

 ؟یدار کارمیچ,حاال خوب：داشت رسابقیباام یا

 اتاقش؟ امیبازنم داشته باشم که ب یماکاردحتیبا مگه：اورد رزبانمیعسل راز یتکرارشدوجوابش مزه  لبخندش

که بهت  نمیقشنگن.مطم داتیخر：شد دهیکش دمیخر یها سهینگاهم به ک شیمنطق یازاستداللها درمانده
 .ادیم

 .قمیبه سال تشیشدم ازاهم خوشحال

 .ادیبهت م یلیخ ییمویل：ترواردکرد یراکار یبعد یقبلش بودکه ضربه  ی رجملهیدرگ هنوزذهنم

 موهاتم：ریام یانتخاب خوبش وشاد نیومن ممنونش بودم بخاطرا میرابرا ییمویزلیخاب کردان شومانت نیریش
 .خوشگله یلیخ

 .چطوربه عرش بردهمسرش را دانستیبودوم یریغافلگ یمردخدا نیوا رمیلبخندم رابگ یجلو گرنتوانستمید

 .وغافل ازاطرافم کردمیرمیخودم س یبایز یاهایدررو

 یام به جازل زده ستادهیوسط اتاق ا میکنج لبها یبالبخند وانگانیچون د گراونبودومنیدبه خودامدم که  یزمان
 .شیخال

 گرمنید ی مهیدنیام گفتیکه م,را نیریش یحرفها یمعنا کردمیوحال درک م کردمیرمیبودم ودراسمانهاس سرخوش
 .گرفته میبرا یگریرنگ د یاست وبااون زندگ

 .ندارد یدگیجزپوس یارمغان ییوتنهاشوندیم لیگرتکمیکدیانسانهابا, یار

 یبدردنمک یدهندوحتینام یگربویهم د تیوشعارها یکردیرمیدرظلمات وهمت س یعمر ینیبیبه خودامده م یزمان
 .خورندیهم نم ابانیطرف خآن

 دهیچسب یکردم وکنارسطل زباله  چیتمام دردوحسرتهاوفلسفه ام رابقچه پ,ادهیعابرپ رچراغیز,اماهمان شب من
 زانمیودوباره او فتندبدنبالمین فتدوراهیبه جانشان ن طنتیجاگذاشتم ودرش رامحکم گره زدم تاش مکتیبه ن

 .ینیعزلت وگوشه نش کیوتار رتنگینشوند.راه من جداشدازمس
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 .نمیچراکه اکنونم راداشتم درکناربهتر,ازدست رفته ام  یکودک یبرا کردمینم ییسرا گرنوحهید

 .هابروندبه جهنم غصه

 !!!ارامه ارام باشم خواستمیگرنمید

 یراباهمه  یارام وزندگ یایبودندرادعوت کنم به دن ستادهیکه مدتهادم دربه انتظارورودا ییهایشاد خواستمیم
 .را مینوپا یدوباره بشکندسداراده  یتلنگر نیقبول کنم ونگذارم که کوچکتر شیرنگها

 یداشتندبرا یکوبیانهاهم پا ییکه گو ییاکوچک نگاه دوختم به ستاره ه یوباغلت دمیکش میرارو ملحفه
 .مانیخوشحال

بوددنبال کردن  ییبایقشنگم گشودم.چه حال ز یاهایرو یحواله شان کردم وچشمانم راباارامش به رو یا بوسه
 .به ساحل ارامش دنیارزوهاورس

را  شیهادلم گوش و جان ردیاش بمهراسان در نطفه یکیرا و آنقدر تکرار کردم تا تار هایدیسپ کردمیم مشق
بر لب شور عشق سر داده بود و تمام جان  یاحساسم با لبخند یقلبم که کنار باغچه یبایز یبسپارد به نوا
آن را  میصداکه قلب خوش ییبایز یهدر جوار تران یزندگ دنیرقص رینظیثبت تک تک لحظات ب یچشم شد برا

 .خواندیم

 رراقبلیرفتم تاام نییپا یرتب کردنه سرووضعم به سرعت به طبقه ترازقبل ازتخت کندم وبعدازم یپرانرژ صبح
 .نمیازخروجش بب

 یو او هم با لبخند گذاشتیجون م نیساعت مشغول خوردن صبحانه بودوسربه سرنسر نیا شهیمعمول هم طبق
 «بخند یطورنیهم شهیخدا حفظت کنه پسرم... هم »گفتیبا نمک م

 یرجایوکنارام رگفتمیازخودم سراغ نداشتم صبح بخ چگاهیکه ه یوباانرژ دمیپاش شانیبه نشاط صبحگاه یلبخند
 .گرفتم

تاشب منتظرش بمانم  ستمیمجبورن نکهیخوشحال ازا دومنیا یناهارم یبرا دکردکهییراپاسخ گفت وتاک لبخندم
روحم  ی هیکردم.نگاهش درنگاهم گره خوردوتغذ شیسالن همراه یتادرب اصل یخداحافظ یبرا

 عاشقتم؟ یلیخ یدونستیم：رادادورفت

 .کردم تیموفق یازمن فاصله داشت ارزو یلیاوکه اکنون خ یبرا رلبیقلب پرتپشم گذاشتم وز یرارو دستم

رفتم وچشم  بیبطرف درخت س,بزرگ خانه خارج شد اطیازدرب ح لشیدست تکان دادوبااتومب میبرا نکهیبعدازا
 .نمیبچ نیریش یبیس شیها به شاخه زانیسرخ او یها وهیان م انیچشم کردم که ازم

 شهیومن هم دنشیچ یقدم کوتاه بودبرا یبود،نظرم راجلب کردواماکم هیتر وقرمزتر از بقها که درشتاز آن یکی
 .دادیم میردلداریقدم وام یکوتاه یبرا خوردمیحرص م

 .دمیطلب یاریقرارداشت به  وانیا یزرویراکه کنارم یزدم وصندل میهجده سالگ اناتیبه هز یا خنده
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 یهاکوچک از پوست یرد ,دیدستم راخراش ی.شاخه انمیرابچ بیودست بردم تاس ستادمیا یفلز یصندل یرو
 .توجه به ان به کارم ادامه دادم یب یجذاشا، ول ینرم کنده شده بر جا

 .به ان زدم یپاکش کردم وگاز راهنمیپ یراکندم باگوشه  بیس یوقت

بزرگ  یمابرا میداشت یکاشت وچه ذوق بیناصرباباچندقلم درخت س خوشمزه بود.دوازده سال داشتم که,هووم
 .شدن وحاصل دادنش

مگه ,خوبه خانم" گفتیزدومیوناصربابادرجوابش لبخندم"ناصرقلماکمه" گفتیجون ذوق زده مدام م مژده
 "م؟یماچندنفر

 ...نداد یپشت ساختمان در خود جا نیدو درخت را زم نیا و

رادرگوششان  میزدم وخوشبخت میبه تک تک گلها یبه گلخانه ام رفتم.سر ساختمان راپشت سرگذاشته چیپ
 .نجواکردم

به گل قرمزرنگش  یدست دمیکشیم رزبانمیراز بیس یموردعالقه ام نشستم وهمانطورکه مزه  کنارکاکتوس
 .جسم یباشدکه غذا یبیروح است وخواه س یخواه گل باشدکه غذا,وازذهنم گذشت تفاهم رنگها دمیکش

 .نبودم ردرقفسیاس ی گرپرندهید من

 .نبودم مانیبدبخت یموروث یادامه دهنده  من

 . کنم به فرزندانم هیراهد یقطورراواراده کردم تاخوشبخت ی شهیر نیکردم ا قطع

 . گرفتم یوعشق دادم وانرژ ساعتهادرکنارگلهاماندم

 .حاصل یب یهایدلدار یاحتیو بدون قضاوت,ودل  شنوندباجانیم یجانداران دوست داشتن نیبودم که ا خوشحال

شاد  یام را در فضاو بعد قهقه« مثل من... طناز و کم توقع» پرعشوه دادم و زمزمه کردم یدهیکود به ارک یکم
 ...گرفته است یبه باز بیرا عج جنبهیدل ب نیکه ا ریگلخانه رها کردم و امان از ام

 .که کنجکاوم کرد دمیشن اطیازح ییصدا

 یاون دختره  به：شدیصداهاواضح ترم شدمیکترمیم راگرفتم وازگلخانه خارج شدم.هرچه نزدخورده ا مین بیس
 .دارم ادکارشیبگوب یغربت

 کردعمه؟یخطاب م نینچنیراا یشد.مگرجزمن چه کس نیزم خیم میوپاها شیدازصدایلرز تنم

تازه  ینفس,نینیشباالب نیاریب فیلحظه تشر هیشما,خانم جون  اخه：قلبم رافشرد نینسر یدرمانده  یصدا
 .مامان نجاستیا_... نیکن

هم سروکله شان  نیشدوبعدازگذشت چندلحظه عمه ونسر دهیهوازکجاظاهرشدکشی دانمینم الکهیبه ناز نگاهم
 .داشدیپ

 .عمه جون سالم：به زورازحنجره ام خارج شد میراگم کردم وصدا میدست وپا یکم
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 ...وحشتناک بود جوابش

 !!!بود دردناک

 .گرفت یصورتم جا انیم ییسرخ ازدستم رهاشدودستم جا بیس انقدرکه

 ؟برادرزادهیخودت فکرکرد شیپ یچ,ابرو یب ی دختره：رمنصفانهیغ یاندک شیلیامدنش اسان بودواماس حدس
 !کم بود؟ یدیباالکش راثشوکهیبهش.ارث وم یخودتوانداخت یراوردیمنوگ یمظلوم وساده  ی

 .چرادستم شروع به سوختن کرد دانمینم

رحمانه  یشده واوهمچنان ب سیخ میاشکها یدقت کردم متوجه شدم کل صورتم بواسطه  شترکهیب
 یخودتوچسبوند یکرد یچه غلط ستیمعلوم ن,گهید یپدرومادر یب：قصدکوتاه امدن نداشت تازاندواصالهمیم

 ...به پسره

 خبره؟ نجاچهیا_

عمه  یاومد：بازپس گرفته ام به تاراج نرود یاندک اراده  نیشترازایشدتاب میتکان دادهمه مان راوناج ادشیفر
 .قربونت شه

حدش داشت  یب تیرگ گردنش نشان ازعصبان یوبرامدگ رباالرفتیدست ام ,شیمتر یچندسانت ی درفاصله
 ن؟یارام وناراحت کن نیدیبه خودتون حق م یچه اجازه ا شمابه：درکنترلش داشت یکه تاحدممکن سع ییوصدا

 ... ردهکارک یدختره چ نیعمه اخه ا_

 !مادرودختردست بردارنبودند نیوارچسباندوامااید نبارمرابهیا ادشیفر

 م؟یبشنو گرونید داززبونیکه با میبود بهینقدرغریماا یعنی：زشدوگفتیعمه جان سرر یاماده  شهیهم یاشکها

 یمشدوک کینزد ی.کمنیحتمابود：ردروبرگرداندمیکه بحثشان باالبگ دمیصورتم ومن ترس یشدرو قیدق نگاهش
 ..فاصله گرفتم

 زد؟ کتکت：رابرگرداندوچشمانش گردشدندازتعجب وزمزمه کرد صورتم

 .دیدیگرنمینه تندتندتکان دادم وامااوانگارچشمانش د یرابه معنا سرم

متوقف  نینسر یبااوباصدا یکم یچشمانش را و بسرعت بطرف عمه رفت ودرفاصله  یدیگرفته بود، سف خون
 .بخاطرپدرت, پسرم：شد

 .برد یپ تشیعصبان یباال یدرجه  شدبهیم شیغضروفها یدیمشت شدندوازسف دستانش

 خوامینم گهید：رانشانشان داد یهم فشردودستش راباالبردودرب خروج یراباحرص رو شیدندانها
 .چوقتی...هنمتونیبب

 .مونیپش,پسر یشیم مونیپش：رگفتیروبه ام,شدیکه دورم یبه من کردودرحال ینگاه پرازخشم عمه
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 .ادنبردمیاز چوقتیذهنم حفظ کردم وه ی نهیبحث شدومن ان نگاه راتاابددرپس زم الختمیناز یتوزانه  هنیک نگاه

 .درحفظ ارامشش داشت تااوهم نشکندقلبم را یکه پشت به من سع یریهم رفت ومن ماندم وام نینسر

 ...ریام：شدم کشیجرات کردم ونزد یکم

 انیدرم رمیره اش که نشانه ام گرفت فکرکردم به تقصام شدانگشت اشا ینیبرگشتنش موجب عقب نش بسرعت
اسم  گهیکباردی یووادارم نکن که تکرارکنم.حت گمیبارم هی,کنمیدمیتاک,کباری یحت یندار حق：عمه  یهایکوته فکر

که جرات کنه  یکس یرو اابدبهمن ت یتابدونه درخونه  گمیخانمم م نی.به نسریاریمن نم یاون زن وجلو
 .دکنه بسته ستزنم بلن یدستشورو

 وجوددارد؟ نیباالترازا یارامش

لذت بخش  شیبانیاماپشت,کدرشده اش بابرادرزاده اش یرابطه  نکیعمه نبودوا چگاهیکه ه یازعمه ا ناراحتم
دادم که دستم راگرفت وداخل ساختمان  دتکانیی.سرم رابه تادادیرانم میجوالن به ناراحت یاجازه  میبود.خودخواه

 .اوردیب یخانم خواست تاپماد نیندم وازنسرمبل نشا ی.رومیشد

حرکت داد و خدا لعنت  شیها را در موهاآن یصورت دوراندستانش گرفت و کالفه چندبار به انیرا در م سرش
 .خونندهیکرده به انتظار شب نیکم یارا ندارند و گوشه مانیهایشاد دنیکند، دردها را که چشم د

گرفت و خواست آن را به پوست صورتم  داد،یم شیخش خبر از شدت ناراحتسر  یهاکه چشم نیرا از نسر پماد
نگفت.کرم را گرفتم  یزیدستش قراردادم.متعجب شدواماچ یبمالد.نگاه دوختم به نگاه کالفه اش ودستم رارو

 . نداشتم ازان یسهم میگکه درهجده سال میهایازفانتز ییبایز یایوغرق شدم دردن,وبطرف اتاقم رفتم

به خاطرات  یکه حت یبودم ازخواهر نینشستم وباجان ودل کرم رابه صورت ملتهبم زدم.دل چرک نهییآ یروبرو
 .کس یب گفتیزن به من م نیوحال ا,کردیودرهمه جادخترم خطابم م شهیکردوناصرباباهمیم نیبرادرش هم توه

 ..دانستیاونم

 .خانه وخانواده نیام بااشده  نیباعشق عج یرابطه  خواستیم یقیهم داشت که نفهمد.درک عم حق

را  شیکه صبور داکنمیراپ نییپا یطبقه  یمواجه باشخص به شدت عصب یچشمانم رابستم تاامادگ یاندک
 .قرارداده بود شیعمه به شدت موردآزما هایتازگ

به من وصورتم انداخت ودوباره مشغول کارش  ینگاه می.ندمیواورامشغول کاربالپ تاپش د رشدمیهاسراز ازپله
 .مواجه شدم شیکه باچشمان باران,کنم یاریزیم دنیرادرچ نی.به اشپزخانه رفتم تانسرشد

 شده قربونت برم؟ چت：درجانم گفتم ختهیر یشده جلورفتم وبانگران هل

روت  یلیخانم خ مژده：سرخ شده ام رانوازش کردوگفت دوبالبخندصورتهیکش شیچشمها یرابرو دستش
 زابهمیچ یلی.خکردنیوباهام دردودل م شدنیوهرشون ناراحت مخواهرش یازرفتارها شهیحساس بودن.هم

 .کنهیترش م یگفتنه من فقط عصب, فهمهیناصرم گفتنیاقاناصروناراحت کنن.م خواستنیگفتن.نم
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کم  یچیو گفتم: من تا شما رو دارم ه دمیاش را بوسسپردم و گونه یفراموش زیدست سحرآمرا به میگرفتگدل
 ...ندارم خاله

 .میدیرا چ زیته برلبش آرامشم شد و باهم منشس لبخند

 .امروزاومدمطب نیریش：به خنده نشست شیجد یکه سکوت را شکسته چهره میناهاربود مشغول

والبته که اوروانشناس هست وراه ,را شیپ یفراموش کرده موضوع ساعت نکهیوا شیبودم ازشاد خوشحال
 .بازاون سرخوش گفتیم یچ：کنارامدن بامشکالت راازبر

حال وروزش فکرکردم که  دنیمنم باد,گرفتم  یافسردگ کنمیگفت که احساس م یاومدروبروم نشست وباناراحت_
کم که حرف زدم  هیشدم. دمیام ونیمد ونیم نیا چارهیوشروع کردم باهاش صحبت کردن.ب گهیحتماراست م

 ".ضاتیمر چارهیب,یزنیم رچقدرحرفیام یوا"کالفه بلندشدوگفت

.به خدادپرس ییجا هی نیمنوببر نیخوب؟بابامن مسافرت خونم کم شده.پاش هیچ"ه گفتنگاش کردم ک باتعجب
 ".زنمایتوحموم رگ م رمیم, شمیم

دختربه  نیا هی....اخه چریام یساده ا واقعاکه：گفتم دهیبر دهیبر میخنده ها انیودرم رخندهیزدم ز یپق
 .یدیچیواسش نسخه پ یکه نشست زادرفتهیادم

 .دهانم را پرصدا قورت دادمکوت کرد و من هم آبس میبه خنده ها رهیخ

 .بخندارام شهیهم：سرچرخاندن را از من گرفته بود  ینگاهش اجازه یجاذبه

 ...ارشی یاز اندازه شیبود از توجهات ب ییقلبم تماشا یکوبیپا

 .کردم تااورابه خوداورم یمصلحت یجمع شدندوسرفه ا میلبها

 اره：اش رادردهان گذاشت وبعدازفرودادنش گفت مهیازبرنج اغشته به ق یدادولقمه ا یراتکان نامحسوس سرش
 میبر میپاش یهمگ,رخودشیالبته به تعب,گرفتن حاالکه مسافرت شمالشون به لطف ماکنسل شده میخانم تصم,
 .شیک

 .ازدستش بره یفرصت زارهیاصالنم：وگفتم دمیخند نیریش یکردنها یزیتندتند برنامه ر به

 م؟یم؟بریحاالچه کن,قایدق：تکان دادوگفت رفمدحییرابه تا سرش

 .ندارم یکه برنامه ا من：باالانداختم وگفتم شانه

 .بسپارم به کامران یمطب وچندروز تونمیمنم م_

 .وموافقتمان رااعالم کنم رمیتماس بگ نیریقرارشدباش

 شیوتذکرها دمیشن خاله راازانطرف خط یزدکه صدا غیج یدکلیامدنمان راازپشت تلفن شن انیجر بعدازظهرکه
راقطع کردومن ماندم درهدف  یگوش یبه من گفت وباخداحافظ راهیبدوب یرابه دخترناقص العقلش ودراخرهم کل

 .موجوددوپا نیخلقت ا
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 .شده بودم ازان رغافلیاتفاقات اخ انیبه باشگاه بزنم که درجر یگرفتم که سر میان روزتصم یفردا

کنج لبم مشغول کارم شدم  یشخندی.باندمییپایمدام م یرچشمیزمهساکه  یهایمحل یازب گرفتیام م خنده
 یب یچطور：درست بود شودوحدسمیدامیاش پ گرسروکلهید ی قهیاوردوچنددق یکه طاقت نم دانستمیوم

 ؟یخوبم.شماخوب_معرفت؟ 

 .امیدامروزبیعشقم کش,گهینه د_. یومدینم االنم：کوفت وگفت میبه بازو یشده ضربه ا یحرص

 .امیدامروزبی.عشقم کشدادیگرمید یه مهساحالسرگذاشتن سربه

 .دادیگرمید یسرگذاشتنه مهساحال سربه

 گلم؟ قیرف چته：کنم تشیاذ نیازا شیامدبیودلم ن دمیراکش لپش

 .کارداشتم گلم_مدت؟  هی یچرانبود：دوگفتیدرهم کش چهره

 .میهامشغول کارشد چهباب：شودینم,دشیعا میزیچ دانستینکردکه م نیشترازایب یباالانداخت وکنجکاو شانه

 .یبه سالمت_

 شیداره ارام.اگه کارامون خوب پ یفیچه ک یدونینم：نداشتند میبرا یتیاهم نیزهاکمتریچ نیوا رراداشتمیام من
 .ادیم رونیبره اهنگمون ب

 .هم که بدانم خواستمیونم دانستمینم

 .او یسرنوشت شومم رابرا کردمیم فیدتعریتاصبح با رراکهیبه اوام گفتمینم

 شینمتهایبیم یباشگاه راترک کردم وبزود شیهاییگو ادهیز انیودرم شیکردم برا تیموفق یگفتم وارزو کیتبر
 .شدندادمیرامتذکرم میامدنهایکه ن رباشگاهیمد یبه ارحم یتیراپشت گوش انداختم واهم

 .به حمام رفتم میخانه بازگشتم ومستق به

ست کردم  یمشک یمانده بودراباشال میکه برا یاهیس یتنهامانتومژده جون وناصرباباروکرد. یدلم هوا کبارهی به
 .ستادمیا نهییا یواماده جلو

خوشحال کننده بهشان  یخبر خواستمی.مردادمییرابه رنگ روشن تغ میدرذهنم زده شدوبسرعت لباسها یا جرقه
 نهییدرا دمیخودجد بطرف یبوسه ا ی.باشادکردمینبوداشنام گرافسردهید دکهیبدهم وبهتربودانهاراباارام جد

گالب ودسته  شهیش کیبمانم. یرتاکسرا ببرم تامجبورنشوم منتظ نمیگرفتم ماش میفرستادم وبه راه افتادم.تصم
 انیانداخته بودندم افاصلهیدن کیکه  ییزانوزدم.دلم چنگ خوردازکلمه ها شانیوکنارارامگاه ابد باگرفتمیز یگل

 .مانیهایشاد

 یلیکه خ دونمیم：معصوم هردوفرشته یبه چهره ها دمیپاش یشستم ولبخند سنگهاراباگالب
 ...شدیمعلوم نبودسرنوشتم چه م نیگرفتیودستم ونم نیتنهام گذاشتن.اگه نبود اوادماشی...دنمعرفتمیب

 ....زحماتتون کمه یبرا یاقدردانیدن کی
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رنگ  گهیشدم؟....د چقدرعوض ینیبیمنومامان؟م ینیبیم：خندان مژده جون کردم وادامه دادم یبه لبها ینگاه
 دختر؟ یپوشیکه م هییچه رنگا نیا یزدیچقدرغرم ادتهی.پوشمینم رهیت

 .کردم مامان...عوض شدم عوضشون：دادیشوراشک م یام مزه  خنده

 .نیداد روبهمیممنونم که ام یلیخ

 ...میرنامزدکردیمن وام,بابا اره：زل زدم به ناصرباباوگفتم ییبه بغض جدا ختهیام یبالبخند

 ...دنتونید ومدمیزودترن دکهیببخش

دخترم  نینگرانه ا گفتیم شهیهم مژده：خارج شد میازحسرت ازگلو یواه دمیبه سنگ قبرهردوکش یدست
 .فرهاد

 . است دوختم مینظاره گردردودل کردنها یازچه زمان دانمیرابه اوکه نم میباران نگاه

 بهش：داد لرزاندادامهیم یرااندک شیدامردانه که ص یوبابغض ستیچشمانه ستاره باران مژده جون نگر به
 تو؟ ینگرانه چ,میماهام که هست,هیارام دختره قو ,گفتمیم

 گفت：ان نبود یهارو یاهیازدست ظالم س یگراثریچپم که د یمن وزوم کردبه گونه  یدرویدوباره چرخ نگاهش
 .ترسمیم میازمر

 ...اماحاال,زاشتمیمادرانه م یتهایب حساسحسا هاشوبهیجوونتربودم ودلنگران اونموقع：زد وادامه داد یتلخند

 دهیند نگونهیومن فرهادراا گرفتیکه نفسش رام یجان به لب شدم ازبغض دومنیکش شیموها انیم یدست
 اره؟,ارام  میکه چقدردوست دار یدونیم：بودم

هات با یبرخورد نیجرات نداره چن یکس گهید：وگفت,نفس حبس شده اش ازادشد ,امد نییدپاییکه به تا سرم
 .رینه ام,نمیشیبعدنه من ساکت م یبکنه.دفعه 

 تمیازقلبم گذشت ومن عاشقانه دوست داشتم خانواده ام راکه ازهرجهت حما یصبح بهار یبه خنکا یمینس
 یکه دستم راگرفتندوقوت قلبم دادندومحرم کابوسها ی.کسانیبودندتاپشتم نلرزدبه هربادمخالف کردندوپشتمیم

 .شدند میشبانگاه

 .جان کودک ده ساله اش ختندبهیریودردم دهیدردکش یگرفتندازمادریکه جان م ییابوسهاک همان

 یلیبودم خاله.خ دلتنگشون：نوازشگرمادرانه اش شد یدستها یرایپذ میوموها دمیمرجان جون درازکش یپا یرو
 یلیدم.خب روبهشونیباام میرفتم خبرنامزد_بوده دخترکم.  نیسرنوشتشون ا_زودرفتن وتنهامون گذاشتن. 

 .تشونویخوشحال شدن.حس کردم رضا

 ضیمژده مر,ریبعدازام,اماخوب,دخترداشته باشن هیدوست داشتن که  شهیمژده وناصرعاشقت بودن.هم_
دوستم داره. حرکت دستش کندشدوقلب من  یلیرخیام,خاله _. دونستیخدام ی هیشدوبچش نشد.اون توروهد

 ...زدوست داشتنفراترا یزیچ هیکه دوست داره. معلومه：قرار یب

 زکم؟یعز یشد یچ：رابستم میدستانش گرفت ومن چشمها انیباشتاب صورتم رام ختیکه ر میاشکها
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 ........نکنه....نکنهمیک دونمیاصالنم,ندارم  یمنودوست داره؟من که خانواده ا هیرچیام,خاله _

داره  رتورودوستیم.ارونیبندازب خودوازسرتیب یفکرا نینشنوما.ا,سیه：گفت تیراباالاوردوباجد سرم
باتوهمات ذهنت خراب نکن ساخته ,نیحرفانزن.شماتازه اول راه نیازا گهیبخاطرخودت.به خاطرروح پاکت.د

 .نیزحمت باوجودتمام مخالفتهابناکرد یروکه باکل ییها

 ینافرمان مارمیذهن ب نیا یراباورداشتم واماگاه شیحرفها یرارهاکردم دراغوش مادرانه اش وهمه  خودم
 .ایخوشم باشه.خوب مامان منواستعمارکرد,به：تابم یب دازدلکر یم

 .حسودکوربشه چشم：وباخنده گفتم دمیام راباالکش ینیجداشدم وب ازمرجان

دلم گرفت وغبطه خوردم به  یچشم ورونبودم .فقط کم یگرفت ومن ب یکردوبسرعت انطرف مادرش جا اخم
 یایب ربغلتیز یبنداز, یم وغصه هاتوبقچه کنهردفعه غ یبه مامانم؟عادت کرد یگفتیم یچ：مادرداشتنش

 .چشماش چه قرمزشده نی؟بب یبازکن ششیپ

 .اقامون بشم زونیاو قهیمثل شمادم به دق تونمیکه نم من：اوردم وگفتم رونیب شیرابرا زبونم

 بهش؟ یبگ یزیچ یخواینم,مامان ,ا：برخواست شیقرمزشدودودازگوشها تیازعصبان یکارتون یتهایشخص هیشب

 :تکان دادورفت مانیبرخواست وسرش رابه تاسف برا انمانیازم خاله

 ...آرام گمیم

 ...: هوممیو چشم به سقف دوخته بود دهیتختش در دراز کش یرو

 بشه؟ ینطوریا کرد،یفکرشو م یهوم و درد... ک -

 ؟یجورجانم شده بود، عقب راندم و گفتم: چه یرا که خوره یفکر

 ...و تو ریسرم: ام یباال یرنگیب ریگ تفاوتمیز نگاه بو من اما هنو دیچرخ سمتمبه

 ...خب -

فکرشو  یسرسخت وک ریاز حدم شدم: خب به جمالت... آخه اصال اون ام شیب یاز خونسرد شیگکالفه متوجه
 ...باشه ییجا ریدلش گ کرد،یم

کنجکاو که  تینهایب یتخت داد و سرش را به دستش گرفت و با لحن هیآرنجش را تک د،یکه از من نشن ییصدا
 دختر... ها؟ یخورش کرد زیگفت: نکنه چ انداخت،یام مبه خنده

 ...نیدادیو بروز نمبوده نتونیب یزیاصال چ نکنه

باز شد. بعد  ییتا بناگوش از کشف معما ششیمحو بر لبن نشاندم که ن یطرفش چرخاندم و لبخندرا به سرم
 یهابهت لب انیو در م دمیخاصل کرد، اخم درهم کش نانیاطم شینکه قشنگ به باور ذه هیاز گذشت چند ثان

 م،یهاخنده انیدم و درمیطرف در جهدستش زدم که پهن تخت شد و به ریاش، دستم را باضرب زشدهخشک
 ...هیبق شیپ نییپا ایگفتم: خانم مارپل ... ب
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 دراهمیخواست تاام نیریوازش,تماس گرفت ودعوتشان کرد روفرهادمیرادرکنارشان ماندم وخاله با ام شب
 نانیاطم ینگاهها,انیشا یوسربه سرگذاشتنها نیریش یسرخوشانه  یبود.خنده ها یبگذارد.شب خوب انیدرجر

 .ماندمیمهربان م ی انوادهخ نیا ونیعمرم مد یلحظه  نیهمه شان حالم رابهترکردندومن قطعاتااخر,ریبخش ام

 .عالمه تنگ شده هیدلم برات  خاله

 .عالمه دل تنگت بودم عسلم هی منم：تپل و گرد شده اش کاشتم ودراغوشم فشردمش یبرگونه  یا بوسه

 خودت؟ شیپ یبریچرامنونم خاله：شدوگفت زانیاو یکم شیلبها

 .دلم حس کردم یرادرخانه  یابر یاهینگاهش کردم وس بابهت

 خواست؟یکودک چهارساله ازمن چه م نیا

 بزرگ وخوشبخت امدم؟ چقدردرنظرش

 شیمن چطورببرمت پ,زمیعز,جونم هیهان：راگرفتم وبافرودادن بغضم که ناموفق بودم درانجام ان گفتم دستش
 خودم؟

 ...رو یعل نیبب

 کنه؟یم هیوگر خورهیچقدرغصه م یدونیاگه توروببرم م من

اش که از ذات گانهبچه یبوددوخت و باسادگ یمشغول باز شیسن وسالها رهمیرابه برادرش که باسا نگاهش
 .غصه بخوره خوامیدوست دارم.نم یلیموخیداداش عل, خاله：گرف،گفتیاکش نشات مپ

 میهاملحق شو ربچهیتاباهم به سا دمیکودکانه اش زدم ودستش راکش یحرفها ینیریوش یبه تلخ یلبخند
 .میشرکت کن شانیودرباز

 . نجاجستیددرایرابا یعاشق

 .شانیا قهیچنددق یوقهرها هایاز ته دل کودکان وباز یخنده ها انیم ییجا

 تیلحظه بازگشت به پنج سالگ کیوحسرت  یشویکنده م یخاک نیاززم,اشانیر یب یبه دلها یکه بده دل
 .ماندیبردلت م

 .ندهد ندوازارتیننش تیدرگلو یدادکه درزمان نداشتنش غده ا دارجیرابا یکودک

 .کرد قیبودن تاابدرابه قلبشان تزر دوحسیمعصومشان رابوس چشمان

 دهیبه انتهارس یها دشارژکردمحبتیبا یهست وگاه ادشانی,نه  دمیاشای,محبتهارا یبرندگاهیادمیاز,گریدکودکند
 .جانشان را ی

 ...ماندیم رناخوداگاهشانیترس تاابددرضم نیشوندوایازهراس پرت م یدرگودال یراکه رهاکرد دستشان

 ...ازرهاشدن ترس
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عالم  یشکل ممکن مادر، فرشته نیبه بدتر تیهاراودرنهاحرمت میپاکشان نشکن یتامقابل چشمها میباش مواظب
 . میریرانگ شانیگکوچک بچه

که سالهاست مغزم  کنمینم ییدرحل معما یگرسعید ماندومنیم یذهنم باق اهیس یتاابدنقطه  پدرم
 .نگرفتم شترروحمیب دنید بیجزاس یکرده وجواب رخودشیرادرگ

 !گذشتم ازتو من

 .ربسازمیراباام میباگذشتن ازتوخوشبخت خواهمیم نکیوا یدخترده ساله ات رواداشت ظلم رادرحق نیکه بدتر یپدر

 .بردلم انداخت بیعج یترس میروزها نیا یهایخوش

 .یعادت نداشتم به خوشبخت من

 میهایازدستشان دادم وبازهم همانندکودک,محکم ومهربان را یخانواده  کیحس کنم لذت داشتن  یکم تاامدم
 .ییتنهافرورفتم دراعماق 

 ...رهستیام اکنون

 ...ماندن یگفته که امده است برا خودش

 ...ستیجورناجور کیدلم  اماته

 .گرفتنش دارم دهیدرناد ینهفته است ومن سع یدلنگران میتمام خنده ها پشت

 شیمجرد یفرهاد درخانه مینیبب میبرو گفتیم وانهی. دخترک دمیفرهادبر یکه به خانه  میگرفت میتصم نیریباش
 .نداشت ییدختر جا نیلغات ا یرهیدر دا ایچون ح یاو واژه کندیچه م

 .میمان یپشت درنم ستیراحت بودکه اگرن المانیاش رابه همه مان داده بودوخ دخانهیکل

 .درست بودواودرخانه نبود حدسمان

 .دارامیخریالمیو, کیاپارتمان کوچ نیا یجا ییدا کاش：مبل پرت کردوگفت یخودش رارو نیریش

 .ستیشترنینفرکه ب هیکار؟یخوادچیم：گفتم, رفتمیکه بطرف اشپزخانه م یباالانداختم ودرحال شانه

 .مونهینفرکه نم هی یول,نفرهست درسته هی：گرفتم رابیرشیراز یکتر

به ,یروبخور ییدا ی خوادغصهیتونم：گفتم,گذاشتمیم شیرارو یکه کتر نیکردم ودرهمان ح گازراروشن
 .فکرخودت باش

 .ارام,ا_

 .گهیرود یافسانه ا هیعروس نیراه بندازا,بال_

 .شهیبرگزارم یتااخرتابستون عروس گفتیدمیام مامان：دمیکش رونیب فمینشستم وتلفن همراهم راازک شیروبرو
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زمزمه کردمش  رلبیز,داشتم باازطرفشیز یامیپ,راچک کردم وطبق معمول هرروز یگوش یافتیدر یامهایپ ی جعبه
 گه؟یم یچ خاله：وگفتم

 خانمم؟چه خبر؟ یخوب：کرد گرارسالید یامیشدوپ امیپ افتیزودمتوجه در یلیخ

 ستحوا：هست ادشیارام فراموشکارکه به  فهماندبهیبودم که درهمه حال م شیهایبانیپشت نیهم عاشق
 کجاست؟

 . به اوانداختم ینگاه یجیراباالاوردم وباگ سرم

 .میکرتاالرولباس باشبه ف دازاالنیبا گهیم,مامان موافقه گمیم：کردوگفت اخم

 .میفرهاد یخونه ,زمیعز خوبم：کردم پیتکان دادم وتا دحرفشییرابه تا سرم

 خوب：به دست به طرف اشپزخانه رفتم یارسال رازدم وبرخواستم وگوش یدکمه ,که بلندشد یسوت کتر یصدا
 .یفکرش باش دبهیازاالن با, یخوایاگه سالن خوب م,خاله گهیراست م

 .گهینومیهم دمیام,اره_ست؟  ؟فرهادخونهیرفت یباک：گرفرستادید یامیگذاشتم که پ یکتر یدم داده رارو ییچا

 .ستی.خونه ننمیریباش：زدم ونوشتم شیبه دلنگران یلبخند

 ؟دارمیکنیم یباز امیدوساعته پ یباک：گفت یقلبم قرارگرفت واوعصب یدستم رو,دراشپزخانه که ظاهرشد دم
 . مدم دادم گل ییچا_. زنمایباتوحرف م

 .شدم ختنیر ینشست ومن هم مشغول چا یصندل یرو

چنگ زدم , دمیزدیم یرو یمصنوع یحواسش راپرت گلها یکشاندووقت نیرینگاهم رابه سمت ش امیپ یبعد تق
 ..مواظب خودت باشزمیبگذره عز خوش：یبه گوش

 .به دلم نشست بیعج امشیبودوقسمت اخرپ ییسالهاتنها ی جهینت لبخندم

 شد؟ یچ خونتون：گفتم, ختمیریرادرفنجانهام یکه چا یودرحالفرستادم  یممنون

 .به دلم ننشست یول,میدیرود ییدچندجایباام,واال دونمینم：چاندوگفتیراپ شیلبها

بعدش , نیروبخر ییجا هیعجله نکن که ,ادهیز وقت：نشستم شیروبرو یصندل یرامقابلش گذاشتم ورو فنجان
نگذشت که قرمز کرد ودادش به هوارفت  یا هیدوثانیراهورت کش یدادوچا دتکانیی.سرش رابه تا یش مونیپش

 .شد دوفرهادداخلیچرخ ددرقفلیکل نیح نیودرهم

نگاه کردوارام ,دیپریم نییکه باالوپا نیریوبعدش کردمیژکوندنظاره اش م یبه من که بالبخند متعجب
 خبره؟ نجاچهیا：گفت

 .راه انداخته بودبه نیریکه ش ییبا آن سر و صداها انداش حمله کردهبه خانه هایگمان برد که زامب شکیب

 نیریبه ش,انداختم  یکه شانه باالم یودرحال ستادمیهم ا دومنیکش رونیاب سردراب یرفت وبطر خچالی بطرف
 .سوخته نکهیا مثل：اشاره کردم وگفتم
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 .هنوزم درحال دست وپازدن بود نیریوکفشش رادرکمدگذاشت وبه ماملحق شدوش فیک

 طرفا؟ نیخبر؟ازا خوب چه:

 .ییدلمون واست تنگ شده بوددا_

 .زمیبر یاوهم چا یتابرا گرگرفتمید یفنجان

نشاندش ودرمقابل چشمان  یصندل یراگرفت ورو نیریکه کالفه برخواست ودست ش دمیبرگشتم فرهادراد یوقت
 .نشدکه یزیلوس.چ یدختره ,اه：زده اش دهانش رابازکرد رونیازحدقه ب

 .ازجات یخورینم تکون：اش تکان دادوادامه دادزدهچشمان بهت دمقابلیاباتهداشاره اش ر  انگشت

 .دلم خنک شد یزدم واندک یثیلبخندخب

سرفرهادبسرعت بداخل  دنیاوردکه باچرخ رونیب میملتهب شده بود رابرا یزبانش که کم تیهم باعصبان نیریش
 .شهیکارم شروع م گهیتماالتادوهفته د.احمارستانمیربیفعالکه درگ_ ؟ییخبردا شماچه：کرد تشیدهان هدا

 ن؟یاینم شیپس شماک ییدا ,ا：دیصحبتمان دو انیپابرهنه م ,سکوت کند قهیشترازدودقیهم نتوانست ب نیریش

 .زمانه نیدرا ستیمتیغم هم غن یب ادم

 .باشه هستم گهید یهفته  اگه：رودینم یگریزدیچ یپ یجزخوش فکرش

 .کنه فیزودترکارارورد گمیاحمدم به：انه گفتکودک یذوق دوبایرابه هم کوب شیدستها

 .نیریش یهایتمام جنگولک باز ی هیبوددرنوع خودش وپا ینوبر دهمیبرادرام

که باوجوددوخانم  دمیخجالت کش یومن ازخودم کل میسفارش داد رونیازب نیریکه به دستورش یبعدازناهار
اورابه خانه ,رانداد یکار یبودکه به من هم اجازه بانو  نیریش یوهمه اش به خاطرتنبل میریبگ رونیدازبیغذارابا

 دیدیدر آن لحظه او را م یو اگرکس ردمک شیهمراه یاز سفر با لبخند جاناتشیشان رساندم و در جواب تمام ه
بود  جانیو مساله ا رفتیچندبار به مسافرت م ینرفته است که سال یسفر چیحال به هکه تا به بردیگمان م

 . نگه داشت جاکی شد،یدوپا را نمموجود  نیکه ا

 زشیوخواستم سورپرا دمیراخر دهیارک,خودم یکردم.سرراه چندشاخه از گل موردعالقه  رحرکتیطرف مطب ام به
 .شیبه جبران تمام محبتها,کنم

 .کننده داشته باشد ادومراجعهی کیکه  دادمیبودواحتمال م بااخروقتیتقر

که به شدت اشنابودند.پاتندکردم وخودم  ییه ام راجلب کرد .صداهاتوج ییصداها ,درب مطب که شدم  کینزد
 .تاباندیوانگشتانش رادرهم م ستادهیبااسترس ا ینبودومنش یضیرابداخل انداختم.مر

 .سال که دانشجوبود ستیبوددرحدودب یردختریام یمنش

 قهیومدن .االن چنددقدخترعمه تون ا,یدیفرش خانم：سمتم امدوگفت دبهیبود.مراکه د یومهربان دخترخونگرم
 .ادیجروبحثشون بابرادرتون م یست که صدا
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 .ریجمله اش متعاقب شدبابازشدن دراتاق ام انیپا

 اخه：هم متوجه من نبودند چکدامیپشت سرش وه تیباعصبان رهمیازانجاخارج شدوام انیگر یالباچشمانیناز
 ...ر؟یبدبخت چشمتوگرفته ام یاون دختره  هیچ

 .دونمیم من

 ...م گفتممامان به

 ...براش سوخته تودلت

اماشک ,دیبگو یزیرابازکردتاچ رودهانشیصورت من رابه درداورد.بابهت زل زدبه ام,که درگوشش نواخته شد یلیس
 ...بفهم,اون زن منه,احمق  ی دختره：ازان خارج نشد یبودکه کالم یوارده چنان کار

 ...یاریاسمشوب یحق ندار گهید

 .من کرد یتمام ماندوان دونفرراهم متوجه  مهیاش نکه به من افتادجمله  نگاهش

 .سمتم حمله ورشد دوبهیچهره درهم کش البسرعتیناز

 .ودسته گل ازدستم رهاشد دمیعقب کش,شده هل

 .رشدیقدرتمندام ردستانیاس,کار ناتمام مادرش که در هوا  لیباالرفت در تکم دستش

 . رانشنوم کشیکرشوندتاجمالت رک میهادادم گوش هیپرت کردومن ترج رونیکشان اورابه ب کشان

 مادرودختر؟ نیمحقندا نیچن نیا یگذشت که به چه علت ازذهنم

 ؟اماخالهیچه گفت؟دلسوز یرود.راست نییپا مانیخوش ازگلو گذاشتندابینم نهایداشتند.ا لیدل میها دلشوره
 .که گفت بهش فکرنکنم

 ...ارامم：شیده بودم به دوستت دارمهاکر  هیبودم تمام احتماالت راوتک ختهیکه ازذهنم دورر من

 .به اسمم دهیچسب تیمالک میبه جانم نشست م بیدوختم وعج ,کردیبه من نگاه م یگنگم رابه اوکه بانگران نگاه

 .که دخترعمه اش به زبان اورد جستمیرام یزیچشمانش چ درعمق

داشتنش راحک کردم درتمام  دوست نکهیبه خاطرا دهمیشا,دمیرسیم جهیکمتربه نت, کردمیم شتردقتیب هرچه
 . نکشاندم راههیبه ب یزمان نیچن کیکه ,مغزم یخاکستر یسلولها

مبل فرودامدم  یتاب از دست داده ورو رمقمیکرد.زانوان ب تیکمرم قرارگرفت ومرابه اتاق هدا یرو دستش
 وانیول دمیب رانوشازا یاب مقابلم قرارگرفت وخودش هم درکنارم نشست.جرعه ا یوانیل هیوبعدازگذشت چندثان

...احمدقراره شیک میریم گهید ی هفته：ام را داشتشدهکهنه یها.لبخندم طعم تلخ بغضزقراردادمیم یرارو
 ...تو ی.راستشهیشروع م مارستانیکارش توب یاخه بزود,میکنه.بخاطرفرهادجلوانداخت فیکارارورد
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 هی,کبوتربال شکسته هیکه مثل  یوقعم اون：وجودم یلبم قرا گرفت و آتش انداخت به سرما یرو انگشتش
 اردتیوبه بابانشونت دادم.دلم برات سوخت.ازباباخواستم ب دمید نیمن توروازتوماش,یدیلرزیگوشه ازترس م

چقدرازمن  ادتهیارام. یبود یقو یول, یزدیوحرف نم یبود اکندهیتوخونمون هرچندکه ازدن یپاگذاشت یخونه.وقت
 ل؟یومداوایبدت م

 .دادیابه خاطرتوبه من تذکرمباب شتراوقاتیب

حرف  دادمیرمیهمش بهت گ نکهیخاطرا به：چشمانم یکردواشک رامهمان خانه  یدردناک یخنده تک
 .هیصداش چه جور,بایصورت ز نیا نمیبب خواستمی.میبزن

 ی...اماوقتسوختیدلم برات م,ارام اره：ان راازنظرگذراندوادامه داد یزدبه صورتم واجزا زل

دوست  گمینبود....نم یحسم بهت دلسوز گهید دمیبعدازچهارسال صدات وشن,بار نیاول یبرا
منم  نیارام...ا یمن ندار یبه دلسوز یازیباشم.تون دپشتتیمواظبت کنم.با دازتیبا کردمیداشتم.....احساس م

 .که به توجه وعشقت محتاجم

 یفقط کم,یخودراضدخترخودخواه واز  کیکذب  یبه حرفها دادمینم تیخوشحالش کردومن اهم لبخندم
 .نیهم,رشدمیغافلگ

 .رفت یگلهارادرگلدان گذاشت وبه اتاق اوردوبانگاه مشکوک یمنش

 انی.درمبودیذهنش م یرمعمایددرگیدخترجوان که حاالحاالهابا چارهی.برخندهیز میزد مانیشدن درهردو بعدازبسته
 !!!دهیچیپ یمعما نیبودن خودم درحل ا دازناتوانیرکشیقلبم ت, میخنده ها

 یامروز یجون به ناسالم بودن غذاها نینسر یپاستاپختم ودرجواب غرزدنها شیبرا,ریرابه درخواست ام شام
 .مدل غذاها نیاتاقش کردم که امکان نداشت لب بزندبه ا یبرگونه اش کاشتم وراه یبوسه ا

 .داخل ان یشدم به محتوا رهیقابلمه راچرخاندم وخ یوکم ختمیر ررادرظرفیش

 ربهیکه بعدازورودام ییشادبود.رنگها یپرازرنگها مانیایشداگردنیم دوقرمزوچقدرقشنگیسبزوسف,ودرنگهاب یباز
 بانو؟ یکنیم چه：نگه دارد میررابرایدندوخداامیبخش یروشن میایدن

 یجنابعال سفارش：اززبان او دنشانیشن یبرا دادندیقلبم جان م یهاعادت کرده بودم وگوش دشیالقاب جد به
 .کنمیرااجرام

 .شد کیکردونزد یومه

 .از دست داد شهیآرام پزو نم یپاستاها：وگفت دازپشتمیوقاشق رادرظرف چرخاندم.سرک کش دمیچرخ

 .حبس شد نهیبرگردنم نشست و نفسم در س یکنار گوشم، همانند باد گرم تابستان شیهانفس هرم

 یکرده بود، در قابلمه و عرق دلبرانه سرش را به موازات سرم خم نیچننینداشت که ا ینینشقصد عقب ییگو
 .نشاند میشانیبر پ
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و قاشق رابطرفش گرفتم  دمیچرخ ندم،یبه احساس خوشا توجهیاش مرا به خود آورد و بعمق گرفته یهانفس
 .ریام یبعدازازدواجمون سؤاستفاده کن یبرسه اگه بخوا خدابدادت：دگفتمیوباتهد

 .مییایح یازب دمیزکه ازدهانم خارج شدتمام تنم گرگرفت ولب گ جمله

 .ادبودیز یعادت ازسرخوش نیوا,ییگو یکرده بودم به خراب کار عادت

 .گشنمه یلیکه خ زودتربکش：معذبم نکرد نیشترازایزدوب یلبخندمهربون

 .ومن هم دوبشقاب راپرازپاستاکردم ومقابلش نشستم زنشستیم پشت

 .انجام دهم شیهرچندکوچک برا یکار توانستمیم نکهیبودومن خوشحال بودم ازا میپاستاها عاشق

 .بچه ها شیپ رمیفردام：بستیجنبه ام م یقلب ب شیهم به ر یفیتعر,بردیراکه به دهان م یهرقاشق

 .داخل بشقاب چرخاند و تا ته حرفم را خواند یرنگ عیمکث کرد و قاشق را در ما یکم

 هیبگذره.هان خوش：کردیخالفت نمبودبه حال خوبم باانهاوم یاماراض ,به عادت کردنم شیلیم یاندک ب انیدرم
 .راازطرف من ببوس

 .ریام گرفتیسراغتوم：وگفتم زبرگرداندمیم یآب رارو وانیل

 یدونیم：دیچیآرام آشپزخانه پ طیدر مح یبلند بایتقر یکه صدا ینیرارهاکرددربشقاب چ اوردوقاشقین گرطاقتید
 درسته؟,بچه متعلق به همونجاست ارام نیکه ا

 .ریام یمنونجاتم داد,تو_

 .ارام یرونداشت یکس：وگفت میکردبه چشمها زوم

 .کسه یهم ب هیهان：دیبه چشمانم دو اشک

 .کناربرادرشه,جاش خوبه_

اوقاتمان تلخ  نیشترازایکردم تاب یراخال دانیم دومنیا یکوتاه نم اورمیب لیکه تاصبح هم دل دانستمیم
 .میباعقده ها,نشود

 .رفتمیدرازونشست م نیودرهمان ح دادمیگوش م شانییهمنوا به

جماعت  نیا یا نهیزم شیدوست ارش باچه پ نیانداخت به اعصابم واصالا یخط م,لبش یشده رو لبخندپهن
 سرخوش رادورهم جمع کرده بود؟

 چطوربود؟：من هم نشستم وسرم رادرجواب لبخندش تکان دادم,که تمام شد اهنگ

 .رفتطرف و نیکرد برشکست：به ذوقش رفتم وبرخواستم یغره ا چشم

 .خوبه اتفاقا یلیچرا؟خ：اردکان بدنبالم امدوگفت همچوجوجه
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 .شمااره یبرا：به توهماتش زدم یشخندیشانه ام انداختم ون یرارو حوله

 خوب کجامشکل داشت؟_

 .یبد یتونینظرکه م_من منتقدم مهسا؟  مگه：درهواتکان دادم وگفتم یدست یعصب

 همچنان ادامه داشت؟ مانیبه چه علت دوستو رفتینم یجو هیدخترتو نیابم باا چوقتیه چرامن

 بگم مهسا؟ یچ：نگاهش کردم وگفتم کالفه

 .که ذهنتومشغول کرده یزیهرچ_

وسط  نیکه ا یزیتنهاچ,اهنگ افتضاح میتنظ,افتضاح یهمخون：شمردم شیسکووانگشتانم رابرا یرو نشستم
 !دگرفت؟ای یکوروش بودوتمام....اصالارسطوچهارسال تودانشگاه چ یبودصدا بیع یب

 .بود یا گهید زهیبزنه اخه.تصورم ازش چ فیدوتانت ورد تونهینم یکه حت نیا

 .شدینجورنمیا یکردیاگه کمکمون م,گهیرتودیتقص همش：ربطش دادبه من ربطیکردو ب اخم

 به من؟ یاونوقت توبندکرد,رادهیهمش ا گمیمهسام：دختراصالگوش شنوانداشت نیازحرص کردم وا یپوف

 .نیباش دنداشتهیدرصدم ام هی یحت：رهاکردم رراهمیت نیاخر دمیپوشیکه لباس م یودرحال برخواستم

 زشانیچ چیبودکه ه نیا تیداشت وواقع تیخودش اصراربه دانستن واقع یول,بق کرده اش ناراحتم کرد ی افهیق
 .بایاثرز کیخلق  یبرا,نبود لیتکم

 یارحم دمهمانیرارهانکندحاالحاالهابا شیپرخور یتپلش کاشتم وازذهنم گذشت که تاوقت یبرگونه  یا بوسه
 .نبود شیهایاز آب شدن چرب یبه حالش نداشت و خبر یریمختلف تاث یهانوشسبز و دم یباشد و چا

 . گردمیازباشگاه برم_ارام؟  ییکجا：که تلفنم بصدادرامد راندمیخانه م بطرف

 . میریه مسه شنب گهید یکرده.هفته  فیارام احمدکارارورد گمی.میخسته نباش_

 .ذوق یب یتودختره  یریبگ مرگ：رادراورد شیکردم که صدا یاوهوم

 باالنس برم برات پشت فرمون؟ یاالن انتظارداشت خوب：به ذوقش وگفتم لبخندزدم

 .یتوکه ورزشکار,یرفتیهم نداشت اگه م یبیع_

 .کردتلفن راقطع  ینمودوبدون خداحافظ یام بخاطرتصورم دران حالت بودکه اوراعصبان قهقه

 .سرنوشت راندم یانتها یربیبه مس رهیکردم وخ یکالم پل یب یراتکان دادم و اهنگ سرم

 .دیشدندوزمان رفتنمان فرارس یسرعت سپر روزهابه

 ستادهیدرسالن به انتظارم ا رکهیبخش به ام تیرضا یبارخودم راچک کردم وبالبخند نیاخر یاتاقم برا ی نهییدرا
 .وستمیپ,بود
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 یسفارشات الزم رابرا نیبودومن اخر ستادهیاب وقران به دست درکناردرا شیشگیرسم همخانم طبق  نینسر
جون  نینسر یبرا یدم دربود.دست ی.تاکسمیقرآن رد شده از ساختمان خارج شد ریز رازیبه اوکردم وباام میگلها

 .دادم وسوارشدم کردتکانیکه باعشق بدرقه مان م

دستم  یرابه حرکت دراورد.دستش رو لیکنارم نشست وراننده اتومببعدازقراردادن چمدانهادرصندوق  رهمیام
 .میرسفرهایکه متفاوت بودباسا یقرارگرفت ومن خوشحال بودم ازسفر

 .خوشحال بودم تینها یدبیجد تیوضع نیوازا کردمیم یرراهمراهیگرامید یعنوان نباربایا

 .واحمدهم امدند انیشا قهیده دق یچون بعدازمابه فاصله ,میدیکه رس میبود ینفرات نیباجزؤاخریتقر

پرنشاط  نیری.همانندشخواندیم یبدن تیسال داشت وترب کیو ستیلبان احمدنگاه کردم .ب یلبخندرو به
 .یآج میبگذرون یلبخندبرلب داشت: چه خوش شهیوهم نشستیکجانمی یا قهیبودودق

که تو سر  نیباش نیریتا تو و ش. گهیخوش قلب: بله د یومن خوشحال بودم ازداشتن برادر یاج گفتیمن م به
 چرا خوش نگذره؟ نیهم بزن یو کله

 زد و زیآم طنتیش یلبخند

 انیشا,دیوام نیریش,ردرکنارهمی.من واممیرشدیماجاگیمعمول واعالم پروازکم کم داخل هواپ یها یبعدازاحوالپرس
گرفت  یدرکنارش جا یرمردیپ ینه چندان طوالن یقیفرهادتنهاماندوالبته بعدازگذشت دقا چارهیواحمدوب

گرفته  نیشترازایوحالش ب رخندهیز مینزنتا  میرانداختیرابه ز مانیوارفته نگاهمان کرد.سرها یا افهیوفرهادباق
 .نشود

به گوش داشت  رمردسمعکیبودکه پ ییانجا یفرستاد.بدبخت شیبرا یبوسه ا نیریدادوش شیدلدار ربانگاهشیام
که همان ساکت  ,بردیراباالم شیدصدایصحبت کندبا خواستیاگرمچون ,نشستیم رساکتیدتااخرمسیوفرهادبا

 .بودیبودنش بهترم

دست  یابرتکه تکه.دلم هوا نیدارندا یچه صالبت نییدوختم.ازان پا,بود رمیکه هم مس یرابه اسمان نگاهم
 یبالهابه  خوردمیاسوده فرورفتن.غبطه م یحرکت ارامشان ودرخواب یرو دنیفروبردن راکرد.درازکش انشانیدرم

خودشان  لیوبا دل لیدل یب هک ییادمها یهوا ینیکندازسنگیبه عرش ودورشان م رساندشانیپرندگان که م
 دهیراناد ازتیودست ن,گرندرایکدی یادم اعضا یبرندبنیادمی.ازبرندیادمیرااز تیانسان شکنندورسمیرام تیبالها

 .ندیافزا یم تیشانه ها ینیم به سنگه یبار,کنندیشده ازدردت نم دهیبه قامت خم یکمک رندواگرهمیگیم

خواب  یچشمانم را از مست یدست یهاو اما با تکان دیخواب را به دوش کش ینیچشمانم سنگ یچه زمان دانمینم
 .زمیعز میدیرس：ستمیجدا کرده وگنگ به اطراف نگر

خندانش  یه نگاه کردم که درحال خروج بودندوناگهان برگشتم به طرف فرهادومتعجب شدم ازچهر  هیبق به
 .گررایکدیشناسندیکه م ستیدور یوصحبتش باهمسفرش که انگارسالها

 ...ستین میکنیکه مافکرم یزاونطوریچ همه：رشدیام رنگاهیونگاهم گ لبخندزدم

 ن؟ی.پس چرانشستگهید نیپاش_
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 یدستش بودوانگاردرخواب به طرف درب خروج ی دحلقهیام یبودکه دستها نیریخواب الودش یصدا نیا
 .ربودینظ یدخترهم درنوع خودش ب نی.اکردیم شتیهدا

کردم وازنظرم گذشت که چقدرالوده  همانیم یپاک افتیرا به ض میهاهیو ر دمینفس کش قیراعم رونیب یهوا
 .نشود شیمتاثرازهوا شیادمها یکاش قلبها یوا,شهرم یاست هوا

 نیریش یبدجنسنباربایوا میرفت میکردیکه هرسال همانجااقامت م یبه طرف هتل یباتاکس
 .به هتل برسدموبرسرمان نخواهدماند شیپا یکه وقت دانستمی.ممیدراتنهاگذاشتیوام

هتل  نیمارابه هم شهیکه ناصربابابودهم یی.ان وقتهامیبه انتظارنشست یرفت وماهم درالب رشیطرف پذ احمدبه
که مژده جون به همراه  یبامژده جون.وقت شییاشنا یبودخاطره  نیریش کردوچهیاوردوگذشته هارازنده م یم

 حیداشت وخودش ترج یمرفه ی انواده.خکردیکارم رهیجز نیامده بودندواماناصربابادرا التیتعط یخانواده برا
پدرخودساخته ام  کردمیم نیپرداخت ومن تحس یمختلف یبه کارها ی.ازهمان نوجوانستدیبا شیپاها یدادرو
مژده جون باشتاب ازاتاق خارج شدوبهم  بردکهیرام یهتل بسته ا انیازمشتر یکی یناصربابابرا یرا.روز

درهمان سفروبعدهاازدواج  یکه به خواستگار دارشانید نیبوداول نیبرخوردکردندوبسته ازدست ناصرباباافتاد.ا
ناصرباباراسرزنش ,دران بود یمتیق یاشیبابت خراب شدن بسته اش که گو یمنجرشدوالبته بماندکه چقدرمشتر

 .سربه هواماند یدختر الیدرکنارخ,گرید ییش جاکردواماجوانک حواس

قطعامن ,رفتندیگرمید یتنگم که اگربه هتل کردبادلیکس مخالفت نم چیدانستندوهیقصه راهمه م نیا
واماانهاپدرومادرمن هم  گذاشتمیم نشیکه به خاطرات والد یبودازاحترام رخوشحالی.امماندمینجامیهم

 .بودم ونشانیپدرومادر مد کیفراتراز یزیومن چ,بودند

 باخودکرده بود؟ یفکر قاچهیدق نیریوش رگرفتیکه بطرف من وام یدیومن زل زدم به کل دهابازگشتیاحمدباکل

فرصت  کیمانددریم شیسرجا نیریش یبرا میمخم بودوخط ونشانها یرو بیاحمدعج یتابناگوش بازشده  شین
 نیسرا گرسربهیم عهدبستم که دمناسب وخوب ازخجالت جاگذاشتنشان درفرودگاه درامدوهمانجاباخود

 .چزانده بودم یبا احمد حساب شیدستنگذارم که با هم وانهیدخترد

 کندمیوپوستش رام ختمیاو یراقطعاازدارم نیریوبه فرهادنگاه کنم.ش رمینتوانستم سرم راباالبگ یحت ازخجالت
 .مغز یب یدختره ,نرسد یبکر یفکرها نیبه ذهنش هم چن یتاباشدکه حت

به دنبالش روان  ریبه سمت اسانسوررفت ومن هم سربه ز یبااجازه ا کیراگرفت وباگفتن  مانیارساکهیام
 رمواجهیام قیبه خودبنگرم که بانگاه خاص ودق نهییسرم رابلندکردم تادرا یشدم.داخل اتاقک اسانسورلحظه ا

 .کند دراکشفیتاارام جد گذاشتیذهنش راکنارهم م یشدم.انگارداشت پازلها

 نیبودا گرچهیفحش به خودم واخران لبخندد یدادم وکل لشیربط تحو یب یراگم کرده لبخند میوپا دست
 ؟یا خسته：وسط

 .ادینه ز_
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.قبل ترهاازصحبت میکم حرفترهم شد میکه نامزدشد ینگفت.اصالاززمان یزیگرچیراتکان دادود سرش
اماحال ازاوخجالت , دمشیبه جانش که سرم ختمیریودردم زدمیحرف م شی.انقدربرامیشدیرنمیگرسیکدیبا
 .دادیعذابم م نیوا دمیکشیم

 دنیوارکوبیجنبه ام شروع کردخودش رابه درود یدستش رادورشانه ام حلقه کردوقلب ب,متوقف شد اسانسورکه
 .نمودیدشوارم یبس شیبرا یتیوضع نیچن کیکه تحمل 

 .یکن دعادتیاب گهید：کردودرگوشم زمزمه کرد یارام یکه خنده  ییرها یتکان خوردم برا یکم

 .شناختمیانگارم رراتازهیفرورفت ومن ام بانمیشتردرگریوسرم ب دمیگز لب

 کی.نزددیحرکت د یمراب یگذاشت ووقت ی.ساکهاراگوشه ا کردمیوبه تخت دونفره نگاه م ستادهیاتاق ا باعجزوسط
 ینقدرخجالتیا مکردینم اصالفکرشم：دوگفتیراباالکش شیام زدوابروها ینیبه ب یارام یشدوباانگشتش ضربه 

 .ارام یباش

 .کردیاسمم رااززبان اودوست داشتم.خوش اواتربود.انگارروحم رانوازش م صوت

 رمیم من：بزرگ کنارپنجره گذاشت وگفت یکاناپه  یرارو یحواله اش کردم که ملحفه وبالش یغره ا چشم
 .حموم

 . ممنون بودم شیدگیازفهم یدادم ودردل کل دتکانییرابه تا سرم

راازسرگرفتم  میداغم تازه شدوخط ونشانها نیریش یاداوریعقلش ازان عاجزبود.با یب یدخترخاله  که یدرک
 .لمانیکردن وسا فیامد.شروع کردم به رد ینم گرخوابمید,درطول سفرخواب بودم  نکهیوباتوجه به ا

 ستادهیوکنارپنجره ابه همان رنگ برسرگذاشتم  یوشال دمیراپوش میبود دهیکه درتهران خر یکرم رنگ خنک یمانتو
فاصله  یاکمیشدم.ازدر رهیدادندخیم لیراتشک رانیاسمان خراش عمده تصو یکه ساختمانها رونیب یبه منظره 

 ...کترندیانجابه خدانزد یهایاماه.قطعنمیبب یبه راحت توانستمیرام اواسمانیواماخط برخورددر میداشت

دران  شیعضالن کلی.هبستیرگش رابه دستش موساعت بز دهیدرب حمام بطرفش برگشتم.لباس پوش یباصدا
 .داشتیرابه تکاپووام کردوقلبمیم ییرنگ خودنما یاب شرتیت

 یبو شیپ یبا شامپو و عطرش محسور کننده بود و کل اتاق را که تا لحظات وشیافترش یخوش بو یحهیرا
 .را خوشبو کرد دادیم ندهیشو

 شیموها یرفت بلند ادمیراپوشانده بودند.چرامن  وچشم چپش شیشانیپ یبودندرو دهینم دارش دو یموها
 !رابه اومتذکرشوم؟

 !کردم؟یبه چندتارموحسادت م اصالچرامن

به  یدست نیخوایاحتماالنم,جناب：گفتم نهیلبخندزدم ودست به س,ذهنم  هیدوست داشتن یازتضادها کالفه
 ن؟یاون موهاتون بکش

 شماخانم؟ نیدار یمشکل：شادچشمانش یزل زدم به مردمکها یبابدجنس دومنیباالپر شیابروها
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 داشته باشم؟,کردیکه صورت مردانه اش راجذابترم ییباان چندتارمو توانستمیم یکه واقعاچه مشکل فکرکردم

 .حسادت به جنس مونث باشدداستان کنمیفکرنم

 ...ستین یزیچ نیاصالچن

 .رکندیراتسخ تواندقلبشینم یگریتمام عمرکنارم خواهدماندو زن د یربرایام دانمیم من

 .دلم گرفت یالحظه

 ...ارام：درمطبش ان رابرطرف کرد شیپ یهفته ,هم بود یناکرده شک ییرابه من ثابت کردواگرخدا اوعشقش

 .مونمیمنتظرت م نییپا：گفتم, دمیدزدیکه نگاهم رام یان چنگ زدم ودرحال یراازرو لمیوموبا زرفتمیم بطرف

 .را مانیروزها نیا یشده  نیریام شزهرنکندک, مارمیذهن ب یتااماواگرها رفتم

 .نشسته بودندوطبق معمول خنده برلب داشتند یهم درالب نیریوش انیشا

 .شدم یسرگرم گوش میتوجه به شخص متعجب روبرو ینشستم وب شانیروبرو

 شیهم برا یا وهیرادردهانش گذاشتم وابم چی...ساندوگمی...ماوم：خواستیاش بودوغذام پوانگارگرسنه
 .ارام：اکردمیمه

 شمادوتاچتونه؟：فروبردم ینادمش کردم ودوباره سرم رادرگوش یبه چهره  ییگذرا نگاه

 .زدیبه غذانم گرلبیبودکه د رشدهیانگارس

 .ستین مونیزیچ：گفتم انیخارج شدم وروبه شا ازبرنامه

 .راباالانداخت شیکردوشانه ها مانیبه هردو یمشکوک نگاه

 چه خبربچه ها؟ خوب：شکل ممکن اعالم کرد نیباتریه زبرشانه ام قرارگرفت وحضورش را ب یدست

فرهادم که هنوزازاتاقش ,اجاره کنن نیماش دواحمدرفتنی.امرداداشیخبرخ：پاانداخت وگفت یرارو شیپا انیشا
 .ومدهین رونیب

 شده زلزله؟ چت：نگاه کردوگفت نیریش یگرفته  یبه چهره  ربادقتیام

بوددرنوع  یکه البته به موقع اش موزمار,تشیمظلوم یبرا نگفت ومن دلم رفت یزیباالانداخت وچ شانه
 .دمیبخش,خوب بابا لهیخ：خودش

 یدفعه حساب نی.انیریباراخرت باشه ش یول：اش رفت کردواماانگشت اشاره ام نشانه یبالبانش اشت خنده
 .رسمیحسابتوم

 دکهیو در آغوشم کشبرخواست  نیریکردندوش گرنگاهیکدیدمان به رمزالو یازحرفها رمتعجبیوام انیشا
 .ییدا سالم：ختیسالم فرهاددرهم ام یاخش باصدا یکردم .صدا شیپهلو یحواله  یضربه ا یبابدجنس
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 .ایرشدیپ ییدا：دوگفتیخند انیشا

 .کردمیپدرسوخته.داشتم باتلفن صحبت م رباباتهیپ：کردوگفت یبانمک فرهاداخم

 مانیشهرگرد,که گرفته بودند ینیدندوبادوماشیرس دواحمدهمیزد.ام شییدا یآرام به شانه  یا دوضربهیرخندیام
 .میرااغازکرد

که به  نیارام ا گمی.ممییدا چارهیب：یگریوفرهادواحمدهم درد انیوشا لیاتومب کیددریوام نیریرباشیوام من
 م؟یبراش باالبزن ینیاست هی میبرگشت هی.نظرت چترشهیخودش باشه م

 .تکان دادم نیریش ی دگفتهییوسرم رابه تا نهاراداشتیبهتر اقتیکه اول یزدم ازتصورفرهاددرلباس داماد یلبخند

مدام  ,هم کنارمن درمرزسکته نیریکرده باشندوش شیمسابقه رها ستیانگاردرپ راندکهیم یسرعت احمدباچنان
 .دوموجود نیماندم دربرادربودن ا راندومنیمعمول م دباسرعتی.اماامدیپریکردوباالمیم غیج غیج

 .کردیمهربانش نوازشم مبا نگاه شیکنار ینهیاز آ یهم گاه ریام

سفر  نیثبت بهتر یبرا میگرفت زیانگعکس خاطره یو کل میان رفت یدنید یوبه دوسه جا میدرشهردورزد یکم
 ...!جانم خواهد زد یشهیبه ر شهیها تعکس نیهم دانستمیعمرم و نم

 یاوخداحافظیاعماق درسربراوردن ماه از  دنینشستن درساحل ود یغروب دلم هوا کینزد
 ...شهیم,ریام：دراکردیخورش

 .موافقت یهم قرارگرفت به معنا یچشمانش رو دهینرس انیام به پا جمله

فوق العاده  یهایبه استراحتگاهش.ماه رفتیکردومیم اجمعیدر یبودکه انوارش راازتن خسته  یدیبه خورش نگاهم
 یگوشیبه باز میپاها یکیدرنزد ییجا,انتهابود یان بکه رنگ ارام بخشش راوامداراسم,کرانیب یاب نیا یبایز

 .خوردیچشم م اتادوردستهابهیمشغول بودندوکف در

 .کردیدلم م یناب رامهمان خانه  یبرهنه ام ونوازش کردبرپوستیم یتاز کهیزالل وپاک  اب

 .کردندیدنمیام یبه اخطارها ییواحمددراب غوطه ورشدندواصالهم اعتنا نیریش

 .بردندیخلقت بودنشسته وازمناظرلذت م یهاینقره فام ساحل که جزؤشگفت یماسه ها یرو هم انیفرهادوشا

درکنارش قرارگرفت.هرچندزمخت  یگرید یاطرافش بودکه جفت پا یدنید یهایوماه میبه پاها نگاهم
 .ریام کنمیعوض نم یچینجاروباهیا ارامش：بود یمن دوست داشتن یامابرا,ومردانه

 .یخوشحالم که خوشحال_

فراموش  خوامیم：گذاشته بودنگاه کردم وگفتم شیرابه نما شیهاییبایازز یمیکه ن یخوشرنگ ینارنج بالبخندبه
 .ریکنم ام

 .خوبه یلیخ：دیمتررس یپاهامان به چندسانت یشدوفاصله  کینزد یکم

 .ریناصرباباروکرده ام ی...دلم هواکنمیروم میدارم تمام سع_
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 سیکه خ نیریبه ش یبود.لبخند ستادهینجاوایبارهم نیاخر：ده بودش لیچنگ زددستم راوماه هم تکم دستش
 یبغض وناراحت ی...گفت دخترتامنوداراپدرمهیتاته دن گفت：وادامه دادم دزدمیپاش دابیبه ام یاب بابدجنس

 .گفتناشه"دختربابا"تنگه  ؟دلمیچ یبرا

چشمانش  یبه برق ازبغض چنبره زده .نگاه کردم دادیانجام م مینکاررابرایاسمان ا, کردمیراپنهان نم میاشکها
 ...تنهام نزار گهیارامش دارم...تود یکه کنارم ی...تاوقتستمیناراحت ن گهیر،دیام：بزرگ گفتم یوبالبخند

 یسرکش ی.قلبم گاهستادهیمن ا یکه هست!تااخرش پا دمیرافشردومن فهم دستم
غده شده  یحرفها ییجاشدازجابه جا جابه شیگلو بکیقرارترازخودش.س یب دازجفتیخریکردونازمیکردونازمیم

 .خداوند یهایازشگفت یکی...وتوهم دشاهکارخلقتهیترد یمکان ب نیا：بردلش

 میاورده بود مانیخوب رقم بخوردوا میدواربودیکه ام یا ندهیا یبرا میزدیدل م,ناگفته مان  یحرفها یایدن غرق
 .عشق ودوست داشتن یبه معجزه 

کرده  سیکه همه راخ میدیراد یاسمان یوبال میستیگان به اطراف نگرهمچوخواب زد,شد سیکه خ صورتمان
 ومجنون؟ یلیل نییکجا：وحاالنوبت مابود

 .دیطلب یاری درابهیواوهم طبق معمول ام میکردنش کرد سیبه خ رشروعیش وباام هیبه تشب دمیخند

 .میشد نیدوبعدسوارماشیدرا یسیاز خ مانیتالباسها میستادیدرساحل ا یکم

که  ییباان ورجه وورجه ها,خوابش برد.حق داشت دهینکش قهیهم به دق نیریکردوشیم یررانندگیمنبارایا
 اشنهیکیباان قلب مهربان و ب نمودوالبتهیکرد.نگاهم به صورت غرق خوابش بودکه همچوکودکان معصوم م

 .کودک نداشت کیهم با یفرق

 نیزدودوباره نگاهش رابه جاده دوخت.ازا یشمک.چدمیخودد یجلومتوجه  ی نهییرراازایام,راکه چرخاندم  سرم
 .شدمیم یگاهش غرق خوش یگاه وب یتهایحما

 یبرا یلیدلیب یکه آدم دمیرس جهینت نیکرده بود، و من به ا یرا نوران رمانیسرمان، مس یپرستاره باال آسمان
 .من یزندگان لیشد، دل ریو ام ستین شیب یامرده یزندگ

آب بعد  یاهویه انیدر را در م یخودم رابه اتاقمان رساندم وبه حمام رفتم.صدا بسرعت,میدیبه هتل رس یوقت
 ...و سکوت دمیشن قهیاز چند دق

 .رونیابیزودب, یفسقل：به درب حمام یارام یشکست و ضربه  ریام یهاکه با قهقه یسکوت

 .کردندیف حمام برخورد مک یبرتنم و با شتاب به کاش کردند،یم یتازکهیکه  یشدم به قطرات رهیوخ لبخندزدم

 .حمام کردم واصالهم به تذکرش وقع نگذاشتم یباخاطرجمع

 .امدم دراتاق نبود رونیب یوقت

 توانستمینم یزود نیودوباره شالم راگذاشتم.عادت کرده بودم و به ا دمیراسشوارکش مینشسته وموها نهییا یجلو
اق خارج شده.خم شدم تاسشواررادرکشوبگذارم که ازات سیخ یکه باان لباسها ریازام کردمیترکش کنم.تعجب م
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بلندقدازانطرف  یمرد ی هیدراورده بودوسا رقص ررابهیحر یبازپرده  مهیازدرب ن یمینگاهم به بالکن افتاد.بادمال
 یشک اثرهنر یشهربودوحواسش به من نبود.ب ی رهیخ که ییپرده راکنارزدم ونگاه دوختم به او ی.به ارامدابودیپ
 دمیکش ی.اهیشینما یوفواره ها,یحیروشن فروشگاههاومراکزتفر ی.چراغهامیروبرو یمنظره ,شدیم ییبایز

 گرمحتاجید نکهیازا ی.خسته بودم وراضدمیتخت درازکش ی.برگشتم وروداشتمیم یازنقاش یوکاش سررشته ا
 کردمیمحس  ردرکنارمیهم که ازحضورام یتیرامهمان چشمانم کنند.امن یمصنوع یتاخواب ستمین میقرصها

بسته  یپلکها یول,اورد یکه قدش راکم م یمبل یرو دنشیعذاب وجدان داشتم ازخواب یشد.کم دبرعلتیمز
 .ارام بردند یخواب یهمانیبه افکارم راندادندومرابه م یرو شیپ یاجازه ,شده ام 

 . بخواب：چشمانم رابازکردم پیبازوبسته شدن ز یباصدا

 .برهیخوابم نم,گهید نه：متخت نشست یبه بدنم دادم ورو یوقوس کش

 چته؟,ریام,وا：پهن صورتش زل زده به من یکردواکنون بالبخند دارمیبود؟باسروصداب گرچهید لبخندژکوندش

 .به خودت بنداز نهیینگاه توا هی_

گردنم افتاده بودرابرداشته وبرسرگذاشتم  یمغزم بسرعت واکنش نشان داده وشالم راکه درخواب رو یمهایس
 .پروازکردم ییوبطرف دستشو

 .مشتاق باشم نینچنیا ییرفتن به دستشو یکه برا کردمیدرعمرم تصورش رانم چوقتیه

شده ازازدواج  مانیحتماپش,ریام چارهیخنده ام گرفت.ب,افتاد نهییخودم درا یشده  رلهیکه به تصو نگاهم
 نیچن کی دمیدیرم نمنداشت.چشمانم که ازفرط خواب پف کرده بود.درعم یام با پاندافرق چندان افهیبامن.ق

 .دیا قیبرذهن مشوشم فا یروز ینیخواب سنگ

 .بود یبه سمت کیوهر شانیهم پر میموها

رامطالعه  یوروزنامه ا ,مبل نشسته بود یررویخارج شدم.ام ییاشفته ام سامان دادم وازدستشو یبه چهره  یکم
اصطالح مشغول مطالعه شدوامامن  وبهرافتادیدوباره بخنددکه باچشم غره ام سرش به ز دخواستی.مراکه دکردیم
 .خنده اش راگرفته یکه به زورجلو دمیدیم

 ؟یزاریشال م شهی... همنیخاطر هم: بهدیچیخنده مان دراتاق پ یبه حرکتش زدم که اوراپرروکردوصدا یلبخند

قطعا  داد،ینم یپرت کردم به سمتش که اگر جا خال یحرکت ناگهان کیکندم و در  میرا از پا میروفرش ییدمپا
 .کردیخنک م یبود و دلم را کم دهیرا بوس شیشانیپ

 .طرف کمد رفتمابرو باال انداختم و به ینشست با بدجنس میاش که روبهت زده چشمان

 نییصبحانه پا یاو برا یداخل چشمم، با همراه یمدادبه آرام دنیو با کش دمیکه آماده بود، من هم مانتو پوش او
 ال؟تنب نیکجاموند：میرفت

 !اورد؟ یراازکجام یانرژ نهمهیدخترا نیزل زدم .ا نیریبازبه ش یبادهان

 .شده بود هوشیب یکه ازخستگ شبید
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 یهمراه یبرا کنیول,قهاربود ی.خودش قهوه خورختیر یچا مانیهردو یربرایوام میگرفت یدرکنارشان جا ماهم
نان  یقنات.لقمه ا میامروزبر گمیم：منشدن خوابیب یقهوه نخورم برا کردمیم یراانتخاب کرد.سع یبامن چا

 .انیشا هیهم فکرخوب بنظرمن：گذاشتم ردردهانمیوپن

 بچه؟ یمخالف یزیچ قاباچهیبه احمدانداختم وازذهنم گذشت که تودق ینگاه

 ییماجا：وامد دراازاوگرفتیصحبت کل یوبعدازکم درفتیام ربطرفیام,مان که تمام شد صبحانه
 .میری.باهاشون نممیکاردار

 .کنم تونیهمراه تونمیهامن هم نم بچه：کرد زمعطوفیفرهادحواسمان رابه انطرف م یباالانداختم وصدا شانه

 ...شهیکه نم ینجوریا：شده بودافتاد زانیاو شیکه لبها نیریبه ش نگاهم

 .میمابهتره بر,زمیعز：مهربان به نامزدکم عقلش زدوگفت یدلبخندیام

 .دمیطلب وبیدازخداصبرایام یبرا رفتندومن دردل دوباهمیکوب نیرابرزم شیپا

رابه حرکت دراورد.من  لیاتومب یزدوبابدجنس ی.کج خند ردوختمینگاه کنجکاوم رابه ام, میگرفت یکه جا لیدراتومب
 .گرم کنم رونیب یبایگرفتم ساکت بمانم وسرم رابامناظرز میهم تصم

 .ندهد شیهایرا با بدجنس میجواب کنجکاو نکهیا تا

مجتمع بزرگ  کیمقابل  لیبودم که اتومب,زنده ادغام شده بودند عتیباطب بیشهرکه عج یها ییبایز یمحوتماشا
 .ستادیدایخر

داشته باشد.هم  اجیاحت یزیبه چه چ,است رممکنیبودم.فکرکردم که ام دامدهیخر ی.بارهابراشناختمینجارامیا
 .هابودیجواهرفروش یرجلویجالب توقف گهگاه ام یونکته  میگذشتیقدم بااوازمقابل فروشگاههام

 خب؟ یخوایم یرچیام：زشدوغرزدمیصبرم سرر باالخره

 یازحلقه ها یوبه صاحب مغازه گفت که چندسر,ازهمان مغازه هابرد یکیراگرفت وبدون حرف بداخل  دستم
 .اوردیب مانیرابرا کیش

 .شدندینم نیگرگشادترازاید چشمانم

 .فقط انتخاب کن,نزن حرف：نجواکرد کنارگوشم

 ر؟یام هیچه کار نیا：به خودامدم بااخم گفتم یوقت,سکوت هیثانبعدازچند

 .نه_. گمیمن بهت م,توانتخاب کن_

 برات؟ رمیبگ ینامزد ی دحلقهیمگه نبا,بابا یا_

انتخاب  یساده ا دویسف نگیرریوسواس وکمک ام یباکل ستادومنیحلقه مقابلمان ا یمغازه باچندسر صاحب
 ر؟چراادموتوعملیبودام یچه کار نیا：میبودازانجاخارج شد یردمحترموبعدازحساب باصاحب مغازه که م,کردم

 ؟یدیانجام شده قرارم
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 تیموقع هیکارتو نیکه ا خواستیامامن دلم م,رمیاصرارکردبرات حلقه بگ یلیخ یخاله همون شب خواستگار_
 .اومد شیپ طشیباانتخاب خودت باشه که خداروشکرشرا یخاص

 یکوچک دردستم چه عالمت سوال بزرگ یش نیکه نبودن هم میبه اوبگو توانستمیراتکان دادم وکاش م سرم
 یراکه بابدجنس یجعبه ا نیا بیدلم عج یول,کردمیدنازمیبا یرادرذهنم بوجوداورده بودومن هم زن بودم وگاه

 .خواستیدردستش نگه داشته رام

 رزبانمیخودش راکشت تاازز نیری.شمیداکردیراهم پ نیریگشتن سا یوباکم میزرفتیبه کار میدمستقیبعدازخر
 .کردمیترش م یانداختم وحرص یومن هم مدام ابروباالم میدراوردکجارفته بود

 .میرفت دیو به مرکز خر میخورد نهارراهمانجادررستوران

 .گذراندمیها را از نظر ممغازه ریدست در دست ام الیخیو ب خواستمینم یزیکه چ من

کشانده  جانیها کنجکاوش کرد که به ات و فقط رنگ و لعاب فروشگاهنداش دیبه خر یلیتما ییهم گو نیریش
 .بودمان

 .میستادیبه انتظار ا رونیشدند و ما هم همان ب یوارد کفش فروش انیو شا احمد

 قهیپسره اصال سل نیدرب مغازه ظاهر شد و رو به ما گفت: ا یدر آستانه یزیکه احمد با اخم ر دینکش یطول
 ...نداره

 .نیحرفش را گرفت: شما نظر بد یکشاند و ادامه شیبه پاها را نگاهش

به  آمدیم شیاو لوله ینفت یآب نیبا ج یبیطرز عجو به شدیکه با بند بسته م یدار مشکمارک یمشک کفش
 .ریبگ نویاحمد. هم هیچشمم نشست و به او که مردد چشم به دهانمان دوخته بود، نگاه کردم: عال

نظر  دیآخرش با دونستمی. میآج ولی: اکردیبود و طلبکار نگاهم م ستادهیپشت سرش ا نهیدست به س انیشا
 .رمیدرست و از تو بگ

 .کمرم نشست یرو ریزدم و دست ام لبخند

 .میاحمد ،به هتل بازگشت دیاز خر بعد

 خکوبیم میجوان نشسته ومشغول صحبت است.سرجا یفرهادشدم که باخانم یمتوجه  گذشتمیم یازالب یوقت
 نم؟یبیکه من م ینیبیروم یزیهمون چ توهم：دمیگوشم شن کیرانزد نیریش یشدم وصدا

 !زن کیرفت وفرهادو نییوارباالوپا کیاتومات سرم

 !ثبتش کنندحتما نسیگ ددرکتابیبا

 .میکه هردوبه ناگه چندقدم به جلوپرت شد میکنکاش ان خانم بود درحال

 احمق؟ یکنیکارمیچ：دمیپرانددیکه باالم ییوابروها,باز یشیابانر  انیکه شا,چه شده  نمیبرگشتم تابب زدهرتیح
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اسانسورمنتظرم  یجلو رکهیادب کردنش رابه خواهرش سپردم وبه ام ی فهیبه سمتش رفت ومن هم وظ نیریش
 .وستمیبودپ

 .یخودم فضول：راتکان دادوگفت بالبخندسرش

 .نداشتم شتریتعجب ب یبرا ییگرجاید

 ؟یلحن نیچن کیرویام

 .ازدست نداده ام یبدادم برس تاعقلم رابه کل ودتاخیخدا

جنبه  یبه خودب ی.لعنتکردیوکالفه ام م رفتیوانطرف م نطرفیا ربهیکوچک دردست ام یبه دنبال جعبه  چشمانم
 دمیتخت درازکش یمتعجبش رو رونگاهیبدون توجه به ام,شنیپشت پارت میلباسها ضیام فرستادم وبعدازتعو

 ؟یدستت کن یخوایمگه م,گهیده دخوب ب,اه：غرزدم رلبیوز

 .دمیکنارتخت ولبخندبرلب د ستادهیزدم واوراا میدرجا یغلت

 باشدچه؟ دهیمن اگرشن یده؟خدایشن یعنی：کردم دنگاهشیلبم قرارگرفت وباترد یرو دستم

 ...اهسته گفتم یلیمن که خ یول

 . ام زدم وسرم راتکان دادم دهیچیبه هم پ یبرسرفکرها یغیج

 .دیکاناپه درازکش یرو,به من  یرفت وبدون دادن جوابعمق گ لبخندش

 .شیخال ینشستم وزل زدم به دستها میسرجا یزیچ اداوردنیلحظه بابه  کیدر

 زم؟یشده عز یزیچ：دگفتیباریازان م طنتیکه ش یزشدوباچشمانیخ مین

 ...یعنیها؟ _

 !!!ستمیچ یکه درپ دیفکرکنم فهم,من یخدا یوا

 شده؟( یحاالچ,یکردیهمه نازم نی)توکه ادیگویکندومیم ممتوجه شود،حتمامسخره ا اگر

 .بردم وشروع به سرزنش خودم کردم رملحفهیوسرم راز دمیدرازکش دوباره

 .راازدست داده ام کردعقلمیشک فکرم بدون

 .کردیحالم رابدترم,ارامش یخنده  یصدا

اونجاباهم صحبت  امیب یخوایم,ارام گمیم：گذاشتیرمیالبته اگرام,کردم ارام باشم یرامحکم گرفتم وسع میگوشها
 م؟یکن

 .سؤاستفاده گر حیانسان وق یا
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بهم فشرده ازشدت  ی.دستانش راباالبردوبالبهادیرفتم که حساب کاردستش ا یراکنارزدم وچشم غره ا ملحفه
 .خنده به من نگاه کرد

نشوم.البته حقم  ثیبشرخب نیدست ا یتاملعبه  دمیخوابی.بهتربودمدمیارام شدم وبعدازان راحت خواب یانگارکم
 .دل دل زدنم نیهم داشت.باان همه اداامدنم وا

تخت نشستم وسرم رابه اطراف  یرو یجی.باگدیکش رونیزنگ تلفن مراازاعماق خوابم ب یصدا
 .سوزاندیم ینبودوتلفن من هم داشت باطر شیرسرجایچرخاندم.ام

 ییکجا：امد نیریش یبزنم صدا یحرف هنکیاتصال رازدم.قبل ازا یکنارتخت گرفتم ودکمه  یعسل یازرو
 .گهید نییاپایارام؟ب

 ؟یهنوزخواب_شده.  یحاالانگارچ,خوب بابا لهیخ：وگفتم دمیکش یا ازهیخم

 .نیریش امیم االن：کنترل کردم وگفتم یرابه سخت یبعد ی ازهیخم

 .منه بدبخت کردوتماس راقطع نمود یحواله  یبرسر خاک

 .میخورده بودعذاب ال یخاله سرتوچ دونمینم：زمزمه کردم رلبیزتلفن و یزدم به عکسش در صفحه زل

 .برود نیازب,که به جانم افتاده بود یدتارخوتیطول کش یکم

 !هتل رفتم.همه شان دورهم جمع بودندوالبته مادمازل مرموز یساده تراماده شدم وبه الب شهیازهم

 .اندک فرهادبامادمازل ینشستم وزل زدم به فاصله  یباسالم

خواهرزاده  شونیا：دستش رابطرف من گرفت وروبه مادمازل گفت یاجبار یابا خنده ستم،یکن ن دولید ادکهفره
 .ارام,ام 

 .رجانیام ی ندهیهمسرا,والبته：امالبخندبرلب اوردم وفرهادادامه داد دومنیرکشیت قلبم

 .چشم دوخته بود شییبرلب به دا یبالبخندمردانه ا رافتادکهیبه ام نگاهم

 .یخودم عشق：زد دلبیخودش د یاهم رامتوجه نگ یوقت

خانم  شونمیا：که برتن داشت گفت یجان گرفت وفرهادروبه مادمازل باان مانتوولباس بلند لبخندم
 .ریوقتشه ام گهید فکرکنم：رگفتیروبه ام یبالبخندمرموز نیری.پزشک اطفال .معارفه که انجام شد.شیاریپرستو

 .شانیخندان وموز یباتعجب زل زدم به چهره ها همه شان مرانشانه گرفت ومن هم نگاه

 ر؟یخبرشده ام چه：گفتم,درکنارم نشسته بود رکهیوجمع راترک کردومن هم ارام به ام احمدبرخواست

 .امحبتیدن کیبرگ گل را داشت و یبه رو ینوازش شبنم صبحگاه نگاهش

 نگاهم پرش زد به مقابل و نیریدست زدن سا یباصدا
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در سالن که کم هم نبودند،با لبخند  نیحاضر هیاوردنش و بق یمهمانداربه همراه احمدمکه  یبابزرگیتقر کیک
 .زدندیکف م

 ه؟یتولدک：گفتم بابهت

که چشمم به  میطرف مرد لبخند برلب کنارسوالم دوباره نگاه چرخاندم به,گرفتن جواب  یومن برا مهمانداررفت
 ارام؟ یکنیواج مازد بامن：که دردست داشت افتاد ییمخمل اشنا یجعبه 

 ...کردیداد که تمام تنم را مورمور م یحسخودش را به یجا بهت

 ...فراگرفت یلذت بخش یاطرافم راروشن یایدرچشمانم حلقه زدودن اشک

 .رنداشتیوام رازمنیغ یکس یبرا ییکه جا ییایدن

 .ازدواج بااوبودواوتمام من بود میکه ارزو,مقابلم نیبه انسان نازن گفتمیم چه

 ...گره دستانم باشد شهیهم شیهاکه دست یشرطبروم و به ایحاضر بودم با او تا ته دن من

 .سرمان کند یهیرا سا دشیسف یجمله بود، که پرها نیهالک هم ییگو مانیدوست داشتن و نامزد تمام

 .انشستهنجیبزرگترا ی.ناسالمتگهیبسه د,ا：راخراب کرد نمانیب یبایلحظات ز,نیریمزاحم ش یمعمول صدا طبق

دستش  ,جوابشوبده خوب ارام：خواهرراگرفت ینباربرادرجایکه ا,رشدمیرنگ گرفتندوباشرم سربه ز میها گونه
 .شکست بنده خدا

 یابج,ا：گونه وگوشش رانشانه رفتم وسرم راتکان دادم نیب ییجا,نگاه کردن به چشمانش رانداشتم ییتوانا
 .که نشدجواب نیا,

دادم والبته که بدم هم ,بود دهیچ یا نطوربرنامهیوا شناختینهارامیا رکهیهم امجماعت وبعد نیبه ا یفحش دردلم
 .امد ینم

 .اره：گفتم,که بهشان برسد ییوباصدا ارام

وحلقه رادرانگشت سوزانم فروکردوبوسه  میستادیدستشان باالرفت ودست من بنددست مردمقابلم شدوا یصدا
 .آرام منونمم：نشاندوکنارگوشم زمزمه کرد میشانیارام برپ یا

 .دیگنجینم فیدرتوص,بود نمانیکه ب یحس

 یهاینسل بدبخت ی.من تمام کننده یابد ی.خوشبختکردمیحس م نیزم یدختررو نیراخوشبختتر خودم
 .بودم مانیخانوادگ

 ...سازخیدختر تار کی

 ...سپرد ندگانیآرا کاشت و نهالش را به  یکه بذر خوشبخت آوردندیاز خاندانم م یاسمم را بعنوان دختر بعدها
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پرتم کرد و من هم با تمام قوا  رونیها به بدوار غم یرهیبه خود گرفت و از دا قتیحق یرنگ و بو میزندگ باالخره
 ...رنگ سرخ عشق به خود گرفتند شیهادر دامانم افتاده بود و گونه بیس ینیریکه به ش یبیچنگ انداختم به نص

افراد  یهمه نیب انیو احمد و شا میدینگ نام مقدس عشق بود،باهم برر شکل را که هم یبزرگ قلب بایتقر کیک
 .کردند میتقس یحاضر در الب

 بیگفت: خدا نص یباالبرد و با نگاه به سقف چراغان یرا کم شیهادست یچارگیبا ب انینشستند، شا یوقت
 .کنه

 یآغوشمست هم ریمن و ام یتشنه یهاچشم انیم نیاش کرد و در احواله یگردنو احمد پس میدیخند همه
 .بودند

 .به جمعمان پرت کرد دواردشدهیراازشخص جد رحواسمیزامیسورپرا

به سمتم برگشت  یعصب یزدم ووقت شینشستم وباارنج به پهلو نیریطاقت کنارش یب,کیک بعدازخوردن
 .بااوگرم گرفته بود یکه فرهادحساب,پرستورانشانش دادم,

 .کننیم یعلم یدکترن.دارن باهم گفتگو ه؟هردوتاشونیچ خوب：گفت یالیخیرادردهان فروبردوباب کیازک یکم

 بیمگه کالس علومه؟!برات اصالعج ن؟یریش یچ یعنی：وگفتم,به لحن خونسردانه اش رفتم  یغره ا چشم
 !ست؟ین

 .هی...دخترخوب ومهربونکنمیتعجب نم,فرداخبرازدواجشونوبشنوم  نیاگه هم,خوب نه_

ازمصاحبت با  یلیبرلبم نشست.انگارفرهادخ یانت درتمام حرکاتش مشهودبود.لبخندرابه پرستودوختم.مت نگاهم
 .نجابندشهیهم ییدست دا میکن یکار هیایب,ارام گمیم：بردیاولذت م

 .میپس بزن بر_کنم.  یحاضرم باهات همکار یکمک داشت ازبهیاگه ن یول,درتخصص شماست گهیاون د_

 شیالیخیب یادعا شیپ یقیدم، انگار او نبود که تا دقاوبرخواست ومن هم بادهان بازنگاهش کر  گفت
 .میفرهادرفت دوبطرفیستم راکشد,دیازمن ند یحرکت چیه یشدوقتیم

 شیب یا وانهید نیریکه ش افتمی نیقی,وهردومتعجب نگاهمان کردندومن به شکم  میستادیسرشان ا یباال
 .ستین

 .چرخاندندیم نمانیها هم هاج و واج نگاهشان را بنفرو آنبه ان دو,ژکوندزل زده بود یبالبخند,حرف  ینطوربیهم

ماهم ,ونیاقا ی هیبق شیپ نیشمابر ستیبهترن,ییدا گمیم,ا：گفت,زدم که به خودامده  شیبه پهلو یا ضربه
 م؟یکم باخانم دکتراشناش هی

 .گفت وبرخواست یبااجازه ا ییخداازحالت شوک درامده ودا بندگان

 .نیبحالتون اگه دست گل به اب بد یوا：گفت ,گذشتیماخرکه ازکنارمان  ی لحظه
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که حقم داشت.فکرنکنم ,معذب شد ی.کممیبه هم انداخته ودوطرف پرستونشست ینگاه یبابدجنس نیریوش من
 .باشد دهیچون ماد ییتابه حال خل وچلها

 ن؟یخوب,پرستوجان خوب：نگاهش کردوگفت نیریش

فرهادم.شماکجاباهم  یمن خواهرزاده ,بله_بوددرسته؟  نیریاسمتون...ش ین؟راستیشماخوب,زمیممنون عز_
 ن؟یاشناشد

 .زمیساحل عز لب：کردخودش راکنترل کند یسع یول,راگازگرفتم وپرستوهم جاخورد لب

 نیتوا میشیخوشحال م ：نکرده اوضاع را نیخواست تاته ماجرارادراوردکه مداخله کردم تاخرابترازا نیریش
 .پرستوجان میباش شترباهمیسفرب

 ن؟یشماخواهر：زدوبعدازتشکرگفت یبخندل

 .کوتاه به من انداخت ینگاه نیریش

را در چشمانم  بیعج یسوزش شیهابود، اما همان لرزش کم مردمک یقلبم رابه درداورد، گرچه عاد نگاهش
 .میدخترخاله ا,گلم نه：بوجود آورد

 .نکنندشره  یناگهان ده،یصف کش یهاتا قطره نواختمیرا مدام برهم م میهاپلک

 اقافرهادسه تاخواهرداره؟ یعنی,چه جالب,ا：زده گفت جانیپرستوه

 .شترندارهیخواهرب هی,راحت التیشماخ,نه _

 .است خراب شود فیبودانداخته وفکرکردم ح ادامدهیازان ز یکه کم یکیرابه ک نگاهم

به اوسپردم تاباهمکارش را کیوک زبودکردمیکه پشت م ییرفتم وروبه اقا رشیوان راگرفته وبه طرف پذ برخواستم
 .بخورد

 .برگردم به اتاقمان رفتم نیریبه طرف سا نکهیهم بدون ا بعدازان

 !!!درتوان من نبود لهیمس نیا حل

 یبودن دوچرخه ها یمواز مانیوسرگرم میرفت یدوچرخه سوار ستیبه پ نیریشنهادشیان روزبه پ یفردا
 ,شیپنهان یدنهایفرهادوپرستوبودوخط ونشان کش

 ...خانمم ایشدطونی: ششدیروبرو م ریو ام دیام اثریب یهاما که با شماتت یمستانه یهاوقهقه

 ...نگاهم را از او گرفتم و گفتم: بودم آقامون ناز

 مانیسرمان همراه یسعادت باال یدنبالم و هماو من بر سرعتم افزودم و او به میهاطنتیگرفت از ش اشخنده
 .کردیم

 .میزد مانددرعظمتشیدهان ادم بازم هاکهیونانی یشتبه ک یسر بعدازانجا
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 .گذاشته شده بود شیبه نما نگونهیشگفت اورازخلقت خدابودکه ا یطرح یپشت کشت یبودوصحنه  غروب

 !!!ابدمان یکه خاطره شد برا یداده بود و عکس یازرنگهارادرخودجا ییبایز بیوچه ترک یونارنج ییانوارطال

 !!!ابد ستیبیغر یچه واژه و

بودکه  یسفر نیعمرم بود.اول یروزها نیبهتر,پرستو یذهن کنجکاوشده  یمنها,میبود شیراکه درک یچندروز
 .دانستمیامیزن دن نیام درکنارم بودومن خودم راخوشبخت تر ندهیهمسرا رباعنوانیام

 .خوددارد یواحمدهم که جا نیریش یطنتهایش

چقدردلم براتون ,جون نینسر یوا：برگونه اش کاشتم یارهاکردم وبوسه  نیخودم رادراغوش نسر,بازشد درکه
 .تنگ شده بود

 .شماصفانداشت یمنم دلتنگتون بودم مادر.خونه ب_

 جهینت نینشستم به ا میدوست داشتن یانویپشت پ ی.وقترومیکه به اتاقم م رگفتمیجداشدم وروبه ام نیازنسر
صورتم  نتیز لیدل یگاه ب یوب ارنبودوگاهیختبه ا می.لبخندهاشودیادم نم ی اخانهیدن یکجا چیکه ه دمیرس

زمزمه کردم  رلبیراز ی.اهنگتموچشمانم رابس دمیتخت درازکش ی.روزدندیادمیرافر میشدندوانگارخوشبختیم
 .مزاجم یازدل دمدم بیپرچانه تنگ شده بودوعج یمهسا یباشگاه بروم.دلم برا دبهیوفکرکردم که فردابا

اش که رنگ موردعالقه یشمیساده ابر یاقهوه یجون که روسر نینسر یاتو سوغ دیپرکش شیپ یبه ساعت ذهنم
 . مواقع رفتن به امامزاده یبرا زیر ییهابا گل دیسف یبود و چادر

 ن؟یرا کرد و چه بهتر از ا مانیخوشبخت یو آرزو دیرا بوس مانیتشکر کرد و صورت هردو یکل

 .در چشمان متعجبم لب زد: ممنونم رهیو خ دیکش مچ دستم را از عقب ریکه ام شدمیوارد اتاق م داشتم

را در چشمانم  میطلوع کرد و قدردان میهاو به همان قدرت از شرق لب ینرم نرمک همانند آفتاب تابستان لبخند
 .ختیر

 .برخواستم یلبخندزدم وازجا,وچشمانم راگشودند میپلکها انیراه بازکردندازم یدزدک دکهیخورش ییانوارطال به

 کنمی.احساس مکندیراهم خوشحال م کانمینزد,برخودم شودوعالوهیم میها خنده خودسرانه مهمان لبهاروز  نیا
 .ستیشده ونگاه خدادرلحظاتم جار یگرید ارنگیدن

شدم.خوشحال بودم که  شگاهیاسا یرابرداشته وراه رساکمیش یوانیبودومن هم بعدازخوردن ل ررفتهیام
دست  هیباتوجه به عالقشان.هان, دمیخر یزیتک تک شان چ ی.برانمیبیرامباالخره امروزبچه ها,یبعدازچندروزدور

وباهم به محوطه  ادمراد شانیولباسها ی.اسباب بازکردمیم یشاد شیومن هم پابه پا شناختیازپانم
 ی.وقتندیخواهرش رابب توانستیکه گه گاه م یعل یبرا رفتی.خوابگاه دختران وپسران جدابودومن دلم ممیرفت
 شیهم صورت کوچک مردزندگ هیبودندوهان گردورافتادهیکدیسالهااز ییکه گو,دیدراغوشش کش دچنانیراد هیهان

 .رابوسه باران کرد
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 دادمیناب بودومن جان م نشانیوارام شدم.حس ب دمیرادراغوش کش شانیچشمم راگرفتم وهردو یگوشه  اشک
 .اغوش برادرانه کی یتجربه  یبرا

 .میوستیپ نیریهم به ساوبا دمیهردونفرشان رابوس ی گونه

بودم  یراض گرداندومنیداشت حقم رابه من برم نگونهیخداا یی.گوگرفتمیراپس م میهاینشسته وکودک انشانیدرم
 یوچه نفس تنگ میکه ازنفس افتاد میدیوخند میدی.انقدردنبال هم دویوپنج سالگ ستیکردن درسن ب یبه بچگ,

 !یباارزش

بودکه اماده  ینفراول شهی.اوهمکردیموضوع متعجبم م نیبودوا امدهیساهنوزنبه باشگاه رفتم.مه,جداشدم ازانهاکه
 چقدرجالبه：گرفت یکنارم جا یگذشت که باشتاب واردسالن شدوبعدازعذرخواه نیازتمر ی.کمشدیم
 .راومدنتید

 .دارم جانیه یلیارام.خ رونیب میازاهنگامونوداد یکی：گرفت وباشوق گفت ینفس

 گذار؟ هیرماوس：وگفتم ابروباالانداختم

 .ارش ییدا_

 .راگرفت دربدوورودش حالم

بزرگ  یازنظرمن معظل یاهنگ نیچن کیدادن  رونیاماب,اکنون جزؤگروهشان بودم خواستمیکه اگرم حسودنبودم
 .شدیمحسوب م

 .یشعرمعنادار یونه حت یداشت ونه اهنگ درست یخوب میتنظ نه

کارشان  یرو یریتاث گفتمیدرهم که مکردم خودم راکنترل کنم.هرچق یراتکان دادم وسع سرم
نداشت که  یتیاهم شانیپس برا,واضح بود یلیداشتند ازاشتباهشان،که خ یآگاه ناخودشانینداشت.مطم

مارادست به دست  یمان که ساخته ها ندهینسل ا یشهیواصالهم دراند,اوضاع نشرش دادند نیباهم
 .نبودند,کردندیم

تنگش  یمعرفتیذوق کرد و ب یاش بودرادادم و او هم کل قهیسل باطبقیوز یسنت یفیمهساراکه ک ی هیهد
 یبا مشت ها نباریچسباند که باخبرش نکرده بودم از سفرم و من هم شانه باال انداختم و گفتم که الزم نبود و ا

من  گرفتم و قبول کردم که اشتباه از االکه با خنده و درد دستانم را ب میهاقدرتمندش افتاد به جان استخوان
 شیعاشق صداقت و سادگ ینه، ول نیریش یدست از سرم بردارد و من اگر چه به اندازه الیگودز یبوده تا دختره

 .بودم

به حمام  می.به خانه بازگشتم ومستقکردمیم دحمامیاول با یول,خاله راکرده بود یامدم.دلم هوا رونیب ازباشگاه
متعجب گفتم که نزدخاله مرجان  نیودرجواب نسردرنگ اماده شدم  یب,کوتاه یرفتم.بعدازگرفتن دوش

 .لوس کنم هخال یخودم رابرا یحساب توانستمیم نکهیوا نیری.خوشحال بودم ازنبودشرومیم

 .لبخندمراکبوترجلدش وعمورادلباخته اش کرد نیبودواوباهم یاززندگان ییایدن لبخندش

 دخترکم؟ یخوب：دادیم,زن بودن فیازجنس لط یعطرمادرانه وکالمش محبت یبو اغوشش
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 .دلم تنگتون بود یلیخ,خاله：اش وگفتم نهیس یوسرگذاشتم رو میمبل نشست یرو

 ,سپرکرده است نهیکه خودش س یداشت حس داشتن مادر یوچه لذت,عشق مادرانه اش بود یرایپذ میموها
 ؟یکنیکارمینجاچی...توایاها_دلتنگت بودم خوشگلم...  منم：مادربودنت یبرا

 دباشد؟یام ی دخانهیدخترمگرامروزنبا نینداشته ام وا چوقتیولعنت فرستادم به شانس هام درهم رفت  چهره

 ؟یکنیکارمینجاچیا خودت：رشومیخاله س یها رازمادرانهیدل س کیگذاردینم

 رم؟یبگ دازشمااجازهیبودن تو خونه خودم با یبرا：ستادوگفتیا نهیدست به س مقابلمان

 .یپس بد دجوابیت بامادرشوهر  ینبودن خونه  یبرا یول,رینخ_

 .اددنبالمیم دشبیام：گفت,رفتیکه به طرف اشپزخانه م یسرش راخاراندودرحال پشت

 یخورد یدختره چ نیسرا خاله：گفتم,هم نازک کردم یپشت چشم شیکه برا یرابه خاله دوختم ودرحال نگاهم
 .الحال شده نطورمعلومیکه ا,

 .عروسکم یزبون نیریش یفدا من：سردادوسرم رادراغوش گرفت وگفت ییبایز ی خنده

 شتر؟یهم ب نیازا ارامش

 باالتر؟ نیازا یخوشبخت

 .ارزشمندشاکربودم ی هیهد نیا یوخدارابرا اراداشتمیدن انیحام نیبهتر من

البته ,گرفت یبادکرده که معلوم نبود چه در آن دهان کوچک چپانده بازگشت وکنارمان جا یبالپ نیریش
 .بازورباسنش

 یرادرم نیریبنفش ش یها غیوج,جمعمان راکامل کرد,هم باامدنش انیماگذشت وشا یابه کل کله تاغروب
هم  نیریدوشیایشام ب یگرفت وگفت که برا رتماسینبود.خاله باام مانینوایب یاوردواصالهم به فکرگوشها

 یهاین لقفرهادوامان ازده یخاله برا یخواهرانه  یها یومن ماندم وکنجکاو,شد یدراهیباام زانیاو ییبالبها
 !نیریش

 .کاشتم شیهادادم و گل لبخند را برلب حیمرجان توض یو کاست برا کمیرا ب زیچهمه

 .دشدمیام یهایجورکش کم کار چارهیبودومن ب کینزد نیریشیعروس جشن

 .شلوغ بود یکرده وسرش اندک سیشرکتش رابادوستانش تاس یبه تازگ اوهم

 .یفتیخبرته ارام؟م چه：ردرامدیام یامدم که صدا یم نییازپله هاپا باشتاب

انتخاب لباس  میبر نیریباش_عجله؟  نیکجاباا：گفت یشانیبرپ یواوبااخم کوچک,بودم دهیپله هارس نییپا به
 .عروس
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 متیبه ق یخوایم：به چشمانم و گفت دیرا کوب شیبه جانب نگاه جدو حق نهیجابه جاشدودست به س یکم
 ؟یاریسرنفس من بالب,نیریعروس شدن ش

 .امد نییرابازکردم وبستم وسرم به سرعت پا هانمد

است.دوست  نبارخاصترشدهیجنس محبتش ا یول,بود یمهربان وحام شهیبود.خوب بود.هم رکردهییتغ یلیرخیام
 ...تر یداشتن

خانم  گهید خوب：به طنزبود ختهیبودم خارج کرد.گرچه لحنش ام رکردهیکه دران گ یتیمراازوضع شیصدا
 .مونهیتارموروسرت نم هی یرکنیدبروکه اگه ,یخجالت

صورتم  کیشدونزد کمیان رادرهواگرفت ونزد یحرکت ناگهان کیباالبردم که در یخداحافظ یودستم رابرا دمیخند
 .نگاه چپ به زن من بکنه ینداره کس جرات：زمزمه کرد شیبم خواستن یبا آن صدا

 .تاب سوزان نگاهشازاف ختمیجنبه به سرعت گر یبه پابودومنه ب یانگارسونام درونم

 .رانداشتم ییچنان عاشقانه ها یقرارداشت ومن هنوزامادگ ستادنمیقلب درشرف ا یدردستم رو تادم

درب راگشودم.به محض نشستنم  یا هیچندثان یمتالطم درونم وبعدازمکث یایبردر,تامسلط شوم  ستادمیا یکم
 !رابه سرعت به حرکت دراوردومن هنوزدررانبسته بودم لیاتومب,

 .یبودبه کشتنم بد کیوونه؟نزدید چته：لرزان دررابسته ،تشرزدم یبادستان,ازعجله اش تعجبم

که.  زارنیادم نم یتوروخداببخش ارام.حواس برا,یوا：نگاهم کردوتازه انگارمتوجه موضوع شدوگفت باتعجب
 شده؟ یچ_

 .ازشرکت باهاش کاردارن نکهیگرفته زودتربرم.مثل ا دتماسیام_

 گهیماه د هی رسرمونیکاراش.مثالخ نیباا ختیر اعصابموبهم：وانگارسردردودلش بازشده باشدگفتم واماا یاهان
 مونیعروس یکارا یبرا,زارهیروکه واسه شرکت م یاونم بعدازچهارسال.اونوقت اقانصف وقت,مونهیعروس

 ...ن دارممگه من چقدرجو خهکاراروباهم انجام بدم.ا یکه همه  تونمیارام.نم شمی.خوب منم خسته مزارهینم

 ی ندهیا یخوب اونم داره برا یول,یمتوجه شدم.توهم حق دار,زمیخوب عز لهیخ：راتکان دادم وگفتم دستم
 .کنهیهردوتاتون تالش م

 شیکه راه خودراتاچشمان اسمان,به پاشده دردرونش دازطوفانیگذرابه من انداخت و دلم لرز ینگاه
 دارم ارام.مگه چنددفعه قراره عروس بشم؟ منم حق خوب：کردند رهیواسمان چشمانش رات,بازکرده

 فدات：بودقراردادم دهیدستش که فرمان راسفت چسب یبه دل به شدت نازک شده اش ودستم رارو لبخندزدم
 .کشمیدومیامروزگوش ام نیبشم من.هم

 یلیخ,.گناه داره طفلک یبهش نگ یزیارام.چ نه：سرعت سرش راباالانداخت وگفت اوردوبهیکوچکش تاب ن دل
 نینکن خودتو.ا تینقدراذیپس ا,یدیبهش حق م یخوب فدات شم.خودتم که دار_روزا.  نیا شهیته مخس

 .گذرهیروزاهم م
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 کیش یبودم.لباسها دهیراشن فشیکرده بود.تعر یمکان رامعرف نیدای.مادراممیبود دهیموزون رس بابهیتقر
 .داشت یومناسب

شدوبه  ادهیپ دبسرعتیماراد یوقت,به انتظارنشسته بود لشیکه دراتومب میشد دیام یمتوجه میکه جلو رفت یکم
 .طرفمان امد

 .دیاقاام المس：دیتک حرکاتش د شددرتکیرام یشرمندگ

 .نگاه دوخته بودبه او یکه بادلخور یهمسر یرشدبرایکردوسربه ز یاحوالپرس ییباخشرو

 شانیزندگ یباینند و لحظات زک قیتزر گریکدیآرامش به یکم شانیاقهیچنددق ییحرکت کردم تا در تنها جلوتر
 .رقم نزنند یریرا با دلگ

ها فروشگاه نیتریپشت و شانیبایکه دکور ز ییهاشان بودم و نگاه حواسم را دادم به لباسصحبت آهسته متوجه
 دوخته یدهایرا در انعکاس با مروار یرینظکم یکه جلوه یکوچک رنگ یهاافزوده بود با آن المپ تشانیبر جذاب

 .کردندیم جادیان لباسبر ت

تعارفمان کردبه نشستن ومن هم در ,بود یوخوش برخورد انسالیوصاحب انجاکه خانم م میشد واردموزون
 یدخترانه ا نیریش یای.چه رو کنمیلباسهارابه تن م نیازهم یکیکه  یخودم غرق شدم.لحظه ا یبایز التیتخ
 .زبان حس کردم ریدران لحظه طعم خوشش را ز یکه حت,بود

 .دادمیم ینظر انیدران م یهم گاه کردندومنیکاتالوگهارانگاه م نیریدوشیام

 .شرمندشم یلیخ：زقراردادوگفتیم یرارو دالبومیپروانتخاب کردورفت.ام یازان لباسهارابرا یکی نیریش یوقت

همسرش عاشقانه هواخواه  نینچنیکه ا یبه مرد میبگو توانستمیومن چه م,دوختم نشیغمگ یرابه چهره  نگاهم
 بود؟

 .کنهیم درک：زدم وگفتم یلبخند

 .ترکرد نیمرادرعشقشان مطم,که درچشمانش روشن شد یدیام برق

درمزون  یلباسها دنیود شیساعت وکالفگ دبهیمکررام یساعت که به نگاهها میحدودن بعدازگذشت
 .اتاق پروخارج شداز ,کمکش رفته بود یکه برا یهمراه خانم باروبهیز یهمانندفرشته ا نیریباالخره ش,گذشت

بود که نرم و لخت  فونیبود، و جنسش ش ییایلباس عروس اسپان ینمونه نیکه انتخاب کرده بود، بهتر یلباس
 یجون مدل ژهیمن نقصشیو ب دهیو با توجه به اندام کش نیریش یپوست مهتاب یروخودش را انداخته بود به

لباس با چند  نییپا دادوینشان م یخوبافت اندامش را بهکرد که ظر  شنهادیدکلته به او پ یساده با باال تنه
 دیدرخشیدر وسط سالن م یاتکه تکه شده بود و همانند الهه دیهمان رنگ سفبه دهیتور و ساتن ختم کش فیرد

 .کنارم، هوش از سرش بپرد یوقت است که شخص دهان بازکردهآماده شود، آن یکه لباس اصل یروزبه یو وا

نقطه است  نیدوخت.عشق درهم,داشتیوسط سالن متوقف شده وچشم ازاوبرنم دکهیرابه ام هشبالبخندنگا
اکنون  ی.درست مثل حال وهوایشویعاشقانه هام یایزمان ومکان راوغرق دن, یبریادمیکه از یینجایقطعا.هم

 .بودند هاشان لحظهکردن  رهیسپرده ودرحال ذخ یدست فراموش گررابهیکه حضورمن ودوخانم د نیریدوشیام



 

 
94 

 شیخانم ب ژهیدستپاچه شدندکه من یبه سالن.کم اکشاندشانیانهارابه خوداوردوازعالم رو, میمصلحت ی سرفه
 خوب：نداد,ستینگرینبرده وبالبخندژکوندش مرام ییازان بو نیریکه البته ش,به انها یشرمندگ یاجازه  نیازا

 ؟یهست یراض,عروس خانم

که اگه ازقبلم  گفتی.مامان مهیجون.عال ژهیدردنکنه من دستتون：باهمان لبخندش سرتکان دادوگفت نیریش
بادقت گوش دادندوقول  نیریمن وش یشنهادهایخانم وهمکارش به پ ژهی.منهیبازم کاراتون عال,سفارش ندم

کردند  شنهادیپ نیریبه ش بتهکاربرند و ال دبهیدردوخت لباس جد,که امکانش باشد ییدادندکه نظراتمان راتاجا
 یخصوص براکند به تردهیکه قدش را کش یکه پوستش را جمع نکند و کفش یمناسب ریبال لباس زدنکه به
 .بگردد یعکاس

 .بودند، بگرددکه خواسته ییزهایدنبال چخاطر سپرد تا سر فرصت بهسفارشاتش را موبه مو به یهم همه نیریش

عاشق  یقلبها انیندازدمیفاصله ن یاعتس چیه,شدیکاش که م یدبردوایادامیاز یساعت رابه کل,نیریش تیرضا
راازرفتن  نیریذهن ش یکم,مناسب یلباس داکردنیازپ ی.خوشحالجادنشودیا انشانیهرچندکوچک درم یوکدورت

 هی کردمیفکرنم,ارام یوا：همسرش خراب نشد شیوجه اش پ دکهیام یکردومن خوشحال بودم برا دمنحرفیام
 .شهیم.باورم نداکنمیبتونم پ یلباس خوشگل نیهمچ

 .ندهیتوبشم عروس ا یفدا_. زمیباشه عز مبارکت：وگفتم ادشیز جانیبه ه لبخندزدم

 یرزندگیکردن مس یدست عشقت وسپر اهاگرفتنیگرودرروید یواژه اززبان کس نیا دنیداشت شن چقدرلذت
 یقیه ازهرطرک ییاوباشم.او یومقبول برا قیال یمن هم بتوانم همسر خواستمیبودوازخدام یقیرمردالیدرکناراو.ام

دردستم  ینامزد یحلقه  شدبه دهینبوده حرف قلبش.نگاهم کش یودلسوز نید نکهیثابت کردعشقش رابه من وا
حجم خواستن  نیباوجودا توانستیم یبودوچه کس یرینظ یزبیراوچه سورپرا شیان شب درک اداوردمیوبه 

 نیبهتر میم که وجودم راتقدازطرف معشوقش به اوشک کند؟دستم رامشت کردم ودرهمان لحظه قسم خورد
 .بکنم میرزندگیتقد

افتاده  گریکدی یو رودهجان دل که به ییهاآشامو خون ,شدیساعت ازشب پخش م نیکه درا یترسناک لمیف
 یخاموش سالن و صداها یباوجودچراغها,ترساندمینم یذره ا یخت،حتیریبودند و خون از دهانشان م

 .کردندیم زادیآدم یبابو یدنبال دختربه انهیو وحش آوردندیکه از خود درم یوحشتناک

 .درخانه بود,ساعت ازشب نیدرا,ریمن ازنبودن ام دوترسیکوبیام م نهیوارسیوارخودش رابه درود وانهید قلبم

دوست  ییباشد.غروب که باتلفن همراهش تماس گرفتم تابپرسم چه غذا رونیوقت ب نیبودتاا امدهین شیپ
ساعت  میگفته بودکه ن یامامنش,جواب نداد.باتلفن مطب هم تماس گرفتم ,رست کنمشام خودم د یداردبرا

 .کرده ورفته بود یقبلش ازمراجعه کننده هاعذرخواه

 .براضطرابم غلبه کنم کردمیم یجون سع نیناگرون نکردن نسردل یو من برا آمدندیتا حلقم باالم میهادلشوره

 نینسر,گذشت ازدهیکه از ساعت

 .ستین ردرمنزلینکنم وامااالن ساعت دوبامداداست وام میرعادیغ تیاب فرستادم تااورا متوجه وضعخو یرابرا
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 ممکن است افتاده باشد؟ یشده.چه اتفاق یلبم راکنده ام که خون ازان جار انقدرپوست

 تصادف کرده باشد؟ نکند

 .نشده باشد یزیراگازگرفتم وازخداخواستم که چ لبم

 .درسالن مراازجاپراند یردارصدایگ نیو در هم زمیبر رونیاط شده در مغزم را بمح یکردم افکار منف یسع

از من  یو خودش هم وضع بهتر ستیرازدم.بهت زده به من باان سرووضع اشفته نگر دبرقیوکل زبرداشتمیخ
 .نداشت

 بودنددهیراه کش یسمتآشفته هرکدام به شیکرده بود و موها کسیاش فشانه یرو رمقیرا با انگشت ب کتش
 ...خون بود یدوگو شیهاو چشم

 ...را تیگذشت تاذهنش پردازش کندموقع هیچندثان

 .لبم خورد یشدوچشمش به زخم رو کمیبلندنزد یباگامها,به خودامد یوقت

 ارام؟ هیچه سروشکل نیشده؟ا یچ：دادکردیدرنگاهش ب ینگران

 .شوند یچشمانم موج یایتادر,بود ینوازش کالمش کاف نیهم

 شده؟ شیطور یشده؟کس یچ گمیم ارام：راگرفت میمبل پرت کردوشانه ها یو کت را رو دشدیتشد شینگران

 ...ی...چ؟یک：که هل شدوگفت,دادم دتکانییرابه تا سرم

 .شیهول زدگ نینثارخودم کردم ازا یراتندتندتکان دادم واحمق مغزمیب یکله دوباره

 .دارنکردمیون رابج نینکردم وضع راونسر نیبازکردم تاخرابترازا دهان

 تاحاال؟ ی...کجابودیازنگران مردمیم داشتم：ازفشاربغض گفتم یناش,لرزان ییباصدا

 همه خوبن؟ یعنی：گفت یجیشل شدندوباگ دستانش

 .کنهیدردم：قلبم گذاشتم وگفتم یراباالانداختم ودستم رارو سرم

 .شدم نگران：راومن دست بردارنبودم میمردمکها,سوزاند نگاهش

ومن ارام گرفتم  میگرفت از عطرموها قیعم یجان زدومرادرحجم گرم اغوشش فروبردودم مهین یلبخند
 یلیدادخواست طالق داده.خ ساینفس. کامران حالش خوب نبود...پر ببخش：وجودش تیدرحصارتنگ امن

 .ششیبود.ازم خواست برم پ شونیپر

 ؟یلی:مگه تووکیبرخیکرده بود از آن همه استرس و ب انیطغ میشوکه شدم و اما دلخور یکم

 .انسانم یول,نه：کردوگفت یارام ی خنده
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خوب؟ کامران برام حواس ,ببخش_ ؟یخبربد ینزد ؟اصالچرازنگیانسان چراپس تماسموجواب نداد_
 .فتهیب هیبودبه گر کیغول.نزد کهینزاشت.مرت

 .برات پاستاپختم_

 .یایتاب نخوردم：ارامترگفتم,شترشدیکه ب فشاردستانش

 باشه؟,باش نفسم اروم：دستانش گرفت وباچشمان رگ زده اش زل زددرچشمانم انیرادرم صورتم

 .یتوتمام من_کنم.  شترجمعیبه بعدحواسموب نیازا دمیم قول

 .راگرفت ومحکم فشاردادومجبورم کردهم قدمش شوم دستم

ندم تخت خوابا ی.دراتاقم راگشودومراداخل فرستادوخودش هم پشت سرم امد.رومیباالرفت یبه طبقه  باهم
نفس  توهم：فروبردوگفت مییطال یانبوه موها انیزانوزدودستش رادرم دوکنارتختیکش میوملحفه رارو

 ...ی...خودمنیمن

 .خواب النه کرددرچشمانم یچه زمان دمیمهربانش شدم که نفهم ینوازش دستها انقدرمست

تر چشم برهم راحت کرد،یحت مرا را المیو خ زدیحرف م میبرا شیصدا رینظیکه برگشته بود و با آهنگ ب حاال
 .گذاشتمیم

 .داشتم یاحساس بهتر,دارشدمیب عتیطب یزنده یکه با صدا صبح

 نیزر یافهایبافته شده باال یا دومرادرجامهیپرکش میبانوازش موها شبید,قرارم یقلب ب یهایریبهانه گ انگارتمام
 .ارامش فروبرد

در چشمان همسرش و گفت  دیکه با وقاحت چشم در یزن و دهیکه از هم پاش یزندگ یناراحت بودم برا یکم
 نطوریکه ا یبا وجود داشتن همسر زنکیهضم کنم چطور  توانستمیو من نم کندیکه با عشقش او را ترک م

که آن مرد تا آخر عمر به او وفادار  کندیپشتوانه گمان م نیکرده و با کدام انتیخ دارد،یصادقانه دوستش م
 !ماند؟یم

جامانده ازدوستانشان درپشت  بیس یدرختها یکه رو یی.به گنجشکهادمیکش قیعم یراگشوده ونفس پنجره
 یقشنگ گربودواحساسید یباترازروزهایصبح امروزز ییخانه اوازسرداده بودندلبخندزدم ولب پنجره نشستم.گو

 ؟یکنیکارمیباالچ اون：زدیدروجودم قل م

 بود؟یم ددرمطبین نباکردم ومگراال رنگاهیوبعدبه ام اطیبه ح متعجب

اماده شدم وبه ,کمترشد میکه ازبهت زدگ یام شکار کردندو کمچشمان تشنه امفاصله نیرا از ا شیبایز لبخند
هم در  یروبرو بود و گاه یرهیاب پرتقال دردست خ یوانیپا انداخته و با ل ینشسته و پا رو قی.دراالچوستمیاوپ
 .کردیم شیدر دستش را هم چاشن یندیاز نوش یاجرعه عتیلذت از طب انیم

 .زد ودستش رابازکرد یور کی یلبخند,دیبه خودد رهیخ ,ستادهیا مراکه



 

 
97 

باحسرت چشم دوختم به ,کرد کینزد شیراکه به لبها وانیآغوشش نشستم ودستش دورم حلقه شد.ل تنگ
 .رنگخوش ینارنج عیما

 اربودمینده ام گرفته بودواماچه کنم که مست داد.خودم هم خ یاش کل باغ رافراگرفت وگنجشکهارافرار قهقه
قراردادم  وانیدورل,دستش که حلقه شده بود ینبود.ان رابه لبم چسباندومن هم دستم رارو ارانهیواعمالم هوش

 .بود نیدلنش یبس, شیخنده ها شدتدوباره خنده اش رادراوردولرزش بدنمان از  نکارمی.ادمیوالجرعه سرکش

 نته؟گش جوجه：خنده گفت انیدرم

 .چاندمیراپ میراهمانندبچه هاتکان دادم ولبها سرم

 .کردمیکه درکنارش خودم راگم م یبراست

صورتم راازنظرگذراندوفشاردستش  یوبانگاه مهربانش زل زدبه من.تمام اجزا,شد یاش جد چهره
 .امروزبراش جبران کنم خوامیناراحت کردم.م یلینفروخ هی شبید_مطب؟  یچرانرفت：شترکردیراب

 .ستین یزیپس الزم به جبران چ,نگرانت بود تینها ی.فقط بشهیازدستت ناراحت نم چوقتینفره هین او_

 الشیآرام؟ انگارخ یبهار و از کجاآورد یبو نیفرو کرده گفت: ا میرادردست گرفت و سرش را در انبوه موها دستم
 .ارام یدرکنارهم بودنها نیرادوست داشتم.ا یاسودگ نیاز او نداشتم ومن ا یراحت شده بود که دلخور

 .خانه رابرداشته بود مانیوسروصدا میروزراباهم گذراند کل

 .باشه ی: آرام شکالتدیخندیم مانیهایوانگیجون هم باشوق به د نیپختم ونسر کیک شیربرایام یخواسته  به

 یسردردش یخوایباز م ؟یمصرف کن ینیرینشست و گفتم: مگه قرار نبود، کمتر ش میشانیپ انیکمرنگ م یاخم
 ؟یدقم بد

 ...چوقتیتکرار نکن... ه گهیقرار داد و لب زد: د میهالب یرا رو انگشتش

و او رفته رفته مهرش را در  دمیپرستیبه قلبم زده بود را م شیهااز چشم میمستق یحجم خواستن که پل نیا
 .شده بود ینقاش نیآتش یخونم پخش کرده بود و اسمش در وجودم با رنگ یهاگلبول

 ...میبرو یکه شب به شهرباز میگرفت میتصم

 ...تنها

 !!!امدهیبه مان ییانگارتنها یول

بودکه  یعی!وطبدواحمدیامدوخودش رادربرنامه مان چپاندوالبته مهمان هم دعوت کرد.ام نیریغروب ش یهایکینزد
 .ردیهم تماس بگ انیباشا

به همان  یبودم با شال دهیخر شیدر ک ریام یقهیکار شده بود و به سل شیهانیآست یکه لبه دیسف یمانتو
 ریها سرازبودم، به پا کردم و از پله دهیها را هم در مسافرت آخرمان خررا که آن یینو یهارنگ ست کردم وونس

 .شدم
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 یشما دوتا ه نینیبیمی: چدندیخندیم زیفرو رفته ر نیریش یمبل نشسته و سرشان در گوش یرو نیریش با
 ن؟یخندیم

و در  دیطرفم چرخبه قشیاما با آن لبخند عم ریو ام کنندیهمانطور جوابم را داد که دابسمش نگاه م نیریش
 .زده شد و نگاهش پر از خواستن و عطشکوک یخط شیهالب یلبخند رو هیاز ثان یکسر

کار چه دانستمیشدم همانند دختران نوجوان و نمانداخته و دستپاچه ریو سرم را ز اوردمینگاه سوزانش تاب ن ریز
 ...خدابه ووننی... مردم دنینوببیا ری: امدیدادم رسبه نیریش یبلند خنده یکنم که صدا

 .کردیم ریس گرید یکه در عالم ییو اما گو نیریدر دستان ش یزحمت گرفت و داد به گوشرا به نگاهش

 دمیخندیوم گفتمیم زانمید.درکنارعزبو میزندگ یشبها نیازبهتر یکی.ان شب میبه راه افتاد هیبق دنیبعدازرس
 .ریگاه ام یگاه وب یهاوسرخوش ازتوجه

عکس جلف گرفتندودران  یکل چارهیب یهایواحمدهم بابستن نیریکردوش همانیم یهمه مان رابه بستن انیشا
 .کردندیشان رارهام کردندوخندهیمانگاه م زدندوبهیشان م یهم به بستن یسیل انیم

هم بودند که در گوش هم پچ پچ  ییهاو جوان بردندیم هایباز نیسرزمکانشان را بهکود یباشاد هاخانواده
 .تیدر لحظات زندگ یبودن زندگ یو چقدر لذت داشت، جار کردندیعاشقانه م

 .میسواربشقاب پرنده شد نیریشنهادشیپ به

کمربندم راسفت ,کرد تمام عمرم بس بود.حرکت که یبرا انیکه شا اوردمیخودن یبه رو یول, دمیترسیم یکم
 که,دیرفهمیدادم.انگارام,شده بود قیاحمدکه به صورتم دق لیمسخره تحو یوخنده ا دمیچسب

 خوبه ارام؟ حالت：نگاهم کردوگفت یبانگران

 نییامدوپا یباالم میتاگلو یزیدوچیچرخیم ادورسرمیدادم وامااصالحالم خوب نبود.انگاردن دتکانییرابه تا سرم
و چرا  گذردیمدر اطرافم چه دمیفهمیبودند و من نم یدر حال پارگ ادیشمم از فشار زچ یهارگیمو رفت،یم

 .در حال چرخش است زیچهمه

بودکه  ادشیشدوفر قیاز حدش جا خورد و با بهت به صورتم دق شیب یدستم قرارداد و از سرد یرارو دستش
 .نداشتم ستادنیا ینا یردومن حترامتوقف ک نیانجاماش ولیادزدتامسیهمه رامتوجه مان کرد.چندبارفر

 .دیلرزیم میزانوها

.خجالت رانداختمیومن تاحدامکان سرم راز میراگرفت وکمک کردتاازداخل بشقاب پرنده خارج شو ربغلمیز
حالم  دانستمیبودکه من داشتم.م یچه اخالق بد نیکه زل زده بودندبه من واخرا ییانها یازهمه  دمیکشیم

فکرکردم  یول,پرنده نشدم گرسواربشقابیبودومن د نطورشدهیهم یصرمارااورده بودشهربازبابانا کبارکهی.شودیبدم
وبسرعت خودم رابه ان  افتمیرا ییدستشو,چشم چشم کردن یتحمل کنم.باکم توانمیکه بعدازگذشت سالهام

ام زرد شده یبه چهره نهییدر آ یرساندم وباالاوردم.انقدرعق زدم تاجانم باالامدوبعدازشستن دست وصورتم نگاه
 آرام؟ یمرا متوجه خودش کرد: خوب قباز ع نیریش یدهیترس یانداختم که صدا

 .بگذارم که موفق نبودم در انجامش شینمااز لبخند را برصورتم به یکردم تا طرح یو سع دمیچرخ
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که به  ییدامانع شد و با وحشت و ص نیریش فیتا شدند که دستان ضع میشد و زانوها یخال میرپایز کبارهی به
 گفت: چته آرام؟ د،یلرزیشدت م

 ...ببر رونمیب جانی... از انیریش ستین میزیلب زدم: چ حالیب

 .کردیجا بودند، حالم را بدتر مکه آن ییهاو نگاه کنجکاو خانم ییبد دستشو یبو

ومن  میشد بودند مواجه دهیصف کش ییکه با نگاه نگران همه شان که مضطرب دم دستشو میشد ازانجاخارج
 .نگاهشان کنم دمیکشیخجالت م

 .از دستم جدا شد نیریرا محکم گرفت و دست ش میهابا شتاب جلوامدوشانه ریام

 زم؟یعز یخوب：گفت ارام

 یوقت کردمیفکرم：فروبردوگفت شیدرموها یواودستش راباکالفگ,پاسخ مثبت دادم ,بود نییسرم پا همانطورکه
 ...دی.لعنت به من.نباشهیالت بدنموح یخوب شد نکهیا یعنی یخوایخودت م

 .ریام_

 .میرفت نیریزدودستم راگرفت ونزدسا یلبخندمهربان,مؤاخذه گرم یباصدا

تکان  گذاشتینم دیفهمیاز آن ببرد که اگر م ییبو رینزاشتم ام گاهچیفشارباال هم داشتم که ه یماریب من
 .بخورم

 .تا کنجکاوش نکنم کردمیم ماعال یرا ضعف بدن لشیدل شدمیم حالیکه ب یگاه فقط

صرف شام به  یبرا شنهاددادکهیدپیراازبابت خوب بودنم راحت کردم.ام الشانیکردم وخ یشان عذرخواه ازهمه
 یها هیوازتک تک ثان زدمیقدم م می.درکنارمردزندگمیرفتیوماهم پذ میبرو,هابودیکیکه درهمان نزد یرستوران

 یدرخانه ,زد بانقشینطورزیامروزم راا,شبید یکه به جبران کارنکرده  .ازاوسپاسگزاربودمبردمیلذت م,بااوبودن 
 سالم：وجواب دادم ستمیکه تلفنم زنگ خورد.بالبخندبه نامش نگر,میذهنم.منتظرسفارشاتمان بود یارام گرفته 

 .ییدا

 .یکنیمعرفت به کل فراموشم م یب یتو,رمیکه اگه سراغتونگ ؟منی.چه خبر؟خوبییسالم دخترگل دا_

 مارستانی.بییسرتون شلوغه دا یروزاشماحساب نیا خوب：وگفتم رکنجکاودوختمیونگاهم رابه ام دمیخند
 ...وپزشکا

 .روازشمادوتامارمولک پنهون کنه یچ هیمرجان اگه تونست  نیا یعنی：زدوفرهادباحرص گفت یرچشمکیام

که خط به خط صورتم را با  میدوچشم مشتاق روبرو یرا به ارمغان آورد برا یبهار یهاعطرگل ییایدن لبخندم
 . کردینگاهش پر از حس خواستن م

درموردش صحبت  دوباخالهیبرگز یرزندگیمس یادامه  ینفررابرا کیفرهادکه باالخره  یشدم برا خوشحال
 .شود یرسم هیقض نیریش یکردوقرارشدکه بعدازعروس
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 .ادیارام؟سروصدام ییکجا：شدندیخوشبخت م ناباهمیبودومطم یپرستودخترخوب

 .ییدا میواالن هم منتظرشام هست یشهرباز میهااومد بابچه：هم بشنوند هیباالبردم تابق یراکم میصدا

 ن؟یمن رفت بدون：راازگوشم فاصله بدم یباعث شدکه گوش ادشیفر یصدا

 .هیجات خال ییدا：زدادزدیازانطرف م نیریش

 .جون ییددردا یتنهاتنهابر,دباجفتتیخوب شمااالن با_

 .باشه.دارم براتونمعرفتا. یب یا_

 ..من بخاطرپرستوجون اصرارنکردمییدا,ا：اورمیوخواستم ازدل مهربانش درب چاندمیراپ میلبها

واس من دم دراورده.مگه من  پدرسوخته：اش شد نهیزم رپسیلبخندبرلبم اوردونگاه مهربان ام شیحرص یصدا
 .ارام خانم فتهیدستم به شمان

 م؟یداشت ،ییدا ،یآ یآ یشدم، و گفتم: آ شیهاحرص خوردن یصدقه رها شد و در دل قربان دمیقیب یخنده

 .کن بچه طنتیکمتر ش ،یانداخته بود، گفت: پدرصلوات شیکه خنده در صدا یاش گرفت و با لرزهم خنده او

 ...گرفتن تلفن یبرا زدیبال ملرا گرفت که با نیریش یهاجمع شدند و رد نگاهم دست میهالب

 .کارت داره نیریش یینشست: دا شیهاردم و به زحمت به گوشکزمزمه زحمتبه

دلم نشست:  یایگرفت، کالمش همانند حباب بردر یرا به باز میشانیپ یلخت جلو یموها شیهانفس هرم
 نفس من چطوره؟

 ...آمدندکش میهاقبل منحرف کردم و لب هیرا از چند ثان ذهنم

 ...نفساعتمادبه ادیکرد و دلم پر شد از حجم ز شمیبه لطافت ابر یرا با چشمانش نوازش میهاچشم

 یبروم برا ییدستشوبرخواستم تا به یکوچک یو من با عذرخواه دندیچ زیم یباتندو تبحر غذا را رو هاگارسون
 .نبود شیساده ب یاکه بهانه میهاشستن دست

 دشیت، و خو گرفتن با رفتار جداز التهاب درونم کاس یآزاد پشت رستوران که پوستم را نوازش کرد، کم یهوا
 .نشستیدندانم م ریز بیعج داد،یتابستان را م یهاکه طعم نوبرانه

 .را نشان گذاشتم نشیها دوختم وبزرگتررا به ستاره نگاهم

 .شب دوخته شده بودند ریحر یبرپارچه ییطال یهاپولک همانند

 .گرفتم شیرا درپ یورودعمق گرفت و راه لبخندم

کوچکش که حجم  یتوجه ها نیدست نگه داشته بودتابامن شروع کندومن ممنون هم رهمیو ام وستمیپ جمعبه
 .بودم,ازعاطفه دران نهفته بود یمیعظ
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 .واوهم موافقت کرد میفرهادبرو یگفتم که فردابعدازپرولباس به خانه  نیریبه ش یخداحافظ وقت

داشتن  یبودومن هرچقدرازخدابرا ی.شب خوبمیوبطرف خانه حرکت کرد میشد مانیها لیسواراتومب
 ؟یخندیم یچ به：کم بود کردمیرتشکرمیام

 ی رهیخ,برلب  یبالبخند,ستیطوالن یقینگاهش کردم وازخودم حرصم گرفت که دقا دستپاچه
 .ستین یزیچ：روبروهستم

 .بود یخوب یلی.شب خریممنونم ام ازت：ادامه دادم دومنیباتعجب باالپر شیابروها

من درنظرگرفته بودومن  یررابرایام, میبود.خداازهمان ده سالگ میکه بازتاب خوشحال دمیراد شیلبخندچشمها
 .گرفتمیخودم سخت م نقدربهیداینبا

که  ییوشاهدعظمت خدابودم.خدا ستادمیگها در باغ ادار برموج یهاهیبه سا رهیخ,اتاقم یپنجره  یروبرو
من دران غروب  داکردنیمت پوحک"دران نهفته یحکمت,فتدیکه ازدرخت م یهربرگ"دیگویم

کامل ,ریام یتر شده بودکه باحضورپررنگ یرخوشبختیقرارگرفتنم درمس,ریان هم توسط ام,درکنارجاده,یزییسردپا
 .شده بود

.سرم راتکان دادم دادیکرده بودوخودش راباان تکان م یراپل یهم اهنگ نیریپختن ناهاربودم وش مشغول
 دبدهد؟یقراراست به ام ییچه غذا,رنداشته اشباانهمه هن,دختر نیکه ا دمیشیواند

و خدا به داد  گذراندیم یحاضر یوروزش راباغذاها دشبیگربایماهه د کیکه کمتراز,سوختیم شیدلم برا ازاالن
 .برسد شانینوایب یهامعده

موزون  دبهیدران لباس همانندپرنسسهاشده بود.اجازه ندادام نیریشد.ش دهیقبل کش کساعتیبه  ذهنم
 یادیز راتییخانم تغ ژهیمن یول,بود دهیکباردی.گرچه ندیدرتنش بب یلباس راتاقبل ازشب عروس خواستی.نمدیایب

 .داد لمانیهم تحو یکیزشیکرده بودوانصافاچ جادیدر لباس ا

 بچه ها؟ شیپ میجمعه بر,ارام گمیم：رهاکردوگفت یصندل ینفس زنان خودش رارو نفس

داده بودم.سرم رابه  نیریقبل به ش یتنگ بود.قولش راچندهفته  هیهان یبرلبم نشست ومن دلم برا یلبخند
وبه  رفتمیبه باشگاه نم شدکهیم یتاساالددرست کند.چندوقت زگذاشتمیم یهارارو اروگوجهیدادم وخ دتکانییتا

 رهمیازحداورانداشتم.ام شیب یهایکنجکاو ی.درحال حاضراصالحوصله دادمیپاسخ م انیدرم کی,مهسا یتماسها
صحبت کرده بودندومرجان  اباهمی.گومیریبگ یدعروسیمابا,فرهاد یزندگ فیبودکه بعدازمشخص شدن تکلگفته 

 .میریروزبگ کیرادر مانیعروس شنهاددادکهیپ

 .جهازنداشتم دنیبه خر یازیپس ن,میزداشتیشد.ماهمه چ دهیهمهمه هامن فکرم به خانه مان کش انیدرم

 شده ارام؟ یچ：وکشان کشان به فروشگاههاببرمش رمیابگدست خاله ر  نیریاصالالزم نبودمثل ش یعنی

 ؟یکنیم هیچراگر：شد اهمیافکارس ینگرانش وحضورش درمقابلم خاتمه  یصدا

خرمن ,زنندیاتش م یودزدک یواشیقطرات مزاحم حسرت راکه  نیولعنت کردم ا سمیبه صورت خ دمیکش دست
 .احساس وغرورم را
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 .ازهی.مال پستین یزیچ：گفتم,خاموش کردنش نیگازرفتم وح بطرف

 .بودمش ختهیداخل غذار شیساعت پ کیکه  یهم خنده ام گرفت ازبهانه ا خودم

 دنیبه غلط دامادهیازمروار یشانه ام نشست وواداربه برگشتنم کرد.چشمان اوهم لمس یرو دستش
 .بگوارام بهم：داشت

راشعله  میبودکه انبارعقده ها یقه امقاومتم امد.انگارکالمش جر  یچه برسرتمام خط قرمزها کبارهیبه  دانمینم
 .ورکرد

 خوامیبهش فکرنکنم.م خوامیبه خداقسم م نیریش：خودم رادراغوش خواهرانه اش وهق زدم دردم را رهاکردم
 ...رهیگیدلم بهانه م یخودم وقانع کنم...ول

...خونه نیریزندارم شمن که جها اخه：فتادهیتاقلبم ازکارن,لرزانم راومن ادامه دادم هیشانه ها,نوازش کرد دستش
 ...یتوش...اصالمادر نمیندارم که جهازبچ یا

 .نزنم یلبم قراردادوان رابهم دوخت تاحرف نامربوط یرارو مراازخودجداکردوانگشتش

من ومامان  ؟پسیدی.فهمیبزن یحرف نیچن یحق ندار گهید：من بود یتلنبارشده  یازدردها سیاوهم خ صورت
 ؟یکم رومابعنوان خانوادت حساب بازکن هی یتونستسال ن نهمهیا یعنیم؟ها؟یهست یک

 .ذهنم یکدرشده  یکردم ازفکرها یوعذرخواه دمشیدوباره دراغوش کش,غشانیدر یب یازتمام محبتها نیشرمگ

 .نکاربودمیازخراب کردن حال خوبش وانگارمن استادا,زده بودم خجالت

گرفته از بغض  ییصورتش بود، با صدا نتیمحو ز ینشاند و همانطور که لبخند یصندل یرا گرفت و رو دستم
 ...آرام کنهیم یفکرهی ریگفت: حتما ام

 دیخر خوادی... اما دلم نمهیخودخواه یفکر کن دیکردم ذهنم را منسجم کنم: شا یرا بستم و سع میهاپلک
 ...گردن اون فتهیجهازم ب

... خوب دختر گهید یاوونهیرا: د شینشایسخت گره زد پ یکم جمع شد و اخمرا آرام فشرد و لبخندش کم دستم
 ...که آبغوره گرفتن نداره نیباهات... ا امییبرو جهاز بخر...منم م

 ...نداشت یدرونم تمام یحرفش تکان دادم و اما بلوا دییرا به تا سرم

 ندنمایازد,دیایب یکه فرهادوقت میدانستی.ممیومشغول کارمان شد میصورتمان راشست,که حالمان بهترشد یکم
 .نبود رونیغذاازب ی هیته گرمجبوربهیود می.به خصوص که غذاراهم اماده کرده بودشودیخوشحال م

 .میومنتظرورودش شد میستادیدرا یجلو,هردواماده باش,در قفل که امد دیچرخش کل یصدا

 یا زنانه فیشکالت بود که دردستان ظر یطرح خورد، جعبه ا دگانمانیکه مقابل د یزیچ نیباز شد و اول در
 ست؟یفرهادن یمگرخانه  نجایهمانند نور از ذهنم گذشت و ا یگرفته فکر یجا
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هرچهارنفرمان  یطوالن یقیدقا یکرد.برا گرتوقفیدوجفت چشم متعجب د ینگاهمان خانه رادورزدورو متعجب
 ...نجات دهد تینبودتاماراازان وضع یومحرک میبود رهیگرخیکدیبابهت به 

الزم  نکیقطعاع,گذشتیگرمید یا قهیکه اگردق,بدهد رشیت وخداخبه هوارف نیریش غیج نکهیتاا
 .ارام غذاسوخت：شدمیم

 یقورمه سبز یایلوب یته گرفته  یقابلمه  دنیپشت سرم.باد نیرینورخودم رابه اشپزخانه رساندم وش بسرعت
 یابروباالانداختنها.دمیچرخ,بودند ستادهیرهاکردم وبااخم بطرف انهاکه دردرگاه اشپزخانه ا نکیان رادرس یعصبان,

 .رستوران زنمیجون.زنگ م ییدا هندار  یاشکال：هم پشت سرم هیوبق رخندهیباعث شدکه بزنم ز,نیریش

 .گهید رشماستی.تقصنیدبزنیکه با بله：دست به کمرشدوگفت نیریش

 .وونهیردیبه دهن بگ زبون：گرفتم وکنارگوشش گفتم شیازپهلو یشگونینگاهش کردومن هم ن فرهادباتعجب

 ...سؤاستفاده گر.اگه من به مامان نگفتم یپسره ,اااا：دهانش قراردادوازنبودانهااستفاده کرد یراجلو شدست

 .نجایا نیایب نیخوایبچه ها...نم_

 درسشانیدرد یووقت میزد رونیوباشتاب همانند پت و مت خرابکار ازاشپزخانه ب میهم نگاه کرد به
 دمزاحمتونیببخش：میمحجوب مقابلشان نشست یلیددودخترخوهمانن میکرد رسالمیمؤدب وسربه ز,میقرارگرفت

 .پرستوجون,یعنی...یزن دا هیچه حرف نیا：نیریشدم. ش

 .به فرهادازخجالت قرمزشده افتاد نگاهم

 .خداحق هم داشت بنده

 .داردخواستگارش یعقل نیریش یچه خواهرزاده ها کردکهیخودش فکرم شیحتماپرستوپ

کردم  یزبان دراز میذهن هرزگو یامابازبرا,دلش هم بخواد یلیودم گفتم که خدرهم رفت وباخ میفکراخمها نیازا
 ؟یکرد چرااخم：دمارابخواهدیوپاسخ دادمش که دلش نبا

 ها؟_

 ..بازکن ابروهاتوکنهیکوفت.داره نگات م_

 اوگفته است؟ افرهادبهیافتادوفکرکردم که ا رنظرداشتیحرکاتم راز,یکه باکنجکاو ییبه پرستو نگاهم

 .دانستمیدمیبع

که  یحجاب نیخوب ا یول,کند میمعرف یگریکه طورد گذشتیوازذهنش هم نم دانستیاش م اومراخواهرزاده
 یاماباخودخواه,به مشکوک شدنش دادمیحق م زبودومنیسؤال برانگ یکم نیریگرفتم برعکس ش مییمقابل دا

 .ندیبب یگریتمام دوست نداشتم که الاقل اومرابه چشم د

 .میایخانواده به حساب ب نیازا ییدرنظرش جز شهیداشتم که هم دوست



 

 
104 

 میمعذب شده بود، از حضورمان کرد و گفت: پرستوجون پاشو بر یکم ییبرخواست و رو به پرستو که گو نیریش
 ...یلباستو عوض کن

 .میشان چپاندعاشقانه یخودمان را در برنامه ییپررو تیگرفت که با نها امخنده

 به فرهاد برخواست و کوتاه یهم بعد نگاه پرستو

کوچک  یو فرش یوارینفره با کمد د کی یتخت خوردیکه در آنجا به چشم م یزیکه تنها چ همانیهم به اتاق م با
 .میرفت یکوچک رو به درب ورود یادر وسط اتاق بود، و البته پنجره

: خوب آخه پرستو کردمیم کرده بود، نگاه جیپرستو را گ شیکه با کارها نیریتخت نشستم و با لبخند به ش یرو
 .یخوریراحتم... اسم خدارو هم قسم م یگیم یه ،ینیکه با مانتو بش شهیجون نم

 .با خودشون اوردنیلباس ن دیشا نیرینگاهم کرد: ش یرچشمیپرستو سرخ شد و ز یهاگونه

هوا زد، و گفت: در  یسکوت ، بشکن هیبه خودش گرفت و بعد از چند ثان یمتفکر یافهیفعال ق شیب یدختره
 ...لحظه صبرکن هیآها 

جستجو  یزیچ افتنی یطرف ساکش که داخل کمدقرار داده بود رفت و کنارم نشست و داخلش را برابه سرعتبه
 .کرد

برلب گفت:  یرا از ساک خارج کرد و با لبخندژکوند یکیکه تون میبود اشرهیوسط اتاق خ رانیح یو پرستو من
 حله؟لباست...  نمیبفرما... ا

 .ام باال نرودخنده یرا داخل دهانم فرو بردم تا صدا میهاام انداخت و لبخندهدستش به زیسبز رنگ آو کیتون

 .شد رمانیگرفت و خ نیریرا مردد از دست ش کیتون

شدم و دوباره عقبگرد  شیشده سرجا خیم نیریبرخواستم و خواستم از اتاق خارج شوم که متوجه ش میجا از
 کاریپرستو تکان دادم و کشان کشان او را از اتاق خارج کرد: اااا، چ یبرا یرا محکم گرفتم و سر کردم و دستش

 وونه؟ید یکنیم

 جلو تو لباسشو درآره؟ یخواستیگفتم: م انهیموز یباال انداختم و بالحن ابرو

 ن پس؟ها پرستوخانم کجاپرحرصش رنگ بهت گرفت و در همان حال سرش را باال انداخت: بچه صورت

 گفت: پرستو خانم؟ ییگورو به فرهاد منتظرپاسخ شدهکیبار یهامرااز نظرگذراند و باچشم یالحظه نیریش

... من ییخنده: برو خودتو رنگ کن دا ریزدم ز یافتاده بود،پق میسرتکان داد و من که تازه دوزار یجیبا گ فرهاد
 ...دمیعمره تو دودکش نفس کش هی

اگه منظورت  یآقاشون... ول شیکالم آخر را برزبان راند:خانم رفته پ نیریو ش شدینم نیاز ا شیفرهاد ب تعجب
 .کنهیداره لباس عوض م تو اتاقه .. جتونهیدمس چلچله

 .اصابت کند زیغضبش به من ن ریفرارم شد و نماندم تا ت یفرهاد پا یکردهگره یهااخم
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 .چشم دوختم کرد،یطعا فرهاد نگاهش مکه ق یپزشک ینشستم و به برنامه ونیزیتلو مقابل

حواسم را به خودش جلب  شدند،یم کتریرا که هرلحظه نزد ییهاپچپچ یچندان طوالننه یقهیاز چند دق بعد
 ...غلط کردم... آخخخخ ییداکرد: آخ

 نیو ا شکشاندیگرفته ، م نیریدست قدرتمند فرهاد را که از آرنج ش د،یبرخواستم و نگاهم راه کش زدهرتیح
 خبره؟: چهشدیم لیبه پاست لیدختر آخرامروز تبد

 دمیجا تا آروم شم... واال قول نم هیدختره رو ببر  نیام رفت و پرخشم گفت: آرام انگاه فرهاد نشانه یهاگدازه
 ...ارمیسرش ن ییبال

 شیگذاشته ادا ینیدستش را برب نیریطرف اتاق کارش رفت و شرا به ضرب رها کرد و پشت به او به دستش
 ...نیریرا درآورد: ش

 یماتم برده بود، به درب منیو من همچنان در نش ختیطرف آشپزخانه گربه دهیفرهاد هلش کرد و ترس غرش
 .... آرامی... هیشد: ه دهیکه برهم کوب

 ...نجایا ایدوختم: ب د،یپریم نییرا به او که از پشت کانتر باال و پا نگاهم

 پلنگ شده؟ یکرد کارشیدختر: چ نیسوزانده ا یباز چه آتش ستیدادم و معلوم ن را به تاسف تکان سرم

... گفتم شییمهمان کرده بود، گفت: چ ینیریو ش یکه خودش را به چا ینازک کرد و در حال میبرا یچشمپشت
 ...گهیخونت به فکرلباسشم باش د یکنیزن و دعوت م نیتو که ا

 ...تو کمد یبزار یدیلباس نخر چرا

 ...کنمیم هیمن فردا براش ته یاگه بخوا االح

دختر  نیاز ذهنم گذشت و من ماندم در مغز قد فندق ا یبرسرباز مانده بود و خاک شیرگبار اتهیاز چرند دهانم
 ...ها خوبهحق داشت: خوب بچه کرد،یاش هم مو اگر فرهاد از وسط دو شقه ایحیب

 .در خاطرم شدیرم ثبت مدار عمخنده یاز روزها یکیمطمئنا  امروزم

در دهانش را  ینیریش یآن تکه کرد،یم یبا تمام قوا سع نیریتنگش بود و ش یو کم دیرسیهم نم شیزانو به
 .که باد کرده بودند ییهاو به شدت قرمز شده بود از فشار خنده و لپ شیقورت دهد تا نپرد در گلو یآرامبه

 .او بود و پرتر از نیریقدبلندتر از ش یکم پرستو

 .نشده بود، اما خوب با مانتو بهتر بود بد

و  یرا پوشاندم تا تنگ شیهادور شانه شیبهو با شال گل ستادهیرفتم و مقابلش ا نیریبه ش یاغرهچشم
 .اش کمتر جلب توجه کندباالتنه یدگیکش

 .دادنش شددر دهانش باالخره موفق به قورت  ینیریکلنجار رفتن با تکه ش یهم بعد از کل نیریش
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.پرستوتک میفرهادخورد یوحرص خوردنها نیریش یها یشوخ انیودرم میگرفت ناهارراازرستوران
بودودوسال ازمن  دهیاتمام رسان خواندبهیدرس م ییرادرهمان المان وهمان دانشگاه که دا التشیدختربودوتحص

 .بزرگتربود نیریوش

 !فرهادنشد رتعدادخواهرانیگیگرپیکه د مگفتیم نیافر شیدگیبودومن به فهم یومهربان دخترخونگرم

.پرستوهم برخواست که فرهادازاوخواست میهم اماده شد نیریمن وش,کم کم عزم رفتن کرد دکهیخورش
 .واورابرساند,منتظربماندتااماده شود

 مشیرسونیمام：گفت ییبه من زدوروبه دا یکرده بود، چشمک یادیامروز سر به تنش ز ییکه گو نیریش

 .ییدا

. ستیالزم ن,نه：گفت نیرینگاهم کرد و رو به ش صالیو با است دیاتاق متوقف شدوبه سمتمان چرخدر  دم
 .گهید میرسونیپرستوجونم م ,میریم می؟دارییچرادا,ا_

.شب هیا گهید رماسمتی.مسنیریش نه：سوخت شیفرهادرفتم ودلم برا یبه لبخندپرستووچشم غره  ینگاه
 .شهیم

 .اماده شود,به اب نداده یدست گل نیریتاش دیداخل اتاق پر فرهادبسرعت

 ینشستم برا نهییا یکردم وروبرو ضیراتعو میبود.به اتاق رفتم ولباسها امدهیرهنوزنیام,دمیبه خانه رس یوقت
که آبشار  نطوریپژمرده شده بودند، هم یشالم کم یکه امروز تحته حفاظت سرسختانه ,میشانه کردن موها

تر راحت ادشیکوتاهشان کنم تا شستن حجم ز یکه کم دمیشیاندیم نیو به ا کردمیدورم را نوازش م ییطال
 شود،

 یا هیقرارداشت.احساس کردم سا نهییازبالکن توجهم رابه خودجلب کرد.درب بالکن کنارپنجره ومقابل ا یزیچ
 .دمید

 .نبود یزیاماچ,شدم قیشتردقیوب دمیبه طرف درچرخ زدهوحشت

 .شدم یاالتیسرم راتکان دادم وفکرکردم که خ قلبم قرار دادم و یرا رو دستم

 گربدونیشدم.خوشحال بودم که د هوشیتخت افتاده وب یاماانقدرخسته بودم که رو,بود رراکردهیام یهوا دلم
 میدرپشت پلکها یدوست داشتن یشخص یچهره  ی رزندهیبازل زدن به تصو یبه راحت ییایمیاستفاده ازموادش

 .رومیبه خواب م

بودوفقط  کی.همه جاتاردمیازخواب پر,کردیکه انگاربه پنجره برخوردم یزیترق ترق چ یبودکه باصدا خواب انیدرم
 دنیبود.نگاه گنگم رابه اطراف ودراخرهم به پنجره دوختم وباد دهیبه اتاق بخش ییروشنا ینورکم جان ماه اندک

هم برلب  یلبخندزشت ییواتاق گ روشن کیکه درتار دهیخم یوکمر دهیژول یباموها,یمرد حهیکر یچهره 
 ی.دستم رارودمیکش یبلند غیمغزم به کار افتادوج هیشوکه شدم و بعد از چندثان,ونگاهش به من بود,داشت

ان روح  دنید,زدمیدست وپام یداریخواب وب نیکرنشود.دران لحظه که ب میغهایتاگوشم ازج,گوشم قراردادم
 ...دادمیبدنم پس م یتک سلولها راباتک جنون نیومن ا,جنون یعنیاتاقم  یپشت پنجره 
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 .با قدرت در چشمم فرورفت یان روشن واربرخوردکردومتعاقبیاتاق باشتاب بازشدوبه د درب

 دنیمکررم وامامن دست بردارنبودم ازد یها غیازج سوختیبه شدت م میوگلو دمیشنیاطرافم راگنگ م یصداها
 .ومحکم فشرده شدم,فرورفتم یرمدرحجم گ,حضورش ینقطه  خیروح وحشتناک کنارپنجره.نگاهم م

 آب شد به آتش وحشتم یلرزانش اندک یصدا

 ......اراممارامم：

ازمخلوط اشک  سیخ یخمارم دوخت .بادهان یرابه چشمها شانشیونگاه پر,ملتهبش یدردستها,راگرفت دستانم
 ...نفر هی... هی：گفتم,که به شدت لرزداشت ییباصدا,واب دهانم 

جره دوختم واوامانگذاشت که ادامه دهم.چانه ام راگرفت وبه سمت خودش چرخاند، و با ام رابه پن دهیترس نگاه
 .یدی...خواب دزمیعز ستین یزیچ：غرق بودند،گفت یکه در نگران ییهامردمک

 .اب لطفا وانیل هی,خانم نینسر：دیلرزیم شترازمنیاوب یحرفش تکان دادم وصدا بیتکذ یرابرا سرم

 ینگاهم رابه جفت مردمکها,رفت یووقت کردیو نگاهم م ستادهیزده کنارم اکه هل شدم، نیمتوجه حضورنسر تازه
 ...نبود خواب：لرزانش دوختم وگفتم

دستانم ,یا هیچندثان یاز حد راکنارزدوبعدازمکث شیاز عرق ب میشانیبه پ دهیچسب یراجلواوردوطره مو دستش
جانم شدندومرابه طرف بالکن  مهیپناه بدن ن شیهانکردند.شانه  میاری میاماپاها,ستمیراگرفت و کمک کردکه با

 .کرد تیهدا

 .کابوس رانداشتم نیروبروشدن باا ییکه من توانا دمیعقب کش باترس

 .شیبودنها یمثل همه ,دادکه هست نانیرامحکم کردواطم تشیامن حصارتنگ

 یدید：را میشفروپا یجسم دراستانه ,دیدوباره بخش یدوجانیخنک وز یمینس,بالکن که گشوده شد درب
 ...یدیخواب د یدیخانمم؟د

 !ام؟ دهیبه اطراف وباغ انداختم وازذهنم گذشت که واقعاخواب د ینگاه

 .بود یاکابوس زنده و درنده چه

 نیمن وفقط ا اورندبهیبخش بودومن حاضربودم دران لحظه تمام ارواح عالم هجوم ب نیتسک چقدرحضورش
 .ادیکم حالت جاب هیبخوراب و نیاای...بدخترم：گاهم باشد هیمردتک

 .ترکمان کرد نیونسر رقرارگرفتیدردست ام هیازثان یشدودرکسر دهیکش وانیبه ل نگاهم

 .دیرسیبه گوش م,شیپ ی قهیازشک چنددق یناش میبرخورددندانها یکردوصدا کیرابه دهانم نزد اب

ام دوباره به جانم هکاشت که از همان نقطه روح رفت میشانیارام برپ یا اشدندوبوسهیغرق در چشمانش
 .رشدیسراز
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 شیبه جا,واوهم هل کرده دمشیمحکم چسب,کوچک کنار در زیم یرو وانیگذاشتن ل یبرا,که رهاشد دستش
 ...... هستمزمیکرده، کنارگوشم نجوا کرد: هستم عز کسیف اشنهیس یبازگشت و سرم را رو

 ...شدیم هیام از ضربان قلبش تغذخوردهبسته بود، و روح ترس میهاچشم

 بغلم اره؟ یبپر,یاومد لمیف کلک：کردوگفت یزیر یخنده,سکوت یقیبعدازدقا

 .مهمانش کردم یکه باچشمکش بستم وبه چشم غره ا میبگو یزینگاهش کردم ودهانم رابازکردم تاچ متعجب

 .انداخت ولبخندرابرلبان خشک شده ام اورد ینیریش یاش وجودم رابه لرزه  خنده

 .که خوشت هم اومده نمیبیه؟میچ,ها：کوچک گفت یمخصوص پسربچه ها طنتیداخت وباشراباالان شیابروها

 .ریام اقعاکهو：دمیمقابلم توپ یوبه فردبه شدت لوده شده  دمیتن عقب کش,کرده اخم

 .کردینگاهم م,دادیمردانه اش م یبه چهره  یخاص ییبایکه ز یباان لبخند همچنان

 .قبل یهوادستم راگرفت وپرتم کردبه مکان دوست داشتن یکه ب,نمترشدوخواستم انجاراترک ک قیعم میاخمها

 ...ریکن ام ولم：وگفتم دمیستبرش کوب ی نهیکوچکم ارام برس یبامشتها

به خنده بودومن  ختهیام شی.صداکشاندمیم ییدل که اخربه رسوا نیا,هم خنده ام گرفته بودازدل دل زدن خودم
 .خوبه میلیجوجه؟جات خ یریکجادرم：عاشقمان یامن قلبها میحرودر  کینطورنزدیرادوست داشتم.ا طیشرا نیا

به  یزل بزن ابانیودرخ یگاه نداشته باش هیتمام عمرت تک یبه معنا تینها یخوب بود.ب تینها یب میجا,یار
سقف محکم  یاروزیکه ا یعشق مردش قرارگرفته وتوفکرکن یکه درمحاصره  یزنانه ا فینح یشانه ها
 شود؟یزده ات ساخته مدل سرما یرو,یخوشبخت

 دهد؟ینجاتت م یتیدرقعراختالل شخص ردوازافتادنیگیدستت رام یکس

 یانیوپا ستیشگیکه اسارتت هم یوفکرکن یوروزگارنامردرامحکوم کن یریراهمدم بگ رسرتیبالش ز شبهاراتاصبح
 .وجودندارد تیزجرها یبرا

 ی ردوازصخرهیدستت رابگ یکس,ازتکرارتپر  یزندگان نیروت یشبها یهمانندهمه ,یشب معمول کیدر تاعاقبت
 .کند تیزدوازنوبناینجاتت دهدوجرعه جرعه شربت عشق رادروجودت بر اهیتوهمات وخاطرات تلخ وس

که  یقو یداشت والبته چسب اجیاحت مانیاب وس یقلبت که فقط به اندک یرترکهایذهنت وتعم یدستکار یباکم
 .نکشانده مارستانیذره نخورده وکارم رابه تذهن راببنددتامغزم راذره ,ادیمادرفریدهان دا

 یکه پارت گذاشتمیبالکن بودکه شبهاباستاره هاقرارم نیهم یهستم ورو مینوزده سالگ یاهایعاشق مردرو من
 .ازکارم بازکند یا دگرهیتاشا,بگذارند انیشوندورازم راباخدادرم میبرا

 !کرد

دست  انیبودم که بازهم درم ییست دادنش بودم وممنون خدادر مرز ازد یمن دادوگرچه با نادان ررابهیام باالخره
 یرابه بادسرگردان تابستان میغصه ها دوتمامیرابرسرم کش شیمهربان دودستیام سررس هودهیب یوپازدنها
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 یانهارابه دست فراموش حبانشاناحساس که صا یکننده  بیتخر یآوارزباله ها انیدرم,دور ییتادرجا,داد
 .دوست ندارم گهی... دیبدجنس یلیدفن کند: خ,سپردند

 دهیدخترک لوس لم یسردادند، براقهقه اهشیزنانه را داشت و چشمان س فیلط ینازها یرنگ و بو میهاحرف
 ...!؟یدر آغوشش: مطمئن

 ...را: نوچ طانمینگاه ش د،یها را و گرما بخشچشمانش، ذوب کرد لحظه نفوذ

در همان حالت  خواستمیو از خدا م کردمیمستم سرزنشش مسر  یهاقهقه انیگرفت و من در م میزانو ریز از
 .کند و تکان نخورد یقلب ستیبمانم و زمان همانجا ا

محکم دستان قدرتمندش راوهماننددخترکان کوچک خودم رالوس  سمانیدرکنارم ماندومن ول نکردم ر تاصبح
حرکات  یعشق درلحظه لحظه  دنید,داشت  یلذت کردوچهیم یباز میکه اکنون نقش پدررابرا یکس یکردم برا

 .مهربان من تینهایبر دوشش بود، مرد ب ینیسنگ تیونگاهش و چه مسئول

نشانده  یصندل یبود.مرارو یجالب قیرتلفیام یدرختان باغ وزمزمه ها یگنجشکهابرفرازشاخه ها یسمفون
کبابهااشاره  انداخت وبه یبه من م یبا چشمان شبرنگش،نگاه قهیوخودش مشغول کبابهابودوهرچنددق

کس رادردرست کردن کباب همانند خودش قبول  چیکه ه, کردمیحواله اش م یهم خودپرست کردومنیم
: حاال تو رفتیبرلب م یبالبخند,کردیرااجرام صشیواوامرشخص شخ,امد یجون هم هربارکه م نینداشت.نسر

 ...یبرا تو مخصوص درست کردم... فلفل نیچشم چشم کن برا من... بب یه

 ؟یبا خاله صحبت کرد ریکردم و گفتم: ام کسیزانوانم ف یپا انداخته، و دستم را رو یور پا

 رو؟یگفت: چ چرخاند،یها مکباب یرا تکان داد و همانطور که بادبزن را رو سرش

 ...گمیم ویخاصم خارج شده، با من و من گفتم: خوب... عروس تینهایب شنیفشردم و از پوز بهملب

سرعت درصدد رفع و رجوعش زدم و به یدوخت و دستپاچه شده گمان بردم که حرف نامربوط را به من نگاهش
 .دمیگفت منم ازت پرس ییزایچ هی نیریش نا،یو ا یعروس ستیمن مهم ن یبرآمدم: اصال برا

 نشیرنگارنگ باغ،و اما نگاه سنگ یهاپرت کردم و زل زدم به گل رونیرا به ب امنهیو نفس گره کرده در س گفتم
 ...خونه مشخص بشه فیرا به زجه انداخته بود: آره اول تکل میهانفس

بودم و خوب خودت زودتر بگو تا در معذورات  داشتمیآب نگهش م یکه در سطل یگل مرداب یرهیخ همچنان
 ...پسرخوب رمیقرار نگ

که ,را مانیقلبها یبه روشن ختهیکباب ام یبو کردمیواستنشاق م,بودم  میعشق غرق مردروبرو یازهوا سرمست
 .توجهمان راجلب کرد اطیبازشدن درب ح یصدا

 کردندودرامتدادهرطرفیکه دوطرف باغ راجدام,فرشها رسنگیواردشدومس نینگذشت که فرهادباماش یا هیثان
 .متوقف نمود,نگیرادرپارک لشیرادنبال کردواتومب,نمودندیشمشادهارخ م

پدرسوخته داره  نیبازا：شدوگفت ادهیپ نیک ماشبرخواستم وبه استقبالش رفتم.بعدازپار  خوشحال
 .هم راانداخته ییبو کنه؟چهیکارمیچ
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 گربودندومنیکدینداشته  یهمانندبرادرها,باهم داشتند یمیصم ی ربزرگتربودورابطهیازام یسال فرهاددوسه
 .کنهیاستفاده م لشی.داره ازروزتعطییدا سالم：حس مشترکشان را نیا کردمیم نیتحس

 کنه؟یکه نم تتیاذ：ارام گفت ییودا میکرد رحرکتیمبه طرف ا باهم

درمرزسوختنش غافل  یازکبابها میجمع شدواماکباب زنمان که مات خنده ها الشیخ,ام که به هوارفت  خنده
 .سوخت ؟کبابتیزل زد یبه چ,کهیمرد یاها：شده بود

رفت ودردل خط  شیپاچگدست یهم به فرهاددادومن دلم برا یرسالمیشده انها راچرخاندوهمانطورسربه ز هل
 .دمیفرهادموزمارکش یهم برا یونشان

کردم  یپل شانیارام برا یرفتم.اهنگ میبایز یگذاشته به طرف گلخانه  شانیهم تنها ستادومنیا کنارش
بود، قرارم را گرفته و  افتهی انیدر خونم جر یآهستگکه به یخودم راسرگرم نمودم و ذوق شانیبرگها زکردنیوباتم

 ؟او چه گفت

 ...باشند دهیاشتباه شن میهاگوش نکند

 مان؟یگستراندن بساط خوشبخت یمناسب است برا یاخانه دنبالبه

 ...و اسبابم را با عشق در گوشه و کنارش مستقر کنم نمشیخود بچ یقهیکه با سل یاخانه نمود،یم بایز چه

 ؟ییکجا فهیضع یاها：باشم هیجهز دیفکر خربه عتریهر چه سر دیبا

 .دار نشدافکارم دنباله یهرشت

 .ریام نجامیا：امد یاش ممردانه بتیبه ه بیاش که عج وارانهیبرلبم نشست ازلحن لوت یلبخند

 ی هیبود.هد دهیکه من بودم رس ییگلخانه وجا یبه انتها,به طرفش دمیگذاشتم وچرخ یراکنار دستمال
ورنگاه داشته بودوبامژده جون به منزل مرجان مراازخانه د یهفته به بهانه ا کیبود. میسالگ کیو ستیتولدب

 ستیبه دنبال بهانه ا کردمیفکرمجورفکرکردم ومغزم درمعرض ازکارافتادن بود. کیهزارو,هفته کی نیفرستاد.درهم
 .دورکند شانیتامرااززندگ

 .و دردانه بودنش هستم یمن مزاحم زندگ که

 ...گریبودم د وانهید

 .توجهاتش عیآن حجم وس دنیبا د دادیدر مغزم جوالن نم گاهچیو اساس که ه هیپایب یآن فکرها نصورتیرایدرغ

 .ام را فرستادم به جهنمازخودم شرمنده شدم و افکار آزاردهنده دمینجارادیبازگشتم وا یوقت

 هیگر انی.همه شان نگران دورم راگرفتندکه درمهیرگریکه درهمان لحظه زدم ز,چکارکنم دانستمیادنمیز یازخوشحال
 دختره؟ ییکجا：لبخندزدم وازاوتشکرکردم.دستش رامقابلم تکان دادوگفت,

 !شد؟ اماده：عمق گرفت وگفتم لبخندم

 .میرفت وباهم ازانجاخارج شد میبه جواب سرباال یچپ چپ
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 .ریام یچه کرد,به به：مقابلم نگاه کردم وگفتم یخوشرنگ وبو یکبابها به

 ستیبدک ن ی.اوهم لبش رابه معنردیبگ داوراهمییتاتا,به قپ قبش انداخت وبه فرهاداشاره کرد یباد
 ازپرستوجون چه خبر؟,ییدا یراست：شد چاندومشغولیپ

نکردوادامه  یکوتاه رهمی.امشیبه حالش که هنوزهم عادت نشده بودبرا دمیخند,اش که گرفت سرفه
 قراره عقدتونه فرهاد؟ یک یراست：داد

 .موندهحاال：شدم میسوخت ومشغول غذا شیدلم برا,شد قرمزکه

.البته حق هم داشت که شدیقرمزم یهماننددختران جوان تند,سن وسالش نی.باامیخجالت ییبگردم دوردا یاله
 .هم باجنس مخالف نداشت یرابطه معمول کی یتابه حال حت

 .مانع شد فونیآ یکه صدا یگفتن حرف یبه من زد و دهان بازکرد برا یچشمک طنتیبا ش ریام

وحدسم  میرفت وماهم دوباره مشغول شد اطیاستقبال به ح ی.برامینگاه کرد,ابازکردکه درر  نیبه نسر کنجکاو
 .میبرو شگاهیچون قراربودبعدازظهربه اسا,است نیریبودکه ش نیا

لرزانم انداختم  یبه دستها یبشقاب افتادند.نگاه یرو یبلند یوچنگال باصدا دوقاشقیدستم لرز,که امد شیصدا
 شیپ یزلزله ,یپس لرزه ها یبزرگش رو ینبود.دست مردانه  یعصب یلرزشها نیازا یخبر شدکهیم یوچندماه

 الیخیسرم به طرف فرهادکه ب,کترشدیدوختم وصداکه نزد نشیقرارگرفت.نگاه نگرانم رابه چشمان مطم مانیرو
 .درافتاد یسالن وقامت عمودراستانه  یورود شیبودوازسرشانه ها شیمشغول غذا

که اکنون در  یآتش نیا ایخودم را سرگرم کنم و آ میروبرو نیآتش یهاهاد بافلفلمن هم همانند فر  شدیم کاش
 فلفل است؟ یاثر تند کشدیجانم شعله م

 ...اعصابم سم است یکه فلفل نخورم، چراکه برا گفتیبه من م شهیهم ریام

 .دادیمنازک عشق  ریاز جنس حر یو به قلبم ارفاق زدیرا دور م نیخاطر دلم قوانبه یگاه یول

 یبه فرهادوب خوردمی.غبطه ممیکه محکم گرفتش وباهم برخواست زمیبکشم وبرخ رونیدستم راازدستش ب خواستم
 .مثل اوباشم توانستمیکاش من هم م یوا شیالیخ

گره کرده  یشدازدستهایونگاه عمواماکنده نم میشد یشدوهمه مشغول احوالپرس ارداخلیعموماز
هم به اشپزخانه  وستندومنیبه اوپ رهمیرفت.فرهادوام منیتشکرکردوبه طرف نشمان.فرهادتعارفش کردبه غذاکه 

کجاست  حواست：بودم یگبزر  یچراته دلم اشوب بودوانگارهرلحظه منتظرسونام دانمیرااماده کنم.نم یرفتم تاچا
 .ختیر ییمادر؟چا

 خوادارامینم：گرفتم رابیرشیسوخته ام راز دودستیکش رونیب میذهن یشهایمراازتشو نینسر یصدا
 .ارمیمن خودم م,توبرو,جان

 .نینه خاله.شماخسته شد_
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 اخه：شدیواضح ترم شانیصدا,شدمیکترمیجون رابرداشتم وبه طرف سالن رفتم.هرچه نزد نینسر یاماده  ینیس
 ن؟اصالپدرومادرداره؟یک ه؟اصالپدرومادرشیدخترک نیا میدونیمااصالنم,عموجون

 .دندسرش میهابودم که دست دهیرس منینش به

 .دانمیآتش گرفتن قلبم نم ایانگشتانم بود و  یسوختگ از

 یهل شده عذرخواه دندکهیرادرفضامنعکس کرد.هرسه نفربطرفم چرخ یوحشتناک یازدستم رهاشدوصدا ینیس
قلبم که به هرسمت پرت شده بودجمع  یشکسته  یها کهیرابرگرداندم وخواستم ت ینیکردم و نشستم وس

 .ردمنقبض شده نگاهم ک یرگ زده وصورت ییاخشونت بلندم کردوباچشمهاکه دستم راگرفت وب,کنم

که  ییمتعجب وجاخورده اش کشاندم وباصدا ی.به سمت عمواکردیمه دنشیتاز یرابرا دانیم,موقعم یب یالل
که  یدختر نیا：گفت,حفظ احترام به بزرگترش بکاربرده بودواماناموفق بود یرادربلندنشدنش برا شیتمام سع

کنه.شمام اگه  نیتوه هشکس حق نداره ب چیه گهیمحترم...زنم...د یزن منه اقا نیزنیزش حرف ما نیدار
 .نمتونینب گهیکه د دمیم حیترج,نیمزاحم ارامش ماباش نیبخوا نیشترازایب

 .ی.خوب حرمت برادرمرحومم رونگه داشتنی...افرریام نیافر：گفت یدرمقابلش وباناراحت,کرد عموقدعلم

به دخترش ,نیداشتیاگه حرمت برادرمرحومتونونگه م شمام：میهایکس یدفاع ازب یبرا,کرد ستنبارفرهادقدرایا
 .نیبچه کن نیبعدازرفتنش خون به دل ا نکهینه ا,نیکردینم یحرمت یب

مرتعشم نامش راخواندم واوهم سرش  یاخرباصدا یرفت.لحظه  یانداخت وبطرف درب خروج نییراپا عموسرش
اوراهم به  تیکاش درا یبه برادربزرگترش داشت وا یادینه اش نگاهم کرد.شباهت زرابه جانبم چرخاندوازسرشا

 ...ومادرداشتمپدر من：کوچک نکند نینچنیخودش راا,زن حسودوخودخواه کیبه حرف  بردکهیارث م

قبل  یها هیدرثان دمیچرخ,افتاد نیریرفت.نگاهم که به ش یگ رهیخ هیرنگ ترحم گرفت وبعدازچندثان نگاهش
نگاهم  یبانگران رهمیزدوامیراشخم م شی.فرهادنشسته بادست موهااوردمیرابه خاطرن یزیاماچ,ورودش یولحظه 

 .کردیم

 یفکرها یانهیتاز توانندیو تا م کنندیکردنشان را در کوچک کردن کوچکترها خالصه م یبزرگترها بزرگ یبعض چرا
انسان و به  کیتبعاتش که خرد شدن غرور هم بهو اصال  آورندیها فرود مبزرگ بودنشان را بر تن آن یبسته

 کنند؟یباشد، فکر نم تواندیقهقرا رفتن افکارش م

 شیبد احاطه شده در اطرافم راه اتاقم رادرپ یهاشده در حسانداختم و گم یخردشده نگاه یاستکانها به
 .هاییگزافه گو نینبودازا,سپرکرده بودوتابود نهیگرفتم.ناصربابامقابلشان س

 ... بود دختر دوستش هستم و پدر ومادرم را از دست دادم تهگف

 رساندیمخالف به گوششان م یرا باد قتیکه حق یبه روز یو وا پنداشتنمیم شهیو ر رگیب نیچننیبود وا گفته
 .نداشت قتیاز حق یقیدرک عم نیریو ش ریجز من و ام یو کس

رابه  میشانیومحکم پ زشدمیکه لبر دمیشیوبه گذشته اندحدبازکردم وانقدراب زدم به صورتم  نیراتااخر رابیش
 ...دمیکوب ییدستشو یکاش
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را  یکسیاست و حباب ب چاندهیمغزم را درهم نپ یهاتا رگ کردمیم هیتخل یرا به نحو یمنف یبار روان نیا دیبا
 .در سرم بزرگ نکرده است

 .بودم ازپدرومادرم نیخانواده ام را.مطم ادداشتمیبه  من

 ...هابا آن ستمیبودمشان... ز دهید

 بافتیم یبافتن نیو مادر کنار عالالد خواندیمادر م ییچشمان آهو یپدر برا یرا که در مست ییهادارم ترانه ادی
 .کردیو اشک پاک م

 .شدیم یو صد چشمه از چشمانش جار زدیچشمه م کی

 .ختمیگر ییازدستشو رونیشرمنده نشوم وبه ب نیشترازایتاب دمیدزد نهییراازا نگاهم

 .ومنتظرم بود ستادهیانوایکنارپ

 مثل：دردناک درگلوگفتم یزدم ودستانم راازدوطرف باالبردم وبابغض یلبخندمسخره ا,که به من افتاد نگاهش
 .بچه ها...صورتموشستم

دردناکم ومن خودم  یشانیبه رقص درامدوزل زدبه پ شیگلو بکینشست وس شیشانیوحشتناک برپ یاخم
 .یاطیاحت یب نیکردم بخاطرارالعنت 

 .اخم باالرفت یصدا دکهیدردناکم کش یشدوارام دستش رابه گذشته  کینزد

اش  نهیس یام به شدت به قفسه سکوت و هضم کار احمقانه هیهمانجامشت شدوبعد از چند ثان دستش
 جاتواره؟ یدونیم：جگرم راسوزاند ,خفه ازبغضش یازدردش درخودجمع شدم وصدا,شد دهیکوب

 گفتم：گونه اش ومن متنفرشدم ازخودم یرو,دیغلت یدیدومرواریادکشیفر,دیکه ازمنه قدرنشناس نشن یوابج
 ؟یدونیم

گفته بودکه من  شهیراواماناصرباباهم میجا دانستمیم رومنیمن وام یاثباتها دوسطیهراسان سررس نیریش
 .جان سپردومرابه انهاسپرد یماریازدوستانش هستم که دراثرب یکیفرزند

 رمنیام：داشتمیم شتردوستی.خودم گفته بودم به اوکه اوراازخواهرنداشته ام هم بدانستیزرامیهمه چ نیریش
 .پدرومادرداشتم

 نکردم؟ فیصدباربرات تعر مگه：جنون به سراغم امد,که رنگ ترحم گرفت نگاهش

 .جلوامد یهم هراسان قدم نیریرامقابلم گرفت ودعوت به ارامشم کردوش دستش

 .وفقط قصدداشتم که ثابت کنم خانواده داشتنم را میگویچه م دمیفهمیاخر.نم میودم به سامازده ب من

 ...چشام مرد؟مگه ینگفته بودم بهت مادرم جلو مگه：را میعقده ها ادزدمیفر هیگر انیدرم

 .انمیاطراف یها ییگو اوهی یایشدم.رهاشدم دردن رانیقفل شدوتنم گرگرفت وهمانجاو زبانم
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پرتگاه بودم  یزبانشان وطاقت من طاق شده بودودرلبه  شیبان نکیزدندوایاباچشمشان مکه ساله ییحرفها
 کنم؟ یگذارندزندگینهانمیوچراا,بود اکردهیمه میربرایکه ام یارامش بخش هارابعدازسکوتیاداوری نیا خواستمیونم

 .گرفتندیازمن مبارزالت همان اندک راهم  , کردندیم غشینهااگردریارامش بودم وا یجرعه ا یتشنه  من

 یقرص کردوانیحالم رابدم نشیتخت نشاند.نگاه ناراحت وغمگ یبلندم کردورو نیواززم میربازویانداخت ز دست
 .یسوزیتوتب م یارام.دار یکنیتشنج م_. خورمینم：بدتر,اورد یکه ازروکش درم

بهم  میدندانها یناگهان یکه ازسرما یودرحال ردستشیبادستم زدم ز,اورد کیراکه نزد قرص
 ......ابمخوینم：گفتم,خوردندیم

 بود؟ یبتیمص گرچهید نیبه تن لرزانم وا,بود یصاعقه ا,صورتش یرو رداشک

 .سرم قرارگرفت یدادوچانه اش رو یبازوان مردانه اش جا انیمرادرم

 .رشدنمیدراتش خشم وحس تحق,سپرده بودم یکه حضورش رابه فراموش یاش نگاه کردم به دختر ازسرشانه

برات قصه  یخوایم：شدوبسرعت اتاق راترک کرد یاسمان چشمانش ابر,دیچک که اشکم
 .گفتیکه مامان م ییبگم؟...هوم...ازهمونا

 یکی,بود یکی：درنگشیسف شرتیت یرو,ارام راه گرفتند میدلم به خون نشست واشکها,دیکه لرز شیصدا
 یبود.اون دختربامتانت داشت زندگکه مهربون وساکت  یدختر هیخوشگل بود... یلیدخترخ هی,رگنبدکبودیز,نبود

 .پسرجوون عاشقش شده هیکم اونطرفتر هی,.اصالهم خبرنداشتکردیخودشوم

 ...پسره یمعصوم ونگاه مظلومش.اون دخترشدارزو یچشما عاشق

چرادرفرق سرم  دانمیواوهم دستانش رامحکم ترکردونم تشیبه هوانرودازمظلوم غمیراتاج راهنشیزدم پ چنگ
باخودش فکرکردکه چطوربه اون فرشته بگه که عاشقش شده.بگه که  یلیخ پسره：دمکر یم یسیاحساس خ

 ایدادن فرشته اش.دل وزدبه در داز،ازدستیترس یلیروزخ هیتاعاقبت ,دلش ی ادتوخونهینم راونیغ یک چیه
 ...وگفت

که ,دکر یراهم نم فکرش：دیرسیبه گوشم م شیاصدایهم ارام گرفته بودم وانگاردررو دومنیکش یقیعم نفس
 ...دختره قبولش کنه

که درحال سوختن  کردمیبازکردن چشمانم رانداشتم.احساس م ییواماتوانا کردمیجاشدن تخت راحس م جابه
 ییگنگ.صدا ییوصحبتها کردمیراحس م یی.رفت وامدهایداریب دمیدراتش جهنم هستم .انگاردرخواب بودم وشا

جانم  یتازه به بدن ب ینم راباالبرد.لبخندش جانچشما یتمام ان صداهاتوجهم راجلب کردوکرکره  انیازم
 .عروسکم,خوشگلت بشه یاون چشما یمادرفدا：داد

اب  یوانی.لنمیام وکمک کردبنش رشانهیلبم بابازشدن ان دردگرفتندوچهره ام درهم رفت.دست انداخت ز یترکها
 .ختیسوزان جانم ر یکنارتخت گرفت وان رابه صحرا زکوچکیازم

برگرداندودستم  شیقبل یرابه جا وانیل,دستش قرارگرفت یکردم.دستم که رو یتازگفروکش کردوحس  اتش
 .دخترگلم یخوب：قراردادوارام باانگشتش نوازشش کرد فترشیدستان ازبرگ گل لط انیرادرم
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 لیدست پختش که درفام یکهایک ینیریبه ش یاوردم.لبخند نییدپاییدرچشمانم وسرم رابه تا,حلقه زد اشک
 .سه روزچه کرده باما نیتوا,دختره نیا یدونینم：دوگفتز  ,زبان زدبود

 به سربردم؟ یخبر یمن سه روزدرعالم ب یعنینگاهش کردم و متعجب

 نهیادببیاالن ب اگه：گس نشود,شده مان نیریهاراتاکام ش ینگاهم راوامانخواست مرورکندتلخ دحرفیفهم
مدام  رمیده؟امیچراگرفته خواب ه؟پسیهان شهیه پمگه قرارنبودمنوببر  گهی.مکنهیخوشگلتودون دون م یموها,یداریب

 .رهیبهش چشم غره م

که ازترس  دانستمیراهم م نیازدستش وا برمیکه جان سالم بدرنم دانستمیوم شیهایوانگیبه د لبخندزدم
 .یدارشدیباالخره ب,تنبل یآ：نفس بکشد,ندارد رجراتیام

 تشیبودکشاندولبخندم عمق گرفت.عصبان ستادهیدرا یبلندش نگاهم رابه اوکه دست به کمروطلبکارجلو یصدا
االن راه به راه ,دمیخوابیتوسه روزتخته گازم ی.منم جایبخند دمیبا：گفت,شدیم کیکه نزد یدشدودرحالیتشد

 .دادمیملت م لیلبخندژکوندتحو

 ییکه اخطارش راه به جا دانستینکندوالبته خودش هم م تمیاداذیتذکردادکه ز نیریبرخواست وبه ش خاله
 .بردیحساب نم یگریازکس د,ریجزام نیریبردوشیمن

 میببر,قرارنبود مگه：راگرفت شیجا نیریاتاق راترک کردوش,بود شیکه سرشارازعطرنابه مادرانه ها یا بعدازبوسه
 ه؟یهان شیپ

 یب：را شیصوت یافتادوچنگ انداخت تارها شیبغض به جان گلو,گره خورد شیکه به چشمان اسمان نگاهم
 .کارام عقب افتاده,مهیعروس گهیچندوقت د,معرفت

 .یخواهر ببخش：گرفت یبازکردم ودراغوشم جا شیرابرا دستانم

 .شده رداغونینترسونمون...ام ینطوریا گهید_

بزرگ  یادیز,رچشمشیز یکه به صورت داشت وگود یشیداغون شدنش را! ته ر دمیدیم داشتم
امدنش  مهی.سراسدابودیلرزانش هو یکهاازمردم,قلب مهربانش نیدرسرزم,درنظرم.غم النه کرده,نمودیم

 .زدندیادمیفر شیتابه تا یهاییرادمپا

 !مرجان یازمادرانه ها امان

 .عبورش,بود یافتنیدست ن یایرو کیورفت.مثل  ابشیصورتم رانوازش دادبانگاه نا ینگاهم کردوتک تک اجزا یکم

 االن ارام؟ یخوب：مراازخودجداکردوگفت

 .نتتیادببیربیبگم ام,برم：ن بستم واوادامه دادخوب بود یرابه نشانه  چشمانم

 .دید：بلندشودکه مچ دستش راگرفتم ولب زدم خواست

 ...انهیتولد شا گهیکه در لحظه به سراغش آمده بود، گفت: آرام، چند روز د یتخت نشست و با ذوق یرو
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 شه؟ینگاهش کردم و گفتم: ا، چه خوب، چند سالش م یخوشحال با

 .رهیجشن بگ خوادی... مو دو ستیب رهیت: مو گف چاندیرا پ لبش

 ره؟یگیکه جور شده بود،گفتم: خونه م شیهارفتنیو خوراک مهمان شیشگیهمبه شوق رهیخ

 یلرز من مهم نبود، وقت شیکرد و برا ادیاش را زکنار تخت کنترل کولر را گرفت و شماره یشد و از عسل خم
 .از دوستاش برگزار بشه یکیود: نه... قراره باغ ب ختنیدر حال عرق ر ادیز جانیخودش از ه

 .داره ادیو گفتم: پس مهمون ز دیباال پر میابروها

از کجا بود: اره.  گرید شییهوی یگرما نیدختر جز پوست و استخوان نبود و ا نیشالش را باز کرد و ا یهالبه
 .ها را دعوت کننبچه یگفته که همه رن،ی... همون دوستش که قراره تو باغشون جشن بگدیفرش

 ...الزمن یبه حالشون زدم و گفتم: پس مهمون یپوزخند

 ...دیکالمم را نگرفت و سرخوشانه خند یکهیت

.حمام اب گرم میاسایب یبرخواستم وبه حمام رفتم تاغبارنشسته برجانم رابه دست اب دهم ودم بعدازرفتنشان
متوقف ,به اتاقم بود دهیچسب رکهیعبورازکناراتاق ام ازاتاق خارج شدم وهنگام,سرحالم کردوبعدازاماده شدن,

سه  یگر یازهوچ دمیکشیخجالت م یماوردم.گرچه ک یدرم دازدلشیرفتن ونرفتن وامابا نیب دداشتمیشدم.ترد
 یاست.دررابه اهستگ نیفکرکردکه نسر یی.گودمیارامش راشن یبه درزدم وصدا ینبود.تق یزیواماراه گر شمیروزپ

تخت  یرو دهیهماننداکنون که درازکش,دابودیپ شهیمن هم ی.گم نبود.اوبراافتنشی یدم براگشودم وچشم چرخان
 .ارام：مرابه خوداورد شیکه صدا,بودم شیمحوتماشاچشمانش گذاشته است. یوساعدش رارو

 دنشید یسرم رابرا,صورتم یمتر یدرست درچندسانت,ستادیکه ا میشد.روبرو کمینزد یوبه ارام برخواست
 .خوامی...معذرت مریام：وگفتمباالگرفتم 

 ...تووخانوادت هستم ونی...تااخرعمرم مدشهیهم من：بود میشرویپ یاجازه ,بندش میلبخندن

 .ارام میماخانوادت：قرارم یقلب ب دبهیلبم قرارگرفت ومهرپاش یرو انگشتش

ت کردومن امادس یرو شیپ میهاو بغض تا پشت لب دگانمیمقابل د,شد دهینازک مزاحم کش ی پرده
 .جبران کنم تونمی...ببخش اگه نمریام یوقت برام کم نزاشت چیتوه：بردارنبودم

 وونمیغرق اشکت د یچشما نیبخند...ا شهیهم,...بخندیتونیم：صورتم قراردادوگفت یرارو دستش
 ...یلی.خمیترسوند یلی...خکنهیم

 دشیواشکم ناام میشدبراکامل با خواستیم دومردمنیکوبیام م نهیس وارسستیوارخودش رابه د وانهید قلبم
 .کردیم

 ...خواستمیومن نم میگذاشته است برا کردکمیم گمان

رو از ذهنت بکن  نیحس مضخرف د نیالقاکنم: ا نمیرابه بهتر یحس نینخواستم چن چگاهیکه ه بخداقسم
 .ستین ینبوده و منت طرفههیهممون بوده،  نیداشتن ب... حس دوسترونیبنداز ب
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 دمیبلدنبودم.بسرعت کش نیباالترازا یچسباندم.شرم رافرستادم به درک که قدردان میهاراگرفتم وبه لب دستش
 .منم خوبم,یخوب حاالکه：دیاسوده کش یونفس میروزها نیندایدرمحفل خوشا

 باشگاه؟ یامروزنرفت_

 .رونیب می...توهم اماده باش شام بررمیکه بهترشدم م االن：زدوگفت یتکخند

 ..دندیبوسیا نت به نت مر  شیصداخوش یآوا میهاگوش

 .بودومحبت اعشقیادنیدن,از مژده بود یرنگ شبقش که موروث درچشمان

 .امد یبه چهره اش م تینها یراکه ب یشیبه حمام رفت واصالح کرد ته ر بعدازباشگاه

 .وهمان عابر مکتیبه همان ن میدیتارس میگره خورده،قدم زد دستانمان

 میتامزاحم دلدادگ ستین یساعت ازشب کس نیل بودم دراشانه اش قرارگرفت وخوشحا یرو سرم
 .وقت ترکم نکن چیرهیام：شود

 .که بمونم اومدم：رامحکم فشردوگفت دستم

 .وقت دستتوروم بلندنکن چیه_

 .کنمینم：قلبم رازخم کرد,سرم به جنبش افتاده بودند یمکرراب دهانش که رو یازفرودادنها شیگلو زخم

 ...جلوش صداتو باال نبر وقتچیدخترمون باش... ه یخوب برا یبابا هی...ریام_

 یاداوری ازبهین یاماگاه,گرچه راحت بود,راحت شد المیراگرفتم وخ میراومن اماقولها مانیسدکردراه گلو بغض
 .یخاطرجمع یبودبرا

 .مییبدو_شده ارام؟  یچ：دیهراسان بلندشدوپرس رهمیکه شتاب زده برخواستم وام نمانیسکوت شدب یکم

 ؟یچ_

 یزندگ کردبهیشدم ازهرچه وصلم م ی.خالدمیدو,دیایاوبه خودب نکهیوقبل ازا مییبدو ادزدمیوفر زگرفتمیخ
کجاست.فاصله اش بامن کم  نمیبه پشت سرنگاه کردم تابب یبود.لحظه ا یجالب یوپروازکردم وپروازهم تجربه 

سرک  یداشت گاه یاشکال وچه دمیخندیوم دمیدویم گوشیافزودم.همچوکودکان باز میبودومن برسرعت قدمها
 ت؟یپنج سالگ یتلنبارشده  یوپرکردن عقده ها تیهایبه بچه گ دنیکش

تاقلب نازکم خش ,دیا یواکنون هم اهسته م دهیدنبالم دو شیکه تمام جوان یوغافل بودم ازکس دمیدویم
 .وچه کنم که پربودم ازحسرت یگاه شدمیبرنداردومن هم بدجنس م

له  یشده.همه راپردادم ورهاشدم.خودم راازاسارت پ یخال یردشده.اشکها یبغض ها,کهنه را یدردها
 یعصب گرنیم,شد شیدردها ی جهیدونتیتاسرپاشوم.همراه من دردکش,بود میبود.پابه پا دهیکش رهمیازادکردم.ام

 یوم کردمیم دتمامشیقوز.با یشوم قوزباال شیبرا خواستمیگرنمیوجنس شغلش.د نیباان حجم سنگ
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ازعمق جان  یولبخند شدمیگاه م هیپس تک نیمردم ز یدبرایذهنم را.با یشده  کیتار مهیرنانداختمش دو
 .ادزدنیمراخوردن ودردرونش فر یغصه ,بود گربسشیاوردم.د یم شیبرلبها

و با شاد بودنم  یکوچک یخواسته نیچن کیاو را از  کردمینم غیو من هم در خواستیرا م میهاخنده او
 ...ستیکاف میدش براکه وجو فهماندمشیم

 ی.بابچه هابازستین شیب یچهارساله ا ی دبچهیشدم که زن ام نیامروزمطم,شک داشتم یحال کم اگرتابه
گناه به من پناه  یرادراوردودخترک ب شیچالندواخرصدا شیراکه بابوسه ها هی.هانددنبالشانیدویکردومیم

 ؟خاله خواهرته نیا,خاله：براورواداشت نیریکه ش یاوردازظلم

 .اره قربونت برم_

بودکه  زارشدهیساعت انگارازبوسه ب کی نیبچه درهم نیارام برگونه اش کاشتم وا یبوسه ا چاندومنیراپ لبش
 .یستی...خاله توکه مثل اون ندوا؟اومینقدرمیچراا پس：پاک کردن باالامد یدستش بسرعت برا

امددرمکتبش  یدمیبا نیریدوشیفهمیم یلسوفیبچگانه اش که به قدرف یام به هوارفت ازحرفها خنده
 شده ارام؟ یچ：یشاگرد

 گه؟یم یخانم کوچولو چ نیا نیبب نیریش_

اون خاله چرامثل  گهیم：انداخت ومن گفتم شیناگهان یجمع شده دراغوشم ازترس هجوم ها ی هیبه هان ینگاه
 بچه هاست؟

 هیزدومن هم هان یزیام طنتیشلبخند هینگاه کردودرعرض کمترازچندثان هیبهت زده به من وبعدبه هان نیریش
 .زجراورش یهایازتالف ختمیگر,راگرفته 

 .فتادهیدوسر ن ویآن د ریدوباره گ چارهیرا در آغوشم فشردم و فرار کردم تا دختر ب هیهان

 قمانیتشو جانیو با ه ستادهیزنده کرده باشند، ا شانیهفتاد برا یرا از دهه یلورل هارد ییهم که گو هابچه
 .کردندیم

: دیایام باال ببه کمر دوال شدم تا نفس رفتهگذاشته، دست نیرا زم هیشد و هان ستمیدستور ا اشدهیبر یصدا
 ...رنشهیآرام... باشگات... د

 ...می.. بر.صاف شدم و گفتم: آره یکم

 یو خاک برسر دمیبه خودمان و خندان د رهیرا خ سییمعاون ر یریسرچرخاندم کب یاخنده یصدا دنیباشن
 ...نیتریها پر انرژبچه نیزمزمه کردم: شما از ا

 ...گوشهیباز یادی... کودک درونمون زیریصورتش گفت: آره خانم کب یرو زدیکه زار م یبا لبخند نیریش

 .کردم یها خداحافظو بعد بچه یریرا گاز گرفته و جلو رفتم و با خانم کب لبم
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به شرکت  دارمعشوقیازد یناش ینشدن وصف یمرابه باشگاه رساند وخودش هم باذوق نیریش
باوسعت قلب  دهمیباان قلب کوچک وام نیری.شکردیوارامش انها خوشحالم م ی.خوشبختدرفتیام

 .بود دهیهم افر یخداانهارابرا نیقیقطع ,مهربانش

راتاربه  شیموها,مدت کوتاه نیدرهم نیریشده بودوش دافتتاحیام یشرکت مهندس شدکهیم یروز دوسه
که  میرقرارگذاشتیدهند. باام,خودشان هم تنگ بود یدران شرکت کوچک که جا یاوهم پست تارکردتابه
 .میبرو کیتبر یگربرایچندروزد

 نیازاونبودوا یمهساجستجوکردم.بچه هاهمه امده بودندواماخبر افتنی یاطراف رابرا یشدم وکم نیتمر واردسالن
کارامدبه گروهشان راه  یروین کیخوب شود و شانیهاکه اهنگ دواربودمی.ام گذرانندیرام یپرکار یروزها یعنی
به رختکن رفتم ودست وصورتم ,بود گرفتهدرنظر  یکه مرب نیسنگ یناتیرارفع کند.بعدازتمر راداتشانیابدتاای

ازساکم ,تلفن همراهم که خودم کمش کرده بودم یخفه  یشدم. صدا میلباسها دنیراشستم ومشغول پوش
تاب شدولبخندبرلبم  یاسمش قلبم ب دنینگاه کردم.باد یگوش یحه رابازکرده وبه صف پیبلندشد.ز
 جانم؟：نشست

لحظه از دستم سر خورد که محکم  کیدر  یبرجانم انداخت و گوش یناگهان یمضطربش رعشه ا یصدا
 شده؟ یباشگاه.چ_ ؟ییکجا ارام：گرفتمش

 .رسونمیهمونجابمون من االن خودموم_

 .باشد فتادهین یوازخداخواستم که اتفاق بد دمیدررامددطلب ی رهیدستگممتدخط انداخت براعصابم ومن  یبوقها

رومنتظرش ماندم.نگاهم به انبوه  ادهیزدم ودرپ رونیطاقت ازدرب یبسته قرارنداشتم وباالخره ب طیمح دران
 .کردیترم م یوعصب نشستیم یهراحتمال بد یدررفت وامدبودواماذهنم برشاخه  یلهایاتومب

تکان دادم تابه زحمت  شی.دستم رابرادمید ابانیراانطرف خ لشیکه عاقبت اتومب,ردمپاوان پاک نیا یکم
 .نشود,مجبوربه دورزدن کیحجم بزرگ تراف نیفتدودراین

 یسروصداوبوقها انیکه درم گفتیم ییزهایشدوباحرکت دستهاوسرش چ ادهیپ ستادوهراسانیا
 غیج یکه صدا ,بودم دهیرس ابانیط خوس بابهیافزودم وتقر می.برسرعت قدمهادمشانیفهمینهانمیماش
 یساخت دست بشر که به راحت یغول اهن خیوهمزمان ترمزش دکمه استاپم شدونگاهم م ینیماش یکهایالست

 کردمینگاه م میبه پاها جیماند.گنگ وگ,چندسانت ازمن متوقف شده بود یو به فاصله  گرفتیخوردن جان م با
 .زانوزدن واداشتند اوردندومرابهیاالخره تاب ن.بفتدیکه ممکن بوداتفاق ب یوبه فاجعه ا

 ییگرفته بودومن تکانها ارامهی.دنردیارامش به خودبگ یرنگ اب خواستینم چگاهیکه انگاره میزدم به زندگ یپوزخند
 ژنیاکس یذره ا یبرا دادمی.جان میتابستان التی.انگارزلزله رخ داده بود. انگارنفسم رفته بودبه تعطکردمیراحس م
حبس شده ام ازادشدوصداهاواضح.نگاهم  فسن,.صورتم که سوختشدیمانع ان م میشده درگلو دهیوسدکش

 .بود کینزد：ابدارش ولب زدم یجفت مردمکها یدرویچرخ

 قربونت برم؟ ی...خوبخو：تشیگرم امن ددرحجمیومراکش,شیازفشارواردشده برگلو,دیدرهم کش چهره
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حالم  ی.چندنفرکردیم یتنش باتنم برابر زدولرزشیم نایدرم کی.قلبش شترازمنیب یبود.حت دهیترس اوهم
 ......پاشوریام：فقط نگاهشان کردم دندومنیراپرس

 میسرم تنظ ی.شالم رارودبرقلبمیکرد.صورت کبودش خنجرکش گرنگاهمیازمن جداشدوبارد,خودامده به
رفتن به انطرف  ی.دستم راکه گرفت براستمینمود.برخواستوکمک کردتابا تیرابه داخل ان هدا میکردوموها

 .کردند ینافرمان میپاها,خط

 اداوردمیبه ,محکم فشرددستم را.نگاهم که به اوافتاد,ترس خورده ام رابه اطراف تاباندم ودست گرمش یها چشم
 .فتدیب میبرا یاتفاق بد,که باحضورش امکان ندارد

خودش  یعنیکه بود. دمیابست.ندگرفتم ودرر  یجا لیکه دراتومب یبلندش پرکردندمردمک چشمانم را تازمان قامت
 .دهیبخور...رنگت پر_ ستاد؟یخط عابراست؟اصالچرانا یکه رو دانستیهم نم

 خواستیچسباند.دلم نم میفروکرد وان رابه لبها وهیابم یرادرقوط ین یعصب یدباحرکتیکه ازمن ند یحرکت
.گرچه کردندیجادمین دراواازم یتیذهن نیقاداشتندچنیپشت سرهم دق یاتفاقها نیباشم واماا فیدرنظرش ضع

فرمان بخت برگشته  گبه جن شی.بادستشهاشناختمیمن اشنابودوهمانندکف دست م یابعادوجود یاوباهمه 
 نیهم انیگردن اوبودکه درم داکنونیترد یب,ماند یکه اگر م,رفته بودوازذهنم گذشت که خداروشکرراننده رفت

 .شکستیقدرتمندم یدستها

وآن بچه  میگذاشتیم,به اوبود دهیواضح تر چسب یعبارت ابهیدیکه کنارام نیریه سرشوسرب مینشسته بود انیباشا
 کیتبر یوبه بهانه  مییایامروزهمه مان به شرکت ب شنهادفرهادبودکهیاورد.پ یدرم شیزبانش رابه نما مانیهم برا

 لبتهدادندوایم لیراتشک درشرکتکا یوابدارچ یمنش کیگرویدومهندس د,دی.جزاممینیآنجاراهم بب
برخالف ,بود یاوهم به جمعشان اضافه شود.دفترنسبتابزرگ یبعدازعروس دنبودکهیبع,نیریش یباوجوداصرارها

 کی.گریدومهندس د یدرنظرگرفته شده بود.دواتاق برا,دبودیکه همان ام رعاملیمد یاتاق برا کی.دیام یگفته 
شربت راگرفتم  وانی.لگریهارواموردصرف صبحانه ونا یبرا خانهابدار  کیاستراحت کارمندان و یاتاق برا
پاشم  من：ترکمان کرد,نوش جان دخترم کیواوهم با,تشکرکردم ,کردیکه بالبخندنگاهم م رمردمهربانیپ,وازاقاکرم

 .نکنه یبیطفلک احساس غر,گپ بزنم ینیخورده باخانم حس هی,برم 

جوان شرکت که  ینشم,ینیزدم ونگاهم رابه خانم حس انیشا یتمام نشدن یطنتهایبه ش یلبخندمحو
 ییچه فکرها ستیدوخته بودوبنده خدامعلوم ن دچشمیدوختم.درسکوت به اقوام ام,ارشدعمران بود یادانشجویگو

گشادباهمکارش  یشده وبالبخند زانیداویام یکه ازدستها ییایح یباوجوددخترب,درموردمان نکرده است تابه االن 
 دیجماعت شود و با نیهمکار ا ندهیدرآ دیکه شا کردیمهم به فکر ناقصش خطور ن درصدکیو  کردیصحبت م

 نم؟یبش تونمیم,دخانمیببخش：برخورد کند ترنیسرسنگ یکم

زدم واوهم ان لبخندرامجوزنشستنش  ی.لبخندکوچکدبودیوالبته همکاران ام گرازدوستانید یکی, یانور
 درسته؟ نیهست دجانینامزدام شماازاقوام：معناکرد

فاصله در طبقه  نیآمدازا یبامیکردندوبنظرزیصحبت م رونیب ی ادرموردمنظرهیوگو ستادهیا روفرهادکنارپنجرهیام
ودردلم ادامه دادم که  بله：ووکالاشغال کرده بودند نیرامهندس شیکه اکثرواحدها,یپنجم ساختمان تجار ی

 .اومده باشه نازشرکتمان خوشتو دوارمیام：کرده است مانیدرابتدامعرف,دیخوب است ام
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 دانستیااونمید؟ایایبودم که خوشم هم ب هیقض یکجا قامنیمسخره اش زدم ودق یکوچک به جمله  یپوزخند
ازماقرار  یصندل کی یفاصله  ربهیچون ام,هم نداشت یخانم بازکند؟البته فرصت کیرابا دچطورسرصحبتیبا

 د؟یام شیپ میبر یایم زمیعز：گرفت

 یازجوان هل شده  یکوتاه یوبعدازعذرخواه ینورا یودهان بازمانده  یدگیازرنگ پر,پررنگترشد پوزخندم
که  یوبه جمع کردند،برخواستمیرابه من القا نم یکه برق چشمانش حس خوب ,کناردستم

 یحت نیری.شمیوستیپ,بود نیریوفرهادوش دوهمکارشیحلقه زده بودندومتشکل ازام,رعاملیکناردفترمد,انطرفتر
 نیبب：برد,داشت  یدکمیابدارخانه بودود کینطرف سالن که نزدا دوبهیوبه سرعت دستم راکش ستمیاجازه ندادبا

 .نوارامیا

خوش دوختش تمام ان راتصرف کرده  یباان کت وشلوارسورمه ا,دیکه قامت ام یگوش یبه صفحه  نگاهم
 .قشنگه؟میدیکت وشلواروبراش خر نیا میروزرفتید：شد دهیکش,بود

 یرو یکردوبوسه ا کینزد شیرابه لبها یگوش,کم عقل یه که دختر ,دکردمییبه ذوق کودکانه اش زدم وتا یلبخند
 .ان زد یصفحه 

هم  یکه همه مشغول کارخودشان هستندوکس,اسوده شد المیترس خورده ام رابه اطراف چرخاندم وخ نگاه
 هستم دانشمند.توچته؟ وونهیمن که د_دختر؟  یشد وونهید：ستیحواسش به مان

 .وازاوجداشدم ستین یامسئله یعنیکه ,م وسرم راباالانداختمبه هوشش گفت یدواحسنتیباالپر میابروها

 نیریش یمهم نبودکه بعدازعروس میبودومن خوشبخت بودم واصالهم برا زمرتبینبود.همه چ میزیکه چ من
.من نمیوپرستودران بچ نیریندارم تاجهازم راهمانندش یومن خانه ا روفرهادوپرستواستیمن ام یعروس,دیوام

.من گذاشتیراتحت فشارم میکردوگلویعودم یکه گاه,عقده کنج قلبم تلنبارشده بود یقط کمف,نبود میزیکه چ
خوبم  گرحالید,توانستندیاحساسات مرتعش نم نیام رابه خداوا ندهیسپردم وا یگذشته ام رابه دست فراموش

 .نبودند شیب یارزش یب اتییجز هیبق,داشتم وهم ارامش تیامن رهمیراخراب کنند.من درکنارام

 ...ستیفکر جهازم باشم کافخانه است و من همان به ریگیگفته بود که پ ریعجول بودم و ام یفقط کم یمن کم و

 ... کرم رنگ ست کردم یرنگم را با شال و کفش یاو شلوار خوش دوخت قهوه کت

 .داده بود رمییتغ یکل همنیخالصه شد که هم یدر خط چشم و رژ کالباس شمیآرا

 .ستادمیا نهییبستم و مقابل آ یشالق دهیرا اتو کش میموها

 .کتم جاخوش کرده بود یزده بود و رو رونیاز شال ب د،یرسیبلندم که تا کمر م یموها

 .کوتاه جلو را هم حالت داده، مقابل چشم چپم انداختم یاز موها یادسته

 ، کهگذاشته بودم یصندل یدسته یرنگم که رو یمشک یبرداشتن مانتو یخم کردم برا کمر

 .دینگاهش اتاق را به آتش کش یاتاقم ناغافل باز شد و گرما درب
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کرده  خیتنم را س یو برق نشسته در چشمانش تمام موها شدیم کیکه آهسته نزد کردمینگاهش م نهییآ از
 .بود

 ...به سمتش دمیقامت را ست کردم و چرخ یسخت به

 یبا لحن داد،یم یشتریب تیاش جذابورت مردانهکه به ص یورکی یگذاشت و با لبخند میهابر شانه دست
 ؟یادونه هیسحرکننده گفت: گفته بودم 

 .گرفتیقلبمان اوج م یاحساسمان بود که بر سکو یرهیدا ماننگاه

 بانو؟ می: بردمیرا به دندان کش مییلب باال ریگرگرفتند و سربه ز میهاگونه

که ما از داخل  یقیموس یصدا نصورتیا ریبهتر که در غاز شهر فاصله داشت و چه  یکم انیدوست شا یالیو
 .را در برداشت هاهیقطعا اعتراض همسا میدیشنیخارج باغ م نیماش

 .درهم رفت شیهااخم الیو عیوس اطیبه محض ورود به ح ریام

 . شده پارک کرد فیرد یهالیاتومب ریکنار سا ییعبور داده و جا زیرسنگ ریرا از مس لیاتومب

و من  میحرکت کرد یورود یشده یکاربزرگ و کنده یطرف درب چوببه گریکدیودست دردست  میشد ادهیپ
 .نکنم دیرا تشد شیناراحت یدادم سکوت کنم تا بازدن حرف نامربوط حیترج

 .بود میکاف نیانداخته بود و هم انیرا در خونم به جر بایز یدستانمان حس گره

 یشدت جدبه یو اما ازچهره کردیبود و با لبخند نگاهمان م ستادهیبه استقبالمان ا یدم درب ورود انیشا
 ؟یداداش؟ خوش اومد یجاخورد: چطور یکم ر،یام یشده

داد و من  رلبیبود که جوابم را ز ریدر شک رفتار ام ییگفت.گو کیرا تکان داد و تولدش را کوتاه تبر رسرشیام
 !یهمانیم میآمده بود ید کند و ناسالمتگرمتر برخور  یتا کم رآوردمیام یهابه دست یفشار

 .میووارد شد میداد لیها آمده بود، تحوگرفتن آن یکه برا یرا به خانم مانیهالباس

 .فرارش شد یپا ریرفتار ام یکرد و سرد مانییراهنما یهم کم انیشا

 .مشغول رقص بودند الیوسط سالن بزرگ و یاکرکننده بود وعده یقیموس یصدا

 کیبا خودش کرد که مارا به  یچه فکر انیهستند و شا یچه کس هانیو من فکر کردم که ا یقاطو پسر  دختر
 شما؟ نیدعوت کرد: سالم... باالخره اومد ییجا نیچن

اخم داشت و انگار او هم چندان  یکه کم دیبود دوختم و ام دهیپوش یبلند یکه لباس ماسک نیریرا به ش نگاهم
 .بودن یمراسم راض نیاز حضور درا

سالن  ینقطه نیتریارنگ در گوشه یچرم مشک یهامبل یبه هم دست دادند و بعداز تعارفات معمول رو ونیآقا
روشن  کیتار یو نگاهمان را در فضا میشد ریداشت جاگ یادینسبتا ز یرقص فاصله ستیپ یکه از همهمه
 ن؟یریچه خبره ش نجای: امیسالن چرخاند
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که فقط خودش  یامسخره یبرلب راند وبا شوخ یزورک یهلش کرد و اما لبخند یکم ریام یپرتحکم وجد یصدا
 .ریام گهیگفت: خوب تولد د دیبه آن خند

 یابرنامه نیکه همچ میکردیمداخله کرد: ما هم فکرش رو نم دیچفت شد و ام نیریانداختن شاز دست ریام فک
 .رجانیباشه ام

 .داره که فیک د؟یمگه ام هیکرده بود: خوب چ یقصد خودکش بچه امشب نینطق کرد و انگار ا نیریش بازهم

زل زد در  شیوحش یجلو خم شد و با آن نگاه مشکبه یکرد و کم کسیف شیهازانو یآرنج دستش را بررو ریام
 یگفتیکه م یوجورهمون جشن جمع  نیدهانش را قورت داد: او او هم با ترس آب ریتقصیب نیریچشمان ش

 بود؟

 ریانداخت و ام نییشدن مقابل نامزدش سرپا خیحلقه زد و خجالت زده ازتوب چارهیان دخترک بدر چشم اشک
 ...باشه شیدرپ یابرنامه نیکه همچ زدمیگرفته بود: حدس م شیپ یرحمیب قیامشب طر

 فیکث یپارت هی نیتکانش داد: ا نیریمقابل نگاه لرزان ش دواریانگشتان جدا کرد و تاک یرا از مشت باق انگشتش
 ...یتولد خودمون کیمختلطه... نه 

 .لرز براندامم نشاند و هراسان چشم به اطراف دوختم اشجمله

 چه کرد؟ انیو شا زاربودمیب فیکث یهایهمانیم نیاز ا من

پخش شده آن یبود که ورق رو یزیم خیو بق کرده از ما دور شد و نگاه من م دیمتفکر را کش دیدست ام نیریش
 ....بود و جام

 !!!شراب جام

 ...یرنگ عیبرگلو گذاشته و نگاهم همچنان فرورفته بود، درآن ما دست

 ...کردیم لیمهلک که عقل را زا یسم

را کور کردو کاش زودتر از  دمید دانیرقص گرفت و هراسان م ستیرا از پ ریام یصدادارم، نگاه کالفه یهانفس
 ..: آبدیرسیبه دادم م نیا

به خوردم داد، تا بغض بزرگ در  یاکرد و جرعه دایاز کجا آب پ دانمینم د،ینکش هیبه ثانبرخواست و  زدهشتاب
 .شود: به من نگاه کن آرام نینشته میگلو

 تیجمع یهمهمه میبود، دوختم و صدا انیشا ینگرانش که پراز خط و نشان برا یهاپرآبم را به مردمک چشمان
 ؟ یمتی: به چه قدیرا شکافت و به گوشش رس

 ...یاقهیدق یو گفت: سرخوش دیبه صورتش کش یدست کالفه

 شه؟ دهینفس بر هاقهیدق نیبه خرج دادم: و اگه تو ا سماجت

 با خوردنش و از دست رفتن عقلت لگدشه؟ تتینگاهش مرا از ادامه دادن، منصرف نکرد: و اگه شخص بهت
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 بشه؟ اهیس یابچه یرنگ یایندردها: و اگه د لیهجوم س نیشد، ب زیرا فشرد و نگاهم ت دستم

جواب تمام سواالتم را در  یوقت گفتیسرگردان بودم و او اما چه م میدنبال مبهمات ذهننگاهش به دراعماق
 ...اه د،یکرده بودم: خوب بابا ام یذهن خط خط

آورداز اش دلم را به درد شده زانیآو یهاکرد، لب پایچل نهیس یمقابلمان نشست و دستانش را رو سرخورده
 .شناور بود شیهاینداشت، چرا که هنوز در جهان رنگ نیریالزمش را هم ش یکه به اندازه یدرک

 ینشود، قطع شد و صدا یحداقل رنگ قلبشان رنگ کاشیاعتراض جنبندگان هزاررنگ که ا انیدر م کیموز
 زیعز انیتولد شا کیتبر یبرا میجمع شد نجایبرخواسته را خاموش کرد: خوب دوستان امشب ا یاهویه د،یفرش

 .نیکه همتون دوسش دار

است راه منطق  ازیکه ن ییهاکاش آن زمان ی، فقط ا نیریبود و محبوب همانند ش یکال دوست داشتن انیشا
 .را گم نکنند

 .قرار گرفت ستیطرف پبزرگ آن زیم یبزرگ رو یکیو ک دیچیافکارم پ انیدست و سوت و تولد مبارک در م یصدا

بود،  ستادهیا کیسمت کبزرگ آن یکه با لبخند انیطرف شاو به میبرخواست یرا فشردم و چهار نفر ریام دست
 .در بازوانش دیبه سبک جد یدختر یدست گره کرده دنیاز د دیباال پر میو ابروها میرفت

 ...پرتز کرده و ولش کنم بهتر است ییهابرآمده و لب یهاو گونه یعمل ینیب یبه معنا دیجد سبک

تا  دندیبهتر د ریو ام دیو ام میبود، داد یپول چرم فیکه ک مانهیهد ریمن و ام هاهیو باران هد یشلوغ انیم در
 زیخاطره انگ یهمانیم نیتا زودتر ا زدمیدور بمانند و من دل دل م یداخل کم یخفه طیبه باغ بروند و از مح

 . تمام شود

 .بازگشتم میقبل یتنها گذاشتم و به جااز دوستانش بود  ایکه گو یرا با دختر نیریش

 .کردمیخودم حس م یرا رو ینگاه ینینداشتند و تنم به عرق نشسته بود و اما انگار سنگ ستادنیا یاری میپاها

 .شدم ستینگریبه من م یتند که با کنجکاو یاقهوه یدو گو یرگیخ یرا که به اطراف چرخاندم متوجه سرم

 .نبود ایدن نیدر ا ایذهنش بود و گو یهاپازل دنیمشغول چ ایگو قیدق یبود که با نگاه احسان

 !!!روبرو شود یهایچشمانم حرام زامب یکنم تا سو یدگیگرم کنم و به پو رس یسرم را با گوش دمید بهتر

 .گمیم کیدر گوشم نشست: تبر شیچراغ را خاموش کردم که صدا یریبخو با شب دهیکش شیرا رو ملحفه

 یزیسمتم هل داده شد، انداختم و چکه به یامقدمهیب یتعمار تلفن درآوردم و نگاه به جملهرا از اس سرم
 .پو بود که نگاهش را به من دوخته منتظر خارج شدنم بود ریو ذهنم هنوز درگ دیبرزبانم نچرخ

 برنامه خارج شدم و منظورش چه بود؟ از

 نم؟یبش تونمیزد و گفت: م یتکخند

 .نیی... بفرماکنمیه کردم و گفتم: خواهش ممبل روبرو اشار  به
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ام کالفه شیرگیداد و خ هیمبل تک یرا به پشت یگریو د شیپا یرو یکیپا انداخته و دستش را  یو پا رو نشست
 .شییابتدا یجمله لیو مغزم هنوز در تحل کردیم

 .را دوست نداشتم شیرگیبد نبود، شرافتمندانه بود و اما باز هم خ نگاهش

 شود در من: نامزدتون بودن درسته؟ رهیخ نیچننیحق ندارد ا ریز امج یکس

 .انداختم نییو سر پا دهیرا به دندان کش میباالمبهمش شدم و لب یمتوجه جمله تازه

حرف  یانگشتانم: کجا نیمحصور شده ب یو دستم فشرد گوش دیآرامش دوباره نگاهم را باال کش یخنده یصدا
 من خجالت زدتون کرد؟

 ...و امادرمانده ماندم یدادن جواب درست یو من کردم برا من

دل هر  تواندیم شیهاخنده تیدارد، اما جذاب یمعمول یو از ذهنم گذشت احسان گرچه چهره دیخند دوباره
 ....از قبل نوشته شده زیرا ببرد: من به قسمت اعتقاد دارم... همه چ یدختر

 .نیشاالله خوشبخت بشداشت: ان یادهیچیپ تیپسر چه شخص نینگاهش کردم و ا کنجکاو

 یرفتنش بودم که صدا ریمس یرهیچقدر خ دانمیاز مقابل نگاه متعجبم محو شد.نم یو برخواست و به آرام گفت
 گفت؟یمیمرا از افکارم جدا کرده و به سالن بازگرداند: چ نیریش

برگرده  خوادی: مچاندمیرا پ میهاود، چرخاندم و لبگرفته ب یدر کنارم جا یچه زمان دانمیطرف او که نمرا به سرم
 .شهرشون

 دایپ گهی.ماش مشغول بود، گفت: بابا اصرار داره بمونهخو دهالک یهاکه با ناخن یباال انداختم و در حال ابرو
 ی.. حتموندن نداره. یبرا یلیدل گهی. اما اون انگاردستیدورو زمونه آسون ن نیتو ا یحسابدار نیهمچ هیکردن 

 .شرفتیپ

 دیکنم و قانعش کنم که شا یها راضوجدانم را تا مدت توانمیگرفت.اگر به خاطر جواب ردم باشد نم دلم
 یکه از دختر نیباشد ا لیاگر جواب ردم دل یاش باز گردد و حتنزد خانواده خواهدیغربت را وم کشدینم

 .ستیعیامر طب کیشود  دهیشود و جواب رد شن یخواستگار

 یمسئله فکر نکنم، چرا که آنقدر دغدغه نیکه به ا دمیافکار درهم ذهنم باال انداختم و بهتر د یبرا یاانهش
 ها کجا رفتن؟: بچهکردیاوردز م گریبود که قطعا با اضافه شدن احسان د ادیز میذهن

جا خورده  شیهامردمک یتصادف ناگهان نیبرخورد کرد و از ا انیشا یتا بناگوش باز شده شیبه ن نگاهم
 .: تو باغنزدیهرچند کم، حالم را بهم م شد،یکه از دهانش متصاعد م یتند یو بو دند،یبرخودلرز

 .پا انداخت و سرش را به اطراف چرخاند یپا رو حوصلهیب نیریش

 .دوتا چشونه امشب؟ چقدر نچسب شدن نامزداتون نیو گفت: ا دیخند

وسط  نیای: بستین یعاد طیاش را باالبرد و معلوم بود که در شرادهخن یاش کردم که صداحواله یاغرهچشم
 ...گهید
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افتاد:  انیخرد نکردن فک شا یکه دستانش مشت شده بود برا ریکرد و نگاهمان به ام خمانیخشن س ییصدا
 احمق؟ یاون وسط جاگذاشت رتتویغ

 انی: شادیاز جا پر نیریرل کند و شگرفت تا خودش را کنت ریام یاز شانه دیو ام دیهم اخم درهم کش انیشا
 .یبهتره به مهمونات برس

و  کردیحساب م شیبرادر رو کیاز  شیب یعاد طیکه درشرا کردیم یریاما همچنان با اخم نگاه ام انیشا
 .گذاشتیاحترامش م

به  یرا راض انیبه زحمت شا نیریشد و ش دهیکه رد نگاهش به من کش دمیرفتم و دستش را کش ریام طرفبه
 ...میرفتن کرد و کاش امشب تمام شود: بپوش بر

 .میدرک که شام نخوردنگاه در نگاه ناراحتش سرم را تکان دادم و به ینگاهش کردم و بعد از لحظات جاخورده

ها کش گرفتم نزد آنرا از خانم خدمه زحمت میمانتو یمنحوس عبور کردم و وقت زیرا بستم و از کنار م چشمانم
 آخه االن آرام؟ نیریا مبازگشتم: کج

 نیریبه ماندن ندارد و اما بهتر بود که ش یلیهم تما دیکه ام دانستمیوم دمیاش را بوسزدهرفتم و صورت غم جلو
 .تا آن بچه کار دست خودش ندهد ماندیم

 .دمیدویدنبالش مبه بایو تند بود و من تقر یعصب شیهاقدم

 .بلند یهابا آن پاشنه دنیبه درد آمدند از دو میو مچ پاها دیرا کوب نیو درب ماش نشست

 .ها را از پا بکنمپدال گاز فشرد و من خم شدم تا کفش یرا رو شینشستم پا یوقت

 .نزنم تا آرام شود یگرفتم که حرف میمشخص بود و تصم یخوباش بهچفت شدهبودنش از فک یعصب

: ستیمتعجب نگاهش کردم و گمان بردم که حواسش ن یابانیدر خ دنشیچیکه با پ میرا رفته بود ریاز مس یکم
 ...یدیچیاشتباه پ ریام

و  یتو باش شهیبمش گفت: مگه م یلبش را خط انداخت و باصدا شیهایمحو در تمام ذهن مشغول یلبخند
 حواس من پرت نشه؟

 .مینفس راحت بکش کی میاالن توانستلبخند برلبم جوانه زد و از سرشب تازه یشکوفه

 .گهیبه جانم نشاند: خوب دوربزن د یاادامه داد، و دلشوره رشیازهم به مسب یول

 .شو ادهیطرفم: پو خم شد به دیرا کش یکرد و دست ترمز

 است؟خورده هایدنیاو هم از همان نوش ایبازماند و آ دهانم

 .دهدیکه بونم دهانش

 ؟یوردخ یزیچ یتو باغ رفت ریکه لرز برتنش نشسته بود گفتم: ام ییباصدا
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 .خدابه یخودم یهوا رفت: جوجهاش بهتوقف کرد و بعد قهقه میرو یابهت زده لحظه نگاهش

 نجاکجاست؟ی... خوب اریو غرزدم: ا،ام دمیکوب شیبه بازو یمشت

 .شو تا بهت بگم ادهیرا چرخاند و در همان حال گفت: پ چییسو

 .شدم ادهیپ میهاک مچبه درد اند توجهیها را پازدم و بکفشدوباره آن یزار با

در  ریکه ام دمیشیاند نیبود و من به ا دهیکش د،قدیرسیم ستیبزرگ که طبقاتش حداقل به ب یبرج مقابلم
 .کرده استسمت کجرا به آن شیهاداشته باشد که قدم تواندیم یساختمان چه کار نیا

 .گهید ایومتعجب گفت: ب دیو به عقب چرخ ستادیا یالحظه

 .میساختمان حرکت کرد یاشهیطرف درب شنازک کردم و به بشیعج یطرح معما یابر  یچشمپشت

به همان رنگ برسر  یو کاله یآسمان یبه رنگ آب یمشرب، با لباسمهربان و خوش یرمردیساختمان پ نگهبان
 ...واحدو نیدکتر اومد ی: آقازدیم شیباباکرم صدا ریبود که ام

 .بود، متعجب ماند ستادهیکه پشت به من ا ریامصورت  یرهیو خ دیدر دهانش ماس حرف

آغوش شد رو به بابا کرم با دستم هم یطرفم گرفت و وقتدستش را به قیعم یو با لبخند دیبه سمتم چرخ ریام
 .نامزدم آرام هستن شونمیگفت: ا

 ...اره. خوشحالم که قر نییدخترم؟ بفرما یگفت: خوب هست یدوباره شکفت و با خوشحال رمردیاز گل پ گل

 گهی: خوب دزندیم پیدارد که دم به دم ر یحتما مشکل چارهیب رمردیدهانش باز ماند و از ذهنم گذاشت پ دوباره
 ...میبابا کرم، ما بر

 .سرمکرد و خودش هم پشت تیداخل آن هدابودنش مطمئن شد مرا به نییاز پا یآسانسور رفت و وقت طرفبه

 ییایکرد و رو ریرا فشرد، گ ستیب یطبقه یبود ودکمه ستادهیت سرم اکه پش ریو دستان ام نهییبه آ نگاهم
 بچه؟ یخندیم یکنیفکر م یقشنگ ذهن کنجکاوم را قلقلک داد: به چ

 .چشم به من دوخته بود، برگرفتم انهیرا فشردند و رو از او که موز میهالب میهااخم

اعالم کرد، از آنجا خارج  شد،یکه در اتاقک پخش م یمیطبقه را با قطع آهنگ مال یکه شماره یخانم یصدا با
 .کردیم تمینشسته برکمرم به جلو هدا شیهاو دست میشد

 نیخارج کرد و من در تمام ا بشیرا از ج یدیو کل ستادیآن هشتادو دو بود، ا یرو یکه شماره یواحد مقابل
 .عمالش بودمگر اکه افکارم را به شناکردن واداشته بودند، ساکت نظاره یقیدقا

سالن را  یهاسرمان که روشن شد و او جلوتر از من رفت و چراغ یچراغ باال م،یخانه گذاشت یرودر راه پاکه
 .روشن کرد

 کنند؟یم یبخشوجودت را غرق شوک لذت نیچن نیا تیبه آرزوها دنیلرز گرفتند و رس میهاقدم
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 .را داشت اتییو نگاه سرکشم قصد ثبت تمام جزمنتظر چشم به من دوخته بود  یدر وسط سالن خال یبالبخند

 !!!نبود نگاه

 ...بود حسرت

 ...بود عقده

 .خانه بود اتییجز یرو دهیحلقه زده پاش اشک

 .بودند دیسف دستکی شیهانتیو بدون اپن و باز بود و کاب یدر طرف چپ ورود آشپزخانه

 .بود عیطرف راست سالن قرار داشت و سالن خانه وس درسه

 .شودیحدود پنجاه شصت متر م منیگفت که سالن و نش شدیچشم نظر کردن م کی با

 .شیسرتاسر یهاهوس آن بودو پنجرهبه قلبم نشاند، پنت شتریخانه را ب یکه قشنگ یزیچ

 شد دورکمرم: خوشت اومد؟ چکیرا به رقص درآورد و دستانش پ میصوت یتارها شیصدا

 ...ریام شهی: باورم نممیهاجاخوش کرده بود کنج لب قیعم یندلبم و لبخ یتا رو دیمستانه تاز یاقطره

حاال هم گفته  نیبرو دنبال جهازت... از هم گهیغلتاند: حاال د امگربرگونهید یاآرامش کنارگوشم، قطره یخنده
 ...یباشم بهت بعدا اعتراض نکن

را  رشیرا جلو آورد و مس ام در چشمانش فرو رفت و دستشگونه یو رد اشک رو دمیطرفش چرخبه متعجب
 .میندار فمی... تخفخوامیم ینشست: من همه چ شیشانیبرپ زیر یدنبال کرد و اخم

نزد  یسماجتم را که حرف دانستیبود و م تریراض رفتمینم کارنیدردل نثارش کردم که اگر دنبال ا یاوانهید
 !!!من یخدا یووا

 م؟یآغاز کن یخانه بزود نیمشترکمان را در ا یکه قرار است زندگ باورکنم

 !!!است لیبدیب ییایخواب و رو ای باورکنم

 .انویپ یعقب رفتند: اونجام براکتش به یهارنگش فرو برده و لبه یشلوارکتان مشک بیدرجرا  شیهادست

 .داشت یجالب یویتراس بود، دنبال کرد و چه و کینزد یینگاهش را که جا ریمس نگاهم

 .را دور گردنش حلقه کردم و خجالت برود به درک میهاگفتم و دست اشقهیبه سل یاحسنت

 .صورتش را نقش زد یور کی یسردادند و لبخندو چشمانش قهقه دیباالپر شیابروها

 .دادمشینم ایبودم که به دن شیخندها یورکی نیمن عاشق هم اصال

 .را اش کاشتم و عطرش پر کرد مشاممآرام برگونه یابوسه ده،یباال کش تن

 .یکنار گوشش لب باز کردم: خوبه که هست همانجا
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 .بود، قابل لمس بود انیدر جر انمانیاز آرامش که در م یموج

خانم  نیجون ونسر بهیخانه ومن وخاله وط یشلوغ یدربلبشو شییفضا یسرمان رابرده بودباتزها نیریش
 نکهیا یوبرا شینطق ها انیدرم میستینگریعاجزانه بهم م یوگاه میسازش برقص نیکه باکدام میدانستینم

 نیتر ییسرش تاانتها لمبل لم داده بوطبق معمو یهم که رو انی.شامیکردیخودمان راکنترل م میناراحتش نکن
باان ,است یبازمشغول زدن مخ کدام بخت برگشته ا,درتلفن همراهش ومشخص نبود,ممکن فرورفته بود یدرجه 
چمن زن  نیانگارکه ماش,مانده بودند بینص یگربید یبودوجاهاکه فقط وسط سرش ازان بهره برده  ییموها

به  انیازشا یدیباجدیتقر یرفته بودوچهره ,باشد دهیرادرسرش رهاکرده باشندواوهم به هرطرف که عشقش کش
 .گذاشته بود شینما

به ما نظر  دواند،تایهر سو مکه به یاز چشمان گرفتیام مو خنده دادینم نیریمحل من و ش یهمانیشب م از
 .نکند

 یخاک یکاناپه یسرعت روبه نند،یجا را بچآن سیبا مرجان به اتاق خواب رفتند، تا سرو نیریکه ش یالحظه
که از  یدلخور یهاژکوند زل زدم به چشم یدر کنارش نشستم و با لبخند دیچیپ مینیدر ب شیینو یرنگ که بو

 پسر؟شازده یمن گرفت: چطور

 .کردیناراحتم م سکوتش

 .دادیما چهارنفر م لیزور تحوسالم هم به یبچه از شب تولدش حت نیداشت و انگه جاکی شدیرا نم انیشا

 یخوایم نطوریمارو هم هم یانگشتانم گرفتم و گفتم: خونه نیبود را ب ونیزینصب تلو یکه برا زیم یرو چیپ
 ؟ینیبچ

و دو سال شده بود و برخالف ظاهر شوخش  ستیارد بکه تازه و میجذاب بود و اما سکوت پسر کنار چیپ راهراه
 ؟یکرد ی: بنظر خودت کار درستنمودیبود،تلخ م یریپذ تیومسئول یدر کارآدم کامال جد

 .و متعجب نگاهش کردم دمیمن از جا پر دویکوب زیم یرا رو یگوش

 !و چرا دروغ دمیدیبار بود که م نیاول یغضبناکش را برا چشمان

 ما درست بود؟: کارشدمیترس یکم

اصال  یاون مهمون انیگفتم: شا یمیو با لحن مال نمشیشدم تا بهتر بتوانم بب لیبرگرداندم و ما زیم یرا رو چیپ
 ...ییهاجمع نیحضور تو چن ستیتو ن تیمناسب ما نبود... مناسب شخص

و خم شد  دیشک شیسکوت و جنگ خاموش چشمانمان کالفه دست در موها یرا باال آورد و بعد از لخت دستش
 .نیشد تیکه اذ دیاش گفت: ببخشگرفته یباصدا خواستیکه برم یو درحال یگرفتن گوش یبرا

پسر هنوز بچه  نیاش و اشدهگرفتهزد و دلم گرفت از دل رونیقامتش از پشت بودم که از در آپارتمان ب یرهیخ
 خوب شده؟ نیبب ایبود: آرام ب

به  یخراب نکنم و وا یمسائل نیچن کیرا با  زانمیبخند بزنم تا فکرعزکردم ل یبرخواستم و سع نیریش یباصدا
 !در حلقش کندیفرو م هایاز آن زهرمار انیکه خاله بفهمد شا یروز
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 !اوردیآن روز را هرگز ن خدا

 .همان رنگ داشتبه یانهیو پرده هم پس زم ییطال یارهایبود با ش یبهها گلو بالش یرو تخت سیسرو

قرار  یدرورود یروبرو زتوالتیبراق کف انداخته شده بود و م کیسرام یبرجسته رو یکوچک باپرزها گرد و یموکت
خواب در نظر گرفته هم در اتاق یسیسرو همان،یم یاستفاده یسالن برا یدر گوشه سیداشت و عالوه بر سرو

 .شده بود

از  یاهاله همینییتز لیوسا یحت و طالکوب باشد و یاز مشک یبیترک لشیرا کرد تا وسا شیتمام سع نیریش
 .را در خود داشت بیهمان ترک

 .بانوبود نیریدنبال اوامرش,وقت سرخاراندن را نداشت دکهیازام یندگیبه نما احمد

 کینزد یازبرجها یکیدر یمتر ستیاپارتمان حدوداددو کیجستجوتوانستند یبودم که باالخره بعدازکل خوشحال
 .داکنندیدپیشرکت ام

 .میجا را هم سامان دهتا آن میها به سالن رفتخواباتاق ییجاابهاز ج بعد

سرعت حرکت به یگوش بوردیک یرو شیهابازگشته بود و بازهم در همان مبل جاگرفته و دست انیشا
 .میمبل وجابه جاکن نیاایب انیشا：کردیم

 یدست به کمرش راجرو یوخواهرعصب جادنشدهیدرژستش ا یرییتغ چیه کردکهیرمیس یگرید انگاردرعالم
ومن  میمبل راجابه جاکن یتاچهارنفر,اشاره کرد نیونسر بهیبه ط,یازهربرخورد یریشگیپ یترنمودوخاله هم برا

که عود کرده  شیویکل یماریب خاطربه دیخداراشاکر بود که مادر ام رلبیو خاله هم ز انیماندم در لزوم امدن شا
 گذاشت،ینم مانیآبرو برا شیهایپسر با خودسر نیا شکیب آمد،یرا استراحت داشت که اگر م یبود، چند روز

 .خانم ناراحتمان کرده بود دهیفر یماریگرچه ب

 .بود یهم جوان خوب انیشا

 یاززندگ,شدیم یمجاز یایدن جانیکه مشغول ان دستگاه کوچک پرازه ییکوچکتربود واماوقتها نیریازش دوسال
 .غافل بود

هم دلخوربودازنبودن  یعروس خانم که کم ی قهیامدوطبق سل,اوردند یرام لیکه وسا ییبادواقا احمدهم
 یدوبرایانهارادرمکان مناسبشان گذاشت.کارمان تاشب به طول انجام,زیخاطره انگ یروزها نیدرا,ندشیهمسرا

 یراشده بودب ییبایز ی.خانه اورندیب رونیدادغذاراازب دسفارشیوستندوامیهم به ماپ روعموهوتنیشام فرهادوام
هم بودم وبه  دهامنیفرونگذاشت ودراکثرخر یزیدخترش ازچ کدانهیجهاز ی هیعروس ودامادوالحق که خاله درته

شام راهم به  یوحت میخسته بود تینها یبودم.همه مان ب دهیراازقبل د لیشتروسایخاطرب نیهم
 .گرشید یوکارها شگاهیارا هرفتن ب یبودم برا نیریش ددنبالی.فرداهم بامیزورخورد

لذت  دنیخواب نگونهیبردند.ا یهوشیهم افتادندومن رابه عالم ب یچشمانم رو,که مستقرشدم لیدراتومب
مغزت فرمان خواب راصادرکند.احساس معلق بودن ,ایقبل ازبسته شدن چشمانت به دن نکهیداشت.ا

 کیبار خط کیوسستم دهم. نیبه بدن سنگ یهل شدم وامانتوانستم تکان یکم یداری.درحالت خواب وبکردمیم
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هم  یواررو کیاتومات میقرارگرفت.چشمها دگانمید ردرمقابلیگشودم وصورت ام یکیازچشمانم راروبه تار
خودم  نیزم ربزارمیام：گفتم یازخواب الودگ یارام وخش دارناش ییمحوبرلبم نشست وباصدا یافتادندولبخند

 .امیم

 یایم یچطور：ارامش بدنم رالرزاند یخنده  ,تام تعجب کرده اس یداریازب,که مشخص بود,مکث هیبعدازچندثان
 ..خودت زحمتشوبکشتونمیهوم...نه نم_خانم؟ 

 .خانما یشد طونیش：اش شدت گرفت وگفت خنده

عوضشان کنم باهمان چشمان  دارمیحاالکه ب,هرچه اصرارکرد رهمیوام میتخت قرارگرفتم باهمان لباسها یرو
شدن ازطرف  دهیبوس یتجربه  نیوالبته اول یطوالن یبوسه ااش شد جهیانداختم ونت یابروباالم شیبسته برا

 .کرد انمچشم یمهمان خانه  نیپاورچ نیراپاورچ یگونه ام که خواب لذت بخش یررویام

دران لباس  دنشید,داشت یکه چه لذت یعروس خانم ووا زودرشتیر یروزهاوقتمان پربودازبرنامه ها نیا
 .ظاران لحظه بودمکه من ازحاال مشتاقانه درانت یدعروسیسف

 بهیبه کمک ط کردکهیخانم خواهش م نیهم خاله ازنسر یوگاه گذشتیخاله مرجان م یدرخانه  شتروقتمانیب
 .دیایب

فرزندانش کوچک  کهیزمان شیپ کردوچندسالیم ینداشت و تنهابرادرش که دربندرعباس زندگ یخواهر عموهوتن
هفته مانده به جشن باخانم وتنهافرزندش  کیهم ,دبه انجانقل مکان کرده بو یشغل تیبودندبه خاطرموقع

 .امده بودند نیرامت

به تجارت ,روبودیوزارت ن یباپدرش که بازنشسته  شیوسرباز لیهم سن مابودوبعدازاتمام دوران تحص نیرامت
 .مشغول بودند

 .بودواهل شمال کشور یهم زن مهربان وخوش اخالق نیریش یعمو زن

 نیبربازگشت به تهران وبعدازچند یمبن,به شوهرش نکرد یاعتراض چیسالهاه نیراد شیخاله ازجار فاتیتعر طبق
 .بازگشت هم نداشتند الیبه انجاعادت کرده بودندوخ,دربندرعباس یسال زندگ

 !!!سرحال نبود یروزهاول نیا رمیام

 .ذهنش رابه خودمشغول کرده وحواس پرتش کرده بود یزیچ

 .ود.دلم اشوب بکردیکه ازمن دورش م یزیچ

 اوردکهیروزران ردوخداانیگیکه کمترموردتوجه قرارم ییهمان جا,ته دلم,میروزها نیا یهایتمام سرخوش انیدرم
 .ریام یشانیزد،ازپریبدشورم,ردیدرمرکزتوجه قرارگ

 .کردیرازمزمه م یزیچ رلبیهم ز یزدوگاهیراشخم م شینشسته وبادستانش موها مقابلم

 .گرفتیداشت که گهگاه بدحالش رام یسردردگرفت ازچشمان سرخش که نشان از  قلبم
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شده  میهمانندقلب ترم,ازحدکه دستمال دردستم پاره پاره شده بود شیازاسترس ب,عرق کرده بودند انقدردستانم
 روزهااخر؟ نیشودایکرده بودم واوراچه م رعادتیام یدوباره قرارداشت ومن به توجه ها یام که درمرزترک خوردگ

 از من ساخته است ؟ یکار ایو آ دیگوینم یبود را چه شده است که کالم مارمیب قلب بیطب شهیکه هم او

 .ارام؟دستات چقدرعرق کردن چته：دیکش رونیتوهماتم ب قیمراازچاه عم ییصدا

که ,کردم  میروزها نیا یودوباره حواسم را جمع مردمبهم شده  یگره خوردلحظه ا شیبه چشمان اب نگاهم
 .سرش راهم باالنگرفت یاش حت بلنددخترخاله یباوجودصدا

 ندارد؟ گردوستمینکندد

 شده است؟ مانیکس وکارپش یبامن ب نکندازازدواج

 .دیزدوعقلم جنگ بینه قلبم

 ...ییبرپابوددرونم تماشا یا ولوله

 نکهیهم ا ناوانیقیهم بود یگرید احتمال

 .کندیکه ناراحتش م,دارد یبدحال ضیروزهامر نیدایشا

 بودم که نیریدادن به ش وخم جواب چیدر پ هنوز

 شهیم یارام خانم چه خبر؟چندسال خوب：بود شیناحواس یحواسش پ رهنوزهمیواماام وستیهم به ماپ نیرامت
 .میدیکه هموند

دوخته  نیرینگاه متعجبش که به ش,نداشت یتیاهم میاصالبرا طیدادم ودران شرا لشیجان تحو یب یلبخند
 یکه برمن مستول یاضطراب نیا انیو اصال در م شیپسرعمو یبرا حالم حیبه توج نیریش یوسرباالرفته ,شد

 .نداشتم یدهجواب یبرا یشده بود، تمرکز

هم متوجه شدکه  نیسالن راترک کردورامت,وبدون نگاه کردن به مقابلش که محل نشستنمان بود ربرخواستیام
 .کرده ارام خی دستت：درحال حاضروترکمان کرد شیبرا ستمین یهمصحبت خوب

 .نیریش：دمیفشردافتادونالیکه دستم رام فشیبه دستان ظر اهمنگ

 ست؟یخوش ن زم؟حالتیشده عز یچ：دیهل شده تن جلوکش,شیدرصدا ختهیر یبانگران

 .نه：رابه اودوختم ولب زدم دنمیبار یاماده  نگاه

 وانیا یکه رو یمرد ی دهیبه کجارفت ومن اماقاب چشمانم راقامت خم دانمیونم شترشدوبرخواستیب شینگران
 .پرکرده بود,ستادهیا

 یهااشک نینکنند ا میرا در حدقه چرخاندم تا رسوا میهادردناکم فشردم و سرباال گرفته، مردمک یبرگلو دست
انجام  شیکه خاله با جار ییهایزیرعمو و برادرش و برنامه یاز سر خاطرجمع یهاخنده انیرزم در مآماده به

 .کردیکه حالم را بدتر م نیرامت یشده قیو نگاه دق دادیم
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 .نمیحال بدش رابب,توانستمینمک شده بودومن نم یودلم کارخانه  میداشت برا یتازگ شیآشفتگ

 .که باخودداشت یبافرهادعوض شدوفشارسنج رشیتصو

 .اعصابم را کردیم یخطشدنشان دورم خطو حلقه هیبق ینگران

 یشهایکه تشو یکالم زل زده بودم به پنجره ا یومن امابنشست وفرهادفشارم راگرفت  شیقبل یبازهم جا نیریش
 .دیکشیرابه رخ م زمیعز

بودند.اوکه رفت  دنشانیعاجزازشن میگفت که گوشها نیریرابه ش ییزهایچ یراتکان دادوباکالفگ فرهادسرش
 ...ریدستش گرفت و همه بودند جزام انیام را در مکنارم نشست و دست داغ شده یخاله بانگران

 باالست؟ نقدریو با بهت لب زد: چراا دیفرهاد پر یز روا رنگ

 .گردمیگفت: چندتا از اون آلبالوها بزاردهنش تا من برم نیریکردو رو به ش شیعصب امرهیخ نگاه

 ...زمیسرم لبخندبزنم اما نشد: بخورعز یبه افراد نگران باال خواستم

فرودادم و خاله  میگلو یهمراه سنگ تکه تکه شدهبهشان چنددانه آلبالو را به زحمت شده نیسنگ یهارنگاهیز
 ...ستین میزی... چنیرا به نشستن دعوت کرد تا راحت باشم: خاله شما هم بروبش ونیآقا

 غرق آبش نوازش کرد، صورتم را و گفت: نه جونم... کجا برم؟ نگاه

 ،یو گفت: دخترم ضعف کرد دیرا بوسام عمو هم با لبخند گونهانحنا دهم و زن یکم میهاتوانستم به لب نباریا
 ...یشد نطوریشلوغه... واسه اون ا یچند روز آخر سرتون حساب

 .عموفرو رفت به سرعت گفتم: نه زن بانشیکه در گر نیریسرش

 ...باالست شهی... فشار من همکنمینم یمن که کار ..

ها اضافه شد، را به هاد هم به آنو مرجان که فر  نیریش یو نگاه کنجکاو و عصب دمیسرعت لب گزو به گفتم
 .گشوده شود: بله خانم فشارباال هستن موقعیکه ب یو لعنت به زبان دمیجان خر

 .رینبود: بگ وانیا یرو گرید ریو ام شومرهیخ شیدر نگاه عصب نتوانستم

 یبا نگران که تشیمظلوم یسرعت مقابلم گرفت خوردم و دلم رفت برابه نیریکه ش یکوچک را به همراه آب قرص
 .تا داروهاتو بهت بگم یخام بخورکن هر روز پسته یمقابلم زانو زده بود: سع

آرامتر شده  یکه کم یکرد و رو کرد به من و درحال شانیعمو و گفت که نگران نباشن و راهکرد به خاله و زن رو
 هست که بشه پنهونش کرد؟ یموضوع نیبود، گفت: ا

 .رخاندکه نگرفت کالفه سرش را چ یجواب

 نیریرفتم وش یبسرعت بطرف درب خروج انیاطراف یشده قیدق یهابه نگاه توجهیب یوبعدازعذرخواه برخواستم
 ارام؟ یریکجام：دیهم بدنبالم دو
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در  شیهاو سرش رو به آسمان بود و دست واریداده بود به د هیو تک ستادهیا وانیا ینقطه نیترییانتها در
 !!!زدهغم یلحظه کیثبت  یبرا ستیبجال یو چه صحنه شیهابیج

 .رهاشده باشد یواقع یایبه دن االتشیخ انگارازعالم

 شده؟ یچ：گفت شیحرکت دادوارام وازته گلو نمانینگاهش راب جیوگ گنگ

 شیب یگرفتن پاسخ سؤالش ومن محوسرخ یبرا,دررفت وامدبود نیریمن وش نیب فروغشیب نگاه
 شده است؟ ختهیبهم ر نینچنیا شودکهیراچه مقراردلم ,ایازحدچشمانش بودم وخدا

 !چشمانش؟ ینیدر ن یدرماندگ نیچن کیو  ریام

 یوبعدهم فرهادوخاله که دراستانه  ,به دنبالم امده بود وانیکه تاا نیرینگاهم رابه ش,ام که تکان خورد شانه
 .سردردشده بازم ییدا：شده ،گفتم یوباعجزروبه فرهادعصب,شد دهیکش,بودند ستادهیا یدرب خروج

کسم همه یمقابلشان بودند ومن برا یمات دخترمجنون شده  قهیهمه شان رنگ تعجب گرفت وتاچنددق نگاه
 !شومیم اموانهیحال است د شانیپر نگونهیکه ا

 .راباالانداخت ونگاه پرسؤالش رابه فرهاددوخت شیابرو,شک شده رهمیام

 یادعصبیازفشارز یناش,منقبض شده یم فرهادبافکسرانجا,ها چشم یسکوت محض و سرگردان یقیبعدازدقا
 .تواتاق ببرش：دیغر نیریروبه ش

 ...ییامادا：بروم که به شدت نگران مردم بودم خواستمیشدومن امانم دهیکش دستم

حس را به من منتقل  کیکه هرکدام  ییهانگاه انیدستم را گرفت و از م نیریاللم کردو ش نشیخشمگ نگاه
 ...به اتاقش بردگذراند و  کردند،یم

 ش،چشمانیخوش زندگ یروزها نیزانوزدودستانم راگرفت ولعنت به من که ا میکنارپاها ,تخت نشستم یرو یوقت
 .نیریخوادشیمنونم گهید：کردمیم یراابر شیاسمان

 مونیپش：باشد ادبردهیراهم از دنیبازمحوچشمانم شدوانگارنفس کش یخوردوبادهان یتکان,زده شک
 ...نمیشده...مطم

 ؟یشد وونهیارام؟د یگیم یچ：درمرزشکستن بودند اددستانشیدستم ازفشارز نگشتانا

 .زدم وبرخواستم یتکخندعصب

عوض شده  رمیبود.ام دهیرابه من ند روعشقشیام ی.اوکه توجه هامیگویم دچهیفهمیاونم
 خواستمی.نمیلعنت ی.بازهم همان نفس تنگگشتیوبازنم رفتی.نفسم مخوردمیهوام یدکمی.بارفتمیدمیبود.با

 .زباشمیرقت انگ نیشترازایب

کردم وبه  ینگران خداحافظ یرا دردهان جنباندم وازمهمانهاعذرخواستم وباخاله  امشدهنیزحمت زبان سنگ به
 .رفتم اطیح
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ازسکوت  گرفتیامدوخنده ام م یام م هیبه سا هیسا نیرینشسته ومشغول گفتگوبودندوش قیردراالچیفرهادوام
 .ریام میبر：باشدکه ازترسش زبان به دهن گرفته است دهیح دسابقه اش.انگاررو یب

 وانهیکه قطعاد,به انهافکرکنم  خواستمینم یکه حت گرداشتیزدیوهزارچ یمانیوپش یازترحم ودلواپس یرنگ نگاهش
 .شدمیم

را  لیو رفت تا اتومب دیکش کردند،یم ریدردناکش که با نبض زدنشان درد را به قلبم سراز یهاقهیبه شق یدست
 .خارج کند نگیاز پارک

فرو  ریو درگ د،بودمیکشیرا م شیپاها نیزم یبود که رو زانیها آوآنبه یبتن یکه انگار چند وزنه شیهاقدم محو
 ینشناسم که به آنوقت یهادادن بغض

کم سرش  هی：ام را آزاد کردحبس شدهفرهاد نفس یکه صدا کردندیرا در چشمانم فرو م زشانیت یزهین
 .ریلوغه.به دل نگش

 رم؟یبه دل بگ زجانمیبودومن اماکه بودم که بخواهم ازعز یکه به من داشت ستودن یتیؤلیمس احساس

کردم  یبه شدت نگرانم خداحافظ ییحال دل من هم خوب است.ازدا,نگرانش بودم.حالش که خوب باشد فقط
 .درونم یآشوبهلبخندزدم، با وجود دل شیها یوبه دلواپس دمیامدرابوس یم میکه پابه پا یجوجه اردک یوگونه 

پر کرده  ینیبدب یکنده شد.دلم راتفاله ها ابانیازاسفالت خ یادیباسرعت ز نیگازراگرفت وماش,شدم سوارکه
دامن  میهایباحرکات خارج ازکنترلش به بدگمان,کردیسؤتفاهم هانم نیبرطرف کردن ا یبرا یاگرکار رهمیبودندوام

 .انشناس بوداورو یوناسالمت,زدیهم م

 شدمیدردش راتامرهم م دانستمیم کردوکاشیمدام لبش رانوازش م گرشیدستش به فرمان بودوبادست د کی
 .درحدبضاعتم شیبرا

.نگاهم رابه ارامش شب دوختم وفکرکردم که نمودیراشعله ورترم میدهایترد زمیبه جانم وه زدیاتش م سکوتش
 مطلق ان؟ یاهیزل زدندبه س یمازناارا ییایلحظه چندنفرهمانندمن بادن نیدرا

 زنند؟یدل م,نگه داشتن عشقش یبرا,ازعشقشان یمتر یچندسانت ی چندنفردرفاصله

 .ستین نشیشکالت محبوبم هم مدتهاست که درداشبوردماش یحت

 .شدم ادهیپ یارام بدون گرفتن جواب یریباشب بخ,میدیخانه که رس به

 یوحت میراکه باهم بوده ا یزمان,اورم یکرد.به خاطرنم یام م فهشترکالیب نیذهنم نداشتم وا یچراها یبرا یجواب
 .ردوبدل نشده باشد نمانیب یکالم

.پس باالخره خواست که زبان بازکند.لبخندبرلب خم شدم دیقلبم ومتعاقب ان تمام وجودم لرز,راکه خواند نامم
 .نزند نمیوارده به زم جانیودررادرمشتم فشردم تاه

لبخندبرلبم ,نامعقول چشمانش ینگاهش وخواسته  یبودبرشاخساران خشک شده که النه کرده یاماباغم
راه اتاقم ,کشاندمشانیکه بازحمت دنبال خودم م ییوپاها دهیخم ییباشانه ها,شیسرگردان رانیومن ح,دیماس
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ازشب دستش  اعتس نیدرا خواستیشدم.دلم م اکندهیدن نیتخت رهاشده وانگارازا یگرفتم.رو شیرادرپ
که عاشقانه هامان  یکه شاهدابرازعشقش بود.همان عابر ی.همان عابربردمشیوبه کنارهمان عابرم تمگرفیرام

ازان  یراکه مدتهاسراغ یقرص,دندیلرزیکه به شدت م ییراثبت کرده بود .انقدرفکرکردم که مغزم فلج شدوبادستها
راه گرفته  میکه ازدلشوره ها میکهااش یوبه همراه شور, دماور  رونیکشوب ینقطه نیترییرا در انتها گرفتمینم

 .تناقض داشته باشد رمنینگاهش باتعب یدمعنایوشا ستیگریخوردمش وچشمانم رابستم.فرداروزد,بودند

 !!!نداشت

 میازاوخواستم تا همراه یعروس یمناسب برا یلباس دنیخر یکه برا دمیفهم یراروز نینبود.ا انیدرم یتناقض
به  ازمیموردن لیوسا دنیخر یبرا نیریواوکارش رابهانه کردومن باش,بود مهم میبرا تینها یکه نظرش ب,کند

همراه  میروزها نیا یشده  همردبه شدت کالف ی.ذهنم باقدمها دنداشتمیخر یبرا ی.شوقمیدرفتیمرکزخر
فقط , دمیوچه خر دمیپوش یچه لباس دانمی.اصالنمدادیم نیریش لیمسخره تحو ییتوجه لبخندها یبودوجسمم ب

که همانندفرشته ها شدم و  دوگفتیگونه ام رابوس,برلبش ضیعر یبالبخند نیریکه ش اددارمیرابه  یلحظه ا
 !شوند؟یها هم عاشق مفرشته

 مینداشت که رفتارش برا یوتعجب دمید ونیزیتلو یمبل مشغول تماشا یاورالم داده رو دبازگشتمیکه ازخر شب
 دهیعبورکردوشک داشتم که شن میبزورازپرده گوشهاسالمم  یبودم.صدا نشیشده بودومن منتظربدتر یعاد

رفت  نییپا ی.سرش که باشرمسارکردمیپله هاراباالرفتم ونگاهش راحس م,اواخر نیا یباشدوخسته ازفشارروح
 !واصالچراخجالت زده باشد؟,تاته خط راخواندم,درجواب سالمم

 !گریاندد زهاگذاشتهیچ نیهم یرابرا ینامزد

 .شناخت دو طرف از هم است یابر  ینامزد یفلسفه اصال

راشرمنده  رمیام خواستمیراادامه خواهدداد.من نم یزندگ شیارام باموروث خوانوادگ,باشد الیخیب بهتراست
 ..تحملش رانداشتمنمیبب

 نهیس یرارو میدادم وبه بالکن رفتم.دستها یدرکمدجا یحوصلگ یمن سمبل اقتداربود.لباسم راباب یبرا شهیاوهم
 چیدوختم.ه ,بود زساختهیوهم انگ یا هیزسایکه ازهمه چ, یکیفروغم رابه باغ غرق تار یونگاه ب درهم قفل کردم

شدن  رمنتظرانجامیکه ام دمیرس جهینت نیا بهراداده بودوعاقبت  یبودم.ذهنم هراحتمال یدرسرم نبود.ته یفکر
 .ایدن نیبه ا را میپاها بستیازهرچه م شدمیداشتم.رهام دنیپر یکاش دوبال برا یاست.ا یعروس

رادرقلب ناسورم فروکرده  شیچاقو,نواختمیکه م یشاهدخردشدن غرورم نباشم.اهنگ نیازا شیتاب رفتمیم
 .تااشکم نچکد میرگلویداد.بغضم سنگ شده بودومن سرسختانه حفظش کرده بودم درمس یوفشارم

 .گام اجرا شده را در ذهن ثبت کرده بودم یهانت

 دهایکل نیزدن ا یام براتمام بهانه دانستیکردم و او که نم راجرایام یبار برا نیاول یرابود که ب یاهمان ترانه نیا
 ...چشمانش است یاهیس

او را  یصدا ییها گواز فشاراکتاومربوط به نت یناش یشدهبم یو صدا دادمیرا از راست به چپ حرکت م دستم
 .کردیم یتداع میبرا
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 نیوا دمیتخت درازکش یرو رونیب یباهمان لباسها,رابهانه کرده یستگخ,شام یجون که دعوتم کردبرا نینسر
 !خوبم اضافه شده بود اتیهم به اخالق

خاطر سخت جان به کردمیو سرزنششان م گذاشتمیهم منت م میبرسرنفسها یروزهاحت نیبودکه ا نیا قتیحق
 .بودنشان

زل  نشیاتش یکه باان گودالها میروزها نیا یتفاوت شده  یمتعجب برخواستم وبه مردب,باشتاب بازشد درکه
که  یتیموقعم که برشدت عصبان یشخندبین یشدوخدامرابکشدبرا کی.قدم به قدم نزدستمینگر ,زده بودبه من

 .ازکجاست افزود دانستمینم

 یایچرانم：گفت,که ازشدت خشمش درمرز شکستن بودند ییستادوبادندانهایا میمتر یچندسانت ی درفاصله
 ن؟ییپا

 یرگلوینکند. نگاهش گ ریگ شیدست و پا ریز میهانشکنم و خرده نیازا شیتاب دادمینم راتندتندقورت مدها اب
ازغصه  ییایبادن,بادرد,سرم قرارگرفت ولب زد یرو یآرامودستش به,صورتش رنگ باخت هیسرسخت,تحت فشارم

 ...!!!متاسفم：اوارشده برسرش یها

.زل زدم به دربسته وذره ذره ختمیومن هم دروسط اتاق فرور,شتگذ دگانمیدرپس پرده ازمقابل د یا هیسا مثل
 .کردم یازدست رفته ام عزادار نیریش یایرو یوبرا دمیکف اتاق رابه اغوش کش یکهایسرام

 انیدرم,بود یرموضوعیبودکه فکرم درگ یانجام دادن.چندروز یبرا,نمانده بود یباکاریشده بودندوتقر کارتهاپخش
شب ,موردنظرش که قراربود شگاهیازارا نیریکه باش ی.عاقبت روزانشیب یبرا کردمیدل مودل  میهایتمام ناخوش

ذهنم  یراکه چندروز یفکر, میگشتیبرم,میانجارفته بود هابهیکار زهیر یسر کی یوبرا,اماده اش کند یعروس
فرشته  نیهم ازهمچ نیرازایوالبته غ رفتیپذ ییگذاشتم واوهم باگشاده رو انیرابااودرم ,کرده بود رخودشیرادرگ

 جداکند؟ میروزها نیا یهایتامراازدلزدگ نیبهترازا یوچه موضوع,رفتیانتظارنم یا

بچه هااجازه دادتاانهاشب جشن  شگاهیراسایتامد میچانه زد یکل نیری.باش میرفت شگاهیاسا همانجادورزدوبطرف
 ن؟یوحضورخودشان وچه بهترازا ینامه نگار یدرکنارمان باشند.البته باکل

کرد دخترم از آمدن به  یکرده وبه انهادادم تادران شب تنش کنند و چه ذوق هیراخودم شخصاته هیهان باسل
چشمان از  انیرا غنچه کرد ودرم شیهاو لب دیاست، ذوقش خواب نیریگفتمش که عروس ش یو وقت یعروس

 «اشکال نداره» اش گفتگانهبا همان لحن بچه نیریش یزده رونیحدقه ب

وحشتناک درهم گره خوردند  نیریش یهاام راباالبرد و اخمقهقه یخارج شد،صدا اشنهیوز که از سجگرس یآه
 !بچه هم شک داشت درسالمت عقلش نیعروسمان که ا یدلم سوخت برا یو من کم

ذهنم ودل دادم  ینقطه  نیتر یرافرستادم به گوشه ا می.تمام دغدغه هاکردمینم اعوضیرابادن نیریش یخوشحال
 .واهرمبه خ

 .زهرکنم,راباکام تلخ شده ام شیزندگ یروزها نیبهتر خواستمینم
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شدم به  یگرفتم وراض شیراپ یتوجه یاماراه ب کردومنیوقفه پرت م یراب شیآتشفشان درونم گدازه ها گرچه
 .ربودیمن وام نیکه ب یهمان سالم کوتاه

به  یدرصد یحت, خواستمیگرنمیمن د یوول کردیفاحش م یدرنگاهش دوران داشت که بارفتارش تفاوت یزیچ
 .دهم یدواریقلب ترک خورده ام ام

 .کردندیراوهمکارش مرااماده م نیریش داخانمیش

 ستیبار نیاخر دانستمیکه م یخستگ نیبودم به ا یومن راض میهنرمندشان بود ردستانیز شدکهیم یچندساعت
 !!!کار نیبه ا دهمیکه تن م

 .مینیبب نهییاجازه ندادتا ماخودمان رادرا داخانمیمدت ش زودترتمام شدودرتمام یمن کم شیارا

زدونگاهش رابه من دوخت وبسرعت اشک حلقه  داراپسیطاقت دست ش یب,که کنارم نشسته بود نیریش
 .درچشمانش,زد

 پیز دنیفرستادم ورفتم تالباسم رابپوشم.کش شیدرهوابرا یزدم وبوسه ا شیبایبه احساسات ز یلبخند
ازپسش ,کلنجاررفتن وخم وراست شدن یباکل,اماباالخره,بود یکارسخت ییبه تنها,کارشده بودکه پشت ان ,لباسم

 .افتاد میروبرو ینگاهم به دخترمتفاوت شده نهییامدم ودرا رونیو ب دمیبرامدم. لباس راپوش

 .دمیگنجیررانمییهمه تغ نیا

 یکه برا دابودمیومن ممنون ش حرف نداشت شمیبه واقع همانندعروسکهاشده بود.ارا,میکوچک وعروسک صورت
 .ادگارگذاشتیبه  میبرا,باازخودمیز یخاطره ا,بار نیاخر

که  دانستیتر شده بود و آرزو مرنگش زده بودند، درشت انهیکه وحش یبزرگم با آن خط چشم یهاچشم
 .آن یبود،روماهرانه دست گذاشته نیچننیام کجاست که اعطف چهره ینقطه

کمرش باسنگ کارشده  یکه رو,بلندوکرم رنگ یراهنی.پکردمیبادقت براندازم نینچنیباربودکه ا نیاول یرابرا لباسم
 .گشادبود یبودولبه اش کم

 .بودن لباس آسوده بود دهیاز بابت پوش المیو خ دیرسیهم بلندبودو تا مچ دستم م شینهایاست

 .بابودیوز کیلباس ش درکل

نشودوهمچنان ارام بماند.امشب خاطره  یوتذکردادمش که طوفانابروباالانداختم  نهییدرا یدخترتنها یبرا
غصه  شدکهی.بعداهم مشدیشکل ممکن برگزارم نیبهتر دبهیبود.با نیریش یشب زندگ نیباتریوز نیزتریانگ

وبزرگ پنهان کردم  یصنوعم یپشت لبخند,ارام شکست خورده را یافتاده  ی.شانه هادیباالکش کیبه  کیهارا
لباسش  دنیمشغول پوش,همکارش,داوارزویهم باکمک ش نیریرفتم.ش,بودند هیلن که بقازسا یوبطرف قسمت

نشده بودازصبح که  ااوخستهیسؤال بودکه ا میوبرا,فعالش برده بود شهیوالبته که سرشان رابازبان هم,بود
 جنبد؟یم نطورزبانشیهم

 هوشیمعموالب یزخستگا یموقع نیچن کیعروسها یوهمه  کجانشستهیروزکامل را  کیکه  یاالن بخصوص
 .باهمه شان متفاوت است یپرانرژ نیریکه ش شوندوصدالبتهیم



 

 
139 

 یاست و خلوتنوبت نداده یگریبه کس د شگاهیچند ساعت حضور ما در آرا نیدر ا دایبود که ش نیا شیخوب
شکلت،  جون، قربون دای: آخ ششیباالبردن صدا یفراهم کرده بود برا یرا به خوب نیریجوالن ش ینهیزم طیمح

 .گردنم شکست به خدا واشتر،یکم  هی

 دشیلباس سف شیباتمام امالها یکه دختر یلحظه ا نیاست.هم نیقاهمیدق,ندیگویکه م فرشته
 ...اری یمستانه یبه قرارها بنددیو دل م شهیهم یبرا,گذاردشانیبوسدوکنارمیدختربودنش رام پوشدوخاطراتیرام

 .کندیراتارم دمانید,نگاه مان یدرگهواره ,اشک حلقه زده نکیوا ستمیا یم شیروبرو

 یخوشبخت یزمزمه ,ودرگوشش کارمیشده اش م ونیشن یبرموها یبوسه ا,خزدیکه م دراغوشم
قراراست من , دبختیدرلباس سف دمشیکه اکنون دراغوش کش یطونیدخترشروش نیا,.باورندارمخوانمیرام

 .دشودیام یبعدخانم خانه 

است و با زحمت  ستادهیسرش ا یراکه ازصبح باال چارهیب یدایخراب کندکارشلوس شودو نیازا شیب,گذارمینم
 .در دم：لرزاند یدلم رام شیبغض صدا اد؟یم یدکیام：نکند یکنترلش کرده تا کارخراب

آرزو  داویازش یوتشکروخداحافظ,اندازم وبعدازگذاشتن شال خودم یوشنل لباس رابرسرش م فشارمیرام دستش
 .میکنیانجاراترک م,شمانیخراب نکردن ارا یدو نفربراانب آنسفارش ازج یکل افتیودر

 .شودیم کیوارام به همسرش نزد نیپاورچ دکهیوام شنومیلمبرداررامیف یصدا,کنمیراکه بازم اطیح یخروج درب

 .عروسش بود یهم جذاب و برازنده  او

 دطاقتیبه تاالربروم.ام یلمبرداریتابه همراه گروه ف ستمیا یوعقب ترم زنمیم شانیعشق اسمان یبه پهنا یلبخند
 هیندوبعدچندثانینشیاشک درچشمانش م یسرعت حلقه ا کشدوبهیعقب م یاوردوشال عروسش راکم ینم

 ستیدرچه حال نوناک دانستمینم دومنید یبه خوب لیازپشت ان حا توانیراکه نم نیریش یشانیمکث پ
 یبابغض بررو ختهیراباسرانگشتم گرفتم ولبخند ام ,گونه ام راه گرفت یاجازه رو یراکه ب ی.قطره اشکدیرابوس

 .صورتم عمق گرفت

خوب  یلیخ：مارابه خوداورد,برد لمبردابودنشیبه ف یشدپیم یدردستش به راحت نیکه ازدورب یجوان یاقا یصدا
 .میدیادامه م,بود

 بود؟ لمینهافیا یهمه  یعنیازتعجب بازماندو دهانم

اجازه ثبت کرده لحظات  یکه مردجوان ب دمیفهم,شک زده شان ی افهیکه به عروس ودامادافتادوق نگاهم
 .ببالند شانیروزها نیا نیعشق اتش نندوبهیبنش ندهیکه درا,نیراوچه بهترازا شانیدلداگ

 یازقلبم راندم وچشم دوختم به ژستها رونیراباخشونت به ب میهایشاد انیراکه خواست راه بازکندازم یغم
 لمبردارازدستیوحرص خوردن ف یلحظه ا یبرا یحت ,هانماندن زوج جوانمانوتن,لمبرداروعکاسیف یمشقت زا

 دادومنیمدام تذکرم,بود لمبرداریکه همکارمردجوان ف یخانم ادباالببرندوبهیراز نیریشنل ش,گذاشتینم دکهیام
به  یچشم نامحرم,لحظه دفاع کردونگذاشت نیکه خوب ازحقش درا,دمظلومیام,شدن یرتیغ یبرا رفتیدلم م

 .فتدیب شیرت پرصو
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تاازاوخواهش ,شومیخانم عکاس م کیومن هم نزد,نندینشیعروس م یشده  نییتز لیدراتومب
 .اسوارشوارامیب：همراهشان شوم,شانیتااگرمقدوراست برا,کنم

 است؟ نجابودهیا,مدت نیاودرتمام ا یعنیسابقه است و یام ب نهیس ی وارهیتپش قلبم به د یناگهان ی ضربه

 .دهمیم رونیتکه و نامحسوس بو نفسم را تکه دوزمیبه او م نگاه لرزانم را!

 !تفاوت شده است بامن؟ یب نینچنیا یازچه زمان قایدق,دانمیونم ستیدانیروحش پ یازنگاه ب یزیچ

 .ام زندبرگونهیکه داغ م,ناخواسته جانیه نیبه خاطرا کنمیراسرزنش م خودم

 توانمینم یقیطر چیلرزان که به ه ییوبادست وپا رمیگیازاو م یو نگاهم را به آهستگ دهمیرا قورت م دهانمآب
وحواسم به  کنداستیعروس که مقابلمان حرکت م نیماش خی.نگاهم مشومیسوارم رمشانیتحت کنترل بگ

چه  یقابرایودق رمیارام بگ یتاکم زنمیم بیست.به خودم نه یمشغول رانندگ الیخیکه کامالخونسردوب,میمردکنار
 !زده شده ام؟ نجایانقدره یکس

 به من گفت که متاسف است؟ شیکه اکنون درکنارم نشسته وچندروزپ یخیکوه  یبرا

 چه جانم؟ یبرا اصالمتأسف

 یکه من همسرمناسب یدیرس جهینت نیبه ا ینکرده ات راکرده ا یشتاب زده بوده واکنون که فکرها متیتصم
 تیصدا دنیشن یسابق باش.دلم برا شودمثلیرم.فقط اگرمیام ستمی. ناراحت نی.خوب حق هم دارستمین تیبرا

ساخته  یاهایرو که دهمیباش.قول م رسابقیام ی.فقط کمتیخنده هاوسربه سرگذاشتنها یتنگ است.برا
سنگ شده  یپشت سدبغض ها,صورتم راداشتند یاریراکه قصدآب ییبسپارم.آبها یراهم به دست فراموش,شده

 یبرا ستییواکنون وقت صرفه جو,بودم ازمندشانین تینها یکه ب یخلوتم.آن زمان یبرا,نگاه داشتم,ام
 .ریاخ وزچند ر یاز فشار عصب یناش ییدر تنها امکبارهیبه یهاشدنیخال

 ,نکرده است الباسمیمتفاوت  یدرخصوص چهره  یکه اظهارنظر ستیمهم ن میکه اصالبرا کنمیتکرارم باخودم
 !!!دمیآرزوبودن رابه جان خر ردستیرنج ز یطوالن یومن فقط به خاطرخواهرم مدت

 .شک عقلم راازدست خواهم داد یب,رود شینطورپیواگرهم زنمیم ضمیبه احساسات ضدونق یپوزخند

اش  هیمانده بودکه گر گرکمید نیریازآنهاگرفته شدوش لمیعکس وف یوکل میوباغ رفت هیودامادبه اتل باعروس
 باشند؟ شانیمهمانها یرایازشب پذ یدتاپاسیدونفر با نیا کردکهیلمبردارفکرنمیف یااقایدوایایدرب

که هرکدامشان  یلمبرداریروبه گروه ف نیریازطرف ش یوحشتناک یدرباغ باچشم غره  یکارعکاس سرانجام
 .تمام شد,کردندیصادرم یدیدستورجد

به حسرت چشمانش وقع  ختهیام یوبه سرد میدیتاالررس ربهیمن وام نیدرسکوت مطلق ب یمعطل یبعدازکل
که  توانستمیحداقل م,باشم نینچنیا توانستمیتفاوت باشم واگربه واقع نم یکردم مثل خودش ب یم وسعننهاد

 .بکنم یالیخ یتظاهربه ب
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تاالررااشغال  یورود,استقبال ازعروس وداماد یکه برا یشدم وخواستم به طرف عده ا ادهیپ یحرف چیه بدون
اسمم اززبان اوخوش  یبردم که چقدرآوا ینکته پ نیبه اکردومن تازه  خکوبمیم شیکه صدا وندمیبپ,کرده بودند

 .ستن را در من زنده کردیلذت ز یام که به آندر کالبد مرده ستییحایمسیدم ایآهنگ است و گو

 ینفس دنیوبعدازکش کردقرارگرفتیتمام قواعدش رانغزم,یکه به اشاره ا ییایح یتکه گوشت ب یدستم رابررو
روزنه  یمحورابرلب تحصن کرده ام آوردواندک ی.مکثش لبخنددمیچرخ,بود ستادهیبه سمت اوکه منتظرم ا قیعم
 !!!فتیک：قلبم عبورکرد یتک تک ترکها یها کهیازبار,دیام ی

 یدادندودرد یکیخودرابه تار یافتادودهانم بازماند.روزنه هاجا,فشردیرام فمیبه دست درازشده اش که ک نگاهم
 دنیترک ی.چهره ام درهم رفت وباتمام قدرت بغض آماده گرفتیأت مازقلب ناسورم نش دکهیچیدرتمام تنم پ

 .دمیرابه جان خر شیهاآبهراقورت دادم وخون

 نیاایبابهت نگاهش کردم وآ,قصدرهاکردنش راندارد دمید یدستم نلرزد.وقت فیکردم که هنگام گرفتن ک یسع
 !گرفته؟ شیباز طیشرا نیشخص اکنون ودرا

 یوها ابانیدر خ زنمیشک زانوم یب,رارهانکند گرآنید یواگرتالحظه ا ستیجورناجور کیکه حالم  ییهم حاال آن
رارهاکردومن  فیدرچشمان هم رنگ شبش ک قیعم یباافسوس,دی.نگاه آبداروعاجزم راکه ددهمیراسرم هیگر یها

 یچه زمان دمینبودومن نفهم هیازبق یبلندخودم رابه داخل تاالرپرت کردم.خبر یهم بسرعت پشت به اوباگامها
ناب اسفند و  یپرشده بود از بو دومشاممیدی.چشمانم تارمررفتندیمن وام یساکت چشمها یهایشلوغ انیدرم

 نیخالص هوا هم نبودند و ا یهاملکول یرایپذ یحت نکیا میتنفس ریعطرخاصش که مس کردیام مداشت خفه
 .دادیبود و فشار م دهیچرخ میور گلومستحکم د یچکیهمانند پ ازبا آن نگاه پرر  شدهنیپربار و سنگ یهوا

 ییتوانستم دستشو,موقت یباهمان کور,که بود یتامانع سقوطم شوم وباهررنج وارگرفتمیرابه د دستم
به حفظ ,کردیکه حفظ شان م یآرام آرام وسپس باسرعت ازداخل صدف یگریپس ازد یکیدهای.مروارابمیراب

 یلبخند نهییدرآ ی چارهیکرده ام بازکردندومن محوعروسک ب یصورت نقاش یراه خودشان رابررو ,غرورخدشه دارم
که  دانستمیم,خردکردنم نگونهیدارم.الزم نبودا یحرف نگاهش راومن هم غرور دانستمیصورت زدم.م یبه پهنا

 .مسخره شینما نیبه ا یازین گرچهیود دبرومیبا

 ...باشد

آموزم به تپش  ینکن مرد.م یمانده ام باز یغرورباق گربااندکیفقط د,یمثل سابق هم باش یخواهدحتیگرنمید
 .بردارد تمیخودش ر یشدهبازمان کوک نکیا,راباتو دنشیتپ کردزمانیکه هماهنگ م ییها

 ... یرباشیببندد و تو فقط ام تیعشق را به رو یشدهها که درکهنهبعدازسال آموزمیم

خون ,دهندیحدچشمانم لوم شیب یسرخ ضدآب استفاده کردندوگرچه یشیآرا لیداازوسایخوب که آرزووش چه
 .بودن دلم را

 درهاشومیکردم تاشا یمصنوع یسرفه  نیکنترلم وچند رقابلیغ یازاشکها سیبه صورت خ دمیآب پاش یکم
آنجاماندم و  ی.کمکردیزهموارمیراه شان ران,چیه گرفتینم دهاراکهیمروار یکه جلو میبغض چنبره زده برگلو نیازا

به خود داغانم انداختم  نهییدر آ رانگاه  نیبرخودمسلط شدم، قد راست کرده، آخر یوقتو دمیکش قیعم یهانفس
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که ازدست رفته وقراراست که  ییتمام سالها یوبه اندازه  بودمیدشادمیخارج شدم.امشب رابا ییو ازدستشو
 !کردمیم یخوشحال,ازدست برود

 !!!بود حقم

 .گرفتمیتقاص راازاوم نیا دادومنیوان پس متا دقلبمیامشب رابا,دمیکه کش ییتمام زجرها یبرا

 یبامختلط بودن عروس یدمشکلیام یحرکت کردم.خانواده ,که خانمهابودند یمحکم به سمت قسمت ییها باقدم
شکل  نیکه جشن به ا,داد حیترج,دبودندیمق یاماعموهوتن به احترام خانواده اش که کم,نداشتند

 .بودند یکوبیازجوانهاهم مشغول پا یده انشسته وع گاهیبرگزارشود.عروس وداماددرجا

 .دنبال خاله گشتمو با چشم به ستادمیا میسرجا

 یکردم و با نگاه کسیلبم ف یگرم گفتگو بود، لبخندم را رو ینشسته و با خانم گاهیاز جا زیم کی یفاصلهبه
که چشمانم را  یسرد بودن آن و با آب زانیها، مطمئن شدم از مقسمت خانم یورود یاشهیکوتاه در درب ش
 .چشمانم کم شده بود یاز قرمز یبا آن شستم، کم

طرف خاله حرکت به یسطح یشال همرنگ لباسم پنهان بود و بعد از برانداز ریکه آرزو فرش کرده بود ز میموها
 .کردم

 یهاز گون یطوالن یارا دور گردنش حلقه کرده و سرم را از کنار صورتش عبور دادم و بوسه میهادست
 .اش گرفتمخوردهرژگونه

 !دستم قرار داد و سرم که باال رفت، دهانم از تعجب بازماند یرا رو دستش

 یکرده بود،دهانم را جمع کرده و سالم باترشیانداخته بود، ز طرفهکیکه  ییخرما یبلندش باموها یمشک راهنیپ
 ...بلغور کردم و فرهاد حق داشت که دعوتش کند رلبیرا ز

 !!!روزهانیام انامزدش بود، و من چه حواس پرت شده یناسالمت

و من غرق لذت بودم از  نشستیبه دلم م بیعج مانیهاو کنارخودنشاند و قالب دست دیدستم را کش خاله
 .بودآرام یآمده بود: کارت عال نییموردتوجه قرار گرفتن خونم پا بیتوجهش که امشب عج

 .رساند شگاهیآسا یهابچهگرفت ومرابه  شینگاهش را پ ریمس نگاهم

 .من هستن یایگفتم: اونا دن یبود و حسم وقت یواقع لبخندم

 نیا قیما معطوف کند و من قبال هم گفته بودم درک عم یاز مکالمه ریغ ییداد حواسش را به جا حیترج پرستو
 .میستایدختر را م

 .تم،که بد بند را به آب داده بودمها رانداشدر آن شدنرهیو اما قدرت خ کردمینگاهش را حس م ینیسنگ

 دخترکم؟ یشد: خوب یمستول میبه دستم وارد کرد که انگار برگلو یفشار
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 شدیمسدکرده بود، راه تنفسم را و من جرات نداشتم دهان بازکنم که قطعا پروانه میهامحکم بغض یلهیپ
 .به کامش کردیرا تلخ م شیبایمرجان و شب ز دگانیمقابل د

 .عمرش بود یهاشب نیاز بهتر یکی امشب

 .فرستادیبخت م یکه دخترش را به خانه یشب

که فردا سخت بود سرکردن در آن خانه بدون حضور دخترک  دانمیاش نبود، و مدختر خانه گرید نیریفردا ش از
 .شیهاطنتیپر سر و صدا و بدون لمس ش

 لیدادم و با تمام قدرت مقابل م لشیتحو میروزها یخاکستر یهاهیثان یهابه طعم گس بغض ختهیآم یلبخند
 .ستادمیچشمانم ا

 تیبه دنبال هو شیکه در معادالت ذهن دانمیپرستو که بالبخندنگاهش را به ما دوخته بود و م یرا برا لبخندم
 یاو هم بداند، که من نسبت کیاگر  رم،یمیم داند،یبه او نگفته که م یزیو فرهاد قطعا چ گرددیمجهول من م

که با گروه خدمات مشغول سروسامان دادن به  بهیو ط نیخانواده ندارم، هم تکرار کردم و نگاهم به نسر نیبا ا
 .کن یشد: خاله از فردا راحت زندگ دهیامور تدارکات بودند، کش

 بچمو؟ ادیشوخ گفت: دلت م یکوچک کرد و بالحن یاش گرفته بود، و خاله اخمبه پرستو زدم که خنده یچشمک

تا حالمو  ستیخونتون اون مزاحم ن امیبه بعد که م نیاز ا دهیم یسردادم و گفتم: آره خاله... آخ چه حال هخند
 .رهیبگ

 .نجوا کرد: هر کدومتون جاتون سواست تو قلبم یآرامپرعشقش را به من دوخت و به نگاه

 ...هیدختر بمب انرژ نیپرستو گسست: ا یچشمانمان را صدا اتصال

 یبازش مقابل خانواده شیبا آن ن رینظیبود، ب یاهسته یطرف... اصال در نوع خودش انرژآنبمب هم به  از
 .رندیرا گاز بگ نیو زم فتندیمانده بود، ب د،کمیام یهالیکه فک و فام گفتیچه م ستیهمسر و معلوم ن

ودم، نشاندم و درگوشش نگرانش کرده ب ایکه گو یمادر یبرگونه گرید یاشخص مجنون گرفته و بوسهاز آن چشم
 .دیقلبم رابه چنگ کش دشیلب زدم که خوبم و لبخند پرترد

 .بودم، نگاه کردم دهیها را دبچه شیپ یقیکه تا دقا ییجاو به برخواستم

جا به شانیدرشت شده و کنجکاو یهابا آن چشم انیبرلبم نشست از آرام بودنشان وزل زدن به اطراف یلبخند
همه رنگ و تجمالت به  نیا یو مشاهده دندیو کثافت ند یاهیجز س یزیها چر آن مخروبهها دبود، چرا که آن

بود، هم سخت  یمعمول یطیکه مح شگاهیدربدو ورودشان به آسا یها حتسخت بود و آن یکم شاتیبرا کبارهی
 .و بدقلق ربودندیگها گوشهکه تا مدت گفتیم یتوانستند، خودشان را سازگار کنند و جبار

 .ترش کرده بود یکه قطعأخوردن,یدعروسکیدران لباس سف دنشید یزدبرایپرم لمد

 .انشانیراه گرفت از م,شدیزحمت م ادبودوبهیتعدادمهمانهاز
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 میخون دررگها,الافتادیکردم.چشمم که به عمه وناز یاحوالپرس کیازاقوام دورونزد یوباعده ا,اطراف راگشتم یکم
بزنم  دنیرابه ند اخودمی یاحوالپرس یجلوبروم برا دانستمیشدم.نم خکوبیم میسرجا یمنجمدشدوبادستپاچگ

که ازآن واهمه  یکردومرامجبوربه کار رمیالغافلگیکه نگاه ناز,بودم انرفتنیوراه آمده رابازگردم.درکشمکش رفتن 
رابه م شخندشی.نترساندیمرام,میمواجه شده بود رباهمیکه درمطب ام یدخترازروز نیچرانگاه ا دانمیداشتم.نم

 میکه زن عموومهناهم نشسته بودندرفتم.تمام سع,زشانیداد وبه سمت م یام حرکت دهیخشک یخودآوردوبه پاها
 یکردندوکمیحقارت رابه سمتم پرت م یرهایت,که بانگاهشان یباشم درمقابل کسان کمنلرزدومح میراکردم تاصدا
هم  یاندوامازن عموبرخواست وبوسه اچرخ یگریدرانجامش.عمه که به سرعت سرش رابه جانب د,ناموفق بودم

 ول.مهناهم طبق معمدادیعمه پس م دبهیکه بعدازرفتنم با ییجوابها یبرگونه ام کاشت ومن دلم سوخت برا
 .جوابم راداد یآرام کردوبهیرسدم,راکه برتن مهمانهابود یروز یدرعالم خودبودوباچشم لباسها

 یرابه من القاءم ی.نگاهش حسکردینگاهم م,ختیر یادرجانم مر  قیعم یبرلب که ترس انهیموز یالامابالبخندیناز
وحشتناک  ییکه باصدا,سقف آمبوالنس ها یهشدارباال ی.همانندچراغهادادیبه من م یجد یکردوانگارهشدار

 .زدیهمان ابهت درچشمانش موج م هب یبرق,یدرجان ادم,زنندیر یفروم کبارهیورعب ووحشت رابه ,همراه هستند

که ,عذرخواستم وآنهاراترک کردم وحتم داشتم,ییآمدگو ندوبعدازخوشیقلبم دعوت کردم تابنش خوش یزن عمو از
 !یداشتنش به آن سرسختنگه جهتکیوحشتناک گرفته است از  یگردن عمه درد

 تیهارااذ دوبچهیرسیاهنگ کمتربه آنجام یخلوت تربودوصدا هیکه نسبت به بق,ازسالن یدرگوشه ا عاقبت
 .دمیشان راد یهمگ یزبزرگیدورم,کردیم

 .کوچک بودم یفرشته ها نیکه من هم ازجنس نازک ا,بزرگ به سمتشان پروازکردم یبالبخند

 شیکه درصدا یخوردوبابهت یزدم.تکان یچشمک رشانیمد یکوچکش گذاشتم وبه جبار یچشمها یرارو دستم
 ه؟یچ نیا,خاله سوسن یوا：گفت,ترس یکم زدوالبتهیموج م

 ه؟یباشه هان تونهیم یک یکنیفکرم：گفت هیبه من کردوروبه هان یباخنده اشاره ا یجبار

تا حدس بزند،من امادلم  خواستندیم هیاز هان دنشانیبهم کوببچه هاهم به وجدامده بودندو با دست ی هیبق
نشستم و در آغوشم فشردمش  یخال یصندل یو کنارش رو ,شود.دستانم راگرفتم تیاذ نیازا شیب,امد ینم

 خوشگل خاله؟ یچطور：مزمه کردموکنارگوشش ز 

عروس.  یشده بود، در آن لباس پف یصورت کوچکش زدودستم را گرفت و چه خواستن یبه پهنا یا خنده
 .چه خوشگله نیلباسم وبب خاله：کردم وخوشامدگفتم یوهمکارش احوالپرس یباجبار

 .ادیبهت م میلی.خزمیاره عز_

 .خاله ارام ممنون：گفت یوصف ناشدن یباذوق

 .رمیبزرگ بگ یگاز شیازلپها,خواستیدلم م,زدیکه حرف م یورنطیا

دورو اطرافش  یمبوهایلباس و زلمب و ز یحواسش پبچه نیبرگونه اش کاشتم و فعال ا یطوالن یبوسه ا دوباره
 .میطوالن یهابوس یبرا رد،یگیاست و خورده نم
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 چوقتیه ستادومنیا یلحظه م نیرهمادیاگردن,دادمیرام میایو دن میبچه ها مشغول حرف زدن شد ی هیبابق
نداشت  ییرااحساس کردواصالغم معنا شدگذرزمانیکه درکنارشان نم ی.براستخوردمیفرشته هاجم نم نیازکنار ا

 .میهم مابد یرق هی میبر نیموافق,ها بچه：درحضورپرشورکودکانه شان.برخواستم وباشوق گفتم

 ست؟یدادندقرچیبچه هاچه م نیاکه آخر ,خوردومن خودم رامؤاخذه کردم  چیپ شانیلبها

 خاله؟ میبرقص：گفت,بچه هابود یبزرگ ترازباق یشش سال داشت وکم زهراکه

 ستادندومنیوآنهاهم باوقارا,کردم نییوباحسرت زل زدم درچشم تک تکشان وسرم راباالوپا چاندمیهم لبم راپ من
 ی.جبارمیانداخت یلنگ م شانشیپ میامد یدمیبا نیریهاومن وش یوجب مین نیازا دمیبه واقع خجالت کش

پشت سربچه هابه ,افتاده یهم باسر رندومنیخنده شان رابگ یکردندکه جلو یسع شانیباتمام قوا یوعصمت
 .رقص به راه افتادم ستیطرف پ

امشب راقصدداشتم به غم  یول,گرفتم یم دهیراناد نیریبودم که ش دخودخواهیشک امشب شب من بود.شا یب
که  یمقاومت درمقابل آوار یبرا,کرد یم نگیدوپ دقلبمیبدهم.با یامرخصر  یچندساعت میوغصه ها

که ,دمیچرخ یم یا دهیکودکان زجرکش انیتربودند.درم یواقع شهیازهم می.لبخندهازدیبرسرش فروبر,قراربود
 نیگفتم دست بکش یاگرم,کوچکشان را.تلخ بود یایبزرگ دن یدانستم آرزوها یباتاروپودذهنشان آشنابودم وم

داران  راثیمام یدانستندکه آرزوها ی.کاش مرندیادبگیرا یتافراموش,دادند یکه قطعأجان م,اهایرو نیازا
 یبیفر,سواربراسب یوشاهزاده ,اندم یشباهنگام مان م یخواب ها نیریش یایدرحدهمان رو,یبدبخت

ه جوان آگاه نبودندک انیکه ازگذشتگان مان دست به دست شده وقطعأراو,کهن یازداستان ها,باستیز
 !!!هجوم انبوه کلمات اختراع بشر انیدرم,بازد یرنگ م ندهیازآ یدربرهه ا,یمرد

رودوکاش قبل  یم شیپ یبامنطقش گاه,که شاهزاده هم میآنهانشان دهم وبگو ررابهیتوانستم ام یم کاش
شده  میباچسب قدرتمندعشق ترم یراکه به تازگ یتاقلب تکه پاره شده ا,گرفت یآمدنش عقلش رابه کارم

 یو به تلنگر دشو یوقت همانندقبل نم چیه,بندزده ینیوچ ستین یباردرست شدن نیکه ا,ترک نخورد,بود
 .بنداست

راکه  یروز,اوردیکه خدان یتیمعصوم یبرا,کوچکم دادم ودلم زجه زد یفرشته ها یدوست داشتن یرابه قرها نگاهم
 .ازدست رود

 ".باش تیبایناب وز یایمراقب دن,زجانمیعز,هیهان"میتوانستم بگو یم کاش

 !!!فیاماح

 دشانیوقت سواربراسب سف چیکاش که ه یکنندوا توانستنددرکیونه آنهام میتوانستم بگو یکه نه من م فیح
 .کودکان رابه تاراج نبرد نیراینظ یب تینباشدومعصوم یدروغ

 ...دمیزدوازته دل خند یفاطمه راباالبردم واوچرخ دست

 ...بلند یباصدا,ازته دل یآر

 ...دمیشده درمقابل چشمانم خند دهیمزاحم کش یپرده  باآن
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 ...دمیخند رمیمتأسف بودن ام به

 ...وجان دادم دمیکه درنگاهش بودخند یدرد به

 ...دمیبودخند یراض میکردوازسرمستیخاله مرجان که باعشق نگاهم م به

 ...زدم هالقهقهیناز ی دگرانهیتهد یودرآخربانگاه ها دمیدرهم عمه خند یاخم ها به

نشده  یوهنوزخال,میپاشنه ده سانت یباآن کفش ها,ربودمیناپذ یهاخسته شدندورفتندومن اماامشب خستگ بچه
 !!!ریتأسف زجرآورام دمیاشایعروس شدن خواهرم و یازشاد,بودم

ودل  نبارباجانیرقص کشاندم و به پرستو هم اشاره دادم تا به جمعمان ملحق شود وا ستیرابه وسط پ نیریش
 .دمیصرق

رابه  میخواستم که باهرحرکتم زخمها یامادرحال خودم بودم وانگارم وستندومنیبه ماپ یکی یکی لیفام یدخترها
 .ازبدنم پرت کنم رونیب

درنگاهش  یوخوشبخت تیاحساس رضا دنیکردودیحرکت م نمانیب انیچون پر دشیدرآن لباس سف نیریش
 .نبود یکارسخت

دانستم که  یدروجودش بماند.م شهیهم نیریاحساس ش نیاخواستم که ابزرگ زل زدم به اووازخد یبالبخند
کرد.اگربه اندازه  ینکاررامیچهارسال ا نیدرا,خواست پاپس بکشد یودلش جلوآمده بود.اگرم دباعقلیماند.ام یم
 .دیرقص ینم میجلو یحجم خوشبخت نیاواکنون باا,رنجاند یرام نیریش یذره ا ی

برگشتم وشالم  زمیدادند. سرم یدامادرام دندوخبرآمدنیدو یم که یطانیش یبچه ها یباسروصدا
که بادستان قدرتمندعقلم گرفتمش ونگاه دوختم ,بود ختنیفرور یقلبم درآستانه ,.دامادکه واردشددمیرابرسرکش

 یها اقدوشآمدندوس یواحمدم انیکه ازپشتش به همراه فرهادوشا یمرد یبه قامت بلندوچهارشانه 
 تشانیجذاب ی رهیبدون آن خ یباپوشش وبعض یراکه بعض یچشمان دختران جوان,ده بودندکر  رهیخ بیعج,دیام

که اکثرنگاه ,باشندوبودند یدختر یآرزو,توانستند یازآن هام کیکه هر یوبه راست,انگشت به دهان مانده بودند
 توانستیجز من نم یکه مالک رمیام یروبه بستندینگاهشان را م دیهارابه خوداختصاص داده بودند و اما با

 !!!زدیمزاحم را که بد چشم را م یداشته باشد و خدا لعنت کند آن چند تار مو

 دهیکردکش ینگاهم م بیکه عج هیکوچک هان یآمدوبه دست ها نیینگاهم پا,شد دهیلباسم که کش ی لبه
 .شده پیعموچقدرخوش ت,خاله：شد

 !!! مردهابودوامانگاهش هیبرازنده ترازبقکه  یوبراست,شیعمو یکردبرا ییدلم راهوا شیلبها ی غنچه

 ...ژکوندزل زده بودبه او یکه برخواسته وبالبخند,دمیبه دخترعمه اش رس,راکه دنبال کردم ردنگاهش

 .بست خی کبارهیخوردم وتمام تنم به  یسخت تکان

 است؟ نگونهیندایگو یکه م مرگ

 وچشمانم ثابت شده به مقابلم؟ حبس نهیمنجمد شده ونفسم درس میهاکه خون در رگ یاالن یعنی
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 ست؟یچ احکمتشیکه ضربان قلبم راازکارانداخته وخدا یدهشتناک یصحنه  به

 ست؟ینشاندچ یمهابابه جانم م یرودودردراب یفروم شتردرقلبمیکه هرلحظه ب یخنجر حکمت

 ...اف کرده بودواکنونعشقش رابه من اعتر  یکه روز یفرورفته بودوفقط نگاه مرد یکیازتار یاطرافم درهاله ا یایدن

 .گرفت یدرنظرم جان داشت وذره ذره جان م,بود,ستشینگر یکه عاشقانه م ینگاه دختر غرق

 .رابسته بود ژنیراکسیرحمانه مس یام قرارگرفته وب نهیس یقفسه  یسخت رو یسنگ

 ...ردواماحاالیگ یوقدرت سرچرخاندن راازاوم,کند یگفت نگاهم افسون م یمن م به

 یبرا ستیکنجکاون یذره ا یزندوحت یدست وپام یگریدرافسون نگاه د,ستادهیا میچندمتر یه فاصله که ب ییحاال
 !!!دارم من یوچه توقع عبث دنمید

 ...اطرافم یایوصل دوباره ام به دن یشدنقطه  نیخوردوا یتکان م میکردم شانه ها احساس

 یبه خودم تیاز واقع ین وحشت زده ام شکلکه درمقابل چشما یااز افسانه رمیکندم تاتوانستم نگاه بگ جان
 خوبه؟ حالت：گرفت وبه فرهادنگران نگاه کنم

 خن؟ی نقدردستاتیچراا

راکه بادل زبان نفهمم  یقرارداد,ادبردمیاز دنشیزدم وچطورباد,شدیکه امشب ازمن م یبه سؤال پرتکرار یپوزخند
 !بستم؟

 .شدیم دخرابینبا امشب

 .زانمیعز یراونه ب نیریش ینه برا,من یبرا نه

 .خوبم：دردهانم تکان دادم ولب زدم,افتاده بود نیسنگ یخشک شده ام راکه همچوتک گوشت زبان

 .من شرمنده شدم ازخودم,آنهاراگشود یکه چشمانش بادردبسته شدووقت شیبرا میخوب بودنها نیا دردداشت

 .کردم یکام خانواده ام راتلخ م,یشب نیهمچ کیکه در یازخود

 ینأزارمیکه مطم یبالبخند,درچشمان به شدت سرخ شده اش رهیالخره درچشمانم وخحلقه زدبا اشک
خوبم  من：گفتم,ترساندم یم تینها یفرهادراب ییایمیموادش نیکه اگرنبودندا,برصورت همچوروح شده ام,زد
 !ییدا

 یبردامشب ازپرستو یشک دل م یصورت اصالح کرده اش شدوب نتیکه ز قیعم یسرتکان دادوبااخم کالفه
 !!!یکرد یتکرارنم کاش：گفت,دیقلبش مسکن گز یکه درخانه ,مهاجرش

که درحال جان سپردن  یازچون من ,رقص غافل بودند ستیکه وسط پ یطرف جمع دوبهیودستم راکش گفت
 .برد,بودم
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لحظه ,که درسالن حضورداشتند یتیتوجه به جمع یخودشان بودندوب یعاشقانه  یکه درحال وهوا نیریدوشیام
 .کردند یراثبت م شانیزندگ یبایالعاده زشب فوق یلحظه 

بس که دراغلب  نیباهاله نداشتم واماهم یچندان ییکه بادخترخاله اش هاله جفت شده بودندومن آشنا احمدهم
 .داشته باشند یمیتصم نیاگرچن,شوند یم یمراسم هاباهم هستندوبه نظرزوج خوب

 زدمیکه حدس م ینشسته وبادختر یا اهوهاگوشهیه یکه به دورازهمه  دمیراد انیدوشاینگاهم چرخ یکم
هم که  یطیگفتم.درهرشرا یومن واقعأبه پشتکارش احسنت م,مشغول گفتگوبود,دامادباشد یازخانواده 

 .بود ودفرورفتهودرعالم خ یکنار ستادهیا رکهیشدواماام یکم رنگ نم شینقش دختران رنگارنگ درزندگ,بود

که  دمیفهم یشدوامانمیاند یدانستم به چه م یخواندم وم یظه ذهنش راملح نیخواست که درا یدلم م یلیخ
 .شوم یم دهیچرابه آن سمت کش

 !اشپهن مردانه یهاآن شانه شدیدرنظرم بزرگتر م رم،یبگ دهیکه ناد کردمیم یهرچه هم سع یعنی

 یادمیبودنش رافر یتصنعکه  یفرهادمرامقابلش قراردادوبالبخند,میبگو یزیوچ زکنمیراآنال تمیموقع تاخواستم
 .االن نوبت شماست,کنم یفکرم：گفت,که تازه به خودآمده بود یریروبه ام,کرد

 .درست همانندمن,ستینگر شییبه دا ستادوبابهتیا صاف

 !خواست ازمن؟ یم قاچهیفرهاددق

 !!!؟ریاازامی

رابه  شیکه عاشقانه هاخواست  یم,افتاده بود فمیجان تن نح یروزهاباساتورنگاهش به جان ب نیکه ا ییازاو
 !بگذارد؟ شینما

 .کنم مشیتامشتاقانه تقد مینگذاشت برا یباق یزیچ اوکه

 .فاسد شده رها کرد یهادر سطل گوشت یرا با خونسرد همه

که بانگاهش زانوزده است درمقابلم  ستیمدت,مردمقابلش,فرهادواوخبرنداشت یبه خوش باور,زد یپوزخند ذهنم
 .که کوله بارببندم

 یباقدم ها,قلبم ززدبهییپا,که روشن بودوبازهم جوابگونبود یادکولریباوجودتعدادز,مردادماه نیآتش یادرهو
وبا ,درقلبم کاشته بود السشیگ یراباشکوفه ها یبهار یدرختها یادیز اقیبااشت یکه روز یمرددمرد
 .دیکش یرابه دنبال خودم شیبارورش کرد واکنون بازحمت فراوان پاها شیهاعاشقانه

که  یبه دست,کرد ینگاه م ضیکه آن طرفتترباغ یدختر یزدرویپرش م بینگاهش امشب عج یچاله ها اهیس
عالء  یدربخار ییوسرم راگو ختیومردادراباتمام قوابه جانم ر ,هاراآب کرد لیوقند,کرده ام راگرفت خیدست 

آن قرار  یرو یو آجر ,شجان داشتن یبرا ختیر یهادراتاق کوچک خانه مان مادرم نفت م میکه قد ینیالد
 ...نسوختن چشممان از سوختن نفت و اکنون یبرا داد،یم

 ...نجایا در
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 .را بسرعت سوزاند شیکه آجر رو یاز سوزش قلب سوزند،یلحظه... چشمانم بد م نیدرا

کوک  یانویپ ادواماشادمانهیسردادندوپرستوهابامشقت ز دندوآوازعشقیاحساس به سرعت صف کش یها یقنار
 .بنوازم یچه آهنگ,چشمان مات شده اش انیام راآماده کردندومن اماماندم درمشده 

 یانتخاب کردم وسرخوشانه هم نواشدم باقنار,عاشقانه یبه سرعت آهنگ,ازعرقم راکه باالگرفت سیخ دست
 ...هادیعابرپ رچراغیز,یادماندنیدرآن شب به ,که سندش رابه نامم کرده بود ییجا,فراخش ی نهیبه س,دمیهاوچسب

 ...ازلبخندبرلبم نشست یخواندم شدوطرح یکه م یفلبداهه ا یترانه  تمیر,تندش یها نفس

 مهربون یتوخودمن

 ترانه خوند ابرامونیدن

 آرام جون,خودتوأم من

 هم سرود یخدامارابرا

مان رقص دونفره  نیاول قیرهاشدبه تشو مییبلندطال یشالم افتادبرشانه ام وموها,مرابه طرف خودچرخاند یوقت
 ...تمانیهفته مانده بودازمحرم کیوهنوز

 اومدم ارغربتیازد من

 عشق تو یردپا دنبال

 رزشدندنشون یها گل

 ...مونیازعشق آسمون ینشون

مانده ام راهم  یاندک نفس باق,واوانگارقصدداشت,زد یوغم درچشمانش موج م نیازتحس ختهیآم یبرق
ازچنگال قدرتمندشهرچشمانش دشواربودوخارج  ییورهاسلول به سلول مغزت را,شکافت یکه م یبانگاه,ردیبگ

 ...ازتوان منه ناتوان

 هیوآدم هاسا,رابه رقص درآورده بود یرنگ یکه نورها ییروشن فضا کیهاخاموش شدندودرتار چراغ
ردنگاه تشنه ام ,کرد یاطرافمان راودنبال م یکیتار,شکافت یم طنتیکه باش,انگارفقط نورچشمان اوبود,شدند

 ...یباشدیز یلیخ امشب：را

 شیتاتپش ها,رمقم یب اورندبرقلبیهاوپرستوهادست به دست هم فشارب یتانفس برشوم وقنار,بود یکاف نیهم
 ..قلب کوچکم یدرختان شکوفه زده  انیدرم,برگزارکرده بودند یجشن ردوچهینظم بگ

 دارم نفس نفس دوست

 کهکشون نجاتابهیازا

 من نیدارم نازن دوست
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 جداازدل من ینش

 !نگاهش را یبودم معنا رکردهیمردانه اش ومن اشتباه تعب یشدازدستها یجدانم یلحظه ا تمدس

 .نگاه پرعشقش خواند فیلط یازنوازش ها,شد یرام نیداشت وا یعاشقانه دوستم م رمیام

عقده  یوقطعأحق داشت که کم,معشوقش وعقل لنگ انداخت درمقابلش یخواست برا طنتیش یکم قلبم
 . پرابهام یروزها نیدرا,شدنش دهیرکشیبه زنج یبرا,کند ییگشا

 !چشمان گردشده اش دادم لیتحو انهیموز یقلبش قراردادم ولبخند یراستم رابررو دست

اش  نهیکه انگارهرلحظه قصدشکافتن س یمحکم یازتپش ها یبه راحت,شد یرام جاخوردنش
 ....دست چپم رادورگردنش انداختمدیفهم,راداشتند

همه ,نگه داشتنش یدانست که من برا یدمیبودوبا دهیاندیح یب نگونهیوقت مراا چیخت واوهابروباالاندا متعجب
 !ماند یآرام م شهیدهمیگذارم وآرام که نبا یرپامیراز نمیقوان ی

نفس  تمیگذارم ر یعشقم بلدم ونم یرابرا اشدنیح یدادم که من هم ب یم دنشانشیلحظه با نیودرا اکنون
 .رندیشان ازمن بگناپاک ییایح یراباب میها

 .شدند ینم نیوچشمانش گشادترازا دمیبرجسمم نشست ومن تن جلوکش یآن یولرز شیادآوریدازیرکشیت قلبم

 ...تابهتردرک کنندسلول به سلول بدنش آرام را,زمزمه کردم کنارگوشش

 .دارم دوستت：آرام را ادآورمی تابه

 یزل زدم درچشمانش وبه آن,دهیلبخندنرم نرمک برلبم نشست وسرم راعقب کش یوشکوفه  گفتم
 !!!مردم یامشب م نیمنجمدشدومن هم میوخون دررگها میدبرلبهایلبخندماس

من ,حرف بزن مرد"ادبزنمیخواست فر یودلم م نشینگاه غمگ یدهایترد انیکه آواره ام درم یلحظه ا نیقأهمیدق
 "ازمعناکردن نگاه پررازت عاجزم

 شیگلو یمتوقف شده  بکیکردوس یم خیچشمش جگرم رابه س یگوشه  یها نیوچ,سوزاندم یداغش م دستان
 .دیکش یگرفت وآرام برشاهرگم م یکاردرام

واماهرچه ,بغض بزرگ نیسوخت ازقورت دادن ا میبغض هاوگلو یباق یبه مجلس عزا,فرستادم یرابه سخت بغض
 .شوم,که باسماجت خودراازحصارچشمم آزادکرد یمانع آن قطره اشک,نتوانستم,کردم یسع

ام متوقف  رچانهیز,درمقابلش ستادهیشخص ا یها یمحبت یب یتشنه  یکردوباعبورازصحرا یگونه ام باز یرو
 .بکشد,بود بشیدرتعق,شیشدوانگارخواست باتمام قواشکستنم رابه رخ او که باچشمها

ن غرق گرفت وباچشما یء ارزشمند یدردمندراهمانندش یآن قطره ,ام رچانهیاشاره اش راجلوآوردوازز انگشت
 .دیپر رونیچشمش ب یازگوشه  یا دوقطرهیبوس,شیناگهان میتصم یشانیپر یایشده اش دردر

 !!!گرفت وبس بود یکه جان م,به دردافتاده به جانمان,زدم یخند مین
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 ...وهرچه شرمسارشده بود,بودم رشدهیبودهرچه تحق بس

 .کرد یرانابودم مانیعذاب آورهردو طیشرا نیا

که لحظه لحظه ,یامسخره یباز نیدهم به ا انیبکشم ازدستان قدرتمندمردانه اش وپا رونیدستم راب خواستم
 .محکم نگهم داشت وبرم گرداندبه طرف خودش یول,اش همانندجان دادن بود

را که  شیها قهیشق یبرآمده  یچشمان سرخ ورگ ها,دمید ی.کاش نمنمیراباالگرفتم تابتوانم صورتش رابب سرم
 .داد یم یشگیخبر از سردرد هم

 یادیاز مقاومت ز یناش,به شدت گرفته و خش دار ییو او با صدا شیبود زل زدن در چشمان آبدارم برا سخت
بمونه که  ادتیکه بشه...  میهرچ：گفت ,گرفت یم یو غرور مردم را به باز,کرد یمزاحم م یکه دربرابر بغض

 .کناعتمادتو ازم سلب ن وقتچیعشق اول و آخر من... ه یتنها تو بود

 یچه هدف قأیو او دق ,هیگر یها یها ایسردهم  یشاد یدانستم قهقهه  ینم ,مفهوم کلماتش انیم گمشده
قلبم  یآماده  شهیآمبوالنس هم یرهایآژ ایرا آرام کند  ,ناآرامم الیخواست خ یجمله؟ م نیا انیداشت از ب

 رافعال کند؟

شدند  رهینشستند به انتظار و خ السیگ یه زده درخت تازه شکوف ,بر شاخساران نیها و پرستوها غمگ یقنار
که  ,دلم یسرمازده  یدر خانه  ,داشت انیجر یرها بود و عجب تضاد یزییپا یکه در وسط برگ ها ییانویبه پ
کرد و پرنده  یجانم م یباغ بهار مانزمستان را مه یسرما یهم با تلنگر یشد و گاه یگرم م یبه اشاره ا یگاه

 .ها را وادار به کوچ

 ...ماندم عاجز

 .در خط به خط صورتم خواند ,شد یعجز را م ,کلمه یواقع یمعنا به

 .کردیکه نفس برم م ,نشیسنگ یادیو کلمات ز ریحرف نگاه ام دنیاز نفهم عجز

 .هم یرو ,چشمانش و فکش چفت شد یدیسرخ هجوم آوردند به سف یکه رگ ها دمید یکیآن تار در

 .ملتهبم یصدا راه گرفتند بر گونه ها یو اشک ها ب دیرفته بازگشت و آرام ترک بغض

چند  یبر دست لرزانم وارد کرد و بعدازمکث یلغزاندوچشمانش را با درد بست و فشار میهامردمک نیرا ب نگاهش
 .کرد شیرها یا هیثان

 .در کنارش ماندن را ,اورمیطاقت ب ,نتوانستم نیاز ا شیب

بندزده شده به جانم  یها یاهیام وبدن لرزانم را گرفته و در سانهگحواس شش یکردم در همه رهیرا ذخ عطرش
 .پناه بردم ییبه دستشو

 ,تا از حجم درد وارده,لرزانم گذاشتم یدندان ها انیدوختم و دستم را م نهییمواج دختر در آ یرا به چهره  نگاهم
 یشانیبه شکستنش داد. پ یرأ ریکه ام یماندن سرقول ,سخت بود یول ,سرندهم. قول داده بودم به خودم هیمو

 .است نیهم ندیگو ینوشت که م
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 .بشکنم ,میدر هر برهه از زندگ دیو گفتند که با میشانیزدند بر پ یمهر ,که آمدم ایدن به

 ...شکستم ,رحم زمانه جان سپرد یب یدست ها ریکه مادر مظلومم ز یاز شب شتریب امشب

 .جاگذاشتم ریام یرپاهایلگدمال شدن ز یرقص برا ستیرا در پ میو تکه تکه ها شکستم

 !!!خواست یمرا نم ریام

 .در نطفه جان باخت ,ردیکه رفته بود تا جان بگ یدیام یتمام شده بود و کورسو گرید

که  وانهیاست. د اتمینبض ح ,دانست یشدم از نخواستنش و او که م یم وانهیخواست و من د یمرا نم ریام
غرور را به او  یتا کم ,دارم یا آب سرد به جان صورت درهمم افتاده و سعکه ب ,ست یلحظه ا نیهم میگو یم

 .بازگردانم

 یجالدهنده  یلباسم آب ها نیبه داخل شالم فرستادم و با آست ,شده بودند سیو خ ختهیرا که دورم ر ییموها
 .صورتم را گرفتم

 .ع شدمجم شتریرا درآورد و من در خودب میدندان ها یصدا ,افتاده به جانم لرز

 ...از امشب یماندم امشب و وا یمحکم م دیبا

 .نرفتن ایرفتن به سالن  نیخارج شدم و ماندم ب ییاز دستشو یکه قصد تمام شدن نداشت. با حال نزار یشب

کردم و  ینظر همه را جلب م ,گشتم یبازم ,روشن شده بود شیکه اکنون چراغ ها یحالم به سالن نیبا ا اگر
 .نمودم یرا ناراحت م نمیریش

 میحقارت را در گلو یغده  بیکه امشب عج میپناه یازب ,زد یو چشمانم دودو م ستادمیدر راه رو ا سرگردان
 .فشرد یم

انداختم  نییشد و سرپا داریسالن و قامت فرهاد که در قاب چهارگوش آن پد یدرب خروج یرو دیچرخ نگاهم
 رتیغ بیکه عج ,شیکنم برا حیحالم را چطور توج نیا دانستم یلحظه مغزم از کار افتاده بود و نم نیو در ا

 .میداشت برا

بغض  نیمنجر شد و امان از ا میرا به گلو گوشیباز یاشک را به چشمانم و بغض ی کبارهیهجوم  ,نگرانش یصدا
 ...امان ,یخودرأ یها

چتونه  ：فتحدش گ یب تیاز عصبان ,منقبض شده یچانه ام نشست و سرم را باالگرفت و با فک ریز دستش
 شما دوتا؟

 .خوام برم فرهاد یم ：شدند و لب زدم ریها سراز قطره

االن  ：که مشت شد ییوادارش کرد به سرخم کردن و دست ها ,شد در چشمانم و عذاب نگاهم قیدق یکم
 بدم؟ یو چ نیریجواب ش یاگه بر

 .گفت یم راست
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برو  ：تمام رشته ها را ,کنم یانستم خراب مد یماندن هم نداشتم که م یهم دل به رفتن نبودم و اما پا خودم
 ... امیتو اون پرو، من االن م

 واریبود، رفتم و کنارد یکه خارج از سالن اصل یو من هم به اتاق بستیآرامرا به شیهاپلک د،یرا که د دمیترد
 .سرخوردم

 یرفتارها نیقابل قبول ازا یاجهیاز التهاب و دردش کم شود و بتوانم نت یگذاشتم تا کم میزانوها یرا رو سرم
 .رمیربگیپرنوسان ام

 ...کمک ایروز و شب بود و خدا ییجازده شدنم توسط او همانند جابهدشوار بود و پس میبرا باورش

 ...یپناهانیپناه ب ییگوی... بارلها... تو که مایخدا

 ...نمانده میپناهیتا ب یزیچ

 ...مینمانده و من تنها امانهیتا سقوط آش یزیچ

 .باال آمد و در نگاه متاثر فرهاد گره خورد یپرو باز شد و سرم به آهستگ درب

داشتم  اجیاحت عیما نیانامتعادلم داد و چقدر به یهارا که در دست داشت به دست یآب وانیزانو زد و ل مقابلم
 .سوزاندیکه وجودم را م یخاموش کردن هرم یبرا

 ؟یباهام حرف بزن یخوایگرفته گفت: م ییبا صداپر را که به او پس دادم،  مهین وانیل

 گریشود، چهارزانو نشست و من د فیکث نیزم یبه لباسش که ممکن بود، رو توجهیزهردلم بود و او ب لبخندم
 م؟یمن ک یدونیتو م ییبار را نداشتم: دا نیتحمل ا

ها و آن تمیهو ستیمهم ن شیبفهماندم که برا خواستیو م کرد،ینگاهم م تیباهمان جد یرییتغ چیه بدون
 یکیدرد ودل کردن بود: ناصربابا به همتون گفته بود، من دختر  قراریآرام را دوست داشتند، واما قلبم ب نیهم

 ..داد بهش مویشد و سرپرست ضیاز دوستاشم که مر

 ...نه شویاق... اما بدونستنیناصربابا و مژده جون م شوییجاها هی: تا یهمان نگاه بدون کنجکاو بازهم

 ...نیریو ش دونهیم ریفقط ام شویباق

 ...کردن دایام در آغوش دستانم: من و پبود، ومغزدرتنگنا قرارگرفته میزانوها یرو میهادست آرنج

بودم: من  ونیهمه مالحضش مد نیو من به ا دانباشدیاز نگاهش پ شیکه جاخوردگ کرد،یخودرا م یسع تمام
 ...کردن دایپ ابونیکنار خ زد،یکه ژاکت بزرگ مادرم که به تنم زار م یحال در ،یزییروزسرد پا هیو تو 

 .کردند یاشهیو نگاهش را ش گرفتندیاز هم سبقت م یگریبعد از د یکیاشک  یهاگوله

 ...گهیاز فشار بغضش گفت: بسه دخفه یو با صدا دیدرهم کش اخم

 ...... ادامه دارهزدم و گفتم: هنوز مونده یپوزخند
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 ...بشنوم خوامیمن نم -

 ..نیگوش کن دیبا -

 دختر؟ هیو گفت: چه اصرار دیکش شیدر موها یرا با کالفگ شیهادست

 ...: بابام معتاد بودفتدیو قلبم امشب از کار ن ردیتا دلم آرام گ گفتمیم دیو من با آمدندیم نطوریهم میهااشک

با زهر کردن کامش و دور نگه داشتنش ازپرستو:  خودخواه شدم بیرا با درد بست و من امشب عج شیهاچشم
 کیتو تک اتاق کوچ شدنیاز دوستاش پهن م یکیو نوشش فراهم بود... هرشب  شیهرشب بساط ع

 ؟ییبود اسمش دا ی... چکردیجورم ششونویع لیخونمون... هرشب مامانم وسا

 ...هاپوشکف رهیخ شیهاو چشم شدیم نییبا زحمت باال و پا نفسش

جوربود،  شیو زهرمار دیرسی... آره... هروقت که بهش مواد می... آب شنگولکردم و گفتم: آها یبلند یخندهتک
 ...کردیباهامون مثه آدم رفتار م

 نیمنم که کمتر ا« دختربابا چطوره؟ »گفتیو م کردیرا درآغوش گرفتم و با دردادامه دادم: منو بغل م خودم
 ...کنم و باز برگرده به همون اخالقش شیتا نکنه عصبان کردمیانم رفتار مخ هیمثل  دمیدیخوبشو م یرو

... دیکشیم ییخانواده رو تنها هیجور دیخوب با یبود، ول یفی... زن ضعکردیاطراف کار م یالهایهم و مادرم
... شدیم ترنیباالتر و خرجم سنگ یهیپا رفتمیم گرفتم،یکه م یخوب یهامخصوصا که من هم هرسال با نمره

و به پدرم گفت، شونه باال انداخت و  اشترو ند یلیشروع سال تحص یکه مامانم پول دفترکتابا یدوبار یکی
 ...برم مدرسه ستیگفت که الزم ن

بهم که بسته و دندان ستیقیفرهاد دقا یهانبود و چشم یتمام شدن لیس نیو اما ا دمیپلکم کش ریرا ز دستم
هم زنده بود: مامانم  نمیکه االن مادر نازن دیبود، شا میدر زندگ نیموجودنازن نیها او کاش همان سال دیسایم
که مواد بهش  یروز هی... نکهی... خالصه انندازهو من و از درس خوندن  ادیوقت سرلج ن هیتا  زدیحرف نم گهید

برادرسم...  زارهیپول کنار مبود که  دهیافتاد به جون مامان بخت برگشتم...د د،یچیو درد تو کل جونش پ دینرس
مقاومت  اورد،یدست و پاش خون باال م ریکه ز ی... مامانم درحالرمیمیبده من زن... دارم از درد م گفتیم
 شه؟ینم تیچرا حرف حال ،یآرام کنار گذاشتم مردحساب یگفت اونارو برایو م کردیم

 ...خفه و لرزان گفتم: کشتش ییدر چشمان به خون نشسته فرهاد با صدا رهیزدم و خ یشخندین

 .از حدقه درامده زل زد، به چشمانم یخورد و با چشمان یسخت تکان

 شتریب میهارا گرفت، شدت اشک دییمهر تا یدلم امضا بزنند و وقت یهاحرف یپا میهاچشم خواستیم انگار
 .ردیبگ امچشمان آواره ریام دست از تحقشد و چشمانم را بستم تا قلب زبان باز کرده

 ..دیدرآغوش کش مرا

... آروم باش سسیاست: ه ادیمن ز یهایو چقدرحجم بدبخت دیبود که فرهاد مرا درآغوش کش یبار اول
 ...دختر... آروم
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 ..کنهیداره مثل مامانم ولم م رمیام ییدا -

 ...کنهیم رغلطیگفت: ام نیگرفته و خشمگ ییصدا با

 ..یینگو دا ینطوریا -

 ...ق سرم کاشت و گفت: باشه قربونت برم... تو فقط آروم باشبرفر  یابوسه

برد تا صورتم را بشورم و خودش هم گفت  ییطرف دستشوو سبک شدم، مرا به ختمیکه در کنارش اشک ر یکم
 میهاتمام غصه انیبه اوضاع نابسامانم سامان دهم و من درم یکه بتوانم کم رد،یتا وسائل پرستو را بگ رودیکه م
و او هم  ییآورده دا لهیپرستو جون با خودش وس یدونیگفتم که حاال ازکجا م طنتیرمق زدم و باشکم یدلبخن

 .بامزه به من رفت و داخل قسمت بانوان شد یاغرهچشم

به من و اوضاع نابسامانم  ینگاه یرچشمیز شناختمشان،یاز اقوام داماد بودند، چراکه نم ایکه گو یخانم دو
 نیتکان دادم ، در هم نهییطرف آآرام آن یبه تاسف برا یخارج شدند، و من هم سر ییدستشوانداختند و از 

 ...شام و سرو کنن خوانیم خورد، آمد: زودتر خودتو درست کن.. ییکه به در دستشو یتق یلحظه صدا

 ...شام ی... شماهم برو براییپرستو را گرفتم: باشه دا یشیارا لیوسا اتیمحتو فیک

 ؟یو گفت: مطمئن نمیدر چشمان خونشد  قیدق

 .هم گذاشتم یمحو زدم و پلک رو یلبخند

گذاشتند  شیرا به نما میهاکردند و رنگ سرخ گونه دیهرچه ضدآب بود،سف یکه رو میهاگفتم به اشک کیتبر
 .کردمیو لرزتنم را تحمل م ماندمیتا آخر مراسم سرپام دیو هرطور که شده با

قاب گرفتم و با  یرا دوباره با مداد مشک میهارا بپوشاند و چشم میهاگونه یزدم تا سرخصورتم کرم پودر به یکم
 .شمیخاتمه دادم به آرا یبهرژلب گل

 .ام دوباره جان گرفتکه چهره میبگو دیبا م،یریبگ دهیاز حد چشمانم را ناد شیب یآن سرخ اگر

 .ته بود،رفتمکه خاله نشس ییطرف جابه میکه خارج شدم، مستق ییدستشو از

 .هم درکنارشان بود: بفرما گلم نیریش نباریا

 آرام؟ یآن را گرفت: کجا بود یسؤال چیبدون ه بایز یو او هم بالبخند دمیرا به پرستو بازگردان فیک

 تو دختر؟ یسرخ شدو لبخندزدم: چه دیچرخ نیریطرف شبه میهامردمک

 .چشات یاز سرخ شتریچشم به من دوخته، گفت: نه ب یجد

 شده دخترم؟ ی: طورفکریدخترب نیخاله خط انداخت براعصابم و امان از دست ا یو صدا دیبرلبم ماس لبخند

 ییصورتمو بشورم، دا ییرفتم دستشو ؟یجونم، چه طورخالهبا زحمت تکرار کردم و گفتم: نه نباریرا ا لبخندم
 ...سونهپرستوجونو بهم بر  لیخواستم که اگه ممکنه،وسا شد،ازشیداشت رد م
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 ...ماهم که عرعر -

خاله را نگران نکرده و پرستو را  نیاز ا شینثارش کردم که زبانش را دردهان غالف کند،تا ب نیآتش یاغرهچشم
 .کنجکاو

 : عشق خالش چطوره؟وستمیپ میداشتنبه جمع دوست یکوتاه یدرآورد و من هم بعد از عذرخواه میبرا یزبان

 .: خوبهلوس کرد و گفت میرا برا خودش

 یحساسشان، جلو یهیخوردن به روحها و احتمال ضربهبچه یبه باق یکه با نگاه رمشیبه آغوش بگ خواستم
 .خودم را گرفتم

 .و من هم باتعجب سرخم کردم میایب ترنییام را گرفت تا پاو شانه دیطرفم کشرا به خودش

 .نیدیگفت: خاله چقدرتو وعموقشنگ رقص یدرگوشم گذاشته به آرام دست

 یلذت ببرم از جشن یآخر، کم قیدقا یجانم بگذار برا هیبدنم باالرفت و هان یمشت شد، و دما زیم یرو دستم
 .نکن گریو تو د کشاندیدارد مرا به مرزجنون م یتب عصب نیکه زهر شد به کامم و ا

را  میهاو خنده کردمیرا تکه تکه م میدر گلو یهاسنگقلوه دادم،یهمراه آب قورت مکه به یاباهرلقمه
ها هم چه شاد و آن کردمیکه عمرشان با خشونت و کتک و دعوا گذشت، م ییهابچه میودلبازانه تقددست

 .شان بودشبانه یاهایرو یمحفل که تداع نیبودند، امشب و در ا

 ریگقاب نفسداشتن آن نخودم و نگه شتریو در توانم نبود، کنترل ب شدیم شتریلرزش تنم ب گذشتیچه م هر
 .صورتم یبر رو

 .گرفتم شیرا درپ یلرزان راه خروج ییاز جمع برخواستم و با زانوها یعذرخواه بعداز

 .شدمیم هوشیسالن ب انیم نیقیقطع  صورت،نیرایدر غ افتمیفرهاد را م دیبا

 .مشغول صحبت است یکه با پسر دمید انیآقا یرا کنار ورود انیشا

 .زدم شیصدا یجلو رفتم و به آرام یکم

شده  یشد و گفت: چ کینزد یکه با نگران دیدرصورتم چه د انیشا دانمیو نم دند،یسمتم چرخبه هردونفرشان
 آرام؟

 ...... فرهاد و صدا کنستین میزیگفتم: چ یحال یرا باال انداختم و با ب سرم

 .دادم ارویرا به د امهیسرعت داخل قسمت مردانه شد و منم تکگفت و به یاباشه باهل

 ست؟یگذشت که هردو باهم آمدند و فرهاد با اضطراب گفت: حالت خوش ن قهیچند دق دانمینم

 ...... ببخشیی: داامدیکردم لبخندبزنم، اما هر چه کردم لبم کش ن یسع

 ...حرفارو نیگفت: ول کن ا دویکالمم دو انیم یعصب
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 ...رنی... االن مهمونا منیفت: برو تو ماشرا خارج نمود و مقابلم گر  چییشلوارش کرد و سو بیدر ج دست

 !است نگونهیآدم ها ا یبعض سرنوشت

 .کرد هیگال ایگفت و  یزیتوان چ ینم

 انمیاطراف ,دردمندان ی دهیرا و من برگز شانیداشته ها ,قدر بدانند یتا عده ا ,کنند یبا درد زندگ دیها با یبعض
 !بودم

 نهیرید یبا عبور از جنازه ام، به آرزو الیهمانند ناز گرید یکه بعض اینوشتند  یمشق م دیمن با از

 .برسند شان

 ...بود سخت

خود  یسالها او را الگو نیکه در ا ,ریام یگذاشتم به خواسته  یو من احترام م تینبض زندگان دنیبر ,بود سخت
 ونی. من مددیار وپودم دوشد و در ت نیکه ذره ذره با خونم عج یرنجش از عشق ,و در توانم نبود ,قرار داده بودم 
 .کرد یم ییروستا هدختر غربت زد کینثار  غیدر یکه ب ,بودم شیتمام محبت ها

 یمنجر به سردردها ,و فشار وارده بر جسمش دیرا برگز یکه درسش را رها کرد و روانشناس ,سوم حقوق بود ترم
 میرا روشن کردم ودست ها نیماش یرساند. بخار یجانش را به لب م یکه گاه ,شد یعصب گرنیو بعد م دیشد
 ...زدم یم خیسوختم واز درون  یم رونی. از ب پایچل نهیس یرارو

 .قلبم در معرض منجمد شدن بود کهیزمان ,نداشت یتیاهم رونیب یهوا

که کم از من  یانداخت. نگاهم دوخته شده بود به مرد رونیب االتمیخ یایپتک شد بر سرم و مرا از دن تیواقع
 .عذاب آور یلدایشب  نیدر ا دیکش ینم

فاصله  نیکرد که من از ا یلب زمزمه م ریرا ز یزیچشمک زن چ یجشن ستاره ها ی رهیراباالگرفته بود وخ سرش
خورد  یسالمت معده اش که اگر شام نم یدادم و نگران شدم برا صیراتشخ شیهوا جنبش لب ها یکیو در تار

 .کرد یخواب را بر چشمانش حرام م

که بر جانم  یبه شدت گرم مرداد ولرز یدر هوا ,اوضاع وحال نامساعدم  نیاز خودم که در ا ,رفتام گ خنده
 .رابه خاطر داشت ییزهایذهنم چه چ ,زمانه ییوفا یب یافتاده بود ازسرما

ها را  نیبهتر یآرزو شیو از خدا برا ستمینگر ,پناه بود یو ب دهیترس یکه سال ها قهرمان دختر یسیتند به
 ...کردند یم هیماندند و آرامش هد یخوشبخت م شهیهم یبرا دیبا ریچون ام ییانسان ها کردم.

 !!!ستین یزیمقصر چ رمیام

قلب عقده به جان  یهاکه او را از اشتباه عالقه مند شدن به خودم خارج نکردم و با تافته ,اشتباه کردم من
 .کردم نهیبا او بودن را در وجودم نهاد یایرو یبافته امدهیخر

 شیهامقابلش نشسته و لحظه لیکه در اتومب فروغیب یجفت چشم قهوه ا کی رینگاهش گ ,آمد نییکه پا سرش
 .،شد بلعدیرا م
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 ,بعد از شناختنم شییدا لیاتومب یدر صندل,که فرو رفته بود یشخص صیشدند به تشخ زیر شیها چشم
ها و  نیماش نگیاشتنم در تاالر وبودنم در پارکوحق داشت تعجب کند از حضور ند دیمتعجب باال پر شیابروها
 .ریتقد یشدم از خط نوشته ها یروزها هر لحظه متعجب تر م نیمن ا

با خروج  ,که هم زمان شد ,خمیتوب یو قدم جلو گذاشت برا ,درهم رفت شیمکث اخم ها هیاز چند ثان بعد
کشد از بابت  یدانستم حساب م یمن که م یو نفس آسوده  ریازمهمان ها و متوقف شدن ام یکم تیجمع

 !شیو البته اگر هنوز هم مهم بوده باشم برا ,شام نخوردنم

 .و من حق دادم به آن یانصاف یب نیام از ا نهیس یبر قفسه  دیمحکم کوب قلبم

 مقابلش یمعرکه  یصحنه  لیتحل یمکث کرد برا یحواسم را جمع کرد و قلبم لحظه ا نیماش رونیب یسروصدا

. 

 ...دو نفره شان را یزندگ ,تا با مردش آغاز کند ,رفت یکه م یعروس ,دنید با

و افسوس که داغش به دلم  خیمصور تار یهاو صفحه یلحظه قطعأ وجود ندارد درعالم هست نیتر ازا باشکوه
 !!!شهیهم یماند برا یم

 .نشست شیطرف راننده گشوده شد و فرهاد سرجا درب

 .شده که صورتم را هدف قرار داده بودگرد  یهم زمان شد با چشمان نشستنش

 ؟ییبا خودت دا یکنیم کاریچ：دیرا گرفت ونال میودست ها دیتن جلو کش هراسان

 .کوچک یتوجه ها نیهم یدهم برا یکه در حال حاضر جان م دیفهم یخوب م چه

. بدون دادن بند موفق بودم میلبخند ن کیدانم چقدر در خلق  یانحنا بدهم و نم یکم میبه لبها ,کردم یسع
 انیدوختم وچشم چشم کردنم در م رونیبه ب ,شده بیبه شدت غر یآشنا یبه او نگاهم را درجستجو یجواب

 دهیفا یب ,رفتند یم شانیها لیمباز مراسم وعروس وداماد به طرف اتو فیوتعر یکه با خوشحال یهمانانیانبوه م
 ...آرام：بود

 شیعصبان نیاز ا شیتا ب شیحرف ها یکردم تمرکز کنم رو یومن سع ,مؤاخذه گرش مرا به خود آورد یصدا
 . ییدا ستین میزیچ：نکنم 

 یموجب کبود ,که بر خودش آورد یاما فشار ,راجلب نکند یباال نرود وتوجه کس شیرا کرد تاصدا شیسع تمام
 .درمونگاه میریم نیریبعد از رسوندن ش ,کم تحمل کن  هی：ومرا نگران کرد ,صورتش شد

: زمیعز هینکردن با هان یوخداحافظ دنیدوختم ودلم سوخت از ند رونیونگاهم را به ب شهیدادم به ش هیراتک سرم
 .... خاموشش کنییدا شهیگرمت م

 به حرفم استارت زدو توجهیب

ماند و  ریام شیو من اما فکرم پ ییبه راه انداخته بودند در آن ساعت از شب تماشا ییعروس سروصدا کاروان
 شد؟یاند یبه چه م ستمیکه در کنارش ن ییحاال قأیدق ,االن نکهیا
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 ... خشنود است از همراه نشدنم با او دمیشا

انداختند  یامن م میحر کیکه تمام تنم را به فکر  یخالص شوم از هجوم افکار مزاحم یدادم تا کم یراتکان سرم
 .مغزم را فلج کنند زشانیت یهاغیدند و با تببن میاز آن که آنها کمر به نابود شیکردم پ یرا نابود م میفکرها دیوبا

که با زحمت جور  یسست یبا آن پاها , میشد ادهیمقابل آپارتمانشان پ ینبود و وقت یادیراه ز دیام یخانه  تا
 نیریش یرا نگران نکند و اشکها گرانیتا حال زارم د ,نباشم دیچندان در د ,کردم  یسع ,دیکش یوزن بدنم را م
 دیفهم ینم یو چه خوب که کس ستمیگر شیو پا به پا دمشینهان کردن خودم و در آغوش کشنجاتم داد از پ

 .میگر یدرد م نیمن به کدام

از  یناش ,بود یدوست داشتن یبه تضاد ختهیآم شینفس ها ینیکه با سنگ یکرد و بالودگ مانیجدا انیشا
 .فردا خراب شده سرمون ,خوبه خوبه：گفت ,که نسبت به خواهر بزرگتر و البته شرش داشت یحد یعشق ب

حس را به همسرش  نیوا ,بود دهیعمو هوتن قدرتمندانه دور شانه اش تن یبه خاله افتاد که دست ها نگاهم
 .شهیهم یکه او هست برا ,کرد یمنتقل م

 یادیو اما چشمانش از فشار ز ستدیبا ختنیبه اشک ر ,دشیشد لیمقابل م ,کرد یرا م شیهم تمام سع خاله
رفت تاحواسش به حرف زدنش  انیبه شا یو در همان حال چشم غره ا ,قرمز شده بودند ,آورد یآنها م که به
که  یدنید شیاز نما ,شده بود ثرهم متأ یوکم ,ستادهیا دیبخصوص مادرش که کنار ام ,دیمقابل اقوام ام ,باشد

 .میما به راه انداخته بود

شده،  رشیدامنگ شد،یم یسالکیکه  یویکل یماریو ب ,بود یزن محکم والبته خوش قلب نیریشوهر ش مادر
 ادتیمنو  یداشت: خواهر یعنوان مادرشوهر که همانند خاله دوستش منه به نیریرنجورش کرده بود وش یکم
 .نره

اصال هم جالب نبود، گفتم: خداروشکرکه از دستت راحت  طیشرا نیکه درا یرافشردم وبا لحن شوخ دستش
 .شدم

 .به دردآمد شتریتمام شد و تن دردناکم، ب د،یکوب میکه در پهلو یمحکم یضربهبا  امجمله

داد و  یکه آب دهانش را به سرعت و پشت سرهم قورت م یو در حال ,فشرد یدست همسرش را به گرم دیام
که  ریو اما ام ,بخش نثارش کرد نانیاطم یلبخند ,زشیعز نیریعشق خالصانه اش به ش یمن دلم رفت برا

را رقم  مانیزندگ یساعت ها نیزجرآورتر ,نیریش یشب زندگ نیدر خود فرورفته بود و انگار بهتر بیب عجامش
 .زدیم

انداخته بود.  نییرنگش فروکرده و سرش را پا یکت طوس بیرا در ج شیو دستها ,لشیداده به اتومب هیتک
در مورد  یبار نظر نیاول یلباسش و برا دنیخر یبرا ,بار مرا همراه با خود نبرد نیاول یبود که برا نیحسرتم از ا

 .میزندگ یزده  زییپا یوزهار نیکردم در ا یرا من تجربه م یتلخ یها نیلباسم نداد و چه اول

و البته که او هم از  ,زن داداش دل نازکش را بهتر کند یداشت تا حال و هوا یسع شیها یهم با شوخ احمد
 .محروم نماند شیتذکر پدر به شدت جد
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گرم  یداشتند بر خالف خاله وعمو که با فرزندانشان رابطه ا یو قانونمدار یجد تیشخص دیپدر و مادر ام کأل
حق دارد  شیشخص هیدر زندگ یهم بودند و خوب هر کس یمهربان اریبس یو البته انسان ها ,ودوستانه داشتند

اجتماع  یبرا یدیمف یهاا انسانپرورش دهد ت یرا طور شیهاکه بچه یشرطهرطور که بخواهد رفتار کند،به
 .تالششان را کردند تیمهم نها یمسئله نیدر ا دیام نیهستند و الحق که والد ندهیها بارداران آباشند که آن

 هینداشتم و اگر چند ثان ستادنیقدرت ا گری. دمیما هم عزم رفتن کرد ,و داماد که سوار آسانسور شدند عروس
 .شدم یم نیزمشک نقش  یب ,ستادمیا یم گرید

 .به حالم نبرد یکردم و تعلل نکردم تا پ یسرعت از خاله خداحافظ به

که به جانم افتاده  یلرز لعنت نیمرا از شر ا یبخار یتا گرما ,اندازمیب نیخواست خودم را به داخل ماش یم دلم
 .بود نجات دهد

را  یروزکه چند  ,ست یصبتب ع کیشروع  نیدانستم ا یو م ,خشک شده بود میسوخت و گلو یم چشمانم
 .کند یمهمان تختم م

شکستم، و  یکه دل نامزدش را کم دانمیخدا گرفته بودم و م یرضافرهاد که امشبش را محض نیطرف ماش به
 .در دستان مردانه اش قرار گرفت میکه بازو ,کنم، حرکت کردم یفرصت از او عذرخواه نیدر اول دیبا

 یهم م با：بم شده اش گفت یتم و او کالفه سرش را چرخاند و از ته گلو با صدادوخ ریام را به ام دهیرنج نگاه
 .میر

دوختم و  ,کرد ینگاهمان م یبا نگران لیکه آن طرف اتومب یآزاردهنده اش گرفتم و به فرهاد یهایاز کالفه گ نگاه
ر دستش فشرده شد و د میدرمانگاه. بازو ببرش：تنها گفت  ریکرد و رو به ام دمییتأ شیاو با بستن پلک ها

از شدت فشارش  دانمیکه م دمیکش اتوجه دستم ر  ینگران چشم دوخت به صورت گر گرفته ام و من اما ب
 ...و بس بودش دهیامشب دردسرکش یکاف یجان به اندازه نیکبود شده و ا میبازو

درمانش در تحصن  یوقتکردند  یرا از من دوا نم یها درد ینگران نیکج کردم و ا لشیرا به سمت اتومب راهم
 .مرا رها کرده بود در برزخ وحشت از نبودنش ,زبان به دهان گرفتن

 .دمیرا از پشت سر شن شیقدم ها یاز شک وارده صدا یناش یا هیچند ثان یاز مکث بعد

 .شد یداشت از کنترلم خارج م گریپرت کردم و لرز تنم د بأیتقر لیرا زد و من خودم را به داخل اتومب موتیر

و همزمان  ,دکمه استاپش شد میناالن دندان ها یصدا ,استارات بزند نکهیفرمان نشست و قبل از ا پشت
تفاوت شده  یب یچهره  یرو ,دیپرده کش یو نگران ,خورد یپرپشتش گره سخت یبه سمتم. ابروها دنشیچرخ

 ...خوام ینم：شیروزها نیا ی

حاصل  نانیتا اطم ,چک کردن تبم باال آورد یرا برا دستش ,که از دهانم خارج شد ییمعنا یاز حرف ب متعجب
عقب  ,رفت یم لیکه داشت تحل مییرویاز قبل اندک ن شتریجانم را که هر لحظه ب یتن ب ,نگفتنم انیاز هذ ,کند
 ینم اتوینگران نی...انیا：مرا گفتم ,بود تهکه از درون به لرزه انداخ ,چفت شده ام یدندانها یو از ال ,دمیکش

 .خوام
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 نیا یو من اما همانند همه  ,چشمانم را داشت یقصد شکافتن مردمک ها ,جمله ام ریو سرگردان در تعب رانیح
و  ,بکشد رونیرا از داخل آنها ب دهیآنچه شن ریغ یخواست مفهوم یم دمیو شا ختمیاش گر رهیسالها از نگاه خ

 شیدندانها انیو از م ,دیکوب ناو دستش را محکم بر فرم ,چهره اش سخت شد ,روبرو شد قتیبا حق یوقت
 .به من لعنت：دیغر

 ,مانیگره شده در گلو یاز حجم حرف ها ,میکرد یو ما امشب قطعأ دق م ,محو خط انداخت صورتم را یلبخند
معترف  دیبا ,افتاد یتکه گوشت حساس از کار نم نیو اگر ا ,قلبمان را تحت فشار قرار داده بود شانینیکه سنگ

 .میشد یم به سخت جان بودنش

 یو دلم برا ,بودم دهیند ریگاه از ام چیرا ه یتاب یو ب یحجم کالفه گ نیرا به حرکت درآورد و من ا لیاتومب
 .سوخت یخودمان م

 نیو هم میباخت مانیاز زندگ یمبهم یدانم ما به چه نقطه  یومن نم ,شد یگاه مثل قبل نم چیه گریکه د یخود
 .را هم در آورده بود میگوش ها یناله  ادشیکه فر ,بودکردن مغزم  یندانستن در حال متالش

 .نگاه مان بود یحرف ها ادیفر ,نمانیب سکوت

 ... بود ودرد رنج

 ...بدون ضماد ,بود زخم

 .ذره ذره جان سپردنمان بود ,و دردش  ,گرفت یجانمان را م دیبا

 یرا م دیام یها روزنه  یکیتار انیدر م ,گفته یرا بر لبم نشاند و چه کس یپوزخند , ابانیوسط خ دیسف خطوط
 !!!واقعأ مسخره است افت؟یتوان 

 ...گریاست د کیتار یکیتار

 ...و همراه با رعب و وحشت اهیس

 .مشهور ندارند دیبه صداقت آن ام یخطوط فقط رنگ هستند و ربط نیا

که زهر را جرعه  ییایرو به دن ,شد یچشمان من بسته م ,رفت یحالم هر لحظه باالتر م دنیکه با د سرعتش
امشب  نی... کاش خدا هممیدردها ,نشوم. کاش تمام شود داریگاه ب چیو کاش ه ,ختیر یجرعه به کامم م

 .ببرد نمیو مرا نزد مادر نازن ,ردیدستم را بگ

 ,اتاق  یگوشه  یشده  دهیاز هجوم آن موجود خم ,ترس خورده ام یرا که شب ها ییالال ,دارم ادیهم به  هنوز
 ...هم روند یو چشمانم رو ,تا وجودم آرام شود ,خواند یو م ,نشستیسرم م یباال

 الال گل پونه الال

 شهیآروم م ,مادر گل

 الال راحت بخواب الال
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 ...دختر من , زجانیعز

سوزانم در توانم  یمعلق بودن در هوا و بسرعت جابه جا شدنم را داشتم و اما قدرت باز کردن پلکها احساس
 .نبود

 ریامان قلبش ز یو کوبش ب مینیب ریز ,بود دهیچیتنش پ یکه بو ,امن است میم هر کجا که هستم جادانست یم
و اجازه  ,میاش سپر بود برا نهیکه سالها س ,بودم یدر کنار کس ییبه راه انداخته بود و من جا یگوشم سمفون

 .شوم نیغمگ یرود و لحظه ا میداد خار به پا ینم

از  میهمراه با سادگ یو آه حسرت ,شیبایز یسرم و رنگ ها یلوستر باال ریو نگاهم گ ,دورم پراکنده بود میموها
 . کرد شتریوترک قلبم را ب ,آمد رونیپردردم ب ی نهیس

و از آن زمان تا  ,مرا به خانه آورد ینگاه یحت ایحرف و  چیبدون ه ,که به هوش آمدم و سرم تمام شد شبید
 .از من نگرفت یخبر یر هستانداخت ب هیکه دوباره شب سا یاالن

خواستم  یو امشب را م ,کرده بود یتنم را زخم شیها انهیکه تاز یاالتیخواست رها شوم از فکر و خ یم دلم
 .بدون قرص و افکار آزاردهنده بخوابم

 ...ری. امشب پر بودم و سدنشانیهم زدن غصه ها و سرکش یهم وقت داشتم برا فردا

 نیا ,اورمیباال ب دمیترس یم ,میخورده ها ,ز غم وغصه و هنوز هضم نشده بودندا ,پر شده بودم شبیاز د یعنی
 .را که پنهان کرده است از من ییها ییبایبه لجن بکشم ز نیاز ا شیو ب یزندگ یخورده ها را به رو

 ...رندیگ یاندک قرار را هم م ,ندارند یکه اگر آرامش ییاز شب ها امان

دادم و زمزمه  ,گرفته بود یکه در قاب پنجره اتاقم جا یابه آسمان صاف و پرستارهو نگاهم را  میزدم در جا یغلت
 ...است کیکه طوفان دردها نزد نی. خوب بخوابمییتنها یشب ها نیهم نش یخوش دردها شب：کردم 

ن امانتان و همچنا یجان دهم در مقابل هجوم ب نیخواه یاگر نم ,میها یقرار یبه ب نیکن هیآرامش را هد یکم
 .با لبخندم قورتتان دهم و راحت تر هضمتان کنم

 یریبخو با شب ,دمیخواب شده ام کش یب یبر سر غصه ها یدست

 ...فردا ,و فردا هم وقت بود ,هم افتاد یرو میها پلک

 یبا چشمان ب ,نشاند یرا بر تنم م ینداشتم و چه لرز یسالم هم در نظرش جا یبه اندازه  یروزها حت نیا
 یتفاوت یشدم در پشت نقاب ب یا هیانداخت و چه بد که سا یم خبندانیعصر  ادیکه آدم را به  ,سردش تینها

 .کرد یرا پنهان م میها هیبر چهره ام که خون گر

 ...دردناک ییحس شدن قلبم و قهقهه ها یروزها من بودم و از کار افتادن مغزم و ب نیا

آورد و دردش  یبه ارمغان م انمیاطراف یکه درد را برا میروزها نیا یداشت سر خوش یقیدانم چه درد عم ینم و
با انگشتانش پاک کردن آن  ,نمیب یکرد نم یشد و گمان م یخاله م یپنهان یکه موجب اشکها ,بود قیآنقدر عم

 .میبرا ,کرد یرا که حرام شان م ییدهایمروار
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 شهیکرد و مثل هم یگران نظاره متازه عروس ن نیریداد و ش یم ریام لیمدام اخم پشت اخم تحو یعصب ییدا
گرفت تا دست  یکه سرش را باال نم ریبه ام دمیخند یانداخت و من م یشانه باال م الیخ یمتعجب و ب انیشا

 که ندیپختش را بب

مشت شده و  یو اما واکنشش تنها دست ها میخنده ها یشده خوابیب یهارا در کوچه میهاپرسه دیفهم یم
 .داشت قیعم ینش بود که نشان از زجرگرد یبرجسته  یرگ ها

 !را نداشت؟ تیواقع انیکس جرأت ب چیه چرا

قاشق را داخل فرو کرده و  قهیشکالت دردستم بود، که هر چند دق ینشسته بودم و ظرف وانیدر ا یصندل یرو
 .بردمیو لذت م کردمیمزه م رزبانیطعمش را زخوش عیما

 .کنم ریبه جانم سراز ینیریش یکم توانستمیکوچک که م یماده نیبا ا توانستمینم یگریبا کار د اگر

دوخت  کرد،یم یط نگیبه پارک دنیرس یرابرا اطیح ریکه مس یلینگاهم را به اتومب ،یباز شدن درب آهن یصدا
 .روزها پوزخند زدن نیو کارم شده بود، ا

تموم  خوادیم یمردم از گرما... کخدا  یشد: وا کینزد یشگیهم یباهمان سر و صدا قهیاز گذشت چند دق بعد
 ...خدابه دهیجواب نم گهید نمیپس؟کولر ماش رپزونیفصل انج نیشه ا

 .مانندش باال رفت: سالم چیق یناله یکه صدا چارهیب یفلز یصندل یو خودش را آوار کرد، رو گفت

 بابا... چه با ادب؟گفت: نه یور کی یو با لبخند دیباالپر شیابروها

 دیمانده از آن بود: تو االن نبا یبا مزه فورشدنیدهانم همچنان مشغول کگذاشتم و آب زیم یت راروشکال ظرف
 ؟یداشته باش فیخودت تشر یخونه

 ؟یریکه باشگاه نم یاونم وقت ؟یشکونیم میو سردم شانه باال انداخت و گفت: رژ یبه لحن جد توجهیب

 ؟یاریتم: آمار در مو به تمسخر گف دیمن باال پر یابروها نباریا

طرف خود ، ظرف را به چاندنمیپ یبرا دمیشا ایو  شدیرد و بدل م نمانیکه ب ییمحتوایب یهااز سوال کالفه
 ؟یدیشکالت مزه کرد و گفت: هوووم... از کجا خر یکم میبه قاشق دهن تیاهمیکشاند و ب

 !کردمیم امیبرات پ یگفتیم ؟یمداو جانیتا ا نیکردم و گفتم: واسه ا تیرا پشت گوشم هدا میموها

کامتو تلخ کرده که با نصف  یورود منتظرش بودم، گفت: چ یکه از ابتدا یتیو با جد دیخودش را جلو کش یکم
 حل نشده؟ نمیا

... اونوقت تیسرخونه و زندگ یاز آن را خورده بودم، افتاد و گفتم: چهارروزه رفت یمیبه ظرف شکالت که ن نگاهم
 دنبال ظرف شکالت من؟ ی،افتادیکن یتو خونت براشوهرت کدبانوگر ینیبش نکهیا یبه جا

 ده؟یخر رخونهیام یدنبال جهازت... مگه نگفت میپاشو بر -
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 یرواقعیغ انیخودش هم در جر نیریباشد که ش یمنطقیحرف ب توانستیم شیکیداشت و  لیهزاردل پوزخندم
 ؟یکن یراض دویام یبودنش بود: از شرکت چه خبر؟ هنوزموفق نشد

 .گفت: نه یحرکت نیرا محکم کرد به چشمانم و بدون کوچکتر نگاهش

 .یدرموردم فکر کن یتو هرطور راحت گذارمیو م ستمیمن خر ن نکهیا یعنینه  نیا

 .حق بده یکم نرودکه خواهرت نگران است و ادتی فقط

خود برسد و  یو او بهتر است به زندگدادم که خوبم  نانیکه در چشمانم مانده بود، اطم یفروغ مچهیهمان ن با
 .نشود رمیدرگ

 !!!گفتن دارند یها چقدر حرف برانگاه نیوا

فرداشب : پسکردیم ضیها خانه را از حضورش مستفشده بود که آخرشب ریام دیرا کنارم ماند و عادت جد ناهار
 ...نیایما هستن... شما هم ب یخونه نایامامان

داد سکوت کند تا چپ و راست  حیم و با سر موافقتم را اعالم کردم و او هم ترجنشاند لبیکوچک رو یلبخند
 .من مواجه نشود یبا پوزخندها رودیکه م

 . دیکش یام ماندن در خانه را نم حوصله

و  ,همانند نگاهش آن را از من محروم کرده  ریشکالت مخصوصم که مدتها ام دنیخر یتا به بهانه  برخواستم
 .بزنم رونیبود،از خانه ب میهاییتنها نینشهم روزهانیا

رها  مییطال یموها یبه همان رنگ را آزادانه رو یو شال دمیپوش ,رنگ بود  یاجلو بازم که سرمه یراحت یمانتو
 . کردم

 که تنها رنگ پر رنگ ,میبه زندگ ,کرد هیهد ریکه ام ییها رنگ

 !!!...بود یآن مشک ی شده

 دنیاز بوس بعد

 نیدانستم که ا یگرفت و من م یرا اندازه م میکه چشمانش قدم ها ,نینسر ی گونه

 .سر کوچه رفتم یبه طرف سوپر ,تفاوتم به او منتقل کرده یها را مرد در ظاهر ب ینگران

 .را به وجود آورده بود یکنسرت زنده و هماهنگ ,درختان یگنجشکها بر سر شاخه ها آواز

 یبه اندازه  یکه قدرت نواختنش حت ییارسطو یدم ودلم سوخت براز  ,کردند یکه خلق م ییبه نت ها یلبخند
طاقت فرسا با هنر  یکه بدون رفتن به دانشگاه و پاس کردن واحدها ,یموجودات کوچک و دوست داشتن نیا

 .نبود ,کردند یروح را نوازش م ,از جانب پروردگار است یکه لطف شانیذات

 از درخت یو برگ دمیپر
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 .پرنده ها و فرارشان شد دنیکه باعث ترس ,دمرو کن ادهیپ ی گوشه

 ستادهیو مقابلم با تعجب ا ,بسته بود یرا دو گوش شیکه موها بایز یدختر بچه ا یآمد متوجه  نییکه پا سرم
 .شدم ,کرد  یو نگاهم م

 دایبر گونه اش کاشتم با  یام را قورت داده خم شدم و بوسه اکه رفتم چشمانش گشاد شد و من خنده کینزد
 .دمیاش پاش دهیبزرگ به صورت بهت زده و ترس یلبخند ,از او نداشتم یخبر یکه از شب عروس هیهان

و آراسته مقابلش پا به فرار گذاشت و او خبر نداشت که خودم هم کم کم  وانهید یشخص دنیبا د دخترک
 .دمیترس یم میها یوانگید نیداشتم از ا

 .ماهت دخترم یکردم: سالم به رو یاصغرآقا احوالپرسگشاده با  ییبا رو ,داخل مغازه شدم یوقت

به  یحالبود، زدم ودر دل خوش به دشیسف یهاشیر یکه در احاطه اشدهیصورت چروکپرازمهر به یلبخند
 محبوب من؟ یداشت و گفتم: اصغرآقا چه خبر از شکالتا ینیپدر نازن نیاش گفتم که همچدختر هجده ساله

 ...یشیم ضیگفت: امان از دست تو دختر... زبونم الل مر داد،یکه سرش را تکان م یحالکرد و در  یآرام یخنده

اصغرآقا؟ پس چرا  شمیم ضیمن شکالت بخورم مر یعنیبه کمر گفتم: را در حدقه چرخاندم و دست چشمم
 ش؟یفروشیآخه به ملت م

کردم، ادامه دادم: بهداشت و  ییاشناس ییباال یهاقفسه نیکه شکالت راب ینازک کردم و در حال یچشمپشت
 .خبر کنم دیبا

 دکتر چه خبر؟ یاز خنده قرمز شده بود، گفت: الاله الله... از آقا میهایگکه بالوده رمردیپ

را از هم فاصله دادم:  میهازحمت لبام قرار گرفت و بهشده داریقلب تازه ب یجمع شد، و دستم بر رو امچهره
 .خوبه

را که چشمک زنان مرا دعوت به  یدست بردم و انواع تنقالت ,ها رفتم و عالوه بر شکالتهطرف قفسو به گفتم
 خوردنشان

 .کردم یمقابل اصغرآقا خال زیم یگرفتم و همه را رو ,کردند یم

 !؟یبخور یخوایرو مخدا چشمانش گشاد شدند و با بهت گفت: همه یبنده

جوان وارد شد و متعجب به من و اصغرآقا  یپسر نیح نیر همساکت مغازه رها کردم که د یرا در فضا امخنده
 .میتا مورددار نشد چونشونینگاه کرد: آره اصغرآقا... زودتر بپ

هل  رمردیها بود، کردم و پما جا گذاشته و جسمش کنار قفسه شیرا پ شیهاکه گوش یبه پسرجوان یااشاره
 .کنترل کردم میهالبام را پشتزحمت خندهبهها چپاند و من  لونیرا در نا هایسرعت خوراکشده به

 میدهایزدم به خر یآمدم و پوزخند رونیسرخوشانه از مغازه ب ,ها که کم هم نبودند لونیگرفتن نا لیاز تحو بعد
 .بودن گرفت یلیو دهانم طعم زهر تف ,شده بودند هیکه همه شان دو نفره ته
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را با دست  یدستم و گوش کیها را با  لونیو من نا دیام لرزمانتو بیاز راه را رفته بودم که تلفن در ج یکم
 .گرفتم گرمید

 آرام：تنگش بود یهر چند دلم اندک ,کند یرا شروع م شیدانستم که مؤاخذه ها ینامش و م دنیکردم با د یپوف
 تو دختر؟ ییکجا

 .و لبم را کج کردم ,را از گوشم فاصله دادم یگوش

 ...لو...االو：نبود یدختر عوض شدن نیا

 .بگو_

 بگم؟_

 ؟ینکش غیج نقدریا شهیم مهسا：بلندش و گفتم یشدم از صدا یعصب یکم

 بگم؟ یگیاونوقت م ,از ده روز زنگ زدم بهت بعد：بود دایپ شیاز صدا شیدلخور

 ؟یزن یحرف م تیبا منش یبگم؟ مگه دار یچ

 .دییبفرما ,زمیخوب عز لهیخ：یفقط کم ,حق با او بود یکم

 .رام ...دلم برات تنگ شدهآ یمعرفت یب یلیخ_

 انیو شا مانیاز کارها ,شدیم یحرص شهیهم ریو ام میکرد یم طنتیش نیریکه با ش میها یکودک ادی به
 .منم：و گفتم دمیجوب پر یکرد از لبه  یم قمانیتشو

 ...باهات سرلج افتاده یحساب یباشگاه؟ ارحم یومدیچرا ن_

 .یکن دور ها رو از نو شروع دیبهت که بابگم گفته

 هیکه پا ,بخورم یرا چه زمان یهمه خوراک نیا ,دست به دستشان کردم و فکرکردم ,ها لونینا ینیاز سنگ خسته
.. کج یفقط کم ,داد یمحلم نم یکم ,مراعاتیکه از قضا خودش هم دکتر بود و ب میهله هوله خوردن ها ی

 ؟یریمگه تو م ,ا：زدم و گفتم یخند

 .نکن آرام مسخره：گفت باال رفت و تیبا عصبان شیصدا

 "است؟ میمسخره تراززنده شدن کابوسها یزیچه چ"میبگو دیمقابلم و زبانم نچرخ کیش لیزدم به اتومب یپوزخند

 !از چشمانم ریغ یمن باشد و نگاهش نلغزد در چشمان یفقط برا ,اش قرار بود خنده

 !!!...بود و دستش یگرید یایاکنون نگاهش بند رو اما

را و قلبم از حرکت  گرید یبلوند شخص یموها ,کرد ینوازش م گرشیو دست د دهیرا چسبدستش فرمان  کی
 به ,شد رهیزده خ رونیاز حدقه ب یو شوکه شده و با چشمان ستادیا

 .در احقاق حق داشت ینداشته اش سع یو با تمام قوا ,کرد یجفتش م یبرا بیکه رق ییها یلوند
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 ت سرکشش قول و قرارها را و شرم زدهبه جف ,شد یمتذکر م شینفس ها نیآخر در

 .شیایح ینگاه ب یمعرفت یشد مقابلم از ب یم

 شیزندگان یاتیرا که عامل ح شیتا تپش ها ستادندیسرش ا یدکتر جراح ومتخصص قلب هراسان باال نیچند
 به ,زد یم بیو عقل نه ,به او باز گردانند ,بود

کرد و با سماجت  یمخالفت م میقلبم و اما احساس زخم در یتا ضربان بگ ,حواسم که نگاه بدزدد یب یها چشم
را به  یفیکث یآن که باز ,دور شدن یلحظه لحظه  ,و قصد داشت ثبت کند ,ستادیا یم زانمیمقابل نگاه گر

 .گذاشته بود شینما

 طیشرا نیکه در بدتر ,ستیزیهم خوب چ عقل

 یها یادآوریبا  ,کرد یم شتریآدم را ب داغ

 ن؟یدارد جز ا ییچه معنا انتیو خ ستیروز باق کیهنوز  هنکیو ا ,موقعش یب

 نیآخر لیندارم صاحبش را و من اکنون فقط شخص مقابلم که در اتومب ادیآمد که  یاز تلفن در دستم م ییصدا
 مدل

 با ,را که سهم من بود یعمه اش نشسته و لبخند دختر

 !نه ایو شناسم  یم ,کرد یبذل و بخشش م شهیهمانند هم شیها یقلب خوش

 !شناسم یرا نم او

 !!!؟ ستیاو ک اصأل

 ,گرید یاش به دختر فتهینگاه ش دنیکه با د ستیک او

 در وجودم اتفاق افتاده؟ یشتریچند ر یا زلزله

 گرفته؟ تمیتار شده و لبم ر دگانمید ,از خودم رینفر غ کی یسویدر حصار گ ,دستش دنیکه با د ستیک او

 عطر است؟ نیبهار است و او عاشق اپر ازعطر  میموها گفتینم مگر

 !چه شد؟ پس

 ...نیپخش زم یحس شد و گوش یب دستم

 یخنده ها ی مهیو خ ,بود میها یکه محل رفع خستگ یقدرتمند یبه دست ها ,خورده بود یگره کور نگاهم
 .شده بود الیناز یمستانه 

 ...شیدادن ها یومت کرد در مقابل آگاهبود خار شدنم را و مقا دهیقلبم داد که د لیدردناک تحو یشخندین عقلم

 میلحظه مرگ را برا نیشد که در ا یاست و کاش م چیدر پ چیمن پر از ابهام و پ یسرنوشت برا خط
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 !!!ستمینوشت...!من خودم را آماده کرده بودم و اکنون ناراحت ن یم

 .چرخد یدر نظرم م زیرود و همه چ یم جیدانم چرا سرم گ یفقط نم ستمین ناراحت

 .و کمرم از درد تا شده ,کشد یم ریت یفقط قلبم کم ,ستمین ناراحت

 ,ستمیاصأل ناراحت ن من

 .خشنود است رمیکه ام چرا

 .درخت را یتنه  ,و دستم چنگ زد ,نیپخش زم یها یگره خورد به خوراک نگاهم

 انیدر م کی میها نفس

 هم که یکیآمدند و آن  یم

 میرا که با نگاه باران یزیچ ,چرا که امکان داشت ,کند شتریتا دقتش را بداد به چشمان تارم  یهشدار م ,آمد یم
 !باشد یمعمول دید یخطا کی ,نمیب یم

 ,دمید یم شتریهر چه ب یول ,درست بودن حدسش را به او بدهم دیو نو ,واضح شود دمیتا د ,بار پلک زدم چند
 .کردم یکمر خم م شتریب

 .به حاشا نبود یازین

 .میکرد برا انیشکل ممکن خودش را ع نیبه بدتر تیواقع

 ردینگ ستادنمیرا به قلب در معرض ا ژنیورود اکس یتا جلو ,دردناکم گذاشتم  یرا از درخت کنده و بر گلو دستم
 و

ام را خم  ستادهیاندک قامت ا یکه به جان کندن ,داشت یتیچه اهم میگوش یطیشرا نیچن کیدانم در  ینم
خودم  واریو آهسته و با کمک د ,لرزانم استوار شدم یجمع کردم و به زحمت بر پاها نیکرده و الشه اش را از زم

 یبزرگ را به دوش م یغم شیها دهآخر نگاهش را که در عمق خن یلحظه  دمیانداختم و د اطیرا به داخل ح
لحظه  باشم. خداروشکرکردم در آن شیشانه ها یرو ینیسنگ گریخواستم د یکه نم ,دید یو کاش مرا نم دیکش

 .را باز گذاشتم اطینبردم و در ح دیکل یکه به بهانه تنبل

 ...دی. نبادید یحالم را م دینبا

تا ساختمان همانند قدم زدن در آتش جهنم عذاب آور بود و قطعأ من اکنون در جهنم  اطیدرب ح نیب ی فاصله
 !!!بودم ,خداوند یوعده داده شده 

 ...به اتاقمتا وارد شدن  دمیعذاب را به جان خر نیا

 . کرد یکف اتاق برخورد سخت یها کیرفت و زانوانم با سرام میپاها توان

 .در دستم نگاه کردم یگوش یباتر به
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 !...؟ایبو بخاطر داغون شدن تلفنم بود  نیا ایکردم و آ یجگرم را استشمام م یسوختگ یبو

 .اعصاب متشنجم نداشتم یرو یو من کنترل دندیلرز یبه شدت م دستانم

 ...مرد من بماند ,قراربود مرد من باشد ریرفت و ام ینم یجا یباتر ,کردم یچه م ره

 یمن رسم نامرد مرد

 ...شناخت ینم

 ...دانست ینم گرید یبام یمن نشستن رو مرد

 ...روز کی یبرا یبود حق ندارم از او دور شوم حت گفته

و تنها درد را با  مینشد برا یکه مرهم ,م بودنمانمحر  یبه انقضا ,روز مانده بود کیبود و هنوز  میموها ی دلداده
 .دمیآن را در آغوش کش عانهیبه ارمغان آورد و من مط میبرا ییطال ینیاحترام در س

 .آشناتر مشامم را پر کرد ییآشنا چنگ زد آن قطعه کوچک سرگردان را و بو یدست

را  شانیها هیکه خون گر یو چشمان ,ختمدو ,گرفته بود یرا به باز شیگلو بکیکه س یپر آبم را به درد نگاه
 یمخف

 .کردند یم

 از خون ییایدر در ییگو

 .ور بودند غوطه

 .شد خراب：و من قطعأ در حال احتزاز بودم. لب زدم ,در نگاهش ,زدیدودو م نگاهم

 در ,و سرگشته مبهوت

 ...دگانمیجان گرفت در مقابل د یزیو پرصدا رها کرد و چ نینفسش را سنگ ,میها یوانگید

 به دستش افتاد و نگاهم

 .آزرده ام را در آغوش گرفتند یگوش ها میها دست

 .تر از آن بودند که از ذهنم رخت برببندند یبار آرام نوازششان کردم و اما صحنه ها واقع چند

 غلط ریبر تصاو محکم

 .را گرفتند میجلو ,قدرتمند یزدم و دستان میها گوش

 داخت بر اعصابخط ان شیخفه از فشار بغض ها یصدا

 ...گوش بده امآر ：امگرفته شده یباز به
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 دادم؟ یچه گوش م به

 هم مانده بود؟ یحرف مگر

برد مرا  یکه به اغما م یگرداب انیهمه وقت کجا بود که اکنون در م نیا ,قرار به حرف زدن و گوش دادن بود اگر
 قد علم کرده بود؟

 و من اوردیرا ب فشیک ,خواست نیسراز ن ادیهراسانش کرد و با فر ,خس دارم یها نفس

 خواهد یدانستم م یم

 به سراغم یدیشد یعصب یحمله  ,را نکاریکرد ا یکه اگر نم ,کند قیبخشم را تزر آرام

 .آمد یم

 ,قدرتمندش پناه بازووان

 .شد میها یپناه یب

 در حفظ غرور شیو با تمام سع دیآغوشش فشردم و باالخره بغض مزاحم ترک انیم

 .داشت یلرز جانکاه شیباز هم صدا ,اش مردانه

 !...کشد مرا یدانست نبودش م یآرامم کرد و او که م یقدر نیکرد و هم یرا نوازش م میموها

 او هم همانند من در انگار

 ...... نفس بکش... آرام نفس بکشزمیبشم عز فدات：بود یخفگ ی آستانه

صورتم را در  ,شتاب زده ,خوشحال از راحت شدنمگشود و او  یرا اندک میقربان صدقه ها راه تنگ گلو نیهم
لبش خط  ,گریو هزار مفهوم د ,از غم و درد و اشک و حسرت ,شده ینقاشیدستانش گرفت و با صورت انیم

ناموفق بود در  دکر  یکه م یرا داشت که با تمام سع یو انگار قصد به نماش گذاشتن لبخند ,گرفت
 ...ونمزنم دردت به ج یآمپولتو م االن：انجامش

و  ,میکرد یکه تحمل م یتمام آن حجم درد انیراه تنفسم باز شود و در م یکرد تا کم لیرا به عقب متما سرم
 .رمیمی...میم：گفتم یبه جان کندن ,بسته بودم مانیمن انگار کمر به قتل هر دو

که کم کم نور را  ییباز شک زده، زل زد به چشم ها یبا دهان ,تنم شد و مبهوت جمله ام تمیتنش هم ر یآن به
 .بردند ادیاز 

 ...در خاطرم ,ثبت شد نشیو تنها نگاه غمگ یکیغرق شدم در تار ,یآر

 چشماتو واکن حاال

 به من نگاه کن یکم

 مونده عهیود شتیاز وجودم پ کهیت هی
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 ...دست تو امانتم

 ...هم به دست خدا تو

 !!!دوزمت به فردا یم

 ...یروز هی ادی یم فردا

 سافرم یای یم یوقت

 نره ادتی یسوغات

 یروز هیکه  یهمون

 ...راحت ی... بردیدیخند

 نخند آشنا بهم

 بهیغر یشد یوقت

 ...دارم آرزو منم

 ده دوباره یم خدا

 ترک خورده را قلب

 تو خودت هم ندفعهیا

 ...یشیآروم م کنارم

 دل شکستت گهید

 ...یتنها بر ادی ینم

 !...شب چشمانش شد و من مردم یاهیبه س میایدن

 .گذاشتند ریجدا شدنم از ام کیو مرا در قبر تار مردم

 .دمیشن یو نه م دمید یم نه

 .یکیسکوت بود و تار فقط

 .نا گفته یاز حرف ها ایدن کیبا  ختهیدرآم یسکوت

 .هیپر از گال یسکوت

د که چه ش ایو خدا ,گرفتم یاز او م یرحم یانتقام را با ب نیرا و من ا ریکشت ام یکه با چشمانم م یسکوت
 د؟یرس یاز نابود ینقطه ا نیچن کیعشقمان به 
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 شود؟ گرید ینوازش نگاه شیو نشنود و دست ها ندیرا چه شد که چشم قلب عاشقش را کور کرد تا مرا نب ریام

 میکس یباخت و باتالق ب نیدل و د یبه اشاره ا ,در ثابت قدم بودن شیآرام را چه شد که با آن همه ادعا ,ریام
 .شدند میسکوت زخم دار لب ها ,جواب ذهنم یب یرد؟ سؤال هاتر ک قیرا عم

 .و مرا با خودش برد دیلباسم را پوش خاله

خانه از ابتدا هم متعلق  نیزد که ا بمیو چه بد که باز هم عقل نه ,خواست یخانه نم نیمرا در ا یکس گرید ییگو
 .نبودم شیمدت ب یطوالن یهمانیبه من نبوده و من م

و دست نوازش نگاهم را بر  ,استراحتگاه چند ساله ام یخاطراتم از نقطه نقطه  یکردم به رو را نوازش حسرتم
 !!!...یمواقع دل تنگ یام کردم برا ینیب رهیرا ذخ بیس یدرخت ها یو بو دمیسر گلخانه ام کش

 نگاهم نکرد و اما یتکان نخورد و حت ریام و

 .افتاده اش قلبم را به درد آورد یها شانه

 از سیبا صورت خ نینسر

 نهیکه سنگش را بر س یریکجا رفت ام" میبگو , دیو زبانم نچرخ ,دیصورتم را بوس شیها اشک

 "افت؟یرا  نمیگزیچه راحت جا یدیتواند. حال د یبدون من نم یخاله؟ تو که گفت ,یزد یم

 ...نگفتم

 ...آخر قلب مادرم را بشکنم یلحظه  نخواستم

 را پاک شیاشک ها نیریش

 زد و یو حرف مکرد  یم

 انیو در م دیخند یم

بزرگ  یکرد و خودش با غم یم رونشیرفت و خاله با سرزنش از اتاق ب یاش باال م هیگر یصدا ,شیها خنده
 نگاهم ,شیبایدر چشمان ز ,که خانه کرده بود

 کرد و دستم را مهمان یم

 لجم ,ارزشم یمادرانه اش و من از خود ب یها نوازش

 .بودم گرانید یسربار زندگ گرفت که تمام عمر یم

 .دمید یرا نم ریام

باد  بیعج رتیآمدنش را به خانه شان ممنوع کرده بود و من ماندم و غ انیکه شا دمیزمزمه اش را شن یعنی
 !!!...میبرا الیخ یب انیشا یکرده 
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 دانست ینم انیشا ایآ و

 من است؟ اتیاش نبض ح پسرخاله

 م؟آور  یدانست که بدون او هوا کم م ینم

 !...کرد یمحروم م دنشیطور قاطعانه مرا از د نیکه ا ,دانست ینم قطعأ

 خاله یدلم برا انیم نیا در

 .و پا سوزم شده بود دهیخواهرش کش ادگاریکه دست از  ,سوخت یم

 .آن من بودم ,بود ,دینبا یشدم ازخودم و اگر کس زاریب

 ...رفتمیم کاش

 .دستم را گرفت ریو ام ستادندیمقابلم ا که گفتم قصد رفتن دارم و همه یزمانهمان

 !!!رفتمیم کاش

 .کردمینم یزیریدستانش پ یقلبم را در انحنا گاهیجا چگاهیه کاش

 !...شوم بودند یخبر ,آور امیرا داشتند و انگار پ میقصد خروج از راه گلو ییآمدند و گو یها باال م دلشوره

 .را بر لب رسانده بودند شدند و جانم یم نییدلم باال و پا یرو خاطرات

 و ,گرفتم ,جا خوش کرده بود بیروزها در قاب چشمانم عج نیکه ا ,از قاب پنجره چشم

 به بدن کوفته ام از یحرکت

 !...کردم ینیگوشه نش نیریماه را در اتاق سابق ش ایهفته  ایدانم چند روز  یجا نشستن دادم و نم کی

 .پناه برده بودند گرید ییبه جا ,از من خسته شده شیالدر سکوت فرورفته بود و به گمانم اه خانه

 ییروین ,سالن که شدم وارد

 .کرد تیرا به طرف آشپزخانه هدا میها قدم

 !...آشپزخانه نظرم را جلب کرد یورود یکنار پله ها زیم یرو یپاکت

حاال که برخواسته  ,شستنن کجایاز ماورأ مرا بعد از مدت ها  ییرویشدم و انگار ن دهیدانم چرا به سمتش کش ینم
 .کشاند یبه سمت آن تکه کاغذ م ,بودم

 .متعلق به فرهاد باشد دیو حدس زدم که شا ستیگرفتمش متوجه شدم که کارت دعوت عروس یوقت

 !...نشد جادیا یرییصورتم تغ یدانم که در اجزا یزدم و م یلبخند

 فرهاد به خوردم زیتجو بود که به ییو داروها یاز ضعف بدن یلرزان که ناش یدستان با
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 !!!...به خود گرفت تیاز واقع یداخل آن خنده ام رنگ الیو ناز ریاسم ام دنیو با د ,آن را گشودم ,دادند یم

عروسش  یو فقط جا ردیبگ یعروس نیریش یو او قصد داشت که بعد از عروس شیشدم از خوشبخت خوشحال
 !...نداشت یچندان تینکته اهم نیعوض شده بود و ا

که  ,کردم یروانشناسم شرکت م یدر جشن عروس دیو من حتمأ با ,مقابل چشمانم به رقص درآمدند لماتک
 !!!...یزندگ کی یبودم به اندازه  ونشیمد

 !!!...شد یمحسوب م یادب یو نرفتنم ب میدعوت فرستادبرا کارت

 .شود یقطعأ عمه از رفتنم ناراحت م اما

 .رضا نبود رمیشدن ام تیبه اذ دلم

 و من دلم ,زد یسرکوفت م ریبه خاطر من به ام شهیهم هعم

 !!!...ردیعمه قرار بگ یها نهیک ریت یمورد حمله  شیآمد در شب عروس ینم

 .انگشتانم نیبود ب دهیشدند و کارت همچنان چسب زانیاز دو طرف بدنم آو دستانم

 .وارد حمام اتاقم شدم میها را باال رفتم و مستق پله

 .از زمان متوقف شده بودم یادر نقطه ییگو

در  گرش،ید یمهیاز دست دادن ن یهاهیناباور کنار ثان یانداشت و آرام در لحظه یمفهوم میو مکان برا زمان
 .خانه مرد کینزد یروادهیپ

راه  یباق یبرا ینفس گریو من اما د دندیدو هاهیچقدر بعد از آن لحظه ثان دانمیو نم هیسا کیاز آن شدم  بعد
 .تمنداش

 دادم به یم انیپا من

 .رمیگ بانیگر یها یاهیس

 .راهمان نباشد یادامه دهنده  گرید یتا کس ,بردم یگرفتم و با خود م یرا در آغوش م میخانوادگ موروث

 .بودم یم انیپا ینقطه  من

 .ها را یروز اهیس ,تر تمام کنم نیتا مطم دمیهم کش گریرا بر دست د غیاما ت ,داشت درد

 .کرد نیرا رنگ دیها و کاغذ سف یاهیتمام س یبه رو دیاشخون پ رنگ

 . و ممنونش بودم شیبایزدم به اسم ز زل

 .و عشق را یزندگ یحس کنم معنا یتا کم ,گذاشت نکهیخاطر ا به

 .دیخواهد رس یقطعأ به خوشبخت الیو با ناز افتهیرا  شیزندگ یبودم که عشق واقع خوشحال
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 !!!...را از بابت خودم ناراحت نکنم یکس الیتا خ ,راحت بستم الیرا با خ چشمانم

 .هماهنگ است شینفس ها تمیقلبم با ر یدانست که تپش ها یم

 !شد...؟ یبدون او قلبم با کدام نبض کوک م گرید

 .با اصالت و خانواده دار بود الیناز

 !...بود و بس یجوان یما نا پختگ عشق

 !!!عشق نبود اصأل

 .نازک را پاره کرد یرشته  نیو ا ,زودتر از من به خودش آمد ریکه ام ,هوس زودگذر بود کی

 .ستین نیجز ا تیو اما واقع ,ردیاست که عشقمان نام هوس بر خود بگ فیح

 !...مطلقم چیه کیزجر دارد و من بدون او  گرید یبه آدم یوابستگ

 .در هوا معلق است یهدف و مقصد چیکه بدون ه یبادکنک هیشب قأیدق

و با  دمیگردانیبازم م،یگرفته بود شیکه پ یاشتباه ریو هم خودم و هم او را از مس آمدمیه خود مزودتر ب کاش
دفتر  شیروزها یعاشقانه یها با ترانهو شب زدیکه از آن دم م یزودگذر یبه عالقه زدمیدامن نم میهاذوق
 .کردمیعشق را سرخ نم دیسپ

قلب من هم  یو تپش ها ,ندارد ییبدون جفتش معنا یزیهر چ زد و ینم گریکه د یاتیشدم به نبض ح رهیخ
 !!...داد یستیرا در ن حشیترج ریبدون ام

 !...از ما بکند یادی ادتیروم آنجا که  یم

 !!!گه گاه نظر بر ما بکن ,روم در آسمان یم

 ...بودن تو با دگر من سوختم یهوا در

 تو یرو نمیاز آن باال بب ییروم جا یم

 برفت ییبر باد رسوا خاکسترم سوختم

 اری یرو نمیمن بب ,رمیرا بونه بگ باد

 ...بال و رها بودم سبک

 یپاها یداشت و سرم رو انیجر ,بعد از سال ها درد و رنج در سلول به سلول بدنم یوصف ناشدن یآرامش
از  یکی ,رده شدنبر لب داشت . شاد بودم از برآو بایز یبلندم را و لبخند یموها ,کرد یمادرم بود و او نوازش م

 دنیکه د ,بزرگم یآرزوها

 .مادرم بود ییاهورا ی چهره
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از نظر گذراندم و نگاهم را به چشمان درشت  ,بودم دهیو سرسبز اطراف که تاکنون مثلش را ند بایز ی منظره
 .تو خشنود اس یراض تینها یکه ب ,بود دایهو شیبایز یو جوان تر شده بود و از چهره  باتریمادر دوختم. ز

 .دل تنگت بودم یلیخ ,جون مامان：بر آن کاشتم و گفتم یرا گرفته و بوسه ا دستش

 سرم نشسته و با لبخند نگاهم یاز آن ها باال یکیبودم و اما اکنون  دهیها را ند فرشته

 ...وقت رفتنه گهیخوشگلم... د دختر：کرد یم

 .بودم دهیبود که تا کنون شن ییصدا نیخوش آوا تر شیصدا

 .را نوازش دهند میگوش ها شیتا نت به نت صدا ,صحبت کند میطور برا نیشتم تا ابد همدا دوست

 ...اما جمله اش و

 ...کردم داتیمامان جون...؟! من تازه پ یبر کجا：دستش را و برخواستم و گفتم ,چنگ زدم هراسان

 ...خواند یدور نامم را م یفاصله  کیاز  یبود و اما کس یخود زندگ لبخندش

 !!!کوتاه و من کجا بودم...؟ دارید نیاز ا دیو دلشوره امانم را بر ,مچاله شد قلبم

 .ستمیبلند نگر دیرا به جانب صدا چرخاندم و دوباره به مادرم در آن لباس سف سرم

 .کرد ینم میبه التماس ها یاز من فاصله گرفته بود و اصأل توجه ا یلیخ

مرا هر لحظه از  ,ستیدانستم منشأش چ یتا آن صدا که نم ,فشردم یرا م میو گوش ها ,زدم یرا زجه م نامش
 .مادرم دورتر نکند

 باز هم از دستش بدهم، ,افتمشی ینداشتم حاال که بعد از سال ها دور تاب

 .شد یتر م کیهر لحظه نزد ,آورد یکه نامم را بر زبان م یکس یاما صدا و

 .بود نیریش ی هیگر یصدا ییوو صدا گ دمیدو ,آمد یکه از دور م یبه طرف نور سرگردان

خورده بود و و ترک دهیوچشمانم در مقابل نور واکنش نشان دادند.لبم خشک ,دیچیدر تمام وجودم پ یدرد
 .کردم یم یدیشد یاحساس تشنگ

 ریدرگ رحمانهیمغزم را ب یهارا که عصب یمزاحم یصدا نیدردناکم را به اطراف چرخاندم تا صاحب ا چشمان
 !مابیخودش کرد ب

 .اش افتاده بود ینیبود و با دستمال به جان ب نییپا سرش

 .گونه بود نیا یبچگ از

 یبه زحمت از عهده  ,خورد یسرما م ایکرد  یم هیکه گر یمواقع

 !!!کنترلش کند یتا در مواقع بحران انیشا یبود برا یزیهم دست آو نیآمد و هم یبرم شیها نیف نیف
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 .بودم افتاد دهیآن دراز کش یکه رو یم به سرم در دستم و تختنگاه ,دهان باز کنم نکهیاز ا قبل

 .آوردم ادیرا به  زیاز نهادم برخواست و همه چ یآه

 !تمام در قلبم فرو رفت و من چرا زنده بودم؟ یرحم یبا ب یزیت غیت

 هم موفق نبودم و صد افسوس که چشمانم یکار کوچک نیچن کیدر انجام  یخودم که حت یبودم برا متأسف
 !... زجرآور گشوده شد یایدن نیا یدوباره به رو

 زم؟یعز یشد داریب_

 .ستهیگر یادیمدت ز ,داد یو نشان م ,بود یزده اش خفه و تو دماغ جانیه یصدا

 لبخند کیاز  یو طرح ,به شدت قرمز شده بودند چشمانش

 .کرد یم ییجان در صورتش خودنما یب

 ...آ بآ：از کردمزده ام را از هم ب ابانیب یزحمت لب ها به

 .گشت ,که کنار تختم بود یبه دنبال آب یجیشده برخواست و با گ هل

 !هم حرصم گرفت و هم خنده ام ,که تمام تنم درد بود و سوز  یطیآن شرا در

 ,دنیدور خودش چرخ یاز کم بعد

 .تا راحت باشم ,تخت را باال آورد یو کم ,افتاد وانیچشمش به آب و ل باالخره

و به باند  دمیچهره در هم کش ریو من متح ,دیچیدر عضالتش پ یدرد ,باال آوردم وانیگرفتن ل یبرارا که  دستم
 .انداختم نییو شرم زده سرم را پا ,دستم نگاه کردم

 کردم؟ ینگاه م هیدر چشمان بق دیدو دستم بسته شده بود و من چگونه با هر

 !باشد؟ دهیفهم ریمن! اگر ام یخدا یوا

 به وانیکه ل ,بردند یبا هم به سر م یسختدر جدال  افکارم

 .که گرفته شده بود شیبه چشمان آسمان ,و نگاهم گره خورد ,دیچسب میها لب

را گرفته  میگلو ی قهی ,میداریب یکه از لحظه  یاز آب را با بغض یو جرعه ا دگانمیپرده انداخت مقابل د اشک
 و ,بود

 ：و طلبکارانه گفت ,شد شیبایصورت ز تنیاخم ز ,که نشست شیقورت دادم.سرجا ,فشرد یم

 شد؟ یم یاومد اتاقت چ یدادن داروهات نم یبرا بهیاگه ط یدون یم

که هم زمان با به هوش آمدنم ذهنم را مشغول خود کرده بود  یسؤال یپاسخ برا افتنیکردم از  یزیر اخم
 ..."بهیط"
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 و نجات گرانیهم کمک به د شهیدانست که هم یم کاش

 !!!...ستینشان خوب  جان

 یو زندگ ,دهیآن شخص به آخر خط رس یعنی ,افتی یتیوضع نیچن کیرا در  یدانست که اگر کس یم کاش
 .ندارد یمفهوم شیبرا گرید

 ...کاش

 .دیکه با یزیهمون چ_

 و من ,به چشمان سوزانم دیرا کوب نشیو خشمگ یجد نگاه

 ست؟یچ یبرا گریسوزش چشم د نیدانم ا ینم

 !...دانم یم دمیشا

 "روبرو شوم؟ هیمن چگونه با بق"از دلم برخواست  یا ناله

روزها چقدر خودم را لعنت  نیو من ا ,سرخ شد دشیو صورت سف ,مینادان حیبه توج ,باال رفت یاندک شیصدا
 .کردم یم

 ؟یهم فکر کرد هیبه بق چیه：اوردیمرا به خود ب دیتا شا ,را در هوا تکان داد دستش

 که دوست دارن؟ ییکسا به

 داره؟ یچه حال شبیمامان از د یدون یم

 اره؟ین ریسر ام ییو گرفت تا نره بال انیشا یچندبار جلو دیام یدون یم

 !...ریام آخ

 .نیریرا ش میدردها اورین ادمی به

 .نمود یرا هم زخم میگلو ترششیکه ن ,را در قلبم فرو کرد یریت اسمش

 .من ریشود و خانه قلبش مأمن آرامش غ گرید یدختر یهاایرو دیسوار بر اسب سف یرفت تا شاهزاده  یم ریام

 !زد...؟ یاو هم حرف م یبرا

 شد؟ یم ایبم و مردانه اش غرق رو یهم همانند من مست صدا الیناز

 کرد؟ یم شیچرک خوردن ها چیساندو ی هیها و پا یرا هم همانند من مهمان شبگرد او

 ,یمن بعد چه کس یراست

را سهم دستان  شیو او بوسه ها ,داد یدردناکش را ماساژ م یها قهیکرد شق یم عود گرنشیرا که م ییها شب
 کرد؟ یجز من م یچه کس فیظر
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 !!!...الیناز

 .کور خواستنمان زده شد یو گره  میبه هم برخورد ,دور یاز دو نقطه  ما

 دیبا او را تا شا یندگتمام خاطرات پانزده سال ز  ,کند یمرور م خوردهالبیس یروزها نیذهنم در ا ینقطه  نقطه
 .ابمیرفتارش ب یناگهان رییتغ یبرا یلیدل

مغز  یپر قدرت دوست داشتنش پاره کرد و سر و صداها یچیگره کور احساسمان را با ق یکه به آن ,که بود الیناز
 .کرد ینم یافاقه ا ,نمینش لچریو

 چه قدر هم که پرسه هر

 !!!...دمیرس ینم میکس یجز ب یا جهیبه نت ,گذشته نیریخاطرات تلخ و ش انیزدم م یم

 !!!...کم هم بود شیو از نظر من درصد تلخ ,طعم زهر گرفت دهانم

 همه فکر را نیوقت فکر کردن به ا یو من ک ,را به چشمان غم زده اش دوختم نگاهم

 !ن؟ی، نازن داشتم

 در آن لحظه فقط رفتن من

 .خواستم و رها شدن یم

 یاز آن را در خود نم یکه متأسفانه من ذره ا ,خواست یم یانرژ یکل یعصبان نیریش نیزدن با ا حرف
 .نیریتمومش کن ش لطفأ：افتمی

 یرا برسرم خال شیهاحرص یماندهیتا باق ,دهان باز کرد یا هیچند ثان یو بعد از مکث ,را به هم فشرد شیها لب
 .در مانعش شد یکه صدا ,کند

 ختنیدرد ر ,و بس بود رندیدندان به جگر بگ یتا کم ,به چشمان نافرمانم ,دور اتاق و امر کردم ,را چرخاندم نگاهم
 ؟یچرا خبرمون نکرد نیری...شزمیعز یشد داریب ,ا：مهربان یفرشته  نیبه جان ا

را بر گونه  یو قطره ا ,دیکه فشارش نفسم را بر ,ام قرار داد نهیرا بر س نیسنگ یوزنه ا نشیگرفته و غمگ یصدا
 !...خانواده و تازه عروسشان بودم نیا یشرمنده و من  ,ام غلتاند

 یکه از طرف چپم برم ییو حواسم به صداها ,مارستانیب یبه درخت کاج در قاب پنجره  ,دوخته شده بود نگاهم
 . خواست

را بر قلب  میکه دردها ,میاشک ها لیخروج س یاجازه  ,و دست گرمش ,بود نیریرفتن ش غامیدر پ یصدا
 ......خاله...من دوستش دارمخاله：کرد و خودم را پرت کردم به آغوشش یم لیتحم نشینازن

 ,ادامه دادم ,ژنیاکس یذره ا دنیبلع یجان کندن برا انیو من در م ,کردند یراه نفسم را تنگ م میهق ها هق
 ...گفت دوستم داره خاله：ینامروت نیا نیاز بار سنگ ,تا خالص شوم

 ...حق دور موندن ازشو ندارم گفت
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کم بودم  خاله：و گفتم ,دیخر یرا به جان م میخوشرنگش را که رنگ اشک ها یتابستان یزدم مانتو گچن
 ...براش...کم بودم که راحت ولم کرد

 ...تونم ینم

 ...تونم ینم گهید نویا

 شیاشک ها لیدستانش گرفت و من تازه متوجه س انیدلم را در م یبا زخم ها ,شده بود یکه نقاش صورتم
 یو من چه ب ,نکرد هیتنها دخترش هم گر یدر شب عروس یو او حت ,بود یمهربان یزن اسطوره  نیو ا ,شدم
طاقت  یدون یخوشگلت بشم نازگلم ...تو که م یچشما یفدا：کردم یم قیتزر نشیدردم را به وجود نازن ,رحم

 دق کنم؟ یخوا یاشکاتو ندارم... م

 نوازش فشیلط انگشتان

 شدند چهره مان از هجوم یو پاک نم میکردن اشک ها پاک یکردند صورتم را برا یم

 ...درد ها یرحمانه  یب

 ：لرزانش گفت یهمان صدا با

 ...هممون...تنهاتمیکنارت ما

 ...میزار ینم

 ：قلبش و ادامه داد یبر نا آرام ,دیآ قیتا فا ,دیآرام کش ینفس

 ...قشقرق به پا کرد رونیاون ب فرهاد

 ...ریسراغ ام رفت

 ...یش کیبه دخترمون نزد یندارگفت حق  بهش

 ...یندار یخانواده ا گهید گفت

 ...یدور ما رو خط بکش دیبا گفت

و سرم در حجم آغوش مادرانه  ,را باال برد مانیهر دو یناله  یکه صدا ,درد داشت  دنیخط کش نیا بیعج و
 .اش فشرده شد

 !شدم یحذف م شیپانزده سال پ ,شود دهیکش یخط ,اگر قرار بود کاش

 یخانواده  نیسر راه ا ,خارج شهر یکنار آن جاده  یزییشد تا در آن روز سرد پا یم دهیخط کش دیمن با دور
 .گرفتم یمهربان قرار نم

 رنگ ریخط ها د یبعض

 !!!...ستندین دییمورد تا گرید ,رنگ گرفتند یو وقت ,رندیگ یم
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بر سر راه احساسش  یتا مانع ,کرد یم و قلبم هر لحظه کمرنگش ,دیکش ریکه فرهاد به دور ام یخط همانند
 و مدام پرش ,نباشد

 دلش را به نگاه یبه آن طرف خط که بند کند دست ها ,زد یم

 .معشوق ی سرمازده

 .را حق خود بداند ریو ام ,تمام موانع را ,ردیبگ دهیناد ,دل من خوب بلد بود خط

 یگوش ها یصوت یو پرده  ,دیکش ادیدرونم فر یزیچ

 .پاره کردام را  آزرده

 .حق من نبود ریام

رها شده آن طرف خط تنها  ییو مرا با دست ها ,دیبه دورم کش یتیگ یرنگ ها یپررنگتر از همه  یقرمز رخطیام
شده  انیکه در چارچوپ آن نما یشخص نیدلم از نبودنش. درباشتاب باز شد و ا یتمام غصه ها انیم ,گذاشت

 !است؟ انیاست، شا

 !خودمان است؟ انیپسر شا نیها متوقف شدند و اباز ماند و اشک دهانم

و چشمش که به  خوردیچند روزه بران به چشم م یشیرانداخته بود و ته هیاز حد برصورتش سا شیب یخستگ
 .مشت شدند شیهاو دست دییهم سا یبازم افتاد، فکش منقبض شده دندان رو یهاچشم

 ...... مامان جانانیگرفت: شا شیاهطرفش رفت و از شانههراسان برخواست و به خاله

سرم چسباند و پشت واریاش مرا به دخون نشستهبه یهاطرفم آمد و چشمبه یآرامخاله را پس زد و به دست
 !پسر را چه شده است؟ نیا

 انیزده: شامن وحشت یرو زدمهیتخت گذاشت و خ یرا لبه گرشیدسرم و دست یباال وارید یدستش را رو کی
 ...جان

 رونی: برو بدیغر د،یچرخیصورتم م یتک اجزاتک یکه نگاهش رو یاش درحالشدهبهم قفل یهادندان انیم زا
 .مامان

 ...آخه یچقدر گرفته بود و انگار زخم داشت: ول شیصدا

 .باالتر رفت: مامان برو یکم شیصدا نباریا

 شیاش دوختم: تو پباز شده یقهیرا به  خارج شد از اتاق و من نگاهم د،یکه خاله با ترد دمیچشم د یگوشه از
 ؟یکرد یخودت چه فکر

و خالص ...  یزنیرگ م یبود، دوختم: فک کرد سابقهیب یتیکه غرق عصبان شینگاهم را به چشمان جد جیگ
 هوم؟
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 یکنیلرزاند، تخت را: تو غلط م ادشیفر نباریکه ا کردمیبهم فشرده نگاهش م ییهادرسکوت و لب بازهم
 !!!یکنیچرند م یخودت فکرا یبرا ینیشیم

 .داخل اتاق و نامش را زمزمه کرد دیپر یبود که به آن ستادهیپشت در ا ییبلند بود و خاله گو یلیانگار خ دادش

کامال  یگردنش و جمله یبرآمده یهااش را تار کرده بودند، زل زدم به رگاز اشک که چهره یااما باهاله من
تخت بود، گردنش  نیرو ا نیریتو ش یاز آن محرومم کرده بود: اگه االن جا یها حسابسال نیاش که در امؤدبانه

 .کار احمقانش یبرا شکستمیو م

پسر از هفت  نیبار توه دنیبود به دوش کش نیاز حد سنگ شیغرورم ب یملحفه فشردم و برا یرا رو دستم
 .آسمان آزاد مقابلم

... یندار یمن فرق یبرا نیریو گفت: تو باش دیها را کشده و انفرو بر  شیرا ست کرد و دست در موها قامت
 آره؟ م؟یکنیم یگذاشتت رفته ماهم پشتتو خال زیچهمهیچون اون ب یفک کرد

 یهااشک ستدویاش بازده یزده جلو امد تا مقابل پسر به جاده خاکوخاله وحشت دیکوب واریرا درد دستش
 یاحمقانه کل یمهمون هیخاطر : مگه به شیتابیتند و مظلومانه زل زدم به براه گرف یبدون مقاومت نباریسوزانم ا

 ...... آره حق با تو بود ؟یسرزنشم نکرد

 پات؟ ریز یشد که خودت منطق و گذاشت یچ اما

 یدلم جاپهن کرده بود، ذوق یکه گوشه یکم یعالوه بر دلخور شیهاتوجه نیکه از ا گفتمیبود اگر م یبدجنس
 میو مهربان برا یرتیبرادر غ کیاو  شیهایتفاوتیر دلم سو زد و چقدر خوب بود که در پس تمام بهم د بیعج

 .بود و من چقدر غافل بودم از او

 میهااشک یرو دهیکوتاه و رنج یگردنش و با نگاه یرو دیصورتم کرد و پالک الله نشانش رقص کیرا نزد صورتش
 ...دستم به خون آلوده بشه یخوایغلطا نکن... نکن اگه نم نیاز ا گهی... دیزیزمزمه کرد: برامون عز

 .اش بودبرادرانه یهاتوجه ینیریاز اتاق محو شد و قلبم همچنان مشغول مزه کردن از ش یو به آرام گفت

و معادله  دیبلعیم نیریش یرا برا شیهاکردن یبرادر صانهیحر میهااز آن نداشتم و چشم یکه درک یحالوت
 !روز کی یبرا یحت نیریمن و ش یجا ضیتعو یابر  ساختیم

تخت  یمرجان دادم و او هم لبخندم را پاسخ گفت و در کنارم رو لیتحو میهااشک انیمسخره در م یلبخند
 .ومدیسرت ن ییو کنار گوشم لب زد: خداروشکر بال دینشست و سرم را در آغوش کش

 .که آمده بود بال

 .هم بود بد

 ...اما ست،ین مارانیشهر و زنده سوزاندن ب دنیدرمانش جز به آتش کشکه  ییهاهمان طاعون از

 .میبود برا انیلذت برادر بودن شا ،یماریب یکه قرار گرفت برمحل چرک کرده یمرهم کار اما
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به خانه  ,ذهنم یحجم انبوه فکرها انیدر م ,گذاشتند یمرا تنها نم زانمیو عز ,بودم مارستانیرا که در ب یروز دو
 .شتمبازنگ

چشم و  یمن ب یکم جان شد و حاضر جواب یلبخند ,حدش یب تیاز عصبان ,فرهاد یبرجسته  یرگ ها جواب
 !رو

و  نیریرا همانند ش گرید یداد و کم یحق را به من م یکم شیسکوت ها انیو در م ,اما سکوت کرده بود خاله
 !کنم دنید نفس برقص گریبار د نکهیاز ا ,اند دهیخواندم از نگاهشان که ترس یم انیشا

و او و عمو هوتن را که همانند ناصربابا دوستش داشتم خاطر  ,فروغم پلک بستم یب یاما با همان چشم ها من
 .گرفتنش یبرا ,مینمانده است برا یجان گریکه د ,جمع کردم

تا  ,زد شیمحکم بر لب ها یمهر تشیو عصبان ,قلهک بر عهده گرفت یبردنم به خانه  یمرا برا تیولیمس فرهاد
 .در توانم نبود و من ممنونش بودم نیاز ا شیکه ب ,نرنجاندم شیبا حرف ها

 به هیدستش را تک کی

فرمان  ,گرشیو با دست د ,سرش فرستاده بود یبرآمده  یو انگشتانش را به جنگ فکر ها لیباز اتومب ی پنجره
 .دستش یبرجسته  در مقابل عضالت ,حرف بزنم ,ترس داشتم یو من کم ,بود دهیرا سفت چسب

 ：درآورم ,که مصببش بودم یرا از ناراحت زمیعز ییکه دهان باز کردم تا دا میخانه بود کینزد

 ...نهیکار هم نیکن بهتر باور

 ：فوران کند شیاست تمام خشم ها بیعنقر ,دانستم یلرز داشت که م میصدا

 که محکم نهیکار ا نیبهتر

 .یبود یم

 یبرا گرید یزیفغان کردند و من اما دست آو ,مارمیب یمچ ها,مین دست هاو با مشت شد ,را بستم میها چشم
 ：نداشتم یبار عصب نیا ,کردن یخال

... همونطور که اون بدون تو یتونیکه بدون اون هم م یو بهش ثابت کن ینباش فیکه ضع ,بود نیکار ا نیبهتر
 .تونست

 !...ییدا یپاش نبود نمک

 ...یدانست یزخم زدن نم راه

درد  ,کست نیکتریآن هم نزد ,گریاز زبان کس د دنشیاما شن ,کردمیدانستم و فرار م یدر هم که مچق هر
 ...داشت

 توانست تحمل کند؟ یقلب تا کجا م نیو آخر ا ,مشت کردم ستادنمیا یقلب در آستانه  یرا رو دستم
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را تا آخر راست شدنم، پنجرهو همزمان با  رمیقلب و مغزم را بگ امانیخم شدم به جلو تا مقابل درد ب یکم!
برآن فرستادم و چشمانم را بستم و کاش  زدیکه شالق م یو صورتم را به جنگ باد پرشتاب دمیکش نییپا
به جمع  یلیتما گریبشکند د اگرزن از قلب گنجشک هم کوچکترست و  کیکه قلب  کردندیدرک م هاآدمنیا

 ...دنیبه د دهدیم حیترجاش ندارد و مرگ در خفا را شکسته یهاکردن تکه

 ...آه

 ..بهتر بود کردم،یم یو فکرم را ته زدیرا هم زخم م المیخ یحت

 ینگاه داشت و بال ها ,بود لیتعط یدر روزها مانیها یشاد یرایپذ یکه زمان یرا مقابل درب خانه ا لیاتومب
 .ارهیبگو جوجه ها رو ب ریبرو به ام ,دختر بابا"_دور نشستند یخاطره ا ,بام یبه پرواز در آمدند و رو ,ذهنم

 ریهمچو سا ,توانستم یکم ,ریام غیدر یها و زحمات ب یسال داشتم و با توجه به سن وسالم و هم کالس هجده
 ...آورم یسنم را به جا یمقتضا ,دوستانم

و مصبب  ,ممقابلش ظاهر شد یبلند یکه با صدا ,شد یها را آماده کرده بود و داشت از آشپزخانه خارج م جوجه
 ...ینیواژگون شدن س

 ...محو بر جان صورتش نشست یلبخند ,میام به هوا رفت و او مات لب ها خنده

 ,بود اتشانیمن نبض ح یو انگار خنده  ,بلندمان بابا ناصر و مامان مژده را هراسان به آشپزخانه کشاند یصدا
 "...کاشت و جوجه ها فراموش شدند شانیکه لبخند را بر لب ها

حالش را گرفت و  میدگیدانم که رنگ پر یو م ,صورتم را از نظر گذراند یاجزا شیو با نگاه جد دیطرفم چرخ به
 ...گم یبار بهت گفتم بازم م چند：اما حرفش را زد

گردن خواهر زاده  یاش شکستن استخوونا جهیکه قطعأ نت ,... نزار حال بدت بهانه دستم بدهیمژده ا ادگاری تو
 .زمهیعز ادگارینم که او ,شهیام م

 . خواستم یرا نم نیو من ا ,مچاله شد قلبم

 ,که به خاطرم حرمت ها شکسته شود ,آوردم یو من تاب نم ,بودند لیقا گریکدی یبرا یادیو فرهاد احترام ز ریام
م در آن نهفته و با هربار نگاه کردن به آن زخ میخاطرات زندگ نیخانه که بهتر نیبه ا نیو اصأل به خاطر هم

 یالفبا：خواندندیبود، رجز م میهاهرم نفس کهآن یهمه برا روزهانیشوند پناه آوردم و چرا ا یتازه م میها
 ...داد ادیدوست داشتن رو اون بهم 

پاهامو اون  قوت：ادامه دادم میتوجه به زخم گلو یو ب ,را به زحمت قورت دادم میدر گلو یسنگ شده  بغض
 ...بهم برگردوند

تا  ستادیزدن...سکالفه در را گشود و کنار ا یداشتم برا ادیو پر از دردش ساکتم کرد و من حرف زپر صدا  نفس
 .وارد شوم

را داشتم که آجر به آجرش ذهنم را به مچ  ییدر جا یقصد زندگ تیذهن نیو من با کدام ختمیفرو ر ستادهیا
 !کردند؟ یانداختن دعوت م
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 ماندنم بر شدت مردد

شود، هوا پس  زیبود و او که صبرش لبر دهیفرهاد امروز حد تحملش را هم از سر گذران و ,افزود  شیگ کالفه
 !بس کن گریآرام د یعنیاست و

 شد و نگاه یگاهش در آهن هیتک

 .کرد یرا رصد م میها یاش سردرگم درمانده

 ：زمیتا دوباره به هم نر ,گفت یاش و به آرام نهیس یکرد رو پایرا چل دستانش

 ؟یبرگرد یخوا یم

دانم به شدت در  یکه م ,لبخند را بر چهره ام بنشانم کیاز  یطرح ,کردم یسع ,بند نگاه مهربانش نگاهم
 .انجامش ناموفق بودم

 ,برد ,جز من نداشت یکه مصبب شیروزها نیا یثبات یاز ب یناش ,ختهیدرهم ر یدو دستش را به جنگ موها هر
 .نمود تیرا به سمتم هدا شیو قدم ها

 ینست لبخنداما توا او

 .به شدت محتاجش بودم ریلحظات نفس گ نیکه در ا ,کند هیجانم هد یرمق به قلب ب کم

 .به داخل شدنم کرد قیرا پشت کمرم قرار داد و تشو دستش

 .زانمیعز ادگاری یبایشد و من قدم گذاشتم به خانه باغ ز میتوان پاها ,قاطع مغزم دستور

 یبرا یختان انبوه باغ استقبال گرمنشسته بر شاخساران در  یپرنده ها آواز

 .شد میها دلشوره

 یمیقد یو نما میو سرو و در انتها تک درخت نارنج پشت سر گذاشت دیدرختان ب انیسنگ فرش را از م ریمس
 .شد داریپد الیو

فرو  ,بود یعیاز هفتاد سال داشت و طب شیب یخانه قدمت نیزد و اما ا راتیدست به تعم یبابا چند بار ناصر
 یرا به وجود آدم یمطبوع ی حهیباغ را یو تازگ یکهنه گ یبو نیآن و اما هم یوارهایاز د ییقسمت ها ختنیر

 . نبود یگرید زیاش جز آرامش چ جهیکه نت ,کردند یم قیتزر

 .میباال رفت یکم ارتفاع را به قصد گشودن درب چوب یپله  دو

احسنت گفتم به هوش  دمیرا که د دیا نشد و کلاز پشتم جد یلحظه ا تگرشیدست گرم و حما ریطول مس در
که شامل  لمیاز وسا یبه خانه رفته و مقدار ریهماهنگ کرد و به خواست من در نبود ام نیکه با نسر نیریش
فرصت به دستم  نیرا هم در اول نیماش ,و قرار بود ,آورد میها و آلبوم عکس ها و مدارکم بود را برا یادگاری

 نیاز ا شینگذاشتند تا ب ریاتفاقات اخ انیرا در جر ریخوشحال بودم از فهم شان که ام تینها یبرساند و من ب
 ...نشوم ریتحق
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 .کرد مارمیب یرا مهمان لب ها یقیحق یبعد از مدت ها خنده ا نباریام زد و ا ینیب ریخوش خاطرات ز ی حهیرا

 .نجایا ایآرام ب_"

 ریهمه خط و نشان بود و من کالفه از گ نگاهش

 ر؟یبچمو ام یدار کارشیچ：آغوش مژده را سنگر گرفتم و دست نوازشش را قرار جانم کردم,مداومش یها ادند
 ؟یدرس و دنبالش آورد نجامی... االتیاومده تعط یناسالمت

 یها تیزد و حما یکه م یاز حرص ریسرخ ام ی چهره

را چه بد  شیکه جوان ,ن مقابلم شدپسر جوا یاش زبان درازم برا جهیکرد و نت فورمیمژده جون ک ی بهیشا یب
 " شیکه با دستان خودش راه داد به زندگ یدختر چموش یسوزاند به پا

صورت گرم  یحواسم را جمع کرد و رد نگاهش دستم را به رو ,شده مقابل من و خاطرات گذشته جادیا مانع
 که ییشده از هجوم اشک ها

 .رار دادق ,چشمانم خارج شدند یاز مجرا یدانم چه زمان ینم

که فرهاد  ,دادم یضعف از خودم نشان م نیچن نیا دیشد و من نبا میلرز لب ها ,هم آغوش شده اش یابروها
 ؟یخودتو خالص کن یطور نیا یخوا یم نباریا：هر لحظه منتظر برگرداندم بود

 زدم که او یشخندین

 .میحرف ها نیدانست من جان سخت تر از ا ینم

 .قلبم داشت یقطع شده  یبر تالش در حفظ نفس هاخ یخالص شده بودم و او ب من

 .ها غرقم نمود یشدم و در مشک شیچشمان مشک یدایپروا دل دادم و ش یب

 .نمود نییرو به پا شهیهم یکرد و سرم را برا چمیپ لهیتیباالخره ف روزگار

 میرم موجب سرافکندگپد ,میگو یم ,شد لیدور تبد یرا که گذشت و به خاطره ا یسخت یهمان روزها ,وقت ها  آن
 یها یلباس ها و خوراک یرو زدیم زیگر شهیکه هم یبود و نگاه

 .میها یکالس هم

 که از مقابلم یبه دنبال گره دستان هر زوج ,رد نگاهم را کشاند ریام اکنون

 آن ها خوشبخت هستند؟ ایکرد که آ یاز ذهنم عبور م یسؤال تکرار نیگذشت و ا یم

 تا ابد کنار هم ایآ

 انند؟م یم

 !!!...از موقع ابدشان شیپ دنیو رس شانیاهایآمد از تصور خراب شدن رو یباال م میتا لب ها یدل شوره ا و
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وجودم که  نیدر ظرف سفال شیهایداریبرا که بازحمت و شب یانفس و ارادهبهآن اعتماد یبا رفتنش همه ریام
 .شکست کبارهیکرد شکل آن را به  تیت حرارت تثباز خاک رس ورز داده شده ساخته بود، و تح یادیبا مشقت ز

داد و  یمزه اش در دهانم جوالن م بیعج شبیکه از د یخواست و زانو زدن در مقابل خاطرات یم ییتنها دلم
 .ذهنم توان بدنم را ربوده بود یفشرد و جدال ها یقلبم م یرگ ها انیبس کشنده را در م یریاما ت

 عقل و احساسم نوسانات

بودم که نظاره  ینارس ینارنج ها ی رهیرا بر من غالب کرد و نشسته در مبل نرم داخل سالن خ یدیشد یحال یب
 .کردند یحس زنده بودن را به من القاء م یخوش شان اندک یبودند و بو میگر دل زدن ها

 یبر فضا انمز یسه سال نبودن عز یبه اندازه  یشده بود و گرد وخاک دهیکش لیتمام وسا یرو دیسف یها پارچه
 !!!نینسر یهایریخانه حاکم بود با تمام گردگ

را از بابت خودم  الشیاستراحت کند و خ یخانه اش کردم تا کم یمن از شب قبل که فرهاد را به زحمت راه و
زنده  اتیوقفه زل زده ام به ح یب ,آب بنوشم یجرعه ا یحت نکهیمبل نشسته و بدون ا نیهم یرو ,جمع نمودم

 .میروبرو ی

و در و  یو درک زندگ گرید یاارهیام در سرها شده یوزنیبس که درب نیو هم گنجدیحالم در زبان نم فیتوص
 .و بس ماندیم ینبات ینوع نگرش همانند زندگ نیمشکل است و ا میو درخت برا وارید

 یبه فکر گوش ها کند پشت در و اصأل هم یم یگونه ناصبور نیا یچه کس نمیدادم تا بب یبدن کرختم تکان به
 !!!ستین مینوا یب

 د؟یایب دنمیقرار بود امروز به د نیریجز ش یکردم و چه کس یصفرم دهن کج ریبه هوش ز دمیرا که شن شیصدا

به شدت قدرتمند شده  یامان دست ها یخرد شدن بودند از فشار ب یپوک شده ام در آستانه  یها استخوان
 فیضع دأیمن شد ایاست  دیمشترکش با ام یدست آورده و حاصل زندگ را به روین نیا یاو به تازگ ایاش و آ

 شده ام؟

زن زحمت کش که جورکش روان به شدت پاک من شد  نیا چارهیشد و ب یریدر بدو ورودش مشغول گردگ بهیط
 جانیو اما من مخالفت کردم و از همه شان خواستم تا ماندنم را در ا اوردیرا ب نیخواسته بود که نسر نیریو ش

 یباشد که من جز او کس وانستت یم یچه کس قأیدق یکه منظورم از کس دندیو خودشان فهم ندینگو یبه کس
 !...را نداشتم

 .دادم لشیمحو تحو یلبخند دشیمبل محبوبم لم داده و در مقابل ابراز احساسات شد یرو

 زانیآو یا افهیق با

 در یکج کنم برا ینشست و باعث شد تا سرم را کمدرخت نارنج  یبایز یدرست در مقابل منظره  ,میرو روبه

 بود؟ نیعالقت به دختر خالت هم ی همه：رس قرار دادنش دید

 !!!شد؟ یم یاگر عطر نارنج هم صنعت شدیبود و چه م ادینارسش ز یها وهیم تعداد
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 یام گرفت از فکرها خنده

 ؟یآورد：و گفتم مییفضا تینها یب

تفاوتم  یب یچهره  یهم رو یو گاه دیچرخ ینگرانش که مدام در اتاق م نگاه یکردم و اما متوجه  ینم نگاهش
 .نشست بودم یم

 .مقابلم قرار داد زیم یرا رو چییبزرگش برد و سو یچرم فیداخل ک دست

 !!!حلقه：شاخه قرار گرفت و با چشمان کوچکش به لذت بردن از مناظر اطرافش پرداخت یرو یگنجشک

 ؟ی... چچ：را بر لبم نشاند یپوزخند شیو هل زدگ دمیچشم د یشدنش را از گوشه  شوکه

که  ادمهیلحظه  نیآخر تا：گفتم ,از خر فرض شدنم یناش تینگاهم را در چشمانش فرو کردم و با عصبان ریت
 .دستم بود

 ...آ_

 ...نیریش_

 نیهم نش زیم یء کوچک را در مقابل چشمانم رو یدستپاچه اش کرد و به سرعت آن ش میبلند و عصب یصدا
 .قرار داد چییسو

 یدر آشپزخانه که در طرف راست و مقابل درب ورود یناهار خور زیدر حال دستمال زدن م بهیمکث ط ی متوجه
از  شیشدن ب یجز عصب یاجهینت ریاو تکان داد و اتفاقات اخ یسرش را برا یهم با دلخور نیریبود شدم و ش
 .حدم نداشت

 .بردم یطناب دار را با خود به گور م نیا کردم یاگر مرگ را هم انتخاب م یحت من

 .را بنا کند گرید یدختر یبرود کاخ آرزوها بگذار

 ...شیبایخاطرات ز,مانم و  یم من

 ...شده ام وانهید ندیبگو بگذار

 ...دزش باال رفته بود یکه بودم فقط اندک وانهید

 !!!...آمد آرام

 یبا قدم ها نأیکه مطم, یبر اعصاب ابمیتا تسلط  دمیکش قیچند نفس عم,لرزان و من  ییو نفس ها دیترد با
 ...دکتر...اوم هیبا  ستی...بهترنزمیعز：افتی یم شیلرزانش فرسا

 .امروز ذهنم را به خود مشغول کرده بود بیرا باال آوردم و آن گنجشک کوچک عج دستم

 !منتظر بود انگار

 ...نیریش یبر بهتر：چشم به دور دست ها دوخته بود یزیدر حسرت چ ییگو
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 .خوام تنها باشم یم

 !؟یکرده بود به دور چمیمن نسخه پ ماریقلب ب بیکه طب,دانستند  یها نم آن

 خواستم چه کار؟ یم یگرید روانشناس

 شناخت؟ یبهتر از او مرا م یو چه کس دیرا در رفتنم د صشیحاذقم تشخ روانشناس

 .رحم نبودم یو من ب شیشکست از دل شکستگ دلم

 شیرویجانم نشسته که با تمام ن در قیعم یدرد

 .کند یم لمیذره تحل ذره

 ,شوند ادیکه ز دردها

 .دیآ یسراغت م یحس یب

 .شود یگذشته م ریاز تصاو ینقطه ا ی رهیچشمت خ ,بزند فتیبه بدن نح یگاه سر یکه گاه و ب زخم

 را دنتیسنگ حاصل راه نفس کش ,را بسازند تیبزرگ در گلو یها که غده  غصه

 .بندد یم

مغزت خواب را از چشمانت  یادهایو فر تیخورد بر لب ها یمهر سکوت م ,شوند ادیکه ز تیحرف ها ,یآر
و صبح که  یکن یو نامش را صدا م یشو یم داریب تیو هر شب هزار بار با ناله از کابوس ها ,دهد یم یفرار

 .یکن یم بطلبه درگاه حق و مرگت را  یرو یم یشاک ,دیدست نوازشش را بر سرت کش دیخورش

 ,یبازگو کردنش را ندار ییاصأل توانا ,قسمت کرد یشود با کس یدردها را نم یبعض

 یزن یزل م ,دینمایم نیسنگ یادیمجروحت ز یدست ها یو با ماگ بزرگ قهوه ات که برا یگوشه ا ینینش یم
 ...فلسفه اش را یآور یم ادیبه تک درخت نارنج در قاب پنجره و به 

شمال  یاز روستاها یکیاز دوستانش به  یکیکه با  یجوان بود در سفر یبود که پدرش وقتگفته  ناصربابا
 یکاش همه  یو ا ,کرد هیرا به او هد شیاز نهال ها یکی,بود یصاحب خانه که از قضا باغبان خبره ا ,داشت

 ؟یکن ینینشگوشه یخوایم یبودند: تا ک ییبایز نیها به هم هیهد

 .نمیعمر گوشه نش هیمان زدم و گفتم: من که به حال ناخوش یپوزخند

 .یدونیکرده بود، و لب زدم: بهتر م یآسمانش را طوفان رهیت یرا دوختم به چشمانش که ابرها نگاهم

 یو بهتر بود، نارنج یاحرف اضافه چیزد بدون ه رونیو از در ب دیرا به چنگ کش فشیانداخت و ک نییرا پا سرش
 !از درخت بکنم

روز پر کار به همسر و پسر  کیتا به خانه اش برود و بعد از  ,رفتن شد یو آماده  دیرا بر سر کشچادر  بهیط
 .کند یدگیهجده ساله اش رس
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را که عرق  یسؤال دمیپرس ,اخت شده بود میبا لب ها بیکه عج یمصنوع یو با همان خنده  ستادمیا مقابلش
 ه؟یچه روز شونیعروس：بر تمام بدنم نشاند یسرد را به آن

کارت  رینوشته شده در ز خیحواسم به تار ,یکردم با زندگ یکه وداع م یو من در آن روز دیاز رخش پر رنگ
 .دعوت نبود

که  یعصب یتنش ها نیزار بودم از ا یشد و من ب یبر اندامم مستول یفشرد و لرز شیرا در دست ها چادرش
 .خوام بدونم ی.فقط مخانم.. بهیط بگو：گاه قصد رها کردنم را نداشتند چیه ییگو

بشم خانم  فدات：اشک حلقه زد در چشمانم و چشمان مهربانش را تر نمود ,که داشتم یتمام خود کنترل با
 .نکن تیخودتو اذ نقدریجون...ا

 !است دنیمناسب پوش یفردا چه لباس یکردم که برا ینشسته بودم و فکر م قیبهار خواب مشرف به آالچ یرو

 !...اند دهیگفته است و آن ها فهم بهیزدم که مطمئنأ ط یم رونیزودتر از خانه ب دیبا

 لکسیر دیرا با امشب

 !را داشتم؟ یقصد انجام چه کار قأیگرفت و من دق یاز من م یادیز یفردا انرژ ,کردم یم

 ...فردا

 ...کرد یم یروحم کار احمقانه ا یقطعأ جسم ب فردا

 شد فردا را از یم کاش

 !!!ذهنم پاک کنم ی صفحه

 !...شود رمیگ بانیو چهار ساعته گر ستیب یمریآلزا کاش

 تحمل یبه شکل دیبود و زجر فردا را با مارمیذهن ب یساخته  یها توهمات نیا یافسوس که همه  اما

 .کردم یم

سست احساسم دراز  واریکنج د وارنیجن مارمیو اما قلب ب ندیکردن دلم که نرود و نب یسخت بود، راض چقدر
 .زدیریو لرزانش اشک م بسته یهازار از پشت پلک یالو باح دهیکش

 !!!افتمین کمینزد لیفام یرا مناسب شب عروس یلباس چیاز نظر گذراندم و ه کیبه  کیرا  هامغازه

 «درازبابالنگ» دار از ذهنم گذشتخنده یفکر میپاساژگرد یهایخستگ نیبود که ب جالب

تازه کرد و خودش را از  یداشت و اکنون که به ثمر نشاندم نفس میرارا ب یدراز جودنقش بابالنگ ریام شکیب
 .دیکش رونیب تمیترب نیسنگ تیبار مسئول

 .بود دهیچیدر سرم پ ینامفهوم یهاو همهمه کردندیدر اطرافم حرکت م ییهاهیسا

 .رفتم یطرف خروجو به دمیدور خودم چرخ سرگردان
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 .افتمیینم ریام یعروسرفتنم به  یمناسب برا یلباس ییگو جانیا

کرد و  ییشناسا یامغازه نیتریرا در و یچشمانم بازگشت و تک لباس بلند مشک یراه بود که سو یهامهین
 .دیسمت کشانبه آن یینامر ییرویرا ن میهاقدم

 یگزافش را پرداخت کرده با دلخوش متیبه بهت فروشنده بدون پرو ق توجهیو ب خوامیگفتم لباس را م فقط
 .لباس مورد نظرم به طرف خانه راندم افتنی

را من پرداخته بودم و  شانیعاشق یبودم که بها ینشسته و منتظر زوج خوشبخت لمیدر اتومب یو پا مشک سر
 !کنار آمده بود؟ یراحت نیچگونه به ا ریام

 .زجر نکشم نقدریتا ا آموختیفرمولش را به من هم م کاش

 !!!گرچه

 !اشت که بخواهد زجر هم بکشدبه من ند یاکه عالقه او

 تیهر دو طرف بودم و نبودنم نها لیفام من

 .بود یادب یب

 یخانه  یبود که به چراغان یریمس ی رهیروحم خ یفشردم و نگاه ب یسردم را بر تن سخت فرمان م یها دست
 یمنته میها یکودک

 بود؟ گرانید یچشم داشتن به داشته ها ایشد و چرا سهم من از دن یم

 .بدنم سوخت ادیز یبدنم باال رفت و سرم از گرما یدما یها مرا به خود آورد و به آن نیماش یصدا و سر

 .نداشتم یبود و من جان پناه وستنیدر درونم درحال به وقوع پ زلزله

 .و مردانه آماده شده بود بایچه ز رمیو ام ختیو اشک و لبخندم درهم آم دمشید

من به شماره  یکرد و آن ها خوشحال بودند و چرا نفس ها ادهیپ لیومبعروسش را گرفت و او را از ات دست
 افتاد؟

 !گوشت هم افاقه نکرد؟شد و فشردن آن تکه دهیقلبم کش یهاتاندون چرا

 به من چسباند؟ یعرضگ یو انگ ب میعقلم دهانش را کج کرد برا چرا

 .ستادمیا میقلب زخم یدر را فشردم و رو رهیلرزان به زحمت دستگ یآن دست ها با

 .چاره ام شد لیخوردم که سقف اتومب یاول را که برداشتم سکندر قدم

 ؟یو چرا مشک یقد بلندش رفتم در آن کت و شلوار مشک یصدقه  قربان

 کرد؟یانتخاب م دینبود سف بهتر
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 .امدیلباسش بر ن یبار که نبودم از عهده  کیام گرفت و فکر کردم  خنده

عروسش نشسته  یبر چهره بایروحم را آزرد و لبخندش چه ز ریه چنگ آوردن امعمه از ب یمستانه  یها خنده
 !بود

و  ,مهم نبود میاصأل برا,بودند ستادهیدرب ا یکه جلو یو افراد کم یلمبرداریبودم و گروه ف دهیبهشان رس بأیتقر
 .خبر نداشت مانیاز نامزد یچه خوب که کس

 .را به سمتم کشاند عمه و شوکه شدنش نگاه آن ها یناگهان دنیچرخ

 .دیدورمانده از آب جنب یزده نگاهم کرد و دهانش چون ماه بهت

 کم میاز حس قدردان یذره ا ایقضا نیکردم به او و ا یم افتخار

 ...احمق ی دختره：کردند ینم

 .ساکت_

 داشت و من اما نگاه یاز دامادش حرف شنو بیزن عج نیو ا,عمه شد  ستیا یمحکمش دکمه  کالم

 تینهاینبرم و پوزخند ب ادیرا از  دارمانید نیصورتش بودم تا آخر, یفتم از او و در حال ثبت جز به جز اجزاگر  ینم
 .کردیمنصرفم نم الیزشت ناز

 ...تضادها نیا نیمن ماندم ب,که بر تن داشت متفاوت بود و  یبا لباس لومترهایک ,که ته نگاهش بود یحرف

کرد و متوجه  ارمیهوش یمحو شدند و اما حرکتش به سمت من کم یشکلو به چه  یچه زمان نیریسا دمینفهم
 .اطرافش شدم یخلوت

 !!!شدم شیها قهیکنار شق دیسف یو من تازه متوجه تارها ستادیا میمتر یچند سانت یفاصله  به

 یادیمشت شده اش نشان از فشار ز یمتالطم افکارش و دست ها یایچشمانش غرق بودند در در یها مردمک
 .داشت,کرد  یتحمل مکه 

 .از او نداشتم یحال بهتر منم

 .ها کار دست من داد طنتیش نیشد و باالخره ا دهیکش شیشانیپ یرها شده رو ینگاهم به چند تار مو رد

باشه  مبارکت：دادند یم تیبردند و به چهره مردانه اش جذاب یدل م بیبودم اصالحشان کند که عج گفته
 دکتر یآقا

فشرده شدند  شیو دندان ها,گرفته شد  یبود و چهره اش به آن انید شدن چشمانش عخوردنش از گشا جا
را کنترل کند با  شینتوانست بغض پنهان در صدا شیبه حرکت درآمد و با تمام سع شیگلو بکیس,هم یبه رو

 ؟یخوب：سوزانش گفت  تینها یگرفته و نگاه ب یهمان صدا

 رمیشکستنش را بگ یتا جلو دمیو من لب گز,قرار داد  میه گلورا با سرعت نور بر سر را یکالمش بغض نوازش
 و اما چشمانم به شدت,
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 .سوختند یم

و دست من با ,اش  نهیشده در س جادیا یخورد از درد و غده  نیشد و کنار چشمانش چ میبند لب ها نگاهش
 .مینگو یزیتا چ,مشت شد  شیتمام دردها

حجم تند  انیو سر که خم کرد، جانم باال آمد تا درم کردیزش مدارش پوست صورتم را نواتند و کش یهانفس
 !تکان بخورد: مهمه؟ میهالب نمانیها فاصله خط انداخت بکه از فرسنگ ییبا صدا شیداشتنعطر دوست

نگاهش و دستش که باال آمد،  یناشناخته انوسیشدم در اقگشود، گم یبست و وقت یرا به آرام شیهاپلک
را حفظ کرده بود و چه  ادگارمیدادم و چه خوب که تنها  اشهیهد دیکه شب ع یه خورد به ساعتنگاه لرزانم گر 

 .کردیم یمچش حکمران یسرخوش رو نگونهیکه ا زدیزخمش نم ادگارمیتر که خوب

 یشد پیتچشمانش گفتم: چه خوش یزدهبه شهر غم دهیبه بغض و حسرت زدم و چسب ختهیآم یتکخند
 .عشق من

 .افتاد: آرام ریاش زآمد و نگاه خسته نییپا یهمانجا مشت شد و به آهستگ شیهادست

 !چه آمده بود؟ یبرا گریرا بستم و او د چشمانم

 از ما ریغ یآغشته به حضور کس دیلحظات نبا نیا

 .شد یم

 .آخر یشد همان مرد مغرور روزها ریچشم گشودم ام یگرفتنش را در کنارم احساس کردم و وقت قرار

 ؟یکن یم کاریچ نجایرا بر جانم نشاند و فرهاد گفت:تو ا یسردش لرز نگاه

 .گرفتم ینم د،یچرخ یم نمانیتفاوتش ب یرا از او که نگاه ب نگاهم

را از دست  یفرزندش را گم کند، مراقب بودم تا لحظه ا تیازدحام جمع انیترسد در م یکه م یمادر همانند
 .رو جز ما نداره یکه کس ری... امییدا یندهم: اومدم عروس

 احساس کردم که شکست؟ چرا

 هم زمان با شکستن نگاهش قلب من هم شکست؟ چرا

 .و انگار روح در تنمان حضور نداشت میبود ستادهیشده مان ا کهیت کهیاحساس ت یها شهیخرده ش یرو ییگو

 شده در قلبم را جادیا یکوچه و نگاه مه گرفته اش حفره  یزد به چراغان یاهیو گرفته رنگ س نیهم غمگ ماه

 .نگذاشت یاز آرام باق یزیتر نمود، و حرفش چ قیعم

 .دارم ادیدادند: کس و کار ز یتاوان م مانیدوئل داشتند و بدن ها مانیچشم ها ییگو

 .گرفته بودند یرا به باز شیصوت یکه تارها یشده ا جادیداشت با مانع ا جنگ

 .به زحمت شما نبود یازیمنصرفش نکرد:ن شدگانیشده مقابل د جادیا یزحمت گفت و حلقه  به
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 کرد، و مگر خودش کارت نفرستاد؟ ریباال آمدن و فرو رفتن گ نیب نفسم

 خواست؟ ینم یتماشاچ مگر

 چرا اکنون دعوتش را پس گرفته؟ پس

 .اش را هم با خودش برد هیو سا رفت

 جانم به لبم بنشست ارم،یبرو  آهسته

 وستیبه درک پ ادمی اد،یاز  یتو برو گر

 دل،دل در طلب کامت نیدل زند، باز ا دل

 نازم خم مژگانت ن،یبنش ایب آهسته

 پزشکان یهمه  ایو آ دیچرخ یدور سرم م ایدن

 !اند؟ نیچن نیا

 !...کرد یاز من دوا نم یدردناک که حال ینسخه ها نیا

 یم ادیا چرا ته چشمانش فرکرد و ام یلرزانم را خال یپا ریقلبم فرو رفتند و دردش ز یها در کف پا شهیش خرده
 نرفتنم را؟ دیکش

 قلب ساده ام و لعنت به یابلهانه  یرهایبه تعب لعنت

 ...کنج چشم ها یها حرف

 تیهاکاش چشم یخواستم آن ها را بدانم و بازهم او سکوت کرد و ا ینزده بود و من م یپر از حرف ها ریام نگاه
 !داشتند مرد؟ سیرنویز

 !!!دان خاطراتت را ببندمبگذار چم یرویکه م حال

 .ندارد رومیتوان حملش را به هرجا که م میهادست

 ...ها سالروز و روزها ماه و ماه هاقهیو دق شوندیساعت م هاهیتو ثان بدون

 .ردیگیبه خود نم یرنگ زندگ زیچ چیه گریتو د بدون

 !را؟ مانیهایابافیهست رو ادتی

 !!!یدیخندیو تو م گفتمیم من

 ...ارایدور دن کنمیسفر م یالیخیاز ب یابا کوله یروز گفتمیو م کوفتمیدست بهم م باذوق

 ...خالصه شده در چشمانم تیایدن یگفتیدر چشمانم م قیعم یتو با نگاه و
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 !!!من روزیمرد د یراست

 شود؟یمان چه مخانه فیتکل

 ده؟یجهازش را درآن چ الیناز

 ...برجش یباال اطیح یها داشتم براچه نقشه یدانینم

رنگارنگ  یهایشمعدان یهاشکوفه شد،یم بایجا منتقل کنم و چه زرا به آن میهااز گلدان یداشتم قسمت قصد
 .نمودندیکه با آمدن بهار رخ م

 !من یروزهایمرد د باشد

 !!!شانیبری، حال که نم کنمیدرخت نارنج چال م ریرا ز خاطراتت

 .کندیگرفته باغ را سرمست م یشیزنان از عطر نارنج پرا و بهار که شد طعنه شیهاشهیر دهدیتو قوت م عطر

 نیریدادم ش یشده، اجازه نم دیتشد یها هیتردد ثان انیرنگ تکرار به خود گرفته بودند و من در م میروزها
که زبان به در قبال همسرش داشت و اما فرهاد  یفیکند. او تازه عروس بود وبه طبع وظا رمیدرگ ادیخودش را ز

 .زد یاز پرستو نم یدهان گرفته بود و حرف

 را بستم: گل دختر من چطوره؟ میبافت و من با آرامش حاصل از نوازش سرم چشم ها یرا م میموها خاله

: میهالب یدهیخشک یمانهیداد به پ یخاله مزه م یتوجه ها بیلبم نشست و عج یشکر رو ینیریبه ش یلبخند
 .گذرونه خاله یم

 مادر؟ یدرستو ادامه بد ستیگفت: آرام بهتر ن شیدست ها یکرد و هم زمان با جنبش دوباره  یکوتاه مکث

 .فرهاد است یاز راهکارها نیدانستم ا یبه پوزخند شد که م لیتبد لبخندم

 میبرا رمیزدم و با خود گفتم که ام یرا مطرح کرد، پوزخند شنهادیپ نیکه مهسا ا شیاست چند ماه پ ادمی
 .ستیکاف

 .اکنون در جواب دادن مردد بودم اما

 .نداشتم یبهانه ا گریکه د اکنون

 .جگرسوزم بود یادهایاش فر جهیبود که نت ییها الیو فکر و خ یکاریهم نبود. بهتر از ب یبد فکر

 یب انیکردم و دستم را م یاز اتاق کز م یشدم و تنم خمار آغوشش، گوشه ا یخود م یکه از خود ب یلحظات
ها نرسد و چه خوب  هیرا خفه کنم تا به گوش همسا میکردم صدا یم یو سع دمیکش یبه دندان م میها یقرار

 . ادیز یکنار یالیبا و الیو یکه باغ بزرگ بود و فاصله 

چند طبقه شده بودند:خاله  یبه برج ها لیشده تبد دهیسرپا مانده بود و اکثرا کوب ییالیمنطقه کمتر و نیا در
 له؟در چه حا نیریش
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 .کنه به شرکت رفتنش یو راض دیزد و گفت: باالخره تونست ام یتکخند

 .رهیش تو خونه سر نمدختر و گفتم: بهتر... حداقل حوصله نیگرفت از سماجت ا امخنده

 .شد بهت بگم ادمی یگرفت و گفت: راست یاز خوشحال ییرنگ و بو شیصدا

 شده؟یچ برخواستم و مشتاقانه و متعجب گفتم: شیپاها یرو از

 .عمق گرفت و گفت: سفرحجمون دراومده لبخندش

اش محکم در آغوشم و هضم گفته هیشدم و بعد از گذشت چند ثان رهیاش خنشستهبه چشمان به آب زدهبهت
 یچ دونمیخاله... نم یخاله گفتم: وا یآرزو نیتحقق بزرگتر یاز خوشحال یلرزان ناش ییگرفتمش و با صدا

 .شدم خوشحال یلیبگم... خ

 .زنهیپسره چقدر غر م نیا یدونیگفت: نم یشانیکوچک برپ یرا در دستش فشرد و با اخم دستم

 نوشتیکه عمواسمش را م یزمانو آن خوردینم کارهانیو اصال گروه خونش به ا انیگرفته بود از شا امخنده
اش کند و خوش به مکه یاهر  یجد یساده ،جد یسینواسم کیکه  کردیفکرش را نم چیسال داشت و ههجده

و من  گشتندیخانم شده بازمحاج و یحاج یو همگ رفتندیم نیریو ش دیهمراه امو به یسعادتشان که خانوادگ
 .میکردینام مکاش ماهم ثبت یخوردم به حالشان و اغبطه

که  یها و خار و خاشاکالآشغ لچهیبهتر با ب یستادگیا یبزرگ زباله را باز کردم و بعد از تا کردن آن برا لونینا
 .ختمیبوجود آورده بودند، را داخل آن ر یبد یبودند و نما ختهیدر باغچه ر

سنگ  یسرش را گره زدم و خواستم به دم در منتقلش کنم ،که تلفن همراهم، که رو لونیاز پر شدن نا بعد
 .کنار باغچه گذاشته بودم، بصدا درآمد

 .نامش، لبخند برلبم نشست: سالم عروس خانم دنیرا از دستم خارج کردم و با د دستکش

 و سرحال گفت: سالم گل دختر، چه خبر؟ دیخند

 گرید یداشته بودم، لنگهشانه و سرم نگه نیرا ب یکه گوش یرا کنار درخت قرار دادم و برخواستم و درحال لچهیب
و  دیکه باالخره ام دمیشن ه؟ر یم شی... کارا خوب پیسالمت ر،یدستکش را هم از دست چپم خارج کردم: خبرخ

 .یخفت کرد

 .رمیسمت تو دفتر بگ هیاش را رها کرد و گفت: آره،موفق شدم آزادانه خنده نباریا

 .یسالمتبه -

 .خونمون، همه هستن ایول کن آرام، امشب ب ناروی. حاال ایسالمت باش -

 .تیسرخونه و زندگ یماهه رفت هیتو که تازه  بابا،یگفتم: ا یو ناراض دمیدر هم کش چهره

آرام...  ایای: بدیچیدر گوشم پ زدینفس مکه نفس یدر حال شیکنار باغچه خودم را رها کردم که صدا یصندل یرو
 .شب برسم یگرفتم به کارا یمرخص دیامروزو از ام
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 شده جادیخاک شلوارم که از زانو زدنم کنار باغچه ا یکه با دستم آرام رو یتکرار شد و در حال لبخندم
 .که یگفتم: هنوز شروع نکرده، خراب کرد دم،یکشیبود،م

 دیکه شوهرت باشه، هروقت شد با سییجون، ربودم : نه دختر غمشیب یهاو من عاشق خنده دیخند دوباره
 .یدودر کن

 خوره؟یم یبه چه درد یپارت پس

 ؟یزنینفس منفس رنقدیمکث گفتم: حاال چرا ا هیلبم جا خوش کرد و بعد از چند ثان یگوشه یتلخند

 .یکوفت کن کنم،یدارم شام درست م -

 .کمک امیب یگفتیم -

 م؟ی. مگه چند نفرخوادینم -

 .یاز دونفر غذا نپخت شتریتو هم ب یول ست،ین ادیزدم و گفتم: نفرکه ز زیآمطنتیش یاخنده

. حاال شب که امیبرمش از عهده میلیشد و گفت: شما غصه نخور. خ یحرص کردم،یکه فکرش را م همانطور
 .گمیبهت م یتا انگشتتو قورت دادده یاومد

 ؟ینکن چیپدستم و لقمه ،یبه دوتاش قانع باش شهیحاال نم -

 یگیم یگردیتو، برم یهایخاطر پرحرفبه کنمیخراب م زنمیبرو بچه به کارم برسم، شب مهمون دارم. حاال م -
 .ستیبلد ن یدارخونه نیریش

دور  یهاو جمع شدن یهمانیم یخالصه شده بودند و من حوصله میهالبهمان لبخند کوچک کنج در میهاخنده
 .من یبود و سربدون مو نیریشکی رفتمیاگر نم یهم را اصال نداشتم و ول

بدون  یچهره نیریکه ش دانستمیرفتن شدم و م یو بعد از حمام آماده دمیو باغ رس اطیح یشب به کارها تا
 .نبود نیاز ا ریغ یزیو چ«فسرده » دیگویو م کشدیدرهم ماخم ند،یا ببر  شمیآرا

 .الیبستن درب بزرگ و یشدم برا ادهیبردم و پ ابانیرا به خ لیرا گشوده و اتومب اطیح درب

دقت  یکردم برا زیو چشمانم را ر دمید ابانیطرف خپشت درخت آن یاهیسا ییآن گو کیچرخاندم در سرکه
 .دچار توهم شده بودم ییگو شتر،امایب

 شود؟یخودش کرد و مگر م ریباال زد، نفسم را درگ مینیب ریکه ز یتکان دادم ،اما عطر یرا به آهستگ سرم

 .نبود یزینگاهم را هل دادم به سمت همان درخت و اما چ دوباره

نثار خود کرده،  یپس زدم و در دل احمق میهازده در چشمانم را با چندبار باز وبسته کردن، پلک حلقهاشک
 .را با خود حمل نکنم شانینیپدال گاز فشردم تا افکارم را جا بگذارم و سنگ یرا رو میسوار شدم و پا

ذهنش حضور نداشت  ینهیزمدر پس یاش بود و اصال آرامساعت از شب کنار همسر با خانواده نیقطعا در ا او
 .یباطل االتیو چه خ
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که در ذهنم گذشت، آرام کنم و نگاهم  یقلبم از فکر امانیب یهام تا تپشفشرد امنهیس یقفسه یرا رو دستم
 !!!دوختم و کاش تابستان تمام نشود ابانیخ یرا به خطوط راهنما

برخالف من عاشق  نیریش دانستمیشکالت مغزدار که م یانگه داشتم و جعبه یفروش ینیریراه مقابل ش نیب
 شد،یکه پخش م یکالمیدر خلوت من و آهنگ ب ساعتمی.بعداز حدود نو دوباره به راه افتادم دمیآن است خر

 یرا گوش کرده، دچار افسردگ ییکایآهنگ امر نیکه ا یهر کس گفت،یآهنگ م یخچهیتار نکهیو جالب ا دمیرس
 .استکرده یخودکش یشده و بعد از گذشت مدت

را پشت سر و من که آن دوره کرد،زدمیم انسان منتقلشدت حس غم را بهکه به یکالمیبه آهنگ ب یپوزخند
 .آشفته کنم نینچنیرا ا زانمیرا ندارم که عز یاانجام کاراحمقانه ییتوانا گریام و دگذاشته

طرف را برعهده گرفت و من به لیبود، زحمت پارک کردن اتومب یانسالیساختمان که مرد م یروخوش نگهبان
 .آسانسور رفتم

 دیهجده که واحد ام یسمت طبقهداخل اتاقک کوچک آن به یمعطل یقیم و بعد از دقاقرمز را فشار داد یدکمه
شفاف  ینهییموردنظر از نگاه به آ یبه طبقه دنمیشدم و در تمام مدت کوتاه رس تیدرآن قرار داشت، هدا

 .کردم یسرم خوددارپشت

 .جا کردم و زنگ را فشردمشکالت را در دستم جابه جعبه

سفت و  نیبه خاطر هم کند،یو خودش را در آغوشم رها م کندیکوچک درب نگاه م یچهیاز در که دانستمیم
و فقط در  شدمیدر آغوشش چالنده م زدمیهمانطور که حدس م هیکه بعد از چند ثان ستادمیا میسخت سرجا

 ینگت بودم، ولمنم دلت زمیزکه در شرف له شدن، بودند: ع سوختیم چارهیب یهاشکالت یدلم برا نیب نیا
 .ها گناه دارنبستهزبون نیخدا ابه

کوتاه داد و با ذوق گفت:  یاخودش را به خنده یاز من جداشد و نگاهش به جعبه که افتاد، تعجب جا متعجب
 .تو بشم یآخ من فدا

 ن؟یا ای... من  ؟ینگاهش کردم و گفتم: ک مشکوک

 .گهید گمیومه، تو رو مرا جمع کرد و گفت: خوب معل شیشده، دست و پاهل یکم

 ایبود، گفت: ب اتشیکه بانگاه مشغول خوردن محتو یسرعت جعبه را از دستم خارج کرده بود و درحالبه بعدش
 .تو خوب

 .پررو اصال تعارفم نکرده بود و حاال طلبکارم بود یرا در کاسه چرخاندم و دختره چشمانم

و  ختیجمعشان در لحظه دلم ر دنیطرف سالن رفتم و با دبه کنار در گذاشتم و زیآورا در رخت میو مانتو فیک
 .دخترم یاومد: خوشکردیرا دردناک م میو گلو زدیچشم را م بیعج نفرکی یخال یجا

در آن  گرید یاام جان حرکت داد که اگر لحظهکردهقفل یپاهاو به دیکش رونیب االتمیعموهوتن مرا از خ یصدا
 .کردمیکه هستند، حساسشان م نیاز ا شتریب ماندم،یحالت فرو رفته م

 .دمیکش یتفاوتیقلبم سد ب آبلیکردم و مقابل س میهامرده را نقش لب یااز غنچه یطرح
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 .... زود بود حاالیاومدیم رترید کمهیآرام  گمیکردم: م یهم احوالپرس هیو با بق دمیمرجان و پرستو را بوس خاله

گول  گریطرف نقاب را شناخته بودم و دو من انسان مهربان و پرتعصب آن انداختم یشوخش نگاه یچهره به
شکمت  ی: صداکردیهم همانند من از نقاب استفاده م انیو چه جالب که شا خوردمیرا نم شیظاهر یالیخیب

 دراومده؟

 .کنهیکال با شکمش کار م نیزد و گفت: ا شیبه ران پا یهوا رفت و فرهاد مشتبه اشخنده

 میبودم، فکرها میداشتنرا که در جمع دوست یچند ساعت نیو بهتر بود، ا خورد،یبرنم ییجاهم به طنتیش یکم
 .انیآقاشا یمشرف بش یخوایم یسالمتکه به دمی: شنکردمیرا رها م

سرش را تکان داد و رو به پدر و مادرش گفت:  یشده بود، ناراض شیشانیکه گره پ یو با اخم دیخواب بادش
 .گهید شهیم نیهم سنینویو اسمتو م پرسنیاز آدم نم یوقت

. انقدر یشد دهیرا: کفرنگو پسرم. طلب انیکالم شا دیدلخور خاله بر یطرفم آمد و صدابه یچا ینیبا س نیریش
 .غر زدن نداره که آخه

 .گفته باشم زنم،یاز حرصش و گفت: من موهامو نم دیکوبیم نیرا آرام برزم شیپا

به هوا رفت و ما هم  کردیکه کنارم شکالت محبوبش را ملچ و ملوچ م نیریش یتوپ خندهحرفش  نیا با
 .مینکن ترشیتا عصب میمان را گرفتخنده یزحمت جلوبه

 .ها دوختپوشرفت و نگاهش را به کف انیبه شا یاغرهچشم

 انیدر م الیخیب نیریش و ندیفرونش میهاپشت لب یبزرگ خندهدردستم را خوردم تا حجم یاز چا یاجرعه
 ...نمیکچل شدنتو... بب دهیم یفیگفت: آخ... چه ک دهیبر دهیبر شیهاخنده

 یقسمت هیپسرم... فقط  یزنیبرنداشت: کل موهاتو نم دنیبشر دست از خند نیکورترشدو ا شیابروها گره
 ...رو

 .گهید شهیبه پدرش نگاه کرد و گفت: خوب مدلش خراب م دلخور

 تمام مشکلت موهاته؟ یعنیهاد دخالت کرد و گفت: فر  نباریا

هم  دیشد و کالفه برخواست و به سمت بالکن رفت و ام رهیخ میکردیمان که کنجکاوانه نگاهش مبه همه یکم
 .نشینبر ستین یسرش: خوب اگه راضپشت

. اگه واقعا کنمیبت مباهاش صح نمیشیواال... سرفرصت م دونمیگفت: نم دیبه فرهاد کرد و با ترد ینگاه خاله
 .نداره بردنش یادهیناراحت باشه، فا نقدریا

 .طرف آشپزخانه رفتمگذاشتم و به ینیرا در س استکان

 .نایبود ندهیرا عوض کرده بود: شماهم خوب چ یبرق لیوسا یبود و جااش دست بردهآشپزخانه نیزایدر د یکم
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نو،  لینو، وسا یکم ذوق دارم . خونه هیخوب  یت شدم: ولناراح کردیشده بود و فکر م امرهینگاه خ یمتوجه
 .رمیآروم بگ تونمینم

 یرا بستم و من هم قرار بود، در حوال رآبیشدنش شو مطمئن از خوب شسته دمیرا داخل استکان کش دستم
 .میبسرا یغزل خوشبخت ختهیدلم بپوشانم و اسباب کهنه را دور ر یرخت نو برخانه هاهیثان نیهم

 .پرت کرد رونیدستم قرار گرفت و مرا از افکارم به ب یرو یتدس

چکان قرار را در آب وانیل ده،یکشکرد و دستم را پس کیرا تحر میعصب یهاستمیدر چشمانش س کردهالنهغم
 .دادم: آرام

 .نیریگفتم: من خوبم ش رفتمیم رونیکه ب یشد و در حال میشانیپکوچک گره یاخم

 الیجز خ یکس ریشود و تقص تیبه واقع لیتا تبد کردمیکذب را تکرار م یجمله نین آنقدر اپوزخند زد و م ذهنم
 یمسخره را جد یبازکیرا بنا نمود و  شیسرعت کاخ آرزوهابا خودش کرد که به یو او چه فکر ستیزود باورم ن

 ؟داد ام،زدهیقلب قحط لیتحو نیرنگ یدهایو وع گرفته و وعده

 ییتنهابود، و پرستو به وستهیدر بالکن پ دیو ام انیو عموهوتن به جمع شا کردندیم پچ پچ مو خاله باه فرهاد
 .بود ونیزیتلو دنیمشغول د

 ها بودن سخته؟انحراف افکارتلخم، گفتم: دکتر بچه یبرا یتصنع ینشستم و بالبخند کنارش

خودشو  یسخت ی: هر کارمیهالب یرو یبه خط زورک زدیلبخندش طعنه م بیداد و عج لمیتحو نیدلنش یلبخند
 .زمیداره عز

کرده بود، گرچه  حیتوج شیرا برا ریحرفش تکان دادم و از ذهنم گذشت فرهاد چگونه نبود ام دییرا به تا سرم
بچه دردناکه...  هی دنیزجر کش دنیسرک بکشد: د گرانیبود، که نخواهد در کار د دهیپرستو آنقدر خانم و فهم

 .یکشیو درد مقبل از اون انگار ت

 یعنیمن نبود:  یبرا هیقض نیا تیبه باز کردن اهم یازیو ن کردمیرا با پوست و استخوانم لمس م شیهاحرف
 فرهاد؟ یچ

و چشمان  ستمینگر م،یدیشنیم م،یکه در سالن بود ییبلند که ما بایتقر ییبه خاله که با بغض و صدا زدهبهت
 .پرآبش نگرانم کرد

 .و خودم را کنارش پرت کردم و دستش را گرفتمبرخواستم  زدهشتاب

 شیرا که کالفه دست در موها یو نگاه متعجب و ناراحتم فرهاد زدیو غم موج م ینگاهش تاسف و دلسوز در
 .نشانه رفت د،یکشیم

 بایکه خاله تقر یبلند یهاو با قدم دیاش درهم رفت و دست مرجان را کشکه جمع من شد، چهره حواسش
 ررفتنشانیمس یزده نگاه دوختم به پرستو که باناراحت رتیها شدند و من حاز اتاق یکیداخل  د،یدویم دنبالشبه

 .آشپزخونه یایم لحظههی: آرام... کردیرا دنبال م
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 مردد به سمت آشپزخانه کشاند: چته فسرده؟ ییهامرا به خود آورد و با قدم نیریش یصدا

 تو کاسه؟ یزیریماست و مکرد و گفت:  ینگاهش کردم که پوف جیگ

لحظه پرستو داخل  نیشدم و در هم شاتشیمشغول انجام فرما ینشستم و فکر یناهارخور زیم یصندل یرو
 .زمیبگو عز یدار یجون، کار نیریشد: ش

 ..خوشگلم بشم من ییدازن یصورت زد و گفت: فدا یبه پهنا یلبخند

 افتاده است؟ یاتفاقچه یعنیخارج کند و  شیپ یقیهم نتوانست فکرم را از دقا نیریش یلودگ یحت

 بود؟ یناراحت و عصب نگونهیمرجان ا چرا

 و چرا فرهاد نگذاشت کنارش باشم؟ کردیبا حسرت نگاهم م چرا

و  کردینگاهش م یو فرهاد با کالفگ دیکشیشد و خاله مدام در فکرفرو رفته آه م نیسنگ یاز آن فضا کم بعد
 . کردیم یعزادار شیهم البد در فکرموها انیشا

 چیاست، زبان به دهان گرفت و من ه نیسنگ تینهایجو ب دیهم افاقه نکرد و او هم که د نیریش یهایشوخ
پلو با زرشک یو بو دمیجمع چندنفره پخته بود نفهم کی یبار برا نیاول یکه برا ییو غذا نیریپخت شاز دست

 .نکرد کیرا تحر میمرغ اصال اشتها

به زحمت  یلیبود و خ یشب خوب نکهیدلخور هم شده بود، و اظهار ا یکه کم ینیریو ش دیاز ام یفظاز خداحا بعد
 .خاله همه را کنجکاو کرده بود یرعادیسکوت غ نیو ا میرفت نگیطرف پارکبه یافتاد،همگ

 .خاله درجا متوقفم کرد یشوم که صدا نمیکردم و خواستم سوار ماش یهمه خداحافظ از

 .... منتظرتمشمیپ ایانداخته بود بر چشمانش گفت: فردا ب هیغم که سا یا همان هالهشد و ب کمینزد

 .فرهاد که با مکث از کنارمان گذشت و دوباره نگاه دوختم به خاله و لب زدم: باشه لیشد به اتومب دهیکش نگاهم

 !!!بگذراند ریخرفت و خدا خودش به انیطرف عموهوتن و شارا فشرد و به دستم

 یهوا ییقلبم را هوا بیباران آسمان امشب عجو ستاره دمیکش مینشستم و برس را در آبشار موها نهییآ مقابل
 .کردیم میشخص ممنوعه زندگ

توالت  زیم یباال کوچک یدست فیذهنم را از ک شییگرم و نامر یهاروشن کردم، تا دست هدفیرا ب سشوار
جمع احساس کرد،  انیدر م شهیاز هم شتریرا ب شیخال یامشب که جا ام،قرارشدهیمنحرف کند و قلب ب

 .گرفتیاش را مبهانه

 یو دلشوره ا میمیکرد ، حول و حوش احواالت روانشناس قد یکه از خاله جدا شدم فکرم پرواز م یاآن لحظه از
 .برقلبم نشسته بود بیعج

 .شد یم ادآوریرا کوچک داخلش  بیدر ج یمخف اتیکرد و محتو یم یهم چنان به من دهن کج فیک

 .و عقب نشست دیکه جلو بردم لرز دست
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 !زن داشت او

 !زن؟

 !کرد یم شتریب میبود، که غم نشسته بر دلم را از غربت هوا یبیغر یواژه  چه

را گشودند، تا عقلم مانعشان نشود و دلم در  پیمن جلو رفتند، به سرعت ز اریاخت یب میکه دست ها نباریا
 !دلم یبه پا سیگناه ننو ایو خدا دهانم قرار گرفته بود،

 !کرد هیرا او به من هد ایتنگ است و دن دلم

 .بگذر از گناهم دهد،یو عطر تنش جان م نیدلم تنگ وجود نازن ایخدا

 !!!نگاه کی فقط

و خدا راشکر کردم، که  دمیآورد، را به چنگ کش میبرا میشخص لیوسا انیدر م نیریکه ش یعکس کوچک قطعه
و  کرد،یآن را پنهان م افتاد،یاگر چشمش به عکس م شکینکرد که ب دیاخل آن جعبه بازدد اتیاز محتو

 .به دستم برسد گرید گذاشتینم

رقص درآورده بودند، زل و عکس را به دند،یلرزیکه به شدت م ییهاگذاشتم و با دست یرا کنار دیسف یحلقه
 .از ما ثبت شده بود شیکه در سفر ک یریزدم به تصو

 .بود، و نگاهش صورتم را نشانه گرفته بود دهیرا سفت چسب میهاشانه ستشد

ام را عبادت در نگاه براقش جز به جز چهره ختهیر یهاتوجه نکرد، و تمام خواستن انیشا یبه تذکرها اصال
ه بغل دستم، که او را ب یو چندساله یصورت از تخس شدن مرد س یبه پهنا یو من هم با لبخند کرد،یم

 .بودم نیدورب یرهیکرده بود، خ لیتبد طانیش یاپسربچه

 .بودند دیخورش یغروب گرفته یهامان هم رنگعکس ینهیزمپس ریتصو

 .زشانیدادمشان به خوشبخت بودن عز یداررا با کف دست پوشاندم و دل  میهاهقهق

 اشگمشدهمهین افتنیباالخره موفق به  ریسردهند که ام یقهقه شاد دیهق باهق یجابعد بهکردم تا من یادآوری
 !مینداشت یگرید یمهیبه ن یاجیو احت میکردیم لیرا تکم گریکدی میهاشده و من و غصه

 یاهیرا در پس س شییبایاز ز یمیکه ن یماه یرهیو خ دمیتخت دراز کش یگرمم را در آغوش گرفتم و رو تن
 میهاچشمرا زمزمه کردم و اشک حسرت از کنج میدردها کرده بود، آنقدر خودم را تکان دادم، و یشب مخف

 .شد مییکه خواب همبستر تنها خت،یفرور

 یهارنگ یباشد، حت ریو دلت که گ زدمیاز درد بود، قدم م ینیغمگ یسمفون شانیکه صدا یزییپا یهابرگ یرو
 !!!هستند یاهیاز س یتبلور تیهم برا زییپا یبایز

کردم، که رفتنش  کتهیکه آموخته بودم به او د یرا هم نداشتم و با هر زبانقلب احمق  نیا یحوصله گرید
 .است دهیو امانم را بر کردیغرغر م زانیآو ییهااست و او باز هم با لب بازگشتیب
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زمستان را در ما  یآمادگ یآهستگبه زییماه پا نیقرمز شده و دوم مینیو قطعا ب کردهخیپالتو  بیدر ج میهادست
 .کندیم جادیا

 .نشست میهامحو بر لب یکرد مکان را، و لبخند زیحواس پرتم آنال ستاد،یکه از حرکت ا میپاها

 .دیچیپ فونیدر آ بهیط یصدا هیفشرد و بعد از گذشت چند ثان زنگ در را امزدهخی یهادست

هوا بدون  نیدر، که در اما نیو امان از ا دمیرا به انتظار د نشیرا نبسته بودم، که وجود نازن اطیدر ح هنوز
 !تو دختر؟ یپوشش به استقبال دختر پردردسرش آمده: چقدر سرد

 .کرده بودم یروادهیاز آغوشش جدا کرده، و گفتم: هوس پ یلیمیو ب یرا به سخت خودم

 ؟یچ -

 .دادم و حق داشت لشیتحو ییبلندش مرا از جا پراندو لبخند دندان نما یصدا

 شیگوشیدلم بازهم باز یبودم و پا امدهین نجایخودم به ا یبود، و اما من به اراده ادیز تینهایها بخانه یفاصله
 .آمده بود

 .کردم و شالم را هم در کنارش زانیدم در آو یرنگ را از تن درآورده و به جالباس یزرشک یپالتو

 ر گل دخترم؟خب: چهمیهاکرد از عقده ییگشاشد و دستش گره شیهانوازش زبانیمعمول سرم م طبق

ناهار را  زیکه م بهیجمع شده به ط ییهاعقلم داد، و من با لب لیدردناک تحو یام پوزخندلمس شده قلب
 زود نبود؟ ایشدم و آ رهیخ د،یچیم

 .بودند امدهین انیکه عمو و شا هنوز

 !!!نگاهم نکن نگونهیو ا دیپر یدست مرجان را و پلکم عصب دندیچسب میهادست

 ؟یاش کم نشده و چرا الغر شدکشنده یهااز ان جاذبه یزیو با صالبتت که چ یجد شهیمآن چشمان ه با

 ؟یدهیباشگاهت را ادامه نم مگر

 .و با زحمت نشستم کردندیرا تجربه م میعظ یابه سلول بدنم زلزله سلول

 !!!شده است؟ چندماه

در رفت و  امنهیس یشدن قفسه نییپا به زحمت و با باال و میهاشد و نفس میبغض مزاحم سد راه گلو بازهم
 انیهمچنان در م میایحیب یهاو چشم کردمیدردناک بودند و طعم خون را در هر دم و بازدم احساس م یآمد
 .کند یتا رفع دلتنگ زد،یصورتش در قدم م یاجزا

 یچراغان یسوسو شیهانگاهم بود و مردمک خیرا م شیشانیزده بود پکه گره یچفت شده بود و با اخم فکش
 .شب بود
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 یسرناسازگار میبغض چنبره زده در گلو نیاتصال نگاهمان را قطع کرد و هر چند به موقع بود، که ا موقعیب ییصدا
 .ییاش نقش برآب شد: سالم داداشت و چه بهتر که نقشه دنیگذاشته بود و قصد بار

 !قرار داد و آرام احمقخودش  ررسیرا در ت ریفرهاد و دوباره ام یتاب خورد، رو نگاهم

 .در مقابلت اکنون زن دارد ستادهیکه مرد ا بفهم

 .دمیپر میخس افتاد و من از جابه خس میچنگ خورد، وگلو قلبم

 زم؟ی: کجا عزدهندیکار دستم م امجنبهیقلب ب یبا همکار یلعنت یهابغض نیا دانستمیکه م رفتمیم دیبا

 رینداشتم که سهم ام یرا به سمتش کشاند و گرچه حق دلخور امدهشجیمتعجب مرجان نگاه دلخور وگ یصدا
 ...از من بود: برم خونه... خونه شتریب یلیها خاز آن

 .دلم تنگش است اچقدریبود، و خدا کینزد مییو رسوا کردیم یبدقلق میزخم یگلو

 طیبه سمت عطر آکنده در مح شهیاز هم زتریام تو شامه کندیم میهوایخانه ب یبه هوا ختهیعطر تلخ آم چقدر
 .دودیم

 داشت؟یسوختند و او چرا نگاهش را از من برنم میهارا گرفت و چشم دستم

 زد؟ینم یحرف چرا

 است؟شده نیزم خکوبیم چرا

 ...من تاراج رفت قلب

 ست؟یعاشق یچه جا نجایخدا ا یا

 ...تپدیم اتمیتپش نبض ح پر

 بهتر مینگو میهااز حال نفس یوا

 !!!است

ناهار  زارم؟ی: مگه من مسوزاندمیم نینچنیجوش را هم پشت سر گذاشته بود، که ا ینقطه ییبدنم گو یدما
 .یخوریو با ما م

 .مییتنها ریو ادامه داد: من و ام ر،یپر از محبت دوخته شد به ام نگاهش

 خواست؟یاز من چه م قایخوردم و او دق یسخت تکان

 !صرف کنم؟ یالیخیب نیو ناهارم را در ع منیبا قاتل احساسم بنش زیم کی سر

 .یبکند: منم هستم آبج زیبودن همه چ یوانمود به عاد نگونهیا توانستیمرجان چگونه م اصال

 .فتهیچه خبر بود: پرستو ش نجایو ا ستمینگریها را مباز مانده آن دهانم
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کنار  یو موها ختم،یگریداشت، م رمرنظیکه ز یملتمسم را به خاله دوختم و همچنان مسرانه از چشمان نگاه
 !!!شده بودند؟ دیسف اشقهیشق

در تدارکش بود، کشاند و من در آن لحظه شالم را  بهیکه ط یزیبه نگاهم دستم را به سمت م تیاهمیب خاله
 ن،یدست و روتونو بشور نیمرد: شما هم زودتر بر کرتیبر پ ستیچ یریگرد پ نیسپردم و ا یبه دست فراموش

 .نیایب

و غذا  نمیهوش و حواس مقابلش بنش نیافتاد و آخر من با کدام زیم یشده رو دهیرنگارنگ چ یبه غذاها نگاهم
 بخورم؟

 یو وا ستمینگر بشیزده به حرکت عجپا شده در جانم بهتطوفان به انیام کرد و من در محواله یچشمک خاله
 .اهل خونه : سالمانیم نیکم بود در ا ییموجود استثنا نیبر من که هم

 ...آرام یو گفت: وا دیکه به من افتاد خند چشمش

 !زم؟یعز دهیشد: چرا رنگت پر کمینزد یچشمانش غرق نگران یآب یایجمع شد، و در یآنخندانش به یهالب

هم افتادند و  یرولرزانم با درد به یهامردانه نگاهش را به پشت سرم کشاند و پلک یمکالمه یآهسته یصدا
 .شتن نداشتمجرات برگ

 ، آمدیهم نم شیهانفس یصدا یاو هم شوکه شده بود، که حت ییگو

 .زیسرم نیایها... باز من بوده باشد: خوب بچه شتریدرصد بهتش ب کنمیفکر نم یول

 بسته بودم؟ خیمن  ایداغ بود  ادیرا محکم فشردم، و دست او ز نیریش دست

 !!!سه ماه است قاینکردنش و دق انیطغ یا صدا زدم برابود و خدا ر  انیدر جر وارنوسیدلم کوس کدورت

برخورد، بد قاشق به بشقاب نگاهم را باال  یآب با مکافات قورت دادم که صدا یوانیلقمه را با بغض و ل نیاول
 نجا؟یا یبرخورد: چرا اومد ست،ینگریم ریکه با اخم به ام نیریآورد، و به ش

 .نیری: شیچشمانش پرشدند، از دلتنگ ینیو ن گفت

مفصل از جانب  یحتما کتک نصورتیرایگر خاله دهانش را بست و چه بهتر که ساکت شد، در غمؤاخذه یصدا
 !؟یبرخورد کرد رمحترمانهیغ نگونهیمن ا ریو تو با ام اموزدیزدن با بزرگترش را بتا حرف کردیم افتیمن در

 یدونیفمان پرت کرد، و خدا لعنتت کند آرام: اصال مآتشفشان را به طر  یهاگدازه ییکه دهانش بازشد، گو نباریا
 ؟یو جلوش نشست یو حاال راحت پا رو پا انداخت یدختر آورد نیچه به روز ا

 میهابودند، زل زدم به دست انیطغ یآماده درنگیکه ب ینبرد و من با چشمان پرآب ییهم راه به جا ییدا اعتراض
 .امنداشته چوقتیو لعنت به شانس ه

 را فراموش کردم؟ یموضوع مهم نیچن کیچرا  آخر

 !تا بازو؟ بافت
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 !!!ر؟یهم مقابل ام آن

 کرد،یم یخطخط شدند،یکه در ضبط صوت درهم م یمیقد یهمانند نوارها نیریش یبود و صدا دایدستم پ مچ
 .جان داد میهالبام را و حرفم پشتشده فیاز حد ضع شیاعصاب ب

 کبار؟یبه خاطرت رگ زده؟!اونم نه  یندویو اظهاروجود نکرد: م مرد

و مات شده  شیتر و خط نگاهش کگردنش برآمده یهاو رگ شدند،یچشمش هرلحظه گشادتر م یهامردمک
 .دمیمچ دستانم و لرز یبود، رو

 !!!خدا ییآ

 ...کمک ایخدا

نشده،  یباشند و راض کرده اهشیو س دهیآن کش یچندبار رو یرحمیکه خودکار را با ب یاهمچو کاغذ باطله قلبم
سطل زباله شده باشد، در خود  یراه یقیدق یریگدست لهش کرده ، و با نشانه انیدر م تمامشان،مهیاز کار ن

 .کشدیمچاله و درد م

 .بود ستادهیاش از حرکت ا نهیس یشد و قفسه  یهر لحظه قرمزتر م صورتش

بود او را متوجه  یانش گرفت و به هر جان کندندست انیو فرهاد صورتش را در م دیهراسان به سمتش دو خاله
 ...نفس بکش ری... نفس بکش پسر... امنیمنو بب ریخود کرد: ام ی

کف پوش ها شدند و من لب  همانیم یبه آن زیم یرو لیوسا یهمه مان را از جا پراند و همه  ادشیفر یصدا
قرار دادم و  میگوش ها یرا رو میت هاام خفه شود، دس یزخم یدر گلو غمیج یرا به هم فشردم تا صدا میها

 .دمیباالخره بار

 ...دینبا

 ...دیفهم یم دی،نبا

 .نیریبخشمت ش یشدم در مقابلش و نم یم ریتحق نیاز ا شیب دینبا

 .کرد و تاب نداشتم خواهر رمیمصرف گذشته ام تحق خیتار یبا آتش زدن آرزوها کباری او

 .را از بر بود نداشتم میخط رفتارهااو که خط به  یخار شدن جلو یگریبار د تاب

 .شد کمیدر آرام کردنش داشت، کنار زد و به سرعت نزد یفرهاد را که سع یها دست

 .به خون نشسته اش یبا وحشت زل زدم در چشمان طوفان دهیعقب کش تن

رصدا گوش تند و پ شیهاو نفس شدیم نییباال و پا امانیب اشنهیس یو قفسه دییرا به هم سا شیها دندان
 .را کر کرده بود طیسکوت محض مح

 ...یییرا گرفت و آ میخم شد و دست ها یآن به
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 ...گرفتم از حضورش آتش

 .از مه فرو رفت یدر حاله ا زیزنگ دار شدند و همه چ میگرفتم و گوش ها آتش

 .شک یشکست ب یاستخوان دستم را م شیبه مچ دستم بود و فشار دست ها نگاهش

: چه دیکلفت شده، غر ییدر نگاه ترس خورده ام و از ته گلو با صدا دیرا کوب شیطوفان یهاخشونت مردمک  با
 ؟یکرد یغلط

 .و قدرت تکلمم را از دست دادم دندیلرز یم میچشمانم روان بود و لب ها لیس

شتناک با آن اخم وح یبه من کیآنقدر نزد یوقت ییگو یبرده بودم حروف الفبا را و آخر جانم، نم ادیاز  اصال
 برده است من چگونه لب باز کنم؟ غمایکه تمامم را به  یجذابت و عطر

 کند؟ یاتو م یرا چه کس تیلباس ها میداشته باشدت و بگو شهیروحم هم دیکردم تا شا یغلط میبگو چگونه

 از جا پراندم و نگاهم را عاجزانه به فرهاد دوختم: با توام؟ ادشیفر

زدند و انگار رگ  یکه نبض م ییها قهیزد و شق یکه در چشمانش موج م یچانه ام برد و با خشم ریز دست
 :گفت شهیبم تر از هم ییپراند، با صدا یمرا م یگردنش، رگ به رگ عصب ها یبرآمده  یها

 بودنو؟ یقو ینگرفت ادی هنوز

ه دندان را ب میمتوقف شده بودند، بهانه از سر گرفتند و لب ها شیکه بر اثر شوک تماس دست ها میها اشک
 .دمیکش

 .خورد نیچشمش چ یشد و گوشه  نییباال و پا شیگلو بکیکورتر و س شیابروها گره

و خودت را لعنت  یشکن یم شیادآوریهزار بار با  یو تو روز زندیم نیکه روحت را زم ییخوردن ها نیهمان چ از
 .یکه کرد یهمان غلط یبرا یکن یم

او به  یب ایدانست که تمام قدرتم بود و آخر دن یو خودش هم مگفتن که ا یو چه جا فیمن گفته بود ضع به
 آمد؟ یچه کارم م

 کرد با من؟ یو دهانم باز ماند و او چه م دیرا به شدت بر وجود آتش گرفته ام پاش خیآب  یسطل شخندشین

 .پسرم نیلحظه بش هیجان  ریرا: ام میکه باخته بودم تمام زندگ یمن

 انیدر آن م مانیمکث که نفس ها یقیهمان را نشکست و عاقبت بعد از دقالرزان خاله هم قفل نگا یصدا
 .دادند دستم را با خشونت پرت کرد و برخواست یجوالن م

را بود:  شیزد موها یسوخت و نگاهم به دستانش که رج م یانجماد تنم م انیمچم در م یانگشتانش رو یجا
 ر؟یام یتمومش کن گهید ستیبهتر ن

 قا؟یکرد، دق یصحبت م یزیو او از تمام شدن چه چ دیبه سرعت به سمت فرهاد دو نیریشمتعجب من و  نگاه
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 غم دوباره النه کرد در چشمان مرجان و نگاهش پر از حرف بود؟ چرا

 .به من بود و نگاهش به فرهاد پشتش

عم شد و مان نیریش سیتوانست دل بلرزاند بودم که صورت خ یکه با وجود الغر شدن هنوز هم م یکلیه محو
 !نشده بودند ریهنوز س صمیچشمان حر

 .لرزان گفت: آروم باش فدات شم ییدستانش گرفت و با صدا انیرا در م صورتم

سابقه اش در وجودم به پا کرده بودو آخر چه  یکه با خشم ب یخبندانیزدم در  یو دندانه م دیلرز یتنم م تمام
کنند و قلب دلخورم خورده  یول تنم وجودش را طلب مکه سلول به سل یآن هم در مقابل کس نینازن یآرامش

 .من بلند نکرده بود یرا برا شیبه او که تا به حال صدا ردیگ یم

 ...هر سه شان را متوجه ام کرد و تو نگاه نکن نیریش یصدا

 ...خدا به

 ...زند یگره م نهیرا درس میخدا که نگاهت نفس ها به

 ...شیها یتفاوت یکردم با تمام ب یرا حس م ینگرانباز شد و در عمق نگاهش  شیابروها بافت

... یفک کرد ی: چاهویه نیقصد بر باد دادن سرم را داشت در ا ییام گو وانهیبسرعت کنارم زانو زد و زبان د خاله
 با خودت؟

ه جانم: مگ مهیجان ن یتا پا یبود حت دهیشود و انگار زمانش فرا رس مییزدنم نتوانست مانع عقده گشا دندانه
 ؟یدونست ینم

 یدونست ی: مگه نمستادمیلرزانم ا یپاها یرو هیتوجه به بهت بق یحالتش دادم و ب یصورت ب لیتحو یپوزخند
 نفسام با تو کوکه؟

 !!!بشکنم بگذار

 .باز شده شیکه سال هاست تمام شدم و دست دلم خوب برا من

 رفتم... مرد ی: من که داشتم مدر صورتش تف کنم میجرعه غرور را هم الاقل با عقده ها نیا بگذار

 گرنیقرمز که از م ییمشت شده و چشم ها یو دست ها شیرا به تمسخر عبور دادم از سر تا به پا دستم
 .کردم یگورمو گم م تیدادند، نتوانست مانعم شود: من که داشتم از زندگ یعود کرده اش خبر م دایشد

کرد  یشدم و قلب عقب افتاده ام مدام التماسم م یم کیاو نزد به میپاها ریراه افتاده ز یبه قدم با زلزله  قدم
 ؟یگفتم: مگه خودت جلومو نگرفت یم دیکه نکنم و اما با

هلش دادم که  میحالیو با تمام ب اشنهیبودم به او و فاصله مان که صفر شد، دست گذاشتم تخت س دهیرس
 ...عقب رفت و داد زدم یقدم
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به کارم  ایاخرش بود: بدون تو دن گریدانم و اما د یعقل حسابگرم را نم ای مینوا یقلب ب ای دمیکش ادیفر من
 .اومد ینم

 یب ی جهیتکه تکه اش نوازش صورت گر گرفته ام شد و هنوز هم ادامه داشت، با وجود سرگ ینفس ها هرم
 ...دونم که کمت بودم یکه به سراغم آمده بود: م یموقع

 ...حاال اما

 .م شدهتمو یچهمه گهید حاال

 یبه قلب چمباتمه زده ام، صدا تیاهم یرحم شده بودم و ب یب ییدر عمق نگاهش شکست و من اما گو یزیچ
 ؟یکار به کار من دار یمسخره دوباره باال رفت: تو هم بچسب به زنت... چ یالرزانم با خنده

اکم تمام خانه را پر دردن یمتوقف شده اش را و زجه ها ی نهیس یقفسه  دند،یکوب یرمقم م یب یها مشت
 !!!...ام چارهیکرده بود و هه برو غرور ب

 .ستیو همان من که تکه تکه شدم کاف یخرد نشد نیاز ا شیو برو تا ب یدر وجودم نداشت ییاز ابتدا هم جا تو

 دلم بگذارم؟ یکجا گریرا د نیا ایخدا ینه ، ول ایدانستم باور کنم  ینم

 .در همان لحظه متوقف شد ایدن ییشدند و گو زانیآو میکرد و دست ها ماتم دیصورتش دو یکه رو یاشک قطره

بهم فشرده اش  یلب ها یدرد در آن نهفته بود، رو یغلتان چشمش که جهان دیکه مروار یلحظه ا همان
 ...نشست و چشمانم بسته شد

 .امچشمان دلداده دیبسته بمان شهیهم یبرا کاش

 ...و آخ ختمیر رونیب ادیکه با فر یو دردبا شرمم  دیرا همراه نکن میداریب کاش

 .نبودم شیب یا بهیزن داشت و من غر رمیام

 !!!مردندیها مفاصله کاش

 یایدن همانیرا منجمد کند، و چشمانت را م تیهااش خون در رگوجود نداشت، تا هرلحظه یاکاش فاصله اصال
 !شهیاز پشت ش

و خدا  گذرندیات مقلب افسرده یزنان از کوچه پس کوچهو سوت الیخیو ب کنندیرا دفن م ادهایها فاصله نیا
 !!!فتدیب یانگاهت به فراموش شده یادر خم کوچه ینکند که اگر اشتباه

ها دست بر سر فاصله یکه هر لحظه دزدک یبه قلب زندیم هیکنا شخندزنانیو ذهنت ن شودیبدنت نبض م تمام
انداخته و از سر  ریرا امتحان کند و فاصله هم خجل سر به ز مریرا آلزاگو نگذاشته عقل منطق دهیکشینوازش م

 !!!به آن لحظه یو وا رودیکنار م ده،یراه قلب رم

 .ندینشیدر جانت م یاو رعشه نیبه زم زندینگاهش طعنه م یو جاذبه خورند،یها مکه جرقه یالحظه همان
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از حد به منبع  شیب یرگیسوزانم از خ یدانم اشک ها یمبود و ن دمید دانیسرم م یالمپ کم مصرف باال نور
 !!!قلبم یصدا یب یزجه ها ایسرم بود  یباال یانرژ

دلم  یدلمه بسته  یو حرف ها ستمین مانیرسم که اصال هم پش یم جهینت نیکنم، به ا یفکر م شتریکه ب حال
 یم یخطرناک یسرطان یبه غده  لیتبدبود  یماندگار م نیاز ا شیکه اگر دروجودم ب ختمیر یم رونیب دیرا با

 .گرفت یشد و کم کم جانم را م

سوتفاهم ها که اگر  نینبود و اما امان از ا شیب یسوتفاهم نمانیست و عشق ب یابتدا مشخص بود که رفتن از
 یو هر چه هم کن یدرونت باش یتا آخر عمر مشغول جنگ داخل دیتو با ندازند،یب بانتیدست در گر یلحظه ا

 .نبود شیب یفهمد که آن نگاه سوتفاهم یکند ذهنت نمقلب 

 !!!همانند اکنون درست

 ریام یمحو به لب دارد و نگران یدردناکم لبخند ی نهیمظلومانه اش کنج س یها ختنیاشک ر انیکه در م اکنون
 .بود دهیبه جانش چسب بیعج

گرفت، به چشمان خسته  یرا هم م میسرم که اندک انرژ یباال یدر نگاهم را از حجم انرژ ی رهیدستگ یصدا
 زم؟یعز یاش دوخت: خوب

حالم خوب بودنمو نشون  نیموقعش دادم: اگه ا یب یاحوالپرس لیتحو یگونه ام نشست و پوزخند یرو دستم
 ...ده یم

 .من خوبم پس

ا گوشه آمد و من حاضر بودم، تمام عمرم ر  یکرد، در م ینم میکه جاذبه اش رها قیعم یانگار از ته چاه میصدا
 .نگاهش باشم یجاذبه  نینش

 ؟یکن یتوبه ام را قبول م ایخدا

 ...مرگ ایشود و خدا ینم میمستق یصراط چیرحمت شده و به ه یب یبنده  ریدلم بد گ ایخدا

 !!!نداشتنش یبه وسعت تمام سال ها یمرگ

وسط تمام  اهیس یههنوز آن نقط حسمیدستانش قرار گرفت و نگاه ب انیخورد و دست داغم در م یتکان تخت
 .را نشانه رفته بود وارید یهایدیسپ

 اتاق را غم گرفته بود؟ یفضا چرا

 .در رفت و آمد بود یآرامسرمان به یداشت که باال یدلم و چه وسعت یغدر بود، غصه چقدر

 دیشده در اطرافم کش شانیپر یبه موها یدست

 .دیدو رونیب اشنهیسوزناک از س یآه و

 .رها شده بودم در خال ییم لمس شده بود و گوهمانند مغز  تنم
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 .دردمندم وارد شده بود کریبر پ ماتینامال ادیکه از وزن ز یوزن یب

 بیروند و با عقب رفتنم، قلب غصه دارم نه یکوچکم جلو و عقب م یام و قدم ها ستادهیا یپرتگاه یلبه  انگار
 ؟یقصد زنده ماندن دار یزیچه چ یبرا گریزند که د یم

شود  یم یشالق شیشانیپ یافتاده رو یام جا خوش کرده و خط ها ینیب ییایبو یازهایتنش هنوز هم در پ عطر
 .بدون روحم یکه به کما رفته باشد، جسم یرمقم و من همانند شخص یبر ذهن ب

ام محبوس شده است، به تاراج برود و او  نهیکه در س شیترس دارم که نفس بکشم و هرم نفس ها یحت
 .استنفس من 

را با چنگ و دندان حفظ کنم  میخواهم اندک داشته ها یدهم و من م یرا از دست م رمیاز ام یهر بازدمم کم با
 !!!است انیکه در جر ییهوا یاز حت

 یخوشش اصال معده  یپخته بود و بو بهیکه ط یرا به جانب خودش چرخاند و قاشق پر شده از سوپ سرم
 .کرد کینم نزدکرد به دها ینم کیدردناکم را تحر

 .و دستش عقب گرد کرد دندیلرز میبه سرعت پر شدند و لب ها چشمانم

کم به خودتم  هیمعصومت بشم من...  یاون چشما یگرفته گفت: فدا ییبه آب زد و با صدا شیبایز چشمان
 ن؟یدقم بد نیخوا یطرف، اونم اونور... م نی... تو ایش یچشام آب م یجلو یفکر کن آخه... دار

و تا صبح او حرف زد و من  دمیخارج شد، آرام به آغوشش خز شیحرف ها نیکه ماب یاز جمله ا یواس پرتح با
 .در آرامش پلک بستم

 .کرد یم یتداع میرا برا ریامشب انگار آرامش حضور ام اصال

شتم، گذا یم نیجمع سر بر بال یاز حضورش تا صبح با خاطر نانیو من با اطم میسقف بود کی ریکه ز ییروزها
 .بدون دلهره

صبحانه اندک آرامش حاصله از دماغم  زیو سر م دیکابوس به جانم چسب دنیبدون د دنیاز ماه ها خواب بعد
 !خارج شد

سرم زل زده بودم به افراد  یبزرگ باال یگشاد شده و عالمت سوال یبودم و با چشمان ستادهیآشپزخانه ا یورود
خوردند و انگار که حضورم را متوجه شده باشد، همانطور  ین را مصبحانه شا یکه در کمال خونسرد یالیخ یب

 نیریحرکتش سا نیصاف نشست و ا دنمیباال آمد و با د شیابروها یطاق ریبود، چشمانش ز نییکه سرش پا
 ؟یستادیخاله... چرا ا نیبش ایرا هم متوجه ام کرد: ب

 یمتورمم م یگلو یرا به سرعت روانه  رمینه گبغض بها دنشیروزها د نیلرزانم را درهم تاباندم . ا یها دست
 .کرد

مشغول خوردن  الیخ یکه ب انیبه عمو هوتن و شا رینلرزد و بعد از صبح بخ میرا کردم تا صدا میسع تمام
 یاست، رو به خاله که با لبخند ستادهیکدام طرف ا قایبشر دق نیصبحانه اش بود و من مانده بودم که آخر ا
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من  یکه زوم کرده بود، رو ابلممق الیخ یشخصه لم داده و ب رینفس گ ینگاه ها ریز کرد و یمحو نگاهم م
 ...کنم یگفتم: نه خاله... اشتها ندارم... اومدم خداحافظ

 شمیشد، گفت: کجا فدات شم؟ امروز پ یم کیکه نزد یرا و برخواست و در حال شیگره زد ابروها زیر یاخم
 .یمون یم

 دی:باکردیرا طلب م شیخود واقع میهایگسرگشته انیشده منبود و گم دایاز آن پ یزیدانم چ یزدم که م یلبخند
 .برم

 .رسونمت آرام ی: مدمیخاله را بوس یو گونه  دمیچشم د یکه خورد را از گوشه  یتکان

 یباق نیریسا یاز تخم مرغ ها برا یزیچ بایصبحانه که تقر زیشخص حرص درآر پشت م لیتحو یشخندین
 .رم ی... خودم مستیبود، زدم و گفتم: الزم ننگذاشته 

 .گفتم: نپره تو گلوت خوب هیکرد و با کنا شتریگرفت، شانه باال انداخت که غضبم را ب یکه لقمه م همانطور

 یشکر داشت و خاله و عمو هم خنده  یکه گردنش نشکست جا نیحرفم سرش بسرعت باال آمد و هم مات
فرو خورده  یچشمش از خنده ا یکندم، گوشه  یداشتم جان م شینگاه ها ریزکردند و آن آدم ممنوعه که  یزیر

 ی نهیپس زم یخنده اش باال نرود و من هم چشم غره ا یجمع شدو دستش را مقابل دهانش گرفت تا صدا
لبخند هم در  یکه حت میدانستم همه شان متعجبند از شوخ یکردم و م انیشا یطعنه ام نثار چشمان وق زده 

 .برد یدل شکسته ام بسر م یراز مدت با لب هاد یقهر

که گفتم و معلوم بود که قدرت نگاه در آن چشمان پر صالبت را ندارم، از خانه  یدست جمع یاز خداحافظ بعد
 .خارج شدم

شدن  کیبست،نزد لیکه از دهانم خارج شد و در هوا قند یفرو کردم و بخار میپالتو بیرا در ج میها دست
 .دادزمستان را خبر 

که تازه که  یهمانند نوجوان بیعج یکرد و شوق یقلبم را راض یکوتاه کم دارید نیدلتنگش بودم و چقدر ا چقدر
بود: سوار  یخونم جار یلرزد، درتمام گلبول ها یعشقش دست و دلش م دنیعاشق شده است و با د یبه تازگ

 .شو

 میکنار پا یو او چه زمان دیبه جانبش چرخ یکرد و سرم به آرام نمیزم خکوبیخوش آهنگ مردانه اش م یصدا
 !ترمز کرده بود؟

 یو گرفتگ دادندیخبر از آمدن باران م اشرهیت یکه ابرها یزییاول صبح پا یزدهخی یرو و هوا ادهیشده در پ شوک
زد و لعنت به  یدر آن موج م بیعج یسرد بودن، برق نیکه در ع ینگاه یشدم به جاذبه  رهیت،خیقلب یهارگ

 آرام خر کنم؛ یمن با آن استدالل ها

 شدم؟ یسوار م دیبا چرا

 یستیهمونجا وا یخوا یخورد: تا شب م یاصال به هم نم رمانیمن و او ماه هاست که از هم سوا شده و مس راه
 به من؟ یو زل بزن
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بورم نکن باز هم متوقفم کرد: مج شیواما صدا دمیقدم پس کش م،یگ رهیبه خ مشیمستق یخورده از اشاره  جا
 .شم ادهیپ

 !آدم زورگو یا

 ...جناب ستین یکیشوم و اما من آن آرام سابق نبودم و راهمان  ینم فشیدانست که حر یم

 !!!نمش؟یبب یقلبم نعره زد و هوا کم آمد و اگر بروم باز ک دمیکه پس کش گرید یقدم

 ...دیباز هم بگو کاش

 ...هم اصرار کند باز

 ...کند، فقط نرود... نروم نمیر سوار ماششود و با زو ادهیکاش پ اصال

گذاشته  رینفس گ یدوئل یینگاهمان که گو یرگیدر خ دمیکه پس کش گرید یسوختند و قدم یم میها چشم
 .از ذهنم گذشت شیپ یکه لحظات ییبه غلط کردنم انداخت از آرزو شیشد واخم ها ادهیبودند، پ

 دهیتازه به آب رس یزده  یخشک یچشم ها نیو کاش ا نمشیببقد علم کرد و سر باال گرفتم تا بتوانم  مقابلم
شد و چه آبرو  یسردم نم نقدریداشت، نگاهش تا ا یگرم ینباشند و کاش کم ایح یب نقدریام کور شوند تا ا

 .امیو خاک بر سرت آرام: نم روزیراه انداخته بودم د یزیر

 هیکودکانه ام و بعد چند ثان یز لجبازاز لبخند در آن ها نشست، ا یچشمش تنگ شد و طرح یها مردمک
 ؟یبمش گفت: مطمئن یام را داشت، با صدا نهیقصد شکافتن س ییکه گو یقلب ادیسکوت مرگبار و فر

با همان لحن خش  یگریبودم و کاش بار د شیقانع شدنش و چقدر دلتنگ صدا یاز به راحت دیام لرز چانه
بزنم و دست بر دهان  یالیخ یشود خودم را به ب یدلم آب مکه قند در  یو من هم در حال "آرام"دیدارش بگو

 نیتو با هم"میبگو اهشاز مدهوش شدن جانم در شراب ناب نگ یتصنع یجنبه گذاشته و با لبخند یقلب ب
دهد و خودش را با لپ تاپ  لمیجذاب ومردانه تحو یو او هم لبخند "یدرمون کن ضاتویمر یتون یصدات م

 .روشنش مشغول کند شهیهم

 !شده است یو تمام کلماتمان تلگراف میدرست با هم صحبت کن میتوان یکه نم میشد بهیغر نقدریا

و باز هم خوشا به حال آن که چند  مانیقلب ها ادیز یرساندن منظورمان با توجه به فاصله  یشده برا یبند کد
 .دهد یم یکلمه در خود جا

 .خته، وپشت کردم به اواندا نییگرفتم و سر پا شیاز گره کور ابروها نگاه

 ...مرگ دنتیدرد است و ند دنتیکه د یهمان تو

 ...را بستم میو چشم ها دمیدرآمد، بر خود لرز شیدستم که به اسارت پنجه ها مچ

 ...خدا ییآ

 ؟یبکش یخواه یم خدا
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 !!!دهیرس زمانش

 !...بکش

 !گر؟؟؟یحواست هست د ایخدا

 !شود؟ یچند ماه م ایخدا

 حضورش نبوده ام؟؟؟ تیامنوقت است که در  چند

 یو مغزم سوت کشان هر چه که در ذهنم نشسته را فرار زدیر یبهم م دنشیبا د میکه تمام معادالت ذهن من
 ...دهد یم

بود و او با  یو دلخور هیاز درد و حرف و گال ییایکوچک دن یگونه ام و همان قطره  یسر خورد، رو یاشک قطره
 .نم با زور ببرمتتو یزد: م یبه من دست م یچه حق

 .دادم بمانیحال عج نیا لیتحو یزده گشودم و پوزخند زییخلوت و پا یرا رو به کوچه  میها چشم

 کجا مرد؟؟؟ به

 !گرفتن؟ یهم مانده است برا یزیو مگر چ یرا دار جانیجسم ب نیکجا قصد بردن ا به

 ست؟یکارها چ نیو منظورت از ا یو زنده به گورم کرد یدیکشان ینابود یتمامم را به ورطه کجایکه  تو

او بود که با نگاه به مچ دستم  نباریبه جانبش و ا دیمچ دستم و سرم چرخ یهدف گرفت، رد ظلم زمانه رو نگاهم
 .تر شد قیاش و پوزخندم عم نهیکرد، در س ری، فکش چفت شده،چشم بست و نفسش گ

مکث افسار نگاه سرکشم که از بسته بودن رها کرد و من هم با  یهمان چشمان بسته دستم را به آرام با
 ییرفت، در دست گرفته و با قدم ها یم طانیش یآن چند تار مو یچشمانش، استفاده کرده مدام قربان صدقه 

 یکرد، دور م یم شتریسرم ب شتکه فاصله ام را با شخص ممنوعه پ یشل و وارفته از او دور شدم و با هر قدم
 دار روزگار خیم یکفش ها ریداد ز یک ه جان مچاره ام  یشدم از الشه قلب ب

 ...مروت ال

 ...ستارهیبه آسمان ب شددهیام و نگاهم کشگونه ریخوردند زسر میها دست

 .زدیحواسم را م یپنبه یکس ییگو

 .ور کرداش خرمن احساساتم را شعلهدوباره دنیو د کردمیهزار بار از آن فرار م یکه روز ییهاحس

 یشتریب یبار روح ضیضد و نق یبا آن رفتارها دنشیو نخواست که باشد عذاب آور بود، درست، اما دنبود  نکهیا
 .را بر من متحمل کرده بود

هم خسته شده اند،  میدرون یهاست و انگار جدل ها یاهیغرق س یحس و خال یتنم هم همانند روحم ب ییگو
 .نداشت رمشتیب یجز سرخوردگ یا جهیحاصل که نت یمبارزات ب نیاز ا
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 .رفتمشیگفت و ساده پذ ساده

 .دخترانه و ناز کردن یهاعشوه بدون

 .من یبود برا یبودنش کاف نیو هم ستادهیا میتا آخر عمر پا گفت

 .گانه ام رااعتماد بچه یجهینت دمیبه او اعتماد کنم و کردم و بد د گفت

 .آن را ندارد دنیهم قصد چ کسچینده و هافک هیسرم سا یرو هایتلخ اهیبودم که چتر سشده یقارچ همانند

در گلو،  یزحمت و زخم چیحس و حال و بدون ه یب نباریکرد و من ا یم شتریرا ب میخسته اش غصه ها یصدا
 .دمیآرام بار

 .دمیبسته بار یچشم ها با

 .دمیکرده بود، بار دهیرا خم میاز رنج که شانه ها یکوله بار با

 .دمشید یم دی. نبادمیمرجان بار نیقلب نازن یبرا

 .دمیبارنهیتلنبار در س یهاناگفته یبرا

 نیغمگ یها و خلق گامنت یحرکت رو یبرا کردیزق مزق میهاکرده بود و دست انویامشب هوس پ بیعج دلم
 !!!دارشهیو ر شدندیم یقطعا چرک انوینشسته در جانم که بدون نواختن پ ینیکند، از سنگ یخال یتا کم

از خاطرات د رد آور  یبا تن پوش یزییآخر سوز پا یهابغل زده و در خود جمع شده از نفس ریز را میها دست
 !!!ستمینگر یترد شده م یخانه نشسته و به تاب و سرسره ها کیپارک نزد مکتین یرو

 !...کردم حالشان را یم درک

ه چقدر زجر دارد ترد شدن کردم ک یو اما من درک م دیآ یبر نم یهر کس یکردن سخت است و از عهده  درک
 یرا به نقاش نیزم شیو قهوه ا یزرد و نارنج یبرگ ها ختنیکه با ر یانیدرخت عر ریو تنها ماندن و نشستن ز

 .دعوت کرده بود یزنده ا

 یهاها دوخته اشکچشم به دوردست دانهیناام نینچنیکه ا بردیجانکاه به سر م یها هم در فراغفصل رنگ ییگو
 .زندیا نقش مر  نیخشکش زم

 یکه خوش یجمع شده بود و دردناک بود آن قسمت از خاطرات دمیکش یکه سرش م ییادهایتحت فشار فر مغزم
 .دیکش یرا به رخ م مانیها

 لیجز زا یشک هدف یحجم بزرگ غم که ب نیو فرار کنم از ا زمیگذاشتم تا برخ مکتین یلرزانم را بر لبه  دست
 .زهر دارش یها انهیامان تاز یبکردن عقلم را نداشت از هجوم 

 و رخوت درسم را ادامه دهم و ینینشگوشه نیاز ا ییرها یهست خاله گفته بود، برا ادمی

 نیکه تا ا ستین یبد شنهادیکنم که پ یکشم ، گمان م یتنه به دوش م کیرا  زییکه غم زده تمام غربت پا حال
 .شغول کنمم یزیام نکرده، خودم را با چ وانهیعاشق کش د زییپا
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آمدند، شماره  یکه از پشت م ییها نیشالم رد کرده، در گوشم قرار دادم و با دقت به ماش ریرا از ز یهنذفر
 .کردم دایپ نیمخاطب ستیاش را از ل

 یرا به حرکت وا داشت: سالم آبج میصوت یشادش از آن طرف خط تار ها یتا صدا دیطول کش یا هیثان چند
 .گلم

 نیریدهم: سالم ش جانیه میبه صدا یکردم تا کم یزده ام ، نشست و سع زییپا یلب ها یکم جان رو یلبخند
 .خودم

 ...خدا. آرام بههیروح یگفت: مرس جانیکرد و با ه ییاو

 شیرم پ ی: دارم ممیدیرس یکرد و به کارمان نم یکالمش آمدم که اگر به خودش بود، تا شب صحبت م انیم
 .مخبر  یوقته ازش ب یلی... خهیهان

 .امیمنم ب یگفت یخوب م ؟یگ یا، راست م _

 .زنگ زدم بهت. زود خودتو برسون نیواسه هم _

 .سر به هوا شده بود بیدختر عج نیتماس را قطع کرد و ا یعجول گفت و بدون خداحافظ یا باشه

شود  شدمیکه ند یمدت نیچالندم که جبران ا میدست ها انیگشودم و آنقدر م نشیوجود نازن یرا برا آغوشم
 .کردم یو چقدر کوتاه

 .شیاز اشک ها سیصورت خ دنیاز آغوشم جدا شد، نفسم بند آمد با د یوقت

 گلم؟ دردت گرفت؟ یشد یو با تته پته گفتم: چ دستپاچه

 یکه سرعت تپش ها یلرزان یاش، سرش را باال فرستاد و با صدا ینیب دنیو همزمان با باال کش چاندیرا پ لبش
 خاله؟ یگفت: کجا بود قلبم را باال برد،

 .جواب سوال پر دردش شد: رفته بود ددر خاله... تنها تنها نیریسرمست ش یصدا

 شده آرام؟ یبا بهت و ترس گفت: چ هیهان انیگر یچشم ها دنیبود و او هم از د دهیبه ما رس گریهم د نیریش

پشت  یشده  یچمن کار یمحوطه  یچوب مکتین یتکان دادم و همانطور که رو شیبرا یجیرا با گ سرم
شده؟  یچ یگ یبه خاله م زمیسرد دخترک لرزانم را گرفتم، و گفتم: عز یدست ها م،ینشسته بود شگاهیآسا
 کرده؟ تتیاذ یکس

که  یرا که قصد کوتاه آمدن هم نداشتند، را زدود و قلبم گرفت از درد یسمج یکوچکش اشک ها یمشت ها با
 .خاله یا گهید ید: من و بردن جاالنه کرده بو شیدر قطره قطره اشک ها

 یلیخشک شد: خ یصحرا یبه آن میام مشت شد و لب ها زهییپا یمانتو یرو میو دست ها دیباال پر میابروها
 .ادیغصه خوردم... نزاشتن داداشم ب
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 میخارج کرده بود به سمتش گرفت و گفت: پرنسس... بر فشیرا که از ک یحرفش آمد و شکالت انیم نیریش
 ؟یباز

 یایتکان داد و چه دن نیریش شنهادیپ دییو سرش را به تا شیلب ها یغنچه  یلبخند جوانه زد رو ی کوفهش
 !...دارند، بچه ها یکوچک

از چه  انیرفتند تا من بفهمم جر یم دیهم قرار دادم که با یرو یرا به آرام میمن بود و پلک ها یرو نیریش نگاه
 !!!قرار است

در نواختم، بدون  یکه با انگشت لرزانم رو یرفتم و بعد از تقه ا یفیه طرف دفتر سب یتند و عصب ییقدم ها با
 ؟یگه خانم جبار یم یچ هیاجازه وارد شدم و به نگاه متعجبش وقع ندادم: هان

 دییبود، گفت : لطفا بفرما دایکه آثار شوک هنوز هم در حرکاتش پ یکوتاه برخواست و در حال یاز مکث بعد
 .یدیشخانم فر  نینیبش

نشستم و او هم تک  زشیمقابل م یمبل راحت یشده ام رو فیمکث و تسلط بر اعصاب به شدت ضع یکم با
 .را اشغال کرد میمبل جلو

بودم که موضوع  دواریزل زدم به او و ام حیو منتظر توض دمیاز آن نوش یآب بدستم داد و من هم جرعه ا یوانیل
 شده؟ یچ نییلطفا بفرما ن،یاال اگه آروم شدخورد: ح ینباشد که در سرم چرخ م یزیآن چ

 نش؟ی... کجا برده بودهیگر ریزد ز دیتا من و د هیو گفتم: هان دمیو نامحسوس کش قیعم ینفس

کردند، گفت: شما که  یسکوت که به شدت تحملم را کم م یقیرا در هم قالب کرد و بعد از دقا شیها دست
 یو درخواست نگهدار انیم یادیز یسرپرسته. خانواده ها یکودکان باز  یمرکز نگهدار هی نجایا نیدون یبهتر م

 ...دن یاز بچه ها رو م

چشمان هراسانم  خیکوتاه به دستم، م یقلب پرتپشم گذاشتم و آن زن خونسرد مقابلم با نگاه یرا رو دستم
 ...بچه ها بوده نیاز هم یکیهم  هیآخر را زد: خوب... هان ریت

نصف روز نگهش دارن. بهانه  هیاز  شتریادامه داد: البته نتونستن ب رم،یبه خود بگ یمحالت تهاج نکهیاز ا قبل
 .گرفت یرو م یعل ی

 د،یجوش یکه در درونم م یکنترل شده از خشم ییپس زدم و با صدا د،یگونه ام غلت یرا که رو یاشک قطره
 ن؟یباهاشون بکن نکارویگفتم: چطور دلتون اومد ا

 .رمیبگ شونویخوام سرپرست یامه دادم: من مافتاد و اد ریبه ز سرش

کوتاه گفت:  یزده نگاهم کرد و بعد از مکث رونیاز حدقه ب یبا شوک سرش را باال گرفت و با چشمان دوباره
 .نیو ندار طشی. شما شرایدیخانم فرش شهینم

به خانواده دارن...  اجیتفراهم شد: اون بچه ها اح شیتاز کهی یبرا دانیدستانم گرفتم و م انیسرم را در م کالفه
 ...خانواده رو یدرک کنن معن دیبا
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 نویتونه ا ینم زیچ چیکس و ه چیاون دختر، برادرشه... ه یلرزان گفتم: خانواده  یرا باال آوردم و با وجود دستم
 .شیزندگ یها یخال یپر کردن جا یجمع بشن برا ایاگه تمام دن یعوض کنه... حت

کردم  یمرور م هیگفته ام و من انگار با هان دییغرق آبش تا یشد و چشم ها شیمهر سکوت لب ها میها حرف
 .آرام را

 یکنج اتاق کوچک خانه  شهیهم یبزرگ شده بود و اما دلش برا یرا که صاحب خانواده ا یکردم آرام یم دوره
 .در روستا ماند

آن ها را  ییقصد جدا انهیکه موز یشتبا سرنو دمیجنگ یدرد آرام ده ساله بود و من با تمام وجود م ه،یهان درد
 .داشت

برعلت شد، غرق بوسه کردم و عطر  دیهوا هم مز یکه سرما ادشیگل انداخته از جنب و جوش ز قرارصورتیب
 ام باالزد: دختر خوشمل خودم چطوره؟ ینیب ریخالص کودکانه اش ز

 ...ی... هیزاند: هگوشمان را لر یپرده ها نیریبلند ش یدهان باز کند، صدا نکهیاز ا قبل

 و دیدویسمتمان مها بهبچه یاز کنار باق سرعتبه

چشمانش  یداشت، مردمک عسل نیریش یناگهان یکه از هجوم ها یخودش را به من فشرد و با ترس دخترم
 .دودو زدند

ند: خودش را به او که در بغلم سنگر گرفته بود، چسبا شتریب تش،یکم عقل هم با وجود دانستن حساس نیریش
 ؟یعسلک من کجا رفت

نکن  تشی... اذنیریگفتم: ا، ش نیریکوچک رو به ش یام پنهان کرد و من با اخم نهیس انیسرش را در م هیهان
 .دخترمو

 وسط؟ نیا یگ یم یگونه ام کاشت و گفت: اصال تو چ یبسرعت رو یبوسه ا وانهید

سابقه بود، در نگاهش همان پشت  یکه ب یبیغم عج دنیبا د ند،یبنش میرفت بر جان لب ها یکه م یا خنده
 نیشد : ماش هیآن ها، دوباره مشغول کل کل با هان دنیدر چشمانش و دزد دنیکاو هیماند و بعد از چند ثان

 .آرام... امروز و ناهار مهمونتم اوردمین

 .د ل آرام زیشوق گفتم: چرا که نه عز با

 .انداخت یدلشوره ام م شیت زورکبه شد یها یناگفته در عمق چشمانش و شوخ یچرا حرف و

و او چگونه خودش را  دیسرم درآ یمانده بود، دوشاخ بزرگ روو کم میمان گذراندرا در سکوت ریطول مس تمام
 کنترل کرده است؟

 .آن پرت کرد یدسته  یمبل رها شد و شالش را رو یرو

 آره؟ یچزون یبدبخت و م دیام یبگفتم: از کارا چه خبر؟ حسا شیرگیتوجه به خ یآماده کردم و ب یا قهوه
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کند، گفت: نه  یکه با خودش زمزمه م ییرا برداشت و همانطور که زل زده بود به بخار برخواسته از آن گو قهوه
 .اونه که کمر برام نزاشته ؟یبابا... چه چزوندن

کت شوم تا دادم تا سا حینبود و من هم ترج ندیخانه حاکم شد، خوشا طیکه با ساکت شدنش بر مح یسکوت
 .کند دایکرده بود، پ ریدرگ یرا که ذهنش را حساب یزیآن چ انیب یآمادگ

شد  راهنمیپ نیآست ریفنجان ها، دستش گ یجمع آور یبرا زمیکه خواستم برخ یاز خوردن قهوه مان زمان بعد
ده آخه ش یگفتم: چ یرا فشردم و با نگران شیطاقت شده دست ها یپرآبش آتش زد به جانم و ب یو چشم ها

را نشانه رفت و  اششدهمش  یو رد نگاهم موها دیخوردت، خوب حرف بزن لب گز یکه داره م هیچ زم؟یعز
 .ستیرسه ن یاونطور که به نظر م زیچ چی: آرام هآمدیم دشیچقدر به پوست سف دیرنگ جد نیا

 .گرفته اش شدم تینها یب یبه چهره  رهیگشاد شدند و با بهت خ چشمانم

 .چشمانش را یایطوفان به پا شده در در دمیبه من انداخت و دگذرا  ینگاه

را  نیریش گاهچیحال هکه تا به دمیشیاند نیشد و من به ا اشدهیبا انگشتان درهم تن یهم مشغول باز باز
است و زبانش و حال چه شده او را که زبان در  نیریش کیبودم و اصال  دهیمستاصل و درمانده ند نیچننیا

 .یکه بدون دهیزمانش رس گهی: فکر کنم دچرخدیدهانش نم

 کرد؟ یصحبت م یپنهان زیشدم و او از چه چ یشوکه نم نیاز ا شیب

 .نمک شد یاچهیبر بدنم نشست و دلم در یآن یلرز

 !!!نابود شدم دیکه در دهانش چرخ زبان

 .ینابود یواقع یمعنا به

 ...نفس ایو خداشدم  یهجده چرخ له م یلیقدرتمند تر یچرخ ها ریز ییگو

 ...ژنیاکس ایخدا

 !ا؟یدن نیدوند در ا یم یزیبندگانت بدنبال چه چ ایخدا

بندگانت آخرتشان را چه ارزان  ایرا و خدا شیرا... و من جان دادم تا درک کنم گفته ها زیگفت... همه چ نیریش
 !آتش زدن خودشان یبرا کنندیانباشت م زمیو چه ناآگاهانه ه فروشندیم

 وانهید یترساندن من ، برا یاتاقم بود را عمه فرستاد برا یکوژپشت دم پنجره  یکه مرد یگفت آن شب نیریش
مقاومت کرد و اما بطور نامحسوس  ریدهد و ام الیتا تن به ازدواج با ناز ریوحشت زده کردن ام یکردنم ، برا

 .ب بودنم مطمئن باشدخو ازکرد تا  یم یبار به اتاقم سرکش نیحواسش به من بود و تا صبح چند

 .عمه بوده یشده  ریبود تصادف کنم آدم اج کیزدم و نزد رونیکه از باشگاه ب یروز گفت

 .دیچیپ یکرد و دردش وحشتناک در سلول به سلول تنم م یپوست تنم را پاره پاره م ییگفت و چاقو یم نیریش
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 رید و تمام هدفشان درآوردن آن خانه از چنگ امکردن الیرا مجبور به ازدواج با ناز ریام رشانیت نیکه با آخر گفت
 .بود

برادرزاده اش و هم خودش را  یرا کرد تا هم خانه  نکاریقلهک را صاحب شود ا یتواند خانه  ینم دیکه د عمه
 .آن ها مهم نبود و هدف همان خانه بود و بس یچندان برا ریبه تصاحب بکشد و گرچه ام

 .هم گفت یگرید یزهایچ

در درک  یو من دست بر گلو گذاشته سع دندیشنینم یزیچ گریمن د یهاو اما گوش زدیرف مح طورنیهم
 .که گفت دارم یمطالب

 انیطاقت شده خواست مرا در جر یو ب دیرا فهم زیهمه چ نیریمرجان ماندم ش یکه در خانه  یشب همان
 .مانعش شد ریبگذارد که ام

 !!!فکرم؟ یعقل ب یدیو د یستیه نسقوط کرده بودم به ته در  یاز پرتگاه انگار

 م؟ینوا یبر سر قلب ب یزد یم ادیرحمانه فر یکه چه ب یدید

 ...ریدر مقابل ام یها که نکرد یانصاف یکه چه ب یدید

 ...ریخدا ام یوا

وحشت زده برخواست و  نیریبرهوت زده ام شوند و ش یها هیوارد ر ژنیاکس یذره ا دیرا تا شا میگلو فشردم
 دنیبا د دانمیبه اطراف نگاه کرد که نم هی، برخواست و با گر دیجان دادنم را د یم را صدا کرد و وقتهراسان نام

 .در جا متوقف شد یزیچه چ

 یمقابلم لبخند یدهیمرد رنگ پر یرهیو من خ دادندیرا نم ییصدا چیورود ه یسوت کشان اجازه  میها گوش
 ...انم را بستمدرد که فقط در ذهنم نقش بست، زدم و چشمپر

 !!!دیریبگ

نشسته بر بام کوچک  یاندک خوشبخت یرا از رو فتانیکث یهاو فقط دست دیریبگ د،یخواهیم ایچه از دن هر
 .دیام بردارالنه

 .دیندازیهم به پشت سرتان ن یو نگاه دیو برو دیبردار د،یخواهیچه م هر

 .دیرسیشم مناواضح به گو ییو صداها سوختیم امنهیدرد بود و س سرم

 افتمیناآشنا  یداشتند، گشودم و خودم را در مکان دنیبه خواب یدیشد لیام را که متالش چشمان خسته یکم با
 زم؟یعز یشد داریتند الکل بود: ب یاستشمام کرد، بو شد،یکه م ییکه تنها بو

سرعت نور به مغز به را زیاش همه چشدت سرخ شده و پف کردهکردم و چشمان به تیسمتش هدارا به نگاهم
 نیری...شیدردناکم مخابره کرد: ش

 .آمدیرقمه قصد خارج شدن از آن را نداشتم، م چیکرده بودم، و ه ریکه در آن گ یقیاز ته چاه عم ییگو میصدا
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 .نیریگفت: جان ش شیها نیف نیشد و با ف ترکینزد

 ...ریام از هم فاصله گرفتند، و لب زدم:امصحرا زده یهالب

 .زدمیرفتنش دل م ریمس یرهیبرخواست و از اتاق خارج شد و من خ یسست با

آن را  افتیدر شیبود که مغزم گنجا ادیچنان زشده بود و حجم اطالعات بدست آمده آن یبه قدر کوه سرم
 .در سرم برپا کرده بود یانداشت و همه را پس زده، ولوله

کوچک کنار تخت گذاشت  زیم یرا رو هاسهیافزود و ک رمقشیب یهابر سرعت گام د،یام را که دباز شده چشمان
 .زد مهیخ روحمیجسم ب یو رو

 فدات شم؟ یام مرد: خوبتمام شده گریو من د دیباریاز قامت بلندش م یخستگ

 .بودم قراریهم قرار گرفتند و من ب یرو دییبه تا میهاپلک

 ...قرارم قراریب

 را وچشمانم  یخال یپر کرد کاسه عطرش

 ...ری... ام یلرزانم گفتم: چطور... چطور تونست یام راه گرفت و با صداگونه یرو مقدمهیب یاشک قطره

 .نواخت و زمزمه کرد: ببخش آرام شیشانیبر پ یاچشمانش صاعقه زد در نگاهم و قدراست کرده، ضربه بهت

 .آرام و او بغض قورت داد و من نگاه دوختم به پنجره: دمیخند هیگر انیم در

 .بودم دلخور

 بودم؟ خبریخبر بود که بمن چه رگوشیو ز میهاشدنو تمام شیهاتمام نداشتن یبه اندازه دلخور

 یکه خستگ یارا به او که مستاصل با چهره میهااز تمام حس یو خال تفاوتیو نگاه ب دهیرا به صورت کش دستم
 .بدونم خوامیدوختم و لب زدم: م د،یباریاز آن م

 گرفتیفاصله م یکنار تخت نشست و کاش کم یصندل یرا کوتاه بست و نفسش را فوت کرد و رو چشمانش
 .عطرش نکند ییتا دوباره دلم را هوا

 یهادر مردمک یو با همان غم و نگران دیباریاز چشمانش م شیآرام روبرو شهیاز سخت شدن دختر هم تعجب
 ؟یگفت: مطمئن اهشیس

تکان  دییپاشده در درونم سرم را به تابه یبه غوغا توجهیرفته کرده بود، گفت و من برا گ شیکه صدا یدرد با
نفرو پشت در تراس  هی یو من اومدم تو اتاقت... گفت یدیکشیمغیرو که از ترس ج یاون شب ادیم ادتیدادم:

 ...و حرفت و قبول نکردم یدی... فک کردم البد بازم کابوس دیدید

 .که در وجودم بسته بود، لب زدم: خب یخیاش با شدهمشت یهات و من مات دسترا با درد بس چشمانش
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زنگ زد... گفت کار اون بوده... گفت  الیدستش شد و ادامه داد: فرداش که مطب بودم، ناز یرهیاو هم خ نگاه
 ...کشمشیم ،یاگه همچنان با آرام باش

گفت: داد  گرفت،یکمک اوج مکه کم ییا خشم و صداگردنش متورم شدند و ب یهااز تنم عبور کرد و رگ یلرز
 ارمیسرش م ییتار مو از سرش کم شه، بال هیرو تمومش کن... گفتم اگه  یبازوونهید نیزدم سرش... گفتم ا

 .که خودش خودشو بکشه

اون  بردار نبود...دست یکبود، شد: ول خورد،یکه م یبود و بد سوزاندش که صورتش از حرص ارادهیب پوزخندم
 .آرام یجنازه ای الیناز ایکرد، گفت  دمیقبلش عمه زنگ زد و تهد یومدیکه از باشگاه م یروز

تا خودمو  یستیبرداشت: بهت خبر دادم که واخش شیاش را به زحمت قورت داد و صداسفت شده بغض
عمه بود و بعد  اناتیجر نیوحشتناک قلبمو از کار انداخت و فلجم کرد... پشت تمام ا یبرسونم... اون صحنه

به درک  تونستمیخواستم، میخنده گفت: اگه م ونیرسوندمت خونه دوباره باهام تماس گرفت و در م نکهیاز ا
 .واصلش کنم

اگه بهت بگم  دمیترسیکنم. م کاریچ دونستمی: نمدندیجنب شیهااش را به من دوخت و دوباره لبدرمانده نگاه
درد و دل ... تمام حرفامو  یکامران برا شیرفتم پ دانهی. ناامیانجام بد یرانقابل جب ریکار غ ایو  یوحشت کن

 ...ایپام گذاشت... گفت باهاش راب شیراه پ هیو  دیشن

 ...رونیبرو ب باهاش

 !آرام باشم توانستمینم گریفرستادمش و د نییباال آمد و پا میهاتا پشت لب یزیچ

 .بودم دهیآمدنشان را با چشم د راه

و  و نگاهم را به پنجره دمیها را پس کشدر آغوش گرفتن دستم که آن یو جلو آمد برا دیتخت خز یور دستش
 .آسمانش دوختم

بوده... تا مدرک  سینظر پل ریکه باهاشون در ارتباط بودم، ز یمدت نیتر از قبل ادامه داد: تمام اکرد و گرفته یپوف
 ... اثبات ادعام یجمع کنن برا

 ...آرام مینکردباهم ازدواج  ما

 و او چه گفت؟ دندیطرفش چرخمردد به میهاگوش

 باشد؟ انیدر م یبازهم دروغ نکند

کرد،  افتیکه از نگاه کنجکاوم در ییرویدارش، نقش بست و با ن شیرخسته و ته یجان برچهرهکم یلبخند
 .یو دخترو کت بسته برد آگاهمادر  سیعاقد خطبه رو بخونه... پل نکهی... قبل ایادامه داد: همون شب تو عروس

 .شودیبر لب داشتند و باورم نمکه خنده شیهاو ناباور زل زدم در مردمک کردمیکلمات را شکار م شیهالب مات

 .دانمیمحال م دمیشن میهارا که با گوش یزیچ آن
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شکم خط انداخت خ یرا به حرکت واداشتم و صدا میصوت یام سرخورد و به زحمت تارهاگونه یرو یاشکقطره
 .: دروغهنمانیب

 قهیزد به نگاهم و گفت: با وس هیرا بخ شیو نگاه جد دیها را کشفرو برد و آن شیرا در موها شیهادست
 ...آزادن

سراغت،اما نزاشتم. گفتمشون که  ادیخواست ب سیپل ی. چندبار..یکالنتر یایب دیکردم، تو هم با تیشکا من
 .کنمیت مکم متوجهکم

 دنیانگار بعد از چندصدمتر دو میو صدا دندیدور از آب جنب یهمانند ماه میهاسرم را تکان دادم و لب دهز وحشت
 ..تونمی: من... من نمآوردیرا کم م میهانفس نگونهیکه ا دیرسیبه گوش م

تن شده نگاهش را نوازش داد به سنگ یشده و بغضمنقبض یفشرد و با فک یآرامرا گرفت و به میهادست
 .. من باهاتمزمیعز ستین یزیگفت: چ شهیتر از همبم ییهراسان نگاهم و با صدا

کالفه نامم را خواند: من از  ریو ام ختندیر صدایب میهاخاله متوقف شدند، و اشک یکه باز شد، چشمانم رو در
 .ندارم تیشکا سکچیمن اصال از ه ؟یزاری... چرا تحت فشارم میدونی... تو که مترسمیم سیپل یاداره

... آروم باش زمیخوب عز یلیلرزان گفت: خ ییبا صدا دهیشد و سرم را به آغوش کش کمیسرعت نزدبه خاله
 .دخترم

 .کنم تیازشون شکا خوامی: خاله من نمکردمناله

 .یتو بگ یباشه گلم... هرچ سس،یه -

 تیکه با نها یو خدا لعنتت کند مردکاشته شده بود  رناخوداگاهمیداشتم و چقدر ترس در ضم یروح داغان چه
شده از  یپرواز کرد، که مادر آس میکودک یهاو ذهنم به سال ینام پدر را برخود گذاشت یتیمسئولیب

 انیاطالع داد و در م سیلها به پبا تلفن آن هیخانم همسا یدستهمسرجاهلش با هم یهایگذرانخوششب
 .دختر هشت نه ساله هی یبرا ستیحیفج یور کرد و چه صحنهجمعشان کرد و نعششان را ک سیپل شانینئشگ

غلط انداختن طرف مقابلش بود: خوب به یدختر خدا نیو ا رفتیم یمغزم اسک یبدرقم رو اشرهیخ یهاچشم
 ...! آره؟یکه چ

 داد و هوارش قطع کردم و یو تلفن و رو هیچ انیجر گمیبهش م رمیتحمل کنم. م تونمینم گهیگفتم د بهش
 .برد شیحالت بد شد، تازه خودشو رسونده بود. خانم فشارش رفت باال و منو تا مرز سکته پ یوقت

 گم؟یمگه بد م ؟یباز رم کرد هیو گفت: ها؟ چ دیکه ابرودرهم کش امدیبه مذاقش خوش ن امغرهچشم

 ...کنم... بفهم تیون شکاازش تونمینم گمیم یبفهم وقت ی.ولیگی. تو بد نمزمیکردم و گفتم: نه عز یپوف کالفه

 یمنطق لیدل هیاش بودم من: تو اش زل زد در چشمانم و چقدر شرمندهقرمز شده هیاز شدت گر یهاآن چشم با
 .من بفهمم اریب
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 خوامیکنم؟ که نم یاحترامیپدرم ب ادیبه  خوامیکه اون زن خواهر ناصرباباست و من نم تریمنطق نیاز ا لیدل -
 بلرزه؟ این دنزبونم الل تنش او

! نه؟یکه بب هیکه سرت آوردنو راض ییبال نیا یعنیبردار نبود: دختر دست نیبود در چشمانم و ا زدهحلقهاشک
 گهیبشن تا د هیزن و دخترش تنب نی... مطمئن باش اونم موافقه که اکشهیعذاب م شتریب کارشوننیخدا از ابه

 .نکنن یراخالقیغ یکارا نیاز ا

 نقدریا نیریش کنمی: خواهش مکردینم میاری نیاز ا شیام بدستانم گرفتم و فکر از کار افتاده نایرا در م سرم
 .ترکهیتحت فشارم قرار نده. مخم داره م

خودتو ناراحت  نیاز ا شتری.بزمیبر لب گفت: باشه عز یزورک یشد و دستم را گرفت و با لبخند لیبه جلو ما یکم
 .نکن

از من متنفر باشند و آخر  حدنیتا ا دانستم،یم لمیو دخترش را فام دمیها عمه نامسالرا که  یزن شدینم باورم
 آدم؟ کیشود، جان  شیداشت که بها یچه ارزش ایمال دن

در قلبش جاباز کنم و اما اکنون  یها تالش کردم تا کمو سال دمیرسیم جهیکمتر به نت کردم،یچقدر فکر م هر
 !من بود و بس یهایالیخاش خوشکه همه نمیبیم

سؤال در ذهنم جوالن  کیتنها  ،یبر هست کند،یم یشب حکمران یکه آسمان بدون ستاره ییظهر تا حاال از
 «دادند؟ یخار نیچن کیتن به  یگزاف یبه چه بها» است نیهم او آن دهدیم

و چقدر خوب که اتاقم اش دوخت در آستانه یشدهنگاهم را به مرد شکسته مارستان،یدرب اتاقم در ب یصدا
 .کردیرا فراهم م هایاتاقهم ریرفت و آمدها قطعا موجبات آزار سا نیا نصورتیا ریبود، در غ یخصوص

سرش روان شد و من ماندم در هم پشت ریکه لبخند بزند و اما موفق نبود و قدم که داخل گذاشت، ام خواست
 .از حدش: سالم دخترم شیب هیرو

 .کردمیعرض ادب م دیمن با دیاهش کردم و گفتم: سالم عمو، ببخششرمزده نگ ده،یگز لب

 .عمو نیرا در قلبم نشاند: بفرما بش یریو ت دیکشیعالم را بر دوش مغم نگاهش

خودم را جمع و جور کردم، تا از آن حالت ولو شده،  یو من هم کم دیرا کنار تختم کش یاش صندلگفته متعاقب
 .خارج شوم

 شیشانیپ ینامرتب رو شیشد و موها مانرهیروبرو و خ واریداد به د هیتک نه،یبه سستهم د ریو ام نشست
 باباجان؟ ی: خوبکردندیم یدلبر امچارهیدل ب خبرازیبودند و ب ختهیر

 !مرد با محبت و پدر بود نیا چقدر

ار داشت : خوبم قر  ارشانیدر اخت شائبهیرا که ب ینعمت دانستند،یقدر نم شیهابود و چه راحت بچه پدر
 .نیدیعمو.زحمت کش

 ...گرفته گفت: آره دخترم. بگو عمو ییزد و با صدا یجانیب تکخند
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 ...خوب یتو رو از روز اول مثل دختر خودم دوست داشتم... ول من

حق داشت  دیمرد با محاسن سف نیو ا گذاشتینم شیکه آبرو برا یاطهی... ترس از زن سلدانمیرا م خوبش
 .ام دخترمو فرزندانش دندان سرجگر بگذارد: شرمنده یظ زندگحف یکه برا

شدت محترم مرد به یام گرفت از شرمزدگو غصه دگانمیانداخت مقابل دپردهو اشک دمیرا داخل دهان کش لبم
 .مقابلم

 ...خالص کنم: عمو تیوضع نیدهان باز کردم تا او را از ا سرعتبه

 هی نیدخترم. اکف دوخته شده بود، گفت: نه یهاکییر که نگاهش به موزاباال برد و همانطو یرا به آرام دستش
که هرچقدر  ییهاهاشو هم مثل خودش بار آورده... بچهکه بچه هیزن مال دوست و افراط هیکه زن من  قتهیحق
ل خودم هم بود که در مقاب ریتقص ونیم نیدر کنترلشان داشتم تا مثل مادرشان نشوند، نشد و البته ا یسع
 .ندارند یشنوحرف عیپدر مط کیاز  چوقتیها هم هسکوت کردم از ترس آبرو و خوب بچه شهیهم میمر

 یمرد که چه بار جانکاه نیمسابقه گذاشته بودند و من ماندم در وسعت قلب ا گریکدیدرشت اشک با  یهاقطره
 .ها با خود حمل کرد و دم نزدرا سال

شوهر  یهامنقبض شده، گوش سپرده بود به حرف یانداخته بود و با فک نییکه سرپا ریرا به ام میباران نگاه
 !!!ازت بکنم دخترم یخواهش هیتحمل نداشتم: اومدم  گریاش دوختم و دعمه

: خواهش دمیکش میهاپلک ریکه نگاه دوخته بود به من و دست ز یازل زدم به چشمان سالخورده متعجب
 .عمو کنمیم

 .: ازشون نگذر... نبخششوندیچسبیواژه به جانش م نیتکرار شد و چقدر ا لبخندش

نگاهش را به من دوخته بود، تاباندم و لب  یکه متاثر و جد ریکلماتش نگاهم را کوتاه به ام ریتعب انیم سرگردان
 ؟یزدم: چ

 سال نتونستم آگاهشون همهنیرو که کردن بکشن. ا یمجازات کار دیو گفت: اونا با ششیبه ر دیدست کش آرام
 ...کنم

 .قانون بتونه اصالحشون کنه دوارمیکه جگرم را سوزاند و ادامه داد: ام دیکش یآه

 .ازشون ندارم یتیدستم را درهم فشرده و به زحمت گفتم: اما من شکا انگشتان

تا فکر نکنن همه مثل من چشم  یبرسون ادشونیحرص و طمع ز یاونا را به سزا دیدخترم... با یبکن نکارویا دیبا -
 .تا بارها و بارها بتونن تکرارش کنن پوشوننیز خطاهاشون ما

به خاطرات  تونمیها عمه صدا کردم، بندازم زندان... نمرو که سال یکس تونمیلرزان گفتم: نم ییعجز و صدا با
 .کنم یحرمتیپدرم ب
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خواهرش ناراحت  یهااز رفتار  شهیاش نگاهم کرد و گفت: اتفاقا ناصر همخسته یهارا تکان داد و باچشم سرش
ها که سال گمیبهت م یمن نویا کرد،یم یکار نیهمچ هی... مطمئنم که اونم اگه بود زدیبود و مثل من حرف نم

 .کتریگرمابه و گلستانش بودم و از برادرش بهش نزد قیرف

من و تا آخر  تنکار ینگاهم کرد و گفت: با ا بارنیآخر یو برخواست و برا دیمکث دست بر زانو کش یاز کم بعد
 .عموجان ،یکنیخودت م ونیعمر مد

و درد داشت دوباره  دندیبر کمرش کوب یاش با جهالت و نادانکه خانواده یمرد یدهیقامت خم دنیبود، د سخت
 .اشراست کردن، کمر زخم خورده

و  میگفتن داشت یبرابود به نگاهم کردم و چقدر حرف زدههیکه نگاهش را بخ یشدت ساکترا به مرد به نگاهم
 دانیشد، م اهینگاهش را و دوباره آسمان س نیسنگ یهاحرف اوردم،یو تاب ن ختنیر رونیب یبرا یچقدر دلخور

 .دادگاه میری: فردا صبح مکردندیم قیمرا بدان تشو گرانیچه که داز آن دیلرزیو تمام جانم م دمید

را  یصندل یو به آرام دیکش یکه پوف دیا قطعا دشوم برتنم نشست، ر  یآن کلمه  دنیکه از شن یمحسوس لرز
کمش مشخص  یکه ازبو یبا آن عطر شدنشکیآن نشسته بود را اشغال کرد و نزد یعمو رو شیپ یقیکه تا دقا

انداخت و صوت نامم  ریدر گلو گ رابود، نفسم  کنندهوانهیبازهم د یاش گذشته و ولها از استفادهبود، ساعت
 .خانمتر کرد: آرامسفت اش رااز زبانش، گره

شدنم از  یورکیبا  بایکه تقر یآورد و همانجا جلبش کردم، تا کس میهاکالمش خنده را تا پشت لب طنتیش
 !!!چه یعنی دخترکیدادن قلب  یسرم قرار گرفته، بفهمد که بازپشت شدنش،کینزد

 یگشاده یمرا تا پشت دروازه یخبریب نیاکه  گذاشتیم انیمرا هم در جر دیخاطر خودم، اما باچه هم که به هر
 اش؟من مسخره ریبه تعب یکارداشت، پنهان یریمرگ برد و چه توف

 یچشمانم شود، نوازشم کرد و کالم همانیکه خواب م یافداکار و مهربانم کنارم ماند و تا لحظه یرا خاله شب
 .ر قرار ندادنمفشاو تحت شیحرف نزد و چقدر سپاسگذارش بودم، بخاطر درک باال

 ایداخل اتاق  دیزد، پر دهیبود که تا سپ دهیکنار در خواب ریام ایآ دانمیو نم دمیبا کمک خاله لباسم را پوش صبح
 .دادگاه میخونه، لباس عوض کن، بعد بر میزود از خانه حرکت کرد: بر

 ...اه ؟یرایاسم نحسشو ن نقدریا شهیهستم: م یعصب یکاف یاندازهبه او و من به دمیتوپ

 .دمیگزبه او و لب یباز زل زد به من و من به خاله و خاله با ناراحت یبادهان

 .یگریهم در حضور کس دتند برخورد کنم، آن نگونهیا رینداشت من با ام سابقه

 .همراه مرجان از اتاق خارج شدمبه یاز من گرفت و من هم با بغض و دلخور یرا با دلخور شیهاچشم

 چه کنم؟ ایو خدا کردیرا سست م میجا پاهاآنرفتن به  فکر

 یحجم درد نشسته رو انیرا در م میزحمت صدااستارت زد، به ینشستم و خاله را جلو فرستادم و وقت پشت
 .میریکردم: خونه نم دایپ اشنهیس
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 ییاونجا میسون برو گفتم: خاله رو بر  ابانیجلو کوتاه نگاهم کرد و من نگاه دادم به خ نهییتعجب کرد و از آ یکم
 .یگیکه م

 !!!رحم ایراندن نامش بر زبان سخت بود و خدا یحت

 .زدلمیباهات عز امیشد و گفت: م لیطرفم مابه یکم خاله

... ماهم که نیجون. شما خسته شداش فشردم و گفتم: ممنون خالهشانه یرو یآرامو دستم را به لبخندزدم
 .میندار یادیکار ز

 .کند دییکه او هم حرفم را تا ریبه امو نگاه دوختم  گفتم

خاله.  یایب ستین یازیرساندن مرجان گفت: آره ن یبرا یفرع ابانیدر خ دیچیپیکه م یرا گرفت و در حال منظورم
 .زارمیمن هستم. تنهاش نم

 یتوانیراحت م یلیکه تو خ گفتمیاعتماد به نفس کاذبش دادم و مراعات خاله را کردم، اگرنه م لیتحو یپوزخند
 .یبگذار میتنها

 ادگاریمچ دستش که  یگره خوردند و دستش فرمان را مشت کرد و من دلم برا شیابروها د،یرا که د پوزخندم
 .ضمیاحساسات ضد و نق نیرفت و لعنت به ا کردیمرا حمل م

کردم و  را جمع الشیخ یتنها گذاشتنم و من اما با لبخند شیشد و گفت که سخت است برا ادهیپ ینگران با
 .نیجلو بش ای: برمیقول دادم به محض تمام شدن کارمان با او تماس بگ

اش داد: شدهسخت یهاو محکمش نگاهم را از درب خانه که خاله واردش شد، گرفت و به چشم یجد یصدا
 .راحتم

 .من ناراحتم -

 .مشکل خودته -

 .ییمشکل من تو -

 .دنبالم یاین یخواستیم -

 .یدادیاونوقت حرف گوش م -

که بهم  یسکوت با در نیسنگ یگرفتم سکوت کنم، که صدا میمان و تصمگانهبچه یدوبهکهیگرفت از  امخنده
 .شد و مرا از جا پراند شکسته شد دهیکوب

 شیبیکیکرد و نزد شدنمادهیوادار به پ فشار بر ان ینشست و با کم میبازو یطرف من را باز کرد و دستش رو در
 .یکرد: لجباز شد داریب کردم،یدر خودم سرکوب م دارشید یرا که از لحظه یم حواسازحدمان تما

 .دستش بود، دوخته بودم گفتم: لجبازم کردن ریکه گ میکه نگاهم را به بازو یانداختم و درحال باالشانه
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آرام  دنیشد که انگار از د شیهادر صورتم پخش نگاهم جذب مردمک شیهانفسشد و هرم کیکه نزد سرش
 .کردندیم حیتفر د،یجد

کرده بود و من  کسیسرش ف یرا هم با روغن باال شیبرصورتش نشسته بود، زد و موها روزیرا که د یشیرته
 ؟یسرش را: ک یبلند جلو یچند تارمو نیحکمت ا دمیآخر از او نپرس

 .را: زمونه اششدهیشدت موزنداشتم عطرش را و لحن به تاب

گرفت، گفت:  یکه در چشمانش جا یشل شدند و با غم شیهااموش شد و دستخ یچشمانش به آن برق
 .شناسمتینم گهی... انگار دیشدتلخ

 .میشد ریبه  ری... شناسمتیجان چشمانش و گفتم: منم نمزدم به نورکم یپوزخند

مستحکم  ارویباد یمزاحم، که وقت دیشا یام سراند، در جستجوسردشده یهامردمک نیناباورش را ب یهاچشم
راننده  یطرف صندلباز کرد و خودش هم به میگرفت و در جلو را برا یروبرو شد، نگاهش را به آرام میتفاوتیب

 .رفت

که  یرا به اطاعت از دستورش فرمان دادم و سخت بود، درامدن در برابر کس میهاقدم یاز مکث کوتاه بعد
سرکش ناگهان از کجا سر برآورد که راه زخم زدن را خوب  یرو نیا دانمیگذاشت و من اما نم تیعمرش را به پا

 .بلد بود

 یصندل یشد، و رو شتریسردر دادگاه ب دنیرد و بدل نشد و استرسم با د نمانیب یبه مقصد حرف دنیرس تا
 .قفل شدم

 کار بد کرده؟ برن؟یچرا بابا رو م سایمامان آقا پل - »

 ...یلی... کارخد و گفت: آره ز  میروتلخ به یرا پس زده، لبخند شیهااشک

 «.نشونمی... مادرشو به عزاش مکشمیکرده م نکارویکه ا ی... هرککشمتونیم -

 .دادم یترسناک گرفتم و به شخص نگران کنار یکه تکان خورد، نگاه پر آبم را از آن واژه امشانه

و  دیکش شیموها انیم یچنگ یو عصبفعال شدن را کنترل کنم و ا یتا بغض آماده فشردمیرا برهم م میهالب
 ستین یزیچچیه جانیآرام... ا نیکرد، آرامم کند: بب یو سع دیسمت من چرخبه روبرو، به یکوتاهبعد از نگاه
 ...نی... هممیکنیم مینامه تنظ تیشکا هی میریکنه... ما فقط م تتیکه بخواد اذ

 .تو راحت بود، مرد یکه برا نشیهم

 .بود و پاک کردنش سخت رمیور کردن از کوه خاطرات مرده بود که خاکش هنوز دامن گمن همانند عب یبرا

 .اش دوباره مرا به خود آورد: منو نگاه کنگرفته یصدا

 .بکش قیعمزد و گفت: چندتا نفس یدوختم و پلک شیهالرزانم را به چشم نگاه
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لرزان تمام تالشم  ییهابود و من با نفسسخت  میشده در گلو هیتعب هیاسهیر یهاکه گفت با وجود بغض یکار
 یباق یرو یتسلط یتوانیکه از چنگت رها شود، نم یقطره سرخورد و اول نیبکشم و اول قیعمرا کردم که نفس

 .یداشته باش

در چشمانش مشهود بود و  زدهرونیب یخون یهارگیاز مو نیو ا دیکشیخودش ناراحت بود و زجر م گرچه
 .کردن خودش داشتدر آرام یسع شیدست در موها دنیکه با کش یقراریب

 .فرصت نیخاطر وجود اکنم تا با ورودم به آن مکان نبازم و ممنونش بودم به یخودم را خال گذاشت

 .میقوت قلبم بود و جان پاها یکمرم کمپشت حضوردستش

 .میگذاشت و پا داخل محوطه میو شماره گرفت میداد لیهمراهمان راتحو تلفن

 .میشده بود ییو راهنما میبه کجا برو تیشکا میتنظ یبود، برا دهیپرس ینگهبان از

 یکیرا دو مرد مسن و  شیهایدر آن قرار داشت، که صندل یو صندل زیکوچک با سه م یاتاقک اطیچپ ح طرف
 .هم جوانتر اشغال کرده بودند

از دست داده بودم و  نجایورود به ا یظهرا از لح مییرا به خاطر ندارم، چرا که قدرت شنوا دیگفت و چه شن چه
: چرخاندمیمشغول بودند، م شانیکه به کارها گریو دومرد د لیوسا نینگاهم را در اتاق و ماب جیگ یهاهمانند آدم

 !آرام

 .صورتم، زل زدم به او: آقا با شمان یدر اجزا یرییتغ چیو بدون ه ستادیتر از منش انگاه آشفته یرو میهامردمک

 ن؟یبگ نینسبتتونو با متهم شهیوب دخترم، مخ -

 ...لرز داشت و ترس و بهت میصدا

مکرر  یهاو البته تماس م،یمکررات بود حیرفت و امد و توض ریمرکز درگ یرا در دادگاه و بعد از ان کالنتر یساعت
 بود، کارمان تمام شد گرید یعاقبت با اعالم روز دادگاه که هفته لش،تایبا وک ریام

 .ام را صادر کردخسته یهابستن چشم یاجازه میفرو رفت و ذهن خال یسستم در صندل دنب

و دردناکم را از هم گشودم  نیسنگ یهاپلک خواند،ینامم را م یکه به آهستگ ییخودم و صدا یهاناله یصدا با
 .گرفته و نگرانش یو برخوردم، به چهره

 .وختمد رونیجا به جا شدم و چشم به ب میسرجا یکم

 خونه؟ یایب یخوایداشته بود: مام نگهخانه مقابل

 .طرفش چرخاندم و چقدر دلتنگش بودمرا به سرم

 یبرا زد،یبه پا شده در نگاهش که دل م یغوغا یبرا دادمیجان م م،یهایدلخور یکه با همه یمرد دلتنگ
 .نرفتنم

 .نشده دواریام نیاز ا شیتا ب دمیام بود و جنبحرف نزده یکوتاه نگاهش از سکوتم امضا برق
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 گمی: مدیچیپ لیدر سکوت اتومب رشیاش ازبه خطا رفتن تگرفته یصدا نبارینشست و ا رهیبه دستگ دستم
 .شتیپ ادیخانم ب نینسر

 .ستیخفه گفتم: الزم ن ییبا صدا گذاشتم،یم نیزم یرا رو میکه پا یدرحال

 .و رفتم گفتم

 .کردمیفکر م یکم دیبا

 ...یزییپا یگرفته یهوا نیبا خودم و دلم و ا کردمیمخلوت  دیبا

من  یجاتازه و آبدار بودند، نشستم و چرا به شیهاوهیدرخت نارنج که م یکاناپه روبرو یها رولباس باهمان
 مرد؟ یگرفت میتصم

 بودم؟ دهیزخم خورده بودم و درد کش کم

 .شمیپ دیایزنگ زد و اصرار کرد که ب نیریش

کردن  یرا کرده بود و چقدر سخت بود، راض شیوفایب اری یهوا بیفرهاد و من اما امشب دلم عجزنگ زد،  خاله
را  امختهیام، قلب افسارگسسست اراده یرهایسر راهمان نبود و من با زحمت زنج یحال که مانع دنش،یبه ند

 .در بند نگه داشته بودم

 ...کنهیرا به جزجز انداخت: سرم درد م میک پاتا ن میموها یشهیوجودم را و از ر دیاما آتش کش امشیپ

 .کم دارن کتویکوچ یانگشتا یبوسه هامقهیشق

مقابل چشمانم گرفتم و آنقدر خواندم و خواندم و  زد،یرا که چشمم را م یپرنور گوش یسالن صفحه یکیتار در
 یادیناکجا آباد پرت کردم و فر بغضم تلفن را به یپرصدا دنیهمراه با ترک زده،انیلب بهم فشردم تا عاقبت عص

 .دمیاز بن جان کش

 .: سالمکردمیو هر روزش را با اضطراب صبح م دمینفس نکش ییهفته تا موعد دادگاه را گو کی

 .ردیبرتنم نشست، آرام گ یکه به آن یرا دور ماگ قهوه محکم کردم ،تا لرز دستم

بم و  یمکث با همان صدا هیکه بعد از چندثان دینش ایدادم ، در حد لب برهم زدن و گو یرا به آهستگ جوابش
 .دفترش میبر دیصحبت کردم... فردا با لیگفت: با وک داد،یگوشم را نوازش م یهاکه پرده شیجد

 .امیدر کجا محوشدند: من نم دانمیبرآمده از قهوه را دنبال کردم و نم بخار

 .آرام یکنیلج م نقدریکرد و گفت: چرا ا یکه پوف امدیبه مذاقش خوش ن حرفم

 ستینباران برتنش نقش زده بودند: لج زیر یهاکه قطره ستادمیا یسرتاسر یبرخواستم و مقابل پنجره کالفه
 ...ریام

 .رفته ادتیجان گرفت: فکر کردم  یکم شیو صدا دیکالمم دو انیم
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 ؟یگفتم: چ یجیگ با

 .در گلو کرد و گفت: اسممو یاخنده

 .دیچرخیسرخوش دور خودش م طورنیگرفته بود که ا شیگوشیانگار بازقلبم  یچرا ، ول دانمینم

که بهش  یاش و به شخص منتظر پشت خط جواب دادم: اسم تنها آدمحواله یاجنبهیکردم و ب یکج دهن
 .کنمیفراموش نم چوقتیکرد و ه انتیاعتماد داشتم و خ

،  افتمشیکه باز یچرا از زمان دانمیکردم و نم یانصافیب دانمیو م خوردیبود که م یتندش از حرص یهانفس
اگر نازم  شودیو چه م خواهدیناز کردن م یو من هم زنم و دلم کم کنمینکرده را م یهایریگبهانه یمدام هوا

 ...ری... ام یدونیرا بخرد، گرچه تند رفته باشم: م

را فراموش کرد:  دنیکشو نفس دنینش یو انگار همه جان گوش شد برا آمدینم شیهاتند نفس یصدا گرید
 ...یداره... هر کار ویتوقع هر کار ایآدم از بعض

 نباریقبل باز گشت و ا یرا قورت دادم که همانند کش تمبان به نقطه میبغض چنبره زده در گلو یسختبه
 ...رو داشتم. کتک زدن خودم و مادرم یبه ان ادامه دادم: از پدرم توقع هرکار زشت تیاهمیب

اعتماد به ها راه بازکرد: سرکوب کردن ذرهکه شدت گرفته بود، گره خورد و به گذشته یشبمهیبه باران ن نگاهم
 .رو که در وجودم بود ینفس

 میبزرگ در گلو یرفتن آن غده نییپا دیدهان قورت دادم به امو بازهم آب دمیلرزان کش ینفس

رو  ییزایچهیخوب...  یحد، ول نیبرخوردو داشتم... نه تا ا نیربود، تالشم: از عمه هم توقع بدت هودهیاما ب و
 ...اونقدربلند بود که نشه ازش گذشت دیکه کش یواریکرد و د نییروز ورودم برام تع نیخودش از اول

 گنیم یدیکرده بود: شن را رقصنده هاهیسا یهاو خم چیلرز داشتند و باران پ ییاش گوجان گرفتهتازه یهانفس
 کاغذ دردناکتر از چاقوست؟ دنیبر زهر

 ...ریام یزدم و ادامه دادم: تو اون کاغذه بود یزهرخند

بود که  ادی: درد نبودنت اونقدر زکردمیتا تمامش نم داشتمیداد و من دست برنم رونینفسش را محکم ب نباریا
 ...دربرابرش صفر بود غیزخم ت

بودن  یلیطعم زهر طف یش نزد: اصال دردشو حس نکردم وقتو قلب ستادیقلبم ا یالحظه یقسم که برا خدابه
 ...دادیزبونم جولون م ریز

فاصله و از پس فاز و  لومترهایرا از ک شیصدایشده بودند که لب زدن ب زیت یادیز مییشنوا یهاعصب ییگو
 .که نامم را خواند دند،یشن احساسیب یهانول

که آرام  ی... نه... گفتم تا بدونریکه ناراحتت کنم ام گمینم ارونی: اکردمیرا از پشت تلفن حس م شیدرماندگ
و درداش لمس  رهیها بدون اون بودن و بپذکه سال یی... رفته تا اونجارشیتا آخرش رفته... تا آخر نبودن ام

 .ختههوات سو ینفسیکه شب تا صبح رو در ب یشدن... گفتم تا بدون
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گفتم: من  رفتم،یطرف اتاق خواب مکه به نطوریبرگرداندم و هم زیم یروسرد شده را  یو ماگ قهوه دیلرز صدام
 .ایالزمه رو به خودت بگه. اگه امضا الزمه ب ی... بگو هرچامینم لیدفتر وک

 .دلم یصدایب یهازجه یایو خودم هم پرت شدم در دن یکنار تخت یرا پرت کردم رو یو گوش گفتم

 .دانمیتند رفتم را م نکهیا

 !!!که چه برسرم آورده و مرا تا کجا رسانده و از همه مهمتر دیفهمیم دیبا

و  کندیو اگر هم هست در وجود خودش حلش م ستیکه آرام دختر افسرده و ساکت قبل ن دانستیم دیبا
 .بشکندش نینچنیا یکس دهدیاجازه نم گرید

ردم و هنوز خوب دست و صورتم شب قبل چشم بازک یو فشار فکرها یخوابیاز ب یناش یدیبا سردرد شد صبح
 .آمد فونیآ یرا نشسته بودم که صدا

 .ساعت نگاه کردم و چشمانم گرد شد به

 بودم؟ دهیخواب ضربکیدوازده بود و من چطور  ساعت

 یکوچک مقابلم دهانم باز شد که دوباره صدا ریقامتش در تصو دنیرفتم و با د فونیطرف آدر دست به حوله
 کرد؟یچه م نجایو او ا ستادمیا میشده، بازش کردم و همانطور مات سرجا زنگ برخواست و من هل

 !!!هم داشت البته دیکل

 تریخواستن روزیاز د شتریبشر هر روز ب نیوارد شد و انگار او هم ماتش برده بود و چرا ا قهیاز گذشت چند دق بعد
 .باشد لمیه فکر قلب علهم ب یکم شود،یاسپرتش مقابلم ظاهر م پیت نیباا یو کاش وقت شدیم

 ؟یکنیم کاریچ نجایرا دردهان چرخاندم و گفتم: ا نمیزبان سنگ زحمتبه

 ...خانم ریو خنده، گفت: صبح دم ظهرت بخ طنتیکه چشمانش پربودند از ش یکرد و در حال یابامزه اخم

داخل اتاقم و  دمیپرسرغت داغونم دهانم بازشد و به یافهیق ادآوردنینازک کردم و با  شیبرا یچشمپشت
 .اش را پشت در جاگذاشتمقهقه

از پو که من  یخوابم که طرح مشغول عوض کردن لباس زدم،یلب به جان خودم و او غر م ریکه ز یدرحال
 .پرت من شهیو لعنت به حواس هم دادمیحل شده در وجودم را مدام قورت م یعاشقش بودم، شدم و خنده

از مرتب بودن، اوضاع از اتاق  نانیو اطم نهییاخر در آ یو با نگاه دمیکش قیعم یو نفس دهیرا برسرکش شال
 .خارج شدم

همه را  ییمنظره گو نینشسته بود و ا شدم،یدرخت نارنج م یرهیو خ نشستمیم شهیکه هم ییدر جا درست
 ...نی: بشکردیچه م نجایو او ا کردیمسخ خود م

در ژستش، همانطور که نگاهش به باغ بود، با من  رییتغ یاذره بدون نکهیو ا شیگرفت از لحن دستور حرصم
 .حرف زد



 

 
233 

 .عطر خاصش را استشمام کردم اطیشدم و مقابلش نشستم و با احت کینزد آهسته

 .لیوک شیرا به من دوخت و گفت: رفته بودم پ قشیو دق یجد نگاه

 .کردیم لیسرعت تحلرا به میانرژ و میفرسا بود براطاقت تینهایکه در مرکزش بودم، ب ییاز ماجرا حرف

بود،  نمانیکه ب یکوچک یاشهیش زیم یرو رنگیآب یرا از او گرفته و به پرونده تفاوتمیزحمت نگاه به ظاهر ب به
 !دادم و گفتم: خب؟

که  یریس یاطرفم و چقدر رنگ سرمهخم شد به یپا گرفت و آرنج دستش را بر زانو گذاشت و کم یاز رو پا
 یتکه پارچهآن دنیقصد در شیهانیفشار آستتحت ییو عضالتش گو آمدیاش متنش بود، به چهرهگرمکن 

 .میدادگاه دار گهیمزاحم را داشتند: سه روز د

 .میکن یکیگفت حرفامونو  لیوک

 .کنمیمن حرفاشو بهت منتقل م ششیپ یحاال که نرفت یبهتر بود، ول یرفتیاگه خودت م گفت

 یحساب اشیعطر تند لعنت انیم نیو استرس در وجودم پخش شده و در ا دهیرنگم پرکه  کردمیم احساس
 .گهید یافتاده رو گفت ی! هر اتفاق؟ی: چه حرفدادیم هیتک یام کرده بود و کاش کمکالفه

 .یبگ دیچشم بست و صاف شد و خدارو شکر: با یالحظه یبرا

 بگم؟یرا گول زدم: چزده ، خودم  یاباال آمد و تکخندمسخره یبه تند سرم

آرام...  نیکند: بب قیداشت به وجودم تزر یکه سع یو حس اعتماد به نفس یپر شد از مهربان شیهامردمک
 .خودت یبرا یکنیخودت سخت م شترشویسخته برات... اما باور کن ب دونمیم

چشمانش برخورد: من رنگ رد شد و به  یرا در هم قفل کرده، نگاه سرگردانم از آن چهارگوش آب میهادست
 .تونمینم

درفروکردن  یسع کرد،یم وانهیاش که قلبم را دبم مردانه یکرد و با صدا یپوف ده،یکش شیرا به موها دستش
 ...یبتون دیآرام... با یتونیمسئله داشت: م تیاهم

 !د؟یفهمیگرفتن از من داشت و چرا نم هیدییدر تا یسع اشرهیخ نگاه

 میهاتنها گوش دیکه واهمه داشتم از آن، شا یاهیقض یو من با تمام گنگ بودنم برا دادیم حیو توض زدیم حرف
 ؟یرا: متوجه شد شیصدا یرایتن گ دند،یخریمشتاقانه به جان م

 .ارمیب ییچا رمیگفتم: م رفتم،یو به سمت آشپزخانه م خواستم،یکه برم یسرتکان دادم و در حال یجیگ با

 .افزودم میهاو بر سرعت قدم دمیچشم د یوشهدادنش را از گ سرتکان

 .خوردیسر گذاشتن ان چرخ مپشت یو چگونگ گریگرفتم و فکرم حول سه روز د رآبیش ریرا ز یکتر

 !!!غیو در وهیم افتنی یرا گشودم، برا خچالیآن قرار دادم، درب  یرا رو یکتر یرا روشن کردم و وقت گاز
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 ؟یخوریا نداشتم: قهوه مرفتن ر  رونیو ب دیخر یحوصله اصال

 .طرفشبه دمیقلب پرتپشم قرار داده، چرخ یکردم و دستم را رو ینیه

 .... منمستینیزیو دستش را باال گرفت و گفت: چ شدهل

 باشد؟ یگریام گرفت و مگر قرار بود، کس دخنده طیآن شرا در

 شوم یهم فشردم تا مانع خنده احتمال یرا رو میهالب

 ؟یزنیسرم هیآن قرار داد: به هان یرا رو شبید ینخورده یماگ قهوه شد و زیم کینزد

 .جوابش دادم: آره دم،یکش رونیب نتیرا از کاب خشکیرفتم و همانطور که ، ظرف چا یقور طرفبه

زده شده،  میکه با آمدنش ازقلب به گلو یو کانال امبهرهیاکنون من از آن بکه هم ستیبودن هم نعمت خونسرد
 .روان احساس است از امواجپر 

 شده: خوب بودن؟ کمینزد نکهیا یعنی نیو ا دمیشن یکم یرا از فاصله شیصدا

 خواستنیآمده کردم: مرا پر از آب جوش یطرف گاز رفتم و قوربه ختهیدلم گر یو از تمنا دمیکش قیعم ینفس
 .جداشون کنن

 .نمیرا بب العملشقرار دادم، برگشتم تا عکس یکتر یرا که رو یقور

 .خانواده هیرا دادن به  هیبود: هان دهیمنظورم را نفهم ایکرده بود و گو زیرا ر شیهاچشم

رو گرفت که مجبور  یعل ی... اونقد بهانهدیبزند: به نصفه روزم نکش یدهان باز کرد و اما نتوانست حرف متعجب
 .شدن برش گردونن

 .در گذشته انداخت طیشرا نیبا هم قایدق یدختر ادیچنگ زد به قلبم و مرا به  شیبیغر

... کنهیدرک نم یشده: جبار میمرگ هیکه باز  دانستیو او تمامم را از حفظ بود و م دیچرخیدر نگاهم م تیجد با
 تونهیجمع شه نم ای... که اگه دنگهیاون دختر برادرشه، نه کس د ی. که خانوادهبهش گفتم کارش اشتباه بود

 ...نهجبران اونو واسش بک

 هی ،یکه حام می... هرچشیتو زندگ ادیب میبغض قلدر و خفه ادامه دادم: هرک یرفت، با زور بازو لیتحل میصدا
 .کنهیراحت ولش م یروز

 شیشانیکه بر پ یقرمز داشتند، قرار داد و با اخم یهیکه حاش یاسرمه یشلوارورزش بیرادر ج شیهادست
 ...نشست، گفت: من

 .تنها باشم... اگه ممکنه امخوی. مریببخش ام -

که از  ییدادم و او هم در سکوت و ابروها لشیتحو ییام، امضانکرد، از گفته مانمیگردنش پش یبرآمده یهارگ
 .رمیگیم دهیکه دارم غرورش را ناد دانستمیان لحظه گره خورده بودند، ترکم کرد و م
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لحظات حساس کنارم باشد، بس که سرش به  نیا در تواندیکرد که نم یعذرخواه یتماس گرفت و کل نیریش
 .ماندینم شیبرا یشرکت مشغول است و وقت یکارها

 بروم؟ خواهمیمگر من به کجا مو ستیبه آمدنش ن یو گفتم که لزوم دمیخند شیهاحرف انیم در

 .بود یکاف میرا راحت کردم، برا الشیکه خ نیبود و هم یبدنم جار یو اضطراب در رگ و پ ترس

 .شده بود، و روز و شبم را از من گرفته بود ایفوب میبرا یدادگاه لعنت نیا

ها تمام نشود و من تا فرشگذشتن از سنگ ریو چقدر دوست داشتم مس دمیکشیدنبال خودم مرا به میهاقدم
با و در  شودیم یسرعت سپرزمان به یلحظات نیاما افسوس که در چن ستم،ینقطه از زمان با نیابد در هم

 .باز شد رمقمیب یهادست

 یرهیخ یفکر یو با نگاه ستادهیمقابل در ا نیداده به ماش هیفرمان نشسته و خاله عقب و او هم تکپشت فرهاد
 .اش بودواکس خورده یهاکفش

 .دارش نگاهم کردخاله چه گفت که سرش باال آمد و با همان نگاه جذبه دانمینم

 .قدم را برداشتم نیو اول شان نگاه کردمتکتک یچهره به

هم  ریام یمسئله برا نیبه خودم که ا دادمیجرات م یکم دیو با شدیداشت برمن غالب م یترس لعنت بازهم
 .راحت نبود

 .میبرا زدیسرد طرح بخار نم یکه هوا دمیکشینفس نم ییگو

خودم به  یهاکردم که گوش یاز کنارش رد شدم و بعد از نشستنم سالم یرا باز کرد و من به نرم نیماش در
 .دیزحمت آن را شن

 ؟ییدا یو گفت: خوب دیبه سمتم چرخ فرهاد

کوچک در آن  یام را به او دوختم که با غم پلک برهم گذاشت و دستش را که قرصشدهمعصوم تینهایب نگاه
 .بود را جلو آورد: بخور فشارت باال نره

 .و خدا کند که نشکسته باشد دمیگردنش را شن یهاچرخ رگ یصدا دیسمتم چرخکه با شتاب به سرش

 بهت گفت: فشار باال؟ با

 دییکه نگرفت نگاه پر سؤالش را به فرهاد دوخت و او هم سرش را به تا یشد و جواب یمن طوالن یرو مکثش
 .تکان داد

گاهش مشت شد و ن شیزانوها یاش شدند و دستانش روزدهرنگ نگاه بهت یبه آن یو ناراحت یو دلخور خشم
 .ناتمام درونم کرد یهانثار تالتم یدستم داد و لبخند کوچک اب را به یرا از من گرفت و خاله بطر

 .ورود برتنم نشسته بود یکه از ابتدا یخاطرات و لرز یمکان رعب آور و بازهم تداع ان بازهم

 .و منتظر احضار شدنمان میجلسه نشسته بود یاتاق برگزار رونیب یهایصندل یرو
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 اریتا آرامم کند و عمو ماز فشردیزدن بودند و خاله مدام دستم را ممشغول حرف زیطرفتر رآن یکم ریو ام رهادف
 ؟یهرزه، باالخره کار خودتو کرد یانداخته بود: دختره نیینشسته و سرپا یهم ساکت کنار

که  یسروان خانم ییهنماکه با دخترش دستبند به دست با را یشخص یام روخوردهترسو نگاه دمیجا پر از
 .افتاد نشستند،یهمراهشان بود، م

 .بودم د،یباریکه آتش از آن م یچشمان خیبود و من سرپاشده، م نهیپر از خشم و ک نگاهش

 یدختره یکنینگاه م یمان کرد: به چرا هم متوجه ریو ام نیکه چندتن از مراجع یارا باال برد به گونه شیصدا
 ؟یاعقده

 .زمیدر گوشم گفت: توجه نکن عز یرا گرفت و به آرام میهاشانه خاله

دارش گفت: حد خودتونو و جذبه نیخشمگ یبا آن صدا میرا گرفت و رو به مر دمیپهنش مقابل د یهاشانه
 .خانم نیبدون

را در قلبم فرو کرد: آره  نیزهرآگ یریت بهیآدم غرعده کی انیو بعد کالمش در م دمیپوزخندش را شن یصدا
 .میشد بهیپا ما غر سرویب یخاطر اون دخترهبه ..گهید

تا ابد مقابلم  کاشیو ا دیاش خط انداخت براعصابم و فرهاد کنارش کششدهدست مشت یبرآمده یهارگ
که از ابتدا پنبه در گوشش فرو کرده که نشنود  یو نفرت گره نخورد و کس نهیحجم کتا نگاهم به آن ستادیایم

 :ستین رگذاریتاث شیبررو یحرف چیو نفهمد، ه

 .دختره جادوتون کرده نیمرجان خانم شما چرا؟ ا -

که مثل مار  یآن دختر یو دلم برا کاریپنیا یبرا بودمیسخت م یلیخ دیو من با دادمیدهان قورت متند آب تند
سوخت: آرام با  یمهم به فکر او بود،  یتنفر از من کم یو کاش مادرش جا ییاز درد رسوا دیچیپیبه خود م

 .نداره یفرق چیه نمیریش

 .خوردند و نگاهش را با اکراه از ما گرفت یسختگره شیهااخم

مرجان نبود، با سر سقوط کرده بودم:  یهاشد که اگر دست یخال میپا ریورود به اتاق ز یکه زدند برا مانیصدا
 زم؟یعز یخوب

 کردم؟یرا م کارنیهرچه کردم، نتوانستم و من چگونه اکردم لبخند بزنم تا آنقدر نگران نباشد و اما  یسع

 دادم؟یناصربابا را چه م جواب

 .: آرامشدیدختر چه م نیا یندهیآ

 .ستمیکردم، صاف با یغم در چشمانش دوخت و سع ی هیاش نگاهم را به سالرزکرده یصدا

را  میجلو دهیه معلوم بودتازه از راه رسعمونادر ک م،یداخل شو میخواستیکه ما م یها وارد شدند، و زمانآن اول
 .گرفته گفت: ازش نگذر دخترم ییتلخ زد و باصدا یبه همراهانم، لبخند ییگرفت و بعد از نگاه گذرا
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 .را خم کند میهابود، که شانه نیام گذاشته شده بود، آنقدر سنگکه برشانه یتیبارمسئول

 .شد دهیهم بود، کش یکه روحان یم به قاضو در ابتدا نگاه میبود، داخل شد یکندنهر جان به

 .باشند یدادستان و منش زدمینفر در اطرافش نشسته بودند که حدس م دو

 . درکنارم رهمیآخرقرار داشت نشستم و ام فیرد یهایصندل یکوچک که در ابتدا یزیپشت م لیوک ییراهنما با

 .مشت شدند میهارا هم زد و دست میهااتاق دلشوره نیسنگ جو

برخواست  ریاز کنار ام یانتخاب کرده بود، بعد از کسب اجازه از قاض لمانیبعنوان وک ریکه ام یمرد جوان ،یمنصور
که از حال بدم  دمیشنیم م،یروشده بهزوم یهانگاه انیاز م ختهیکرد و من جسته گر یو شروع به طرح دعو

 .بودند دادگاهو حاضر شدن، در  طمیمنتظر بهبود شرا نکهیو ا دهدیم حیتوض

 .زمیو دادستان، از من خواسته شد، که برخ یقاض یاز ماوقع برا یاگذاشتن خالصه انیاز در جر بعد

 د،یاز استرس شد یناش ند،یناخوشا ییهمراه با گرما یتنم عبور کرد و لرز یهاپرشتاب از تمام سلول یانیجر
 .بر جانم نشست

نفس را در آن حل اعتماد به ش،یهابه مردمک دهیماس یکه با نگران دوختم ریرا کوتاه به ام امشدهنیسنگ نگاه
 .کرد ممیکرده، تقد

 دهیبودند، را اگر نادکرده انیام طغکه از سر قلب زخم خورده میهایو لجباز هایدلخور شد،یچه هم که م هر
حساب باز کنم و چه  شیرو توانستمیجمع م نیدر ا شتریبود، که از همه ب یبازهم او تنها کس گرفتم،یم

 .دیرو بگ یدیفرش میمرنسبتتون با خانم  ،یدیبود: خانم آرام فرش یاکنندهجیپارادوکس گ

که داشت جانم را ازپشت  ییام و گرمافرستادم بر حواس نداشته یو لعنت دمیپالتو کش یرا رو امکردهعرقدست
 ...نبود: خب... من یو سؤال بهتر اوردیباال م میهالب

و من اکنون چه  انشانیم گذاشت،یمتلخ را جا یقتیحق انداخت،یفاصله م ایدن ایکلماتم دن نیکه ب یمکث
 .جواب بده ییسؤال ابتدا هیبه  تونهینم یخانم حت نیا س،یی: جناب رگفتمیم

 یداشد و ص دهیزکوبیم یهمراه داشت، رواز نور را به یااش هالهکه چهره یکوچک در دستان مرد روحان چکش
بزرگ  بایسکوت وحشتناک اتاق تقر نباریا یمنصور یصدا شد،ویم دتریگومپ گومپ داخل مغزم هر لحظه شد

 یطیشرا نیچن کیدر  هبار هست ک نیاول یهل شدن. برا ی. موکل من کمیجناب قاض دیرا شکست: ببخش
 .رهیگیقرار م

دلم  کرد،یکه تحمل م یادیاز فشار ز ریام یشدهرا به رعشه انداخت و فک منقبض میهاآن زن مردمک پوزخند
 .فرار کنم نجایاز ا خواستمیانداخته بود و من م هیرا به گر

 شهی: مابمیانبوه کلمات ب انیها را از مبه مغزم تا واژه آوردمیتکرار شد و من مستاصل فشار م یگریبار د سؤال
 س؟ییمن بگم جناب ر

 .دییدوخته بود: بفرما یچشم به دهان قاض توجهیاو بسرپاشده داد که  ریبه ام یااشاره لیوک
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 یعمه شیخانم تاچند وقت پ نیرا کج کرد به سمت آن زن: ا رشیاش را از من عبور داد و مسخوردهزخم نگاه
 .ما بودن

 دیکاویکلمات گفته شده، م نیجواب سوالش را از ب یکه با کنجکاو یزد و نگاهش را دوباره به قاض یپوزخند
دست به نقشه  نیخاطر همهستن... به یبه آرام داد، ناراض هیعنوان ارثرو به یاپدر من خونه نکهی: از ادوخت

 .شوم زدن تا اونو از سر راه بردارن که به هدفشون برسن یها

حدود چهل ساله بود، به حرف آمد: جناب  یطرف دعوا که مردآن لیوک نباریبرفضا حاکم شد و ا قیعم یسکوت
چرا خودشون  یدیو اون دختر هست... اصال خانم آرام فرش شونیا نیب یچه نسبت نیا ازشون بپرسلطف سییر

ذهن  یجهینت تونهیم هانیا یدچار مشکل هستند و همه یخانم از لحاظ روح نیاز نظر من ا کنن؟یصحبت نم
 .باشه مارشونیب

تحت فشار  میهاپاره شد و گوش ایزم گومغ یهااز رگ یو رگ لیدر جواب وک دمیرا ناواضح شن یمنصور یصدا
 .را از دست دادند شانیداریناواضحات اطراف قدرت شن دیشد

 .دمیدردناکم کش یشانیپ یکمرم را و دست لرزانم را رو یرهیسرد راه گرفت ت یعرق

نامزد من  شونیگفت: ا یمکث نیبود. محکم و بدون کوچکتر هیبخش سخت قض نیشد و ا زیت یقاض نگاه
 .هستن

 .نیبد حیتوض شتریدر جنگ باهم بودند، کشاند: ب یسختکه به میهانگاهم را به دست مینگاه مرد روبرو بهت

 .آمدمیکه مقابلم بود، فرود م یزیم یبغلم را نگرفته بود، با سر رو ریسست شد و اگر ز میپاها

کرد: چشماتو زمزمه شهیر از همتتر و گرفتهبم ییو کنار گوششم با صدا نمیبنش یصندل یکمک کرد رو ینرم به
 .شهیتموم م یکم تحمل کن هیببند آرام. 

 .را با همان خط اتصال منتقل کردم میهااش دوختم و حرفزدهرگ یهارا به چشم دنمیبار یآماده نگاه

 !شد؟یتمام م یزیچ چه

 .اولش بود تازه

کمر صاف کرد و من انگار در  یآهستگبه و ابدیرا برهم فشرد و کوتاه چشم بست تا برافکارش تسلط  شیهالب
 .قبول کرده بود ی: آرام رو پدرم به سرپرستکردمیچشم مسحرگاهان روستا چشم نیمه سنگ

 .فشردم کرد،یاطراف تحمل م یپرمعنا یهانگاه ریرا ز نیسنگ یکیکه تراف میگلو یرا رو دستم

 .کرد فیرا تعر زیچهمه ریام

درآمد  شینماها در دادگاه بهاز آن یاکه شمه ریتا کمک کامران و ضبط صدا و تصو ال،یعمه و ناز یهامزاحمت از
هم که خود را پشت نقاب  یو کم زدیم یو رنگش به کبود شدیم تریزن هر لحظه آتشآن یخصمانه یهاو نگاه

 .پنهان کرده بود، رنگ باخت شیخونسرد
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 گریعمه گفت و بار د یو ضبط صدا الیدام انداختن نازبه یکه تازه متوجه حضورش شده بودم، از نحوه کامران
 .ستمیاز من خواسته شد، با

در آن چپانده بودند و هر لحظه امکان انفجارش  قاعدهیرا ب یادیز یشده بود که هوا یبادکنک یبه اندازه سر
 .بود

و دهانم  دمیبخشیم بهبود یرا کم دمید یهم تار یرو میهاو با فشردن پلک رفتیم یاهیس یدم چشمانم
 .دادیزهر م یمزه

شما  شب،مهین کیدادم: گفته شده در  یبرخواستم و نگاه گنگم را به قاض یکردم و با کمک صندل یادل ناله در
 .نیبد حیتوض شتری. بنیاتاقتون مشاهده کرد یگوژپشت را پشت پنجره یمرد

 هی: من... خواب بودم... کردیام مزدهرد، وحشتمآن یطانیو چشمان ش کردیم خیتنم را س یشب موها ادآنی
 ...... بعدش که... که چشم باز کردمدمیشن ییصداها

را  تیو شکا یمراحل بازپرس یهمه ریو چه خوب که ام دمیبر جانم نشست و خودم را در آغوش کش یآن یلرز
 ...وحشتناک یلیمرد... خ هی...  هیدر توانم نبود:  اندک هم نیکرده بود و هم یریگیپ

... من خواب بودم... رو تختم... تنها کردیکنم: داشت نگام م دایها تمرکز پواژه یرو یتا کم دمیرا چسب سرم
 .. بودم

ترک  یهاهیبه ر ژنیاکس یااتاق ذره یشده نیسنگ یهوا انیزحمت از متند و صدادار شدند و به میهانفس
 .ام فرستادمخورده

 .زمیترس وجود نداره عز یبرا یزیو نگران وادارم کرد نگاهش کنم: چ یعصب یلحن را گرفت و با میهادست

 یجار شیهاکه در چشم یاز درد یریجلوگ یسفت، تا خودش را کنترل کند، برا شیگره شدند، و گلو شیهااخم
 .بود

 .دوختم میگنگم را از او عبور دادم و به مر نگاه

 .کردیبا خشم نگاهم م داشت

 .ختیریاشک م ینارش به آرامدر ک الیناز

 .تر مرجان و فرهاد و کامران نشسته بودندطرفآن یخوردند و کمچرخ چشمانم

 !دند؟یشان شنهمه یعنی

 یو سالن کوچک آنقدر ساکت بود که به راحت شدیدست سردش فشرده م انیرا تکان دادم و دستم در م سرم
 .را میکسیب یبشنوند، صدا

در رفت و آمد بودند،  میزخم یهاهیکلنجار رفتن با ر یکه با کل ییهادوختم و با نفس میرنگاهم را به م دوباره
 ن؟یو کرد نکاریگفتم: چ... چرا... ا
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 ...خانم شک دارم نیمن به سالمت عقل ا یقاض یبلند شد: آقا لشیوک یتر شد و صداوحشتناک اخمش

 .قب گذاشت: ساکت شوع یهم با ترس قدم لیوک یاز جا پراندم و حت ادشیفر یصدا

 .دخترم نیشد:بش دهیکش سالانیم یدوباره به صدا درآمد و نگاهم به چشمان مهربان قاض چکش

 دمیپشت برخواست و طبق اظهاراتش فهم یهایاز صندل ینشستنم داد و مردبه یبد بود که را یادیوضعم ز انگار
دور از چشم مادرش که در  الیکه ناز یبه آدرسژنده پوش  رمردیپ افتنی یبرا ایکه بازپرس پرونده است و گو

 .افتندیجان باخته بود، ادیاز شدت مصرف ز هک یپل در حال ریاطراف شهر بود، داد، رفتند و او را ز یهاخرابه

تا حجم  گشتندیم سیدنبال سروسالن پرازدحام به انیم رانیح جانمیب یهاتنفس اعالم شد و قدم ساعتمین
 .کنند هیرا تخل میگلودر  یسرب یهاغده

فلش بک  میرا برا شیپ یقهیچند دق ریزنگدار تصاو میهاو اما گوش دمیشنیآرام آرام گفتن، چند نفر را م یصدا
 .زدندیم

مهم  میجا برافرود آمدم و کثافت آن ییهمانجا، کنار روشو حالیهمراهشان رفت و بعق زدم که جانم به آنقدر
 .فرستادیم میهاهیرا به ر شیهابود و لجن یفیر از کثاطرافم پ یهوا ینبود، وقت

روح زخم  یااست که به کلمه ادیز جانیدر ا هایجوان با تاسف از کنارم گذشت و چقدر حضور بدبخت یدختر
 .نکرد همانیام را مخورده

 .برخورد کرد و بازگشت واریزنانه با شدت باز شد و به د ییدستشو یورود درب

بلندش  یهابا قدم یاز نگران یمیرا پرتالش کرده بودند، و با حجم عظ اشنهیس یقفسه شیهازدن نفس
 .کند نیقرار داد و همانند پرکاه از زم میبازو ریطرفم آمد و دست زبه

 .کردیو فکم بهم برخورد م دیلرزیتنم م تمام

 ..نی... آرام... منو ببسیاش گفت: هو شالق خورده میمال یصدا با

 .دمیو ناام روحیام برد و سرم را باال برده زل زد در چشمان بچانه ریز دست

 .شدندیصورتش درهم م یو اجزا آمدیکش م ییگو صورتم

انداخت و با خشم کت  نیضرب برزماز تنم کند و به زدیکه حالم را داشت دوباره بهم م یلعنت یآن پالتو تند
 .ندکوتاه و جذب کتانش را از تن کند و برتنم نشا

 .حرفها بود نیاز ا تریو ضربه کار شدیراست نم کمرم

چک  یصدا نیدارش را مابخش یدهانش صداام را و با قورت دادن آبقاب گرفتند صورت گر گرفته شیهادست
منو... آرام نگام  نیتنهات بزارم... بب ستیقرار ن گهیمن هستم کنارت... آرام د نیرها کرد: بب ییروشوچک آب
 ...رینم امکن... م
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در آن لحظه چقدر  دانمیاش دوخته شد و نمزدهلرزان و دل یهابه مردمک راهنش،یباز پ یقهینگاهم از  رد
... پشت نبودنات ...  نیآنقدر خشک بود که خودم هم تعجب کنم: از ا میبودم که ذکر خدا گفت و صدا چارهیب
 .ترسمیم

 .به استخوان صبرش زدیکارد م بیحشتناک عجشراط و نیو زبانم در ا دیشد... نفس نکش لمس

 .را میطاقتیب اورد،ین طاقت

 .دیکشیم امدهیتک یهادنده یرو یحصار بازووانش چفتم کرد و کف دستش را به آرام انیمحکم م دوباره

. برم.. خوامیدر آغوشش حل شدم: م شتریکردم و ب یآن مخف انیسبز رنگش را و صورتم را در م وریزدم پل چنگ
 .ببر نجایمنو از ا

دلت  یفدا برمتیداد: م یام را تازگمغز داغ کرده یاش کنار گوشم کمشد و زمزمه شتریب شیهادست فشار
 .میری. زود مبشم..

 رونیتسلط کنم، از آغوشش ب یبد و خوب وجودم کم یهادر آمد و توانستم بر حس زیبدنم که از افت و خ یدما
 .میو گفتم: بهتره بر دهیخز

 ...بود خسته

 .بود دهیچند سال بر نیدرد آرام در ا یهادنیکشبه شانه یاندازهمن به یروزهایصبور د مرد

 !گناه بود؟ کردیها را مممنوعه یهوا یرا برگرداندم و اگر دلم کم کتش

 .دمیجورا متشنج د م،یسالن که بازگشت به

باال  چوقتیکه ه ییداشت به صدا یبرتر شیصداسال  یو اند ستیکه ب یبرسر مرد دیکشیمدام داد م میمر
 اریو عمو ماز ختیریدرخود جمع شده اشک م الیشوهرش به بازداشتگاه و ناز امدنینرفت و طلبکار بود از ن

 .قصد مصالحه داشت

 میرا گرفت و تصم میقدرت پاها مالحضهیزن بآن کیرک یهابود و حرف ستادهیکنار فرهاد و مرجان ا کامران
 .نباشم درسشیدر د گرفتم

 .را بستم میهادادم و چشم هیو سرم را تک ستادمیا واریکنج د همانجا

برن  خوامیبود: نم شدهرهیذخ امینیدر ب شیپ یقیکه از دقا یاحهیرا در کنارم احساس کردم و را حضورش
 .زندان

 ه؟یآزاد بودنشون کار درست یکنی: فکر مدمیرا شن قشیو عم کشدارنفس

روبروم که پراز طالق و قتل و چک و سفته بود، دادم و زمزمه کردم: اون دختر  یرا به رفت و آمدها میهاچشم
 .جوونه

 .سنیانتخاباشون وا یپا دیاش بود، گفت: آدما بااز چهره ییکه جز یتینگاهم را پر کرد و با جد حجم
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 .ستیمن ن ریکج شد و باور کن تقصلبم بازهم

 .زخم زدن را خوب آموخته بودند راه و رسم گریها دلب نیا

 .میجان داده بود، گفت: بر گریکه د ییبا صدا یو به آهستگ دیکش شیدست در موها کالفه

آغوشش کرد: فدات بشم دختر  همانینزدم آمد و مرا م عیسر ییهاو قدم یام شد و با نگرانتازه متوجه خاله
 .مظلومم

 ..اتاق جلسه وحشتناک بود سکوت

 ...بر نفس

جلسه  یکه با آرامش هرچه تمامتر منش یاندک را خاموش کند و را یهاشد تا زمزمه دهیکوب زیبر م چکش
 یهاولو شدم و نفس یصندل یرو جانیگوشت ب یامنجمد شد و همانند تکه میهاخوانده شد، خون در رگ

 .کنده شد، را باز گرداند کبارهیتکه از قلبم را که به کوتاهم نتوانست آن

 !قه؟یحبس بدون و ص سال ده

 .کردیام، پرت مسوزانش را بر بدن لت و پار شده یهاگرفت و گدازه آتش

شده که شک یاو مال مردم خور و من فقط نگاهم بدنبال دختر بهت زده تهیافر خواند،یهرزه م داد،یم فحش
 .شدیم دهیکش بردنشیم

آخر کرد آنچه را  شیو آن زن با کارها دادمین مشدم و داشتم ذره ذره جا روزشیبود که پ یجنگ دردناک چه
 !!!کرد اموانهیو د دینبا

به ترسم از ارتفاع، دستانم را دور دهان  توجهیو ب ستادمیایم ایکوه دن نیبلندتر یرو رفتمیم خواستیم دلم
 .دمیکشیم ادیگذاشته و با تمام وجود فر

 کردند،یو پرشتاب به هرسو که هوس م شدند،یم یاورچهم یبه اندازه دیکه از آن باال شا ییهاانسان به
 .درنگ یابدون لحظه دند،یدویم

 ...گذاشتندیکاله م یگریسر د یبعض

 ...کردندیم انتیخ یبعض

 .افزودندیم نشانیبرسرعت ماش هدفیهم ب یو برخ کشتیآدم م یگرید

 .دندیشنیرا م میصدا کاش

 شیبسته بودند، تا صدا رهیت یاچشم قلبشان را با پارچه یجهان یهکدهد نیخاک ا یجا یکه در جا ییهاهمان
 .ها را از حرکت بازنداردبه مغز نرسد و آن

 !!!دیتوقف کن یا: لحظهگفتمیم
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 ...شما یبا شما هستم... آر یآها

 .فکر کردن یابدون لحظه دیدویکجا با سرعت برق م به

 .دیرا مرور کن تانیهارفته یو قدر دیستیبا

 ارزد؟یدخترش م یهازندان و حسرت چشم یهالهیپدر پشت م کیبه رفتن  تیپرشدن حساب بانک ایآ

و  یرها کرد کریو پ دریب یجامعه نیقدت را در ا میقد و ن یو سه بچه یرا رد کرد تیسالانیکه م یتو پدر ای
پسرنوجوانت فکر  یلگدمال شده به غرور یقد ارزنبه یو حت یکه همسرت را دوست ندار یخودت را قانع کرد

 کوچه و بازار؟ یانگشت اشاره یهااز نشانه کشدیم یکه چه زجر یاکرده

 !!!هاانسان یآها

سفر بدون  یبرا دیو فکر کن دیرا ببند تانیهاو چشم دیستیبا د،یکه هست یجهان هست یدر هرکجا یالحظه
 .دیابازگشت آخرت چه کرده

 تانیهاکه هر لحظه امکان قطع نفس دیدانیم یوقت یو مال اندوز یو پلشت یدیجم پلح نیدار است ا... خندههه
 .و مارک، وجود دارد یچنانان یهاآن لباس یجاو کفن پوش شدنتان به ایدن نیو رفتن از ا

 ...ندگانیو از شما به آ دهیامکانات از گذشتگانتان رس نیو ا میعظ یهابرج نیا

 تیها منتقل شود و انسانپارههمراه آهنتا به ند،یزدیر و محبت را نقش مخشت خشتش مه انیدر م کاش
 .ما یخونه اینبازد: دختر گلم بذره جانذره

قوت  یکم میکردم به صدا ینگرانش دادم و سع یهاگرفتم و به چشم لیرا از حجم حرکت خارج اتومب نگاهم
 .دهم: نه خاله... ممنون

 نیو ا کنمیقبول نم دانستیبزند و م خواستیکه م یگردنش از حرف یستهبرج یهاسکوت پر شد و رگ گوش
بخصوص در مقابل  شد،یتمام مگران شیو برا کردیم شیمحلیروزها ب نیا بیآرام سرکش شده، عج

 .دوخته شد ابانیدوباره به خ میاش، برآمده شد و نگاه توخالخانواده

 .شدم ادهیپ لیجانم را گرفته از اتومب یماندهوته م،یدیرس ساعتمیاز حدود ن بعد

 .وارد خانه شدم رنگاهیسر گذاشته، و دلم گرم همان نگاه سشان را پشتنگران هرسه نگاه

 .آمدمیم رونیب یخمودگ نیو از ا دادمیبه خودم م یتکان دیبا

 یبرا سوختیو چقدر دلم م گذاشتیم شیرا قاب پنجره خوب به نما انیجر نیداشت و ا انیجر یزندگ
 نارنج یشاخه یرو یکردهگنجشگ پف

 .سپردمیم یزییو به دست باد پا تکاندمیهمراه غبارها مرا به میخانه مشغول شدم و فکرها یریگردگ به

 .تا بتوانم دوباره سرپاشوم کردمیرا از خودم دور م یافکار منف دیبا

 ؟یکنیم کاریچ یاز فوالد شدم: حاال دار رگیبوده و د ادیها ز یو بلند هایپست نیمن از ا یزندگ در
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 .یریگفتم: گردگ کردم،یم میهاکه بازور داشتم وارد رگ یو باشاداب دمیکش ونیزیزتلویم یرا رو دستمال

 ده؟یو گفت: ا، آرام مگه ع دیکش یغیج وانهید یدختره

 .فقط دخترجون ستین دیبه ع میریگردگ یجونم... ول نیرینه ش -

 .درهم رفت: خوب به کارت برس. منم برم شام آقامونو بدم یام کمو چهرهصاف کردم  کمر

 بلند شد: چه خبر؟ یتق گوش یشستم که صدارا با آب مییآقایآب گرفتم و ب ریرشیرا ز دستمال

بشر قهرم و او  نیشد و مثال من االن با ا قیدر خونم تزر نیریش یاقیسرمازده از آبم گرم شد و اشت یهادست
 دهد؟یم امیپ توجهیب نطوریا

نوشتم:  رقصاند،یم یگوش بوردیک یناخواسته که انگشتانم را رو یجانیبرصورتم نشست و باه یگشاد یخنده
 .ریخبرخ

 .تلفن یام رورفته رجهیش نگونهیخودم قهر را آغاز کردم و ا ایگو و

 نیود، تلفن همراهم نقش زمب کیو نزد دندیلرز میهابلندشد و دست یزنگ گوش یکه صدا د،ینکش هیثان به
 .شود

 .دمیفرستادم و خط اتصال تماس را کش میهاهیبه ر قیعم ینفس

راه  ماننهیس یکشدارمان بود، که لرزان از قفسه یهانفس شکست،یرا م نمانیکه سکوت ب ییصدا تنها
 .گرفتیم

 .سکوت دلچسب را نداشت نیقصد شکستن ا ییو او گو آمدندیکش م هاهیثان

 ؟یداشت یدادم و گفتم: کار یزبان خشکم تکانبه خرهباال

همانند حرکت حباب  ،یزد و به آهستگ یو اوتکخند دمیو لب گز دیبه چالش کش میرا لرز کوچک صدا میخونسرد
 .خواستیم دنیآب گفت: کار دلم بود... گوش دلم شن یزالل یرو

 .دمیبه دندان کش شتریقلبم فشردم و لبم را ب یرا رو دستم

 .نشانیاز بهتر یکیمرد روانشناس بود و از قضا  نیا

 .بلد بود، قلقلک دادن احساسم را خوب

 نیراه رو و بکه االن در آن خواستیو چقدر دلم م رودیکه راه م دمیکه تند شد، فهم شیهانفس یصدا
 .شدمیدر آغوشش محصور م مانیهااتاق

 !؟یشنوینکن با قلبم مرد: م یباز نگونهیشدند و ا نیها سنگاز هجوم اشک میهاکه بلند شد، چشم صدا

 .ها خمارلمس دستاتندکمه نیکوتاه و شمرده شدند: ا میهانفس

 .یگفتیبهم م دیفشردم: با میهاقهیکاناپه فرود آمدم و دستم را به شق یرو
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 .ازت محافظت کنم خواستمیم -

 .یشقت مرهمش کرده بودکه با ضماد ع ی... همونیکرد ی: روحمو زخمدیقطره چک نیاول

 .یدادیدست خودت م یکار هی یدونستی: اگه مکردمیحس م یرا به خوب شیرا فوت کرد و ناراحت نفسش

 .آمد: دادمشدند، و پوزخندم کش حیتسب هاقطره

 !رود؟ینم ادمیو من خودم راسرزنش کردم، و چرا  ستادیا نفسش

 !شود؟ینم یقلب دلخورم راض چرا

که به ته  یادم یتواندببخشدش؟برایپس چرا نم رود،یم شیپ ستادنیتا مرز ا یزیچ شیصدا دنیکه با شن او
 .اعتماد سخت است است،دهیخط رس

را  یزخم ینحو ممکن، ولت کرد و تو نیبه بدتر بارکیکه  یآوردن به شخص مانیدوباره ا طلبد،یم کندنجان
 .نمود تریزخم

و بوق ممتد خط  رشیناتوان بودند، در تفس مییشنوا یهاکه عصبرا صوت کرد  یزیسرد و شوکه، چ شیصدا
 .راست ضربان قلبم شد

 .زد امینیب ریخورده زنم خاک باران یپنجره را باز کردم و بو یکم

 .شده بود ابیکم روزهانیپاک که ا یو هوا یتازگ نیبود، حضور ا یآمده بود، و چه نعمت یباران سخت شبید

 .سرصبح قرار دادم: سالم مهسا یتازه یصورتم را در معرض هوا تیاهمیلرز کردم و اما ب یکم

 .منفجر شد: آرااااام کبارهیکه به  ییسکوت و صدا هیثان چند

 ییبود: کجا نیهم دمشیدیدختر خبر نداشتم و بازهم م نیعمر از ا کیلبم نشست و من اگر  یگوشه یلبخند
 دختر خوب؟

 چقدر دنبالت گشتم؟ یدونیم

 .ستیازت ن یکه خبر یردم مردک فک

 .از اونجا یگفت رفت یخانم هیدم خونت  رفتم

: کندیهست و اما مراعاتم را م دنمید قراریب دانستمیخانم در ذهنم نقش بست و م نینسر یچهره ریتصو
 .یفراموشم کرد گهی. فک کردم دینامرد یلیخ

 .چطور فراموشت کنم زلزله -

 .یایم که نمو گفت: چه خبر؟ باشگاه دیخند

 .تاریآموزش گ یبرا یشناسیم ییام کردم و گفتم: مهسا جانخوردهتکان کلیبه ه ینگاه
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بود،  انویپ یتمرکزم رو شترینبوده و ب یاصول نکهیرا گذرانده بودم و اما با توجه به ا شیهادوره لیدوران تحص در
 .شناسمیبه خاطر نداشتم: اممم... شناختن که م یادیز زیچ

 .خوب آموزش بدن خوامیمنش به شکم انداخت و گفتم: مو  من

 ؟ییاالن کجا ی... آها راستمیدنبالت باهم بر امیگفت: فردا م جانیسکوت کرد و بعد با ه یلخت دوباره

 .شدن پوستم برلبم نشست خیاز  یبه صورتم خورد ولبخند یسوزسرد

 .خونتون امیرا بستم وگفتم: م پنجره

 .نتظرم... پس ساعت سه میاوک -

 .کن ویباشه... شمارمو س -

که دوستش  یقیو چه بهتر از موس کردمیگرم م یسرم را به کار دی. باکردیام مداشت خفه یکاریو ب ییتنها نیا
 .کند یرا راض میروح تنها یاتا اندازه توانستیهم م تاریگ انو،یداشتم و باتوجه به نبود پ

 .حرکت کردمشروع به  یآهستگفرمان نشستم و به پشت

 کردند،یجلو برخورد م یشهیکه با شتاب به ش ییهارا لغزنده کرده بود و قطره هاابانیچندروز بارش باران خ نیا
 .کردندیرا کم م دمید

 شد،یم دتریکه هرلحظه شد یکار بود و بارانمشغول به زشیو یبا شتاب و قدرت و البته صدا کنپاکبرف
 .دادیه آن نماستراحت ب یالحظه یاجازه

کردم و دستانم را مشت کرده مقابل دهانم گرفتم و آدم  شتریرا ب یبخار یانداختم ودرجه شیبه گوش یتک
 .کامل من است ینمونه ند،یگویکه م مغزیب

را که  ییکه آن بنده خدا آمدیرفتنم م تاریهوس کالس گ آسالیسرما و باران س نیدر ا دیهمه وقت، اد با نیا
 !را هم پاسوز خودم کنم؟ د،یدویم نیگردن، به سمت ماشکش و کاله و شالو دست دیدر اور سف دهیپوش

 ینکرده: وا سشیخ نیاز ا شتریب یزییفصل پا یتا باران آخرها دیخودش را به دم درب رساند و دو سرعتبه
 .چه سرده

شده بود،  ذرههیواست  انداخت و صورتم را غرق بوسه کرد و گفت: دلم میمحض نشستن خودش را رو به
 .معرفتیب

بامحبت: از  قیرف نیبه ا یتوجهخاطر کمسردش کاشتم و از خودم شرمنده شدم، به یبرگونه یابوسه هممن
 .اومدم خونتون اووردمی... آخرم طاقت نزدیدلم شور م ،یخاموش کرد دفعههی رویکه گوش یاون روز

آن  یدر حال پرش از رو شهیشده را که ذهنم هم نیروز نفر وردآنآینم ادمیرا قورت دادم و کاش  دهانمآب
 .بود

 .کردینگاهم م اقیبود و با اشت دهیبه در داده، کامل به سمتم چرخ هیتک
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 !ه؟یچشم از مقابل گرفته، ابرو باال انداختم: چ یالحظه

 .ذره شده بود برات هیو گفت: دلم  دیخند

داشت، گفتم: کدوم طرف  یرعادیغ ینامساعد هوا خلوت طیبا توجه به شرابه چهارراه که  دنیزدم و با رس لبخند
 چم؟یبپ

 .راست -

 انداختم و یفرع ابانیرا داخل خ لیاتومب

 .که با دست نشانش داد پارک کردم یآموزشگاه مقابل

 یکه با اندکبود  یمیقد یاخانه ایو گو میشد ادهیپ شدت باران کم شده بود و قطراتش آهسته و پراکنده بودند از
 .کرده بودند سیتاس یخصوص یآموزشگاه هنر یکاردست

 !د؟یدزدیو چرا مهسا مدام نگاهش را از من م میشد داخل

 .چرخاندمیمدت نگاهم را در اطراف م نیصحبت کرد و من در تمام ا یمنش باخانم

 .تیریدفتر مد میها بود: برهم جزؤ آن الونیو و انویکالس مختلف داشت که پ چند

 .نیاومددهانم باز ماند: سالم... خوش نیقفل زم میو پاها میوارد شد نییبه در زد و با بفرما یتق

 .بستیمن بود و جمع م یرو شیخاکستر چشمان

 .: سالم مسعودگرفتیخوردند و کاش نگاهش را م یگره سخت میمهسا به خودآمدم و ابروها یباصدا

جوان توجه نکردم:  یمهسا با منش یمیدم و اصال چرا به لحن صمنکر  یشتریمن به سردر اموزشگاه دقت ب چرا
 .نینیبش نییبفرما

 .گرد کردم که لب زد: تو رو خداو عقب کردیدر نگاه مهسا که سرخ شده نگاهم م دمیدلخورم را کوب نگاه

 نانیاطمان و من احمق هردفعه که  یرو ادگاریبه  دیخنجر کش دیام که هرکس از راه رسبه قلب ساده لعنت
 .کردم، ضربه خوردم

 .کنم دارحهیغرورش را مقابل مسعود جر نخواستم

از بند  ینفسش را به آسودگ ییو مسعود هم گو میبود نشست تیریمد زیکه مقابل م یمبل چرم یاکراه رو با
 .خارج کرد اشنهیس

سؤال نکرد از ما  یتکه ح شیزدگام گرفت از هولرا داد و خنده کیسرعت سفارش سه قهوه و کو به نشست
 آرام خانم؟ نیکرد تونیمیقد یقایرف ادینه: چه عجب  ای میخوریمکه قهوه

! آرام خودمونه ه؟یخانم چمسعود! آرام بابایاش را رها کردو گفت: اخنده یکنار دستم به راحت یلوده یدختره
 .گهید
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اش را جمع کرد طارگونه به او دوختم که خندهکه کمرنگ شده بودند، دوباره رنگ گرفتند و نگاهم را اخ میهااخم
 و مسعود دوباره به حرف امد: چه خبر آرام؟

و ظاهر و  پینبود، برعکس از نظر ت یو مسعود پسر بد شیهویشدن  یحرصم گرفت و هم لجم از خودمون هم
 یرا به من معرف انجیو ا دیکه مهساجان زحمت کش گشتمیم تاریهم بود: واال دنبال کالس گ یامکانات پسر کامل

 .کرد

 .شدم رهیدادم و دوباره به نگاه مشتاق روبروم خ کرد،ینگاهم م یرکیرزیرا کوتاه به مهسا که ز امهیپر از کنا نگاه

 .فراهم آورده بود میکه دوستم برا یاز هچل ییرها یبرا اوردمیم یانبودم و چه بهانه یراض شیرگیخ نیا از

 .بتونم کمکت کنم شمیخوشحال م یلیگذاشت و خارج شد: البته. خ زیم یرا رو کیها و کقهوه یمنش

 .کار مزاحمتون شدم یبا نحوه یی. فعال در حد آشناامیکه ب ستیهنوز مشخص ن -

 و گاه کردمیپنهان نگاهش م یزد و شروع کرد به دادن اطالعات و من با حرص لبخند

 !کند؟یم یخودش چه فکر شیده بودم و االن او پو در دل قبر مهسا را هم کن کردمیهم نثارش م یلبخند

خدا : مهسا بهمیایاو ب شیکه قرار است پ دانستمیکه من از ابتدا هم م کندیگمان م میکه ما صحبت کرد نطوریا
 .که بهت کردم یاز اعتماد مونمیکه پش

 .کردیبه در و مظلومانه نگاهم م دهیچسب

 انی... در جردونستمیو گفتم: اااا، من تو رو دوست خودم م دهانم قرار دادم یرا مشت کرده جلو دستم
 یومدیکه جواب ردم قانعش نکرده... خودت م یدونی... می... اصال خودت واسطه شدیمسعود بود یخواستگار

 ...یگفتیم

 ق؟یرف گنیآخه به تو هم م ؟یکنیم یکار نیهمچ یریباال رفت و گفتم: بازم م میصدا

 یهاچشم دنیکنم، که با د یرا هم سرش خال هانیارک کردم و برگشتم به طرفش که آخرشان پخانه یروبرو
 .اش دهانم قفل شدبه اشک نشسته

بابا...  خوبلهیمعصوم بود: خ تینهایدختر ب نیدر آغوشم گرفتمش و ا مانیهاچشم یرگیخ هیاز چند ثان بعد
 .زیاشک تمساح نر

 .کنم ریخ خواستمیخدا مشده گفت: بهو از آغوشم خارج  دیرا باال کش دماغش

 ؟یریو مشکوک گفتم: مثال چه خ دیباال پر میابرو یتاکی

 .کنم دایبرات کالس پ یعنی... ینطوری... همیچیشده به سرعت گفت: ه هل

 .به کلت نزنه ریخ یفکرا نیاز ا گهیدادم و گفتم: د شیپ یساعت امانیاز باران ب سیخ ابانیرا به خ نگاهم

 .مسعود آموزشگاه زده یام حس کردم: نگفته بودگفته دییو اما جنبش سرش را به تا دمشیند
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 .مجوزشو گرفت شیدوماه پ نی... همستین ادیز دم؟یاصال مگه من تو رو د -

 .رفتم مییکردم و به پناهگاه تنها ادهیرا پ مهسا

 .اوردیسردش نفسم را بند م یهاو نفس کردیدر مقابلم علم م یرا همانند غول مییتنها بیخانه باغ عج نیا

 عشق خالش چطوره؟ -

 اد؟دلمیچرا نم ریو حرف زدنش بهتر : خوبم خاله... خاله عمو ام شیبزرگتر شده بود، نسبت به چندماه پ یکم
 واسش تهنگ شده؟

باهام معرفت ندارد دخترم، تو بگذر: خاله فاطمه  تیعمو میبگو امد،یاش کاشتم و دلم نبر گونه گرید یابوسه
 .کنهینم یباز

فاطمه  یو دستش را گرفته، پهلو کردیم فشانیرد دنم،یمحض دکه هردفعه به شیهایدلخور یرفت برا دلم
 .: سالم فاطمه خانممیرفت

 .یکنینم ی: به خاله گفتم باهام بازدیاز گلش شکفت و به آغوشم پر گل

درس  دیبا یکنم... ول یارم که باهاش بازخدا منم دوست دچشمانش را غم گرفت و روبه من گفت: به رنگ
 ابونیهاتونم مثل شما تو خبچه نیبزرگ شد نیخوایاگه م گهیبخونم... تازه رفتم کالس اول... خانم معلممون م

 .نیخوب درس بخون دیبا نن،ینش

 .شدم، و قلبم چنگ شد رهیکرد،خیم فیها را ردزده به دهان دخترکوچک مقابلم که حرف بهت

 .ذره شده بود هیجون دلم براتون خاله یمعلم بود: وا کیبه واقع  کرد،یکه فاطمه از او صحبت م یشخص آن ایآ

 .دلت بشه خاله یزد و دعوت به نشستنم کرد: فدا لبخند

 .و گفتم: خدا نکنه دمیگز لب

 یامهکه برن ردیگیتماس م یباچه کس دانستمیو من م گرفتیرا گرفت و همانطور که شماره م تلفنش
 زم؟یعز یکنیکار مبود، گفت: چه مانیشگیهم

 .روزها لوس شده بودم نیا بیاش گرفت و من عجکه خنده چاندمیانداختم و لب پ باالشانه

 .افتییم یدر من تجل کیبه  کی هیهان یکودکانه یرفتارها ییگو

 .شده بود: الو سالم ریگکه نه... قلبم بهانه لوس

 .نیریش نجایا ایناهار ب -

 .آرام اومده -

جان به خدا گوشه... به تاسف تکان داد: مامان یاز گوشش فاصله داد و سر یرو کم یو گوش دیدر هم کش چهره
 .ادیحتما ب تونهیبگو م دمیبه ام
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 .یدونیگفت: خودت م یآهستگمردد به من انداخت و به ینگاه

 یچپ کردم، که صدا یعل بازگشتیب یکوچه یهکردته دلم را و من دلم را را یجورکی ش،یدانیخودت م نیا
 .انیقراره ب نایا ینی. خانم معنیخاله دوباره بلند شد: امشب شام هم هست

 .را قطع کرد یگوش یرا تکان داد و با خداحافظ سرش

 .ستین داشیپ طرفانیکه چندساله ا ینینگاهش کردم و گفتم: چه عجب خاله. خانم مع یکنجکاو با

رها کرد و گفت: آره چندسال سوئد بودن. حاال با پسرش اومدن هوا  رهیرا از بند گ میموها هشیمعمول هم طبق
 .از آشناها تازه کنن یداریعوض کنن و د

همسرش را از دست داده و با تنها پسر و عروسش  شیها پخاله بود و سال یمیاز دوستان قد یکی ینیمع خانم
 .داشتند هم یانوه ایو گو کردندیم یدر سوئد زندگ

 .به خاطر داشتم یرا کم پسرش

 .کوچک شده بود یشرکت سیطرف هم موفق به تاسآن ایهمان ابتدا به تجارت عالقه داشت و گو از

 .زدمیرنگ سالن نشسته بودم و ورق م یکاناپه جگر یآورده و رو رونیرا ب یمیقد آلبوم

 .کردیخانم کمک م بهیدر آشپزخانه به ط خاله

 ییهابا چشم کرد،یم یکجدهن بیخانواده عج نیورودم به ا یها آن هم ابتداانبوه عکس انیمن در م عکس
 .دچار کرد دید یرا هم به تار نیلنز دورب یها نبود و حتدر ان دیاز ام ینور چیکه ه

 نیریرا مقابل ش یرکیرجیج طنتیبود که من با ش عتیطب انیها مربوط به سفر خارج شهرمان در ماز عکس یکی
و در همان  دمیخندیو من م دیکشیم غیسرش باز کرده بود، ج یکه دهانش را به قاعده یگرفتم و او هم در حال

 .خندت بود نیاول نیاز ما عکس گرفت: ا ریحال ام

 .ختیر یو قلبم هر دند،یلرز میهادست

... نشیرباتیام را: زنازک شدهو خدا لعنت کند، دل کردمیگرمش را پشت گوشم حس م یهانفس
 ...نیتردبخشیام

 یهااز هرم نفس شد،یو تنم مورمور م کردیشده کنار گوشم، نجوا مکاناپه و اوهم خم یولو بودم رو همانطور
 .گرمش

 .به خود داده و به زحمت نشستم و آلبوم را بستم یتکان

به سرووضعم دهم و امان  یسرعت از کنارش گذشتم تا سامانکردم نگاهم را از نگاه مهربانش بدزدم و به یسع
 .نیریاز دست خاله و ش

انداخت و چه  شگاهیمرا به فکر آرا میابروها یختگیرانداختم و بهم مییطال یموها یرنگم را رو یاسرمه شال
 .کردمیم فشیکه تا شب رد شدیخوب م
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 .لرزان دلم به سالن بازگشتم یهاو با قدم دمیزانوم کش یتا باال شرتیبه ت یدست

بزرگم کرده  بایکه تقر یهم مقابل کسچرا معذب بودم، آن دانمیآرام مشغول صحبت بودند و نم ریو ام خاله
 .بود

مقابلشان نشستم: داشتم به  یکم یبه فاصله یدستپاچگ یطرفم چرخاند و من با کمخاله نگاهش را به لبخند
 .اعزاممونه دیع چون بعد از د،یع ورنیا فتهیفرهاد ب یاحتماال عروس گفتم،یم ریام

 دهیکش شیکه رو یاشهیش واریچشمانم با آن د یهاحفظ کردم و اما مردمک میهالب یرا به زحمت رو لبخند
شخص مقابلم که  ینگاه جد ریدر مس رنکندی، نگاهم گ کردمیم یسع یاطرز ابلهانهو به دند،یلرزیشده بود، م

 .موفق شدم، لب بزنم: چه خوب میسد محکم گلو انیاز م امگرفته یصدا یاریو فقط با  کردیباغم نگاهم م

 !!!فیچه ح نگفتم

 .باهم باشد مانیقرار بود، عروس فیح چه

خودش را پرت کرد و گفت: اوف، هوا انگار  بایکنارم تقر دنمانیپرسروصدا هم آمد و بعد از به آغوش کش نیریش
 مامان؟ لداستیشب  گهیسوزبرف و داره... چند شب د

 .شب شیرا: ش مییتنها یهاشب شمردمیکرد و من خوب م کیرا بار شیهاچشم خاله

در چشمانش نشست و متعجب سرتکان دادم که بحث را عوض کرد:  یاز شاد یبه من انداخت و برق ینگاه
 تار؟یکالس گ یرفت

 !بود زیجا بستمیاگر در ان لحظه با بتون دردهانش را م یعنی

 .شکندیرا م میهاکوزهمقابلم چطور تمام کاسه یدهشخص حساس ش یجلو وانهید یدختره

 .ردیگیلنگ من قرار م یسرراه پاها استوانهیخدا... چرا هرچه د یوا

 یحرص یاز نظر گذراندم و با لبخند کرد،ینگاهم م زیشده بود و ت لیجلو مابه یرا که با کنجکاو ریام یرچشمیز
 .زمیبه دندان گرفته بود، گفتم: رفتم عز شده و لب شیخرابکار یکه متوجه نیریرو به ش

 .کشتمت را داشت اورمیب رتیمفهوم تنهاگ شیگفتن برا زمیعز نیا

 ؟یریم تاریقفل سکوت را شکست و گفت: کالس گ باالخره

آلبوم مشغول بود،  دنینگاهش نکنم، به خاله که به د کردمیم یکه سع ینشست و در حال میشانیبرپ یعرق
 .دم: آرهنگاه کردم و لب ز 

 حیمن تفر دیگذاشت و انگار بابرخورد جد اشرچانهیتاکرده و ز یزانوها یرا درهم قالب کرده و رو دستانش
 .خوبه یلی: چه جالب... خکردیم

آشکار  یضینگاهمان را دررفت و آمد بود، که با غ ریمس شیهاهمانطور خودش را مظلوم کرده، مردمک نیریش
 .که خوبه مدونیگفتم: خودم م میدر صدا
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هم  یانداختنم دندان رواز دست یسردادند و من حرصنشست و چشمانش که قهقه شیهامحو برلب یلبخند
 ؟یخندیم یبه چ یبگ شهیو گفتم: م دمییسا

 یوانیهردونفرشان دادم و به آشپزخانه رفتم که اگر ل لیتحو یاز جا بلندشدم و اخم یباال انداخت ، عصب کهشانه
 .یتمومش کن ستی: بهتر نکردمیو سکته م رفتیبازهم فشارم باال م شکیب وردم،خیخنک نمآب

 رو تموم کنم؟ یگفتم: چ نیریشوکه شده، رو به ش بهیبه ط توجهیو ب دمیزکوبیم یرا رو وانیل

 کهنیخاطر ابه ریقهر مسخررو. ام نیملموس نبود، که دوباره دهان بازکرد: ا شیبرا ادیز میکه حالت عصب انگار
 ؟یدرکش کن یکم ستیکرد. بهتر ن نکارویوارد نشه، ا یابه تو صدمه

را به  میروح یهاو صدمه هایدختر خودخواه مقابلم تمام دلخور یام دست خودم نبود، وقتباال رفته یصدا تن
 ست؟قهر مسخره هی: بنظرت کردیم ریمسخره تعب یقهر

 ست؟قلبم مسخره ستادنیزدم: ا ادیفر نباریچشم به من دوختند که ا دهیدو ترس هر

 .ایآرام کردنم که دستم را مقابلش نگه داشته، دوباره داد زدم: جلو ن یآمد برا جلو

 میهااشک انیدر م نباریکه ا کردند،ینگاهمان م یدرآوردند و با نگران رمیگنفس یهاسر از اثبات گرم،ید دونفر
 ست؟آشغاال مسخره ونیمو کار  کسیدختر ب هی: انداختن ادزدمیدوباره فر

و از در  دمیدو بایمات شده به سالن تقر نیریش یبه شانه یاشده، ابروباال انداخت و من باضربهشوکه مخاطبم
 .زدم رونیب

 .را تحت کنترل گرفتم نیزدم و چطور ماش رونیچگونه از خانه ب دانمینم

 ...یکسیو من پر بودم از ب ختندیریبودند که م میهااشک فقط

 ....بودن یته از

 ...به من گفت که لوسم طم،یشرا نیکه در بهتر یداشتن به کس مانیا از

 ...... حق هم داشتکردینمدرک

 .نفهمد چوقتیدردناک است و کاش ه ییو فرو رفتن در منجالب تنها اتدوارشدهیشدن قلب تازه ام رها

به  نیبدون سرنش نیماش ییط شده بود و گومن و آسمان مخلو یهاگرفته بود و اشک دنیدوباره بار باران
 .دیدویخودش به جلو م یاراده

 میهاچشم انیم نیآشنا در ا ییوارونه شد و سرم پرشد از صدا و صدا زیچه شد که همه چ دانمیآن نم کی در
 .را به ارامش دعوت کرد

 .شدندیز نمپردرد با یایدن نیرو به ا گاهچیه گریبود، و چشمانم د یآرامش ابد نیا کاش

تار مو  کی یاندازهبه یکم نمیسنگ یهاو پلک مودیتا مغزم را پ مییشنوا یهاراه عصب آمد،یکه م یپچپچ یصدا
 .ازهم فاصله گرفتند: آرام
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به  زندیبازهم زخم م گذرد،یکردنم توسط او مترک یماه از ماجراکه هنوز هم که سه یبود... کس ریام یصدا
 ؟یکنیرا ولم ... نمام: چقلب فلج شده

نبود،  دایپ شانیدیاز سف یزیکه به رنگ خون درامده و چ یو با چشمان دیها را کشبرد و آن شیدر موها دست
سررات  گهید دمینفسم را به چالش دعوت کرد: تو خوب شو... قول م اشیطرفم خم شد و عطر لعنتبه یکم

 .سبز نشم

 !!!بمان یعنیبرو،  میگویکه م ینشست و گاه یاغمش گرفت و زانو بغل کرده گوشه دلم

زدم و سرم  ینیبه پشت ماش دم،ید یعلت تاربه نکهیگفته بود، مثل ا اشدهیجمالت بر انیدر م ریکه ام طورآن
 .با برخورد به فرمان زخم شده بود

 .شدیقطعا حالش بد م د،یفهمینگذاشت که اگر م انیکه خاله را در جر آوردمشانس

رو رو به آن نیاسم تصادف از ا دنیوضع بد از دست داده بود، با شنکه خواهرش را در تصادف و آن یوقت از
 .شدیم

 .رفتمیدرآوردنش نم یبه دنبال کارها زدمیرا م دشیمنتقل شده بود و من اگر ق نگیبه پارک نمیماش

غلم را گرفت و من در خودم جمع ب ریکه ز فتمیبود، ب کیآمدم، نزد نییاز تخت پا یداشتم و وقت جهیسرگ یکم
 .شدم

 .نداشتم برد،یم غمایکه تمامم را به  یبه آن عطر سرد یکینزد تحمل

 .برم تونمیگرفته و خشک گفتم: خودم م ییبا صدا ودمیکش رونیرا از اغوش گرمش ب خودم

جا جابه شیگلو بیس بود، دلم را لرزاند و دهیلرزانش تن یهاچسبناک عنکبوت در مردمک یکه همچو تارها یغم
 .شده گفت: بزار کمکت کنم

 .رمیبه طرف در حرکت کردم و گفتم: خودم م یآرامبه

 .را به شدت فوت کرد و پشت سرم راه افتاد نفسش

 .شدمیم نیدر را نگرفته بودم، نقش زم یرهیکه اگر دستگ رفتجیسرم گ یالحظه

 ؟یایراه ب یتونی: نمندیام را بهترببهسرش را خم کرد تا چهر  یو کم ستادیمقابلم ا هراسان

 .لب محصور کردمرا پشت میهاو حرف دمیکش شیهانمناکم را به چشم یهاچشم

 .میکند برا هیکرا ینیقدمم شد تا ماشو هم دیرا محکم به صورتش کش دستش

 .شودیو از تحملم خارج م بردیکه حضورش امانم را م دانستمیم

 .دمیناتوانم را به دنبال خود کش هیو پاها شدمرهیختم خبه ت زانیآو ییهادست با
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 شیکه برآمدگ میشانیپ یولمس کردم بانداژ رو دمیپتو خز ریز ینرمبه مارستانیب یبوگرفته یهالباس باهمان
 یهم از شانس گندم و روز نیآخر و ا یروزها نیدر ا زییپا یهازدننفس ریوزل زدم به تصو کرد،یحالم را بد م

 .شدمهم محروم  ینیخانم مع دنیخوب تمام شود و از د توانستیمکه 

امروزم  یجواب دادن را نداشتم و برا یو من حوصله خوردیکه کنار در اتاق رها شده بود، زنگ م فمیدر ک تلفن
 .بودم زیلبر

 نباریو ا آمدیتلفن م یو همچنان صدا دندیپر رونیب میهاپلکپشت یبسته شدند و سربازان آماده میهاچشم
 ...دور یااز نقطه

 .کنم ضیرا تعو میهابرخواستم، تا لباس یافکنده بود و با سست هیجا سابرهمه یکیشدم، تار داریب یوقت

 .به صورتم انداختم ینگاه ییروشو ینهییانداختم و باالخره مقابل آ نیرا در ماش مارستانمیب یهالباس

 .و گودافتاده شده بود اهیس میهاچشم ریبود و ز میشانیبزرگ در طرف راست پ بایتقر یپانسمان

به طرف  نهییدر آ یخوردهشکست ریبه تصو یادوباره تفاوتیرا ولرم کرده و صورتم را شستم و بعد از نگاه ب آب
به  اهیس عیآن ما یجز گرما زیچچیسرد ه یروزها نیخودم درست کنم که در ا یبرا یاآشپزخانه رفتم تا قهوه

 .دادیگرما نمدلم 

 انشانیروبروشدم که در م هاکالسیو م هاامیپ لیخارج کردم و بعد از روشن کردنش با س فیرا از ک تلفنم
 یاز مصرف داروها یخواب ناش ینیسنگ انیتماس در م نیشتریو ب زدیذوق م یتو بینفر عج کینبودن نام 

 .بود نیریبخش متعلق به شضددرد و آرام

 .طرف کاناپه مخصوصم راه گرفتم: الو آرامبود، به دهیکه به دستانم چسب یاه و با ماگ قهوهرا گرفت اششماره

: آرام معذرت ستهیها گرکه انگار ساعت کردیحس را به انسان منتقل م نیگرفته بود و ا تینهایب شیصدا
 ...دیسرم داد کش یشده... کل یبهم گفته چ ری... امخوامیم

 .دینفهم یزیهم تعجب کردم: خاله که چخودم  میصدا یخشک از

 خواستی. مدیکرده بود: نه... مامان رفته بود خر میعصب شیهانیفنیلرزان و ف یو صدا کردیم هیگر داشت
 ...دعوام کرد و گذاشت رفت ینزاشت... بعد از رفتن مامان هم کل ریدنبالت که ام ادیب

اما نزاشت... گفت  شت،یپ امیخواستم ب یگفت تصادف کرد یاژدها شده بود... وقت نی... عدمیازش ترس یلیخ
 .ندم... گفت آرام کامال حق داره لتیچرت و پرت تحو گهید

ام گذشت و جانش را از قلب کز کرده یبهار میآخرش همانند نس یجمله نیریش یهایتازکهیتمام  انیدرم
 ؟یندار ی: کاردیرسیاش در پس ابر به گوشم مجمله یدلچسب کرد و باق ینوازش همانیم

 شت؟یپ امیب یخوایم ؟یاالن خوب -

 یکه من به او رو نکیکه ا امدهیخوردن اصال به من نگذاشتم و انگار قهوه زیم یام را روسرد شده یقهوهماگ
 .گرفتیآوردم، او رو م
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 یدم دلسوزخو یبزنم و برا رونیاز خانه ب ختهیو سر و صورت بهم ر یشانیپ تیوضع نینداشتم با ا دوست
 .بخرم

 .دمیگذرانیاز قبل روزگار م ترحوصلهیکه در خانه خودم را حبس کرده بودم و ب شدیم یروز دو

دقه  هیرا داد:  یامیخبراز آمدن پ میتق گوش یسرمازده بودم که صدا اطیح یرهیزانو قرار داشت و خ یرو امچانه
 .دم در ایب

 نجاست؟یا یعنی: دمیگذراندم و بعد از فرمان مغزم به سرعت از جا پر جمله را از نظر کی نیشده چند بار ا شوکه

 .افتادم نیزم یکرد و محکم رو ریبه پاگرد گ میسمت اتاق که پا دمیکه از ذهنم گذشت، دو یفکر با

 یبا خودش هم معلوم نبود و عاشق که باش فشیمن که تکل ییهوی جاناتیه نیتنم شد درد و لعنت به ا تمام
ات پشت اگر چهره یشدن توسط او حت دهیاست و د اری یرو دنید تابیدلت ب ت،یهامام روگرفتنت انیدر م

 .اردنگذ شیاز تو به نما یجالب ریپنهان شده باشد و تصو یختگیاز بهم ر ییایدن

ام نهشا یرا رو یدم دست ییگرفته و به اتاق رفتم و مانتو واریاز د گرمیو با دست د ده،یدست چسب کیرا با  کمرم
 .دستم را نشکنم نباریگرفتم تا ا شیرا در پ یراه خروج یآهستگسرم به یرها کردم و با گذاشتن شال رو

 .قلب پرتپشم قرار دادم و لبخند پهنم را جمع کرده در را گشودم یاز باز کردن در دستم را رو قبل

 .باز قلبم را بلرزاند توانستیبود و م میهاآمال تیمرد نها نیو ا دمیدیکه م یزیشدم به چ رهیباز خ یدهان با

 .از خودش نبود یرا مقابل در پارک کرده بود و اثر نمیماش

شدم که  نیماش کینزد شیپ یقیبزرگتر از دقا یبا لبخند دمشیند یبار سرم را به اطراف چرخاندم و وقت چند
 .عطر خاصش در اطراف آن پراکنده بود یبو

 .دکرده بو ریرا هم تعم نیماش یجلو

 .بود ادشیو خدارو شکر که  دمیخند زیر زیرا مقابل دهانم گرفته و ر دستم

پشت  یاهیسا نباریسرچرخاندم و ا گریو من بار د کردندیحضورش را حس م ییام گوحواس ششگانه تمام
 دهیرا د یاهیجا ساشب هم آن کیکه  ییدرست در جا ابان،یطرف خخانه، آن یدرخت روبرو

 .دمید بودم،

در ذهنم  ییبایز یو چه فانتز ستادهیام انظارهجا بهآن ریکه ام کردمیفکر م یاطرز مسخرهبه یچرا... ول دانمینم
 .داشت انیجر

 یتق دوباره یآن گرفتم و مشامم را پر کردم که صدا یجا مانده در فضااز عطر به قیعم یشدم و دم لیاتومب سوار
 .ه دستم کشاندنگاهم را ب امیپ دنیاز رس یناش یگوش

که بابت عوض کردن پانسمانم کرد و  یو سفارش هاامیاز باز کردن باکس پ دندیلرزیانگشتانم م یکم نباریا
 .را برجان قلبم نشاند قیعم یلبخند
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 .رفتم و پانسمان را باز کردم مارستانیروز به بآن یفردا

 .شدیمعلوم نم شیرو میموها نختیکرم و ر یخوب با کم یاز زخم به جا مانده بود، ول یکوچک رد

به آموزشگاه  یآن میتصم کیخارج کردم و بعدش هم در  یام را از آن دلمردگرفتم و چهره شگاهیاز آن به آرا بعد
 .مسعود رفتم

 .گرد کردم که برومو مردد به سردرش نگاه کردم و عقب ستادمیا یکم یدرب ورود دم

 ...مسعود: آرام نیسنگ یهاو تحمل نگاه نجایسخت خواهد شد، حضور در ا میبرا دانستمیم

 .شانس نیتکه خارج کردم و گند بزنن به ارا تکه نفسم

 .: سالمدمیام نقش بست و به طرفش چرخبرچهره یاز لبخند به شدت تصنع یطرح

 ؟یگرفت میگفت: سالم. باالخره تصم اقیو با اشت کردیبرلب نگاهم م یهم با لبخند او

و  میهم مفرد نبود یبرا چوقتیدر دوران دانشگاه هم ه یشدنش را که حت یمیصم ییهوی نیا نداشتمدوست
 .دختر: بله یکه در دامنم انداخت ینان نیکار کند مهسا را با اچه میخدا بگو

 .نییگرفت و گفت: پس بفرما یسمت ورودرا به دستش

 .راه گرفتم و او هم پشت سرم شیرگیمکث و خ هیاز چند ثان بعد

 نندیبش اطیدادند، که در ح حیکم سن وسال ترج یها از بچه یاسرما عده نیچندان بزرگ نبود و در ا اطشیح
 .کنند طنتیو ش

 .به انتظار شروع کالسشان بودند یسالن هم چند نفر در

 .به سمت دفترش رفت و بازهم منتظر ورود من شد یاز منش یکوچک حیاز گرفتن توض بعد

 ه؟یچه روز تارتونیگ ینشستن گفتم: کالسا محضبه

 ...گفت: اون روزم عرض کردم رانهیگشد در صورتم و مچ قیدق

 خوردم،یکه از دست مهسا م یاز حرص یکه ناش دارمانید یجلسه نیحواس پرت اول ادیکه کرد، مرا به یمکث
 .بود، انداخت

زوج، از ساعت سه  ی: روزاطرف هست ینشود، که فکر کند با چه آدم خنگ جادیام ادر چهره یرییکردم تغ یسع
 .بعدازظهر تا پنج

 ؟یدار تاریبه دستش ندهم: گ گرید ییتا آتو دمینپرس یسؤال گریموافقت تکان دادم و د یرا به نشانه سرم

 .نه متاسفانه -

 ...ی... حتما بگو که از طرف من اومدیکن هیبهت تا ته کنمیم یرو معرف یینداره... جا یرادیزد و گفت: ا یتکخند
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 .سرم را تکان دادم و گفتم: پس با اجازتون برم دوباره

 .نمتیفردا تو کالس بب دوارمیمن برخواست و گفت: ام همراهبه

 .کردم دییزدم و حرفش را تا لبخند

 .هرچند کوچک به او داشته باشم یحس توانستمینم کردمیفکر م هرچه

از اطراف  توانستینم یدرآمده بود، او حت گرید یجذاب مرد یهاچالهاهیس ریدر مقابل روحم که به تسخ اصال
 .عبور کند شیلومتریچندهزارک یآن جاذبه به فاصله

 .انجام داشتم یو امروز چقدر کار برا تاریگ یهیته یکه داد،رفتم برا یهمان طرف به سمت آدرس از

 .حرکت کردمکه مسعود داده بود،  یطرف آدرسپارک و به دیبزرگ مرکز خر نگیرا در پارک نیماش

ها خلوت مغازه دادند،یم حیسرد ترج یهوا نیآمدن در ا رونیبود و اکثرا در خانه ماندن را به ب یهوا باران چون
 .بودند گریکدیمشغول صحبت با  ستادهیا رونیداران ببودند و اکثر مغازه

 .افتمیدوم واقع بود، را  یکه در طبقه یقیفروشگاه فروش ابزارآالت موس باالخره

مسعود  یاکثر هنرجوها ایو گو کردیم مییگشاده راهنما ییصاحب مغازه بود که بابردن نام مسعود با رو یمردجوان
 .کردندیفروشگاه مراجعه م نیبه هم

و  دمیکرد و من هم همان را خر یبه من معرف مهیشش س کیتارآکوستیگ یبودنم، نوع یتوجه به مبتد با
 .داد لمیحوگذاشته ت فشیپسرجوان آن را در ک

 .خودم را به خانه برسانم عتریسر دمیهوا بهتر د یشده بود و با توجه به گرفتگ غروب

 .رفتم نگیطرف پارکگرفتم و به شیرا درپ یتند راه خروج ییهاباقدم

 متوقفم کرد: ییرفتم که صدا لیطرف اتومبآنقرار دادم و و باشتاب به یصندل یرا رو تاریعقب را باز کردم و گ در
 ؟یسالمتبه نیشد ستیتاریخانم... گبه آرامبه

 یوحشتناک یصداصاحب آن یدهیدر یهابه جانم افتاد و باترس سرم را به عقب چرخاندم و با چشم یارعشه
پسرعمت  دنید یاز خوشحال انکنهیزبونتو موش خورده؟  ه؟یاز آن هراس داشتم روبرو شدم: چ شهیکه هم

 ؟یلکنت گرفت

 ؟یکنیم کاریچ نجایاتو... تو...  -

رخ نمود:  شتریو رعب و وحشت سکوت ب دیچیپاساژ پ یو خلوت نگیپارک کیتار یسرداد که در فضا یاقهقه
 ...ییاومدم دنبالت دختر دا

 ...یستین مییو گفت: اااخ... تو که دختردا دیکش شیشانیبه پ یدست

حبس شد: تو  امنهیو نفس در س دمیچسب نیشد و قدم که جلو گذاشت به ماش نیآتش یدوگو چشمانش
 ...ییهرجا یدختره
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 .دیچیوحشتناک در سرم پ یو درد دمیکلماتش را نشن یباق گرید

 .پرتم کرد و خودش هم نشست لیداخل اتومبکشان بهشالم چنگ زد و کشان یرا از رو میموها

 .خارج شد نگیرا گرفت و پرسرعت از پارک گاز

 .انجام دهم دیبا یکار که چه دانستمیبود و نم یته مغزم

 .نشیخشمگ رخمین یرهیبودم و خ دهیو شوکه شده، به در چسب زانیرمدت اشک نیتمام ا در

 .میبریبه کجا م میبگو توانستمیترس زبانم بند آمده بود و نم از

 کرد؟یچه م جانیسروش ا آخر

 خواست؟یجان من چه م از

 شود؟یتمام نم تیهابتیمگر من چقدر جان دارم که مص ایخدا

 ...یتنش و اضطراب: کجا... م همهنیخسته شدم از ا ایخدا

 .را خفه کرد میو صدا دیپشت دستش محکم بردهانم کوب با

 .دیلرزیو تمام تنم م کردمیلجز خون را در دهانم احساس م یمزه

 .دادم صیام را تشخخانه میهااشک نیسرم را باال آوردم و از ب یجرات کردم کم میدیآشنا که رس یهاکوچه به

 دیپر رونی. بستادیخراش از حرکت اگوش ییآسفالت و صدا یرو هاکیشدن الست دهیبا کش لیکرد و اتومب ترمز
 .پرتم کرد رونیبه ب نیسمت من آمد و از داخل ماشو به

پرت کرد و  میرا به صورت زخم فمیک رحمیزخم شدند، و او ب ابانیبا آسفالت کف خ شیدر اثر سا میهادست
 .اورمیرا در ب دیگفت که کل

ها از کار غم یتر شدهپررنگ حجمنیقلب از تلنبار شدن ا نیخفته در قلبم بودند و آخر ا یزجه میهاهقهق
 .ستادیایم

 .انداختم شیپا شیلرزان پ یهاوبا دست افتمیرا  یفلز یآن ش زحمتبه

و  یکیدر آن تار شدندیم دمیبودند و مانع د دهیچسبصورتم  یاز مخلوط اشک من و آسمان رو سمیخ یموها
 .کرده بود سیباران از لباسم عبور کرده و تنم را خ امانیبارش ب

 قایو دق دمیچیپیو دوباره پرتم کرد و من از درد به خود م میتا داخل ساختمان شد دیکشیم نیزم یمرا رو بایتقر
از من چه  قاینبرده است دق تیاز انسان ییکه بو میروبروانسان  نیو ا کندیتنم درد م یکجا دانستمینم
 خواست؟یم

و در خود جمع شده  دمیترسیشدت مبه اورد،یرا برسرم م هانیبدتر رحمانهیمقابلم که ب یشخص گرگ شده از
 .جرات نگاه کردن به او را نداشتم یحت واریکنج د
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رو به من  یطانیش یو او تلفنش را در آورده با لبخند خوردندیدر اثر ترس و وحشت و سرما بهم م میهادندان
 .بکنه یچه غلط خوادیاون شاخ شمشاد م نمیگفت: حاال بب

 گفت؟یکه بازحمت بازشان نگه داشته بودم نگاهش کردم و او چه م ییهاپلک نیب از

 .اش باال رفت و گفت: سالم دکتر جونخنده یصدا ناگهان

 ریطرف تصومخاطب آن یمسخره برا یرا مقابل صورتش گرفته و دست یشبود که گو یریتماسش تصو انگار
 .ینینفرو بب هی خوامیتکان داد: م

 نمینب کرد،ینم یفرق وانیاش را که باحمشمئزکننده یبلند به سمتم آمد و من رو برگرداندم تا چهره ییهاقدم با
 .روبرو شدم یازدهوحشت یخاند و با نگاه آشناطرف تلفن چر ام و بازور صورتم را بهچانه ریواو دست گذاشت ز

 .دیکشیکه نفس نم ییمن دوخته و گواش را بهچشمان گردشده بهت و وحشت با

از  شناختمشیبوده و من اصال نم یگریها کس دسال نیکه انگار در تمام ا یشد، سروش یکه طوالن سکوتمان
 .دیگرفت و کش میموها

 ؟یکنیم یخانه را لرزاند: کثافت چه غلط یهااز پشت تلفن هم ستون ریام یبه هوا رفت و نعره ادمیفر

 ...بکش دستتو

 دیدویکه انگار م طیدر ان شرا ریو ام کردمیم هیهوا رفت و من سرم را گرفته با صدا گربه میکنار طانیش یقهقه
 ...رس... نتستین یزی... چزمیدهد: آرام عز میدلدار خواستیم دمشیدینم گریو من د

عشقوالنتون داره  یهاصحنه دمیرا نشنوم: د فشیکث یهم فشردم تا صدا یرا رو میهاو من پلک دیخند دوباره
 .ارمیخواستم از اون حال درتون ب اد،یکش م

 .ییپسردا ارمیسرش ب ییچه بال نیهم فشرد و گفت: حاال بب یرا رو شیهاحرص دندان با

شده بودم، چنبره زد: حاال  یکی واریباد بایمن که تقر یقطع کرد و رو ریام یادهایفر یصدا یو تلفن را رو گفت
شما بود و انگار  ی... پدرمم که تو جبهههیعاقبت انداختن مادر من تو زندان و از هم پاشوندن خانوادم چ نیبب

 ...منتظر فرصت بود تا طالقش بده

 م،یبگو یزیگرفته بود،نگاه کردم و خواستم چ آرام یبه چشمانش که سروش قبل را زنده کرده بود، وکم زدهبهت
 تو اتاق؟ ایدر خدمت باشم  جانیهم ،ییو گفت: خوب دختر دا دیکه سرش را عقب برد ودوباره خند

 .املحظه نیوقته منتظر ا یلیخ من

 شادهیچشمان در یرهیکرد،خیباز که خون و اشک و بزاق دهانم از آن ترشح م یگرد شدند و با دهان چشمانم
 !بس کن ایشدم و خدا

 ...تمامش کن ایخدا

 .نداشت میبرا یزیکه جز درد چ یبه زندگ دهمیم انیخودم پا یاسمت قسم اگر تمامش نکن به
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ترسو، دستم را گرفت و مرا  یاشده از در دام انداختن بره فوریافتاده بود و او کبه رعشه یطور محسوسبه تنم
 کردمیساله تصور مرف اتاق برد و در تمام آن لحظات من خودم را آرام دهطو به دیکش نیزم یچهار دست وپا رو

 .را ندارد یکارچیکه قدرت ه

 یدیبزرگتر قرار بود برسرم نازل شود و پل ییبال یرفت وقت ادمیتخت پرتم کرد و درد تنم  یرو

 تا کجا؟ یپلشت و

 بکند؟ قرار است یکرده خودش هم متوجه بود، چه غلطمرد افسار پاره نیا

.. به من نگاه : سروشاورمینشده او را به خود ب ریدادم تا د یرا که پاره کرد، به خود تکان راهنشیپ یهادکمه
 ...کن... من آرامم... سروش

شد و باز هم  یو خون جار دیها نشسته بود کوبان یورم رو ینیکه سنگ ییهابا پشت دست به لب دوباره
 ...یهست یک دونمیزد: آره مقهقه

 ششیشب پ هی خواستیکه دلم م هییصورتم پخش شد: هرجا یرو فشیکث یهانفسطرفم و هرمشد به خم
 .کنهینم یشب سروش... فرق هی ر،یشب ام هی... هوممم... گهید یتو بغل مردا ادیبمونم... تو همبدت نم

 .برد ادیرا از  دنیحرفش بودم و قلبم تپ لیزده درحال تحلشد ومن بهت قیعم میهاچشم یرو نگاهش

 !!!کندیشنا م یفکرش در چه لجنزار ستاده،یکه مقابلم ا یادرنده وانیح نیا

 انیزده و سرگردان در مدرونم را به سلطه درآوردند و من وحشت کیجنگل تار ده،یوحشت قد کش یهاهیسا
 نیکه در کم دمیدیمدو چشم گرگ را  خت،یریبرسرم م شانیهاترس را از برگ یکیکه شب وتار ییهادرخت

 .اشطعمه دنیدر یاست برا

 .دمیکش غیآمد، به خود آمده با تمام وجود ج کیکه نزد سرش

 .که مرا به باد کتک گرفته بود یگوش مرد وحش یهاخودم از کار افتاد و چه رسد به پرده یحنجره یحت

 .دادیو فحشم م کوفتیبر تنم م شیقدرت دست و پاها با

 لمس شد و بدنم

صورتم به پروایکه ب ییهاتهمت یاز نامروت امدهیرا در قلب رنج دیاز ام ینور ریام ادیو فر سیپل نیماش ریآژ یداص
 .تف شد، تاباند

برلب  روزمندانهیپ یو من آش و الش با لبخند دیمکث، هراسان کنار پنجره دو هیکرد و بعد از چند ثان وحشت
 .کردمیاش منظاره

 .قامت بلندش که قاب در اتاق خواب را پر کرد هیو بعد از گذشت چند ثان دمیرا شن یشکستن در ورود یصدا

 .اول به من خورد و وحشت کرد نگاهش

 .حرکت نکرد اشنهیس یبه عقب گذاشت و قفسه یقدم
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 تیباورکند وضع دیتخت چرخاندو چند بار پشت سرهم پلک زد تا شا یمن مچاله شده رو یناباورش را رو نگاه
و  دیپر رونیبردارد، از پنجره ب زیطرفش خبازشدن پنجره او را به خود آورد، تا خواست به یرا و صداموجود 

 .از کجا اورده بود کبارهیجرات را به همهنیا دانمیسروش از اول هم با دل و جرات نبود و امروز نم

نامتعادل به  ییهابود که با قدم یریام یرهیو نگاه لرزانم خ دیرسیبه گوش م دادند،یکه م ییهاستیا یصدا
 .دیآیسمتم م

 یاضربه توانستیکه م گریاتفاق دردناک د کیدر خود جمع شده بودم و مغزم داغ شده بود، از هجوم  وارنیجن
 .جبران به من وارد کند رقابلیغ

تمام  مرد که کیدست  یرعشه ست،یبزرگ بتیطرفم آورد و چه مصتخت نشست و دست لرزانش را به یرو
 . استعمرت محکم بوده یهاسال

 .را تکان دادم امشانه

 .بود افتهیام درکردهوحشت یهااز چشم یترس را به خوب نیو ا دمیترسیم

 انیکه از م اطیح یهایکم جان حباب یاتاق و روشنا یکیتار انیکه سوسو زنان در م ییهاشد و قطره کترینزد
 .دلم را لرزاند دند،یغلتیم شیهاگونه یرو کردند،یوارد اتاق م از نوررا یاکهیباران بار یهاقطره

 .شده بودم حسیب یدادم تا بلند شوم و اما انگار تکه گوشت یخودم تکان به

را به  یمطبوع یو تن لرزانم، گرما آمدیکه از پنجره م یسوز سرد انیام قرار گرفت در مشانه یکه رو دستش
 .کرد قیخونم تزر

 .دیبه خودش داد و به تاج تخت چسبرا  امهیتک

 .کردیم میرا تنظ رمقمیقلبش ضربان ناموزون قلب ب امانیب یهابود و تپش اشنهیس یرو سرم

ام را محکم و دستش که شانه کردمیرا حس م شیگلو بیفرق سرم قرار داد و حرکت س یرا رو اشچانه
 .افکند هیسا نداشتم، برسرم شیپ یقیکه تا دقا یتیحس امن فشرد،یم

 قراریو دلم چه ب دمیخالصه کرده، عطر تنش را به مشام کش ییایرا بستم و تمام حواسم را در حس بو چشمانم
 .یکالنتر نیایب دیاش بود: آقا باخالص مردانه یبو نیهم

 راهنشید پشماره افتاد و دستم چنگ ز به میهابرق با ولتاژ باال گذشت و نفس انیهمانند جر میهااز سلول یلرز
 .را

گفت:  خواستیبرم شیسنگ گلو انیزحمت از مکه به ییرا گرفت و دستش دورم محکمترشد و با صدا اشچانه
 ؟یکنیفرهاد لطف م

 .افتاده بودم یبود وبه چه ذلت جانیفرهادم ا پس
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 ریکه از ام یکه فرهاد و همان زن دمیفهم شانیهاقدم یفشردم و از صدا اشنهیبازو و س نیب شتریرا ب سرم
 دنیکشرفته نفس ادمیشده آرام... سه ماهه  یکیخواست همراهشان برود، رفتند: سه ماهه شب و روزم 

 .هیچطور

دختر...  ینبود معرفتیب نقدریخودم را رها کردم: تو که ا شیهاها و نوازشو من غرق لذت حرف دیکش یآه
 .نمتینظر بب هیت تا دم خون امیهر روز م خوابم؟یهرشب با سردرد م یدونیم

 .عطر بهار تنگ شده بود یگرفت و ادامه داد: دلم برا میاز موها قیعم یدم

 ...یگرفتیم میتصم یکه... که داشت ی: اون موقعمیسرد بود و ما داغ بود هوا

 میاهو حرف آمدیباال م یجمالتم غمباد نیکنم و ب انیکالمم را واضح ب گذاشتند،یبودند و نم یعصب میهانفس
 .کردیرا خفت م

 یغم یام از خون و اشک خورد، نگاهش رنگ و بوو نگاهش که به صورت نقش خورده دیام کشچانه ریز دست
که  یتیرا با خشم و درد و بغض پاره کرد و با همان عصبان دشیسف راهنیپ یبزرگ گرفت و به سرعت لبه

نفسم با  کباری هیهر چند ثان و دیکش میهالب یرو ،شیشانیبزرگ بر پ یدستانش را به لرزه انداخته بود، و اخم
 ...نفر هی... هی: اگه... اگه منم شدیمتورمم خارج م یزحمت از گلو

... یرفتی... تو... مای... ایثابتم شد: پدر...  یهامردمک یرهیاش خزده انیکنار لبم متوقف شد و نگاه عص دستش
 ؟یرفتی... میحیتوض چی... هچیبدون ه

اطراف  یهازد و رگ یاز صورتش که با نور کم در اتاق هاشور خورده بود، به کبود یامشت شد و هاله دستش
شمرده و کوتاه: چون... چون من... من پدر... نداشتم که... بگه... به کس...  شیهاچشمش برآمده شد و نفس

 ...یدی... کوبمویکسی... راحت بدمیکسونش نم

ام زخم تازه بسته شده یاد و فشرد تا ادامه ندهم به زخم زدن و من نگفتم که رودهانم قرار د یرا رو دستش
 .و دردش فلجم کرد یدینمک پاش

 یکیدرد  یهاو قطره شدندیباز و بسته م شیتند و عصب یهااز نفس اشینیب یهامنقبض شده، پره فکش
صورتم بود و پوست  یمتر یسانت چند یروان بودند. صورتش در فاصله شیبایز یهااز چشم یگریپس از د

از خودم  نیاز ا شتریبنکن  ینگو دختر... کار یچی... هسی: هسوختندیم شیهاسوزناکم، از هرم گرم نفس
 ...ادیبدم ب

 .بودم یو انگار در مرز خفگ شدیداشت قطع م نفسم

 .را بستم میهارا بست و چشم شیهاچشم

 : غلط کردمدیخفه غر ییرا دوخته بود، فشرد و با صدا میهاکه لب یدست یرا با تمام قدرت رو لبش

 ... داغونم کرده؟یچ یدونیشد در چشمش و باز دهانم باز شد: م یریقطره ت نیرا که رها کرد، اول دستش

فشار  امنهیممتد شود و به س انیدر م کی یهانفس نیرا در دست گرفت و فشرد، سرم را باال گرفتم تا ا دستم
 .اوردین
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... یدونستیم نکهی: ادمیکشیکه م یاش مواجه شدم از رنجاز درد جمع شده یهاآمد با چشم نییکه پا سرم
...  یندارم... که بخوام... بخوام واسه اون به... قلبم اجازه یچیه گهی... دی... تو نباشیاگه نباش یدونستیم

 .تپش بدم

 .در آمدند شهیاز ر ییگو که دیفرو برد و چنان کش شیهر دودستش را در موها کالفه

 .میشدیو آرام نم میدو کالفه و درمانده بود هر

 یهاام را دوباره گرفت و باال آورد، مقابل چشمانش و مچ دستم را نوازش کرد و مردمکشده حسیب دست
 .شد یاریآرام ضربان قلبم آب انیبر نبض دستم کاشت که با جر یالرزانش را به من دوخت و بوسه

: آمدیبه صورتش م بیاو را موجب شد که عج یورکینشست که لبخند  میهازحمت کنج لبمحو به یلبخند
 .خودمو ببخشم تونمیکردم آرام... خودمم نم یفکریب

 .داد یوجودم را تسل یذرهبود، که ذره ییآساو روحم داغون شده بود و اما حرفش انگار مرحم معجزه جسم

... ی... من دلبریبرا دیفقط... فقط با نایگذاشتم و گفتم: ا شیشانیپ یاده روافت یچند تار مو یرا رو دستم
 .کنن

اتاق  یزدهو غم کیتار یدل زدنش فضاو دل یسیخ انیدر م یبایز یشد و خنده هایشاد یرایصورتش پذ یآنبه
 امینم یرا پرکرد: من کالنتر

 .شیهاخنده یسرخوش یبود، رو یپتک امجمله

 .خونه آرام ایر از قبل در چشمانم دور زد و دوباره سرم را در آغوش گرفت و گفت: بمهربانت نگاهش

از آغوشش خارج شوم  خواستیحجم درد دلم نم نیبا وجود ا یتنگ بود... حت شیصدا ینگفتم... دلم برا چیه
 .میاسایب یدم مانیهادر تردد روان نفس خواستیو چقدر غصه در دلم تلنبار شده بود که فقط م

 امنهیزار سبز سکنان در چمنبودنش را باال برده بودم، قلبم خنده دیهم رفت و حال که پرچم سپ یرو میهاچشم
 !!!زن کی یبرا ستیکافنیو هم دیدویم

تا  یو آغوشت را باز بگذار یریات را به گردن بگو گناه کار کرده و نکرده ینکن حیکه خودت را توج نیهم
بخش، پلک برهم لبخند آرامش کیاز  یرا شمارش کند و تو هم با طرح شیهاعقده گذاشته، اتنهیسربرس

 .یکن دشییو تا یبگذار

 .ارزشمند بود میبرا نینکرد و هم حیتوج

تا قصد  میفشردیمشتمان م نیرا محکم ب یخوشبخت نباریکند و ا میبودنش دوباره سرپا یهیدر سا شدیم
 ...و فرار به ذهنش نرسد یگوشیباز

 الال گل مادر الال

 خسته تو خونه نهیشیم
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 غنچه دلش پرغم لباش

 و پرپر یزخم دوبالش

 من زیعز الالالال

 میشبنم گل مر گل

 دستت به دستانم بده

 کنج چشم من کوچولو

 .بود و سکوت یکیکه بازکردم، تار چشم

که  یمنظم یهاشتپ یچشمانم کمتر شود و صدا ینیو سنگ یرا در کاسه چرخاندم تا تار میهامردمک یکم
 .محو را بر لبم نشاند یلبخند نواخت،یم رگوشمیز

 .ام احساس کردمرا دور شانه یزیچ ینیتکان بخورم که سنگ یکم خواستم

 .بود، شدم دهیکه به دورم تن ریدستان ام چکیکه دقت کردم متوجه پ شتریب

 .دردناک شده بود نیچننیمتصل بود، که ا نیسنگ یاوزنه ییگو میهاعمق گرفت و به لب لبخندم

 ...ری... امریبلند شد: ام امیزخم یهالب نیخشکم از ب یصدا

 .در نگاهم ماند رهیچشم باز کرد و خ یتکان خورد و بعد از مکث شیهاپلک

شدت درهم رفت و پشت به شیهاباز اخم یپنجره دنیرا که درک کرد، سر به اطراف چرخاند و با د تشیموقع
 ؟یقرار داد و لب زد: خوب مینشایپ یدستش را رو

بلند  یهادادنم به تخت، برخواست و با گام هیرا باز کرد و بعد از تک شیهادست اطیدادم و با احت سرتکان
 .شودیزمستان هم آب م یهاخی: درآغوشت میبگو د،یها را بست و زبانم نچرخطرف پنجره رفت و انبه

 یهینور، چشمان سوزانم بسته شدند، و بعد از گذشت چند ثان یهانبرق رساند و با هجوم ناگ دیرا به کل دستش
 .بازشان کردم یچندان طوالننه

پاره و سر و صورت  یهااوردم، لباس ادیو تازه به  کردیو با خشم و درد نگاه من م ستادهیا واریکنار د همانجا
 .را میزخم

 .انداختم و خودم را در آغوش گرفتم ریزده سربه ز خجالت

 .شیسال پدرست همانند پانزده نتمیبب زیانگرقت تیوضع نیدر ا خواستینم مدل

چشمانش نوازش نگاه لرزانم شد: من  ینیام نشست و نچانه ریشدنش را حس کردم و دستش که ز کینزد
 ...یمن یهاتمام نفس ی... تو بهانهکنمینم میبا قلبم هم تقس یتو را حت

 .تا بلند شوم د،یام کرد و دستم را کشان شرمزدهرا باهمان نگاه سهم چشم لبخند
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تا  دمیرا محکم به دندان کش میو من لب زخم شدیپخش م میهادرد در استخوان خوردم،یکه م یهر تکان با
 .بلند نشود ادمیفر یصدا

 .نکردند میاری میبلندم کرد و اما پاها یآهستگبه

 ریبا درد گفتم: آخ پام... ام دهیدرهم کش چهره

 .داد شیباال یشلوارم و کم یتخت دوباره نشاندم و دست برد سمت پاچه یرو گرانن

 دهیبه چا رچوب در خورد، ضرب د میپا یوقت نیزم یرو دنمیوقت کش دادمیو احتمال م کردیدرد م میپا مچ
 .باشد و خدا لعنتت کند سروش

و  یجد یر شده بود، بانشستنم نگاه به چهرهآرامت یکه کم یو من هم با درد دادیرا ماساژ م میمچ پا یارامبه
 کردمیم میبه پا اشرهیخ

 م؟یینجایا یدیفهم یچطور :

 .و فکش قفل شد ستادیاز حرکت ا دستش

 .گوشه از مبل و پرده معلوم بود هی: میهاام در چنگال دندانپارهپاره یهامکث و سکوت و لب هیثان چند

 .را نگرفتم شیو من هم پ ستیمورد ن نیبه صحبت کردن در ا یراض یانعنو چیبود که تحت ه دایگفت و پ کوتاه

 ریز ؟یتا حمام بر یتونیم نی... ببدهیچرخاند و سرباال کرد: فک کنم ضرب د میانگشتانش را دور قوزک پا یکم
 .شهیبهتر م یآب گرم، ماساژ بد

 نانیاطم یطرف حمام رفتم و لبخندنگان بهاش برخواستم و با درد و لنگ لسر تکان دادم و با کمک شانه دیترد با
 .بستم شیاش دادم و در حمام را به روخوردهنگاه ترس لیبخش که خودم هم چندان به ان مطمئن نبودم، تحو

 .تر کردمرا ولرمرا که باز کردم تمام تنم سوخت و دستپاچه آب گرمآب

 .عقب گذاشتم یزده، قدموحشت دمیداخل حمام که خودم را د ینهیبود و در آ یپر از کبود تنم

 .داشت یمردگام خونورم کرده یهابود و لب یپر از زخم و کبود صورتم

 .شد یکیبر تنم ، شدندیم انهیو تاز آمدند،یکه پرشتاب از دوش م یو با قطرات آب دیجوش اشکم

 .کردمیم یاس سبکآب را بستم احس ریش یو وقت میباتوجه به ماساژ مچ پا د،یطول کش یکردنم کم حمام

 .کمرم پر از درد بود یرهیو ت دیلنگیم یراستم کم یپا

 .دردناکم باال نرود یتا صدا داشتمیقدم برم یآرام به

ام ام ولب به دندان گرفتم که از دردش چهرهرا نگرفته میهارختکن که شدم تازه به خاطرآوردم که لباس وارد
 کردم؟یدرهم رفت و حال چه م
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ام فراموش شده یو به حافظه ستادهیکوچک رختکن ا یدر فضا کرد،یکه آب از آن چکه م ییموهابا  رانیح
و مغزم داغ  دیسوت کش میهاپشت درب حمام گوش یجالباس زیآو میهالباس دنیکه با د کردمیم یکجدهن
 .شد

 !!!ریام درچشمم فرو رفتند و آخ یخیچون م رمیز یهاگشودم، لباس یچشم بستم و وقت یالحظه

 .داشتیرا به تاخت و تاز وام میهاو دندان کردیمانده بودم و سرما ذره ذره در پوستم نفوذ م میسرجا مستاصل

 .نداشت یادهیکردن فا معطل

 .نکردم سیجا را خنزده، و همه خیرا آورده بود، بهتر بود، زودتر بپوشمشان، تا  میهاکه لطف کرده و لباس حال

 !ایحیب ریو خدا نکشتت ام ریها توسط املباس نیاز فکر آوردن ا شدیم تنم مورمور هنوزم

 کردم؟یچه م آوردیام گرفته بود و اگر نمهم خنده خودم

بدون  ریام کردیم یچه فرق گریو از حمام خارج شدم و د دمیرنگم را با شلوار گشاد قرمز پوش یاقهوه شرتیت
 !نتمیحجاب بب

 .ترق و توروق وسائل مشخص بود که آشپزخانه است یسالن نبود و از صدا در

همه شد وچقدر با پاک کردن تنم از آن دهیکش کرد،یدار که دوازده شب را اعالم مبه ساعت شماطه نگاهم
 .داشتم یکثافت احساس بهتر

و  یشکبا شلوار کتان م هیزاو نیآشپزخانه مشغول خورد کردن قارچ بود و چه برازنده بود از ا یبه ورود پشت
 .یاو راه راه قهوه یمشک بیبا ترک یراهنیپ

 .من ثابت شده است یرو شیمشک یدوگو یچه زمان دمیبودم و نفهم شیبرلب محو تماشا یلبخند با

 ؟یادگرفتی یسرعت گفتم: آشپزرا نباختم و به خودم

 یگفت: برا شدند،یدار متنش خاص و جاذبه بیکه اغلب مواقع عج ییرا و با صدا شیهالب دادهیزاو لبخند
 .رمیگیم ادیشما هنر هشتم رو هم 

 دهیجلو گذاشته گفتم: هنرهشتم شما ما رو به کشتن م یو چشمانش برق زدند و قدم دیباال پر میابروها
 ...جناب

را کدر و  نمانیب یتازه جان گرفته یکه فضا امموقعیو لعنت فرستادم به حرف ب دمیرا گز مییبااللب سرعتبه
 .چشمانش کرد همانیرا دوباره مغم 

 کمیکه اتفاق افتاد و نزد یزیاز تصور چ زدند،ینبض م اشقهیشق یهاو رگ خوردیصورتم تاب م یرو نگاهش
 ...رو که بخواد روت بلند شه یدست شکنمیشد و در نگاه نادمم گفت: م

 شتریهر لحظه ب دمیبود و من که دکه سروش به آن وارد کرده  یدایکبودم از فشار ز یشد به بازو ریت نگاهش
 .شودیم یاز قبل عصبان
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فکش را در دست گرفتم و وادارش کردم نگاه به چشمانم بدوزد:  ادیشده از فشار زصورت منقبض میهادست با
 .... بهش فک نکنریتموم شده ام یهمه چ گهید

 .دادم نیچ ینیآرام گرفت و من ب شیهاچشم طوفان

 .چشم بسته گفتم: فک کنم سوخت کیبا نمک و  یکه با لبخند سرش را تکان داد متعجب

 یبه سمت گاز و تابه دیپر شیمغز یهاام را هضم کند و بعد از درک عصبتا جمله دیطول کش هیثان چند
آن در آشپزخانه پخش  یکه با باز شدن اب رو یوبخار زشیج یپرت کرد که صدا نکیسوخته را در س یهاقارچ

 .ر کردشد، کل فضا را پ

ام را رها کرد، گفت: که خنده یارا به کمر زد و با لحن بامزه شیهاها و دستهمانند بچه چاندیرا پ شیهالب
 .میدو تا دونه تخم مرغ دار

گم  شیصدانیطن انیو چقدر خودم را در م میهاخنده یبقا یکم داشتمش و چقدر وجودش الزم بود برا چقدر
 .آرامشم یالزم بودبرا رمیو چقدر ام شدمیدستپاچه ملبخندش  ریو تحت تاث کردمیم

 .میباهم بخور کنمیحاضر م یزیچ هی. نیآمد و با لبخند گفت: برو بش طرفمبه

 .دمیرا به زحمت از نگاهش جدا کرده، چرخ میپراز دلتنگ یهارا پاسخ گفتم و چشم لبخندش

قرار گرفت:  میپهلو یخم شدم و دستم رو یکم ده،یو چهره درهم کش دیکش ریکه برداشتم، کمرم ت یقدم نیاول
 !شد؟ یچ

پراز درد بر چهره نشاندم تا  یام را باز کردم و لبخندو چشمان بهم فشرده ستمیکردم صاف با یو سع دمیگز لب
 .نگرانش نکنم نیاز ا شیب

گفت: االن  یناراحتبا  کرد،یم تمیطرف مبل هدابه یکه به آرام یو دستم را گرفت و در حال دیرا چسب امشانه
 .دکتر میبر کنمتیآماده م

 رونیطور نامحسوس بو تکه تکه به یسختکمرم را به یهامبل که نشستم، نفس حبس شده از فشار مهره یرو
 .ستکم کوفته هی. ریام ستیترش نکنم: الزم ندادم، تا حساس

 .طرف اتاق خواب رفتتکان داد و به کوتاه یام چرخ خوردند و سرصورت عاجز مانده یبا دقت رو شیهامردمک

 .کردیم نیرا نوازش تن زم یناب یو پاک دیباریتند و کوبنده م شبمهین باران

گرفت و گفت: چند طرفمرا به یام گذاشت و با لبخند گوششانه یرا رو ینرم یاعالم حضورش بود و پتو عطرش
 سالش شده؟

 .کالمش را دادم: هفتاد طنتیجواب شکوتاه  یرا به دندان گرفتم و بعد از مکث لبم

 .شده واسه خودش یرمردیو گفت: پس پ دیهمزمان باال پر شیابروها

 .گفتیرا م پو
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خودشان  شیپ دیکه شا دمیکشیو من اصال خجالت نم دانستندیجذاب م یباز نیرا به ا دمیشد یعالقه همه
 .امکه بچه کنندیفکر م

 یابرخواست و همزمان شماره یگوش یلمس حرکت نداده بودم که صدا یبرنامه شدم و هنوز دستم را رو داخل
 .ظاهر شد دگانمیمقابل د بهیغر

 .دیلرز میهادلشوره گرفتم و دست کبارهیچرا به  دانمینم

 شیبود، شده بودم که صدا کیکالس یااز قطعه ییبایز یزنگ تماس که ملود یباالتر رفته یشماره و صدا یرهیخ
 .گهی: آرام جواب بده ددمینه شنرا از آشپزخا

 .را به گوشم چسباندم یسبز رنگ حرکت دادم و گوش ینهیگز یانگشتم را رو دیترد با

 : آرام؟دیطرف خط هم پر بود از تردآن یصدا

 .شخص که بود: ب... بله نیمتورمم تکان خوردند و ا یهالب

 .ت کرد: مسعودمتر صحبو راحت دیکش یبه آسودگ یراحت شد که نفس الشیخ ییگو

قرار گرفت و سبد نان و با  زیم یداشتند،رو یجالب یرنگ هارمون یکه با املت نارنج یاشهیقرمز رنگ ش بشقاب
شد، کنارم نشست و دست آزادم را گرفت و من  ریبرجانم سراز کبارهیکه به  یکوتاه به من و استرس ینگاه

 !گفتم؟یچه م میاکنون به مرد کنار

 ؟یمتکلم وحده بودن را برعهده گرفت: خوب تیخودش مسئول د،ینشنکه از من  ییصدا

را  میهالب توانمیفرستادم و لعنت کردم به هر چه تلفن همراه است و من چرا نم میهارا به اسارت دندان لبم
 !از هم فاصله دهم؟

 .بود که نگرانش کردم دایپ

 دونمیکرد: م زیرا ت شیها،گوش یشانیبزرگ بر پ یو با اخم کریاسپ یشتاب تلفن را از دستم گرفت و زد رو با
 .وقت زنگ زدم بهت رید

 چیسخت نبود و من با ه برد،یسر ممطلق به یجیاکنون در گهم نکهیو حدس ا دیطرفم چرخسرعت بهبه سرش
 ادیست که دلم نممفرد خطاب شوم: هوا اونقدر خوب و تازه رینبودم که به ضم یمیجز او آنقدر صم یمرد

 .خوابمب

 !گفت؟یچه م قایخوردم و مسعود دق یرا فشرد و من تکان سخت دستم

 ...کنم: مسعود دایاضطراب پ یآن حجم انباشته شده انیرا از م میکردم صدا یسع

 ...: آقادیکه محکمتر شد، دلم لرز اخمش

 .کال یآرام. فکر کردم قطع کرد دمیکرد و گفت: چه عجب صداتو شن یزیر یخنده

 .زیصبرم لبر یمز شد و کاسهقر  صورتش



 

 
269 

 ن؟یداشت یگفتم: کار برد،یبه آن م یپ میکه مطمئنا از تن صدا یخشم با

 .می: قرار بود جمع نباشزیر ییهااش پر بود از زخمخنده ییگو نباریا

وارد  گریکدیکه به  یادیاز فشار ز شکستیم گرید یقیتا دقا شیهادستم به فغان آمده بود و قطعا دندان مچ
 ؟یدیخر تاری: گگرفتیم شخندیشب را به ر یرگیو چشمانش ت کردندیم

 الیخیبا عجله گفتم و خدا را صدا کردم تا آن شخص ب یادر دستش در حال خرد شدن بود و من بله تلفن
 ؟یکنیتو کالسا شرکت م گهید یپشت خط زودتر تماس را قطع کند: مبارکه. پس هفته

. نمتیبیبدموقع زنگ زدم. م نکهی: مثل ادیچیمسعود که سالن پ یو صدا ریسکوت محض ما و خشم ام بازهم
 .خداحافظ

 .ری: امشدیانگشتش چالنده م انیتماس قطع شد و تلفن همچنان م ینه، ول ایجوابش را دادم  دانمینم

 .کرد یدلتنگقلبم را پر از  زد،یچشمانش موج م یزدهکه در شهرآشوب یاش باال آمد و غمافتاده نییپا نگاه

 .که درد بود و مچم هم به آن اضافه شده بود تنم

شده به مچ دردناکم که  رهیگشود و خ یبه دستم کردم و او که تازه متوجه شده بود، دستش را به تند یااشاره
 .دیکوب شیشانی،دستش را محکم به پ دادمیمالش م گرمیانگشتان دست د انیم

: نمیانگشتانش که محصورشان کرده بود، بب انیرا از م شیهاتوانم چشمشدم و سرم را خم کردم تا ب کشینزد
 ...مسعود

دهانم قرار گرفت و من بهت زده، چشم گرد گردم  یآمد و کف دست راستش رو نییسرعت پادو دستش به هر
قدم ازش عبور کنه...  هی یمنن... هر ک هیصفر مرز ی: چشمات نقطهستمیو به چشمان لرزان و خشنش نگر

 .کنمیم ربارونشیت

 یهاواژهکه از تک ییکرد و گرما هیرا به قلبم هد زییداشتنم، لطافت باران آخر پا یاز خودخواه تشیو عصبان حرص
 .کردیدعوت م تیال یافتیوجودم را به ض شد،یم دمیرقصنده در کالمش عا

 ...: ممیهاچلچراغ گرفت، دستش شل شد و لبخند پهن لب نتیکه ز چشمانم

محو بود: من به ضربان  یکه لبش را تکان داد، لبخند یزیچآن ییو گو میهالب یلم داد رو اشاشارهگشتان
 .چوقتینبضم شک ندارم... ه

مهربانم و صورت  نیدر آغوش نسر ختمیر یروز خودش چمدانم را بست و به خانه بردم و چه اشکهمان یفردا
 .کردماز سر شوقم  یهااشک همانیرا م اشخوردهنیچ

 رزنیاز منه پ یحال دیتو هم نبا رمیمن ازت خبر نگ ال،یخیب یو گفت: دختره هیگر انیکرد در م نیریش یاخم
 ؟یبپرس

 طشیخدا شرازدم و گفتم: به یکردم و تکخند کرد،یو با لبخند نگاهمان م بیکه دست به ج ریکوتاه به ام ینگاه
 .نبود نرگس جون
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 .راپشت لبخندتلخم تحت اسارت گرفتم میبه پشتم زد و من دردها یدست

: کرد،گفتیم نیاش را نمککه چهره یتا کمتر درد بکشم و با همان اخم تصنع میبود از صورت زخم زانیگر نگاهش
 .یکجا بود نمیبب ایبزار ب لتوینبود... برو بار و بند طشیبال و شرا

 .آوردینم میام را هم به رووضع نزار چهره یرا به او گفته که حت زیچهمه ریام دانستمیو م دانستیم گرچه

 .ها تلفنم زنگ خوردپله انیرفتم ودر م برد،یکه ساکم را باال م ریام سرپشت

دستش به چمدان  کیو  ستادهیها اپله یباال تیکه با جد رکردمیفرهاد بود. لب به دندان گرفته نگاه ام یشماره
 .یی: سالم داکردیشلوار نگاهم م بیدر ج گرشیکوچکم و دست د

 .آرام یراحت شد که وارد اتاق شد: خوب الشیخ انگار

 .گفتم: بله.ممنون یآهستگرفت به شب قبل و خجالت زده از وضع نابسامانم به فکرم

 کنم؟ نتیمعا امیکه نشد؟ ب تیزیمشهود بود: چ شیصدا ینگران

 .ستین یزی.خوبم.چییگفتم: نه داخاطرات  یداشتندوست یاز عطرها قیعم یاتاق رفتم و با دم طرفبه

 شته؟یپ ری: امدیو انگار هنوز قانع نشده بود که پرس دیکش قیعم ینفس

 یانامطبوع از خاطره ییبو نیزم خیم میرا که جمع کردم، تماس قطع شد و پاها الشیکوچک زدم و خ یلبخند
 .ام نشستدر شامه فیکث

عضالت بدنت  یو همه یکنیفرو کردن آمپول در رگت حس م الکل و پنبه بود که دردش را از قبل از یبو هیشب
 !شودیمنقبض م

 .استقامتش را از دست داد هیشده که در عرض چند ثان دهیپوس یسمانیشدن ر دهیو بر ینمور دلزدگ یبو

 !ریپ یسالگو پنج ستیبزرگ شد و در ب یسالگکه در ده شیهمانند آرام چندماه پ درست

پنجره به سمت من کج شد و دستم را گرفته، نگاهش را سوق داد  یمت تخت و روبروسبلندش از آن یهاقدم
 ره؟یگیرو تحمل کردم، دلت آروم م یدر تمام اون لحظات چه زجر ینگاهم: اگه فک کن یهایاقهوه یتابیدر ب

 .امدردناکش: دوستت دارم آر  ریگلوگ یخورد از قورت دادن غده نیچشمانش چ یو گوشه دیلرز نگاهم

 !آورد؟یم امچارهیچه برسر دل ب راندیرا برزبان م یادوکلمه یجمله نیهربار که ا دانستیم او

 زیت یهاکه به گوش خواستمیمان مرا خودخواهانه و فقط در خلوت دونفره شیهاداشتندوست دانستیم
 !سکوت هم نرسد؟ یشده

 یکوتاه به قفسه یو اگر نگاه کندیم یوانگیو قلبم د ودشیم شیهاتمام تنم نبض تکرار دوستت دارم دانستیم
 : خوب خاله جون، چه خبر؟ بدون من خوش گذشت بهتون؟شودیقلبم م یهایقراریب یمتوجه ندازد،یب امنهیس
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 یرو میکه عاشقش بودم مقابلم قرار داد و روبرو شیرو یرابا خامه یطالب ینازک کرد و ژله میبرا یچشمپشت
 ایمه میرا برا یداشتندوست یخوراک نیا ساعتکی نینشست وچه فرز بود که در هم یناهارخور زیم یصندل

 .کرده بود

 .و زل زد به صورتم بردرچانهیزدست

بعدش  رمیجون بگ یشده خاله؟ ژله داد یطنزآلود گفتم: طور یو لحن دهیترس یاقورت داده و باچهره دهانآب
 ؟یبچزون

 یدونیاخه دخترم؟ م یلب گفت و اشاره به ژله کرد و باالخره دهان باز کرد: کجا بود ریز یشد و الاله الله راست
 پسر اومد؟ نیچه به سر ا

قرص  یبه جانم نشست: هر شب باکل شهیاش همانند همدر دهان بردم و مزه ادیز یاز ژله را با خامه یقاشق
 ...خاله بد کردم گفتیم... کردی... مدام خودشو سرزنجش مدیخوابیم گرنیمعده و م

 ...گفتمیاز اول بهش م دیبا

 ...مادر یسنگدل نبود نقدریقورت دادم: تو که ا یمکث کرد و من بغضم را به همراه قاشق بعد یکم

 !!!زهر شد طعمش

 ...انگار از ابتدا هم زهر بود اصال

 ...میگلو خیشد، ب حناق

 ...یکردیفکر م چارهیسر بپ نیکم هم به ا هیهم دست بردار نبود انگار:  خاله

 چه برسرم آمده؟ دانستیو او م دیاز جا پر نیو نسر دمیرا در ظرف کوب قاشق

 !دانستینم نه

 .کردیقضاوتم نم نینچنیکه ا دانستیم اگر

 خاله؟ یگیم یام دست خودم نبود: چباال رفته یبرخواستم و صدا باخشم

 ...دمیکه من کش ییاز نصف زجرا نیدونیم یچ شما

 شده؟ یچ -

 !افتاد، وا رفتم نیکه دوباره به نسر میهاسرم چرخاند و چشماش نگاهم را به پشتزدهبهت یصدا

 !واقعا من بودم؟ نیا

 !دم؟یکش ادیفر نمینازن نیسر نسر حانهیوق نطوریبودم که ا من

 .دیرا بهم کوب میهابرتنم نشست و دندان یناگهان ییاز نهادم برخواست و سرما آه
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 هیشد  یچ دونمیلرزان گفتم: خاله ببخش... نم ییزده در چشمانش دلم را به درد آورد و با صداحلقه شکا
 ...هو

 .نداره رادی. ازمیعزبدهد: نه یحرکت شیهاکرد به لب یو سع دیکش شیهاچشم ریز یدست

 یرهیرا باال برده خ سرم قراریفروبرد ومن ام ا ب میدور شانام نشست ومرا در حجم گرم دوست داشتن دستش
 .اعصابم ندارم یرو ی... انگار کنترلریام ستیاش گفتم: دست خودم نزدهغمچشمان

 دونمیشده بود: م ترمیباز کرد، پرده زخ یمزاحم در چشمانش را محو کند و وقت یرا بست تا پرده شیهاپلک
 .زمیعز

من  ریتقص یچنکنه اصال همه ای... ریام شمینبودم سرزنش م لیکه توش دخ یزدم و گفتم: واسه کار دندانه
 بوده... ها؟

 .از آشپزخانه خارجم کرد یکاشت و به آرام میموها یپردرد رو یاگذاشت و بوسه اشنهیس یسرم را رو کالفه

 و من چه کردم؟ نینسر شیماند پ دلم

کردم  کاری... چریشد امبود: ناراحت  میرایپهنش پذ ینهیتخت نشستم و او هم در کنارم و همچنان س یرو
 خدا؟؟؟

 یریآرام. تو تقص یخودتو سرزنش کن دیگفت: نبا یو به آرام دیرا فشرد و سرش را کنار گوشم کش امشانه
 ...نهی. اگه االن حالت ایندار

خاطر حماقت قلبش قطع شد: همش به یهاتپش یحبس شد که صدا اشنهینفس در س یالحظه یبرا انگار
 .منه

را چنگ زدند  راهنشیپ جانمیگذاشت و انگشتان ب میبزرگ را برسر راه گلو یاش قلوه سنگشده نیسنگ یصدا
 امی... دندنیکشنفس ینرو... بعد رفتنت هوا نداشتم برا چوقتی... هریتنهام نزار ام گهیدر حد توان اندکشان: د

 .ترسمی... از رفتن دوبارت مریام ترسمیشد... م کیتار

 ...چوقتی... هرمیرا زخم زد: نم میصوت یادارش تارهخش یصدا

 !!!ها ترسشان از رفتن هم بدتر استبودن یبعض

رفتن  یدانیکه در امتدادش محو شده و تو م یابانیاز رفتنش و خ لرزدیوجودت م هیهرلحظه و هر ثان چون
 ینقطهان گریکه د یچسبانبه قلبت ب یقو یقلبش را با چسب یپا یتوانستیم کاشیندارد و ا یاش بازگشتدوباره

 .ذهنت مدام هشدارت ندهد و حال خوبت را خراب نکند اهیس

 ادیز میو رو یتا نخند یریگیکه لب به دندان م تیدلخور یفداآرام به یدستش برداشتم و ا ریاز ظرف ز یاریخ
 .خاله یدرست کرد یرازینشود: هوووم... چه ساالد ش

مشغول درست کردن  یصندل یسرش که نشسته رو یام گرفته بود و باالهکه پراندم خند یاکهیهم از ت خودم
 .تا قفل زبانش باز شود زدمیساالد بود، مدام حرف م
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 ...زیچ هیگفتم: اوممم... فقط  ستاده،یا شیام را باال گرفتم و روبرواشاره انگشت

در حالت  یرییتغ نکهیبدون ا تمرفیاش مکه قربان صدقه یرا کنترل کند و من هم در حال شیکنجکاو نتوانست
 .کنم، گفتم: نعناش کمه خاله جادیام امتفکر چهره

گفتم: من رفتم غذا پختن  یدیدستم را از دوطرف باز کردم و با نا ام چاندهیچشم درشت کرد که لبم را پ متعجب
 !!!ها خالهرفته ادتی

 یگفت: ا دکنانیچاقو را طرفم گرفت و تهدو  دیرا درهم کش شیهاکه از بهت در آمد، اخم هیاز چند ثان بعد
 بچه؟ یزاریموزمار، منو سرکار م یدختره

فقط نگاه  ،یباش یات هستم و اگرهم که عصبانچقدر شرمنده م،یبگو دیرا رهاکرده و زبانم نچرخ امخنده
 .ریات را از من نگمادرانه

 .رفتم اطیطرف حکردم و به کسیام فشانه یرا رو یدوش رو

 .زدید بود و سوززمستان برصورتم شالق مسر  هوا

 .درختان نمانده بود یهاشاخه یبرگ رو کی یحت گرید

 .ام کج کردم و چه دلتنگش بودمسمت گلخانهرا به راهم

 کیاکنون بدحال باشند و اما انگار  میهاگل کردمیبزرگ برلبم نشست و فکر م یبا وارد شدنم، لبخند همزمان
 .دیفهم یخوببه زیم یو پخششان رو لیوسا یختگیراز بهم شدیرا م نیها بود و انآحواسش به ینفر حساب

متصاعدش  نیچننیکه اکنون ا دند،یبلعیمصانهیو عطرش را حر کردندیم یمن رفع دلتنگ یجا میهاگل ییگو
 .کردندیم

استقبال زمستان  یهرا در آستان شانیهاکردم و شکفتن لب یزدم و عذرخواهتک تکشان سر زدم و حرف به
 .حس کردم

 زیشان را سورپراان شب همه م،یگرفتمیتصم ریو با ام میمرجان دور هم جمع شو یشب چله را در خانه قرارشد
 .من به خانه بازگشتم دانستینم یو جز فرهاد کس میکن

واسته بروجودم ناخ یجانیه میشان که شدخانه کیو نزد میاصرار همراه خودمان کرد یرا هم با کل نینسر
 .نشست میهابرجان لب قیعم یشد و لبخند یمستول

 .طور کامل محوش کردمبهتر شده بود و با کرم پودر به یکه فرهاد آورده، کم ییلطف پمادهاصورتم به یهایکبود

 .بودند مانرهیاز حدقه درآمده خ یبا چشمان یمان سالن در سکوت فرو رفت و همگنفرهجمع سه دنید از

پخش شده در آن لیکه انگار اکل یو نگاه یورکی یدوختم که با لبخند ریگشاد زدم و نگاهم را به ام یندلبخ
 تیدر مقابل جمع رشینظیرا به غارت برده بود، با ان ژست ب ایشرم و ح ییام قرار داد و گوبود، دست دورشانه

 گه؟ب دامبه ما خوش خوادینم یمتعجب مقابلمان: کس تینهایب یکم ول
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که اشک در چشمانش حلقه زده بود،  یبه خود امد و در حال ریام یسرخوشانه ینفر مرجان بود که با صدا نیاول
هرکداممان کاشت و  یگونه یرو یطوالن یاطرفمان قدم برداشت و محکم در آغوشمان گرفت و بوسهبه

 .لب راند ریز یخداروشکر

 .انداختندیکردند، و دستمان م یدگکه از همان ابتدا شروع به لو انیو شا نیریش

منتظر سوژه  ییکه گو انیشا یرا که پوست کنده بود به طرفم گرفت، صدا یانشسته بودم و پسته ریام درکنار
 .رو داداشم یهند لمیف نیبود و چشم به ما دوخته بود، بلند شد: بابا جمع کن ا

 .هم مقابل عمو هوتنآن ان،یرت نکند شاچکا میانداختم و خدا بگو ریگر گرفت و سر به ز میهاگونه

 .کرد و گفت: سرت به کار خودت باشه بچه انینگاه شا تیبه دستم داد و با جد گرید یاپسته الیخیاما ب ریام

 .بردیحساب م ریام ینگاه جد کیاز  اریماست و خ یپسره

 .هندوانه کیهست و  لدایب ش کیشد و اصال  شیاسردخانه یانداخت و مشغول خوردن هندوانه ریرا ز سرش

 .و رو باشد: بابا تفال بزن رنگیوب یخچالیهم که  هرچقدر

برخواست  یو با چشم زد،دادیحرف م رگوششیز زیرکیو  دنشستهیکه کنار ام نیریش لیتحو یلبخند عموهوتن
 .اوردیب گشود،یم مانیشب برا نیتا کتاب حافظش را که هر سال در ا

 شیهافال بیدوختند و عج شیهابازگشت و همه مشتاقانه چشم به دست یان طوالنچندنه یقیاز دقا بعد
 .برکت داشتند

اول براش  خوادیم یگفت: ک گذاشت،یچشم م یرا رو شیطب نکیکه ع یو در حال دیمان چرخهمه یرو نگاهش
 رم؟یفال بگ

 .ییو گفت: اول دابه فرهاد انداخت  ینگاه یرچشمیچش بود که ز قایپسر امشب دق نیا دانمینم

 یرهیمان را خنگاه همه یقرمز گرم بود، متعجب نگاهش کرد ووقت بیکه سرش با کندن پوست س چارهیب ییدا
باال انداخت و گفت: هرطور  یاو شانه چاندیبود،لب پ دایکه هنوز هم در چشمانش هو یزدگبا بهت د،یخودد
 نیراحت

 .،شروع کرد حافظ یبرا بعداز خواندن حمد وسوره عموهوتن

دو چندان به آن داده بود، خواند:  یتیجذاب یسالانیم یآهنگش که آواخوش یتک تک فال گرفت وبا صدا یبرا
 .میبش ضیمستف هیکه لعل و لب داره بخون، شب طوالن یینایبابا ازا

 شکستیا ماش ر تخمه الیخیو او اما ب دیچرخ انیمان خودکار به سمت شاهمه یزدهگردشده و خجالت نگاه
 .او سرخ شد یجا چارهیو عمو ب

 اش داده بود،مژده ارشیداشتن از دوست یکه کل نیریاز خواندن فال ش بعد

 .دیبه من رس نوبت
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 .از دلم گذشت و عمو هوتن کتاب را بازکرد یتیشده بود، کردم و بالبخند ن امرهیکه خ ریکوتاه به ام ینگاه

 :را به زهر بدل کرد اقیاشت ینیریاند و شرا برلبم نش یحضرت حافظ تلخند هشدار

 هاحسن وناولادرک یالساق هایا ای اال

 هاعشق آسان نموداول و بعد افتاد مشکل که

 !ها داده بود؟غم لیکم بود که خبر از س میبود دهیکه کش یمشکالت یعنی

را از او گرفته باشند،سراز  محبوبش یبازکه اسباب یو قلبم همچو کودک دادمیدستم فشار م ریمبل را ز یدسته
 .دیکوبیپا نشناخته م

 کمرم راو یرهیسرد راه گرفت ت یعرق

 دایکنان هوزد و عشق بود که از نگاهمان خنده هیدستم نگاهم را به چشمان مطمئنش بخ یدستش رو نشستن
 .کردیم یگوشیرا و باز مانیهالحظه زدیبودو بوسه م

 .فال بود هیزد: فقط  لب

 .پنهان کردم میهایخوشرا پشت دل هاتینگاهش و آن ب نانیبه اطمدادم  دل

 !اد؟یم یمن ک وسفی نیسکوت متفکر حاصل از فالمان را شکست: بابابب انیشا یصدا

رامتوجه  فکرشیاز هم جدا شدند و مرجان لب گاز گرفت تا پسر ب یلیمیبا ب مانیهابلندش چشم یصدا با
 .یلیدنبال ل یدبری... تو باانیشا ایبرادر جمع شود: به فنا رفت یختهیت آب راشتباهاتش کند که دخترش نگذاش

محاسن  یکه دست رو یبرادر وخواهر و عموهوتن هم در حال نیا یاز کارها دمیخندیم زیانداخته ر ریز سربه
است و به نکند، برخو ادیراز ینیدوموجود فرازم نیا یاش تا روکنترل خنده یبرا دیکشیاش مشده یجوگندم

 پدرتون؟ یجلو نیکشیاتاقش رفت: شما خجالت نم

 .دو بشر نیا ادیبه شدت ز یدو در جواب مادرشان ابروباال انداختند و من ماندم دررو هر

 مثل قبل گهیبازگشته بود: خوب داداش حاال د گریو رو به فرهاد کرد و عمو هم د دیابرو درهم کش مرجان
 .میبرگزار کنرو باهم  یدوتا عروس میتونیم

بود، نگاه  دهیکه در وجودم شعله کش یگرد و استرس یو تنم گرگرفت و با چشمان دیپر کش یبه آن میهایشاد
 چه خبر بود؟ نجایدهان فرهاد کردم و ا

 .فرهاد خندان دهان باز کند، دهانم باز شد: نه نکهیاز ا قبل

زده، و من خجالت دیطرفم چرخمتعجب به شانیهاچشمکه  دیشان رسدر گلو بود و اما انگار به گوش همه امناله
 اعمالم نداشتم؟ یرو یکنترل چیبرسالن حاکم بود و من چرا ه یانداختم و چه سکوت بد نییسر پا

شکسته شد: ما  فشرد،یم یدستم گذاشته و به آرام یکه دستش را رو ریام یآور سالن با صداخفقان یفضا
 .میکن یدگین رساز کارهامو یسرکیبه  دیفعال با
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از بند  یراحتشد و نفسم به یعاد تیوضع هیدرونم و بعد از چند ثان یسوزنده یشد، بر گرما یسردآب شیصدا
 ؟یایلحظه م هیپسرم  ریخارج شد: ام امنهیس

 .کرد تیسمت هدارا هم به آن ری، ام رفتیطرف اتاقش مکه به یدوباره برخواست و درحال عموهوتن

 .ایشد طونیو کنجکاو هم نبودم: ش دیبگو خواستیچه م دانمینم

 ؟یچ یعنی: کردیبرلب نگاهم م انهیموز یاغصب کرد و با خنده یرا به آن ریام یجا

 یادگرفتیرفتن  یرآبیقول احمدزبه نکهیا یعنیکرد به سمتم و گفت:  لیاش را ماباالتنه یپا انداخت و کم یرو پا
 .یآبج

 !طرف خودم گرفتم و گفتم: من؟ام رابههگرد شد و انگشت اشار  نگاهم

 خبرم؟یکه من ب یکرد یآشت ریبا ام یتو... توک قایکرد و گفت: دق نییرا باال و پا سرش

 دیفرهاد و ام یکه نگاهم به روبرو و جمع سه نفره یپا انداختم و در حال یکج زدم و مثل خودش پا رو یلبخند
 .گهیگفتم: خوب د کردند،یحث ممهم ب یابود که انگار سرمسئله انیو شا

 .وونهیراگره زد: د شیگردو و با بهت نامم رالب زد که لبخندم عمق گرفت و ابروها یشد به اندازه چشمانش

 یو با قهر نگاهش را از من گرفت.ول دیهاش پررنگ شد و دست به لپش کشکه اخم دمیو لپش را کش دمیخند
دلم  یلیشروع شده؟ خ ؟یریم تاریکالس گ یم کرد و گفت: راستگشاد نگاه یکه با لبخند دینکشهیبه ثان

 .میزنیاستارت م میکار بزرگ و دار هیشده،  ادیشرکت ز یاما کارا ام،یب خواستیم

 .رمیگفتم: نم ز،یم یرو یدر ظرف بلور یگرفتن مغز گردو یبرا شدمیمکه خم یدرحال

 گفت: ا، چرا؟ زانیآو ییهاو با لب دیخواب بادش

 .کردیم یشب دردناک روحم را زخمآن یادآوریقورت دادم و  میدر گلو رکردهیگ یگردو را با گردو زمغ

 .شو ندارمباال انداختم و گفتم: فعال حوصله شانه

 .سرحالم کرد یحساب یکس یخال یدورهم بودن بدون جا نیو غصه ا یها دوربود. بعد از ماه یخوب شب

 .رج شد و هرچه که بودموضوع صحبتشان، خوب بود که نگاهش آرامش داشتبا لبخند از اتاق عمو خا رهمیام

تخت دراز  یکردم و رو ضیرا تعو میهابه اتاقم رفتم و لباس میمستق یریبخاز بازگشت به خانه با شب بعد
 .دمیکش

داشتم را دوست  مانیهاو چقدر همانند سابق در کنار هم بودن شدیم نییدر دلم موج باال و پا بیعج یشوق
 ...نامحسوس دروجودم بود از قد کوتاهم در کنارش یام حرصتنها دغدغه نکهیو ا

 .تخت نشستم یکه گفتم رو یدییو با بفرما دیکش رونیکه به در خورد، مرا از افکارم ب یتق یصدا

 .داشت یبیعج یرا عوض نکرده بود و نگاهش معنا شیهالباس هنوز
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 .زل زد در چشمانم تید و کنارم نشست و باجدکر  تیسمتم هدابلندش را به یهاقدم

با  مونویبد در راه باشد: ما قرار بود عروس یو دلم به شور افتاد و خدا نکند که خبر تشیجد نیاز ا دمیترس یکم
 درسته؟ میریهم بگ

 .بود نینگاهش همو پس حرف دیباال پر میابروها

 ینخورده بود، دادم و در حال اهشیتن سها دستم بهکه مدت میداشتندوست یانویبه پ دهیرا از او دزد نگاهم
 .بزرگ باشه میعروس خوامی... نمریگفتم: ام کردم،یم یکه با انگشتان دستم باز

 : چرا؟شودیکه قانع نم دانستمیو م یبود حرف بزنم در مورد علت فرارم از عروس سختم

با انگشت نشونم  خوامی... نمخوامیبود: نم هدیرا سفت چسب میکه دور گلو یبغض لعنت زیت یهاچنگال بازهم
 ...همون دختره نیا نینیبگن بب خوامیبدن... نم

 نیمرد که تا ا نیرا دنبال خود کشاند و ا شیادامه داد و نگاه جد میهالب یآمد و ردش را تا رو رونیب یاقطره
 !نبود رحمیحد ب

 .میبگو توانستمینم

غم به خود گرفته بود، زل زد به چشمانم و منتظر بود تا ادامه  یرنگ و بو که شیبازهم با همان نگاه جد یول
 .سخته برام ریدهم: ام

 ...زننیم ادیدستش مشت شد و گفت: مردم حرف ز هیو بعد از چند ثان دیکش میهالب یرا رو انگشتش

 ...توام یفکر راحتاش ادامه داد: من بهبم شده یافتاد و او با صدا ریدوباره ز سرم

اش دوختم: هرطور که نرم شده ینگاه به چشمان کم یدر چشمانم نشست و با خوشحال یاز خوشحال یابارقه
 .یتو دوست دار

و  ستین یاز طرز فکرم راض دانستمیاتاق را ترک کرد و م یریبخانحنا داد و با شب شیهابه لب یکم لبخندم
 ینهیام را محترم دانست.کنارشومخواسته شهیازهم مثل همرا کم دارم و اما ب ییزهایهنوز هم در وجودم چ نکهیا

 .گره خورده بود کرد،یم یتاز کهیو پرغرور  دهدرون مبل فرو رفتم و نگاهم به رنگ سرخش که رقصن دهیکششعله

سوزن در آن  ییکه گو امشدهنیرا به چشمان سنگ شیینامر یهامطبوع اطرافم را احاطه کرده و دست ییگرما
 .دیکش ند،کاشتیم

 میهاکرده بود، حس خواب را در تمام رگ دپوشیرا سف اطیح یکه تن سرمازده یبا برف یسرد زمستان غروب
 .کردیم قیتزر

 .هم افتادند یمقاومت را و رو اوردند،یطاقت ن نیاز ا شیب میهاپلک

 یهمانیرام خواب را به مآآرام یتکان خوردن را هم به من نداد و به راحت یاجازه یلذت بخش حت یگرما نیا
 .چشمان خمارم فرستاد
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 .احساس کردم امینیب یرا رو یزیچ یخواب بودم که نرم غرق

حرکت کرد،  یآرامبه امینیکنار ب یزیکه بازهم چ نمیریش یاهایرو انیزدم در مرا خاراندم و دوباره پرسه امینیب
 .ام نشستندلخ شدهتخندان مصبب خوابزده چشمانم باز شدند و در چشمانوحشت

کوچک را  یکردم تا به احتماالت مغزم مطمئن شوم که دستش را باال آورد و دستمال کیچشمانم را بار یکم
 .نشانم داد

 .خوردیم امینیبود که به ب نیهم پس

رد، ام آوکه به خنده یاطرزمسخرهو به دیشدم که ازجا پر زیخمیو ن دمیخط و نشان کش شیبرا نمینگاه خشمگ با
 .کرد ریاون دستمال مزاحم بود که به دستم گ ریباور کن تقص زمیبه خود گرفت و گفت: عز یزارحالت

به مهر محوحرکاتم بود،  ختهیآم یو او بالذت شدمیم کشینزد یزخم یریکه چون ش یبرخواستم و درحال هممن
 دستت شد؟ ری: که دستمال گرفتیقدم قدم عقب م

 میهابرداشتم و خودم را در آغوشش رها کردم و با مشت یبلند زیخ دیایو تا به خود ب کرد نییرا باال و پا سرش
 .کوفتم اشنهیآرام به س

 .را که دوبرابر من بود یکلیه نیبکنم ا توانستمیکار مگرفت از کارم و آخر من چه امخنده

 .اه سروش چه شدکه دادگ دمیسالن را پر کرد و من نپرس یدر هم ادغام شد و فضا مانیهاخنده

 وانیروبرو شدن با آن ح یالحظه یکارها باشد و من توان حت ریگیتا خودش پ رینامه تام داده بودم به ام وکالت
 .فطرت را نداشتمپست

از آشپزخانه درامده  نینسر یهاکرده بود و خنده گوشمانیکه همانند دو کودک باز مانیهایبازجنگولک انیم در
 .نش زنگ خوردو مات حرکاتمان تلف

اش از شدت خنده صاف شود و من هم با لبخند گرفته شده یکرد تا صدا یارا باال گرفت و سرفه دستش
 .نگاهش کردم

 ...الو -

آغوش امن  نیمرا در اغوشش فرو برد و من ا ده،یاش انداخت و دستش را به سرم کشکنجکاوم به خنده نگاه
 ران؟شده کام ی: چکردمیعوض نم زیچ چیرا با ه

 .شد و ضربان قلبش ناموزون یعصب شیصدا

 .سرراست کردم و با صورت کبودشده از خشمش مواجه شدم نگران

 .امی: االن مدیخونش را به جوش آورده بود و در آخر غر هیدر عرض چند ثان نیچننیکه ا یاز موضوع بودمدهیترس

 .قطع کرد و اصال حواسش به من نبود یرا فکر تلفن

 افتاده؟ یقچه اتفا یعنی
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 ...کامران گفت

 ر؟ی... شده ... امیآمده باشد: چ شیپ یااو حادثه یبرا نکند

سرش را تکان داد و گفت: ببخش  یاهیچندثان یشده باشد، مات نگاهم کرد و بعد از مکث داریکه از خواب ب انگار
 .امیکار دارم، زود م یی... من جازمیعز

. منتظر نیبه من گفت: شما شامتونو بخور ینگاه نیبدون کوچکتر زد،یم رونیاز در سالن ب شانیکه پر یحال در
 .نیمن نباش

مبل  یدرون مغزم، رو یهاکش مکش نیمحو شدنش، ذهنم انواع احتماالت را داد و در آخر ماب یبه نقطه رهیخ
 شد دخترم؟ ی: چدادیکوتاه م یحیفرود امدم و کاش توض میکنار

 .شانه باال انداختم یجیوختم و با گد جوننیماتم را به نسر نگاه

 .نبود فکریب حدنیتا ا ریرفتنش و ام ییهویبودم از  یعصب

 نیبا او داشته باشد آن هم ا توانستیم یو کامران چه کار بردیکه دلشوره امانم را م دانستیم یوقت نبود
 ساعت از شب؟

 شودیم دایپ بیاز عالم غ یزیچ کند،یرا م مانیاهو تا خنده هوس سرزدن به لب امدهیبه ما ن یانگار خوش اصال
 را کوفتمان کند: آخه چرا آرام؟ یکه خوش

 .ندارم مهسا طشویو گفتم: فعال شرا دمیدردناکم کش یشانیدست به پ کالفه

 خاطر مسعوده؟به -

اما حاال  دم،یخر تارمیگ گمیبردار هم نبود: نه مهسا. مداده بود و دست ریدختر بازهم گ نیکردم و ا یپوف
 .عذرخواستم می... به خودشم خبر دادم و بابت بدقولرمیکه جور شد م طشیبرم، شرا تونمینم

شد و مهسا هم که از لحنش معلوم بود، قانع  دهیقلهک جا گذاشته بودم کش یکه در خانه یتاریبه گ ذهنم
ها مشغول است که شب یبه چه کار،تلفن را قطع کرد و کامران روزها  یکوتاه یاست، بعد از خداحافظنشده

 .: دخترم شام آمادستکشاندیرا دنبال خود م ریام

 .باال رفتم یسختها را بهلب راندم و پله ریز یندارملیم یحالیباب دمیلرزیکه از درون م یو درحال برخواستم

 !!!نگذارد میداده بود که تنها قول

 .میفال گرفت شیشب پ چند

 .میکرد صحبت مانیعروس درمورد

 .شد و ساعت از دوازده هم گذشته بود دهیرو کشبه ساعت راه نگاهم

 .کندینگرانم نم گرید گفت
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 !نه؟ گریحافظ ردخورندارند د یهااند فالگفته یراست

 اورد؟یچه برسرم م شیخبریب نیا دانستیم اصال

 .کرده بود رییتغ ریام اصال

 !بازهم نخواهدم؟ نکند

 خواهدیبازهم م یعنیلب زمزمه کردم:  ریو ز ستادمیرعشه افتاد و سرگردان وسط اتاق ا فکر کل تنم به نیا از
 برود؟

 .دیاو که خودش مرا بازگردان یول

 نینگاه کردم و چرا ا دیدرخشیتنش کرده و م یبرق عابر را گرما یاهیکه در س یو به برف ستادمیپنجره ا یروبرو
 دارند؟یها دست از سرم برنمدلشوره

 .متر زدم میهاجمع کردم و طول و عرض اتاق را با قدم نهیس یرا رو میهادست

 .نییراست به چپ و باال به پا از

 ... دیرفته بود شا ریبود و ام میسه و ن ساعت

 !!!شهیهم یبرا

 .شتافتم ییباال آمد و من به سرعت به سمت دستشو میتا گلو کبارهیبه  ینگراناز دل یحجم

 .: آرامآوردمیجززرداب باال نم یزیو چ زدمیمعق  میهااشک همراه

به صورتم و کنار  دمیپاشلرزان به ضرب آب ییهاکرد و با دست شتریرا ب میهااش شدت اشکزدهبهت یصدا
 .ام را به او دوختمسرخوردم و نگاه درمانده ییروشو

 یدستانش گرفت و گفت: چ انیدر مو صورتم را  دیکوب هاتیراستش را به گران یپا یشد و زانو کمینزد دهیترس
 زم؟یشده عز

 ؟یبر یخوایگفتم: بازم... م یدیتند و کوتاه شدند و با ناام میهانفس

 .شد و دستش افتاد شتریب بهتش

 .باز و بسته شددور افتاده از آب یهمانند ماه دهانش

 انیه بود، گرفتم و در مکرد انیرا عر اشنهیکه س راهنشیباز پ یقهیو از  دمیشده تن جلو کش طاقتیب
 ...ی... دتونمی... نمگهی... دری... امری... امیتنهام بزار یخوایگفتم: آره؟... بازم م میهاهقهق

 ییبا صدا شیاز فشار در گلو یبرصورت ناش یدستان لرزانش گرفت و با اخم انیرا دوباره محکم در م صورتم
 ؟یکنیکه م هییایخولیمال یچه فکرا نیولت کنم دختر... ا که رمینگو... مگه بم یچی... هشیدار گفت: هخش

 .رمیمیکه تو رو ول کنم خودم م نیقبل از ا من
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ام را به جمجمعه شیهاگدازه کباریبند آمده بودند و سرم انگار کوه آتشفشان بود که هرچند لحظه  میهااشک
 ...ریشده؟... ام یچ گهی... دیبر یخوای... بازم میزنیبازم گولم م ی: داردیکوبیم

 .اطرافش قلبم را مچاله کرد یهانیبسته شد و چ شیهاچشم

 .میگویم انیکه هذ دانستمیصامت محو صورتش بودم و خودم هم م همانطور

و صورتش را  دییهم سا یرا با خشم رو شیهاو دندان دیسکوت نگاه لرزانش را در نگاهم کوباز چند لحظه بعد
باپوست داغ صورتم برخورد کرد: من غلط کردم  شیهاصورتم آورد و هرم نفس یمتر یچند سانت یبه فاصله

 .کن شفراموش کنمی... خواهش مکنمیهم تکرارش نم گهیآرام... غلط کردم... د

شود و هر روز کاممان را تلخ  هیمغزم تعب یخاکستر یتا در سلول ها گفتیو اما پرخشم کلماتش را م آهسته
 .نکند

برخواست و دستم را گرفت و اما من  یشده در چشمانش سراند و با خستگمتوقف یهامردمک نیبرا  نگاهش
 .زمیجان در بدن نداشتم که برخ یاذره

 و دیصورتش کش یرو یرا با کالفگ دستش

 .کندم نیزانو و گردنم را گرفت و از زم ریشد و ز خم

آن هم از جانب او را  شدنخیو من عادت به توباش را به طرفم گرفت تخت خواباند و انگشت اشاره یرو مرا
.چشمامش قرمز بود و مشخص بود که با زحمت بازشان نگه یکنیفکرا م نینداشتم: بارآخرت باشه که از ا

 .داشته است

از  یناش هانیا یو همه کردیپرت م رونیام به بخشک از هنجره ییهق شدند و هردم و بازدمم صدا میهانفس
 .بود دهیچند ساعت روحم را به سالبه کشان نیبود که در ا یاز حد شیب یبار روان

 .امرفته راههیذهن به ب یدهد برا حیماند تا توض شیخستگو با تمام دیرا جلو کش انویپ یکوچک روبرو هیچهارپا

 رهیلبش قرار داد و خ یاش را روزانو گذاشته و دستانش را درهم مشت کرد و دوانگشت اشاره یرا رو آرنجش
 .برگشته سای: پرکردیپرواز م یگرید یبه من فکرش جا

 !!!نبود یشوخ یبودن حرفش اعتراف کند، ول یبه شوخ دیشدم در صورتش تا شا قیدق متعجب

 !که برگشته؟ یچ یعنی

قصه از سر گرفت و اکنون برگشتش  شیگذاشت و با عشق جوان یبهت و دلتنگ انیرا در م چارهیکه کامران ب او
 یعنیافتاده...  یچه اتفاق دونمیداشته باشد: نم توانستیم شهیپجز ضربه زدن به کامران عاشق ییچه معنا

و خودش داخل  کنهیدر و باز م داشته، دیکل ایدم خونشون و گو رهیم شبی... ددونهینم قیخود کامرانم دق
 .شهیم
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ودش اومد سر از مطبش دراورده بود... به خ یشد و وقت اشرهیو جواب خ سؤالیهنگ کرد و ب چارهیب کامرانم
داره...  ریتا اسمون توف نیزم شیچندماه پ یسایفرق کرده... با پر گفتیزدن... محرف یاکلمه یبدون حت

 .بهم نداد دنویتو چشماش بود که جرات سوال پرس یغم هی گفتیم

در اثر شک حرفش بلندتر و که  ییهاام و نفسزدهچشمان غم یرهیخ نباریکرد و راست نشست و ا یپوف
 .بهش بگم نبخش تونمیدارتر شده بودند، گفت: نمکش

 .خواستیزدن م ادیو من دلم فر دشانیبرد و از دوطرف کش شیدر موها دست

 .جنسمهم یاز سنگدل دمیکشیو م دمیکه کش ییدردها ختنیر رونیب

 گهی. دشهیتکرار نم گهی. تموم شد... دشد و تنم محصور تن لرزانش: تموم شد گل من.. ادیکم فرکم میصدا
صورت  یسیخ یگرفت و با زجر سرانگشتانش را رو شیهادست انی... صورتم را در مزارهیتنهات نم ریام

 .نمینب یطورنیچشماتو ا یول رمی: حاضرم بمحالمیو زل زد در چشمان ب دیام کشگرگرفته

تنم کرد و از  یو نگاهش را ملحفه ستادیبرزانو گذاشته ا و خواباندم و دست دیکش یمکث، اه هیاز چند ثان بعد
 .زد رونیاتاق ب

افتاد  کردندیم یدلبر یو همچو عروس شکافتندیو رقصان دل شب را م یآرامکه به یبرف زیر یهابه دانه نگاهم
 .شناختمیرا دورادور م سای.پردادیقد نم یزیچ چیو فکرم به ه

 .بودمش دهید کردم،یم شیهمراه ریکه به خواست ام ییهایانهمیو م هایچندتا از دورهم در

به همسرش  یو توجه چندان پلکدیم گرید یکه در مجالس اطراف مردها دمیدیبود و اکثرا م یو امروز کیش زن
 .همسرش بود یپرعشوه یهاباران قدمو چشمانش ستاره کردینگاه همسرش م نیندارد و کامران اما با تحس

 رسمیم جهینت نیبه ا شتریب گذارم،یذهنم را کنار هم م یهااکنون که پازل یول کنم،یاشتباه م دیشا دانمینم
 .بود رفتهیرا انگار به اجبار پذ زیچاصال به کامران عالقه نداشته و همه سایکه پر

ولد فرزندش به مناسبت ت ریاز همکاران ام یکیکه سال قبل در منزل  یکوچک یهمانیخاطرم هست که در م یحت
به  گذشتیاز ازدواجش م یادیز یهابود و سال تریمیهقدیبق نیمادر شده که در بتازه یکت یبرگزارشد، وقت

 خواهمیگفت که بچه م ضیرفت و با غ چارهیب یبه کت یاغرهدارشود، چشمگفت که بهتر است زودتر بچه سایپر
 .چه کار

دنبال خود کشانده ها بهاقوام دور کامران بوده که چشمش را سال از یکی سایکه پر میکرده بود برا فیتعر ریام
ناز و عشوه آمد و جواب رد داد  چارهیپسرب یعشق خود قفل و بست کرده بود و آنقدر برا ریو قلبش را در زنج

نم ز  ارتیبا اخت ای» انداخت و گفت  رشیدر کوچه گ رفتیاش مروز که به خانه کیکرده و  وانهیتا که او را د
به خود داد و اونطور با خشونت  یتکان اریپسر ماست و خ نیباالخره ا نکهیهم از ا سایپر ای، گو« به زور ای یشیم

 .خواستنش را خواست، خوشش آمد و همانجا جواب مثبتش را داد

 .اشقهبود و کامران برعکس، فقط به دنبال آرامش در کنار همسر مورد عال یریو غافلگ جانیزن عاشق ه نیا کال

 .کردمیدرک م بیکامران را عج حال
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 .نداشتم یاز زندگ یاطرافم و درک درست یهارها شدم در حباب یاز بهت و ناباور ییایکه در دن یوقت همون

 .دیطلبیتمام تنم دردمندانه مرهمش را م یوقت رساند،یرا به مغزم نم یدرد غیکه زخم ت یوقت همان

 ...ستیکامران اکنون بدحال حال

 !سایبدتر از رفتن و نبودن پر یتح

 لرزدیدل م نیکرده، ا ییاگر بازگشته که بماند، اگر دل کامران را دوباره هوا ل،یکه بازگشته ، حال به هر دل اکنون
 ی: اکندیرا خفه متعفنش قلب زخم خورده نباریرفتن بدهد که ا یبودنش که خدا نکند بو یهیبه ثان هیدر ثان

 .لج کردن یرو دنده یفتبابا آرام، بازم ر 

 یکه ساعت یاقطعه نیا یاز تصور اجرا نشاندند،یکوچک برلبم م یو لبخند دندیرقصیمقابل چشمانم م هانت
 ن؟یریاصال تو ش یگیم یخودش کرده : چ ریبود، ذهنم را درگ

نه  یکنیم جایدادشما ب یاگه اون اک رم،یگیاالن تماس م ریرا فوت کرد و با حرص گفت: من با ام نفسش
 .یاریب

 گذاشتیدختر نم نیو ا شدیم نییبود که در ذهنم باال و پا یآن قطعه شعر یحال حاضر تمام تمرکزم رو در
 .لب راندم و دفترچه را ورق زدم یرو یاباشه حواسی.باورمیاجرا درش ببه

 .کردم یپلکه مدنظرم بود را  یکردم و اهنگ فیها ردرا چند بار در ذهنم با نت هاگام

 .ها نشستدکمه یزده شد و دستم رو اهیاز دوچشم س بایز ینقش میهارا بستم و پشت پلک چشمانم

 .را نوازش کردند هاهیکالو یمحو کنج لبم جاخوش کرد و انگشتانم با ظرافت و به ارام یلبخند

ام حنجره بایز یو شعر مل نتحا یدار انگشتانم چشمانم را باز کردم و زل زدم به دفترچهبا حرکت موج همزمان
 :شد میهالب یو زمزمه دیرا بوس

 بزرگ یایدن یتو

 چرخ کبود ونیم

 اتیس یچشما شب

 از ترانه بود یرنگ

 نبض منه هاتخنده

 احساس منه نبض

 باش شهیهم مردمن

 چشات قلب منه اون

 دوننیو بارون م باد
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 رمیمیم ینباش تو

 برف یدونه ها دونه

 خوننیم مونوقصه

 ایریب ادگاری

 هااز افسانه یمرد

 ایبود هیهد هی تو

 از اون خدا یاهیهد

 .طرفش رفتمبه ییآمدن از دستشو رونیرا آماده کردم و به محض ب حوله

 .دمیچ زویکوتاه کرد: م یلبخند آن را گرفت و تشکر با

 .آرام یگرفت: اوم... فعال شد طنتیاز ش یرا برگرداند و لبخندش رنگ حوله

 .شهیسرد م ایگفتم: فعال بودم... زودتر ب گرفتم،یکه فاصله م یو رو برگرداندم و در حال دهیرهم کشد چهره

 .نشستم یصندل یکردن حوله رو زانیو بعد از او اشکهیزدم از ت یلب غر ریز

 چشمش به غذا افتاد یگرفت و وقت یدر کنارم جا نباریا نشست،یکه مقابلم م شهیهم امد و برخالف هم او
 ؟یشد: پاستا پخت دهیدر نگاهش کش ینوران میبرق زد، انگار چند رشته س

را در بشقابش  یبزرگ بلور یکاسه اتیکه با مالقه محتو ینازک کردم و بشقابش را گرفتم و در حال یچشم پشت
 .گفت ییزایچ هیزنگ زد  نیری،گفتم: ش ختمیریم

 .کرد یاشت و چشمانش را بست و هومقاشق را دردهان گذ نیرا گرفت و با اشتها اول بشقاب

شده  کنند،یذوق م یو کل یدهیشان را مموردعالقه یکه خوراک ییهاگرفت از رفتارش که همانند بچه امخنده
 .چسبهیچقدر م ،یمونیپرو پ ییرایپذ نیو همچ یروز سخت کار هیبود: بعد از 

 .یآبعل میبر گفتیخوشحالش کنم: م هرچند کوچک یها توانستم با کاربودم که بعد از مدت خوشحال

 باشم؟ دهیشن یزیچ نیکه همچ امدینم ادمیها کردم و پس چرا من به رنگ سبز فلفل دلمه ینگاه یفکر

کرده بود، بودم که  ریکه ذهنم را درگ یاقطعه یاجرا ریرا آهسته تکان دادم و من در آن لحظه انقدر درگ سرم
 .نداشتم نیریش یهاحرف یرو یتمرکز

 ؟یگفت یخاطر ندارم: خوب تو چگفته و من به حتما

 کنم،یشوم: گفتم با آرام هماهنگ م تیشده در بشقابش رو به اتمام بود و من به قربان اشتها ختهیر یپاستا
 .دمیخبرت م
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 قراره برن؟ یک -

: شیبرا ختمیر را به طرفم گرفت و با ابرو اشاره کرد، پرش کنم و من هم با جان و دل دوباره پاستا بشقاب
 .جمعه

 .شلوغه یلیگفتم: جمعه که خ کردم،یم یباز میکه با غذا یباال انداختم و در حال یاشانه

 .چرخاندیبود، و قاشقش را در مواد م نییپا سرش

 یباال آورد و مشکوک نگاهم کرد: پس ک یالحظه یشود، نگاهش را برا جادیدر حالتش ا یرییتغ نکهیا بدون
 م؟یبر

 .دونمیو گفتم: نم چاندمیپرا  لبم

 .یکرد: دوست داشت میبه غذا یاسرش را باال آورد و اشاره باالخره

 ...اش گفتم: دارمفرار از نگاه حساس شده یاز ابش را در دهان گذاشتم و برا یکم

 م؟ینر یستین لیشد: ما شیو دوباره مشغول غذا دیمکث نگاهش را از صورتم کش با

 .میتم: نه بررا تکان دادم و گف سرم

 .دینچرخ نیاز ا شیب زبانم

 !گفتم؟یچه م دیچرخیم شیهااگر چرخ اصال

 یعروس یام و چه زمانطاقت از کف داده گرید گفتمیو م شیدر رو گشتمیبود که برم ییایحیب تینها نیا
 م؟یریبگ

 زشیغروب بود که اخبار ردم  نیو هم شودیهوا هر روز کمتر از روز قبل م یزمستان که دما یوسط چله همآن
 یعروس میبرا ایب میها مثال من بگواندام عروس فصلعرض یبهبهه نیبهمن را در جاده هراز اعالم کرد و در ا

 ...ریبگ

 .شودیمسخره م چقدر

 .بکنم تا اوضاع مساعد شود شیام بگذارم و دعوت به خودداردل در خود فرو رفته یدست رو یاست کم بهتر

رختخوابم  همانیرا م یده روز د،یایبه سراغم ب یا پوشاندم تا سرما نخورم که اگر سرماخوردگخودم ر  یحساب
 .کندیم

 یهاهیکه حاش یمشک یرا انداختم و شال گردن یرنگم را بستم و شال بافت زرشک یخردل یپالتو هابزرگدکمه
 .ختمیبود به گردن او ادیداشت و طولش ز یخردل

 ییانتها یها را از کشورا به خاطر آوردم و بسرعت برگشتم و آن میهادستکش شدم،یمکه از اتاق خارج  یالحظه
 .رفتم نییپا یو به طبقه دمیکش رونیکمد ب
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برف شب گذشته با تلفن  ینیاز سنگ یپوش ناشبرف اطیبه ح رهیو خ ستادهیپنجره ا یپشت به من روبرو ریام
 دخترم؟ ی: خوب خودتو پوشونددکر یها را هماهنگ مو انگار ساعت کردیصحبت م

بود، انداختم و با لبخند گفتم: آره قربونت  ستادهیآشپزخانه ا یمهربان که قرآن به دست ورود نیبه نسر نگاهم
 .برم

مادرانه گفت: مراقب باش  ینگران یو با کم دیشد و صورتم را بوس کیگفت و نزد یارا گاز گرفت و خدانکنه لبش
 .دستت خطرناکه یرینگ هاهیچهارپا نی... از ازمیعز

 .بود یاسک یهاچوب منظورش

 .گفتم: فدات شم. چشم دهیاش را بوسرها شد و گونه مهابایب امخنده

 .کردیام ممحو نظاره یشدم که با لبخند ریام یرا که چرخاندم متوجه سرم

 .آمده بودندچشمانش هم کش یهامردمک ایگو

بندرا  نیمقابل نسر نیاز ا شتریزدم تا ب یهانم را پرصداقورت دادم و حرفدبه او آب رهیجمع شد و خ میهالب
 شد؟ ی: چمیاندادهآب

 .میبهتره بر کن،یگفت: نزد نیح نیآن بردارد و در هم یطرف مبل رفت تا اورکتش را از روبلند به ییهاقدم با

به باال  شهیبود، هم دهیرا فهم تمیحساس یکه از وقت ییو آن موها امدیاش مبه چهره تینهایب یمشک وریپل
 .کردندیم یبازتاب شیشانیپ یگرفته و رو شانیگوشیو االن بازهم باز کردیم تشانیهدا

 .میزد رونیب رقرآنیوبعد از ردشدن از ز میکرد یخداحافظ نینسر از

 کیوز تارسرما ساعت شش صبح که هن نیبود ا یعیبرصورتم شالق زد و طب یسوزسرد وانیمحض ورود به ا به
 .بود

به  شدیم روزهانیو ا ستیگفت که امروز آفتاب یهواشناس تیکرد و با رفتن به سا یریگیاخبار را پ انیشا
 .کرد نانیاطم هایهواشناس

: خوب خودتو دیدر هزار درست از آب درآ کی شانیهاینیبشیمثل سابق نبود که به علت کمبود امکانات پ گرید
 .بپوشون

خط چشمانم باالبردم و رفت قبل از  ریگردنم را تا زکردم و سرتکان دادم و شال شیچشمان جدکوتاه به  ینگاه
 ستادهیا وانیا یهمانند ژله رو نیریقول شکوتاه که به یقیبپرسم شال تو کجاست پس؟بعد از گذشت دقا نکهیا
به قرآن زدم و  یابوسه رفت،یبرود، نم داخل گفتمیو هرچه م ستادهیا میهم پابه پا زیعز نیو نسر دمیلرزیم

 .بزرگ خارج شده بود، رفتم یاز درب آهن نکیکه ا نیطرف ماشتکان دادم و به شیدرهوا برا یدست

جلو پرت کردم و انگشتانم از پشت دستکش هم در حال  یصندل یرو بایرا باشتاب باز کردم و خودم را تقر در
 .انجماد بودند
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 نییتلفنش را باال و پا یهاکه با دست چپش شماره یدرحال ریگرفتم و ام یبخار یچهیدستم را مقابل در هردو
کوچک  یکه اخم شیجد رخمین یرهیخ م،یزمستان یهاکرد و من فرو رفته در لباس شتریگرما را ب یدرجه کرد،یم

 پس؟ نیی... کجاانیآن نشسته بود، شدم: الو شا یرو

 .فتمیخوب پس من راه م لهیخ -

 کمتره لومتریکده بای... تقرمیبر سیره پردآره از آزاد -

 .میکنیم ییجورو صرفه یساعتهی -

 .باشه، خبرشون کن -

 .فعال -

پدال گاز فشرد و  یرا رو شیبه چشمان منتظرم، پا ینگاهمیداشبورد گذاشت و بعد از ن یرا قطع کرده رو تلفن
 .فتنیگفت: ازهمون طرف دارن راه م

 .خمارم کرد یداخل کم یرا تکان دادم و گرما سرم

جذابتر  میدرحال حاضر برا یاصحنه چیاز عطر تلخش گرفتم و ه قیعم یو دم یصندل یدادم به پشت هیرا تک سرم
 .نبود زد،یدنده را جا م گرشیکه با دست چپش فرمان را نگه داشته وبا دست د یاز مرد جد

 دپوشیزد و دوباره نگاهش را به امتداد سف یطرفم چرخاند و تکخندنگاهم را حس کرد که سرش را به ینیسنگ
 .مقابل دوخت: بخواب جوجه. چشات قرمز شده

که از خواب گرفته شده بود، گفتم:  ییبا صدا فتند،یهم ب یتا رو رفتیم میهاکه پلک یمحو زدم و درحال یلبخند
 ؟یادامه بد یتونیبدون من م یمطمئن

سرم عسل به یالهیاش همانند پرا حفظ کرده بود، که جمله شیاریهم افتاد و اما مغزم هوش یرو چشمانم
 .ستمیمطمئن ن ایدن زیچچیرا داغ کرد: من بدون تو به ه میهاو گوش دیچسب

 .به عالم خواب فرو رفتم دمیکه شن یحرف ینیریاز ش ینواز ناشهمان لبخند روح با

 .دیاطراف چرخشدم و چشمانم گنگ به داریب درگوشم زدیکه زنگ م ییکه باسرو صداها دمیچقدر خواب دانمینم

 یرا و اما کم شیسرما کردیبرف و گرچه کم نم یسرما یرخت پهن کرد رو یشده بود و آفتاب حساب هواروشن
 .کاستیاز سوزش م

 .ستین ریراننده چرخاندم و اما درکمال تعجب متوجه شدم ام یطرف صندلرا به سرم

 .را به روبرو دادم نگاهم

 .درحال رفت و آمد بودند یادیز تیجمع

 .شد دیناپد تیجمع انیدر م یهم به آنکه آن دمیاحمد را د یالحظه انیآن م در
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از  یاکه داخل شده بود لحظه ینشست، سوز ریبازشد و ام لیبودم که درب اتومب تیحال پردازش موقع در
 .کردم یصورتم رد شد ولرز

 .تنبل ایدیستارت زد: خوب خوابدر گلو کرد و ا یاخنده دارم،یب دید یوقت

 .بمونم داریمثل جغد ب یتوقع داشت ،یکرد دارمیکرده گفتم: ساعت پنج صبح ب اخم

 شده؟ یدوختم و گفتم: چ رونینگاهم را دوباره به ب توجهیرا رها کرد و من ب اشخنده

 .میپارک کن ابونیکنار خ میپره... مجبور نگیپارک -

 .شوم ادهیبود، پارک کرد و گفت که پ گرید یهاتر از مکانلوتکه خ ابانیمناسب کنار خ ییجا

وقت صبح که  نیهستند ملت در ا یکاریها گذاشتم و عجب ببرف یرا رو میپا یلیمیو با ب چاندمیرا پ میهالب
 .راه افتاده بودند: آرام یچه زمان گرید هانیرا هم پرکرده بودند، ا نگیپارک یهجوم آوردند به دل کوه و حت

 بیترتکه به انیما پارک کرده بودند، چرخاندم و متوجه احمد و شا نیرا پشت ماش نشانیکه ماش نیریش طرفبه
. اول گهید یکاریرفتم: ب نیریبه ش یاغرهشدم و چشم هانیو فرهاد و پرستو درامتداد ماش دیام نیپشت ماش

 .تو دل سرما یصبح ما رو کشوند

درت  یفسردگ تیوضع نیگفت: بده خواستم از ا یکرد و با خوشحال تیلو هداآمد و دستم را گرفته به ج جلو
 ؟یکنیم کاریاصال مگه تو چ ارم؟یب

که کنجکاوم کرد، حضور هاله در کنار  یزیتنها چ انیم نیو در ا میکرد یکم آمدند و باهم احوالپرسهم کم هیبق
 .احمد بود

آرام،  گمیگفتم: م یشانه رفته بود، سرم را کج کردم و به آرامها رانکه نگاهم آن یو درحال دیباال پر میابروها
 برادرشوهرت خوبه؟

زده طرفمان کشاند و من هلرا به هیکرد که نگاه بق یبلند یمتوجه منظورم شد، خنده یتعجب کرد و اما وقت یکم
 هیزودتر ازبق و دمیرا کش نیرینگاه متعجبشان دادم و دست ش لیگشاد تحو یدست بردهانش گذاشته لبخند

 .وونهیخب د واشتری: میطرف باال حرکت کردبه

 .و گفت: نامزد کردن باهم دیخند دوباره

 ؟یو زمزمه کردم: چ ستادمیا شدهشوک

 .دادنیهمو دوست داشتن بروز نم ایو گفت: موز دیشد و دستم را کش خم

زدن ها و حرفقدم زدن در برف اطراف مشغول یاهویکه به دور از ه دمیو د دمیبرلبم نشست و چرخ یلبخند
 .یهستند: آخ

سال به احمد وقت داده خودشو جمع و جور کنه  هی... ستنی... همه که مثل منو وتو عقب مونده نگهیآره د -
 .رهیبگ یعروس
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 .احمد یخوشحال بودم برا یلیخ

 .بود یبا معرفت و مهربان پسر

اول  میها بر: بچهکردیم طنتیش نیریهمانند ش یکم بود و البته یدختر خوب شناختمشیطور که مهم آن هاله
 م؟یصبحونه بخور

 .میاستقبال کرد انیشا شنهادیو از پ میدورهم جمع شد مانهمه

 .بود، مردم از فرصت استفاده کرده بودند مثل ما لیشلوغ بود و چون روز تعط تینهایب ستیپ

احمد را به  شیحس کنجکاو یارضا یبرا نیریو ش میمن و پرستو همقدم شد نباریو ا میرستوران رفت طرفبه
 .پاس داد و خودش در کنار هاله قرار گرفت انیشا

 .هیادار بود: دختر سرزندهخنده حرکاتش

 .بود که سرصحبت را باز کرد پرستو

 .یکردم و اضافه نمودم: بمب انرژ دییزدم و با تکان سر حرفش را تا لبخند

شود:  یافرشته نیهمچ یش را چندبرابر کرد و فرهاد حق داشت دلدادهصورت ییبایبرلبش نشست و ز یلبخند
 .روت حساسه یلیفرهاد خ

 .شدیحس نم اورد،یچشم را به درد م یهاهیکه قرن یبرف یسرما گرید

 .هستم مییمطبوع از قلبم گذشت و نگاهم را به رد به جا مانده از رفتگان دوختم: منم عاشق دا ییگرما

ناراحت  یلیخ شیبلندش فرو برد و ادامه داد: چند وقت پ یپالتو بیکرد و دستانش را درج به من ینگاه مین
 ...نتونست به عملش برسه یو گرفته بود... حت

 .حرفش را بزند یسرد از دهانم خارج شد و نگاهم را به او دوختم تا ادامه یبخار

رو که فرهاد  یدارم. هرکسشما رو دوست یمهکه بدونم. من ه خواممیو نم دونمیهم نگاهم کرد و گفت: نم او
 «نگران آرامم» جمله هینگفت فقط  یچیدوست داشته باشه، منم دوست دارم. به من ه

 .کرده بودند که قدرت درآوردنش را نداشتم ریگ مترمیبه عمق ن یمن انگار در برف یو رفت و پاها گفت

 !خودم؟ یفکریکه ب ای زمیعز ییدا یناراحت ای سوختیم میمطلق روبرو یدیاز سپ چشمانم

از کنار  تیاهمیرا متوقف کرد و از درون در حال آتش گرفتن بودم و من چه ب امنهیس یقفسه بیعج یدرد
 ؟یای: پس چرا نمگذشتمیم میاشخاص زندگ نیمهمتر

 .بزنمکردم لبخند  یاش نشست و سعشده زیو ر یمرا به خود آورد و نگاه لرزانم در چشمان جد شیصدا

 .قدم شدمهم ریکرده بودند، حرکت دادم و با ام ریگ ادیز یذوب شده از گرما ریرا که انگار در ق میپاها
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داد سکوت  حیشده بود، اما ترج کردمیکه به شدت حسش م میدگیگرچه ذهنش مشغول رنگ پر زد،ینم یحرف
هم که  ییو بودند، بکند.همان اندک اشتهاکه در اطرافمان در تکاپ یزندگ یهایشلوغ یرایرا پذ میهاکند و گوش
دارم، شانه باال انداختم و زل زدم به  لیم یزیچه چ دیکه پرس ریرفت و در جواب ام نیاز ب شیپ یقیداشتم، دقا

 .فرهاد

 .اطرافم دور بودم یهابود و من چقدر از آدم دیبرلب مشغول صحبت با ام لبخند

 .کردم در مقابلش یلطفکم یلیبود و من خ میبرا یمحکم نبایپشت ریها بعد از امسال نیدر ا فرهاد

 .زد و سرش را تکان داد یکه شد چشمک امرهیو متوجه نگاه خ دیچرخ یالحظه نگاهش

 .دادم و سرم را باال انداختم لشیتحو جانیب یلبخند

 .گرفت یگریکرده بودم، نگاهش رنگ د فیتعر شیرا برا میزندگ یآن شب که داستان پرغصه از

 .هم بود نیتحس یترحم باشد، برعکس انگار در نگاهش نوع نکهیا نه

روزگار کمر خم  نیبار سنگ ریو ز ستمیپا با یتوانستم رو ینوعها بهبا وجود تمام آن دغدغه نکهیبه ا نیتحس
 .نکنم: بخور

 شد؟ دهیچ زیم ینشدم و چه زما رهیخ کرد،ینگاهم م تیکه با اخم و جد ریبه ام میظرف کره و عسل روبرو مات

 یااز هزاران اخالق بدم بود، که با جمله یکیکه جزؤ  میدرخود فرورفتگ نیکه دلخور شده بود از دستم و ا دانمیم
 .کردیشان را خاموش مو شعله دیکشیرا الجرعه سرم هایو شاد رفتیذهنم به قهقهرا م

 اد؟یم یک ،یسوار وپیت رمیشد: آقا من م بلند انیشا یگرفتم و تا در دهان گذاشتم، صدا یکوچک یلقمه

 .اوردیوقت کرده بود، تا ته ظرفش را در ب یچه زمان الیگودز نیاش نگاه کردم و اخورده شده یبه صبحانه متعجب

 شیغذا یتند دهند،یخوردشان مبزور غذا به یباز یکه با وعده ییهاگرفت از حرکتش، همانند پسربچه امخنده
 .دیا پررا خورد و از ج

 .کرد و فرهاد با تاسف سرتکان داد شیهمراه هیدییبه هاله و گرفتن تا یهم با نگاه کوتاه احمد

 .میکن یبازبرف میگرفت میتصم نیریش ینیبشیپ شنهادقابلیو به پ میهم کم کم بلند شد ما

 .: آرام مواظب باشمیزد رونیب یو همگ دمیرا دوباره پوش میهادستکش

 رانیدر صورتم نشست و من ح یبرف یگلوله د،یگویرا جمع کنم و درک کنم پرستو چه مخواستم حواسم  تا
 ن؟یریش یکنیم کاریافتادم: چ

 .درم آورد و دستم در دستانش قرار گرفت یاز گنگ یکم ر،یداد ام یصدا

 ؟یسردشده بود: خوب تینهایو ب آمدیدرد م ی. صورتم کمستمیکرد که با کمک

 .نیریدوختم: خوبم ش کرد،یکه نگران نگاهم م نیرینگاهم را به ش را تکان دادم و سرم
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 .کرد کرد،ینگاهش م نیکه خشمگ ریفرستاد و با ترس نگاه ام رونیرا با آرامش ب نفسش

 .تا متوجه خودم کنمش: خوبم دمیاورش را کش نیآست

 .رفت هیبهت من و بق انیرا از من گرفت و دستم را به ضرب رها کرد و م شیعصبان نگاه

 فکر کردم که او را چه شده است؟ شیعمق ردپاکم یهاگودال خیم نگاهم

شده  ی: چمیبه خود آمد کردیم یسوار ژیهاله که همه را دعوت به تله س یبا صدا یاهیچندثان یاز سکوت بعد
 آرام؟

 ؟ییخوشحالش کنم دا تونمیو فرهاد هم در کنارم: چرا نم داشتمیقدم برم هیاز بق ترعقب

 ؟یکنینم تویبه روبرو گفت: چرا سع رهیاورد و خ ترنییپا یرا کم کالهش

 .شهیافسوس گفتم: نم با

 و نشد؟ یو نگاهش را به من دوخت: خواست ستادیا

نشسته بود، گفتم: احساس  میگلو خیرها کردن دستم، ب یکه از لحظه یچشم بستم و با بغض یالحظه کالفه
 .شهیمن نابود م یهایداره همراه تمام خودخور ... اونییبراش کمم دا کنمیم

... حاال نوبت توا... یلی... خدیکش یسخت یلیخاطرت خو گفت: به دیپوشش را به صورتش کشدستکش دست
 نکهیداشته باشه... قبل از ا یرو خودش کنترل تونهینم گهیدکتره، اما د هی... اون یبهش آرامش بد دیحاال تو با

 .بساز تویبشه، زندگ رید

 .رد کرد و پشتم را شکافت امنهیس یاز قفسه یرا با خرش خرش وحشتناک ییآخرش چاقو یجمله

 را داشته باشد؟ میاو هوا شهیام را به اطراف چرخاندم و چرا همخوردهترس نگاه

 .شیشانیپ یوحشتناک رو یو در فکر فرو رفته بود، با اخم ستادهیا یاسک ی... کنار محل اجارهدمشید

 .سرم را جاگذاشتمطرفش کج کردم و لبخند مقبول پشترا به میهاقدم

 .در خودش فرو رفته بود که حضورم را در کنارش متوجه نشد آنقدر

 ...: اومممآوردمیدرش م یگرفتگ نیاز ا دیصورتش و با یخورد رونگاهم قل یکم

 .حواسش جمع من شد باالخره

 میجبران: بر یاما آمده بودم برا گرفت،یو نفسم را م کردیم لیا تحلنفسم ر نگاه و اخمش اعتمادبه تیجد گرچه
 ؟یاسک

 .دونمیقدم شدنم خوشحال شد: نم شیاما از پ اورد،یخود ن یکرد به رو یزده شد، گرچه سعبهت یکم نگاهش

 !!!ادبیب
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ل حرف زدن با مشغو یرفتم.دونفر یاسک یطرف محل اجارهنازک کردم و به یچشم. پشتکردیم یتالف داشت
 .تا کارشان تمام شود ستادمیجا بودند و من هم امسئول آن

 یخیس خیس نیریقول شو به یامروز یحیجوان که به طرز فج یپسر یرگیمتوجه خ هیاز گذشت چندثان بعد
 .بود، شدم

 .بود، حالم را بد کرد اشینیب یهااز پره یکی یکه رو یااز همه حلقه شتریب

 .کردندیآن دونفر هنوز داشتند صحبت م ازاو گرفتم و نگاه

به  شانییبود، مشغول راهنما یهاکه مسئول اجاره چوب ینداشتند و آن پسر یاسک ینهیدر زم یاتجربه ایگو
 م؟یباهم بر یخوایبخش مربوطه بود: م

 .دمیدهان گذاشته به عقب چرخ یگفتم و دستم را جلو ینیه

 .نیاریب فی: شما با من تشرکردیبزرگ نگاهم م یبا لبخندو  ستادهیپشت گوشم ا قایجعلق دق پسرک

 .گرفت دنیزده را گرفت و قلبم محکم کوبپسر بهت دست

سرعت به سمتشان رفتم: به خود دادم و به یو توجه چند نفر را جلب کرد، تکان د،یکش رونیطرف برا که به او
 .ولش کن ریام

 کجا؟ ریام نیخوددار کجا و ا شهیهم ریامو  دیدر نگاهم دندان کش یزخم یچون گرگ نگاهش

 .اعمالش نداشت یرو یکنترل گرید یبه راست انگار

 .بود انیشا یهاهم سن و سال بایتقر پسرک

 .خانم با شمان دونستمی. نمنیگفت: آقا تو رو خدا ببخش ریو رو به ام ستیبه من نگر زدهوحشت

 چشمت رو ناموس مردم بچرخه؟ دیبا ی: ندوندیغر نشانیو از ب دییهم سا یرو دندان

گفت و او را به  یزیلب چ ریچندلحظه چشمانش را بست و ز یبرا ریتند تند سرش را تکان داد و ام پسرک
 .پرت کرد یسمت

 .کن ریامروزمان را بخ ایو خدا دمیلرزیقد م تمام

در آرام  یسع شیهامکردم ، که با بستن چش یرفت و من پربغض نگاه مرد یپاتند کرد و به سمت چارهیب پسر
 .کردن خودش داشت

 .شیهاچشم یقلبم گرفتند از سرخ یهاکه باز کرد و سر چرخاند، رگ چشم

 خوشحالش کنم؟ یکه کم شدیو چرا نم زدندیم ادیانگار درد را فر شیهامردمک

 .طرفم آمد و من در خود جمع شدمبلند به یهاقدم با
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 شیپ یقیاز خشم دقا یاش ناشبم شده تینهایب یکرد و با صداسرش را خم  میمتر یچندسانت یفاصله در
 ؟یسواریاسک یتنها بر یخواستیگفت: پس م

 نییرا پا میکاله پشم یهاو دست گذاشت دوطرف سرم و لبه اوردیآبدار و پربغضم را به او دوختم که تاب ن نگاه
 .سرش کرد کیسرم را نزد یآورد و با فشار اندک

و نفسم را در کوچه پس  سوزاندندیداغش پوست صورتم را م یهانفس یداشت وقت یتیچه اهم گرید سرما
 ؟یبودند: جوجه بزرگ شد رانداختهیگ امنهیس یهاکوچه

 خوامیام گفتم: مدر حالت چهره رییو من بدون تغ دیو نگاهش را به دنبال خود کشان ختیقطره اشک فرو ر نیاول
 .بزرگ شم

 .انگار لبش کج شد، اگر اشتباه نکنمرنگ شدند و کم شیهااخم

 .تا برگردد ستمیرا پوشانده بودند، گرفت و گفت با میهاگوش یصورتم دستانش را که رو یمکث رو یاز کم بعد

 انیشد.نگاهم در م میهاجان لب یام گذاشتم و لبخندشدهداغ یهاگوش یرو شیهادست یرا جا دستم
 کردند؟یها چه مو االن بچه زدیپرسه م تیجمع

 .و چه بهتر که من سوار نشدم کردیم غیج غیج نیریتا حاال سوارشده بودند و مطمئنا ش حتما

 .ای: بکردمیچه م رفتیبازهم فشارم باال م اگر

 .سرم معلق بودند، گرفت و لبخند نرم نرمک برلبم نشست یکه باال ییهانگاهم را از تاب شیصدا

 .ده بودرا اجاره کر  هایبود چوب اسک رفته

 .میستادیرا پاکردم و به موازات هم ا هاچوب

 .دست گرفتم و خم شدمرا به هاباتوم

 .میکه گفت حرکت کرد ییرد و بدل شد و با حاال نمانیب ینگاه

 دمیو من چقدر خند میخورد از کندذهناول چقدر حرص یهست که دفعه ادمیبه من آموخته بود و  ریرا ام یاسک
 .زدم نیها شدم و او را هم به همراه خود زمن برفبه او و در آخر په

 .بود و همون بارآخر بود انیسرد در اطراف در جر یهوا

زده در چنبره یدیناام ویبکشم، مقابل د نییمغزم او را هم پا یهایکیبا تار نکهیگرفتم قبل از ا میامروز تصم از
 .دهم زهیو انگ دیمن به او امهم  یو کم ستمیبا دیپریاز جا م یذهنم که باتلنگر یگوشه

 نباریا یدر کار هست ول یعمد دانستمیو م بردمیهم من م شهیآن روز کارمان بود مسابقه دادن و هم از
 .گذاشتمینم
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 هیپشتش پناه گرفتم و بعد از گذشت چند ثان یناگهان میتصم کیبود و من در  میسواریحواسش به اسک یزیت
نتوانست، چراکه تعادلش را از دست  نیاز ا شیچرخاند و ب نیسرش را به طرف یشد و کم بتمیکوتاه متوجه غ

 .دادیم

 م،یدیبه دامنه رس یکردم و وقت میبرلب سرعتم را باسرعتش که کم شده بود، تنظ روزمندانهیپ یلبخند با
 .گرفتم یو در کنارش جا ستادمیسرعت بعد از او ابه

 پس؟ یرا درآورده گفت: ا، تو کجا بود شنکیرا که چرخاند، چشمانش گرد شد و ع سرش

 .یگفتم: تو برد یتصنع یرا دربرف فرو کردم و شانه باال انداخته با ناراحت هاباتوم

 .نظر برسندکه ناراحت به کردندیرا م شانیچشمانم که تمام سع رهیزده شد و خبهت بازهم

ام گرفت و مرا درآغوشش دستش از شانه کیسرعت با به خود گرفت و به یمهربان ینگاهش رنگ و بو کمکم
 من ببرم؟ ی: جوجه مثال االن خواستدیبوس یسرم را از پس همان کاله پشم یفرو برد و رو

 .گهید یخوب برد ه؟یببرم چ یخواست ر،یسرم را باال آوردم و گفتم: ا، ام دهیدرهم کش اخم

 .من بردم نباریکه البخند بزرگ برلبش سر تکان داد و گفت: آره آره، چه خوب  باهمان

سمت ها را دست گرفته، بهنقش براب شد، چوب میکه باتمام سع یاکوفتم و دلخور از نقشه شیبربازو یمشت
 .باال حرکت کردم

 .دختر ایزنان کنارم قرار گرفت: زبل شدنفسسمتم تند کرد و نفسرا به شیهاتعلل قدم یاز لخت بعد

 ها کجان؟بچه گمیاره خودش سکوت را شکست: مروبرو بود که دوب خینگاهم م همچنان

 .ژیسرفتن تله -

آدم مرده را هم سرشوق  ستی.جنب و جوش پمیکرد یرا ط ریمس هیهر دو در سکوت بق نباریگفت و ا یآهان
 .آوردیم

 آماده کرده منتظر یخم شدم و گوله برف عیسر ،یناگهان میتصم کیدهد و من در  لیها را تحورفت تا چوب ریام
 .خروجش شدم

شده به اطرافش شوک یااش خورد و لحظهرا به سمتش پرت کردم که به شانه یگوله برف دنشیمحض د به
 ...افشوی... قریام یو با انگشتم نشانش دادم: وا دمیغش غش خند دم،یاش را که دنگاه کرد و چشمان گردشده

 !نطور؟یزد و گفت: پس که ا زیآمطنتیش یلبخند

برف در دست گرفت، پا به فرار گذاشتم که با برخوردش به کمرم  یخم شد و مشت یع شد و وقتجم یبه آن لبم
 .مانیبازشد، شروع برف نیو ا ستادمیدرجا ا

 .میکه از تکا و تا افتاد میو افتاد میدیو دو میبهم زد یگوله برف آنقدر

 .ناله دستانم را باال بردم و گفتم: تو رو خدا بس کن... خسته شدم با
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 .برف شد زیر یهاکهیبه شماره افتاده بودند و پالتو پر از ت میهانفس

 .از من نداشت یبهتر تیهم وضع او

گرم  یدنینوش هیگفت: االن  کرد،یم تمیطرف رستوران هداکه به یام گذاشت و درحالدست برشانه باخنده
 .چسبهیم

 دن؟اوم نییها پاتکان دادم و گفتم: بنظرت بچه دییرا به تا سرم

 .که رفتن شهیوقت م یلیاحتماال اومدن. خ -

 .دستش بود، من هم متوقف شدم ریام گو چون شانه ستادیا

 گفت: خوش گذشت بهت خانم؟ یچشمانم و با مهربان ینگاهش را انداخت رو مخمل

 .ها بودناگفته یایخود گو لبخندم

زده بودند را به داخل راند و کاش  نرویکه از کاله ب طانیش یشد و دست جلو آورد و چندتارمو خوشحال
 ی: از فردا برو دنبال کاراآوردیام مچه بر سر قلب تازه جان گرفته شیرایکه با آن نگاه جذاب و گ دانستیم
 .خونه دنیچ

 !؟یمهربانش و لب زدم: چ یهاحرفش زل زدم در مردمک مبهوت

گوشم  یهاپرده شیهابازهم نفس یبافتنحجم  نیو از پس ا دیعمق گرفت و سرش را کنار گوشم کش لبخندش
 .یذرات نامرئ نیا شناختندی.اصال انگار سرما نمگرفتندیم یرا به باز

 یدلم را به پا یهابود که حرف زیانگمرد شگفت نیو ا انداختندیقلبم را به لرزه م یهاتار شیبه نت صدا نت
 .خانما شهیاش باشم: طاقتم داره طاق متا کمتر شرمنده نوشتیدلش م

 خکوبمیم یاش مرا برجاجمله ییبایو ز شیهاهرم نفس یگر گرفتند و قدرت تکان خوردن نداشتم وقت میهاگونه
 .کرده بود

 .زدم خی م،یگرم بخور زیچ هی میسرش را و دستپاچه گفتم: برزد پشت زیکه عقب برد نگاهم گر سر

 یکوبیپا میایحیلبانم کرد و در دل ب همانیلبخند را ماز پشت سر  زشیر یهاشده راه گرفتم و خندهو هل گفتم
 .برپاشده بود

 .جلوه دهم یکردم خودم را عاد یقرار داشت فرورفتم و سع یاشهیوارشیکه مقابل د ییهااز مبل یکی درون

و  یداشت و دستم از استرس و خوشحال انیجر میهابه پابود و خون باسرعت در رگ یادرونم ولوله گرچه
 .دیلرزیم گرید فیتوص رقابلیو هزار احساس غ جانیه

گذاشتم و دعوت به  رفت،یم ستادنشیشده بود و هر لحظه امکان ا یرعادیقلبم که کوبشش غ یرا رو دستم
 .کردم شیخوددار

 .برگردم میعاد طیتا بتوانم به شرا میبرا دیخریسفارش رفت و چقدر خوب که فرصت م یشدم که برا ریام متوجه
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حجم خواستنش  نیحرف دل من هم بود و اما ا م،یکار شوبهشده و بهتر است زودتر دست طاقتیفت بگ نکهیا
 !زن ارزشمندتر از خواسته شدن ؟ کی یبرا یزیچگفتنش فراتر از حد انتظارم و چه پردهیب نطوریو ا

و از همان فاصله با  دیآیکه با دوماگ بزرگ بسمتم م دمشیکه رفته بود دوختم و د ینگاهم را به جهت دوباره
 .نظرم داردتحت یورکی یلبخند

 .به حالم برده است یپ امکبارهی یختگیگفتم و معلوم بود که با برانگ رلبیز یبدجنس

 .کوچک مقابلم گذاشتم: بفرما خانم زیم یرا درآوردم و رو هاکشدست

 .کردمیاز کلمات عاشقانه عوض نم ییایگفتنش را با دن خانم

 .نشستیآهنگ بود و به جانم مخانم گفتن فقط از زبان او خوش نیا اصال

 .رنگ چرم فرو رفت و نگاهش را به مقابل داد یارا گرفته تشکر کردم و او هم مقابلم در مبل قهوه ماگ

 .انیهام دارن مخودش قهوه: بچه یگرفته بود و برا یمن چا یمعمول برا طبق

 .ام گرفتها افتاد خندهکه به آن نگاهم

 .کردیحمل م شیهاشانه یرا رو نیریش چارهیب دیام انگار

 .است زانیآو دیزار و نزار از ام نینچنیآتش سوزانده که ا یکه آن باال کل داستیپ

هم ساخته  یانگار برا ییجورا هی... انیم ی... به نظر زوج خوبری: امکردندیها حرکت مو احمد هم پشت آن هاله
 .شدن

آرومن، برخالف  طنتیش تیصورتم مکث کرد شدم: آره. هردوتاشون در نها یرو هیثاننگاهش که چند متوجه
 .که آرامششون هم پرسروصداست انیشا ای نیریش

 .هشیگرفت از تشب امخنده

 .گفتیم راست

 .را داشت تشیبازهم زبانشان فعال یاز خستگ افتادندیم جاکیدو خواهر و برادر اگر  نیا

هم  یها برازوج یو اصال انگار همه کردندیها گرم گفتگو حرکت ماز آن یکم یصلهو پرستو هم به فا فرهاد
 .ساخته شده بودند

 ییکه بودند با آهنربا ایدن یها را از هرکجاها آنهم نشان کرد و با همان نشانه یها را براخدا از ازل آن انگار
 .چسباندیبهم م یقو

خورد و  م،یبودکینزد یبه درب ورود بایشان به ما که تقررود چشممحض وداخل شدند و به یکییکی باالخره
 .گذشتخوش یکل یومدیآرام ن یولو شدند: وا ییهرکدام جا

 .نگاه کردم و گفتم: به ما هم خوش گذشت کرد،ینگاهش م یکه با مهربان ریو بعد ام نیریبه ش بالبخند
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به آن اشاره  شیپ یقیدقا ریبود که ام یاز همان موارد یکیهم  نیگل کرد و ا شیباال انداخت و بازهم فضول ابرو
 اونوقت؟ ی: ا، واقعا؟! چطورجنبدیزبانش م یکرد که در اوج خستگ

شده تکان دادم که  یچ یرا دور چرخاندم و با تعجب متوجه نگاه کنجکاو همه شدم و سرم را به معن نگاهم
 می: گشنمه .بردیپریخودش تک م یبرا یحساب بود که انینفر شا نیگفت و اول یزیبه خود آمده چ کیهر

 ناهار؟

 .: آراممیرستوران رفت یطرف قسمت داخلو به میبه موقعش استقبال کرد شنهادیاز پ مانهمه

بهت گفته و اون بود که بهمت  ایچرخاندم: پرستو بهم گفت چ کرد،یرا به طرف فرهاد که مهربان نگاهم م سرم
 .ختیر

 ستیبگم الزم ن خواستمی. مکردیم ریفکرت و درگ دیو او ادامه داد: بهش گفتم که نبا ستادندیدرجا ا میپاها
 .یخودتو سرزنش کن یستین لیکه توش دخ یزیخاطر چبه

دوست دارم و  شتریب نمیریکه از ش یبدون خواستمی. مستیسرت ن یاگه نگرانتم چون دوست دارم، منت من
 .منه یهااز دغدغه یکی شتیهرجام که باشم فکرآسا

 .مینتوانستم بگو یزیبه چشمان پرمحبتش چ رهیابراز لطفش و خ همهنیحلقه زد در چشمانم از ا اشک

 .مونهینگو که مو رو سرم نم یزیانداخت و گفت: به اون زلزله چ نییسرپا یازد و لحظه یتکخند

سرشار از  یهارا با گفته ینفسهمهربان بودم و چه اعتماد ب یهاآدم نیا یابراز عالقه همهنیقدردان ا چقدر
 .بود ینینشبهتر از خانه یلیکه خ یروز کار من شد بازارگردآن ی.از فرداکردندیم قیلطفشان در وجودم تزر

 .شدمیها مپاساژها و مغازه یو راه کردمیهوا شال و کاله م یبه سرما توجهیب

 .لحظات ناب بود و خاص نیو ا کردندیم میند، همراهبود کاریاگر ب نیریخاله و ش میهازدنگشت نیدر ب یگاه

 .دادمینم دانشیهم داشت و اما من م یاندک یتلخ

 زدویاز ذوقم همچو گذشته لبخند م ریام یتر، چندان مهم نبود وقتچه که بود گذشت، حال چند ماه عقبت هر
به  خواستیبراز دست داده مص یو وقت گفتمیم میدهایاز خر شیبرا جانیو من با ه گذاشتیسربه سرم م

کردم، با زحمت مقابلش  فشیرد رچطو امدهیکه تا به حال خر یلیبا همان اندک وسا ندیآپارتمان برود و بب
 .دادمیو به عقب هلش م ستادمیایم

عاشقانه  شیجا یجا یبرا ینبود، ول مانیفعل یخانه یو هرچه که به اندازه داشتمیکوچکم را دوست م آپارتمان
 .کردم زانشیاز جنس طال او یسمانیو با ر وارشید دیسپ یهابافتم به نقطه ایو رو دمیچ

ابراز  زانیآو ییهاو با لب نشستیم یاو جازده گوشه اوردیرا کم م میهم قدرت پاها هیپا نیریش یحت یگاه
 .گشودمیم پر گرید یرا تکانده به سمت میهاو بال دمیخندیو من اما سرخوشانه م کردیم یخستگ

همانند تمام دختران دم  گرید یاست و قرار است تا چند صباح کینزد میکه عروس دمیشیاندیم نیبه ا یوقت
 یآوردهکم نیریکه ش دانستمیو م دمیگنجیو در پوست خودم نم رفتیشوهر بروم، دلم غنج م یبخت به خانه
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ام را پشت گذشته ریگنفس یبارها امقرار است تمرا که باالخره  میحجم از خوش نیا کندیبغل دستم درک نم
 .بود، بروم میآرزو نیکه بزرگتر یدیجد یجا گذاشته و با فراق بال به استقبال زندگ یفعل یدرب خانه

 کردند،یم دادیقطب را ب یو چشمانش سرما یدیجز به جز صورتش پربود از ناام یکه روز ییدخترک روستا من
همانند  نکیداشته باشد، ا تواندیم یجز درد و بدبخت ییچه معنا یچه و زندگ یعنی ندهیآ دیفهمیکه نم یکس

قلب دوباره جان  یهاکردن بادبان میگشودم و با تنظ یخوشبخت یرا به سمت و سو میپرها یلنتران یکبوتر
 .را یزندگ یداشتندوست یمعنا کندیمزه مزه م ر،یام به سمت امگرفته

خونه  یکرد فی: خوب بانو ردکردندیام مبدرقه کنندهتیحما یشنود بودند و با لبخندو خ یهم راض انمیاطراف
 .رو

شده، فقط  لیتکم زیهمه چ بایپا انداخته گفتم: تقر یکه ساخته بود و پا رو یفیو رد هیگرفت از قاف امخنده
 .مونده گالم

 .امدندیمدام کش م شیهاباران بود و لبچشمانش ستاره روزهانیا

 .شهیقشنگ م یلیخ ی. واکنمیم نییبا گالم تز اطشویح ریام یو گفتم: وا دمیذوق دست بهم کوب با

 .ایکنیم زیصبرم و لبر یام انداخت و سرش را خم کرده گفت: جوجه دارشانه یرا رو دستش

برد و من  را به قلقلک انداخته بود، ضربان قلبم را باال میهاکه از پشت شال گوش شیهاو هرم نفس یکینزد
 ر؟یخونمون ام میریم یکردم ذهنم را منحرف کنم: ک یسع میبعد یبا جمله

داشت بچه بود و اصال انگار دوست میهایریگتمام بهانه یو او هم به پا کردمیم یریگدختران لوس بهانه همچو
 .شدنم را

مکث گفت: جوجو االن  هیعد از چند ثانزد به نگاهم و ب هیام را فشرد و نگاهش را بخدر گلو کرد و شانه یاخنده
 !گه؟ید رمیبگ یزودتر برات عروس یبگ یخوایم

 .نبود جز ده روانشناس برتر کشور شناخته شده بود خودیخوردم و ب یزده تکان کوچک بهت

 ...یعنیدستم را تکان دادم و با من و من گفتم: من... نه...  شدههل

کرد و ضربان ارام قلبش لبخند  تیهدا اشنهیطرف سم گذاشته و بهسر  یرا رها کرد و دستش را رو اشخنده
 .را برلبانم کاشت

چندماهه  یبم که حسرت ییسرم قرار داد و با صدا یاش را رواز شالم زد و چانه زدهرونیب یموها یآرام رو یابوسه
 .تیوضع نیاز ا. خسته شدم میریبگ یزودتر عروس خوادیدلم م یلیگفت: منم خ د،یکشیرا به دوش م

 !!!؟یو خستگ ریام

 شه؟یم یچ جوننینسر میما بر ریقلبش گذاشتم و گفتم: ام یرا رو دستم

گفت  ی. خودتم که باهاش صحبت کردادیاصرار کردم قبول نکرد باهامون ب یکه هرچ یدیو گفت: د دیکش یآه
 .هم قصد رفتن داشت که با زحمت نگهش داشتم نجاینه، از ا
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 .گرفت یکم دلم

بود، و اما هرچه  یانصافیبنظرم ب میخانه تنها بگذار نیاو را در ا نکهیو حال ا میبزرگ شده بود جوننیبا نسر ما
 شد؟ یکامران چ ر،یمزاحم تازه عروس و داماد شود: ام خواهدیکه نم گفتیم میکرد

 .خارج شد یحبس شد و بعد به آرام یالحظه نفسش

 .اششده کیتار یهازل زدم به چشم درهم رفت و صاف نشستم و میهااخم

 شیپ یقیرا دقا شیو صدا کردیپخش م ییجنا یلمیکه داشت ف یونیزیتلو یرهیو خ دیرا به چنگ کش شیموها
 .قطع کرده بود، گفت: رجوع کردن

 ...یعنیو گفتم:  دیباال پر میابروها

اما االن انگار داره بزور  د،یره، درد کشرفت شکست، آ سایپر ی... وقتستی... اما کامرانم مثل قبل ندمینپرس -
ازش  ییجورا هیمثل سابق بهش عالقه نداره.  گهی. مشخصه که درهیم شیو با قلبش پ جنگهیبا عقلش م

از وضع  دهیند یول دم،یرو ند سایکنه... پر لشو زارهیکه تو دلش مونده نم میاعالقه ذرههیاما همون  نه،یچرکدل
همون  نیا نیبب »کنن،یم ی. انگار به زور دارن به قلبشون حالستیکه حالشون روبراه ن فهممیداغون کامران م

 «ایباهاش راه ب ته،یعشق جوون

و  کردندیم کیو شل رفتندیطرف مو آن طرفنیها داخلش به اصامت که ادم ونیزیکرد و نگاهش را از تلو یپوف
 .ام دوختزدهگرفت و به چشمان غم ختندیریمخون

 یوهیهر چند به ش میرا گذرانده بود یتیوضع نیچن کیکه ما هم  دمیشیاندیم نیو من به ا میهم بود رهیخ
 .حال دلمان خوب بود میواکنون که کنار هم بود یگرید

 .زد و دستم را گرفت یجانیب لبخند

دستم  یرهیدهانش را به زحمت قورت داد و خمچ دستم و لبخندش زهرخند شد و آب یراه گرفت رو نگاهش
 .ضربان گرفتند اشقهیشق یهارگ

 .که از درد جمع شده بودند، نگاهم کرد یبکشم که مانع شد و با چشماندستم را پس خواستم

 یو خودم را در آغوشش رها کرده با بغض دمیشده، دستم را کش طاقتیچشمانش درد جانم شد و من ب درد
 .رینکن ام ینطوریگفتم : ا ریگلوگ

 .اوردیرا به درد م میهاو گوش دیکوبیپرشتاب م نباریقبل ا قیبرخالف دقا قلبش ضربان

داد و دستانش را بدورم حلقه کرد و من عطر خالص تنش را به  رونیتکه بنفسش را تکه یطوالن یقیاز دقا بعد
زده لک و چقدر دلم میخوردیرا م نیریپخت شدست کیو ک یو چا می.هردو درآشپزخانه نشسته بوددمیجان کش

 .هنوز مونده آرام لیاز وسا یلی: خشیهاینیدارچ کیک یبود برا

 .میوقت دار یخب ماهم کل یمونده، ول یلیرا به دهان بردم و گفتم: آره، خ کیکوچک از ک یاتکه



 

 
300 

تند  نیکرده بودشان و من در عجب بودم از ا یمشک یکه به تازگ ییرا در دست چرخاند و طره مو شیچا وانیل
را پشت گوش زد و  داد،یم ریمس رییو بالعکس تغ رهیسرعت از بلوند به تکه به شیعوض کردن موها تند رنگ
 ؟یهست عروس یگفت: ک

 را داغ داغ یاز چا یاجرعه

زدم  یشخندیبود فرو دهم و ن میگلو همانیرا م یکه چند روز یام تا بغض کوچکبخت برگشته یدر گلو فرستادم
 ریاش هم تقصدر وجودم و همه کردیبغض بود تا امروز جاخوش نم نیرفتن ا نیاز ب به تصوراتم که اگر قرار به

 .زدمیخودم بود که حرف نم

و طوفان  کردیعود م کبارهیبه  مویدر گلو نیچرک یاغده شدیم نیو هم کردمیمطرح نم ریرا با ام میهایمشغولدل
 .واال، االن که هوا سرده دونمی: نمشدیبه پا م

 شه،یبه هرحال جورم لیوسا ده،یع گهیماه د هیکند:  مییبازجو خواستیرا به من دوخت و انگار م شیجد نگاه
 ...رزرو سالن یبرا نیمشخص کن خیتار دیبا

اونوقت شما  رن،یگیاز االن جا م دی. برا عنایهست الیخیب یلیداد و گفت: خ یرا به صندل اشهیکرد و تک یپوف
 .نیریخونه مراسم بگ اطیتو ح نیو مجبور بش نیکن دایپ ییجا نینتون نود که یقهیدق نیگذاشت

 زدم؟ یگفت: حرف نامربوط یرا گره زد و با دلخور شیواضح بود که ابروها نباریا شخندمین

. میچشم به فکرش هست ه؟یچه حرف نیدلم. ا زیمسخره گفتم: نه عز یاخود آمده دستم را باال بردم و با خنده به
 شد؟راحت  التیخ

 .برد که هنوز هم ناراحت است یچشمانش پ یاز قرمز شدیرا تکان داد و اما م سرش

 توانستیان نم یبه اندازه زیچ چیکه بشود ه شدیو اگر م دیچرخیم گرید یاما فکرم حول و حوش موضوع من
 .خوشحالم کند

درآورم  گرفتیرا به دل نم یزیو چ ها پاک بوداز دلش که البته همانند بچه یبتوانم کم نکهیا یو برا دمیخند
 خانم؟ نیما رو خاله کن نیخوایگفتم: شما نم

 یگذاشته و درحال زیشود و دست بر م لیبه جلو ما جانیبرده با ه ادیآمده را از  شیبود تا بحث پ یکاف نیهم
 .شهینگو آرام، دلم داره آب م ی: وادیبگو دند،یخندیهمزمان م شیهاها و چشمکه لب

 ست؟ین یراض دی؟امیام گفتم: پس چخنده یماندهسرتکان داده و باته یمیتفه

 .میبعد از برگشت از مکه اقدام کن میمنتظر یدمغ شد و گفت: نه بابا، اتفاقا دوست داره... ول یکم

 .ان شاالله -

در آن نقش  من هم یدهایکه خر شیروزهانیا یو شلوغ یکه امروز را به خاطر خستگ نیریرا در کنار ش ناهار
فکر کردم که بهتر است خجالت را کنار بگذارم  یگرفته بود،ماندم و بعد از خداحافظ یداشتند، مرخص ییسزابه

 .ان بگذارمیدر م ریکرده بود را با ام ریدرگ نینچنیکه ذهنم را ا یاو مسئله
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 ن؟یخریخانم گل منشست:  میهامحو برلب یلبخند یکردن خودم راض کدلیو از  ستادمیچراغ قرمز اپشت

رز گل یادسته دستشکیسال که با حدود نه یو پسر نیماش یشهیشد به طرف ش دهیکش یآرامنگاهم به رد
 .حدود دوساله یادست بچه گرشیدردست داشت و با دست د

 یتعفن درد جار یزهر را به خود گرفت و عطر خوش رز بو یام تلخشده نیریو کام ش دمیکش نییرا پا شهیش
که  یسرطان یهمانند غده اوردیسردرم گرید ییاز جا شیگرفتیشهر را که از هر کجا که م نیا یر نقطه نقطهد
 یاذره کردبدونیم قیرا به جان تزر دو در  کردیاطراق م خواستیو هرکجا دلش م دیتازیدر بدن م وقفهیب

 .ترحم

از  یدرک درست فروختیکه ان را م یکس یدند وقتبو ایدن یهاگل نیترلحظه از نظرم زشت نیها در اگل نیا
 ییغذا دیشا شیکنار یاش دخترک دوسالهواسطهنبود تا به شیب یابزارکار شیاش نداشت و براموارد استفاده
 کریو پ دریشهر ب نیا یپس کوچه کوچهدر  یادیز یهایو عل هاهیخوردن داشته باشد و هان یهرچند کم برا

که ارزو  دانندینم یو حت کنندیم گرید یهاو با حسرت نگاه دستان بچه کشندیدرد م دیاو ش لولندیدرهم م
 !!!تا آن را از خدا بخواهند ستیچ

گرفت که  شیو راه رفتن پ میرگیکرد از خ یو کار سخت در سرما و گرما اخم یسوختگچهره از آفتاب هیس پسرک
 .خرمیتم: همشو مسرعت گفکرده و به دایرا درگلو پ میزحمت صدابه

شکفت  ست،یچ یبرا دانستیبرادر که نم یخواهرش را هم از شاد یشکفته شده در صورتش ، چهره یشاد
 .به خنده نشاند یالحظه یشان را براخشک و سرمازده یهاولب

که از  یپشت سر نیچقدر بود به دستش دادم و با بوق ماش دانمیکه نم یادیبردم و مبلغ ز فیدر ک دست
سر گذاشته ها را پشتپول دنیسرعت گل را از او گرفتم و برق چشمانش از دبه دادیبز شدن چراغ خبر مس

کوتاه  یشدند، زدودم و نگاه یجار یچه زمان دانمیرا که نم میهاو اشک دمیحرکت کردم و دست به صورتم کش
نجات داده بودند  ابانیخ یگوشه ادنستیرا از ا گناهیآن کودکان ب یساعت یبرا دیکه شا میگل کناربه دسته

قرمز بسته شده  یگل را که با ربانشدم و دستهنگاه داشتم و خم ابانیرا مقابل ساختمان کنار خ لیکردم.اتومب
 .ندمچسبا امینیبود، گرفتم و به ب

 .کرد شتریب نجایرا از آمدن به ا امزهیو لبخند را برلبم نشاند و انگ دیپوستم دو ریو طراوتش ز یخوش تازگ یبو

 .کند اهیتا دل صاف آسمان را س دیتازیبا شتاب م یکیروز بود و تار یانیپا ساعات

مطبوع اطرافم را  ییگذشتم و داخل ساختمان که شدم، گرما یکنار جو یشده خیاز سرما  یهادقت از برف با
بود، وارد اتاقک کوچک آسانسور  روجوان و خوش یبا نگهبان ساختمان که مرد یاحاطه کرد و بعد از احوالپرس

 .شدم

 بیگذشته انگار کائنات دست به دست هم داده مراترغ ساعتکی نیو ا دیچیتنگ پ یدر فضا یمیمال کیموز
 .کردندیبه درست بودن کارم م

تکان دادم و او هم  شیبرا یقصد رفتن داشت بود و من سر ایکه گو یمشغول صحبت با تنها مراجع ریام یمنش
 .ستیره گفت که اتاق خالبا اشا
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داده و با  هیمبل تک یمقابلم که سرش را به پشت یچشمم به مرد خسته یدر اتاق را گشودم و وقت خندان
 .افتاد، دلم گرفت د،یمالیرا م شیهاقهیبسته شق یهاچشم

 آن یعمدهکه خودم هم جز  شیهاشانه یبار رو ینیاز سنگ یکم توانستمیبود و کاش م رمقیخسته و ب چقدر
 .بودم، کم کنم

باز شد و بعد از تعجب  میاش به روبه خون نشسته یهاداده و درب اتاق را که بستم، چشم یخودم تکان به
 .نشست شیهالب یمهربان رو یلبخند یاهیچند ثان

 .زمیعز یاومددستش را به سمتم دراز کرد و گفت: خوش امد،یطرفم مو همزمان که به برخواست

 .داشت و بس دنیمرد شن نیا یهاگفتن انگار فقط از لب زمیزع اصال

 .لقب را داده باشد نیهم ا یگریبه کس د دمیفقط مختص من بود و تا به حال نشن زمشیعز

 شیشانیپ نتیکوچک ز یام از عشق وافرش اخمن به آب نشستهدر چشما رهیام نشست و خشانه یرو دستش
 افتاده؟ یشد و گفت: اتفاق

 .ها را به طرفش گرفتمپس زده با همان چشمان آبدارم، لبخند زدم و گلرا  بغض

 یخوای: نمشومیموفق نم دانستمیکردم ذهنش را منحرف کنم و گرچه م یجواب سؤالش بود و من سع منتظر
 نم؟یبش یدعوتم کن

که تا  یبه سمت مبل کوچک زد و یو لبخند ردیرا نگ شیکنجکاو یدنباله دیبود و اما بهتر د ریذهنش درگ هنوزم
 .اوردیب یخواست، چا یاو بود، نشاندم و خودش هم رفت سمت تلفن و از منش یجا شیپ یقیدقا

 .کردمیمطرح کردن حرفم انتخاب نم یو کاش امروز را برا داشتیرا با زحمت برم شیهاقدم

حبس کردم تا عطرش در  نهیدرس یاگرفت، دمم را پر از عطرش کردم و نفسم را لحظه یکه در کنارم جا دوباره
 .شود یتنم جار یهارگ

مرا در آغوش گرفته بود: چه  ایبه سمتم خم شد، عمال گو یمبل گذاشت و کم یپشت یرا پشت سرم رو دستش
 بانو؟ میدر خدمتتون باش میداشته باش نویباعث شده ما امروز سعادت ا یزیچ

 ینداشته شیبه ر راهیکه راه و ب یالقاب نیرنگ گرفتند و ا میهاکه گونه دانمیانداختم و م نییرا با شرم پا سرم
 ...بودند: خوب نیدلنش بیعج بستیام مقلب کودک شده

 .دمیکش قیعم یتمام گذاشت و من از خدا خواسته نفس مهیکه به در خورد، کالمم را ن یاتقه

به خانه برود و او هم با لبخند تشکر  تواندیم گریبه او گفت که د ریگذاشت و ام زیم یرا رو ینیجوان س دختر
 .کرد و از اتاق خارج شد

 اد؟یگفتم: سرت درد م یرا از پشتم برداشته استکان و شکالت را مقابلم گذاشت و من با نگران دستش

 .که نتونم حرفاتو گوش کنم ستیاونقدر ن یبه من گفت: آره... ول قیو عم یجد ینشست و با نگاه راست
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که در ذهن دارم و  یزیفرار از چ یبرا دهیپوس یسمانیام به ربود چنگ زده دهیفهم نکهیو ا شیزیاز ت دمیگز لب
 . ام سستاراده یکه گرفته بود، پودر شد و پا یتمام اعتماد به نفس دمشیآمدم و تا د نجایخاطرش تا ابه

 .سرد شده یلیکرد و گفتم: هوا خ کینزد شیهارا به لب استکان

اش توپ خنده شیحالیبا تمام ب میبعد یو جمله دنمیشاخه به آن شاخه پر نیفته بود از اام گر هم خنده خودم
 .میبخور چیساندو ابونیکنار خ میبر شهینم امگهیرا در اتاق ترکاند: د

دوساعته من  یخوایم چیگفت: جوجه االن ساندو دهیبر دهیو بر دیلپم را کش دیخندیکه بلند بلند م یحال در
 .خوامیم خینبودم: نچ... تار ینیچباال انداختم و من آدم مقدمه ؟ابرویکنیمن م

 .مونیعروس خی: تاریخفگ نینگاهم کرد و گفتم تا خالص کنم خودم را از ا متعجب

را فراهم کرده بودم که دوباره  حشیانداختم و انگار بساط تفر نییسرپا تابیچشمانم شد و من ب یرهیخ مبهوت
 .ایتراز منم کم طاقت و گفت: جوجه دیخند

حرف زدنم که طرف مقابلم  اقیبا آن سبک و س شدینم دایپ ایتر از من در دنو خنگ دمیرا در هم تن انگشتانم
 .انداختی، م شناختندیرا نم یصوت یهاکه هنوز واج یاهیاول یهاانسان ادیبه  نیقیرا قطع 

 .سوق دادم شیرایاز چشمان گ ریغ یم را به سمترا کرد، خم شد به طرفم و من نگاه شیهاکه خنده خوب

 ریپر از مهر که همچو جام شراب به وجودم سراز یام و سرم را به طرف خود چرخاند و با لحنچانه ریز برددست
 .چقدر حالم بهتر شده شیساعت پ مینسبت به ن یدونیگفت: نم شد،یم

که از حقت دفاع  نمیبیم شمیخوشحال م که لبخندش عمق گرفت و گفت: کردمیصامت نگاهش م همچنان
 .یکنیم

: دندیبازگردان یرا به حالت عاد میهاهیر قشیعم یهاو نفس دیبسرعت در آغوشم کش د،یکه لرز میهامردمک
 .خوب یجا هیدنبال  گردمیفردا م

را مدنظر  قشیاز نظرش خودخواه باشم که سال دمیترسیو م کردمیحل م دیرا با انیقسمت جر نیهم قایدق
 .دهمیقرار نم

 .راه گرفت میشانیاتاق گرمتر از قبل شد و عرق از پ یباال رفت و احساس کردم فضا یقلبم کم ضربان

ناگفته مانده  یامسئله دیو فهم ستادیاز حرکت ا اشنهیس یرا چنگ زدم که احساس کردم قفسه راهنشیپ
 .کندیام ماست که دارد خفه

 ...ریرا سوزانده بود، درآمد: ام میهاشهیهمه درد و زخم که رآن یزحمت از انتهابه میصدا

کاشت و من همانطور که در  میشانیبر پ یداشتندوست یو داغ ختیگر نهیبه شدت از حصار س نفسش
 داینرم ازجنس دوست داشتن بود، گفتم: جاشو پ یسرم مخمل ریآغوشش خودم را جمع کرده بودم، و بالش ز

 .کردم

 ...شده: اگه تو هم میکه باعث لرزش صدا ستین نیداستان ا یهمه دانستید و ممردد ش نفسش
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 .گفت: موافقم تیکالمم آمد و با قاطع انیم سرعتبه

 یو دوست داشتن دهیمرد فهم نیپر از حس آرامش برلبم نشست و خداروشکر کردم بابت قرار دادن ا یلبخند
 منه؟ یگال برا نیشد: ا اندازنیدر اطراف گوشم طن شیصدا مکث دوباره هی.بعد از چند ثانمیبرسر راه زندگ

 .برفرق سرم کاشت گرید یاکردم و او هم بوسه یآرامش آغوشش اوهوم مست

 یرو نشینگاه سنگ ریها را در آن قرار دادم و زبرخواستم و از آبدارخانه گلدان آوردم و گل یچا دنیاز نوش بعد
 .بهتره ینکن یرانندگ ،یا... خستهمیریمن م نیقرار داده، گفتم: با ماش زیم

 .تکان داد دییو سرش را به تا مانیهاوصل چشم یکرد در لحظه یمهربان جار یلبخند

 .میآمد رونیو با برداشتن اورش باهم از دفتر ب برخواست

ز کنکور را مشکل استرس حاد دخترش ا ایقائل بود و گو ریام یبرا یادیاز نگهبان که احترام ز یاز خداحافظ بعد
 .میرفت نیطرف ماشحل کرده بود، به

 .کندیو تنت را محتاج گرما منقبض م اندازدیها را به فغان مماندن در سرما استخوان قهیچند دق همان

صحبت  ی: فردا با خانم جبارمیرا فعال کردم و حرکت کرد یشیگرما ستمیس یرا که روشن کردم فور لیاتومب
 .کنمیم

 .اش که با زحمت لبخند زد انداختم و ادامه دادم: خدا کنه موافقت کننخسته یرهبه چه ینگاهمین

 دیخاطرجمع شده بودم، با ریو حال که از بابت ام شگاهیآسا نیمسئول تیدلهره داشتم از بابت عدم رضا یکم
 یمکم کند: راستمرتبط بتواند ک نیمسئول یتا او هم با هماهنگ یجبار تیجلب رضا یبرا کردمیتمام تالشم را م

 ...بگو خیتار

 .ماند بازمهیقطع شد و دهانم ن امجمله

 .شده بودند ختهیر شیشانیپ یرو شیآرام فرو رفته بود و موها یها به خوابمن همانند پسربچه طفلک

 کیزمستان و حجم کم تراف یسرمازده ابانیخ یرهیو من خ میهالب یشد رو یروان جارهمانند آب یلبخند
را بست تا  شیهاآرامش قلبم لبخندزنان چشم یهانفس یو از صدا گذاشتمیلغزنده را پشت سرم یهاابانیخ

 .شبش باشد ییالال شیهاآهنگ خوش نفس

هم کرد و گفت که از نظر  یکردم برخالف تصورم استقبال گرم فیتعر شگاهیآسا ریمد یجبار یرا که برا ماجرا
 !ن؟یاز ا جمع باشد و چه بهتر المیهم خ نیمسئول

را  شانیو گفت که تمام سع رفتیگشاده پذ ییبود با رو مانیهاهم که شاهد صحبت یخانم طالب همکارش
 .کنند شانیتا راض کنندیم

سرگرم کرده بودند تا  یباز یهاها را در اتاقآن انیمرب دادویها نمخروج از اتاق را به بچه یسرد اجازه یهوا
 .شان سرنرودحوصله
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 یقدرتمند نگران یهادر دست یو قلبم چون کاغذ شدیکردم که روز به روز بزرگتر م هیم به در و نگاه هانداد هیتک
 .جانیا یهاتک بچهتک یکه نامعلوم بود برا یاندهیمچاله شد از آ

 .گذاشت و خواست به طرف دوستش برود که چشمش به من افتاد شیرا سرجا لگو

 .چرخاند دنشیدو ریطرف مسزده بهرا شوک شیرباتاق را پر کرد و م غشیج یآن به

کوتاهش را غرق نوازش کردم و اشک حلقه زده  یو موها دمیزانو نشسته دخترکم را با عشق به آغوش کش یرو
 گلم؟ خانمهیدر چشمانم را پس زدم: احوال هان

 .دیرا از آغوشم جدا کرد و دستم را به داخل کش خودش

از  فیشروع کرد به تعر هیها نشستم و هانبچه یکنار باق نیزم یوکردم و ر یاحوالپرس شیمرب با
 .درست کنم مایکه هواپ شهینم نویا گهیزهرا م نی: خاله ببشیهایبازاسباب

لبانش  یاز غنچه یاسرعت خم شدم و بوسهکرد و به تیرا در من تقو دنشیبوس یوسوسه اشچاندهیپ یهالب
 .شیبرا ماین هواپگرفتم و شروع کردم به درست کرد

هم  انیدرست کنم و در آن م شانیبرا یزیتا چ خواستندیها دورم جمع شدند و هر کدام از من مبچه جیتدربه
و رنگارنگ  نیریش ییایکار محوله که به دن نیبودم از ا یکه کارم درآمده و من هم راض گفتیبا خنده م شانیمرب

 .داشت رونیب یگرفته یبا هوا یادیز ریکه توف مانستیم

که  یاز کادر پرسنل ریغ یکس یوقت کردندیم یذوقو چه دندیو خند دمیرا در کنارشان ماندم و خند یساعت
انگشتانم  انیدر م درایسف یتخت نشسته و حلقه ی.روآمدندیم دنشانیدر کنارشان بودند به د شهیهم

 .چرخاندمیم

 .شد دهیدر دستانش نگاه داشته بود، کش یا بدجنسو ب دیآن را خر رانهیغافلگ ریکه ام یبه روز ادمی

 .گفتمیام را به او نمخواسته شهیو مثل هم خوردمیاز بابت نداشتنش غصه م چقدر

 .هایزدگو دل هایها و شادرنگ پر بود از حسرت دیکوچک سف یش نیا

در دستم بود و رنجم از عدم  یحلقه خیو نگاهم م دمیکشیمچ دستم م یرو یآرامرا به غیکه ت یشوم روزهمان
 .که بعدها مشخص شد سؤتفاهم بوده است ریتعهد ام

و تاب خوران  چیبرف که پ نیمخمل یهاشدند و گره خوردند به دانه دهیبه طرف پنجره کش یبه آرام میهاچشم
 .نشستندیم نیگذشته و برزم یاز مقابل مهتاب

 دیسپ یبه طرف حجم نور میهاآسمان شد و قدم نیآز ییطال یاسهینشست و ر میهالب یرو یبه نرم یلبخند
 .به ارمغان آورده بود میشد که سعادتم را برا تیهدا

نرمک به بهار که نرم میسرد زندگ یهاسال یاسطوره دمییکه به درخورد، مرا به خود اورد و با بفرما یاتقه یصدا
 .شد داریدر قاب در پد نشستیم

 ...پدر اوست یابچههر  یقهرمان کودک ندیگویم
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 !!!کردیم قیترس را به وجودم تزر شیشیبود که قرمز آت یداغ خیمن س یقهرمان بچگ اما

و  کردیم ریکه ذره ذره عشق را به وجودم سراز ینگاه نیبود و ا افتهیتبلور  ریمن در وجود ام یزندگ قهرمان
 .کردیحس خواسته شدن را القا م

خم شد به  یو کم شیزانوها یبرداشت و در کنارم نشست و دست تا کرد روطرف تخت بلندش را به یهاقدم
 .فشردمشیانگشتانم م انیکه م یارهیدا ینگاه دوخت به ش تیطرفم و با جد

مشتم  انیباال آمد و در نگاهم نشست مغزم به کار افتاد و بغض را پس زده حلقه را م یکه به ارام نگاهش
 .دادم فرمان حرکت میهافشردم و به لب

 دیصحبت کردم.فکر کردم با ی: با جبارکردیانحنا گرفت و او اما همچنان سخت نگاهم م یسخت اما کم گرچه
 یهم مخالفت یستینکرد، ادامه دادم: گفت که از طرف بهز یحرکت یاز جانب او باشم و وقت یمنتظر حرف

 .خوشحال شدن میلی... خشهینم

 .من بود یهاکه ذهنش را مشغول کرده بود، فراتر از گفته یزینرم شد و اما چ یسخت نگاهش کم حالت

 .صورتم قرار گرفت یمتریخم شد به طرفم و صورتش در چند سانت شتریب

 .حبس امنهیو نفس را در س کردیم نییرا باال و پا زمیر یهابغض شیهانفس

آرام مشتم  یشمانم نشاند و با فشارصورتم باال آورد و در چ ریرا از ز رشیدستم قرار گرفت و نگاه ز یرو دستش
خارج شدسرم را  امنهیس رینفسم با شتاب از مس د،یبسته شدند و تن که عقب کش میهارا باز کرد و چشم

 شیپ یهیکه تا چندثان یااز لمس حلقه یدوران یحرکت گرمیکف دست د یام روانداختم و با انگشت اشاره نییپا
 کرد؟یم یو او با خود چه فکر دیکمرم را درنورد یرهیت سرد یو عرق دمیکشیجا بود، مآن

 هستم؟ یفکر کند که چه دختر پرتوقع نکند

و پرهراس سر باال آوردم و به او که متفکر حلقه را  دهیکه با سرعت نور در ذهنم پخش شد، ترس یفکر نیا با
پرتوقع  یلیفکر نکن که خ ریم: امزدم و گفت یرا زبان امدهیخشک یهانگاه کردم و لب کردیدر دست جابجا م

 ...حلقه رو قبول ندارم، نه ایهستم و 

دهان قورت شد و من آب امرهیخ یشده بود از هر حس یکه تهش خال یباال آمد و با همان نگاه یبه آرام سرش
 ...که... که یندانستم: اون روز زیدادم و سکوت را جا

 یرهیکوتاه دوباره خ یو بعد از مکث میهارابا مردمک انداختم مچ دستم هینگاهمان را شکستم وسا قفل
قلبم قرار  یشناور رو یزیرا پوشانده بود، شدم و چ شیهامردمک یشفاف رو یاشهیش نباریکه ا شیهاچشم

 ...... ننداختم دستمگهید تمکه گرف نیریاز دستم درش آوردن و بعدش از ش نکهیمثل ا مارستانیگرفت: تو ب

او دوباره نگاهش را به حلقه دوخت  یول دیبگو یزیشدم تا چ شیرگیخ یرهیدادم و خ رونیام برا آرام آر  نفسم
 .قلبم را به درد آورد شیگلو بیس یو حرکت خط

 .گذاشتیم یکه از خود بر جا ینشست و قورت دادنش ترسناک بود با رد میهمچو خار در گلو بغض
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 .خفه نامش را خواندم ییاش را لمس کرده با صدابرآمده یهااش قرار دادم و رگدست مشت شده یرا رو دستم

تند  یهاگذاشت و نفس اشنهیس یبه سرش بدهد، دست انداخت دور گردنم و سرم را رو یتکان نکهیا بدون
 .اش ضربان قلبش را به هزار رسانده بودندو شمرده

ناله کردم:  مانیهایتابیتند و ب یهانفس انگریعص یاهویو نامش را در ه دیپر رونیاز چشمم ب یاشک قطره
 .امبگم شرمنده تونمی... فقط مشییه

 .اش گذاشتمبهم فشرده یهالب یو انگشتم را رو دمیسر باال کش سرعتبه

 ادینگاهش تاسف را فر یهاچالهاهیو س یمرد مقابلم پر بود از حس شرمندگ یمهم نبود، وقت سمیخ یهاچشم
 ...هوس هیرفتن با  یبرا رنیگیکه روشونو م هییماله کسا ید: شرمندگبودن یو رو به خاموش زدندیم

 .دمیند مینشست و ادامه دادم: مردتر از تو، تو زندگ میهالب یمحو رو یلبخند

دستانش گرفت و خم  انیانداخت و سرم را در م هیسا شیهامردمک یرو یشد و قدردان یدوباره نوران نگاهش
بود، در  ریاز ام ریغ یگریاگر کس د دیداشته شدن.شااشت از حس ناب دوستک میشانیداغ برپ یکرد و مهر

بعد از رفتن ناصربابا و  یخاطر نانیاطم نیبا چن وقتچیماست، ه هیایکه اکنون دن ینیبشیپ رقابلیغ یایدن
 .ماندمیجون در کنارش نممژده

لباس  یهمانند اسکن از رو شانیاهکه در لباس انسان چشم ییهااست از گرگامروز ما پر شده یجامعه
 یو وقت دهندیسرم یدوستانسان یبرلب دائه حهیکر یبدون ابا و با لبخند کنند،یتنت را اشعه م یهایبرآمدگ

 یهاکه پشت ماسک یدن قاتالن روحیبا د شودیم رانیو نباریات اخوردهقلب ترک انشان،یدر م یبره باش
 .دهیخواب نشانیدروغ

نگذاشت و  میخصوص میسرانگشتانش به دستم نخورد و پا به حر یحت مانیبود که تا قبل از نامزدمن مرد  ریام
همانند الماس در مشتت  دیبا شانیدید یکه اگر روز هستندنیگلچ هانیهست در هزار و ا کی ریهمچو ام

حس رخوت  میموها یرو شمرجان بود و حرکت دست یپا ی.سرم روشانیو مقدس بدان یباششان داشتهنگه
 آخه آرام؟ یچ یعنیداخل:  یو گرما رونیسرد ب یبا هوا آورد،یوجود مرا درمن به

 نیهم یعنیرا:  اشختهیبرانگ یتصور کنم چهره توانستمیبسته بود و از پشت همان چشمان بسته م چشمانم
 .که گفتم

 .زمیعز یو گرفت میتصم نیکرد و گفت: بهتر یآرام یخنده خاله

بزرگ منزل  ییرایمبل پذتک یکه مقابلمان رو ییباالتر رفت و من باالخره نگاهم را دادم به او شیصدا بارنیا
 شویبره عروس نکهیخوبه مامان؟ ا ینشسته بود و دستانش را درهم گره کرده به جلو خم شده بود: چ شیمادر

 برگزار کنه خوبه؟ یدعوت چیبدون ه شگاه،یتو آسا

 !م؟یگفته دعوت ندار یبندبندشان حرکت کرد: ک نیکردم و نگاهم ب دستم را در هم قالب انگشتان

. انی. خاله و عمو. شانیدهستیطرفش برگشتم و زل زدم در چشمان متعجبش: تو و امکوتاه به یاز مکث بعد
 .شگاهیآسا نیها و مسئولفرهاد و پرستو و تمام بچه
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 .ا درهوا تکان داد: برو باباو دستش ر  یصندل یو پشتش را کوباند به پشت دیدرهم کش چهره

گرفتم:  یاز اعتراض دخترش برخواستم و کنار خاله جا یبه مرجان ناراض یو بعد نگاه کوتاه دیباال پر میابروها
 .یریبگ شگاهیداره که حتما تو آسا یچه لزوم ،یدعوت کن یتونیها رو مبچه یخوب تو اگه بخوا

هم ندادم و خودش آن را از چشمانم خواند،  ریبه ام یکه حت یحیو توض نیریش یهودهیب یاز اصرارها کالفه
 .دعوت کردن یرو دارم برا یکه اسمشونو بردم، ک یینایجز ابه قایو گفتم: دق دهیکش یشانیبه پ یدست

 ...شد مات

 .قدرت سرچرخاندن و نگاه کردن به خاله را هم نداشتم یدردناک فرا گرفت و حت یام فضا را سکوتجمله انیپا با

 میدر گلو یخاردارهامیس انیشدند، و من مدام بزاق تلخ دهانم را از م ییایکم درمقابلم کم یزدهبهت چشمان
 .قدرت برخواستن هم نداشتم یو حت سوختیو تمام تنم در آتش م دادمیقورت م

 .آور را نداشتسکوت رعب نیقصد شکستن ا یکس ایو گو آمدندیکش م هاهیثان

 یاش قرار داد و زمزمهشانه یو سرم را رو دیام نشست و مرا به طرف خود کششانه یور یبه نرم دستش
 .ستین ازین یاگهیبه کس د یما رو دار ی: تا وقتآوردیبود که قلبم را به درد م شیگلو ینیاز سنگ یاش ناشخفه

حجم لطف را با  نیا و دیدر تارو پود وجودم دو بایز یشد و حس دهیبرفرق سرم کوب یداشتندوست یاضربه
 .زبان قدردان بودم نیکدام

گذاشت و نگاهش  اشنهیطرف مادرش نشست و سر بر سرا پاک کرد و کنارمان آن شیهاپلک ریهم ز نیریش
 .راحت شد الشیامدند و خکش شیهاکرد، لب افتیلبخندم را در یرا به چشمانم دوخت ووقت

 .خواستیماو ناراحت نبودم، خواهرم بود و خوبم را  از

 نیبروم و اما هم میدار سرخانه و زندگدختر خانواده کیو همانند  رمیو کاست بگ کمیب یداشت عروس دوست
ها و به رخ زرق و برق دنیبه صف کش ارشیاز آن مجالس پر دبدبه و کبکبه که تمام مع شتریجشن کوچک ب

مدل جواهر خانم  نتن مثال فالاز نداش شوندیکه در آخر خودشان سرخورده م هاستییدارا دنیکش
 .دیچسبیبه من م شتریفالن لباس،ب ای شانیدستبغل

 ...مشغول تدارک شام بودند: آرام خانمبهیدر آشپزخانه بود و کمک ط خاله

 .کندم و به او دادم: هوم نستایا یاز صفحهرا  نگاهم

نت را خاموش کرده  ست،یجد دمیکه د هممن د،یطرفم چرخمبل جمع کرده، به یرا رو شیکرد و پاها زیر اخم
 ...نگاهش کردم: تا حاال تیو با جد

حرفش و من اما بدون  یادامه یام بود، برادر چشمانم گشت، و انگار منتظر اجازه دیو با ترد دیرا بر کالمش
 .کردمیام همچنان نگاهش مدر حالت چهره رییتغ

تا منصرف نشده: به پدرت  دیبه صورتم کوب یاش را رگبارجمله قینفس عم کیانداخت و بعد از  نییرا پا سرش
 ؟یتا حاال فک کرد
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 .گرگرفت یتر در قلبم فرو رفت و دهانم باز ماند و تنم به آنچه تمامبا سرعت آن یریت

 !!!و پدر دندیجنبیبدون صوت م میهالب یزیاز هرچ یته مغزم

 !ن؟یریاز نظرت ش دهدیم ییچه معنا پدر

 ...ام و اما، بارها به او فکر کرده یهست که آر زمیهوتن عزمنظورت عمو اگر

 ...ییگویام مهمراه مادرم از دستش دادهبه یرا که در کودک یاگر پدر اما

 ...آه

و قدرت  کندیرا تار م دگانمیکه دلش خواست مقابل د یاست که هرزمان کیتار ینقطه کیدر ذهنم  شهیهم
 ...ام: آرام... آر ردیگیرا م میینایب

جان  شتریو چشمان خمارش هر لحظه ب دمیشنیم یقیحق یایدن یها فاصله از ورااز فرسنگ ییرا گو شانیصدا
پنهان  یو برا دادیگردن مادرم جوالن م یرو شیها کبوداز کمربند که تا مدت یو رد دگانمیمقابل د گرفتیم

 .دادیم لمیو لبخند پشت لبخند تحو شیهایروزرهیبه ت زدیگره م یکه مقدور بود روسر ییکردنش تا جا

 .آن مرد نشد ریتفس یاجمله یو اما حت شدهانیپرقداست ب یواژه یبرا ییبه دنبال معنا گشتم

من تحمل  یجارا که مادر مظلومم به ییهاداشت کتک یو چه درد دیچرخیم شانیهاصورت یتارم رو چشمان
به تاسف تکان  یو سر کردندیپچ مو پچ شدندیکه جمع م ییهاهیجگرخراشش و همسا یهاغیو ج کردیم
داشت جان  ادشیز یخمار زآن مرد ا رحمیب یدست و پا ریمادرم را که ز د،یرسیو به فکرشان نم دادندیم
 .درآورند داد،یم

 .طرفش کشاندرا به جانمیام نگاه بذهن آشفته یاهویه نیدر ب یکس ادیفر یصدا

 یمرا به خودم آورد: چ یاش کمزدهوحشت یو صورتم را در دستانش گرفت و چهره دیبه طرفم دو مهیسراس
 !شده آرام؟

 .کردیم شتریلرز داشت و لرز بدنم را ب شیصدا

 .ستین یزیکردم برخودم مسلط شوم: چ یرا پس زدم و سع میهااشک

 .من بود ریهمش تقص -

 .انداخته بود ریو سربه ز کردیم هیزده گرکه وحشت ینیریشد به ش دهیمان کشهمه نگاه

در خود فرو رفت:  نیریدستش نشست و ش یبرداشت که دست خاله رو زیطرفش خبه یهمچو گرگ زخم ریام
 .آروم باش پسرم

 .باال ای: بدیکه از شدت خشم دورگه شده بود، غر ییبود، با صدا نیریش یرهیو همانطور که خ دییبهم سا دندان

نگاهش را به مادرش  دهیهم ترس نیریباال شد و ش یطبقه یاه و پردرد به من راهکوت یو بعد از نگاه گفت
 .دوخت
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 .شد یزد تا قوت قلبش دهد و او هم شرمزده راهآرام پلک مرجان

 .اش کندخاطر من مؤاخذهنداشتم به دوست

ارث برده بودم، ذهنم  مادرم را نیپوالد یمن بود که اگر قدرت اراده مارینداشت، مشکل از ذهن ب یریکه تقص او
 .افتادیو به تکاپو نم دیچیپیدرهم نم یاهمانند کالف سردرگم با تک کلمه

گفت:  یام را گرفت و با نگرانکه خاله با شتاب به طرفم آمد و شانه ستادمیا میپاها یمبل رو یکمک دسته با
 .ادیحالت سرجاش ب نیبش زم؟یکجا عز

در صورتم  یرییتغ دانمیتحصن کرده بودند و م میهاآسوده کنم و اما لبرا  الشیکردم لبخند بزنم تا خ یسع
 .نشد: خوبم خاله جادیا

 یصدا گذاشتم،یسر مرا که پشت یاباال شدم و هر پله یطبقه یها راهو من به کمک نرده دیکنار کش مردد
 یکلمه همه هیاونوقت تو با  داشتم...دختر و با زحمت سرپا نگه نی: احمق، من اشدیتر مواضح ریام ادیفر

 ؟یکنیمنو پنبه م یهارشته

 که بود؟ یدوباره بشه همون یخوای: مگرفتیرا به باد سرزنش م نیریش نینچنیا دیو او نبا زدیتند م قلبم

 چارهیاش مرا از جا پراند و چه رسد به دختر بنعره یبردم که صدا رهیو دستم را طرف دستگ دمیبه در رس بایتقر
 : آره؟را

 .سرعت داخل شدمندانستم و به زیتعلل را جا نیریبلند ش یهاهیگر یصدا با

و  ستیگریصورت بود و بلند بلند م یتخت کز کرده دستش رو یکه گوشه نیریش دنیمچاله شد از د قلبم
 .دیکشیها را مبرده آن شیو مدام دست در موها رفتیهم کالفه در اتاق راه م ریام

 .نداشت نیریبه ش یو ربط فمیها من بودم و روح ضعتنش نیا یهمه مصبب

بلند  یهابه خود گرفتند و با گام ینگران یاش رنگ و بوزدهو رگ نیخشمگ یهاکه به من افتاد، چشم نگاهش
 نیریطرف شدرهم گره خورد و نگاه از او گرفته به میکه ابروها ردیو خواست دستم را بگ دیخودش را به من رسان

 .رفتم

 .شفاف نگاهش که غرق خون بود یاز آب شدیم شیو دلم ر کردینگاهم م تیمظلوم با

 نینده. ا تیتلخ کنار گوشش زمزمه کردم: اهم یسرعت در آغوشم فشردمش و با لبخندنشسته و به کنارش
 .دارهدوست یلیخ وونهید

 .بچه گفتم: میخنداندم و سرش را عقب برده با بغض سرسخت در گلو شیهانیفنیف

 .شد و دستم را فشرد: برو دهیکشان ریطرف امو نگاهش به میدیبغض خند انیدو در م هر

 .دیاش نشاندم: ببخشگرگرفته یگونه یرو یانگاهم کرد و من بوسه دیترد با

 .عمق گرفت و گفتم: بارآخرت باشه لبخندم
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که تمام مدت زوم کرده  رینار امترس از ک یبرخواست و با کم یآهستگنشست و به شیشانیپ یرو فیظر یاخم
 .ما گذشت یبود رو

 .رفتم ریطرف امو برخواسته به دمیکش قیعم ینفس دم،یبسته شدن در را که شن یصدا

 .گرد شده، نگاهم کرد یابرو باال انداخت و با چشمان تم،یاز عصبان متعجب

 ؟یزنیراه سرش داد م راه به یکردم و طلبکارانه گفتم: به چه حق پایچل نهیس یرا رو میهادست

 شه؟یبفهمه چقدر ناراحت م دیاگه ام یدونیم

کرد و من تمام  رمیگرا پرکرده، عطرش نفس نمانیب یکم مهربان شد و دوقدم فاصلهمتعجب نگاهش کم حالت
 .تالشم را کردم تا ژست مثال طلبکارم را حفظ کنم

 .ارهیاشک عشق منو در ن خواستیمحو گفت: م یچشمانم غلتاند و با لبخند انیرا م شیهامردمک طنتیش با

مبهوت ماندم و  میهامؤاخذه انیم ریمن بودم که از ابراز عشق ام نیا نباریسرعت باز شدند و ابه میابروها گره
خودم به  دیتردیب داند،یم یشگیپرسم عاشق نینچنیا میکه مرد روبرو دانستمیم شیها پاگر سال
 .رفتمیم شیخواستگار

درآورد و  میهادندان ریتر کرد و انگشتش را جلو آورده، لبم را از زنجکه او را مشتاق دمیلب گز میفانتز یفکرها از
 .میگفت: حاضرشو بر

خاله  م؟یتفاوت باشم: کجا بر یکه از برخورد انگشتش به لبم در لبم نشست، ب یکردم به حس خوب یسع
 .شهیناراحت م

 .میگردی. زود برمشهینم -

گفت: چشاتو  شیابرو یخاراندن گوشه نیدر گلو کردوسرش را عقب برد و در ح یامتعجب شدم که خنده زهمبا
 ریکه خداروشکر به خ یعصب یبعد از آن حمله کهنیو اما هم میرویبه کجا م دانستمیمن گرد نکن بچه.نم یبرا

 .شکر داشت یخودش جا ورد،بخام به مغز داغ کرده ییتا هوا م،یبود زدهرونیشب بگذشت، در دل

داشتند،  یلباس عروس و مجلس شیهاکه اغلب مغازه یبزرگ دیمقابل مجتمع خر ساعتمیاز حدود ن بعد
در سرم که چشمانم را غرق آب  دادیفکر جوالن م کیشوم.من اما تنها  ادهیرا متوقف کرد و گفت که پ لیاتومب

در سرم  کند،یحرکت م یکه آبش به آرام یزالل یچشمه یهمچو صدا ییبه طرف نگاه منتظرش کشاندصدا
 .به خود گرفت ییو نو یو قلبم رنگ تازگ دیچیپ

 .قلبم شد یبرلبان ازهم باز شده یدییبودم که برق چشمانم مهر تا دشییچشمان مواجم منتظر تا با

 .تمسیبا دنشیو بوس دنیمقابل پر توانستمیکه بازحمت م خوردیقل مدر خونم قل بیعج یشوق

 زانیآو شیاز بازو یرستانیوارده خودم را به او رساندم و همچو دختران دب جانیاز ه یشتابان ناش ییهاگام با
مهم نبود که در دل  میکشاندمش و اصال برا دیطرف مرکزخرشدم و به نگاه متعجب و شادش وقع نگذاشتم و به

 .به جلف بودنم بخندد
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و  کشاندمشیم کرد،یجذبم م نیتریکه لباسش از پشت و یامغازهو داخل هر  دمیکشیزده دستش را م ذوق
 .کردیم میاز من همراه گرید ییرو افتنیاو هم با حوصله و 

 یزیچ یسراز پابشناسم و من در تمام عمرم برا گذاشتیحجم ذوق که نم نیبود، ا بیخودم هم عج یبرا
 .زده نشده بودمذوق نینچنیا

 .نظرم را جلب کرد یباسگشتن، ل یبعد از کل باالخره

 .دوخته شده بود یکه به سادگ رنگیصدف یلباس

 .به دلم نشست شتریب دمشید کیکه رفتم و از نزد داخل

 .کردمیتصور م بایدادن درمورد پارچه و مدلش بود و من اما خودم را در آن لباس ز حیمشغول توض فروشنده

 .بود یراض امقهیدادم واو هم انگار از سلبود، سوق  ستادهیکه کنارم ا ریطرف امرا به نگاهم

طرف پرو برخورد بود، بهساله و خوشحدود چهل یجوان بود و صاحب مغازه که زن یکمکفروشنده که دختر با
 .دمیرفتم و لباس را پوش

 .بودیبود که مناسب فصل سرد م یزبر فونیپارچه ش جنس

 کرده بود کسیتنم ف یدامن پارچه راسته خودش را رو و دیرسیکه تا مچ دستم م دهیبلند و پوش شیهانیآست
 .کار شده بود شیرو نتیز ینازک برا یریحر نییو از کمر به پا

 .پوشاندیلباس گردنم را م یقهیشده بود و  یکار دیهم مروار اشنهیس یرو

سختر از لمس  میبرا ایرو نیو باور ا دیبه خودم نگاه کردم و اشک در چشمانم جوش نهیزدم و در آ یچرخ
 .زد ادیرا برسرعقلم فر شیجانابه یآسمان بود.دلم خواسته یهاستاره

 ابانیبرف و لبخند آسمان خ یطناز ریز خبندانی یرا گرفته، در آن هوا ریو دست ام رونیقصد کرد بدود ب وانهید
 .در گوش فلک پر کند شیهابه وصالش را از پشت قهقه دنیکند و لمس قدرت عشق و رس یگرد

را هم که  ییمحکمش کردم تا از دستم در نرفته و اندک آبرو یااش را بند زدم و گوشهزحمت افسار پاره کرده به
 .ختینگاه داشته بودم، نر ریمقابل ام جاناتمیه انیبا زحمت از م

 نگاهش را به صورتم دوخت و با نهیصدا زد، مرا چرخاند و از آ فروشنده که اسمش را شاگردش عفت خانم
 .تنگ بشه یکم دیبا نجاینشان دادن قسمت پشت کمرم گفت: ا

 گهی: تا دو روز دگذشتندیاز سد چشمانم م یام براحتآماده یهااشک کردم،یرا تکان دادم که اگر دهان بازم سرم
 .شهیآماده م

خودم در آن  دنیاز پرو خارج شدم و هنوز هم شوق د میهالباس دنیرا با اکراه درآوردم و بعد از پوش لباس
 .دیپریم نییلباس در وجودم باال و پا

 .بود نیینشسته و سرش پا یصندل یرو ریام
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 .ستادمیپهن برصورتم ا یرفتم و مقابلش با لبخند تشیمحجوب یدلم قربان صدقه در

شد  که باعث دیرسدم کردند و بهت زده از جا پر نیینگاهم کرد و چشمانش از باال به پا یباال آمد و سؤال سرش
 دو قدم به عقب بردارم و شوکه شده نگاهش کنم: پس کولباست؟

و گفتم: هنوز  دمیخند یمنظورش را گرفتم، با بدجنس یکنم و وقت زیاش را آنالتا جمله دیطول کش هیثان چند
 .آقا نینیمونده تا شما بب

لباس از فروشگاه  لیتحو قیزد و دستم را گرفت و بعد از تشکر از عفت خانم و گفتن زمان دق یورکی یلبخند
 .میریهمون روز جشن بگ گست،ید یروز خانواده، دوهفته ر،یام گمی: ممیخارج شد

 .ندارم یکرد و همونطور که نگاهش به مقابل بود، گفت: من حرف یفکر

روز  نیبودم و آن هم در چن میسرخانه و زندگ گریتا کمتر از چهارده روز د نکهیشدم از موافقتش و ا خوشحال
 انیو ما در م گذشتیبا سرعت باد م روزهانی) ع( و فاطمه) س( است.ایکه شب وصلت حضرت عل یافرخنده

 .میبودشدهحجم انبوه کارها گم

مسائل مربوط به جشن که  یو از طرف دادمینم ریرا به ام دنشید یاجازه عنوانچیکه به ه دیجد یخانه دنیچ
 !کردم؟یگامم بود و اگر نداشتمش چه مدر تمام مراحل هم نیریش ابیازما گرفته بود و تقر یادیز یانرژ

 .بود میهازدن به چشم هینشسته و چشمانم بسته و زهره مشغول سا یصندل یرو هایدوندگ یاز همه فارغ

گفت حاضر نشدم با او  نیریداشتم و هرچه ش جانینداشت و من اما عادت به هم یبزرگ و سرزبان شگاهیآرا
 .شان برومخانه کیبزرگ نزد گاهشیبه آرا

کردنشان کردن موها و رنگ فیصورت و رد شیو از آرا کرد،بودمیکار م ییدست زهره که به تنها ریغروب ز تا
 .را انجام داد میگرفته تا الک دست و پا

 نهیرا در آخودم  توانمیزد و کمک کرد تا لباسم را بپوشم و بعدش اعالم کرد که م یاز اتمام کارم، لبخند بعد
 .نمیبب

 .نهیو ناباور زل زدم به دختر نقش بسته در آ برگشتم

 !من بودم؟ نیا

 .ام نشانده بودبرچهره بایو البته ز میمال یشیکوتاه و کلفت گرفته و ارا یرا کم میابروها

 یرم موهابود در عم بارنیاول یداشت زد و برا یجالب یهارمون میروشن که با رنگ مو یارژ قهوه میهالب به
 .کرده بودم رییداده بودند و چقدر تغ تیال یاخودشان را به قهوه یجا مییطال

کلفت دور آن درشت و براقش  یخط چشم دنیکه با کش دانستیهم نقطه ضعف چشمان خمارم را خوب م او
 .کرده بود

بزرگ بر  یت و لبخندرف نهییدر آ یاشهیش یطرف چهرهو دستم به میاپرده انداخت مقابل چشمان قهوه اشک
 .جانآرام خورهینشست: تلفنت زنگ م میهالب
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هم را مقابل چشمان تارم گرفتم و زهره یلرزان گوش ییهامرا از آن حس و حال خاصم درآورد و با دست شیصدا
 را جمع نیافتاده کف زم یبود سراغ جارو رفت تا موها میشاهد شاد نهیلحظه با لبخند و دست به س نیکه تا ا

 ؟یاکند: آماده

ام گذراندم و طعم خوشش عقده شده هیهابغض ینیریش انیرا از م میرا قورت دادم و به زحمت صدا دهانمآب
 .کردم: آره میهارا حامل لحظه

 .کرد یخوشبخت یآرزو میسرم انداخت و برا یشنل را رو زهره

 .کرده بود فیرا تعر شیزندگ یپرغصه یقصه میبرا کباری

جوان و هوس باز  یاش درامده و او اما پسربه اجبار پدر و مادرش به عقد پسرعمه یسالگسن دوازدهدر  نکهیا
بود و زهره با هزاران حرف و کتک خوردن از پدر و مادرش و فحش و ناسزا موفق به طالق از او شد و بعد از آن 

 یو تنها بود، به سرپرست ریپ یکه زن مادرش یهپانزده ساله را خال یاش درخانه راهش ندادند و زهرهخانواده
 اموزدیب یشگریجا بود، فوت و فن آراکه صاحب آن یدست خانم ریمحلشان تا ز شگاهیگرفت و او را فرستاد آرا

کوچک است و همچنان کنار همان زن مهربان  شگاهیآرا هیسال دارد، خود صاحب  کیو  ستیو اکنون که ب
 .ردیپذیبازگشت نم یدرش را براپدر و ما یو اصرارها کنندیم یزندگ

 .کردم و از در خارج شدم یخوشبخت یاو آرزو یو من هم برا دمیرا بوس اشگونه

 .و منتظرم است نیداده به ماش هیکه تک دمیرا د ریشنل ام ریز از

 .: حاال آروم شنل و باال بدهمیمتوقف شد میدیبهم رس یقدم تند کرد و وقت دنم،ید محضبه

 .افتادم نیریش یعروس ادیشد و  دهیو خانم همراهش کش لمبرداریفبه مرد  نگاهم

دستان گرمش فشرد و همانطور که  انیرا در م گرمیبنفش را به دستم داد و دست د دهیاما دسته گل ارک ریام
 .اروی نیلب گفت: مخمو خورد ا ریز یعصب کرد،یم تمیهدا لیطرف اتومببه

 .صبور به حرف آمده شهیهم ریچه کرده که ام لمبرداریف یآقا نیا نیبنگاه داشتم و ب میهارا پشت لب خنده

و بعد از جمع کردن لباسم، در را بست و  نمیبلند بود، کمک کرد داخل بنش یرا باز کرد و چون شاس نیماش در
 .کردیخودش نطق م یبرا طورنیهم لمبرداریرا دور زد و ف نیماش

 میهاجا کنار گوشهمان شیهاشده ، شنل را باال داد و دست تطاقینشستن، خم شد به طرفم و ب محضبه
 .حبس شد مانیهردو ینهیو نفس در س ستادندیاز حرکت ا

 .متوقف شد میهاچشم یگونه از جز به جز صورتم عبور داد و رورا نوازش نگاهش

 .لب زد: آرامرها کرده،  نهیچشمانش در نگاهم به رقص درآمدند و باالخره نفسش را از بند س ینین

 .چشمم شد یاز گوشه ینامم باعث سقوط قطره اشک یخفه بود و زمزمه شیصدا

 .ستدیو االن بود که از حرکت باز ا دیآورد و سرعت ضربان قلبم به هزار رس کیرا نزد سرش
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 .یها تک شدنشاند: تو فرشته میشانیگوشم را به رقص درآورده بود و عرق برپ یپرده شیهانفس هرم

شد و ساعت  یاریآب شیهاام سربرآورد و با هرم داغ نفسقلب تپنده زیحاصلخ نیدر زم یاز خوشبخت یانهجوا
 .شیهاداد به عقربه ستیمان دستور اهم به احترام عشق

 .قرارهینشاند و زمزمه کرد: قلبم ب میشانیگرم بر پ یابوسه

محصور دورش که از پشت کت  واریبرد دیبکویقرار گرفت و چه با شتاب م اشنهیس یرو یآرامبه دستم
 .کردیاندام معرض نیچننیرنگش ا یدوخت مشکخوش

 .که زبانم از کار افتاده بود یراستمشت شد و در آن لحظه به دشیسف راهنیپ یهمانجا رو دستم

و سرشار از مطبوع  ییملتهبمان عبور کرد و گرما یهاهیثان انیزده از مآخر اسفندخجلت یسرماها یماندهته
 .موج انداخت انمانیحضور عشق م

 .سوختندیم میهاو چشم رفتیجذابش م پیت یصدقهمدام قربان قلبم

از من فاصله گرفت و انگار تازه داشتم  لیمیب ریخورد، از جا پراندمان و ام نیماش یدود یشهیکه به ش یتق
 .دمیکشینفس م

را باال  شهیگفت و دوباره ش یاالن م،یبهتر است حرکت کن گفتیمکه  لمبرداریداد و به تذکر ف نییرا پا شهیش
 .من: شنلتو بنداز یبرد و نگاهش سرخورد رو

و دروغ  دمیدیرا م ریبود که تعصب ام بارنیاول یکوتاه صورتم را پوشاندم و برا یو بعد از مکث دیباال پر میابروها
 !چرا؟

 .هم ذوق کردم یکل

شده از  یچراغان یهاابانیخ م،یکه هردو به آن عالقه داشت یکالمیب یقیسکوت و گوش سپردن به موس در
 .دادیبهار م یبو بیاواسط اسفند عج یو هوا میجشن امشب را پشت سرگذاشت

دست در دست  مانیلحظات خاص زندگثبت یبرا میتصم نیو من غرق لذت از گرفتن بهتر میدیرس شگاهیآسا به
 نیو با استقبال گرم حاضر میشد شگاهیوارد آسا خورد،یم و کمال به نامم مکه امشب سندش تما یقدرتمند مرد

 .میروبرو شد

 .دندیپریم نییو مدام باال و پا شناختندیکه از ذوقشان سراز پا نم هابچه

 مانیکه برا ییهایصندل یتکشان روتک یخوشبخت یآرزو انیچشمش را پاک کرد و در م یو گوشه دمیبوس خاله
 .میرفته شده بود، نشستدر نظر گ

 ینهیمان در آدونفره ریتصو یرهیآماده کرده بودند و من خ مانیها براو تخت لیخوابگاه را با جمع کردن وسا اتاق
 .عقد گذاشته شده بود، بودم یسفره یروبرو که رو

 .نگاه کردم زانمیعز یشنل باال آورده و به چهره رینگاهم را از ز یالحظه
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 .بودند ایدن نیکسان من در ا نیزتریکه تنها و عز ییهاآن یاله و همه، خ عموهوتن

 .و آرام متفاوت زل زده بود ریبه ام یبه عل دهیو چسب کردیم یبگیغر یکه انگار کم دمیرا هم د هیهان

سرمان نگاه  یرا باال یاو دوتن از پرسنل پارچه نیریاز سرشوق را خاموش کرد و ش یهاپچعاقد، پچ یصدا
 .کرد خی کبارهیداشتند و دستم به 

 !تمام شد؟ یعنی

 !رود؟یم رونیاکنون دارد از در ب ندهیاز آ میهاینگران تمام

 یبهبوهه انیدر م نیریسرخوش ش یذهنم و صدا یبر فکرها زدیم یدییمهر تا میگرم شخص کنار حضور
 یو موجب خنده فرستادیل و گالب مکه من را به دنبال گ خواستیبرم میهاشهیکراندیوارده بر پ جاناتیه

 .شدیم ستینگریکه باعشق به همسرش م دیو از جمله ام نیریسا

را زمزمه کردم دستم قرار گرفت نگاه شفافم گره خورد به چشمان منتظرو مهربانش و بله یگرمش که رو دست
 غیج یو صدا دیششان رسحبس شده بود، رسا به گو هاشاننهیسکوت همه که انگار نفس در س انی، که در م

 دنیتپ مانیهاسپرده بود و قلب ابهامصدا ها را به  یخورده به هم، همه هیو مبارک باد باال رفت و چشمان ما بخ
 تیزده شد که احساسمان مسئول یینامر یپل مانیهاچشم نیشد.ب یجار مانیهاهیاز سر گرفته، عشق در ثان

 .دیگزیمطمئن سکنا م ییبا دست پر و لبخند بر لب در جا کیو هر آن داشت یقلبمان را از رو غامیرساندن پ

نشست و دست چپم را در دست گرفت  شیهانرمک کنج لبسوخت و لبخند نرم امینیگرم شدند و ب چشمانم
 .و باال آورد

با  دنیو جنگ هایو بلند هایپست یآنقدر قدرتمند بود، که سرانجام با پشت سرگذاشتن همه مانیهاقلب وندیپ
 .هموار عشق افتاد یبیرو در سراشمال یدهیکشغیها تمخالف و گذر از تپه یبادها یهمه

شب نگاهش زده  یآوردنشان دل به صحرا یکه برا ییهاپر شده بودند ازعطر ناب همان گل و گالب هاهیثان
 دیسف یهمان حلقه یو کنده دوختهاز ا یلیمیحلقه را در انگشتم فرو کرد و نگاهم با ب رهیبودم و باهمان نگاه خ

 .چشمانم نشست یزالل انیشد و لبخندم در م

 .برق زد انشیبودم، در م دهیرا که خر یاام را گشودم وحلقهشدهمشت دست

را گرفته،  هاهیثان یقهیو  کردیم یدر نگاهش گرفت و قلبم قلدر یشتریغلظت ب یتعجب کرد و مهربان یکم
 .نمانیه کردن حس شکر پاش بمز  یبرا خواستیامان م

 .اشو البته مردانه دیساده بود و همان رنگ سف اشحلقه

 .داخل آن فرستادم یلرزانم گرفتم و حلقه را به آرام یهاانگشت انیبزرگش را در م انگشت

 .نشسته مشغول گفتگو شدند ییجا کیرا دادند و هر شانیکادوها کیجلو آمدند و بعد از تبر یکییکی هامهمان
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 یو کاش او هم کس شدیم رشیگکه از امشب دامن ییمهربانم را در آغوشم فشردم و دلم گرفت از تنها نینسر
 یکه خوشبخت بش ی: الهندازدشیاز پا ن ییدرجه از تنها نیکه تا ا شیدوران از زندگ نیگذران ا یرا داشت برا

 .زمیدختر عز

 نیومدیبود و غر زدم: کاش شما هم باهامون م تیرضا که پر از حس یچشمان پرآبم نگاه دوختم به چشمان با
 .شتونیپ موندیدلم نم گهید ینجوریا جون،نینسر

 .من نباش الیزد و گفت:من راحتم دخترم. تو به خ یلبخند

 .و رفت در کنار مرجان نشست: خاله دمیبوس

 .شد میهاهن لبپ یاش دوخت و لبخندغنچه شده یهاآرامش، نگاهم را به چشمان متعجب و لب یصدا

 ؟ی: خاله تو عروس شددمیاش را بوسشدم و گونه خم

 تکان دادم و گفتم: خوشگل شدم؟ دییتا یلبخند سرم را به نشانه باهمان

: تو دیرا پرس شیسرعت سؤال بعدگفت و به یسرسر یامن، که آره یبود، فسقل یگرید زیچ ریدرگ ذهنش
 ؟یشد ریعروس عمو ام

دوختش مشغول صحبت با فرهاد بود، که در آن کت و شلوار خوش ریدنبال کرد و به امنگاهش را  ریمس نگاهم
 .: آره گلکمدیرس

 افتنی قتیساله هضم حقپنج یبچه کی یبود برا یعیسؤالش را نگرفته و خوب طب یبود که جواب اصل دایپ
 .اف چرخاندمنشستم و نگاهم را به اطر  میو درک درست از عروس و داماد بودن.سرجا شیهایباز

 یقشنگ: دختره باالخره رفت یآرزوها یحضور داشته باشند با کل نجایمن ا یشاد یجمع برا نیا شدینم باورم
 .بختا یخونه

 .خنده برگشتم طرفش تا جوابش را بدهم که چشمان غرق آبش مانعم شد با

 .شدم شیچشمان آسمان یرهیزده خبسته شد و بهت وارکیاتومات دهانم

 .آرام یگفت: خوشحالم که خوشحال یلرزان یبغض زد، و با صدا انیدر م یلبخند

قلبم غصه  قینشست و از زخم عم میهادرد و دل یرا به پا ییدختر چه روزها نیو ا میدیدر آغوش هم خز هردو
 .نیریش شمیخورد: من خوشبخت م

... احترامشو گمایبهش نم یزیچ رهیتا صداش باال م نی... نبیبش دیاش گفت: باخفه یکرد و با صدا ینیفنیف
 .رمیگیحالشو م اره،یبخواد اشکتو درب یروز هیدوسش دارم، اما اگه  انی. مثل شادارمینگه م

 !!!شده بود به من ثابت

 .پدرش گذاشته یپا در خانه یقدعلم کرده بود که با چه حق ریجا مقابل اماز همه خبریکه ب یروز همان

 .است میدلسوز برا یهرکرده بود که خوا ثابت
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خاطر لبخند زدم و گفتم: ممنون به میهااشک انیصورتش و درم یرو دمیکشو دست دمیرا عقب کش شیهاشانه
 .بودنت

 باهم؟ نیکنیم کیجکیج یو دستم را فشرد: شما دوتا چ دیرا باال کش اشینیب

 .بود، دادم: زنونست ستادهیسرمان ا یباال به کمرو دست یکه با لودگ انیرا زدودم و نگاهم را به شا میهااشک

از او  مارستانیبار در بکه اول یو همان توجه یکوتاه کرد و نگاهش به من پر بود از مهربان یخواهرش نگاه به
 .چونمیکرد بگو خودم گوششو بپ تتی: اذدمید

 .دمیرس ریاز آرامش غرق شد و رد نگاهش را دنبال کرده به ام ییایدر در قلبم

 کنه؟ تیخاله رو اذ خوادیم یحساب باز کنم: ک شیبرادرانه رو توانمیاثبات کرد که م نیریهم همانند ش نایشا

 .میچشم دوخت کرد،ینگاه م انیبه کمر به شاکه با اخم و دست یاسه متعجب به فسقله هر

 .نشسته بود انیشا یرو بینگاهش عج ریشده بود و ت یرتیغ دخترکم

به خود  انیمان باال نرود و شاخنده یتا صدا میرا برهم فشرد مانیهاو لب میکردنگاه هم  نیریو ش من
 ایاش کاشت و گفت: بگونه یرو یاهوا بلند کرد و بوسه یبغلش و او را رو ریسرعت دست انداخت زآمده،به

 .بهت بگم میبر

 ویبا د کنهیومم، حاال بچه فک ممظل یپسرخاله چارهیگفت: ب دیخندیکه م یدر حال نیریرفتند و ش ریام طرفبه
 .دوسر طرفه

 .میدیهر دو با صدا خند شیاصطالح کاربرد از

 میهابه لب یاز دار قال ختهیسرخوشانه امشب همانند نخ آو میهاو خنده میدیخندیو م میزدیحرف م نیریش با
 ...و بگو امشب ریآرام، ام یبودند: وا زیآو

و با  ستادهیا یاکه گوشه هیو هان انیسرها متعجب به طرف شا یمهکالمش را قطع کرد و ه یقیموس یصدا
 .دوخته شد کردند،یم ینگاه جبار تیمظلوم

باالجبار  یچه در گوشش گفت که لبخند یعصمت دانمیکه نم دیبگو یزیو خواست چ دیچهره درهم کش یجبار
 .داشت تیمسئول شانیزد و خوب حق هم داشت، برا

 .ریخانم مد میخم شد و گفت: نوکرت یکم رشده،یش یجبار یاز لبخند زورک انیشا

وقت کردند بروند و  یتکان داد و آن دو چه زمان شیبه تاسف برا یو خاله شرمنده سر شیاز لودگ دمیگز لب
 !اندازند؟یدستگاه پخش کوچک را آورده، به راهش ب

 .انداختندیجفتک م نیریبه قول ش یارا گرفت و باهم آن وسط به طرز مسخره هیدست هان خودش

 یهم نداشت را خال یادیز یوسط اتاق که جا ارغارشانیبودند که دست در دست  نیهمه هم منتظر هم انگار
 .کردند، و مشغول تکان دادن خودشان شدند
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 .پسره نیا وونستیهم بعد رفتن فرهاد و پرستو وسط، کنارم نشست و با خنده گفت: د ریام

 .وره داره دکتر جونبه مشا ازیو گفتم: ن دمیخند

که با خم شدنش به سمتم در هوا رها شدند:  شیشانیپ یجلو یبا رقص موها دیکرد و دلم رقص یابامزه اخم
 بانو؟ نیدیافتخار م

 .رونیپرتمون نکنه ب یجبار میمواظب باش دیرا در دستش قرار داده با لبخند گفتم: با دستم

 .میو هر دو وسط رفت دیرا کش دستم

 .میتکان خورد یرا دو طرف کمرم و به آرام شیهااش گذاشتم و او دستشانه یرا رو میهادست

 .دیگنجیدر باورم نم گاهچیه یحجم از خوشبخت نیا

آن هم در کنار  رم،یرا جشن بگ میشب عروس یروز کردم،یفکر نم چوقتیهم ه میسالگنوزده یاهایدر رو یحت
 .ذهنم از نامش یخال یصفحه یمرد پرکننده

 .یاز خوشبخت یاز قبول حجم بزرگ زیدر حال انفجار بود و سرر قلبم

 !چه وضعشه؟ گهید نیما را به خودآورد: ا انیشا یکه صدا دمیچرخیکهکشان نگاهش جستجوگرانه م در

 !رقص آخه؟ گنیم نمیا به

و چطور متوجه  کردندیم مانبا لبخند نظاره ستادهیا یاکردم که همه گوشه نیریزده نگاه او و ساوق یچشمان با
 !خلوت شدن اطرافمان نشدم؟

 میسرعت سرجاو من به دندیباباکرم رقص ییرا گرفت و دوتا یوسط و دست عل دیبا اتمام حرفش، پر همزمان
 .نشستم

 .کردیم شیهم که خوب همراه یچقدر هم وارد بود و عل وانهید

کردم به خاطر از کنترل خارج شدن اوضاع و  یرخواهتشکر و عذ یو از جمله جبار نیاز صرف شام از مسئول بعد
مراسم ازدواجم که از نظرم  یناراحت نبودم از سادگ یو من سرسوزن میراه افتادکرده به طرف خانه به یخداحافظ
 یکه حت ییایدن نیو خوشحال بودند درا دیدرخشیها مدر چشمان بچه یبرق شاد یوقت شد،ینم نیبهتر از ا

و حواسشان  دهندیم تیها اهمهستند که هنوز به آن یرها به فرزندانشان رحم ندارند، کسانپدر و ماد یبعض
 .توجه دارند ستیدر فصل کوتاه کودک یاکه نوبرانه شانیهالب یبه لبخند رو

به  میاهایو من در رو میکردیبعد مامن آرامشمان بود، حرکت مکه من یاطرف خانهبه نمانیب یبایسکوت ز در
 دانمیو او را اما نم کنمیو روزها را در انتظارش شب م ریام یخانم خانه شومیپس م نیکه ز دمیشیاندیم نیا

 .بود مانیرودنباله یبه آرام سروبرو بود و کاروان عرو یرهیخ شینگاه جد یزیدر فکر چه چ

آمد  رونیسرعت از اتاقکش ببه اندنمیبابا کرم با د هالیاتومب یآپارتمان که پارک کرد، قبل از توقف باق مقابل
 .گرفت ریرا از ام چییگفت و سو کمانیتبر یو با خوشحال
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 .کردیقل مدر وجودم قل بیعج یطرفمان آمدند و حسبه نانشانیشدند پشت هم و سرنش فیرد هانیماش

 یمتاهل یدهیچیپ یایبه دن وستنیو پ هایمثل کنده شدن از عالم مجرد یو حس یتوام با دلتنگ نیریش یاحساس
 .هاتیاز مسؤل یاریبس رفتنیپذو

 یاهیعار یمهار کردم و با لبخند م،یگلو نیبودند از بغض سنگ ستادهیبه صف ا میهاکه پشت پلک ییهااشک
 .به پا بود ییتکشان را دادم و در قلبم اما غوغاجواب ابراز احساسات تک

را که  یو من به پشت نگاه نکردم تا مقاومت میرفت یبطرف التمام شد، به مانیکه خداحافظ یقیاز دقا بعد
 .دم آخر نشکند نیسرسختانه حفظش کرده بودم ا

 .آمدیام باال نمافتاده ریو سر به ز شدیاش فشرده مدستان بزرگ و مردانه انیداغم در م دست

دم و او هم در سکوت بو امدهیچیافکار درهم پ نشیبه آپارتمان، مشغول گز دنمانیکوتاه رس قیتمام دقا در
 .کردیم میهمراه

 .رسدینظر مبه باتریمان در شب زبردم که خانه ینکته پ نیبرق را که زد من به ا دیو کل میخانه شد وارد

 .کوچکمان داده بود یبه خانه یخاص ییبایز یسادگ تیلوکس و مجلل نبود و اما در نها مانیزندگ لیوسا

بزرگ  یو دو مجسمه وار،ید یبزرگ رو یونیزیو تلو وارید پیبزرگ ک یساعت دست مبل کرم رنگ و کیرا با  حال
 .کرده بودم م،پریدوست داشتن یانویکشاورز بود، و پ یمرد یگریدر خود فرو رفته و د یکودک ریتصو شان،یکیکه 

نتخاب ا دیسف دش،یسف یهانتیرا با توجه به کاب لشیتمام وسا امیشگیهم یقهیکه طبق سل امآشپزخانه
 .کردم

و در  کردمیپا و آن پا م نیو من پشت سرش مضطرب ا دیچرخیو نگاهش به اطراف م ستادهیسالن ا وسط
 .آوردیداشت از پا درم م گرید یقیاسترس دقا یوقت د،یگنجیام در نگاهم نمخانه ییبایحاضر زحال

طرفم آمد به د،ید میهایهجوم دلنگران انیمرا معطل م یووقت دیسرعت چرخشد که به بتمیمتوجه غ ایگویالحظه
 شیکوتاه تا چشمانش را باال رفت و در نگاه جد ریام گذاشت و نگاهم به زحمت مسچانه ریو انگشتش را ز

 .نشست

گل بودن  یپوچ را به اجرا گذاشته بودند برا ایگل  هیشب یزیدر چشمانم و چ کردندیم یباز شیهامردمک
 یبه ملس ختهیکه آم نیریسکوت ش نیقصد شکستن ا کیچیبود و ه دایهو میچگاز دستپا یحدسش که به راحت

 .میزن شدن بود، نداشت هیشب یحس

تا در چمنزار  رفتیام را نوازش کرد و نفسم مانحنا گرفتند و با شصتش گونه یکم شیهالبخند زد که لب ایگو
 ریمبهم شد جز تصو زیچهمه دار شدند وزنگ میهاکند و گوش یگوشیداشته شدن بازسرسبز دوست

 ییرا تا شناسا شیهاستاره ینهدانه دا کردمیقلبم، رصد م یشده میمقابلم که با تلسکوپ تنظ یهاچالهاهیس
 .هابلند اقبالم را در آن یکنم، ستاره

را در  یپرنور خوشبخت یو سخاوتمندانه ستاره یشب چشمانش آنقدر صاف و شفاف بود که به راحت آسمان
 .را در چشمانم نشاند بخشتیرضا یاز لبخند یکرد و طرح شکشمیطبق اخالص پ
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 یخواب که درش باز بود و روتختطرف اتاقمجوزش را صادر کردم که دستم را گرفته و مرا با خود به ایگو
ره غو من چشم ختیرنگ مزه ر نیبابت ا نیریگذاشته بود، برد و چقدر ش شیرا به نما غشیزنان قرمز جچشمک

 .نرفت یگرید زیچ دیرنگ نشست و دستم به خر نیاول به هم یرفتم و اما دلم در لحظه

 .گرفتیم یگریرنگ د نمانیب یبوده و نبوده لیمسا یهمه یجدا میبرا ریپس ام نیز

بود که شکر لبخند را برلبم نشاند و چشم فرد نشسته لب تخت  یملموس یچه واژه شدویامشب شوهرم م از
 .به فرهنگ لغت نبود ازیخوانا بودند و ن یاورطرز شگفتچشمانش امشب به دیو سف اهیبرق زد و س میروبرو

جون هست که مژده ادمیگرمان هستند و و لبخند نظاره تیجون اکنون با رضاناصربابا و مژده کردم،یم احساس
روبرو  ریقاطع ام یبه نه یوقت دفشر یکه قلبم را م ریبا نشان دادن عکس انواع و اقسام دختران به ام یوقت

 یخنده دست در گردنش انداخته چشمک با ریو ام دنیزنت نم گهید ،یشد ریپسر پ زدیکالفه غر م شد،یم
 «مهیا، مامان ، من که تازه اول جوون »گفتیو م کردیام محواله

به  بردیو دست مبرسد  انیشب قشنگ به پا نیا داشتیداشت که دوست نم انیدر قلبم جر بیعج یحس
 .را کش دهد هاهیساعت تا ثان

 تازکهیجوالن دادن، اسب  یبودند و با سکوتشان اجازه مانیگر خوشبختخانه با لبخند نظاره واریدر و د ییگو
 .دادیشدنمان م یکی یوجود تازه جان گرفته یگرما انیعشق را م

که بازدمم را به  گرفتمیاز موها قیعم یفرو برده دم میرا در موها اشینیها آزاد کرد و برا از بند سنجاق سرم
 .قهقهرا برد

نکشم  غیپرکرده بود و دستم چنگ زد لباس را تا ج نمانیکرکن ضربان پرشتاب بگوش یرا صدا نمانیب سکوت
 .کردیم یکیکه روحمان را  یاز شکوفا شدن حس

صبر  یز شدت خواستنش و هردو به قدر کافو تنم گرگرفته بود، ا دادیتبدارش گوشم را قلقلک م یهانفس
 ...هامهیآرامش ثان یآرام... برا خوامتی: ممیکرده بود

ها منتظرش بودم.کلماتش که سال یبه آرامش دنیرس یبرا خواستمشیو من هم م دمیبسته ، لب گز چشم
 !لرز کرده بودند: اجازه هست خانمم؟

 یریکرد و چشمان به س اریمغزم را هوش خورد،یخوابمان متاقا یباران که به پنجره یهاشلپ قطرهشلپ یصدا
 .از خوابم را گشود دهینرس

 ختهیباران آم یبخش بود، صبح را با صداو چقدر لذت یداشتنزمستان دوست نیا دیکشیآخرش را م یهانفس
 .یآغاز کن ،یاستقبال خواب رفته بودگذاشته به اشنهیکه سر بر س یمنظم کس یهابه نفس

 .پوشانده بودش افتاد و لبخند برلبم نشست اهیس یتکه تکه یکه ابرها رهینگاهم به آسمان ت شیهادست نیب از

آرنجش برداشتم و برخواستنم همزمان  یسرم را از رو یآرامشب قبل به یاز خستگ یناش یرخوت و سست با
 .که گفتم یدلم و آخ آرام ریز دنیکش ریشد، با ت
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آلودش درجا خواب یکه صدا سیطرف سروخم کردم و قدم برداشتم به یم و کمرم را کمشکمم گذاشت ریز دست
 شد؟یبا او نبودم: چ ییروبرو یخشکم کرد و من هنوز آماده

خارج شد وانگار خوابش سبک بود  میکه از گلو یدردناک یخاطر آن کلمهو خودم را سرزنش کردم به دمیگزلب
 .آرامم برخواست یکه با صدا

 .را که برداشتم، سدشد مقابلم یراندم و قدم بعد رلبیرا ز یچیه

 امینیربیمعتادم کرده بود، ز بیعج شبیمقابل چشمانم را پوشانده بودند و عطر تنش که از د میاز موها یادسته
 .زد

دلم را به  شیشانیپ یشده و نامنظم رو ختهیر یو موها ردیرا باال آورد و خم شد تا مقابل صورتم قرار بگ امچانه
 .گرفتندیم یباز

 ؟یدار گفت: درد دارخش ییرا در نگاهم غلتاند و با صدا شیهازل زد در چشمانم مردمک تیجد با

نداشته باشد: نه  یبرخورد اهشیس یهالهیبود که با ت نیا میبازکردم تمام سع یچشم بستم و وقت یالحظه
 .ریام

 دکتر؟ مید که بازهم گفت: برباش دهیآنقدر آرام بود که شک داشتم شن میصدا

 یزیچ ر،یاخم کرده گفتم: نه ام داشت،یکه دست از سرم برنم یریآشفته و ام تیاز درد دلم و آن وضع کالفه
 .برم حموم خوامی... مستین

را کردم که صاف  میو من هم تمام سع دینگفت و از مقابلم کنار کش یزیچ گریبود که قانع نشده و اما د دایپ
رم تا حساسترش نکنم.نگاهش را پشت درب حمام جا گذاشتم و بعد از ورود دوباره کمر تا کردم، بلکه قدم بردا

 .کم شود شد،یم شتریکه انگار هر لحظه ب یاز درد

کنم و در تمام مدت حمام کردنم،  دایپ یکه احساس بهتر یرا پر از آب کرده، آنقدر در آب گرم ماندم تا زمان وان
 یبود و من چه فاصله نیریش یبود و چقدر لذت لمس خوشبخت میهاپهن لب یلم، لبخندد ریدرد ز انیدر م

 .به آن یابیدست یبودم برا مودهیرا پ یادیز

از ذهنت  یاو گوشه رقصدیم میپرتگاه همراه با نس یکه طنازانه لبه یوحش قیشقا دنیچ یایهمانند رو درست
 ...فشیلط یهالمس گلبرگ یبرا دهد،یرا قلقلک م

 آرام؟ یشد، به گوشم: خوب ریآب و فکر ت یاهویاز ه شیخود آورده و صداکه به درخورد مرا به یاتقه

 لمیژکوند تحو یلبخند میایحیآب گرم، رنگ انداخته بود و اما قلب ب ریرا ز میهااز شرم که گونه دمیرا گز لبم
 .امیداد: آره... االن م

قلهک بودم، حوله و  یدر خانه ریکه با ام یقبل یبازهم مثل دفعه آب را بسته به رختکن رفتم و سرعتبه
 .را فراموش کردم میهالباس

 !!!کجا شبیشب کجا و دو صدالبته که آن شدمیم یاو بود، من دچار فراموش یوقت انگار
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نشست و  میشانیپ یمتوقف شد و دستم با قدرت رو زیآورخت یزده روو شوک دیام به اطراف چرخدرمانده نگاه
 .خدا یلب زمزمه کردم: وا ریز

 .را امشدهفیضع یرا آورده بود و خدا لعنت کند حافظه میهالباس

 .ستیریمرد آدم غافلگ نیو ا کردمیدر چشمانش نگاه م چطور

شده در وجودم فروکش کند تا  ریسراز جانیخودم تا ه یبرا دمیزمان خر یو کم دمیپوش یرا به کند میهالباس
 .با او را داشته باشم ییبروتوان رو

رنگم نشستم  دیتوالت سف زیم یصندل یو رو دمیکش یراحتآمدم، در اتاق نبود و من نفس رونیاز حمام ب یوقت
تر کرده بود، و رنگش را شفاف آمدیبه چشمانم م یام که حسابرنگ داده شده رییتغ یو مشغول سشوار موها

 .یگقشنگ و رن یهاشدم.درونم پر بود از حس

 یخاطرآسوده کیرا آرام کرده و  شمیپر تشو الیسرراهمان نبود، خ یمانعچیمال من بود و ه گرید ریام نکهیا
 .برجانم نشانده بود قیعم

محو و  یو با لبخند نهیبه سکه بود، به اتاق خواب رساند و دست ییسشوار او را از جا یکه صدا دینکش یطول
 .شد امرهیداده خبه چارچوب در  هیتک فتهیش یچشمان

سشوار در مقابل  یشانه رها شدند و گرما یرو میو صدا که قطع شد، موها دیقرمز رنگ لغز یدکمه یرو دستم
 .نقش بسته صفر بود نهیساطع شده از چشمان مرد در آ یگرما

 میهاشانه یو دست رو ستادیسرم اکه قدم جلو گذاشت و پشت زدندیدودو م نهیدر انعکاس آ چشمانمان
 .گذاشت

چسباند و دلم  ینیرا گرفت و به ب میاز موها یاخورد و خم شده رشتهچرخ میموها یکنده رو نهیاز آ نگاهش
و بازدمش را حفظ کرد: رنگ موهات  دیبلع صانهیچشمانش گذاشت و نفسم عطرش را حر یزده دست روخجلت
 .قشنگه

تا از  دمیو لبم را به دندان کش زدیهزار م دور یبسته بود و ضربان من رو شیهاهمانطور خم و پلک سرش
 .مال خودم یشد گهینکشم: د غیحال خوب ج نیا یخوش

 !... دلم به حالتون سوخت جنابمی: چه کنزیبرانگرخوت قیدقا نیهم بد نبود در ا طنتیش یکم

 .دیباال پر شیو ابروها ستادیباز شدند و صاف ا چشمانش

در خونمون از  یگشاد گفتم: پاشنه یرا کنترل کنم و با لبخند میصدا جانیکردم لرزش سرشار از ه یسع
 .دستتون به فغان افتاده بود

 .بانو نیرا لمس کرد و با لبخند گفت: منت برسرمان گذاشت قرارمیب یهاو شانه یپر شد از مهربان چشمانش

 .میرفت ام گذاشت و دستم را گرفت و باهم به آشپزخانهشانه طرفکیرا جمع کرده  میموها
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پر کرده بود و حال آدم که خوب باشد مدام فکر  شیرو یمقو یهایبود و از انواع خوراک دهیصبحانه را چ زیم
 .ستیخوب و عال زیچکه همه کندیم

 !بود نامش؟ چه

 ...یی... قانون فنگ شوهان

 یگرفته یهوا یو حتخانه را به خنده انداخته بودند و حالم خوب بود  جانیب لیوسا یهمه ییگو میخوشحال
 االن آرام؟ یلذت بخش بود: خوب میاول صبح هم برا

 .نگاه کردم دیدیم ونیزیپا انداخته تلو ینشسته و پا رو ییرایکه در پذ ریلبخند به ام با

 .را به خودمان دو نفر اختصاص داده بود و به مطب نرفته بود: بله که خوبم امروز

 ؟ی... درد نداریعنی... زهیچ -

 ؟یندار یآرام شده بود: نه...اصال مگه تو کار و زندگ گریو دردم د نیریش ییایحیاز ب دمیگز لب

را در  اتشیشانه و کتفم گرفته بودم بلندش کردم تا محتو نیرا ب یقابلمه برنج رفتم و همانطور که گوش طرفبه
نقشه پشت  ی. هدهیرمو کشجو دی... امیکنیم یواسه خودت زندگ یکنم: چرا بابا... خوب دار یابکش خال
 .نفس بکشم زارهینقشه. نم

 .نکن تیپس شکا یخودت خواست -

 .در و ان در تماس را قطع کرد نیصحبت از ا یکرد و بعد از کم یاوهوم

و صورتش را کنار گوشم  دیدورم تن چکیهمانند پ شیهاکه دست نیچتدارک ته یبرا ختمیبرنج ته قابلمه ر یکم
 طوره؟من چ ی: کدبانودیکش

از  یهاسال ییگشاهر دو از آن و انگار عقده میبود زیکه لبر یازیحس ن نیدر هوا مانده و من غرق ا دستم
 بود؟ نیریمتفاوت بود: ش شیها پماه ریبا ام روزهانیا ریشدم و چقدر ام میکردیدست رفته را م

 .کردم دییفرستادم و تا رونیاز سد لبم ب یام را به آرامحبس شده نفس

 یگفت: چ کرد،یم جیگرفته بود و مرا گ یرا به باز امییداغش قدرت شنوا یهاکه نفس یتیهمان وضع در
 گفت؟یم

که  رمیفاصله بگ کردیم قرارمیب بیکه دورم را احاطه کرده بود و عج یباال انداختم و خواستم از حصار تنگ شانه
 م؟یعسل کجا بر.. ماهاز سماجتش: جات خوبه. دمیتر شد و من لب گزآغوشش تنگ

 !ست؟یریمردم اهل غافلگ نگفتم

رخ  وعلفابیب یصحرا انیدر م یاهمانند جوانه یشویذهنت م یهایمشغولدل الیخیکه ب یزمان درست
 .دونمی: نمدینمایم

 .مقابل چشمانم قرار گرفت طیخارج شده مرا به طرف خود چرخاند و دو بل تیاز آن وضع باالخره
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... میپرواز دار دیاون کاغذها و چشمانش در تردد بودند که با لبخند گفت: سه روز قبل از ع نیم بنگاه مبهوت
 ...هیترک

هستم،  دنشیو درحال د دمیکه شن یزیاز چ نانیاش را هضم کنم و بعد از اطمتا گفته دیطول کش هیچندثان
 اشرهیکه عاجز از ابرازش بودم، خ یقدردان ایدنکیو دست بردهان گذاشته با شوق و  دیاشک در چشمانم جوش

 .شدم

 فراموش کردم؟ یمحو برلب و همان نگاه جذاب گفت: فکر کرد یرا باال انداخت و با لبخند شیابرو یتاکی

 .برخود مسلط شوم یکردم کم یرا پس زدم و سع دگانمیشوق مقابل د اشک

بود  یرا دور گردنش حلقه کردم و چقدر راضنداشت را کنار زدم و دستانم  ییمن و او جا انیم گریکه د یخجالت
 .میهاطنتیش نیاز ا

 .یاالعادهکردم: تو فوقاش نشاندم و زمزمهبرچانه یابوسه

اش گذاشتم و از شانه یرا دور کمرش حلقه کرد و من سرم را رو میبرکمرم انداخته بلندم کرد و پاها دست
 ریو هوا آنقدر سرد نبود که نشود ز دیبارین نرم و پراکنده مبعد!!!بارا یو غذا بماند برا میآشپزخانه خارج شد

 ای: بیکردیم هیهد تیهاهیرا به ر ،یدیدویم الشبه دنب دیبعد باتازه شده را که من یو هوا ستادیا یالهنعمت
 .گفته تا تمومش نکردم نرم از شرکت دیباال حاال آرام... ام

 .گذشتم ابانیرا زده ازعرض خ نیماش موتیزدم و بعد گفتن باشه، ر یتکخند

 .باشد دمانیع دیبود امروزمان مال خودمان و خر قرار

 .که نشانم داد،شدم نیریاتاق ش یکردم و راه یاحوالپرس ینیخانم حس با

آن  ایدستش که گو ریز یزل زده بود به نقشه شیشانیپ ینادر رو یزده بود و با اخم مهیخ زیم یرو چنان
 .جانیب ایاونم با اش ستا،ین ی: دعوا افتادن کار درستکردندیم دایشان راهشان را پخود دیصاف با یهاخط

که به خون نشسته  یو چشمان یو دست به کمر برد و با خستگ ستادیاو را از افکارش جدا کرده و صاف ا میصدا
 .شهیم زیبودند، گفت: بخدا داره صبرم لبر

دستش را گرفتم و گفتم: خوب بسپر  آوردم،یاز آن سردرنم چیهکوتاه به نقشه که  یشدم و بعد نگاه کشینزد
 .از مهندسا یکیبه 

از  شتریبه بدنش گفت: نه بابا. آخر ساله همه سرشون شلوغه. اونا ب یکرد و بعد از دادن کش و قوس ینوچ
 .رنیمن درگ

 .که در اتاق زده شد شیدلدار یبرا میبگو یزیو خواستم چ چاندمیرا پ لبم

 ...وارد شد: خانم یمهندس انور دشییکارش گرفتم و با بفرما زیا از مر  امهیتک

 .دیباال پر شیدر نطفه خفه شد و ابروها دنمیبا د اشجمله
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 .آمدیمرد خوشم نم نیچرا از نگاه ا دانمینم

 نیداشت ی: کاریگذراندیراازنظر م تیکه خود به خود به خودت شک کرده سرتاپا زدیبه آدم زل م یجور
 دس؟مهن

 .از من برداشته شد و من موفق به آزاد کردن نفسم شدم نیریش یبا صدا اشرهیخ نگاه

بهت چشمانش، لبش به خنده گشوده  یبه جا نباریزد و ا مهیخ میدر لحظه از من کنده شد و دوباره رو نگاهش
 .دنتونیلحظه شوکه شدم از د هی دیشد و گفت: سالم خانم. ببخش

 نیداشت یشد: کار میناج نیریجا خوش کرد و جواب سالمش را دادم و دوباره ش میابروها نیماب زیر یاخم
 !؟یمهندس انور

 دیآمد و گفت: ام کتریرا جمع کرد و نزد شیرا که با حرص ادا کرد، مهندس نچسب مقابلم دست و پا اشجمله
ناظرش من  دم،ین انجام مم شوی... بقنیکار دار رونیب نکهیاز نقشه نمونده و شمام مثل ا یادیز زیگفت که چ

 .کنم کاریچ دیبا دونمیبودم، م

 مانیرفتن برا رونیامروز هم فرصت ب کنمیگمان نم آمدیرسانده بود که اگر نم مانیکردم که او را برا خداروشکر
 .شدیم ایمه

: خدا میزد نرویبلغور کردم و هر دو از دفتر ب یخداحافظ نشینگاه سنگ ریپهن تشکر کرد و ز یبا لبخند نیریش
 .بده رشیخ

 .غربزن یشوهرت چقدر به فکرته، از سرساختمون بهش زنگ زده خبرداده... حاال تو ه یدیزدم و گفتم: د لبخند

 .و گفت: آره بخدا... قربونش برم من دیخند

 ...خوبه حاال توام -

 گم؟یمگه دروغ م -

 .کردمیم سطهاوای... من بودم دوساعت داشتم پدربزرگشو از اون دنزمینه عز -

سرش  روزانیا یانور چارهیاش زدم: ببرگونه یانازک کرد ، که دست در گردنش انداخته بوسه یچشم پشت
 .منم شد ریشلوغه، پاگ یحساب

 .باشه یخورد، خدا ازش راض یدرد هینچسب بودن، به  نیآره، در ع -

 دیسف یطور کل قطع شده بود و ابرهابه شیپ یجان ساعتو باران کم میبود دهیرس نیبه ماش گریکرد و د یفکر
 .دادیآمدنش را م دینو رهیت یاز پشت ابرها دیداده بودند و انوار پرنور خورش لیوسعت آسمان را تشک نیشتریب

 دونمیآرام، نم هیمرد محترم یدر چشمانم گفت: انور یجد یگذاشت و با نگاه لیسقف اتومب یرا رو دستش
 .ستین یآدم نطوری. اصال اکردینگاهت م رهیخ نطوریشد که ا یچ دنتیبا د

 .شد ریکه د میواال... سوار شو بر دونمیگفتم: نم الیخیباال انداخته، ب شانه
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برنامت  دیع یکردم: برا تیافتتاح شده هدا یبه تازگ گفتیم نیریکه ش یدیاز مراکز خر یکیرا به طرف  لیاتومب
 آرام؟ هیچ

 .لبم نشست و گفتم: مسافرت یرو شیدوروز پ یادآوریاز  یلبخند

 !؟ییبه طرفم برگشت و در همان حال گفت: تنها مبهوت

اش بودم: ورژن بچگانه نیا ریکرد و من اس ابانیرا به خ شیو رو دیگذاشته، ابرو درهم کش نهیدست برس سپس
 .نیمعرفتیب یلیخ

عسل... ماه میبا خودمون ببر ... شما رو هم...دیبا یعنیپخش شد و گفتم:  نیکوچک ماش یدر فضا امخنده
 !خانم؟

 .که داده بود، شد یسوت یباز و بسته شدند و انگار متوجه شیهابه طرفم و لب دینگذشت که چرخ هیثان به

 ن؟یبر نیخوایگفت: ا، اصال حواسم نبود. حاال کجا م یارا خاراند و با لحن با مزه سرش

 .هیمردم، گفتم: ترک یریپذتیاز حس مسئول رفتیو دلم غنج مبود  دایکه آثار خنده هنوز در لحنم پ یحال در

 م؟ینر یخوایکه جگرم را سوزاند: حاال م وانهیدخترک د دیکش یآه

 .همراشون میماهم بر دیشمالشون، شا یالیبرن و خوانیم نایدخترخالش ا گفتیم دینه بابا، ام -

 افهیول و قرارشونم گذاشتن و اونوقت واسه من قبه او انداختم و گفتم: ها، پس بگو!!! خانم ق ینگاهمین
 .یریگیم

 .فرق داشت میرفتیحاال اگه باهم م -

 .عروس بد یزدم و گفتم: ا یتکخند

 ...گهینکن د تیسرتکان داد و گفت: ا، آرام، اذ کالفه

 ؟یخوب ترش نکن... از فرهاد خبر دار لهیدستم را باال بردم و گفتم: خ کی

 .نیل تدارک عروسمشغو گفتیمامان م -

 کردن؟ دایخونه پ -

 .محل کارشونم باشه مارستانیب کیمناسب که نزد یجا هیدنبال  گردنینه هنوز... دارن م -

 .به او بزنم یسر دیفرصت با نیو در اول خبرمیوقت است از فرهاد ب یلیگفتم و فکر کردم که خ یآهان

 .بودند کیو ش ییهم فضا هامتیبود و البته ق و بزرگ کیالعاده شفوق گفتیم نیریکه ش یدیخر مرکز

عالوه برلباس،  نیریرنگ جلو باز که مناسب فصل بهار باشد، اکتفا کردم و اما ش یامانتو قهوه دنیبه خر من
 دهیبدبخت را به چالش کش دیعابر ام نطوریدر خانه نداشت که ا زیچچیو انگار ه دیخر شیآرا لیهم وسا یکل

 .بود
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را بردارد و خودم هم به  نشیطرف شرکت راندم تا ماشبود، به نیرینفع شبه زشیچکه همه یدیاز خر خسته
 .خانه بازگشتم

را  دیساک خر نگ،یدر پارک نیو بعد از پارک کردن ماش دیبخش ییرنگ شب به جنب و جوش روشنا آسمان،
 .گرفته داخل ساختمان شدم

دوخته شده بود به صورتش، قصد سالم کردن داشت  ایگوکه  یبرخواست و با لبخند دنم،یبه محض د باباکرم
 .دییگرفتم: سالم بابا، بفرما یشیکه پ

 .االن اومدن نیدکتر هم هم ی. آقایسالم دخترم. خسته نباش -

که در  دیایب نییطرف آسانسور رفتم و دکمه را زدم تا پابه سرعت برلبم نشست و بعد از تشکر از او به لبخند
 .به صدا درامدلحظه تلفنم  نیهم

 !!!ستیک دانستمیم

تماس را زدم و همزمان  یبرقرار یافتاد خوشحال از درست بودن حدسم، دکمه یگوش نینگاهم به اسکر یوقت
 .آمده بود، رفتم: سالم عشقم نییداخل آسانسور که پابه

 شما؟ ییخانم. کجاگفت: سالم  شد،یآواتر مبمش که از پشت خط تلفن خوش یدر گلو کرد و با صدا یاخنده

 .خوب یجا هینگاه کردم و گفتم:  نهیداخل چشمانم در آ یهاچشمک ستاره به

 .تابهیب یخوب شما بغل آقاتونه که حساب یخانما... جا یشد طونیتر شد و گفت: شاش واضحخنده نباریا

 .خونم فرستادم: آرام یهارا به گلبول شیهاواژه به واژه ینیریبستم و ش چشم

 .اش چشمانم را گشود و متعاقب آن درب آسانسور باز شد: جانمآرام و نجواگونه یصدا

 ؟ییرا گرم کرد: کجا میهاگوش قشیعم نفس

 .خودش گفتم: دم در یهمان آرام به

 .انیکه در آپارتمان گشوده شد و قامتش نما دینکش هیثان به

 .تماس گرفت ستادهیمان دم در اه دنمیو ند دنیهنوز تنش بود و انگار به محض رس رونیب یهالباس

 .و درب را پشت سرش با پا بست دیاز کنار گوشم سر خورد، و دستم را گرفته مرا به آغوش کش دستم

قلبم از کار  یباطر نمتیتو باش... نب ام،یخونه ب نکهیو زمزمه کرد: قبل از ا دیکش قیعم یگوشم نفس کنار
 .فتهیم

دستش بلند  رینشاند و سرم را از ز میشانیاش اخم برپو اما جمله شیبایز تینهایلذت شدم از توجهاته ب غرق
 .نشنوما گهیکرده، نگاهش کردم: د
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فرستاد و گفت:  میرا در موها اشینیرا باز کرد و ب یکرد که تنش را به لرزه انداخت و گره روسر یزیر یخنده
 .نداره آرام یعطر بهارت تموم

پربود از حس  میهاهیدر آغوشش حل کردم.ثان شتریزدم و خودم را ب اننمیب رینظیبه آرامش حس ب یلبخند
کنار مدرسه گل  واریداده به د هیمعشوقشان تک دنیرا از د یرستانیدختران دب یهاکه گونه یهمان ،یعاشق

 یکند و تمام تنشان غرق لذت عاشقیم دادیپوستشان ب ریز یو خوش زدیریو در لحظه قلبشان فروم اندازدیم
 .افتدیم یداشتندوست یبه لرزش

در  میهاو انعکاس خنده مودمیپیمردم عرش خدا را م یبودم که با هر کلمه یهمان نوجوان لیاکنون تمث هممن
 م؟یکن دیخر هیهان یبرا میفردا بر ری: امشدیکهکشان پخش م

ضبط شده  ییو صداها کردیپخش م کیکالس یکه کمد ونیزیتلو یرهیبود و هر دو خ شیعضالن یبازو یرو سرم
 .می: برکردندیخنده را در فضا پخش م شهیمدام از حرکت هنرپ

 .نگرانم کرد یکم نیو هم کردیرا منتقل نم یحس چیه شیصدا

 شیهاهم نتوانسته بود، به لب ونیزیطنزپرداز داخل قاب کوچک تلو یکه حت شیجد یرا چرخانده به چهره سرم
 .انحنا دهد، نگاه کردم

 یاز هرحس یکاشت و اما چشمانش هنوز خال میشانیبرپ یابوسه یآرامآورد و به نییسرش را پا امرهیخ نگاه
 .کنمیاصال فکر هم نم هیبه اون قض ریبودند: ام

 .را از برق چشمانم داشتند میهاحرف یقصد کالبد شکاف ییگو شیهامردمک

 .بود ادامه دهم منتظر

آسوده کند،  شهیهم یقانع کننده که فکرش را برا یحیزدم تا بتوانم توضو پلکفرستادم  رونیب یرا به آرام نفسم
و اگر خدا بخواد خودمون  میخانواده شد هیداشتم اشتباه بود... ما االن  لیکه اون اوا یفکر دونمیم ریبدهم: ام

 ...صاحب بچه

 .دمیبستم و لب گز چشم

 یستیرا از طرف بهز رشیپذ طیبود که نه شرا نیا قتیحقاما  میرا دوست داشت شگاهیآن آسا یهاهر دو بچه ما
اگر هم از نظر  م،یقبول کن یرا به سرپرست هیو هم هان یهم عل یزندگ یدر ابتدا میتوانستیم نکهیو نه ا میداشت

ها امکان بچه نیکه ماب یمشکالت م،یشد فرزندخودمان که صاحب  ندهینبود، ممکن بود در آ یمسائل مشکل نیا
هر پونزده  یبرا ی. به هرمناسبتزارمیواسه اونا کم نم یزیمن االنم چ ری: اممیرا حل کن دیایوجود بداشت ب

 .خوب شدم گهی... باور کن که دششونیپ رمیو م رمیگیم هینفرشون هد

قرار داد و گفت:  اشنهیس یو سرم را رو دیپرده انداخت و نگاهش مهربان دور صورتم چرخ دگانمیمقابل د اشک
 .یخوب بود شهیهم تو

ها بچه یاست و باق دیدم ع گفتیگرفتم و با تذکرش مواجه شدم که م یرا از جبار هیهان یآن روز اجازه یفردا
 .شان را ببرمهمه توانستمیکه نمو اما من شوندیم نیغمگ
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 .بود یاخودم هم گرفت و کاش چاره دل

خوابگاه جا گذاشتم  یکه دم پنجره ییهاپرکرد از حسرتچنگ زد و چشمانم را  میبه گلو کبارهیبزرگ به  یبغض
و  دمیخریم خواستمیکه نه، هرچه م ایها را با خود همراه کنم و از بچه یکیگرفتم من بعد هر بار  میو تصم

 .آوردمیم شانیبرا

 .دیفرمان درا پشت  ریام یکرد وقت یام بود و چه ذوقسالهدخترک پنج یخوشحال یاز سراجبار برا میهاخنده

 .ریگفت: عمو ام غیشد و با ج ریجاگ نیعقب ماش یدر صندل سرعتبه

 .و گفت: جان عمو دیکرد و لپ کوچکش را کش یبلند یخنده ریام

نشدن من بود: دلم تنگ شده  ییخاطر هواداشت و اندک مخالفتش بهها را همانند من دوستبچه نیهم ا ریام
 . بود برات

 .اش گرفت و گفت: منم دلم تنگت بود خانم کوچولواز گونه یاو بوسه دیچرخو  اوردیطاقت ن نباریا

 شده؟ یزیشد: چ یجد یبه من کرد وحالت صورتش به آن ینگاه

 .میرا از گذر آن بغض مزاحم صاف کردم: نه، بر میزحمت صدارا تکان داده به سرم

تعلل نکرد، و استارت زد: خاله  د،ید یشهربازرفتن به  یرا برا هیهان یهاورجه وورجه ینگاهم کرد و وقت مشکوک
 م؟یهم بر یسوارنیماش

 .بود: آره گل دختر دهیخودش را جلو کش یکم هایصندل نیو نگاهش کردم که از ب دمیچرخ

وقتا که باباش اون گفتیم دیهم داره؟ سع مایگفت: هواپ یجون بلندکوچکش را بهم کوفت و آخ یهادست
 .سوارشه مایهواپ بردشیزنده بود م

 .زشانیت ریبرداشتن شمش یتلنگرن برا هیکه منتظر  یهاآشوبهلعنت به دل اه،

 !!!ایدور فرمان مشت شد و خدا ریام یهاشد و فقط توانستم سرتکان دهم و دست نیسنگ امنهیس

 .آرزو نباشد یکودک یبرا مایسوار شدن هواپ ای یکه رفتن به شهرباز دیرسیفرا م یروز کاش

طالب سوار شدنش بود و من  دیدیرا که م یالهیو هروس دیکشیدستمان را م هیهان میدیکه رس یربازشه به
که حجمم را  یکوچک لیبودم و چقدر جالب بود، سوار شدن در آن اتومب شیپاهم ر،یام یهاخنده انیهم در م

 یواقع لیخودم که مسلط اتومب یگریو ناش یکنار یهانیاز برخوردش با ماش ختیریو قلبم فرو م آوردیکم م
گرمان نظاره یبا مهربان یفلز یهاطرف نردهآن ریو ام دیدیترسم را م یاز خنده وقت کردیغش م هیو هان راندمیرا م
 .بود

 یخودش و همه یخانم برا هیو بامشورت هان میگانه رفتو لباس بچه یبازاسباب دیبه مرکز خر یاز شهرباز بعد
 .میخوب درآمد رهمیام بیاز خجالت ج انیم نیو در ا میدیخر یبازس و اسبابلبا یها کلبچه
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 نیو ا میدیچ هیاز اسباب را دور هان یمیعقب جاکم آورد و نکه البته صندوق میمنتقل کرد نیرا به ماش لیوسا
 .شیهاو ذوق غیبود با آن ج یبچه بمب انرژ

با انتخاب  ریام یشدهکج یهااز لب میدیو چقدر خند میفتر  یتزافروشیرا به درخواست مهمان کوچکمان به پ شام
 یشده یکارچمن ینکرد.در محوطه یگریکه اصال دوست نداشت و به اجبارما انتخاب د جاتیسبز یتزایپ
بود نشسته بودم  نیرنگ یهابنفشه ازپر  شیجا یبه استقبال بهار رفته بود و جا شیشاپیکه به پ مارستان،یب

 .و منتظر فرهاد

 .هستم و متعجب شد نجایخبر داده بودم که ا بهش

شما » آن ریکه برام فرستاده شده بود و متن ز یعکس دنیکه باز کردم چشمانم گرد شد از د نستامویا یصفحه
 .خنده کریاست کیو بعد هم « مشهور شده قتیرف نی... ببمعرفتیب قیرف یریگیاز ما نم یکه خبر

 .عکس بزرگش کردمبرلبم نشست و با لمس  لبخند

همراه بودند و مسعود و آرش و ارسطو به ستادهیا یاسرمه کدستی ییهادر کنار هم با لباس دیو مهش مهسا
 .در کنارشان شناختمشانیکه نم گریدو پسر د

 .«نیاستار نو» چاپ شده بود شانیهالباس یگروه هم رو اسم

کل  فیبا تعر شدیو اما حضورش هم مصادف م میعذاب وجدان داشتم از دعوت نکردن مهسا به عروس یکم
کرد و اما  شیکار شدیم دینکرده بودم شا یرا باعنوان برادر معرف ریروز در دانشگاه اماو و اگر آن یبرا میزندگ
 ...حاال

 .فتدیاتفاق ب خواستمیبود که م یزیچ نیآخر نیرا درآورد و ا هیتا ته قض دادیآنقدر سماجت به خرج م مهسا

 نمیبیبرقرار نکردم و اکنون که عکسش را م یارتباط گریبودم د دهیکه تماس گرفته بود و نشن میبار دوسه
 .نیاند و چه بهتر از اخوشحالم که دوستانم باالخره در کارشان موفق شده

 .شدت کنجکاوم کردبه شانیکی یبودند، چهره ستادهیکه کنارشان ا یابهیدو پسر غر نیازب

 .آشنا گشتم یزیاش به دنبال چم و در چهرهرا زوم کرد عکس

 .به او داشتم بیعج یانگار کشش دانمینم

گرفتم  میرا خاموش کردم و تصم یگوش دم،ینرس ییبه جا یدر صورتش وقت حاصلیب یجستجو هیاز چند ثان بعد
 .دانلود کنم نترنتیرا از ا شانیهافرصت آهنگ نیدر اول

 .خسته برلب گفت: خونه هم داشتما یرت کرد و با لبخندخودش را در کنارم پ بایتقر فرهاد

 .و گفتم: سالم آقا دوماد دمیخند

 : چه خبر؟یدر لباس داماد زمیعز ییبامزه کرد و دلم غنج رفت از تصور دا یاخم
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دادم و گفتم: خبر  کردیم تشیپسرش بود که هدا ایکه گو نیلچرنشیو رمردیباال انداختم و نگاهم را به پ شانه
 .... فعال خبرا دست شماستریخ

 .میتاالر رزرو کرد دی... هشتم عمیمراسم هست ریو گفت: ما هم درگ دیکش شیبه موها یدست

 .میایو گفتم: چه خوب... ما هم تا اون موقع م دمیطرفش چرخذوق به با

 !شما؟ نیبریم فیکجا تشر یکرد و گفت: سالمت لیخودش را به سمتم ما یکم متعجب

 .به گردنم داده گفتم: ماه عسل ینازک کردم و تاب شیبرا یچشمپشت

 نیداشت ا یکاشت و چه ارزش میشانیبر پ یاشد و خم شد به طرفم و بوسه یغرق لذت و مهربان چشمانش
سپرد: پرستو  یبوسه که تمام وجودم آن حرف از سرعقده زده شده را که چشمانم را پراز آب کرد به فراموش

 کجاست؟

 .کنهی... خونه استراحت مفتهیامشب ش کرد و گفت: یپوف

 .گهید نهیهم نیخودم را خم کرده گفتم: زن و شوهر دکتر باش یبرلبم نقش بست و کم انهیموز یلبخند

خان  یعادت کن دیشد: با ییاز سرباال لچریو صاف نشستم و آن جوان باالخره موفق به عبور و دمیکش یآه
 .ییدا

 .اخ نشو بچهکرد و گفت: واس من ش یمصلحت یاخم

 .تازاندیافسار عقلم را در دست گرفته و م بیدلم امروز عج یمتفرقه عزم رفتن کردم و پا یهاصحبت یاز کم بعد

را در چشمانشان نشاندم و چقدر زود بود  امرهیزانو زدم و نگاه خ زانمیگل و گالب سرمزار عز دنیاز خر بعد
 ی... اما برا زهیاجازه گرفت... نگفت که بهمم نر شتونیومد پهمون روز قبل عقد ا ریکه ام دونمیرفتنشان: م

خوبه... از خوبم  زیچروزا همه نی... اخوندمکه مثل خودش به رفتارش آشنام، از حرف نگاهش تا ته خط و  یمن
جور  هی زیهمه چ یبدم، ول تیاهم سازهیدلم داره خونه م یکه گوشه یبه اون ترس خوامی... نمهیباالتر، عال

 .آروم و خوبه یخوب

... نیکتریشما به خدا نزد د؟یکنی: برامون دعا مدیقطره چک نیها گذاشتم و اولسنگ یشدم و دو دستم را رو خم
 یبرا یرمق گهیطاقت خراب شدن ندارم... د گهیخوب بمونه... د طورنیهم زیچهمه نی... دعا کننیزتریعز

 ...ساختن ندارم

 ونیام مبرهنه یخوشبخت... انگار پاها یلیدامه دادم: من االن خوشبختم... خو ا میهااشک انیزدم م یتکخند
بمونه... که خدا قدرت خوشبخت کردن تنها  داریپا یخوشبخت نیا نی... دعا کندارهیابرها قدم برم فیحجم لط

 .کسم رو بهم بده نیزتریو عز

 یبه رو یاو بوسه دمیبودند، پاش دهیکش ونمونیم یفاصله و دلتنگ ایدنکیکه  یاهیس یهاسنگ یرا رو گالب
 .بود نمانیب ییشوم از هرچه حس تلخ جدا یدر همان حالت ماندم تا خال یها زدم و کمآن
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و عطر بکرش را  دیگسترانیشهر م یرا به رو نشیچنیها و دامن چدرخت یرو دیخزیم نیپاورچ نیپاورچ بهار
 .رستادفیم مانیهاهیهوا چپانده به ر یهادر ملکول

 .گرفتندیو مردم در تالطم آمدنش تدارک جشن م دادندیم یتازگ یبو زیچ همه

 یداشتن سهم یدست پدر مادرهاشان را برا جانیها با هپهن بود و بچه ابانیها کنار خفروش یگل یماه بساط
 .دندیکشیکوچک م یهایاز آن ماه

که  یجوان یهایآن بود، و تمام دلخور یجز عمده یپولیعصر و دوره که تورم و ب نیا یهایتمام گرفتار انیم در
فاجعه  یعنی نیدر آن مرده است و ا یکه روح زندگ تفاوتیب یبا چشمان روادهیپ یداده به درخت گوشه هیتک
وجود در به یاساس ینقش یکاریباشند و ب یردگو سرخو یافسردگ یکه اعم قشر جوانش دچار نوع یاجامعه یبرا

 .شدیبودند، م دهیها خشککه مدت ییهاهرچند کوتاه سهم لب یااشت، بازهم خندهآمدن آن د

از افکار در جنگ بودند  ییایبا دن کیکه هر یاادهیتک عابران پتک انیاز م ،یراندیم یاگر به آرام ابانیکنار خ از
 .نوشت شانیز زندگا یطوالن یهر نفرشان داستان یبرا شدیبود، م هاشانیگرفتار ریو روحشان در تسخ

و هرلحظه  کردیم پیتا اشیگوش بوردیک یصفحه یرا تندتند رو یزیدرهم چ یاکه با چهره یهمان دختر مثال
که دوستش دارد و  کردیم یحال الشیخیپسر باالن داشت به دوست نیهم دیشا شدند،یچشمانش پرآبتر م

 دیرا با شیهاحرف یواژهکه واژه گنجدیل در ذهنش نمساخته و حا یابهیخود کت یبرا شیآبک یهااز تمام قول
 ...دلش یرانیدر معرض و یبهیکت یبرعکس حک کند رو

رفت و آمد عابران ، نگاه دوخته  یرهیو خ ستاده،یدو انگشت ا نیب یگاریبا س یاکه گوشه یسالانیآن مرد م ای
 یکند و او حت هیرا ته دشانیتا لباس ع بردیم هاداخل مغازهرا محکم گرفته و به شیهاکه دست بچه یبه پدر

 .به خانه بازگردد یخالدست ییرو هبا چ داندیرا ندارد.و نم نیهفت س یسفره لیوسا دیپول خر

کند قلبت را از  یخال یدرد و دل یبه اندازه دیتا شا ستین ینگاهت و اما همدرد یجا یاست در جا ادیز درد
 .کمرت را نشکند ش،ینیتا سنگ آن یرو یتلنبار شده یهاغصه

 .کنم یبزنم و خداحافظ یگرفتم به خاله سر میو تصم میپرواز داشت گرید دوروز

 .باز بود و من خودم را آزادانه در آن رها کردم میبرا شهیمثل هم آغوشش

 !سفره رو؟ یدیخاله، چ یذوق زده گفتم: وا نیسهفت لیوسا دنیو با د میهم به داخل سالن رفت با

مبل  یو رو میکامل بود، رفت شیهانیرنگ که س دیساتن سف نیسرا گرفت و باهم به طرف سفره هفت تمدس
 .مینشست زیکنار م

 د؟یچیسفره رو م دیهفته مونده به ع هیمژده هر سال  ادتهیو گفت:  دیدستم کش یرا نوازش گونه رو دستش

چقدر  کردند،یا حرکاتشان آب داخل تنگ را مواج مقرمز که ب یرا با حسرت تکان دادم و دنبال کردن دوماه سرم
 ...ستسفره برکت خونه نیمرجان ا گفتیم شهیبود: هم یدنید

 دیاومدن ع یبود، برا نطوریهم مونمیرا دردناک: کال از بچگ میدر قلبم فرو کرد و گلو زیت یخنجر د،یکه کش یآه
 .زارمیسفره رو م دیهفته مونده ع هی شهیهم ادشیرفته ب یبودم... از وقت الیخیذوق داشت، من اما ب یلیخ
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و  کردیم دارمانیدوبامداد هم بود، ب لیسال تحو یدور در کنار هم بودنمان افتادم... اگر لحظه یهاسال ادی
 .میخواب دور سفره جمع شو یبا چشمان تشنه دهیلباس نو پوش میمجبور بود

 .هیترک میریفردا مپاک کردم و گفتم: پس دهیگونه غلت یرا که رو یاش نشست و قطره اشکشانه یرو سرم

. زمیعز یسالمتگفت: به زدیموج م شیغم صدا انیکه در م یحرکت داد و با شوق میموها انیرا آرام م دستش
 .گفت بهم ییزایچ هی نیریش

 خاله؟ رهیدخترت زبون به دهن بگ نیبار ا هیو غر زدم: نشد  چاندمیرا پ میهالب

 .دخترم خانمه به تمام معناست یکی نیکرد و گفت: عوضش ا یاخندهتک

 گهیبمونم خاله... تا ده روز د شتیپ خوامیبه او فشردم و گفتم: شام م شتریخودم را ب فشیلذت از تعر غرق
 .شمیدلتنگتون م

 .اممن که از خدامه جگرگوشه -

: میخانه شد یسوغات راه دیخر یبرا انیسفارش از جانب شا یو با کل میشان مانددر منزل ریرا با ام شام
 .خوش اشتها یپسره

 .ریرا در قفل انداخت و من با خنده گفتم: گناه داره ام دیکل

رنگارنگش  یدوست دخترا یبرا بشیگفت: آره گناه داره بس که ج زدیبرق را م دیکه کل یبامزه کرد و درحال یاخم
 .شهیسوراخ م

 .و نامش را زمزمه کردم دمیگز لب

آهنگ بزن بد  هیبانو... بپر  الیخیگفت: ب کردیم تمیهدا انویطرف پکه به یانداخت دور گردنم و در حال ستد
 .هوس کردم

 .بچه شده بود بیو مردم امشب عج دمیخند

 یرارادیکه از آن خارج شد، کامال غ ییها نشست وآوادکمه یرا بسته دستم رو میهانشستم و چشم انویپ پشت
 نیرا سنگ میهانتش پلک نیکه همان اول نیو غمگ کالمیب یامروزم بود.آهنگ یگرفته یه از حال کمگرفت ریو تاث

 .مماز درد مرد دمیکشیرا سوزاند و من درد م امینیب ریکرد و مس

 .جوراب در دستش بود یادسته انداختهنییکه سرش را پا یرمردیپ دنیاز د دمیکشیزجر م من

شام  دیتاشا شانیهافروش آدامس یبرا کردندیم یکه پابرهنه دنبال چون من ییهابود و آن بچه دیع شب
 ...دشانیع

 ...دیمرغ باشد... شا یا... تکهدیشا

 هاهیکالو یضرب روتند شد و ناخودآگاه به یکم میهاکه جانم را به لب رسانده بودند، حرکت دست ییدردها غرق
 .دیپر رونیپرصدا ب میشده در گلو ریو هق اس دیچیدر فضا پ یبد و ناهنجار ینشست و صدا
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پررفت  یروهاادهیپ انیجداکرده و من احمق وجودش را در م یقدرتمندش مرا از صندل یهابعد دست هیثان چند
 .سپردم یسوزن انداختن هم نداشت به فراموش یکه جا یو آمد

 .بودند یجار صدایشده و بگوله میهابود و اشک نییرا نداشتم و سرم پا میهاباز کردن پلک جرات

 گوشم را به لرزه انداخت: چته آرام؟ یهانگرانش پرده یام نشست و صداچانه ریز دستش

 .را آباد کند امرانهیو شهیپهنش آوار کنم تا همانند هم ینهیس یاز کف داده خودم را رو اریبود تا اخت یکاف نیهم

گوشم  یهاو الله دیکش نییبودم سرش را کنار گوشم پاو همانطور که در آغوشش  ستیرنجم از چ دانستیم
کرده بود،  لیتعط دیتا بعد از ع یکه مطب را برا ری.صبح بعد از صبحانه از امدندیرا بوس شینت به نت صدا
 .میبرو نینسر دنیخواستم تا به د

 .نمودیسخت م یدر کنارمان نبود، کم گرید نکهیتنگ بود و ا شیبرا دلم

 ازیو ن بردیبه سرم بیعج یحالش در دوران ییخودش مانده بود و گو یسرما و گرما نیه بود بهم که هر چ هوا
 .نبود میزخ یمانتو دنیبه پوش

 .داشت، آماده شده در کنار در منتظرم بود دیسف یهیکه حاش یاسپرت زده با گرمکن مشک پیهم ت ریام

 .بردندیسر مهو تاب دلم ب چیهم که طبق معمول در پ شیشانیپ یجلو یموها

فاصله داشت و من خودم را با  یساعتکیآخر سال  کیحجم تراف نیقبل با وجود ا یبا محله دمانیجد یخانه
 .داخل داشبورد سرگرم کردم تا زمان زودتر بگذرد لیوسا

ش طرفسرعت بهخنده را برلبم آورد و دستانم به زد،یروشن داشبورد سوسو م کیقرمز رنگ که در تار زرورق
 ...ریور شدند: ا، امحمله

 یاش را به هوا برد: جوجو داروملوچم خندهرا از زرورقش جدا کرده با ولع در دهان گذاشتم و ملچ شکالت
 .ایشیم یخوردن

 ...یبود دهیوقت... بود... برام... نخر یلی... خمعرفتیشده از پر بودن دهانم گفتم: هوووم... بغنچه ییهالب با

و انگار هر دو  دیصورتم برلبم کش یرهیاز نگاهش گذشت و دستش را از دنده جدا کرده، خدر لحظه  یبرق
 .میرا فراموش کرد تمانیموقع

کنترلش کرد تا به جدول کنار  یکه به سخت یکه از کنارمان رد شد و فرمان یلیبوق ممتد و بلند اتومب یصدا
 .بلندم همزمان شد غینخورد با ج ابانیخ

 .قرار داشت میهاگوش یمحکم رو میهاو دست فشردمیم مرا بره میهاچشم

 میهاگذشت، تا حواسم جمع شود و سکوت اطراف پلک د،یطول انجامها بهساعت یکه به اندازه یاهیثان چند
 .را گشود

 .میو انگار سالم بود میجاده متوقف شده بود یخاک یشانه در
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 .دمیخودم د یرهیباز خ یو او را مبهوت و با دهان دمیچرخ ریطرف امسرعت بهبه یزیچ یادآوری با

 .کرد اهویقلبش در گوشم ه امانیرا که نجوا کردم، در آغوشش فرو رفتم و تپش ب نامش

 کاریچ ومدیسرت م ییبچه... بال نینکن تو ماش یطونیرا شکست: ش نمانیگرفته و لرزانش سکوت سرد ب یصدا
 کردم؟یم

 نیاز سر اجبار نگاهم را از ب یادرامده و با خنده نیماش زیانگرخوت یدر فضا و شناور بودن یآن حالت مات از
 داریب یاز خواب زمستان اطیداشتمحیمرد را دوست م نیدوختم و چقدر ا روشیپ نیسنگ کیبه تراف شیبازوها

 .کردندیم یبرسر گذاشته بودند و با غرور طناز یشاد یهاشده را که شکوفه

هر  یرییو منتظر کشف تغ دندیبلعیاش را منقطه به نقطه صانهینه بودم و چشمانم حرخا نیدلتنگ ا چقدر
 .بودند شیچند کوچک در اجزا

 .میپارک کرد نگیرا در پارک لیسرگذاشته و اتومب پشت

و من دلم  دییو بو دیوبوس دیرا در آغوش کش مانیگل از گلش شکفت و با شوق هردو دنمانیبا د جوننینسر
 .چشمش یگوشه یهاشکا یرفت برا

 .موضوع نشود یرفتار کنم تا متوجه یکردم عاد یهنوز در وجودم بود و سع شیپ یقیدقا استرس

 ...و گفتم: ا، خاله چاندمیچشمان پراشکم لبم را پ با

 .نبودن معرفتیمن که ب یهاگفت: بچه ریمبل نشاندم و رو به ام یداد و رو میدر آغوشش جا دوباره

به من رو  یقرار گرفته کنارش نشست و دست در گردنش انداخت و با چشمک ریهم تحت تاث ریامو  دیلرز دلم
 .دنتونید میایبرامون که ب زارنیگفت: بهارجان وقت نم نیبه نسر

 نینسر یو چشمان گردشده دادیحال مرا با آن نام مخاطب قرار متا به شبیکه د یگرفته بود از اسم امخنده
 !ه؟یاش را کنترل کند: بهار کدهانش قرار داده تا خنده یدستش را رو ریفزود و امام ابرشدت خنده

 .: منم خالهکردیوجودم را پر از غرور م یتوجهاتش سراپا نیبه گردنم دادم و چقدر ا یتاب

 .امدیچشمانش گردتر شد و اما حرفش ن نباریا

... ارمیگفت: من که از کار شما جوونا سر در نم خواستیکه برم یو در حال دیتکان داد و دست بر زانو کش یسر
 .ارمیب ییبرم چا

 .شده بود دهیچقدر تک میکه نبود یمدت نیقامتش و احساس کردم در ا یشد رو قیدق نگاهم

 !!!هم داشت حق

 .اش کرده بودمتجربه شیو من هم چندماه پ آوردیدمار از روزگار انسان درم یزبونهمیو ب ییتنها

به چشم یهاشانه تگرانهیکه عطر سردش قبل از خودش کنارم قرار گرفت و دستش حما زدمیلت مغ میفکرها در
 نیریطعم ش دنیچش کباریکه با  ییهاحسود شده بودند به دست بیعج میهاو شانه دیراهم را در آغوش کش
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 ی... تنها خصلتحسود است اشقاست که ع قتیحق کی نیو ا خواستندیخود م یخودخواهانه آن را برا تشیامن
 .شده بود رمیگبانیگر ریلطف حضور پررنگ امکه نداشتم و به

 هیکرد در شوق داشتنش: بهارم عطرشو از تو عار الیرا س میهااش چشملبم نشست و جمله یمحو رو یلبخند
 .رهیگیم

درون چشمان  یاز هروقت ترچارهیسالن زد و ب نیماب یچرخ زپایو گر هدفیگلگون شده، نگاهم ب میهاگونه
 .گرفت: بهارخانم معتادت شدم یبراقش جا

 .مانع شد شیچا ینیبا س نیشدن بود که نسر زیخواستن را نداشت و درحال سرر همهنیا شیگنجا گرید قلبم

 شیو نعلبک کیکمر بارو خودش فنجان ختیدار و بزرگ ردست یهاوانیدر ل یچا ریمن و ام یعادت برا طبق
 ینطوری... همنیگفت: آخه به فکر معدتون باش دهیبازهم طبق معمول، چهره در هم کشرا در دست گرفت و 

 .توش نیفرستیداغ م

 را به دست گرفتم و گفتم: خوب خاله چه خبر؟ وانیلبخند ل با

 .نایدستمون راحت شد از

 !دختر؟ هیچه حرف نیاش رفتم: اشدهصورت چروک یکه کرد، من قربان صدقه اخم

 .نیمن شماجون

گفتم: پس چرا  انهیبه سوزشش موز توجهیسوخت ب یکه زبانم کم یو در حال دمیداغ نوش یاز چا یاجرعه
 ن؟یجوناتونو تنها گذاشت

 ...به کجا برسم: قربون چشات برم دخترم خواهمیم دانستیو م کردیام مبه دست نظاره وانیدر سکوت و ل ریام

 .تیبرم وال خوامیگفت: م دند،یرسینظر مبه که گرفته یا چشمانقرار داد و ب زیم یو فنجان را رو دیکش یآه

 !لبم متوقف شد و او چه گفت؟ یرو وانیاش لجمله مات

 !ست؟یچ یرا ندارد و رفتنش برا یکه کس نینسر

 نیبرگردانده، کنار نسر ینیرا به داخل س وانیبه او ل یمرا به خود آورد و بعد نگاه کوتاه ریام یمصلحت یسرفه
شده خاله؟!  یدستانم گرفتم:چ انیمقابلمان نشسته بود، نشستم و دستانش را در م ریمهربانم که سربه ز

 ؟یبر یخوایکجا م

کوچک  یو استرس آن حادثه دیو اشک در چشمانم جوش ختیکه در نگاهم افتاد، قلبم ر شیاشهیش چشمان
 .کرد یدلم را خال ریخاله ز یدر جاده با خبر شوکه کننده

که  ریاش به امسرعت در آغوشم فشردمش و نگاهم از سرشانهبه میهاهیر ژنیباز مانده از کمبود اکس انمده
موندن ندارم... خانم و  نجایا یبرا یلیدل گهید زمیدستانش بود، افتاد: عز انیزانو سرش در م یآرنج تا کرده رو

خاطر شماها موندم... حاال ها هم فقط بهسال نیرفتن دلم کباب شد... تو ا یاونطور یآقارو خدا رحمت کنه وقت
 .عمرمو بگذرونم یگوشه باق هیمنم برم  ن،یخواست خدا سرو سامون گرفتکه به
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را در ذهن  شیهاکرده بودند و ناباورانه حرف سیلباس گلدار تنش که کار دست خودش بود، را خ میهااشک
 .کردمیم یپالیر

 ؟یبه ماهم فکر کرد چیخاله؟! ه یگفتم: آخه کجا بر لرزان ییکرده با صدا شیخودم جدا از

 .بگو یزیچ هیتو  ریکه هنوز در همان حالت بود، چرخاندم و ناله کردم: ام ریطرف امبه تابیرا ب سرم

 .در چشمانم نگاه کرد یارا بلند کرد و لحظه سرش

 یزیداشت به چ نیقیفت و او هم بزرگ رو به باغ ر  یطرف پنجرهبه یحرف چیبرخواست و بدون ه یاز جا کالفه
 !!!کردیم یکه در ذهنم االکلنگ باز

 .دهد رییامکان نداشت نظرش را تغ خاله

 .را گرفته بود مشیتصم او

گرمش صورتم را نوازش کرده بود، که دستان بیس یزدهدرختان شکوفه انینقش بسته م ریبه قامت ام نگاهم
 یخونه هیدهمون  رمیانداز کنم... مپس یخدا و لطف آقا، تونستم کمها با نظر سال نیرا گرفتند: تو ا شیسیخ

 ...خرمیم کیکوچ

 ...هام هستناونجا برادر و برادرزاده حداقل

... چطور میهات: ماهم بچهفشردیرا م میبود که گلو یبود و چه احساس غربت دنیزدم و دلم درحال ترک هق
 ؟یهاتو تنها بزاربچه یخوایم

 .نیمن هست یهاسرم قرار گرفت: شما جگرگوشهپشت یچه زمان دمیرا زمزمه کرد و من نفهمنامم  ریام

پسر و من بزرگ  نیگفت: ا ریمحو زد و رو به ام یگرفته بود، لبخند یرا به باز نشینازن یکه صدا یبغض انیم در
بند دلم  کردیکه م هیتا خوب بشه... گر مینشستیسرش م یبا مژده خانم اونقدر باال شدیم ضیکردم... مر

 ...شدیپاره م

اش تا نکند ام نگاهم گره خورده بود به چهرهخفه یهاهقو هق دمید یمن با همان تار یول دانمیرا نم ریام حال
 .از آن را از خاطر ببرم ییجز

از تا صبح جانم یشدیم خوابیفشرد و گفت: شبا که ب یمن نشست و دستم را به آرام یمهربانش رو نگاه
 .یتا آروم ش کردمیو برات دعا م کردمیپهن م

 شیکردم و من چگونه دور یخال فشیضع ینهیس یرا رو میهاهقو هق دمیاز کف داده در آغوشش خز طاقت
 .کردمیرا تحمل م

 .چقدر زمان برد تا آرام شدم و صاف نشستم دانمینم

 یدونیردش دوباره نگاهم را به او دوخت: رفت باال... مپر د یخنده یکنم که صدا دایرا پ ریرا چرخاندم تا ام سرم
 .کن تیکه تحمل اشکاتو نداره... کمتر بچمو اذ
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 .زدیدر دهانم ننشست و انگار در درونم عق م شیجز گس یها تلخ بودند که طعمخنده نیا چقدر

 دیع یو او هم گفت که برا میگفت هیو از رفتنمان به ترک میدردآور کنارش ماند یمانده را با سکوت یباق ساعات
 .کند دایکوچک که مناسبش باشد پ یاتا با مشورت برادرش بتواند خانه رودیبه دهشان م

کندن و معلوم نبود باز شود به دل یقلبم راض یتا کم دمییرفتن آنقدر در آغوشش ماندم و عطرش را بو وقت
 فروغمیب یهاآخر سرماچسباندم و چشم یهاخنک از نفس شهی.سرم را به شدید میرا خواه گریکدی یچه زمان

 .شدیم دهیله دیع یتند بلبشو یپاها ریز

 .شد ادهیپ یپارک کرد و بعد از خواباندن دست ابانیکه کنار خ میبوداز راه رفته یکم

 .از من نداشت یو او هم حال بهتر ستمینگر رفت،یم یبلند و محکمش که به طرف قناد یهابه گام متعجب

 .دیکش مانیبرا یادیبعد از مژده، مادرمان بود و زحمت ز نینسر

 .شدیم یدلزدگ زییرفتنش قطعا باغ قبل از شکفتن بهارش دچار پا با

 .تا آب نشده ریخارج شدم: بگ لیاز اتومب رمقیلبم غنچه داد و ب دم،یرو که در دستش د هایفیق یبستن

 .کرده بود یخوب مخف اشیتصنع یخندهاچشمانش را پشت لب قیعم غم

وانمود  میداشت یومصرانه سع میزدیم سیل یها به بستنهمانند بچه روادهیرو به پ نیبه ماش زدههیدو تک هر
 .ستیعاد زیکه همه چ میکن

را از  متیداشت ق ایبرد و زن گو هایطرف ماهو به دیساله دست مادرش را کشحدودا چهارپنج یابچه پسر
او  شیهاهیگر انیدر م دهیو دست کودکش را کش دیچهره در هم کش دهینکش هینکه به ثا دیپرسیفروشنده م
 .بردیرا با خود م

 .دادمیزهر فرو م ایتلخ شد به دهانم و به همراه بزاقم گو یبستن نیریش طعم

 !!!مرا از آن حال درآورد: چه قرمز شده امینیآرامش به نوک ب یضربه

 !ر؟ی: امافتهیانحنا  یخط کم کی دیکردم و حاصلش شد شا میهاآمدن لبکش یتالشم را برا تمام

 یلحظه نن،یبچ نیکه پول ندارن سفره هفت س یی: اوناشیهامردمک انیدر م دمیشد و من دو یجد نگاهش
 !کنن؟یم کاریسال نو چ

 .را نوچ کند مانیهاآب شده و دست هایبود که بستن یآنقدر مانیرگیآتش زد نگاهش را و خ نگاهم

آب  یدوخت تنگ نگاهمان را شکافت و دست جلو آورده بستن فروختیم دیع یکه سفره یگردبلند دوره یداص
 .طرف سطل زباله رفتشده را از دستم گرفت و به

مدت  نیطرفم آمد و من در تمام اگرفت و به یآب یبازگشت و بطر یرا که در سطل انداخت، به همان قناد هاآن
 .شمردمیرا م شیهاقدم
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مانده  روزکیو روزمان آن هم  میطرف خانه رفتکه لب جوب گرفته بود، شستم، وبه یلرزانم را از آب یهادست
 .هم طعم عسل برخود نگرفت یعسل، اندکبه ماه

 .به ذهنم استراحت دهم یبه حمام رفتم تا کم میبه خانه، مستق دنیاز رس بعد

 .کرد تا جا نگذارم فیرا رد شیشخص لیوسا یحساس همه ریشب چمدان را بستم و ام تا

را داشته  یرود و مسافرت شاد رونیتا رخوت امروز از تنمان ب میو زودتر به رختخواب رفت میسبک خورد یشام
 میهااز چشم یکی یخودش کرده بود، بزورال ریدرگ یرا حساب میداریشن یهاکه عصب یچخچخ ی.با صدامیباش

 .رابازکردم

 .ره رفتسمت پنجاول به نگاهم

 .درچمدان یزیمشغول چپاندن چ ریبود و ام شیگرگ و م هوا

 !!!من یوسواس مرد

 .انداختمیو من دستش م کردیم تیها اذسرمسافرت هیقض نیجون را بابت امژده چقدر

 ؟یکنیم کاری... چریام ی: وادمیگرفته از خوابم نال یصدا با

 .کردیکه به خواب دعوتم م دم،یشنیها فاصله ماز فرسنگ ییرا گو شیبسته شد و صدا میهاو دوباره پلک گفتم

 .چقدر گذشت دانمینم

 .تنبل خانم گهیکرد: پاشو د ارمیکه آرام آرام کردنش هوش زدمیدست و پا م یداریخواب و ب انیم

 .ادی... خوابم مریدر بالش فروکردم و نق زدم: ام شتریرا ب سرم

 .و من درخود جمع شدم دیام خزبرهنه یپاها یرو که سرما دیرا به سرعت از تنم کش پتو

به  ردماییاز تغ یناش کردمیهم که حس م ییسرما نیبهار بود و سوز اول صبحش و البته اتاق گرم بود و ا یهوا
 :بود ریآن هم به لطف ام کبارهی

 !!!دمایقلقلکت م ینش پا

 .شوم خیس میبود تا در جا یکاف نیهم

 .با حرص زل زدم به صورتشرا رها کرد و من  اشخنده

کرد: ساعت هشته... بدوکاراتو بکن،  میخم شدو دستم را گرفت و از تخت جدا د،یخوب خند نکهیاز ا بعد
 .میپرواز دار گهیدوساعت د

 نقدری: دخترم ادمیبلندش را شن یرفتم و صدا سیطرف سروغرولندکنان به دمیکوبیم نیکه پا برزم همانطور
 .غرغرو
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 ییجا.از اوندمیپاش میآب به رخوت صبحگاه یام گرفت و مشتادا شد، خنده یاش که با درماندگلحن بامزه از
 .دمیپوش دیو شلوار گشاد سف دیرنگم را با شال سف یآب یبهاره یمساعد بود، مانتو هیکه هوا ترک

چشمانم را  یاوهکه قه دمیو با مدادچشم داخل چشمم کش ختمیصورتم ر یرو یرنگم را کم یابلند قهوه یموها
 .کارم بود انیپا یتر کرد و رژ کالباسبراق

 .را به اتاق خواب کشاندم ریطولش داده بودم که ام یلیخ انگار

 .هم آماده شده بود او

 .آمدیبه صورتش م دیبودو چقدر سف دهیپوش دیسف شرتیبود با ت شیکه تنگ پا یامخمل سرمه شلوار

 .نشسته بودصورتش  یاز نور رو یاهاله انگار

 .پمیتکه خوش گنیاش مرا به خود آورد: مچقدر محوش بودم که جمله دانمینم

 .بود امرهیزده و خ زیآمطنتیش یلبخند

 .طرف خود کشاندمشبه یبردم و کم اشقهیرفتم و دست بر کینزد

 .و چشمانش از تعجب گرد شد دیبرلب ماس لبخندش

و آمد شتابان رفت انیصورتش م یمتریو در چند سانت دمیبهوتش کوببه چشمان م زیدآمیتهد یمن لبخند نباریا
 ...ی... اوکیمن پیتزمزمه کردم: تو فقط خوش مانیهانفس

 .بانو یمن یپیتخوش لیزد: تو تنها دل امینیرا به ب اشینیشد و ب یمهربان زیلبر اشیمشک چشمان

که بسته  شیهام حلقه شده دور گردنش و چشمقلبم و دستان یشد، روان بر چشمه یکاغذیقیقا اشجمله
 .شدا آقاهه ری: ددیدر خونم جوش طنتیشد، بازهم ش

 .کنم یصبحانه خوردن شانه خال ریقرار است از ز دانستیداد و م لمیبامزه تحو یاخم

اش را هاشار انگشت د،یرا که د امدهیچیپ یهادرآشپزخانه نشاند و لب یصندل یزور رورا گرفت و به میهادست
 .از جات یخوریتکون نم ،یخوب خورد نمیمقابلم تکان داد و گفت: تا نب

.با تذکر خلبان میاام را زودتر بخورم تا از پرواز جا نماندهکه صبحانه دمیو بهتر د شییکردم از زورگو اخم
ها نداشته از آن کدامچیبه ه ازیبودم ن دواریکه ام میداد شیمنیا یهاهیو گوش به توص میرا بست مانیکمربندها

 .میباش

 ؟ی: قرصتو خوردکردیم قیتزر میهارا به رگ یشده بود و حال خوب دپوشیدست سف کی آسمان

 حواسیو من چقدر ب دادیبود، مدام تذکرم م دهیرا فهم میفشارباال یمرا به خود آورده و از وقت رینگران ام یصدا
 .شیهاتیحما انیشده بودم، در م

 .اخم کرد و مهماندار را صدا کرد دمیکه گز لب
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سرش قرار داشت با لبخند  یبه همان رنگ که کج رو یو کاله یمهماندار یآسمان یجوان با فرم آب یدختر
 .اوردیب مانیاز او خواست آب برا ریطرفمان آمد و امبه

 .راحت شود الشیکرد قرص را مقابل چشمانش بخورم تا خ مجبورم

احساس کسالت و  حدنیچرا تا ا دانمیخواب شد و نم یراین من هم کم کم پذکه اوج گرفت، چشما مایهواپ
 .داشتم یخوابیب

 .را رزرو کرده بود ایآنتال یهاهتل نیاز بهتر یکی ریام

 ریو ام میرفت رشیطرف پذکرد و بعد از ورود به ادهیشکلش پ یگنبد رطاقیسبز رنگ ما را ز یکه تاکس بایز یهتل
واقعا  ریکه ام دمیشیهتل با خود اند یجا کرد و من محو بزرگوع به صحبت با مسئول آنشر یسیبا زبان انگل

 .تمام گذاشتسنگ

 .آرام مینبود: بر هیناح نیدر ا میآمدیکه م یقبل دفعات

برداشتم  شد،یها مشرف به رستوران ماز آن یکیاطرافش که  یهاو سالن یچشم از زرق و برق الب شیصدا با
 .اوردیاز کارکنان ب یکیمان را و قرار شد چمدان مینسور حرکت کردطرف آساو به

مبل مشرف به ساحل پرت کردم  یبه اتاقمان که درش با کارت مخصوص بازشد، خودم را رو دنیرس محضبه
 .چقدر خسته شدم یگفتم: وا کندم،یرا از سر م اممهیکه شال نصفه و ن یو در حال

در حال شنا در  یاز گردشگران که برخ یادیز یبه عده رهیمبل رها کردم و خ یهدست یو مانتو را همانجا رو شال
هم  یبا سرعت داشت رو میهاجا کردم و پلکمبل جابه یخودم را رو گرفتند،یکنارساحل آفتاب م یو برخ ایدر
را  شیجا اشدهیکش یبود و حاال پاها احلکه س دمید یرا از نقطه میهاکه حضورش مقابلم چشم افتادیم

 اد؟یبازم خوابت م یعنیمتعجبش نشاند: االن  یهاچشم یگرفتند، باال آورد و رو

 یبامزه و کم یسرعت بلندم کرد و با اخمدستم را گرفت و به رانهیبودم که خم شد و غافلگ اشرهیخ طورنیهم
 !؟یبخواب یخوایحاال هم م ،یگفت: تمام راه و خواب بود یدرماندگ

 م؟کن کاریمن چ پس

 .میام گرفته بود از تنبلهم خنده خودم

 ...نوک انگشتانم بلند شدم و گفتم: فدات یرو

کالمش بود، گفت: برو دست و روتو بشور  یکه آغشته به نرم یتیلبم قرار داد و با جد یرا رو اشاشارهانگشت
 .رونیب میبر

در اتاق آمد و  یکه همان لحظه صدا رفتم سیطرف سروبه یانشست و با گفتن باشهلبم ینرمک رونرم لبخند
 .مان را آورده بودندچمدان ایگو

 .بود میسفرها نیترنیریو ش نیترو پرخاطره نیاز بهتر یکی ایدر آنتال سفرمان

 .را به دست باد سپرد هاهیسرعت ثانقلبم بدذات شده بود و به یشن ساعت
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 یخیو تا ر یکامال سنت شیداشت و فضا یادیقدمت ز که یچیاکاله یمیقد یجا برد. از منطقهمرابه همه ریام
 .شیهاخانهها و مهمانمتل یبود، حت

 .اشیخیخراب نشدن بافت تار یبود که کامال تحت حفاظت بود برا یامنطقه

 .ینیبب یتوانستیو برج ساعت را به محض ورود م گفتندیهم م میقد یایجا آنتالآن به

بهتر  افتنی یهم برا ییهاحضور داشتند و نقشه روهاادهیکه در پ ییاز راهنماها رینکات را ام نیا یهمه البته
 .دیپرسیم دادند،یقرار م ارمانیدر اخت یحیمناطق تفر

 .میتر در شهر بگردتا راحت میکرده بود هیهم از هتل کرا یلیاتومب

 .رنگارنگ بود یهارشان بساط گلنشسته بودند و کنا ییهاشهر خانم یبود که در گوشه گوشه نیجالب ا ینکته

 .رفت یطرف خانمسرعت بهترمز کرد و به ریام روهاادهیپ نیاز هم یکی درکنار

 .کردمینگاه م شیبه کارها خندان

 .به شما بانو میطرفم گرفت: تقدآن را به نیگرفت وبعد از نشستن در ماش دیرزسف یگلدسته

 رو؟ادهیتو پ می... برستایوا جانیهم ریمنثارش کردم: ا یاوانهیو د دمیدل خند ازته

 .میخارج شد لیگل از اتومبگفت و با همان دسته یاباشه

 ریکه ام دمیگفت که من متوجه نشدم و اما درکمال تعجب د یزیچ یبه ترک میشدیاز کنار آن زن رد م یوقت
 .به او گفت یزیسرش را تکان داد و با لبخند چ

 !؟یبلد ی!!! ترکریبه سمتش و گفتم: ام دمیچرخ میکه فاصله گرفت یکم

 .ادیبود، گفت: نه ز ایکه نگاهش به در یدر گلو کرد و در حال یاخنده

 گفت؟ یو گفتم: حاال چ مینشست ایمقابل در مکتین یباال انداختم و هردو رو ابرو

 .ترهفیگال لط نیمحو گفت: گفت خانمت از ا یبه من دوخت و با لبخند قیرا عم نگاهش

 .میچه بگو دانستمیسرعت رنگ گرفتند و دهانم بازمانده نمبه میهاهگون

لذت داشت که  شانیهابرگکه دردست داشتم و آنقدر لمس گل ییهاگل نیها همانند همحرف یبعض
 .یقلبت حفظش کن یشده گوشهطالکوب یدر صندوق یخواستیم

 .شدیم لیسال تحو گرید ساعتکیدر حمام بود و  ریام

سال  یلحظه میداشت میگذاشته شده بود و ما هم تصم هایرانیبزرگ از طرف ا ینیسهفت یهتل سفره یبال در
 .میباش مانیهانو در جمع هموطن

 .دمیبود با شلوارش پوش ترنییاز باسنم پا یرا که تا کم رنگمیشمی کت
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 .دمیشده بود،خر که در آن منطقه شناخته دیاز مراکز خر یکیاز  ریام یقهیبا سل شبید نیهم

دارم را پاشنه یهاآن سبز بود را کنار گردنم گره زده و صندل یرو دهیپاش یهااز رنگ یکه کم یرنگآب یروسر
کوچک کنار تخت  زیم یکه رو ایآنتال یاماکن گردشگر یهاکاتالوگ حواسیتخت نشسته و ب یبه پاکردم و رو

 .زدمیبود را ورق م

و چقدر در آن بلوز  دندیکش میهالب یزد و دستشان را رو امینیب ریلوط شده زکه مخ ویشامپو و افترش یبو
اش را به عقب ژل خورده ی.موهادمردمیرسینظر منشسته بود، باوقارتر به شیرو یطوس یقهیکه جل درنگیسف

 .شیشانیپ یرو دند،ینوازشگر قلبم پر یراند و اما بازهم آن چندتارمو

 .کتش را در دست گرفته بود، رفتم نهییپشت به من مقابل آطرف او که و به برخواستم

خودم را باال  یکه کم دیبگو یزیو خواست چ دیطرفم چرخبه من و لبخندم افتاد، به نهییکه از داخل آ نگاهش
 .قبلشان بازگشتند یآن چندتار مو را عقب دادم که همانند فنر به جا ده،یکش

 .کنمیخودم کوتاشون م یشب که خواب هی شونیگه نزنشدم در چشمان مهربانش و گفتم: ا رهیخ

 !بانو؟ یکنیم یسرم حسود یو سرش را به طرفم خم کرد: به مو دیپرپشتش باال پر یابروها

 .کنمیبراقش و گفتم: من به عطر تنت هم حسادت م یهارا به مردمک میهاسرم راخم کرده، دوختم مردمک منم

ام و مرا به خود چسباند و شانه یو دست انداخته رو دندیر لحظه خندرنگ شبش گشاد شدند و د یهامردمک
 .شدینواخته م شانیبرا یکه باشاد یزدند از آهنگقهقه میهاگوش

 .موهاته شمیبهار ابر یاش گفت: عطرتنم، بوبم مردانه یسرم فشرد و با صدا یرو یرا کم اشچانه

 میمان از اتاق خارج شدشدن روح تشنه یکیسکوت و  یاز لختکاشتم و بعد  اشنهیس ینرم رو یالبخند بوسه با
 !ها متعلق به من استدست نیو ا شدیاش فشرده مبزرگ و مردانه دست انیو تمام مدت دستم در م

 .بزرگ هتل غلغله بود یالب در

 .ها وسط را ترکانده بودندو جوان شدیپخش م یرانیا یآهنگ

 .کردندیها نگاه مبودند، با خنده به آن یگرید یبه کشورهااز گردشگرها هم که متعلق  یاعده

 .مانده بود لیسال تحو یتا لحظه قهیشده بود و فقط ده دق دهیوسط چ نیبزرگ هفت س زیم

 .به خود چسباند شتریام گذاشت و مرا بدستش را دور شانه ریام

 .گم شوم یشلوغ نیدر ا دیترسیم ییگو

 !!!ریمرا به خود آورد: ا، ام ییزل زده بودم که صدا مقابلم الیس یخنده به شاد با

 طرفهکیرا  شیبود و موها دهیکوتاه به رنگ بنفش پوش یکردم که لباس ینگاه دختر یبا گنگ دهیدرهم کش چهره
 .اش رها کرده بودشانه یرو
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 .نگاه دختر کرد تیمرا هم چرخاند و با جد دیچرخیطرفش مهمانطور که به ریام

 .نمتیبیم جانیا شهیکرد و گفت: باورم نم یاخنده دختر

را با  تیمیصم همهنیسن خودم بود و او اهم بایکه تقر بارویز یدختر یبرتنم نشست از لحن پرعشوه یآن یلرز
 مرد من از کجا آورده بود؟

 .جنباند یرا هم اندک میکه خوردم، مرد کنار یگرفت وتکان سخت ریرا به طرف ام دستش

 کاریچ جانیدر لحنش گفت: ا ختهیآم تیبا قاطع بشیام فشرد و بدون درآوردن دست از جشانه یرا رو دستش
 ؟یکنیم

زد و گفت: با  شیپ یلحظات نشدنعیسرعت به جبران ضابه یو لبخند دیاش را کنار کشدر هوا مانده دست
 .بلند شد غیج یآهنگ قطع و صدا یلحظه صدا نیدوستام اومدم...در هم

و پراز  یطوالن یادستانش گرفت و بوسه انیمردانه سرم را م یو او هم با لبخند دمیچرخ ریطرف امبهلبخند  با
 .نشاند میشانیمهر برپ

را به دور  میهاکنار گوشم دست شیهابکشم که هرم نفس غیپشت لب آمده و خواستم ج جاناتمیه تمام
 .مبارک خانمم مونیمتاهل یسال نو نیکمرش انداخت: اول

 .تر کردم: مبارکهستبرش فشردم و دستانم را محکم ینهیس یرا رو سرم

دست بر کمر گذاشته، سر با غرور باال  یغرق خوش مانیهاو قلب میدیرقصیم کوبانیعشق پا یمست انیم در
را بر  یهربار لرز شیچرا تن صدا دانمیو نم مانیصاف عاشق یهاموج انیخش انداخت م ییداده بودند که صدا

 .نشاندیمجانم 

 !!!ر؟یام یبود: ازدواج کرد یپر از بهت و ناباور شیصدا

با سرعت  نکیو ا میدیشنیاطراف را نم یدر وجودمان بود که سر و صدا یاخلسهاز او جدا شدم و چه یلیمیباب
 .را پر کرده بود مانیهاگوش

 .جان، همسرمگفت: بله... آرام تیرا فشرد و با جد دستم

 یادخترک همانند گربه یهاو چرا احساس کردم چشم دمیزبان کش ریاش را زآخر جمله یکلمه نیریش طعم
 !!!دیپنجه کش نیخشمگ

 نیو ا ریگفت و رو از من گرفته و دوباره مخاطبش شد ام یزحمت انگار مبارک باشه ادرهم رفت و به اشچهره
 .نبودم یراض تیوضع نیبردار نبود و من اصال از ابشر دست

: ما هم تو کردیحالم را ناخوش م کردم،یم افتیلخت در یها و پاهامقابلم با شانه حجابیکه از دختر ب یانرژ
 ...میهتل هست نیا

 ؟یی... کجاایپر -
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بود:  تردهیدوستش بود، نگاه از ما گرفت و آن دختر باز خداروشکر لباسش پوش ایکه گو گرید یآمدن دختر با
 .امیاالن م

 .... فعالزنمیدارم... بهت زنگ مگفت: شمارتو  یتند

 .کردم رینگاه ام یو رفت و من با کنجکاو گفت

 .ساستیکرد و گفت: خواهر پر یپوف

 یمیصم دیبا شما با نقدریچرا ا سایگفتم: اونوقت خواهر پر نهیدر رفت و دست به س شیابروم از لوال یلنگه کی
 باشن؟

 یدوباره مرا به آغوش گرفت و گفت: قربون چشا میهاخم و تخمبه ا توجهیکرد و ب شتریکه زد حرصم را ب لبخند
 .... فکرشو نکنهیمیدرشتت بشم من... اون با همه صم

 .مغزم مشغول راه رفتن بود یرو بیفکرش را نکنم، اما عج خواستیدلم م یلیخ

 .کوچک خارج کرد و مقابل چشمانم گرفت یابرده جعبه بیاز خود جدا کرد و دست به ج مرا

 .آن حک شده بود، را باال آورد یرو مانیکه اول اسم هردو یفیظر ریباز کرد و زنج یآرامرا به شدر 

 .خندانش یهاقدرشناسانه زل زدم به چشم یدر چشمانم حلقه زد و با لبخند اشک

ت را در گردنم انداخت و صورتش که مماس صورتم قرار گرف ریزنج یآهستگرا گرفت و مرا چرخاند و به امشانه
 .زد: دوستت دارمکج کرد، ونگاهش را به نگاه لرزانم دوخت و لب یدر همان حالت سرش را کم

 .دیعطرخوشش را بلع یبا خونسرد امینیهم نشستند و تمرکز گرفته، ب یرو میهاپلک

 و سپس میکوتاه در سالن ماند یقیدقا

 یمشغول احوالپرس یاگوشه کیرد و هرشروع به زنگ خوردن ک مانیهایو به محض ورود گوش میاتاق بازگشت به
 .شمال می: ماهم اومددیع کیو تبر

 .یخوش بگذره عسل -

 .شما باشم شیدوست داشتم پ ی... ولهایو گفت: کوک دیخند

: آره تشیقرمزشده از عصبان یچهره دنید دادیم یو آخ که چه حال اورمیو خواستم حرصش را درب لبخندزدم
 ...خوب ایحاال ب نی. بدو هممیکم داشت ونگوونگ یبچه هی... گهید

 .هم صحبت کردم جوننیو تماس را قطع کردم.با خاله مرجان و نسر دمیدادش که باال رفت خند یصدا

 .کند یکوچک بود که او بتواند در آن زندگ یاخانه شانیکیدر نزد ایدر منزل برادرش مستقر بود و گو فعال

 .بعد در کنارمان نبودمن نکهیدلم گرفت از ا یول شیرهاحل شدن کا یوجود خوشحال شدنم برا با

 .گردونچرخ نیا کندیو چه کارها که نم میقبل را در کنار هم جشن گرفته بود دیع سه
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کرده بودم، از آن خارج  هیدر تهران ته ریرا که به دور از چشم ام شدهچیکادوپ یرفتم و جعبه میدست فیک طرفبه
 .نمودم

مبل  یکه رو دمیسوار بر اسب سپ یهیطرف شوالانداختم و به یکاغذ روغن یو درشت رو زیر یهابه قلب ینگاه
و من  دیطرفم چرخو به ستادیاز دوستانش بود، رفتم.تماس را که قطع کرد، ا یکی دینشسته و گرم گفتگوبا سع

 .هنوز کادومو ندادم و گفتم: من که مپراند نییرا چندبار باال و پا میگشاد برلب ابروها یهم با لبخند

 .بلند خودش را به من رساند ییهازد و با قدم یور هی یلبخند

 .در آن قرار دارد یزیرا به دستش دادم و گرچه ممکن بود که حدسش را زده باشد چه چ جعبه

بود و من طبق همان گشتم تا  دهیخر دیع یچشمانش برق زد و کفش ستش را برا دیرا که د یمچ ساعت
 .اش بودموسواس گونه یهاکنم و عاشق ست کردن دایپ شیمات را برا یاقهوه یرمساعت بند چ

سالن که  انیم یبایکوچک و ز یبه باغچه کینزد یزیو م میاز سه رستوران بزرگ هتل رفت یکیشام به  یبرا
 .میزده بود، گرفت رونیبزرگ از سقفش ب یدرخت

 .رده بودرا محسور ک طیمح شیهاهمان باغچه و عطر گل طراوت

 .شودیم کمانیکه بالبخند نزد دمیرا د ایکه چرخاندم بازهم پر چشم

 ر؟یام هیگفت: فردا برنامت چ ریرو به ام جانیو نشست وباه دیکنار کش یتعارف صندل بدون

 .دیدیانگار مرا نم اصال

 .میریدرهم رفت: فردا م ریام یهامشت شد و اخم زیم ریبا حرص ز دستم

برجکش  یخورده بود تو یکه حساب ایو پر کردیبه من نگاه م تیکه با جد ریباز زل زدم به ام یو با دهان متعجب
 .میروز باهم باش هی شدیگفت: اه، چه بد... کاش م

 !د؟یگویدختر چه م نیچشمانم گشاد شد و ا بارنیا

 .باهمهمون دستپاچه زد و گفت: البته منظورم همه یمن نشست، لبخند یرو یاکه لحظه نگاهش

 .ام قرار گرفت و گفت: دوستات منتظرتنگره کرده یهادست یرو زیم ریز ریام دست

 .کرده بود پورتشیو علنا ر کردینگاهش هم نم یحت

 .را خاموش کردم داد،یکه در ذهنم مدام آالرم م یو احساس خطر دمیراحت کش یرفتنش نفس با

 ریرا جمع کردم و رو به ام میها.چشمستین هم خوب نشد یمیصم یادیز گرید یول آمد،ینم یدختر بد بنظر
 !م؟یریمتمرکز شده بود، گفتم: فردا م میلبخند خاص رو کیکه نگاهش با 

 نیکاشت و چشمانم گرد شدند: االن ا امقهیکنار شق یاسرعت بوسهشد و به کیعمق گرفت و نزد لبخندش
 .خورمیکه من شام نم یکنیچشاتو گرد م
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 .نداشتم شتریتعجب ب یبرا ییجا گرید

 .پشت دستم کاشت یابلند کرد و بوسه زیم ریرا از ز دستم

 .... زشتهریگفتم: ا، ام ریرنگ گرفتند و سربه ز میهاگونه

 .او انگار حواسش به من نبود اما

جستجوگرم را به رد ماندگار مچ دستم  یهامردمک شیرگیو خ دیکشدارش نگاهم را باال کش یهانفس یصدا
 .دکشان

 .کردمیبه حالشان م یفکر کی دیبا

 .کردیم تمیخودش را مقصر بداند، اذ نتشانیبیکه هروقت م ینطوریا

اش و قلبم گره خورد: خورده نیدوطرف صورتش قرار دادم و نگاه دوختم به چشمان چ ده،یکش رونیرا ب دستم
 .ارزش دوباره داشتنتو داشت

 .کاشتم شیهاآرام بر چشم یاشدم و بوسه کیه نزدشدند، طاقت از کف داد یاشهیکه ش چشمانش

 .کندیات ماحاطه نیریش یاو خلسه رودیم ادیباشد، زمان و مکان از  انیعشق که در م یپا

 .است هیترک جانیو ا دیرا خم کرد و دستم را بوس سرش

 .ستیبه ما ن حواسش یرا به موقع سودا کنند و اصال کس شانیکه دو عاشق دلدادگ ستینیرعادیغ زیچ

 انیپل مستحکم م شیاترانهیبه شب مد رهیو خ میزدیگره کرده قدم م ییهابا دست یاآلتیکون یبایساحل ز کنار
 .مینمودیتر ممحکم یمانیرا با مالت س مانیهاقلب

 .گرفته بود اشیبچگ قلبم

 میمتعجب نگاه کردم و گفتم: بر ریبا خنده به ام نییرا از پاکنده و از همان پا میهاسرعت کفششدم و به خم
 .یخوب نیهوا به ا فی... حیآب باز

 .دیرا به جانم کشان شیآب خنک را لمس کرد و تازگ میو پا دمیشلوارم را باال کش یهاپاچه

 .دنیفاصله گرفتم و شروع کردم به آب پاش طنتیرا که احساس کردم چشم باز کرده با ش حضورش

 یسیکوتاه شد، خ یقیبعد از دقا مانیآب باز یجهیمقابل به مثل کرد و نت دهینکش هیبه ثان یول ,شوکه شد اول
 .کل لباس

 .ماسه نشستم و او هم در کنارم یرو یو با خستگ دمیخند

 یاآن روز با نقشه یمشغول بودند.فردا ایبود و اغلب به شنا در در یادیز یهاستیتور یرایساحل پذ هاشب
بودند،  هاستیتازه شکل گرفته که عمده هدفش تور یاشهریبه نام کمر که گو یابه منطقه م،یکرده بود هیکه ته

 .میرفت
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 .بکنند یقرانیقا ای یدر آن غواص توانستندیم یآب یهامند به ورزشداشت که افراد عالقه ییبایز اریبس ساحل

را به لذت بردن از مناطق  یدرنظر گرفته شده بود، ما را برآن داشت که ساعت هاستیتور یکه برا یحیتفر یکشت
 .میشهر بهره ببر یدنیبکر و ساحلش و مناظر د

 .بند نبودم میپا یرو گرید دمیبه هتل رس یو وقت دیسوغات تا شب طول کش دیدر آن شهر و خر زدنمانگشت

خاله جمع  یدر خانه یشدم.شب همگ هوشیب بایتقر د،یو سرم که به بالش رس میرا هم در اتاقمان خورد شام
 .میشده بود

را  یآن روز ایچقدر خوب شد که پر دمیشیاندیم نیهمهمه به ا نیو من در ا میکه برگشته بود شدیم یدوروز
 .چقدر خوشگله نیآرام... ا ی: وادیمارا ند میو نرفته بود میبه او گفته بود ما قصد رفتن دار ریکه ام

 دییتا تا دیچرخ دیطرف امرا مقابلش گرفت و به داشت یمشک یاهیافتاده و حاش اشقهیکه  یرنگ یفسفر بلوز
 .ردیاو را هم بگ

 یهاو چشم نیریفکر کردم که چقدر به ش م،یدر کمر به فروشگاه رفته بود هایسوغات دیخر ینظر که برا نیاول در
 .زمی: مبارکت باشه عزدیآیم شیآسمان

 !؟یدونستیامو مپ زیطرف کرد و گفت: ساو آن طرفنیا یکفش اسپرتش را کم انیشا

 .دینه ازمن پرس -

 .یستیحد باهوش ن نیدر ا دونستمی: مگرفتیشب خوابش نم گفتیعقل... اگر نم نیریش یدختره

بچه... حواستو  یگفت: ه تیبا جد انیام نشست و رو به شاشانه یرو ریام یهادرهم رفت و دست میهااخم
 .جمع کن

 .هم دهانش را بست انیه او انداختم و شاقدرشناسانه ب ینگاه تشیلذت از حما غرق

 .شدیهم محسوب م یدیع یکه به نوع میبود دهیخر یهم سوغات هیبق یبرا

و  دیآن را پوش ریکه ام یزیبل دیام یپول، برا فیعموهوتن ست کمربند و ک یچرم، برا یدست فیخاله ک یبرا
 .میکوچکترش را گرفت زیسا

 .بود دیاز ام تریکلیه یکم ریام چون

 .یشمیابر یپرستو روسر یمارکدار و برا یفرهاد هم ساعت یبرا

 .نی: آرام ببتشانیاز رضا میخوشحال بودبودند و ما هم یراض هاهیاز هد شانهمه

را به من نشان  شیگوش ینستایا ینشسته صفحه گرمیطرف د انیبا فرهاد مشغول صحبت بود و شا ریام
 .دادیم

 .ژست گرفته بود یود که به طرز جالببانمک و کوتاه قد ب یدختر عکس
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از  یمین اشیمشک یکرده بود و موها پایچل نهیس یرا رو شیهاداده بود به درخت و دست هیرا تک پشتش
 .کردینگاه م نیصورتش را پوشانده بودند و سرش را کج کرده با لبخند به دورب

 !بود: خوب؟ امرهیژکوند خ یدادم که با لبخند انیگرفته به شا یرا از گوش نگاهم

 !به عکس کرد و گفت: قشنگه؟ یااشاره شیکمرنگ شد و با ابرو لبخندش

 بگم قشنگه؟ یدیبه من نشون م یعکس دختر مردمو آورد -

 بودند، گفت: دخترمردم کدومه؟ دهیکش ریکه کلماتش را به تسخ یجانیو با ه دیرا پس کش دستش

حواسش به ما  یدر سالن چرخاند و مطمئن شد کس دورکیش را چشمان نکهیآورد و بعد از ا ترکیرا نزد سرش
 .شیمامانو بفرستم خواستگار خوامیآرام گفت: م ست،ین

 .و چشمانم درشت شدند دیباال پر میابروها

 !!!بود؟ یداریاختالل شن ای دمیشن درست

 !!!و زن گرفتن یتنوع طلب و خواستگار انیشا

 یکه برا یپا انداخت و با حس یپا رو دهیکش شیموها یو دستش را الکرد  یاآهسته یخنده دیرا که د بهتم
 .در مقابل جنس مخالف گفت: دلمو برده المصب دمیدیبار در نگاهش م نیاول

 .باشه یآدم خاص دیکه دل تو رو برده با یداد و گفتم: کس میمال یرا به لبخند شیجا بهتم

روز که اومد  هیاز دوستامه.  یکی: خواهر زدیش برق مچشمان سایزد و وقت حرف زدن در مورد آتر یخندکج
 .دمشیدنبالش دانشگاه د

حال باهاشون که تا به ییگفت: آرام با دخترا تیاش دفاع کند، با جدطرفم و انگار که بخواهد از عالقهبه دیچرخ
 ...داره ریتا آسمون توف نیآشنا شدم زم

 ؟یک -

ابرو  میشده براهل انینشسته بود، نشست و شا انیکه شا یمبل یدسته یوسط صحبتمان و رو دیهم پر نخود
 .باال انداخت

 .نسترن جون شیپ یریاگر بفهمد: پرستو جان ان شاالله فردا م یو وا داندینم نیریکه ش داستیپ

 یمنحرف شد: آره مرجان جون... کارامو برسه برا نیریپرستو را مخاطب قرار داد و خدا را شکر که ذهن ش خاله
 .نباشه یپس فردا مشکل

 .رفتیفکرش هم دلم غنج م از

ها تا رفتم و بچه شگاهیروز به آساآن ی.فرداشدیخاله راحت م الیو خ گرفتیفرهاد هم سرو سامان م هباالخر
هر  یکه برا ییهاو لباس یبازاسباب میهاخنده انیدورم جمع شدند و من در م دند،یرا د هیبزرگ هد یهاساک

 .نیکردبودم را به دستشان دادم: بد عادتشون  دهیبا دقت خر کدامشان
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 .دادم یبودند، گرفتم و به عصمت دیجد لیوسا یکه مشغول وارس شانیاهویپرشوقم را از ه نگاه

براشون  ونیهرچندوقت درم نکهیسمتم سوق داد و حرفش را دنبال کرد: عادت کردن به اهم نگاهش را به او
 .نیریکادو بگ

گرفته  هیکوچولو عروسک تازه هد نایها دوختم و سارگرفتم ودوباره به بچه شیبا مکث از چشمان جدرا  نگاهم
شبانه بدعادت  ییخوندن الال یمادر برا هی: اگه داشتن خواندیم ییالال شیپاخوابانده برا یاش را روشده

 ...شدنه

 .که بدعادت بشنرا دوختم به نگاه متعجبش و ادامه دادم: پس چه بهتر  میطوفان نگاه

 .ها نبودبچه نیاز جنس ا یعصمت

گوشه شان دارد و اما هر چه که بود سقف سهو دوست خوردیشان را مکه غصه دمیدیم یدر کنارشان، گاه بود
 .رونیب یایدن یرحمیکه حفظش کردند از ب نشیحضور والد یسرش پر بود از گرما یباال

 ...رفتیم شیاهایبه استقبال رو شد،یم دهیکش شیوهام یمادر که ال یهاها را با دستشب که

 !!!مادرشود یسالگکوچک بازکند و درسن سه یرا با عروسک شیهاعقده نکهیانه

پرستو سرشناس و  یگران شهر برگزار شد و خوب خانواده یاز تاالرها یکیباشکوه در  یلیفرهاد خ یعروس
 شیو چطور راض ستیهم با فرهاد موافق ن ادیکه ز دیفهم یبه راحت شدیمادرش م یمتمول بودند و از چهره

 .داندیخدا م تد،کوچک فرهاد بفرس یدارد و دخترش را به خانهجهاز دست نگه یکردند که برا

 .آلمان بود یهادانشگاه نیاز بهتر یکیاز  لیالتحصاز جراحان متبحر قلب فارغ یکینبود و  یهم کم کس فرهاد

 دهیاش را بوسبه او دست در گردن خاله انداختم و گونه توجهیستو با خاله رنجاندم و ببرخورد، مادرپر  یسرد
 .هایپرونیم مونویکی یکی یبخت مرجان بانو... خوب دار یخونه یگفتم: باالخره داداشتم فرستاد

 .نیو گفت: شماها جون من دیام را بوسگونه بالبخند

 ...و گفت دیصال مناسب سنش نبود، چهره درهم کشا شیکه لخت یمادر پرستو با آن لباس روجا

 ...که نه گفت

 ...ایدختر شوهر دادم  ستیزد: واال آره انگار... معلوم ن شین

 .ایلحظه ب هیجون روجا -

 .اش برخواست و با غرور از ما فاصله گرفتاز حرف ناتمام مانده یکه نامش را خواند ناراض یخانم یباصدا

 افتاده. مگه اونجا هم کالس اومدن داره؟ لی. انگار از داخل دماق فرهیگیم میاافهیچه قزنه  نیا نیمامان بب -

 .شانه باال انداخت الیخیام باال نرود و خاله هشدارگونه نامش را صدا زد و او بخنده یتا صدا دمیگز لب

 .هم داشت حق
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ها کوچک خودخواهانه خودش را در ذهن یارفتاره نیتا آسمان فرق داشتند و اما با ا نیپرستو با خودش زم مادر
 !مرجان کجا و او کجا؟ یواال تیو شخص کردیم

جوان  یبود که به همراه پسرها انیو تمام مدت فکرم به شا میدیرقص یکم دیو ام ریبه همراه ام نیریاصرار ش با
 : خانم من حواسش کجاست؟زدینشسته و حرف م

 پشهیتخوش یآقا شیرا به خود آورد و با لبخند گفتم: حواسم پم میدیرقصیکه دست در دست م ریام یصدا
 .که ندزدنش

 ...بانو نیدیلبش پخش شد و گفت: آقاتونو دزد یبا آرامش رو لبخند

 .زنهیخندونت م یچشما یفقط برا قلبش

 ییرا به دست جادو انیدر نگاهش خودم را تکان دادم و اطراف رهیکه در وجودم پخش کرد، خ ییبایحس ز با
 .سپردم یفراموش

سرعت در چشمانم نشست و چقدر برازنده شده بود در فرهاد اشک به دنیعروس و داماد آمدند و با د باالخره
 .که بر چهره داشت یارنگش و لبخند مردانه یآن کت و شلوار مشک

 .میجلو رفت کیتبر یطرفم آمد و برابه ریام

 بودند ستادهیمقابلشان ا ینفر چند

 یو با بغض گفتم: خوشبخت بش دمیهادر آغوشش کشبه آن توجهیه شد که طاقت از کف داده بچ دانمیونم
 .ییدا

 عوض کردن حالم گفت: مگه من دخترم؟ یبرا یاز آغوشش درامدم، با شوخ یو وقت دیشال بوس یرا از رو سرم

محو گفت: شما  یبخندزد و با ل امینیآرام با انگشتش به نوک ب یانازک کردم که ضربه شیبرا یچشم پشت
 .منم خوشبختم یخوشبخت

طرف پرستو زد ومن بهاش را گرفت، آسوده خاطر پلکبر جمله دییمهر تا یو وقت دیدر چشمانم چرخ نگاهش
 .رفتم

 .کردیشده بود و با لبخند نگاهم م یهمانند پر شیبایز صورت

 .داشته باش موییدا یو گفتم: هوا دمیرا بوس اشگونه

 یعشق را رو فیلط یهابرگو دانه دانه گل دندیچرخیها قطعا امشب دورشان ماشت و فرشتهبرهم گذ پلک
 .ختندیریسرشان م

ها شدند که دخترها هم به آن دنیوسط رفتند و مشغول رقص لیفام یهاسرعت با چندتن از جوانبه انیشا
 .را شلوغ کردند ستیپ وسته،یپ
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که دورش  یاز دختران رنگارنگ کیچیه یرو انیرده بود که نگاه شاعشق کار خودش را ک یقطع معجزه طوربه
 .نرفت دند،یچرخیم

آن احساس کردم تمام جانم تا  کیکه در  م،یگشتیبرم زمانیسرم میکمرم بود و داشت یرو ریام دست
 .باال آمد میهالبپشت

بودمش  دهیورود د یلحظهکه در  ییسالن شتافتم و داخل دستشو یبردهان گذاشته به طرف درب خروج دست
 .شدم

 .قدر عق زدم که زردآب باال آوردمرا خم کردم و آن سرم

 .و داخل شد: آرام اوردیکه باالخره طاقت ن دمیشنیرا از پشت در م رینگران ام یصدا

 .سست شد میه پاهاکه در همان لحظ دم،یآب به صورتم پاش یمشت

دار کرده بود، گفت: چته را خش شیکه صدا ید و با نگراندور کمرم نشست و مرا به خود چسبان شیهادست
 ؟یشد یچ زم؟یعز

که  ییهابودند کنار زد و با اخم و چشم دهیچسب میشانیپ یرو شدنشانسیصورتم را که با خ یرو ختهیر یموها
 .دکتر میگفت: برو مانتوبپوش، بر کرد،یصورتم را رسد م یجستجوگر اجزا

 .دوباره حالم دگرگون شد ماند و میهاپشت لب لبخندم

 .اورمیرا باالب میهافقط مانده بود، روده ده،یرا سفت چسب کمرم

 .جان راه رفتن هم نداشتم یبه لرز نشست و در خود جمع شده درآغوشش رها شدم و حت تنم

د و با بر  رونیطرف بام انداخت و بهشانه یکت را از تن کنده رو گرشیدست نگاه داشته و با دست د کیبا  مرا
 .اوردیب نگیرا به پارک لمیوسا عتریتماس گرفت تا هرچه سر انیشا

و دهانم طعم  دیچیپیام مدام به هم مبود، و چشمانم بسته، دل و روده اشنهیس یمدت سرم رو نیتمام ا در
 یگر مشکلنخورده بودم که آن هم همه خورده بودند و ا یگرید زیچ کیاز ک یاو فکر که کردم جز تکه دادیزهر م

 .شدندیهمه مسموم م دیداشت با

 .و خودش هم با سرعت دور زد و نشست نمیکمک کرد تا بنش اطیرا باز کرد و با احت نیدرماش

 .داده بودم و حداالمکان باال گرفته بودمش تا حالم دوباره بهم نخورد هیتک یصندل یرا به پشت سرم

 ؟یت چشم نگران و براق نشست: بهترجف کیدر  یکیآورد و چشمانم در تار کیرا نزد سرش

: دادیعذابم م نیچننیجانم محتاجش بود، ا یعطر خوشش که ذره ذره یو چرا بو دمیچهره درهم کش کالفه
 .... برو کنارریام یوا

 لمیبا وسا نیریو ش انیو در همان لحظه شا دیکوتاه با بهت عقب کش یگشاد شدند و بعد از مکث چشمانش
 ت شده آرام؟: چدندیاز راه رس
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 !گفت: آرام چته؟ یخم شد و با نگران شیزانوها یدر طرف مرا باز کرد و رو نیریش

گفت:  ریشکمم فشردم و رو به ام یدستم را رو دانستم،یکه خودم هم جوابش را نم یتکرار یهااز سؤال کالفه
 .امینزاشتم، من اما باهاتون م ادیب خواستیمامان م

 .نیریش ستی: الزم ندمیدم و نالدهانم را باز کر  زحمتبه

سرعت نبودند، به دنشانیقادر به شن میهاگوش گریها که دآنبه ییزهایکرد و بعد گفتن چ دییهم حرفم را تا ریام
 .را به حرکت درآورد لیاتومب

 .که ممکن بود، بزنند نداشتم ییهاحرف یرو یبودنمان و االن اصال تمرکز دهید ینفر چند

و  یاز چه خورد یاشهیکل یسؤاالت دنیبعد از پرس کیو پزشک کش میدیرس مارستانیبه بکه  دینکش یطول
 .نوشت میبرا یفشارم را گرفت که طبق معمول باال بود و سرم زهایچنیا

 .رهیبودم و به سقف خ دهیدراز کش مارستانیتخت ب یرو

 «یبهتر »کردیتکرار م کباری قهیو هر چند دق چرخاندینگاهش را مدام در اتاق م یشانیهم با پر ریام

 .شدیمن مواجه م« بهترشدم» هربار هم با جواب و

 .بد شد ری: اممیجشن را به آن شکل ترک کرد نکهیبودم از ا ناراحت

تلفن همراهش  م،یبود دهیکه رس یاام.از آن لحظهشدم از گفته مانیپش دیدرهمش که در صورتم چرخ یهااخم
را متوجه شده،  مانبتیهم فرهاد بود که غ یآخر نیو ا نیریمستمر خاله و ش یهاشده بود، با تماس ربارانیت

 .کردیصحبت م ریبا ام

فردا  گهیگفت: فرهاد م یآن متصل بود، گذاشت و با ناراحتکه سرم به یدست یاز قطع تماس دستش را رو بعد
 .بهتره یبد شیآزما

 .آخه ستین میزی. من که چریام یگفتم: وا یحالیباب

 چیهبه دیفهم شدیم یبراحت شیهانباشهاز چشم تمیزیشاالله که چو گفت: ان دیپاش شیبه صدا تیجد رنگ
چشمانم قرار دادم و ناراحت بودم از  یرا رو گرمیساعد دست د ده،ید دهیفایو بحث را ب دیآیکوتاه نم یعنوان

 .تنها گذاشتن فرهاد

 .میتمام آن به خانه بازگشتتا سرم تمام شود و بعد از ا دیطول کش یساعت

که به  یالحظه اورده،یو من آخر طاقت ن کردیم یابیرا رد میهاقدم دیباریها ماز آن یکه نگران یبا چشمان ریام
 ستین میزیتمومش کن... بابا من که چ ر،یو گفتم: لطفا ام دمیبه سمتش چرخ حوصلهیب رفتم،یم سیسرو

 ...نیآخه... بب

 .رنگ شبش یهاشدم در چشم رهیباز کردم و خ را از هم میهادست
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 یفرو کرد، نفس میموها انیو سرش را م دیسرعت در آغوشم کشکرد و به یرا با دوگام بلند ط نمانیب یفاصله
 .ی: خداروشکر که خوبدیکش قیعم

 .دیخواب اشنهیس یو سرم رو دند،یچیام دورش پافتاده یهادست

 .برد و قرار شد، ظهر جواب را بدهند شگاهیبه آزما میهابا وجود تمام غرزدنکرد و  دارمیزود از خواب ب صبح

سر  مارستانیب کیرا در پارک نزد شیآماده شدن آزما یداشت تا ساعات انتظار برا نیما را برا دیع یو هوا حال
 .شیهاو آدم کیتراف نیتر شده بود از آن حجم سنگخلوت یو شهر کم میکن

 .فر رفته بودندبه س تشانیاکثر ایگو

شان با و صف سرسره کردندیم یدر نظر گرفته شده بود، باز شانیکه برا یمنیا یباز طیکوچک در مح یهابچه
به اعتراض  توجهیو ب گرفتندیم یشینکرده پ تیکه نوبت را رعا یرکیز یهامستمر همراه بود و بودند بچه یبحث
 !پسر؟ ای شهیم ختربه نظرت بچمون د ری: امکردندیکار خودشان را م هاماندهیباق

 .باالرفته، نگاهم کرد ییمتعجب و ابروها یلبخند با

آدمو  ه؟یگفتم: خوب چ یاباال انداختم و با لحن بامزه یاام گرفت، شانهخنده امیرمنطقیهم از حرف غ خودم
 .کننیوسوسه م

 .داد هیام انداخت و مرا به خودش تکدر شانه دست

 .ریز دستش خالص شون، اما محکمتر گرفتم: زشته امکردم که ا تقال

 .یابه تذکرم گفت:جوجو تو خودت بچه توجهیب

 .کج کرده ، نگاهش کردم ینشست سرم را کم میابروها نیب یزیراخم

 .نگام نکن بچه ینطوریگفت: ا تیبه من انداخت و باجد ینگاهمین

 یسرسره کشانده بود برا یرا تا باال یها پدربچه یتر شده بود و دعوانگاه به صف سرسره که شلوغ طلبکار
 .ازت دمیسؤال پرس کنمیمصالحه کردم: فکر م

که  نهی. مهم اکنهیم نییتع ییدختر بودنشو باال ایام فشرد و نفسش را فوت کرد: پسر شانه یرا رو دستش
 ...سالم باشه و البته

 .کوچولوش باشهمامان هیشاند: شببود، ک امرهیکه خ شیهادوباره نگاهم را به چشم مکثش

 شیبایز یهایریسرم را چرخاندم و ناگفته نماند که غافلگ چاندهیکوباندم و لب پ اشنهیبه س یاآهسته مشت
 .کردیقند را در دلم آب م

 .میمراجعه کرد مارستانیهمان ب یگرفتن جواب آن به پزشک داخل یو برا میبازگشت شگاهیظهر به آزما کینزد

فشارت  یفکر کنم کم زمیبرداشته نگاهمان کرد: عز شیآزما یو چشم از برگه دیجوان بود، خند یه خانمک دکتر
 .سرجاشه زیهمه چ شتیجا شده. تو آزماجابه
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 .اصال خوب نبود شبیو لبخندش را پاسخ گفتم: اما حالش د دمیکش یاز سرآسودگ ینفس

 ی: مشکلکنندیم بایلبخندش را چقدر ز زشیو ر فیرد یهادکتر عمق گرفت و از ذهنم گذشت دندان لبخند
 .نیآقا. نگران نباش ستین

 ...راحت شد: البته یکم الشیدکتر خ ینداشت و اما باخاطرجمع یتمام ریام یهاینگران

شد و او هم با حفظ همان لبخند گفت:  دهیطرفش کششدت بهکه گفت، نگاه هردونفرمان به یاواژهتک با
 ماهانت سرجاشه؟

 .میکرد یماهه عروس هیسرم را تکان دادم:  یجیو با گ ریمسئله مقابل ام نیاز طرح ا دمیگز لب

 ی. ولشهیخانم دکتر جوان را فراهم نمود: خوب االن مشخص نم حیموجبات تفر ریام یهولکهول یهاجواب
 .یمراقب خودت باش شتریمدت ب نیکن تو ا یسع

 .میکردیم ریس قیعم یو هر دو در فکر میراه بازگشت بود در

 !!!ممکن بود؟ یعنی

 .بود انیدر وجودم در جر یضیضد و نق احساسات

ها فرشته نیاز هم یکیکه  خواستمیها در پارک بودم، از خدا مبچه طنتیش یکه مشغول تماشا شیپ یساعت
 .باشد مانیخوشبخت یرا به ما هم دهد، تا کامل کننده

 ...حاال اما

 ؟یجون، خوبسرخوردند: سالم خاله میدست فیلرزانم درون ک یهاخوردم و دست یتلفنم تکان سخت یصدا با

 ن؟یگرفت شویجانم؟ آزما ی: سالم گلم. خوبینگران یهاپر بود از رگه شیصدا

 هی. ستین یزیاش: اره خاله جون. چمادرانه یهاینگران یبرا رفتیام مصبح سه بار زنگ زده بود و دل تشنه از
 .ا شدهجکم فشارم جابه

تمامم را پر از حس خوب کرد: فدات  شیقرار گرفت و گرما کردیم یباز فیک یدستم که با دسته یرو دستش
 .اونجا امی. خدارو شکر. منم دارم مزمیبشم عز

 .خونه ادیگفتم و تلفن را قطع کردم: خاله بود. داره م یسر یباال

 .دمیسفارش م رونی. غذا از بیبکن یکار ستین تکان داد و گفت: الزم یسر شیهنگام رانندگ تیجد باهمان

 .رد و بدل نشد انمانیم یبه خانه حرف دنیگفتم و تا رس یاباشه

 میبایز یهابه گل طبقهستیبرج ب یام در باالخانه یبایز اطیدر اتاق خوابش مشغول کار بود و من در ح ریام
 .دادمیآب م

 .منتقل کردم اطیداده بودم به حسالن که بهشان اختصاص  یرا از گوشه شانهمه
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 .کردیخوب بهار سرحالشان م یهوا

 .جان گرفته بود بیگل حساس عج نیو ا دمیکش وسفیبرگ حسنبه گل یدست

 ساکت شده بود؟ نینچنیا ریام چرا

 .دارشدنمان باشدکه مخالف بچه آمدینظر نمرد و بدل شده بود، به انمانیکه در پارک م ییهاصحبت با

 .مشخص نبود یزیو هنوز که چ دمیگزلب

 .افتیم تیکه اگر واقع یدر حد حدس و گمان بود و وا زیچ همه

 .میاکه چقدر هول بوده کردندیگمان م انیاطراف

فرورفته  یآرام یفرورفتم.در خلسه یپراز نگران یکه در حجم دینکش یبه طرف درب کشاندم و طول فونیآ یصدا
 ...دختر ی: سکتمون داددمیره در هم کشخراش چهگوش ییبودم که، با صدا

: ابراز احساساتت منو سکته نده کردینگاهم م یبا نگران ستادهیکه پشت مادرش ا نیریبه سمت ش دمیچرخ
 .هیلیخ

آمدن خاله  یمتوجه نیریچون ش یفعال ریاز اتاق که با آژ ریهم مرا در آغوش گرفت و بعد از خارج شدن ام او
 .مین نشستدورهم در سال یشد، همگ

سوق  گرید یکامال راحت شد، بحث را به سمت الشیکه خ یزمان ش،یسؤال از حال من و آزما یبعد از کل خاله
نزاشتم. زشت  یول شتونیپ ادیبعد از اتمام مراسم خواست ب شبینگرانت بود. همون د یلیداد: فرهادم خ

 .زنش یخانواده یجلو شدیم

 .گفتم: آره. باهام تماس گرفت خاله یهاحرف دییزدم و در تا لبخند

 !امروز خونشون؟ میبر گمیگفت: آرام م طنتینشسته بود با ش کمیکه نزد نیریش

 .نبود یدختر از رورفتن نیا یکند، ول ایح یام را به او دوختم تا کمگردشده نگاه

 .میاعزام نیفرورد شرارت بارش گرفتم: آره ان شاالله آخر یهاتکان دادم و نگاه از چشم شیبه تاسف برا یسر

 .رفتنتون کهیپس نزد یسالمتنگاه صورت بشاش خاله کردم و گفتم: ا خاله، به باشوق

 یبرا میتوشون شرکت کن دیهست که با یکالس آموزش یسرهیو  میکن هیته دی. لباسامونو بازدلمیآره عز -
 .درست انجام دادن مناسک حج

 .شدیها مهمانند فرشته دیکه مرجان در آن لباس سف یوا

شام  یبرا میکنارمان ماندند و بعدش هرچه اصرار کرد نیریو تا غروب خاله و ش میسفارش داد رونیرا از ب ناهار
 .نشدند یراض
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عطرش حضورش را زودتر از خودش  یها که بوسرو سامان دادن به ظرف یاز رفتنشان به آشپزخانه رفتم برا بعد
 .اعالم کرد

 .گوش گذاشتم و دلخور بودمپشت خت،یریچشمانم م یاهتر بود، و جلوکوت یسرم که کم یجلو یموها

کمرم شد و از پشت در آغوشش قرار گرفتم:  یگذاشتم که دستش حلقه ریگنم یشسته شده را رو بشقاب
 مامان بشه؟ خوادیبهار من م

: لرزاندیقلبم را م بیلحنش عج متیو بغض مصر بود تا رها شود و مال دیچرخیم زیچهمه یام رولغزنده نگاه
 بهار من ازم دلخوره؟

 .سد مقاومت سستم شکست باالخره

را که قصد  میهااش سخت شد و با پشت دست اشکچهره د،یرا که د سمیطرف خود چرخاند و صورت خبه مرا
 بهار بانو؟ یشد یکوتاه آمدن هم نداشتند، گرفت: ابر

 .توانست لبخند را برلبم بنشاند باالخره

 .براقش شوند یهامردمک پیک رمیدرگ یهاگرفت و وادار کرد مردمک شیهادست انیا مر  صورتم

 ؟ی: چرا ناراحت بودچاندمیبهم پ لب

را به جنب و جوش انداخت: من عاشق  شیکه قورت داد، گلو یجمع شد و آب دهان یچشمش کم یگوشه
 .یکه مادرش تو باش میااون بچه

 .قانعم کند توانست

 .را سامان داد امدهیافکار درهم تن یه، همهجمل کیهمان  با

 .کرد تا صورتم را بشورم تمیهدا ییطرف دستشوام گذاشت و بهشانه یرو دست

 .دیکشیم شیدست در موها یبازگشتم، هنوز در آشپزخانه بود و با کالفگ یوقت

 ر؟یشده ام یزیشدم و گفتم: چ کشینزد سرعتبه

 ...برات سخته اما دونمیدر چشمانم گفت: آرام م رهیرفت و خرا گ میهارنگ زد و دستکم یلبخند

بزرگش گرفت و  یهادست انیشده، صورتم را مکه هل دیآمد و مطمئنا رنگ از صورتم پر میهاتا پشت لب قلبم
 .یبهمون شام بد دیبا یدعوتمون نکرد یداده که حاال عروس ری. کامران گزدلمیعز ستیکه ن یزیگفت: چ

 .نداره یکه نگران نیآمد و گفتم: خوب ... ا رونیبا شتاب ب امنهیدر سحبس شده  نفس

: رندینشاند تا طراوتشان را از نم لب روحشان بگ امزدهیخشک یموها یرو یارا در آغوش گرفت و بوسه سرم
... هیو بق یکرده با خانوماشون. مرصاد و کت جیها رو هم بسبچه ی. همهستیچشات بشم. فقط کامران ن یفدا

 سخته برات نه؟
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قلب نگران  یقلبم محکمتر شده، دستم را نوازش کردم رو یشهیبود و ر بیس یتازه جوانه زده یشکوفه لبخند
 .انی. بگوبزمیاش: نه عزشده

 .کنمیرو خودم درست م یچنکن. همه یو زمزمه کرد: کار دیدر آغوشم کش محکمتر

 ریشد به ضم دهیهمانند رنگ پاش شینشست و مهربان مثل قامت گرفتن نهال سرمازده، در وجودم یحس
 .وجودم

 .اضطراب داشتم یو رو کردم و کم ریشده را ز دهیتازه چ یبود و من خانه یهمانیقرار م جمعه

 .خوب جلوه کند زیچهمه خواستیخودمان و دلم م یبود در خانه مانیهمانیم نیاول

 نیقیام، آرام آرام ضنم به با توجه به عقب افتادن ماهانهداشتم که  یهم دل بهم خوردگ یگاه انیم نیا در
 .شدیم لیتبد

 .از غذا جمع بود المیسفارش دهد و خ رونیقرار شد از ب ریرا ام شام

 .کرد به حمام رفته و آماده شدم رهیآسمان را ت یسرگرم کردم و غروب که چهره ییجز یخودم را با کارها تاشب

 .رنگم را باشلوارش بپوشم یترگرفتم کت بلند خاکس میتصم

جان  امدهیپرکرم زدم تا صورت رنگ یو کم دمیداخل چشمان خمارم کش یرا هم برسرزده، مداد میاقهوه یروسر
 .که درهمان لحظه زنگ در زده شد رد،یبگ

و  دمیرا د سایباشد خندان در را گشودم که در کمال تعجب کامران و پر ریام دیساعت با نیدرا نکهیا گمانبه
 !!!البته

 یموردیاسترس ب نیبه خاطر ا زدمیها بودم و مدام برسرخودم غرمدر فنجان یچا ختنیمشغول ر درآشپزخانه
 .لرزاندیرا م میهاو دست زدیکه در سلول به سلول بدنم سوزن م

 .دمیدر آن دستمال کش یچا ختنیخاطر ررا به ینیس دوبار

 .شد دهیکش شیپ یشده فکرم به لحظات رهیسماور خ به

 !دعوت کرده بود؟ یرا چه کس ایپر

 نیزهرآگ ششیمدام فکرم را با ن یبود اما مار یعاد زشیچخندان و گرچه همه شهیهم یهادختر با آن لب آن
 .که توان هضمش را نداشتم کردیرا درمغزم فرو م ییزهایو چ کردیم

 گریبغض د نیشک در چشمانم حلقه زد و او ا دمیانگشتم، دستم را با شتاب عقب کش یاحساس سوختگ با
 .چه بود یبرا

 .دمیرا از پشت شن رینگران ام یصدا

 یچه زمان نکهیو در سالن مشغول گفتگو با کامران بود و حال ا دهیرس قهیچند دق یها به فاصلهاز آن بعد
 .دانمیسرم حاضر شده بود را نمپشت
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 .برد رآبیبه سرعت به طرف شسماور را بست و انگشتم را در دست گرفت و  ریش

مزاحم از  یقطره اشک د،یطرفم که چرخشده در وجودم کم کرد و به دهیاز آن التهاب شعله کش یکم خنکآب
 .مقابل چشمانش عبور کرد

 سوزه؟یم یلیو گفت: خ دندیصورتم چرخ یاجزا یرو تابشیب چشمان

 .ارمیرو م ییشم موفق نبودم: نه. برو االن چافرمان تحرک دادند و با تمام تال میهاسرعت به لببه مغزم

 .وستیها پکه با هشدارم به مهمان چرخاندیمن و سماور م نینگاهش را ب مستاصل

 .ندیایزمان برد تا همه ب یساعتکی حدود

 .میشدیحدود پانزده نفر م شانیهابا خانم و بچه ریام دوستان

 .ختیریپدرش مدام زبان م یدوسال را تمام کرده و برا گریمرصاد بزرگ شده بود و االن د یکوچولو نیشرو

 !؟یرو دار سایآرام جون. خبر پر یگفت: راست کبارهیکه به  میمشغول صحبت بود یمبل نشسته و با کت یرو

 شده مگه؟ یشد و متعجب گفتم: چ دهیبودند کش ستادهیا اطیدر ح ایکه با رو ساینگاهم به پر رد

زن  هیکه ازدواج کرده بود، مرد با  یدر گوشم زمزمه کرد: با اون مرد ید و به آرامکر  ترکیرا به من نزد خودش
 .برگشت نیرو ول کرد. به خاطر هم سایرابطه داشت و پر گهید

اونقدر  چارهی. بسوزهیکامران م یگرد نگاهش کردم که با تاسف گفت: دلم برا یبردهان گذاشته با چشمان دست
 .بکنهازش دل  تونهیعاشقشه که نم

 .از سالن بودند، گرفت یاو مرصاد در گوشه ریکه با خنده مشغول صحبت با ام یمرد تیمعصوم همهنیاز ا قلبم

 .وارد شد: آرام جون بزار کمکت کنم ایبودم که پر سیپولو در د ختنیرا که آوردند، در آشپزخانه مشغول ر شام

 .رمایخودم م نیبش زمیعز ستیکج زدم و گفتم: الزم ن یلبخند

قرار  شیپرناز روبرو یبا لبخند ایرا از دستم گرفت و در هنگام خروج پر سیوارد شد و د ریلحظه ام نیدرهم
 ...گذاشت ریدست ام یگرفت و دست رو

 .و تنم به رعشه افتاد دیسوت کش مغزم

 !!!مرد فقط متعلق به من است، نگفته بودم؟ نیا یهابودم دست گفته

 .ری: بزار من ببرم امرمیپذیرا نم یاست و حضور متجاوز تمیسقف امن شیهادست منظوریکه ب هرچه

 زیم یو قاشق که از دستم رو ختیاش از مقابل چشمانم گرو تاب اندام تراش خورده چیرا گرفت و با پ سید
 .دیطرفم چرخسرعت بههم تازه به خودش آمد و به ریافتاد، ام یچوب

 .ن هم نداشتمقدرت پلک زد یو حت کردمینگاهش م مات
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 .بزرگ و قدرتمند سد کرده بود یرا سنگ میگلو راه

 .نیای: آرام جون شما هم بدادندیها و دستش را مورد هجوم قرار مسرعت چشمبه میهامردمک

 .شد دهیکه درگاه آشپزخانه را اشغال کرده بود، کش ایاش کنده و به پرباالخره از نگاه نگران شده نگاهم

که ترشح  یدیام و اسبه درد معده توجهیرا در دست گرفتم و ب یبعد سیداده، د یه خود تکانزد و من ب یلبخند
در  ستادهیشده در اطرافم، از کنار سرو ا جادیرا پر از زهر کرده بود و درداالن آتش و مه و دود ا میو گلو کردیم

 .کنارم گذشتم

 .فلج شده بود ییو گو دادیفرمان نم گرید مغزم

 .چگونه گذشت یهمانیم هیقب دمینفهم

 .شد دهیکه دستم از پشت کش رفتمیطرف آشپزخانه مبه خود آمدم که لباس از تن کنده به یزمان فقط

 .اش متعجبم کردو فک منقبض شده دمیشده به طرفش چرخ شوکه

 .میقصد شکستن سکوت را نداشت ییگو چکدامیو ما ه آمدندیکش م هاهیثان

 یگفتم: مهمون یجابه جا کردم و با تلخند یدم و آن بغض بزرگ را با آب دهانم کمبه خود جرات دا باالخره
 .گفت: حرف بزن شکافت،یکه مغزم را م یرگیفشرد و با همان خ یبود.دستم را کم یخوب

 .و اما نگاهمان کارد نخورد ریها سرازتکه شدند، و قطرهها تکهسوختند و بغض چشمانم

و او حواسش  دمیمچم را محکمتر فشرد و من چهره درهم کش نباریخوردند و ا یسخت گره شیابروها دیکه لرز لبم
 .بود میهااشک یوقفهیب یهادنیبه دو

 .حرف بزن گمیباالتر رفت: م یکم شیصدا نباریا

 ...: ولم... کنامنهیس ینفسیبا ب دمیهقم اوج گرفت و نالهق شیصدا با

 !؟یدل نازکم را: به من اعتماد ندار آورد،یبه درد م شیهاو اخمشدم  اشنهیبه س نهیو س دیرا کش دستم

لبش  یکه گوشه خواستیرا م نیهم متوقف شدند و انگار هم میهاام کرد و مات شده اشکزدهشک اشجمله
 ؟یکنیم تی... پس چرا خودتو اذنیباالرفت و گفت: بب

 .... دوست دارمرا تکان دادم: چون میهاچشمانم، لب یاشهیپشت قاب ش از

محتاجش بودم،  بیکه از سرشب عج یرا پس زده، روشن شد و مرا به آغوش رهیت یابرها یبه آن نگاهش
را  شیاز مو یابه رفتن شده بود و از االن با خاله قرار گذاشت که فقط تکه یباالخره راض انیکرد.شا همانیم
 .زندیم

 .م کنندتا پروازشان را اعال میدر فرودگاه حاضر بود یهمگ

 .شده بود دهیپاش نیحاضر یبود و انگار عطر پاک مکه بر چهره یروحان فضا
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و  شدیدور نم شانیهانشسته و لبخند از لب شاندهیچروک یکه اشک شوق در چهره ییهارزنیو پ رمردهایپ
 .ها کنج دلشان النه داشتکه سال ییبه آرزو دندیرسیکم مکم

 .انداختیدر جان آدم م یرپوستیز یجانیگاه را فراگرفته بود که هسالن بزرگ فرود یاقیاشت چنان

 .با تلفنش مشغول بود انیو شا دیپریم نییباال و پا طنتیبا ش نیریش

 یتا پروازشان را اعالم کنند و بعد از اعالم پرواز لبخند همانند نوازش باد گرم تابستان دیطول کش یساعت
 .گرفت یرا پرشتاب در پ دنیتپها ها نشست و قلببر لب زاریبرشال

ها نم چشمانم را با پشت از آن یو بعد از خداحافظ ستمیایب میهاکردم، نتوانستم مقابل هجوم اشک هرچه
به  یدیجد یخواسته بودم و او هم قول نصب باز یسوغات انیقبل که از شا یلحظات یادآوریدست گرفتم و با

 .میترک کرد مانیهاو فرهاد و پرستو فرودگاه را به مقصد خانه ریامتلخ زدم و به همراه  یمن داده بود، لبخند

که در بطنم بود و مدام  یبه موجود احتمال دادیحساس شده ربطش م ریکسل شده بودم و ام یروزها کم نیا
 «دادنت نشد؟ شیدختر بابا هنوز وقت آزما »گفتیم

آرام  یوا »گفتیم جانیبا ه نیریو ش میت کنباهم صحب میجا را گرفت و توانستمخصوص آن مکارتیس انیشا
 .«گنجهینم فی. اصال تو تعریکاش تو هم بود

عنوان سخنران ساالنه که عنوانش بهداشت روان بود، به یشیهما یروز برا کی یقرار بود به سفر رهمیام
و  کردمیم نیی و پارا باال ونیزیتلو یهاکانال حوصلهیشرکت کند.طبق معمول در اتاق کارش سرگرم بود و من ب

 .امعالقه وردم یبرنامه افتنیاز ن شدمیتر مکسل شد،یکه عوض م یابا هر شبکه

 ...اخبار ایوحش و  اتیح ایبود،  یعلم یهابرنامه ایها شبکه اکثرا

 .زدم یمجاز یدر فضا یرا برداشتم و چرخ یگوش

 یندهیرا که گو یلحظه خبر نیشتم که در همگذا کیکه مهسا فوروارد کرده بود، ال یدارپسته خنده یبرا
 یریگیکنجکاوم کرد به پ کرد،یم تیخراش روادل یااز واقعه یکه در کمال خونسرد یاخبار در حال یصداخوش

 ...آن

 ...دیداشته باش ادیاز گذشته به دیشا

ها بود، ها و مادربزرگرگپدربز یمستانه یهاو خنده وانیا یکوچک رو یهاها سفرهخانه یکه صفا ییروزهاآن
را از پس حصار  نیریش قیآن دقا کردیبارم شکار مو اما چشمان حسرت ام،دهیرا نچش نشیریگرچه طعم ش

 ...شانیهاپدربزرگ یها در خانهاطراف و جمع شدن نوه یهاکوتاه خانه

 شیکوچک چوب یصندل شهیهم ییو تنها یگحوصلهیکه از سر ب مانیگهیدر همسا میداشت یرزنیها پموقع همان
 ...شیهاو آدم ابانیبه خ شدیم رهیو خ گذاشتیرا دم در م

زن  نینداشتند، ا یفوت شده و چون فرزند یماریشوهرش در اثر کهولت سن و ب شیها پسال گفتیم مادر
 ...تنها مانده است
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 یکه مشکل نابارور دانستیمهم ن لشانیفام نیترکینزد یآنقدر زن و شوهر عاشق هم بودند که حت گفتیم
 .از کدامشان است

 .کردندیسمتش سنگ پرت مهم بدور از چشم بزرگترها به یو گاه کردندیاش ممسخره شهیمحلمان هم یبچهها

 یدرد کردمیدرک م یظلم بودم و در همان عالم کودک نیگر او در سکوت نظاره سوختیم شیاما دلم برا من
 ...دوستانم یاز نادان شدمیم نیبود و غمگ نشسته رزنیپ یکه در چهره

فرتوت که  رزنیاز آن پ یکم میگکودکان در عالم بچه ینداشتم و با توجه به جوساز شتریزمان شش سال ب آن
 .دمیترسیم« تان نکندخدا درمانده»  گفتیو م دادیم یها را با لبخندجواب تمام اهانت

 یکنارش رو دم،یاش را دلبخند پررنگ شده یکردم و وقتسمتش کجبهرا  میهابه خود جرات داده و قدم یروز
 .نشستم نیزم

غارغار کالغ ادغام شد،  حیکر ینامم با صدا یو با لبخند نامم را صدا کرد، آوا دیپرمحبت به سرم کش یدست
ود، نگاه کرد اش نشسته بخانه وارید یطرفتر روآن یکه کم یطرف کالغو سرش را به د،یچهره درهم کش رزنیوپ

 .رباشدیشاالله که خگفت: ان رلبیو ز

 یاز غم برچهره یاکه هاله یدوباره نگاهش را به من داد، و در حال یچشم به دهانش دوختم ووقت متعجب
 ...ها شومنبشاشش نشسته بود، گفت: کالغ

 ..نیهم

موجود  نیشد و از آن پس من از احمل  شیابدمحل تا آرامگاه یاهال اش بردوشجنازه شیرا گفت و فردا نیهم
 ...زارمیب اهیس زینفرت انگ

 ...دمشیهم د امروز

وجود داشتنش  دیرخ کشو چه قهارانه به رمیبگ اشدهیکردم ناد یتوقف کرد و من سع یمان اندکترانس خانه یرو
 !!!را

 .دادیسوزانم نم یهاهیرا به ر ژنیورود اکس یافتاده بود و اجازه امنهیس یقفسه یهمانند سنگ رو یزیچ

.کاش قطع کردیرا افاقه نم راهنمیپ زدمیقدر هم که چنگ مو هر چه آزردیرا م میهادارم گوشخس یهانفس
 ...شود

 ست؟یچ یتالشم برا اصال

 زنده بمانم؟ گرید دیام نیباکدام

 ...شیهابدون صوت لب دنینقش بست و جنب دگانمیمقابل د رینگران و هراسان ام یچهره

 .دادمیجان م ژنیاکس یاذره یعاجز بودند و من اکنون برا دنشانیاز شن میهاکه گوش گفتیرا م ییزهایچ

 ...دیصورتم نواخته شد و بغض سرسخت ترک یرو یمحکم یلیبه اشک نشست و س اهشیس یهامردمک
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 ..نبودم یآرام شدن گریرا نوازش کرد و اما من د میرا در آغوش گرفت و موها سرم

 ...تمامم رفته بود یوقت شدمیآرام م چگونه

 آخه فدات بشم؟ شدهیبود: چ دهیمن پر کش تمام

 و دندیرا در میگلو میهاغیج

 ...زدمیو من همچنان زجه م دیکش رونیآغوشش ب انیرا از م سرم

 یاکه چون تپه جانیب ییهاجسم یرا که همچنان مصرانه زوم کرده بود، رو یارا که تکرار کرد، برنامه سوالش
 ...دیوضوح رنگش پرهم افتاده بودند را نشانش دادم و به یرو

 نیایاه آرام خوب شما هم ب -» داد به مبل هیتک میتنش و کنار پا دیسف شرتیصورتش شد همانند رنگ ت رنگ
 ...گهید

 ...تا ده بار تکرار نکنم برات گمیم یکردم و گفتم: بچه گوش کن چ یکوچک اخم

 ...امیبدوام ب یکه زنگ بزن ستیخاله ن یحج... حج... خونه یریم یدار

 «را درآورد و با قهر رفت میرا کج کرد و ادا دهانش

 زند؟ینم گرید نشیقهر رفت و من چگونه باور کنم، قلب نازن با

 شه؟یهم یبسته شدند برا شیآسمان چشمان

 .رفتمین بود، من هم مو تنها گذاشتنما یمعرفتی... کاش اگر قرار بر برفتمیم کاش

 رفتندیو م آمدندیکه م یپوشاهیس یهازل زده بودم به آدم خیو  روحیو ب گذردیدر اطرافم چه م کردمینم درک
دور آن  اهیس یکه ربان شانیو من خموش زل زده بودم به عکس چندنفر گفتندیهم به من م یزیو انگار چ

 .بود هم خودش را رسانده نیشده بود.نسر دهیچیپ

 هی زمیتمام صورتش را غسل داده بودند، گفت: عز شیهاکه اشک ینشست و دستم را گرفت و در حال کنارم
 .بزن قربون چشات بشم مادر یحرف هیکن فدات شم...  هیکم گر

دست از جانم  گریبودم، برتنم نشسته بود،د دهیشن ونیزیخبر از قاب چارگوش تلو دنیشن یرا که از لحظه یلرز
 .دینکش

 .چند روز گذشته دانمینم

 .اطرافم ندارم اهیس اناتیاز جر یدرک

 .دیگویچه م نینسر دمیفهمیاصالنم

 چه؟ یبرا هیگر

 ختند؟یریافراد حاضر در قبرستان اشک م یهمه چرا
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 .اهیتا گودال س پنج

 .همان کالغ شوم یبه رنگ پرها اهیس

 ...دیتا کفن سف پنج

 ...ودندب دهیکه در منا پوش یدیسف همان

 !!!یصعود یشاهزاده کی یبه خاطر خودخواه همش

 ..نیقرآن و تلق صوت

 ...گذاشتندیم اهیرا در گودال س هاکفن

 ...در مغزم جرقه زد و از جا پراندم یزیچ

 .ستادمیو مقابلشان ا دمیدو کردند،یها را حمل مکه کفن ییسمت آن مردهابه سرعتبه

 !روز شده بود؟ چند

 !ارنشان؟یتا ب دیکش روز طول چند

 !بودم؟ رهیبا درد نگاهم کرد و من خ ریروز ام چند

 ...شد سکوت

 ...هیو نه گر آمدیصوت قرآن م ینه صدا گرید

 ...کالغ هم قطع شده بود و دستم جلو رفت یصدا

 ..... شوکه شدهنیریزد: جلوشو بگ ادیفر یکس

 .بود تراهیهم س کالغ یپرها یاهیرا که در نظرم از س دیکردم کفن سف لمس

 .دستم قرار گرفت و نگاه سردم تا چشمان قرمزش باال رفت یمردانه رو یدست

 .و دستش را پس زدم دمیو من اما نگاهم را از او دزد زدیچشمانش موج م ینیدر ن ینگران

 .بردندیسرمآرام در خواب به چه

 ...بر لب ییبایلبخند ز با

 ...آرام ... دخترم »

 «...دپرس ساکت ... یآها

 انیاز صورت شا یزیچ ده،یرا کش میبرخواست و موها رمینشسته برضم قیاز زخم عم ارادهیب دمیکه کش یغیج
 !!!نبود دایپ
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 .دستانش افتادم یرو حالیجدا کرد و من ب میرا از موها دستانم

 .گفتیم دمشیدیکه نم یبه کس ییزهایرا گرفت و چ میپاها ریز

 .نبود دایو دو ساله پ ستیپسرجوان ب کیاز صورت  زیچ چیم و هنشاند یدرخت یهیسا ریز

 .خوردیهم مبه میهابه لرزه افتاد و دندان تنم

 .از وجودم کنده شد یزیکردم چ احساس

 !کردم؟یم یسیو چرا احساس خ دیآب سررس یهراسان با بطر فرهاد

 .وحشت کردم نییکه سرخورد پا نگاهم

 !!!چه خبربود؟ نجایا بود و دهیپاش میرپایخون ز رنگ

 .داشتمرا دوست میایدن یاهیس

 .میاهیمتعلق به س من

 .شودیم رمیگیهم فرار کنم خودش پ اگر

 .میتک رنگ یایام با دنآمده کنار

نشده و جز  لیکه هنوز تشک یاو از دست دادن بچه روحشانیب یهاصورت دنیروز در قبرستان بعد د همان
 .هارنگ یایبسته شد به دن شهیهم یلخته خون نبود، چشمانم برا

 .کردمیرا مجسم م رونیب یایدن میهابودم و با چشمان بسته از پشت پلک دهیتخت دراز کش یرو

 و من چگونه زنده مانده بودم؟ زانمیروز گذشته بود و چهل روز نبودند عز چهل

راه عبور حجاج را به علت »حک شده  میهاپشت پلک ششیچهل روز پ یدر ذهنم و چهره شدیتکرار م مدام
از حال رفتند  کیبه  کی ژنیو کمبود اکس یعلت فشردگکردند... حجاج به طرفهکیعبور کاروان بن سلمان 

 ...مردند«.

 ؟یداری... بزمی: عز یسادگ نیهمبه

 کیزد، مشخص بود که نزد امینیربیکه ز یو از عطر دید ایام زدم که گوشده یکی داریبه خواب و ب یپوزخند
 .شده

 .از آن روز به بعد شکست شیصدا

 .تیهدا میشد و دستش به داخل موها نییباال و پا تخت

 است؟خسته کردمیاحساس م چرا

 .بود دایاز حرکات آرام دستانش هو یخستگ
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 .را داد شدنشکیکه در صورتم پخش شد، خبر نزد شیهانفس هرم

 .مکردیم غیداشت و من خودم را از او در اجیمن احت به

 .کردن بود یزندگ شانیکیکردم که  غیدر زهایچ یلیخودم را از خ من

: خانم من امروز میدر موها کردیکرد و فاصله گرفت و دستش اما همچنان دوران م یکه درهم رفت، نچ میهااخم
 کرده؟ کارایچ

 توانستمیم یچه کاررا به شماره انداخته بود و من آخر  شیهادردناک بود که نفس یادیانگار ز میپوزخندها
 انجام دهم؟

 .کرد میاز تخت جدا یآراممحسور بودند را گرفت و به میکه داخل پاها میهادست

 .امن بود میتخت آرامش داشتم و جا نیا یبرتنم نشست و من فقط رو یلرز

 .شناختمیرا نم ییایاز تخت دن رونیب

 .من کنارتممحصورم کرد و با عجز گفت: آروم باش قربونت برم.  دستانش

در  کردمیم تیکه احساس امن ییو تنها جا کردمیعوض نم ایرا با دن شیهادر کنارم بودن یهست که زمان ادمی
 ...کنار او بود و اما االن

و خودم را  افتمیبه حمام رفتن گرفتم، کورمال کورمال راه حمام را  میها تصمکه بعد از مدت شیپ یهفته چند
 .به داخل آن کشاندم

 کردم؟یفرود آمدم و من چگونه حمام م وارید یسست شد و گوشه میپاها مانجاه

 .دمیدرب حمام و بعد آرام گفتن پربهتش را شن یبودم که صدا یفیبالتکل تیچند ساعت در همان وضع دانمینم

 یز بغض ونگراندورگه شده ا ییو او در کنارم زانو زد و با صدا هایکاش یگرفته بود از سرما یدرد وحشتناک کمرم
 ؟یخوایم یزم؟چیشده عز یگفت: چ

 مهابایب میهاو اشک رکردمیاش را تصوخسته یمغزم چهره یهایکیچرخاندم و در تار شیسمت صدارا به سرم
 .ختیر

 .کردیاش روحم را پاره پاره ممردانه یخفه یهاهقحمامم کرد و هق میهازجه انیم در

 .برد یطرفو به دیرا کش دستم

 .ترساندمیم سکوتش

 ریهمان تخت بود و بس: ا... ام یرو کمیتار یایدن تمیامن

... صورتتو بشورم خوشگلم... زدلمی: جانم عزمیوارد رختکن شد دمیو عطر حمام، فهم دمیدر را که شن یصدا
 .صبح شده
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 .درخود جمع شدم د،یسرد که به صورتم پاشکرد و آب لیبه جلو ما یرا کم سرم

 .کنمی: ببخش قربونت برم. حواسم نبود. االن گرمش مدیده، به گوشم رسهل ز  شیصدا

 مرد؟ یازدم و حواست را کجا جا گذاشته یشخندین

 یهاو خنده میتوالت نشاندم و شروع کرد به شانه کردن موها زیم یصندل یحوله نم صورتم را گرفت و رو با
امروز برات جوجه درست کنم... همونجور که  خوامیمآرام  گمیآبه کرده بود: مرا پراز خون میپربغضش گلو

 ...یفلفل ..یدوست دار

 .: دوغم گرفتمیاهیدر س یهادنیکش ریبودم به تصو ادگرفتهی تفاوتیو من ب دیو خند گفت

 .ستیخوب ن گرنتیم یسرد و خشک بود و اما انگار بر دلش نشست: دوغ برا لحنم

... گفت نجایا ادیسکوت دوباره شروع کرد: فرهاد امشب م یقیز دقاو بعد ا دمیکشدارش را شن یهانفس یصدا
 .آرام تنگ شده یکه دلم برا

 .که به کدام طرف بروم دانستمینم یجیبرخواستم و باگ کالفه

 ؟یریبمش گفت: کجا م یرا گرفت و مرا به طرف خود چرخاند و با صدا میهاشانه

 .... ولم کنریبخوابم ام خوامیم -

 ییدرونم خودنما منی؟اهریخوابیکه م نقدریا یشیا تکان دادم و اما او دستش را برنداشت: خسته نمر  امشانه
 ..تن بود باال بردم: نه... نه... ولم کن کیبه یزندگ نیکه جورکش تمام ا یزیعز یرا برا میکرد و صدا

 یروم و نامرد نباش مرد زندگکه به کدام سمت ب دانستمیرها شدند و من راه گم کرده نم رمقیب شیهادست
 ...من

 .ستیاندک جان ناقابل هم قابل بودن ن نیکه ا یکن میتو هم رها اگر

 .به شماره افتاده بودند میهانفس ستادهیا جهینتیبه چپ و راست قدم برداشتم و ب سرگردان

 .رفتند و از شدت اضطرابم کاسته شد میهاشانه یبه هم آغوش شیهادست

من خالصه شده  یایچسباند و در همان حال زمزمه کرد: دن میشانیرا به پ شیهاکرد و لب کسیم فتن یرا رو پتو
 ...آرام

 ..ریهاته... اونو ازم نگخنده رو لب یدوباره دنیمن د یهدف زندگ تنها

از اتاق و  دیآسوده کش ینفس یطوالن یاکاشته بود و بعد از بوسه میشانیکه برپ یبا داغ کردیم رانمیو همچنان
 .خارج شد

 .درد بود قلبم
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 یاش و اما مغزم نافرمانو آرام گرفتن در حجم گرم مردانه دنشیلحظه به آغوش کش کی یبرا کردیزق زق م تنم
 .کردیم

 .اگه زهراخانم بوببره گفتیها را کباب کرد و مدام متراس را گشود و جوجه درب

 میهامدت با گوش نیم در تراس مخالف بود و من در تمام اهآن نکاریشدت با ازهرا خانم به گفت،یم راست
 .: بفرما... باالخره درست شدشدمیو کالفه م شمردمیرا م شدندیطرف مبه آن طرفنیرا که از ا شیهاقدم

 .ام واکنش نشان دادو معده دیچیتند کباب در فضا پ یبو

 .وابههمش خ نمینشست و با خنده گفت: تنبل خانم پاشو بب کنارم

 .: حاال باز کن دهنتونمیخودش پتو را کنار زد و کمک کرد بنش د،یکه از من ند یحرکت

 رمیدل زالل ام خواستمیرود و من نم نییپا میزخم یاز گلو میگشهیرا قورت دادم تا بغض مزاحم هم دهانمآب
 .را بشکنم و او خسته بود

 .هم من بودم شیدهارا بار زده و علت تمام در  یانگار چند تن خستگ شیصدا

 میدرد گلو انیام و من با زحمت آن لقمه را در مسر خورد از گونه گوشیباز یاشد، قطره ریکه در دهانم جاگ لقمه
 .خون را به دهانم آورد یقورت دادم که مزه

 ...شرمندتم یلیمن... خ ریجانکاه لب گشودم: من... ام یرا اعالم کرد و با هق هق هیخروج بق یقطره اجازه نیاول

آغوشش دعوت کرد و سرم را بر  یهمانیحاکم شده در اتاق، با خشونت مرا به م نیسکوت سنگ یاز لحظات بعد
کردم که با  نیفنیمن نده. ف لیچرت و پرتا تحو نیاز ا گهیشدت گرفته گفت: دبه ییفشرد و با صدا اشنهیس

 .بچه ینکن فیخنده سرم را باال آورد و گفت: لباسمو کث

 .چشمانش تنگ بود دنید یدلم برا درچق

 .مزاحم یآن چند تار مو دنید یبرا

 .را باال بردم و بر صورتش گذاشتم دستم

 یزبر یتند شد و من دستم را حرکت دادم رو شیهانفس

 .بزرگ شده بودند و او انگار قصد اصالحشان را نداشت شیهاشیر

 .ختمیریاز من نداشت و من درد به جانش م یبهتر تیوضع رمیام

 .کرد امزدهیخشک یهاساکن لب ،یرا بعد از روزها دور یقیحق یبه دستم زد و لبخند یابوسه

 .میسفارش ده رونیرا مرتب کردم و قرار شد که غذا را از ب میهاکمکش لباس با

 .نمانده بود یزیچ هاهمانیکرد و تا آمدن م تمیهدا ییرایطرف مبل در سالن پذرا گرفت و به دستم

 .کند ییرایپذ دیبا ریام و امنشسته همانیم کیاز خودم که همانند  دمیکشیم خجالت
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به خود  یزنگ زده شد و فرهاد و پرستو داخل شدند و زمان یچه زمان دمیدر افکارم غرق بودم که نفهم آنقدر
 ...زمی: سالم عزدمیپرستو را شن یآمدم که صدا

مانعم  ریام یهاکه دست فتمیبود ب کیمبل شد و نزد یهیپا ریگ میکه پا زمیزده خواستم به سرعت برخ شرم
 .شد

 .شد یآجرپز یخون را به صورتم احساس کردم و سرم انگار کوره یشد وهجوم ناگهان سکوت

 زم؟یعز ی: خوبدمیگوشم شن قراریب یرا از پس پرده اشزمزمه

قبل ماسک خوب بودن را  یهاهمانند سال دیو خوب که نبودم و اما با دمیخریرا به جان م شیگفتنها زمیعز
 .زدمیبرچهره م

 معرفت؟یب یو گفت: چطور دیرا بوس میشانیپ فرهاد

 ن؟ی... شما خوبییلبخند زدم و گفتم: خوبم دا شیالیخ ریرا باال بردم و به تصو سرم

 .را نداشتند یکس گریکدیجز  ریپر از درد بود و فرهاد و ام اشخنده

 به آشپزخانه رفت: چه خبر آرام جون؟ ییرایآوردن وسائل پذ یبرا ایگو ریت و امدر کنارم نشس پرستو

 : شما چه خبر پرستو جون؟دادمیم منطقشیبه سوال به شدت ب یچه جواب دیبا قایکه نداشتم و دق یخبر

 .جان ریفرهاد پر کرد مغزم را: دستت درد نکنه ام یجا خورد که ساکت شد و صدا انگار

: آمدمیاز دونفرآدم هم برنم ییرایاز پس پذ یبودم که حت یتیخاصیرهم تاباندم و من چه انسان برا د انگشتانم
 .زارمیآرام و من م یبرا

 .ششیپ امینه پرستو خانم.من االن م -

 ..شتریهم ب نیاز ا ریتحق

 .شش ساله ام کمتر بودم یبچه کیو شش سال سن داشتم و از  ستیب

 نیاز ا شیب میشش دنگ به من بود تا روح زخم میو اما حواس مرد کنار کردیم دییتاو پرستو  زدیحرف م فرهاد
 ...زمیپوست بکنم برات عز بی: سندینب بیآس

 ..ستین هارندهیطرف گمنفور آن یحواسش به صدا یچراکس

ه خورد بد راب یرا خاموش کند که آنقدر خبرها یلعنت یجادو یخدا بلند شود و آن جعبه یمحض رضا نفرکی
 ...مغزفلجمان ندهد

 .را به مغزم مخابره نکند یمنف یهانقدرپالسیمشت کردم و لب برهم فشردم.تا ا میهاگوش یرا رو میهادست

 .رو خاموش کن یلرزانش بلندشد: فرهاد اون لعنت یدستان قدرتمندش شد و صدا ریگ میهادست

 .نیاریو از اتاقم ب فمیخانم ک پرستو
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 .نیبخشم را دارد و چه بهتر از اآرام قیتزرکه قصد  دانستمیم

 .ترساندمیم شترینامفهومشان ب یهاو حرف دیلرزیشدت مبه تنم

 ...ریدستانش قرار گرفتم و لب زدم: ام یشده رو حسیدر دستم احساس کردم و تنم از رعشه افتاد و ب یسوزش

 یبرا حشیبه توج ازیکه ن یکیتار دمیپرستیپناه بردم و م کمیتار یایمن هم به دن ستادیکه از حرکت ا دستش
 .را نداشتم یکس

 !!!و زهرش شد شیهااصطالح خواهرزادهبه یبعد از چهل روز آمد خانه زمیعز ییدا چارهیب

 .شدیمن مواجه م دیبا واکنش شد یزیچ نیشده بودم و کوچکتر یو عصب زودرنج

 یمتیق چیرا به ه میو خلوت کردن با فکرها یین تنهابه ماندن در کنارم داشت و اما م یاصرار فراوان نینسر
 .حاضر به فروختنش نبودم

را به دست آوردم:  میاریو من کم کم هوش کردندیرا به مغزم منتقل م ینامفهوم یصداها میداریشن یهاعصب
 ...دکتر شینشده ببر ری... بهتره تا دریحالش بده ام

... صدبار بهش گفتم درمون داره ییدا ادیبود: نم صیابل تشخاش قدرمانده یاز حدش از صدا شیب یگکالفه
 ...دمی... خودم رفتم از چندتا متخصص پرسشهیخوب م یدردت... ممکنه دوماه طول بکشه ول

 یاهیداده،بزار تو همون س یبه من چ یاهیجزس ایدن نیا گهینه... م گهیم یو ادامه داد: ول دیجانسوز کش یآه
 ...کنهیبشم داد و قال م چشیپکه پا ادمیبمونم... ز

 ..رمیمیفرهاد... بدون اون منم م رهیاز دستم م داره

شبا  شتریداغونه... ب شیاز خودم متنفر کرده بود: حال روح شتریگرفته و مرا ب یرا به باز شیمردانه صدا یبغض
 ...لرزهیم دیو تا صبح از ترس مثل ب پرهیاز خواب م غیبا ج

 .بشه داریب ممکنه رونیب نیبر-

شده بودم.تختم که تکان  داریب نیتر از اقبل یلیبود که من خ دهیسررس ریرفتند و چقدر د رونیتذکر پرستو ب با
 !یداریکه ب دونمیکرد: م رمیغافلگ شیخورد متعجب شدم و صدا

 .به بدنم دادم یو تکان نامحسوس جاخوردم

 یچهمه یدیکه شن دمیلرزونت فهم یاما من از پلکا ،یعاشق و گول بزن هی یبتون دیرا گرفت و گفت: شا دستم
 .رو

 ؟یانجام بد گهیم ریرو که ام یکه کار ستیبهتر ن زمی: عزدمیرا برهم فشردم و اخم درهم کش میهالب

 .رونیو با خشم گفتم: برو ب دمیکش رونیضرب از دستش برا به دستم

 .بعد از زدن حرفام یول رمیم -
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 .ادیخوشم نم حتیگفتم: من اصال از نص یبالجبازسماجتش لجم گرفت و  از

 رچطوریام ینیبی... تو نمینیبیرو نم یکه جز خودت کس یآرام... خودخواه یزد و گفت: تو خودخواه یتکخند
 .یاتاق حبس کرد نیو خودتو تو ا یداغون شده... چشاتو بست

 ..تخت نیاز ا یکنیگفت که دل نم ریام

 ؟یدیچرا هم خودتو هم اونو عذاب م یکه درمون بش شهیه مو ادامه داد: اگ دیکش ینفس

 ؟یباش ریمحتاج ام یخوایم یتاک

 .مونهینم نطوریا شهیهم ی... ولهیمرد صبور ریام

ام کاشت وگفت: به حرفام فکر کن آرام... بر گونه یاوحشت سرم را به طرفش چرخاندم که خم شد و بوسه با
 ؟یاز دستش بد یتونیم نیبب

 داریکه ب گمیآخر گفت: نم یدر لحظه کردندیم تیاز خروجش حکا شیهاقدم یکه صدا یو در حال واستبرخ
 .... خداحافظمیری... ما میشد

کرد و  هیشده به خانمان آورد و مادر تا صبح گر چیپ لونیاش و ناشدهرا اول بار پدرم در دستان مشت یاهیس
 .آورد لیکرد و اما او دل حتیپدر رانص

 .آوردیم لیها دلسالآن مامت

 ....و اما شد شودی... عادت نمستی... سرگرمستیتفنن

 .نکرد شیبه تنش و رها دیچسب

 نشست میهاکه انگار از اعماق خاطراتم سر برآورده و بر شانه اهیهم که آن کالغ س بعد

 .با پرستو بود حق

 .نشده نیتر از اخسته ریتا ام دادمیبه خود م یتکان دیبا

 کرد،یم لیبه ما تحم یساعت یسرزدن به من حضورش را برا یکه به بهانه ایمداوم پر یرفت و آمدها نیبرا عالوه
 .: آرام جان، غذا حاضرهافزودیم میبرشدت ناراحت

تحمل کنم، هر چند که  میزندگ انیرا م گرید یحضور زن توانستمیو من نم شدیم دهیجو میهادندان انیم ناخنم
 .یواهرخیبه خ

فوران  یاسترس نیو با کوچکتر بردندینم ادیشده بود را از  یها مستولکه برآن یلرز یاهیتنم ثان یهاسلول
 زم؟یعز یشد ی: چکردندیم

 .ری... امریباال رفت: ام شیصدا

 .اوریاسم مردم را برزبان ن یو لعنت دمیرا به چنگ کش میموها
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 .اریاز اتاق ب فمویبرو ک ایرا داشت: پر میمو یردن از تارهادرجدا ک یسع یرا گرفت و به آرام میهادست

 !چه کنم؟ ایشد و خدا شتریب لرزم

 .. جانمزمیپوست سرم حرکت داد: جانم عز یآغوشش فشردم و دستش را رو انیم محکم

 .که روز باز هم با قدرت شروع شده دیفهم یبه راحت شدیها مگنجشک یصدا از

 .بود قیعم یخواب آورامیپ شیهاآرام نفس یزدم و صدا یغلت

کردم با کمک تاج تخت از جا بلند  یبه شکم است زدم و سع دانستمیکه م دنشیمحو به حالت خواب یلبخند
 .شوم

و اوقات  بردمیدر خواب غفلت به سر م کردیم قیتزر ریکه ام ییهابخشساعات روز را به لطف آرام شتریب
 .ومنگ بودم جیهم گ یداریب

رساندم و صورتم  سیخودم را به سرو کرد،یبلند مدتم که هنوز خوب کار م یگرفته و با توجه به حافظه رواید از
 .را شستم

 .میام برآروزانه یاز پس کارها ییخودم به تنها کردمیم یسع یو من با کالفگ آمدندیکش م هاهیثان

ام که اکنون کردنم با قدرت المسه یم و سعخودم را به آشپزخانه رساند واریآهسته و به کمک در و د همانطور
 .کنم دایپ یدم کردن چا یرا برا یبدنم بود، کتر داریتنها حس ب

 .نشود زیپرکردن آن باز کردم و انگشتم را داخل آن قرار دادم تا سرر یرا برا رآبیش

 !!!رانیرا که بستم، ماندم ح ریش

 کردم؟یچه م حال

 کردم؟یگاز را روشن م چگونه

 .انجام دهم یچه کار دیاکنون با اورمیادبیکردم به یو پرحرص سع مینداختم به موهاا دست

 .ادنداشتمیبه  اما

 شده؟ یچ زمیچه به آشپزخانه آمدم: آرام ... عز یاصال برا دانمینم

: دمیکه مغزم در معرض انفجار بود، نال یشده بود، چرخاندم و در حال کیجانب او که اکنون به من نزدرا به سرم
 ...ریام

 فدات شم؟ یخوایمی... چریاش گفت: جان دل امزدههل یصدا با

 ... من... من کجام؟ری... امجانیاطراف چرخاندم و گفتم: اسرم را به کالفه

 اشنهیس یقطع شد، و قفسه دندیبوسیپوست صورتم را م شیپ یکه تا لحظات شیهانفس یکه صدا بخدا
 .ستادیاز حرکت ا ییگو
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 یاکه لرزش زلزله ییصورتم را قاب گرفت و با صدا کشاند،دستشیسکوت که داشت به جنونم م یز لحظاتا بعد
 زم؟یعز مییپاکرده بود، گفت: آرام ما کجادروجودم به یشتریچند ر

 .منو ببر دکتر ریو با ترس گفتم: ام دیپوستم دو ریز بیعج یاسترس

: لرزاندیام را محساس شده یهاگوش شانیطوفان یصداو  گذشتندیم امنهیبه زحمت از خم س میهانفس
 .شمیم وونهیدارم د ری... امریام

 ...دیلرزیم شیهادست

 .برمتی... مزمیعز میریبه آغوشش پناه بردم: م یو تمام تنم از لرزش لرز کرده بود وقت دیلرزیجانش م تمام

 ...ونوکرتم ... تو فقط آروم باش آرامم... تو فقط خوب ش خودم

 ...گفتیم انیهذ

 .سر داده بود انیگوشم هذ خیشده بود و ب میگوانهیوهم د یزدهخواب یداریب در

 .نمانده بود شیوانگیبه د یکه قدم یآرام یبرا کردیم ییسرا نوحه

 کردمی: بله، عرض مآوردمیاز آن سر در نم چیدکتر که ه یسکوت گوش سپرده بودم به اصطالحات علم در
شروع شده  دید یبا تار نی... همونطور که خودتونم گفته بودهیماریب نیا یفشار خون باال علت اصل خدمتتون،

 شونوبهشونیینایب یتا حد میکردیم قیرکه تز ییهابا آمپول میتونستیم نیبود واگر همون موقع اقدام کرده بود
 .میبرگردون

 نبود؟ یدیام چیه گرید یعنیبست و  خیبود،  ریکه در دست ام دستم

 دکتر؟ یآقا ستین یدیام چیه گهیاالن د نییفرمایم یعنی: دیآهسته به دستم وارد کرد و جان کند تا بگو یفشار

تا  میریگیساده م شیهست پسرم... چند تا آزما شهیکه هم دیدکتر خط انداخت بر اعصابم: ام زیر یخنده
بسته شده  اهرگیبراش وجود نداره و اما اگه س یدرمان چیه نصورتیها بسته نشده باشن که دراسرخرگ مینیبب

 .کرد یکارهی شهیباشه، م

 .که به کار برد زدم یبه اصطالح یپوزخند

 ...ی... سکته چشمهه

 اهرگیو به ذوقش که گفت مشکل از س کردمیم یرا همراه ریام یتیو شکا حرفیتمام طول مراحل درمان ب در
 .زدم و نخواستم دلش را بشکنم جانیبلبخند  کیدرستش کرد تنها  شهیهست و م

که زنگ زده آدرس  ایبه پر ریو چقدر خوب که ام دیایآمپول ب قیتزر یانتظار نشسته بودم تا دکتر برااتاق به در
 .ستساده قیتزر هی... من کنارتم... زمی: نترس عزستیگفته بود الزم به آمدنش ن د،یپرسیرا م مارستانیب

 .از دست دادن نداشتم که بترسم یبرا یزیچ گریزدم و من که د یشخندین
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مردم را  یاهویشستشو داده شوند.ه میهاچشم دیها باآمپول دکتر نسخه نوشت و گفت که شب قیاز تزر بعد
 .حس کنم توانستمیبسته هم م یهااز پشت پلک یحت

 .شلوغ و پررفت و آمد یهاابانیخ

 .شدیبوق متوقف م یو مدام دستشان رو کردندیم ی، ناصبورمردم را کالفه کرده یتابستان یدهینرس یگرما

 .بود، نداشت دهیچیپ امینیشده بود و در ب قیپلکم تزر ریکه ز یعیما یبا بو یمن فرق یو برا آمدیتابستان م یبو

 .ام را به دردآورد و آخم را بلند کردکه بهم خورد، شانه یاتنه

 .هم داشت: مواظب باش مردک یتنومند کلیه ایپرشتاب از کنارم گذشت و گو یکس انگار

شو به جوان بودنش برد: خفه یپ یبه راحت شدیم شیکه از تن صدا یادیفر یهمزمان شد با صدا ریام ینعره
 .یعوض

 چه خبر است؟ جانیا ایو خدا میهااز دست ریو رها شدن دست ام دنیدو یصدا

 گرید ییصدا اد،یداد و فر یصدا انیکه در م کردمیمزمه ملب اسمش را ز  ریو ز دمیچرخیوحشت دور خودم م با
 زنش کوره؟ ینیبیبلند شد: ولش کن مرد... نم

 ...دیبر نفسم

 ...حس کردم میهابستن خون را در رگ خیچند لحظه  یو برا دیکه بر خدابه

 ...دیخواب هاهمهمه

و ترحم  یو همراه با دلسوز کردیم ینیسنگ را که برتنم ییهانگاه کردمیبودند و حس مهمه شوکه شده انگار
 .بود

 ...خواستمینم

 .خواستمینم گریکردم و د یزندگ ریتمام عمرم را با تحق من

 ...پشت سر گذاشتم رفتندیاز مقابلم کنار م دهیکه نرس ییهاکردم و آدم تیهدا یرا به سمت میهاقدم

 ...کندیم ین... درقلب من هنوز هم زمستان حکمراستیبهار ن جانیا

 آرام؟ یریگوشم را به زجه انداخت: کجا م یهاپرده شیو صدا ستادندیا میشد،پاها دهیکه از عقب کش دستم

 .ستمیزدم: من آرام ن غیرا به ضرب از دستش رها کردم و ج دستم

خودش را به  تخواسیم ایاسمم گو یمن آرام نبودم... من در تمام طول عمرم آرام نبودم و مادرم با نامگذار یآر
 .خوش کردنه آرامش دعوت کنددل

 .آرام نبودم من
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 .دمیشدنش را د زیبار گالواول یهم نبود که برا او

 یکنیولم نم ی: واس چدمیپردردش زدم و بازهم نمک پاش ینهیبه س یانامطمئن جلو رفتم و ضربه ییهاقدم با
 ها؟

 ...آخه؟ خورمیچه دردت م به

 ...نی... با عقلت ببنی... خوب ببنیزدم: من کورم بب ادیرستادم و فررا به درک ف یلعنت بغض

 ...... بفهم... بفهمریام لمیزن عل هی: من دیرا بر میصوت یتارها میبرسرم و صدا دمیکوب

قربون  یشیپردردش مامن آرامشم شد: خوب م ینهیکه از شوک درآمده دستم را گرفت و بازهم همان س انگار
 ...یشیچشات... خوب م

 .ریباش ام نیبدکتراست... واقع یالک یدواریکنکه... امخوش... دلشهیاش ناله سردادم: نمناله انیم در

 مانیخروج صوت را دادند: من ا یاجازه یکندنکه به جان شیرا محکمتر کرد، و قلبم گرفت از بغض گلو شیبازو
 .یاگه خودت نخوا یحت ،یشیدارم که خوب م

را  میصدا شیهابخش آغوشش شدم و بازهم او با عاشقانه نیتسک یش خواستن و گرماآت میتسل بازهم
 یزیو اما چ گذشتیدستوراتش م یبه مطب دکتر و انجام دادن مو به مو مانیاز رفت و آمدها ی.چندروزدیبر
 .نکرده بود رییتغ

برعکس ممنونش هم بودم که را نسبت به او نداشتم و  لیاوا تیهرروز در خانه بود و من حساس بایتقر ایپر
 .دهدیانجام م یاعتراض نیخانه و مرا بدون کوچکتر یکارها

 .شدیو کمتر خسته م گذراندیوقتش را در مطب م شتریبود و ب یهم انگاراز حضورش راض ریام

ر را د میداریب یزااسترس یهالحظه یکیو من خوشحال بودم که تار شدیم شتریخوابم رفته رفته ب یهاساعت
 .کنمیگم م میهاخواب انیم

 دهی: اه، چقدر بو مدادیم شیرا با صبور میهایگحوصلهیو جواب تمام ب دیمالیرا با پماد مخصوص م میهاچشم
 .یپماده لعنت نیا

 .دختر شهیبهارت گم م یکرد و گفت: بوش تو بو یآرام یخنده

 ...گریبودد نیهم دیبریرا که م نطقم

 .زدیکه زبان دلم آتشش م دیکوبیم امچارهیدردهان عقل ب یجور

را: دلم لک زده برا  میهاتندش سوزاند گونه یهاچشمم متوقف شد و هرم نفس یروبه شیهادست حرکت
 .نازت خانمم یاون چشا دنید

 شییجادو یهاچالهاهیس دنیزد که او هم دلش تنگ د ادیمسخ بود و مرا هم مسخ کرده بود و قلبم فر شیصدا
 .ستا
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درآن داشته  یسهم توانستمیکه نم یکرد و گرگرفتم در حجم خواستن همانیم نیآتش یارا به بوسه میهاپلک
 باشم: تموم شد؟

 .امیانگار او را به خودآورد که هل زده برخواست و گفت: آره... آره... من برم دستمو بشورم و ب ربطمیب حرف

 .زده رفتشتاب نطوریچه ا یبرا دانستمیم

خواهم کرد  یجا کند، بازهم بدقلقنابه یکه اگر حرکت دانستیکه کمتر از او دلتنگش نبودم و م کردمیم رکشد
 .شدیم تراهیس داشتمیکه ناحقانه به او روا م یکه روزگار خودم از زجر کنمیم اهیو تا چند روز روزگارش را س

قرار گرفت و ضربان  قرارشیب ینهیس یرم رورخت بربستند و س میهاگرفت، تمام استرس یکنارم که جا در
 ر؟یام یرا به اجرا درآورده بودند: قصه بلد یرینظیب یگوشم سمفون ریز یتندشده

 ...بود جوابش سکوت

 ... ریلرزان گفتم: ا...ام ییهاقلبش مراترساند و سرراست کرده با لب یهاکه تپش یطوالن یسکوت

را  ییبایز ییالال ییآهنگش گوبم و خوش یو با آن صدا دیلش بازگردانقب یجابه یدستش سرم را به آرام با
 یبه خواب ایدن ییالال نیآواترخوش یداد و من در کما دند،یبلعیرا م شیکه نت به نت صدا میهاخورد گوشبه
 !!!تیواقع ایبود  ایخواب و رو دانمیرفتم.نم قیعم

 ...نیریبود... ش نیریخواب بود که ش اگر

 .شد یاشک از چشمانم جار مهابایو ب دمیچرخ ریام طرفبه

 .درنظرم جان گرفته بود زیچاز همه یاهی... اما سادمشیدینم

 .اش گذاشتم و آهسته تکانش دادملرزانم را برشانه دست

 .از دهانم خارج نشد ییرا خواندم گرچه آوا نامش

 .رمیرا بگ جانیه نیا یجلو وانستمتیداشت که نم انیدر سلول به سلول تنم جر ریوصف ناپذ یشوق

 .نمیاز ابهام بب یارا در هاله شیبایز یهاکه گشود بعد از دوماه توانستم مردمک چشم

و دستانم را گرفت و با ترس گفت:  دیشوک زده از جا پر دید نینچنیمرا ا یبود... گنگ نگاهم کرد و وقت جیگ
 زدلم؟یشده عز یچ

من  ری... امنمیبیم ریگفتم: ام دیلرزیم جانیکه از شدت بغض و ه ییصدارا درآغوشش رها کردم و با  خودم
 ...نمیبب تونمیم

 ...دیواال که نفس نکش به

 میهااشک لیس انیخندان در م ییهاو من با لب ستادیا اشنهیس یقفسه هیچندثان یرفت و برا نفسش
 نه؟ شهیشده؟ باورت نم یامدم و گفتم: چ رونیازاغوشش ب
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 ...... امانمیخوب بب تونمیو ادامه دادم : هنوز نم دمیا به چشمم کشر  دستم

 ...نمتیبب تونمیاش گذاشتم و ادامه دادم: اما مگونه یرا رو دستم

مرا درآغوشش فرو برد و با  نمانیو صدتا حس هجوم آورده ب یو ذوق و دستپاچگ جانیو با ه دیرا کش دستم
 ...شکرت ایگفت: خدا دیلرزیکه از شوق م ییصدا

 .مان کل خانه را پر کرده بودو مرا همانطور دور خودش چرخاند وقهقه دیپر نییاز تخت پا سرعتبه

را به دوش  وریجان آخر شهرکم یگرما مانیهاخنده یصداهیدندصدایخندیخانه م جانیب ایتمام اش ییگو
 .ساکتمان کرد درقفل دیچرخش کل ی. صدازدیم ینیب ریو عطر خوش هلو را ز دیکشیم

 .استی: پرستمینگر ریبه ام پرذوق

و س سالمش  ستیبازم نگر یهارا فشرد و دختر قاب در اتاق خواب را اشغال کرد و پربهت به ما و چشم دستم
 .نوک زبانش ماند

 .ایپر نمیبیخودش کرده بود، گفتم: م ریکلماتم را تسخ یواژهکه واژه یرفتم و با خوشحال جلو

 .زمیدکتر عز میریشد: بعد از صبحانه م شتریبهتش ب گرد و چشمانش

 .بودم ایبزرگ برلب منتظر واکنش پر یرفت و من با لبخند سیو به سرو گفت

 .کرده بود یخواهر میبرا زمیعز یچهارماه کمبود و نبود خانواده نیکه در ا یکس

طرف تخت گفت و به یاآهسته یمتام زد و سالبرگونه یسرسر یامشتاقم باالخره به خود آوردش و بوسه نگاه
 .داغ شدند میهاگوش یآن رها کرد و مانتو از تن کند و به آن یرا رو فشیرفته ک

پوست  یکرده بود، رو کسیاش فشانه ینازک آن را رو ینکیشده بود و بند یکارمنجوق شیکه جلو یمشک یتاپ
 یهااز چشم یکم شیهایشده بود و چتر شانه رها یرو دیقیب شییطال یو موها کردیم ییخودنما دشیسف
 .پوشاندیاش را مکرده شیآرا

پارچه هم باال رفته،  وجبکیو همان  گشتیم یزیبدنبال چ فشیدر نگاهم را از او که خم شده در ک یصدا
 .قرار داد نیبذره ریز دید یرا با همان تار ریام یهابود، کند و چشم دایاز پشتش پ یکم

زود بروم به آشپزخانه  نکهیا دینشاند و با لبخند و تاک میشانیپ یرو قیعم یاآمد و بوسه طرفمایبه پر توجهیب
 .گرفت شیرا درپ یراه خروج

 .از التهابات درونم کم کند یتا کم ختمیصورتم ر یمشت آب سرد با شتاب رو چند

 .را لمس کرد میابرو یشد و انگشتم آرام گوشه نهییآ فروغیب یاقهوه یهایشکار گو نگاهم

 .کردیم ییخودنما شییطال یتارها انیدر م یفراوان یدهایهم آشفته بودند و سف میبودند. موها نامرتب

 .که از ذهنم گذشت، شکستن بود یزیچ نیاول دنشیآرام چهل ساله بود که با د ریتصو نه،ییزن در آ ریتصو
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 .را مقابل چشمانم گرفتم میهادست

 .ایله رعشه داشتند: ارام بنودسا یرزنیدست پ همانند

 .کوچک شد در قلبم یغیت ایپر یصدا

کوچک  یهاظرف دنیچ ریو اما تمام حواس ام دیخندیو م گفتیم ییزهاینشسته و با آب و تاب چ ریام کنار
 .بود ایپر یمخلفات صبحانه کنار دستش روبرو یهیو گردو و بق ریپن

 نگونهیکه تنم را پوشانده بود، نشست و من چهارماه ا یادقوارهگشاد و ب شرتیت یآمد و نگاهم رو نییپا سرم
 .زمیمقابل همسرم مانور دادم: عز

 .شدند تیطرفم هدابلندش به یهادرآورد و قدم یجیمرا از گ شیصدا

 .در قلبم بودم ستادهیسرو ا یقامت رعنا دنیدلتنگ د چقدر

 !شدند؟ زیر یاخم یرایپذ ایپر یس کردم ابروهارا محکم گرفت و کنار دستش نشاندم و چرا احسا میهاشانه

 .: بخور فدات شمدهمیم ریگ چارهیدارم به دختر ب جهتیرا تکان دادم و از ذهنم گذشت که دوباره ب سرم

 .قرارداشت، توقف کرد شیهاانگشت انیکه م یکوچک رینان و پن یلقمه یرو میسربه هوا یهامردمک

 !ست؟یهمه ضعف به چه علت نیلرزانم را باال آورده و ا دست

 .زیم ینگه داشته باشم و افتاد رو یاهیداشتند که نان را نتوانستم ثان یتمیآن چنان ر میهادست

 و متعجب و با اخم دمیرا به دندان کش لبم

 .کردم نتوانستم مانع لرزششان شوم یرا دوباره مقابل چشمانم گرفتم و هرچقدر سع میهادست

 .آرام وادارم کرد، نگاهش کنم یرا درآغوش گرفت و با فشار میهابزرگش دست دست

مدتم  هی. نگران نباش... زمی: اثر داروهاست عزدندیتا خاموش شود، چرخ رفتیکه م یدور برق شیهاچالهاهیس
 ..هیعیساکن بودن... طب

 .میتا به مطب دکتر برو میآماده شد ریبه اصرار ام ریاز خوردن دوسه لقمه نان و پن بعد

 .کم حرف شده بود بیو امروز عج کندیگفت ناهار را آماده م ایپر

 .شدندیم دهیو کنجکاو به هرسوکش دندیبلعیرا م یکیمناظر خارج تار صانهیحر میهاچشم

 اند،بهرهیب یشهر و از چه نعمت یگوشهدر گوشه شدههیتعب یزهیمکان یهاسطل یها و حتآدم روها،ادهیپ به
 .زیعز یناهایناب

بهبود  دمید یبزنم تا تار نکیبعد عمن دیو خوش خلق بود، گفت که با یسال انیم یدر آستانه یکه مرد دکتر
شان امکان خوب شدن ناکرده با بسته شدن دوباره ییمراقب آرامش اعصابم باشم که خدا شتریکند و ب دایپ

 .صفر است
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 .نمیاطرافم را بب یایتر توانستم دناضحکه زدم و نکیو ع دیطول کش یساعت نکیو گرفتن ع یپزشکچشم

 .بود دهیاش تکشد و چهره دهیلبش کش یبه لبخند رو نگاهم

 کرد؟ رمانیچندسال پ یچهارماه که به اندازه نیبرسرمان آمد در ا چه

 .ادیبهت م نکی: چقدر عگفتیکرده بود و مدام م کسیاش فشانه یسرم را رو یتمام طول رانندگ در

 !؟یگیم یحاال توچ نمی: ببیها دوربعد از ماه آمدندیکش م یها به سختلب نیکردم و چقدر ا یآرام یخنده

آرام را  نیمتفاوتم انداختم واصال انگار ا یبه چهره ینگاه نهییدادم و از آ نییرا پا ریرا برداشته، آفتابگ سرم
 .شناختمینم

 .کرده بود میرا ترس یقیعم یهاچشمم چروک یهازده و گوشه رونیب یاز روسر یکم مییو طال دیسف یموها

 .کوچک خورده بود اریلبم هم چند ش کنار

 !؟یتا حاال کجا بود رزنیزدم و زمزمه کرد: پ نهییبه شخص نشسته در آ یپوزخند

 .را باال داد ریگآفتاب یراست به سرعت توقف کرد و عصب یکه با زدن راهنما دیرا شن امزمزمه

 چقدر منتظر امروز بودم؟ یدونی: مدندیچرخ اشوندخوردهیپ یابروها به سمت روحمیب نگاه

 .دیمشتش را به فرمان کوب ادیکرد و با فر دیرا کل شیهادندان پوزخندم

 .نخوردم تکان

 .مادربزرگا کرده منو هیشب دم،یسف یکه گذاشتم... با موها نکی: عدمیفهمیخشمش را نم لیدل

 . برخواستم یحوصلگیانداخت.باب هاهیثان جانیذره به جان ب چکان ذرهزهر را با قطره لبخندم

 .شدمیآرام سابق نم گریانگار د اصال

 .پرازفکربود ذهنم

 .چرا دانمینم

 .میاسایب یدم گذاشتیو نم زدیدورم پرسه م یمدام افکار منف یول

 .همان روز اول بود میینایاز ب یخوشحال

چه خبر  شود،یتخت سر م یرو دهیمن که شب و روزم خواب یقدمکی ام درسقف خانه ریز دانستمینم اصال
 .است

 .در چه حالند میهاگل

 .اندشده دهیام چگونه چخانه لیوسا
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 .کردمیرا حس نم یرییمن تغ یخانه زده است و ول دمانیبه چ یگفته بود که دست ایپر

 .دیخندیم شدیکه پخش م یاعاشقانه الیمبل نشسته و کرکر به سر یرو ریام جفت

کوچک  نکاریا یبرا یارا به وجودم انداخت و اما اراده شگاهیرفتن به آرا یوسوسه زشیو صورت تم یکمان یابروها
 .هم در من نمانده بود

 یهاکه از آن زلزله در عصب یزیخوب و بدم در آن روز شوم در وجودم سرکوب شد و تنها چ یهاحس یهمه
 .کردینم میرها یاهیه ثانبود ک یالرزهتنم ماند، پس

کرد و  کسیف اشنهیس یام گذاشت و سرم را روام شد، دستش را گرد شانهمتوجه ینشستم و وقت کنارش
 .خنده هم قطع شد یصدا

 .و قرار نداشتم آرام

و قدرت درک و تمرکز را از من ربوده  چالندندیانگشتانشان گرفته، م نیمدام مغزم را ب یاهیس یهادست ییگو
 .بودند

که قصد انجام  کردمیفکر م اهویه نیا جیو من گ دیچرخیو تمام خانه دورم م ستادمیوسط سالن ا سرگردان
 .را داشتم یکارچه

گرفت و نگاه خسته و  کردند،قراریم نیتنم را تام یگرما شیکه تا چند وقت پ یسرد یهادست نیب صورتم
 آرام؟ یها شد: کجا بره باعث سوزش آنرا به چشمانم وارد کرد ک یزیت غیاش تدرمانده

شده  طاقتیو او ب شیهاو سرگردان چشمان نامتعادلم را از اطراف دوباره سردادم به چشمانش و بعد لب گنگ
 .وادارم کرد که چشم به چشمانش بدوزم: آرام به من نگاه کن

گشتانش مقابلم به رقص درآمد: او رها شد و ان یهاام را به درد آورد و دستپرتحکمش قلب نازک شده یصدا
 چندتاست آرام؟ نیا

 .ام فشار آوردم تا منظورش را درک کنمرا بهم فشردم و به مغز جمع شده میهالب

 .دیگویتمرکز کنم و بفهمم چه م توانستمینم

 .دادیدرحال مرور چندسال گذشته بود و مدام ارور م ذهنم

 ...لرزانم گفتم: اون... اون یصدا با

 امدهیچیبهم پ یو فکرها دادمیکم از دست محرف زدن را کم ییو توانا کردیام مبه ادامه قیهش تشونگا با
 ...: من ودادندیرا به من نم یاجمله یقدرت ادا

 !؟یحرف بزن یتونیترم کرد: نمدرمانده شیصدا

 .زدیموج متمسخر  یرا به من دوخت و انگار در نگاهش نوع زشیظاهر شد و نگاه ت ریسر ام پشت

 ؟یخوایمیبه خود گرفت و باعجز زل زدم در چشمان هراسانش و لب زدم: چ تیرنگ معصوم نگاهم
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تخت نشاند و  یطرف اتاق بردم و رورا محصور کردند و به میهاگذاشت و دستانش شانه اشنهیس یرا رو سرم
 .خودش هم در کنارم

و مردم کم آورده بود: حرف  کردمینگاه به حرکاتش م مدت صامت نیو در تمام ا دیکش میموها انیرا م دستش
 .بزن آرام

کنار هم  یحبس کردم و فلش بک زدم تا کلمات را به درست نهیبستم و نفس در س یارا لحظه میهاچشم
 .بنشانم

 ...... تو کجادای... پیعنی... ادمیمنو...  یو در هوا تکان داده گفتم: گفت دمیرا کش دستم

 کردم؟ داتین داد و گفت: آره... من کجا پرا تند تکا سرش

 باشه؟ رونیب میریم میپوشیکه رفت لباس م ایرا محکم بهم فشردم و او گفت: صبرکن پر میهاچشم

 .شده درک کن وونهیآرام د ری: امکردیم لیتحم اشدهیخم یهارا برشانه ینگاه ونگاهم چه زجر بازهم

 .هم یمبل بود و چشمانش رو یبه پشت سرش

ها آنرا نشکافد و به واریهقم گوش دتاهق فشردمیبرد و من دستم را بردهان م یبه سرم قیعم یدر خواب ییگو
 .نرسد

 .ریام یکن شیزد و ادامه داد: بهتره بستر مهیخ شیرو

 .بشه باهاش ادامه داد طیشرا نیکه فکر نکنم با ا من

پرت  بایتقر شیکه رو ییایپر حیش سپرده بود به نصاگو یکه با خونسرد ییفرودآمدم و زل زدم به او وارید کنج
 ...گفتینم یکالم شیهالب یمتریلیدر چند م شیهاو لب کردیرا نوازش م اشنهیشده بود و س

 ...نگذار میتنها نگونهی... نکن... ارحمیب

 ...شناسمیرا نم یشهر کس نیمردمان ا انیجز تو درمبه من

 ...را ندارم یکس

 .بودم شیبازن شاهد عشقرفت و م ایپر

 .رفت و من شاهد از دست دادن مردم بودم نفسم

 .نبود گریو هزار کوفت د سهیقصه و دس گریکه د نیا

 .بود تیخود خود واقع نیا

 .هم افتاد یرو میهارا خفه کردم در گلو و چشم میهازجه واریکنج د همانجا

 .دروغ نبود میهاحس
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 .تسیاشتباه ن گاهچیزنانه ه یهاحس

 .را خشکاند امشهیر ششیرا در خانه راه دادم که ن یمار من

 .مانده بودم واریکنج د یهوشیب تیچقدر در آن وضع دانمینم

ها خواب که ساعت دمیفهم ستم،یشب نگر یبه آسمان پرستاره یاشهیش واریپلک گشودم و از پشت د یوقت
 .امبوده

 .در را هدف گرفت یکه به سرعت درز باز شده از مغزم بود ترینگاهم به مراتب قو یحافظه

 .نبود ایبود و اکنون پر تیدر همان وضع هنوز

 .طرف سالن رفتمو به ستادمیام اخواب رفتهبه یپاها یدر رو یکمک لنگه با

 .کردیم ییخودنما یکیدر تار یستبرش همچو نور ینهیبود و س خواب

که مورد هجوم نامحرم قرار گرفته بود  اشنهیآن تکه از س بغض هم نداشتم و فقط دلم سوزاندن یحت گرید
 .خواستیم

 .را از او گرفته، به سمت آشپزخانه کشاند تفاوتمینگاه ب یتشنگ احساس

افتاده  وانیهولم کرد و ل شیاب خوردم که صدا یاانگشتانم فشردم تا رها نشود و جرعه نیرا ب وانیل یدودست
 .به هزاران تکه شد

و نگاهش  شدیم نییباال و پا اشنهیس یقفسه دهیپهنش پرشده بود و ترس یهازخانه با شانهآشپ درگاه
 .برچسب سرم

 !است؟ دهیخواب د ایو آ کردمینگاهش م متعجب

 .بلندتر شد شیو گام بعد خچالیبه  دمیکه به سمتم برداشت، قدمش را چسب یقدم

 ...بود: چ یجار شیپ روکه از سر  یترس به جانم انداخت و عرق شیهانفس شدت

گرفته پربهت به  انشانیرا م میاز موها یاجلو آمد و من در خود جمع شده نگاه انگشتانش کردم که طره دست
: دیآتش با قدرت در وجودم زبانه کش یهازد به نگاهم وبا سؤالش شعله هیرا بخ شیها.چشمستینگریآن م

 !!!شدن؟ دیچرا سف

 .ستادیرا گرفته و همگام با توقفشان قلب من هم ا هاهینثا یاش دست و پامسخره سؤال

 .به اتاقم رفتم مهیرا پس زده سراس شدیتر مکه هر لحظه شفاف اهشیس یهایگو نباور

 .و کمرم را تاکرد دیچیبه خودم افتاد، درد در تمام وجودم پ نهییکه در آ نگاهم

 .ها نداشتمبا مادربزرگ قصه یفرق گریشده بودند و د دیسف دستکیلختم  ییطال یموها

 .بودم به در اتاق که ازش واردشد رهیخ
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 شناسشفهیحاکم شد و سربازان وظ انمانیم نیسنگ یبود، سکوت دهیرا د امکبارهیبه  رشدنیکه پ یآن روز از
 .کردندیم یذهنم را مدام خال

 .کردیو به من نگاه م ستادهیدر ا یدرآستانه

 .سوزاندیکه در نگاهش مغزم را م یبیبفهمم حس عج توانستمینم

آن صورتش قرمز شد و با دوگام بلندخودش را به من رساند و از آرنجم گرفت  کیبودم که در  اشرهیخ متعجب
 .پرتم کرد نییو به ضرب از تخت به پا

 .شدمیم نینقش زم گرفتمیاز تاج تخت نم اگر

و  شیافتادن دارند،زل زدم به فوران ناگهان رونیچشمانم قصد ب یاز کاسه کردمیکه هرآن حس م یباچشمان
 .باز و بسته شد یبدون کالم میهالب

 یاش مرا از جاپراند و دستم روو نعره دیو دورخودش چرخ دیها را کشگذاشت و آن شیدست درموها کالفه
 اتاق؟ نیتو ا یبپوس یخوایقلبم نشست: م

 یخوایادغام شد: م اشاددوبارهیفر یآخم با صدا یصدا پشت سرم که واریبه د دمیام گرفت و کوباز شانه.
 اره؟ ؟یبش وونهید

 .برد رونیو از اتاق ب دیدستم را کش یرحمیاش و او با بزدهرگ یهاو گنگ زل زدم به چشم جیگ

: نگاه دیو غر دییهم سا یرا رو شیهابا خشم دندان میدیبه آشپزخانه رس یو وقت دیکشیبدنبال خود م مرا
 ...کن

خونه  نیکه پر از کثافت شده بود: مگه زن ا یاکشاند و آشپزخانه نکیداخل س یهانگاهش مرا به انبوه ظرف رد
 ؟یستیتو ن

 ؟یادامه بد یخوایم یاش گفت: تاکگرفته تینهایب یوحشتناک با صدا یهارا گرفت و با همان اخم میهاشانه

خشم را در چشمانش  یاز غم جا یاهیو سا میهاتا کنج لب شد رد نگاهش راه گرفت آن را ریکه سراز میهااشک
 .گرفت

 نمانیها فاصله بکه از فرسنگ ییبا صدا یآغوشش کند که دستش را پس زدم و به آهستگ همانیمرا م خواست
 .خط انداخته بود گفتم: به من دست نزن

 .ولم کنزدم:  غیو دوباره جلو آمد که ج کردیم دادیچشمانش ب ین یدر ن یمانیپش

 .رونیدر دهانش: برو ب دیام کوبشده خواست دهان بازکند که جمله هل

لب تکرار  ریها و مدام زظرف جانیکج شد و من افتادم به جان ب رونیطرف بسکوت راهش به یاز لخت بعد
 .که حق دارد کردمیم
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تکان دادن خودش را  ییتوانا یتکه ح یاوانهیبا زن د ینرمال داشته باشد نه زندگ یزندگ کیبا او بود که  حق
 .هم ندارد

 .دمیو کف را ساب ختمیر یرا داخل سطل عیما

 .و قلبم و چشمم سوختندیم انگشتانم

 .کرده بودند سیرا خ نکیع یشهیکف آشپزخانه ادغام شده بودند، و ش یسیچشمانم با خ یهاقطره

ها و تا روح من را آنقدر بسابد تالکبود  یکیو کاش  دمیسابیو من م دیچکیسر انگشتانم خون م از
 .نفس بکشد یاهیثان یام به اندازهمغز فلج شده نیبروند و ا نیاز ب شیهایاهیس

برخورد کرد و با  نیصالبت قبل را نداشت، مرا به خود آورد و زانوانش با کف زم گریکه د شیصدا وحشت
لرزکرده  ییو صدا یعصب ادیقرمز شده از فشار ز یرا گرفت و با چشمان میلرزانش دست متورم و خون یهادست

 ؟یکرد کاری... چیگفت: چ

را گرفته و خواستم مشغول بشوم که باز هم دستش جلو آمد  یو دوباره اسکاچ خون دمیرا با شتاب کش دستم
 .زدم: دست به من نزن ادیفر میو گلو نهیس دیاشک و درد شد انیو من درم

 .زمیوب عزخ یلیباال رفت و گفت : خ دستانش

 .ستمیتو ن زیدادمن: من عز یصدا دوباره

ها برد و آن رآبیطرف شبه میهابه مقاومت و دست و پا زدن توجهیرا گرفت و ب میهااز کف داده دست طاقت
بهت زده اش مرا از تقال بازداشت:  یدستانش شل شده افتاد و صدا هیآب گرفت و بعد از گذشت چند ثان ریرا ز
 ؟یزد دیاس

 عیگمان برده بودم ما میهل زدگ انیکه من درم دیخواب زدگان نگاهم را به او دوختم که چشم از ظرف اس مثل
 ...تونمیاست گرفت و نم اشک در چشمانش نشست: من نم

 نفسم؟ یتونیرو نم یرا بست و زمزمه کرد: چ شیهاکه با درد چشم دیدر نگاهم چه د دانمینم

 .کنمیبرت منفسش باشم: من... من نفس توانستمینم کشدارشده بودند و من میهانفس

 .ریام یدار اجیبزرگتر شد: تو به زن احت میحاضر در گلو یآتش را با نگاهش به قلبم پرت کرد و غده یهاگدازه

 یاش خواست: تو زن منبرچشمان دل زده یالغزاند و دلم در همان لحظه بوسه میهامردمک نیرا ب نگاهش
 .آرام

 .تونمیسر تکان دادم و گفتم: نم کالفه

 .. تونمیمنم نم ی... اگه تو نتونیبتون دیرا پاک نمود و گفت: با میهاام را نوازش کرد و اشکشصتش گونه با

 ... توییفقط تو ایدن نیوصل من به ا ی... نقطهیزندگ یمن برا یزهیانگ
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و وجودم پر از  دمییسایمردم سربرآسمان م ینندهمحسورک یهاواژه نیبودم با ا یعاد طیدر شرا یاگر زن دیشا
 شد،یمغرور زنانه

 بردندیفرو م یاهیتر شده و تمام مغزم را در سذهنم بودم که هر لحظه پررنگ کینقاط تار ریاکنون من درگ اما
 .خوانده شده بود، دو روز قبل یهمانیم زبانیم شیهاو لب

: اون دخترده کارشنیبا ا گرفتمیقرار داد و چقدر آرامش م شیاپ یرا پانسمان کرد و سرم را رو میهادست
درصدم از اون  هی یارام امروز حت یتو چشاش معلوم بود.اما تو چشا یبه زندگ دشیکردم ام داشیکه پ یاساله

 نی.. تلقنهیارام بفهم... تلق یستین ضی.تو مرستین دیام

 .ریلب زدم: به من دست نزن ام یو باسستباز کردم  یدرز یاندازهرا به امدهیچسب یهاپلک

توام...  ضیمنم که مر نیارام... ا یستین ضیکاناپه خواباندم: تومر یقدرتمندش بلندم کرد و رو یهادست یرو
 .یریبگ امدهیناد یخوایم

 .کردنهگرفتن بهتر از زجر کش دهیناد -

 .بستته یوندن پشت پلکاکه با نگات همراه باشه بهتر از منتظر م یزجرکشم کن... زجرکش-

 ...ریبغلم کن ام-

 ...چیساندو میبر

 ...ریبغلم کن ام محکم

 ...ریام ادیم خوابم

 ...ریپراز صداست ام سرم

 .دنیتو گوشم صدا م کالغادارن

 .ریبرم ام دیبا

 .وتو جداستمن راه

 ...به تو دنیرس یبرا دوزمیاون راه و م-

 بزن ارام حرف

 ...بگو برام

 ده؟یاره زجرت مکه د هیچ بگو

 شده افتاده به جونت؟ انهیکه مور هیچ

 ...مامانم-
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 ...ریام مامانم

 .و سرخ اهیشد س میزندگ یکه رفت صفحه یروز ازاون

 .تو گوشمن هاشزجه

 !!!ریام ششیبرم پ خوامیم

 !!!باشه-

 ...ششینداره برم پ ییاون که جا یول-

 .ریادامیم خوابم

 !؟یبش وونهید یخوایم-

 کنه؟ رتیبا انگشتش نشونت بده و تحق شهیکه از کنارت رد م یهرک یخوایم

 زینسبت به همه چ یتفاوتیو ب یکنج اون اتاق کزکرد نمیبیم یارام وقت کشمیزجر م دارم

 نباش ارام تفاوتیمن ب به

 رسان سلول به سلول تنمه ژنیاکس نورچشمات

 .نکن غیدر اونوازم

 ر؟یام هیچطور یوونگید -

 ؟یکنیبشم ولم م هوونید من

 ؟یریگیزن م یریم ای... ای

 کت؟یمسخره رو چپونده تو مغز کوچ یکلمه نیا یآرام... ک یستین وونهیتو د -

 ؟یدوستم دار یلیخ ریبسته بود: ام چشمانم

 .از جونم شتریب -

 مگه نه؟ ستمین وونهیمن د -

 .نه -

 ؟ینکیم رونیرو ب وونهید کشهیکه تو سرم مدام دادم یاون -

 .کنمیم -

 ...ریام کنهیم تمیاذ -

 ...ارهیو درد م سرم
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 ...زنهیداره بازم داد م ریام

 ...یریم یدار گهیم ریام

 .رمینم جاجیصورتم را شستند: ه شیهااشک

 !!!دمید بازهم

 گرید نباریاو  دمیخروج که بازهم د یبرخواستم، درز در را بازکردم برا وهیکه بعد از خوردن آبم ینیخواب سنگ از
 .نفسم بازنگشت

 .شده بود یگریکس د یافتادم و مرد من دلداده نیزم یرو همانجا

 .دیباریم شیاز سرو پا یو برازندگ یکه خانم ایمثل پر یکس

 .از اپارتمان خارج شدم یو به آرام دمیرا پوش میهالباس

 .رفتنم سست شود ینگاهش کنم که پا بارنیآخر یبرنگشتم تا برا یحت

 رفتمیاز اطرافم راه م یدرک چیهیآسمان ب یرهیت یهیسا انیرا قرض گرفته بود و من سرگردان م زییپا یسرما واه
 .دمیشنیو نه م دمیدیو انگار نه م

 .کنار رفتند و من راهم را بلد بودم یسؤال چیبدون ه دنمیشده دو پرستو که در آن حال آشفته و مات فرهاد

 .زانو گذاشته پلک بستم یتخت کز کردم و سرم را رو یرفتم و همانجا گوشه نهمایبه اتاق م میمستق

 شده؟ یبودم... چ خبریهفته ازتون ب هی: دمیفرهاد را در کنارم شن یچقدر گذشت که صدا دانمینم

 .لبم نشاند یسرعت روعقب رفت، بهتش پوزخند را به یکه باال آمد و شالم کم سرم

 .ور شدسمتم حمله و به دیرا به شدت کوب در

 ؟یکرد ی: چه غلطدیگوشم را در یهااش پردهو نعره دمیچسب واریزده به د وحشت

برآمده بودند و استخوان  اشقهیگردن و شق یهاشده بود... خون مقابل چشمانش را گرفته و رگ یوحش
 .در معرض خردشدن بود ادیاز فشار ز شیهادست

نامرتبش مشخص بود با  یهاچشمانش گودافتاده بود و از لباس ریز اشفته بودند و شیداشت و موها شیرته
 .گرفتیزده و کاش فرهاد زبان به دهان م رونیشتاب از خانه ب

و اما پرستو گفته بود خبر دارد که  دمشیکه ند شدیم یتنش بود و سه روز راهنیال پ کیبا  یخانگ شلوار
 !!!نه لشیو اما دل یینجایا

: دیاش غرچفت شده یهادندان انیام را در مشتش گرفت و از مشد و چانه کمیم ارام نزدارا یزخم یببر همچو
 اره؟ یخوایپس طالق م
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 یزیدرک چ یبرده بود و فقط برا ادیاش را از روانشناسانه یهالحظه تمام آموزه نیطور قطع در اشخص به نیا
 .که مغز خودم هم از درکش عاجز بود، آمده بود

از  یسرخود پاشد یاز حد سردشده بودند، گفت: تو غلط کرد شیب روزهانیکه ا ییهامردمک و یخونسرد با
 ...یگرفت میخونه و واسه خودت تصم

 ...ریام -

 ..تو دخالت نکن فرهاد -

 .: نزنشامدیگره خورد و باال ن یالحظه یگرفت و نفسم برا اشقهیدستش قرار گرفت از  یفرهاد که رو دست

 .شد امرهیرا شل کرد و با بهت خ شیهادر کالمم دست ختهیر تیمظلوم

 .را و لب زدم: طالقم بده شیمتحرک گلو بکیچشمانم نوازش کردند، س ینین

 ...شکست

 ...که شکست خدابه

 ن؟یادهیمرد شکست خورده را د کیحال تا به اصال

 انیمانجا نشستم و سرم را در مزد و من هم ه هیتک واریکه تا شده به د یو قامت یدیشد غم وناام جانهمه
نگاهش را به دوش  ینینامعلوم سنگ یابه نقطه رهیدستانم گرفتم پرستو و فرهاد هم نشستند و نگاه من خ

 .دیکشیم

که دوباره پرخشم برخواست و از دستم گرفته به اتاق برد و  د،یچقدر سکوت دردناک سالن طول کش دانمینم
 .فرهاد وقع نگذاشت یبه هشدارها

 .میهابه چشم دیپاشیم دیاس کردند،یرا باز و بسته م اشینیب یهاکه پره یرا از داخل قفل کرد و با خشم در

 و من امدیدر مستمر م یصدا

قصد شکافتن  شیشانیپ یهاکه رگ زدیقدم م جانیرا ب شیهارمردمکیکردم.نگاهم آنقدرمعصومانه مس نگاهش
 .زدن داشتند رونیو ب

 .ختیقلبم را فرو ر شانیعصب تینهایصورتم شدند و لرزش ب قاب شیهادست

 .بود قیشده بودند عم شیکه گره کور ابروها یاز اخم وحشتناک شیشانیپ یهاخط

کوتاه  یانشست و بوسه میشانیپ یباخشم رو شیهاو لب کردیتبدارم را نوازش م یهاگونه شیهانفس هرم
 .ندبرجانم نشا ریناپذ ییجدا یمهرکرد و داغ

لرزانش که تمام  یهادست یچشمم راه گرفت بررو یاز گوشه یبودند و قطره اشک میشانیپ یرو شیهاهنوزلب
 .یبر شمیازپ یبخوا یکنیبه صورتم وارد نکنند: تو غلط م یفشار کردند،یرا م شانیسع
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 چیبودم که ه دهیانمرد را تا مرز جنون کش نیا میهایوانگینشست و من آخر با د میهاتلخ کنج لب یلبخند
 .خوادیبود: سرنوشت باهم بودنمونو نم دهیاش نداشت و او هم برکار برده شدهالفاظ به یرو یکنترل

 .... به دست خط من نگاه کنسمینوی: سرنوشت تو رو من مدندیجنب میشانیپ یرو شیهالب

 .ندارم مانیتو ا یهابه دست نوشته گهید -

 .خوامی: من طالق مکردیکلمه را بارها تکرار م کیرفت که گ یزبانم آموختن از طوط ایگو

 ...سردشدند شیهانفس

 ..هم دستانش

 ...میداغ نیزد ب خی کبارهیبه  اصال

 .نگاهم کرد و نگاهم کرد قیدر قلب چاک چاکم عم رشدیکه ت دیناام یبا نگاه دهیعقب کش تن

 .شد یکه چشممان به سوزش افتاد و اشک جار آنقدر

 یپاها ریازوجودم کنده شد و ز یاتیح یاپشت که کرد، تکه د،یافتاد، قامت راست شده اش که خم ریکه ز سرش
 .له شد یاش به سمت خروجراه گرفته

 یرو یاز هر فکر یخال کرد،یم یینماقدرت یروز باران کیکه بعد از  یدیخورش ینوران یبه پرتوها رهیخ چشمم
 .بودم دهیتخت دراز کش

و هفت ماه بود که صورتم  گذشتیام مو شش ماه از زمان رفتن خانواده دادیحرکت م میموها نیرا ب انگشتانش
 .بود دهیرا به خود ند شگاهیرنگ آرا

 .کردمیهم نگاه نم نهییدرآ یحت

 ؟یکرد یانتخاب درست یکنیبه خودم: فکر م دنیرس یبرا کردمیخودم فرار م از

 .کنمینم یفکر چیه -

و چرا همانند  دیخزیم میفرستاد و دستش همچنان در موها رونیخم نفسش را پرشتاب بو صراحت پاس یسرد
 .دوست داره ریمرجان آرامش نداشت: آرام... ام یهادست

: خط ما از اولم کردندیم ،استفادهیزییپا لیکم جان اوا ینشسته بودند و از گرما ربرقیکابل ت یگنجشک رو دو
 .شد یاشتباه زی... همه چمینبود... ما قسمت هم نبود یکی

 .ادیو گفت: برم غذا رو آماده کنم. االن فرهاد م یتکرار یهاها و حرفکرد از جواب یپوف

 .سالم بخواهد یفروکردم و او حق داشت که زن یذهنم مالت فراموش یهاو من در تمام سوراخ رفت

به  یرگیرفته رنگ تآسمان که رفته یرهیخ دهیبه اتاق آمد و من همچنان دراز کش میکه بازگشت، مستق فرهاد
 .بودم گرفت،یخود م
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 .اش نگاهم کردزدهنشست و با چشمان غم دمیتخت مقابل د یرو

 .دارن یاز ازل رنگ نابود زایچ ی... بعضییدا ینیبیزدم و گفتم: م یپوزخند

 میدهم. مستق یانتک میتحرکیکردم به بدن خشک شده از ب یخورد و من با زحمت سع نیچشمش چ یهاکناره
 ...تکرار بشه رعمدیبار غ هیقابل بخششه که  یاشتباه وقت هیاش نگاه کردم و گفتم: گرفته یبه چهره

 ...مرگ برد یمنو تا پا الیزده گفتم: ناز یشخندیرا در صورتم چرخاند و ن شیهامردمک کنجکاو

منو  ایپر ی: ولشیآور چند روز پچندش یهاصحنه یادآوریکردم بدنم در حال آتش گرفتن است از  احساس
 .کشت

 .مغزم را داشتم یهاو هرلحظه احساس جداشدن بافت میهاگشاد زل زد به لب یزده با چشمان شوک

اشتباه بزرگ  کیقصه شروع نشده، تموم شده بود... ازدواج ما  نیفشردم و گفتم: ا میهادست انیرا در م سرم
 .بود

 .که زل بزنم به چشمانشگرفت و وادارم کرد  میهاشانه از

 !آرام؟ یگیم یو سرم در معرض انفجار بود: چ دمیدرهم کش چهره

 ...یکه بهش نگ دمیبرلبم نشاند و گفتم: به جون خودم قسمت م یپوزخند میحالیبا تمام ب بهتش

الن خونم... س یچشمام... تو یجلو نکهیبود... ا تیواقع گهید نباریام بود: اگفته لیدر ذهنش مشغول تحل هنوز
 .کردن یباهم عشق باز

 .دمیتکان خورد که من هم به همراهش باال پر چنان

 .نکشم غیرا در آغوش گرفتم و فشار دادم تا ج خودم

 .درد سرندهم ادیتا فر دمیدندان کش انیرا م لبم

 ...کشمشیحالم را بدتر کرد: م اشعربده

... تو روتونم گهی... ددونمیاگه... اگه بفهمه... که من... مو گفتم:  ستادمیگرفته لرزان مقابلش ا واریبه د دست
 .کنمینگاه نم

 .وارد اتاق شد مهیکبود شد و پرستو سراس تیاش از عصبانقفل شد و چهره فکش

بومش بوم یو صدا زدندیطبل م یاگرفتم و تا کمر خم شدم و انگار در سرم دسته میهادست انیرا در م سرم
 .ه بودرا کرکرد میهاگوش

 .دارشنخورد به نگاه جاذبه هیتا بازهم بخ دواندمیم یرا به هرسمت زانمیگر نگاه

 .دیپریشاخه مشاخه به آن نیدرتردد بودند و ذهنم از ا ینیبه سنگ میهانفس

 .آمدیو جانم باال م فشردمیهم مرا بااسترس به انگشتانم
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 آخرش بود؟ نجایا یعنی

 شد؟یختم م میمانند تمام روزها یبزرگ ،مشک یدفتز کوچک و آن دفتر جلد مشک نیبه ا دیبا ریمن و ام آخر

 دم؟یکشیبود دست م اتمیاز او که نبض ح چگونه

 ؟ دمیکشیبعد از او نفس م چگونه

 .سلول به سلول مغزم را کردند،یذوب م شیهاکوه آتشفشان بود و گدازه تنم

بود و  امرهیخ داد،یو سردردش خبر م یخوابیکه از ب یرمزق یهابا آن چشم شانینشسته و خسته و پر مقابل
دهانم  یهمراهش بزاق تلخ شدهو به دادمیعبور م میدر راه گلو شدههیتعب یهاغیت انیزحمت بغض را از ممن به

 .را

 مبلغ یرا زنده کند و در ازا شیهاکار شد تا پولخودش دست به م،یآمد یشاهد چیهیب دید یوقت محضردار
لطفش سپاسگذار  نیا یدست و پا کرد و من تانفسداشتم برا مانیداران دم دفترشبرادو شاهد از مغازه یزیناچ

 .کردیم کتریآخر عمرم نزد یهاهیبودم که مرا به ثان

و محضردار هم  زدندیو حرف م دندیخندیم یالیخیبود که با ب یعاد شانیصحنه برا نیا ییمرد گو دو
که غصه در گلبول به  یبردم زمان یمهم پ ینکته نیو من در آن لحظه به ا گذراندیا از نظر مر  مانیهاشناسنامه

حال  نیکه ا یکوه دماوند است و کس ییجالبخند کوچک همانند جابه کی یباشد،حت انیگلبول خونت در جر
 ریزنج بیغربت غر کی و دیآیکه جانت دارد باال م یطیشرا نیچن کیخنده در  فهمدیمرا درک نکرده باشد، نم

 ؟یکنیم کاریرو چ هیشده چقدر سخت است: خوب دخترم مهر تیدست و پا

دست از سرم  یاخفه نگاه پرآبم را که لحظه ییبا صدا م،یدر گلو یبود صحبت کردن با آن سنگ لعنت سخت
 ...خوامیبه او دوختم و گفتم: نم داشتیبرنم

حاج  دمیخودشان را هم ساکت نمود: من دو مرد مشغول بحثآ یحت شیدورگه شده از خشم و ناراحت یصدا
 ...آقا

 ...احساس کردم: نه امنهیرا در قسمت چپ س یخنجر یزیاش کردم و تخسته ینگاه به چهره سرعتبه

را هم  میهاتا اندک نفس دادیرا فشار م میآلودش اللم کرد و انگار که دربا نگاه داشت ذره ذره گلوغضب نگاه
 ؟یبد یخوایم یدر خودش بکشد: پسرم چطور شهیهم یو مرا برا ردیبگ

 .آن صالبت قبل را نداشتند گرید شیهاو قدم دیاش کشبه چانه یدست یکالفگ با

که از مبلغ  نیشد: ا ریجاگ شیافتاده در صندل یرا به محضردارداد و دوباره با سر یو چک ستادیا زیم یروبرو
 پسرجان؟ شترهیهم ب هیمهر

خود  ینکند و من که جا یشتریب یدهان حاج آقا را بست تا کنجکاو شیرش را تکان داد و با نگاه جدس فقط
 .داشتم

 .ستادمیلرزانم ا یپاها یکرد ومن رو یابه من اشاره رمردیپ
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 .زدمیو شل م دیلنگیم میپاها ییازحد گو شیاسترس ب از

هم افتاد و چرا  یرونشانم داد و چشمانم با درد بهرا ریخط امچک روز نوشته شده با دست ستادمیکه ا مقابلش
 مرد؟ یکنیچشم عقلم را کورم تیهامحبت نیبا ا

 .امضا کن ،یآخرتو کرد یو فکرا یندار یمرا به خودآورد و چشمان سوزانم را بازکردم: اگه اعتراض یحاج یصدا

 گفت؟ چه

 !اعتراض؟

 به چه آخر؟ اعتراض

را به  فروغشیو نگاه ب دهیدلم دراز کش واریاژ از دگوشه وارنیاکنون جن چارهیو ب کرده ماریرا ب رمیکه قلب دلگ او
 ...است: امضا کن دخترمعشقمان دوخته یهاماندهته

برتن قلب  قیعم یو با هر امضا زخم مردندیم یصفحه خط خط یرا که با لرزش رو یدنبال کرد خط نگاهم
 .: تمام شدنشستیرنجورم م

 ؟یلب زدم: چ خواستیبرم قیعم یکه انگار از ته چاه ییبه او دوختم و با صداگنگم را  نگاه

 .دخترم نیتکان داد و گفت: بش یمتاثر سر رمردیپ

 شیداده و موها هیتک شیکه سرش را در پناه دستان لرزانش گرفته و آرنج به زانو دمیرا د یچرخاندم، مرد سرکه
 .ها را دارددرآوردن آن شهیکه قصد از ر ییکشد،گویرا م

اش به جنگ مانده یسرعت برخواست و با اندک قدرت باقاز سر گرفت و به یشد و لجباز نیدلم سنگ یپاها
 ...رفت روزمیعقل پ

 .انداخت یصندل یسرعت مرا رورا و بهعقلم پس گرفت آن بیاول را برداشتم و اما نه قدم

آمده و  رونیبه خود آمدم که از درب محضرب یاهکه چگونه گذشت و چه شد،فقط لحظ دمیمراحل را نفهم هیبق
 .نحو برجانش زده بود نیرا به بدتربودم که زخم زمانه ییاو یرهیخ

 ...نداشتند ییو توان جدا دندیخریو ناز م دادندیو ناز م کردندیو نوازش م کردندیلمس م چشمانمان

برداشت و اما انگار عقل او هم قدرتمندتر از قلب طرفم سرعت چند قدم بهبه دیچک یاول که با درماندگ یقطره
 .بود اشچارهیب

 یاجابه جا شد و قلبم از نعره شیگلو بکیخوردند و س نیچشمش چ یهابا درد بسته شدند و گوشه شیهاپلک
 .را به فنا برد شیگلو یصوت یکه برآورد، تارها

 نیبود و زبان مردم ا میاز او، او که آشنا ریغتم بهرا نداش یکس ایدن نیو من در ا دیکه کرد، تمام جانم لرز پشت
 داد،یرا بلد بود و راه نشانم م ارید

 آدرس بپرسم؟ ایصحبت کنم و  یبا کس ایکنم و پارک بروم و دیچگونه خر نیاز ا بعد
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 کارها را خواهم کرد؟ نیبعد از او من ا اصال

 !!!دانمیم دیبع

 یرا راض میهاقدم ایرا بدهد،  رمیام یداشتندوست یهالیازهم ان پاست کنم یحال یبتوانم به سوپر دانمیم دیبع
 .کنم روادهیزدن در پبه قدم

محوشده بودند در قطرات درشت باران و من که راه را  میهاشکست، واشک نیسهمگ یآسمان با غرش بغض
 .بلد نبودم

 بپرسم راه خانه را؟ یچه کس از

 دانم؟ینم زبانشان را یچگونه بپرسم وقت اصال

 .کردیام را اجابت موخواسته دیفهمیبود که حرف نگاهم را م ریام تنها

مهم نبود  شیبه من انداخت و انگار برا لیاتومب یگرفتهدم یو در فضا نیماش یشهیآخرش را از پشت ش نگاه
 .خانهرفتن به  یبرا رمیبگ ینینگفت که زودتر ماش رکشیباران ماندنم که با همان نگاه ز ریز

نشوند  سیتا خ دندیدویکه م یتیآن ازدحام جمع انیم روادهیرا که فشرد، زانوانم سست شدند و در پ گاز
 گر؟یتمام شد د یعنیآمدم و  ،فرودیزییپا ماهنیدوم یوگرفتار سرما

ده هم مر  تیو انگار با رفتن او انسان گرفتیدستم را نم ینفر محض انسان دوست کیو  گذشتندیکنارم م از
 ....بود

 ...رمیام تیانسان

 !رم؟یام

 ...من نبود ریام گریکه د او

 .گفت کشیتبر دیموفق شد و با ایپر نباریا

 .برگرفت لشیاتومب یکرد و نگاهم را از محل حک شده دنیشروع به لرز میپالتو بیدر ج یزیچ

 .را لمس کردم یسرد و لرزانم را سردادم داخل پالتو و گوش یهادست

و امان از دل  نیاسکر ینام فرهاد را رو دیاستخوان سوز سر شده بودند و نگاهم بلع یاز سرما میهادست
 .اممن گمشده دانستیرا خبرکرده بود و م ییدا یکه تند قرارشیب

 آرام؟ یی: کجادیچیاش در گوشم پزدههل یبار دستم سرخورد تا توانستم تماس را وصل کنم و صدا چند

 !ام؟نشسته خیاز تار یاچه نقطهفکر کردم که اکنون در جیرخاندم و گنگ و گرا به اطراف چ نگاهم

 ...دانمینم

 ...شدمگم
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از دستم رها شود و من اکنون  تیجمع انیدر م یام و او دستانم را رها کرد تا همانند کودکبدون او گمشده من
 ...پناهترمیام بسالهاز آن کودک ده

 ...: آرامامدهیترس

 .دونمیلرزانم از هم فاصله گرفتند: نم یهاد پراز ترسش مرا به خودآورد و لببلن یصدا

 ؟ییکجا گمیآرام م دونم؟ینم یچ یعنیام: زدهشد در گوش فلک ادیفر هیبعد از چند ثان شیزد که صدا بهتش

 گریکدیها ه آنآرام باشد و چه خوب ک خواستیکه از او م دمیشنیرا م شیکه پرستو هم کنارش بود، صدا انگار
 .را داشتند

 یارزشمند یهاو دور من پربود از نت میزانوها ریز نیزم یو باران شلق شلق رو خوردندیتق تق بهم م میهادندان
 ...ها ساخت: فرهاداز آن بایز یآهنگ شدیکه م

 ...زمیعز ییشکست: جان فرهاد... کجا شیچقدر دردمند بود که صدا میصدا

 ...منو گذاشت... گذاشت و رفت ریکه ام یی: همونجاافزودیبرشدت ترسم م نیو اکجا بودم  دانمینم

 شته؟یپ ی: آرام کس یسرنخ افتنیجان گرفت از  یکم شیصدا ییگو

 بود؟ شمیپ یکس

منو  ی... کسرنیناله کردم: همه دارن م سوختیم خبندانی نیکه در ا یبه اطراف نگاه کردم و باتن یکم
زبونشونو...  فهممیباهاشون حرف بزنم... من اصال نم تونمیمن که نم ییم گذاشتن... دا... همه تنهابرهینم
 به دادم برسه؟ یک نباریا یی... داابونایخ نیتو ا ه... بگو آرام و ول نکنترسمیبگو برگرده... بگو من م ریبه ام ییدا

 .میگویچه م دمیفهمیبا چشم باز و نم گفتمیم انیهذ

 .لرز داشت شیصدا

 ...نفر هیرو بده به  یآن بغض کمر شکن شکست سد مقاومتش را: قربونت برم اون گوش باالخره

 به من در حال فرار از باران بودند؟ یتیاهم نیموچکتر یبودند که ب ینفر منظورش همان نفرات هی

 شده دخترم؟ یگفت: چ یکرد و با نگران میتقس نمانیشد و چترش را ب کمیازدور نزد یرزنیپ

 .طرفش گرفتمتلفن را به دیرا به او دوختم و با ترد پناهمیمظلوم و ب اهنگ

: خوردیم مانیبه گوش هردو دیکشیم ادیطرف خط فرفرهاد که از آن یآن را از دستم گرفت و صدا متعجب
 افتاده؟ نیروزم نجایدختر ا هیپسرم 

 .طفلک لرزهیم دیبله.باشه .زودتر خودتو برسون داره مثل ب بله

 م؟یمغازه از بارون درامان باش نیبون ا هیسا ریز میبر زمیقطع شده را به من برگرداند و گفت: عز یوشگ

 م؟یدرامان باش دیبود و چرا از باران با اشرهیهمچنان خ نگاهم
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 رفت؟ دیباران با ریز دیگویسهراب نم مگر

 یو من با رعشه کندیکج م ییرا به سمت خشکشو شیهاگوش کردنم قدمو او خوشحال از حرف زمیخیبرم
 .دارمیرا برم میباران هیهاو قدم کشمیافتاده برجانم خودم را درآغوش م

و من در  کننیگمت م ان،نروینرودختر االن کس و کارت م دیگویکه م شنومیاش را از پشت مزدههل یصدا
 .کنمیحک م قینامش را به نستعل میذهن خال انیم

قرمز  یو من دوراسم نوشته شده، خط دیایبدنبالم ب یتا کس ماندیم دیگویکه م ومشنیرا م شیصدا بازهم
 .کشمیم

 ...را هم شسته و اما دلم را نه میهاچشم مشیتمام جانم را شسته و کجاست سهراب که باافتخار بگو باران

 ...را نه امحافظه

 ....روحم را قیعم یهانکرده زخم پاک

 یبه پنجره رهیو خ نهیکنار شوم ییتنهابه دیبعدباکه من یسوزلب یهاییاز چا کرده شتریرا ب میگرفتگدل
 ...ام بسوزد از طعم تلخش: آرامخورده، بخورم و معدهباران

 نم؟یبیم الیو من در خ نیبه زم چسبندیم میپاها

 !شنوم؟یم

 !است؟ ریام یصدا

و  تاباندیاست.نگاهش را در چشمان سوزانم مهشد سیخ نیچننیو اوچرا ا چرخانمیام را مکرده ذوقنگاه
تو  میبر ای: ببردیاز گرما فرو م یو مرا در حجم داردیبرم نمانیب یپرکردن فاصله یسرعت دوگام بلند برابه

 .نیماش

 ... رفتیی: دازنمیغربتم و لب م لیس ریز دوزمیبه او م نگاه

 .است لیدل نیبه کدام سشیکه صورت خ دانمیقرمز است و من نم شیهاچشم

ناآشنا که  یبا دست کنندیم یبیغر بیو عج زنندیها نق مو آن کندیدستانش محصور م انیرا درم میهاشانه
 .خواهندیخودشان را م یشگیهم یها ناجو آن شودیم دهیبرسرشان کش انهیحام

مهربان  رزنیوقطعا آن پ ودشیم ادهیبه سرعت پ ندیبیمارام ینشسته و وقت لیهم نگران دراتومب پرستو
 .استها گفتهرا به آن ررفتنمیمس

 .میشویم ریعقب جاگ یهایو باهم در صندل فشاردیمرا به آغوش م شیهالباس یمالحظهیب

 .دهمیم صیصورتش تشخ یشده رد اشک را رو شتریو حال که دقتم ب کندیجلو نگاهمان م ینهیاز آ فرهاد

 قربونت بشم؟ یرفتی: کجامزندیو استارت م کشدیم شیدر موها یدست یکالفگ با
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: جنبندیم میهاگرفته از سرما و بغض تمیر یهااست و لبمردانه یزدهرگ یهاو چشم نهییهمچنان به آ نگاهم
 .چک... چک داد بهم... منو ... منو گذاشت...رفت

... داره مارستانیب می: فرهاد بردوزدیل مو دوباره نگاه سرخش را به مقاب فشاردیرا بهم م شیهاچشم یالحظه
 ...سوزهیتو تب م

 ...برده ایپر گهی... دگهیدلم سبک شود: حاال د ینشسته رو نیاز بار سنگ یتا کم کردمناله

شده...  وونهی... دیزنه د نیا گفتیکه م دمیزدم و گفتم: شن جانیب ینگاهم شد، پوزخند رینگاهش که گ بهت
 ...با ... باآرامش گوش داد رمیگفت و گفت و ام

.. یو خواست دهان باز کند که گفتم: نم دییهم سا یکرد و دندان رو ینگاهش را نقاش سابقهیب یخشم
... تو گشتمیبکشه... کاش برنم یبازم... بازم بخاطر من. سخت خوامی... نمنیاریب اگه به روش.. بخشمتونینم

 ..... کاششدیخوشبخت م الی... بانازشیزندگ

-نگاهم  یزدهحسرت وانیبر ا دیکش یکیباز هم سقف تار میایو درذهنم به خواب رفت و دن دیدر گلو ترک کاشم

 !!!خوام برم شمال یم

 .دستم بود، گرفته و متعجب در چشمانم نشست یکه رو یاز سرم نگاهش

 !آرام؟ ینک کاریچ یخوا یگفت: م یاز فشار عصب یگرفته ناش ییرا محکم فشرد و با صدا دستم

 طعم بغض داشت و لبخندم

 .کرد یمحبت خرجم م ریاز ام شتریمرد ب نیا

 ...یلحظات دور یاش را در ذهن ثبت کردم برابه خط چهره خط

 تیحافظه ام را تقو دیبا

داد و اما  یم نمیتسک یکم شیرا جا نگذارد که حداقل ماندن در هوا یکس ریانبوه تصاو انیکردم تا در م یم
 ...نیتنهاش نزار ییسقفش خانه داشت، طاقت فرسا بود: دا ریکه ز یسمان شهراز آ یدور

 زانشویعز ی... بویی: اون دوستون داره داشیزده چشمانش قفل چشمانم شد تا مطمئن شود به گوش ها بهت
 ... نیدیم

 ...کداممان چیه مینگذاشت ادامه دهم و تاب نداشت بغض

 ...تا فکر کنم رفتم

 ...اموزمیرا ب نستادیدوباره ا تا

 ...کنم کتهیرا به قلب کند ذهنم د یجان اریزنده بودن بدون آن  تا

 ...ایدر یکوالک ها انیتا حافظه ام را غرق کنم در م رفتم
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 !...رفتن ها نه از سر شوق است و نه به خواسته ات یبعض

 !!!باشد انیدر م یرفت تا برگشت دیرفتن ها را با یبعض

 ...نبود میزندگان یادامه  به یدیماندم ام یم اگر

 از خاطرات چپانده شده در یبسازم آرام را با کوله بار ییبار به تنها نیتا ا رفتم

 ... ام کوله

 ...تا مواجه شوم با آرام ده ساله رفتم

 ...ردیگ یکند و قطره قطره تاوان م یکه جرعه جرعه کام جانت را پر م ستیجز جام زهر ن یزیرفتن ها چ یبعض

 .چپاند فمیکرده در ک ستیرا ل یضرور یهاکرد و شماره شیهایرا پر از دلنگران یکوچک یدفترچه

 دیکه با ییهرکدام نوشت و دو روز تمام از صبح تا شب وجب به وجب جا یدانه رورا دانه میهاقرص یبندزمان
 .پس دادم کتهیو من هم د میهمچو کودکان مشق کرد برا دادمیانجام م دیکه با ییرا دوره کرد و کارها رفتمیم

مشخص شده بود، نگاه داشتم و اگر نبود  ییبزرگ خوش آمد گو یشهر که با تابلو یرا کنار جاده و ورود لیاتومب
 !بود...؟ افتهی لیکه به شدت تقل یکوتاه مدت یشناختم با حافظه یتجدد را چگونه م نیتابلو من ا نیا

 را نشانه گرفت و دخترک داریسپدرخت کهن سال  ریز ینگاهم به آهستگ رد

 !...افتمیبزرگ که متعلق به مادرش بود را  یفرورفته در ژاکت زییپا یکه در سرما یا  دهیترس

به جلو  یمانتو را و کم قهیقلبم را به ارمغان آورد. چنگ زدم  یرگ ها یکه از ابتدا گرفتگ ینقطه ا نیهم هم باز
 !...باز گردانم میتنفس یراقطع شده را به مج ژنیشدم تا اکس لیمتما

وجودم و من  یکرده است به مخروبه ها دمیتبع میبار ناج نیتا نجاتم دهد. ا ستین یبار کس نیاست و ا زییپا
 .عذاب نیبا آغوش باز استقبال کردم از ا

م که افتاده بود، منصرف یشده ام و فشار دیسف یکوچک مقابلم و چهره  ی نهیدر آ یبه خون نشسته  یها چشم
 .ریمس یکرد از ادامه 

 ادآوری یدیسپ نیببرد که ا میصورتم را جال داده بود و هرچه کرد نگذاشتم دست به موها یبه اجبار کم پرستو
 !!!بود انتیزجر خ

از  یدر دره  کبارهیکردم، به  یسرعت رو به جلو حرکت م نیاصطحکاک داشته باشد که اگر با هم دیرفتن با نیا
 .کردم یسقوط م میخود شدن ها یخود ب

 نشسته بودند و شیکه رو یزیر یهارا درآورده پاک کردمش از قطره نکیع

 .بود مرا دهیانجامش تا قتلگاهم کشان یرا که برا یکنم کار یزدم و دور شدم تا بازنگر دور

 .بودم در ابتدا افتهیاقامت  یرا برا ییوجود داشت و چه بهتر که جا یشهر هتل یکینزد در
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کرده و  ریگ میبزرگ در گلو یبود، بغض شیمادرم در ملکول به ملکول هوا یکه بو یینجایورودم به ا یلحظه  از
 .خاک دفن است نیا یدانم در کجا یکه نم ینیوجود نازن یکشد برا یمن دلم پر م

ودم که گرفته ب یتخت نرم اتاق یبه دستم، فرو دادم و طاق باز رو دهیآب چسب وانیبا ل کیبه  کیرا  هاقرص
 .دمیدراز کش

 یآماده خواهم بود برا یدانم که چه زمان یو من نم ستیهتل گفتم که مدت اقامتم معلوم ن رشیمسئول پذ به
 !...گرفتند یکه در دم جان م ییبا کابوس ها ییارویرو

کرد  یم تمیحما شیزد در کنارم بود و دست ها یم ادیاسمش را فر کباری هیآن فرد ممنوعه که قلبم هر ثان کاش
 .به رفتن

کرد و  یآور ادیرا به من  شهیهم یداده بود رفتنش برا یسرم را در خود جا یکه المپ باال یرنگ دیء سف یش
 ...که زده شده بود ینبض احساس

 !...هم رفتم باز

محل نشستن آن دختر  ی رهیخ لمیاتومب یدانم چند ساعت از پنجره  یو نم ستادمیا یروزید یدر نقطه  رفتم
 فرمان را چرخاندم یچشمانم سوختند و کمرم به زوق زوق کردن افتاد با درماندگ یاندم و وقتبچه م

 میها یبچگ اریدر د که پا گذاشتن  یهر کودک یدوران کودک یهنوز زود بود و چه بر سرم آورد اسطوره  انگار
 !شد؟ یمحسوب م میبرا میبس عظ یعذاب

 .کردند یم هیساحل هد یکه موج ها به تن داغ ماسه ها یلمس کردند آب زالل و پاک انمیعر یپاها

ذهنم فاصله داشت و نگاهم به افق بند زده  ینم گرفته  ریبا تصو لومترهایبود که ک یزیعز ادیاز  سیخ المیخ
 .کرانیب یآب نیداشت ا یباشکوه ییبایو آسمان دوخته شده بود و چه ز ایدر ی

 یگوشیکوچک باز یها موج

 .دادند یشده را به جلو هل م جادیا دیسف یکف ها گر،یکدی یرو دنیکردند و با پر یم

 .و قلبم تن به آب سرد زده بود دیرقصیدر هوا م یزییبدست بادپا میموها

 در آب یبا شوق و سخت یدختربچه ا ندهیادغام گذشته و آ یآن طرف تر در نقطه  یکم

پولدار و  یکه متعلق به خانواده ا یکنار یالیهفته کار سخت در و کیو خوشحال بود مادر بعد از  دیدو یم
 .آورده بود ایبود، طبق قرار هر هفته شان در تابستان او را به در یتهران

 ایرا بست و رفت تا در پشت خط در شییطال یسر گذاشت و پلک ها ریرا ز شیآرام آرام دست ها دیخورش
 .ر آسمان نمودار شدد شیسرخ و نارنج یتا رگ ها ستادمیو من آنقدر ا ردیپناه گ

 چندبرابر شده رخ نمود، چشم از یکه با قدرت یکیتار

 .را در دست گرفتم میخلقت برداشته و کفش ها یها یشگفت



 

 
400 

 .بود، نداشتم ضیبا هتل محل اقامتم که مشرف به ساحل عر یادیز ی فاصله

 .م را جلب کردآمد، نظر  یم کینزد ییکه بنظر از جا یتاریگ یگشتم که صدا یآمده را باز م راه

 طلب یقلبم گوش نواز یشدم و انگار قدم ها دهیبه آن سمت کش یدست خودم نبود وقت میپاها اریاخت

 .کردند یم

به فاصله  شیهم سوار بودند، نشسته بود و سوز صدا یکه رو ییاز تخته سنگ ها یکی یپشت به من رو یجوان
 .متوقفم کرد شیچندمتر ی

 داشتن تو یبرا دمیرو م ایدن

 دلم تنگ برات نمینازن

 داکنمیچطورپ دونمینم

 و نشونم بده یراه هی

 که من ییجا نیهم دیشا

 ...نمتیب ینم

 !...دلتنگم کرد و صورتم را شست شیدلتنگ

 !...را شیلرزه انداخته بود صدا یخواند و چه رنج یسوزناک م چقدر

 کسیف شیزانوها یکه رو تاریگ یتنه  یرو شیپناه سرش شدند و آرنج ها شیکه تمام شد، دست ها آهنگ
 .درآمدند شیبه چنگ پنجه ها شیشده بود، نشست و موها

 .توانستم درک کنم یافتاده اش م یرا از همان پشت و شانه ها دیکش یکه م یدرد

 .شد میو نگاه براقش قفل نگاه متاثر و باران دیچرخ یآن به

 .را حس کرده بود یا بهیحضور غر ییگو

دانم چرا ضربان قلبم به هزار  یکرد و نم یباز نظاره ام م یدر خلوتش با دهان یگریداز حضور شخص  متعجب
 !!!دنشیبا د دیرس

 نیداد و ا ینگاهم را نم ی مهیباز کردن خ یها اجازه  یبگیزد که در انبوه غر یآشنا در نگاهش موج م یزیچ
 !!!قابل فصل بود ریغ بهیغر یبار بود که اتصال چشمانم به مرد نیاول

 .میدر زدودن اشک ها شیگرفتند قبل از قدم ها یشیپ میمرا به خود آورد و دست ها حرکتش

 !مرد ناآشنا؟ کیقابل باور چه بود درمقابل  ریو غ دیحس جد نیبلندش قلبم را سرنگون کرد و ا قامت
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در  داشت به چشمان من که یمسلط شده بر فضا، رنگ چشمانش تکانم داد و چه شباهت یکیتار انیم در
 !!!...روشن بودند یشدند و در واقع قهوه ا یبه رنگ سبز م یکیتار

 در فکر بودم که آنقدر

خانم ابهت رفتار خاصش  نیمرا به خود آورد:شما خوب شیدر مقابلم قرار گرفت و اما صدا یچه زمان دمینفهم
 .انداخت، هول شده گفتم: بله... ممنون میرا بر تن صدا زییلرز پا

 .مانع سقوطم شد یزیو آسمان چ نیزم نیخورد و ماب چیپ یبه آن میم که پاتا برو برگشتم

 نداشتم؟ یبود، افتاد و چرا از برخورد دستش حس بد دهیچیکه دور شکمم پ یبه دست مردانه ا نگاهم

و چشمان به خون  شانیپر یدر لحن کالمش که با موها ختهیآم طنتیاستوار شدم، با ش میبر پاها یوقت
 برسونمتون؟ نیخوا یداشت، گفت: م ییبایتناقض زنشسته اش، 

خورد. انگار بساط  نیدر کنترلش داشت، چ یکه سع یچشمش از خنده ا یکردم که گوشه ها یزیر اخم
 .جور شده بود حشیتفر

 .زمیکه مقابلم قد علم کرده بود، بگر یبیآدم عج نیخوردند، و راه گرفتم، تا زودتر از ا یگره سخت میابروها

 .محو را بر لبانم نشاند یخنده اش، لبخند یدور نشده بودم، که صدا یلیخ هنوز

 .میداشت اجیاحت یکاوریر کیبه  م،یعظ یدلتنگ کی یهر دو نفرمان در بهبهه  ییگو

و شمارش  ش،یها یدادن به دل نگران یو دل گرم ییدا یتمام نشدن یها هیاز حمام و گوش سپردن به توص بعد
سشوار  ییگرم و نامر یبلندم را به دست ها ینشستم و موها نهییمرکزم، مقابل آت تیمعکوس اعداد و تقو

 .دادم

 .بود زانیاز نگاه کردن به رنگ نشسته برسرم گر یامارگونهیطرز ببه چشمانم

 دمیپرس ییاز دا میمیاحوال روانشناس قد دنیکه با جان کندن در پرس یو سوال شیپ ی قهیماند در چند دق فکرم
بر قلبم نشاند و  بیعج یشد، گرفتم ، دلشوره ا انیب دیکه با ترد یه در پاسخ گرفتن و خوب بودنک یو مکث

 کرد؟ یم تیاز آن حکا ییدا یگرفته  یصداافتاده که  یگذشت اتفاق یکه از نبودنم م یهفته ا کی نیدر ا یعنی

 .کردیم یبه من دهن کج نهییدر آ یبلند و نامرتب شده یموها

 !اش بود؟معشوقه ایپر

 معشوقه؟؟؟

 ...ای انتیخ

 !...کرد یم شتریبود، که غم نشسته بر دلم را از غربت زادگاهم ب یبیغر یواژه  چه

 !...از مقابل چشمانم گذشت که یابه آن لحظه رهیانگشتم زدم و خ یجاخوش کرده رو دیسف نگیبه ر یپوزخند
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 .پرت کردم زیم یو برس را رو دمیدر هم کش چهره

و  ستادمیشده بودند، ا گرترانیدر شب طغ شیهاکه موج ایدر یتراس روبرو یا در آغوش گرفتم و روگرمم ر  تن
 . شوم یسرما الزم بود تا از درون خال نیباد سرد شالق زد برصورتم و ا

 .همانند نگاه آخرش یطوفان ایبود و در اهیس شب

 !!!شد نیداستان ماهم ا آخر

با افتخار  هایهمانیکه بتواند در م یامروز یهم ماند با دختر ریق داشتم و امکه به آن تعل ییبازگشتم به جا من
 .کند یعنوان همسرش معرفاو را به

 .ادآورشدینگاهش را  یو آسمان رعد زد و صاعقه دیکش ریت قلبم

و  فتکویرا محکم برتن دردناک ساحل م شیدست برکمر زده پا ایکه اشتباه از خودت بوده و در زدیتشر م باد
 !!!بودم... از ابتدا یتماشاچ کیمن فقط 

 .بود و من اما هنوز هم همان آرام پردرد بودم افتهیتکامل  زیچ همه

کردم  تیشد، هدا یبه روستا م یکه منته ییرهایاز مس یکیرا به  لیواقع در مرکز شهر را دور زده و اتومب دانیم
 .شستسرد بر بدنم ن یبدنم باال رفت و عرق یو همزمان دما

نصب شده  ریکه در مس ییبر آن و تابلوها هیمبهم از روستا و خانه مان در خاطرم مانده بود، که با تک یریتصو
 .کردم یام رو به جلو حرکت مشده میعق یبود، وکمک گرفتن از حافظه

 .رییتغ یاما همان بود با اندک ییروستا راه

 یحرکت م گریکدیرده بودند، قرار داشت و به موازات که از دو طرف احاطه اش ک ییزارهایشال نیدر ب جاده
 .کردند

 دیکاشته شده بود، که اکثر آن ها ب هیسا جادیا یبرا ییاز هم درخت ها لومتریچند ک یهم به فاصله  یگاه
دارم ،  ادیکه به واقع  شانیزارهایداشتند، درخت عاشق و کشاورزان عاشق شال ییبایز یزیبودند و چه هم آم

 شانیدر چشم ها یاز شاد یمحصول برقوقت درو 

 شانیرسانندشان، برا یکردند و به ثمر م یکه با زحمت بزرگشان م ینشست و محصوالتشان همچو فرزندان یم
 .هستند زیعز

از خود  یداشتنزده شده که عطر دوستآتش یهاتند خاشاک یکه بو دایپ نیبود و تن لخت زم زییپا اکنون
که تنگ دلم  یبا شوق بیاز وطن عج یو بغض سال ها دور دادیفصل کشت، خبر م نایاز پا کردندیمتساعد م

 !...ادغام شده است د،یپر یو باال م نییپا

 .ریمس یادامه  یکرد، برا یقوا م دیتجد دیترمز فشرده شد و قلبم حتما با یرو میروستا پا یابتدا

 .خاص خودش مقابلم یبود و روستا و سرسبزباران پشت سرم  یو اکثرا آب گرفته انیدست عر کی یها نیزم
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 !...کردند و حق هم داشتند یرا تجسس م نیگذشتند، با تعجب داخل ماش یکه از کنارم م ییها لیاتومب اندک

 ییمدل باال لیاتومب نیچن کیزن آن هم با  کیشناختند و حضور  یرا م گریکدی یکوچک بود و اغلب اهال روستا
 .بود زیسوال بر انگ

 .داشبورد برداشتم: آرام یو آن را از رو دیکش نییرا پا امرهیلفن نگاه خت زنگ

 !بود؟ یعاد یحجم دلنگران نیو ا دیرسیدر روز به هجده م شیهاتماس نیانگیم

 .ترس به تن کرد: آرام جان یجامه شیصدا د،یرا که نشن میصدا

 ؟ییم دافشردم و به زحمت لب زدم: جان امقهیشق یدست چپم را رو انگشتان

 آرام؟ حالت خوبه؟ ییرا باال برد: کجا شیام، تن صدااز ناافتاده یصدا

را گشودم  زدند،یم حخونیشب میهاکه به مردمک یادهیبر دهیبر ییرهایتصو ادیبهم فشرده از فشار ز یهاچشم
 .ینیبیم یتمرکز کن... به اطراف نگاه کن... چ زمیمانده شدم: آرام، عز یباق ریمس یرهیو دوباره خ

 .زن هی: دمشید یدرخت یهیسا ریبه نقاط اطراف پرش زدند و عاقبت ز میهامردمک

... من و گذاشت مدرسه... گفت... رهیبگ نیبره شهر... پول... پول نداره ماش خوادی: مدیکش یبه آسودگ ینفس
 ...بره شهر... بره دنبال کار خوادیگفت م

 .آرام امیزده تکانم داد: من محشتو شینگاهم را دور زدم و صدا یجیگ با

 .آهسته برلب راندم یارا تکان دادم و دست بر دهان گذاشته، نه سرم

که قلبم را تحت فشار قرار داده  میدر قانع کردنم داشت که با همان خال افتاده به جان گلو یشده سع عاجز
 .ییبرم دا دیبود، گفتم: با

 .و قطع کردم گفتم

و  یکشاورز یها لریمتمدن، با ت مهین یروستا نیا بیم غالب شدم، ادامه دادم و عجوجود جانیکه بر ه یکم
بودند،  یکیبا توپ پالست یمشغول باز ابانیخ ی هیبرهنه در حاش یکه با پاها یسوارانش و کودکان کلتیموتورس

 !...داد یبود، مزه ام م وردهخاطرات تازه شده که تن قلب و عقلم را به درد آ یعالوه بر شالق ها

زدودن اشک  یهم از آن ها برا یو گاه دمیکش یام م زهییپا یبه مانتو انیدرم کیعرق کرده ام را  یها دست
 .کردم یشدند استفاده م یم دمیکه مانع د ییها

 ییشد و انگاردرتمام تنم سوزن ها یشترمینامنظم قلبم ب یشدم لرزش بدنم وتپش ها یکترمیقدرنزد هرچه
 .شد یم نددربدنمیناخوشا ییموجب سرماکردندکه  یزفرومیر

 ...ترمز یکه درآن متولد شدم و مردم زدم رو یمحل کینزد

 ...دمید یرا م ازدورسقفش
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 ...چندطبقه یزنگ زده که دور وبرش پرشده بودازساختمان ها یربانیسقف ش همان

درب خانه شان  یکه جلو یردرمیگذشتند،ودوپ یم لیاز کناراتومب ینگاه میکردند،بان یکه دنبال هم م ییها بچه
 .شده دردوطرف درب نشسته بودند،صحبتشان راقطع وچشم به من دوخته بودند هیتعب یسکو یرو

 .غلبه کرد دقلبمیداده و بر ترد ارازکفیلرزانم اخت یپاها

 .کشاند یدراطرافم مرا به سمت آن خانه م جادشدهیخارج شده و حباب ا لیازاتومب

مقابلم  یبلوک یازآن ها نداشتم و خط نگاه من نما یبودندکه درآن لحظه درک درست انیدر اطرافم درجر ییزهایچ
 .را نشانه رفته بود

 .سوخت یزخم دارم م یاز فشارنفس ها میکردم و گلو یستادگیبس که مقابلش ا میسنگ شده بود درگلو بغض

کرد ومدام تذکرش  یم کسیف شیدخترکش رابرشانه ها فیدم درخانه ک ستادهیزن ا زهمانطوربودوآنیچ همه
 .رضاباشد یداد که مراقب کفش ها یم

 ست؟یگریاکنون کس د اصاحبشیخانه است  نیمردهنوزهم درا اآنیا نکهیدر ذهنم نبود وا یفکر چیه

پاشند به  یهستند که رنگ مرگ م زهایچ یرا به من نداد و بعض شتریب یرو شیپ یبرهوت زده ام اجازه  یگلو
منتظر ورودت هستند تا دست  یموز ییخاطرات کدر شده که با چشم ها یدر آستانه  جسم در شرف له شدنت

 .رندیو در دم جانت را بگ تیگلو خیب ندازندیب

دار مقابلم که چند درخت پرتقال و انار  اطیح یو سر در گم محو خانه  جیو گ ستادهیاکنون در همان نقطه ا من
 .بودم دهیخز وارشید یرو ززدهییدرخت مو پا کینارس و 

چنبره زده بر گذشته  طانینگاهم از ش ش،یکه مادرش را کالفه کرده بود با سر و صداها یکودک غیج یصدا با
بود و در گذشته متعلق به پدر رضا بود،  شیچند متر یکوچک که به فاصله  یگرفتم و سرم را به جانب مغازه ا

 .چرخاندم و به آن طرف حرکت کردم

 یمشغول باز ییجوان پشت دخل گو یهم قرار داشت و پسر یمغازه رو رونیوشابه بو ن یباکس آب معدن چند
 .بود شیهوشمند در دست ها یبا گوش

بلغور  نییبفرما هیشب یزیگرم کرد و چ شیانداخت و سرش را دوباره به گوش ینگاه میمرا که حس کرد، ن حضور
 ...کرد: آب

 !خچالیتو  _

 !اموزد؟یرا ب یمدار یپسر جوان مشتر نیشد که به ا ینم دایپ یدرآمد و آخر کس شیادب یاز ب کفرم

من دو دقه برم امامزاده با مامان ...  ر،یبچه رو بگ نیا ای: رضا بدمیاز پشت، شن ییرفتم که صدا خچالیطرف  به
 زود

 .گردم یم بر
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 !متوقف شد و اسمش در ذهنم تکرار: رضا؟ خچالیدرب  یرو دستم

 یکه حدود سه سال داشت باز یه اکنون با خنده با پسر بچه اک یو به جوان گستاخ برگشتم

 .شدم رهیکرد خ یم

 ؟ییحدس ها نیچن کیزدن  یزدم که او رضاست و اما حواس پرت من کجا بود برا یحدس م دیبا

 یو به دور از چشم مادرش با من سر کفش ها یکه پنهان ییو دعواها کمیتار یاز گذشته  یزدم به نشانه ا زل
 ...دادم که سالم پسش خواهم داد یم نانیافتاده، اطم یبا سر شهیکرد و من هم هم یم شیا هیعار

 ...آورد، حضورم را ادیبا کودک انگار تازه به  یباز یاز کم بعد

 شده در وسط خیم جیرا به دختر گ نگاهش

شده  یزیت: چاز تعجب گرد شدند و با مکث گف شیچشم ها د،یبه خود د رهیمرا خ یاش دوخت و وقت مغازه
 خانم؟

 .راازاوگرفته بود یجذب مشتر ییبودکه توانا یبه حد یباز جانیازادب بدورنبود! فقط ه ادهمینه،انگارز

 !!!گونه بود نیهم هم شیها یکودک

 !!!گذاشت، سرش به کار خودش بود: رضا یدمش نم یپا رو یکس تا

دستانش  ریاستفاده کرده، از ز تیاز موقع نطایاز مخاطب قرار دادنش، دهانش باز ماند و آن کودک ش متعجب
 .فرار کرد

 یرا گرفت و لبخند دمیرنگ گذشته ام، مقابل د یاز خاطرات خاکستر یکیاز زنده شدن  یاشک ناش یا حلقه
 ؟یشناس یمحو بر لبم نشاند: منو نم

قصم تشر زدم، که و من به عقل نا دیهم با تعجب باال پر شیگرد شده اش، ابروها یعالوه بر چشم ها نباریا
ذهنم،  یاهویه انیمحال بود که در م دمیفهم یبشناسد که من هم اگر اسمش را نم دیآخر از کجا با

 ...بشناسمش

 .شیاستخوان ینیو ب یگوشت یرا به همراه داشت، با آن لب ها یکودک یاز نشانه ها یهنوز هم کم گرچه

 آرامم کردم: یدر بهت نگذاشتمش و خودم را معرف نیاز ا شتریب

 ...شیفکرکردن درهم رفت و آن وقت ها چقدر هراس داشتم از اخم ها یبه نشانه  شیها اخم

کورس گذاشته بود، با  یکوچک نیبه ا یآن بچه که در مغازه ا یها طنتیکه در سکوت ما و ش یقیاز دقا بعد
 از هم باز شد و گفت: آرام صمد چتر باز؟ یخودش گذشت، چهره اش با شگفت

 یرو یستگیکه به شا یاسم بعد از سال ها بود، وگرنه من اصال ناراحت نشدم از لقب نیا دنیم از شنخوردن جا
 .بود شیها یپدرم گذاشته شده بود، که شب و روزش را بند بساط هم پالک
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 یتصنع نباریکه ا یکه گمان برد، ناراحت شدم به سرعت درصدد رفع و رجوع گفته اش برآمد و من با لبخند او
 ....من ناراحت نشدمستین یازیزد، دستم را باال بردم و گفتم: ن یم ادیش را فربودن

از عطش نشسته بر جانم کم  یاز آن خوردم، تا کم یو جرعه ا دمیکش رونیب خچالیکوچک آب را از  یبطر
 ی هیهمسا افتنیاز  یناش جانیخوان نشاندش و با همان ه شیپ یشود، و رضا هم بـچه را گرفت و دوباره رو

 همه سال؟ نیبعد از ا یکن یم کاریچ نجایشان، گفت: ا یمیماجرا دار قد

 ... بود که خودم هم درمانده بودم، در جوابش یخوب سوال

 ...یکه فرار کرد یاو هم با استفاده از سکوتم، ادامه داد: اون سال و

 چهره یکرد و وقت مکث

 .شد. همه جارو دنبالت گشت هوونیجرات گرفته، ادامه داد: پدرت د د،یتفاوتم را د یب

 پدر؟؟؟

 !!!یبیغر یواژه  چه

 ...افتمیکلمه در وجودم ن نیحس نسبت به ا یچه گشتم، ذره ا هر

دورهم نشستن ها،  نیاز هم یکیبه سرت اومده که تو  یدونست چ یرا در دهان مزه کرد و گفت: نم حرفش
 ...یهم فرار کردو تو  ارهیب ییخواست سرت بال یکه مست بود گفت که م قشیرف

 ...به آن روز منحوس افتاد ادمی

نشسته و در سوگ  یبود و من هم گوشه ا دهیمانست دراز کش یم یخمار در اتاق کوچک خانه که به انبار پدر
 ...غم بغل گرفته بودم و دوستش وقت را مغتنم شمرد یمادر جوان مرگم، زانو

دو ورود سر درد و دلش باز شده بود و اما من هم آمده خاله زنک در ب یاز رضا بود که همچون زن ها تعجبم
 ...که ناتمام مانده بود یکردن پازل لیتکم یبودم برا

 شد؟ یام متحمل آن بود، گفتم: چ نهیس یدرد که قفسه  یو با کل یسرد به

 ...که دستش بود فرو کرد تو گردنش، بعدشم یداغ خیشد و با س زیپدرت باهاش گالو _

 ...کردم تا بتوانم تحمل کنم زیرا بند م دستم

 ...و االن وقت غش و ضعف نبود: بگو رضا دنیشن یآمده بودم برا من

 .کرد و پدرت و اعدام کردن تینداشت شکا اششیاز پدر ع یگرفته شد و گفت: پسرش که دست کم شیصدا

 مرا؟ ینیب یم ایخدا

 جان سختم نه؟ چقدر

 ...به موقع ست تیاله یحکم ها چقدر
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 ...دهیدانم کجاست آرم ینم یکه حت ییو مادرم مظلومانه در جا ردینبود که بگ یرم را کسماد تقاص

 پدرم هم یبرا دلم

 ...یتاوان بده دیبا یسوزد و اما گاه یم

 ...کند یمحکم تر به صورتت برخورد م ییحواست باشد که جا یکه کرد یبد هر

 ...ارام... ارام _

نبود، زدم و من  دایاز آن پ یزیدانم چ یکه م یروانم لبخند یاشک ها لیس انیرا به رضا دوختم و در م نگاهم
 !...کردم که پدرم زنده ست یفکر م

 !...حساب پس گرفتن یبودم برا آمده

 .، و گفتم: ببخش اگه ناراحتت کردم دمیرا به صورت گر گرفته ام کش دستم

بودم فربداست،  دهیاکنون نامش رافهمبه دست کودک که  یزد و شکالت یکه متاثر شده بود لبخند یحال در
 .نجایپسر جوون اومد ا هی شیوپسرش داد، و گفت: دو سال پ

 .پدرت و قصاص کرد، تو خونش جا باز کرد نکهیبعد از ا اریاسفند د،یجمش پسر

 .هم جرات حرف زدن نداشت یبود و اما کس یقانون ریغ کارش

اجازه تو خونه نشسته  یکه ب یچند سال نیا یبرا یو حتکرد  رونشیپسر که اسمش کوروش بود با قانون ب اون
 .کرد تیبود ازش شکا

 ه؟یدوختم، و گفتم: مگه اون پسره ک شینگاهم را به لب ها متعجب

 ...ستینگر ابانیبه خ شهیمردد شد و از ش نگاهش

 چرا ساکت شده است؟ دیزد و او اکنون که با یهزار م قلبم

 !!!...ترا که خواندم، لب زد: برادر  نامش

 ...خنده ریزدم ز وانگانیکنم گفته اش را و بعد همانند د لیتا تحل دیطول کش یمدت

 بود؟ یمزه ا یب یچه شوخ گرید نیو ا دیبه او چسب دهیترس فربد

شده بود،  فیضع میبغض ها یپروا یب یکه از شدت خنده ها ییکرد و من هم با صدا یبا تاسف نگاهم م رضا
 .بود رضا یبامزه ا یگفتم : شوخ

 .شینیبب ،یتون یم یاالن خونه ست، اگه بخوا _

جز  یزیموقع اش را، و اما چ یکالمش، ساکتم کرد، و من زل زدم در چشمانش تا باور کنم ، مزاح ب ی جد لحن
 .افتمین قتیحق
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ا تازه رنگ شده حرکت کردم و رض یمورب به طرف درب سرمه ا ییو قدم ها یخال یو پر هراس با ذهن شتابان
 !شیها یکودک یبا هم باز یشوخ یآورده بود، برا ریهم وقت گ

 در یبه تن آهن دستم

که  یکه با چادر معمول یبرد و اصال هم به نگاه متعجب چند زن یرا باال م ادشیفر یوقفه صدا یخورد و ب یم
 گذشتند، یبر سر داشتند از کنارم م

 .داد ینم وقع

مان  یو قفل شدن نگاه قهوه ا میشدن در و متوقف شدن دست ها جوان و بعد هم باز یمرد ی دهیترس یصدا
 .شد یکی

 .لب ساحل ی وانهیبه زن د یرگیاز باران داشت و نگاهش بهت و خ یرد نگاهم

 میکه ارث برده بود ییدو با مانع گذاشته بودند، با هم و پسر جوان مقابلم با آن چشم ها یها مسابقه  قطره
 .وش فرمش زل زده بود به منخ یعقاب ینیاز مادرمان و ب

به مادرم شباهت دارد،  شتریکردم که ب یداشتم، و بر طبق آن احساس م ادیمادرم را به  یتار از چهره  یریتصو
زد و پدر با کمربند به  یبه اسم کوروش را به پدرم م یو دعوا مادر سرکوفت شخص یدر مواقع خمار شهیو هم

سوزد، و انگار  یاز نبودش م ادرمبچه است که م کیم که کوروش دانست یافتاد و من آنوقت نم یجانش م
 ...خانم ستیشما حالتون خوش ن نکهیگشت: مثل ا یبه دنبال او م شیبا چشم ها ابانیدر خ شهیهم

 ...نمودار میپهن بر لب ها یجمعش شد و لبخند حواسم

 ؟یدختر؟ نکنه از طرفدارام یکن یم بمیبا خنده گفت: تعق دیاز من ند یحرکت یشد و وقت شتریب بهتش

 ناب مادرم را یرا در آغوشش رها کردم و او بو خودم

 ...داد یم

به خودش آمد، مرا به داخل هل داد و در را بست و با  یکم نکهیبا تعجب باز ماندند و بعد از ا شیها دست
 صورتش تیکه بر جذاب یتیعصبان

 یداشت، گفت: چه غلط شیدر کنترل صدا یو سع فشرد، یهم م یکه از حرص رو ییافزود، با دندان ها یم
 ؟یآبرومو ببر یخوا یاحمق. م یکن یم

 ؟یهست یتو ک اصال

 ...ارامم _

 و در مقابل نگاه شوکه گفتم

کوچکش  یارهایباران شب قبل در ش یهاشرهکه آب اطیح یرنگ و رو رفته  یها کییاش پهن موزا شده
 .جاخوش کرده بودند،شدم
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 .را که با پوستم حس کردم یزیشد آن چ ینم باورم

 !برادرم بود او

شود و من چه خوش شانس بودم که سرنوشتم  یم ریافتد، که به سرنوشت تعب یم تیاتفاقات در زندگ یبعض
 .دیرا به من بخش یزندگ ی هیهد نیمهمتر ،یکس یو ب یدیدر اوج ناام

به مغزم هجوم  کبارهیبه  زیم، همه چسرم گشود یالمپ پرمصرف و زرد رنگ باال یچشمانم را به روشن یوقت
 .دمیآوردند و از جا جه

من و مادرم بودند و اکنون طعم ملس خانواده  یدردها یطرف اتاق کوچک که آجر به آجرش ثبت کننده  آن
 .سرش فرو کرده بود یرا در موها شیبود، نشسته و دست ها دهیداشتن را به من چشان

 چوقتیکردم که ه یگمان نم ر،یکه بعد از رفتن ام یم و به راستشد ینم ریس دمشید یچقدر هم که م هر
 .ندیبنش میخنده بر لب ها

 .او را به خود آورد میها نیف نیف یصدا باالخره

 .را گرفت میبه شدت قرمز شده، مقابلم نشست و دست ها یسر و چهار دست و پا با آن چشم ها مهیآس

مردانه به لرزه انداخته بود، گفت: تو  یرا بغض شیکه ستون ها ییبه جز صورتم را از نظر گذراند و با صدا جز
 آرام من؟ ؟یخواهر من

 .تنم در حجم گرم و برادرنه اش فرو رفت هیاز ثان یاشک و خنده سرم را تندتند تکان دادم و در کسر انیم در

 .دیبوس یکرد و سرم را م یرا نوازش م میموها

 تا حاال؟ یردم: کجا بوددور کمرش حلقه شدند و ناله ک میها دست

 .دنبالت گشتم آرام یلیکاشت، و گفت: قربونت برم خواهرم...خ میشانیبر پ یمن جدا شد، و بوسه ا از

 ...دمیهمه سال خانواده داشتم، و زجر کش نیتنها بودم... ا یلیمن خ _

 پس؟ یکجا بود تو

در قلبم نشست  یریاش، شد و ناگهان ت مردانه تگریلرزان و آغوش حما یباز هم شانه ها میها یتاب یب جواب
 .دیجوش رس یو مغزم به نقطه 

 زم؟یشده عز یرا گرفت و گفت: آرام؟ آرام چ میو او وحشت زده دست ها یدیشروع کرد به لرز شد تنم

خواستم: تو نرو کوروش... همه رفتن... تنهام گذاشتن...  یسرما نم گریکردند و من د یبهم برخورد م میها دندان
 یطوفان یآرام آوار شده و چشمان یو غم ها شیصدا یشد و با همان گرفتگ شتریب شینرو... فشار دست هاتو 

 ...زارم یتنهات نم گهیرم...د یجا نم جی... هیرم خواهر یگفت: نم

 ییباهم و گو میاخت شده بود گذشت،یم افتنشیکه از  یمدت زمان کوتاه نیدر ا بیبود و عج برادرم
 .میادهیکشار هم نفسهاست در کنسال
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 ...... آمپولفمی... کاریو ب نمیزمزمه کردم: ماش جانیسردم داغ شد و ب تن

 ...چیی... سوزمیخوب عز لهیگفت: خ دهیو ترس دیچشمانم چرخ یبالگرفته نیدر سرزم یباناباور

 .: قفلش نکردمخوردیورز م ییو تنم در تنور نانوا شدندیخسته م میهاپلک

 .خورد و خودش را گرفت یزد و سکندر رونیبادو از اتاق ب و دیپر ازجا

 .کردیو دردها را دنبال م ادهایها و فرزجه قیعم یها نقش و نگارهاداده بودم و نگاهم از پس رنگ واریبه د هیتک

 .فشردیمحکم م میبر را بر دور گلونفس یادهایدست توانمند  ییاتاق گو نیبه لرز نشسته بود و ا تنم

 .که آمد دینکش یطول

کنم که  قیخواستم تزر شیبهت و ناباور انیمنقبض شده بود و آمپول را گرفتم و در م یعصب ادیاز فشار ز بدنم
 .مانع شد

دوباره بسته  میهاپردرد زدم و چشم یلبخند داد،یمانتو را باال م نیلرزانش آست یهاکه با دست یحال در
 .و غم زده ام پاشاند کیتار یرا به زندگ یگرینگ دکوچک آرام ، ر  یایشد.حضور کوروش در دن

 .کردم ینم شیرا محکم گرفته بودم و رها شیها دست

روشنش در  یجز غوطه ور شدن مردمک ها یا جهیکردم که نت فیتعر شیرا برا میسخت زندگ یسال ها تمام
 .خواهرش نشد یغصه ها یایدر

شدند و از ساکنان  یپولدار که از قضا بچه دار هم نم یاکه تنها دوسال داشت که صمد او را به خانواده  گفت
 .داشتند فروخت الیو نجایمنطقه بودند که ا یبوم ریغ

خودش  یاصل تیاز هو یکوروش اطالع ش،یخانواده همانند فرزند خودشان دوستش داشتند و تا سه سال پ آن
را  زیهمه چ یریدرگ انیو در مبحث شان شد، ا ،یسر مسئله ا شیروز که با پسر عمو کینداشت و عاقبت 

جاده زد و االن دو سال  بهدل  شیسال کلنجار رفتن با خودش و خانواده فعل کیبازگو کرد ، و کوروش بعد از 
 .گردد یو بدنبالم م دهیمان را فهم انیجر یاهال فیاست که با تعر

 .ر بودکه دو سال از من بزرگت یکردم به برادر یخواننده بود و من افتخار م کوروش

نود  یقهیگذشته بودم که با تبحر گل را در دق یبدون روشنا یها یاهیحال کوچک خانه نشسته و غرق س در
 .را کوبانده بود میزندگ لرزان دروازه یهادر ستون ر،یگنفس یباز

 شده بودم؟ یبا ارزش زیروستا گذاشته بودم و صاحب چه چ نیپا به ا یزیچه چ یبرا

 !...خانواده

کوروش نو  ی قهیفرورفته نقش زده بود، برآن، که قطعا به سل ییهاموکت کرم رنگ که شاخ و برگ بر دست
و از آن زمان روحم به همراه مادرم  دمیمادرم را غرق خون د خیقسمت از تار نیدر هم قایو دق دمیشده بود کش

 .ردشه دردشونو کم ک یشن...اما م یوقت فراموش نم چیه زایچ ی:بعضدیپر کش
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 ؟یدرکنارم نشست نگاه کردم وگفتم:چه طور یدانم چه زمان یپرده اشک به او که نم پشتاز

 تیطرف هدا کیسرش بودم که به  یبلند جلو یگرفته بود و من عاشق موها یغرورش را به باز یمردانه ا بغض
 .میشده بودند:بفروش

 .میفروش یرو م نجایماندم:ا شتریب حینگاهم را به او دوختم ومنتظر توض شیتک کلمه ا یزده از جمله  بهت

 ...لب زدم: نه دهیتنم گر گرفت و ترس یآن به

 یخوا یآرام... اگه م میبکن نکارویا دی: باابمیوارده تسلط  جانیبر ه یفشرد تا کم یرا گرفت و به گرم دستم
 ...یگذشته ها رو فراموش کن دیحالت خوب شه با

 نجایجان داشتند، گفتم: نه کوروش... ا یکم میصوت یا زحمت تارهاکه ب ییصدا یرا تکان دادم و با گرفتگ سرم
 ...نیرو بب

 .تونم بزارم برم یارامگاه مادرمه، نم نجایو ادامه دادم: ا دمیکوب نیرا محکم به زم دستم

 ...مرد نجایکه نگاهش مات محل ضربه بود، گفت: آره... ا یدر حال یا شهیش یپر درد زد و با چشمان یلبخند

 ؟یدرد تاک نیا ایقرمز در چشمانش و خدا یرا باال آورد و من جا خوردم از رگ ها سرش

 را به شماره انداخته است؟ مانیشده و نفس ها رمانیگ بانیکه گر ستیچه درد نیا

 .رفتیذهنم فروم ینقطهدر نقطه شیهادهیزنگار گرفته که پوس یاگذشته

که ما  یخوا یکرد، ادامه داد: اما اگه نم یمقابله م شیبه گلو دهیکه با معظل چسب یرا جلو داد و در حال فکش
 .گذشته ی... با پشت کردن به زجرهامیبر دیبا م،یجا جون بد نیهم ا

 .نجاستیاون فرشته ا یام چسباند و گفت: جا نهیرا به س دستم

دوختم  شیباران یهاخوردند، نگاهم را به چشم  یگونه ام سر م یکه بدون زحمت رو ییباز و اشک ها یدهان با
 ...خودم را در آغوش برادرانه اش رها کردم شیو بعد از هضم حرف ها

داشتم  یآمد... من اکنون برادر یرفتم با من م یکه م مییاز وجودم بود که هرجا یبا او بود... مادرم تکه ا حق
 .خراب کنم مییایخولیمال یرا با فکرها بایز یایرو نیخواستم ا ینم م،یایبودم و دن شیایکه دن

 .بازکردن آن برخواست یدرب خانه ما را به خود آورد و کوروش برا یصدا

 .را درآورده،نگاه تارم را دور خانه چرخاندم نکیع

 .جرات نگاه کردن به آن را هم نداشتم شبیکوچک در طرف چپم که از د یاتاق

 .یطانیش ییهااز دودو خنده شدیپرم یکه گاه ییجاهمان

 .گماشتیم ششانیاز ع ییرایو مرا مسئول پذ کردیود، سؤاستفاده مکه نب مادرم
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نداشتند و  یها از آن درکبچه ریسا یبود، وقت ینشدنحل یمعما کیآرام ده ساله  یاتاق غرق دود برا آن
 .: رضا بودگرید یااز کره ییهاانسان نشیساکن

 .م: شام و مادرش دعوتمون کردهبود، دوخت ستادهیدر ا یرا به او که درآستانه میتوخال نگاه

باگذشته کرده است،  یاساس یرییاش مشخص بود تغدوباره نگاهم را به آن اتاق که از دربازشده رمیدرگ ذهن
 .شدیباز م اطیبزرگش که رو به ح یچهارلنگه یکشاند و پنجره

 .طرفم گرفتشد و دستش را بهافتاد و خم میرو اشهیسا

 .مینیاطرافو بب میزد و گفت: بر یتلخند ،دیپرسؤالم را که د نگاه

 کردم و کسیف ینیب یرا رو نکیع

 .تحت استعمار قلبم بودند شیپ یکه تا چندصباح ییهازد به دستبکاش فلشخطوط دست مردانه یرو نگاهم

جا تان آنتابس یزمستان و گرما یرا که در سرما یدرخت انار، زن ریکوچک ز یو آشپزخانه میرفت نییرا پا پلهسه
 .در چشمم نشاند پخت،یغذا م مانیبرا

 .دستش فشرد و برادرم قدبلند بود انیرا در م دستم

برهنه که  یزارهایو در امتداد خط مرز شال میزد رونیکه احتماال به لطف کوروش نوشده بود، ب یاطیدرب ح از
 .میخانه بود، حرکت کرد یدر ضلع جنوب

رفت و  یساله که پهن کردن، برا هیمرزارو تازه  نیکرده بود: ا یرا گل هانیزم نیمرز ب یشب گذشته کم باران
 .یو ادوات کشاورز نیآمد کمبا

و  زارنی... شبا طعمه مشهیم یریگکم فصل پرندهمقابلم: کم یشده یخال یبه او بود و نگاهم به صحرا گوشم
با خودشون تا صداش  ارنیغلب اردک م... افتنیها به تور بتا پرنده ننیشیم یاتو دل شب ساکت گوشه

 .رو کنجکاو کنه و به سمت تله بکشونه یوحش یهاپرنده

 !!!یکردیسکوت م دی: نباشدیانگار برچسب لبم شده بود که جدا نم پوزخند

 .و زل زدم به چشمانش ستادمیاز روستا ا فیهمه تعاروسط آن ربطشیب یاز جمله متعجب

 یهیپشت سرم داد و سا ینگاهش را به تهخودش هم دشوار بود که یبراکه قصد گفتنش را داشت  یزیچ
 .انسان مردست هیها صورتش: پشت تمام سکوت یغروب افتاد رو

 ...اش را تکان داد: روحت مردهشدهو فک چفت میهارا فروکرد در مردمک نگاهش

 .نشم سکوت کردم ریتحق نیاز ا شتریب نکهیا یکرد: برا شیعصب یکم شخندمیبه آب نشست و ن چشمانم

 .... چقدر تحملم کردرمیام چارهیام گرفت و مرا به خود چسباند و بو آرام از شانه دیکش شیدست در موها کالفه

مادرشوهرش  یخودش بود و زنش در آشپزخانه یاندازه ونیبا کام یمشغول باز یارضا گوشه یسالهسه پسر
 .ادرم ی: ماشاالله چقدر بزرگ شدیمشغول آشپز
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و او ادامه داد: االن  دمیآن کرده بود، پاش یاش که گذر زمانه کار خودش را برروصورت مادرانه یبه رو لبخند
 مادر؟ یکنیم یتهرون زندگ

 .: بلهختیریاشک م شیبود و به پا امدهیصبور مادر درد کشسنگ چقدر

 شیخانه که چند سال پ نیز نبود، مرد اام کرد ازدهطاقچه غم یو قاب عکس باال زدندیو رضا حرف م کوروش
 .رفت انشانیصحرا از م یدر گرما

 .دیچیپیو بعد در خودش م کردینگاهم م یرچشمیشام مدام ز یسرسفره پروانه

 .نداشتم خودش را کم بداند دوست

 .دادمیم حیبه صد تجمل شهر ترج شانیرا با قلب آسمان شیروستا و اهال یسادگ من

 .دور را به جانم نشاند یاخاطره یاناردون سبک خورش

قرمز با پشت  یسرشده و صورت یبا دستان یزمستان یمان در سرماخانه اطیو مادر رضا نشسته در ح مادرمن
و من چقدر  کردیخورش درست م میو مادر باعشق برا دیآ رونیتا تخمشان ب زدندیترش م یمالقه برتن انارها

 .دوست داشتم

آزار دهنده از گذشته  یزیچ دیبفروشد و نبا مانیو کوروش خانه را به رضا سپرد، تا برا میبه بازگشت گرفت میتصم
 .ماند یم

 .دردها بود انیپا نیهر دو و ا میشد یسبک م دیبا

 .ذهنم ینقطه  نیتر ییکهن سال گرفتم و آن کودک و روستا را فرستادم به انتها داریرا از سپ نگاهم

 !تاق را پرکرد و چشمانم خمار خواب بودند، و ساعت مگر چند است؟ا یآرام تلفن فضا یملود یصدا

کرده بود و  سشینم باران خشد به قاب پنجره که نم دهیاز چشمانم را با زحمت بازکردم و نگاهم کش یکی درز
 .خوردیبود که به چشم م یزیتنها چ یکیتار

 میهاسمت پلکبه یرنگ یگلخواب با دسته قطع شد و من هم از خدا خواسته، سرم را درون بالش فشردم و صدا
 .که تلفن دوباره زنگ خورد دیدو

 .بردارم یپاتخت یآرنجم را در تشک فرو دادم و بازحمت خم شده تا آن را از رو ده،یدرهم کش چهره

 .رود و اسم فرهاد مقابل چشمانم نقش بست نیاز ب دمید یرا فشردم تا تار میهابا انگشتم چشم چندبار

سبز را فشردم:  یدکمه داد،یمقابلم آن را پنج نشان م واریساعت از صبح که د نیاز تماسش در ا متعجب
 !!!ییدا

 .ییخسته بود: جان دا تینهایب شیآرام کرد و صدا یاخنده

 .امن و امان است: سالم زیچراحت شود که همه المیبود تا خ یخنده کاف نیهم
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 .ستادمیسالم گل دختر... در و واکن دوساعته تو بارون وا کیکرد و گفت: عل یزیر یخنده دوباره

 !!!: دم... کجا؟دمیاش را پردازش کند و بعد از جا پرتا مغزم جمله دیطول کش هیثان چند

 .نجایا یاومده باش دیاونجا، حدس زدم که با یزنگ زدم پرستو گفت نرفت ،یرسیشب م یدم در خونت. گفت -

 !ن؟یمنو بلد یو گفتم: مگه... مگه... شما خونه دیچسب میموها یشهیاز تعجب به ر میابروها

بازکن  زحمتیقلهکم... ب یشد و گفت: حالت خوبه آرام؟! من االن دم در خونه یجد یخستش کم یصدا نباریا
 .تا از سرما تلف نشدم

 ...گمی... میی: دادمیو دور خودم چرخ ستادمیا ادیاز استرس ز گرید نباریا

 شده آرام؟ حالت خوبه؟ یزیمن کردنم: چمرا به غلط کردن انداخت بابت من شیدر صدا یراننگ یهارگه

... من... من... یینزند: من خوب...م...دا نمیام بر زمحاصل از فشار باال رفته یجیگرفتم تا گ واریبه د دست
 ...االن ستمیاونجا ن

 آرام؟ یی: کجاردکیم دادیب شیصدا یدر تن مردانه یوضوح نگرانبه نباریا

 نشیشدن در که البد در ماشبسته یاست و بعد صدا دنیمشخص بود که در حال دو شیهانفس یصدا از
 .بود

 .رساندم سیسرعت خودم را به سروآرام گفتن پربهتش تماس را قطع کردم و به انیرا گفتم و در م آدرس

 .و اضطراب اول صبح حالم را دگرگون کرد و عق زدم یجیگ

 !گذاشتم؟یم انیپف کرده بود و چگونه موضوع را با او در م مچشمان

گذاشتم و  میموها یبررو یاکرم قهوه یعوض و شال یالجورد کیاز شستن دست و صورتم لباسم را با تون بعد
 .به سرش نزند طنتیش الیخ ییتارمو یها را با دقت پنهان کردم تا حتآن

 .م و مردد به سمت اتاق کوروش روان شدمرا روشن کرد سازیآشپزخانه رفتم و چا به

 .کرد میهالب همانیرا پراند و لبخند را م شیپ یقیاش در خواب استرس دقاچهره دنیبود و د دهیباز خواب طاق

 .تخت نشستم و زل زدم به صورتش یرفتم و رو جلو

الاقل او را از من بودم که  میخاطر بودنش سپاسگذار خدابود که داشتمش و نداشتمش و چقدر به هاسال
 .نگرفت

 .خاطر مردبودنشبه دمیبالیاش فروبردم و ماصالح کرده یدر موها دست

 !؟یشد خوابی: بکردیهم زده بود، خودش را نباخته و مردانه رفتار مکه به یباوجود شهرت یحت

کشاند: مهمون  شیهالب ینگاهم را به چشمان خمار و لبخند محو رو ش،یآلودگاز خواب یدار ناشخش یصدا
 .میدار
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 !ه؟ی: کدمیشد که دست عقب کش زیخمینشست و ن شیابروها نیماب یزیراخم

 .ادیداره م مییشو... داگفتم: پاشو آماده شدم،یکه از اتاق خارج م یو درحال برخواستم

 !!!ییدا -

 .در چرخاندم و نگاهش کردم یاش در آستانهزدهبهت یصدا

 .داشت شوکه شود حق

 .اششده دایخواهر تازه پ یاول صبح با خانواده یزییپا یکیو در تار دارید نیاول

 .بود یصبحگاه یرنگ را پر کردم از هر چه خوردن یاگرد قهوه زیآشپزخانه بازگشتم و م به

 .به صدا درآمد فونیقرار دادم، آ زیم یرا که رو ریپن ظرف

 .و درب را گشودم ستادمیا ندازد،یب هیر جانم ساب رفتیکه م یسرعت مقابل استرسشدم و اما بههل یکم

 .شد داریاش مقابلم پدزدهشدت بهتخسته و به یکه چهره دینکش یطول

خودش کرده، بود، که لبخند  ریکه ذهنش را درگ یاآغاز جمله یبرا یادنبال واژهو به کردینگاهم م رهیخ رهیخ
 .داخل دعوتش کردمبه گرفتم،یرا از دستش م فشیکه ک یزدم و در حال

 .ستادیداخل شد و وسط سالن ا کردیکه نگاهش اطراف را اسکن م همانطور

 .افکارش را منسجم کند یقرار گرفتم و اجازه دادم تا کم سرشپشت

 ...یگفت: خونه گرفت زشدهیر یو با چشمان دیسمتم چرخو به دیتا به خود آ دیطول کش یقیدقا

 .سالم -

 .شمانش گرد شدندو چ دیدر گلو ماس حرفش

 .دمیعاجز ند نگونهیحال فرهاد را احالش و تا به فیقاصر است در توص زبانم

 یگذشت، اخم شیزدگکه از شوک یاهیدر حرکت بود و چندثان نمانیب زیدار و مربازمانده، نگاهش کج دهانش
 .دیینشست و با خشم نگاهم کرد و دندان بهم سا شیشانیوحشتناک بر پ

ذهنش کوروش به دنیکه با د یفکر نیترو اشتباه نیاز اول دیدورگه شده بود و رنگم پر تیاناز عصب شیصدا
 آرام؟ یکرد یغلط: چهدیرس

 ...رفت نفسم

 ...کوبش گرفت قلبم
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قلب  یبا من حرف زد.دستم را رو یلحن نیبود که با چن بارنینخستنیشان بودم و اگر گرفت و من نازپرورده تنم
زدنه چه طرز حرف نیاش کردم: ازده در چشمانم نگاه چشمان قرمز شدهگذاشتم و با اشک حلقه ستادنمیدرحال ا

 محترم؟ یآقا

 امدست دور شانه شدهکیسرعت مقابله به مثل کرد و با خشم نگاه فرهاد کرد و نزدهم به کوروش

 .نشاند

کردند و  یغم و ناراحت میتقد یخود را دودست یو خشم چشمانش جا مودیدست کوروش را پ ریمس نگاهش
 ...ییدهم: دا انیپا دارید نیاز هم فاصله گرفتند، تا به جو متشنج اول امدهیخشک یهالب

 .صورتم بود: کوروش... برادرمه یو نگاه مغمومش هنوز هم رو دیلرزیم میصدا

 .نشد جادیدر حالت صورتش ا یرییچه گفتم که تغ دینفهم انگار

 .شدیام در دست برادرم فشرده منهو شا آمدندیکش م هاهیثان

 .خورد یخود آورده، تکان سختافتاد، او را به ریکه از چشمانم به ز یقطره اشک نیاول

 .نشد یچندان طوالن یخارج کند، ول شینامفهوم و خشک از گلو ییبود، که صدا ادیآنقدر ز شیزدگبهت

فاحش با  یکه تناقض دیطرح کش شیهالب یرو یو با زحمت لبخند ستادیجمع کرد و صاف ا یرا کم خودش
 .اش داشتچشمان شفاف شده

 !!!دانستم یم

 .شیتمام کابوس ها انیپا یعنیداند که برادر داشتن آرام  یدانستم م یم

 .داشتن شهیخانواده و حس تعلق و ر کیداشتن  یعنی

 .ردو یروستا کیاطراف مدام پرش نزند به  یها یشلوغ انیفکر آرام در م گرید یعنی

 یفراموش م دیگرفت با یسراغش را م یبا سرکش یکه قلبم گاه یو اما آن کس شهیهم یحضور آرام برا یعنی
 .شد

 !!!از نوع فراموش شدن آن روستا نه

راحت باشد گذشتن  دمش،ید یزندگ یهایروزمرگ انیدر م یناکرده، زمان ییرفتنش که اگر خدا شدیعادت م دیبا
 .آورد شیپ زد و دست یاز کنارش. تکخند

 ...بود: فرهادم دایاز حاالتش پ شیگرفت و سردرگم یکوروش با مکث در دستش جا دست

 .اش داشت، وجودم را به درد آوردجمله یماندهیباق یکه در ادا یدیترد

 .زمیعز ییرو به کوروش که همچنان چشم به دهانش دوخته بود، گفتم: دا ستاده،یبرداشتم و در کنارش ا قدم



 

 
417 

با تاسف  کردند،یذهنش که از چشمانش تراوش م ادیز یهاسؤال انیدرهم فشرده شد و فرهاد درم ندستانشا
شال  یاز رو یاو بوسه دیآن سرم را به آغوش کش کیو در  کردم،ینگاهش م ریروکرد به من که مظلومانه و دلگ

 .زمزمه کرد یدیبرآن زد و ببخش

کرده بودم،  فیام تعراز خانواده یبرادرم که کل یآن هم جلو شیپ یقیدقا یبود، تا سرخوردگ یکاف میبرا نیهم
 .یبددهن شد ،ییدا یگفتم: فشار زندگ طنتیآمدم و با ش رونیرود و از آغوشش ب نیاز ب

 .ندازمیرا از قلم ن یزینظر داشتم تا چ ریاش کوروش را هم خوشحال کرد و من تمام حرکاتشان را زو خنده دیخند

 رهیهم به من خ یو گاه گریکدیبه  یدو مرد که در سکوت گاه نیب یاو مکالمه میرفت هم به آشپزخانه با
 .صورت نگرفت شدند،یم

گفتم: چه  نشستم،یم یصندل یکه رو یخوشرنگ را مقابلشان گذاشتم و در حال ییرا پر کردم و چا استکان
 !؟نیشد خوابیصبح ب وقتنیخبر؟ ا

 مارستانیگفت: از ب کرد،یمخلوطشان م ییکه با قاشق کوچک دسته طال یو در حال ختیشکر در استکان ر یکم
 .امیم

!!! یبود، کردم و گفتم: چه سعادت شییبه کوروش که سرگرم چا یگرفتم و نگاه کوتاه ریکوچک نون و پن یالقمه
 پرستو جون خوبه؟

رده و در توستر گرمش کرده آو رونیب زریکه از فر یگرفتن نان بربر یو دستش را برا دیداغش را هورت کش یچا
 ...از آن کند: اونم خوبه یابرد وتکه شیبودم، پ

 .کن فیبه چشمانم انداخت: خوب... تو تعر دیپرترد یو نگاه گفت

 .را به ظرف برگرداندم و رد نگاهش را گرفتم چاقو

 .حموم رمیداد و گفت: من م لمانیتحو یلبخند ده،یهم دست از خوردن کش کوروش

 .تکان دادم و او با گرفتن اجازه از فرهاد برخواست شیبرا یسر

 .رنگش به حل شد ییآلبالو عیرا دور استکان سردشده چرخاندم و نگاهم در ما دستم

 .گفتم زیچلب گشودم و از همه یسطح چا زیر یهابه حباب رهیو خ کردمینگاهش را حس م ینیسنگ

 .مگذاشتیم انیدرم رمیها را با امگفته نیا ترهاقبل

گذشته نگاهم را به چشمان قرمز و  یزدهکه تمام شد، سر باالآوردم و خسته از مرور خاطرات تعفن حرفم
 .اش دوختمخسته

 ؟یخواستیکه م یزیبه اون چ یدیزد و گفت: پس باالخره رس لبخند

 .ست مهینصفه و ن شهیمن هم یهاافتاد: خواستن ریو چشمانم دوباره به ز دمیکش یآه

 .ستمینگر یم زییپا یو به آسمان گرفته  ستادهیسالن ا یره سر تا سرپنج مقابل
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انتها و انگار خاطراتم رج به رج  یخوش رنگ ب یآب انیشده، در م جادیا رهیت یبافته شده بود، به رگ ها نگاهم
 .رفتند یشدند و باال م یبر هم سوار م

که  یفکر نکنم به کس گریکردم، گفت که د فیتعر شیرا برا میکه در شمال داستان زندگ یهمان روز کوروش
است که اگر  دنیدانست که فکر نکردن به او همانند نفس نکش یپشت کرد به من و رفت و کاش کوروش م

 .دهد یم میتسل یچشمانش، کم یجاذبه  ادیحداقل  ست،یخودش ن

و اما داستان عشق نافرجام  دیگزانتظار را بر  لیدل نیبا کدام یلیطواف کوه را کرد و ل یدیبه چه ام سیدانم ق ینم
 یهوا شده  یو مجنون کجا و عشق در نطفه ب یلیآن ها که ل یزند به عشق اسطوره ا یزشت م یما طعنه ا
 !ما کجا؟

کالفه کننده مرا به طرف  یا ازهیو خم دمیکش ادیز یرگیشصت و سبابه ام را به چشمان سوزانم از خ انگشتان
 !!!ماندن تا صبح بود داریب ی جهینت نید و اآشپزخانه و خوردن قهوه سوق دا

 .به طرف آشپزخانه اش که باز و بدون کانتر بود، رفتم میلباس ها ضیاز تعو بعد

 میدر تحک ییسزابه ریآزاد تاث یکه هوا کردمیو احساس م رفتمیم یروادهیبه پ یکوروش گاه یهیتوص به
 .ها داردبخشو کمتر مصرف کردن آرام امهیروح

و  یبه زندگ گرید یاهیبهتر شده بود و نگاهم را از زاو میکوچکم افسردگ یایزمان ورود کوروش به دن زا
 .کرده بودم میتنظ شیهاییبایز

 رهیاز حد وسائل خ شیب یزیتفاهم با وجود تم نیبود، و ا یو مشک یاقهوه یاز رنگ ها یبیآشپزخانه ترک ست
 .کننده بود

 .پر کرده بود دهیگذاشت و خودش آن را با برنج و کوب زیم یرا مقابلم، رو یبشقاب

 !که زده بودم یام گرفت، از حدس خنده

 ؟یکرد یصحبت م یگمان کرده بودم، خودش غذا را آماده کرده است: با ک من

زدم، و گفتم: مهسا... دوستم. فردا کنسرت  یذوق مهسا لبخند ادآوردنیبا به  نیرا پر کردم و در همان ح قاشقم
 .ن، دعوتم کرددار 

کوروش مواجه شدم. سرم را  یشده  کیقاشق در دهانم نشست و سرم که باال آمد، با چشمان بار اتیمحتو
نکرد .  یتا آخر شام صحبت گریشد، اما د شیشده تکان دادم که شانه باال انداخت و مشغول غذا یچ یبه معنا

 .کرده بود ریذهنش را درگ یانگار موضوع

کنسرت  یهم نداشت، مرا برا یکه تازگ میمعرفتیاز ب یگلگ یکل دنیودم و بعد از شنمهسا زنگ زده ب به
 .زنده بود، دعوت کرد یاجرا نیکه اول شانیفردا

 .گروه مهسا به محل کنسرت بروم یاجرا یبه فرهاد و پرستو بزنم و بعد از ظهر برا یگرفتم که صبح سر میتصم

 .را عرضه کردند ییچه کارها میها یکه هم دوره ا دمید یم دیبا باالخره
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که تمام  ییرهایداشت، آزاد شدن از زنج یشد و چه لذت میاز مدت ها خواب با شتاب مهمان چشم ها بعد
عشق  یکوبیها، پا یکینزد نیدر هم ییاز وجودت که جا یا کهیت بتیو هر لحظه غ رندیگ یوجودت را به سلطه م

 !...شود یم ادآوریکند،  یرا م دشیجد

 یو من با تمام قوا کردیعطرش را به صورتم نوازش م ،یتر از هروقتشهر گرفته یهوا م،یهابودن یام راضتم با
 .امشدهجیدر مقابل قلب گ کردم،یام، مقاومت منداشته

 .بر فرق سرم کاشت و دعوت به نشستنم کرد: رنگ و روت عوض شده دختر گرید یا بوسه

 ست؟یام را: پرستو نه رخسار برگشتهرنگ ب لیدل دانستیو خودش م دمیخند

استراحتش را  یجلو دانمیو م زدیم ادیشب قبل را فر یداریبچشمانش شب یآشپزخانه رفت و قرمز طرفبه
 .گرفتم

 ...فتهیرا از دستش گرفتم: ش یسرش روان شدم و کتر پشت

 !کرد؟یم نزایو چشمانش را گر دیبریبود که کالمش را م یزیگاز را آتش زدم و چه چ ریز

 یکم آورده و وا یعنی کشد،یدوخت و مرد که آه م یزینشست و نگاهش را به روم یناهار خور زیم یصندل یرو
 ...شیهمانند فرهاد کم آورده باشد: کاش همه بودن... مثل چند ماه پ یکه مرد یبه روز

 .آرام نداشتند میهاکه پلک زدندیقدم م هاشهیخرده ش یرو ییگو میهامردمک

 تیخواست و حرف ها یقلبت برم ونیذهنت و ش یخط خط یبر صفحه  د،یکش یهمه ناخن م نیچه قدر ا و
 .آورد یرا در سکوت چشمانت باال م

 مانیاسرار قلب ها یشده بود و در صندوقچه  تیاد شیاصل یتنه  یشد وقت یهمه نم گرید "همه بودن" نیا
 یحرف زدن علن یرفت و آگاهانه و بدون قانون خاص یش نمکداممان به باز کردن چیبود، که دست دل ه یمخف

 یبود که فقط م ییحرف ها ازقصد جان گرفتن داشت که دلم پر  ییگو ینامرئ یرویآن ممنوع شده بود و آن ن
 !...میتوانستم به آن شخصه ممنوعه بگو

 مینفسیام و بفرورفته یانوسیدر اق ییافتادنم و گو یگرفتن قلب درآستانه یرا قالب کردم برا میهادست
 .ممتد در گوش ذهنم بود یامواج موج یآب و صدا یرو یهاحباب

 ...آرام-

 .خط انداخته بر تنم بود یبار پر از زخم ها نیا لبخندم

 از من را؟ یمیشد و چرا او که قصد رفتن داشت، تصاحب کرد ن دهیخاطرات دوباره کش ی پرده

 «شیخواستگار فرستمیاومدم مامان و م» ق آخرشو نگاه پرعش انیشا یشگیهم یهاطنتیش

خوش  یکند، مزه ها یدنبال م صانهیو چشمانت حر ردیگ یطعم زهر م تیبرا یاز وجودت که نباشد، زندگ یمین
 !...را گرید ی مهین
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 ...کردم آن را یطلب م یهر نشانه ا دنیاز من نبود و من با د یمین

ام از  نهیرود و س یپنبه فرو داده اش نم ی، حرف در گوش هاگرم انیقلب عص یوقت ستیمن چ ریتقص اصال
 .حمالت خصمانه اش دردناک است

 یدرد خالص نیگاه از ا چیمن ه ییبودند، و گو یسوزانم جار یکه در گلو ییبا خبر شود، از خون آبه ها نگذاشتم
 !نداشتم

 را کشف کنند؟ مریآلزا یگفته است که پزشکان دارو یکس چه

و آرام  میدردها دنیخواب یدارو نیمن بهتر یبرا یدانسته فراموش یغم بوده که نم یب یخجسته دل که بوده، هر
 .امان غصه هاست یشدن ذهن خسته ام از فشار ب

 .وارد شدم تیبه سر در سالن انداختم و با جمع ینگاه

 میبرا یپ یآ یو فیدسالن پر شده و اما مهسا گفته بود که در ر  یها به محض باز شدن درب اصل یصندل اکثر
 .فرستاده بود میبرا ینترنتیرا ا طشیدر نظر گرفته است و بل ییجا

 .جلو نشستم فیدر رد ییمشتاق گذشتم و جا تیجمع انیم از

 !چرا؟ دروغ

خواستم که به دوستانم  یبود و از خدا م یبر وجودم مستول نیریش یجانیه میتفاوت بودن ها یوجود تمام ب با
 .به انجام برسانند تیرا با موفق شانیاجرا نیکمک کند تا اول

حاضر که کم هم نبودند، شروع به دست و  تیسالن را فرا گرفت و جمع بیمه ییها که باال رفت، صدا پرده
 .شد یبزرگ محسوب م یتینو ظهور موفق یگروه یحجم استقبال برا نیو صوت زدن کردند، وا غیج

و  قهیو  نیرنگ سر آست ینقره ا یا هیبود با حاش یمشک انشیسن که لباس ها یحاضر رو یاعضا انیم در
 .زد، گشتم یکه مهسا از آن ها حرف م ییآشنا یمرد ها ست بود، به دنبال چهره ها زیخانم ها با بل یمانتو

 کروفونیکه م یبودند، و اما دو نفر ستادهیو مهسا ا دیو ارسطو در کنار هم و در سمت راستشان مهش مسعود
باشند،  ییهمان خواننده ها دیدادند، بنظر با یرا م نیگرفته و پاسخ استقبال پرشور حاضر شانیهارا با دست 

 .که با کمک آرش گروه را راه انداختند

 یتپش ها یصدا بیاز آن ها عج یکی یآشنا یکه در سالن به پا بود، چشم ها یروشن و نورباز اهیس انیدرم
 .رساند مینوایب یقلبم را به گوش ها

 ...تر قیدق ییشناسا یکردم، برا کیرا بار میخواستم و چشم ها بر

 !!!درست بود حدسم

 آورد، ن نییسرش را پا یکرد و وقت ییو غرور به همه خوش آمد گو یاز شاد یبا افتخار و برق برادرم

 .چشمان پر آبم شد ریگ اهش
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نامحسوس حواله  یسر گرفت و چشمک ام، صحبتش را از کبارهی دنیاز د یمکث ناش هیخورد و بعد از چند ثان جا
 .در وجودم پخش شد نیریش یجانیرا بر لبم کاشت و ه قیعم یام کرد که لبخند

قصد جلب توجهم  ش،یپا و آن پا کردن ها نیکرد و با ا یصبرانه نگاهم م یبود که ب یقیمهسا که انگار دقا یبرا
 .نشستم میتکان دادم و سر جا یرا داشت ،دست

بود که در سالن حضور داشتند و به  یو برآمده از قلب تمام جوانان بایخواندند، فوق العاده ز یکه م ییها آهنگ
داشت، به نحو احسن  یبه هم خوان ازیاز آهنگ که ن یشد و قسمت یاز آن ها م یخاطر استقبال پرشور نیهم

 .شد یم تیاز طرف حضار حما

کرد که نت ها را خارج نزند و گرچه  یرا م شیسع بودند و ارسطو هم تمام یخوب یو کوروش هم نوا کامران
 یاز دستش در م د،یفهم یرشته را داشت، م نیکه سواد ا یبطور کامال نامحسوس که فقط کس ییقسمت ها

 .رفت

کوروش توجهم را جلب کرد: با  یبودم که صدا میاهایدر رو یمرد ی هیسا یبایو حضور ز یقیموس یایدن غرق
 .شده ریغافلگ یحساب دنمیدونم با د یکنم به خواهرم م میخوام تقد یآهنگ و م نیدوستان، آخر یاجازه 

 .کردم کم بود یشده بود، تشکر م میایچقدر هم از برادرم که تمام دن هر

او  ونیرا مد ریصبر و تحمل نبودن ام نیو من ا دیبخش یگرید یمعنا م،یزندگ ریمس یدر انتها شیناگهان حضور
 .بودم

 ...ام شد رهیبر لب خ قیعم یو کوروش با لبخند ستادیا یکنار کامران

 ها یدیناام انیمن تو را در م افتمی

 شمیپ یمن، کاش بمون یایدن خواهرم،

 ساختم یدراز یایرو هی من

 شهیم یقشنگ و خواستن ایتو آن رو با

 ها یغربت شب کوچه گرد انیم در

 یاز پشت همان در تو گذر کرد یروز

 من یستیمرز نبود و ن خواهرم

 تا خط مردن ریرا بگ میها دست

 .توان تحمل وزن بدنم را نداشتند میشدند و پاها یم یخال یگریبعد از د یکی میها عقده

 .تشکر یزدم و زبانم قاصر بود، برا یعرق کرده ام را به هم م یها دست

 رینظ یب یاز اجرا فیخانه داشت، و تعر شانیکه کنج لب ها یتیآرام و با رضا نیشد، و حاضر دهیها کش پرده
 .کردند یگروه، سالن را ترک م
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 .بودم ششیپ ی قهیچند دق ستادن،یمحل ا ی رهیو خ ستادهیمن هم چنان ا اما

 .همه سال نیمحروم بودم، ا یلذت داشت، داشتن خانواده و من از چه نعمت بزرگ چقدر

 .دیکش رونیتوهماتم ب یایمقابل چشمانم به رقص در آمد ، و مرا از دن یدستمال برگ

 .دییرو میلب ها یرو ،یبهار یهمانند شکوفه  یبراقش شد و لبخند یمردمک ها ی رهیخ نگاهم

 .را گرفتم و لب زدم: ممنونم دستمال

گفت:  دم،ید یبار نخست در لحنش م یکه برا یطنتیبه خود گرفت و با ش تیاز واقع یرنگ نباریا لبخندش
 .خانوادم آشنات کنمبا  میبر دیدماغتو بکش باال دختر... با

 ایکه داشت و آ یمغموم شدم از خانواده ا یفقط کم ،یو بعد از هضم جمله اش کم دیبا تعجب باال پر میابروها
 گونه عاشقانه دوستم داشت؟ نیکوروش هم ا

 خانه اش کرده ام؟ همانیخودم را م ینباشد و من به تعارف یاز حضورم در کنارش چندان هم راض نکند

را در پناه دستان مردانه  میشانه ها تیبا جد د،یمرا متوجه خود، د یابل چشمانم تکان داد و وقترا مق دستش
 .کردم شیزد، همراه یکه در دهانم م یلرزان و قلب ییبا قدم ها ،ییارویرو نیاش گرفت و من مضطرب از ا

باز  یدون استثنا با دهانهمه شان ب دند،ید یمرا م یگروه مشغول صحبت با اقوامشان بودند، و وقت یها بچه
 تشیوضع نیداد و ا یهم جوالن م یشدند. به خصوص مسعود که به همراه نگاه متعجبش، نگران یمان م رهیخ

 .بابا نی: خوش اومدودممهسا به او رسانده ب قیکرد که من بارها جواب ردم را از طر یناراحتم م

 .محکم ترشد شیدست ها چکیبر اندامم نشست و پ یا رعشه

 یداشت، که آرامش را به آن ینیدلنش یچهره  تینها یبود و ب امرزیمسن تر از عمو هوتن خداب یمقابلم کم ردم
 ؟ی: سالم بابا، خوبدیخند یکرد و نگاهش که به همراه چشمانش م هیبه وجود لرزانم هد

 .ابا، آرام... خواهرمکنم ب یم یبه من انداخت و با نگاه دوباره به پدرش گفت: شکر... معرف ینگاه مین کوروش

 یکه از چهره اش محو نم یو لبخند دش،یدست سف کی لیو سب شیو آن مرد با آن موها و ر ختیفرو ر قلبم
 ...بر گرداند: خوشبختم دخترم شیشد، آن را سر جا

 ن؟یومدیبابا چرا ن_

 ... دیر دهانم ماسشد، افتاد و حرف د یم کیو به ما نزد دیکش یرا م یکه دست زن یبه دختر جوان نگاهمان

 کبارهیدانم چرا به  یتاب دادند و نم نمانیمقابلمان قرار گرفتند، هر دو متعجب و مشکوک نگاهشان را ب یوقت
 کوروش؟ یکن ینم یسرد بر تنم نشست: معرف یعرق

 .من بود، و مخاطبش اما برادرم: خواهرم... آرام ی رهیرنگش خ یدرشت و طوس یچشم ها با

 از خصومت و خشم به خود گرفت؟ یرنگ ینفرشان مشهود بود و چرا نگاه آن دختر به آنخوردن هر دو  جا
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جلو  یزده بودند با مهربان رونیرنگش ب یاز شال قهوه ا یرنگ کرده که چند تار آن دزدک ییزن اما با موها آن
... سمیکرد: من انهمانند عطر ناب مرجان را داشت،  یآمد و در کمال تعجب مرا مهمان آغوش مهربانش که عطر

 .مادر کوروش

کوتاه  یچند لحظه  نیفرزندانش بود و من در هم ییکه در آسمان ها، شاهد عقده گشا یگرفت از مادر قلبم
 .عاشقه مادر بودنش، شدم: و البته مادر تو ،ییآشنا

 .شیزندگ یدگزز ییدر بطن پا یپناه یب یدخترک یتکرار مادر بودن ها برا نیبود، از ا یدنیقلبم شن ی قهقه

 شیطاقت ب مارمیشان را ازسرم برندارد که قلب ب هیخواستم که سا یمادرانم بودم و از خدا م یعاشق همه  من
 .ندارد نیاز ا

 ؟یناز ،یبه خواهرت خوش آمد بگ یخوا یمن جدا شد و رو به دختر جوان گفت: نم از

 .او خواهر کوروش بود پس

 ادیبر گونه ام کاشت و با دقت در چهره اش از پشت آن حجم ز یا بوسه یلیم یو با ب چاندیرا پ شیها لب
 میبر گهیرسد: بهتر د یکه به نظر م ستیزیکه کم سن و سال تر از آن چ افتمیکه بر چهره داشت، در یشیآرا

 .میریبگ کیچجشن کو هیآرام جان به خانوادمون  وستنیبزرگ و پ تیموفق نیبه افتخار ا

 .ن تر و قد بلندتر از همسرش بود، گرفتم و مستاصل به کوروش دوختمکه جوا سیرا از ان نگاهم

را به  نیزهر آگ یشتریدانستند و ن یکه خودشان راخانواده ام م ییها بهیغر انیسخت بود، حضور در م میبرا
 .مامان جان میایما هم م نیی: شما بفرمانمیکردند، از نبودن مادر نازن یقلبم فرو م

خم شد تا هم قدم شود: تو  یطرف خودچرخاند و کمگذاشت و مرا به میهاشانه یست روآن ها رفتند، د یوقت
 !؟ییاعتنا یفکر کنن، به برادرت ب یخوا یکه نم

 ؟یامروز اجرا دار ی... چرا بهم نگفتیبدجنس یلیشد و بغض را فرو داده گفتم: خ یپر و خال چشمانم

 .زودتر از من بهت رسوندشد، از قانع شدنم: اون سرتق  فوریک بیو عج دیخند

 .نظر داشت، رساند ریما را ز ییداد و گو یجواب همراهانش را م ینگاهش مرا به مهسا، که با حواس پرت خط

 .نشست میبر لب ها قیعم یاتصال نگاهشان چرخاندم، و لبخند نیرا ب نگاهم

گفتم به کوروش بابت  یم کیبه وسعت آسمان داشت و من تبر یبود و قلب یدختر خوب و برازنده ا مهسا
 !کند؟ یها که نم یسرنوشت چه باز نیاش و ا قهیحسن سل

 !!!مهسا؟

 !!!کردم؟ یو به قول کوروش سرتق سر م یدختر پرانرژ نیبا ا دیچگونه با من
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 هیمهربان کوروش گذشت و جواب تمام کنا تینها یب یدر کنار خانواده  نشیریشب هم با تمام خاطرات ش آن
از، از دست  یحسادت ناش نیبود و ا یمهربانمان شد که در سن حساس یساله، خنده ها نوزده یناز یها

 .بود یعیداد،طبیدادن برادرش که در ذهنش جوالن م

صورت  یمن و حرص خوردن ها و قرمز شدن ها یحد، مهسا هم خنده و جواب سر باال یب یها یفضول جواب
 .ه بودآوردن وزنش شد نییموفق به پا یتپلش بود، که کم

 یاز خاطرات درد آور رو یکرد و من با تن پوش یرا راه شیبغل زده و باالخره زمستان سرما ریرا ز میها دست
 !!!ستمینگر یترد شده م یپارک مقابل خانه نشسته و به تاب و سرسره ها مکتین

 ...!کردم حالشان را یم درک

کردم که چقدر زجر دارد ترد شدن  ین درک مو اما م دیآ یبر نم یهر کس یکردن سخت است و از عهده  درک
 یرا به نقاش نیزم شیو قهوه ا یزرد و نارنج یبرگ ها ختنیکه با ر یانیدرخت عر ریو تنها ماندن و نشستن ز

 .دعوت کرده بود یزنده ا

 یکه خوش یجمع شده بود و دردناک بود آن قسمت از خاطرات دمیکش یکه سرش م ییادهایتحت فشار فر مغزم
 .دیکش یرا به رخ م انمیها

 لیجز زا یشک هدف یحجم بزرگ غم که ب نیو فرار کنم از ا زمیگذاشتم تا برخ مکتین یلرزانم را بر لبه  دست
 .که صورتم را داغ زده بود یباد زمستان ریزهر دارش و نف یها انهیامان تاز یکردن عقلم را نداشت از هجوم ب

 .کمکشان باشم یبه گروهشان ملحق شوم و کم ینیرخوت و گوشه نش و ییاز تنها ییرها یگفته بود برا کوروش

 .تامل رد شده بود یلحظه ا یبارها از جانب مهسا مطرح و ب شنهادیپ نیمخالفت کردم که ا ابتدا

 کند،یمرداد را حمل م ی،و استقبالم از زمستان گرما دمیتنه به دوش کش کیرا  زییکه غم زده تمام غربت پا حال
 .مشغول کنم یزیام نکرده، خودم را با چ وانهید ییتنها نیکه تا ا ستین یبد شنهادینم که پک یگمان م

 .ستادمیشدم و همانجا کنار در ا ویاستود وارد

 نیاز کار بودند، احسنت گفتم به آرش که با ا یبه سالن و اتاق ها که هر کدام مربوط به بخش یکل ینگاه با
بچه ها گذاشته  اریتمام امکانات بود، در اخت یکه در نظر اول دارا یطیو محرا کرده  زیو عشق فکر همه چ تیجد
 ؟یآرام... باالخره اومد ی:وا

 .کله شق یسرم را بچرخاندم به طرفش، دستانش را به دورم حلقه کرد: دختره  نکهیاز ا قبل

 زدم و او را از خود جدا کرده، گفتم: بچه ها هستن؟ لبخند

 تیریبا نام مد یکوچک یکه سردرش تابلو یو به طرف اتاق دیداد و دستم را کش سرش را تکان یخوشحال با
 .نصب بود، برد

 .را چرخاند رهیدستگ د،ییبفرما یبه آن زد و با صدا یا تقه
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 میدهایترد نیشتریبود که ب ینشسته بود، همان زیکه پشت م یشوم و اما کس یکردم که االن با آرش روبرو م فکر
 !شد یکوروش شامل م یادهاشنهیرا در قبول پ

 .دیپر شیاز جا بایمکث تقر یا هینگاهش به من افتاد، بعد از ثان یخاکستر یرا باال آورد و وقت سرش

شدم:  یاتخاذش کرده بودم، منصرف م یکه به سخت یمیمهسا رو فشردم و در بدو ورودم داشتم از تصم دست
 .نییسالم آرام، بفرما

بابا  یدست سردم را فشرد و با خنده گفت: ا یمهسا به آرام نبارید آورد و ازده اش مرا به خو جانیه یصدا
 ...آرام خودمونه ؟یمسعود، چرا هل کرد

که از اتاق خارج  یو در حال زدیفرصت مقابلم نر یشخص در پ ابیآب در آس نیاز ا شتریتا ب دمیرا کش دستش
 .ر کوروشمضبط، منتظ میر یبه شدت احمقانه گفتم: م یشدم با لبخند یم

 یبرا ستیدانستم که دل در دلش ن یهم افتاد و م یوار رو کیمهسا که به اعتراض باز شده بود، اتومات دهان
 .از حدش شیب یحس کنجکاو یخروج از اتاق و ارضا

 .نییبود، دستش را مقابلمان تکان داد و گفت: بله، حتما، بفرما دهیکه بادش خواب مسعود

 ؟یشناس یش را گشود: آرام، کوروش و از کجا مرا بست و به سرعت دهان در

 ...گهیبر لبم نقش بست: خوب د زیآم طنتیش یاش کردم و لبخند یشیم زیبه چشمان ر ینگاه

دل باخته  نیچن نیتپلم ا قیرف ایدر چشمان پر آبش پرده انداخت و آ یکه به آن یغصه ا یبرا دیپر کش دلم
 است؟

 .کشاندم و گفتم: داداشمه یا شهیش واریرا به آن طرف د نگاهم

 : آرام؟دیسکوت به گوشم رس یقیکه بعد از دقا ییرا و صدا شیحس کنم بهت زدگ توانستمیم ده،یند

گوشم  خیسال برادرم ب یو اند ستیب نکهیا یادآوریسوخت از  یاز او نداشتم و جگرم م یهم دست کم خودم
 ؟یو من نداشتمش: تو چند تا داداش دار دهینفس کش

 عیحجم وس نیا اورند،یتوانستند، تاب ب یم یتا چه زمان میها هیقرار شد و مگر ر یده انداخت و قلب بپر  اشک
 را؟ ژنیکمبود اکس

 .باز گشت میکمرم را و لرزش دست ها ی رهیراه گرفت ت یسرد عرق

 !!!برادر دارم مهسا کی من

 .است مینوا یقلب ب یاز دست رفته  ی مهین ست،ین گریو د یدیکه د او

وجودم  یمردانه اش را از سرم برداشت، روح کم شده از وجود ب تیبرادر دارم و او که رفت و دست حما کی من
 .بود

 .برادر داره هیشد:  یگرید یعاشقانه اش سهم گوش ها یزمزمه ها یکه به آن شیبودم برا کم
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: اونم دمیگوشم شن یالله  یکیدر نزد ییرا جا شیاز بار غم افتاده ام انداخت و صدا یرا دور شانه  دستش
 .منم

که به واقع در توانم نبود، پاسخ عالمت  نمیاو و نه به عقب برگشتم تا مهسا را بب دنید یسرم را کج کردم برا نه
 .سوال بزرگ در چشمانش

راحت  یزد و حضورم را کم یبشکن یمن به گروهشان و ارسطو با لودگ وستنیخوشحال شدند از پ اریها بس بچه
 .دانست تیبار مسئول ریش از زشدن خود

نشست و چشم  یتک مبل اتاقم م یرو میشد که روبرو ییلحظه ها ریو ذهنم گ دمیها کش هیبه کالو یدست
 .بست یرا م شیها

گرفت از چشمان به شدت  یآزرد و قلبم م یروحش را م مارانشیب یروح ادیکه فشار ز ییزمان ها همان
 .سرخش

 نزنم؟ ادشیها برقصانم و نت ها را با  دیو سف اهیس نیا یا روتوانستم انگشتانم ر  یم چگونه

تمام  انیاکو شده از م ییآورد و صدا یم ادمیرا به  شیها قینواختم، نت به نت تشو یکه م یهر نت اصال
 .کرد یم قیاراده ام تزر یو طبق معمول اعتماد به نفس به نفس ب دیکوب یمغزم دست م یصداها

 !!!رفتند؟ یم یهم به خواب زمستانشد اگر آدم ها  یم چه

 در زمستان موجودات به خواب بروند؟ دیفقط با مگر

نشست، دردناک  یانسان م کریخاطرات سوخته بر پ یکه با شالق ها زییپا یشده  انهیتاز یخدا که دردها به
 ...تر بود

 !!!رخ داده و فصل ها جابه جا شده اند یاشتباه کنمیم گمان

گذرد، بازهم  یم ییو با خود بگو یباران زده نگاه کن ابانیبزرگ قهوه ات از پنجره به خ وانیچه هم که با ل هر
که  یدان یکند و خودت هم م یم قیبه وجودت تزر نیزهرآگ یپوزخند ثانهیخب تیگلو خیب یمار چنبره زده 

 !ستین یگذشتن

 یبه خواب ها یتا دوباره پناه ببر یریگ یم میزمستان کنند و تو تصم نیگزیلحظه بهار را جا نیاگر در هم یحت
 !...تیدوست داشتن یقرص ها ییاهدا یمصنوع

گرفته  یدر رگ ها یزیاز کم داشتن چ د،یحسرت بارم با یاز زندگ یاست که در هر برهه ا نیمن ا ریتقد ییگو
 .قلبم، رنج ببرم ی

 یمسعود و من نم نیسنگ یهانگاه  ریکنم ز یسخت بود احساس راحت یها را شروع کردم و البته کم نیتمر
 .بود و اکنون همکارم، بفهمانم میهم دانشگاه یحرفم را به او که زمان یدانم به چه زبان

 .یارسطو زدم و لبم را کج کرده، گفتم: برو کنار هم دوره ا یرا به شانه  خودکار
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جانکاه بود،  یه به هر نحوک یدیحس مضخرف نا ام نیدادم تا از ا لشیتحو ینگاهم کرد و من لبخند دانهیام نا
 .ستین یمورد ،یکم تمرکزتو از دست داد هیبرهانمش: فقط 

 میگاه دست ها چیشک، ه یجاذبه دار، ب یچاله ها اهیچشمانش، حرکت دستانم شد و اگر نبود، آن س ادی
البته  در قلبش بود و بایحس ز کیکه ارسطو کم داشت حضور  یزیچ دینواختند و شا یهنرمندانه نم نگونهیا

 !!!یماندن یحس

گاه در زمان دانشگاه  چیآرش که ه یو لودگ یو کارمند سییاز حد بچه ها و وجود نداشتن نگاه ر شیب تیمیصم
کرد،  یم یرا در ذهنم تداع یپرت آن خانه که حضور کس یرا کم میپروا ینشناختم، حواس ذهن ب نگونهیاو را ا
 .نمود

رفت و من خوشحال بودم که گروه نو ظهورشان به شدت مورد  یم شیپ یبه خوب دیضبط آهنگ جد یکارها
 .هوادارن است تیحما

 یحاصل کردم که برادرم سال ها با خانواده ا نیقیپدر کوروش شدم و  یخانه  همانیهم م یشب انیم نیا در
 .کند یم یبرابر ایبوده که وسعت قلبشان با در

 شگاهیاختصاص به آسا یقلهک را برا ید دو ماه مجوز خانه بعد از حدو میتوانست یدوندگ یکمک کوروش و کل با
در  میمال یکرد، بودم.آهنگ تیحما میآرزو نیسپاسگذار کوروش که از بزرگتر اریبس انیم نیو من در ا میریبگ

 .پشت سر گذاشتم نشینازن دبه وجو دنیرس یبرا تابیرا ب هاابانیو خ شدیپخش م نیماش یفضا

 .نداشت شیابر اهیس یهااز تکه یدست کم یهم حت یزییپا آفتاب

 .را زدم موتیشدم و ر ادهیپ زدهجانیپدال ترمز فشردم و ه یرو انهیرا ناش میپا دم،یکه رس شگاهیآسا مقابل

قلبم قرار دادم و  یو دستم را رو ستادمیگرفته ا یآهن یهاباال زد و دست به نرده امینیربیز یبدو ورود عطر در
 .ستادیز حرکت اا امنهیس یقفسه

 !نجاست؟یا او

خورده،  واریها و در و درا به تکاپو انداخت و دوان دوان به درخت قرارمیب یهاکه از ذهنم گذشت، مردمک یسؤال
 .رفت شیدر جستجو

 .ستادیاز حرکت ا یدیکرد و باناام یط هیمحوطه را ظرف چند ثان تمام

 .افتادند میهاو شانه دیجه رونیام با شتاب بشده نیسنگ نفس

 کردم؟ یخودم چه فکر با

 بود؟ یزیهم که بود، مگر قرار به عوض شدن چ اگر

 .آن ذوق قبل را نداشتند گرید میپاها

 .ها خودم را به دفتر رساندمخوابگاه انیاز م آهسته
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 .نبود شیب یتوهم

 .بلعدیغرق شدن در مرداب که وجود آدم را م همانند

از روحم را با  یاباردار عطر خاصش هستند، هر لحظه تکه شیهاکه ملکول ییشهر هم با خاطرات و هوا نیا
 .کشدیخود م

که هنوز  یدعوت به نشستنم کرد و در حال یبرخواست و بعد از احوالپرس یرفتم و او خندان از جا یاتاق جبار به
 .بودن نجایا شیپ یقهیدکتر هم چند دق یبود، گفت: آقا دایاش هواثرات لبخند برچهره

 .دیپر میهاجان شدم گوش و تمام عصب تمام

 .اشتباه نکرده بودم پس

 شده؟ یزیتا زجرکشم کند: چ ستادیا رحمانهیبود و عطرش ب نجایا

 .نگاهش کردم و سرم را تکان دادم یگنگ با

و  زیمبه من کرد و دوباره نگاهش را معطوف  ینگاه میقرار داد و ن زیم یرا که در دست گرفته بود، رو یخودکار
 .خانواده درخواست دادن هیکرد:  لشیوسا

 .اریشدند و ذهنم هوش زیت میهاگوش

: با کردیزبان آوردن، در ذهن پردازش مرا قبل از به شیهامهم بود که حرف شیبرا یلیالعملم خعکس انگار
 .رنیبگ یپرسترو باهم به سر یو عل هیرد و بدل شد، قبول کردن تا هان نمونیچند جلسه ب یکه ط ییهاحرف

نشست و  میهالب یرو تیپر از حس قشنگ انسان یها را در ذهن به صف کردم و لبخنددهانش جمله مات
 .شکفت میخوشحال دنیهم با د یجبار یاشک در چشمانم حلقه زد.ذکر خدا را برلب راندم و چهره

 .رساندم هیپرواز کردم و خودم را به هان گرید نباریا

 .بود انیسرنوشت از فرشته درم یداشت وقت یتیفت از رفتنش و اما دل من چه اهمگر  یته قلبم کم گرچه

 .نبود تا از هم دور بمانند ازین گریو د خوردیکه برادر و خواهرانه رقم م یاندهیآ

گرفتم بعد از روزها  میبه خانه بازگشتم و تصم شگاهیخوب آسا تینهایخوب گرفته از خبر ب یهیروح باهمان
 .برادرم بپزم یخوب برا ییذاغ یخمودگ

انگشتانم  نیکه مدام از ب اقرمزیشستن لوب انیگذاشتم و مشغول شدم و در م زیم یرا رو یسبزقورمه لیوسا
 .داشته باشند بایز یاندهیآ توانستندیها ملبخند زدم و آن بچه خورد،یسرم

 .ه منتظر کوروش شدمرا عوض کرد میهاکل خانه را برداشت و من هم لباس یسبزقورمه یبو

 .بود دنیها و بو کشکه بعد از ورودش نظرم را جلب کرد، بسته شدن چشم یحرکت نیاول

 .گشنته یطرفش رفتم: معلومه حسابرا در فضا رها کردم و به امخنده
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 .کنهیگشنه م رمیآدم س یکه تو راه انداخت ییبو نیرا گرفتم و با خنده گفت: واال ا کتش

 یخوشحال نقدریاش گفت: چه خبره که القمه دنییجو انیکه در م میه مشغول خوردن غذا بوددر آشپزخان باهم
 !؟یزنیو لبخند م

 .خنده ریبا تعجب باال آمد و بعد زدم ز چشمانم

 .حق هم داشت خوب

 هیرو  یو عل هی: هاندادمیم لیام بود و مدام به ظرف غذام لبخند ژکوند تحوشده یخورشت یبه پلو نگاهم
 .گرفتن ینواده به سرپرستخا

 .نگاهم کرد یرا در بشقاب گذاشت و با مهربان قاشق

 .شنیاز هم جدا نم گهیحلقه زد در چشمانم و گفتم: د اشک

 .ها از هم دور بموننکه سال شنیما نم مثل

دنم خبر مشغول ش یبازکردم.وقت یگریپس از د یکیقلبم  یهارا با دست میهانگاهم کرد و من هم عقده فقط
 انیم نیاستقبال کرد و ذهنم در ا ممیخوشحال شد و از تصم تینهایرا به فرهاد دادم ، ب یقیدر گروه موس

را در انگشت  میاز موها یاطره »گذردیها از آن زمان مقرن ییچندان دور که گونه یهازد به گذشته یزیگر
 .و گفتم: مهسا اصرار داره برم تو گروهشون چاندمیپ

نباشه که به همشون  یدپرس بودنت مسر یماریقرار داد و با خنده گفت: مواظب باش ب زیم یرا رو مد یمجله
 .منتقل بشه

حق داشت که اگر  یو کم« بستم میروبرو یدختر چشم آب شیبه ر یاوانهیکردم واز کنارش برخواستم و د اخم
 .ادمد ینم شانیبه خورد گوش ها یگرید زیچ نیغمگ یبه من بود، جز آهنگ ها

کار داشتم و نه وقتش را سخت بود. با کمک خانم  نیاز ا یمن که نه سررشته ا یبرا شگاهیآسا تیمسئول
قلهک را وقف کنم و نامش  یگرفتم که خانه  میمربوطه تصم یچندتن از همکاران و سازمان ها یو معرف یجبار

 .گذاشتند "خانواده شگاهیآسا "را فقط به درخواست من 

بردم از نگاه  یرفت و من لذت م یم شیپ یبچه ها به خوب یشبانه روز یهنگ با تالش هاساخت آ یکارها
 آن ها را ، مگر نه؟؟؟ ینیب یم ایکوروش به مهسا و خدا یعاشقانه  یها

 ...یخوشبخت

 ...کن: آرام بشانیبا طعم ماندگار عشق نص یخوشبخت فقط

شدم:  یاسم کوچکم را صدا بزنند، ناراحت نم نکهیز اعادت کرده بودم به راحت صدا کردن نام بچه ها و ا گرید
 .بفرما
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که معموال  یصندل یپا و آن پا کردن، رو نیا یتبدارش ، آالرم مغز به خواب رفته ام شد و بعد از کم یها چشم
را در  شینشست و دست ها حاتم،ینواختن نت ها و گوش سپردن به توض ینشست برا یآن م یارسطو رو
 .هم تاباند

هر  یتوانست آرزو یم ش،یجذاب و امروز یو چهره  دهیورز کلیشک با آن ه یبود و ب یپسر خوب دمسعو
 !!!باشد و اما من نه یدختر

نگاه کردن را هم  یدزدک یحت یحک شده بود و با سماجت اجازه  یمشک یدو گو ریمن تصو یپلک ها پشت
 ؟یومدین تارتویداد: چرا کالس گ ینم

 ی: من... خوب مدیکش شیموها یال ی. دستامیو گفتم: جورنشد که ب دمیکش انویپ یتن مشک یرا رو دستم
 ...یدون

 .گرفت و لبم کج شد یقیعم نفس

پر شده بود از تکرار: من چند  میجان و من عادت به تکرار نداشتم و اما زندگ یب یلبخند ایدانم پوزخند بود  ینم
 ...بار به مهسا

 .منصرفم نکرد: منم چندبار به مهسا گفتم یزده و نگرانش اندکرا مقابش گرفتم و چشمان بهت  دستم

 ...آخه_

 شیبحث و پ نیا گهیشدم، گفتم: د یکه از اتاق خارج م یباال رفت و بر خواستم و در حال یکم میجد یصدا
 .نکش

 ونه؟یدرم یا گهیکس د یکرد: پا خکوبمیاز اتاق بود و جمله اش م رونیراستم ب یپا

 ...!نبود انیدر م یکس یقب افتاده ام انداختم و پاع یرا به پا نگاهم

 یداد و حت یرا نم یگرید یآمدن پا انیدر م یاز اولش جفت پا در تمام لحظات من حضور داشت و اجازه  او
 !!!کرد یطرف را خرد م یاگر شده، قلم پا

 ...!دونستم یشده ام: م فیخط انداخت بر اعصاب به شدت ضع پوزخندش

 دانست؟ یرا م یزیچ چه

 داند؟ یکه م دیگو یمرا ترک کرده را م ریام نکهیا

 دانسته؟یکه م دیگویگرم گرفته را م یامروز یبا دختر نکهیا

 در پنهان کردنش دارم؟ یسع یاوهیرا که به هر ش دمیسپ دستکی یموها ای

 !!!جالب چه

 .خبر دارد که من پر شتاب قصد فرار کردن از آن ها را دارم ییزهایچ از
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تر است و چه خوب که زنگ خانه به صدا  ریکند، دلگ یم یکه پنجره را نقاش یزمستان با برف کم جان روبغ
 .دارد دیدرآمد و اما کوروش که کل

شد و او اما چشمانش گشاد شد و با  دهیدرشت خوش رنگش که به چشمم خورد، لبخند بر لبم کش چشمان
 .ام رهیبهت خ

 ؟یکن یم کاریچ نجایخورد و گفت: تو ا یمن تکان سخت با سالم یرگیخ هیاز چند ثان بعد

کردم که کوروش به آن ها گفته است  یزوم شد و من فکر م میموها یباال آمد و رو میازلباس راحت نگاهش
 !!!حضورم در خانه اش را

هر کجا که من در  ییتلخ داد که گو یرا به زهر خند شیزد و داخل شد و لبخند جا میگره کرده، کنار یابروها با
 .بودم یادیگذاشتم، ز یپا م

 .شدم رهیکرد،خ یچک م یکی یکیکه اتاق ها را  یرا بسته و به شخص در

 گفتم ؟ ی... آخ چه مهمانیم یلبم کش آمد و به طرف آشپزخانه رفتم تا برا یرو یمسخره  لبخند

 .داداشم یتو زندگ یکه خوب جا باز کرد نمیب ینبود: م همانیکه م او

نمانده:  شیپاکش کنم، تا جا عتریهر چه سر دیشد و فکر کردم که با دهیکش خت،یگاز ر یکه رو ییچا به نگاهم
 درست کنم؟ ،یخور یاگه قهوه م زم،یر یم ییدارم برات چا

 ...رفت ینم یا گهیمثل تو هم انتظار د یکس و کار ی... البته از آدم بنیصدا دار بود: آفر یادیز پوزخندش

 ...نینازن _

 .کن یخانه را به لرزه انداخت: زود باش عذر خواه ینعره اش، ستون ها یصدا

 .خوشرنگ به هر طرف پخش شد یقهوه ا عیبه همراه ما شیها کهیاز دستم افتاد و ت فنجان

دخترک لرزان  رهیوحشتناک خ یمنقبض و اخم یو رگ زده با فک رهیچشمانم، ت یانعکاس مردمک ها یها یگو
 .شده و دستانش را گرفتم کیدادم و نزد یسکوت به تن خشک شده ام تکان یقیبود و بعد از دقا

 .کرده بود خی

 .دیو دست بر دهانش گذاشت و دو دیام شد و بغضش پر صدا ترک رهیپر آب خ یچشمان با

 .ام بود رهیخ یمشت شده و نگاهش با نگران شیها دست

 .خفه گفتم: برو دنبالش ش،یه بود با االکلنگ بازرا زخم کرد میکه گلو یمسخره بر لب آوردم و با بغض یلبخند

 دم،یکه ازش ند یتکان

 .ندادم یتیاهم م،یرحم ساکن شده در گلو یطرف جارو رفتم و به بغض ب به

 ؟یناراحت یرا گفت و چه جا قتیحق نینازن
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 .داشت دیاگر بود، او با شیهم از برادرانه ها یکرد و سهم یسال با کوروش زندگ ستیبود که ب او

امان بغضم  یدردناک از فشار ب یگلو یکمر راست کردم و دستم را رو دهینشست و نفس بر میدور بازو دستش
 .قرار دادم

 ...نشست: کس و کارت منم یبود مرا، چشمانش مدام به اشک م افتهی یبود که از زمان یانصاف یب

 ؟یدیبلند تر گفت: فهم ارنبیدست بردار نبود، که ا ییکرد و او گو تمیاذ شتریگرفته اش ب یصدا

 .شد یجار البیو س دیجه رونیو باالخره بغض ب دمیجا پر از

 .لرزان گفتم: من عادت کردم کوروش ییلب ها با

کاشت: من و تو کس و کار  میموها یپر از درد بر رو یداد و بوسه ا یخشم تن لرزانم را در آغوش امنش جا با
 .نوینره ا ادتیوقت  چی... همیهم هست

 یبرا دیبا یعنیبود و دل در دلم نبود و  گرید یکه من باشم، هفته  دیبا حضور عضو جد نباریو ا یبعد یرااج
 نواختم؟ یرفت، م یگذشت، توقعشان از گروه باال م یچند صد نفر هوادار که هر چه زمان م

 .نشست ینم رهیذخ مکتیکرد و در ن ینم یفرصت طلب شانه خال یارسطو کاش

 یکه ب یمانده خودم را در خانه حبس کردم تا بر استرس یچند روز باق نیقرار دادم و اما در ا انیرادرجر فرهاد
 .هوا بر جانم نشسته بود، غلبه کنم

زدند و  یپرش م یدو چشم مشک یمدام رو دند،یکش یزبانم م ریرا ز یاسترس و دلشوره ها که طعم ملس نیا
 !!!...تناقض را نیکردم ا یمن درک نم

کرده و اکنون  هیکرد، ته یلباس گروه را آماده م یکه هر بار به صورت اختصاص یاطیرا با کمک مهسا و خ لباسم
 از دل خواهر نازک دلش درآورده بود؟ ایدانم آ یبرادر خوش قلبم بود و من نم یدستم در دست مردانه 

 .ینیزد و آرام گفت: تو بهتر یچشمک

 .ود و اعتماد به نفسم دو چندانخونم باال ر نیبود تا آدرنال یکاف نیهم

کننده، لحظه  قیتشو تیجمع میعظ لیس دنیاز لبخند بر لبم نشست و متعاقب آن پرده کنار رفت و با د یطرح
 !!!خدا لعنتت کند، ارسطو یبست و ا خیام حبس شد و تنم  نهینفس در س یا

 !کجا؟ نجایکجا و ا یو منزو ریآرام گوشه گ آخر

 .هستم کنارت یعنی نیاد و ابه دستم د یآرام فشار

 .میدر نظر گرفته شده بود، قرار گرفت مانیکه برا یدر محل مخصوص کیحضار و تشکر ما، هر  قیاز تشو بعد

 یدر زندگ یجار یداشت به رنگ ها یبود و چه شباهت یتضاد واقع کیکه رنگشان  ییکردم، آن دکمه ها نوازش
 !!!من
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 یما رو هم افسرده م ،یبر شیپ ینطوریهم یآرام اگه بخوا "نگ شددر گوشم آه شیکه حرکت کرد، صدا دستم
 ...ها، دختر یکن

حرص درآرش باال رفت و  یخنده  یداد و صدا یرا در آورده و به طرفش پرت کردم که جا خال یرو فرش ییدمپا
 .اش شدم رهیخ زانیآو ییو با اخم و لب ها نهیمن دست به س

مرد خوب  هی یحسود نباش پسر، برا نقدریگفت: ا ریکاشت و رو به ام میشانیپبر  یناصر جلو آمد و بوسه ا بابا
 .ستین

 زانمیسرنوشت که وجود عز نیرحم بود ا یو چه ب "خنده ام را باال برد یباز شده و چشمان گشادش صدا دهان
 .کرد غیاز من در یگریبعد از د یکیرا 

شد و  دهیکش تیا نشست و چشمان تارم به سمت جمعه هیکالو یصورتم و به رو یرو دیزخم آلود دو یا قطره
 ...باال زد و آخ خدا مینیب ریآن حجم انبوه عطرها ز انیآشنا در م یعطر

 ...قلبم خدا

 همچو آهنگ میبرا تیها نفس

 رنگ رنگ ستیدستانم نشان به

 تیجمع نیتو را در ب نمیب ینم

 کند سنگ یعطر تو بغضم م یول

 ناب یتیواقع ایبوده  توهم

 شد سراب؟ التیخ ای یهست تو

 تیشناسم تار مو یاما م من

 مهتاب شیپ یآنجا نشست ییتو

حضار که بر خواسته با خواننده هم صدا شده بودند، و من تمام  انیاو را در م د،یکاو یقرارم م یب یها چشم
 ...کردم، دستم نلرزد و آخ یرا م میسع

 !ست؟یک او

 زد؟ رونین بمقابلم از سال یایکه پشت به دن ستیک او

 ...آهنگ نیمضخرف شاعرانه حالم را بد کرد و فقط هم یکیتار نیلرزانم و ا یو دست ها دمید یتار

 .لب زدم تا ارسطو را خبر کند دم،یاو را متوجه خود د یدوخته و وقت دیرا به مهش نگاهم

 او که بود؟؟؟ ا،یآن جا نشستن در توانم نبود و خدا نیاز ا شیب

 رفتم؟ یم دیرا به حرکت درآوردم و کجا با لیزده اتومب استارت
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 !!!...ترمز یمصرف گذشته، زدم رو خیاز خاطرات تار یگوشه ا یگرد ابانیاز چند ساعت خ بعد

به  نباریبود و ا یشگیو در همان محل هم یدست یبا همان گار چیهنوز هم مشغول درست کردن ساندو رمردیپ
 .بودند ستادهیا شیروبرو دو دختر و پسر وانه،ید ریآرام و ام یجا

که تلفنم  یتمام شده و وا شیپ یفرو برده و کنسرت ساعت فمیدر ذهنم زده شد و با شتاب دست در ک یا جرقه
ها که  یدلنگران نیدادم به ا یم یشمار کوروش و فرهاد وپرستو و من چه جواب یب یترور شده بود با تماس ها

 .م شدهه شتریشدنم، قطعا ب بیبا جواب ندادن و غ

گوشم را پاره کرد و به درک  یپرده ها ادشیفر یصدا ده،ینرس یکوروش را گرفتم و بوق اول به دوم ی شماره
 آرام؟ ییخودش به فنا رفتند: کجا یصوت یگوش من، تارها

 امیآوردم: االن م یدر نم چارهیپسر ب نیا یسر از زندگ چوقتیکاش ه یرا فشردم و خدا لعنتم کند و ا میها لب
 .نهخو

 نداده میرا به خورد گوش ها یگرید ادیو به سرعت تماس را قطع کردم تا فر گفتم

زدم، با پرستو هم تماس گرفتم و او هم خوب از خجالتم در آمد و گفت که به فرهاد خبر  یکه دور م یحال در
 .عادت داشت میها یوانگید نیدهد و البته فرهاد به ا یم

گذاشت که نکند بازهم از  یبود و ارسطو از صبح مدام سربه سرم م یگرید شب بعد و در سالن مانیبعد یاجرا
 .بترسم و پا به فرار بگذارم تیجمع

عطر تلخ که مشامم را  نیبودم که باز هم امشب حضورش را حس کردم و ا یفرار لیکردم و اما به دنبال دل فرار
 ...تمشگرف یامشب م ت،یواقع ای الیگرفته، هر چه که بود... خ یبه باز

سالن رساند و باران  یقلب تپنده ام بسرعت مرا به درب پشت یقو ییایارسطو جورکشم شد و حس بو بازهم
 ...مانعم نشد یزییپا دیشد

 ...مرد کی

 ...کمک ایخدا

 ...ریمانست: ام یکه به ناله م میزد به صورتم و صدا یم یلیس باران

 شیرا به گوش ها میپژواک صدا ییاما قطرات باران گو خارج شود و میاز لب ها ییآوا دمیخودم هم نشن یحت
 ...رساندند

 ...کمک ایخدا

 ...کمک ایپاره کرده ام مشت شد و خدا ریقلب زنج یکه کرد، دستم رو مکث

 ...زدم ینم رونیگاه از در سالن ب چیگشت و ه یباز م شیپ ی قهیکاش زمان به چند دق یو ا برگشت

 ...آخ
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 !!!من نبود ریام دهیخم یو قامت دهیتک یبا چهره ا میروبرو مرد

 ی دهیکه نور خط کش یجو گندم ییمرد چهل و پنج ساله با موها نیو پنج سال سن داشت و اما ا یمن س ریام
 ...من نبود ریگذاشته بود، که ام شیعابر خوب آن را به نما

 ...قلبم ایخدا یوا

 !سوخت؟ یکردند و اما چرا صورتم م یازش مسرد، نو یهوا نیپر شتاب باران تن لرزانم را در ا قطرات

دور در ذهنم  یجمع شدند و در آن لحظه خاطره ا میکرد و لب ها شتریبراق و غرق شده اش ترک قلبم را ب نگاه
خاطرات دو نفره مان بلند شد و چشم  انیاز م میبلبشو و صدا نیکرد، در ا یم ینقش بست و قلبم بد رقص

 :را بست شیها

 یخدا منو ننداز یتاب عباس تاب

 ریبغل ام یبنداز یخوا یم اگه

 یبنداز

و من ادامه  دیو بغض بار دیلرز میشده ام قطعا و صدا وانهیمگر شاخ و دم دارد و من د میوانگیو د دیبر نفسم
 :نشسته در قلبم را فشرد نیزهر آگ ریباز شد و ت شیدادم و چشم ها

 چشماشوبسته ریام

 دهیدزد نگاهشو

 ؟یرفتشد که  یچ ریام

 قلبتو ربوده یک

 واسه تو کم بودم من

 بوده نیا قتشیحق

نقطه متوقف شد و چه بهتر که هر دو با هم  نیتر ییدر انتها شیگلو بکیخورد و س نیچ شیچشم ها کنار
 .مینفس نکش

 ...کمک ایبودم و خدا گرنشیکه از دو طرف افتاده مشت و فکش منقبض شده بود و من نگران م شیها دست

خاک نم خورده  یرا بود و بو نیزدند، تن زم یپرشتاب که شالق م یقطره ها یانعکاس صدا نمان،یب یاصد تنها
 ...ام ستادهیشخص چند متر جلوتر از من ا رینظ یکه مخلوط شده بود با عطر ب

 !!!کردند و من باالخره گفتم یم ییپروا عقده گشا یب مانیها چشم

 .دمیبه صورتش کوب یباالخره شکوه ام را به همراه باران خشن زمستان میهق هق ها و بغض ها و دردها انیم در
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فشردند و  یکه قلبم را در چنگ گرفته م ییزد در نگاهم و خدا لعنت کند آن چند تار مو یدو دو م شیها چشم
 نازک چقدر قدرت یو مگر چند تار مو شیشانیبه پ دهینازک چسب یسرانجام کار خودشان را کردند، همان تارها

 !تواند، داشته باشد؟ یم

به همراه  مانیکردند و حرف ها یرا خلق م ییبایز یبارش باران، نت ها یصدا انیتندمان در م ینفس ها یصدا
که  ییو سرما میشدن لباس ها سیخ ایراه و آ ی انهیگرفت، در م یجان خاطرات نم م یبخار برآمده از جان ب

درهم  نیچن نیکوتاه با او بودنم، ا یهاپشت و پناه سال  یشت، وقتدا یتیاهم د،یکوب یرا به هم م میدندان ها
 ...ایبود و خدا ستادهیشکسته مقابلم ا

 ...: آرام ستیچ یبرا رییهمه تغ نیو ا دمشیسه ماه ند فقط

 یصورت کوروش چرخ خورد و به جا یدادم و نگاهم سر گردان رو رونیخود آمده، نفس حبس شده ام را ب به
 !!!نرود ایخدا اولش بازگشت و

آسمان، تنم را سوزاند و مغزم را فلج کرد و آسمان غرش  ی دهیبغض به شدت ترک ریآهسته اش در ز یها قدم
 ...رفتنش را ریمشت کرد، مس میکرد و دست ها

 ...رمیام ایشد و خدا یخال میپا ریز

 زم؟یشدم: چت شده عز یم نیدوخته شد و اگر نبود پهن زم شیبه چشمان قهوه ا نگاهم

 ...زدم یو من م دندیلرز ی...انگشتانم مرمیباران بود و لب زدم: ام سیخ صورتش

 ...زدم یها شده بودند و من م هیکالو یدستانم رو یسیخ میها اشک

زدم  یم فمیفروکرده بود در جسم نح یدرپ یپ شیرحم یب یکه روزگار با چاقو یزدم از غصه از زخم یدرد م از
 ...کرد یم هیکه در فصل معشوقش مو یاز قلب زدم و یم رمیام یاز دور

عالم  یبه وسعت تمام دردها یزد ، زدم و با چشمان پر اشکم و بغض مینیب ریکه ز شیشگیعطر تلخ هم یبو
کردند با  یم یهم خوان یروشن سالن به آهستگ کیکه در هم ادغام شده در تار یتیجمع نینگاه دوختم ماب

 ...تاد و من زدمخواننده و تمام تنم به رعشه اف

 ...احساسم و من زدم ینازک شده  ی شهیزد بر ش یرا باز کرده و ضربه م شیبال ها یبسان بچه گنجشک قلبم

 اگر پاره شود قلب

 اگرم دادزند دل

 به تو دلداه شدم من

 ادزندیفر یعالم

 اعتماد شدم یکه ب ببخش

 بهانه باختمت کی به
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 دلم گرفته باز نیبب

 که پر گناه شدم ببخش

 عشقت نبودم قیال

 ردشدم هیاز کنا پر

 بزرگ بودش چقدردلت

 عالقه ردشدم یب که

 ...نرو

آهنگ  میخفگ یرا چنگ زده ودراستانه  میکه گلو یرابسته وعذاب میوپا روزدستیکه از د یبرزخ نینکن درا ولم
 ...که تمام شد دست بر گلو گذاشته و پا به فرار

 چرا؟ ایو خدا ختمیگر یگرفت به کجا م یکه آرام آرام شدت م یباران ریساعت از شب و ز نیدانستم در ا ینم

 انیدارم در مکش یهانفس یو صدا جنباندمیم ژنیاکس یکم یرا برا میهالب یافتاده در خشک یماه همانند
 .آزردیرا م میهاشالق باران گوش یصدا

مشورتم  یچه که ب یعنیمده ام جانم و آ یشفاف ساز یبرا نباریکرد و من ا یدلم مشخص م یرا قدم ها رمیمس
 .بندم مین ینفس ها یبرا یگرفت میتصم

 ...شتاب رفتم پر

 ...قرار رفتم یب

 !!!...و استوار رفتم لرزان

 ...و من اما با همان درد رفتم کردیدرد مو تنم را پر گرفتیقلبم م یها تاندون

 !!!است و خدا نکند که بترکد بند ییمعلق در هوا یآب بودم که به ذره یرو یحباب هیشب

 «ششیبرم پ خوامیم» جمله به فرهاد گفتم کی تنها

 .مطب بسته بود و انگشتان لرزانم به صدا دراوردند آن را در

 ...آمدم جانم من

 م،یآ یبازهم م یکن رونمیکه ب اگرم

 .میاسایب یتا دم راباشیامشب حضورم راپذ فقط

امان  یب لیصورتم از هجوم باران وس یسیخ انیزده ام و من در مزد به نگاه دل  هیزده نگاهش رابخ بهت
 دکتر؟ یآقا یخوا یدادم وگفتم: مهمون نم لشیمسخره تحو یچشمانم لبخند
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هم  تیکه از خنده ها تیرا و من به قربان اخم ها شیوحشتناک گره زدابروها یمکث، اخم هیاز چندثان بعد
 .ندینشیم امجنبهیبه دل ب شتریب

 .شدم یم نیشک نقش زم یا گرفت و بداخل هلم داد و اگرنبود گلدان بزرگ کناردربر  دستم

 .و نکن مرد دیها را کشفروبرد و آن شیدرموها دست

 .کشدیتحمل را سر م یهاجرعه نینکن با جانم که آخر یگوشیباز نینچنیا

 رفتم؟ یم دینگاه به من به اتاقش رفت ومن هم با یب

و  ستادهیساکت سالن به اجرا گذاشته بودند، ا یرا درفضا یتمیکه آهنگ بدر ییان هاو لرزان با دند سرگردان
مردانه  یاز آن خارج شدبا حوله ولباس ینه چندان طوالن یقیکه رفت و بعد از دقا یزل زده بودم به درب اتاق

 .: بروبپوششیدردست ها

به  دمشانیکشان یحمت به دنبال خودمکه به ز  ییو با پاها دیکش رونیاوهام ب یایپرخشمش مرا از دن لحن
 .بودداخل شدم شیپ ی قهیکه چنددق یهمان اتاق

هم پر بود از رختخواب و لباس  شیهامصرف غذا و مبل کباریظروف  زشیم یبود که رو یمات اتاق کار نگاهم
 !کجا؟ جانیمرتب کجا و ا شهیهم ریو ام

 قیتنش بودکه باجانم تلف یتنم عوض کردم ومهم بو یزد رو یکه زارم یراحت یمردانه وشلوار زیرا بابل میها لباس
 .بود دهیبه من بخش گرید یجان ییشده بودو گو

 کرد؟ میرها یا شهینشست و او با چه اند میکج کنج لب ها یانداختم و لبخند میبه سرتاپا ینگاه

داد وجودم را.مقابلم که  یبلندش تکان م یداخل شد وصالبت قدم ها دآراممییبه درخورد وبعد از بفرما یا تقه
مالحضه ومن آمده  یب گوشیباز یبغض ها نیو نگاهش را متوجه خودکردندو امان ازا دندیلرز میلب ها ستاد،یا

 .میگذاشتن اشک ها شیحرف زدن ونه به نما یبودم برا

ه طرفم ب یبودند،تکان خوردوسرش را کم انیصورتش ع یفروخورده که در تمام اجزا یازخشم شینیب یها پره
 ؟یشد وونهیگفت: د تشیکنترل شده از عصبان ییخم کرد و با صدا

 ...گفتم: بودم یتنش چشم بستم وبه آرام یکه پربودازبو یسر م را خم کرده وبامشام همانندخودش

سوخت  یپرکرده بود.تنم م مانیآرام ضرب آهنگ نفس ها یمان را صدا نیآمدندوسکوت ب یها کش م هیثان
 ...تو بودم ی وونهیگرفته گفتم: د یبغض ها و باهمان صدا یدرپ یدازقورت دادن پکر  یدردم میوگلو

 .نگاهش یهالیو نگاهم گره خورد در قند ختیام که گذاشت، قلبم فرور رچانهیز دست

 بست: چرا؟ خیکه روح را از تنم برد و جانم  روحیسرد و ب آنقدر

 !گفتم؟یپاسخ م دیرا با شیچرا

 !ت؟دانسیخودش نم یعنی
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حق به جانب مقابلم قد علم نکند:  نیچننیتا ا گفتمیم دیلبم، سخت بود و اما با یرهیو نگاهش خ دیلرز لبم
 !!!دمتونید

 !؟ینشست و دستش کنار رفت: چ یسردش به اندک تعجب نگاه

ند بار ها را بازگو کنم: چتا آن صحنه دادمیجان م کی دیدردناکم فشردم و با یهاقهیرا به شق میهادست
 .دمتونید

 .خوردندیو بهم برم شدندیم نییباالو پا میکوتاه گلو ریدر مس ییتند و شمرده شدند و گو میهانفس

 .نگاهش را پنهان کند خبندانی یانداخته رو هیسا ینگران نتوانست

 .مبل نشاند یرا گرفت و رو میهاشانه

 .را در پناه دستان لرزانم گرفتم و چشمانم را بستم سرم

 !امده بودم؟ نجایچه به ا یبرا نم

 !!!عشق؟ ییگدا آمدم

 .بخور -

! ؟یباهام کرد نکارویآب رابه سمتم گرفته بود، کردم: چرا ا وانیچشمانم راباز کرد و نگاه دستانش که ل شیصدا
 ...ایبار گفتم ن هی... من که یباررفته بود هی... تو که 

آرام؟!  یگیم یگرفت: چ خشی یهادست انیتم را در مو تهم کنارم نشست و صور  سریب یهااز حرف جیگ
 !کدوم کار؟

 !!!دمتونیچشمم سرخورد: د یاز گوشه یکرد و قطره اشک دینگاهش را ناام پوزخندم

 ...عز یدید یسرش را تکان داد و گفت: چ کالفه

 ...تو اتاق میکه برد یکرد: همون روز یرا خون شیهادردناک بود که چشم یادیدومم ز پوزخند

 ...شده بودم وونهیبودم درست... حالم خوب نبود، اصال د جیگ من

 .نگاهش دلم را سوزاند غم

که من هنوز  یسقف ریمن... ز یتو خونه دینبا یشدند:ول یصورت ملتهبم جار یومظلومانه رو صدایب میهااشک
 ...دمیکشیتوش نفس م

 .ت کردسرم را به عقب پر  ژنیاز کمبود اکس دمیکه کش یقیعم نفس

 ...آورد که پس زده ادامه دادم: باهاش... باهاش شیدست پ نگران

 .باالرفت امهیگر یمشت شد و صدا میهادست
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 .را مقابل صورتم گرفتم و از ته دل زار زدم دستم

 .بود میهاحرف جیشده، سرباز کردند و او هنوز هم گغده یهاچرک تمام

 !چرا؟

 ...!؟ی!... با چ؟یلبخند زدند: با ک میهااوضاع متشنج شانه نیر ارادر پناه دستانش گرفت و د امشانه

 .زدم: انکار نکن غیزدم و ج شیبه بازو یاو ضربه دمیخودم را کنار کش تیعصبان با

 شده؟ یخوب... تو فقط بگو چ لهیرا باالبرد و گفت: خ شیهادست هراسان

 یچ یدونیو گفتم: خودت م دمیباال کش ینیدم و بچشمانم را پاک کر  نمیآست یدرهم رفت و با گوشه میهااخم
 شده؟

 ...یزیدر چشمانم و گفت: به جون خودت که برام عز دینگاهش چرخ درمانده

 ...من یتو خونه ایبودم با پر زیباال رفت: دروغ نگو... اگه برات عز میصدا

 یباز... عشقمشیبست که باهم یسقف تعهد ریگفتم: ز میهااشک وحسرت ودل زدن انیو در م برخواستم
 .یکردینم

 .دیکشینفس نم گریو اما اون انگار د شدیم نییباال وپا ادیز جانیو ه تیاز عصبان امنهیس یقفسه

 .قصد شکافتن پوستش را داشتند اشقهیشق یهاو رگ شدیهرلحظه کبودتر م صورتش

 !؟یاتاق را از جا کند: چ یوارهایاش دنعره یآنبه

 .بود مانیهاالتهاب نفس انیجنگ م نکیو ا ستادیمقابلم ا یم بلندوبا گا برخواست

 .کردندیمبارزه طلب م یهمانند دوگرگ زخم مانیهاو چشم شدیاز خشم باز و بسته م اشینیب یهاپره

 ؟یگیم ی: چدیاش غرشدهچفت یهادندان نیب از

 !کرد؟یرا انکار م یزیرا به تعجب داد و او چه چ شیرفته رفته جا خشمم

 بودم؟ دهیرا که با چشم د یزیچ

 .زدنش لجم گرفت و حالم بدتر شد یخبریخود را به ب نیا از

تا راحتتر قبول  ستایحداقل مردونه پاش وا ؟یکنیچرا انکار م ؟یکنیم تمیو ناله کردم: چرا اذ دمیلرزیقد م تمام
 .کنم

 ؟یدید یبگو چ قی: دقدیم نشده بود، غراز آن ک یاکه ذره یرا تکان داد و با همان خشم میهاشانه

 .مرده باشم دیقبلش با میکه بخواهم بگو قیدق دیفهمیو او چرا نم رفتندیم یاهیس چشمانم

 .مبل نشاندم یمحکم گرفتم و دوباره رو شیهاشد، دست یکه خال میپا ریز
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بدونم چرا؟ چرا بهم  خوامی: فقط مدمیرا گرفتم و نال اشقهی جانمیب یهابرخواستن داشت که با دست قصد
 ؟یکرد انتیخ

 ...نتیس یرو دیکشیکه... که دست م دمشی: ددیشده تن عقب کش شوکه

 ...صورتت یدستم نشست: رو یرو جشیقرار دادم و نگاه گ راهنشیپ یرا رو دستم

 .صورتش قرار گرفت و او هنوزم شوکه بود یباال رفت و رو دستم

 ...لبت یان: روباشمش دهیکه د کردیفکر نم دیشا

 .برد ورشی زشیرنگ خشم گرفت و دستم را پس زده به سمت م یبه آن نگاهش

 .نظر داشتم ریلبم بود و حرکاتش را ز یمحو رو یتلخند

 .مطب یایم یریگیاالن دست خواهرزنتو م نیزد: کامران هم ادیرا گرفت و فر یاشماره یعصب

 .حرف نزن. زودباش -

 !بکند؟ خواستیار منگاهش کردم و چک شیتشو با

 .بردیآن دختر هم ضربان قلبم را باال م اسم

 .مبل فرود آمدم یکه باز هم از رمق افتاده رو ستمیکردم با یسع

سرعت به طرفم آمد: به خودآورد و به چرخاند،یرا در دستش م میسیتلفن ب یحرکاتم او را که عصب یصدا
 .برم خوامیم

 ؟یفرار کن یخوای: بازم مشیهاعصب ادیدند از فشار زجمع ش شیهارا گرفت و چشم دستم

 داشته باشم؟ تونمیم ی... من با معشوقت چه کار؟یرا بهم فشردم و گفتم: چه فرار میهالب

اش شد و عربده لیکه به هزار تکه تبد دیکوب واریبه د یاعمالش نداشت که تلفن را با چنان قدرت یرو یکنترل انگار
 .جمالت مضخرفو تکرار نکن نیا نقدری: امرا در خود جمع کرد

 .زنگ آمد یدرهم من گذشت تا صدا یاو و فکرها یعصب یهازدنزا در سکوت اتاق و قدماسترس یقیدقا

 ر؟یام یکنیم کاریمرا از جا پراند: چ یو داد بلند دهیکش یطرف در رفت و صدانگاهم کرد و با خشم به یالحظه
 ش؟یزنیچرا م

جاوسط جرات رفتن به سالن را هم نداشتم و همان یو من حت آمدیکامران م دادیخترانه و داد و بد یهیگر یصدا
 احمق؟ یدختره یکرد ی: چه غلطستادمیاتاق با اضطراب ا

 ؟یکرد کاریمن چ یزد: تو با زندگ ادیفر نباریا ریچه شده است و ام گفتیفقط م انیم نیا کامران

کارا  یلی... خیدیدیو نم کسچیتو ه ی... ولریگفت: من دوست داشتم ام شیاههقهق انیکرد و در م هقهق
هر  خواستمی... به خاطر اون دختر...ممیدیدینم یخاطر چکه به دمیفهم شی... تو کامیکردم که به چشمت ب
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غذاتون که تو  ییداد... با قرصا ستمد یخوب یزنت بهونه یطور که شده تو رو مال خودم کنم... حال بد روح
و دق کرد و رفت...  دی... دخوابوندمتونیمارو، م نهیبشه و بب داریتا زودتر ب ختمیریزنت کمتر م یو برا ختمیریم
 ...یشدن به خودتو بهم نداد کینزد یاجازه گهیبعدشم د یول

 .شدمیگذاشتم و چرا داشتم خفه م میبرگلو دست

 .گرفتندیجانم را م فشردندویاتاق از هر جهت مرا م یوارهاید انگار

 .افتادم و از هوش رفتم نیچه شد که برزم دمینفهم

 مرا نداشت؟ یزندگ دنیتحمل د کسچیه چرا

 احساسم؟ یشهیبه ر زدیم شهینبود که هرکس با هرچه که در توانش بود، ت یکاف یبدبخت همهنیا

پوستم  یرو یمواد مذاب به آرام ییو گو سوختی.تنم مزدیشوم حالم را بهم م یهاو نقشه یدیحجم پل نیا
 .دیخزیم

 .سوزانم دوباره بسته شدند یهاو چشم دمیمردانه ند یکلیو ه یدیجز سپ یزیکه باز کردم، چ چشم

 .کردیگوشم عبور م یهااز پرده ییصداها

 .انیکوروش در برابرم نما یبازشدند و چهره گریبار د میهاپلک

 .کنارم نشست و دستم را گرفت یصندل یو او با عجله رو دیپر پلکم

برخواست و درصدد  یجان کندن تا سؤال ذهنم را برزبان آورند و او به آرام میهاحرف زدن نداشتم و مردمک ینا
 .اجابت خواهشم رفت و انگار خودش پشت در حضور داشت

 .دیکش یروسر یکوروش را اشغال کرد و دستش را رو یجا

 .و اما نشد میتا بگوو دهان باز کردم  دیپر نمیریز پلک

نقطه و انتظار داشته  هیبه  یجا و زل بزن هی ینیبش نکهیاز ساکت بودنته.ا کشمیم یزد و گفت: هر چ لبخند
 .بخونن اشتباه محضه روحتیحرفاتو از نگاه ب یباش

 .و نمش را گرفت دیرا کنار پلکم کش انگشتش

نشاند و گره  نهییآ یروبرو یاش برد و با تمام خستگرا انجام داد و مرا به خانه صمیترخ یکارها یهمه خودش
 .دمیکشیخجالت م میاز تار به تار موها یرا باز کرد و من حت میروسر

 .را رنگ کرد مینگاه دستانش کردم که رنگ آماده کرد و موها متعجب

سرم قرار داد  و سرش را مماس نهییها را درآورده، زل زد به چشمان خندانم در آکه تمام شد، دستکش کارش
 .و لب زد: تموم شد

 انیپا


