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 :آتش  جان 
 مقدمه ی  رمان  #آتش _جان 

 
 !آه  که  نبودت  به  من  آتش   جان  زد 

 .سوختم  از  این  عشق  که  تو  را  ب   وفا  کرد 
 دل  به  تو  دادم  که  غمم  برهاب  

 نشوی  تو  همان  کس،  که  به  درد  بکشاب  
 !کاش  که  شود  باز،  که  یک  روز  تو  بیاب   و،  بماب  

 
* 

چنگ  بر  گلو  م اندازم  تا  دستان  بغض   که  گلویم  را  
 !م فشارد  را  از  خود  برانم 

 اما  مگر  زورم  م رسد؟ 
مگر  م شود  عزیزترینم  را  با  چشمان  بسته  و  دستان  

م  نشود؟    رسد  و  ب  جان  ببینم  و  بغض  گریبانگیر
مگر  م شود  او  را  این چنیر   ب  جان  ببینم  و  از  غصه  

م؟   نمیر
 …بغضم  طغیان  م کند 
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از  پس  اشک های  داغ  و  خروشانم،  به  چشمان  
ه  م شوم،  که  روزی  دنیایم  را  در  آنها   بسته ای  خیر

 .نظاره  م کردم 
 .نه  !ب   تو  بودن  کار  من  نیست 
  را  از  من  مگیر 

 
 !آروزی  زندگ

 .من  ب   تو  بودن  را  تاب  نخواهم  آورد 
 !چشم  باز  کن 

 ،یا  چشم  باز  کن  و  دنیای  مرا  به  من  بازگردان 
 !یا  مرا  هم  با  خود  بی  

 
  آتش _جان #

 پارت #۱
 

در  تاریک  و  روش ن  فضا  خود  را  از  جمع  که  القید  و  
ب  خیال  ناخوش  هایشان  را  با  لذب   کاذب  رسکوب  

م کردند  عقب  کشیدم  و  در  حال  که  نفس  نفس  
م زدم  خود  را  روی  اولیر   مبل  که  به  آن  رسیدم  رها  

 .کردم 
صدای  ب  نهایت  بلند  موزیک،  در  و  دیوار  خانه  را  به  

لرزه  درآورده  بود  و  صدای  جیغ  و  هیجان  دخ ی   و  
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پس هاب   که  رسخوش  و  ب  محابا  شادی  م کردند  را  در  
 .خود  گم  م کرد 

لحظه ای  بعد  چشم  از  جمع  گرفتم  و  به  کت   که  با  
 .لیواب   نوشیدب   مقابلم  ظاهر  شد  نگاه  کردم 
 :کنارم  خم  شد  و  با  صدای  خیل  بلندی  گفت 

؟  -  پس  چرا  نشست 
 .بلندتر  از  او،  طوری  که  بشنود  جواب  دادم 

 .خسته  شد م  -
 .خندید  و  با  چشم  به  لیوان  اشاره  کرد 

ه  - ،  خستگیت  هم  در  میر  .بیا  این  رو  بزن  روشن  ش 
 .دستش  را  پس  زدم 

،  دوتای  دیگه  که  به  خوردم  دادی  کار   - نه  کت 
خودش  رو  کرد،  نم خوام  دیگه  بدتر  از  این  شم،  بیا  

 !بریم  دیگه 
من  که  تا  انرژیم  رو  خوب  تخلیه  نکنم  جاب   نم رم،   -

 .گفته  باش م 
کت   من  ساعت  ده  باید  خونه  باشم،  حاال  این  بوی   -

 گند  رو  چیکارش  کنم؟ 
اوه،  حاال  کو  تا  ده؟  تازه  رس  شبه  .قبلش  هم   -

م برمت  خونه ی  خودم،  تا  هم  حالت  جا  بیاد  هم  
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واسه  بوی  گندت  یه  فکری  بکنیم  .خواهشا  دیگه  
یم   .ضدحال  نزن  یه  کم  دیگه  میر

صاف  ایستاد،  موهای  مشک  و  بلندش  را  جمع  کرد  و  
از  یک  طرف  شانه اش  به  روی  سینه  ریخت  و  با  رس  

 .به  پیست  رقص  اشاره  کرد 
 !بیا  وسط  -

وبش  را  م نوشید،  با   و  در  حال  که  جرعه ای  از  مس 
لباس  کوتاه  سفیدش،  خرامان  و  رسخوش  به  جمع  

 !رسخوش تر  از  خودش  پیوست 
نگاه  ب  رمقم  را  از  او  گرفتم  .رسم  را  به  پشت   مبل  تکیه  
دادم  و  در  انتظار  رفی    با  چشمان  خسته  و  نیمه  بازم  

ه  شدم    روی  سقف  خیر
 
 . …به  رقص  نورهای  رنک

 
ساعت   بعد  که  باالخره  کت   کوتاه  آمد  و  مهماب   را  

ترک  کردیم،  به  محض  رسیدن  به  خانه اش،  هرکدام  
،  الیعقل  و  خواب  آلود  روی  

 
از  فرط  مست   و  خستک

 .مبل  رها  شدیم 
 

 پارت #۲
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نم دانم  چقدر  گذشته  بود،  با  صدای  زنگ  گوش   که  
روی  میر   مقابلم  بود  چشمان  خمارم  را  باز  کردم  و  

همانطور  که  به  پهلو  افتاده  بودم،  بدون  اینکه  تکاب   
به  خود  بدهم  به  نام  "مامان  "که  روی  صفحه  

خودنماب   م کرد،  چشم  دوختم  .ب  جواب  
م گذارمش،  و  در  میان  خواب  و  بیداری  صدای  بلند  

و  عصت  اش  ر ا  م شنوم،  صداب   که  چون  ناخن  بر  
آهن  کشیدن  دلم  را  ریش  م کند  و  زانوهایم  را  

 !سست 
من  باید  برم  و  توام  حق  نداری  جلوی  من  و   -"

ی،  فهمیدی؟  فتم  رو  بگیر  " !پیس 
 

مثل  همه ی  وقت هاب   که  م ترسم،  مضطرب  
ناخن هایم  را  م جوم،  گریه  م کنم  و  از  البه الی  در  

ون  م دهد   نیمه  باز  اتاقم،  باب ا  را  م بینم  .نفسش  را  بیر
د  .خسته  و  کالفه؛  رسش  را   و  تکیه اش  را  از  مبل  م گیر

د  و  زیرلب  م گوید   :میان  دستانش  م گیر
هست   چ   میشه؟  بدون  مادر  چیکار  کنه؟  م دوب    -

 چه  بالب   به  رسش  میاد؟ 
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د  و  درحال  که  موهای   مامان  عصت  تر  از  قبل  برم خیر 
ند،  فریاد  رس   لخت  و  بلوندش  را  پش ت  گوشش  میر 

 :م دهد 
 !به  درک  -

قلب  من  تکه  تکه  م شود  و  هر  ذره اش  زیر  پایم  
م افتد  و  بابا،  با  بهت  رس  بلند  م کند  .ناباور  نگاهش  

م کند  و  لحظه ای  بعد  چانه اش  از  خشم  منقبض  
 :م شود  و  از  میان  دندان های  کلید  شده اش  م غرد 

با  این  حرف  ثابت  کردی  که  لیاقت  مادر  بودن  رو   -
نداری  .حیف  اسم  مادر  که  روی  تو  گذاشته  بشه  .تو  
یه  دندون  لق   که  باید  کشید  و  انداختت  دور،  تا  االن  
هم  اگه  تحملت  کردم  به  خاطر  هست   بوده  .وگرنه  تو  
نه  لیاقت  رس  و  همسی  من  رو  داری  نه  لیاقت  مادری  
بچه ی  من  رو،  برو  به  درک ! دیگه  حت   یه  لحظه  هم  

 .نم خوام  ب بینمت 
از  جایش  بلند  م شود  و   درحال  که  رگ های  گردنش  
ون  زده اند  به  طرف  در  اشاره  م کند   از  عصبانیت  بیر

ند    :و  فریاد  میر 
ون  -  !برو  گمشو  از  خونه ی  من  بیر
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 !مامان  رفت 
یک  “به  درک  ”گفی    و  شکسی    قلب  من،  مجوزی  

شد  برای  آزادی اش؛  رفت  و  به  قول  خودش  از  قفس  
 !رها  شد 

 
 پارت #۳

 
 

 !مامان  رفت 
یک  “به  درک  ”گفی    و  شکسی    قلب  من،  مجوزی  

شد  برای  آزادی اش؛  رفت  و  به  قول  خودش  از  قفس  
 !رها  شد 

و  من  آن  شب  تلخ  کذاب   را  رس  بر  سینه ی  بابا  
گذاشتم،  با  دستان  کوچکم  همه ی  دنیایم  را  درآغوش  

 . ...گرفتم  و  آنقدر  گریستم  تا  به  خواب  رفتم 
 

با  صدای  دوباره ی  زنگ  گوش   از  خواب  بیدار  شدم  .
به  سخت   چشم  باز  کردم  و  در  همان  حالت،  باز  هم  

نام  ”مامان  ’‘را  دیدم  که  روی  صفحه  خودنماب   
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  کنار  
 
م کرد،  با  این  تفاوت  که  این بار  قلب  رسخ  رنک

 !اسمش  جا  خوش  کرده  بود  و  با  عشق  برایش  م تپید 
تکاب   به  بدن  کوفته ام  دادم  و  برخاستم  .گوش   را  
 :بردا شتم،  صدایم  را  صاف  کردم  و  جواب  دادم 

 .جانم  مامان،  سالم  -
؟  گوشیت  رو   - وای  هست   هیچ  معلوم  هست  کجاب 

 چرا  جواب  نم دی؟ 
 :متعجب  گفتم 

 !گوشیم  رو؟  !جواب  دادم  که  -
 .با  حرص  ادامه  داد 

االن  بله،  دو  ساعت   مادرجون  اینا  دارن  بهت  زنگ   -
نن  جواب  نم دی  مجبور  شدن  به  ما  زنگ  بزنن   …میر 
زیرلب  وای  ب  صداب   گفتم  لبم  را  به  دندان  گرفتم  و  

 .آرام  بررسم  کوبیدم 
م،  مگه  قرار   - کجاب   تو؟  هست   دارم  از  نگراب   م میر

،  کجاب   بهت  میگم؟   نبود  ساعت  ده  خونه  باش 
چشم  از  ساعت  روی  دیوار  که  دوازده و نیم  بامداد  را  
مگیر   از  دروغ هایم،  گفتم   :نشان  م داد  گرفتم  و  رس 
وای  مامان  ببخشید  توروخدا،  اینقدر  غرق  درس   -

خوندن  و  تست  زدن  شدیم  که  به  کل  زمان  رو  
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فراموش  کردم  .گوشیم  هم  سایلنت  بود  االن  رفتم  
 .رسوقتش  که  خودت  زنگ  زدی 

 
 پارت #۴

 
ه ی  رس  به  هوا،  خیل   - خدا  بگم  چیکارت  نکنه  دخی 

 .خب  االن  به  سپهر  زنگ  م زنم  بیاد  رساغت 
مامان  اال ن  دیگه  دیر  وقته  نمیشه  شب  رو  اینجا   -

 .بمونم؟  خیل  خسته ام  خوابم  میاد 
 :سکوت  کرد  و  ملتسمانه  ادامه  دادم 

 .مامان  توروخدا  اجازه  بده  -
ون  داد   .نفسش  را  با  حرص  بیر

خیل  خب،  مواظب  خودت  باش،  خودم  به  مامان   -
 .خی   م دم  که  شب  اونجا  م موب   .خداحافظ 

 .با  خوشحال  خندیدم 
ین  مامان  دنیا،  خداحافظ  -  .قرب ونت  برم  بهی 

گوش   را  قطع  کردم  و  از  اینکه  مجبور  نبودم  با  وضع  
 .آشفته ام  به  خانه  بروم  نفس  آسوده ای  کشیدم 

کت   که  با  صدای  من  بیدار  شده  بود،  کوسن  را  زیر  
 :رسش  جابجا  کرد  و  خواب  آلود  گفت 

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

 چته  بابا؟  م ذاری  کپمون  رو  بذاریم؟  -
تماس های  از  دست  رف ته  را  چک  کردم  و  طلبکار  

 .جواب  دادم 
بفرمایید  کت   خانم،  اینم  از  دسته  گل  جنابعال  !من   -

باید  ساعت  ده  م رفتم،  خونه  که  نرفتم  هیچ؛  حت   
یادم  رفته  بهشون  خی   بدم  و  اینقدر  غرق  خواب  

بودم  که  متوجه  تماس هاشون  هم  نشدم،  بیچاره  
 .مادرجون  اینا  کل  نگرانم  شدن 

 .بگیر  بکپ  بابا  حال  داری  -
 و  درحال  که  ادایم  را  درم آورد  با  دهان  کج  

مادرجون  اینا  ”را  تکرار  کرد  و  پشتش  را  به  طرفم  ’‘
 .کرد 

زیرلب  بیشعوری  نثارش  کردم  دوباره  دراز  کشیدم  و  
 .به  خواب  رفتم 

و  خدا  م داند  فردای  آن  روز  که  به  خانه  رفتم،  چقدر  
از  دروغ هاب   که  به  مادرجون  گفتم  عذاب  وجدان  

داشتم،  و  چقدر  از  قربان  صدقه  رفی   ها  و  نگاه  
مگیر   و  خجالت زده  شدم  و  از  رفی    به   مهربانش،  رس 

؛  پشیمان   !میهماب 
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 پارت #۵
 

؛  چقدر  ساده  و  دوست داشتت   
 
گاه  دیدمان  به  زندگ

 .م شود 
 هایمان  عبور  

 
  از  روزمره گ

 
آن  هنگام  که  به  سادگ

  غرق  م شویم  و  
 
نم کنیم  و  با  آرامش،  در  دریای  زندگ

 .لذت  م بریم 
درست  مثل  لذت  خوردن  یک  فنجان  چای  داغ  پشت  

 !پنجره،  هنگام  تماشای  باران 
یا  شاید،  گرمای  آفتاب  لذتبخش  بهاری؛  در  طبیعت   

دن  به  صدای  پرندگان   !زیبا  و  گوش  سی 
 …و  گاه  بسیار  ساده تر 

  گاه،  دیدن  یک  حال   خوب  است 
 
  ،زندگ

و  لبخندی  که  چون  شکوفه های  بهاری؛  بر  لب  آنهاب   
 .م نشیند،  که  دوستشان  داریم 

  ذره ی  کاه  است،  
 
و  همانجاست  که  درمیابیم؛  زندگ

 !که  کوهش  کردیم 
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  را  
 
عد  زندگ

ُ
و  ای  کاش  م شد  همیشه  از  این  ب

نگریست،  و  در  همیر   خوش  های  اندک  غرق  شادی  
 .م شدیم 

 
 

بعد  از  اینکه  مادرجون  برای  رصف  شام  صدایم  زد،  از  
خانه  رفتم  و   ون  آمدم؛  به  طرف  آشی   اتاق  ک ه  بیر

  
 
لحظه ای  کنار  اپن  ایستادم  و  با  لذت،  به  جریان  زندگ

 !نگاه  کردم 
ی  در  خانه  پیچیده  بود  و   عطر  خوش  قورمه سی  

مادرجون  ایستاده  کنار  کابینت،  درحال  ریخی    ترش   
از  دبه ی  کوچکش  در  کاسه  بود  و  باباجون  پشت  میر   

 .نشسته  و  کاسه های  ماست  را  پر  م کرد 
اق  و  خندان  قدم  به  داخل  برداشتم   .قی 

ین  پدربزرگ  و  مادربزرگ  دنیا  -  !خسته  نباشیر   بهی 
هردو  با  لبخند  رس  بلند  کردند،  و  باباجون  جواب  

 .داد 
ین  نوه ی  دنیا  -  !مونده  نباش   بهی 

با  خنده  جلوتر  رفتم  .صندل  را  عقب  کشیدم  و  کنار  
 .او  که  در  راس  میر   نشسته  بود،  جای  گرفتم 
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مادرجون،  دو  کاسه ی  کوچک  ترش   را  روی  میر   
 .گذاشت  و  نگران  به  من  نگاه  کرد 

م  یه  زنگ  به  سپهر  بزن  ببیر   کجا  موند  .مردم   - دخی 
از  دلشوره،  یه  ساعت  پیش  گفت  ده  دقیقه  دیگه  

 !م رسه 
 

 پارت #۶
 

،  صدای  باز  شدن   چشم  گفتم  و  به  محض  برخاسی  
 .درحیاط  و  ماشیر   را  که  شنیدم،  دوباره  نشس تم 

 .مثل  اینکه  اومد  مادرجون  -
باباجون  که  دومیر   کاسه ی  ماست  را  پر  کرده  بود  و  

 :رویش  نعنا  م ریخت،  گفت 
-   ، بفرما  خانم،  تو  هم  که  همیشه ی  خدا  نگراب 

 .ته تغاریت  هم  رسید 
مادرجون  درحال  که  دیس  را  از  روی  کابینت  

م برداشت،  زیرلب  خدا  را  شکر  کرد  و  مشغول  
 .کشیدن  برنج  شد 

کم  بعد  دیس  پر  از  برنج  را  روی  میر   گذاشت  و  با  
 .چشم،  به  یخچال  که  پشت  رسم  بود  اشاره  کرد 
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مادر  اون  پارچ  دوغ  و  ساالد  رو  هم  از  توی  یخچال   -
 .در  بیار 

چشم  گفتم  و  بلند  شدم  .پارچ  دوغ  را  روی  میر   
گذاشتم  و  ساالد  را  هم  برداشتم  .درب  یخچال  را  

،  ظرف  ساالد  را  باال  آوردم  و   بستم  و  قبل  از  نشسی  
 .با  لذت  آن  را  بوییدم 

ی   - م  واسه  قورمه سی   وای  مرش  مادرجون،  من  م میر
ازی   !با  ساالد  شیر

او  که  پشتش  به  من  بود  و  ظرف  خورشت  را  پر  
 .م کرد،  با  لبخند  رسش  را  به  طرفم  برگرداند 

نوش  جونت  عزیز  دلم،  واسه  تو  درستش  کردم   -
 .دیگه 

ون   دوباره  تشکر  کردم  و  با  صدای  سالم  سپهر  که  بیر
 مان  به  سمتش  

 
خانه  ایستاده  بود،  نگاه  همک آشی  

کشیده  شد  .جواب  سالمش  را  دادیم  و  مادرجون  
 :پرسید 

 چرا  اینقدر  دیر  کردی  پس؟  -
و  او  درحال که  به  طرف  اتاقش  م رفت،  باصدای  

 :نسبتا  بلند  و  کشیده  جواب  داد 
 !ترافیـک  -
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لیوان ها  را  از  روی  کابینت  برداشتم  و  ر وی  میر   چیدم  .
رسجایم  که  نشستم،  سپهر  بعد  از  تعویض  لباس،  

خانه  آمد  و  ب  مقدمه،  جدی  و   دوباره  به  آشی  
 :تهدیدوار  گفت 

م  !ببینیر   گ  بهتون  گفتم  -  !آخرش  من  میر
من  و  باباجون  متعجب  نگاهش  کردیم  .مادرجون  

 :مالقه  به  دست،  به  طرفش  چرخید  و  با  ترس  پرسید 
 !کجا؟  -

صندل  مقابل  باباج ون  را  عقب  کشید  و  نشست  .
قاشق  و  چنگالش  را  به  دست  گرفت  و  رو  به  

 .مادرجون  لبخند  زد 
 !قربون  تو  و  دسپختت  -

باباجون  پق   کرد  و  با  چشمان  بسته  رسش  را  آرام  
 .تکان  داد  و  مادرجون  هم،  آسوده  نفس  کشید 

 .خدانکنه  بچه  !خدا  بگم  چیکارت  نکنه  ترسوندیم  -
 

 پارت #۷
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سپهر  بلند  خندید  و  کف  گیر  پر  از  برنج  را  در  
 .بشقابش  خال  کرد 

 چرا  ترسیدی؟  فکر  کردی  کجا  م خوام  برم؟  -
مادرجون  بدون  حرف  و  با  حرص،  رسی  تکان  داد  و  
دو  ظرف  خورشت  را  روی  میر   گذاشت  .مقابل  من  

 .نشست  و  همه  مشغول  خوردن  شدیم 
 

 !کاش  مینا  و  پارسا  و  همایون  هم  بودن  -
 

لقمه ام  را  قورت  دادم  و  به  چشم های  غمگیر   
مادرجون،  که  دورشان  چیر   خورده  بود  و  اشک  

  .درونشان  م رقصید،  نگاه  کردم 
بابا  اینا  که  همیر   یک  دو  هفته  پیش  اینجا  بودن،  به   -

 این  زودی  دلتنگ  شدی؟ 
با  گوشه ی  رورسی  اشک  در  حال  سقوطش  را  پاک  

 .کرد 
چیکار  کنم  مادر؟  دلتنگم  دیگه  !این  یک  دو  روز   -

اینجا  بود نشون  هم  دردی  رو  دوا  نم کنه  .بچه هام  
،  هنوز  بعد  این  ده،   همه  جز  مینا  اینجا  کنارم  هسی  

 .دوازده  سال  به  دوریش  عادت  نکردم 
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ون  دادم  و  باباجون،  به   ،  نفسم  را  آرام  بیر با  ناراحت 
 .آرام  به  او  تس   زد 

بسه  خانوم  !بذار  این  بچه  غذاش  رو  بخوره  .این   -
مثل  ما  عادت  به  آبغوره  گرف ی   های  دم  به  دقیقه ی  تو  

 .نداره 
و  او  دوباره  اشک هایش  را  پاک  کرد  و  مرا  خطاب  قرار  

 .داد 
م،  بخور  نور  دیده  !تو  که  پیشم  باش    - بخور  دخی 
باز  غنیمته،  بلکه  به  بهونه ی  تو  اونا  رو  هم  بیشی   

 .ببینم 
نگاه  قدرشناسانه  نثار  هر  دو  کردم  و  چون  همیشه؛  

اف  کردم،  که  چقدر  دوستشان  دارم   !در  دل  اعی 
لحظه ای  بعد  مشغول  خوردن  شدم  و  مادرجون  

 .این بار  رو  به  سپهر  کرد 
ی  بهت  بگم   - راست   مادر،  چندروزه  م خوام  یه  چیر 

وقت  نشده  .چند  وقت  پیش  تو  روضه ی  خانم  
صدیق   یه  دخی   دیدم  ماه  !راجع بهش  تحقیق  هم  

کردم،  یه  پارچه  خانومه،  همه  چ   تموم  و  
 .خونواده دار 

 .ذوق  زده  خندیدم  و  به  سپهر  نگاه  کردم 
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 پارت #۸

 
 

 !وای  مبارکه  .پس  یه  عروش  افتادیم  -
با  لبخند  نیم نگاه  به  من  انداخت  و  مقداری  

 .خورشت  روی  برنجش  ریخت 
ی  که   - نه  مامان،  نم خوام  .فکر  نکنم  همچیر   دخی 

  پیدا  بشه  .از  اون  گذشته  فعال  هم  زوده 
 
 .تو  میک

بچه  جون؛  اول  ب چش،  بعد  بگو  ب   نمکه  !تو  مگه   -
  خوب  نیست  و  نم خوام؟ 

 
 دیدیش  که  ندیده  میک

 .باباجون  ادامه ی  حرفش  را  گرفت 
  کجا  زوده؟  پس  بیست  و  هفت،  هشت   -

 
میشه  بک

 .سالته،  از  وقتش  هم  گذشته 
 .لقمه اش  را  قورت  داد  و  ب  تفاوت  جواب  داد 

تعارف  که  ندارم  باهاتون،  من  زن  بخوام  خودم   -
ی  که  من  بخوام  اصال  پیدا   میگم  .گفتم  که  د خی 

 .نمیشه 
 .باباجون  پوزخند  زد 

 !رقاصه  نم تونست  برقصه،  م گفت  زمیر   کجه  -
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 :و  رو  به  مادرجون  ادامه  داد 
خانم  من  که  دیگه  کاری  به  کارش  ندارم  .خودت   -

 !م دوب   و  پست 
 .مادرجون  رسی  تکان  داد  و  ملتمسانه  نگاهش  کرد 

بابات  راست  میگه  بچه،  زبونمون  م و  درآورد  از  بس   -
التماست  کردیم  .بیا  و  آرزوی  دوماد  شدنت  رو،  رو  

 .دلم  نذار 
سپهر  قاشقش  را  در  بشقاب  انداخت  و  به  پشت   

صندل  تکیه  داد،  به  هردوی  آنها  نگاه  کرد  و  با  لحت   
 :آرام  گفت 

د   آخه  مادر  من،  پدر  من،  قربونتون  برم  مگه  عهد   -
بوقه  که  تو  در  و  همسایه  و  روضه  واسم  زن  پی دا  

؟  هر  وقت  وقتش  شد  و  دخی   مورد  عالقه ام  رو   کنیر 
تون  م کنم  .خواهش  م کنم   پیدا  کردم،  خودم  خی 

 !دیگه  کشش  ندین 
مادرجون  آه  کشید  و  او  ب  خیال،  نگاهش  را  روی  

 .میر   چرخاند 
ی  المصب  هم  که  با  همه  چ    - این  قورمه  سی  

 خوشمزه  است  .هست   به  نظرت  با  چ   ادامه  بدم؟ 
 .نگاه  به  میر   انداختم  
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اوم …؛  به  نظر  من  اول  با  ساالد  عالیه،  بعد  پیاز،   -
 .بعد  هم  ماست  و  ترش  

در  حال که  قاشقم  را  پر  م کردم  و  به  طرف  دهانم  
 .م بردم،  خندیدم  و  ادامه  دادم 

نده ی  نهاب   خودب   -  !ول  بازم  تصمیم  گیر
 

 پارت #۹
 

 .نگاه  متفکری  به  میر   انداخت  و  آرام  رسش  را  تکان  داد 
 .خ وبه  !نظر  خودم  هم  همینه،  ابرو  کتلت   -

 .با  حرص  نگاهش  کردم  و  یک  ابرویم  را  باال  دادم 
 !خودب   -

-  
 
 !تو  که  راست  میک

مثل  خودم،  با  ابروی  باال  رفته  نگاهم  کرد  و  با  
خنده اش،  مرا  هم  به  خنده  وا  داشت  .دستش  را  به  
طرف  بشقاب  کوچک  که  وسط  میر   بود  دراز  کرد،  
تکه ای  پیاز  قرمز  بر داشت  و  کنار  غذایش  گذاشت،  

 .سپس  لقمه ای  به  دهان  گذاشت 
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احتمه  تا  ظهر   - راست   مامان،  من  فردا  روز  اسی 
م خوام  راحت  بخوابم  .لطفا  مهموب   جمعه ات  رو  

 .بذار  واسه  شام 
 :مادرجون  که  مشغول  خوردن  ماست  بود  جواب  داد 

ی  نیست  .هست   شنبه   - این  هفته  از  مهموب   خی 
امتحان  داره،  درسش  زیاده،  شلوغ  باشه  نم تونه  

 .درس  بخونه 
مقداری  ساالد،  پشت  بند  لقمه اش  به  دهان  گذاشت  

 :و  گفت 
احتمه  با  رس   - خوبه  واال  !من  هر  جمعه  که  روز  اسی 
و  صدای  نوادگانتون  باید  پاشم؛  اونوقت  به  خاطر  این  

،  مهموب   همیشگیت  رو  کنسل  کردی   .ابرو  کتلت 
لقمه ام  را  پشت  دندان هایم  نگه  د اشتم  و  با  دهان  پر  

 :و  تقریبا  بسته  گفتم 
غذات  رو  بخور  حسود  خان ،  حرص  نخور،  موهای   -

 خوشگلت  م ریزه  کچل  میش   ها؟ 
 .لیوانش  را  از  دوغ  پر  کرد 

 اینقدر  نمک  نریز  خانوم،  روده  بر  م شیم  ها؟  -
بلندتر  خندیدم  .لیوان  دوغ  را  رس  کشید  و  مشغول  

 .رصف  غذا  شدیم 
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*** 

 
 ،  آنجا  آغاز  م شود  که  ما  

 
و  قسمت  تلخ  زندگ

 !نم دانیم 
 هایمان  

 
روزی  از  همان  روزها،  که  غرق  در  روزمره گ

  را  ساده  م پنداریم 
 
 .زندگ

همان  روزهای  آرام  و  به  ظاهر  معمول؛  که  ما  
نم دانیم  و  ناخواسته  و  ندانسته،  رسنوشتمان  را  تا  

 !ابد؛  رقم  م زنیم 
 
 
 

بعد  از  اتمام  کالس  با  کت   و  چندتا  از  بچه های  دیگر،  
درحال  که  رسخوش  م خندیدیم  به  حیاط  آمدیم  و  

در  حال  رفی    به  طرف  نیمکت ها  بودیم  که  مرجان  با  
 :شیطنت  گفت 

بچه ها  کامران  مجد  رو  ببینیر   چطور  داره  نگاهمون   -
 .میکنه 
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 پارت #۱۰
 
 

 .کت   خندید 
ه،  عجب  هیکل   -

َ
ه  بیچاره  .ا بذار  نگاه  کنه  فیض  بی 

 !ورزشکاری  هم  داره  المصب 
 :شیوا  خندید  و  ادامه  داد 

اون  بیچاره  است؟  !برو  بابا،  کل  دانشگاه  ازش   -
  …حساب  م برن  .م گن  خیل  خرپوله  و 

 .این بار  نرگس  با  هیجان  میان  حرفشان  پرید 
 .وای  ساکت  شیر   بچه ها  .داره  میاد  طرفمون  -

من  که  جلوتر  از  آنها  قدم  برم داشتم،  برگشتم  و  به  
ه  شده  بودند،   آنها  که  ذوق زده  به  کامران  خیر

 .ب  تفاوت  نگاه  کردم 
ول  کنیر   بابا،  حاال  کیه  مگه؟  بیاین  دیگه  محلش   -

 !نذارین 
،  کامران  با  فاصله ای  اندک،   و  به  محض  برگشی  

سینه به سینه  مقابلم  ظاهر  شد  و  نم دانم  چرا  با  نگاه  
 .به  صورتش،  دلم  به  یکباره  فرو  ریخت 
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شاید  چون  از  آن  دست  چهره  و  تیپ ه اب   بود  که  
همیشه  از  آنها  م ترسیدم  و  حس  خوب   به  چنیر   

 .افرادی  نداشتم 
 

نگاه  به  موهای  مشک  بلند  و  گوجه ای  بسته اش  
انداختم  .دست   به  ریش  سیاه  و  بلندش  کشید  و  با  

 :پوزخندی  تمسخرآمیر   و  آغشته  به  کی   گفت 
 چوپون  نم خواین؟  -

با  توهیت   که  کرد،  و  خنده های  بلند  و  مسخره ی  
دوستانش،  که  خود  را  به  شکل  و  شمایل  او  درآورده  

بودند،  لحظه ای  خون  به  مغزم  نرسید  و  باصدای  بلند  
 :و  عصت   جواب  دادم 

 !سگ  م خوایم  -
انه اش  محو   در  یک  چشم  به  هم  زدن،  لبخند  متکی 

ه اش،  از  فرط   شد  و  فکش  منقبض؛  و  صورت  سی  
 .عصبانیت  رسخ  و  سیاه  شد 

 .یک  از  دوستانش  عصت   دستش  را  باال  آورد 
هوی،  چه  زری  زدی  تو؟  م فهم  با  گ  داری  حرف   -

؟   م زب 
 :عصت   تر  از  قبل  گفتم 
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ام  کرد  جوابش  رو   - هر  خری  م خواد  باشه  !ب   احی 
 .گرفت 

پسک  با  عصبانیت  به  طرفم  گام  برداشت  .کامران  
د،  دستش   بدون  اینکه  نگاه   خشمگینش  را  از  من  بگیر

را  مقابلش  سد  کرد،  نگهش  داش ت  و  از  میان  
ه  در  چشمانم،  غرید   :دندان های  کلید  شده اش،  خیر

 !دارم  برات  -
 !هیچ  غلط  نم توب   بکت   -

 .خشمگیر  تر  از  قبل  ادامه  داد 
ام  به  من  چه   - حاال  م بیت   !نشونت  م دم  ب  احی 

 .تاواب   داره 
 

 پارت #۱۱
 

 .با  این  حرف،  جری تر  شدم  و  تیر  خالص  را  زدم  
ه  !هیچ  غلط   -   که  زیاد  پارس  م کنه  گاز  نم گیر

 
سک

 !نم توب   بکت  
و  بدون  اینکه  اجازه ی  حرف  زدن  به  او  بدهم،  فورا  از  

آنجا  دور  شدم  .به  نیمکت  که  رسیدم،  برگشتم  و  
نگاه  به  پشت  رس  انداختم  .کامران  برگشته  بود  و  
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ها  از   ه  مرا  م نگریست  .و  دخی  هنوز،  عصت   و  خیر
 .ترس  همانجا  خشکشان  زده  بود 

 شان  زدم  و  باحرص  نشستم  .
 
پ وزخندی  به  ب  عرضک

نفش  عمیق  کشیدم  و  رسم  را  باال  گرفتم  و  به  بید  
مجنون  باالی  رسم،  که  نور  ب  رمق  آفتاب  پاییر   را  از  
 .میان  برگ هایش  به  صورتم  م تاباند،  چشم  دوختم 
و  ای  کاش  من  هم  آن روز،  مثل  آنها  الل  م شدم  و  

هیچ گاه،  با  حیواب   به  نام  کامر ان  مجد  دهان  به  دهان  
 !نم شدم 

 
 
 

ساعت   بعد،  که  در  ماشیر   کت   کنارش  نشسته  بودم؛  
ب   توجه  به  رسزنش هایش،  که  چرا  آنگونه  با  کامران  
 .حرف  زده  بودم،  به  خیابان  و  آدم هایش  نگاه  م کردم 

خره  با  تو  دارم  حرف  م زنم  ها،  گل  که  لقد   -
نم کنم  !با  توام،  م گم  چرا  اون  حرف ها  ر و  زدی؟  
نشنیدی  م گن  خیل  خطرناکه  و  به  راحت   از  آدم  

  نم گذره؟ 
ون  دادم  و  به  طرفش  برگشتم   .نفسم  را  با  حرص  بیر
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هیچ  غلط  نم تونه  بکنه  .مگه  شهر  هرته؟  یه  زری   -
 .زد  جوابش  رو  گرفت 

درحال  که  نگاهش  به  روبه رو  بود،  دنده  را  عوض  کرد  
 :و  گفت 

غلط  م کنه  یا  نم کنه  م مرد ی  جوابش  رو   -
 نم دادی؟ 

وای  کت   تو  غرور  نداری  واقعا؟  بهمون  توهیر   کرد،   -
 م فهم؟  تو  بهت  برنخورد؟ 

 .شانه هایش  را  ب  تفاوت  باال  انداخت 
؟  شوچ   کرد  خب  .خواست  رس   - چه  توهیت 

 .صحبت  رو  باز  کنه 
جور  دیگه ای  هم  م شه  رس  صحبت  رو  باز  کرد  . -
 انگار  خوشت  میاد  کش  گوسفند  خطابت  کنه،  نه؟ 

 .خندید 
آره،  چشه  مگه؟  گوسفند  به  این  نازی !تو  دوست   - 

 نداری؟ 
 .سفیهانه  نگاهش  کردم 

،  با  روانم  بازی  نکن  لطفا  -  !بسه  دیگه  کت 
 

 پارت #۱۲

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

 
دستم  را  روی  قلبم،  که  در  حال  تیر  کشیدن  بود  

 :گذاشتم  .محکم  فشارش  دادم  و  ادامه  دادم 
وع  شد  -  .باز  این  درد  لعنت   رس 

 .از  بس  الک  خودت  رو  حرص  م دی  دیوونه  -
 .به  ساعت  گوش   نگاه  کردم 

ب  خیال،  مهم  نیست  .االن  هم  زودتر  من  رو   -
 .برسون،  کالس  زبانم  دیر  شد 

 :درحال  که  از  آینه ی  جلو،  عقب  را  م پایید،  گفت 
 چشم  مادمازل  !امر  دیگه ای  نیست؟  -

 .با  پرروب   خندیدم 
 .نه  فعال  امری  نیست  -

با  نگاه  چپ  و  پ ررو  گفی    زیر  لبش،  بلندخندیدم  و   
دوباره  چشم  به  تماشای  خیابان  همیشه  شلوغ  

  .دوختم 
 

*** 
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سیت   پر  از  فنجان  را  روی  کابینت  گذاشتم  .مشغول  
ریخی    چای  شدم  و  با  لبخند،  به  رس  و  صدا  و  
دم   .خنده های  جمع  دوست  داشتت  ام  گوش  سی 

داب   سعید  و  خاله  مریم،  که  هردو  بزرگی   از  مامان  
ب ودند،  و  داب   سینا  و  خاله  نیلوفر،  به  همراه  همس  و  
بچه هایشان،  همه  آمده  بودند  و  امشب  خانه  به  کل  

  .شلوغ  شده  بود 
آخرین  فنجان  چای  را  هم  پر  کردم  و  در  سیت   

گذاشتم  .دست   به  شالم  کشیدم  و  سیت   را  برداشتم  
ون  رفتم  خانه  بیر  .و  از  آشی  

به  پذیراب   که  آمدم،  سیت   را  روی  میر   چوب   وسط  
گذاشتم  و  کنار  مادرجون  روی  مبل  دونفره ی  کرم  

رنگ  نشستم  .خاله  نیلوفر  فنجاب   چای  از  سیت   
 .برداشت  و  با  خنده  به  طرف  ریحانه  گرفت 

ریحان  جان  م دونست   این  هست   ما  پزشک  قبول   -
 شده؟ 

ریحانه  تکیه اش  را  از  پشت   مبل  گرفت،  فنجان  را  
 .گرفت  و  محجوبانه  لبخند  زد 

یک  م گم  -  .و اقعا؟  چقدر  عال،  تی 
 :با  لبخند  تشکر  کردم  و  او  ادامه  داد 
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من  که  دو  ساله  پشت  کنکورم  .فقط  دارم  م خونم   -
 .که  دولت   قبول  شم 

 
 پارت #۱۳

 
مادرجون  به  امیدخداب   گفت  و  ریحانه،  خطاب  به  او  

 :و  باباجون  گفت 
یک  میگم  بهتون،  ماشالل  نه   - حاج  آقا،  حاج  خانم  تی 

تنها  بچه ها،  بلکه  نوه هاتون  هم  باهوش  و  تحصیل  
 .کرده اند 

ی  بگویند،  داب   سینا،  که  کنار   قبل  از  اینکه  آنها  چیر 
همسش  نگار  نشسته  بود،  دست   به  ته  ریشش  کشید  

 :و  گفت 
 .البته  سپهر  از  هممون  باهوش تره  -

وع  کرد  به  قهقهه  زدن  .ریحانه  با  تعجب  به   و  بعد  رس 
داب   سینا،  و  بعد  با  تردید  به  جمع  خندان  نگاه  کرد  .

سپهر  جرعه ای  از  چایش  را  نوشید  و  دستش  را  به  
 .گردن  ایلیا  پس  ده  ساله ی  داب   سعید  انداخت 

تعجب  نداره  که  راست  م گه،  من  چهارتا  لیسانس   - 
 .و  فوق  لیسانس  از  دانشگاه  تهران  دارم 
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ت  لبخند  زد   .ریحانه  با  حیر
 !واقعا؟  !چه  عال  -

 :این بار  داب   سعید  جواب  د اد 
ین های  دانشگاست،  فقط  وقت    - آره  یک  از  بهی 

رتبه ی  کنکورش  رو  واسش  فرستادیم  فکر  کرد  رمز  
 !شارژ  ایرانسله 

 
از  لحن  بامزه ی  داب   سعید  خنده ام  گرفت  و  کل  جمع  

به  همراه  خود  سپهر  زیر  خنده  زدند  و  ریحانه  با  
 .تعجب  به  خاله  نیلوفر  نگاه  کرد 

؟  -  وا  !نیلو  رس  کارم  گذاشتیر 
س ارا  دخی   بزرگ  خاله  مریم،  که  سه  سال  از  من  

بزرگی   بود  و  کنار  خواهرش  آوا،  و  عسل  دخی   داب   
ستاب   بودند،  نشسته  بود  با   سعید،  که  هردو  دبیر

 :خنده  جواب  داد 
 .نه  بابا  رس  کار  چیه؟  راست  م گیم  -

ضا،  شوهر  خاله  نیلوفر  با  اخم  مصنوع   این بار  علیر
 :گفت 

 اذیت  نکنیر   دیگه  .غری ب  گیر  آوردین؟  -
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خاله  درحال  که  سورن،  پس  پنج  ساله اش  را  کنار  
 .خود  م نشاند،  با  خنده  به  ریحانه  نگاه  کرد 

ریحان  جان،  رفته  دانشگاه  .یعت   بعد  چندسال   -
پشت  کنکور  بودن،  آزاد  حسابداری  خوند  و  بعد  فوق  

 .دیپلم  هم  که  دیگه  ادامه  نداد 
 :سپس  زن داب   مرضیه  هم  خطاب  به  او  ادامه  داد 

عزیزم  سپهر  برعکس  بقیه،  اصال  به  درس  و  دانشگاه   -
 .عالقه ای  نداره 

 
 پارت #۱۴

 
ریحانه  آهاب   گفت  و  درحال  که  به  سپهر  نگاه  

 .م کرد،  مشغول  نوشیدن  چای  شد 
با  نگاه  به  خاله  مریم،  که  دور  از  جمع  کنار  

شوهرش  عمو  محمود،  گوشه ی  سالن  ایستاده  بود  و  
به  مکالمه ی  تلفت  اش  گ وش  م کرد،  از  میان  جمع  

خانه   شاد  و  همیشه  شلوغمان  برخاستم  و  به  آشی  
 .رفتم 
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مادرجون  که  اندگ  قبل  آمده  بود  و  پشت  میر   نشسته  
ی  خوردن  پر  م کرد،  با  ورود  من   و  سبدها  را  از  سی  

 .رس  بلند  کرد 
م  قربون  دستت،  سیب  زمیت  ها  رو  هم  بزن،   - دخی 

 .نسوزه 
چشم  گفتم  و  به  طرف  اجاق  رفتم  .قاشق  چوب   را  
 هاب   شدم  

برداشتم  و  مشغول  هم  زدن  سیب  زمیت 
 .که  با  شعله ی  مالیم  در  حال  رسخ  شدن  بودند 

خانه  آمد  . ی  نگذشت  که  سپهر  هم  به  آشی   چیر 
مستقیم  به  طرف  من  آمد  و  در  حال  که  به  

سیب زمیت  های  رسخ  شده ی  داخل  بشقاب  ناخونک  
م زد،  به  کابینت  تکیه  داد  و  خطاب  به  مادر جون  

 :پرسید 
ه  کیه  نیلو  برداشته  باخودش   - مامان  این  دخی 

 آورده؟ 
مادرجون  که  پشتش  به  ما  بود،  فورا  رسش  را  به  طرف  

ما  چرخاند  و  دستش  را  به  نشانه ی  سکوت  روی  
 .بیت  اش  گذاشت 

هیس  !آروم تر  بچه،  زشته  یه  وقت  م شنوه  . -
 .خواهرزاده ی  شوهرشه  دیگه 
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سپهر  چند  دانه ی  دیگر  سیب زمیت   به  دهان  گذاشت  
 .و  صدایش  را  پاییر  تر  آورد 

ضاست،  میگم  چرا   - م دونم  خواهرزاده ی  علیر
 برداشته  با  خودش  آوردتش  اینجا؟ 

ی  بگوید،  خاله  نیلو  هم  به   قبل  از  اینکه  مادرجون  چیر 
ما  پیوست،  مقابل  سپهر  ایستاد  و  با  خنده  و  آرام  

 :گفت 
 سپهر  ریحانه  رو  دیدی؟  -
 :چشمک  زد  و  ادامه  داد 

 چطوره؟  -
 .سپهر  متعجب  نگاهش  کرد 

 !چ   چطوره؟  -
 .خودت  رو  به  اون  راه  نزن،  دخی   خوبیه  -

سپهر  چشمانش  را  ریز  کرد  و  نگاه  عاقل  اندرسفیه  
 .به  خاله  انداخت 

 
 پارت #۱۵
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خواب  دیدی  خیر  باشه  .من  از  رو  باد  هوا  زن   -
م،  که  فردا  یک  مثل  زن  سینا  از  آب  در  بیاد  و   نم گیر

 .بشه  سوهان  روح  همه 
 .خاله  متعجب  شد 

وا  !باد  هوا  چیه؟  خب  م شناسیمش  دیگه  .بهش   -
 .هم  اعتماد  دارم  که  معرفیش  م کنم 

 :سپهر  دوباره  ناخونک  زد  و  ب  خیال  گفت 
م  -  .گفتم  که،  من  کشک  زن  نم گیر

اض  مادرجون  را  خطاب  قرار  داد   .خاله  به  حالت  اعی 
ی  بگو  -  .مامان،  تو  یه  چیر 

مادرجون  که  حاال  نان ها  را  در  سبد  م چید،  بدون  
 .اینکه  به  طرفمان  برگردد،  به  حرف  آمد 

چ   بگم  مادر؟  االن  وقتش  نیست  .بعدا  راجع بهش   -
 .حرف  م زنیم 

  کرد  و  کالفه  و  اخم آلود،  قدم  به  عقب  
 
خاله  پوف

برداشت،  دستانش  را  پشت  کمرش  گذاشت  و  به  
 .کابینت  تکیه  داد 

سپهر  برایش  زبان  درآورد  و  بلند  و مسخره  قهقهه  زد  .
 .آنقدر  که  اخم های  خاله  باز  شدند  و  به  خنده  افتاد 
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سیب زمیت  ها  را  که  حاال  رسخ  شده  بودند،  در  
بشقاب  ریختم  و  با  قاشق،  روی  دست  سپهر  که  

 .دوباره  مشغول  ناخونک  بود،  زدم 
 .بسه  دیگه،  همه  رو  خوردی  -

ب  توجه،  مقدار  زیادی  به  دهان  گذاشت  و  با  دهان  پر  
 :گفت 

،  کم  میاد؟  - ؟  این  همه  سیب زمیت   چته  ابرو  کتلت 
بشقاب  را  از  کنار  دستش  برداشتم  و  طرف  دیگر  

 .اجاق  گذاشتم 
آره،  کم  میاد  .بار  آخرت  هم  باشه  به  من  ابرو  کتلت    -

  ها 
 
 !میک

 .یک  دستش  را  به  کمر  زد 
 مگه  دروغ  م گم؟  -

 .خاله  خندید 
،  االن  که  دیگه  کتلت   نیست  -

 
 .آره  دروغ  میک

ببیر  ،  این  دو  هکتاری  که  برداشته  که  سهله،  اگه   -
ابروهاش  رو  با  تیغ  هم  بزنه ها،  همون  ابرو  کتلت   

خودمه  .البته  بعید  م دونم  اینا  رو  بشه  با  تیغ  زد،  
 .فکر  کنم  چمن زن  بیشی   به  کارت  بیاد 
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 پارت #۱۶
 

بلند  خندید  و  من  با  حرص  جیغ  آرام  کشیدم  و  به  
 .خاله  نگاه  کردم 

 .خاله  ببیر   چ   میگه  -
سپهر  به  طرفم  خم  شد  و  با  لحت   که  به  شدت  

 :حرص ام  کرده  بود  گفت 
 ابرو  کتلت   گ  بودی  تو؟  -

خانه  خارج  شد  .خاله  به   سپس  قهقهه  زنان  از  آشی  
 .طرفم  آمد  و  درحال  که  م خندید،  گونه ام  را  بوسید 

 !حرص  نخور  ابرو  کتلت   خاله  -
با  خنده،  چشم  غره ای  به  او  که  بلند  م خندید  رفتم  و  
مشغول  انجام  کارم  شدم،  و  برای  هزارمیر   بار  در  ط  

اف  کردم  که  چقدر   همه ی  این  سالها،  در  دل  اعی 
دوستشان  دارم،  عزیزاب   را  که  هیچ  نسبت  خوب   با  
 !آنها  ندارم،  اما  این چنیر   مهربانند  و  دوست  داشتت  

 
 

آن  شب  هم  مثل  همیشه،  پس  از  رصف  شام  
خوشمزه ی  مادرجون،  با  شوچ   و  خ نده های  جمع،  
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رسبه رس  گذاشی   ها  و  اذیت  کردن های  سپهر  و  داب   
سینا،  رس  و  صدای  بچه ها،  محبت های  داب  ها  و  

خاله ها  و  زن داب   مرضیه ی  مهربان  و  همیشه  خندان،  
و  خشک  و  روی  اعصاب  بودن  نگار   همیشه  طلبکار،  

 .به  پایان  رسید 
بعد  ار  رفی    مهمان ها،  با  اینکه  حوصله ی  کار  کردن  

خانه   نداشتم،  با  مادرجون  مشغول  مرتب  کردن  آشی  
شدیم  .کارمان  که  به  اتمام  رسید،  مادرجون  دستش  را  
  کنار  باباجون،  که  

 
روی  زانویش  گذاشت  و  با  خستک
 .مشغول  تماشای  ما  بود،  نشست 

،  لیواب   برداشتم  و  از  شیر  آب  پر  
 
با  احساس  تشنک

کردم  .برگشتم  به  کابینت  تکیه  دادم  و  مشغول  
نوشیدن  آب  شدم  و  از  گوشه ی  چشم  به  سپهر  که  

خانه  آمد،  نگاه  کردم   .همان  لحظه  به  آشی  
 

 پارت #۱۷
 

درحال  که  زیرپوش  آستیر   حلقه ای  سفید  و  شلوارگ  
 :آب   پوشیده  بود،  وارد  شد  و  بلند  گفت 
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یعت   لذب   که  در  پوشیدن  شلوارک،  بعد  از  رفی     -
 !مهمون ها  هست،  در  انتقام  نیست 

با  شنیدن  این  حرف  و  لحن  بامزه اش،  ناخودآگاه  آب   
که  در  دهانم  بود،  با  شدت  و  صدا  از  میان  لب های  
به  هم  چسبیده ام  به  لیوان  برگشت  و  از  خنده  خم  

 .شدم  و  روی  پنجه ی  پاهایم  نشستم 
 .و  او  ب  خیال  در  یخچال  را  باز  کرد 

ی  ابرو  کتلت   -  .چته؟  نمیر
ل  کردم  و  بلند  شدم  . لحظه ای  بعد  خودم  را  کنی 

 .باب اجون  رسی تکان  داد  و  به  من  نگاه  کرد 
؟  -  آخه  این  کجاش  بامزه  است  دخی 

سپهر  در  یخچال  را  بست  و  در  حال  که  به  سیبش  
 .گاز  م زد  به  باباجون  نگاه  کرد 

بابا؟  واقعا  که،  دخی   مردم  مرد  از  خنده،  اونوقت   -
  کجام  بامزه  است؟ 

 
 شما  میک

 .مادرجون  خندید  و  تکاب   به  بدن  نسبتا  فربه اش  داد 
  .دلت  هم  بخواد،  بچه م  به  این  بانمک  -

باباجون  صندل  را  عقب  داد  و  با  لبخند  از  پشت  میر   
 .بلند  شد 

 .خدا  واست  نگهش  داره  -
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ون  م رفت  ادامه  داد   :و  در  حال  که  بیر
،  پاشیر   برین  بخوابیر   که  دیروقته   -  .پاشیر 

مادرجون  زیر  لب  "آمیت   "گفت  و  من  که  هنوز  
م خندیدم،  با  نگا ه  به  سپهر  و  یادآوری  حرفش،  

،  راه  اتاقم   دوباره  زیر  خنده  زدم  و  با  گفی    شب  بخیر
 .شدم 

 
*** 

 
لقمه ای  نان  و  پنیر  به  دهان  گذاشتم  و  جرعه ای  چای  

خانه  آمد  .کالفه،   نوشیدم،  که  مادرجون  به  آشی  
 .صندل  را  عقب  کشید  و  راس  میر   نشست 
آرزو  به  دلم  موند  یه  بار  این  بچه  بشینه   -

صبحو نه اش  رو  بخوره  و  بره  رسکار  .داره  م ره،  هرچ   
 .هم  التماسش  م کنم  انگار  نه  انگار 

 
اصال  صبح ها  میشه  برج  زهرمار،  نم شه  دو  کلوم  

 …باهاش  حرف  زد،  همش  اخم  و 
خانه  نگاه  کرد  ون  آشی    .حرفش  را  رها  کرد  و  به  بیر
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سپهر  اینقدر  من  رو  حرص  نده،  بیا  بشیر    -
 .صبحونه ات  رو  بخور 

 
 پا رت #۱۸

 
خانه  ایستاده   ون  آشی   رسم  را  چرخاندم  و  به  او  که  بیر

 .بود،  نگاه  کردم 
مامان  گفتم  که  نم خورم  .من  نم فهمم،  یعت   هر   -

 روز  ما  باید  راجع به  این  قضیه  بحث  کنیم؟ 
 .د   آخه  بچه،  معده ات  داغون  م شه  -

دستش  را  کالفه  میان  موهای  پرپشت  و  خوش حالت  
 .مشک اش  فرو  برد 

 .دیر م  میشه  -
 .دیر  نمیشه  مادر،  دوستت  که  اونجا  هست  -

 .لقمه ای  به  دهان  گذاشتم 
اوه،  چقدر  ناز  م کت   .ولش  کن  مادرجون،  عادت   -

یش  نم شه   .داره  چیر 
مادرجون  کالفه  و  سپهر  با  اخم،  نگاهم  کردند  .

خانه   ب  خیال  مشغول  شدم  و  او  لحظه ای  بعد  به  آشی  
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آمد  .گوش  اش  را  از  جیب  شلوار  جیر   مشک اش  
ون  کشید  روی  میر   گذاشت  و  مقابلم  نشست   .بیر

 .یه  لیوان  چای  لطفا  -
مادرجون  با  خنده  قربان  صدقه اش  رفت  .برخاست  و  
لیواب   چای  برایش  آورد  و  با  اخم  و  ب  اشتها  مشغول  
خوردن  شد  .آخرین  جرعه ی  چایم  را  که  نوشیدم،  با  

تشکر  برخاستم  و  کوله ی  مشک ام  را  که  به  پشت   
 .صندل  آویزان  کرده  بودم،  برداشتم 

 کاری  نداری  مادرجون؟  -
م،  سپهر  م رسونتت  -  .بشیر   دخی 

به  سپهر  نگاه  کردم  .لقمه ای  که  به  سمت  دهانش  
 .م برد  را  برگرداند 

ای  بابا،  من  میگم  دیرم  شده،  حاال  خانومم  برسونم   -
 دانشگاه  بعد  برم؟ 

ه  .نزدیک  هم   - ه  که،  کالس  زبان  میر دانشگاه  نمیر
 .هست،  رس  راهته 

م  مادرجون،  خداحافظ  -  .خودم  میر
ب  توجه  به  چشم  غره اش  به  سپهر،  به  راه  افتادم  .از  

خانه  خارج  شدم  و  صدای  کالفه ی  سپهر  را   آشی  
 .شنیدم 
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 .خیل  خب  بابا  توام  .صی   کن  م رسونمت  -
 .بدون  اینکه  نگاهش  کنم  به  راهم  ادامه  دادم 

م  -  .ممنون،  خودم  میر
 .به  سالمت،  هرطور  راحت   -

ناراحت  نشده  بودم،  اما  از  برخوردش  جا  خورده  و  
حاال  م فهمیدم  که  چرا  باباجون،  همیشه  از  اخالق  
گند  صبحگاه اش  گله  داشت  .به  راهرو  که  آمدم،  

ون  دادم  و  کفش هایم  را  از   نفسم  را  با  حرص  بیر
ون  کشیدم   .جاکفش   ایستاده ی  قهوه ای  رنگ  بیر

 
 پارت #۱۹

 
مادرجون  به  طرفم  آمد  و  قبل  از  پوشیدن  کفش هایم،  

 .به  زور  برم  گرداند 
م،  تو  که  م شناسیش  .گفتم  که   - ناراحت  نشو  دخی 

  .رس  صبح  عیر   برج  زهرمار  م مونه 
خانه  شدیم  و  ادامه  داد   .وارد  آشی  

 .به  دل  نگیر  مادر  -
با  گفی    ناراحت  نیستم،  رس  جایم  نشستم  و  خود  را  

 .مشغول  بازی  با  فنجان  نیمه  خال  چای ام  کر دم 
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کم  بعد  با  صدای  سپهر،  چشم  از  فنجان  گرفتم  و  به  
 .او  نگاه  کردم 

 !صبحونه  هم  خوشمزه  است  ها  -
 .مادرجون  لبخند  زد 

البته  که  خوشمزه  است  .خداروشکر  که  خوشت   -
 .اومد 

 .لقمه ای  دیگر  به  دهان  گذاشت 
ه  .اصال  جدا  شدن   - ول  این  خواب  المصب  خیل  بهی 

از  این  تخت  لعنت   برام  یه  کا بوسه  .بعد  این  همه  
سال،  هنوز  به  بیدار  شدن  توی  این  ساعت  عادت  

 .نکردم 
بند  کیفم،  که  روی  پاهایم  بود  را  به  بازی  گرفتم  و  

 :گفتم 
همون  لحظه ی  اولش  سخته  فقط  .از  تخت  که   -

،  خواب   جدا  بش   و  یه  آب  به  دست  و  صورتت  بزب 
 .کامل  از  رست  م پره 

راست  میگه  پسم  .از  این  به  بعد  دیگه  بدون   -
 .صبحونه  نم ذارم  بری 

سپهر  که  انگار  رس  حال  آمده  بود،  کارد  پنیر  را  در  
بشقاب  گذاشت  .خودش  را  به  طرف  مادرجون  
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کشاند  و  به  سبک  فیلم های  فارش،  با  حالت   که  
ون  زده  بودند  گفت   :رگ های  گردنش  بیر

بیبیر   ننه،  اومدی  و  نسازی  .من  گوفتم  که  خوشم   -
اومد،  ول  قرار  نشد  اذیت  کت   و  خواب  و  زهرمارم  
کنیا  !وگرنه  همچیر   این  رس  المصب  و  م کوبم  تو  

 .دیفار  که  آش  و  الش  شم  به  موال 
ما  از  خنده  ریسه  رفتیم  و  او  مشغول  خوردن  

 .صبحانه اش  شد 
ت  به  تماشایش  نشستم  و  به  این  فکر   با  خنده  و  حیر

کردم،  که  چقدر  صدا  و  لحنش،  جذاب  و  
 !دوست داشتت   است 

 
 پارت #۲۰

 
دقا یق   بعد،  که  در  ماشیر   کنارش  نشسته  بودم  و  

  بود؛  همراه  با  خمیازه،  هردو  دستش  
 
مشغول  رانندگ

 .را  کشید  و  پشت  رسش  گذاشت 
 .با  ترس  نگاهش  کردم 

؟  -  چیکار  م کت   دیوونه؟  !فرمون  رو  چرا  ول  م کت 
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دست هایش  را  از  پشت  رس  برداشت،  نگاهم  کرد  و  با  
همان  لحن  الت  مآبانه ی  چند  دقیقه ی  قبلش،  به  
 .حرف  آمد  و  با  چشم  و  ابرو  به  فرمان  اشاره  کرد 

 بینم،  فرمون  فرمون  که  میگن  اینه؟  -
همیشه  عاشق  تقلید  تیپ  و  صدا  بودم  و  او  با  تبحر  
تمام  این  کار  را  انجام  م داد  .بلند  قهقهه  زدم  و  میان  

 :خنده  گفتم 
 عه  سپهر  دیدی  فیلمش  رو  چقدر  خوبه؟  -

 .نگاهش  را  به  آینه ی  بغل  دو خت  و  فرمان  را  چرخاند 
 مگه  تو  دیدی؟  -

 .ذوق  زده  رسم  را  تکان  دادم 
 .آره،  همه ی  فیلم های  قدیم  رو  دیدم  -

 .نیم نگاه  به  من  انداخت  و  چشمانش  را  ریز  کرد 
 .دست  خواهرم  درد  نکنه  با  این  بچه  تربیت  کردنش  -

 .وا  !مگه  چیه  خب؟  دوست  دارم  دیگه  -
مقابل  آموزشگاه،  ماشیر   را  نگه  داش ت  و  به  طرفم  

 .برگشت 
م  و  حیا  داشته  باشه  .اگه  دیدی   - ،  دخی   باید  رس  ببیر 

 .و  دوست  داری  هم  به  من  نگو 
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سپس  با  چشم  و  ابرو  به  پشت  رسم  اشاره  کرد  و  
 .لبخند  زد 

 .به  سالمت  -
ت  مشک اش   ت  سفید  و  سوئیس  به  هارموب   ب  رس 

چشم  دوختم  .چشمانم  را  در  کاسه  چرخاندم  و  بعد  
 .از  لحظه ای  مکث،  متقابال  لبخند  زدم 

 !بله،  حق  باتوئه  -
و  بعد  از  تشکر،  پیاده  شدم  و  به  طرف  آموزشگاه  به  

 .راه  افتادم 
 

*** 
 

،  گوش   را  قطع     طوالب 
 
بعد  از  یک  مکالمه ی  نسبتا

کردم  و  خوشحال  از  اینکه  باالخره،  مامان  بعد  از  کل  
؛  راص   شده  بود  امشب  را  به  خانه ی   توصیه  و  نگراب 
کت   بروم،  نگ اه  به  محوطه ی  دانشگاه  انداختم  .به  

پشت   نیمکت  تکیه  دادم  و  با  لبخند،  به  کت   که  چند  
می   آنطرف  مشغول  صحبت  با  یک  پس  بود  نگاه  

 .کردم  و  صدایش  کردم 
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اما  او  جواب  نداد  و  ب  تفاوت  همچنان  مشغول  
 .صحبت  بود 

 
 پارت #۲۱

 
چند  دقیقه ای  گذشت  و  چندباری  صدایش  کردم،  

وقت   که  دیدم  ق صد  آمدن  ندارد،  قید  رفی    به  
خانه اش  را  زدم  .عصت   از  روی  نیمکت  بلند  شدم  و  با  

یک  خداحافط   بلند  خطاب  به  او،  به  طرف  در  
 .خروچ   به  راه  افتادم 

هنوز  از  دانشگاه  خارج  نشده  بودم،  درحال  که  
صدایم  م زد،  دوان  دوان  دنبالم  به  راه  افتاده  بود  .

ب  اهمیت  به  راهم  ادامه  دادم،  ت ا  اینکه  باالخره  رسید  .
بازویم  را  از  پشت  کشید  نگهم  داشت  و  مقابلم  

 .ایستاد 
 چته  تو؟  کجا  رست  رو  پاییر   انداخت   داری  م ری؟  -
حق  به  جانب  و  با  صدای  نسبتا  بلندی  که  سع  در  

لش  داشتم  گفتم   :کنی 
-   ، نشنیدی  چندبار  صدات  کردم؟  جواب  که  هیج 

 .حت   نگاه  هم  نکردی 
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 .ب  خیال  خندید  و  دست   به  شانه ام  زد 
خیل  خب  حاال،  ببخشید  .خانوم  چه  نازک  نارنج    -

 .شدن 
 :و  بالفاصله  با  هیجان  گفت 

داشتم  با  دوست  جدیدم  حرف  م زدم  .همیر   االن   -
باهاش  آشنا  شدم  .یه  پارچه  آقاست  .اسمش  هم  

 .فرید  
 .با  ذوق  از  گوشه ی  چشم  به  پشت  رسم  اشاره  کرد 
 .هست   یه  نگاه  به  پشت  رست  ب نداز،  ببیر   چطوره  -

رسی  به  فرید  نگاه   پق   کردم  و  چرخیدم  .با  نگاه  رسر
 .کردم  و  دوباره  برگشتم 

 .بد  نیست  -
 .متعجب،  چشم هایش  را  بازتر  از  حد  معمول  کرد 

 یعت   چ   بد  نیست؟  !چطوره  میگم؟  -
 .کالفه  کوله ام  را  روی  شانه ام  جابجا  کردم 

 .ای  بابا،  خوبه  دیگه  -
 .جان  من  اذیت  نکن  .ت و  که  اصال  ندیدیش  -

دوباره  برگشتم  و  نگاهش  کردم  .همانجاب   که  با  کت   
 .مشغول  صحبت  بود،  ایستاده  بود  و  ما  را  نگاه  م کرد 
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قد  بلند  بود  .هیکل  ورزشکاری  داشت  و  رس  تا  پا،  
ت،  با  یک   مشک  پوشیده  بود  .شلوار  جیر   و  ب  رس 

کاپشن  جلیقه ای  .با  چهره ای  خوب  و  ریش  کوتاه  و  
موهای  پر  و  مشک  نسبتا  بلندش،  تقریبا  عال  به  نظر  

 .م رسید 
 

 پارت #۲۲
 

کنکاش  چند  ثانیه ایم  که  به  پایان  رسید،  به  طرف  کت   
 .چرخیدم  و  لبخند  زدم 

دوست  پس  جدیدت  مبارک  باشه،  اصال  مگه  میشه   -
 !سلیقه ی  شما  بد  باشه؟ 

 .رسخوش  قهقهه ای  رس  داد  و  دستش  را  به  شانه ام  زد 
 .صد  البته  دوست  جونم،  بزن  بریم  -

دست   برای  فرید  تکان  داد  و  با  هم،  به  مقصد  خانه اش  
 .به  راه  افتادیم 

 
*** 
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پاش  از  شب  گذشته  بود  و  هرکدام  روی  کاناپه ای  
خود  را  رها  کرده  بودیم  و  رسگرم  گوش  هایمان  

،  چشم  از  گوش   گرفتم  و   بودیم،  که  با  صدای  کت 
 .متعجب  نگاهش  کردم 

هست   آخر  هفته  یه  مهم وب   در  پیش  داریم،   -
 پایه ای؟ 

؟  -  !مهموب 
،  پارب   .تعجب  داره؟  -  آره  مهموب 

؟  اصال   - بان  کیه؟  از  طرف  گ  دعوب  نه  ول  آخه،  میر 
توی  این  یه  ماه،  تو  گ  وقت  کردی  این  همه  آشنا  پیدا  

ی؟    میر
 کت   که  دم  به  دقیقه  مهموب 

گوش   را  روی  میر   گذاشت  .رو  به  من،  به  پهلو  
 .چرخید  و  دستش  را  زیر  رسش  گذاشت 

خره  انگار  تو  باغ  نیست   ها؟  فرید  دیگه  !یادت   -
 .رفت؟  مهموب   دوستشه،  از  ما  هم  خواسته  بریم 

 :آهاب   گفتم  و  کم  بعد  دوباره  پرسید 
 الو  …گوش   دستته؟  با  توام  ها؟  میگم  میای  یا  نه؟  -

گوش   را  کنار  گذاشتم  و  نشستم  .چشمانم  را  به  
سقف  دوختم  و  بعد  از  کم  فکر  کر دن،  بالتکلیف  

  .نگاهش  کردم 
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 .نم دونم  کت   -
 .او  هم  بلند  شد  و  نشست 

 یعت   چ   نم دونم؟  -
  
 

با  به  یاد  آوردن  آن  شب،  و  عذاب  وجدان  و  دروع
 :که  به  مامان  و  مادرجون  گفته  بودم  گفتم 

یعت   نه  !نمیام  .همون  مهموب   قبل  هم  که  باهات   -
اومدم  پشیمون  شدم  .آخه  به  خودم  قول  دادم  که  

د یگه  رساغ  این  کارها  نرم  و  بچسبم  به  درس  و  
 .آینده ام 

 
 پارت #۲۳

 
 .دستش  را  در  هوا  پرت  کرد 

ی  جای  خودش  رو  داره  .مگه  قراره   - برو  بابا  .هر  چیر 
  بکنیم؟  قبل  

 
چون  دانشگاه  اومدیم،  دل  از  زندگ

دانشگاه  رو  یادت  رفته؟  با  اون  همه  حال  و  
،  درسمون  هم  رس  جاش  بود  .این  هم   خوش گذروب 
ی  جای  خودش  رو   ن تیجه اش  هست   خانم  .هر  چیر 
داره،  فهمیدی  یا  بازم  بگم؟  باید  بیای  .نم شه  ک ه  

بشینیم  دود  چراغ  بخوریم  و  کور  بشیم  .اینجوری  
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باشه  به  ش  سال  نرسیده  پیر  و  افسده  م شیم،  ببیر   
  
 
  کنیم  و  از  زندگ

 
گ  بهت  گفتم؛  تا  جوونیم  باید  زندگ

یم   .لذت  بی 
کم  فکر  کردم  و  از  آنجا  که  حرف های  غیر  

منطق  اش،  به  نظرم  منطق   م آمدند،  قبول  کردم  که  
 .آخر  هفته  همراهش  به  مهماب   بروم 

مت   که  با  هزاران  امید  و  آرزو  به  اینجا  آمده  بودم  تا  
به  رویای  دیرینه ام  یعت   پزشک  شدن،  پر  و  بال  

بدهم،  همیشه  همیر   بودم  .در  کنار  کت   که  قرار  
م گرفتم،  رویاهایم  ا ندگ  دورتر  م شدند  و  خوش  ها  

 !و  لذت های  کاذب  برایم  خواستت  تر  و  نزدیکی  
هرچند  از  روزی  که  به  تهران  آمده  بودم،  به  خودم  

قول  داده  بودم  که  چون  گذشته،  تحت  تاثیر  
م  و،  برعکس  او  که  درس   رفتارهای  او  قرار  نگیر

بهانه ای  برای  رهاب  اش  بود،  سفت  و  سخت  به  
  نکرد  و  

 
دازم،  اما  گاه  هم  نم شد  بچک آینده ام  بی 

رسخوش  نبود  .آن  هم  در  کنار  کت   .دوست   که  از  
دوران  راهنماب   با  هم  بودیم  و  همه ی  ممنوعه های  

دوران  نوجواب   و  جواب   را  با  هم  تجربه  کرده  بودیم  .
،  بعد  تلفت   با  پسها   ون  رفی   اوایل  دزدگ  از  خانه  بیر
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حرف  زدن،  بعد  از  آن  قرار  در  پارک  و  کا فه  و  
رستوران،  و  بعدها  پا  را  فراتر  گذاشته  و  به  بهانه ی  

تولد  دوستانمان  به  مهماب  های  شبانه  م رفتیم  .
،  به  اینگونه  مسائل   هرچند  من  به  اندازه ی  کت 

عالقه ای  نداشتم،  اما  گاه  هم  دوست  داشتم،  این  
 !بازی های  یواشک  و  هیجان انگیر   را 

گاه  هم  از  احساس  خیانت  به  پدر  و  ماد رم،  و  
سواستفاده  از  اعتمادشان،  به  شدت  عذاب  وجدان  
م گرفتم،  که  در  آن  لحظات،  کت   که  اینچنیر   بار  

آمده  بود  و  پدر  و  مادر  پزشکش،  بخاطر  مشغله  
آزادش  گذاشته  بودند،  چنان  مغزم  را  شست  و  شو  

م داد  که  گوب   اینچنیر   ب  خیال  و  الابال  زاده  شده ام  .
ی  به  نام  عذاب  وجدان  بیگانه  م شدم  و  با   با  چیر 

  خیال  آسوده،  اعتماد  پدر  و  مادرم  را 
،  که  خود  را  نزد  آنان  موجه  و   به  خودم  و  حت   کت 

 .متیر   جا  زده  بود،  به  بازی  م گرفتم 
 

 پارت #۲۴
 

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

و  اینکه  من  و  کت   در  کنار  همه ی  شیطنت هایمان  
درس  را  هم  بسیار  جدی  م گرفتیم  .من  بخاطر  عالقه  

و  رسیدن  به  رویاهایم،  و  او  که  در  کنار  من  و  به  
اجبار  درس  م خواند،  برای  رهاب   از  بند  خانواده  و  

  !رفی    به  شهری  دیگر 
و  ای  کاش  آنقدر  عاقل  م بودم،  که  هیچ گاه  تحت  
تاثیر  حرف های  او  قرار  نم گرفتم  .حرف هاب   که  

گمان  م کردم  تنها  راه  راست  و  درست  را  به  من  نشان  
 .م دهند 

 
*** 

 
 

ی،  جلوی  در  دانشگاه   زیر  نور  ب  ر مق  آفتاب  عص  پاییر 
ایستاده  بودم  و  غرق  در  فکر،  به  عبور  و  و  مرور  افراد  

گوناگون  نگاه  م کردم،  که  با  تنه ی  کت   که  تازه  
 .رسیده  بود،  به  خودم  آمدم 

؟  بیا  بریم  -  .کجاب 
تکیه ام  را  از  دیوار  گرفتم  و  بند  کیفم  را  روی  شانه ام،  

 .جابجا  کردم 
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م  امروز  - ،  من  با  سپهر  میر  .تو  برو  کت 
 .خب  خودم  م رسونمت  دیگه  -

م،   - نه،  سپهر  این  اطراف  کار  داشت،  امروز  با  اون  میر
 .االن  م رسه  دیگه 

وزنش  را  روی  یک  پایش  انداخت  و  شانه اش  را  به  
 .دیوار  چسباند  و  تکیه  داد 

ه؟   - ،  تو  با  این  خاندان  حوصله ات  رس  نمیر میگم  کت 
 !بپیچون  باخودم  بریم  عشق  و  حال  بابا 

با  احساس  رسماب   خفیف،  دست به سینه  شدم  و  
 .نگاهش  کردم 

 نه  !چرا  رس  بره؟  -
ه  که  چقدر  بدم  میاد  از  این   -

َ
؟  ا یعت   نم دوب 

 !خانواده های  پاستوریزه  و  خشک  مذهب 
   !مذهت   هسی     -

ول  اینا  اصال  خشک  مذهب  نیسی 
 .ول  معمول 

 .دستش  را  در  هوا  پرت  کرد 
برو  بابا،  تو  خ ودت  گفت   که  توی  خونه اشون   -
؟  ،  میشه  بفرماییر   این  یعت   چ   رورسی  م پوش 
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خب،  اونا  که  کاری  ندارن،  ول  خودم  به  خاطر   -
ام  که  واسه  باباجونم  قائلم،  رعایت   سپهر  و  احی 

 .م کنم 
چهره اش  را  جمع  کرد  و  به  حالت  چندش،  نگاهم  

 .کرد 
ه ...،  باباجونم  باباجونم؛  هرچ   خاندان  ز ردآلو   -

َ
ه  ا
َ
ا

 .الرج  و  باحالن؛  اینا  خشک  و  نچسی   
 

 پارت #۲۵
 

 .یک  تای  ابرویم  را  باال  بردم  و  جدی  نگاهش  کردم 
کت   حرف  دهنت  رو  بفهم  ها،  تو  مگه  دیدیشون   -

 اصال؟ 
اوه؛  چه  بهش  هم  برم خوره  !ندیدم،  هیچوقتم   -

 .دوست  ندارم  ببینم 
بله  که  برم خوره،  نیست  که  حاال  اونا  واسه  دیدن   -

 !تو  له له  م زنن 
تا  دهان  باز  کرد،  با  صدای  بوق  ماشیر   سپهر،  که  

ی  آن طرف تر  ایستاد،  نگاهش  کردم   .چندمی 
 .دست   برایش  تکان  دادم  و  به  کت   نگاه  کردم 
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 من  باید  برم،  کاری  نداری؟  -
در  همان  حالت،  رسش  را  به  عقب  چرخاند  و  درحال  

که  سپهر  را  نگاه  م کرد،  بازویم  را  سفت  چسبید  و  
 .صاف  ایستاد 

،  سپهر  اینه؟  - کن  ببینم  هست   !صی 
 .آره  -

 .به  طرفم  برگشت  و  چشمانش  درخشید 
 داداش  مینا  جونه  دیگه؟  -

 .متعجب  جواب  دادم 
 !آره  دیگه  -

دوباره  هیجان زده  چرخید  و  به  او  که  پیاده  شده  و  به  
 .ماشیر   تکیه  داده  بود،  نگاه  کرد 

،  چقدر  جذاب  و  خوشگله،  عجب  تیپ   - وای  هست 
 !و  هیک ل 

یک مرتبه  به  طرفم  چرخید  و  دستش  را  نمایش   بر  
 .رسم  کوبید 

خاک  تو  رست  کی    !یه  عمره  داری  با  همچیر   مال   -
 رس  م کت   و  تورش  نکردی؟ 

 .چشمانم  گشاد  شد 
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؟  اون  داییمه   -
 
،  چ   داری  میک خجالت  بکش  کت 

 …ها 
 .چهره اش  را  جمع  کرد 

 !خفه  بابا  -
 .با  دهان  کج   ادایم  را  درآورد 

 !دایی مه  -
 :و  ادامه  داد 

احمق  جون  اون  داییت  نیست،  داداش  زن باباته   -
م فهم؟  نسبتش  با  تو  اینه  !آخ  اگه  من  جای  تو  

 .بودم  !هرچند  االنم  بد  نشده  بزن  بریم 
قدم  به  طرف  سپهر  برداشت  و  این بار  من  دستش  را  

 .گرفتم 
 !کجا؟  -

 .پیش  سپهر  دیگه  -
 اونوقت  جنابعال  کجا؟  -

 .انگشت  اشاره اش  ر ا  به  نوک  بیت  ام  زد 
چیه؟  حسودیت  شد؟  تو  که  عرضه  نداری،  خودم   -

 .رو  هوا  م زنمش 
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ون   سفیهانه  نگاهش  کردم  و  نفسم  را  با  حرص  بیر
دادم  .باخنده  دستم  را  کشید  و  به  طرف  سپهر  به  راه  

 .افتادیم 
 .فکر  نکنم  این  مثل  خانواده اش  باشه  ها  -

 .با  حرص  نگاهش  کردم 
 .چرا  اتفاقا،  همشون  مث ل  همن  -

 
 پارت #۲۶

 
 .دوباره  خندید 

 .فکر  نکنم  -
ی  نگفتم  و  با  رسیدن  ما،  سپهر  تکیه اش  را  از   چیر 

ماشیر   گرفت  و  صاف  ایستاد  .جواب  سالممان  را  با  
وب   داد  و  کت   به  طرفش  دست  دراز  کرد 

 .خورس 
،  خوشبختم  -  .کت   هستم،  دوست  هست 

سپهر  لبخند  محوی  زد  و  ب  توجه  به  دست دراز  
 .شده اش،  جوا ب  داد 

 .منم  همینطور  خانم  -
،  ب   آنکه  کم  بیاورد،  دستش  را  انداخت  و   و  کت 

 .لبخند  زد 
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؟  البته  اگه  مزاحم   - میشه  منم  تا  یه  جاب   برسونیر 
 .نیستم 

با  چشمان  از  حدقه  درآمده  نگاهش  کردم  و  سپهر  
 .جواب  داد 

 .خواهش  م کنم؛  بفرمایید  -
د،  دور  از  چشم  کت  ،   و  درحال  که  ماشیر   را  دور  میر 
 :به  من  چشم  غره  رفت  و  کت   کنار  گوشم  لب  زد 

 .راست  م گفت   ها  …اینم  لنگه ی  هموناست  -
 :جوری  که  سپهر  نشنود  گفتم 

ببینم  دیوونه،  تو  مگه  ماشیر   نداری؟  کجا  داری   -
 میای؟ 

در  عقب  را  باز  کرد،  ب  خیال،  شانه هایش  را  به  هوا  
 .انداخت  و  چشمک  زد 

 !ب  خیال،  برم گردم  م برمش،  فعال  این  رو  بچسب  -
ب  صدا  خندیدم  .زیرلب  پرروب   نثارش  کردم  و  کنار  

 .سپهر  جای  گرفتم 
آدرس  را  از  کت   پرسید  و  به  طرف  خانه اش  به  راه  

 .افتادیم 
کم  بعد،  کت   خود  را  جلو  کشید  و  از  میان  صندل ها  
رسش  را  پیش  آورد  و  مدام  از  هر  دری  با  سپهر  حرف  
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،  و  خیل  کوتاه   د  .اما  او  فقط  در  حد  بله  یا  خیر میر 
 .صحبت  م کرد  و  حساب   کت   را  کفری  کرده  بود 

مقابل  خانه اش  که  رسیدیم،  بعد  از  تشکر  و  
خداحافط   با  چشم غره  به  من،  پیاده  شد  و  به  محض  

 .حرکت،  سپهر  به  حرف  آمد 
 گ  بود  این؟  -

 .وا  !دوستم  بود  دیگه  -
ون   ،  آن  را  از  جیب  کوله ام  بیر با  صدای  زنگ  گوش 

 .کشیدم 
بله  م دونم  دوستت  بود،  ول  اصال  ازش  خوشم   -

 .نیومد،  خیل  پررو  و  گستاخ  بود 
 .پیام  را  باز  کردم 

خاک  تو  رست  با  این  فک  و  فامیلت  .به  پاستوریزه  "
ه ان  اینا   !گفی    زگ،  هموژنیر 

حاال  باید  برگردم  برم  ماشینم  رو  بردارم،  پسه ی  
 " !ب  شعور  ب  لیاقت 

با  حرف ها  و  تصور  چهره ی  عص ت  اش،  بلند  خندیدم  
 .و  سپهر  متعجب  نگاهم  کرد 

ی   - ه  بی 
کجاش  خنده  داشت؟  دیگه  نبینم  با  این  دخی 

 !ها 
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 .خنده ام  را  جمع  کردم 
 .سپهر  دوستمه  ها  !از  اول  راهنماب   تاحاال  باهمیم  -

 .خب  دیگه  نباش  -
؟  -

 
 زور  داری  میک

در  حال که  نگاهش  به  روبه رو  بود،  دستش  را  از  
فرمان  گرفت  و  با  انگشت  اشاره  آرام  پیشاب  اش  را  

  .خاراند 
زور  که  نیست،  ول  من  باهمیر   یه  برخورد،  فهمیدم   -
خیل  نرمال  نیست  .به  هرحال  از  من  گفی    بود  .خود  

 !داب  
ی  نگفتم  و  درجواب  کت   تایپ  کردم   .چیر 

ی  مواظب  خودت  باش "   "خوش  بگذره  !داری  میر
به  همراه  چند  شکلک  خنده،  که  م دانستم  حساب   

کفری اش  م کند،  پیام  را  فرستادم،  گوش   را  در  جیبم  
 .گذاشتم  و  با  خنده،  به  تماشای  خیابان  چشم  دوختم 

 
*** 

 
 پارت #۲۷
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 !چه  خوش  خیال  است  "
 ...فاصله  را  م گویم 

  ،به  خیالش  تو  را  از  من  دور  کرده 
 ،اما  نم داند،  که  جای  تو  امن  است 

 !اینجا  در  میان  دل  من 
 یادت  باشد؛ 

 من  اینجا،  کنار  همیر   رویاهای  زودگذر 
 به  انتظار  آمدن  تو 

 " !…خط  های  سفید  جاده  را  م  شمارم 
 
 

با  خواندن  متت   که  پیمان  فرستاده  بود،  کالفه  
ون   دم  و  نفسم  را  بیر چشمانم  را  روی  هم  فس 

فرستادم  .به  لحظه  نکشید،  که  با  صدای  دوباره ی  
،  چشمانم  را  باز  کردم،  بالشت  را  زیر  رسم   تیک  گوش 

 .جابجا  کردم  و  به  گوش   چشم  دوختم 
 

 !دلم  خیل  برات  تنگ  شده  هست   "
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اصال  نم تونم  دوریت  و  تحمل  کنم  .اون  روزی  که  
،  فکر  م کردم  نتونم  طاقت  بیارم،  ول  نه  دیگه   م رفت 

 !تا  این  حد 
من  این  یه  ماه  دوری  رو  طاقت  نیاوردم،  چه  برسه  به  
 !اینکه  بخوام  چندسال  صی   کنم  تا  درست  تموم  بشه 

  ، نم،  همیر   عید  که  برگشت  با  بابابزرگ  حرف  میر 
  " .تکلیفمون  رو  مشخص  کنه 

 
گوش   را  عصت   روی  تخت  کوبیدم  و  برخاستم  .به  

 .طرف  کلید  برق  رفتم  و  چراغ  را  روشن  کردم 
روی  صندل  میر   تحریر  نشستم  .دستانم  را  روی  میر   

 .ستون  کردم  و  رسم  را  میان  دستانم  گرفتم 
 ام،  و  از  زورگوب   

 
از  خودم  بدم  م آمد  .از  ب  عرضک

 !بابابزرگ 
حالم  گرفته  بود  و  احساس  ناخوشایندی  داشتم  .من  

یک   پیمان  را  دوست  داشتم،  اما  نه  به  عنوان  رس 
،  بلکه  به  عنوان  یک  پسعموی  خوب،  برادرانه  

 
زندگ

دوستش  داشتم  و  نم توانستم  به  هیچ وجه؛  او  را  به  
 .عنوان  همس،  حت   تصور  کنم 
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،  از  اینکه  جراتش  را   به  شدت  کالفه  بو دم  و  عصت 
نداشتم  مقابل  پدربزرگم  بایستم  و  بگویم  که  حق  

ین  و   د  .آن  هم  بزرگی  ندارد  به  جای  من  تصمیم  بگیر
 ام 

 
ین  تصمیم  زندگ  .مهمی 

 
 پارت #۲۸

 
من  آدم   زیر  بار  زور  رفی    نبودم،  ول  در  عیر   حال  

شهامت  روبه رو  شدن  و  مقابله  با  او  را  هم  نداشتم؛  و  
  هم  ناراحت  بودم  و  مغموم،  برای  پیمان  و  

 
از  طرف

  !عشق  یک  طرفه اش 
 

در  میان  افکار  مغشوش  و  پریشانم،  به  دنبال  راه  
 ،برای  رهاب   بودم 

،  مستاصل   که  با  صدای  چندباره ی  تیک  گوش 
برخاستم  و  به  طرفش  رفتم،  لبه ی  تخت  نشستم  و  

 .آن  را  برداشتم 
 

 هست   چرا  جواب  نمیدی؟  “
؟ 
 
ی  نمیک   ” چرا  چیر 
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ه  به  کمد  و   ون  دادم  و  خیر نفسم  را  با  حرص  بیر

کتابخانه ی  سفید  رنگ  گوشه ی  اتاق،  اندگ  فکر  
 :کردم  و  برایش  نوشتم 

پیمان،  قبال  هم  بهت  گفتم،  من  به  ازدواج  فکر   "
نم کنم  .حداقل  االن،  و  تا  وقت   که  درس  م خونم،  

بهش  فکر  نم کنم  .وقتش  که  رسید،  راجع بهش  
نیم    ".حرف  میر 

پیام  ر ا  سند  کردم  و  بدون  اینکه  منتظر  جوابش  
باشم،  گوش   را  خاموش  کردم  و  بعد  از  خاموش   اتاق  
،  دراز  کشیدم  و  تمام  توانم  را  به  کار  گرفتم،  برای   نیر 

 .فکر  نکردن  و  به  خواب  رفی   
 

*** 
 

،  عازم  مهماب  ای   آخر  هفته  رسیده  بود  و  همراه  کت 
شدیم  که  وعده اش  را  داده  بود  .هرچند  هنوز  هم  ا ز  

،  کم  مضطرب  بودم؛   ته  دل  راص   نبودم  و  برای  رفی  
،  همه ی  افکار  منق   را   اما  با  حرف ها  و  توجیحات  کت 
از  خود  دور  ساختم  و  با  این  قرار،  که  شب  را  هم  در  
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خانه ی  او  خواهم  ماند،  برای  یک  شب  شادی  
 .ب  دغدغه،  با  او  و  دوستانش  همراه  شدم 

مهماب   امشب،  در  یک  خانه  باغ  بسیار  بزر گ  و  شیک  
 .بود،  که  به  دوست  فرید  تعلق  داشت 

در  بدو  ورودمان،  به  اتاق  رختکن،  که  نزدیک  در  
ورودی  بود،  راهنماب   شدیم  .مقابل  آینه ی  قدی ای  
که  کل  دیوار  را  در  بر  گرفته  بود،  ایستادم  .مانتو  و  

اهن  دکلته ی   ،  که  پیر شالم  را  برداشتم  و  به  طرف  کت 
مشک  و  کوتاهش،  که  به  سخت   تا  ر ان  پایش  

 .م رسید،  را  مرتب  م کرد  برگشتم 
،  بریم  -  .من  آماده ام  کت 

 
 پارت #۲۹

 
به  طرفم  چرخید،  لبهایش  را  به  یک  طرف  جمع  کرد  

 .و  رسش  را  متاسف  تکان  داد 
آخه  این  چه  تیپیه؟  خیر  رست  اومدی  پارب   !این   -

 چیه  پوشیدی؟ 
  آب  ام  که  

اهن  مدل  مردانه ی  سفید  و  جیر  دست   به  پیر
 .مچ  پایم  را  به  نمایش  گذاشته  بود،  کشیدم 
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؟  من  از  این  مدل  لباس ها  خوشم   - چندبار  بگم  کت 
 .نمیاد  .اونم  توی  این  همه  گرگ  چشم  دریده 

نیست  خیل  خوب  بودی،  کمال  یه  مشت  همنشیر    -
فناتیک  هم  روت  اثر  کرد  .چندروز  دیگه  باهاشون  

،  احتماال  دیگه  با  گوب   اینور  اونور   دمخور  باش 
ی   .میر

ب  حو صله  دستم  را  در  هوا  پرت  کردم  و  ب  آنکه  
 .جوابش  را  بدهم،  دوباره  به  طرف  آینه  چرخیدم 

دست   به  موهای  خرماب  ام،  که  تا  شانه ام  م رسید  و  
دم  است   باالی  رسم  بسته  بودم،  کشیدم  و  با  هم  به  

 .طرف  در  رفتیم 
به  محض  خارج  شدن  از  اتاق،  فرید  و  یک  پس  دیگر،  

به  طرفمان  آمدند،  که  بع د  از  سالم  و  خوش آمد  
بان  امشب   ،  متوجه  شدیم  همان  آرش،  میر  گوب 

 .است 
او  که  چهره ای  معمول  و  هیکل  نسبتا  کشیده  و  الغر  

داشت،  به  طرف  سالن  هدایتمان  کرد  و  خودش  به  
استقبال  میهمانان  تازه  وارد  رفت  .هرسه  با  هم  به  راه  

  گذاشتیم،  که  پر  
 
افتادیم  و  پا  به  سالن  نسبتا  بزرگ
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بود  ا ز  دخی   و  پسهاب   که  مشغول  رقص  و  گپ  و  
 .گفت  بودند 

کت   و  فرید  از  من  جدا  شدند  و  هردو  کنار  میر   بار،  
که  مرکز  سالن  و  چسبیده  به  دیوار  بود،  رفتند  و  

 .مشغول  پذیراب   از  خودشان  شدند 
روی  تک  مبل  نشستم  و  به  سالن  نیمه  تاریک،  که  

غرق  در  نورهای  رنگارنگ  و  کم جان  بود،  به  افراد  
حارص   چشم  دوختم  و  همزمان  با  ریتم  تند  موزیک  که  

ب  گرفته   دیج   اجرا  م کرد،  با  پایم  روی  زمیر   رص 
 .بودم 

 
 پارت #۳۰

 
لحظاب   گذشت  و  همچنان  مشغول  کاویدن  اطراف  
بودم،  که  با  صدای  آرش،  رسم  را  باال  آوردم  و  به  او  

 .که  مقابلم  ایستاده  بود  نگاه  کردم 
،  خانم  هس ت   -  .بفرمایید  نوشیدب 

وب   هرچند  قصد  کرده  بودم  که  امشب،  لب  به  مس 
نزنم،  اما  لحظه ای  ب  خیال  شدم  و  با  این فکر،  که  دور  
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از  ادب  است  دستش  را  رد  کنم،  خودم  را  گول  زدم  و  
 .با  لبخند  جام  را  از  دستش  گرفتم 

 .کنارم  نشست  و  لبخند  زد 
،  فوق العاده  خانم  و  زیبا   - یک  میگم  خانم  هست  تی 

 !هستیر  
او  که  ب رعکس  بقیه ی  همسن  و  سال های  جلف  و  
سبکش،  که  در  مهماب   امشب  هم  کم  نبودند؛  به  

نظرم  بسیار  باشخصیت  و  موجه  م آمد،  از  حرفش  
ناراحت  نشدم  و  با  لبخند  تشکر  کردم  .جامش  را  باال  

آورد  و  به  سالمت   یکدیگر،  آرام  به  هم  زدیم  و  
 .مشغول  نوشیدن  شدیم 

ب  نوشید  و  د وباره  به  حرف   محتوی  لیوان  را  یک  رص 
 .آمد 

یف  آوردین،  افتخار   - اگه  اشتباه  نکنم،  تنها  تس 
تون  باشم؟   م دین  امشب  پارتی 

  ، لحظه ای  فکر  کردم  و  تحت  تاثیر  حرف های  کت 
بهی   دیدم  حاال  که  به  اینجا  آمده  بودم،  تا  جاب   که  

م توانم  شاد  باشم  و  ب  خیال  !و  قطعا،  رسگرم  شدن  با  
  از  تنهاب   بود 

 .او،  بهی 
 .با  لبخند  در  جایم  جابجا  شدم 
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 !حتما  -
وع  به   ه  نگاهم  کرد  و  رس  لبخندش  پررنگ تر  شد،  خیر

حرف  زدن  کرد  .از  هر  دری  م گفت؛  از  عالیقش،  
سالیقش  و  تعریف  و  تمجید  از  من  .شاد  بودم،  سبک  
شدم،  خندیدیم،  نوشیدیم،  رقصیدیم  و  آنقدر  رسگرم  

شدم؛  که  نم دانم  چقدر  گذشته  بود  و  زماب   به  
خ ودم  آمدم،  که  رسم  گرم  بود  و  احساس  کرخت   

م کردم  .برای  رس  پا  ماندن  تعادل  نداشتم  و  به  کمک  
آرش  که  متوجه  حالم  شده  بود،  به  گوشه ای  

خلوت تر  از  سالن  رفتم  و  روی  مبل  نشستم  .ب  حال  
رسم  را  به  پشت   مبل  تکیه  دادم  و  او  که  مقابلم  

ایستاده  بود،  به  طرفم  خم  شد  و  هردو  دستش  را  به  
 .دسته های  مبل  گرفت 
؟  -  حالت  خوبه  هست 

 .حت   حال  جواب  دادن  هم  نداشتم 
؟  -  م خوای  بری  تو  اتاق  دراز  بکش 

مست  بودم،  اما  هنوز  تا  حدی  هوشیار  بودم  و  درک  
 .زمان  و  مکان  را  از  دست  نداده  بودم 

چشمانم  روی  هم  افتاد  و  لحظه ای  بعد،  با  شنیدن  
صداب   آشنا،  ب  جان  چشم  باز  کردم  و  با  دیدن  کامران  
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مجد،  که  درست  جای  آرش  ایستاده  و  به  طرفم  خم  
شده  بود،  دلم  فرو  ریخت  و  متعجب  از  حضورش،  

 .چشمانم  وحشت زده  گرد  شدند 
 

 پارت #۳۱
 

نیشخند  زد  و  به  چشمانم  که  ترس  را  فریاد  م زدند،  
ه  شد   .خیر

  م کنم  -
 
 !امشب  توی  مشتم  !گفته  بودم  که  تالف

ترس،  بیش  از  پیش  در  ج ودم  رخنه  کرد  و  چشمانم  
تاب  باز  ماندن  نداشتند  .با  صدای  ب  جانم  کت   را  صدا  

زدم،  اما  محال  بود  که  در  آن  هیاهو  و  هرج  و  مرج،  
 .صدایم  را  بشنود 

کامران  مثل  یک  پر  کاه،  در  یک  چشم  به  هم  زدن  
بلندم  کرد  و  روی  شانه اش  انداختم  .با  مشت  به  
شانه هایش  م کوبیدم  و  با  التماس  از  آر ش  کمک  

م خواستم،  گریه  م کردم  و  ب  جان؛  کمک  م طلبیدم  .
کامران  به  طرف  پله هاب   که  به  طبقه ی  باال  ختم  

م شدند،  به  راه  افتاد  و  آرش،  ب  تفاوت  و  بالبخند،  
 .برایم  دست  تکان  داد 
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مست  بودم،  اما  خوب  م دانستم  که  چه  اتفاق  
شوم،  انتظارم  را  م کشد  .با  دستان  ب  جانم  همچنا ن  

به  پشت  کامران  م کوبیدم  و  با  صدای  ب  رمقم  او  را  
 .تهدید  م کردم  که  رهایم  کند 

با  هر  قدم  که  به  سمت  پله ها  برم داشت،  کارم  را  
تمام  شده  م دانستم  .اشک  ریختم  و  خدا  را  عاجزانه  

 .صدا  زدم 
خون  در  تنم  یخ  بسته  بود،  مرده  بودم  و  با  شنیدن  
،  در  لحظه  

 
یک  نعره ی  آشنا،  میان  آن  همه  شل وع

 .جان  به  تنم  بازگشت 
نم دانم  چطور  و  چگونه  پیدایش  شد،  تنها  این  را  

م دانم  که  خدا  در  حقم  معجزه  کرد  و  او  را  رساند،  
آنقدر  زود؛  که  پای  کامران  به  پله ی  اول  نرسیده،  از  

پشت  رس،  لباسش  را  گرفت  و  نگهش  داشت  .در  یک  
چشم  به  هم  زدن،  با  داد  و  بیداد  چند  مشت  حوال ه ی  
صورتش  کرد،  اندگ  تعادلش  را  از  دست  داد  و  مرا  از  

آغوشش  جدا  کرد  .قصد  خروج  کرد  و  کامران  به  
طرفش  حمله ور  شد  .مرا  روی  زمیر   گذاشت  و  با  هم  

درگیر  شدند  و  با  هر  فحش  رکیک  و  زننده ای  که  از  
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دهان  کثیف  کامران  خارج  م شد،  او  خشمگیر  تر  
 .یقه اش  را  م چسبید 

چراغ ها  روشن  شده  بودند  و  همه ی  افراد  حارص   در   
سالن،  گرد  ما  جمع  آمده  بودند  و  عده ای  مشغول  

 .جدا  کردن  او  و  کامران  بودند 
سع  کردم  چشمانم  را  باز  نگه  دارم  و  از  روی  زمیر   

 .بلند  شوم 
 .کت   باالخره  پیدایش  شد  و  کنارم  نشست 

وای  هست   چ   شده؟  این  چه  وضعیه؟  سپهر  اینجا   -
 چیکار  م کنه؟ 

به  کمک  او  که  سوال  پیچم  کرده  بود،  بلند  شدم  و  به  
،  سپهر  که  صورتش  از  خشم   محض  برخاسی  

وحشتناکش  به  رسچ   م زد،  به  طرفم  آمد  و  آنگونه  
که  احساس  م کردم  هر  آن  ممکن  است  رگ  گردنش  

ون  بزند،  رو  به  کت   فریاد  زد   :بیر
 !برو  لباساش  و  بیار  -

 
 پارت #۳۲
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کت   وحشت زده  و  دستپاچه،  به  دن بال  لباس هایم  
رفت  و  سپهر  دوباره  در  آغوشم  کشید  و  ب  توجه  به  
پسی  که  مدام  صدایش  م زد،  به  راه  افتاد  .نرسیده  

به  در،  لباس هایم  را  با  خشم  از  کت   گرفت  و  ب  توجه  
به  تهدید های  کامران،  که  دوستانش  مهارش  کرده  

 .بودند،  عصت   از  خانه  خارج  شد 
 
* 
 

ی  که   با  هجوم  اسید  معده  به  دهان م،  پاکت  شیر
سپهر  جلوی  دهانم  گرفته  بود  را  پس  زدم  و  خودم  را  
از  در  باز   ماشیر   آویزان  کردم،  کنار  جدول  زانو  زدم  و  

ون  ریختم  .گلویم  به  شدت   محتویات  معده ام  را  بیر
م سوخت  و  احساس  م کردم  هر  آن  چشمانم  از  

نند  ون  میر   .کاسه  بیر
معده ام  که  تخلیه  شد،  چرخیدم  و  ب  حال  خو د  را  

روی  زمیر   رها  کردم  و  به  جدول  تکیه  دادم  .
دست هایم  را  به  هم  ساییدم  و  سنگ  ریزه  و  خاک های  
رسدی  که  از  لبه ی  جدول  به  کفشان  چسبیده  بود  را  
پاک  کردم  .با  طعم  تلخ تر  از  زهر  دهانم،  چهره  درهم  
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کشیدم  و  ب  آنکه  به  سپهر  نگاه  کنم،  چند  دستمال  از  
ون  کشیدم  و   جعبه ای  که  مقابلم  گرفته  ب ود  بیر

 .دهانم  را  پاک  کردم 
ه ام  جوابگو  نبود  و  رسمای  اوایل  آبان  ماه،   مانتوی  پاییر 

 .لرز  به  جانم  انداخته  بود 
از  ضعف  و  رسما  دندان هایم  به  هم  قفل  شده  بودند  

  .و  صدای  به  هم  خوردنشان  در  رسم  م پیچید 
رسما  تا  مغز  استخوانم  نفوذ  کرده  بود،  اما  توان  بلند  
شدن  را  نداشتم  .رسم  را  رو  به  آسمان  گرفته  و  ابری،  

که  هوس  باریدن  کرده  بود  گرفتم  و  چشمانم  را  
 .بستم 

 هاب   که  هر  چند  لحظه  یکبار  از  
صدای  ماشیر 

کنارمان  م گذشتند،  تنها  صداب   بود  که  سکوت  شب  
 .رسد  را  درهم  م شکست 

لحظه ای  بعد  با  درد  معده ام،  چشم  باز  کردم،  دستم  
را  محکم  رویش  فس  دم  و  کالفه  رس  در  گریبان  فرو  

 .بردم 
با  سکوت  و  سنگیت   نگاه  سپهر  که  به  ۲۰۶ 

نقره ای اش  تکیه  داده  بود،  رسم  را  آرام  باال  آوردم،  
قامت  کشیده اش  را  از  نظر  گذراندم  و  به  صورت  
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مردانه اش،  که  رد  کتک کاری  امشبش،  در  آن  به  
 .چشم  م خورد  نگاه  کردم 

 
 پارت #۳۳

 
د،  پاکت  شیر  را  درون  جدول   ب  آنکه  چشم  از  من  بگیر

پرت  کرد  .دو  طرف  پالتوی  مشک اش  را  به  هم  
اهن  سفیدش،  از  نظر     یقه ی  پیر

 
چسباند  و  پاره گ

 .پنهان  شد  .دست  به  سینه  شد  و  عصت   پوزخند  زد 
چشم  بابات  روشن  !اول   بقال  و  ماست  ترش   -

وع  کن  و  هر   ؟  !بذار  پات  برسه  تهران،  بعد  رس  فروش 
  .غلط  دلت  خواس ت  بکن 

نگاهم  را  ب  رمق  از  او  گرفتم  و  به  سوپرمارکت  کوچک  
که  روبه رویمان،  طرف  دیگر  خیابان  بود،  چشم  

 :دوختم  و  ادامه  داد 
ه  نگرد،  اما   - قبال  هم  بهت  گفتم  که  دیگه  با  این  دخی 
کو  گوش  شنوا؟  از  من  به  تو  نصیحت،  این  و  خوب  
توی  اون  کله ی  پوکت  فرو  کن،  که  بعض   آدما  مثل  
شهر بازی  م مونن،  از  بودن  باهاشون  لذت  م بری،  
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،  چرا   ول  به  هیچ  جاب   نم رسوننت  !دقیقا  مثل  کت 
 !نم خوای  بفهم  احمق  زبون  نفه م 

دم  و  آرام  اما  عصت   به   چشم هایم  را  روی  هم  فس 
 .حرف  آمدم 

 !مواظب  حرف  زدنت  باش  -
 .پوزخند  زد 

هه  !خوبه،  مست   از  رست  پرید  زبونت  به  کار    -
 .افتاد 

تکیه اش  را  از  ماشیر   گرفت  و  در   بازش  را  محکم  به  
هم  کوبید  .کم  دور  شد  و  پشت  به  من  و  رو  به  

خیابان،  چند  نفس  عمیق  کشید  .دوباره  به  طرفم  
  که  کنارمان  قد  علم  

 
برگشت  و  کنار  تیر  چراغ  برف

کرده  بود  و  المپش  سوخته  و  شکسته  بود  ایستاد  .
  پرت  

 
سنگ  کوچک  که  مقابلش  بود  را،  با  پا  به  طرف

 :کرد  و  گفت 
ه  دست  از  این  کار هات  برداری  و  مثل  بچه ی   - بهی 

آدم  رست  رو  بندازی  پاییر   بری  دانشگاه  و  بیای  خونه  .
فقط  کافیه  یکبار  دیگه  بفهمم  رس  از  همچیر   جاهاب   
درآوردی،  اون وقت  من  م دونم  و  تو  .روزگارت  و  سیاه  

 !م کنم 
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پشیمان  بودم،  اما  لحن  حرف  زدنش  عصت  ام  کرده  
بود  .رسم  را  به  طرفش  چرخاندم  و  با  حرص  نگاهش  

 .کردم 
من  هرکاری  که  دوست  داشته  باشم  م کنم،  اصال   -

؟   تو  چکاره ی  مت   که  بهم  امر  و  نه  م کت 
 

 پارت #۳۴
 
 

من  داییتم،  هیچ  نسبت   هم  که  باهات  نداشته   -
نباشم،  باید  مدیونم  باش   که  امشب  از  اون  خراب  

ون  و  نج اتت  دادم،  وگرنه  خوب   شده  کشیدمت  بیر
 .م دوب   که  چه  بالب   به  رست  اومده  بود 

ببینم  اصال  خودت  اونجا  چیکار  م  کردی  که  واسه   -
؟   من  خط  و  نشون  م کش 

بودن  منم  اونجا  از  شانس  تو  بود  .به  ارصار  یک  از   -
دوستام  اومده  بودم  و  هنوز  چنددقیقه ای  از  رسیدنم  

نگذشته  بود  که  چشمم  به  جمال  شما  روشن  شد  .
فقط  کافیه  یکبار  دیگه  همچیر   خطاب   ازت  رست  

 ...بزنه 
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 .پوزخند  زدم  و  میان  حرفش  آمدم 
بابت  کمکت  ممنون  .ول  فکر  کردی  چون  برادر   -
؟   زن بابام  هست   م توب   واسه  من  آقا  باالرس  باش 

در  هاله ی  نور  اندگ  که  از  چراغ  اتاقک  ماشیر   به  
ون  م تابید  به  صورت  رسخ  از  خشمش،  چش م   بیر

د  و  گوش   را  از   دوختم  .دندان هایش  را  روی  هم  فس 
ون  کشید   .جیبش  بیر

خیل  خب،  حق  باتوئه  .االن  به  بابات  زنگ  م زنم   -
 !پاشه  بیاد  جمعت  کنه،  اون  که  دیگه  حق  داره؟ 

با  شنیدن  حرفش  ناگهان  دلم  فرو  ریخت  .در  یک  
چشم  به  هم  زدن  خشمم  فروکش  کرد  و  با  ترس  
نگاهش  کردم  .بعد  از  گرفی    شماره  گوش   را  به  

   .گوشش  چسباند  و  منتظر  ماند 
 .با  ب  حال  از  جا  برخاستم  و  دستش  را  گرفتم 

نه  سپهر،  توروخدا  زنگ  نزن  .بخدا  دیگه  از  این  کارا   -
ی  نگو،   نم کنم  و  با  کت   نم گردم،  فقط  به  بابام  چیر 

 باشه؟ 
گوش   را  قطع  کرد  و  در  جیبش  گذاشت،  نفسش  را  

ون  داد  و  کالفه  رو یش  را  برگرداند   .بیر
 .شانس  آوردی  دیروقته،  جواب  نداد  -
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دستش  را  رها  کردم  و  ب  توجه  به  باراب   که  آرام  آرام   
وع  به  باریدن  کرده  بود،  رسم  را  رو  به  آسمان   رس 

ون  دادم  .گریه  کردم  و  نادم تر  از   گرفتم  و  نفسم  را  بیر
قبل؛  با  خودم  عهد  کردم  که  دیگر  گول  حرف های  

 .کت   را  نخورم 
 

و  قط عا  اگر  پشیماب   شاخ  داشت،  شاخم  تا  به  آسمان  
 !م رسید 

 
** 
 

 پارت #۳۵
 

آن  شب  تا  دیروقت  در  خیابان  ماندیم  و  وقت   که  
مطمی    شدیم  باباجون  و  مادرجون  خوابیده اند  به  
  .خانه  برگشتیم  تا  متوجه  وضع  آشفته مان  نشوند 
دو  روزی  م شد  که  خودم  را  در  اتاقم  حبس  کرده  
ون  نم آمدم  .از  دانشگاه  که  م آمدم،   بودم  و  بیر
  و  

 
مستقیم  به  اتاق  م رفتم  و  به  بهانه ی  خستک

 .کسالت،  شام  نخورده  به  خواب  م رفتم 
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ون  نیامدنم  هم  به  خاطر  روبه رو  نشدن  با   دلیل  بیر
سپهر  بود  .از  این  فکر  که  اگر  او  نرسیده  بود،  چه  

بالب   به  رسم  م آمد،  تمام  تنم  م لرزید  و  به  شدت  از  
 .او  خج الت  م کشیدم 

بعد  از  دو  روز  کلنجار  رفی    با  خودم،  تصمیم  گرفتم،  
به  خاطر  رفتار  تند  آن  شب  و  رفتنم  به  آنجا  از  او  
معذرت خواه  کنم  و  به  همیر   بهانه  کم  قبل  از  

شام،  از  اتاق  خارج  شدم  .در  آستانه ی  ورودی  راهرو  
ایستادم  و  به  او  که  پشت  به  من،  روی  کاناپه  دراز  

 .کشیده  و  مشغو ل  تماشای  تلویزیون  بود،  نگاه  کردم 
خانه  رسک  کشیدم  و  با  نگاه  به  مادرجون   به  آشی  

که  رسگرم  درست  کردن  شام  بود  و  باباجون  هم  
 .مشغول  کمک  به  او  بود،  به  طرف  سپهر  رفتم 

پاهایش  را  روی  دسته ی  کاناپه  و  ساعدش  را  روی  
پیشاب  اش  گذاشته  بود  .مقابلش  که  ایستادم،  ب  آنکه  
تکاب   ب ه  خود  بدهد،  چشمانش  را  در  کاسه  چرخاند  و  

 .نگاهم  کرد 
لبخند  زدم  و  او  ب  تفاوت،  دوباره  نگاهش  را  روانه ی  

تلویزیون  کرد  .کنار  پایش،  روی  مبل  نشستم  .پاهایش  
را  جمع  کرد  و  او  هم  نشست  و  ب  توجه  به  من،  کم  
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به  جلو  خم  شد،  آرنج  هردو  دستش  را  روی  
ل  را  در  دستش  م چرخاند  . زانوهایش  گذاشت  و  کنی 

ه  شدم  و  ناخودآگاه،  حش   به  نیم رخش  خیر
خوشایند،  در  وجودم  ریشه  دواند  و  انگار  اولیر   بار  

 .بود  که  م دیدمش 
موهای  خوش حالت  مشک اش  که  از  دو  طرف  رس  

 .کوتاه تر  بودند 
چشم  و  ابروی  مشک  و  مردانه اش،  دهان  متناسب  و  

گره ای  بسیار  کوچک،  که  روی  تیغه ی  بیت  اش  
خودنماب   میکرد،  اما  اصال  به  نظر  نم آمد  و  

 .چهره اش  در  عیر   معمول  بودن،  جذاب  بود  و  مردانه 
  گوشه ی  لب  و  کبودی  زیر  

 
و  با  نگاه  به  پارگ

چشمش،  که  خیل  کم رنگ تر  شده  بودند،  بیش  از  
منده  شدم   .پیش  رس 

به  خودم  که  آمدم،  از  ب  تفاوب  اش  لحظه ای  حرصم  
گرفت  و  صدای  بلند  تبل یغ  شاد  در  حال  پخش؛  

 .کالفه ام  کرده  بود 
 

 پارت #۳۶
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ون  دادم  و  از  باالی  پشت   مبل،  نگاه  به   نفسم  را  بیر
خانه  انداختم  و  دوباره  به  او  نگاه  کردم  و  لب   آشی  

 .گشودم 
معذرت  م خوام  سپهر،  هم  بابت  رفی    به  اون   -
؛  هم  رفتارم  با  تو،  واقعا  معذرت  م خوام   .مهموب 

د،  صدای  آرامش  را  با   ب  آنکه  چشم  از  تل ویزیون  بگیر
 .مکث  شنیدم 

بابت  رفتارت  مهم  نیست  !بابت  مهموب   هم  به  من   -
ربط  نداره،  نیازی  به  معذرت خواه  نیست  .مگه  من  

 چیکاره ام؟ 
پس  هنوز  ناراحت  بود  و  تا  دهان  باز  کردم  که  بگویم  

تو  داب   من  هست   "!نم دانم  چرا  لبهایم  به  هم  "
 !چسبید  و  این  جمله  هرگ ز  به  زبانم  جاری  نشد 
ه  نگاهش  م کردم  جواب  دادم   :همانطور  که  خیر
 !گ  گفته  تو  هیچ کاره ای؟  اصال  تو  همه  کاره ای  -

و  ب  توجه  به  نیشخند  محو  و  نیم نگاه  سفیهانه اش،  
خانه  رفتم   .برخاستم  و  به  آشی  

 
*** 
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   !و  گاه …؛  حماقت  تمام  ندارد 
احمق  نبودن،  نیازمند  عقل  و  اراده ای  ب سیار  قوی  

بود،  که  من  آن  روزها،  از  داشتنشان  محروم  بودم  .و  
ای  کاش  به  حرف  سپهر  گوش  م کردم  و  کت   را  برای  

همیشه  رها  م کردم  .هرچند  سخت  بود  و  به  
واسطه ی  دوست   طوالب   مدتمان،  به  شدت  

وابسته اش  بودم،  اما  ای  کاش  عقلم  م رسید  و  رهایش  
م کردم  .ول  افسوس  که  همیشه  زماب   متوجه  

خطاهایمان  م شویم،  که  دیگر  هیچ کاری  از  دستمان  
  .برنم آید 

 
* 
 

دستم  را  به  داشبورد  گرفتم  و  کالفه  به  طرفش  
 .چرخیدم 

 کت   بسه  میگم  .جلوتر  نرو  !مگه  با  تو  نیستم؟  -
 .با  حرص  نیم نگاه  به  طرفم  انداخت 

وقت   با  ماشیر   رفتم  تا  توی  حلقش،  حالیش  م کنم   -
گ  به  کیه؟  پس ه ی  بیشعور  غلط  میکنه  واسه  ما  

 !تعییر   تکلیف  م کنه 
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ه  …کت   بس  کن  توروخدا  .خب  اونم  راست  میگه   -
َ
ا

؟   دیگه  .اگه  یه  بالب   رسم  م اومد  چ 
خب  به  من  چه؟  مگه  من  خواستم  رست  بال  بیارم   -

؟   که  میگه  با  من  نی 
،  اصال  حوصله  ندارم  بیخیال  شو  .ببینتت   - وای  کت 

 !بد  میشه  ها 
 بوتیکش  کو؟  -

 
 پارت #۳۷

 
با  دست،  بوتیک  مردانه ای  که  هر  لحظه  به  آن  

نزدیک تر  م شدیم  را  نشان  دادم  و  او  درست،  در  تنها  
 .جای  پارک  خال  مقابلش  ایستاد 

س  چرخیدم  و  از  بیر   عبور  و  مرور  افرادی  که   با  اسی 
 .در  پیاده رو  تردد  م کردند،  داخل  مغازه  را  نگاه  کردم 
سپهر  کنار  دوستش،  پشت  پی شخوان  ایستاده  بود  و  

مشغول  صحبت  و  نشان  دادن  اجناس،  به  
ی هایش  بود   .مشی 

 !پیاده  شو  بریم  تو  دیگه  -
 .کالفه  به  طرفش  برگشتم 
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ای  بابا  !کت   بس  کن  لطفا  .تازه  کوتاه  اومده  و  با  هم   -
آشت   کردیم  .تو  که  نم خوای  به  بابام  بگه  و  من  

دیپورت  شم  شهرستان؛  م خوای؟  حاال  اون  عصت   
ی  گفته،  ول  من  که  باهات  قطع  رابطه   ب ود  یه  چیر 

 .نکردم 
ی  بگوید،  با  لبخند  خودم  را  به   و  قبل  از  اینکه  چیر 

 .طرفش  کشاندم  و  گونه اش  را  بوسیدم 
 .من  دیگه  برم  .م بینمت  -

کم  خم  شد  و  درحالیکه  داخل  مغازه  را  نگاه  م کرد،  
 :گفت 

برو  گمشو  !ول  به  این  عتیقه  فکر  نکت   ها  ! -
پشیمون  شدم  .خوشگل  و  جذاب  هست،  ول  یه  
فناتیک  به  تمام  معناست  .خونت  رو  توی  شیشه  

م کنه  .همون  زردآلوی  خودمون  خوبه  .از  رست  هم  
 !زیاده  واال 

 .خب  م خوای  زردآلو  رو  واسه  خودت  بردار  -
درحالیکه  که  هنوز  چشمش  داخل  مغازه  بود  و  سپهر  

 .را  م پایید،  لب  زد 
فعال  که  آقا  شیفته ی  شما  شدن  .مبارک  خودت   -

 .باشه 
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رس  تکان  دادم  و  باخنده  پیاده  شدم  .در  را  بستم  و  
 .خم  شدم  از  شیشه  نگاهش  کردم 

،  مواظب  خودت  باش  -  .برو  دیگه  کت 
ون  داد  و   با  چشم  غره  رس  تکان  داد،  نفسش  را  بیر

ب  حرف  به  راه  افتاد  و  من  که  قرار  بود  به  اتفاق  
سپهر،  به  مناسبت  جشن  اتمام  رسبازی  فرهاد  به  

خانه ی  داب   سعید  بروم،  به  طرف  مغازه  رفتم  و  در  
 .کنار  تک  پله ای  که  مقابل  در  بود  ایستادم 

  مغازه،  متوجهم  نشد  و  ب  آنکه  داخل  
 

به  دلیل  شلوع
شوم،  با  یک  تماس  او  را  از  آمادنم  آگاه  کردم  و  در  

انتظار  آمدنش،  به  دیوار  تکیه  دادم  و  به  ازدحام  
پیاده رو  و  خیابان،  که  نزدیک  غروب  به  اوج  رسیده  

 .بود،  چشم  دوختم 
 

*** 
 

 پارت #۳۸
 

جرعه ی  آخر  چای ام  را  نوشیدم  و  فنجان  خال  را  روی  
میر   گذاشتم  و  با  لبخند  به  فرهاد  که  با  هیجان  
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خاطرات  رسبازی اش  را  تعریف  م کرد،  نگاه  کردم  و  
 :لحظه ای  بعد  سپهر  میان  حرفش  پرید 

-   ، ای  بابا  بسه  دیگه  فرهاد  .دو  سال  رسب ازی  رفت 
 .اندازه  بیست  سال  خاطره  گفت   تو  این  یه  ساعت 

پا  روی  پا  انداخت،  به  پشت   مبل  تکیه  داد  و  ادامه  
 :داد 

فقط  این  و  به  من  بگو،  تو  گوش  فرمانده  زدی  یا   -
 !نه؟ 

 .فرهاد  متعجب  شد 
 نه  !من  به  فرمانده  چیکار  دارم؟  -

ای  بابا،  حت   اوب   هم  که  رسبازی  نرفته  یه  بار  زده   -
 تو  گوش  فرمانده،  اونوقت  تو  نزدی؟ 

همه  خندیدند  و  داب   سعید  دستش  را  به  گردن  فرهاد  
 .انداخت 

 .سپهر  پسم  و  اذیت  نکن  -
مادرجون  هم  قربان  صدقه اش  رفت  و  از  کنار  خاله  

مریم  برخاست  و  کنار  فرهاد  جای  گرفت  و  او  را  
 .بوسید 

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

قربون  پسم  برم  .سعید  اصال  نگاهش  م کنم  انگار   -
دارم  جوو ب  های  آقات  و  م بینم  .اینقدر  شباهت  

 !ندیدم  تاحاال 
دوباره  فرهاد  را  بوسید  و  سپهر  با  خنده  به  حرف  

 .آمد 
فرهاد  تورو  دوست  نداره  ها،  چون  شبیه   -

 های  باباب   اینقدر  دوست  داره 
 .جووب 

همه  خندیدند  .مادرجون  لب  گزید  و  زیرلب،  
 .ب  حیا "ب   نثارش  کرد "

او  راست  م گفت،  قد  بلند  و  هیکل  کشیده ی  فرهاد،  
به  باباجون  رفته  بود  .مادرجون  و  باباجون  باهم  
عمو  و  پسعمو  بودند  و  تاحدودی  به  هم   دخی 

شباهت  داشتند  و  همه ی  بچه ها  و  حت   نوه هایشان  
 .به  آنها  رفته  بودند  و  نسبتا  خوش چهره  بودند 

نگاهم  ناخودآگاه  روی  سپهر  چرخید  و  ثابت  ماند  .
ب  آنکه  بخواهم،  باز  هم  حرف های  کت   را  به  یاد  
ه ام  را  که  شکار  کرد،   آوردم  و  دلم  لرزید  .نگاه  خیر
قلبم  را  در  دهانم  احساس  کردم  و  ب  معطل  از  او  

چشم  گرفتم  و  برای  اینکه  حرف های  کت   را  از  ذهنم  
دور  کنم،  زیرلب  لعنتش  کردم  و  برای  رهاب   از  افکاری  
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که  چندروزی  م شد  ذهنم  را  آشفته  کرده  بودند،  
برخاستم  و  به  کمک  سارا  و  خاله  نیلو  مشغول  چیدن  

 .سفره  شدیم 
رسسفره  که  نشستیم  و  سپهر  روبه رویم  قرار  گرفت،  
باز  هم  نفسم هایم  تنگ  شد  و  غرق  تالش  کردن،  برای  

منحرف  کردن  فکرم  از  او  شدم  .اما  تالشم  بیهوده  
 .بود  و  کالفه  قاشقم  را  در  بشقاب  انداختم 

و  این  صدای  کت   بود  که  میان  صدای  برخورد  قاشق  
و  چنگال  به  بشقاب ها  و  بگو  بخندها،  از  همه  بلندتر  

 .و  رساتر  بود 
 !اون  داییت  نیست  احمق  "

 …چقدر  جذابه   
 " !…اون  داییت  نیست   

م  چرا  غذات  و  نم خوری؟  -  دخی 
با  صدای  مادرجون  که  کنار  سپهر  نشسته  بود،  از  

ون  کشیده  شدم  .رس  بلند  کردم  و   افکار  پریشانم  بیر
 .ل بخند  زدم 

 .م خورم  مادرجون  -
 

 پارت #۳۹
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با  نگاه  گذرا  به  سپهر  که  مشغول  خوردن  بود،  
تکه ای  مرغ  روی  پلوی  دست نخورده  در  بشقابم  

وع  به  خوردن  کردم   .گذاشتم  و  رس 
کم  بعد  با  صدای  داب   سینا  که  خطاب  به  ایلیا  و  

سورنا،  که  مشغول  بازی  و  رس  و  صدا  بودند،  دستور  
 .سکوت  داد،  رسبلن د  کردم  و  نگاهش  کردم 

ضا  نشسته  بود   باباجون  که  کنار  عمومحمود  و  علیر
 :گفت 

چکارشون  داری  بابا؟  بچه ان  بذار  بازی  کی    .توام   -
،  چون  بچه ی  خودتم  انشالل   دیگه  باید  عادت  کت 

 !سال  دیگه  باید  بهشون  اضافه  بشه  ها 
با  تایید  مادرجون  و  بقیه،  داب   سکوت  کرد  و  

 .همسش  نگار،  با  لحت   خشک  و  جدی  به  حرف  آمد 
ما  بچه  نم خوایم  !بچه  هم  بخوایم  منتظر  دستور   -

 .کش  نیستیم 
همه  سکوت  کردند  و  خاله ها  با  اخم  نگاهش  کردند  و  

 :باباجون  گفت 
م  .مگه  میشه  بدون  بچه؟  -  بچه  برکت  زندگیه  دخی 
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نگار  دستمالش  را  به  گونه ای  که  رژ  قرمزش  پاک  
 :نشود،  دور  لب هایش  کشید  و  جواب  داد 

گفتم  که،  دوست  ندارم  کش  توی  مسائل   -
 !خصوصیمون  دخالت  کنه  .ادامه  ندین  لطفا 

متعجب،  به  نگار  الغراندام  که  دهانم  از  پرروب   و  
جواب  اش  باز  مانده  بود،  چشم  دوختم  .

حارص 
م دانستم  اخالقش  اینگونه  است،  اما  نه  دیگر  تا  این  

 .حد،  که  این چنیر   با  باباجون  حرف  بزند 
به  لح ظه  نکشید  که  باصدای  خشمگیر   سپهر،  چشم  

 .از  نگار  گرفتم 
؟  -

 
ی  به  زنت  بک ؟  نم خوای  یه  چیر   سینا  چرا  ساکت 

باباجون  و  مادرجون،  هردو  با  گفی    "عیب  نداره  "
سع  در  آرام  کردن  سپهر  داشتند  و  او  قاشق  و  

 :چنگالش  را  در  بشقابش  کوبید  و  ادامه  داد 
یعت   چ   عیب  نداره؟  باتوام  سینا،  نم خوای   -
بخوابوب   تو  گوش  زنت  که  دیگه  جرات  نکنه  

 اینجوری  با  پدرت  حرف  بزنه؟ 
ی  بگوید،  نگار  صدایش  را  باال   قبل  از  اینکه  داب   چیر 

 :برد 
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-   ، چشمم  روشن  !تعییر   تکلیف  واسه  بچه  که  هیج 
ی  بهشون   حاال  میگن  بزن  تو  گوش  زنت  و  تو  چیر 

؟ 
 
 نمیک

داب   چشمانش  را  عصت   بست،  نفسش  را  کالفه  
ون  داد  و  نگار  دوباره  به  تندی  گفت   :بیر
؟  -

 
ی  بک  سینا  باتوام،  نم خوای  یه  چیر 

 .سکوت  داب   را  که  دید،  عصت   از  جایش  برخاست 
خیل  خب  .من  دیگه  حت   یه  لحظه  هم  اینجا   -
نم مونم،  جاب   که  برای  آدم  ارزش  قائل  نباشن،  

 .همون  بهی   که  نباشم 
کیفش  را  از  روی  مبل  برداشت  و  به  طرف  در  به  راه  
افتاد  .زن داب   مرضیه  و  داب   سعید  هردو  به  طرفش  
رفتند  و  سع  کردند  مانع  رفتنش  شوند  و  مادرجون  

هم  درحال  که  از  جا  برم خاست  و  سع  در  نگه  
 :داشتنش  داشت،  سپهر  دستش  را  گرفت  و  داد  زد 

 !بشیر   مامان،  ولش  کن  بزار  بره،  به  درک  - 
 

 پارت #۴۰
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اما  مادرجون  کوتاه  نیامد  و  تا  به  طرفشان  رفت،  نگار  
کفش هایش  را  پوشید  و  به  رسعت  از  خانه  خارج  شد  

 :و  باباجون  خطاب  به  داب   سینا  گفت 
 .پاشو  برو  سینا،  نذار  زنت  این  وقت  شب  تنها  بره  -

 .به  درک  !بزار  بره،  خسته ام  کرده  دیگه  -
 .مادرجون  آمد  و  باالی  رسش  ایستاد 

 .پاشو  مادر،  پاشو  برو  .اون  االن  منت ظرته  -
داب   قاشق  و  چنگالش  را  عصت   و  محکم  در  بشقاب  
کوبید،  آنقدر  محکم،  که  بشقاب  گرد  و  سفیدرنگ  

 .به  دونیم  تبدیل  شد 
کاپشن  مشک اش  را  از  جالباش  درون  راهرو  برداشت  
و  ب  آنکه  آن  را  بپوشد،  خارج  شد  و  در  را  محکم  بهم  

 .کوبید 
خاله  نیلو  چشم  از  در  گرفت  و  به  مادرجون  و   

 .بابا جون  نگاه  کرد 
نم خواست  بره،  میشه  بگیر   چرا  به  زور   -

 فرستادینش؟ 
وا  …مادر  نمیشه  که  تنها  بره،  هرچ   باشه  زنشه  . -

 ندیدی  چطور  پاشد  رفت؟ 
 :این بار  خاله  مریم  گفت 
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خوش  به  حال  درخت  گردو،  اگه  کالغ  باهاش  قهر   -
کنه  !کش  که  یه  ذره  فرهنگ  و  ادب  و  شعور  نداره،  

ام  ند اره   .لیاقت  احی 
 :و  سپهر  ادامه  داد 

من  نم دونم  این  بس   به  گ  رفته؟  آخه  مرد  هم   -
 !اینقدر  ب  عرضه 

ب  عرضه  چیه  مادر؟  خب  مجبوره  باهاش  بسازه  تا   -
 .زندگیش  از  هم  نپاشه 

خب  بپاشه؛  به  درک  !دیگه  از  این  بدتر  م خواد   -
  کنه،  

 
بشه؟  طالقش  بده  واسه  خودش  راحت  زندگ

ی  که  زیاده  زن،  مگه  قحط  اومده؟   چیر 
 .خاله  مریم  دوباره  با  حرص  به  حرف  آمد 

حقشه  !بذار  عذاب  بکشه،  اون  روزی  که  اومد  و   -  
مش،   گفت  عاشق  همکالسیم  شدم  و  م خوام  بگیر

مگه  هممون  نگفتیم  بهش  خوب  تحقیق  کن  و  
بشناسش،  مگه  هممون  مخالفت  نکردیم؟  اما  کو  

 .گوش  شنوا؟  حقشه  هرچ   به  رسش  میاد 
سپهر  که  هنوز  عصت   بود،  برخاست  و  درحال  که  به  

 :طرف  در  م رفت،  گفت 
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ام   امشبش  رو   -
دارم  براش  !جواب  این  ب  احی 

ه  .به  وقتش  حسابش  رو  م رسم     .م گیر
و  ب  توجه  به  ارصار  بقیه،  برای  نرفتنش،  کاپشنش  را  

 .برداشت  و  از  خانه  خارج  شد 
قاشق  به  دست،  چشم  به  در  بسته ی  قهوه ای  رنگ  

 :دوختم  .دل م  گرفت  و  ناخودآگاه  در  دل  نالیدم 
 !…ای  کاش  نم رفت  !کاش  دوباره  برگرده  -

 
*** 

 
 پارت #۴۱

 
ت   - هست   دیگه  تاکید  نکنم،  هفته ی  دیگه  نوبت  دکی 

 یادت  نره  ها؟ 
 .به  صندل  تکیه  دادم  و  پاهایم  را  روی  میر   گذاشتم 

م  حتما،  ول  نگران  نباش،  خیل  وقته   - باشه  مامان  میر
 .دیگه  قلبم  درد  نگرفته 

خداروشکر،  ول  به  هرحال  باید  مرتب  درمانت  رو   -
 .ادامه  بدی 

 .چشم  مامان  -
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خیل  خب،  قرصات  رو  به  موقع  م خوری،  مواظب   -
 .خودتم  باش 

کالفه  از  توصیه ها  و  نگراب  هایش،  بار  دیگر  چشم  
گفتم  و  بعد  از  اتمام  مکالمه،  برخاستم  و  از  اتاق  

ون  رفتم   .بیر
باباجون  مشغول  تماشای  تلویزیون  بود  و  مادرجون  و  

سپهر،  در  دو  طرف  اپن  ایستاده  و  قرص های  
 .مادرجون  را  زیر  و  رو  م کردند 

به  پذیراب   رفتم  و  روی  مبل هاب   که  روبه روی  
ون  از   خانه  بودند،  نشستم  و  به  سپهر  که  بیر آشی  

خانه  بود  نگاه  کردم  .یک  دستش  را  به  کمر  زد  و   آشی  
 .دست  دیگرش  را  روی  اپن  گذاشت 

 یعت   دو  روزه  قرص  فشارت  رو  نخوردی؟  -
مادرجون  داروهایش  را  در  جعبه ی  کوچک  سفید  

 .رنگ  گذاشت  و  درش  را  بست 
نه  مادر  .پریروز  سینا  اومد  اینجا،  بابات  داشت   -

ه،  اون  نذاشت،  گفت  خودم  برات   م رفت  بگیر
م  .ماهم  دیگه  به  هوای  اون  نگرفتیم  .بچه ام   م گیر

 .رسش  شلوغه  البد  یادش  رفته 
ه  -  .یادش  نرفته،  بگو  ترسیده  بگیر
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 .مادرجون  باحرص  رس  تکان  داد 
 !امان  از  دست  تو  بچه  -

جعبه ی  داروهایش  را  در  کابینت  گذاشت  و  سپهر  
باحرص  به  طرف  اتاقش  رفت  و  کم  بعد  درحال  که  

ون  آمد   .کاپشن  مشک اش  را  م پوشید،  بیر
 .ناخودآگاه  برخاستم  و  به  طرفش  رفتم 

 منم  بیام؟  -
م  و  برگردم  -  .کج ا  بیای؟  م خوام  برم  یه  قرص  بگیر

ه  خب  -  .حوصله ام  رس  میر
ون  آمد  و  کنارمان  ایستاد  خانه  بیر  .مادرجون  از  آشی  

 .مادر  بذار  بچه ام  بیاد  یه  هواب   بخوره  -
  کرد  و  به  طرف  در  به  راه  افتاد 

 
 .پوف

ون،   - خیل  خب،  تا  ماشیر   و  از  حیاط  م برم  بیر
 .اومده  باش  

باخنده  رس  ت کان  دادم  و  فورا  به  اتاقم  رفتم  .پالتوی  
مشک  بلندم  را  روی  شلوار  مشک  نسبتا  جذب  و  بلوز  

  که  به  تن  داشتم،  پوشیدم  .شالم  را  
 
سورمه ای  رنک

هم  با  یک  شال  بافت  کرم  رنگ  عوض  کردم  و  به  راه  
افتادم  .در  را  که  باز  کردم،  قدم  رفته  را  به  عقب  

بازگشتم  و   همانطور  که  دستم  به  دستگیر ه ی  در  
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م  که  همان  نزدیک  بود   بود،  خودم  را  به  طرف  میر 
کشیدم  و  فلش  را  از  لب تاب  جدا  کردم  و  به  راه  

افتادم  .نیم بوت های  مشک ام  را  از  جاکفش   برداشتم  
ون  برده  بود   و  در  را  که  باز  کردم،  سپهر  ماشیر   را  بیر

 .و  در  حال  بسی    در  بود 
 

  و  
 
در  ماشیر   را  باز  کردم  و  عطر  باراب   که  به  تازگ

نم نم  م بارید  و  زمیر   را  کم  خیس  کرده  بود  را  با  
 .لذت  به  ریه هایم  کشیدم  و  کنار  سپهر  جای  گرفتم 

 
 پارت #۴۲

 
ون  کشیدم  و  در   به  راه  که  افتاد،  فلش  را  از  جیبم  بیر

 .پنل،  جایگزین  فلشش  کردم 
سپهر  من  آهنگ های  تو  رو  دوست  ندارم  .فلش   -

 .خودم  و  آوردم 
ون  را  نگاه  م کرد،   درحالیکه  که  از  شی شه ی  بغل،  بیر

 :ماشیر   را  در  خیابان  اصل  پیچاند  و  گفت 
عیب  نداره،  حاال  یه  امشبم  مزخرفات  تو  رو  گوش   -

 .بدیم 
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 .خیل  هم  دلت  بخواد  -
وع  به  خواندن  کرد   .آهنگ  اول  را  پل  کردم  و  رس 

 !این  چیه؟  -
 .آهنگه  دیگه،  فرانسویه  -

 خب  من  چه  م دونم  این  چ   میگه؟  -
ح تما  که  نباید  بفهم،  همیر   که  حالت  رو  خوب   -

 .کنه  و  حس  خوب  بهت  بده  کافیه 
خب  مشکل  اینجاست  که  نه  حالم  و  خوب  م کنه،   -

 .نه  حس  خوب  بهم  میده  .اصال  به  دلم  نم شینه 
 .ب  ذوق  !اصال  خودم  برات  ترجمه اش  م کنم  -

  .ببینم  اصال  این   -
 
ترجمه  کن  ببینم  اگه  راست  میک

؟  ی  هم  یاد  گرفت   همه  کالس  فرانس ه  رفت   چیر 
 .معلومه  که  یاد  گرفتم  -

 !خب،  ترجمه  کن  -
االن  که  حضور  ذهن  ندارم،  بعدم  من  هنوز  یه  ماه   -

م   .نشده  کالس  میر
؟  تو  ده  سالم  که   - حضور  ذهن  نداری  یا  بلد  نیست 

ی   .کالس  بری  یاد  نم گیر
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م؟  وقت   از  زیر  برج  ایفل   - من  بلد  نیستم  و  یاد  نم گیر
بهت  زدم  و  باهات  مثل  بلبل  فرانسوی  حرف  زدم  

 !م فهم 
  .مقابل  داروخانه  روی  ترمز  زد 

 !ببینیم  و  تعریف  کنیم  -
 :نیم نگاه  به  داروخانه  انداختم  و  فورا  گفتم 

 سپهر  میشه  بری  یه  داروخونه ی  دیگه؟  -
 چرا؟  -

خب  یه  چرچ   بزنیم  دیگه،  دوست  دارم  چرخیدن   -
 .توی  این  هوا  رو 

  کرد  و  دوباره  به  راه  افتاد  .آهنگ  بعدی  
 
به  ناچار  پوف

 .پل  شد  و  ذوق زده  نگاهش  کردم 
وای  سپهر  این  یک  خیل  قشنگه،  توام  گوش  بدی   -

 .عاشقش  میش  
و  سپس  به  خیاباب   که  در  آن  ساعات  آخر  شب،  

وع  به  همخواب    نسبتا  خلوت  بود  چشم  دوختم  و  رس 
 .کردم 

 
”Ô ma douce souffrance 

ین  من   ای  درد  شیر
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Pourquoi s’acharner tu recommences 
ی   تالش  ب   فایده  است،  تو  هرگز  از  بیر   نمیر

Sans lui je suis un peu paro 
 ’‘بدون  او  من  دیوانه  خواهم  شد ”
Je déambule seule dans…” 

 
با  قطع  شدن  موزیک،  ادامه اش  در  دهانم  خشک  شد  

 .و  برگشتم  و  به  سپهر  نگاه  کردم 
 !چرا  قطعش  کردی؟  -

چ   بود  بابا؟ ! کجاش  قشنگه  آخه؟  اصال  من  کال   -
آهنگ  خارچ   دوست  ندارم  .آهنگ های  خودمون  به  

 !این  خوب  
 :باحرص  نگاهش  کردم،  خندید  و  ادامه  داد 

 !درضمن،  حمایت  از  تولید  مل،  وظیفه ی  هر  ایراب   -
 !هه  هه،  ب  مزه  -

ه   دست  به  سینه  تکیه  دادم  .با  اخم  به  روبه رو  خیر
  که  پل  کرد  در  ماشیر   پیچید 

 
 .شدم  و  صدای  آهنک

 
 پارت #۴۳
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 یه  دل  میگه  برم  برم؛  یه  دلم  میگه  نرم  نرم  "
 طاقت  نداره  دلم  دلم،  ب   تو  چه  کنم 

 پیش  عشق  ای  زیبا  زیبا؛  خیل  کوچیکه  دنیا  دنیا 
 با  یاد  توام  هرجا  هرجا،  ترکت  نکنم 

؛  دروازه  های  دلم  ’‘ سلطان  قلبم  ”تو  هست   تو  هست 
 را  شکست  

،  با  من  پیوست    "…پیمان  یاری  به  قلبم  تو  بست 
 
 

مت   که  هیچگاه  از  این  نوع  آهنگ ها  گوش  نکرده  
ین  وجودم  را  احاطه  کرد   بودم،  با  شنیدنش  حش  شیر

و  لبخند  بر  لبم  نشست  .ناخودآگاه  برگشتم  و  به  
ه  به  روبه رو،  زیرلب  با  آهنگ  زمزمه   سپهر  که  خیر

م کرد  نگاه  کردم  .هرچه  سع  کردم  نتوانستم  نگاهم  
م  و  نم دانم  چرا  خواننده  که  "سلطان   را  از  او  ب گیر
قلبم  "را  با  آن  حس  زیبا  ادا  م کرد،  من  ناخواسته  

 !سپهر  را  سلطان  قلبم  تصور  کردم 
لحظاب   گذشت  و  به  خودم  که  آمدم،  نفس هایم  به  

شماره  افتاد  و  قلبم  به  شدت  در  سینه ام  م کوبید  .
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نگاهم  را  به  سخت   گرفتم،  به  طرف  پنجره  چرخیدم  و  
 .شیشه  را  پاییر   دادم 

 !دیوونه  شدی؟  این  چه  کاریه  تو  این  هوا  -
ون  بردم  و  ب  صدا  لب  زدم   :ب  توجه  رسم  را  بیر

 !آره،  دیوونه  شدم؛  دیوونه ی  تو  -
سوز  رسما  به  گونه های  داغم  را  به  جان  خریدم،  بلکه  

  از  رسم  بیفتد  و  رسعقل  بیایم  .اما  وقت   
 
این  دیوانک

حس  خوب  ناشناخته ام،  که  چندروزی  مدام  به  دلم  
د،  هرلحظه  بیشی   و  بیشی   م شد،  مقاومت   رس  میر 
 !نکردم  و  دلم  فریاد  زد  که  تا  همیشه  دیوانه  بمان 
 !دیوانه  شدم؛  و  با  جان  و  دل  دیوانه  ماندم؛  تا  ابد 
از  همان  لحظه،  زیباترین  احساسم  را  به  رسمیت  
اف  کردم  و   پذیرفتم  و  به  عشقش  نزد  خودم  اعی 

  .همانجا  عشقش  ریشه  در  قل بم  زد 
عشق؛  حش  که  برایم  ناشناخته  بود  و  تابحال  

هیچ گاه  به  آن  فکر  نکرده  بودم  و  برای  اولیر   و  آخرین  
بار،  با  عشق  به  سپهر  تجربه اش  کردم  .و  چقدر  برایم  
ین  و  دلچسب  بود،  دل بسی    یک طرفه  و  یواشک؛   شیر

یت   که  به  یاد  او  صبح   و  شب زنده داری های  شیر
 .م کردم 
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  چنان  شیفته  و  شیدا  
 
عاشق  شدم؛  در  نوزده سالک

  گذشت  و  به  
 
شدم،  که  از  همان  آغاز،  کارم  از  دیوانک

 .جنون  رسیدم 
ین  بود  لحظه هایم   و  از  آن  شب  به  بعد،  چقدر  شیر

در  کنار  او،  و  چقدر  زمان  کند  و  طاقت فرسا  
م گذشت،  وقت هاب   که  در  خانه  نبود  و  چه  ب  تابانه  

  .دلم  برایش  پر  م کشید 
و  چقدر  دلگ یر  و  تلخ  گذشت،  آن  شت   که  به  خانه  
زنگ  زد  و  خی   نیامدنش  را  داد  .قلبم  برای  دیدنش،  

لحظه ها  را  م شمرد  و  تنهاترین  آدم  دنیا  بودم  در  
 !تمام  لحظه های  نبودنش 

ب  تاب  بودم،  آنقدر  ب  تاب  و  ب  قرار؛  که  غروب  فردای  
آن  شب،  نزدیک  آمدنش  که  شد،  گوش  تیر   کرده  
بودم  و  به  محض  شنید ن  صدای  ماشینش،  از  جا  

ون  آمدم  .اما  قبل  از  آنکه  داخل   پریدم  و  از  اتاق  بیر
شود،  دوباره  به  اتاق  برگشتم  و  مقابل  آینه  ایستادم  .

دست   به  بلوز  و  شلوار  طوش ام  کشیدم  و  شال  
صورب  ام  را  روی  رسم  مرتب  کردم  .نگاه  از  موهای  
خرماب   و  صافم  که  یک  طرف  صورتم  ریخته  بود،  
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گرفتم  و  با  گونه های  ملتهب  و  رسخ  از  هیجانم،  
ون  رفتم   .بیر

 
 پارت #۴۴

 
باباجون  طبق  معمول  مشغول  تماشای  اخبار  و  

خانه  رسگرم  آماده  کردن  شام  بود   .مادرجون  در  آشی  
خانه  ایستادم   در  آستانه ی  راهرو،  نرسیده  به  در  آشی  

ه  به  در،  همه ی   و  ب  قرارتر  از  هر  ب  قراری،  خیر
وجودم  چشم  شد  و  کمی   ا ز  چندلحظه ی  بعد،  در  

باز  شد  و  خانه  چراغاب   شد؛  رسما  رخت  بست  و  
شکوفه های  بهاری  از  در  و  دیوار  خانه  رس  برآوردند  و  

 !چکاوکان  همراه  با  دلم،  نغمه ی  شادی  رس  دادند 
بلند  سالم  کرد  و  قلب  مریضم  از  صدایش،  عاشقانه  
کوک  شد  و  دنیا  از  آن  من  شد  .درحال  که  کاپشنش  

را  درم آورد  پ یش  آمد  و  به  من  که  رسید،  رساغ  شام  را  
خانه،  با      به  آشی  

از  مادرجون  گرفت  و  قبل  از  رفی 
یک  حرکت  کاپشنش  را  روی  رسم  آویزان  کرد  و  من  

ی  نفهمیدم  .مقابل  چشمانم  تاریک  شد،  اما   دیگر  چیر 
گرمای  مطبوع  و  عطر  تنش  که  در  مشامم  پیچید،  
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دنیایم  را  روشن تر  و  زیباتر  از  همیشه  کرد  .قدم  به  
عقب  برداشتم  و  به  دیوار  تکیه  دادم  .دستان  لرزانم  را  

دم  و  با   باال  آوردم  و  کاپشن  را  بیشی   به  صورتم  فس 
  کردم  .

 
جان  و  دل،  عطر  تنش  را  نفس  کشیدم  و  زندگ

نم دانم  چقدر  گذشت،  غرق  در  عطر  و  گرمای  تنش  
بودم،  که  با  کشیده  شدن  ناگهاب   کاپشن  از  روی  

 .رسم،  شوکه  به  خودم  آمدم 
؟  چرا  خشکت  ز  -  …تو  هنوز  اینجاب 

نگاهش  در  چشمان  تب دارم  میخ  شد  و  نم دانم  چه  
در  آنها  دید  که  او  هم  خشکش  زد  و  حرفش  را  نیمه  

 .رها  کرد 
ون  داد  و  به   لحظه ای  بعد،  نفسش  را  سنگیر   بیر

سخت   نگاهش  را  از  چشمانم  کند  و  با  قدم هاب   تند،  
  به  اتاقش  رفت 

 
 .فورا

به  محض  رفتنش،  من  ه م  پاهای  لرزانم  را  به  دنبال  
خود  کشاندم  و  راه  اتاقم  شدم  .پشت  به  در  بسته  
بانش   تکیه  دادم  و  دستم  را  روی  قلبم  که  صدای  رص 

آشکار  به  گوش  م رسید  گذاشتم  و  تمام  وجودم،  
د  که  در  اتاق  روبه رو،   خواسی    کش  را  فریاد  میر 

 .نم دانم  در  چه  حال  بود  و  به  چه  چیر   فکر  م کرد 
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از  این  فکر  که  متوجه  تغییر  رفتار  و  عشقم  به  
خودش  شده  باشد،  لحظه ای  گر  گرفته  و  م ترسیدم،  
و  لحظه ای  هم  دعا  م کردم  که  بفهمد  و  او  هم  حس  

 .مرا  داشته  باشد 
اشکم  رسازیر  شد  .نم دانم  چرا،  اما  به  گریه  افتادم،  

ایط  به  سخت   و  خیل  کم،   مت   که  در  سخت ترین  رس 
گریه  م کردم  .اشک  ری ختم  و  همزمان،  حش  گنگ  

وجودم  را  دربرگرفت  .هم  خوشحال  بودم،  هم  
  بود  که  از  اعماق  

 
،  و  بیشی   از  همه  دلتنک غمگیر 

 !…وجودم،  فریاد  رس  برآورده  بود 
 

کم  بعد  که  مادرجون  برای  رصف  شام  صدایم  زد،  از  
ون  آمدم  و  با  نگاه  به  در  بسته ی  اتاقش،  به   اتاق  بیر

خانه  رفتم  .از  روبه رو  شدن  با  او  خجالت   آشی  
م کشیدم  و  در  عیر   حال،  دلم  پر  م کشید  برای  

 .لحظه ای  دوباره  دیدنش 
اما  در  تمام  مدت،  قاشق  در  دست  و  چشمانم  به  در  

خانه  خشک  ماند  و  او  برخالف  ارصارهای   آشی  
ب  وقفه ی  مادرجون  و  باباجون،  تا  آخرشب  حت   یک  

ون  نیامد   .لحظه  هم  از  اتاق  بیر
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*** 

 
 پارت #۴۵

 
چش مانم  را  کالفه  بستم  و  گوش   را  از  گوشم  دور  

کردم  تا  رسزنش  و  غر  زدن های  آوا  را  نشنوم  و  وقت   
که  دیدم  حرف هایش  تمام  ندارد،  دوباره  گوش   را  به  

 :گوشم  چسباندم  و  میان  حرفش  آمدم 
آوا  جونم  توروخدا  بسه  دیگه،  گفتم  که  یه  شب   -

دیگه  حتما  میام  .امتحانم  خیل  سخته  و  باید  درس  
 .ب خونم  دیگه،  قهر  نکن  خواهش  م کنم 

ون  داد   .نفسش  را  با  حرص  بیر
 .خیل  خب،  قهر  نیستم  ول  دلخورم  .خداحافظ  -
 .و  ب  آنکه  منتظر  جواب  بماند،  گوش   را  قطع  کرد 

ون   آسوده  از  اینکه  باالخره  کوتاه  آمد،  نفسم  را  بیر
دادم  و  کتاب   که  روی  پایم  باز  بود  را  بستم،  ب  آنکه  
حت   کلمه ای  از  آن  را  خوانده  باشم  .امتحاب   در  کار  

نبود  و  نرفتنم  به  خانه ی  خاله  مریم،  تنها  و  تنها  برای  
 .دور  نماندن  از  سپهر  بود 
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سپهری  که  در  این  چندروز،  پس  از  آن  برخورد،  
گرچه  آن  شب  با  من  روبه رو  نشد،  اما  از  فردا  هم  

همان  سپهری  شد  که  بود،  با  این  تفاوت  که  احساس  
 .م کردم،  از  ح سم  نسبت  به  خودش،  بو  برده  بود 
م  رس  آمد  و  دیگر  حوصله ی  ماندن  در  اتاق  را   صی 

نداشتم  .با  نگاه  به  سورنا  که  غرق  خواب  بود،  از  
لبه ی  تختش  برخاستم  و  پس  از  مثال  دو  ساعت  درس  

خواندن،  از  اتاق  خارج  شدم  .از  کنار  آیفون  که  رد  
شدم،  با  صدای  زنگ،  برگشتم  و  با  نگاه  به  نمایشگر  

و  دیدن  تصویر  داب   سینا،  در  را  برایش  باز  کردم  و  
 .خاله  نیلو  آمد  و  کنارم  ایستاد 

 !سینا  بود  خاله؟  -
رسی  تکان  دادم  و  او  متعجب  در  را  باز  کرد  و  

منتظرش  ماند  .همانجا  تکیه  دادم  و  به  سپهر  که  در  
آن  سوی  پذیراب   نسبتا  بزرگ   خانه ی  خاله  نیلو،  کم  
آنطرف تر  از  باباجون  و  ما درجون  و  خاله  مریم،  روی  

ه  شدم  و   کاناپه  دراز  کشیده  و  رسگرم  گوش   بود،  خیر
،  چشم  از  سپهر  گرفتم  و  به   کم  بعد  با  صدای  داب 

 .طرف  او  برگشتم 
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بعد  از  سالم  با  من  و  خاله،  کیفش  را  روی  جاکفش   
ش،   گذاشت  و  به  طرف  بقیه  رفت  و  بعد  از  احوالی 

در  حال  که  کاپشنش  را  درم آورد،  دوبار ه  به  طرف  ما  
 .آمد 

 .شام  چ   داری  نیلو،  خیل  گشنمه  -
خانه  رفت  و  جواب  داد   :خاله  به  طرف  آشی  

 .االن  برات  گرم  م کنم  -
داب   رسی  تکان  داد  و  خاله  مریم  که  به  طرفمان  

 .م آمد  را  خطاب  قرار  داد 
ضا  کوشش؟  -  محمود  و  بچه ها  کجان؟  علیر

ضا  که  بیمارستانه،  امشب  کشیکه  .محمود   - علیر
ام  که  با  عسل   رفته  یه  سفر  کاری  چندروزه،  دخی 

  .دورهم  گرفی   
داب   با  لبخند،  انگشت  اشاره اش  را  در  گونه ام  فرو  

 .کرد 
 پس  تو  چرا  جا  موندی؟  -

 .خندیدم  و  کتاب   که  دستم  بود  را  باال  آوردم 
 .من  درس  داشتم  داب   جون  -

،  مادرجون  هم  آمد  و  کنارمان  ایستاد   .در  همیر   حیر 
 سینا  ماد ر  کجا  بودی  تا  االن؟  نگار  کجاست؟  -
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به  طرف  میر   بزرگ  غذاخوری  که  همان  نزدیک  بود،  
 :به  راه  افتاد  و  جواب  داد 

 .من  رس  کار  بودم،  اونم  خونه ی  باباشه  -
او  راس  میر   و  مادرجون  کنارش  نشست  .خاله  نیلو  
هم  با  سیت   غذا  رس  رسید  و  بشقاب  زرشک پلو  با  
مرغ  و  ظرف  ساالد  و  پارچ  آب  را  مق ابلش  روی  میر   
گذاشت  .کنار  داب   ایستاد  و  سیت   نسبتا  بزرگ  و  

 .سفیدرنگ  را  زیر  بغل  زد 
 .زودتر  م اومدی  نگارم  باخودت  م آوردی  -

 .داب   لقمه ای  به  دهان  گذاشت 
 …اون  نمیاد،  رفته  خونه ی  باباش  -

ه  شد   :رسش  را  پاییر   انداخت  و  به  بشقاب  خیر
 !برای  همیشه  -

 
 پارت #۴۶

 
همه  متعجب  نگ اهش  کردیم  و  خاله  مریم  طرف  

ی  بگوید،  مادرجون   دیگرش  نشست  و  تا  خواست  چیر 
 :گفت 

؟  -   سینا،  یعت   چ 
 
 چ   میک
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 .داب   نگاهش  را  از  بشقاب  گرفت  و  به  او  دوخت 
یعت   اینکه  نمیاد  دیگه  .همه  چ   تموم  شد  .م خوام   -

 .طالقش  بدم 
به  چهره ی  غمگیر   داب   چشم  دوختم  و  کنار  خاله  

 .مریم  که  او  را  خطاب  قرار  داد  نشستم 
؟  -   سینا؟  طالق  واسه  چ 

 
 م فهم  چ   میک

 .داب   رسبلند  کرد  و  با  لبخندی  کج،  به  او  نگاه  کرد 
شماها  که  فکر  نکنم  بدتون  بیاد،  حاال  م پرش   -

؟  گمونم  باید  خوشحالم  بشیر    .واسه  چ 
وا  !…چندبار  یقه ات  رو  گرفتم  که  زنت  و  طالق   -
 .بدی؟  ما  اگه  ناراحتیم  و  چیر  ی  میگیم  واسه  خودته 

  مادر؟  خدا  مرگم  بده  اگه  رس  سوزن  راص    -
 
چ   میک

  تو  از  هم  بپاشه 
 
 !باشیم  زندگ

سپهر  که  تازه  متوجه  جریان  شده  بود،  برخاست  و  با  
لبخند  به  طرف  ما  آمد  و  میان  داب   و  مادرجون  
ایستاد  .روی  شانه ی  داب   خم  شد  و  محکم  او  را  

 .بوسید 
ین  کار  همی نه  .حاال  شدی  داداش  خودم  . - اتفاقا  بهی 

 !ای  ول 
 .خاله  نیلو  هم  حرفش  را  تایید  کرد 
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راست  میگه  ناراحت   نداره،  خیل  هم  خوبه،  یعت    -
 .عالیه 

باباجون  هم  که  حاال  به  ما  اضافه  شده  بود،  
 .روبه رویم  کنار  مادرجون  نشست  و  به  آن  دو  تس   زد 

 !بس  کنیر   دیگه،  خجالت  بکشیر   -
 :و  رو  به  داب   ادامه  داد 

ی  و  برش   - ی  دست  زنت  و  م گیر سینا  فردا  میر
،  فهمیدی؟  دست  از  این  بچه  بازی هاتم   م گردوب 

 .بردار 
بچه  بازی  کدومه  بابا؟  واقعا  نم خوامش  .خسته   -

شدم  دیگه،  یعت   خسته ام  کرده،  زندگیم  خوب  
 !نیست،  م فهمیر  

وع  به  رسزنش   خاله  مریم  دوباره  به  حرف  آمد  و  رس 
 .کرد 

-   
 
اون  موقع  که  بهت  م گفتیم  این  دخی   زن  زندگ

نیست  و  التماست  م کردیم  که  ازش  بگذر  و  اون  
همه  دخی   خوب  نشونت  م دادیم،  گوش  نکردی؛  

دی  و  به   بفرما  !اینم  آخر  عشق   که  ازش  دم  میر 
 .خاطرش  تو  روی  هممون  وایسادی 
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داب   کالفه  قاشق  و  چنگال  را  در  بشقاب  تقریبا  دست  
 .نخورده اش  رها  کرد 

مریم  خواهش  م کنم  بسه  که  اصال  حوصله ی   -
شنیدن  این  حرف هارو  ندارم  .من  اشتباه  کردم،  غلط  

 کردم  !خوب  شد؟ 
 :مادرجون  رس  تکان  داد  و  گفت 

ستون   - راست  میگه  مریم،  تو  هم  حاال  نم خواد  قی 
  !کاریه  که  شده  .درست  میشه  ان شاللا 

 
 .کهنه  بشکاف

ون  داد  .موهای  قهوه ای   خاله  با  حرص  نفسش  را  بیر
خوش حالتش  را  پشت  گوشش  زد  و  دست  به  سینه  

 .به  صندل  تکیه  داد 
ی  نمیگم  -  .چشم  !من  دیگه  چیر 

 حاال  گ  رفته؟  -
با  صدای  باباجون،  چشم  از  خاله  گرفتم  .داب   تکیه  

داد  و  نمکدان  بلور  و  کوچک  روی  میر   را  به  بازی  
 .گرفت 

 .یه  هفته ای  میشه  -
مادرجون  تکاب   به  خود  داد  و  متعجب  پشت  دستش  

 .زد 
 یه  هفته؟  !پس  چرا  زودتر  این طرفا  نیومدی؟  -
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 .کار  داشتم،  رسم  شلوغ  بود  -
 .خودم  همیر   امشب  بهش  زنگ  م زنم  برگرده  -

 
 پارت #۴۷

 
ه  به  میر   بود،  رسش  را  ناگهان  به  طرف   داب   که  خیر

 .مادرجون  چرخاند 
نه  مامان  !یه  وقت  بهش  زنگ  نزب   ها؛  اون  خودش   -

 .نرفته  که  بخواد  برگرد ه،  خودم  فرستادمش 
 …یعت   چ   آخه  بچه؟  مگه  -

 .باباجون  از  جا  برخاست  و  میان  حرفش  آمد 
بسه  خانم  .بذارین  غذاش  و  بخوره،  بعدا  راجع بهش   -

 .حرف  م زنیم 
او  به  طرف  دیگر  پذیراب   رفت  و  مادرجون  نفسش  را  

ون  داد  و  ناراحت  به  داب   چشم  دوخت   .بیر
بخور  مادر،  بخور  .حتما  این  چند  ش ب  زنت  نبوده،   -

 .غذای  درست  و  حساب   هم  نخوردی 
سپهر  که  هنوز  همانجا  ایستاده  بود،  دستش  را  به  

 :پشت   صندل  مادرجون  گرفت  و  گفت 
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نیست  که  هرشب  م اومد  خونه،  چراغ  خونه اش   -
روشن  بود  و  از  بوی  غذا  مست  م شد،  حاال  این  

 .چندشب  و  گشنه  مونده 
و  من  دلم  دوباره  فروریخت  از  فکر  زن  ا و  شدن  و  

  !چراغ  خانه اش  بودن 
 :روی  شانه ی  داب   زد  و  ادامه  داد 

سینا  طالقش  بده،  خیال  خودت  و  همه  رو  راحت   -
 .کن 

خاله  نیلو  باز  هم  حرفش  را  تایید  کرد  و  مادرجون  با  
 .حرص  لبش  را  به  دندان  گرفت 

ی  نمیگه  شماها   - حیا  کنیر   دیگه  !حاال  داداشتون  چیر 
 .دیگه  پررو  نشیر  

سپهر  جای  باب اجون  روبه رویم  نشست  .من  دلم  
برایش  پر  کشید  و  او  ب  خی   از  دنیای  من،  مادرجون  را  

 .خطاب  قرار  داد 
مامان  سه  ساله  که  درست  و  حساب   پست  و   -

ندیدی،  یعت   هیچ کدوم  ندیدیم  .نه  رفت  و  آمدی،  نه  
،  دلش  به   مهر  و  محبت  ،  نه  اخالق  و  رفتار  درست 

چیش  خوش  باشه  آخه؟  سینا  خواهشا  پا ی  حرفت  
ی  هم  که  زیاده  زن   .بمون  و  طالقش  بده،  چیر 
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خاله  نیلو  وزنش  را  روی  یک  پا  انداخت،  به  صندل  
 :خاله  مریم  تکیه  داد  و  باخنده  رو  به  داب   گفت 

راست  میگه  دیگه،  خوشگل  و  خوشتیپ  نیست   که   -
؛  تحصیل  کرده  و  مهندس  نیست   که  هست   ! هست 

ام  واال  واست  رس  و  دست  م شکی     .دخی 
داب   چشمانش  را  ریز  کرد  و  با  لبخندی  کج،  از  

گوشه ی  چشم  به  او  نگاه  کرد  .مادرجون  دوباره  به  
آنها  تس   زد  و  داب   لقمه ای  به  دهان  گذاشت  و  

 :گفت 
خواهش  م کنم  تمومش  کنیر   دیگه  .خیالتونم   -

   باشیر   دیگه  برنم گرده  .تموم  
راحت  باشه،  مطمی 

 .شد  و  رفت؛  بسه  دیگه 
 ام،  

 
ه  به  همه ی  زندگ همه  سکوت  کردند  و  م ن،  خیر

  کردن  
 
ین  با  او  زندگ باز  هم  غرق  در  خیال  شیر

 . ...شدم 
 

*** 
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چشم  از  تابلوی  ”پزشک  زنان  ”که  میان  انبوه  
تابلو های  دیگر،  به  من  دهان کج   م کرد،  گرفتم  و  

 .ناباور  برگشتم  و  به  کت   نگاه  کردم 
باور  آنچه  از  زبانش  م شنیدم،  برایم  مشکل  بود  و  به  

هی چ وجه  نم توانستم  درک  کنم  که  او  چه  خطای  
  را  مرتکب  شده  بود 

 
 .بزرگ

با  کشیده  شدن  دستم  توسط  او  به  خودم  آمدم  و  
 :منقطع  پرسیدم 

؟  تو  چه  غلط  کردی؟  -   کت 
 
 !چ   …چ   داری  میک

خیل  مواظب  بودم  ها  …ول  نم دونم  لعنت   چرا   -
 .اینجوری  شد 

 
 پارت #۴۸

 
دستم  را  به  پیشاب  ام  گرفتم  و  چشمانم  را  لحظه ای  

دم   .روی  هم  فس 
وای  کت   تو  چرا  اینقدر  ب  خیال؟  تو  حامله ای   -

؟   م فهم  یعت   چ 
 …بله  م فهمم  -
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کم  به  طرف  خم  شد  و  با  چشم  به  ساختمان  
 .پزشکان  اشاره  کرد 

 .االنم  برای  همیر   اینجام  -
اصال  باورم  نمیشه  به  اینجا  کشیده  شده  باش   . -
 م دوب   اگه  پدر  و  ما درت  بفهمن  چه  حال  میشن؟ 
عصت   صدایش  را  باال  برد  و  با  مشت  روی  فرمان  

 .کوبید 
  خودمه  به   -

 
چه  حال  میشن  ها؟  دوست  دارم،  زندگ

کش  هم  مربوط  نیست  .اون  وقت   که  صبح  تا  شب  
من  و  م ذاشی    و  م رفی    رس  کار  و  یادشون  م رفت  
یه  بچه ای  هم  دارن  که  به  بودن  و  مهر  و  محبتشون  

نیاز  داره،  باید  فکر  تنهاب   و  این  روزهای  منم  
م کردن  .من  از  هیچک  هیچ  ترش  ندار م،  از  کارهام  
هم  پشیمون  نیستم  .االنم  خواهش  م کنم  تمومش  

کن  که  حوصله ی  شنیدن  رسزنش  رو  ندارم  .جریان  و  
؛   بهت  گفتم،  چون  نزدیک ترین  کش  که  دارم  توب 

 !اگه  میای  باهام  بفرما،  نمیای  هم  به  سالمت 
به  محض  پیاده  شدنش،  من  هم  پیاده  شدم  و  ب  آنکه  

منتظر  من  باشد  راه  مطب  را  در  پیش  گرفت  و  من  
متحیر  همانجا  خشکم  زد  .با  خودم  در  کلنجار  بودم  و  
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بیر   رفی    و،  ماندن  در  کنارش  مردد  بودم  و  زماب   به  
 . …خودم  آمدم  که  در  مطب،  کنارش  نشسته  بودم 

 
 

گوش   را  قطع  کردم  و  از  اینکه  باز هم  مجبور  شده  
،  به  مادرجون  دروغ  بگویم،  خود   بودم  به  خاطر  کت 

را  لعنت  کردم  و  او  ب  تفاوت  به  طرفم  چرخید  و  پچ پچ  
 :کنان  گفت 

هست   کاش  بشه  همیر   امروز  فردا،  کار  رو  تموم   -
 .کرد  .م خوام  قبل  از  اینکه  فرید  بفهمه  سقطش  کنم 

 :با  حرص  نگاهش  کردم  و  آرام  غریدم 
هرگ  خربزه  م خوره  پای  لرزشم  م شینه  !چرا  بهش   -

؟ 
 
 نمیک

نگاهش  را  به  دور  تا  دور  مطب  نسبتا  خلوت،  که   
تعدادی  از  صندل هایش  اشغال  شده  بودند،  انداخت  

 :و  آرامی   لب  زد 
مال  اون  نیست  که  !با  اون  رابطه  نداشتم  و   -
نم خوام  فکر  کنه  با  کش  غیر  از  اونم،  البته  
 .نیستما …،  اون  فقط …؛  هیج   بابا  ولش  کن 

  کرد  و  دست  به  سینه  تکیه  داد 
 
 .پوف
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دم  و  حت   از  فکر  کردن  به   چشمانم  را  روی  هم  فس 
 اش  هم  مشمی    شدم 

 
 .روش  زندگ

 
نیم ساعت   را  در  سکوت  گذراندیم  که  دوباره،  

 .گوش  ام  به  صدا  درآمد 
 .جانم  مادرجون  -

این  مطالعه ی  شما  تموم  نشد؟  ساعت  نزدیکه   -
،  فکر  نکنم  کتابخونه ها  دیگه  تا  این  وقت  شب   هفت 

 .باز  باشن 
با  شنیدن  صدای  سپهر  دلم  فرو  ریخت  و  دست  و  

 .پایم  را  گم  کردم 
؟  -  الو  …صدام  و  م شنوی؟  چرا  حرف  نم زب 

،  به  مادرجون   - ه  …راستش  من  اومدم  دکی  من  چیر 
ی  نگفتم  که  نگران  نشه   .چیر 

 .صدایش  کم  رنگ  نگراب   گرفت 
 چرا؟  چ   شده؟  قلبت  باز  درد  گرف ته؟  -

ی  نیست،  حاال  میام  خونه  میگم  -  .نه  چیر 
 .دیروقته،  بگو  کجاب   االن  خودم  میام  رساغت  -

 .کالفه  دستم  را  به  پیشاب  ام  گرفتم 
 .نم خواد،  خودم  میام  -
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 !آدرس  -
با  شنیدن  صدای  محکمش،  من  که  م دانستم  کوتاه  

نم آید،  آدرس  را  دادم  و  با  تاکید  براینکه  هر  زمان  
کارم  تمام  شد  خی  ش  خواهم  کرد،  قطع  کردم  و  کت   

 .به  طرفم  برگشت 
 به  گ  آدرس  اینجا  رو  دادی؟  -

 .سپهر  بود،  م خواد  بیاد  دنبالم  -
 

 پارت #۴۹
 

 :چهره اش  را  درهم  کشید  و  با  حرص  گفت 
،  یه  آشوب  دیگه   - دیوونه  شدی،  بیاد  اینجا  که  چ 

 بپا  کنه؟ 
کالفه  دستم  را  تکان  دادم  و  گوش   را  در  کیفم  

 .گذاشتم 
االن  نمیاد  که،  وقت   خودم  بهش  زنگ  بزنم  میاد،   -

ون  م  بیر  .که  تا  اون  برسه  من  از  اینجا  میر
ی  بگوید،  منش   صدایش  زد   تا  دهان  باز  کرد  که  چیر 

و  با  خروج  خانم  که  ظاهرا  ما ه های  آخر  بارداری اش  
 .را  م گذراند،  کت   داخل  شد 
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با  چشم،  زن  جوان  را  که  سالنه  سالنه  و  با  لبخند  به  
طرف  همس  و  دخی   پنج،  شش  ساله اش  م رفت،  
دنبال  کردم  .روبه روی  من  نشسته  بودند  و  مرد  با  

ش  را   دیدن  همسش  از  جا  برخاست  و  دست  دخی 
 .گرفت 

 .اینم  از  مامان  غزل،  بزن  بریم  -
زن  جوان،  که  حاال  فهمیده  بودم،  نامش  غزل  *است،  

ش   با  ب  حال  دست   به  موهای  لخت  و  مشک  دخی 
 :کشید  و  همسش  را  خطاب  قرار  داد 

ه،  چند  دقیقه  بشینیم   - عماد  *رسم  یه  کم  گیج  میر
 .بعد  بریم 

،  کمکش   عماد  با  لبخند  چشم  گفت  و  برای  نشسی  
م   کرد  .هرچه  سع  کردم  نتوانستم  چشم  از  آنها  بگیر

ه  شده  بودم  .به  رابطه  و   و  ب  اختیار  به  آنها  خیر
ین  زباب  های   د  و  به  شیر عشق   که  میانشان  موج  میر 

دخی   زیبایشان،  که  نفس  *صدایش  م زدند  و  به  
مرد،  که  چون  پروانه  گرد  غزلش  م چرخید  و  به  او  

 .عشق  م ورزید 
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از  این  فکر  که  من  هم  روزی،  این  روزها  را  در  کنار  
سپهر  تجربه  کنم  و  مادر   بچه اش  باشم،  دلم  لرزید،  

 .قند  در  دلم  آب  شد  و  غرق  رویا  شدم 
نم دانم  چقدر  گذشت  و  چقدر  نشستن د  که  با  

برخاسی    مرد  از  جایش،  از  رویای  با  سپهر  بودن،  
ون  کشیده  شدم   .بیر

غزل  پاشو  دیگه  کل  دیرمون  شده،  امشب  تولد   -
م  .امیر  *تا  االن  ده   کارن  *،  باید  بریم  واسش  کادو  بگیر

 .بار  زنگ  زده 
غزل  با  لبخند  ملیحش  رس  تکان  داد  و  با  کمک  عماد  و  

ش  از  جا  برخاست  و  آرام  به  طرف  در  به  راه   دخی 
افتادند  .همچنان  با  نگاه  بدرقه شان  م کردم  که  با  

خروج  آنها،  سپهر  را  منتظر،  کنار  آسانسور  که  دقیقا  
روبه روی  در  بود  دیدم  .بند  دلم  پاره  شد  و  ناگهان  

مثل  فی   از  جا  پریدم  .دستپاچه  به  این  فکر  م کردم  
که  با  باال  رفی    او،  من  از  ساختمان  خارج  شوم،  که  

ناگهان  چ رخید  و  درجا  نگاهش  به  من  افتاد  .چند  قدم  
اول  را  مردد  برداشت  و  با  نگاه  به  تابلوب   که  کنار  در  

مطب  بود،  متعجب  داخل  شد  .آه  از  نهادم  برخاست  
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و  به  طرفش  پا  تند  کردم  و  در  نزدیک  در  مقابلش  
 .ایستادم 

 :نگاه  به  اطراف  انداخت  و  متعجب  پرسید 
؟  !دکی   قلب  طبقه ی  چهارمه،   - تو  اینجا  چکار  م کت 

 !اینجا  که  مطب  زنانه 
ب  توجه  به  تپش های  نامنظم  قلبم،  دستانم  را  به  هم  

 .گره  زدم  و  آب  دهانم  را  قورت  دادم 
 .من  …خب،  خب  اینجا  اومدم  دکی   دیگه  -

چشمانش  را  ریز  کرد  و  دقیق  نگاهم  کرد،  بعد  از  کم  
مکث  دوباره  نگاه  به  اطراف  انداخت  و  با  صداب   

 :آرام  گفت 
؟  -  !اینجا؟  !تو  کارت  چیه  اینجا،  مگه  زب 

خب  مگه  حتما  باید  زن  باش   که  دکی   زنان  بیای؟   -
ا  هم  گاه   …دخی 

دستش  را  به  کمر  زد،  رویش  را  برگرداند  و  میان  حرفم  
 .آمد 

 .خیل  خب  بابا،  نم خواد  توضیح  بدی  -
 

عماد،  امیر  و  غزل؛  شخصیت های  رمان  *)
 (غم _دنباله دار _من #
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 پارت #۵۰

 
ون  داد  و  دوباره  نگاهم  کرد   .نفسش  را  بیر

 حاال  گ  نوبتت  میشه؟  -
 .مهم  نیست،  بریم  دیگه  دیروقته  .یه  روز  دیگه  میام  -
فورا  به  راه  افتادم  و  در  دل  عاجزانه  از  خدا  خواستم  

ون  نیاید   .که  کت   فعال  از  اتاق  بیر
کجا؟  تا  االن  موندی،  بقیه شم  صی   م کنیم  دیگه،   -

 .برگرد 
 .میان  چهارچوب  د ر  ایستادم  و  به  طرفش  برگشتم 

نه  سپهر؛  بریم  دیگه  دیروقته،  حوصله ام  هم  رس   -
 .رفت  از  بس  انتظار  کشیدم 

  کرد  و  چشمانش  را  در  کاسه  چرخاند 
 
 .کالفه  پوف

ی  تو   - بیا  تو،  چند  نفر  بیشی   نمونده  که،  االن  میر
 .دیگه 

ی  بگویم،  به  طرف  پنجره  رفت   ب  آنکه  بگذارد  من  چیر 
ون  شد  .نفسم  را  با  حرص  و   و  مشغول  تماشای  بیر
ون  دادم  و  مضطرب  به  در  اتاق  دکی   نگاه   کالفه  بیر

 .کردم 
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انگشتم  را  به  دندان  گرفتم  و  آرام  و  لرزان  به  طرفش  
قدم  برداشتم  .با  اندگ  فاصله  پشت  رسش  ایستادم  و  

ه  به  گلدان  بزرگ  کنج  دیوار،  که  سپهر  کنارش   خیر
ایستاده  بود،  به  این  فکر  م کردم  که  با  چ ه  بهانه ای  

م،  که  ناگهان  در  اتاق  باز  شد  و   ون  بی  او  را  از  اینجا  بیر
کت   فورا  به  طرفم  آمد  .ذوق زده  مقابلم  ایستاد  و  با  

 :صداب   نسبتا  آرام  و  هیجان زده  گفت 
وای  هست   دکی   قبول  کرد،  گفت  همیر   فردا  بیام   -

 .واسه  سقط،  دیگه  خالص  میشم 
دست  لرزانم  را  باال  آوردم  و  به  نشانه ی  سکوت  

مقابل  بیت  ام  گرفتم  .وحشت زده  نیم نگاه  به  سپهر  
که  هنوز  پشتش  به  ما  بود،  انداختم  و  کت   به  شانه ام  

 .زد 
 چته،  چه  مرگته؟  رنگت  چرا  اینقدر  پریده؟  -

با  برگشی    سپهر  به  طرفمان،  و  دیدن  چهره ی  رسخ  از  
 .خشمش؛  شک  نداشتم  که  حرف  کت   را  شنیده  بود 
نگاهم  لحظه ای  روی  کت   که  شوکه  نگاهش  م کرد،  

 .چرخید  و  سپس  روی  سپهر  خشک  شد 
،  رو   با  فک  منقبض  شده  به  طرفمان  آمد  و  خشمگیر 

 :به  کت   غرید 

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

فقط  دعا  کن  که  یه  بار  دیگه  چشمم  بهت  نیفته،   -
 !وگرنه  گردنت  و  خورد  م کنم 

سپس  بازوی  مرا  گرفت  و  به  طرف  در  هلم  داد  .زیر  
رگبار  نگاه های  کنجکاو  افراد  حارص   در  مطب،  لرزان  

 .به  طرف  در  رفتم  و  پشت  رسم  به  راه  افتاد 
 

 پارت #۵۱
 

با  احساس  ضعف  و  رسگیجه،  دستم  را  به  آب رسد کت   
 .که  نزدیک  در  بود،  بند  کردم  و  لحظه ای  ایستادم 

ون  -  !زود  باش،  بدو  گمشو  بیر
با  شنیدن  صدای  خشمگیر   و  فشار  دستش  روی  

بازویم،  به  ناچار  دوباره  به  راه  افتادم  .کنار  ماشیر   که  
رسیدیم،  کم  این  پا  و  آن  پا  کردم  و  ترسیده  به  حرف  

 :آمدم 
 .سپهر  توروخدا  یه  لحظه  به  حرف هام  گوش  کن  -

 !خفه  شو …،  بتمرگ  تو  ماشیر   -
با  داد  ب  نهایت  بلندش،  یکه  خوردم  و  برای  فرار  از  

نگاه  عابران،  فورا  سوار  شدم  و  با  رسعت   رسسام  آور،  

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

ماشیر   را  از  جا  کند  و  ص دای  فریادش  که  در  ماشیر   
 .پیچید،  چهار  ستون  بدنم  را  به  لرزه  درآورد 

ه  نگرد،  ول  انگار  تو   - بهت  گفته  بودم  که  با  این  دخی 
ین  واسه   حرف  حساب  حالیت  نیست  .حاال  دیگه  میر
؟  !همیر   امشب  بساطتو  جمع   من  بچه  سقط  م کنیر 

م کت   و  برم گردی  همون  خراب  شده ای  که  ازش  
 اومدی  فهمیدی؟ 

 …سپهر  بخدا  -
 :روی  فرمان  کوبید  و  بلندتر  داد  زد 

 فهمیدی  یا  نه؟  -
به  گریه  افتادم  و  خود  را  لعنت  کردم  از  اینکه  کت   را  

 .همراه  کرده  بودم 
تت  .تو  بخوای  اینجا   - نم  بیاد  بی  به  بابات  زنگ  میر 
،  معلوم  نیست  چندروز  دیگه  چه  گندی  باال   بموب 

بیاری  و  آبرومون  و  به  باد  بدی  .اصال  از  کجا  معلوم  
 که  توام  از  این  غلطا  نکرده  باش   هان؟ 

دلم  شکست  !تهمت  زد،  قضاوت  کرد  و  ب  شک  اگر  
از  زبان  کش  دیگر  این  حرف ها  را  م شنیدم،  روزگارش  
را  سیاه  م کردم  .اما  من،  عاشق ترین  عاشق  دنیا  بودم،  

و  شاید  هم  احمق ترین؛  که  در  تمام  آن  لحظات،  
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حرف هایش  را  نشنیده  م گر فتم  و  تنها  و  تنها  به  
خاطر  اینکه  از  چشمش  افتاده  بودم  گریه  م کردم  و  

 .اشک  م ریختم 
د  و  روی  فرمان  م کوبید  و  من  باالخره  زبان   او  داد  میر 

 .به  دفاع  گشودم 
ی  خی   نداشتم،  به  مطب  که   - سپهر  بخدا  من  از  چیر 
رسیدیم  جریان  و  بهم  گفت  و  منم  کل  دعواش  کردم  .

قسم  م خورم  که  دیگه  حت   جواب  سالمش  رو  هم  
ی  نگو،  به  قرآن   ندم  .تو  رو  خدا  به  مامان  و  بابام  چیر 
ی  بهشون  نگو؛  تو  رو  خدا   …قسمت  میدم  سپهر،  چیر 

گریه ام  شدیرتر  شد  .او  زیر  بار  نرفت  و  همچنان  
فریاد  م کشید  و  تهدید  م کرد،  و  من  رسم  را  روی  

کیفم  گذاشتم  و  با  صدای  بلند  زار  زدم  و  اشک  
ریختم  برای  افتادن  از  چشم  کش  که  این  روزها  تنها  

  کردن  بود 
 
 . ...دلیلم  برای  نفس  کشیدن  و  زندگ

 
*** 

 
 پارت #۵۲
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،  گرچه  سپهر  به  کش   پس  از  آن  شب  تلخ  و  کذاب 
ی  نگفت  و  تهدیدهایش  را  عمل  نکرد،  اما  به   چیر 

شدت  با  من  رسسنگیر   شده  بود  و  نادیده ام  م گرفت  .
حرف  نم زد،  شوچ   نم کرد  و  دی گر  رس  به  رسم  

نم گذاشت،  حت   نگاهش  را  هم  از  من  دریــــغ  کرده  
ی  جز  مصیبت  نبود   !بود  و  این  برای  من،  چیر 

ذکر  هر  روزم  شده  بود  لعنت  کردن  خودم  و  کت   .
اوب   که  در  این  یک  هفته،  چندین  بار  زنگ  زده  بود  و  
ب  جواب  گذاشته  بودمش  و  او  هم،  مقاومت  مرا  برای  
پاسخ  ندادن  که  دید،  با  یک  پیام  نه  چندان  دوستانه،  

دوستیمان  را  خاتمه  داد  .و  من  پس  از  سالها،  
نزدیک ترین  دوستم  را  به  خاطر  سپهر،  طرد  کردم  و  
زماب   که  برای خوشایند  او  و  اثبات  حرفم،  ش وپنج  

ی   تماس  ب  پاسخش  را  نشانش  دادم،  ب  آنکه  چیر 
بگوید،  ب  تفاوت  چشم  از  گوش   که  آن  را  مقابل  
صورتش  گرفته  بود م،  گرفت  و  مشغول  تماشای  

تلویزیون  شد  .و  من،  به  همیر   ب  تفاوب  اش  هم  راص   
بودم  و  برایم  مهم  این  بود،  که  م دانست  دیگر  دور  

 .کت   را  خط  کشیده ام 
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*** 
 

 .به  هوای  تو  من،  تو  خیال  خودم؛  ب   تو  پرسه  زدم 
دم   .من  و  برد  به  همان  شت   که  به  چشای  تو  زل  میر 
  .من  به  دنیای  تو  با  این  احساس  ناب  عادت  کردم 
 .بعد  از  آن  شب  رسد  هر  نگاه  تو  را  عبادت  کردم 

  !آه  که  نبودت  به  من  آتش  جان  زد 
 .سوختم  از  این  عشق  که  تو  را  ب   وفا  کرد 

من  شدم  آن  کس  که  روم  ب   مست   قلب  مرا  تو  
 .شکست  

دل  به  تو  دادم  که  غمم  برهاب   نشوی  تو  هم  آن  کس  
 …که  به  درد  بکشاب  

 
  که  از  گوش   در  حال  

 
با  شنیدن  صدا ی  در،  آهنک

پخش  بود  را  قطع  کردم  .با  آمدن  سپهر،  دلم  چون  
همیشه  لرزید  و  با  نگاه  به  ساعت  گوش   که  هفت  
را  نشان  م داد،  کالفه  به  پیشاب  ام  کوبیدم  و  تازه  به  

یاد  آوردم  که  قرار  بود  امشب  در  نبود  مادرجون،  من  
 .شام  را  آماده  کنم 
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مقابل  آینه،  دست   به  رس  و  رویم  کشیدم  و  فورا  از  
خانه،  کنار  اپن   ون  از  آشی   اتاق  خارج  شدم  .بیر

ایستادم  و  به  او  که  رسش  در  یخچال  بود،  آهسته  
 .سالم  کردم 

 
 پارت #۵۳

 
رسش  را  با  مکث  عقب  کشید  و  لحن  و  نگاه  خشک  و  

 .رسدش  را  به  جان  خریدم 
 .سالم  -

اوم .. .مادرجون  اینا  رفی    خونه ی  عمه  خانوم،  تا   -
 .آخر  ش بم  نمیان 

ون  آمد  خانه  بیر  .در  یخچال  را  بست  و  از  آشی  
 !م دونم  -

و  باز  هم  خشک  و  رسد  !از  ب  تفاوب  اش،  اشک  در  
چشمان  شیدایم  النه  کرد  و  مت   که  برای  لحظه ای  

دیدن  و  لمس  حضورش،  دلم  ب  تاب   م کرد،  روی  
پاشنه ی  پا  به  طرفش  چرخیدم  و  حریصانه  به  او  

 .چشم  دوختم 
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  که  گوشه ی  پذیراب   بود  
 
به  طرف  تلفن  سفیدرنک

رفت  و  گوش   را  برداشت  .مشغول  گرفی    شماره  شد  
و  به  طرف  من  به  راه  افتاد  و  با  فاصله  مقابلم  ایستاد،  

نگاهم  کرد  و  من؛  دل  آشوب  شدم  از  نگاه  که  
 .انتظارش  را  نداشتم 

 .تو  چ   م خوای؟  م خوام  غذا  سفارش  بدم  -
 من؟  -

 :سوال  و  منتظر،  رسش  را  تکا ن  داد  و  جواب  دادم 
 .کوبیده  -

 .پوزخند  زد 
 هوس  گوشت  خر  کردی؟  -

چشمان  متعجب  و  درشت  شده ام  را  که  دید،  ادامه  
 :داد 

اعتمادی  بهشون  نیست  که  چه  گوشت   به  خورد   -
 مردم  میدن،  من  جوجه  م خوام،  تو  دوست  داری؟ 

ی  که  تو  دوست  داشته  باش   رو  دوست  “ من  هر  چیر 
 ”!دارم 

 .رس  تکان  دادم  و  م شغول  دادن  سفارش  شد 
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  کودکانه  شد  از  
 
لبخند  زدم  و  وجودم  رسشار  از  ذوف

همیر   توجه  اندک  و  مکالمه ی  خشک  و  کوتاه،  بعد  از  
  و  انتظار 

 
 . …چندین  روز  غم  دلتنک

 
در  تمام  طول  رصف  شام،  بیش  از  آنکه  غذا  بخورم،  
او  را  نگاه  م کردم  که  تمام  مدت،  رسش  پاییر   بود  و  

ب  حرف  غذایش  را  م خورد  .بعد  از  شام،  او  به  اتاقش  
رفت  و  من  ب  قرار  و  کالفه  و  دلتنگ؛  طول  و  عرض  

ون   پذیراب   را  ط  م کردم  و  دعا  م کردم  که  از  اتاق  بیر
ی  نشد،  نا  امید  از   بیاید  .ساعت   که  گذشت  و  خی 
آمدنش،  به  طرف  اتاقم  قدم  برداشتم  و  با  صدای  

زنگ  در،  که  همان  لحظه  در  خانه  پیچید،  راهم  را  به  
  .طرف  آیفون  کج  کردم 

کم  بعد  خاله  نیلو  و  سورنا،  با  رس  و  صدا  داخل  
شدند  و  من  چقدر  از  آمدنشان  خوشحال  بودم،  چرا  
ون  آمدن  سپهر  از  اتاقش  شده  بودند   .که  باعث  بیر
آنها  حرف  م زدند،  م گفتند  و  م خندیدند،  و  من  

ب  آنکه  بدانم  چه  م گویند،  روبه روی  سپهر  نشسته  
بودم  عطر  و  بویش  را  نفس  م کشیدم  و  هر  لحظه  
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دیوانه تر  از  قبل  م شدم  و  وجودم  بیش  از  پیش،  
د   !تمنای  خواستنش  را  فریاد  میر 

 
 پارت #۵۴

 
خوشحال  بودم  و  همان  خوشحال  کوچکم،  آنجا  دود  

 .شد  و  به  هوا  رفت  که  نام  ریحانه  به  میان  آمد 
راست   سپهر  باالخره  نظرت  راجع به  ریحانه  چیه؟   -

 قضیه  رو  باهاش  درمیون  بذارم  یا  نه؟ 
قلبم  فرو  ریخت  و  چهارچشم  به  دهان  سپهر  که  

روی  کاناپه  دراز  کشیده  بود،  چشم  دوختم  .لحظه ای  
دست  از  بازی  با  سورنا  که  روی  سینه اش  نشسته  

 .بود،  کشید  و  به  خاله  نگاه  کرد 
وع  کردی  تو؟  من  که  گفتم  حاال   - ای  بابا  …باز  رس 

 .حاالها  قصد  زن  گرفی    ندارم 
لب هایم  به  لبخندی  محو  مهمان  شدند  و  دلم  کم  

رس  پا  شد  .خاله  تکیه اش  را  از  مبل  گرفت  و  خودش  
 .را  جلو  کشید 
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سپهر  لوس  نشو  دیگه،  خودتم  م دوب   که  دیگه   -
وقتشه،  بابا  و  مامانم  که  این  همه  ارصار  دارن،  پس  گ  

؟   از  ریحانه  بهی 
سکوت  سپهر،  بند  دلم  را  پاره  کرد  و  خاله  خوشحال  

 :ادامه  داد 
به  خدا  دخی   خیل  خوبیه،  خانوم،  خونواده دار،   -

 خوشگلم  که  هست،  دیگه  چ   م خوای؟ 
منتظر  به  سپهر  نگاه  کردم  .دست   به  صورتش  کشید  
و  با  همان  سکوت  که  مرگ  را  برایم  تداع  م کرد،  به  

ه  شده  بود   .سقف  خیر
چهره ی  ریحانه  با  آن  چشم  و  ابروی  مشک  و  پوست  

سفید  و  بیت   و  لبهای  نسبتا  باریکش،  مقابلم  نقش  
بست  و  با  این  فکر  که  سپهر  به  او  فکر  میکند،  قلبم  

دم  و   فرو  ریخت  و  چشمانم  را  لحظه ای  روی  هم  فس 
دوباره  عاجزانه  به  دهانش،  برای  شنیدن  "نه  "چشم  
دوختم،  که  باالخره  پس  از  آن  لحظات  نفس گیر  که  

 .برایم  به  اندازه ی  ساعت ها  گذشت،  لب  گشود 
 !خیل  خب،  حاال  ببینم  چ   میشه  -

من  شکستم  و  فرو  ریختم؛  خاله  ذوق زده  دست  زد  و  
 .خندید 
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 وای  پس  بهش  بگم  دیگه؟  -
سپهر  سورنا  را  از  روی  سینه اش  روی  زمیر   گذاشت،  

 :نشست  و  متعجب  پرسید 
 !به  گ؟  -

 !به  ریحانه  دیگه  -
جدی  نگاهش  کرد  و  ابروهای  صاف  و  مشک اش  را  در  

 .هم  کشید 
  ها  !گفتم  م خوام  فکر  کنم،  هنوز   -

 
نری  ب هش  بک

 
 
ی  معلوم  نیست  بخوای  بهش  بک  .که  چیر 

  کرد  و  دستش  را  در  هوا  تکان  داد 
 
 .خاله  پوف

ای  بابا  …خوب  شد  تو  دخی   نشدی  این  همه  ناز   -
 …داری 

 :به  من  نگاه  کرد  و  گفت 
ی  بگو،  کمک  کن   - ،  توام  یه  چیر  هست   چرا  ساکت 

 .راضیش  کنیم 
 

 پارت #۵۵
 

قلبم  تیر  و  گوش هایم  سوت  کشیدند  .به  سخت   خود  
ل  کردم  و  لب  زدم   .را  کنی 
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 چ   بگم؟  -
 وا  هست   چته  تو؟  رنگت  چرا  پریده؟  -

 .دستم  را  به  پیشاب   ملتهبم  گرفتم 
 .رسم  خیل  درد  میکنه  -

احت  کن،  مسکن  میخوای  برات   - خب  پاشو  برو  اسی 
 بیارم؟ 

احت  کنم  - م  اسی   .نه  خاله،  میر
با  سنگیت   نگاه  سپه ر،  نگاهش  کردم  و  نم دانم  چه  

ه اش  بود  که  تنم  را  لرزاند   .در  عمق  نگاه  خیر
  اشک  در  چشمانم  النه  کرد،  دیگر  

تحمل  آنجا  نشسی    را  نداشتم  و  رسدرد  بهانه ی  خوب   
برای  رهاب   بود  .دیوانه وار  طول  و  عرض  اتاق  را  ط  
م کردم  و  حقیقت  لحظه ای  از  مقابل  چشمم  دور  

نم شد  .با  اینکه  س پهر  دو  دل  بود  و  تصمیمش  
مشخص  نبود؛  اما  این  خوشحالم  نکرد  و  قلب  
شکسته ی  من،  دیگر  رس  پا  نشد  .گوش هایم  را  

د ” :سپهر   گرفتم،  تا  نشنوند،  حقیقت   را  که  فریاد  میر 
 .”هیچ وقت  مال  تو  نمیشه 

دستم  را  روی  قلبم  گذاشتم  و  اشک  ریختم،  برای  
ده   ل  نشسته  بود  .قلبم  فس  عشق   که  پا  نگرفته،  به  گ 
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شد  و  شک  نداشتم  که  سپهر،  اگر  با  ریحانه  هم  
ازدواج  نکند،  باز  هم  من  در  رسنوشت  او  جاب   ندارم،  

وقت   که  خود  او  و  بقیه،  من  را  خواهرزاده اش  
 .م دانند 

قلت   که  مدت ها  بود  درد  مادرزادی اش  آرام  گرفته  
بود،  اکنون  شکست  و  ناامیدی،  ویرانش  کرده  بودند  .
کتفم  تیر  کشید  و  احساس  کردم،  دست  چپم  لمس  

شد  .نفسم  به  سخت   باال  م آمد  و  با  هر  دم  و  بازدم،  
گمان  م کردم  که  هر  آن،  قفسه ی  سینه ام  دو  نیم  
خواهد  شد  .روی  زمیر   پخش  شدم  و  مرگ  را  هر  

لحظه،  نزدیک  و  نزدیک تر  م دیدم  .دستم  به  سخت   
به  طرف  لیوان  آب   که  روی  پاتخت   بود  رفت  و  با  

ی   صدای  افتاد نش  روی  رسامیک ها،  دیگر  چیر 
نفهمیدم  .چشمانم  سیاه  رفت  و  مردم  .قسم  

م خورم  که  مردم  و  آنجا  زنده  شدم،  که  به  آغوش  
گرم  سپهر  کشیده  شدم  .درست  همانجا  که  لمس  

حضور  و  عطر  نفس هایش  جان  را  به  تنم  بازگرداند  .
ی  جز  سیاه   صداها  را  گنگ  م شنیدم  و  چیر 

نم دیدم  .اما  به  همیر   حا ل  راص   بودم،  اگر  م شد  تا  
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ابد  در  آغوش  سپهر  م ماندم  و  عطر  و  بویش  را  نفس  
 . …م کشیدم 

  
*** 

 
 پارت #۵۶

 
با  ولع  بو  م کشم  عطری  را  که  روی  لباسم  جامانده  و  

 .همه ی  سهمم  از  عشق  اوست 
اشک  م ریزم  و  ریه هایم  را  پر  م کنم  از  عطرش،  اشک  

م ریزم  و  م دانم  که  تنها  داراب   من  از  او،  همیر   
 .خواهد  بود 

اهنم  را  در  آغوش  م کشم  به  جای   اشک  م ریزم  و  پیر
 .اوب   که  م دانم  هرگز  مال  من  نخواهد  شد 

اشک  م ریزم  و  نفس  م کشم  عطرش  را؛  اما  سبک  
نم شوم  و  برعکس  همیشه،  نفس  کم  م آورم،  

نم  و  او  را   بودنش  را  کم  م آورم  .ب  صدا  فریاد  میر 
طلب  م کنم  از  خد ا،  اما  کش  به  دادم  نم رسد  و  

م  تمام  ندارند …،  لحظه های   لحظه های  غم انگیر 
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ی  که  هنوز  به  قاف  عشق  نرسیده؛   رقت انگیر   دخی 
 !شکست  خورده  و  سقوط  کرده  بود 

خانه  قی   شد  و  نفس  در  سینه ام  حبس  شد،  آن  هم  
  کنم  .

 
زماب   که  سپهر  نبود،  تا  هوایش  را  زندگ

ون  زدم  .آنقدر  راه   نم دانم  گ  و  چگونه  از  خانه  بیر
رفتم  و  همراه  با  گریه ی  آسمان،  ب  وقفه  اشک  ریختم  
و  زماب   به  خودم  آمدم،  که  ناخواسته  خود  را  مقابل  
  یافتم  .اوب   که  به  خاطر  سپهر،  طردش  

آپارتمان  کت 
،  به  خاطر  سپهر،  به  او  پناه   کرده  بودم  و  اکنون  نیر 

 .آورده  بودم 
دستم  به  زنگ  نرسیده،  در  باز  شد  و  پسی  کشیده  و  

ه روی  از  خانه  خارج  شد،  و  وای  اگر  سپهر   سی  
م فهمید  که  به  اینجا  آمده ام  .پس،  با  نگاه  رس  

رسی،  ب  تفاوت  از  کنارم  گذشت  و  داخل  که  شدم،  
کت   با  تاپ  و  شلوارک  سفیدی  مقابلم  ظاهر  شد  و  

 .اخم هایش  را  در  هم  کشید 
؟  -  تو  اینجا  چیکار  م کت 

 .دستش  را  به  طرف  در  گر فت 
-  
 
ون،  فورا  !بیر
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  از  من  باشد،  نگاه  پر  
 
و  ب  آنکه  منتظر  جواب  یا  حرف

از  اخمش  را  گرفت،  ب  تفاوت  به  پذیراب   رفت  و  در  
 .دل  مبل  چرم  کرم  رنگ  تک نفره اش  فرو  رفت 

صورتم  را  از  رد  خیس  اشک هایم  پاک  کردم  و  آرام  به  
طرفش  رفتم  .روی  مبل  کناری اش  نشستم  و  

  بند  آمده  بودند،  دوباره  جاری  
 
اشک هاب   که  به  تازگ

شدند  .هق هق  زدم  و  او  که  حالم  را  دید،  اخمش  
 .کم رنگ  شد  و  متعجب  و  نگران  نگاهم  کرد 

چته؟  چ   شده؟  !این  چه  رس  و  وضعیه،  چرا  اینقدر   -
 خیش؟ 

 !کت   کمکم  کن  -
نگران تر  از  قبل،  تکیه اش  را  از  مبل  گرفت  و  خود  را  

 .به  طرفم  کشاند 
ی  بگو  -  !چ   شده؟  با  توا م،  یه  چیر 

خود  را  غرق  آغوشش  کردم  و  به  زبان  آوردم  دردی  
که  دو  ماه  آتش  به  جانم  انداخته  بود  و  م سوختم  از  

،  در  این  آتش   جان   !ب  کش  و  تنهاب 
از  لرزیدن  دلم  گفتم،  از  عشقم،  از  سپهر؛  و  از  

 !ریحانه  و  نرسیدن  و  نا  امیدی 
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حرف هایم  که  تمام  شد،  خود  را  عقب  کشید  و  
 .سفیها نه  نگاهم  کرد 

ی  گفتم،  تو  که  اینقدر  ب  جنبه   - حاال  من  یه  چیر 
 نبودی؟ 

اشک هایم  را  با  پشت  دست  پس  زدم  و  با  صدای  
 :گرفته ام  لب  زدم 

م،  بگو  چیکار  کنم؟  من  بدون   - کت   من  دارم  م میر
 .اون  دق  م کنم 

 :در  حال که  پالتو  و  شال  خیسم  را  در  م آورد،  گفت 
د   آخه  احمق  جون،  چه  کا ری  از  دست  من  برمیاد؟   -

نباید  عاشقش  م شدی،  حاال  هم  که  شدی،  برو  بهش  
 .بگو 

،  من  نم تونم  .اون  به  چشم  خواهرزاده اش   - نه  کت 
به  من  نگاه  م کنه،  م ترسم  بهش  بگم  و  همیر   که  

کنارش  هستم  و  هم  از  دست  بدم  .من  یه  روز  
 نبینمش  دق  م کنم  م فهم؟ 

  کرد  و  دوباره  تکیه  داد  و  ب ه  روبه رو  چشم  
 
پوف

 .دوخت 
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  رسیده  بودم  و  فکر  
 
به  معنای  واقع  به  مرز  دیوانک

به  دست  نیاوردن  سپهر،  بند  بند  بدنم  را  م لرزاند  .
 .مقابل  پایش  روی  زمیر   افتادم  و  زار  زدم 

 
 پارت #۵۷

 
؟  توروخدا  کت   دارم   -

 
ی  نمیک کت   باتوام  چرا  چیر 

 دیوونه  میشم  .بگو  چیکار  کنم؟ 
د   آخه  دیوونه  تو  همیر   یک  دوماه  عاشق  شدی  و   -

؟  نگران  نباش  دو  روز   فهمیدی  بدون  اون  نم توب 
ه   .بگذره  یادت  میر

ه،  من  از  همون  لحظه ی  اول   - نه  کت   یادم  نمیر
ه     کنم  .یادم  نمیر

 
فهمیدم  که  بدون  اون  نم تونم  زندگ

 !م فهم 
از  روی  زمیر   بلندم  کرد  .روی  مبل  نشاندم  و  سع  در  

آرام  کردنم  داشت  .اما  من  فقط  در  کنار  کش  آرام  
م شدم،  که  م دانستم  مال  من  نیست  و  نخواهد  

شد،  اوب   که  جانم  به  جانش  بند  بود  و  از  نبودنش  
 .در  کنارم،  نیست  و  نابود  م شدم 
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خانه  آورد  و  مقابل  دهانم  گرفت،     آب  از  آشی  
لیواب 

اما  ب  آنکه  حت   جرعه ای  بنوشم،  آن  را  پس  زدم  و  
دستم  را  به  پیشاب   مل تهبم  گرفتم  .گریه  و  ب  قراری ام  

را  که  دید،  کالفه  رس  جایش  نشست  و  ب  حرف  به  
ه  شد   .سقف  خیر

کم  بعد،  تکاب   به  خود  داد  و  جعبه ی  فلزی  کوچک  
  را  از  روی  میر   مقابلمان  برداشت  و  بعد  

 
و  طالب   رنک

ه  شدن  به  آن،  درش  را  باز  کرد  و  مردد،   از  لحظاب   خیر
 .دستش  را  به  طرفم  گرفت 

 .بیا ،  بردار؛  آرومت  م کنه  -
 .رویم  را  برگرداندم  و  دست   به  گونه ی  خیسم  کشیدم 

 .نم خوام،  تو  که  م دوب   من  از  سیگار  بدم  میاد  -
سیگار  نیست  .آرامبخشه …؛  مگه  نم خوای  آروم   -

؟   بش 
سکوت  و  ب  تفاوب  ام  را  که  دید،  خودش  را  کم  به  
طرفم  کشاند،  چانه ام  را  گرفت  و  رویم  را  به  طرف  

 .خودش  برگرداند 
ی  دیوونه،  رنگ  و  روت  و  دیدی؟   - داری  از  بیر   میر
 .بردار  یه  کم  اعصابت  آروم  شه  .نگران  نباش  گیاهیه 

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

نگاهم  را  از  چشمان  قهوه ایش  گرفتم  و  به  جعبه  
 .دوختم 

بردار،  االن  فقط  این  م تونه  تو  رو  از  این  وضع   -
نجاتت  بده  .بردار ...،  ول  اینم  آویزه ی  گوشت  کن،  

،  که  برات  تب  کنه  احمق  جان   !برای  کش  بمیر
نم دانم  محتوای  سیگارها  چه  بود،  اما  هرچه  بود  در  
ی   آن  لحظات  هیچ چیر   برایم  مهم  نبود  و  به  تنها  چیر 

 .که  نیاز  داشتم،  ب  خیال  بود  و  آرامش 
دست  لرزانم  را  به  طرف  جعبه ای  که  هنوز  در  

دستش  بود  کشیدم  و  یک  از  چند  سیگاری  را  که  از  
هردو  طرف،  رسش  گره  خورده  بود  را  برداشتم  .جعبه  
  که  کنارش  بود  

 
را  روی  میر   گذاشت  و  فندک  همرنک

 .را  برداشت  و  با  لبخند  به  طرفم  گرفت 
سیگار  را  بیر   لبهایم  گذاشتم  و  او  آتش  زد،  هم  سیگار  

 ام  را 
 
 !را؛  هم  زندگ

با  اولیر   پک،  پلک هایم  سنگیر   شدند  و  روی  هم  
افتادند  .پک  دوم  را  که  زدم ،  ناگهان  از  زمیر   کنده  

شده  و  به  آسمان  رفتم،  میان  ابرها  سیر  م کردم  و  در  
ی  ته  شد  و  به   هوا  معلق  بودم  .مغزم  از  هر  چیر 

 !...آرامش  رسیدم؛  یک  آرامش  پوشال 
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*** 

 
 پارت #۵۸

 
 من  اگر  کامروا  گشتم  و  خوشدل  چه  عجب 

 مستحق  بودم  و  این ها  به  زکاتم  دادند 
 هاتف  آن  روز  به  من  مژده  ای ن  دولت  داد 
 که  بدان  جور  و  جفا  صی   و  ثباتم  دادند 
 این  همه  شهد  و  شکر  کز  سخنم  م ریزد 
یست  کز  آن  شاخ  نباتم  دادند   اجر  صی 
ان  بود   همت  حافظ  و  انفاس  سحرخیر 

 . …که  ز  بند  غم  ایام  نجاتم  دادند 
 

همزمان  با  اتمام  شعر،  امید  در  دلم  جوانه  زد  و  
 :لبخند  بر  لبم،  و  ناخودآگاه  پرسیدم 
 باباجون  فال  حافظ  واقعیت  داره؟  -

 .کتاب  را  بست  و  با  لبخند  نگاهم  کرد 
ی  اعتقاد  داشته  باش   واقعیت  داره   - به  هرچیر 

م   .دخی 

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

از  مژده ی  حافظ  در  این  طوالب  ترین  شب  سال،  قند  
 .در  دلم  آب  شد  و  او  نگاهش  را  بیر   جمع  چرخاند 

م؟  -  خب،  گ  م خواد  دیگه  براش  فال  بگیر
سارا  و  عسل،  هرد و  با  هیجان  و  رس  و  صدا  

دست هایشان  را  باال  بردند  و  داب   سینا  که  مشغول  
 :گرفی    پوست  پرتقال  بود  گفت 

تون   - سیر   قول  میدم  شوهر  گیر
ای  بابا،  چتونه؟  نی 

 .بیاد 
اض  کردند،  بقیه  خندیدند  و  فرهاد  گفت   :آنها  اعی 
آره  عمو  بخدا  همش  واسه  شوهره،  پس  مامان  و   -

 عمه ها  چرا  فال  نم گیر ن؟ 
سپهر  جرعه ای  از  چایش  را  نوشید  و  بالفاصله  ادامه  

 :داد 
ا  شوهر  کی    ها،  اولیر   کش  که  از   - یعت   این  دخی 

دستشون  خالص  میشه،  این  حافظ  بیچاره است،  از  
ن   .بس  اینا  فال  م گیر

  که  زد  فرو  ریخت  و  میان  
 
ناخودآگاه  دلم  از  حرف

خنده های  جمع،  باباجون  بعد  از  نیت  کردن  سارا  
دوبار ه  مشغول  خواندن  شد  .با  لبخند  چشم  از  سپهر  

ی  که  پر  بود  از  هندوانه  و  میوه  و   گرفتم  و  به  میر 
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ه  شدم  .لحظاب   بعد  با  سنگیت    یت   و  آجیل،  خیر شیر
نگاه  بابا،  که  کنارم  نشسته  بود  به  خودم  آمدم،  

 .نگاهش  کردم  و  با  لبخند  رس  تکان  داد 
 چیه  بابا؟  چرا  تو  فکری؟  -

  مضاعف  از  حضور  
 
لبخندم  عمیق تر  شد  و  با  ذوف

آنها  که  امروز  آمده  بودند  تا  امشب  را  در  کنار  ما  
ی  نیست،  اول  گونه ی  او،  و  بعد   باشند،  با  گفی    چیر 

مامان  که  طرف  دیگرم  نشسته  بود  و  با  خاله  مریم  
د  را  بوسیدم  و  به  جمع  برگشتم   .حرف  میر 

بعد  از  گرفی    فال،  قرار  به  مشاعره  شد  و  به  ترتیب  
وع  کردند،  تا   اول  باباجون  و  سپس  داب   سعید  رس 
اینکه  نوبت  به  سپهر  رسید  و  صدای  جذابش  را  با  

 .گوش  جان  شنیدم 
  

 به  خودم  آمدم  انگار  توب   در  من  بود  -
 .این  کم  بیشی   از  دل  به  کش  بسی    بود   

 
با  شعری  که  خواند  دلم  لرزید،  زیر  لب  تکرارش  کردم  

و  من  که  شعر  بلد  نبودم  و  فقط  تماشا  م کردم،  
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انه  لحظه شماری  م کردم  تا  دوباره  نوبت  به   ب  صی 
 .سپهر  برسد  و  چشم  به  دهانش  دوختم 

 
 پارت #۵۹

 
 تو  نباش   من  و  این  پنجره ها  هم  زردیم  -

  !شاید  آخر،  رس  پاییر   توافق  کردیم   
 

و  چقدر  زیبا  و  دل انگیر   بودند،  اشعاری  که  با  صدای  
بم  و  جذابش  به  گوش  م رسید  و  گوب   از  زبان  من  

 !س خن  م گفت 
وع  کند،  رو  به  سپهر  که   قبل  از  اینکه  خاله  مریم  رس 

 :هنوز  هم  کم  با  من  رسسنگیر   بود  گفتم 
  سپهر،  بهت  نمیاد  اینقدر  شعر   -

 
چه  شعرای  قشنک

 !بلد  باش  
،  مگه  من  چمه؟  -  چرا  بهم  نمیاد  ابروکتلت 

از  این  که  دوباره  کم  صمیم  شده  بود،  در  دل  
 .احساس  شادماب   کردم،  خندیدم  و  ادامه  دادم 

یت  که  نیست،  ول  بهت  نمیاد  دیگه  -  !چیر 
 :قبل  از  او،  آوا  که  کنارش  نشسته  بود  گفت 
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مگه  میشه  باباجون  دبیر  بازنشسته ی  ادبیات  باشه   -
 !و  بچه هاش  شعر  بلد  نباشن؟ 

سپهر  مقداری  تخمه  سفید  از  روی  میر   برداشت  و  
 .دوباره  تکیه  داد 

البته  منم  فقط  شعرای  این  شاعر  و  دوست  دارم  . -
ضا  آذر،  شعراش  خیل  قشنگن   !علیر

ضا  آذر … ”؛  و  قسم  م خورم  من  که  هیچ  “ علیر
عالقه ای  به  شعر  نداشتم،  درست  همان  لحظه،  

عاشق  اشعار  شاعری  شدم  که  حت   یکبار  هم  اسمش  
 .را  نشنیده  بودم 

و  این  است  خاصیت  عشق؛  دوست  دارم  همه ی  
هاب   را،  که  او  دوست  دارد 

 !…چیر 
 

،  همه  که  به  خانه هایشان  رفتند،   بعد  از  ات مام  مهماب 
به  محض  رفی    سپهر  به  اتاقش،  من  نیر   به  اتفاق  

پارسا  برادر  ده  ساله ام  که  قرار  بود  شب  را  در  کنار  
من  بخوابد،  با  گفی    شب  بخیر  به  مامان  بابا  و  

مادرجون  و  باباجون  که  مشغول  نصیحت  داب   سینا  
برای  برگرداندن  نگار  بودند،  قصد  رفی    ب ه  اتاقم  کردم  
و  هنوز  قدم  برنداشته  با  صدای  مامان،  که  مشغول  
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تمیر   کردن  بشقاب های  میوه  و  جمع  و  جور  کردن  
 .میر   بود،  ایستادم  و  نگاهش  کردم 

هست   همیر   یه  امشب  و  ما  اینجاییم  ها  !م خوای   -
؟   بری  بخواب 

با  اینکه  در  نبود  سپهر  حوصله ی  نشسی    نداشتم،  
لبخندی  زدم  و  دست  پارسا  را  کشیدم  و  به  طرفش  

 .رفتم،  کنارش  نشستم  و  گونه اش  را  بوسیدم 
م  -   مامان  جون،  چشم  نمیر

 
 .راست  میک

 .بابا  تکیه اش  را  گرفت  و  با  خنده  نگاهم  کرد 
 !دخی   بابا  ب  وفا  شده  -

خجالت زده  ازاینکه  به  خاطر  نبود  سپهر  حوصله ی  
   :نشسی    در  کنارشان  را  نداشتم  گفتم 

 نه  قربونت  برم  این  چه  حرفیه؟  -
ی  بگوید،  پارسا  برخاست  و  دستم   تا  بابا  خواست  چیر 

 .را  کشید 
،  مامان،  بابا  من  خوابم  میاد،  از  صبح   - پاشو  هست 

 .که  اومدیم  پیش  شما  بوده  حاال  واسه  من 
 :بالتکلیف  نگاه  به  بقیه  انداختم  و  باباجون  گفت 

م،  پاشیر   برین  بخوابیر   -
 .پاشو  دخی 
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با  لبخند  برخاستم  و  بار  دیگ ر،  بعد  از  گفی    شب  
 .بخیر  راه  اتاق  شدیم 

 
 پارت #۶۰

 
پارسا  که  روی  تخت  دراز  کشید،  من  هم  پاییر   پایش  

نشستم  و  به  دیوار  تکیه  دادم،  گوش   را  مقابل  
ضا  آذر  ’‘را  رسچ  کردم  و   صورتم  گرفتم  و  نام  ”علیر

تمام  اشعارش  را  با  لذت،  به  عشق  و  یاد  سپهر  زمزمه  
 .کردم 

؟  دیوونه  ش دی،  چرا  همش  لبخند   - چته  هست 
؟  ب   میر 

گوش   را  کنار  گذاشتم،  کنارش  دراز  کشیدم  و  
 .موهای  خرماب   روشنش  را  به  هم  ریختم 

 .هیج   داشتم  جوک  م خوندم  -
او  که  به  زور،  چشمانش  که  از  ب  خواب   قرمز  شده  

 :بودند  را  باز  نگه  داشته  بود،  لب  زد 
 .چ   بود  خب؟  بگو  منم  بخندم  -
 .بیت  اش  را  کشیدم  و  خن دیدم 

 .بگیر  بخواب  وروجک،  دیروقته  -
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با  گفی    چشم،  گونه ام  را  بوسید  و  با  یک  شب بخیر  
ش  زیر  پلکهاب   که  به  سخت   باز  نگهشان   چشمان  سی  

 .داشته  بود،  پنهان  شدند 
گونه اش  را  محکم  بوسیدم  .با  لبخند  به  چهره ی  بور  
ه  شدم  و  باز  هم  حرف  کت   را  به  یاد   و  بانمکش  خیر

آوردم  که  ما  را  خاندان  زردآلو  م خواند،  به  این  دلیل  
که  کل  خانواده ی  بابابزرگ،  به  جز  بابا  و  عمو  هاتف،  
ها  و  نوه ها؛   که  به  بابابزرگ  رفته  بودند،  همه ی  دخی 
چشمان  سی    و  پوست  بور  مادربزرگ  را  به  ارث  برده  

بودند  .من  هم  از  این  قائده  مستثت   نبودم،  جز  اینکه  
 .چشمان  عسل ام  از  مادرم  به  م ن  رسیده  بود 

مادرم؛  مادری  که  هرچند  مامان  مینا  جایش  را  بهی   از  
خود  او  برایم  پر  کرده  بود  و  بیش  از  او  دوستش  

داشتم،  اما  همیشه  دلگیر  بودم  از  رفی    و  دل  کندنش  
 !از  من 

اما  االن  نه  تنها  دلگیر  نیستم،  بلکه  دوست  دارم  او  را  
م  و  بوسه بارانش  کنم  که  با  رفتنش   در  آغوش  بگیر

 !با عث  شد  سپهر  را  داشته  باشم 
بازهم  لبهایم  کش  آمد  و  قلبم  تندتر  تپید،  اما  به  
لحظه  نکشید  که  حس  خوبم  پر  کشید  و  دوباره  
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افکار  پریشان  به  مغزم  هجوم  آوردند  .بازهم  امید  
 .رفت  و  جایش  را  ناامیدی  گرفت 

؟ “  اگه  سپهر  من  و  نخواد  چ 
نه  اون  و  نه  خانواده اش  حت   به  من  فکر  هم  نم کی    

 ”!برای  ازدواج 
دلشوره  به  جانم  افتاد،  آنچنان  که  قلبم  را  در  دهانم  
حس  کردم  و  اشک هایم  روی  گونه هایم  راه  گرفتند  .
بلند  شدم  و  ب  قرار  و  آشفته،  طول  و  عرض  اتاق  را  

 .ط  م کردم 
،  ناخودآگاه  به   ب  قرار  بودم،  آنقدر  که  کالفه  و  عصت 

رساغ  آرام بخش های  کت   رفتم  و  جعبه  را  با ز  کردم،  
یک  از  سیگار ها  را  برداشتم  و  این  دومیر   سیگاری  بود  

 .که  از  دیروز  م کشیدم 
چراغ  اتاق  را  خاموش  کردم،  فندک  اهداب   کت   را  

برداشتم  و  سیگار  را  بیر   لبهایم  گذاشتم  و  روشنش  
کردم  .پلک هایم  روی  هم  افتادند  و  آرام  شدم؛  آرام   
 !…آرام  …در  اوج  بودم  و  سپهر  دیگر  از  آن  من  بود 

 
*** 
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 پارت #۶۱
 

یک  هفته ای  از  روزی  که  اولیر   سیگار  را  کشیدم  و  غم  
دم  م گذشت  و  من   دنیایم  را  به  فراموش   م سی 

 .ب  آنکه  بدانم،  وابسته  شده  بودم 
کالفه  و  عصت   در  اتاق  به  دور  خودم  م چرخیدم  و  

بازهم  فکرم  منته  به  سیگار ها  شد،  و  آنجا  ویران  
شدم  که  جعبه  را  خال  ی افتم  و  با  حال  و  روزی  که  

 .داشتم،  فهمیدم  که  وابسته  و  نابود  شده ام 
  پرت  کردم  و  عصت   موهایم  را  چنگ  

 
جعبه  را  به  طرف

زدم  .روی  زمیر   افتادم  و  زار  زدم  برای  فاجعه ای  که  
م  شده  بود   . …گریبان گیر

 
 

ون  آمدم،  کت   در  را  به  رویم  باز   از  آسانسور  که  بیر
کرد  و  با  خنده  به  استقبالم  آمد  .با  دو  گام  بزرگ  

فاصله ی  بینمان  را  ط  کردم  و  عصت   تخت  سینه اش  
کوبیدم  .سالمش  در  نطفه  خفه  شد  و  متعجب  

 .نگاهم  کرد 
 !چته  دیوونه؟  -
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 …خفه  شو  عوص   !خودت  خوب  م دوب   چمه  -
 .در  را  به  هم  کوبیدم  و  ب  حال  به  آن  تکیه  دادم 

 اونا  چ   بود  بهم  دادی  هان؟  مواد  بود  آره؟  -
دم  و  داد   تا  دهان  باز  کرد،  بازوهایم  را  از  درد  فس 

 :زدم 
؟  من  وابسته اش  شدم   - چرا  بهم  نگفت   چ  ان  کت 

 !م فهم؟  تو  من  و  معتاد  کردی  آشغال 
اخم هایش  را  در  هم  کشید  و  ب  حرف  به  پذیراب   

 .رفت  .پشت  رسش  به  راه  افتادم 
؟  -  باتوام  …میگم  چرا  با  من  این  کار  و  کردی  لعنت 
ه  به  تلویزیون   ون  داد،  نشست  و  خیر نفسش  را  ب یر

 .روشن،  ب  تفاوت  به  حرف  آمد 
بازم  ثابت  کردی  که  ب  جنبه ای  احمق  جون  !من   -

،  نه  معتاد   .فقط  خواستم  آروم  بش 
 ...با  مواد  مخدر؟  تو  دوست  مت   کت   -

روی  زمیر   افتادم  و  از  درد  و  بدبخت   اشک  ریختم،  به  
 :خود  پیچیدم  و  نالیدم 

 !خیل  نامردی  کت   …خیل  پست   -
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درد  و  خماری  چنان  بالب   به  رسم  آورد  که  لحظاب   
بعد  برخالف  میلم،  به  دست  و  پایش  افتادم  و  

 .التماس  کردم  برای  لحظه ای  آرامش 
م  یه  کاری   - تو  رو  خدا  کت   به  دادم  برس  .دارم  م میر

 .بکن 
عصت   برخاست  و  از  مقابل  چشمانم  دور  شد  .

نم دانم  کجا  رفت،  هیچ جا  را  نم دیدم  و  تمام  دنیایم  
در  آن  لحظات،  در  کلمه ای  به  نام  ”درد  ”خالصه  

 .شده  بود 
کم  بعد  برگشت  و  سیگاری  را  مقابلم  انداخت  .فورا  

آن  را  برداشتم  و  با  دستان  لرزانم  مقابل  دهانم  گرفتم  .
برایم  روشنش  کرد  و  با  حرص  و  ولع  کام  گرفتم  .کام  

گرفتم  و  آرام  شدم  و  باز  هم،  آرامش  محض  و  خ وش   
  .کاذب،  جسم  و  روحم  را  احاطه  کرد 

ساعاب   بعد  که  حالم  بهی   شد،  تصمیم  گرفتم  که  
دیگر  لب  نزنم  و  کنارش  بگذارم  .اما  فردای  آن  روز  که  

باز  به  درد  خماری  گرفتار  شدم،  باز  هم  دست  به  
دامان  کت   شدم  و  بعد  از  هربار  مصف  به  خود  

اولتیمام  م دادم  برای  دیگر  مصف  نکردن،  اما  
ب  فایده  بود  و  من،  قدم های  آغازین  عشقم  را  به  
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اشتباه،  احمقانه  برداشتم  و  در  دام  وحشتناک  اعتیاد  
 .افتاده  بودم 

 
 پارت #۶۲

 
ی  که   بیشی   از  یک  ماه  م گذشت  و  عالوه  بر  تاثیر
مواد  بر  روی  جسم  و  روح  و  روانم  گذاشته  بود،  

اخالق  و  رفتارم  را  هم  عوض  کرده  بود،  عصت   شده  
بودم،  گیج  و  حواس پرت؛  به  هنگام  مصف،  اشتهایم  
چندبرابر  م شد،  کم  حرف  و  عصت   و  گوشه گیر  شده  

بودم  و  همه ی  اعضای  خانه  فهمیده  بودند  که  من،  
هست   چند  ماه  پیش  نیستم  .و  بیش  از  همه  مادرجون  
بود  که  مدام  به  رسچ   چشمانم  گیر  م داد  و  اشتهای  

طبیع ام  متعجبش  کرده  بود   .زیاد  و  غیر
  خود  را  به  مریض   م زدم  و  

 
  و  ب  حوصلک

 
وقت  کالفک

ی  م کردم  و  چقدر  از   بیشی   اوقاتم  را  کنار  کت   سی 
خودم  بدم  م آمد  که  به  این  وضع  دچار  شده  بودم  و  

 .توان  رهاب   از  آن  را  در  خود  نم دیدم 
اما  با  همه ی  این ها،  گاه  که  باز  هم  ناامیدی  و  ناکام  

ه  م گش ت،  خود  را   از  عشق  سپهر  بر  من  چیر
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بدبخت ترین  آدم  عالم  م پنداشتم  و  در  آن  لحظات  
کذاب   که  آینده ام  را  سیاه  م دیدم،  هیچ  چیر   برایم  

مهم  نبود  و  به  هر  ریسمان  پوسیده ای  چنگ  م زدم  
،  درست  مثل  آن  روز  که   برای  رهاب   و  آرامش  یافی  

  
 
  و  دلتنک

 
هنگام  غروب،  باز  هم  درد  خماری  و  کالفک

سپهر  که  لحظه ای  از  من  دور  شدب   نبود،  همه  بر  
،  با   من  هجوم  آوردند  و  با  تمام  شدن  سیگارهای  لعنت 

حال  خراب  از  اتاق  خارج  شدم  .مادرجون  که  سیت   
ون  م آمد  کنجکاو  و   خانه  بیر چای  بدست  از  آشی  

 :متعجب  پرسید 
 !کجا  مادر؟  -

 ام  را  نشان  ندهد،  
 
با  صداب   که  سع  م کردم  کالفک

 :پاسخ  دادم 
م  بهش  رس   - مادرج ون  کت   حالش  خوب  نیست،  میر

 .بزنم؛  احتماال  شبم  اونجا  بمونم 
 آخه  االن  که  شبه  دیگه،  نمیشه  فردا  بری؟  -

 .به  طرف  جاکفش   رفتم  و  کفش هایم  را  برداشتم 
 .نه  مادرجون،  االن  بهم  نیاز  داره  -

  ، و  ب  آنکه  بدانم  چه  م گفت،  با  یک  خداحافط 
 .ب  اعتنا  به  حرف هایش  از  خانه  خار ج  شدم 
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*** 

 
صورتم  را  در  یقه ی  خز  دار  پالتویم  غرق  کردم  و  خود  

را  کالفه  در  آغوش  گرفتم،  بازوهاب   که  از  درد  
دم  و  ب  تاب  به  کت   نگاه  کردم   .م نالیدند  را  محکم  فس 

 کت   کو  پس؟  کجاست؟  -
ه  …چقدر  م پرش  بابا؟  دیوونم  کردی  -

َ
 .ا

 .درد  دارم  م فهم؟  االن  دو  ساعته  منتظریم  -
 

 پارت #۶۳
 

 .ساعت  گوش   را  چک  کرد  و  با  اخم  نگاهم  کرد 
چه  م دونم  کدوم  گوری  مونده  !االن  میاد  دیگه   -

 .صی   کن 
روی  نیمکت  نشست  و  من  غرق  در  درد  و  خماری،  

پارک  نسبتا  خلوت  و  تاریک  را  به  دنبال  فروشنده ای  
 .که  با  ما  قرار  داشت،  از  نظر  م گذراندم 
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کم  بعد  با  نزدیک  شدن  پس  کوتاه  قد  و  نسبتا  چاف

که  کاله  کش   مشک  به  رس  داشت،  تکیه ام  را  از  
 .درخت  گرفتم 

 .کت   فکر  کنم  اومد  -
او  که  مشغول  ور  رفی    با  گوش  اش  بود،  با  رسیدن  
پس  برخاست  و  مقابلش  ایستاد  و  مشغول  معامله  

 .شد 
به  شدت  ب  تاب  بودم،  آنقدر  که  نم توانستم  تا  رفی    
به  خانه  صی   کنم  و  س یگارهاب   که  پس  به  طرف  کت   

ون  کشیدم  و  ب  توجه  به   گرفته  بود  را  از  دستش  بیر
اخم  کت   و  نگاه  متعجب  پس،  عقب  رفتم  و  قدم  دوم  
به  سوم  نرسیده،  با  برخورد  به  شیت   سفت  ایستادم  .

به  پشت  رس  نگاه  کردم  و  با  دیدن  آن  صورت  
برافروخته  و  خشمگیر   در  آن  تاریک  و  روشن،  به  

معنای  واقع  قالب  ته  کردم،  در  جایم  خشک  شدم  
 .و  ترس  وحشتناکم  درد  را  از  یادم  برد 

با  فک  منقبض  شده  نگاه  از  من  گرفت  و  تخت  
سینه ام  کوبید  و  کنارم  زد  .به  طرف  پس  رفت  و  او  را  
،  هماب    به  باد  فحش  و  کتک  گرفت  .دوستش  حسیر 

که  در  بوتیک  دیده  بودم  و  باهم  کار  م کردند،  
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همراهش  بود  و  به  سخت   آنها  را  از  هم  جدا  کرد  و  
پس  از  فرار  پسک،  خشمگیر  تر  از  قبل  به  طرف  کت   

آمد  و  آنچنان  محکم  به  او  سیل  زد  که  پخش  زمیر   
شد  .کنارش  نشست  و  با  هردو  دست  گلویش  را  

د  و  داد  زد   :فس 
بار  آخرت  باشه  دور  و  بر  هست   م بینمت   -

 فهمیدی؟ 
حسیر   سع  در  جدا  کردن  او  از  کت   را  داشت،  ا ما  

 :ب  فایده  بود  و  سپهر  همچنان  داد  م زد 
 !فهمیدی  کثافت؟  -

کت   گریه  م کرد  و  تالشش  برای  رهاب   از  دست  
 .سپهر  ب  فایده  بود 

 !سپهر  کشتیش  ولش  کن  دیگه  لعنت   -
با  فریاد  حسیر   که  همچنان  در  تالش  برای  دور  

کردنش  بود،  به  خودش  آمد  و  کت   را  رها  کرد  .او  
برخاست  و  کت   گریه کن ان  و  با  صدای  گرفته اش،  در  

ا  گرفته  بود،   حال که  هردوی  ما  را  به  باد  فحش  و  نارس 
ان  دور  شد   .افتان  و  خیر 
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سپهر  با  تکان  شانه هایش،  دست های  حسیر   که  او  را  
مهار  کرده  بود  را  پس  زد  و  با  همان  حال  به  طرفم  

 .قدم  برداشت 
تمام  بدنم  بیش  از  پیش  به  لرزه  درآمد  و  در  یک  چشم  

بهم  زدن،  گونه ام  آتش  گرفت،  ناخودآگاه  دست  
رسدم  را  رویش  گذاشتم  و  چهره ی  رسخش،  در  پس  

 .اشک هایم  پنهان  شد 
 

 پارت #۶۴
 

دستش  را  دوباره  باال  آورد  و  باز  هم  حسیر   مهارش  
 .کرد 

 .سپهر  بسه  دیگه  !اینجا  جاش  نیست،  برین  خونه  -
د  و  یقه ام  را  گرفت  .به   دندان هایش  را  روی  هم  فس 
دنبال  خودش  ک شاندم  و  من  با  چشماب   ملتمس  و  

وحشت زده،  به  حسیر   که  دنبالمان  م آمد  نگاه  کردم  
و  شاید  در  آن  لحظات،  تنها  امیدم  فقط  او  بود  و  

 .صدایش  در  گوشم  پیچید 
؟  یه  کم  به  اعصابت   - سپهر  چیکار  داری  م کت 

 .مسلط  باش 
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 .ناگهان  ایستاد  و  به  طرفش  برگشت 
م  کردی،  واقعا  ممنونتم  . - حسیر   ممنون  از  اینکه  خی 

ول  خواهش  م کنم  دنبال  من  راه  نیفت  .برو  به  
  .سالمت 

و  ب  آنکه  اجازه ی  حرف زدن  به  او  بدهد،  دوباره  به  راه  
افتاد  و  کنار  ماشیر   که  رسیدیم،  در  را  باز  کرد  و  روی  

صندل  پرتم  کرد  .پشت  فرمان  نشست  و  آنچنان  
ماشیر   را  از  جا  کند  که  شک  نداشتم  به  مقصد  

 .نخواهی م  رسید 
خودم  را  به  صندل  چسباندم  و  در  دل،  حسیر   که  
نم دانم  چگونه  مرا  دیده  و  به  او  خی   داده  بود  را  

 .مدام  با  ب  رحم  نفرین  م کردم 
با  رسعت   وحشتناک  م راند  و  در  خیاباب   خلوت،  
آنچنان  روی  ترمز  زد  که  اگر  همان  ابتدا  از  ترس،  

و ن  پرت  شده   کمربندم  را  نبسته  بودم،  از  شیشه  به  بیر
 .بودم 

پیاده  شد  و  در  را  محکم  به  هم  کوبید  .طول  و  عرض  
خیابان  را  چندین  بار  عصت   و  کالفه  ط  کرد  و  دوباره  

 .در  ماشیر   نشست  و  دستش  را  به  طرفم  گرفت 
 !بدشون  به  من  -
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 .زبانم  بند  آمده  بود  و  قادر  به  حرف  زدن  نبودم 
چشمان  به  خون  نشسته اش  را  لحظه ای  روی  هم  

د  و  بل ندتر  فریاد  زد   :فس 
 !میگم  بدشون  به  من  -

دست  لرزانم  را  در  جیب  پالتو  فرو  کردم  و  سیگارهای  
ون  کشیدم  و  در  دستش  گذاشتم  و  به   لعنت   را  بیر

 .فک  منقبضش  نگاه  کردم 
ل باز  شدی   -

ُ
کارت  به  جاب   رسیده  که  واسه  من  گ

  آره؟ 
سیگارها  در  مشتش  خاک  شدند  و  من،  آه  از  نهادم  
برخاست  و  کارم  را  تمام  شده  دانستم  .روی  فرمان  

 .کوبید  و  انگشت  اشاره اش  را  به  طرفم  گرفت 
فردا  که  فرستادمت  همون  خراب  شده ای  که  ازش   -

اومدی،  حالت  جا  میاد  .بالب   به  رست  بیارم  که  تا  
ون  نذاری  …عمر  داری  پات  و  از  خونه  بیر

او  ب  وقفه  م گفت،  تهدید  م کرد  و  من،  گوشه ی  
صندل  به  در  چسبیده،  کز  کرده  بودم  .اشک  
م ریختم  و  تمام  وجودم  از  درد  و  ترس  و  رسما  
 !م لرزید،  و  بیشی   از  آنها،  از  وحشت   ب  آبروب  
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 پارت #۶۵
 

او  م گفت  و  من،  حت   شماتت  و  ب  مهری اش  را  هم  
به  جان  م خریدم  و  حق  را  به  او  م دادم  .چرا  که  با  
حماقت  تمام،  به  جاب   رسیده  بودم  که  روزی  حت   

   .ف کرش  هم  لرز  به  جانم  م انداخت 
با  صدای  زنگ  گوش   که  برای  چندمیر   بار،  ب  وقفه  

زنگ  م خورد  و  ب  جواب  م ماند،  باالخره  ساکت  شد  
و  بعد  از  کشیدن  یک  نفس  عمیق،  با  مکث  جواب  

 .داد 
 بله؟  -

صدای  نگران  مادرجون  نسبتا  واضح،  به  گوشم  
 .رسید 

گوشیتو  چرا  جواب  نمیدی  بچه؟  مردم  از  دلشوره،    -
؟   کجاب 

ونم  مامان  -  .بیر
وب   !میگم  چ   شد  یه  دفعه  رس  شام  با   - د   میدونم  بیر
ون  .نگرانم  بچه   یه  تلفن  گر  گرفت   و  از  خونه  زدی  بیر

 بگو  چ   شده؟ 
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د  و   با  دو  انگشت  شست  و  اشاره،  پلک هایش  را  فس 
 :در  حال  که  سع  م کرد  آرام  باشد  جواب  داد 

ی  نیست  مامان،  یه  مشکل  واسه  یک  از  دوستام   - چیر 
 .پیش  اومده،  االنم  پیش  اونم،  نگران  نباش 

 خیل  خب،  گ  میای  خونه؟  -
معلوم  نیست،  شما  بخوابیر   .من  باید  برم  هست   رو   -

 .هم  بیارم 
 .هست   که  گفتم  بهت،  شب  نمیاد  -

چرا  میاد،  خودش  بهم  زنگ  زد  .مامان  االنم  اگه  کار   -
نه   .نداری  من  برم  دیگه،  دوستم  داره  صدام  میر 

با  خداحافط   مادرجون،  گوش   را  روی  داشبورد   
پرت  کرد،  رسش  را  روی  فرمان  گذاشت  و  صدای  
 .گریه ی  من  سکوت  تلخ  ماشیر   را  در  هم  شکست 

چندین  ساعت  را  با  همان  حال،  همانجا  گذراندیم  و  
حوال  ساعت  دوازده  بود  که  باالخره  راه  خانه  را  در  

پیش  گرفت  .در  تاریک  و  روشن  خانه،  به  اتاقم  رفتم  
و  ب  آنکه  چراغ  را  روشن  کنم،  روی  زمیر   غرق  در  

ناامیدی  و  پشیماب   و  خجالت،  اشک  ریختم  و  از  درد  
 . …به  خود  پیچیدم 
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*** 
 

خراب  بودم،  خراب  که  نه؛  ویران  شده  بودم  و  کش   
به  دادم  نم رسید  .از  دیشب  چشم  روی  هم  نگذاشته  
بودم  و  درد  وحشتناک  که  در  همه ی  بدنم  م پی چید،  
ون  م آمد  هم   امانم  را  بریده  و  رس  و  صداب   که  از  بیر

 .کالفه  و  عصت  ترم  کرده  بود 
طبق  معمول  جمعه ها،  مهماب   مادرجون  به  راه  بود  و  

حال  خراب  مرا  که  صبح  دیده  بود،  بهی   دید  که  
ون  نرفته   احت  کنم  و  به  این  بهانه  از  اتاق  بیر اسی 

بودم  .هرکدام  هم  که  به  دیدنم  م آمدند  تا  جویای  
حالم  شوند،  خودم  را  به  خواب  م زدم  تا  زودتر  از  

 .اتاق  خارج  شوند 
 .همه  آمده  بودند  جز  کش  که  چشم  انتظارش  بودم 
چندین  بار  برایش  پیام  فرستادم  و  قسمش  دادم  تا  به  
اتاق  بیاید  .اما  اهمیت   نم داد  و  من  هرلحظه  خود  را  
به  مرگ  نزدیک تر  م دیدم  .یک بار  دیگر  پیام  داد م  و  

دقایق   بعد،  باالخره  آمد  .در  را  بست  و  قدم  به  جلو  
برداشت،  چهره اش  را  در  هم  کشید  و  با  اخم  نگاهم  

 .کرد 
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 چیه؟  چیکار  داری؟  -
به  سخت   تن  و  بدن  دردناکم  را  تکان  دادم  و  از  تخت  

پاییر   آمدم،  لرزان  مقابلش  ایستادم  و  مت   که  حت   
توان  حرف  زدن  هم  نداشتم،  بریده  بریده  و  ملت سمانه  

 .به  حرف  آمدم 
م  …توروخدا  به  دادم  برس؛  فقط   - سپهر  دارم  میمیر

همیر   یه  بار  سپهر  …قسم  م خورم  که  بار  آخرم  
 …باشه 

 
 پارت #۶۶

 
 .خشمگیر   میان  حرفم  آمد 

یعت   پررو  تر  از  تو  ندیدم  تا  حاال  !از  من  م خوای   -
 !برم  برات  مواد  بیارم؟ 

م،  خمارم  -  …سپهر  همیر   یه  بار،  به  خدا  دارم  میمیر
فکش  منقبض  شد  و  با  سیل ای  که  روانه  صورتم  
کرد،  حرفم  در  دهانم  ماسید  و  در  جایم  خشک  

 .شدم 
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م  و  حیا  شدی  که  تو  روی  من  م موب   و   - اینقدر  ب  رس 
  خماری؟  !بالب   به  رست  بیارم  که  خماری  از  

 
میک

 !رست  بیفته 
انه  و  پر  از  خشمش  را  گرفت  و  فورا  از  اتاق   نگاه  حقیر
ون  رفت  و  من  همانجا  سقوط  کردم  و  باز  هم  درد   بیر

 !و  درد  و  درد 
نم دانم  چقدر  گذشته  بود،  نیم  ساعت،  یک  ساعت  

یا  دو  ساعت؛  اما  هر  چه  بود  من  در  حال  دست  و  
پنجه  نرم  کردن  با  مرگ  بودم  که  در  اتاق  باز  شد  و  

 .صدایش  را  شنیدم 
 !پاشو  -

به  پهلو  به  طرفش  چرخیدم  .در  را  بست  و  جلو  آمد  .
 :سیگاری  را  مقابلم  انداخت  و  آرام  ول  عصت   غرید 

ی   - ،  چون  نم خوام  با  این  وضع  بمیر فعال  این  و  بگیر
و  آبروی  چندین  و  چندساله مون  و  به  باد  بدی  .به  

 !وقتش  دارم  برات 
ون  رفت  و  به  محض  خروجش،  در   دوباره  از  اتاق  بیر
را  قفل  کردم  و  حریصانه  فندک  لعنت   کت   را  از  روی  

میر   برداشتم  و  سیگا ر  را  دود  کردم  .هرچند  درد  تنم  را  
التیام  بخشید،  اما  این بار  نتوانست  درد  نداشی    سپهر  
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و  حجم  عظیم  از  دلواپش  و  ترس  و  وحشت  از  
ب  آبروب   که  روح  و  جانم  را  تسخیر  کرده  بودند  را  از  

د   !یادم  بی 
 

*** 
 

در  چوب   قهوه ای  رنگ  را  که  باز  کرد،  با  اخم  کنار  
ایستاد  و  من  داخل  شدم . بالتکلیف  میان  پذیراب   

کوچک  آپارتماب   که  متعلق  به  حسیر   بود،  ایستادم  و  
 .نگاه  به  اطراف  انداختم 

چشم  از  تلویزیون  و  مبل های  کرم  رنگ  روبه رویش  
که  تنها  وسایل  موجود  در  سالن  بودند،  گرفتم  و  به  
د  نگاه   سپهر  که  در  آستانه ی  در،  با  حسیر   حرف  میر 

کردم  .کم  بعد  خداحافط   کرد ند  و  بعد  از  رفی    
،  در  را  بست  و  کلیدها  را  روی  جاکفش    حسیر 

کوچک  کنار  در  پرت  کرد  .موهایش  را  چنگ  زد  و  
کالفه  و  آرام  قدم  برم داشت  .نم دانم  چرا  به  اینجا  

آمده  بودیم  و  جرات  پرسیدن  هم  نداشتم  .عص  
هنگام  بعد  از  رفی    مهمان ها،  غرق  خواب  بودم،  که  
بیدارم  کرد  و  با  این  دست ور  که  به  مادرجون  بگویم  
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چندروزی  را  برای  امتحاناتم  در  خانه ی  کت   م مانم  و  
ون  زدیم  .هنوز  اثر  مواد   درس  م خوانم،  از  خانه  بیر

از  بیر   نرفته  بود  و  اندگ  گیج  و  منگ  بودم،  و  ب  آنکه  
بدانم  چگونه  مادرجون  را  راص   کرده  بودم،  خود  را  

 .در  اینجا  یافتم 
مردد،  قدم  به  طرف  او  ک ه  کنار  پنجره ی  قدی  

ون  را  تماشا  م کرد  برداشتم  و  آرام   ایستاده  و  بیر
 :پرسیدم 

 چرا  اومدیم  اینجا؟  -
با  مکث،  گوشه ی  پرده ی  آب   رنگ  را  رها  کرد  و  به  

 .طرفم  برگشت 
،  هم  مواد  و …؛  هم  غلطای   - اومدی  که  ترک  کت 

 !اضافه تو 
 
 
 

 پارت #۶۷
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ی  در  وجودش  داشت  که  در  هم ه   و  نم دانم  چه  چیر 
حال،  مرا  به  خواسی    و  دوست داشتنش  وا  م داشت  

 .و  ناراحت   از  او،  برایم  هیچ  معناب   نداشت 
ون  دادم  و  آرام  لب  زدم   :نفسم  را  بیر

 اینجا؟  اینطوری؟  -
 .کم  نزدیک تر  شد  و  نگاهش  در  چشمانم  میخ  شد 

 بله،  اینجا؛  اینطوری  !مشکل  هست؟  -
 .آخه  اینجوری  که  نمیشه،  باید  بریم  دکی   -

  
 
ون  داد  و  رویش  را  به  طرف ک الفه  نفسش  را  بیر

 .برگرداند 
از  دکی   مشورت  گرفتم،  دارو  هم  برات  خریدم  . -

 ...نم خوام  بری  کمپ  و  همه  باخی   شن 
 .دوباره  نگاهم  کرد 

فقط  کافیه  یه  آشنا  ما  رو  اونجا  ببینه،  آبروی  من  و   -
که  پیش  نزدیک ترین  دوستم  بردی،  آبروی  خانواده  

ی   .رو  دیگه  نم خوا م  بی 
سپس  به  طرف  دو  دری  که  کنار  هم  و  گوشه ی  سالن  

مزده  دنبالش  به  راه  افتادم  و  در  یک   بودند  رفت،  رس 
 .از  اتاق ها  را  باز  کرد 
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وع   - بیا  برو  تو  این  اتاق  دراز  بکش  .از  همیر   االن  رس 
م کت   .این  مواد  گرچه  خیل  زود  آدم  و  درگیر  

 .م کنه،  اما  ترکش  هم  زیاد  سخت  نیست 
 .دلم  لر زید  و  هراسان  نگاهش  کردم 

 .ول  من  م ترسم  -
خانه  رساند   .با  چند  قدم،  خود  را  به  آشی  

 ...هرگ  خربزه  م خوره،  پای  لرزشم  م شینه  -
لیواب   از  روی  سینک  برداشت  و  از  شیر  آب،  پرش  

 :کرد  و  ادامه  داد 
 !غلط  زیادی  کردی،  تاوانشم  باید  پس  بدی  -

ون  آمد  و  به  ط رف  خروچ    بعد  از  خوردن  آب،  بیر
رفت،  کلید ها  را  برداشت  و  قبل  از  خروج،  به  دری  که  

 .آن  نزدیک  بود  اشاره  کرد 
اینم  رسویس  بهداشتیه  .حاال  هم  برو  بخواب،  من   -

ون  کار  دارم،  چند  ساعت  دیگه  برم گردم   .بیر
و  رفت ...؛  تنهایم  گذاشت  و  در  را  به  رویم  قفل  کرد  .
ه  به   آه  کشیدم  و  با  پاهای  لرزانم  به  اتاق  رفتم  .خیر
تخت  تک نفره ی  اتاق،  اشکم  رسازیر  شد  و  فکر  حت   

لحظه ای  خماری  و  درد  کشیدن،  رعشه  به  جانم  
  ، انداخت،  اما  میان  آن  همه  دلشوره  و  ترس  و  نگراب 
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از  این  فکر  که  صبح  تا  شب   این  چندروز  را  در  کنار  
عزیزترینم  م گذرانم،  با  همه ی  دلواپش ام  لبخند  روی  

 . …لبم  نشست  و  دل  دی وانه ام  از  شوق  لرزید 
 

*** 
 

وحشتناک  بود  حجم  عظیم  دردی  را  که  متحمل  
دم  و  در   م شدم  .سه  روز  تمام،  در  درد  دست  و  پا  میر 

تب  م سوختم،  و  تنها  به  این  امید  تاب  م آوردم  که  
  .او  در  کنارم  بود  و  هوای  او  را  نفس  م کشیدم 

 
بعد  از  ساعت ها  درد  کشیدن  و  داد  و  فریاد  و  گریه  و  
خودزب   و  چون  مار،  به  خود  پیچیدن؛  سپهر  که  تمام  

مدت  سع  در  آرام  کردنم  داشت  طبق  دستور  
پزشک،  رس  ساعت  مورد  نظر  مسکت   را  به  خوردم  

داد  و  روی  تخت  خواباندم  .دست های  گرم  او  بیش  
از  مسکن  عمل  کردند  و  آرامش،  به  وجودم  تزریق  

 .شد 
ه  شدم  به   درد،  آرام  آرام  رو  به  فراموش   م رفت  و  خیر

او  که  کنارم،  لبه ی  تخت  نشسته  بود  و  نگاهم  
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م کرد  .و  نم دانست  که  میان  دنیای  پر  از  دردم  که  
هر  از  گاه  نیر   بوی  مرگ  را  به  مشامم  م رساند،  

همیر   نگاه  و  حضور  او  بود  که  جان  تازه  به  من  
 .م بخشید 

ب  پروا  نگاهش  کردم  …آنقدر  نگاهش  کردم،  که  
نم دانم  گ  و  چگونه،  پلک هایم  روی  هم  افتادند  و  

 . ...به  خواب   عمیق  فرو  رفتم 
 
 
 

 پارت #۶۸
 

با  صدای  باز  و  بسته  شدن  در  ورودی،  چشمان  
ه  شدم  . خسته  و  دردناکم  را  باز  کردم  و  به  سیاه  خیر
کم  بعد  صدای  قدم هایش  را  شنیدم  که  هرلحظه  به  
اتاق  نزدیک تر  م شدند  و  با  روشن  شدن  چراغ  اتاق،  
چشمانم  که  به  تاریک  خو  گرفته  بودند،  ناخودآگاه  

 .بسته  شدند 
 بیداری؟  -
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آرام  چشم  باز  کردم  و  به  او  که  باالی  رسم  ایستاده  
 .بود،  نگاه  کردم 

چند  کیسه  پر  از  پسته  و  تنقالت  را  به  همراه  جعبه ای  
 .خرما،  روی  پاتخت   گذاشت 

خونه،  شام  گرفتم  -  .پاشو،  پاشو  بریم  آشی  
با  رخوت  برخاستم  لبه ی  تخت  نشستم  و  کف  پاهایم  

را  به  رسامیک های  خنک  چسباندم،  خودم  را  در  
آغوش  گرفتم  و  با  صدای  گرفته  و  خش  دارم  به  

 .حرف  آمدم 
 .نم خورم  -

 !یعت   چ   نم خورم؟  پاشو،  یاال  -
   قالیچه ی  

 
دم  و  به  گل های  رنک بازوهایم  را  فس 

 .کوچک  و  کرم  رنگ،  میان  اتاق  چشم  دوختم 
 !یعت   اینکه  نم خورم ،  درد  دارم،  حوصله  ندارم  -

ببیر   از  این  ادا  و  اصوال  واسه  من  در  نیار  که  اصال   -
حوصله  ندارم  .زودپاشو  بیا  شامت  و  بخور،  این  

اب   هم  که  برات  گرفتم  و  روزی  چندبار  م خوری،  
چیر 

 !شدی  عیر   جنازه 
با  حرص  نگاهش  کردم  و  او  چهره  در  هم  کشید  و  

 .پوزخند  زد 
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چیه؟  بهت  برخورد؟  ریختتو  دیدی؟  بد  نیست  یه   -
نگاه  به  آینه  بندازی  .باید  به  خودت  برش  اگه  

  شدی 
 
 .م خوای  کش  نفهمه  مفنک

  اوب   که  به  خاطر  خودش،  
سوختم  از  حرف  و  توهیر 

  ،
 
به  این  روز  افتاده  بودم  .ناامیدی  و  درد  و  ب  حوصلک
ظرفیتم  را  پاییر   آورده  بودند،  آنقدر  که  لحظه ای  از  
همه ی  دنیا،  از  خودم  و  ح ت   او،  متنفر  شدم  و  فریاد  

 :زدم 
ساکت  شو  !بار  آخرت  باشه  به  من  توهیر   م کت    -
فهمیدی؟  اصال  من  م خوام  معتاد  باشم،  م خوام  

  باشم،  به  تو  چه  ربط  داره  هان؟  مگه  
 
مفنک

مجبورت  کردم  من  و  ترکم  بدی،  ولم  کن  اصال،  دست  
 !از  رسم  بردار 

با  اخم  نزدیک تر  شد  و  انگشت  اشاره اش  را  ع صت   
 .مقابل  بیت  اش  گرفت 

هیس  !خفه  شو  االن  همسایه ها  م ریزن  اینجا  .این   -
  رس  و  صدا  و  داد  و  فریاد  

 
چندروز  به  اندازه ی  کاف

 .کردی،  دیگه  االن  نم خواد  واسه  من  بلبل  زبوب   کت  
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 پارت #۶۹

 
قلبم  تیر  م کشید  و  همراه  با  تپش های  نامنظمش،  

سینه ام  از  حرص  و  عصبانیت،  باال  و  پاییر   م شد  و  او  
 :ادامه  داد 

من  اگه  آوردمت  اینجا  و  دور  از  چشم  همه  ترکت   -
میدم،  فقط  به  خاطر  نلرزوندن  تن  پدر  و  مادر  

بیچاره ته  که  با  هزار  امید  و  آرزو  تو  رو  اینجا  
فرستادن  .چندروز  هم  دیگه  اینجا  م موب   و  حالت  

که  خوب  شد،  خودت  یه  بهونه  جور  م کت   و  
برم گردی  خون ه تون،  فهمیدی؟  تو  تا  آخر  سال  اینجا  
،  معلوم  نیست  دیگه  چه  گنداب   باال  بیاری،  بسه   باش 
 .دیگه  هرچ   چشمم  و  روی  غلطاب   که  کردی  بستم 

 .عصت   برخاستم  و  مقابلش  ایستادم 
 !غلط؟  چه  غلط  کردم،  هان؟  بگو  -

نگاه  سفیهانه اش  را  با  مکث،  از  چشمانم  گرفت  و  
ی  بگوید  قدم  ب ه  طرف  در  برداشت  . ب  آنکه  چیر 

کاپشنش  را  از  پشت  گرفتم  و  نگهش  داشتم،  جیغ  
 .کشیدم  و  اشک  ریختم 
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ی؟  -  کجا؟  کجا  داری  میر
ون  داد  و  کالفه  به  طرفم  چرخید،   نفسش  را  بیر

 .دستانش  را  به  کمر  زد  و  نگاهش  را  به  سقف  دوخت 
ی؟  پس   -   و  م ذاری  میر

 
هرچ   از  دهنت  در  میاد  میک

ی  رو  بهت  بگم  .من   حاال  که  اینطور  شد  بذار  ی ه  چیر 
  شدم  و  به  این  روز  افتادم 

 
 .به  خاطر  تو  مفنک

نگاه  کالفه اش  متعجب  شد  .رسدرگم  نگاهم  کرد  و  من  
 :میان  گریه  ادامه  دادم 

 …به  خاطر  تو  معتاد  شدم  چون  عاشقت  شدم  -
ه   چشمانش  درشت  شد  و  با  دهان  باز  به  من  خیر

 .ماند 
من  احمق  عاشقت  شدم  و  از  ب  تفاوب   و   -

ب  توجه هات،  از  فکر  اینکه  م خوای  بری  و  با  اون  
،  دیوونه  شدم  و  کارم  به   ه  ریحانه  ازدواج  کت  دخی 
اینجا  رسید  .به  خاطر  فکر  نکردن  به  شکست   که  

هنوز  اول  راه  نرسیده  خوردم  به  این  روز  افتادم  
  م فهم؟ 

 :اخم هایش  را  در  هم  کشید  و  غرید 
؟  من  داب   توام  اح مق  -

 
 !حالیته  چ   داری  میک

 .دستانم  را  روی  گوش هایم  گذاشتم  و  جیغ  کشیدم 
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نه …،  من  داب   ندارم  !تو  فقط  برادر  نامادریم،  که   -
اگه  من  و  محرم  خودت  م دونست   مثل  عسل  و  آوا  و  

  .سارا  باهام  رفتار  م کردی 
  بیر   تو   -

 
خوب  م دوب   که  هیچ کدوم  از  ما  هیچ  فرف

 .و  اونا  نذاشتیم  و  نم ذاریم 
بقیه  شاید،  ول  تو  فرق  م ذاری،  مثل  اونا  بهم   -

،  نم بوسیم …؛  پس  تو   ،  بغلم  نم کت  دست  نم زب 
 .داب   من  نیست   و  خودتم  اینو  خوب  م دوب  

نفس  حبس  شده  در  سینه اش  را  آزاد  کرد  .نگاهش  را  
 .کالفه  در  اتاق  چرخاند  و  موهایش  را  چنگ  زد 

تو  حالت  خوب  نیست،  قرص  که  روی  پاتخت    -
 .گذاشتم  و  بخو ر  و  بگیر  بخواب 

و  ب  توجه  به  زجه های  من  و  ارصار  برای  نرفتنش،  از  
ون  زد  و  مرا  در  دنیای  پر  از  رسگرداب   و  غم  و   خانه  بیر

 !…اندوهم  تنها  گذاشت 
 

*** 
 
 
 

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

 پارت #۷۰
 

به  خانه  برگشتم؛  بعد  از  هشت  روز  درد  خماری  و   
رنج  ب  مهری  کشیدن،  به  خانه  برگشتم  و  بارها  مردم  
اف  کردم   و  زنده  شدم،  ا ز  آن  روز  که  به  عشقش  اعی 
و  او  رسد  شده  بود  .بارها  مردم  از  آن  پس،  که  دیگر  

 .کنارم  نم نشست  و  با  من  غذا  نم خورد 
م دانستم،  م دانستم  و  شک  نداشتم  گفی    حقیقت  
به  او،  نه  تنها  فایده ای  ندارد،  بلکه  او  را  از  من  دورتر  

ی  که  م ترسیدم  و   خواهد  کرد  و  باالخره  از  چیر 
 . ...بهایش  اعتیاد  بود،  به  رسم  آمد 

 
مقابل  آینه  ایستادم  و  به  دخی   شکست  خورده  و  

ی  که   رنجور  و  رقت انگیر   مقابلم  چشم  دوختم  .دخی 
ی  جز   اف  صادقانه ی  عشق  پوشال اش،  چیر  با  اعی 

حقارت  و  تنهاب   بیشی   و  دردناک تر  نصیبش  نشده  
 !…بود 

 

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

با  صدای  در  اشک هایم  را  پاک  کردم،  روی  تخ ت  
نشستم  و  مادرجون  سیت   به  دست  داخل  شد  و  به  

 .طرفم  آمد 
م،  بیا  این  شیر  داغ  و  کیک  و  بخور  یه  کم   - بیا  دخی 

ی   .جون  بگیر
لبه ی  تخت  کنارم  نشست  و  سیت   را  روی  پاهایم  
گذاشت  .کم  به  طرفم  خم  شد  و  صدایش  رنگ  

 .نگراب   گرفت 
 چته  مادر؟  گریه  کردی؟  -

نه  مادرجون  …یعت   آره  یه  کم … آخه  رسم  خیل  درد   -
  .م کنه 

ون  داد    .نفسش  را  با  حرص  بیر
البد  فشارت  افتاده،  از  بس  ضعیف  شدی  دخی   . -

،  باز  نیام   بخور  مادر،  به  زور  بخور  االن  خوب  میش 
 !ببینم  لب  نزدی  ها 

 .دستش  را  روی  زانویش  گذاشت  و  برخاست 
ت  رسد   - من  برم  شام  و  حارص   کنم،  تو  هم  تا  شیر

 .نشده  بخور  و  یه  کم  بخواب  مادر 
او  رفت  و  من  به  بخار  گرم  که  از  لیوان  شیر  

مگیر   شدم  از   ه  ماندم  و  باز  هم  رس  برم خاست  خیر
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دروغ هاب   که  به  او  م گفتم  .از  صبح  که  برگشته  
بودم،  او  و  باباجون  با  دیدن  رنگ  پریده  و  گودی  

چشمانم؛  و  کاهش  وزب   که  با  نگاه  اول  کامال  مشهود  
  به  

 
بود،  شوکه  و  نگران  شده  و  مدام  در  حال  رسیدگ

 .من  بودند 
و  من  درس  خواندن  زیاد  و  ابتال  به  آنفوالنزا  را  دلیل  

برای  حال  و  روزم  بهانه  کرده  بودم،  ب  آنکه  بدانند  چه  
بر  من  گذشته  بود  .و  مادرجون  به  خیال  خودش  

ی  که  مرا  زنده  و   تقویتم  م کرد  و  نم دانست  تنها  چیر 
 !رس  پا  نگه  م داشت،  تنها  و  تنها  سپهر  بود  و  بس 

 
*** 

 
  را  از  رس  گرفته  

 
  که  نه؛  روزمرگ

 
این  روزها،  زندگ

بودم،  ب  آنکه  ذره ای  احساس  شادی  در  وجودم  
باشد،  ب  آنکه  لبهایم  به  یک  خنده ی  واقع  باز  شوند  

و  در  آتش  عشق   که  به  جانم  افتاده  و  خاموش  شدب   
نبود،  روز  به  روز  بیشی   م سوختم  و  کش  به  دادم  

 .نم رس ید 
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روزهایم  کسالت بار  م گذشتند،  از  دانشگاه  که  به  
خانه  م آمدم،  مستقیم  به  اتاقم  م رفتم  و  مدام  به  
اوب   فکر  م کردم  که  روی  از  من  م گرفت  و  برای  

آنکه  با  من  روبه رو  نشود،  بسیاری  از  شب ها  به  خانه  
نم آمد  و  با  تمام  این ها  هم  هیچ گاه؛  حت   لحظه ای  
هم  به  فراموش  کر دنش،  فکر  نکرده  و  نم خواستم  

 .که  فکر  کنم 
عشق  سپهر،  آنقدر  مرا  شیدا  و  دیوانه  کرده  بود،  که  

  بود  و  
 
با  همه ی  ب  مهری اش،   یادش  هم  برایم  کاف

  با  فکرش  هم  برایم  رویاب   بود  و  
 
زندگ

 . …دوست داشتت  
 :آتش  جان 
 پارت #۷۱

 
بوی  عید  کم کم  به  مشام  م رسید  .آفتاب  گرم تر  

م تابید،  درختان  شکوفه  باران  م شدند  و  زمیر   رو  به  
ی  م رفت   .سی  

همه  در  تکاپوی  عید  و  خرید  و  جشن  و  شادی   
بودند  .اما  دل  من  دیگر  هیچ گاه  رنگ  شادی  به  خود  

 .نم دید،  مگر  اینکه  به  وصال  یار  م رسید 
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از  رسدی  سپهر،  روزی  هزار  بار  م مردم  و  زنده  
  هم  فکر  چهارده  روز  از  او  دور  

 
م شدم  و  از  طرف

بودن  و  او  را  ندیدن،  وجودم  را  م لرزاند  و  آشفته ام  
م کرد  .و  از  آن  روز  که  از  مادرجون  شنیدم،  او  و  

باباجون  و  سپهر  هم  همراه  من  به  شهرستان  م آیند  
تا  تعطیالت  را  در  کنار  بابا  اینها  بگذرانیم،  انگار  دنیا  را  
   .به  من  بخشیده  بودند  و  اندگ  رس  حال  آمده  بودم 

 
روز  عید،  طبق  معمول  همیشه  همه  کنار  هم  خانه ی  

باباجون  جمع  شده  بودند  و  صدای  گپ  و  گفت  و  
خنده  و  شادی،  خانه  را  پر  کرده  بود  .تمام  مدت  

لبخند  اجباری  بر  لب  داشتم  و  از  هر  فرصت   برای  
نگاه  کردن  به  سپهر،  که  او  هم  چون  همیشه،  زیاد  

 .رسحال  و  شاداب  نبود،  استفاده  م کردم 
یکات  و   س ال  که  تحویل  شد،  در  هیاهوی  داغ  تی 

ون  آمد  و  با   روبوش،  سپهر  از  آغوش  خاله  مریم  بیر
نزدیک  شدنش  به  من،  بند  دلم  پاره  شد  و  دستانم  از  

 .شدت  هیجان  و  شاید  هم  خجالت،  م لرزیدند 
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لحظه ای  نگاهمان  به  هم  گره  خورد،  اما  حت   زمهریر  
چشمانش  هم،  نتوانست  آتش   که  در  جانم  اند اخته  

 .بود  را  خاموش  کند 
دست  رسدش  را  در  دستم  نهاد  ب  آنکه  نگاهم  کند  .

یک   دلم  گرفت  و  اشک  در  چشمانم  نقش  بست،  تی 
گفت،  کوتاه  و  رسد،  مثل  تمام  روزهاب   که  گذشتند  و  

 . …او  مرا  ندید  و  ندید  و  ندید 
 

بعد  از  رصف  نهار  و  رفی    همه،  ما  هم  آماده ی  رفی    
شدیم  و  قبل  از  خروج  از  خان ه،  سپهر  که  انگار  از  

قبل  هم  قصد  همراه  ما  را  نداشت،  از  آمدن  رس  باز  
زد  و  برخالف  ارصارهای  باباجون  و  مادرجون،   

همراهمان  نیامد  و  در  خانه  ماند  .و  شکستم  و  فرو  
ریختم،  مت   که  دلیل  نیامدنش  را  م دانستم  و  ب   او،  

چون  روچ  رسگردان  خانه  را  ترک  کردم،  و  تکه ای  که  
نه؛  همه ی  وجودم  را  در  آن  خانه  جا  گذاشتم  و  راه  

 . ...شدم،  ب  آنکه  ذره ای  شوق  سفر  داشته  باشم 
 

در  تمام  لحظاب   که  در  کنار  خانواده ام  م گذراندم،  
تمام  فکرم  با  او  بود  و  هیچ کس  و  هیچ  چیر   را  به  جز  
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او  نه  م دیدم  و  نه  م خواستم  که  ببینم  .از  مهماب   
رفی    و  لبخند  و  گپ  و  گفت ه ای  اجباری  به  ستوه  

آمده  بودم،  هیچ  راه  در  روب   هم  نبود  و  بیش  از  
همه،  پیمان  کالفه ام  کرده  بود  .با  هر  بار  نزدیک  

جر   شدن  و  ابرازعالقه اش،  از  او  و  تمام  دنیا  می  
م شدم  و  دلم  از  اعماق  وجود،  تنها  سپهر  و  با  او  

 .بودن  را  طلب،  و  فریاد  م کرد 
؛  برایم  تلخ تر  و  کندتر  از    بهار  زیبا  و  همیشه  دل انگیر 

،  روزها  که  نه،   هر  زماب   م گذشت  و  برای  برگشی  
لحظه ها  را  م شمردم  و  نفس  کم  آورده  بودم،  ب   او  

 .که  تنها  بهانه ی  زنده  ماندنم  بود 
 

*** 
 

 پارت #۷۲
 

از  پشت  پنجره،  به  مامان  که  با  مادرجون  و  باباجون  
روی  تخت  نشسته  و  چای  م خوردند  و  کم  

آنطرف تر  از  آنها،  بابا  که  کنار  منقل  ایستاده  و  
مشغول  آماده  کردن  کباب ها  بود،  نگاه  م کردم  .
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صدای  خنده  و  شادی شان  کل  حیاط  را  برداشته  بود  
ه  شده  بودم   .و  من،  غمگیر   به  خنده هایشان  خیر

مدت ها  بود  که  مرا  هیچ چیر   شاد  نم کرد،  جز  اوب   
  !که  باید  م بود  و  نبود 

کالفه  و  دمغ،  مثل  همه ی  روزهاب   که  ب   او  گذشت،  
پرده ی  سفید  رنگ  را  رها  کردم  و  از  پنجره  فاصله  

گرفتم  .به  طرف  پارسا  که  طبق  عادت  همیشه اش  
،  مقابل  تلویزیون  دراز  کشیده  و  مشغول   روی  زمیر 

تماشا  بود  آمدم  و  باالی  رسش  روی  مبل،  دراز  کشیده  
و  با  این  فکر  که  سپهر،  االن  چه  م کند  و  در  چه  

ه  شده  شدم   .حال  است  به  سقف  خیر
کم  بعد،  با  صدای  زنگ  در  که  در  خانه  پیچید،  

رشته ی  افکارم  پاره  شد  .اخم هایم  را  در  هم  کشیدم  و  
در  دل  دعا  کردم  که  عمو  این ها  نباشند،  اما  هنوز  

دعایم  کامل  نشده  بود  که  با  شنیدن  صدای  سپهر،  
شوکه  از  جا  برخاستم  و  گوش  تیر   کردم  .لحظه ای  

گمان  کرد م  که  خیاالب   شده ام،  اما  با  صدای  پارسا  که  
با  خوشحال  بلند  شد  و  با  گفی    “آخ  جون،  داب   

سپهر  ”به  طرف  حیاط  دوید،  فهمیدم  که  آمدنش  
واقعیت  دارد  .با  شنیدن  صداب   که  روزها  دلتنگش  
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بودم،  دلم  فرو  ریخت  و  از  جا  برخاستم،  به  طرف  
پنجره ی  بزرگ  پذیراب   رفتم،  پرده  را  کم  کنار  زدم  و  
ش  و  روبوش  بود،   به  او  که  خندان  مشغول  احوالی 

ه  شدم   .خیر
در  آغوش  مادرجون  که  فرو  رفت،  انگار  سنگیت   

نگاهم  را  حس  کرد  و  همانطور  که  رسش  روی  شانه ی  
ده  م شد،  با  نگاه   مادرجون  بود  و  در  آغوشش  فس 

ه  نگاهم  کرد  و  برعکس  همیشه،  این بار   نافذ  خیر
گرمای  نگاهش  آتش بیار  م عرکه ی  دلم  شده  بود  و  

 .آتش  جانم  را  شعله ور  تر  م کرد 
دستپاچه  پرده  را  رها  کردم  و  به  طرف  تلویزیون  

برگشتم  و  نشستم  .نگاه  معنا  دارش  مقابلم  نقش  
ین  وجودم  را  در  بر  گرفت   .بست  و  حش  شیر
با  صدای  باز  شدن  در  حال،  به  خودم  آمدم  و  

لبخندی  که  بعد  از  مدت ها  روی  لبم  نشسته  بود  ر ا  
 .جمع  کردم  و  رسم  را  به  طرف  در  چرخاندم 

سپهر  و  پارسا،  دست  در  دست  هم  داخل  شدند  و  به  
طرفم  آمدند  .من  برخاستم  و  پارسا  فورا  رس  جایش  

مقابل  تلویزیون  دراز  کشید  و  توب   که  در  دستش  بود  
 .را  زیر  رسش  گذاشت 

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

 .سالم  -
با  شنیدن  صدایش،  تپش های  قلبم  باز  هم  نامنظم  

شدند  .چشم  از  پارسا  گرفتم  و  دستانم  که  از  شوق  
م لرزیدند  را  در  هم  گره  زدم،  آب  دهانم  را  به  سخت   
قورت  دادم  و  ب  آنکه  مستقیم  نگاهش  کنم،  سالمش  

 .را  پاسخ  گفتم  و  دوباره  نشستم 
کنارم  روی  مبل  دونفره  نشست  و  به  گوشه اش  تکیه  
ه  به  من  بود  .در   ه  به  تلویزیون  و  او  خیر داد  .من  خیر
دلم  غوغاب   به  پا  شده  بود  .هم  خوشحال  بودم  از  

آمدن  و  دیدنش،  و  هم  برایم  سوال  بود  که  چرا  آمده  
 !بود  و  چرا  نگاهش  دیگر  رسد  نبود؟ 

 
 پارت #۷۳

 
ه اش  معذب  بودم،  که   آنقدر  از  سکوت  و  نگاه  خیر
تاب  نیاوردم  و  قصد  رفی    به  اتاقم  را  کردم  .از  جا  

برخاستم  و  قدم  برنداشته،  دستم  را  گرفت  و  نگهم  
داشت  .هراسان  نگاه  به  پارسا  که  حواسش  به  ما  

نبود،  و  سپس  متعجب  به  او  نگاه  کردم،  اما  او  
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ب  تفاوت،  با  نگاه  و  فشار  دست  گرمش،  وادار  به  
 .نشستنم  کرد 

به  ناچار  نشستم  و  از  تغییر  رفتار  ناگهاب  اش،  عالمت  
سوال  که  در  رسم  بود،  هرلحظه  بزرگ  و  بزرگی   

 . …م شد 
با  تمام  شدن  ب رنامه،  پارسا  فورا  از  جایش  بلند  شد  و  

درحال  که  توپ  را  در  دستش  م چرخاند،  دست  
 .سپهر  را  کشید 

 .داب   پاشو  بریم  فوتبال  -
من  که،  رس  به  زیر  داشتم  و  با  ناخن های  نسبتا  بلندم  

ور  م رفتم،  لحظه ای  از  گوشه ی  چشم  نگاهش  
 .کردم  .خندید  و  به  پشت   مبل  تکیه  داد 

داب   من  خسته ا م  .مثل  اینکه  تازه  رسیدم  ها  …تو   -
احت  کنم  میام   .برو  منم  یه  چنددقیقه  اسی 

 !خیل  خب،  زود  بیای  ها  -
 .چشم،  تو  برو  منم  میام  -

ه  نگاهم  کرد،  ب  آنکه   ون  رفی    پارسا،  دوباره  خیر با  بیر
ی  بگوید  .باالخره  جرات  به  خرج  دادم،  رس  بلند   چیر 

کردم  و  نگاهش  کردم  .از  صورب   که  نه  اخم  داش ت  و  
نه  خنده،  نه  ناراحت  بود  و  نه  خوشحال،  هیچ  چیر   
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م  نشد،  جز  گرمای  نگاه،  که  گرم تر  از   دستگیر
خورشید،  سخاوتمندانه  به  صورتم  م تابید  .و  باالخره  

 :میان  نگاه های  به  هم  گره  خورده مان  لب  گشود 
ت  دارم  -  !دوس 

نفس  در  سینه ام  حبس  شد  و  ناباور؛  به  او  که  
مهربانانه  و  شاید  عا شقانه  به  رویم  لبخند  م پاشید،  

نگاه  کردم  و  آهسته تر  از  قبل،  باز  هم  صدای  جذابش  
 .به  گوشم  رسید 

 !دوست  دارم  هست  …،  باور  کن  دوست  دارم  -
دست  و  دلم  لرزیدند  و  گونه هایم  آتش  گرفتند  .در  

لحظه  چشمانم  باراب   شدند  و  اشک هایم  به  راه  
 .افتادند 

تکیه اش  را  گرفت  و  کم  نزدیکی   ش د  .اشک  در  
 :چشمانش  رقصید  و  با  بغض  و  لبخند،  لب  زد 

چرا  گریه  م کت   دیوونه؟  این  که  من  عاشقت  شدم   -
 گریه  داره؟ 

میان  گریه  لبخند  زدم  .اما  هنوز  هم  باور  نکرده  بودم  
 :و  او  که  انگار  حرف  دلم  را  خوانده  بود،  ادامه  داد 

 …م دونم،  باورش  برات  سخته،  ول  از  -
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با  صدای  باز  شدن  در ،  فورا  اشک هایم  را  پاک  کردم  و  
با  صدای  باباجون،  که  رسش  را  داخل  آورده  و  
 .صدایمان  م زد،  چرخیدیم  و  نگاهش  کردیم 

ه  االن  از  دهن   - ،  سپهر؛  بیاین  نهار  حارص  هست 
 .میفته 

هردو  برخاستیم  و  او  که  رفت،  سپهر  با  لبخند  نگاهم  
 .کرد 

 .فعال  بریم  نهار،  بعدا  با  هم  حرف  م زنیم  -
بار  دیگر  اشک هایم  را  پاک  کردم،  رس  تکان  دادم  و  با  

 .لذت  همراه اش  کردم 
غم  رفت  و  رُسور  جایش  را  گرفت  .شاد  بودم  و  تازه  
ی  درختان  حیاط  را  م دیدم  . هوای  بهاری  و  رسسی  
تازه  صدای  آواز  گنجشکان  را  م شنیدم  و  عید  من  

امروز  بود  و  سالم  لحظاب   پیش  تحویل  شده  بود  .و  
ین  و  لذیذ ترین  غذای   آن  روز  بعد  ا ز  مدت ها،  بهی 

عمرم  را  خوردم،  در  کنار  کش  که  عزیزترینم  بود  و  
 . …عزیزترینش  شده  بودم 

 :آتش  جان 
 پارت #۷۴
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ساعاب   پس  از  نهار،  بابا  این ها  قصد  رفی    به  خانه  
بابابزرگ  کردند  و  من  که  برای  تنها  ماندن  و  حرف  

زدن  با  سپهر،  لحظه شماری  م کردم،  به  همراه  ا و  و  
 .پارسا  در  خانه  ماندیم 

پس  از  رفی    آنها  سپهر  و  پارسا  بعد  از  کم  فوتبال،  
مقابل  تلویزیون  نشستند  و  هرکاری  م کردم  تا  پارسا  را  
به  بهانه ای  از  خودمان  دور  کنم  فایده ای  نداشت  و  از  
کنار  سپهر  جم  نم خورد  .با  حرص  نگاهش  کردم  و  با  
 خنده  و  چشمک  سپهر  رویم  را  برگرداندم  و  کم  بعد 

کالفه  برخاستم  و  به  اتاقم  آمدم  .مقابل  آینه  ایستادم  
و  با  به  یاد  آوردن  ابراز  عالقه اش،  باز  هم  لبهایم  کش  

آمدند،  به  گونه های  گل انداخته ام  دست  کشیدم  و  
تصمیم  گرفتم  لباس هایم  را  عوض  کنم  .بلوزی  آجری  

رنگ،  به  همراه  شلوار  جذب  نسکافه ای  و  شال  
همرنگش  را  پوشید م  و  لب هایم  را  نیر   به  رژ  آجری  

مزین  کردم  .با  رضایت  خودم  را  برانداز  کردم  و  
 .لبخندم  عمیق تر  شد 

با  صدای  در،  دلم  فرو  ریخت  و  اجازه ی  ورود  که  
 ام  میان  چهارچوب  

 
دادم،  در  باز  شد  و  همه ی  زندگ

 .نمایان  شد 
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 اجازه  هست؟  -
از  آینه  به  رویش  لبخند  پاشیدم  و  ب  حرف  به  طرفش  

 .چرخید م 
 .در  را  بست  و  پشت  به  آن،  تکیه  داد 

 چقدر  خوشگل  شدی؟  -
و  این  دل،  دیگر  دل  نم شد  !دل  که  نه،  همه ی  

وجودم  از  شوق  اولیر   تعریفش  لرزید  .به  طرفش  
 .رفتم  و  روبه رویش  ایستادم 

 …پارسا  -
 .میان  حرفم  آمد 

 .نگران  نباش،  خوابش  برد  -
خجالت  م کشیدم  مستقیم  به  چشمانش  نگاه  کنم  .
ت  مشک اش  چشم   لب م  را  به  دندان  گرفتم  و  به  ب  رس 

دوختم  و  لحظه ای  بعد،  صدای  جذابش  بود  که  
 .روحم  را  جال  داد 

حق  با  تو  بود …؛  تو  برام  با  خواهرزاده هام  فرق   -
 م کت   .م دوب   این  و  از  گ  فهمیدم؟ 

نگاهم  را  سوال  به  چشمان  چون  شبش  کشاندم  و  
 .ب  قرار  منتظر  ماندم 
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از  همون  شت   که  از  رس  کار  اومدم  خونه  و  کاپشنم   -
 و  توی  صورتت  انداختم،  یادته؟ 

 
 پارت #۷۵

 
خوب  به  یاد  داشتم  .مگر  م شد  لحظه هاب   که  با  

م؟    کرده  بودم  را  از  یاد  بی 
 
 عشق  او  زندگ

ه  در  چشمانش،  که  اکنون  رنگ  عاشق   به  خود   خیر
 .گرفته  بودند،  رس  تکان  دادم 

نم دونم  چ   شد  و  چ   توی  چشمات  دیدم،  که  به   -
محض  نگاه  کردنت  دلم  لرزید  و  نم تونستم  چشم  

م  .اما  زود  به  خودم  اومدم  و  لحظه ای   ازت  بگیر
بخاطر  حش  که  بهت  داشتم،  از  خودم  بدم  اومد،  

احساس  گناه  م کردم  و  به  همیر   خاطر  حسم  و  در  
 .نطفه  خفه  کردم 

ول  گاه  که  نگاه  اون  شبت  رو  به  یاد  م آوردم  و  
نگاهت  م کرد م،  باز  دلم  م لرزید  و  مقاومت  م کردم  

در  برابر  این  احساسم  به  تو  .از  رفتار  توام  فهمیده  
بودم  که  حست  نسبت  بهم  فرق  کرده،  ول  مطمی    

 …نبودم  و  وقت   هم  ابراز  عالقه  کردی  بهم 
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 :نفس  عمیق   کشید  و  بعد  از  مکت   کوتاه  ادامه  داد 
دوباره  اون  حس  بهم  دست  داد  و  …نم دونم …،   -

احسا س  م کردم  کارمون  نشدب   و  اشتباهه  و  با  دور  
بودن  از  تو  و  رسد  شدن،  م خواستم  این  حس  از  رس  

هردومون  بیفته  .آخه  همه  ما  رو  به  چشم  داب   و  
،  به  همیر   خاطرم  پدر  و  مادرت  با   خواهرزاده  م بیی  

اطمینان  تو  رو  خونه ی  ما  فرستادن،  احساس  م کردم  
با  علت   کردن  این  موضوع،  فکر  م کی    که  من  چشمم  
ناپاک  بوده  و  بهشون  خیانت  کردم  .ول  اون  روزی  که  

شماها  اومدین  اینجا  و  تنها  شدم،  شب  اول  به  دوم  
ی  بود   نرسیده،  فهمیدم  حسم  خیل  فراتر  از  اون  چیر 

که  فکر  م کردم  و  فکر  نداشی    و  ندیدنت  دیوونم  
 .م کنه 

توی  این  مدت  کل  فکر  کردم،  همه ی  جوانب  رو  
سنجیدم  و  ب االخره  بعد  از  نه  روز  به  این  نتیجه  

رسیدم  که  ب  خیال  عقل  و  منطق  و  اما  و  اگر  و  شاید  
و  باید،  وقت   که  هردومون  همدیگه  رو  م خوایم  و  

  .م دونیم  که  هیچ  منع  هم  نداره 
خانواده هامونم  شاید  اولش  شوکه  بشن  یا  اینکه  

،  ول  بعد  از  یه  مدت  واسشون  عادی   مخالفت  کی  
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میشه  .خالصه  ا ینکه،  هرچ   بشه  و  هرچ   پیش  بیاد،  
مهم  نیست؛  مهم  اینه  که  ما  همدیگه  رو  دوست  

  ، داریم  و  شده  با  کل  دنیا  م جنگم  تا  مال  خودم  بش 
 فهمیدی؟ 

اشک هاب   که  نم دانم  گ  به  راه  افتاده  بودند  را  پس  
زدم،  با  لبخند  رس  تکان  دادم  و  با  شنیدن  دوباره ی  
 :دوستت  دارمش،  با  همه ی  احساسم  نج وا  کردم 

 .دوست  دارم  سپهر،  خیل  دوست  دارم  -
ی ناپذیر  یکدیگر  را  نگاه  م کردیم  . حریصانه  و  سیر

احساسمان  از  آن  هم  بود  و  اکنون  تمام  وجودم،  هرم  
د  .و  او  که  انگار  از   آغوشش  را  طلب،  و  فریاد  میر 

چشمانم،  دلم  را  خوانده  بود،  گام  برداشت  و  در  یک  
چشم  به  هم  زدن  در  آغوش  گرمش  ف رو  رفتم  و  

دست هایش،  پیچک وار  حصار  تنم  شدند  .عطر  تنش  
را  با  همه ی  وجود  نفس  کشیدم،  رسم  روی  سینه اش  

آرام  گرفت  و  تپش های  قلبش  که  تند  و  تندتر  م تپید،  
  و  هر  بوسه اش،  شکوفه ای  

 
برایم  ریتم  زیبای  زندگ

 .بود  که  بر  روی  موهایم  م نشاند 

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

و  من  دیگر  حت   دنیا  را  هم  نم خواست م،  همیر  جا،  
همیر   آغوش  گرم  و  حصار  بازوانش،  دنیای  من  بود  و  

 !…بس 
 

*** 
 

 پارت #۷۶
 

خانه   دیس  پلو  را  از  روی  کابینت  برداشتم  و  از  آشی  
ون  م آمدم،  سپهر  داخل  شد  و  در  حال  که  از   که  بیر

 :کنارم  که  رد  م شد،  آرام  کنار  گوشم  گفت 
روبه روم  بشیت   ها  …م خوام  اشتهام  باز  شه  یه  دل   -

 .سیر  غذا  بخورم  امشب 
خندیدم  و  به  پذیراب   رفتم  .دیس  را  روی  میر   گذاشتم  

و  با  چند  قدم  خود  را  به  اپن  رساندم  و  ظرف  
ی  که  مامان  مخصوص  سپهر  پخته  بود  را   قورمه سی  

 .برداشتم  و  دوباره  به  طرف  میر   آمدم 
سپهر  هم  رسید  و  پارچ  دوغ  را  روی  میر   گذاشت  و  با  

 .آمدن  مامان،  همه  نشستند 
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درست  مقابل  او  که  میان  مادرجون  و  پارسا  نشسته  
 .بود،  قرار  گرفتم  و  با  ذوق  لبخندش  را  پاسخ  گفتم 
خوشحال  بودم،  آنقدر  خوشحال،  که  در  پوست  

  و  شاداب   
 
خود  نم گنجیدم  و  بعد  از  مدت ها  رسزندگ

به  من  روی  آورده  بود  .اما  مت   که  تا  ظهر  همیر   
امروز،  در  جمع  نم نشستم  و  غم  از  چه ره ام  م بارید،  

به  اجبار  سع  م کردم  آرام  باشم،  تا  متوجه  تغییر  
 .حال  ناگهاب  ام  به  خاطر  حضور  سپهر،  نشوند 

مشغول  شدیم  و  هنوز  چند  دقیقه ای  بیشی   نگذشته  
ینم  را  زهر  کرد   .بود،  که  بابا  به  حرف  آمد  و  کام  شیر

هست   راست   امروز  بابابزرگت  م گفت  که  روز   -
ده بدر،  تو  و  پیمان  رسما  با  هم  نامزد  بشیر     .سیر 

بند  دلم  پاره  شد  و  لقمه ای  که  در  گلویم  گیر  کرده  
بود  را  به  زور  قورت  دادم  و  لحظه ای  به  سپهر  که  
 .ابروهایش  نامحسوس  در  هم  رفتند،  نگاه  کردم 

کم  به  طرف  بابا  که  راس  میر   نشسته  بود  چرخیدم  
لش  داشتم  آرام  گفتم   :و  با  بغض   که  سع  در  کنی 

باب ا  من  چندبار  بگم  قصد  ازدواج  ندارم،  مگه  زوره   -
 آخه؟ 
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بابابزرگت  و  که  م شناش،  از  حرفش  کوتاه   -
نمیاد …،  بعدشم  پیمان  که  پس  خوبیه،  من  نم دونم  

 !تو  چرا  مایل  به  این  ازدواج  نیست  
 

 پارت #۷۷
 

ی  بگویم،  با  صدای  باباجون  رس   قبل  از  اینکه  چیر 
چرخاندم  و  به  او  که  راس  دیگر  میر   نش سته  بود،  

 .چشم  دوختم 
م،  منم  که  این  مدت  چندباری   - راست  میگه  دخی 

باهاش  برخورد  داشتم،  پس  بدی  به  نظر  نم رسه،  
 !دوستم  که  داره 

مادرجون  هم  تایید  کرد  و  با  نیم نگاه  به  سپهر،  که  
مشغول  بازی  با  غذایش  بود  و  سع  م کرد  خود  را  

 :ب  تفاوت  نشان  دهد،  رو  به  آنها  جواب  دادم 
من  که  نمیگم  پس  بدیه  .خیل  هم  خوبه،  ول  من   -

واسه  ازدواج  نم خوامش  دیگه،  با  چه  زبوب   بگم  
 .آخه،  من  قصد  ازدواج  ندارم 

؟  باید  -  …باالخره  که  چ 
 .مامان  میان  حرف  بابا  آمد 
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همایون  هست   که  ست   نداره  و  فعال  هم  داره   -
درسش  رو  م خونه،  بهشون  بگو  الاقل  تا  تابستون  

،  تا  اون موقع  هم  خدا  بزرگه،  یه  کاریش   صی   کی  
 .م کنیم  دیگه 

  کرد  و  دستش  را  میان  موهای  مشک ای  که  به  
 
بابا  پوف

  عالوه  بر  شقیقه هایش،  تارهای  سفید  اندگ  
 
تازگ

 .میانشان  به  چشم  م خورد،  فرو  کرد  و  رس  تکان  داد 
خیل  خب،  سع  م کنم  راضیشون  کنم  الاقل  تا  اون   -

 .موقع  کوتاه  بیان 
د   ما مان  که  کنارم  نشسته  بود  با  لبخند  دستم  را  فس 

و  همه  دوباره  مشغول  رصف  شام  شدند  .بحث  
ه  به  میر   دعا  کردم  که  بابا  بتواند   عوض  شد  و  من  خیر

بابابزرگ  را  راص   کند  و  از  خیر  این  ازدواج  اجباری  
 . …بگذرد 

 
از  آن  لحظه  تا  آخر  شب،  سپهر  کالفه  و  گرفته  بود  

و  من  این  را  به  خوب   حس  م کردم  .دلم  برای  تنها  
د،  اما  حت    شدن  با  او  و  از  عشق  حرف  زدن  پر  میر 

 .لحظه ای  هم  پیش  نیامد  که  باهم  تنها  باشیم 
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وقت  خواب،  خواب  از  چشمانم  فراری  بود  و  مدام  به  
او  که  در  اتاق  پارسا  خوابیده  بود  فکر  م کردم،  

ب  آنکه  در  آن  تاریک،  چشم  از  دیواری  که  میانمان  سد  
 !...شده  بود  بردارم 

،  چشم  از  دیوار  لعنت    با  صدای  تیک  آرام  گوش 
گرفتم،  گوش   را  برداشتم  و  با  دیدن  نامش  لبخند  

 .روی  لبم  نشست  و  ب  تاب  پیام  را  باز  کردم 
 

 پارت #۷۸
 

،  اصال  به  فکر  این  “ حالم  خیل  گرفته  است  هست 
پسه  نبودم  .فکر  نم کردم  قضیه اش  اینقدر  جدی  

  ”.باشه 
 

دلم  لرزید  .نه  یک  بار،  که  هزار  بار  لرزید  و  هنوز  باور  
نکرده  بودم،  کش  که  از  عشق  با  من  م گوید،  سپهر  

 !است 
وع  به  نوشی    کردم   .با  دست   که  از  شوق  م لرزید،  رس 
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نگران  نباش،  منم  دخی   همون  بابابزرگم،  از  اون  “
 ”…لجبازتر  و  یه  دنده ترم  .زور  که  نیست 

 
 .و  با  تردید  ادامه  دادم 

 
 ”!من  فقط  ما ل  توام “

 
انه  چشم  دوختم  به  صفحه   پیام  را  فرستادم  و  ب  صی 

 :و  لحظه ای  بعد  جواب  داد 
 

البته  که  فقط  مال  مت   !زمیر   به  آسمون  بره،  “
آسمون  به  زمیر   بیاد،  شک  نکن  که  تو  فقط  و  فقط  

 ”مال  مت   عزیزم 
 

قلبم  را  رسشار  از  شور  عشق  کرد،  متت   که  با  قلت   
رسخ رنگ  به  اتمامش  رسانده  بود  .و  لبهایم  را  به  

لبخندی  عمیق  مهمان  کرد،  آنچنان  که  تا  زماب   که  
چشمانم  مغلوب  خواب  شدند،  لحظه ای  از  لبهایم  

 . …دور  نشد 
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صدای  بلند  موزیک  شادی  که  از  ماشیر   فرهاد  پخش  
م شد،  در  باغ  پیچیده  بود  و  همه  مشغول  رقص  و  

 .شادی  و  پایکوب   بودیم 
بعد  از  مدت ها،  از  ته  دل  اح ساس  شادی  و  شعف  
م کردم  .مقابل  پریا  دخی   عمو  هاتف،  که  همسن  

ش،  و  خاطره  دخی    خودم  بود،  پونه  خواهر  کوچکی 
ا  که  بزرگی   از  من  بود؛  در  کنار  برادرش   عمه  حمیر

فرهاد  که  همسن  پیمان  بود  رسخوش  م رقصیدیم،  
کم  بعد  با  سنگیت   نگاه  سپهر،  رس  چرخاندم  و  به  او  
که  دورتر  از  ما  ایست اده  و  دست  به  سینه  به  ماشینش  

 .تکیه  داده  بود  نگاه  کردم 
نامحسوس  اخم  کرد  و  رسش  را  به  نشانه ی  رفی    به  

 .کنارش  تکان  داد 
 

 پارت #۷۹
 

 .قدم  به  طرفش  برداشتم  و  پریا  دستم  را  گرفت 
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 هست   کجا؟  -
 .میام  االن  -

دستم  را  محکم تر  گرفت  و  او  که  سع  در  جلب  نظر  
سپهر  داشت،  با  لوندی  طر ه ای  از  موهای  لخت  و  

  .بلند  خرماب   رنگش  را  پشت  گوشش  زد  و  چشمک  زد 
  میگم  هست   ببیر   سپهر  قصد  ازدواج  نداره؟  -

 .حرصم  را  پشت  لبخندم  پنهان  کردم 
 .جدی  میگم  به  جون  تو  -

ون  کشیدم  و  قدم  که  دور   دستم  را  از  دستش  بیر
 .شدم،  دوباره  صدایش  را  میان  خنده  شنیدم 

 .التماس  دعا  دارم  شدید  -
دستم  را  در  هوا  تکان  دادم  و  ب  توجه  به  طرف  سپهر  

رفتم  .مقابلش  ایستادم  و  پارسا  که  مشغول  حرف  
زدن  با  او  بود  را  به  بهانه ای  دور  کرد  .اخم  کرد  و  

ه  شد   .جدی  در  چشمانم  خیر
 .خندیدم  و  رس  تکان  دادم 

 چیه؟  چته؟  -
الزم  نکرده  برقض  دیگه،  همیر  جا  بمون،  تکونم   -

 .نخور 
 !وا  …چرا  آخه؟  -

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

واسه  اینکه  اون  یارو  پسه  چشم  ازت  برنم داره  و   -
 .همش  داره  دور  و  برت  م پلکه 

 .ب  حرف  خندیدم 
اخم هایش  بیشی   از  قبل  در  هم  کشیده  شدند  و  

دستش  را  به  طرف  شال  سفید  رنگم  که  تقریبا  از  رسم  
افتاده  بود  آورد،  اما  آن  را  لمس  نکرده،  ناگهان  دستش  

 .را  پس  کشید  و  نگا ه  به  اطراف  انداخت 
 .شالت  رو  بکش  جلو،  کامل  از  رست  افتاده  -
 .بلندتر  خندیدم  و  شالم  را  روی  رسم  کشیدم 

 چته؟  چرا  م خندی؟  -
،  بانمک  میش   - ب   میش   !وقت   غیر

او  که  حالش  حساب   گرفته  بود  چشم غره  رفت  و  من  
 :ادامه  دادم 

درضمن  م بیت   که  پوشش  بقیه  رو،  منم  مثل  اونام،   -
ام  به   این م  که  االن  پوشیدم  به  خاطر  تو  و  احی 
 .باباجونه  دیگه  عزیزم،  االنم  اخماتو  باز  کن 

نه  فقط  پیش  ما  و  به  خاطر  ما،  از  این  به  بعد  همه   -
جا  رعایت  م کت   باشه؟  نم خوام  چشم  هر  کس  و  

 .ناکش  به  زیباب  های  کش  که  مال  منه،  بیفته 
 .قند  در  دلم  آب  شد  و  با  لبخند  رس  تکان  دادم 
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ه  به  چشمانم،  باالخره  لبخند  زد  و  تا  دهان  باز   خیر
ی  بگوید،  پیمان  صدایم  زد   :کرد  که  چیر 

؟  -  هست 
 .صدای  زیر  لت   و  عصت   سپهر  به  گوشم  رسید 

 !بر  خرمگس  معرکه  لعنت  -
 

 پارت #۸۰
 

ل  خنده ام  داشتم،  به  طرف   در  حال که  سع  در  کنی 
پیمان  که  همان  نزدیک،  کنار  آالچیق  ایستاده  بود  و  
 .از  صبح  گرفته  و  دمغ  بود،  برگشتم  و  نگاهش  کردم 

 بله؟  -
 .بیا  کارت  دارم  -

ون  دادم  و  با  نیم نگاه  به   نفسم  را  نامحسوس  بیر
سپهر،  به  طرفش  رفتم  و  شانه ام  را  به  ستون  چوب   

   :آالچیق  تکیه  دادم  و  لحظه ای  بعد  ب  مقدمه  پرسید 
 .چرا  قبول  نکردی  امروز  نامزدیمون  و  رسم  کنیم  -

  کردم  و  نگاهم  را  به  اطراف  چرخاندم 
 
 .پوف

ما  نامزد  نیستیم  که  بخوایم  رسمیش  کنیم  !از  اون   -
  ازدواج  ندارم 

 
 .گذشته،  چندبار  بگم  پیمان؟  من  آمادگ
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  نداری؟  االن  چندساله  بحث  ازدواج   -
 
یعت   چ   آمادگ

  گ  م خوای  آمادگیش  
 
من  و  تو  مطرحه؟  میشه  بک

؟   رو  پیدا  کت 
آنقدر  از  این  بحث  تکراری  متنفر  بودم  که  واقعا  حالم  

 .را  خراب،  و  عصت  ام  م کرد 
ها  که  آن سوی  باغ،  روی   کالفه  نگاه  به  جمع  بزرگی 

تخت های  زیر  درختان  گردو  نشسته  بودند،  انداختم  
ه  به  آنها  گفتم   :و  خیر

  ندارم  .یعت   اصال  قصد   -
 
به  هر  حال  من  آمادگ

 .ازدواج  ندارم،  االنم  خواهش  م کنم  تمومش  کن 
ه  نگاهم  کرد،  نفسش  را   سکوت  کرد  و  لحظاب   را  خیر

ون  داد  و  پس  از  نگاه  نه  چندان  دوستانه  به   بیر
سپهر،  به  موهای  بورش  چنگ  زد  و  دوباره  به  حرف  

 .آمد 
 .اصال  حس  خوب   به  این  پسه  ندارم  -

لحظه ای  چرخیدم  و  نگاه  به  سپهر،  که  مشغول  
حرف  زدن  با  فرهاد  بود  انداختم،  حرصم  را  پنها ن  

 :کردم  و  ب  تفاوت  پرسیدم 
،  چرا؟  -

 
 سپهر  و  میک
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نم دونم،  دوست  ندارم  زیاد  دم  پرش  باش   .اصال   -
کال  دوست  ندارم  بری  خونشون،  کاش  میشد  بری  

 .خوابگاه 
  پیمان؟  اونجا  خونه ی  بابابزرگمه  ها  -

 
 …چ   میک

و  با  این  فکر  که  به  خاطر  وجود  سپهر  حساس  شود  
و  بیشی   برای  ازدواج  پافشاری  کند،  برخالف  میل  

 :قلت  ام  به  این  حرف،  آرام تر  ادامه  دادم 
هرچند  اون  مثل  داییم  میمونه،  ول  خب  …باشه؛   -

 .زیاد  بهش  رو  نمیدم 
 

 پارت #۸۱
 

با  لبخند  نگاهم  کرد  و  با  صدای  زن عمو  مرجان  که  به  
د،   طرفمان  م آمد  و  برای  رصف  نهار،  صدایمان  میر 

 :من  که  منتظر  فرصت  بودم  فورا  گفتم 
نه  -  .بریم  نهار،  مامانت  داره  صدامون  میر 

چشم  از  چشم های  سی    غمگینش،  و  لبخندی  که  
هنوز  به  لب  داشت،  گرفتم  و  ب  آنکه  منتظرش  باشم  

 .به  طرف  جمع  رفتم 
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ه  و  دلخورش،   در  تمام  طول  روز،  نگاه های  خیر
کالفه ام  کرده  بود  و  برای  حساس  نشدنش  روی  

سپهر،  با  او  هم  همکالم  نم شدم،  این  مطلب  را  هم  
پیامک  به  سپهر  اطالع  داده  بودم  و  تمام  روز  را  

ها  رس  کردم  و  به   ب  تفاوت  به  هردو،  در  کنار  دخی 
 .پایان  رساندم 

 
*** 

 
جاده ای  را  که  چهارده  روز  پیش،  رسارس  در  غم  و  

اندوه  و  ناراحت   ط  کرده  بودم،  اکنون  غرق  در  شادی  
و  عشق  و  امید،  در  کنار  کش  که  عشقش  به  جنونم  

 .کشانده  بود،  دوباره  ط اش  م کردم 
ی  که  زیر  باران  بهاری،  زیباب  اش   چشم  از  طبیعت  سی  

دوچندان  شده  و  آن  را  به  رسعت  پشت  رس  
م گذاشتیم،  گرفتم  و  به  سپهر  که  غرق  در  فکر  و  
  بود  نگاه  کردم 

 
ه  به  روبه رو  مشغول  رانندگ  .خیر

دستش  را  به  طرف  پخش  برد  و  صدای  موزیک  در  
حال  پخش  را  پاییر  تر  آورد  و  با  نیم نگاه  به  من،  بعد  

 .از  سکوب   نسبتا  طوالب   به  حرف  آمد 
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 .میگم  هست   …من  یه  فکری  کردم  -
 .رسم  را  سوال  و  کنجکاو  تکان  دادم 

با  حرف های  دیروز  پدربزرگت  و  اون  ادا  اطوارهای   -
پیمان،  من  مطمئنم  که  کوتاه  بیا  نیسی    .واسه  همیر   

میگم  یه  کاری  کنیم  که  توی  عمل  انجام  شده  
 .قرارشون  بدیم 
 یعت   چیکار؟  -

ون  فرستاد  و  از  شیشه ی  بغل  نگاه  به   نفسش  را  بیر
ون  انداخت   .بیر

 .منظورم  اینه  که  …صیغه  کنیم،  دور  از  چشم  همه  -
 

 پارت #۸۲
 

با  چشمان  گشاد  به  او  که  اثری  از  شوچ   در  
 :حرف هایش  هویدا  نبود  نگاه  کردم  و  پرسیدم 

 !صیغه؟  !اونم  مخفیا نه؟  -
آره  خب،  اگه  قرار  نبود  مخفیانه  باشه  که  مثل  بچه   -

آدم  م اومدم  خواستگاریت  و  بعدم  عقد  م کردیم  .
  بزنم  تا  پدربزرگت  

 
خودت  گفت   نم خوای  فعال  حرف

اینا  لج  نکی    و  از  این جور  حرف ها …،  وگرنه  که  من  
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همون  دیشب  قضیه  رو  به  بابا  اینا  م گفتم  و  ازت  
 .خواستگاری  م کردم 

ه  شدم   .رس درگم  به  روبه رو  خیر
 .نم دونم  سپهر  …راستش  من  م ترسم  -

مگه  ترس  داره  آخه؟  م خوایم  محرم  بشیم،  اگه  اونا   -
،  هیچک ام  نم فهمه،  اگه  هم   کوتاه  اومدن  که  هیج 

نه،  که  به  همه  میگیم  و  چاره ای  ندارن  جز  اینکه  
موافقت  کی    با  ازدواجمون  .هرچ   هم  پیش  میاد،  

بیاد؛  مهم  فقط  من  و  توییم،  فهمیدی؟  فقط  کافیه  به  
 .من  اعتماد  کت   هست  

چشم  دوختم  به  چهره ای  که  از  دیدنش  سیر  
نم شدم  و  نهایت  آرزویم  بود،  محرم  شدن  با  او،  

 .حال  به  هر  طریق   که  م خواست  باشد 
 !من  همه  جوره  به  تو  اعتماد  دارم  سپهر  .قبوله  -

 .با  لبخند  نگاهم  کرد 
،  شک  نکن  ! - جونمم  واسه  خوشبخت یت  میدم  هست 

 .نم ذارم  آب  تو  دلت  تکون  بخوره 
و  هزار  باره  قند  در  دلم  آب  شد  از  فکر  زن  او  بودن  و  

 .با  او  یک  شدن 
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لب هایم  به  لبخند  باز  شدند  .به  طرفش  چرخیدم،  
رسم  را  به  صندل  تکیه  دادم  و  میان  آوای  عاشقانه ای  

ه  نگاهش  کردم،   که  در  ماشیر   پیچیده  بود،  خیر
ب  آنک ه  حت   لحظه ای  چشم  از  آن  جذاب  

م   . …دوست داشتت  ام  بگیر
 

،  چشم  از  او  گرفتم  و   ساعت   بعد  با  ایستادن  ماشیر 
به  درخواست  باباجون،  که  پشت  رسمان  در  حرکت  

احت،  توقف  کردیم  .پالتوام   بودند،  برای  دقایق   اسی 
را  برداشتم  و  پس  از  پیاده  شدن  در  ماشیر   را  باز  

گذاشتم  تا  صدای  موزیک  د ر  حال  پخش،  راحت تر  به  
 .گوش  برسد 

به  سپهر  که  پیاده  شده  و  دستانش  را  باالی  رسش  
  در  کند  نگاه  کردم  .در  حال  که  

 
م کشید  تا  خستک

کاپشن  سورمه ایش  را  م پوشید  و  به  طرفم  م آمد،  
 :ماشیر   را  دور  زد  و  گفت 

به به،  این  هوای  رسد  و  باروب   فقط  یه  لیوان  چای   -
 !داغ  م طلبه 

 
 پار ت #۸۳
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یک  تای  ابرویم  را  باال  بردم  و  با  شیطنت  نگاهش  

 .کردم 
 مطمئت   فقط  چای  م طلبه؟  -

 .خندید  و  کنارم  ایستاد 
 …البته  که  آغوش  گرم  شما  رو  هم  م طلبه  -

م زده  نگاهش  کردم  و  او  دست هایش  را   متعجب  و  رس 
 :باال  آورد  و  ادامه  داد 

ول  خب،  چه  کنیم  که  دست  و  بالمون  بسته   -
 .است 

ی اش  زیر  نم نم   با  خنده  به  کوه  مقابلمان،  که  رسسی  
 :باران  م درخشید،  چشم  دوختم  و  کم  بعد  پرسیدم 

ی؟  - ه  رو  بگیر  سپهر  تو  واقعا  م خواست   اون  دخی 
سکوتش  که  طوالب   شد،  چشم  از  روبه رو  گرفتم  و  

به  او  که  کنارم،  دست  به  سینه  به  ماشیر   تکیه  داده  
و  با  چشم  بسته،  رسش  را  رو  به  آس مان   نیل  گرفته  

 :بود،  نگاه  کردم  و  لحظه ای  بعد  پرسید 
ه؟  -  کدوم  دخی 

 .با  اکراه  نامش  را  بر  زبان  آوردم 
 .ریحانه  -
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ب  آنکه  تکاب   به  خود  بدهد،  باز  هم  با  تاخیر  جواب  
 :داد 

 .راستش  …آره،  م خواستم  باهاش  ازدواج  کنم  -
 .متعجب  و  عصت   نگاهش  کردم 

سکوتم  را  که  دید،  در  همان  حال ت  یک  چشمش  را  
 .باز  کرد  و  نگاهم  کرد 

 چیه؟  -
دم   .دندان هایم  را  روی  هم  فس 

 .صاف  ایستاد  و  با  خنده  به  طرفم  چرخید 
ش  و  پیدا   - ای  بابا،  االن  که  دیگه  نم خوامش،  یه  بهی 

 .کردم 
حت   شوچ   در  این  باره  هم،  برای  مت   که  از  این  

به ای  به  هولناک  اعتیاد  خورده  بودم،  به   جریان،  رص 
 .هی چ وجه  جالب  نبود 

رویم  را  برگرداندم  و  برای  جاری  نشدن  اشک هایم  
دم   .لب هایم  را  روی  هم  فس 

خودش  را  به  طرفم  کشاند  و  همزمان  با  آهنگ   در  
 :حال  پخش،  کنار  گوشم  خواند 

 ای  پریزاده ی  مو  طالب   -
 …روی  از  این  خسته  دل،  برنگردان   
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 هاب   که  با  رسعت  از  کنارمان  عبور  
ب  توجه،  به  ماشیر 

ه  شدم  و  او  روبه رویم  ایستاد   .م کردند  خیر
 !رو  بر  نگردان  دیگه …،  من  و  نگاه  کن  -

 
 پارت #۸۴

 
ون  زد   اشک  سمج   که  باالخره  از  گوشه ی  چشمم  بیر

 .را  پاک  کردم 
؟  ای  بابا …،  شوچ   کردم،   - داری  گریه  م کت 
یف  داری  !نم دونستم  اینقدر  حساس  تس 

 :لبخند  زدم،  نگاهش  کردم  و  اولتیما توم وار  گفتم 
 دوست  ندارم  دیگه  حت   اسمشم  بیاری،  باشه؟  -

ه  به  چشمانم  لب  زد   :خیر
چشم،  شما  جون  بخواه  !فقط  گریه  نکن  که  بدجور   -

حالم  گرفته  م شه  .خیالتم  راحت  باشه،  من  
هیچ وقت  به  هیچ کش  حس  نداشتم،  اون  حرفم  اگه  

زدم  واسه  این  بود  که  نیلو  دست  از  رسم  برداره  .
 !خیالت  جمع   جمع،  که  شما  اولیر   و  آخرین  نفری 

 .ذوق زده  خندیدم 
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واال  …گاراژ  نیستش  که  هر  دقیقه  یک  بیاد  و  بره،   -
م  توش  جا  نم شه  ؛  یه  نفر  بیشی     !دل 

بار  دیگر  اشک هاب   که  این بار  از  شوق  م باریدند  را  
ه  شدیم  .لحظه ای   پاک  کردم  و  با  لبخند  به  هم  خیر

بعد،  نگاهش  حریصانه  شد  و  دند ان هایش  را  روی  هم  
د   .فس 

 …ای  که  چقدر  دوست  دارم  که  -
 :سکوت  کرد  و  پرسیدم 
؟  -  دوست  داری  که  چ 

 .خندید 
 .هیج   ولش  کن  -

 .و  نگاهش  را  به  جاده  کشاند 
بابا  اینا  اومدن  .بریم  که  اگه  شما  اجازه  میدین  یه   -

  .چاب   بخوریم 
باخنده  چرخیدم  و  به  ماشیر   باباجون  که  از  جاده  

خارجش  کرده  بود  و  آرام  به  ما  نزدیک  م شد،  نگاه  
 .کردم  و  خندان  به  طرفشان  رفتیم 

 
*** 
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ون  آمدم  و  به  قصد  رفی    به  دانشگاه   از  آموزشگاه  بیر
ی  بیشی   دور  نشده  بودم   به  راه  افتادم  .هنوز  چند  می 

که  یک  ماشیر   شاش  بلند  مشک  مقابلم  ایستاد  و  
شیشه  را  پاییر   داد  .ب  تفاوت  رد  شدم  و  لحظه ای  بعد  

 .با  صدای  شخض  ایستادم 
 ببخشید  خانم،  این  آدرس  و  م دونیر   کجاست؟  -

نگاه  به  پشت  رس  انداختم  و  با  دیدن  پسی  جوان  و  
ون   آراسته،  که  رسش  را  از  پنجره ی  سمت  شاگرد  بیر

آورده  و  منتظر،  تکه ای  کاغذ  به  طرفم  گرفته  بود،  
چند  قدم  رفته  را  بازگشتم  و  کاغذ  را  از  دستش  

 .گرفتم 
 

 پارت #۸۵
 

مشغول  خواندن  آدرس  شدم  و  ناگهان،  با  دست   که  
مقابل  بیت   و  دهانم  قرار  گرفت،  در  لحظه  چشمانم  

ی  نفهمیدم   . …سیاه  رفت  و  دیگر  چیر 
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چشمان  ب  جانم  با  رخوت  گشوده  شدند  و  با  دیده ای  
  و  

 
تار،  نگاهم  اطراف  را  کاوید  .با  احساس  کوفتک

،  تکاب   به  خود  دادم  و  به  قصد  برخاسی    از  
 
خستک

 .جایم،  متوجه  بسته  شدن  دست هایم  شدم 
چندباری  پلک  زدم  تا  تاری  دیدم  از  بیر   برود  و  با  

نگاه  دوباره  به  اطراف،  خود  را  در  خانه ای  ویالب   و  
بسیار  بزرگ  یافتم  .بار  دیگر  به  دست هایم  که  با  
طناب  به  هم  بسته  شده  بودند،  نگاه  کردم  و  تازه  

وع  به  تقال  و   همه  چیر   را  به  خاطر  آوردم  .با  ترس  رس 
داد  و  فریاد  کردم  و  کمی   از  چندلحظه ی  بعد،  پاهاب   
مقابلم  صورتم  قرار  گرفتند  .نگاهم  را  از  پاها  باال  بردم  

و  ناباور،  به  چهره ی  منفور  کامران  مجد  که  رسیدم،  
 .وحشت  در  وجودم  رخنه  کرد 

 !خوبه …،  باالخره  به  هوش  اومدی  -
روی  رسامیک های  رسد،  برای  رها ب   تقال  م کردم  .با  
 .نفرت  نگاهش  کردم  و  صدای  بلندم  در  سالن  پیچید 
چکارم  داری  آشغال؟  چرا  من  و  آوردی  اینجا؟  چرا   -

 دست  از  رسم  برنم داری؟ 
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با  پوزخند  عقب تر  رفت  و  روی  صندل  راک  که  تنها  
ه  به   وسیله ی  موجود  در  سالن  بود،  نشست  و  خیر

وع  به  تکان  خوردن  کرد   .من  رس 
یادمه  یه  زماب   م گفت   هیچ  غلط  نم تونم  بکنم،   -

حاال  آوردمت  اینجا  بهت  نشون  بدم  که  جواب  
ام  به  من  چیه  و  بفهم  چه  غلطاب   ازم  برمیاد   !ب  احی 

دم  و  با  نفرب   بیش  از   دندان هایم  را  روی  هم  فس 
ت  بودم   پیش،  به  چهره ی  کثیفش  نگاه  کردم  و  در  حیر

که  یک  آدم  چقدر  م توانست،  متکی   و  کینه توز  و  
 .کثیف  باشد 

همیر   را  که  به  زبان  آوردم،  برعکس  تصورم  ب  آنکه  
 .اثری  از  خشم  در  او  ببینم،  بلند  قهقهه  زد 

حاال  مونده  تا  ببیت   این  آدم  کینه توز  و  کثیف  چه   -
 .بالهاب   م خواد  به  رست  بیاره 

لرز  به  جانم  افتاد  و  وحشت زده  جیغ  کشیدم،  فریاد  
زدم  و  کمک  خواستم،  تا  شا ید  صدایم  از  آن  خانه ی  

ون  برود  و  کش  به  فریادم  برسد  .و  این   کذاب   بیر
صدای  خنده ی  او  بود  که  میان  داد  و  فریاد های  من،  
هرلحظه  بلندتر  م شد  و  انعکاسش  در  سالن  رسد  و  
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خال  از  وسیله  که  م پیچید،  وحشتم  را  هرلحظه  
 .بیشی   و  بیشی   م کرد 

داد  بزن  …بلندتر  …آهان  !…خوبه  …ت ا  م توب   داد   -
بزن،  فقط  زیاد  خودت  و  خسته  نکن،  چون  هیچ کس  

صداتو  نم شنوه؛  درضمن  باید  یه  کم  جونم  داشته  
 !باش   تا  بتوب   از  پس  من  و  دوستام  بربیای 

 
 پارت #۸۶

 
دوستش،  هماب   که  میان  بحث  آن  روزمان  در  

دانشگاه،  قصد  حمله  به  مرا  داشت  پیدایش  شد،  
کنارش  ایستاد  و  هردو  با  هم  رس  وع  به  خنده  کردند  و  
 !من  هرلحظه  ترسم  بیشی   م شد  و  امیدم  ناامیدتر 

صدای  نحس  کامران،  که  دست هایش  را  از  دسته های  
صندل  آویزان  کرده  و  لحظه ای  از  حرکت  نم ایستاد،  

 .نگاهم  را  به  سمتش  کشاند 
وع  کنیم  حمید؟  -  نظرت  چیه  رس 

حمید  باخنده ای  که  تمام  وجودم  را  مشمی    کرد،  
قدم  به  طرفم  برداشت  و  دست   به  ریش  سیاهش  

 .کشید 
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م  کامران  خان  -  !من  که  حارص 
 .این بار  صداب   از  پشت  رس  به  گوشم  رسید 

 بدون  من؟  -
 .و  باز  هم  صدای  نحس  حمید 

بیا  بهرام  جون  که  به  موقع  رسیدی،  مادر  زنت   -
 !دوست  داره 

و  خنده های  بلند  و  نکره شان  که  گوش  سالن  را  کر  
 .کرد 

بهرام  که  رسی د  و  کنار  کامران  قرار  گرفت،  متوجه  
شدم  همان  پسی  است،  که  مقابل  آموزشگاه  آدرس  

 .را  پرسیده  بود 
کارم  از  ترس  گذشته  بود  و  مرگ  را  مقابل  چشمانم  

د  و  حمید  که   م دیدم  .قلب  مریضم  از  درد  فریاد  میر 
به  طرفم  آمد  و  مقنعه  را  از  رسم  کشید،  دعا  کردم  

م  و  کارم  به  رسواب   و  ب  آب روب   نکشد   .بمیر
خودم  را  به  سخت   عقب تر  کشیدم  .پاهایم  را  در  

  پشت  رسم،  که  
 
شکمم  جمع  کردم  و  به  ستون  سنک

در  مرکز  سالن  بود  چسبیدم  .آشکارا  چون  بید  
م لرزیدم  و  اشک هایم  به  رسعت  م باریدند  .مرگم  را  

از  خدا  طلب  م کردم  و  سپهر،  لحظه ای  از  مقابل  
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چشمانم  دور  نم شد  .اشک  ریختم  برای  عشق  
  که  م دانستم  با  این  حادثه  حتم  

 
پاکمان،  و  مرگ

است  و  تنهاب   سپهر،  و  وای  از  زماب   که  م فهمید  چه  
 . ...بالب   به  رسم  آمده  است 

صدای  زنگ  خانه  که  در  سالن  پیچید  آرام  و  ب  جان  
چشم  باز  کردم  .حمید  که  به  طرفم  خم  م شد،  

ایستاد  و  متعجب  به  بهرام  و  کامران  که  هن وز  نشسته  
 .بود،  نگاه  کرد 

قلب  ناکارم  از  حضور  کش  دیگر،  در  دهانم  آمد  و  با  
 .اشاره ی  کامران،  حمید  به  طرف  آیفون  رفت 

 .فرید   -
 .کامران  رسش  را  به  طرفش  چرخاند 

 !اون  اینجا  چه  غلط  م کنه  -
 

 پارت #۸۷
 

 چه  م دونم،  باز  کنم؟  -
 …باز  کن  ببینم  چه  مرگشه  -

 .بلند  خندید  و  دوباره  ب ه  من  نگاه  کرد 
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شاید  پشیمون  شده  و  اومده  ضیافتمون  و  پنج  نفره   -
 .کنیم 

  که  بیچاره ام  
 
حمید  هم  به  آنها  پیوست  و  فکر  اتفاف

م کرد،  و  حرف های  رکیک  و  خنده های  بلندشان،  
 .رعشه  به  جانم  انداخت 

چشمانم  را  بستم  و  غرق  در  اشک،  رقت انگیر   روی  
رسامیک های  رسد  به  خود  م پیچیدم  و  خدا  را  صدا  

دم   .میر 
کم  بعد  که  برایم  به  اندازه ی  یک  سال  گذشت،  با  

صدای  در  ورودی  لرزان  چشم  باز  کردم  و  فرید،  کامل  
در  آستانه ی  در  ظاهر  نشده  بود،  که  با  دیدن  سپهر  

که  او  را  کنار  زد  و  هراسان  و  خشمگیر   داخل  شد،  
 .چشمانم  روشن  شدند  و  جان  تازه  گرفتم 

ناباور  به  او  که  به  محض  ورود  به  کامران  حمله  کرد  
 .چشم  دوختم  و  ناامیدی ام  پر  کشید 

کامران  و  بهرام  و  حمید،  هر  سه  با  فرید  و  سپهر  
درگیر  شدند  و  کامران  مدام  به  فرید  فحش های  رکیک  
م داد  و  میان  مشت هاب   که  روانه ی  رس  و  صورت  هم  

 .م کردند،  تهدیدش  م کرد 
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حمید  و  بهرام  هردو  سپهری  که  صدای  فریاد های  
خشمگینش،  خانه  را  به  لرزه  درآورده  بود  را  مهار  

 .کرده  بودند 
به ای  که  به   ب  وقفه  سپهر  را  صدا  م زدم  و  با  هر  رص 

رس  و  صورت  و  بدنش  م زدند،  مرگ  برایم  تداع  
 .م شد 

کامران  که  فرید  را  از  پا  درآورده  بود  به  طرفم  آمد  .
 .کنار  پایم  ایستاد  و  با  خشم  به  سپهر  نگاه  کرد 

حا ال  که  فکر  م کنم،  م بینم  که  همچنیر   بدم  نشد   -
تو  اومدی  .حاال  که  موی  دماغم  شدی  و  همه  جا  

پیدات  میشه،  کاری  م کنم  باهات  که  تا  عمر  داری  از  
 .یادت  نره 

کمربندش  را  باز  کرد  .بند  بند  بدنم  م لرزید،  اشک  
دم   .م ریختم  و  سپهر  را  صدا  میر 

 
 پارت #۸۸

 
حمید  و  بهرام  او  را  گرفته  ب ودند  و  او  که  روی  دو  زانو  

ی  که  به  طرفم  برم داشت  آن   افتاده  بود  با  هر  خیر 
د  و   دو  با  تمام  قدرت  مهارش  م کردند  .فریاد  میر 
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تهدیدشان  م کرد،  تمام  صورتش  از  رسچ   گذشته  و  
د  و  با  هر  فریادش  گمان  م کردم  که  هر   به  سیاه  میر 

ون  م زنند  . آن،  رگ های  گردن  و  شقیقه هایش  بیر
کامر ان  م خندید  و  ب  تفاوت،  دستش  که  به  سمت  

 :دکمه ی  شلوار  مشک اش  رفت،  سپهر  فریاد  زد 
 !هست  …،  چشمات  و  ببند  -

بیش  از  پیش  در  خود  جمع  شدم  و  رسم  را  در  گریبان  
فرو  بردم  .چشمانم  را  با  درد  بستم  و  اشک هایم  جاری 

  که  عزادار  رسواب   من  بودند  
 

شدند  .اشک های  داع
و؛  درد  بزرگ  سپه ر  که  در  چنگال  دو  گرگ  وحش   

 .اسیر  بود 
صدای  قهقهه ی  کامران  بلندتر  شد  و  مرد  من،  این بار  
به  گریه  افتاد  و  فریادهایش  رنگ  عجز  و  التماس  به  

 .خود  گرفتند 
خواهش  م کنم  ولش  کن،  تو  رو  قرآن  بهش  دست   -

نزن  .قسمت  میدم  به  هرگ  و  هر  چ   که  م پرست   
 …بهش  دست  نزن 

انه  و   او  ب  وقفه  التما س  م کرد  و  کامران  متکی 
تمسخرآمیر   م خندید  و  سنگیت  اش  را  که  روی  پاهایم  

حس  کردم،  همه ی  بدنم  رسد  شد  و  درد  قلبم  رو  به  
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فزوب   م رفت،  نفس هایم  به  شماره  افتاده  بود  و  من،  
ب  شک  م مردم  از  این  اتفاق  شوم،  آن  هم  مقابل  

 !چشمان  سپهر 
دنیایم  سیاه  شد،  گوش هایم  کم کم  از  کار  افتادند  و  

جز  صداهاب   گنگ  و  نامفهوم،  هیچ چیر   نم شنیدم،  
ون   قلبم  از  کار  افتاد  و  جاب   که  م رفت  تا  از  تنم  بیر
شود،  با  برداشته  شدن  ناگهاب   وزن  کامران  از  روی  
پاهایم،  قبل  ازاینکه  فرصت  هر  کاری  پیدا  کند،  به  

تنم  بازگشت،  گوش هایم  دوباره  به  کار  افتادند،  
چشمان  ب  فروغم  روشن  شدند  و  سپهر  را  دیدم  که  با  
فاصله،  پاییر   پایم  روی  سینه ی  کامران  نشسته  بود  و  
 .همه ی  خشمش  را  روی  رس  و  صورتش  خال  م کرد 
چشم  چرخاندم  و  فرید  و  حمید  را  دیدم  که  با  هم  

،  گوشه ای   درگیر  بودند  و  بهرام  که  با  صورت  خونیر 
 .افتاده  بود  و  ب  تفاوت  به  آنها  نگاه  م کرد 

لحظاب   بعد  حمید  هم  که  انگار  کم  آورده  بود،  خسته  
ی  ب  فایده،  روی  زمیر   افتاد  و  فرید  فورا  به   از  درگیر

طرف  سپهر  دوید  و  سع  در  جدا  کردن  او  از  کامران  
 .را  داشت 
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ه،  خونش  میفته  گردنت   - سپهر  پاشو،  االن  م میمیر
 !ها 

اما  سپهر  دست  بردار  نبود  و  قصد  جان  او  را  کرده  
 .بود 

م خوام  بکشمش،  خونش  و  م ریزم  کش  که  بخواد   -
 .به  ناموس  من  دست  درازی  کنه 

فرید  که  به  نظر،  تالشش  برای  کنار  کشیدن  سپهر  
وع  به  باز  کردن   ب  فایده  بود،  به  طرف  من  آمد  و  رس 

 .دست هایم  کرد 
ه  - ی  بهش  بگو،  االن  م میر  .هست   تو  یه  چیر 

 
 پارت #۸۹

 
فرید  که  به  نظر،  تالشش  برای  کنار  کشیدن  سپهر  

وع  به  باز  کردن   ب  فایده  بود،  به  طرف  من  آمد  و  رس 
 .دست هایم  کرد 

ه  - ی  بهش  بگو،  االن  م میر  .هست   تو  یه  چیر 
جاب   در  پاهایم  برای  برخاسی    نبود،  ب  توجه  به  درد  و  
رد  طناب  روی  دست هایم،  آن ها  را  روی  رسامیک های 

رسد  و  سفید  گذاشتم  و  کشان  کشان  خودم  را  به  
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طرفش  رساندم  .به  چهره ی  رسخ  و  خونینش،  چشم  
 :دوختم  .دلم  به  درد  آمد  و  میان  گریه  نالیدم 

سپهر  تو  رو  خدا  بسه  دیگه،  ولش  کن  .االن   -
ه،  تو  رو  خدا  بس  کن   .م میمیر

دست های  فرید  را  پس  زد  و  دوباره  به  کامران  که  
ب  جان  افتاده  و  حاال  دیگر  دست  از  تقال  کشیده  بود،  

 .حمله ور  شد 
م  و  سقط  نشه،   - باید  بکشمش،  تا  جونش  و  نگیر

م   .آروم  نم گیر
به  چشمان  بسته ی  کامران،  به  بیت   شکسته  و  صورت  
آغشته  به  خونش  چشم  دوختم  و  با  فکر  مردنش،  و  
به  زندان  افتادن  یا  قصاص  سپهر،  قالب  ته  کردم  و  
ی  جز  مرگ  ندیدم  و  با  گریه  و  التماس،   بار  دیگر  چیر 

 .دست هایش  را  گرفتم 
سپهر  تو  رو  خدا  بس  کن  .این  آشغال  ارزش  این  و   -

ه  و  تو  به  خاطرش  تمام  عمر  بیفت    نداره  که  بمیر
زندان  یا  قصاص  بش   .تو  که  نم خوای  همه  بفهمن  

 واسه  چ   کشتیش  و  آبرومون  بره،  م خوای؟ 
دست هایش  را  محکم تر  گرفتم،  قسمش  دادم،  

التماس  کردم،  اما  او  انگار  صدایم  را  نم شنید  و  من  از  
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فکر  دیدنش  پشت  میله های  زندان،  باز  هم  قلبم  تیر  
 .کشید  و  ب  حال  پخش  زمیر   شدم 

با  افتادن  من  و  فریاد  فرید،  باالخره  به  خودش  آمد  و  
د   .خود  را  باالی  رسم  رساند  و  هراسان  به  گونه ام  میر 
؟  هست   …حالت  خوبه؟  پاشو  …تو  رو  خدا   - هست 

 .چشمات  و  باز  کن 
چشمان  ب  جانم  را  باز  کر دم  و  میان  اشک هاب   که  

 :قصد  بند  آمدن  نداشتند  با  رخوت  لب  زدم 
خوبم  سپهر،  خوبم  .فقط  تو  رو  خدا  بیا  از  اینجا   -

 .بریم 
یم  .پاشو  -  .باشه،  باشه  میر

دستانم  را  گرفت  و  با  هم  بلند  شدیم  .من  که  نای  راه  
رفی    نداشتم،  با  کمک  او  قدم  برداشتم  .لحظه ای  
باالی  رس  کامران  توقف  کرد  و  آب  دهانش  را  روی  

 .صورت  غرق  در  خونش  ریخت 
فقط  کافیه  یه  بار  دیگه  چشمم  بهت  بیفته،  با   -

 .همیر   دستای  خودم  خفه ات  م کنم 
با  نفرت  نگاهش  را  گرفت  و  مقنعه ام  را  از  کنار  ستون  
برداشت  و  به  دستم  داد،  کوله ام  که  کم  آن طرف تر  
افتاده  بود  را  هم  برداشت  و  درحال  که  به  طرف  در  
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م رفتیم  مقنعه  را  پوشیدم  و  با  صدای  ب  جان  کامران،  
 .دوباره  ایستادیم  و  به  طرفش  چرخیدیم 

بالب   به  رست  بیارم  که  مرغای  هوا  به  حالت  گریه   -
کی    .مادرت  و  به  عزات  م نشونم  .این  کارت  و  

 .ب  جواب  نم ذارم 
 

 پارت #۹۰
 

 :سپهر  غضبناک  جواب  داد 
فعال  که  مرغای  آسمون  دارن  به  حال  تو  گریه   -

م کی    .فقط  کافیه  یه  بار  دیگه  چشمم  بهت  بیفته،  
 .اون وقت  م بینیم  گ  مادر  گ  و  به  عزاش  م نشونه 

از  کنار  حمید  و  بهرام  که  هردو  با  رس  و  صورب   کبود  
و  خونیر   روی  زمیر   پخش  بودند،  گذشتیم  و  این بار  

 :فرید  را  خطاب  قرار  داد 
واسه  تو  هم  دارم  فرید  .نون  من  و  م خ وری  و  آرد   -

؟    یک  دیگه  رو  الک  م کت 
 :رسفه ای  کرد  و  ب  حال تر  از  قبل  گفت 

 .تقاص  این  نامردیت  و  میدی،  منتظر  باش  -
 :فرید  با  نفرت  جواب  داد 
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من  نون  کثیف  تو  رو  هیچوقت  نخوردم  و   -
نم خورم  .از  االن  به  بعدم  هیچ  صنم  باهات  ندارم  .
بعدشم،  نامرد  توب   که  به  ناموس  مردم  دست  د رازی  
ی    .نامرد  توب   که  آبروی  مردم  و  به  بازی  م گیر

 .م کت 
 .میان  رسفه،  از  درد  به  خود  پیچید 

،  دارم  واست  -  !حاال  م بیت 
،  تو  و  -  … هیچ  غلط  نم توب   بکت 
 .با  رس  به  حمید  و  بهرام  اشاره  کرد 

این  نوچه هات  اگه  تونستیر   از  پس  خودتون   -
 .بربیاین،  اونوقت  تهدید  کن  و  حرف  مفت  بزن 

و  ب  آنکه  لحظه ای  صی   کنیم  ب  توجه  به  تهدید  و  
ون  رفتیم  و  از  حیاط   فحش های  کامران،  هرسه  بیر

  که  بیشی   به  پارک  شباهت  داشت،  گذشتیم  و  
 
بزرگ

ون  رفتیم،  کت   را  مقابل  در  یافتم  که  با   از  در  که  بیر
تعجب  به  رس  تا  پای  سپهر  و  فرید  نگاه  کرد  و  دست  

 :فرید  را  گرفت 
 این  چه  وضعیه؟  -

سپهر  ب  تفاوت  و  بدون  مکث  به  طرف  ماشیر   رفت  و  
من  نیر   که  از  حضور  کت   در  اینجا  متعجب  بودم،  

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

نگاه  بیر   او  و  فرید  چرخاندم  و  فرید  رو  به  من  
 :گفت 

 !هست   نجات  امروزت  و  مدیون  کت   هست   -
همچنان  سوال  و  رسدرگم  نگاهشان  م کردم  و  او  

پشت  دستش  را  به  بیت   خوب  اش  کشید  و  درحال که  
 :به  خون  روی  دستش  نگاه  م کرد،  ادامه  داد 

-   ، اونا  به  من  گفته  بودن  م خوان  با  تو  چیکار  کی  
من  هرکاری  کردم  مانعشون  بشم  کوتاه  نیومدن  و  بعد  

از  اینکه  فهمیدم  تو  رو  آوردن  اینجا،  کت   آدرس  
 .سپهر  و  بهم  داد  و  این  شد  که  رس  بزنگاه  رسیدیم 

 
 پارت #۹۱

 
د،  نگاه  به  او  که   با  صدای  دا د  سپهر  که  صدایم  میر 

کنار  ماشیر   منتظرم  ایستاده  بود  انداختم  و  دوباره  به  
 :کت   نگاه  کردم  و  فورا  قدرشناسانه  گفتم 

،  تا  ابد  مدیونتم  -  !ممنونم  کت 
 .پوزخند  زد 

ه   - من  که  واسم  مهم  نبود  چ   به  رست  بیاد  .بهی 
،  هرکاری  کردم  به  خاطر  اون  بود   .مدیون  فرید  باش 
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م دانستم  این  حرف،  حرف  دلش  نیست  و  با  فریاد  
دوباره ی  سپهر،  بار  دیگر  تشکر  کردم  و  فورا  به  

طرفش  رفتم  و  به  محض  نشسی    به  راه  افتاد  و  میان  
 .گریه ای  که  از  رس  گرفته  بودم  به  حرف  آمدم 

وای  سپهر  اگه  تو  نرسیده  بودی،  اگه  فرید  بهت   -
 !خی   نداده  بود،  وای  خدا  من  خودمو  م کشتم 

ی  بیشی   نرفته  بودیم  که  روی  ترمز  زد  و   چندمی 
ب  حرف  پیاده  شد  .متعجب،  با  نگاه  دنبالش  کردم،  

چرخیدم  و  از  شیشه ی  عقب  او  را  دیدم  که  به  طرف  
فرید  که  در  حال  نشسی    در  ماشیر   بود  رفت  و  بعد  

  .از  کم  حرف  زدن،  برگشت 
 :کنارم  که  نشست  و  به  راه  افتاد  پرسیدم 

؟  -  چکارش  داشت 
در حالیکه  هنوز  ذره ای  از  عصبانیتش  کاسته  نشده  

ون  داد  و  صدایش  که  از  فرط  داد  و   بود،  نفسش  را  بیر
 :فریاد،  گرفته  و  خش دار  شده  بود  به  گوشم  رسید 

هرچند  از  اونم  دل  خوش   ندارم  چون  تو  دار  و   -
دسته ی  اون  پست  فطرته،  کت   رو  هم  که  باهاش  

ف  داشت  که   دیدم  دیگه  بدتر،  ول  خب،  اونقدر  رس 
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ب  ناموش  نکنه  و  همیر   که  من  و  خی   کرد،  نامردی  
 !بود  اگه  ازش  تشکر  نکنم،  تا  عمر  دارم  مدیونشم 

از  فکر  تهدید های  کامران،  که  ثابت  کرده  بود  
دست بردار  نیست  و  با  اتفاق  امروز  خشمگیر  تر  از  

قبل  شده  بود،  لرز  به  جانم  افتاد  و  فیر  فیر   کنان  
 :گفتم 

تازه  خودشم  به  خطر  اند اخت،  ندیدی  اون  آشغال   -
 چه  تهدید اب   م کرد؟ 

او  که  از  عصبانیت  سینه اش  باال  و  پاییر   م شد،  
د  و  گفت   :دندان هایش  را  روی  هم  فس 

ببینم  اصال  این  یارو  کیه؟  چرا  دست  از  رست   -
 برنم داره؟ 

اشک هایم  را  پاک  کردم  و  جریان  آن  روز  مزاحمتش  
در  دانشگاه  را  برایش  تعریف  کردم  .ماشیر   را  کنار  

خیابان  کشاند  و  به  محض  ایستادن،  کالفه  به  
 .موهایش  چنگ  زد  و  نگاهم  کرد 

بذار  یه  بار  برای  همیشه  این  و  بهت  بگم،  هر  پسی   -
که  به  قصد  مزاحمت  طرفت  اومد  و  باهات  هم کالم  

شد،  الزم  نکرده  بلبل  زبوب   کت   و  جوابش  و  بدی،  
ین  کار  توی  این  مواقع  ب  تفاوتیه،  با  این  ک ار  هم   بهی 
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ه  ب   کارش،  هم  تو  با  یه  کثافت   اون  ضایع  میشه  و  میر
 !پست فطرت  دهن  به  دهن  ن میش   .فهمیدی؟ 

ون  فرستاد  و  پس  از   رس  تکان  دادم  و  او  نفسش  را  بیر
د  و   لحظاب   سکوت،  رسش  را  میان  دست هایش  فس 

 .پیشاب  اش  را  به  فرمان  م کوبید 
وای  خدا  من  دارم  دیوونه  میشم …،  دارم  دیوونه   -

 !می شم 
رسش  را  فورا  برداشت  و  دستش  را  به  طرف  سوییچ  

 .برد  و  ماشیر   را  روشن  کرد 
من  تا  اینو  نکشم  دست  از  رسش  برنم دارم  .باید   -
م   .برگردم  تا  نرفته  !تا  خونشو  نریزم  آروم  نم گیر

 
 پارت #۹۲

 
قبل  از  حرکت،  هراسان  دستانش  که  از  خشم  

 :م لرزیدند  را  گرفتم  و  میان  گریه  التماسش  کردم 
سپهر  تو  رو  خدا  نرو،  تو  رو  خدا  کوتاه  بیا،  به   -

  حسابش  و  رسیدی،  تو  رو  قرآن  ولش  
 
اندازه ی  کاف

  که  نیفتاد،  پس  نذار  الک  آبرومون  
 
کن  دیگه،  اتفاف

 .بره  و  توی  دردرس  بیفتیم 
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ون  کشیدم   .ماشیر   را  خاموش  کردم  و  سوییچ  را  بیر
اون  کثافت  ارزش  نداره  دستت  و  به  خونش  آلوده   -

،  بخدا  با  فکرشم  دیوونه   کت   و  به  جاش  قصاص  بش 
 .میشم  سپهر 

 :با  مشت  به  پیشاب  اش  کوبید  و  فریاد  زد 
فکر  اینم  که  م خواست  با  تو  چکار  کنه،  من  و   -

 !دیوونه  م کنه 
 .نگاه  باراب  ام  خجالت زده  شد 

م دونم،  بهت  حق  میدم،  خودمم  دارم  دیوونه   -
 .میشم،  ول  بیا  تمومش  کنیم 

تهدیداش  و  ندیدی؟  منم  تموم  کنم  اون  دست بردار   -
 !نیست 

دم  اطمینان  نداشتم  و  به     که  میر 
 
هرچند  به  حرف

 :شدت  از  او  م ترسیدم،  اما  به  ناچار  گفتم 
مطمی    باش  با  بالب   که  تو  به  رسش  آوردی،  هیچ   -
کاری  نم کنه،  اونا  همش  یه  مشت  تهدید  تو  خال  

 .بود،  هیچ غلط  نم تونه  بکنه 
 :عاجزانه  ادامه  د ادم 

 !تو  رو  خدا  سپهر  ب  خیال  شو  -

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

ون  داد  و  دقایق   طوالب   سکوت  کرد  و   نفسش  را  بیر
پس  از  اینکه  به  راه  افتاد،  با  نگاه  به  ساعت  که  چهار  

ون  دادم  از   عص  را  نشان  م داد،  نفسم  را  آسوده  بیر
این  فکر  که  مادرجون  گمان  م کرد  در  دانشگاه  به  رس  
م برم  .و  خدا  را  شکر  کردم  که  ب از  هم  مجبور  نبودم  

 !برایش  دروغ  ببافم 
اهن  چهارخانه ی  آب   و  سفید  سپهر،  که   نگاه  به  پیر

منده  به   در  تنش  تکه  پاره  شده  بود  انداختم  و  رس 
 .حرف  آمدم 

معذرت  م خوام  سپهر،  بازم  به  خاطر  من  توی   -
دردرس  افتادی،  از  وقت   اومدم  اینجا  بجز  دردرس  

 …هیج  
 .درحال که  نگاهش  به  روبه رو  بود،  میان  حرفم  آمد 

نشنوم  این  حرفارو  !فقط  بهم  قول  بده  که  از  این  به   -
،  توی  هر  موردی  !هر  جا  هم   بعد  پخته تر  رفتار  کت 

که  چیر   مشکوگ  از  طرف  این  یارو  دیدی بدون  
معطل  بهم  خی   میدی،  قسم  م خورم  یه  بار  دیگه  

 !پیداش  بشه،  زنده اش  نم ذارم 
 

 پارت #۹۳
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اهنش  اشاره  کردم   .میان  گریه،  ”چشم  ”گ فتم  و  به  پیر

اینجوری  و  با  این  لباس  بری  خونه،  مادرجون  اینا   -
 .نگران  میشن 

د،  دنده  را  عوض  کرد   ب  آنکه  نگاهش  را  از  مقابل  بگیر
 :و  گفت 

م  بوتیک  لباس  برم دارم  -  .رس  راه  میر
سپس  نگاه  به  آینه  انداخت  و  دست   به  کبودی های  

  لبش  کشید 
 
 .زیر  چشم  و  پارگ

فقط  اینا  رو  نم دونم  چطور  توجیح  کنم،   -
 .حوصله ی  نگراب  های  مامان  و  ندارم 

منده تر  از  قبل  نگاهش  کردم   .آه  کشیدم  و  رس 
منده ام  -  !من  بازم  رس 

ی  بگوید  با  اخم  نیم نگاه  به  صورتم   ب  آنکه  چیر 
انداخت  و  من؛  لبخندی  تلخ  و  محو  روی  لبهایم  

نشست  و  میان  بارش  ب  وقفه ی  چشمانم،  میان  انبوه  
حس هاب   که  گریبانم  را  گرفته  بودند،  با  دلشوره  و  
،  و  عشق   که  میان  

 
م  و  کالفک ترس  و  اضطراب،  رس 

همه ی  حس هایم  بیگانه  بود  نگاهش  کردم،  ب  آنکه  
 .حت   لحظه ای  چشم  از  او  بردارم 
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به  خانه  که  رسیدیم،  برای  اینکه  متوجه  باهم  
بودنمان  نشوند،  من  داخل  شدم  و  او  هم  پس  از  

دقا یق   طوالب   در  کوچه  ماندن،  آمد  و  به  محض  
وارد  شدن  به  خانه،  مادرجون  و  باباجون  هردو  نگران  
به  طرفش  رفتند  و  او  که  عامل  حالش  را  درگیر  شدن  
  و  به  سخت   

 
با  چند  زورگیر  بهانه  کرده  بود،  با  کالفک

قانعشان  کرد  که  نیاز  به  تنهاب   دارد  و  به  اتاقش  
رفت  .از  آن  شب  لعنت   سپهر  به  رس دردی  وحشتناک  

گرفتار  شد  و  دو  روز  در  رختخواب  افتاد  و  تنها  من  
م دانستم  که  این  رسدردها  ناش   از  داد  و  فریادها  و  
 .فشار  روچ  و  عصت  ای  بود  که  متحمل  شده  بود 
  
 
صبح  روز  دوم،  من  که  تا  صبح  از  نگراب   و  دلتنک
برای  او  خواب  از  چشمانم  فراری  بود،  به  محض  

ون  رفی    مادرجون  برای  پیاده روی  که  به  توصیه ی   بیر
ول  باال  نیاز  به   ،  به  دلیل  فشار  خون  و  کلسی  دکی 

ون   تحرک  داشت  و  هروز  صبح  به  اتفاق  باباجون  بیر
ون  آمدم  .از  پنجره ی  پذیراب    م رفتند،  از  اتاق  بیر

ون  رفتنشان  که  مطمی    شدم   نگاهشان  کردم  و  از  بیر
 .فورا  به  اتاق  سپهر  رفتم 
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کنار  تختش  زانو  زدم  و  به  چهره ی  مردانه ی  غرق  در  
خوابش  چشم  دوختم  و  اشک هایم  رسازیر  شدند  با  

دیدن  کبودی های  صورتش  .دوست  داشتم  صورتش  
 . …را  بوسه  باران  کنم  و  ای  کاش  که  میشد 

ل  کرده  بودم  و  با  نگاه  به   به  سخت   خودم  را  کنی 
سینه اش  که  آرام  باال  و  پاییر   میشد  و  نفس های  
 .منظمش،  مطمی    شدم  که  غرق  در  خواب  است 

 
 پارت #۹۴

 
خودم  را  به  طرفش  کشاندم  و  لب هایم  را  به  پیشاب   
 .ملتهبش  چسباندم،  چشم  بستم  و  طوالب   بوییدمش 

اما  لحظاب   بعد  به  ناچار  عقب  کشیدم  و  باز  هم  
ه  شدم  به  ماه  ب  تکرارم   !خیر

کم  بعد  تکاب   خورد  و  آرام  چشمانش  را  نیمه باز  کرد،  
 .رسم  را  پیش  بردم  و  آه سته  صدایش  کردم 

 سپهر،  بیدار  شدی؟  -
 .کم  رسش  را  چرخاند  و  ب  حرف  نگاهم  کرد 

 حالت  خوبه؟  رست  بهی   شد؟  -
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ه  در  چشمانم  با  لبخندی  محو،   به  پهلو  چرخید  و  خیر
لب  زد  و  صداب   که  هنوز  کم  گرفته  بود  را  با  گوش  

 .جان  شنیدم 
نرم  لبای  تو  که  بهش  خورد  دردش  پر  کشید،   -

 !خوب   خوبم  اال ن 
لحظه ای  شوکه  نگاهش  کردم  و  از  اینکه  فهمیده  بود،  

مگیر   رس  به  زیر  انداختم   .رس 
خندید،  دست  گرمش  را  زیر  چانه ام  گذاشت  و  رسم  

را  باال  آورد  .دستم  را  گرفت  و  به  نرم  بوسید،  
انگشتش  را  نوازش گونه  پشت  دستم  م کشید  و  
ه  در   ب  آنکه  لب هایش  را  از  دستم  جدا  کند،  خیر

 .چشمانم  به  حرف  آمد 
شنیدی  میگن  ”اله  تب  کنم  شاید  پرستارم  تو   -

 باش  ”؟ 
 .با  لبخند  رس  تکان  دادم 

مصداق  االن  منه،  باور  کن  با  بوسه ی  تو  شفا   -
گرفتم  .دیشب  نیلو  اون  همه  آمپول  و  مسکن  به  نافم  

بست  ول  هیچ  فایده ای  نداشت  .م دوب   چرا؟  آخه  
 !پرستار  داریم  تا  پرستار 
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ببیر   نیلو  اومد  ا ینجا  راهش  ندی  ها  !بگو  بره  همون  
بیمارستانش  با  آمپول  و  قرص  و  دوا  به  جون  ملت  

بیفته،  من  خودم  یک  و  دارم  که  با  یه  بوسه  شفا  
 !میده 

 .لبخندم  عمیق تر  شد 
فقط  کاش  طوالب  تر  بود،  آخه  اینجوری  اثرش   -

ه   !بیشی 
بلندتر  خندیدم  و  با  چشمان  نم دارم  به  همه ی  

 ام  چشم  دوختم  و  پرسیدم 
 
 :زندگ

 واقعا  خوب  شدی؟  -
 آره  به  خدا،  باورت  نمیشه؟  -

رس  تکان  دادم  و  با  خنده ای  از  اعماق  وجودم،  
خوشحال  به  عزیزترینم  چشم  دوختم  و  لذت  بردم  از  

 !…کنار  او  بودن  و  مال  او  بودن 
 

*** 
 

 پارت #۹۵
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روی  تخت  دراز  کشیده  و  غرق  در  فکر،  با  چشمان  
  که  از  گوش  ام  در  ح ال  پخش  بود،  

 
بسته  به  آهنک

ده  بودم  و  مثل  تمام  این  مدت  که  پس  از   گوش  سی 
رفی    مادرجون  این ها  به  پیاده روی  صبح گاهیشان،  
سپهر  قبل  از  رفی    رس  کار  به  اتاقم  م آمد،  ب  قرار  

منتظرش  بودم  که  با  صدای  در،  ولوم  را  پاییر   آوردم  .
برخاستم  و  اجازه ی  ورود  که  دادم  داخل  شد  .در  را  
بست  و  با  گفی    صبح  به  خیر  روی  صندل  نشست  .

بلند  شدم  و  درحالیکه  موهایم  را  صاف  م کردم  به  
طرفش  رفتم  و  مقابلش  ایستادم  و  به  صورت  زیبایش  
که  رد  کبودی هاب   که  اکنون  بسیار  کم رنگ تر  از  قبل  

ه  شدم   .شده  بود  هنوز  هم  درش  نمایان  بود  خیر
؟  - ،  مادرجون  اینا  رفی    صبح  بخیر

رس  تکان  داد  و  بعد  از  کم  مکث،  آهسته  به  حرف  
 .آمد 

هست   راجع  به  صیغه،  توی  این  چندروز  از  چند   -
جاب   پرسیدم،  ول  هیچ کدوم  حارص   نیسی    بدون  

 .اجازه ی  پدر،  ما  رو  عقد  کی   
 .چهره ام  در  هم  رفت 

 خب  حاال  چکار  باید  بکنیم؟  -
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ه  نگاهم   چشمانش  را  ریز  کرد  و  لحظاب   با  لبخند  خیر
 :کرد  و  با  اشاره  به  ت خت  گفت 

 .برو  بشیر   که  وقت  نداریم  -
با  چشمان  گشاد  نگاهش  کردم  و  او  خندید،  آنگونه  

که  دندان های سفید  و  ردیفش  نمایان  شدند  و  
 .جذاب تر  از  همیشه  شد 

 !چرا  خشکت  زده؟  برو  دیگه  -
همچنان  در  جایم  خشک  شده  بودم،  برخاست  و  به  

طرف  تخت  هلم  داد  و  با  هم  لبه اش  نشستیم  و  
 :ناباور  لب  زدم 

؟  -  سپهر  چیکار  م خوای  بکت 
ون  کشید  و  در  حال  که   گوش   را  از  جیبش  بیر

 :مشغول  ور  رفی    با  آن  بود،  خندید 
 چته  دیوونه؟  چرا  اینقدر  ترسیدی؟  -

 .گوش   را  مقابلم  گرفت 
 .خودم  م خوام  صیغه  رو  بخونم  -

 :نفس  راحت   کشیدم  و  گفتم 
؟  مگه  تو  عاقدی  آخه؟  -  شوچ   م کت 

 .نه  عاقد  ن یستم،  ول  میشه  خودمونم  بخونیم  -
 !واقعا؟  -
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آره،  میشه  .کل  پرس  و  جو  کردم،  با  رضایت  قلت    -
 .هر  دو  طرف  همه  چ   حله 

 .گوش   را  تکان  داد 
 

 پارت #۹۶
 

می    صیغه  این  توئه،  من  که  خوندم  تو  فقط  بگو   -
  ”و  تمام  !فقط  قبلش  باید  مدت  محرمیت  و  

ُ
ت بل 

ر
“ق

مهریه  و  اینا  رو  مشخص  کنیم  حتما  .مدت  که  
 !مشخصه،  نود  و  نه  ساله 

 :متعجب  پرسیدم 
 نود  و  نه  سال؟  مگه  میشه؟  -

 .آره  دیگه،  یعت   تا  آخر  عمر،  تعییر   مهریه  هم  با  تو  -
 .لبخند  زدم 

 .من  مهریه  نم خوام،  فقط  تو  رو  م خوام -
ه  در  چشمانم  لب  زد   :با  عشق  خیر

،  وگرنه  عقد   - ی  مهر  کت  ول  عزیزم  باید  حتما  یه  چیر 
 !باطله 

 .خیل  خب،  یه  شاخه  گل  رز  -
 .با  لبخند  رس  تکان  داد 
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 بخونم؟  -
دم  .منتظر  ماندم  و   چشمانم  را  لحظه ای  روی  هم  فس 

دست هایم  از  شوق  و  هیجان   محرم  شدن  با  او،  
 .همگام  با  دلم  م لرزیدند 

وع  به  خواندن   گوش   را  مقابل  صورتش  گرفت  و  رس 
متت   عرب   کرد  و  به  پایان  که  رسید،  قلبم  از  اع ماق  

 .وجود  “قبلت  ”را  بر  زبانم  جاری  کرد 
قلبم  از  شدت  شادی  و  هیجان  تندتر  م کوبید  .به  

ه  شدیم  و  او  لب  زد   :هم  خیر
 !تا  ابد  مال  خودم  شدی  -

اشک  در  چشمانم  رقصید  و  جعبه ای  سفید  رنگ  و  
ون  کشید  و  درش  را  باز   زیبا  از  جیب  شلوارش  بیر

کرد  .گردنبد  طال  سفید  زیباب   که  پالکش  طرح  ا شک  
 هاب   سفید  مزین  شده  بود  

بود  و  دور  تا  دورش  با  نگیر 
را  مقابل  چشمانم  که  از  شوق  م باریدند  گرفت  و  

 .سپس  به  گردنم  آویخت 
م،   - مبارکت  باشه  عزیزم  .حلقه  که  فعال  نمیشد  بگیر

اون  باشه  به  وقتش  .این  و  گرفتم  که  همیشه  
 .همراهت  باشه  و  یادت  باشه  که  مال  خودم 
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ه  در  چشمانم  م کث  کرد  و  با  نگاه  که  از  اشک   خیر
د  لب  زد   :برق  میر 

دوست  دارم،  تا  لحظه ای  که  نفس  م کشم  دوست   -
 .دارم 

خودم  را  ب  خجالت  در  آغوشش  انداختم  و  این  
دومیر   باری  بود  که  در  این  مامن  جای  م گرفتم  .

عاشقانه  در  آغوشش  فرو  رفتم  و  با  پیچیده  شدن  
حصار  دستانش  به  دور  تنم،  باز  هم  به  آرا مش  

 .رساندم  مردی  که  اکنون  دیگر  مال  من  بود 
دقایق   بسیار  طوالب   را  بدون  حرف  در  آن  حالت  

ماندیم  و  سکوت  و  اشک  شوقمان،  خود  رسشار  از  
ناگفته های  عشق  عمیقان  بود  و  با  هر  تپش  قلبش  
خدا  را  برای  بودن  و  هدیه  دادنش  به  من،  ب  وقفه  

شکر  م کردم؛  برای  عشق   که  از  این  پس،  محرمم  
 ام 

 
 . …شده  بود  و  مرد  زندگ

 
*** 

 
 پارت #۹۷
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چشم  از  سقف  گرفتم  و  به  ساعت  گوش   که  هشت  
صبح  را  نشان  م داد  نگاه  کردم  .با  صداهاب   که  از  

  کردم  و  به  پهلو  چرخیدم  .
 
ون  م آمد،  کالفه  پوف بیر

لحظاب   گذشت  و  با  این  فکر  که  امروز  مادرجون  
این ها  قصد  رفی    به  پیاده روی  را  ندارند،  ب  قرار  
،  با  آن ها  که   ون  رفی   برخاستم  و  به  محض  بیر

 :آماده ی  رفی    بودند  مواجه  شدم  و  مادرجون  گفت 
م،  مادر  حاال  که  بیدار  شدی  اگه   - صبحت  بخیر  دخی 

 .م توب   یه  چای  دم  کن  تا  ما  برگردیم 
خانه   چشم  گفتم  و  بعد  از  اینکه  رفتند،  به  آشی  

ی  را  آب  کردم  و  روی  اجاق  گذ اشتم  .به   رفتم  و  کی 
خانه   قصد  بیدار  کردن  سپهر  به  راه  افتادم  و  از  آشی  
ون  نرفته،  با  این  فکر  که  دیشب  تا  صبح  را  با  هم   بیر

پیامک  حرف  زده  و  بیدار  مانده  بودیم،  دلم  نیامد  
خانه   بیدارش  کنم،  منصف  شدم  و  خودم  را  در  آشی  
ی  که  جوش  آمد  چای  را  دم  کردم  و   رسگرم  کردم  .کی 

ون  کشیدم  و  روی  اجاق   تابه  را  از  کابین ت  بیر
گذاشتم  .دستم  که  به  طرف  بطری  روغن  رفت،  با  

پیچیده  شدن  دست های  سپهر  به  دورم،  هیر   آرام  
 :کشیدم،  از  پشت  در  آغوشم  گرفت  و  آهسته  گفتم 
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 وای  …ترسیدم  سپهر،  گ  بیدار  شدی؟  -
ی  نگفت،  شال  از  رسم  افتاد  و  رسش  را  در  گودی   چیر 

وع  به  بوئیدن  کرد   .گردنم  فرو  برد  و  آرام  رس 
دستم  را  روی  ساعدش  که  از  روی  سینه ام  رد  شده  

بود،  گذاشتم  و  رسم  را  باال  آوردم  و  گونه ام  به  
گوشش  چسبید  .لبخند  زدم،  چشم  بستم  و  با  دست  

وع  به  نوازش  موهایش  کردم  .لحظاب   که   دیگرم  رس 
 .گذشت  اسمش  را  زیر  لب  زمزمه  کردم 

 سپهر؟  -
تکاب   به  رسش  داد  و  به  بوئیدن  و  بوسه هایش  ادامه  

 .داد 
 .االن  مادرجون  اینا  میان  ها  …برو  کنار  -

او  را  که  انگار  صدایم  را  نم شنید،  به  زور  از  خودم  
جدا  کردم  و  با  خنده  به  طرفش  چرخیدم  و  چشمان  

 .خمارش  را  نشانه  رفتم 
ی  بگو،  دلم  واسه  صدات  تنگ  شده  ها  -  !یه  چیر 

ون  داد  و  با  لبخند  به  طرفم  خم  ش د،   نفسش  را  بیر
پهلوهایم  را  گرفت  و  پیشاب  اش  را  به  پیشاب  ام  

 .چسباند 
 !عاشقتم  -
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 .قند  در  دلم  آب  شد 
نم دوب   وقت   مشغول  کار  دیدمت  چه  حس  خوب    -

 ...بهم  دست  داد 
ه  به  چشمانم  ادامه  داد   :لبخندم  عمیق تر  شد  و  خیر

 …یعت   میشه  یه  روزی  تو  خونه ی  خودمون  -
 

 پارت #۹۸
 

ش  که  از   دستانم  را  روی  سینه ا ش  گذاشتم  و  با  اسی 
رس  رسیدن  مادرجون  اینها  داشتم،  آرام  به  عقب  

 .هلش  دادم  و  میان  حرفش  آمدم 
چرا  نمیشه  عزیزم؟  االنم  مثل  یه  شوهر  خوب  بیا   -

بهم  کمک  کن  .پنیر  و  کره  و  عسل  و  از  توی  یخچال  
در  بیار،  تا  من  دو  تا  چای  بریزم  و  یه  صبحونه ی  

 .خوشمزه  بخوریم 
ه  به  چشمانم  خشکش  زده  بود   .بدون  حرف  و  خیر

 سپهر؟  شنیدی  صدامو؟  -
 :باز  هم  سکوت  کرد  و  با  خنده  و  حرص  ادامه  دادم 

 سپهر  حالت  خوبه؟  -
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چشمانم  گشاد  شدند،  دستم  را  مقابل  صورتش  تکان  
 .دادم  و  باالخره  خندید  و  به  حرف  آمد 

 بله  که  خوبم،  مگه  میشه  کنار  تو  باشم  و  بد  باشم؟  -
سپس  با  لحت   شاد  و  رسخوش،  صدای  جذاب  و  

وع  به  خواندن  کرد  خانه  پیچید  و  رس   .زیبایش  در  آشی  
 کوکه  کوکه  حالم،  آخه  عشقه  تو  دست  و  بالم  -

 …دل  تو  رو  م خواد،  میگن  شده  خوش  به  حالم   
به  کابینت  تکیه  دادم  و  با  خنده  و  شوق  نگاهش  

کردم  .در  حال  که  یک  چشمش  به  من  بود  و  
همچنان  م خواند،  به  طرف  یخچ ال  رفت  و  درش  را  

 .باز  کرد 
 شوچ   که  ندارم،  عشق  شوچ   رسش  نمیشه  -

 ...جوری  تو  رو  م خوام  هیچک  باورش  نمیشه   
م،  تکیه ام  را  از   با  لذت،  ب  آنکه  چشم  از  او  بگیر

کابینت  گرفتم  و  تخم مرغ ها  را  از  دستش  گرفتم  و  
 .سپس  فنجان ها  را  در  سیت   گذاشتم 

 …کوکه  کوکه  حالم،  آخه  عش  -
 !چ ه  عجب  !ما  یه  بار  اول  صبج  تو  رو  کوک  دیدیم  -
با  صدای  باباجون  دلم  فرو  ریخت،  سپهر  ساکت  شد  

ون   و  هردو  برگشتیم  و  به  او  که  کنار  مادرجون  بیر
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خانه  ایستاده  بودند  نگاه  کردیم  .با  هم  داخل   آشی  
شدند  و  سپهر  صندل  را  عقب  داد  و  با  خنده  پشت  

 .میر   نشست 
  !بابا  حاال  مگه  بده  حالم  خ وب  باشه  اول  صبج  -
نان  سنگک  که  دستش  بود  را  روی  میر   گذاشت  و  

 .مقابل  سپهر  نشست 
نه  چرا  بد  باشه؟  فقط  تعجب  کردم  .آخه  همیشه   -

،  تا  چند  ساعت  عیر   قاتال   از  خواب  که  پا  میش 
 .بهمون  نگاه  م کت  

 .سپهر  تکه ای  از  نان  را  کند  و  خندید 
 .ناراحتیر   م خواین  االنم  مثل  قاتال  نگاه تون  کنم  -

سپس  چهره اش  را  خواب آلود  و  خشن  کرد  .یک  
ابرویش  را  باال  داد  و  با  خباثت  نگاهش  را  بیر   باباجون  

 .و  مادرجون  که  میانشان  نشسته  بود  چرخاند 
با  خنده ی  هردو  سپهر  هم  خندید  و  فورا  رسش  را  به  
طرف  من  چرخاند،  گازی  به  تکه  ناب   که  در  دستش  

 :بود  زد  و  گفت 
؟  -  ابرو  کتلت   پس  چ   شد  این  چاب 

آخرین  فنجان  را  در  سیت   گذاشتم  و  آن  را  باال  آوردم  
 .و  با  چشم  به  آن  اشاره  کردم 
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با  خنده،  به  دور  از  چشم  آن ها  نامحسوس  چشمک  
 .زد  و  به  طرف  میر   چرخید 

  که  آماده  کرده  بودم  را  
 

سیت   چای  و  سپس  تخم مرع
روی  میر   گذاشتم  و  کنار  او  که  در  راس  میر   نشسته  
بود  جا ی  گرفتم  و  با  لذت  مشغول  خوردن  صبحانه  

 . …شدیم 
 

*** 
 

 پارت #۹۹
 

لقمه ای  به  دهان  گذاشتم  و  به  سپهر  که  مقابلم  
نشسته  و  مشغول  خوردن  شام  بود،  چشم  دوختم  .

امشب  هر  دو،  بدون  مادرجون  و  باباجون  که  رسمای  
هوا  را  بهانه  کرده  و  همراهمان  نیامده  بودند،  به  

دربند  آمده  بودیم  و  در  کن ار  یکدیگر  شادتر  هر  زماب   
م خندیدیم  و  از  هر  دری  م گفتیم  .به  پشت   تخت  

تکیه  دادم  و  لحظه ای  با  چشمان  بسته  به  صدای  
رودخانه ای  که  از  کنارمان  م گذشت  و  خنکایش  را  به  

دم  و  این  حس  در   ما  م بخشید،  با  لذت  گوش  سی 
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کنار  عزیزترینم  نهایت  لذت  و  خوشبخت   بود  برایم  .
ه   چشم  باز  کردم  و  دوباره  به  چهره ی  جذابش  خیر

شدم  و  با  هر  نگاه  خدا  را  مدام  برای  داشی    و  در  
کنارش  بودن  شکر  م کردم  و  سپاسگزار  او  بودم  و  

هر  کش  که  وسیله  شده  بود  تا  من  او  را  داشته  
 .باشم 

مادرم،  که  با  رفتنش  او  را  به  من  بخشید  و  دیگر  مثل  
قبل  از  او  دلگیر  نبودم  .داب   سعید  که  دوست  بابا  
بود  و  به  وسیله ی  او  آشناب   مامان  مینا  و  بابا  رقم  

خورد  .مامان  که  برادری  چون  سپهر  داشت؛  و  حت   
،  که  اگر  او  نبود  شاید  من  هیچ گاه  دیدم  نسبت   کت 
به  سپهر  تغییر  نم کرد  و  اکنون  این  خوش   و  لذت  

 . ...وافر  و  عشق  آتشیر   از  آن  من  نبود 
پس  از  خوردن  شام  برخاستیم  و  قدم  زنان  در  هوای  

خنک  بهاری  به  راه  افتادیم  .سپهر  مدام  برایم  
د  و  صدایش  در  کنار  زمزمه ی  آرام   عاشقانه  حرف  میر 
آب،  جذاب تر  از  هر  زماب   به  گوش  م رسید  .دست  
  
 

در  دست  هم،  آرام  میان  آن  همه  همهمه  و  شلوع
قدم  برم داشتیم  و  دعا  م کردم  که  این  باهم  بودن  و  

حس  نابمان  هیچ گ اه  پایاب   نداشته  باشد  .و  چقدر  
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  بود،  اولیر   تفریــــح  دو  
ین  و  به  یادماندب  برایم  شیر

نفره مان  پس  از  محرم  شدن  .خوردن  شام  در  کنار  
رودخانه  و  رسمای  بهاری  لذت بخشش،  خوردن  

لواشک  و  آلوچه های  رنگارنگ  و  خوشمزه ای  که  زیر  
نور  چراغ ها  بیشی   دل  م بردند،  شیطنت هایمان،  

خنده های  بلند  و  از  ته  دل  و  تنهاب   و  از  هردری  حرف  
 .زدنمان 

و  آن  شب  آنجا  برایم  به  یادماندب  تر  شد  که  در  راه  
بازگشت  قبل  از  رسیدن  به  خانه،  سپهر  ماشیر   را  در  
کوچه ای  خلوت  و  تاریک  کشاند  .متعجب  برگشتم  و  

 .نگاهش  کردم 
 اینجا  کجاست؟  چرا  موندی؟  -

ماشیر   را  خاموش  کرد  و  به  طرفم  چر خید  .نیم  از   
ون  به  داخل   چهره اش  زیر  نور  بسیار  اندگ  که  از  بیر

 .م تابید  را  به  سخت   م دیدم 
تو  خونه  که  نمیشه …؛  م خوام  اینجا  یه  کم  باهم   -

 …تنها  باشیم 
دلم  لرزید  و  لبخند  روی  لبم  نشست  .مکت   کرد  و  

 :ادامه  داد 
 …منظورم  اینه  که  -
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دوباره  مکث  کرد  و  من  که  خوب  م دانستم  چه  
م خواهد،  قبل  از  اینکه  دوباره  به  حرف  بیاید،  

 .ب  خجالت  خودم  را  به  طرفش  کشاندم 
 

 پارت #۱۰۰
 

وع  به   دست هایم  را  به  گردنش  آویختم  و  رس 
بوسیدنش  کردم  .دست های  گرمش  حصار  تنم  شدند  

 .و  آتش  جانم  را  دو  چندان  کرد 
م بوسیدیم  …با  ولع  م بوسیدیم  و  طعم  عشق  را  از  

اب  شویم   .لب های  هم  م چشیدیم،  ب  آنکه  سیر
دستانش  را  دو  طرف  صورتم  گرفت  و  ب  آنکه  
لب هایمان  از  هم  جدا  شوند،  نجوای  دوستت  

دارمش،  هر  چند  لحظه  یکبار  به  گوش  م رسید  .
دیوانه وار  اشک  شوق  م ریختیم،  شادمانه  

م خندیدیم  و  با  ولع  به  رس  و  صورت  هم  بوسه  
م زدیم  و  تمام  آن  دقایق   که  در  آنجا  بودیم  و  هر  

کدام  برای  اولیر   بار  در  آن  تاریک  و  روشن،  بوسه ی  
ین  و   ین  عشق  را  باهم  تجربه  م کردیم،  بهی  شیر

 ام  رقم  خورد  و  صد  افسوس  
 
زیباترین  لحظات  زندگ
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که  دیری  نپایید  و  خاطراتم  آرزو  شدند …،  آرزوهاب   
 !…از  جنس  محال 

 
*** 

 
ه  بودم  و  با  ذوق  به   به  لب تاب  خیر

ین ز باب  های  ”سابیر   ”برادر  پنج ساله ی   شیر
فرانسوی ام  که  به  سخت   و  با  لهجه ی  شدید،  فارش  
د،  گوش  م کردم  و  کم  بعد،  مامان  او  را   را  حرف  میر 
 .بوسید  و  موهای  مشک  و  موج دارش  را  به  هم  ریخت 

 .بسه  دیگه  وروجک،  بذار  منم  حرف  بزنم  -
 :و  کم  خود  را  پیش  کشید  و  پرسید 

ی؟  مشکل  نداری   - هست   دکی   قلب ت  و  منظم  میر
 که؟ 

و  او  نم دانست  که  قلب  من  این  روزها،  شادترین  و  
 !سالم ترین  قلب  جهان  بود 

 .خوبم  مامان،  نگران  نباش  مشکل  ندارم  -
ی  بگوید،  صدای  مادربزرگ  و   تا  خواست  چیر 

 :پدربزرگم  را  شنیدم  و  پرسیدم 
 ماماب   و  باباجون  اونجان؟  -
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رسی  تکان  داد  و  طره ای  ا ز  موهای  لخت  و  بلوندش   -
 :را  پشت  گوش  زد  و  گفت 

 .آره  سالم  م رسونن  -
من  که  م دانستم  این  حرفش  مصلحت   است،  ب  آنکه  

برعکس  همیشه  از  رسدی  و  ب  مهری شان  نسبت  به  
مت   که  بچه ی  تنها  فرزندشان  بودم  گله  کنم،  لبخند  

 .زدم 
 .شمام  سالم  برسون  -

 :مکت   کرد  و  مشکوک  پرسید 
ی ه؟  -  !هست   خی 
ی؟  -  نه،  چه  خی 

 .لبخند  زد  و  چشمانش  را  ریز  کرد 
جدیدا  یه  کم  عوض  شدی …،  خوش  اخالق تر   -

 .شدی 
 .خندیدم  و  دستم  را  زیر  چانه ام  زدم 

 .من  همیشه  خوش  اخالق  بودم  مامان  جون  -
 .خندید 

 …صد  البته  -
و  تا  خواست  ادامه  دهد،  سابیر   که  مدام  روی  مبل  

م پرید،  با  رس  و  صدا  و  شیطنت،  م وهایش  را  به  هم  
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ریخت  .مامان  داد  زد  و  او  که  انتظارش  را  نداشت،  
ه  شد  و   سکوت  کرد  و  انگشت  به  دهان  به  مامان  خیر

وع  به  حرف  زدن  کرد،  او  هم  دوباره   تا  دوباره  رس 
وع  به  پریدن  و  رس  و  صدا  و  به  هم  ریخی    موهای   رس 

 .مامان  کرد 
دلم  برای  شیطنت هایش  رفت  و  با  خنده  نگاهش  

وع  به     کرد  و  ب  خیال  رس 
 
کردم  .مامان  هم  پوف

 . ...خندیدن  کرد 
 

 پارت #۱۰۱
 

دقایق   بعد  که  مکالمه مان  به  اتمام  رسید  و  تماس  را  
 .قطع  کردم،  در  باز  شد  و  سپهر  داخل  شد 

ون   - چیه؟  به  چ   م خندی؟  صدای  خنده هات  تا  بیر
 .میاد 

دم  -  .با  مامان  و  داداشم  حرف  میر 
و  در  حال  که  در  جست و جوی  عکس  س ابیر   در  

 :لب تاب  بودم،  پرسیدم 
؟  -  باباجون  اینا  رفی  

 .رس  تکان  داد  و  من  لب تاب  را  به  طرفش  چرخاندم 
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ین  زبونه  -  .سپهر  ببیر   چقدر  بانمکه  .خیل  شیر
دستانش  را  لبه ی  میر   گذاشت  و  به  طرف  لب تاب  

 :خم  شد  و  من  ادامه  دادم 
یعت   میشه  ما  هم  یه  روزی  بچه ی  به  این  بانمک  و   -

  داشته  باشیم؟ 
 
 قشنک

لبخندش  پررنگ تر  شد،  چشم  از  عکس  گرفت  و  در  
 .همان  حالت  نگاهم  کرد 

بچه ای  که  تو  مامانش  باش   زیباترین  بچه ی  دنیا   -
 !میشه 

در  دلم  قند  آب  شد  از  فکر  مادر  بچه ی  او  شدن  و  با  
 :خنده  جواب  دادم 

 .و  البته  پدری  به  جذاب   شما  هم  داشته  باشه  -
 .ابروهایش  را  باال  داد  و  خندید 

 !اون  که  صد  البته  -
سپهر  از  االن  گفته  باشم  ها  …من  چهارتا  بچه   -

م خوام  .دوتا  پس،  دوتا  دخی   .م خوام  مثل  
 ...مادرجون  اینا  دورمون  شلوغ  باشه،  پر  از  بچه  و  نوه 

 .دست هایم  را  ذوق زده  به  هم  کوبیدم 
 !وای  …فکر  کن  -
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ه  به   ،  خیر دستم  را  مقابل  او  که  همچنان  روی  میر 
 .چ شمانم  خم  مانده  بود،  تکان  دادم 

؟  نکنه  بچه  دوست   -
 
ی  نمیک کجاب   سپهر؟  چرا  چیر 

 !نداری؟ 
 .صاف  ایستاد  و  ب  صدا  خندید 

چرا  اتفاقا  بچه  خیل  دوست  دارم،  مخصوصا  طرز   -
 .تهیه شو 

لحظه ای  چشمانم  درشت  شدند،  باخنده  چشم  غره  
 .رفتم  و  بلند  خندید 

از  روی  صندل  برخاستم،  میر   را  دور  زدم  و  مقابلش  
 .ایستادم 

میگم  ول  تا  من  درسم  تموم  بشه  و  عروش  کنیم  و   -
بخوایم  بچه دار  شیم،  چهارمیش  و  فکر  کنم  توی  

  باید  به  دنیا  بیارم  .دیر  نمیشه  به  نظرت؟ 
 
 پنجاه  سالک

 .با  شیطنت  لبخند  زد 
 

 پارت #۱۰۲
 

 …به  نظر  من  که  نه،  ول  اگه  شما  خیل  عجله  داری  -
 :با  اشاره  به  تخت  اد امه  داد 
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بفرمایید  دراز  بکشید،  من  درخدمتم  تا  اولیش  رو   -
 .همیر   االن  تولید  کنیم 

 .بلند  خندیدم 
 !وای  سپهر  خیل  پرروب   -

فاصله ی  بینمان  را  پر  کرد  و  در  آغوش  گرفتم  .
موهایم  را  پشت  گوشم  زد  و  پیشاب  اش  را  به  پیشاب  ام  

 .چسباند 
تو  چهارتا  بچه  م خوای  اونوقت  من  پرروام؟  نکنه   -

 فکر  کردی  م خوایم  گرده  افشاب   کنیم؟ 
در  حال  که  به  طرف  تخت  هلم  م داد،  خندیدم  و  از  

 .دستش  فرار  کردم  و  به  پذیراب   رفتم 
 :دنبالم  دوید  و  گفت 

؟  - ؟  چرا  فرار  م کت   کجا؟  مگه  بچه  نم خواست 
در  حال  که  م دویدم،  باخنده  رسم  را  به  طرفش  

 .چرخاندم 
 !چرا  م خوام،  ول  ا الن  نه  -

رسخوش  به  دنبال  هم  م دویدیم،  جیغ  م کشیدم،  
دم  و  از   م خندیدیم  و  دور  تا  دور  پذیراب   را  میر 

دستش  فرار  م کردم  .لحظه ای  پایم  به  میر   گرفت  و  
قبل  از  به  زمیر   خوردن،  دستم  را  به  مبل  بند  کردم  و  
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دوباره  ایستادم  و  باز  هم  فرار  کردم  .به  طرف  
م  انداخت  و  به   خانه  که  م رفتم،  با الخره  گیر آشی  

خانه  و  اپن  بود   ستوب   که  میان  ورودی  آشی  
ی  بگویم،  لب هایم  را   چسباندم  و  تا  خواستم  چیر 

بست  و  مشغول  بوسیدنم  شد  .از  همان  بوسه هاب   
که  آتش  جانم  را  شعله ورتر  م کرد  .هردو  آرام  

گرفتیم  .بوسه اش  طوالب   شد  و  غرق  در  دنیای  
عاشقانه مان  بودیم،  که  با  صدای  قدم هاب   از  پشت  

در،  رساسیمه  از  هم  جدا  شدیم  .سپهر  عقب  کشید  
و  با  فاصله  کنارم  ایستاد  .صدای  تپش های  قلبمان  را  
به  وضوح  م شنیدیم  .وقت  برای  فرار  تنگ  بود  و  با  

ه  شدیم   هم  به  دری  که  کلید  در  قفلش  م چرخید  خیر
و  به  لحظه  نکشید  که  مادرجون  داخل  شد  .با  چند  
قدم  خودم  را  به  طرفش  رساندم،  دست  لرزانم  را  به  

جاکفش   بند  کردم  و  تا  دهان  باز  کردم،  سپهر  نزدیک  
 :آمد  و  پرسید 

؟  -  پس  چرا  برگشتیر 
نگاه  موشکافانه ی  مادرجون  روی  هردویمان  چرخید  و  

   گونه هایم  را  دوچندان  کرد 
 

 .رسچ   و  داع
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باالخره  نگاه  که  که  برایم  به  اندازه ی  یک  ساعت  
گذشت  را  گرفت  و  کفش هایش  را  در  جاکفش   

 .گذاشت 
سینا  زنگ  زد،  قرار  شد  بیاد  اینجا  ماهم  برگشتیم  . -

 تو  چرا  نرفت   رسکار؟ 
م  .بابا  کو  پس؟  -  حال  نداشتم  بعدازظهر  میر

دوباره  نیم نگاه  مشکوک  به  من  انداخت،  از  کنارم  
گذشت  و  درحالیکه  چادرش  را  از  رس  برم داشت،  به  

 .طرف  اتاقشان  به  راه  افتاد 
 .داره  میاد  -

 
 پارت #۱۰۳

 
او  که  به  اتاق  رفت،  با  چهره ای  در  هم  و  مضطرب  به  

 :سپهر  نگاه  کردم  و  آهسته  لب  زدم 
 .وای  آبرومون  رفت  .فکر  کنم  فهمید  -

سپهر  باخنده  انگشتش  را  مقابل  بیت  اش  گرفت  و  با  
 .چشم  به  موهایم  اشاره  کرد 

متعجب  دستم  را  به  موهایم  کشیدم  و  تازه  متوجه  
رس  بره نه ام  شده  بودم،  مت   که  مثال  در  حضور  
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سپهر  همیشه  حجاب  داشتم  .و  تازه  دلیل  نگاه های  
 .مادرجون  را  فهمیده  بودم 

آه  از  نهادم  برخاست  .ماندن  در  آنجا  را  جایز  ندیدم  و  
  .قبل  از  آمدن  مادرجون،  فورا  به  اتاقم  رفتم 

کالفه  بودم  و  همه ی  حال  خوشم  دود  شد  .روی  نگاه  
کردن  به  مادرجون  را  نداشتم  و  احساس  م کردم  همه  

چیر   را  فهمیده  بود  و  با  یادآوری  نگاهش  همه ی  تنم  
 .م لرزید 

کم  بعد  که  داب   سینا  آمد  و  من  همچنان  کالفه  در  
 :اتاق  م چرخیدم،  سپهر  پیام  داد 

ون  دیگه  -“  ”.بیا  بیر
 ”.از  مادرجون  خجالت  م کشم  -“

،  ب  خیال  باش  و  همیر    -“ الزم  نیست  خجالت  بکش 
ون   ”.االن  بیا  بیر

دم  و  بعد  از  کشیدن  یک   گوش   را  در  مشتم  فس 
نفس  عمیق،  با  این  فکر  که  باالخره  باید  با  او  روبه رو  

ش  با   م شدم،  از  اتاق  خارج  شدم  و  بعد  از  احوالی 
داب   که  دمغ  به  مبل  تکیه  داده  بود،  خواستم  کنارش  

 :بنشینم  که  مادرجون  گفت 
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مادر  قربون  دستت،  حاال  که  رس  پاب   دو  تا  چاب    -
 .واسه  داب  هات  بریز  بیار 

خیل  کم  پیش  م آمد  که  سپهر  را  داب  ام  خطاب  کند،  
آن  هم  زماب   بود  که  در  کنار  دیگر  نوه هایش  قرار  

سم  از  این  حرف  مادرجون،   م گرفتم  .درحالیکه  اسی 
که  مطمی    بودم  عمدا  کلمه ی  داب   را  به  کار  م برد  

بیشی   شده  بود،  سع  کردم  ب  تفاوت  باشم  و  
 :پرسیدم 

 شما  و  باباجون  نم خورین؟  -
 .نه  مادر،  ما  تازه  خوردیم  -

رسی  تکان  دادم  و  با  نیم نگاه  به  سپهر  که  رسش  در  
خانه  رفتم  و  تا  مشغول   گوش   بود،  دمغ  به  آشی  

ریخی    چای  شدم،  با  صدای  تیک  گوش   آن  را  که  
 .روی  کابینت  گذاشته  بودم  برداشتم 

 اخماتو  باز  کن  عزیزم  -“
دوتا  چای  دبش  هم  بردار  بیار  واسه  شوهر  و  

 ”برادرشوهرت 
 

 پارت #۱۰۴
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چهره ام  باز  شد،  لبخند  روی  لبم  نشست  و  با  سنگیت   
نگاهش  رس  بلند  کردم  و  به  او  که  پا  روی  پا  انداخته  و  

ه  به  من  با  لبخندی  محو  دستش  را  به  چانه  زده   خیر
بود،  نگاه  کردم  و  لحظه ای  بعد  مشغول  ریخی    چای  

ش دم  .به  پذیراب   که  رفتم،  سیت   را  روی  میر   گذاشتم  .
کنار  داب   نشستم  و  در  جواب  باباجون  که  راجع به  

 :دادگاه  امروزشان  پرسیده  بود،  گفت 
از  صبح  تا  حاال  عالفم  کردن  توی  دادگاه،  آخرشم   -

 .نیومد 
 .مادرجون  تکیه  از  مبل  گرفت  و  خود  را  جلوتر  کشید 

 .مادر  تو  رو  خدا  کوتاه  بیا  و  ب رگرد  رس  زندگیت  -
ون  داد  و  او  ادامه  داد  ،  نفسش  را  بیر ه  به  میر   :داب   خیر

 …دیشب  مادر  نگار  بهم  زنگ  زد  -
فورا  نگاهش  را  به  مادرجون  دوخت  و  میان  حرفش  

 :آمد 
 جوابش  و  ندادی  که؟  -
 چرا  جواب  ندم  مادر؟  -

  کرد  و  کالفه  نگاهش  را  به  اطراف  چرخاند 
 
 .داب   پوف

نن  جواب   - االن  یک ماهه  که  دارن  به  خودم  زنگ  میر 
 .نمیدم 
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 :این بار  باباجون  با  حرص  گفت 
خب  چرا  آخه؟  جواب  بده  ببیر   چ   میگن  .امان  از   -
 .تو  که  وقت   رس  لج  بیفت   هیچک  جلودارت  نیست 

 :داب   رو  به  مادرجون  کالفه  پرسید 
؟  -  حاال  چیکار  داشی  

ه  .م خواد  برگرده   - م گفت  نگار  نم خواد  طالق  بگیر
 .رس  زندگی ش 

  گرفته  و  شده  پوست  و  استخون  .زن  
 
گفت  افسدگ

بیچاره  هزارتا  خواهش  و  تمنا  کرد  تا  تو  رو  از  
 .تصمیمت  منصف  کنیم 

داب   به  فکر  فرو  رفت  و  لحظاب   در  سکوت  گذشت  .
با  سنگیت   نگاه  سپهر  که  این بار  برعکس  همیشه  
ی  نم گفت   سکوت  کرده  بود  و  در  این  باره  چیر 

نگاهش  کردم  و  با  صدای  م ادرجون،  فورا  نگاهم  را  
 .دزدیدم 

 خب  چیکار  م کت   مادر؟  -
 :و  باباجون  ادامه  داد 

سینا  حاال  که  اون  پشیمون  شده،  توام  کوتاه  بیا  و   -
زندگیت  و  به  هم  نریز  .االن  چندماهه  که  اینطوری  

 زندگیت  به  هم  ریخته  و  ب   رس  و  ساموب  …؟ 
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پس  از  کل  التماس  و  نصیحت  باباجون  و  مادرجون  
 اش،  باالخره  داب   سکوتش  را  

 
برای  حف ظ  زندگ

 .شکست  و  آرام  به  حرف  آمد 
خیل  خب،  اگه  نم خواد،  مشکل  نیست  م تونه   -

وط  .اگه  قول  بده  اون   ط  و  رس  برگرده  منتها  با  رس 
ی  که  من  م خوام  باشه  و  دست  از  اون  ادا  و   چیر 

 .اطواراش  برداره،  م تونه  برگرده 
 .باباجون  خدا  را  شکر  کرد  و  مادرجون  خن دید 

نم  بهشون  میگم  -  .پس  من  همیر   امروز  زنگ  میر 
نه  مامان  نم خواد،  خودم  بهش  میگم،  م خوام   -

 .باهاش  اتمام  حجت  کنم 
با  خوشحال  رس  تکان  داد،  از  جا  برخاست  و  سیت   را  

 .برداشت 
 .چاییت  رسد  شد  مادر،  برم  عوضش  کنم  -

او  رفت  و  من  که  در  حضورش  جرات  رس  بلند  کردن  
ه  به  من  بود،  نگاه   نداشتم،  به  سپ هر  که  هنوز  هم  خیر
کردم  و  با  یاد  اتفاق  و  شیطنت های  لحظاب   پیشمان،  

 . ...لبخند  روی  لبم  نشست 
 

 پارت #۱۰۵
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آن  روز  گذشت  و  من  کم کم  نگاه  مادرجون  را  فراموش  

کردم  و  او  هم  رفتارش  مانند  قبل  شده  بود  .
روزهایمان  م گذشتند  و  در  کنار  هم،  رسمست  از  

ین  و  دنیای  یواشک   زن  و  شوهریمان،   عشق  شیر
ی  م کردیم  .شب  هنگام  که  هرکدام  به   روزگار  را  سی 

اتاق هایمان  م رفتیم،  به  محض  دراز  کشیدن  تنها  
ی  که  نادیده اش  م گرفتیم  خواب  بود  و  تمام   چیر 
شب  را  غرق  در  پیامک ها  و  حرف های  عاشقانه  و  

خنده های  مستانه  به  صبح  م رساندیم،  ب   آنکه  حت   
ل حظه ای  چشم  روی  هم  بگذاریم  و  با  روشن  شدن  

هوا،  لحظه ها  را  م شمردیم  برای  تنها  زماب   که  
م توانستیم  در  نبود  مادرجون  این ها  باهم  خلوت  

 . ...کنیم 
درست  مثل  آن  روز  صبح  که  تازه  به  خواب  رفته  

بودم  و  با  صدای  بسته  شدن  در  و  خروج  باباجون  
این ها  چشم  باز  کردم،  فورا  از  تخت  پاییر   پریدم  و  به  
اتاق  سپهر  رفتم  .آرام  داخل  شدم  و  پشت  به  در،  به  
او  با  زیرپوش  و  شلوارگ  مشک،  دمر  خوابیده  و  غرق  
خواب  بود  نگاه  کردم  .با  چند  قدم  خود  را  به  تختش  
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که  نزدیک  در  بود،  رساندم  .کم  خم  شدم  و  بازوی  
دم  و  تکان  دادم   .برهنه اش  را  فس 

 .سپهر  پاشو  -
 .دوباره  تکانش  دادم 
 .باتوام  پاشو  دیگه  -

چشمانش  را  خواب آلود  باز  کرد  و  ب  حرف  نگاهم  
 .کرد 

ه  -  .سپهر  پاشو  دیگه  حوصله ام  رس  میر
چرخید،  به  پشت  خوابید  و  با  یک  حرکت  ناگهاب   

 .دستم  را  کشید  و  رویش  افتادم 
شوکه  به  چشمان  بسته  و  صورت  آرامش  نگاه  کردم  و  

به  قصد  برخاسی    عقب  کشیدم  .دست ها یش  را  
 .پشتم  گذاشت  و  اجازه ی  برخاسی    نداد 

نزدیک  بودیم،  آنقدر  نزدیک  که  تنها  فاصله ی  بینمان  
لباس  تنمان  بود  و  این  اولیر   باری  بود  که  در  تمام  این  

 .مدت،  این  حجم  از  نزدیک  را  تجربه  م کردیم 
زیرلب  و  لرزان  اسمش  را  زمزمه  کردم  .دستش  را  

پشت  گردنم  گذاشت،  چشمانش  را  باز  ک رد  و  صدای  
 .آرام  و  دورگه اش  به  گوش  رسید 

 چیه؟  یادت  رفته  زن  و  شوهریم؟  -
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 …زن  و  شوهریم،  ول  -
  نمیفته  .با  اینکه  زنم،  ول  منم   -

 
نگران  نباش،  اتفاف

ی  پیش  بیاد  ایطمون  چیر   .دوست  ندارم  باتوجه  به  رس 
 

 پارت #۱۰۶
 

آرام  گرفتم،  رسم  را  در  گودی  گردنش  فرو  بردم  و  
پیشاب  ام  را  به  بالشتش  که  بوی  عطرش  را  به  مشامم  

 .رساند،  چسباندم 
لحظاب   که  گذشت،  رسم  را  بلند  کرد  و  با  نگاه  که  

ه  به  چشمانم  لب  زد   :دلم  را  لرزاند،  خیر
 .دوست  دارم  عزیزدلم  -

لبخند  روی  لبم  نشست  و  دوباره  رسم  را  فرو  بردم،  
وع  به  نوازش  موهایم  کرد  و  من  که  میان  بهشت   رس 

بازوانش  به  آرامش   رویاب   رسیده  بودم،  دعا  م کردم  
 .که  ای  کاش  همیشه  در  همیر   حال  م ماندم 

نم دانم  چقدر  گذشت  که  دوباره  رسم  را  باال  آورد  و  
چشمان  تب  دارش  را  ابتدا  به  چشمان  شیدایم  و  

  لبهایش  را  به  
 

سپس  به  لبهایم  دوخت  و  بازهم  داع
 .کامم  کشاند 
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ب  آنکه  از  هم  جدا  شویم  چرخیدیم،  جایمان  با  هم  
عوض  شد  و  در  جای  گرمش  آرام  گرفتم  .بازوانش  را  

دم  و  در  همان  حال  از  خدا   میان  دستهایم  م فس 
م خواستم  که  هیچ گاه  این  آغوش  امن  را  از  من  

د  .ناخودآگاه  دلم  به  شور  افتاد  .اشک هایم  جاری  نگیر
شدند  و  از  میان  موهایم  راه  گرفتند  و  به  گوش هایم  

 .رسیدند 
متوجه  گریه ام  که  شد،  رسش  را  عقب  کشید  و  آرام  و  

 :متعجب  لب  زد 
؟  !چته؟  -  !هست   داری  گریه  م کت 

از  پس  اشک هایم،  با  نگاه؛  چشمانش  را  بلعیدم  و  
 :گریان  گفتم 

خیل  دوست  دارم  سپهر  .اگه  یه  روزی  از  هم  جدا   -
م   !بشیم،  اگه  یه  روزی  نداشته  باشمت،  من  م میر

 .لبخند  زد  و  اشک  در  چشمانش  رقصید 
مگ ه  قراره  از  هم  جدا  بشیم؟  بهت  قول  میدم   -

،  تا  زماب   که  نفس  م کشم  تنهات  نم ذارم،   هست 
  
 
جونمم  پای  تو  و  عشقت  میدم  .با  عشقت  زندگ

م   !م کنم  و  با  عشقت  م میر
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اشک های  داغ  و  سوزناکم  ب  وقفه  م باریدند  و  با  
عشق  به  چشمان  خیس  هم  چشم  دوختیم  .

اشک هایم  را  پاک  کرد  و  گونه های م  را  با  رسانگشتانش  
 .نوازش  کرد 

گریه  نکن  دیگه  …تو  که  م دوب   طاقت  دیدن   -
 !اشک هاتو  ندارم،  بسه  دیگه  عزیزم 

لبخند  زدم  و  دوباره  اشک هایم  را  پاک  کرد  .خندیدم  
و  بر  جای  جای  صورتم  بوسه  نشاند  و  باز  هم  پر  

 .شدم  از  حس  امید  و  شادی 
لب هایم  را  به  بازی  گرفت  و  دوباره  غرق  آغوش ش  
شدم  و  رسمست  از  باهم  بودنمان،  ب  خی   از  گذر  

زمان،  با  صدای  در  ورودی  به  خودمان  آمدیم  .سپهر  
عقب  کشید  و  من  مثل  فی   از  تخت  پاییر   پریدم  و  

 :وحشت زده  با  صداب   خفه  گفتم 
 وای  سپهر  حاال  چیکار  کنیم؟  -

نگاهش  را  به  دور  تا  دور  اتاق  چرخاند  و  به  میر   
تحریرش  که  گوشه ی  باالی  اتاق  و  مقابل  در  بود  

 .اشاره  کرد 
 .هیس  …آروم  باش،  برو  زیر  میر   قایم  شو،  بدو  -
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هراسان  به  طرف  میر   دویدم  و  صندل  چرخ دار  را  
عقب  کشیدم  .ایستادم  و  مستاصل  به  سپهر  نگاه  

 .کردم 
دمر  روی  تخت  افتاد  و  ملحفه  را  تا  روی  کمرش  باال  

 :کشید  و  با  اشاره  گفت 
 .بشیر   دیگه  -

 
 پارت #۱۰۷

 
ب ا  بدب   لرزان  زیر  میر   پنهان  شدم،  مضطرب  چهره  در  
هم  کشیدم  و  دعا  کردم  که  مادرجون  به  اتاقم  نرود  و  

  .متوجه  نبودم  نشود 
لحظاب   گذشت  و  با  صدای  در  اتاق،  دستم  را  روی  

قلبم  که  به  شدت  م تپید  گذاشتم  و  سپهر  که  جواب  
 .نداد،  در  باز  شد  و  صدای  مادرجون  را  شنیدم 

 .سپهر  پاشو  دیگ ه  لنگ  ظهره،  االن  بچه ها  میان  -
خم  شدم  و  از  زیر  میر   چوب  ای  که  دیواره ی  مقابلش  

 .ده  سانت  از  زمیر   فاصله  داشت  نگاهشان  کردم 
پاهای  مادرجون  را  دیدم  و  سپهری  که  خواب آلود  

 .چرخید  و  دست   به  چشمانش  کشید 
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صبحت  بخیر  مادر،  پاشو  …پاشو  بیا  صبحونه تو   -
 .بخور 

سپهر  زیر  لب  صبح ب خیر  گفت  و  مادرجون  درحال که  
ون  م رفت  گفت   :از  در  بیر

 .من  برم  هست   رو  هم  بیدار  کنم  -
وع  به  لرزیدن   قلبم  به  دهانم  آمد  و  دست هایم  رس 

کردند  .سپهر  مثل  فی   از  جا  پرید  و  به  دنبالش  رفت  .
رس  نگاهم  قرار   به  راهرو  که  رسیدند،  کامل  در  تیر

گرفتند  .سپهر  مقابلش  قرار  گرفت  و  با  چ هره ای  
د   .درهم  دستش  را  روی  معده اش  فس 

 مامان  معده ام  خیل  درد  م کنه  چیکار  کنم؟  - 
 چرا  مادر؟  از  گ؟  -

 .از  دیشب  -
بیا  صبحونه  بخور،  اگه  خوب  نشدی  برات  دمنوش   -

 .درست  م کنم 
سپس  به  طرف  اتاقم  که  همان  روبه رو  بود  قدم  

برداشت  و  دستش  به  در  نرسیده،  سپهر  شانه هایش  
خانه  هدایتش  کرد   .را  گرفت  و  به  طرف  آشی  

مامان  توروخدا  تو  یه  فکری  به  حال  من  کن،  خیل   -
 .درد  دارم  .من  هست   رو  بیدار  م کنم 
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صدایشان  که  دورتر  شد،  از  پشت  میر   برخاستم  و  
وع  به   کم  بعد  سپهر  مقابل  در  اتاقم  ظاهر  شد  و  رس 

 .در  زدن  کرد 
ه  -  .هست   پاشو  بیا  صبحونه  حارص 

خانه  بود،  با   سپس  درحالی که  یک  چشمش  به  آشی  
 .دست  دیگرش  اشاره  کرد  که  به  اتاقم  بروم 

ه  را  آرام  پاییر    ون  رفتم  .دستگیر هراسان  و  لرزان  بیر
کشید،  خود  را  در  اتاق  انداختم  و  فورا  ول  ب  صدا  در  

را  بستم  .دستم  را  روی  قلبم  گذاشتم  و  با  خیال  
آسوده  به  در  تکیه  دادم  .کم  بعد  شالم  را  روی  رس م  
ون   انداختم  و  از  اتاق  که  خارج  شدم،  در  انتظار  بیر

،  که  انتهای  راهروی  اتاق ها   آمدن  سپهر  از  دستشوب 
بود،  به  چهارچوب  در  تکیه  دادم  و  لحظه ای  بعد  با  

شنیدن  نامم  میان  زمزمه های  آرام  مادرجون،  کنجکاو  
به  طرفشان  قدم  برداشتم  و  نرسیده  به  ورودی  

خانه،  کنار  دیوار  ایستاد م   .آشی  
 

 پارت #۱۰۸
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این  هست   و  سپهر  مدتیه  خیل  مشکوک  شدن  . -
 .اخالق  و  رفتارشون  به  کل  عوض  شده 

 :من  دلم  فرو  ریخت  و  او  پس  از  مکت   کوتاه  ادامه  داد 
راستش  دیگه  دوست  ندارم  هست   اینجا  باشه،  کاش   -

 .زودتر  این  یه  امتحانش  هم  تموم  شه  و  بره 
دلم  از  حرفش  شکست،  مت   که  تا  بحال  جز  خوب   و  
ی  از  او  ندیده  بودم،  بغضم  رس  باز  کرد  و   محبت  چیر 

 .صدای  آرام  باباجون  را  شنیدم 
  هست   بشنوه   -

 
  زن؟  این  چه  حرفیه؟  نمیک

 
چ   میک

 ناراحت  میشه؟ 
با  صدای  باز  شدن  در  دستشوب   به  طرف  سپهر  

ی  بگوید،  انگشت   چرخیدم  و  قبل  از  اینکه  چیر 
اشاره ام  را  روی  بیت  ام  گذاشتم  .متعجب  نزدیک  شد  

 :و  ب  صدا  لب  زد 
؟  -  چرا  گریه  م کت 

خانه  اشاره  کردم   ی  بگویم،  با  رس  به  آشی   ب  آنکه  چیر 
 .و  دوباره  صدای  مادرجون  را  شنیدم 

-   
 
خودت  میدوب   که  با  نوه های  دیگه ام  هیچ  فرف

واسم  نداره،  ول  خب  نامحرمه  و  موندنش  اینجا  کنار  
سپهر  درست  نیست  .سپهر  تازگیا  یه  جوراب   ش ده،  
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نگاهاش  به  هست   فرق  کرده،  یه  خط  در  میون  رس  
ه،  همش  خونه  است  و  دور  و  برش  م پلکه،   کار  میر

؟  همش  به  خاطر  هست   دیگه   .اینا  یعت   چ 
 :باباجون  رسزنش بار  گفت 

ی  ندیدم  .الک   - تو  بیخود  حساس  شدی،  من  که  چیر 
 .گناهشون  و  نشور 

تو  شاید،  ول  من  دیدم  .چندباری  دیدم  بدون   -
ه  .سپهر  هم  اگه  عوض  شده   حجاب  پیش  سپهر  میر

همش  تقصیر  اونه،  وگرنه  من  بچه امو  م شناسم،  
 .اهل  این  حرفا  نیست 

دلم  بیش  از  پیش  شکست  .دستم  را  مقابل  دهانم  
گرفتم  تا  صدای  هق هقم  را  خفه  کنم  .سپهر  دستم  را  

گرفت  و  با  اخم هاب   درهم  به  طرف  دستشوب   
 .هدایتم  کرد 

هیس  …گریه  نکن،  برو  یه  آب  به  دست  و  صورتت   -
 .بزن  و  بیا،  من  درستش  میکنم 

خانه  رفت  و  من  پس  از  شسی    دست  و   او  به  آشی  
صورتم،  درحال که  به  زور  جلوی  اشک هایم  را  گرفته  

بودم  به  آنها  پیوستم  .آرام  صبح بخیر  گفتم  و  هردو  
وب   جواب  دادند  و  قبل  از  

مثل  همیشه  با  خورس 
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ی  بود   ،  مادرجون  که  مشغول  پاک  کرد ن  سی   نشسی  
 :گفت 

مادر  قربون  دستت،  دو  تا  چاب   واسه  خودت  و   -
 .داییت  بریز،  بشینیر   صبحونه  بخورین 

 
 پارت #۱۰۹

 
،  این   حاال  م فهمیدم  که  چرا  جدیدا  روی  کلمه ی  داب 

همه  ارصار  داشت  .رسی  تکان  دادم  و  با  نگاه  
نامحسوس  به  سپهر  که  دمغ  نشسته  و  مشغول  
گرفی    لقمه  بود،  به  طرف  سما ور  رفتم  و  قبل  از  

 .ریخی    چای،  با  شنیدن  صدایش  به  طرفش  چرخیدم 
 !من  نم خورم،  نم خواد  بریزی  -

  .و  لقمه اش  را  در  بشقاب  انداخت  و  بلند  شد 
چرا  نم خوری  مادر؟  مگه  معده ات  درد  نم کرد؟   -

ی  نخوردی  که   .چیر 
ون  رفت  و  ب  حوصله  لب  زد  خانه  بیر  :از  آشی  

 .نم خورم،  خوب  شدم  -
ما درجون  با  حرص  رس  تکان  داد  و  من  به  اجبار  

نشستم  و  بعد  از  اینکه  چند  لقمه  میان  بغض  خوردم،  
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میر   را  جمع  کردم،  ظروف  صبحانه  را  شستم  و  
درحالیکه  دست هایم  را  خشک  م کردم  به  طرف  

ده  و  مشغول   ی ها  را  به  باباجون  سی  مادرجون  که  سی  
 .گرفی    پوست  بادمجان  بود،  چرخیدم 

 مادرجون  کار ی  نداری  دیگه؟  -
 اش،  که  

 
رس  بلند  کرد  و  لحن  مهربانانه ی  همیشک

 .اکنون  باورش  برایم  مشکل  شده  بود،  به  گوشم  رسید 
م،  برو  به  درسات  برس  -  .نه  دخی 

ون  رفتم،  به  طرف  اتاقم  قدم   رسی  تکان  دادم  و  بیر
برداشتم  اما  ب  حوصله  و  کالفه  با  نگاه  به  در  

بسته ی  اتاق  سپهر  عقب گرد  کردم  و  به  طرف  حیاط  
 .رفتم 

روی  تخت   که  گوشه ی  حیاط  نسبتا  بزرگ  بود  و  
درختان  سیب  و  هلو  رویش  سایه  انداخته  بودند  
نشستم،  زانوهایم  را  درآغوش  گرفتم  و  به  ماشیر   

سپهر  که  آنسوی  حیاط  کنار  ماشیر   باباجون  پارک  
شده  بود،  چشم  دوختم  .سخت  هوس  باریدن  کرده  

بودم  و  به  زور  جلوی  اشک هایم  را  گرفته  بودم،  
نم خواستم  همه  متوجه  حال  خراب  و  چشمان  رسخ  
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و  پف  کرده ام  شوند  و  برای  ب   بردن  به  حالم  
 .سوال پیچم  کنند 

ساعت   گذشت  و  همچنان  غرق  در  فکر،  به  
حرف های  مادرجون  و  آینده ی  خودم  و  سپهر  بودم  

که  با  آمدنش  به  حیاط،  چشم  از  ماشیر   گرفتم  و  به  
او  که  چند  پله ی  متصل  میان  ایوان  و  حیاط  را  آرام  

پاییر   م آمد،  نگاه  کردم  و  نم دانم  چه  رسی  در  
وجودش  نهفته  بود  که  نگاه  به  صورت  دلنشینش،  

 .آرامش  محض  را  به  وجودم  تزریق  م کرد 
ت  سفید  و   لباس هایش  را  عوض  کرده  بود  و  با  ب  رس 

شلوار  راحت   مشک اش،  و  موهاب   که  این  روزها  
بلندتر  از  حد  معمولش  شده  بودند،  جذاب تر  از  

همیشه  به  چشم  م رسید  .نزدیک تر  که  شد  بوی  
عطرش  پیش  از  خودش  رسید  و  لبخندی  محو  روی  
لب هایم  نشاند  .از  نگاهش  سیر  نم شدم  و  ای  کاش  

م شد  عطر  و  بو،  نگاه ها  و  آرامش  حضور  و  در  
ه  کرد،  برای  روزهای  مبادا  … کنارش  بودن  را  را  ذخیر

مباداهاب   که  خیل  زو د  رسیدند  و  از  فردای  همان  
روز  حست  حضور  و  درکنارش  بودن،  به  دلم  ماند  و  

د   . …وجودم  را  به  طوفاب   از  غم  سی 

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

 
 پارت #۱۱۰

 
ه  و  ب  حرف   به  من  که  رسید  مقابلم  ایستاد،  خیر

 :نگاهم  کرد  و  من  میان  بغض  آرام  لب  زدم 
شنیدی  مادرجون  چ   گفت؟  گفت  من  تو  رو  از  راه   -

 !به  در  کردم 
با  چهره ای  که  کم  گرفته  به  نظر  م رسید،  پس  از  

 :مکت   طوالب   آهسته  گفت 
 …خب  راست  میگه  -

 .چشمانم  گشاد  شدند  و  به  دهانش  چشم  دوختم 
تو  من  و  از  راه  به  در  کردی،  وگرنه  من  که  من   -
داشتم  زندگیم  و  م کردم،  همش  تقصیر  توئه،  

 .کارمون  از  اولم  اشتباه  بود 
اشک هاب   که  به  زور  در  برابر  جاری  شدنشان  
 .مقاومت  کرده  بودم  روی  صورتم  راه  گرفتند 

  سپهر؟  -
 
 !چ   داری  میک

 مگه  دروغ  میگم؟  -
آب  دهانم  را  به  زور  فرو  بردم  و  اسمش  را  ناباور  

 :زمزمه  کردم 
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 !سپهر؟  -
 .لبهایش  آرام  به  خنده  باز  شدند 

شوچ   کردم  دیوونه،  چرا  اینجوری  شدی؟  گریه   -
 .نکن 

ون  داد م  و  با  حرص  و  گریه  گفتم   :نفسم  را  آسوده  بیر
؟  -   خیل  بدی  سپهر  !میشه  دیگه  از  این  شوخیا  نکت 

بلندتر  خندید،  لبه ی  تخت  نشست  و  به  طرف  من  
که  به  پشت   تکیه  داده  بودم،  چرخید  و  با  نیم نگاه  

،  آرام  گفت   :به  پنجره ی  پذیراب 
ای  قربون  ننه م  بشم  که  از  همیر   االن  ندونسته  و   -

 .ب  خی   از  همه  جا  دا ره  مادرشوهر  بازی  درمیاره 
به  شدت  از  مادرجون  دلگیر  بودم  و  به  هیچ وجه  
انتظار  چنیر   حرف ها  و  قضاوب   را  از  او  نداشتم،  

همیر   حرف  را  که  به  زبان  آوردم،  نگاهش  را  عاشقانه  
 .به  چشمانم  دوخت 

م  نباش  .البته  بهت  حق   - قربونت  برم  گریه  نکن  دلگیر
،  خودمم  از  حرفاب   که  زد  و   میدم  ناراحت  بش 

قضاوتش  راجع به  تو  خیل  عصت   و  ناراحت  شدم،  
یعت   االنم  هستم،  اینقدر  که  همون  اول  خواستم  
همه  چ   رو  بهشون  بگم  ول  به  خاطر  تو  پشیمون  
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،  این   شدم  .تو  که  نهایت  چندروز  بیشی   اینجا  نیست 
چندروزم  تحمل  م کنیم  وقت   رفت   خونتون  من  

نم  و  میایم  خواست گاریت  . باهاشون  حرف  میر 
ه  و  دیگه  کش  راجع بهت   اینجوری  به  خاطر  تو  بهی 

 .فکر  بد  نم کنه 
اشک هایم  از  فکر  رفی    و  دور  بودن  از  او  دوباره  

 :جاری  شدند  و  ادامه  داد 
،  تو  که   - سع  کن  از  حرف  مامان  ناراحت  نش 

م دوب   چقدر  دوست  داره؛  گذشته  از  اون،  خوب  که  
فکر  کردم  بهش  حق  میدم  که  بخواد  نگران  باشه،  
 …چون  توی  این  مدت  چند  باری  مچمون  و  گرفته 

ون  داد  و  لبخند  زد   .نفسش  را  بیر
پس  دیگه  گریه  نکن  .حاال  هم  پاشو  یه  آب  به   -
دست  و  صورتت  بزن  که  االن  دیگه  مهمونا  رس  

سن   .میر
از  تخت  پاییر   آمدم  و  به  طرف  شیر  آب   که  همان  

نزدیک  و  کنار  باغچه  بود  رفتم  و  خنکای  آب  که  به  
صو رتم  خورد،  حالم  را  بهی   کرد  و  با  فکر  در  کنار  

سپهر  بودن،  همه  چیر   را  از  ذهنم  دور  کردم  و  کم  
 .رس  حال  آمدم 
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کنارش  لبه ی  تخت  نشستم  و  لحظه ای  بعد  زنگ  
خانه  به  صدا  درآمد،  در  را  از  داخل  باز  کردند  و  خاله  
مریم  این ها  و  داب   سینا  به  همراه  نگار،  که  این  روزها  
بسیار  عوض  شد ه  و  دل  همه  را  به  دست  آورده  بود،  
داخل  شدند  و  من  و  سپهر  نیر   برخاستیم  و  با  خنده  

 . …به  استقبالشان  رفتیم 
 

*** 
 

 پارت #۱۱۱
 

مقنعه ی  مشک ام  را  به  رس  کردم  و  با  نگاه  به  آینه،  
ون  آمدم  .کنار  اپن   کوله ام  را  برداشتم  و  از  اتاق  بیر
ایستادم  و  رو  به  مادرجون  و  باباجون  که  مشغ ول  

خوردن  صبحانه  بودند  خداحافط   کردم  و  مادرجون  
 :گفت 

مادر  صبحونه تو  کامل  نخوردی  که؟  چه  عجله ای   -
 داری  حاال؟ 

 .مرش  مادرجون  سیر  شدم  -
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با  صدای  سالم  سپهر  که  از  کنارم  گذشت  و  به  
خانه  رفت،  ب  آنکه  جوابش  را  بدهم،  با  دیدنش   آشی  

ه  نگاهش  کردم   .دلم  لرزید  و  لحظه ای  خیر
اهن  چهارخانه  ریز  طوش  و  شلوار  جیر   مشک   با  پیر

جذاب تر  از  همیشه  شده  بود،  به  خصوص  با  موهاب   
که  دیروز  کوتاهشان  کرده  بود  و  از  یک  طرف  بلندتر  

به  نظر  م رسیدند  و  موجشان  طوفاب   در  دلم  به  پا  
 .کرده  بود 

به  سخت   نگاه  از  او  که  ایستاده  لقمه ای  به  دهان  
گذاشت  گرفتم  و  با  یک  خد احافط   دیگر  قدم  که  

 .برداشتم،  با  صدایش  ایستادم 
؟  وایسا  خودم  م رسونمت  - ی  هست   .کجا  میر

دم  و  از  گوشه ی  چشم   بند  کوله ام  را  در  دست  فس 
 .به  مادرجون  که  به  من  چشم  دوخته  بود،  نگاه  کردم 

م  مرش  - م  کتابخونه،  خودم  میر  .میر
 .به  راه  افتادم  و  باز  هم  با  صدایش  ایستادم 

 .ای  ب ابا  …وایسا  دیگه،  رس  راهمه  خودم  م برمت  -
جرعه ای  چای  نوشید  و  به  راه  افتاد  و  ب  توجه  به  

ارصار  مادرجون  برای  خوردن  صبحانه،  با  یک  
خداحافط   از  خانه  خارج  شدیم  و  لحظاب   بعد  که  

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

ون  برد  و  به  راه  افتادیم،  با   ماشیر   را  از  حیاط  بیر
 :حرص  رو  به  او  گفتم 

سپهر  چرا  پیش  مادرجو ن  اینا  گفت   من  و  م بری؟   -
مگه  قرار  نشد  بیام  رس  کوچه  بمونم  تا  بیای؟  تو  که  

 .میدوب   چقدر  حساس  شدن 
 .دست   به  صورتش  کشید 

مهم  نیست،  باالخره  کم  کم  باید  بفهمن  و  آماده   -
 .بشن 

ون  نگاه  کردم    کردم  و  ب  حرف  به  بیر
 
 .پوف

 خب  کجا  بریم؟  -
 .با  صدای  شادابش  به  طرفش  چرخیدم 

میگم  سپهر  رسما  کار  و  تعطیل  کردی  ها؟  دوستت   -
 هم  که  گفت   رفته  مسافرت،  مشکل  پیش  نمیاد؟ 

 .خندید  و  شانه هایش  را  باال  انداخت 
نه  چه  مشکل؟  مغازه ی  خودمه،  آقای  خودمم  و   -
م،  نخوام  هم   نوکر  خودم  .دوست  داشته  باشم  میر
م  .این  چندروزی  که  اینجاب   نم خوام  حت   یه   نمیر

 .لحظه ش  رو  هم  از  دست  بدم 
 

 پارت #۱۱۲
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خندیدم  و  با  عشق  نگاهش  کردم  .ساعت   در  خیابان  

چرخیدیم  و  ب  خیال  از  هر  دری  گفتیم  و  خندیدیم  و  
لذت  بردیم  از  کنار  هم  بودنمان  .با  نزدیک  شدن  به  

پارک،  وقت   تصمیم  گرفتیم  که  به  آنجا  برویم،  سپهر  
 .ماشیر   را  پارک  کرد  و  به  من  نگاه  کرد 

،  من  برم  بستت   فروش    - هست   تا  پیاد ه  میش 
م   .اون طرف  خیابون  دو  تا  بستت   بگیر
 .به  مغازه ی  روبه رویمان  اشاره  کردم 

 .خب  از  همینجا  بگیر  -
ه  -  !نه  اینا  خوب  نیسی    .بستت  های  اون  محس 

رسی  تکان  دادم  و  او  پیاده  شد  .کوله ام  را  از  عقب  
ون  کشیدم  و  با  برداشی     برداشتم،  سوییچ  را  بیر

گوش   سپ هر  از  روی  داشبورد،  پیاده  شدم  .منتظر  به  
ماشیر   تکیه  دادم  و  گوش   هردویمان  را  به  هم  

چسباندم،  خودمان  را  به  جای  آنها  تصور  کردم  و  با  
ه  شدم  .از  فکر  بچگانه ام  خنده ام   ذوق  به  آنها  خیر
گرفت  و  آنها  را  به  همراه  سوییچ  در  جیب  کوله ام  
گذاشتم  و  با  دیدن  سپهر  که  بستت   به  دست،  از  

مغازه  فاصله  گرفت،  تکیه  از  ماشیر   گرفتم  و  خندان  

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

قدم  به  جلو  برداشتم  .در  حال که  یک  چشمش  به  
ماشیر  های  در  حال  عبور  بود  و  یک  چشمش  به  من،  
انه  منتظر  رسیدنش  بودم   از  خیابان  رد  م شد  .ب  صی 

و  با  ذوق  به  تماشایش  مانده  بودم  .از  بلوار  که  
گذشت  و  به  من  که  نزدیک تر  م شد،  به  رویم  خندید  
و  قدم  دومش  به  سوم  نرسیده،  در  یک  چشم  به  هم  

ه  و  تار  شد   . …زدن،  دنیایم  تیر
 این  سپهر  من  بود؟ 

مردی  که  با  برخورد  به  ماشیت   که  به  رسعت  از  
خیابان  گذشت،  به  هوا  رفت  و  پخش  زمیر   شد  سپهر  

 من  بود؟ 
نفس  در  سینه ام  حبس  شد  .دستم  شل  شد  و  کوله  را  
رها  کرد  .بغض،  ناباور  به  گلویم  چنگ  زد  و  پاهایم  به  

راه  افتادند  .بهت  زده  افراد  حارص   در  صحنه  را  پس  
م زدم  و  سنگیر   قدم  برم داشتم  .و  ای  کاش  چشمانم  

کور  م شدند  و  هیچ گاه  سپهر  را  اینگونه  غرق  در  
خون  نم دیدند  .همه ی  بدنم  لرزید  و  روی  دو  زانو  
سقوط  کردم  و  کنار  عشق  غرق  در  خونم  افت ادم  .

عشق   که  برخالف  چند  لحظه ی  پیش،  دیگر  
چشمانش  باز  نبود،  خنده  به  لب  نداشت  و  صدایش  
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را  نم شنیدم  .دست  لرزانم  ناباور  صورت  
خون آلودش  را  لمس  کرد  .کش  دستم  را  گرفت  و  

ی  گفت  .ب  اعتنا  به  طرفش  کشیده  شدم  و  قبل   چیر 
ازاینکه  در  آغوشم  فرو  رود،  دوباره  مانعم  شدند  .

صداها  ر ا  گنگ  م شنیدم  و  هیچ کس  و  هیچ چیر   را  به  
جز  سپهر  نم دیدم  .دوباره  دستم  که  م رفت  تا  

صورتش  را  لمس  کند  را  پس  زدند  و  این بار  فریادم  به  
آسمان  رفت  .جیغ  کشیدم  و  اشک هایم  رسازیر  

شدند  .به  موهایم  چنگ  انداختم  و  ب  وقفه  خدا  را  
صدا  زدم  و  دلم  مردن  م خواست  و  سپهر  را  این گونه  

 !...ندیدن 
نم دانم  چقدر  گذشت  و  چقدر  هردو  در  آن  حال  
بودیم  و  زماب   به  خودم  آمدم  که  سپهر  را  بردند  و  

ان؛  به  دنبال  آمبوالنش  که   من،  گریان  و  افتان  و  خیر 
آژیرکشان،  هر  لحظه  دور  و  دورتر  م شد  م دویدم  و  

دم  .ناگهان  با  درد  قلت   که  گمان   سپهر  را  صدا  میر 
م کردم  به  آ خر  راه  رسیده،  چشمانم  چون  دنیایم،  

ه  و  تار  گشتند  .وسط  خیابان  سقوط  کردم  و  جز   تیر
ی  نفهمیدم   . ...سیاه،  دیگر  چیر 
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 پارت #۱۱۳
 

چشمانم  باز  شدند  و  سقف  سفید  را  تار  دیدم  .درد  
وحشتناک  در  رسم  پیچید  و  دست  ب  جانم  را  که  باال  
آوردم،  متوجه  رسم  که  به  پشت  دستم  وصل  بود،  

 .شدم 
گیج  بودم  و  چشم  که  در  اتاق  چرخاندم،  ناگاه  به  یاد  

 .آوردم  اتفاق  شوم  که  مرا  به  اینجا  کشانده  بود 
اشک هایم  به  راه  افتادند  و  با  دست  و  دل  لرزان  به  

ن  مقابل  دهانم،   سخت   از  جا  برخاستم،  ماسک  اکسیر 
و  سپس  رسم  را  ناشیانه  از  پشت  دستم  جدا  کردم  و  

ون  زد،   ب  توجه  به  سوزش  شدید  و  خوب   که  از  آن  بیر
از  اتاق  خارج  شدم  .به  طرف  ایستگاه  پرستاری  رفتم  و  

م،  پرستاری  جوان  و   قبل  از  اینکه  رساغ  سپهر  را  بگیر
 .ریز  چثه  به  طرفم  آمد  و  متعجب  نگاهم  کرد 

؟  !گ  به  هوش  اومدی؟  -  تو  اینجا  چیکار  م کت 
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ب  حوصله  در  سالن  چشم  چرخاندم  و  او  دستم  را  باال  
آورد  و  با  نگاه  به  خوب   که  از  آن  در  حال  جاری  شدن  

 :بود  دوباره  گفت 
 رسم  و  درآوردی؟  -

با  دیدن  باباجون  این ها  که  انتهای  راهرو،  مقابل  در  
اتاق  عمل  ایستاده  بودند،  ب  تفاوت  دستم  را  از  دست  

ون  کشیدم  و  به  طرف  آنها  رفتم   .پرستار  بیر
همه  آمده  بودند  و  متوجه  حضورم  که  شدند،  آرام  

 :پ رسیدم 
 سپهر  چطوره؟  -

خاله  نیلو  که  ایستاده  به  دیوار  تکیه  داده  بود  و  داب   
د،  هردو  به  طرفم  آمدند  و   سعید  که  کالفه  قدم  میر 

 :خاله  گریان  جواب  داد 
 هنوز  توی  اتاق  عمله،  تو  حالت  خوبه؟  -

ب  آنکه  جواب  بدهم  به  راه  افتادم  و  از  کنار  باباجون   
که  روی  نیمکت  نشسته  و  رسش  را  میا ن  دستانش  

گرفته  بود،  و  مادرجون  که  مدام  ب  تاب   و  دعا  م کرد  
و  زنداب   مرضیه  دلداری اش  م داد  گذشتم  و  به  طرف  

اتاق  عمل  رفتم  .این بار  خاله  مریم  که  کنار  در  بود،  
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تکیه  از  دیوار  گرفت  و  دست  خونینم  را  در  دست  
 .گرفت  و  صدای  گرفته اش  را  شنیدم 

رسم  و  چرا  از  دستت  کشیدی؟  ت و  حالت  خوب   -
 نیست،  چرا  از  جات  پا  شدی؟ 

داب   سینا  شانه هایم  را  گرفت  و  قدم  از  در  دورم  
ه  به  در   کرد  .اما  با  همه ی  ناتواب  ام  ایستادم  و  خیر
اتاق  اشک  م ریختم  و  مقاومت  م کردم  در  برابر  

ارصارهای  جمع،  و  پرستار  که  به  دنبالم  آمده  و  سع  
در  برگرداندم  به  اتاق  داشت  .هیچ چیر   و  هیچ کس  

جز  سپهر  مقابل  چشمانم؛  و  هیچ  صداب   جز  صدای  
او  در  جهان  رسد  و  تاریکم  نبود  و  نم خواستم  که  

 . ...باشد 
نم دانم  گ  و  چگونه  به  اتاق  برم گرداندند،  تنها  همیر   

را  م دانم  که  آنقدر  خسته  دل  و  مریض  احوال  و  
ناخوش  بودم،  که  به  محض  افتادن  روی  تخت،  

ی   پلک هایم  روی  هم  افتادند  و  باز  هم  چیر 
 . …نفهمیدم 

 
*** 
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 پارت #۱۱۴
 
 

ب  آنکه  بخواهم،  با  رخوت  چشم  گشودم  و  بار  دیگر،  
ده  شدن   دنیای  ب   سپهر  را  به  تماشا  نشستم  .با  فس 

دستم،  و  شنیدن  صدای  مامان  و  بابا  که  از  به  هوش  
آمدنم  ابراز  خشنودی  م کردند،  چشم  چرخاندم  و  به  

آنها  که  غمگیر   در  هردو  طرفم  نشسته  بودند،  نگاه  
 :کردم  و  با  صداب   گرفته  پرسیدم 

 مامان،  بابا  شما  گ  اومدین؟  -
 .بابا  نزدیک تر  شد  و  دست   به  موهایم  کشید 

ی؟  - م،  حالت  چطوره،  بهی   یه  ساعت   میشه  دخی 
د  و  غمگیر   لب  زد   :مامان  نیر   دستم  را  فس 

 خوب   مامان؟  -
د  و  ب  آنکه  جواب  بدهم،  چ ندبار   بغض  گلویم  را  فس 

ب  صدا  نام  سپهر  را  زمزمه  کردم،  تا  اینکه  صدایم  
 :باالخره  باال  آمد  و  آهسته  و  خش دار  پرسیدم 

 سپهر  چطوره؟  -
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اشک های  مامان  جاری  شد،  دلم  فرو  ریخت  و  ناگهان  
م،  بابا   تکاب   به  خود  دادم  و  قبل  از  اینکه  کامل  برخیر 

 .شانه هایم  را  گرفت  و  روی  تخت  خواباندم 
 .حالش  خوبه،  ن گران  نباش  -

 .لرزان  لب  زدم 
 پس  چرا  مامان  گریه  م کنه؟  -

ی  نیست  بابا،  نگران  نباش  -  .چیر 
 هنوز  تو  اتاق  عمله؟  - 

ون  داد  و  غمگیر   به  طرفیر   رس  تکان  داد   .نفسش  را  بیر
 .عملش  تموم  شده،  ول  هنوز  به  هوش  نیومده  -

ون   گریه ی  مامان  شدیدتر  شد،  برخاست  و  از  اتاق  بیر
رفت  .بند  دلم  پا ره  و  همه ی  وجودم  ب  حس  شد،  

آنقدر  که  حت   توان  چرخاندن  رس  و  گردنم  را  هم  
ه  به  در   باز  و  راه  که  مامان  رفته  بود،   نداشتم  و  خیر

 .ب  جان  زمزمه  کردم 
 بابا؟  -

 .دستم  را  در  دست  گرفت 
 !جان  بابا  -

 .اشک هایم  صورتم  را  سوزاندند 
 !تو  روخدا  بگو  چ   شده؟  تو  رو  خدا  -
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 …گفتم  که،  چیر  ی  -
ی  که  هراس  شنیدنش  را   کالفه  و  وحشت زده  از  چیر 

 .داشتم،  میان  حرفش  آمدم 
 !بابا  تو  رو  خدا  راستشو  بگو  -

ه  به  در،  گوش  تیر   کردم  و  آماده ی  جان   همچنان  خیر
دادن  بودم،  با  خی   جان  دادن  سپهر  !و  باالخره  پس  

از  لحظه ای  مکث  که  برایم  ساعت ها  گذشت،  صدای  
 .غمگینش  به  گوشم  رسید 

 !سپهر  رفته  توی  کما  -
چشم  بستم  و  من  که  منتظر  شنیدن  بدترین ها  بودم،  
ی  خوش  به  حساب  م آمد  . ،  برایم  خی  شاید  این  خی 
شادی  و  غم  و  امید  و  ناامیدی؛  همه  با  هم  به  مغزم  

هجوم  آوردند  و  با  یک  چشم،  اشک  شوق  ریختم  از  
اینکه  سپهر  هنوز  بود  و  نفس  م کشید،  و  با  چشم  
دیگر،  خون  گریه  کردم،  برای  اوب   که  چشم  بسته  

بود  و  نم دانستم  که  بار  دیگر  سیاه  چشمانش  را  به  
 !…تماشا  م نشستم  یا  نه 

 
*** 

 

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

 پارت #۱۱۵
 

کف  دستم  را  روی  شیشه  گذاشتم  و  ناباور،  به  سپهر  
که  ب  جان  روی  تخت  افتاده  و  به  انواع  دستگاه ها  

ه  شدم  .با  به  یاد  آوردن  با  هم  بودن  و   وصل  بود  خیر
خن ده های  امروز  صبحمان،  پیشاب  ام  را  به  شیشه  

چسباندم،  اشک هایم  جاری شدند  و  دعا  کردم  که  ای  
کاش  خواب  باشم  و  کش  زودتر  از  این  کابوس  لعنت   

ونم  بکشد   .بیر
بان   چشم  از  صورتش  گرفتم  و  به  دستگاه  که  رص 

قلبش  را  نشان  م داد  دوختم  و  به  یاد  آوردم  لحظاب   
را  که  رسم  را  روی  قلبش  م گذاشتم  و  با  هر  تپشش،  

خدا  را  شکر  م کردم  برای  داشتنش؛  و  قسمش  
د   .م دادم  که  هیچ گاه  او  را  از  من  نگیر

اشک  م ریختم  در  غم  از  دست  دادن  سپهر  و  ب  خی   
از  دنیای  اطرافم،  با  صدای  داب   سعید  به  خودم  

 .آمدم 
 چطور  این  اتفاق  واسش  افتاد؟  مگه  باهم  نبودین؟  -
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کم  از  شیشه  فاص له  گرفتم  و  به  صورت  غمگیر   داب   
چشم  دوختم  و  باز  هم  با  به  یاد  آوردن  صبح  امروز  

 .که  سپهر  را  داشتم،  تلخ تر  گریه  کردم 
ی  بخره  .من   - اون  …اون  یه  کاری  داشت،  رفت  یه  چیر 

کنار  ماشیر   منتظرش  بودم  .از  خیابون  که  رد  
 …م شد 

با  به  یاد  آوردن  صحنه ی  تصادف،  با  هق هق  حرفم  را  
 .قطع  ک ردم  و  نتوانستم  ادامه  بدهم 

دوباره  چرخیدم،  به  سپهر  نگاه  کردم  و  از  روی  شیشه  
 .صورتش  را  لمس  کردم 

 راننده  رو  دیدی؟  -
 .نه …؛  ندیدم  -

با  پشت  دست  اشک هایم  را  پاک  کردم  و  به  او  نگاه  
 .کردم 

؟  -  چرا  م پرش  داب 
 :دستش  را  به  گردنش  گرفت  و  آرام  گفت 

 .بیا  یه  لحظه  -
به  بابا  که  تازه  آمده  و  کنارمان  ایستاده  بود،  متعجب  
نگاه  کردم  .با  هم  همراه  داب   به  راه  افتادیم  و  قبل  از  
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ون  آمد،     بیر
 
خروج  از  راهرو،  با  خاله  مریم  که  از  اتاف

 :روبه رو  شدیم  و  داب   پرسید 
 مامان  چطوره؟  -

 .خاله  دست   به  چشمان  خیس  و  خسته اش  کشید 
خوب  نیست،  به  زور  قرص  و  آرامبخش  خوابیده،   -

 .بابا  باالی  رسشه 
ون  داد،  به  راه  افتاد  و  خاله  پرسید   :داب   نفسش  را  بیر

ین؟  -  کجا  میر
 :داب   ب  آنکه  برگردد  جواب  داد 

 .برم گردیم  االن …،  میگم  بهت  -
 

 پارت #۱۱۶
 

به  راهروب   دیگر  که  وارد  شدیم،  داب   و  بابا  کنار  در  
  که  یک  مامور  مقابلش  ایستاده  بود،  توقف  

 
اتاف

کر دند  .داب   کنار  پنجره  رفت  و  در  حال  که  به  من  
 .نگاه  م کرد،  با  چشم  به  داخل  اشاره  کرد 

 هست   بیا  ببیر   اینو  میشناش؟  -
 :متعجب  به  بابا  نگاه  کردم  و  او  گفت 

 .بیا  دیگه  بابا  -
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  کرد  و  دستم  را  گرفت،  به  طرف  خودش  
 
داب   پوف

 .کشاندم  و  از  شیشه  به  داخل  اشاره  کرد 
 ببیر   اینو  جا ب   ندیدی؟  -

ی  که  م دیدم،  بند   به  طرف  شیشه  چرخیدم  و  با  چیر 
دلم  پاره  شد  و  بدنم  به  لرزه  افتاد  .کامران،  روی  تخت  

بیهوش  افتاده  بود  و  من  با  به  یاد  آوردن  آن  روز  
،  تمام  فکرم  درگیر  این  شد  که  چرا  داب   این   کذاب 

 .سوال  را  م پرسد 
،  نگاهش  کردم  و  ب  آنکه   با  سوال  دوباره ی  داب 

 :جوابش  را  بدهم،  لرزان  پرسیدم 
؟  چرا  باید  بشناسمش؟  -  این  کیه  داب 

ی  که  بابا  گفت،  انگار  با  پتک  در  رسم  کوبیدند   با  چیر 
 .و  لحظه ای  قلبم  از  حرکت  ایستاد 

   که  به  سپهر  زده  -
م  این  هموب   !دخی 

خشکم  زده  بود  و  کم  بعد  با  تکان  شانه هایم  توسط  
بابا  به  خودم  آمدم  .دوباره  به  طر ف  شیشه  چرخیدم  

و  به  چهره ی  نحس  کامراب   که  باالخره  کار  خود  را  
کرد  و  تهدیدهایش  را  عمل  کرده  بود،  نگاه  کردم  .

ر  گرفت  و  بابا  به  
ُ
همه ی  وجودم  از  خشم  و  حرص  گ

 .طرف  خودش  چرخاندم 
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 چیه  بابا؟  چرا  اینجوری  شدی؟  -
 :و  داب   فورا  پرسید 

 هست   مطمئت   نم شناسیش؟  -
نم دانستم  چه  ب گویم،  م ترسیدم  و  همه ی  ترسم  از  

  که  برای 
 
آن  بود  که  واقعیت  را  م گفتم  و  همه،  اتفاف

سپهر  افتاده  بود  را  از  چشم  من  م دیدند  و  از  
  هم  نم خواستم  دروغ  

 
چشمشان  م افتادم  .از  طرف

بگویم  و  کامران  قس  در  برود  .بر  رس  دو  راه  گیر  
،  در  لحظه   افتاده  بودم  و  میان  سوال های  بابا  و  داب 

خود  را  قانع  کردم  که  از  این  پس  و  با  به  هوش  آمدن  
آنها،  هر  کجا  الزم  بود،  حقیقت  را  م گویم،  اما  االن  
ی  مشخص  نبود،  برایم  تنها  این  مهم  بود  که   که  چیر 

آنها  مرا  مسبب  این  بدبخت   و  حال  و  روز  سپهر  
 .ندانند  و  به  چشم  یک  گناهکار  به  من  نگاه  نکنند 

در  برابر  تکرار  سوا لشان،  اشک هاب   که  نم دانم  که  
وع  به  باریدن  کرده  بودند  را  پاک  کردم  و  آهسته  و   رس 

مگیر   به  حرف  آمدم   :رس 
 !آره،  مطمئنم،  نم شناسمش  -

ون  داد   .داب   با  حرص  نفسش  را  بیر
 !چته  پس؟  -
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 .رسم  را  به  زیر  انداختم  و  اشک  ریختم 
،  یاد  صحنه ی  تصادف  افتادم  -  .هیج 

بابا  در  آغوشم  گرفت  .رس م  را  روی  سینه اش  گذاشت  
و  سع  در  آرام  کردنم  داشت  .از  خودم  بدم  م آمد  و  

در  تمام  آن  لحظات،  بدترین  حس  دنیا  را  تجربه  
  که  به  عزیزانم  گفته  بودم  و  

 
م کردم  .به  خاطر  دروع

 .از  بالب   که  به  خاطر  من  به  رس  سپهر  آمده  بود 
وع  به  نفرین  کردم،  اول  کامران  را  برای  دل   در  دلم  رس 
س یاهش؛  و  سپس  خودم  را  که  تاوان  حماقتم  را  سپهر  

 !…پس  داده  بود 
 

 پارت #۱۱۷
 

ون  آمدم  و  رو  به  داب   که   کم  بعد  از  آغوش  بابا  بیر
روی  نیمکت  نشسته  و  رسش  را  میان  دستانش  گرفته  

 :بود  فیر  فیر   کنان  پرسیدم 
 داب   از  کجا  فهمیدین  که  این  همون  راننده  است؟  -

با  مکث  رسش  را  باال  آورد،  دست  به  سینه  تکیه  داد  و  
ون  داد   .نفسش  را  بیر
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  پاییر  تر  چون   -
نه،  چند  می  بعد  از  اینکه  به  سپهر  میر 

ل  ماشیر   از  دستش  
رسعتش  خیل  زیاد  بوده  کنی 

مرد  و  زیر  کرده  و  خودشم  که   خارج  میشه،  یه  پیر
 .داری  م بیت  

مرد   مرد؟  -  پیر
با  افسوس  رس  تکان  داد  .دستم  را  به  پیشاب   ملتهبم  

گرف تم،  چشم  بستم  و  لعنت  کردم  خودم  را  برای  هر  
کلمه ای  که  با  کامران  حرف  زده  بودم  و  گله  کردم  از  

خدا،  که  آدم  منحوش  چون  او  را  رس  راهم  قرار  داده  
وعش     که  خود  او  رس 

 
بود،  آنقدر  نحس  که  برای  حرف

کرده  بود،  ب  گناه  را  به  کام  مرگ  فرستاده  بود  و  
سپهر  من  روی  تخت  با  مرگ  دست  و  پنجه  نرم  

 .م کرد 
 .با  صدای  دوباره ی  داب   چشمان  خیسم  را  باز  کردم 
پلیس  م گفت  طبق  تحقیقاب   که  انجام  دادن  و   -

صحبت های  کساب   که  شاهد  ماجرا  بودن،  به  
احتمال  خیل  زیاد  تصادف  عمدی  بوده،  مخصوصا  
اینکه  این  یارو  پالک  ماشیر   رو  هم  مخدوش  کرده  
ی   بود  .ما  تا  جاب   که  م دونیم  سپهر  نه  اهل  درگیر

بود،  نه  خالف  و  رفیق  ناباب  که  کش  بخواد  باهاش  
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دشمت   داشته  باشه،  گفتم  شاید  تو  هر  از  گاه  
،  این  یارو  رو  دیده  باش   ون  م رفت   .باهاش  بیر

مگیر  تر  از  قبل  رس  به  زیر  انداختم  و  باز  هم  اظهار   رس 
م؛  همانجا   ب  اطالع  کردم  و  ای  کاش  از  غصه  و  رس 

 !…م مردم 
د قایق   بعد  که  پیش  سپهر  برگشتیم،  ب  آنکه  بهانه ای  
برای  ماندن  در  کنارش  داشته  باشم،  آخرین  نگاه  را  به  

همه ی  وجودم  انداختم  و  همراه  با  بقیه،  به  ناچار  
بیمارستان  را  ترک  کردیم  و  مادرجون  و  داب   سینا  

 .پیش  سپهر  ماندند 
  به  خانه ی  باباجون  آمدند  و  به  محض  ورود،  

 
همک

هرکدام  خسته  و  غمگیر   و  گرفته،  گوشه ای  کز  
خانه  به  دیوار  تکیه  دادم  و  چشمانم   کردند  .کنار  آشی  

را  به  دور  تا  دور  خانه ای  که  از  در  و  دیوار  و  
آدم هایش  غم  م بارید  چرخاندم  .همه ی  وجودم  از  

  لرزید  و  چقدر  وحشتناک  بود،  
 
غم  و  بغض  و  دلتنک

 !خانه،  ب   سپهر 
 

 پارت #۱۱۸
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زنداب   نگار  که  به  همراه  خاله  نیلو،  زودتر  به  خانه  
آمده  بودند  تا  در  کنار  پارسا  و  سورنا  باشند،  سفره  را  
پهن  کرد  و  با  گذاشی    نان  و  چند  ظرف  املت،  همه  را  

به  رصف  شام  خواند  و  در  حال  که  با  پارچ  آب  از  
ون  م آمد،  رو  به  باباجون  که  به  طرف   خانه  بیر آشی  

 :اتاقش  م رفت  گفت 
 کجا  باباجون؟  بیاین  شام  بخورین؟  -

 :باباجون  ب  رمق  لب  زد 
م  بخوابم  -  .نم خورم  بابا،  میر

 .خاله  نیلو  برخاست  و  به  طرفش  رفت 
 …بابا  از  صبح  هیج   نخوردی  ها  -

ی  بگوید  به  اتاقش  رفت  و  خاله   و  او  ب  آنکه  چیر 
 .کالفه  رو  به  بقیه  کرد 

پاشیر   بیاین  دیگه،  دیروقته،  یه  لقمه  بخورین   -
یم  بخوابیم   .بگیر

یک  به  یک  برخاستند  و  به  طرف  سفره  آمدند  و  من  
ب  آنکه  میل  به  خوردن  داشته  باشم،  قدم  برداشتم  
و  با  نگاه  به  در  بسته ی  اتاق  سپهر،  بغض  به  گلویم  

چنگ  زد  و  قلبم  از  غم  لرزید  .به  اتاقم  رفتم  و  به  
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محض  ورود،  با  یاد  کوله ام  دوباره  برگشتم  و  به  طرف  
 .مامان  که  گوشه ی  پذیراب   بود  رفتم 

 مامان  نم دوب   کوله ی  من  کجاست؟  -
ملحفه ای  را  روی  پارسا  که  همانجا  به  خواب  رفته  

بود،  کشید  و  برخاست،  خسته  و  ب  حال  مقابلم  
 .ایستاد  و  دستانش  را  به  کمرش  گرفت 

 .امروز  یک  از  پرستارا  به  نیلو  تحویل  داد  -
به  طرف  خاله  که  کنار  داب   و  زنداب   مرضیه  نشسته  

و  ش ام  م خوردند  برگشتم  و  او  که  صدایمان  را  شنیده  
سم،  گفت   :بود،  قبل  از  اینکه  بی 

 .گذاشتم  توی  اتاقت  -
قدم  به  طرف  اتاقم  برداشتم  و  با  یاد  گوش   سپهر،  

دلم  فرو  ریخت  و  از  این  ترسیدم  که  دست  کش  
،  رابطه مان  افشا   افتاده  باشد  و  با  محتوای  گوش 

 .شود 
لحظه ای  مردد  همانجا  ایستا دم  و  به  طرف  خاله  مریم  
که  هنوز  غرق  در  فکر،  روی  مبل  نشسته  بود  رفتم  و  

 :آرام  پرسیدم 
میگم  خاله،  شما  چطور  فهمیدین؟  گ  بهتون  خی    -

 داد  بیاین  بیمارستان؟ 
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د  و  لب  زد   :چشمان  رسخش  را  با  دو  انگشت  فس 
گمونم  صبح  عسل  به  تو  زنگ  زده  بود  که  یک  از   -

 .پرستارا  جواب  داده  بود  و  بهش  گفته  بود 
رسی  تکان  دادم  و  با  خیال  آسوده  از  اینکه  کش  

متوجه  گوش   سپهر  نشده  بود؛  ب  توجه  به  ارصارهای  
مامان  و  بابا  برای  خوردن  شام  به  اتاقم  رفتم  .در  را  
قفل  کردم  و  کوله ام  که  پشت  در  رها  شده  بود  را  

برداشتم  و  لبه ی  تخت  نشستم  .گوش   سپهر  را  
ون  کشیدم،  بغضم  ترکید  و   همراه  با  سوئیچش  بیر

صورتم  خیس  شد  .آنها  را  به  لب هایم  نزدیک  کردم  و  
آنقدر  عطر  به  جا  مانده  روی  گوش  اش  را  بوئیدم  و  

 .بوسیدم  تا  نفس  کم  آوردم 
 

 پارت #۱۱۹
 

ب  آنکه  لباس هایم  را  عوض  کنم،  چراغ  را  خاموش  
کردم  .با  حال  نزار  روی  تخت  افتادم  و  همه ی  

خاطراتم  با  او،  به  مغزم  هجوم  آوردند  .گوش  اش  را  
از  روی  قلبم  برداشتم،  بازش  کردم  و  به  تماشا  

نشستم،  همه ی  عکس های  دونفره مان  را؛  و  ای  کاش  
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همان  روزها،  در  مرزهای  آغوشش  جان  م دادم  و  
هیچ گاه  به  مرز  تنهاب   و  ب  کش  نم رسیدم  .اشک  

ریختم  و  مرور  کردم،  انبوه  پیام هاب   را  که  هرشب  تا  
صبح،  باه م  رد  و  بدل  م کردیم  و  ب  خی   از  آینده ی  
ین  و  روشن،  حرف   تلخ  و  تاریکمان،  از  آینده ای  شیر

دیم   !میر 
جان  کندم،  خون  گریه  کردم  و  خدا  را  عاجزانه  صدا  

 !…زدم،  برای  سالمت   و  برگرداندنش  به  من 
 

*** 
 

روی  نیمکت،  در  حیاط  بیمارستان  زیر  سایه ی  
درختان  نشسته  بودم  و  ب  توجه  به  رف ت  و  آمدهای  

مردماب   که  هرکدام  چون  من،  عزیزی  در  این  غم خانه  
داشتند؛  اشک  م ریختم  برای  دردی  که  در  سینه  

داشتم  و  چشم  دوخته  بودم  به  زب   میانسال  که  پس  
نوجوانش  را  بر  اثر  بیماری  از  دست  داده  بود  .مقابل  
آفتاب  سوزان،  روی  زمیر   پخش  شده  و  گریان  بر  رس  
و  سینه ی  خود  م کوب ید  و  ب  تاب   م کرد  .چندین  زن  و  

مرد،  دوره اش  کرده  بودند،  دلداری اش  م دادند  و  
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سع  در  آرام  کردنش  داشتند،  اما  او  هر  لحظه  حالش  
بدتر  م شد  و  من  خوب  درکش  م کردم؛  خوب  

م فهمیدم  که  درد  از  دست  دادن  بخش   که  نه،  
ی   همه ی  وجودت،  چه  درد  ب   درمان  و  وهم انگیر 

است …،  و  تنه ا  کش  اینگونه  م شکند  و  ب  تاب  
 !م شود؛  که  یا  مادر  باشد،  یا  عاشق 

چشم  خیسم  را  از  زن  گرفتم  .به  آسمان  آب   و  صاف  
 اش  

 
ه  شدم  و  با  گریه ای  رقت انگیر   خدا  را  به  بزرگ خیر
قسم  دادم  که  نه  من،  و  نه  مادرجون  هیچ گاه  این  

 !…صحنه  را  تجربه  نکنیم 
 

 پارت #۱۲۰
 

لحظاب   بعد  چشم  از  آ سمان  گرفتم  و  با  نگاه  دوباره  
به  همان  زن  که  از  حال  رفته  بود،  فرید  را  دیدم  که  از  

کنارشان  گذشت  و  به  طرف  سالن  م رفت  .شک  
نداشتم  که  پلیس  او  را  احضار  کرده  بود،  به  این  دلیل  

که  هیچ  اطالع  از  خانواده ی  کامران  نیافته  بود  و  
همه ی  دوستانش  هم،  دوست  شان  را  با  او  انکار  کرده  
بودند  .ناگهان  از  جا  برخاستم  و  بلند  صدایش  کردم  .
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او  که  مشغول  صحبت  با  گوش   بود،  ایستاد  و  نگاه  
به  اطراف  انداخت  .دستم  را  تکان  دادم  و  دوباره  

صدایش  زدم  .متوجهم  که  شد  به  طرفم  به  راه  افتاد  و  
  چند  قدم  به  طرفش  رفتم  .به  هم  که  

 
،  فورا من  نیر 

 :رسیدیم،  گوش   را  قطع  کر د  و  پرسید 
؟  - ؟  اینجا  چیکار  م کت   توب   هست 

 .گونه های  خیسم  را  پاک  کردم 
 اومدی  پیش  کامران؟  -

؟  -  !آره،  چطور  مگه؟  تو  از  کجا  م دوب 
ی  ازت   - ببیر   فرید  توروخدا،  پلیس  یا  داییم،  اگه  چیر 

پرسیدن،  هیچ  اشاره ای  به  جریان  اون  روز  خونه ی  
؛  اصال  من  و  سپهر  و  نم شناش  و  تا  حاال   کامران  نکت 

 هم  ندیدیمون،  فهمیدی؟ 
  .لحن  و  نگاهش  متعجب  شدند 

 !داییت؟  -
س  نگاه  به  اطراف  انداختم  و  با  دیدن  داب    با  اسی 
سینا  که  با  کیسه ای  دارو  به  طرف  سالن  م رفت،  

قدم  به  عقب  برداشتم  و  رو  به  فرید  که  متعجب  و  
رسدرگم  نگاهم  م کرد  و  علت  را  م پرسید،  دوباره  

 :گفت م 
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فقط  یادت  باشه،  ما  رو  اصال  ندیدی  و  نم شناش،   -
  .برو  دیگه،  داییم  االن  م بینتمون 

رس  جایم  برگشتم  و  داب   سینا  ب  آنکه  مرا  ببیند،  داخل  
شد  و  فرید  هم  به  ناچار  نگاه  متعجبش  را  از  من  

گرفت  و  به  طرف  داخل  به  راه  افتاد  .او  که  رفت،  
کم  بعد  برخاستم  و  داخل  رفتم  .به  بخ ش  مورد  نظر  

که  رسیدم،  فرید  را  دیدم  که  کنار  داب   سعید  و  
  
 
پلیش  که  لباس  شخض  به  تن  داشت،  مقابل  اتاف
که  کامران  در  آن  بود،  ایستاده  و  راجع به  وضعیت  

دند  .آرام  به  طرفشان  رفتم  و  با   کامران  حرف  میر 
فاصله  پشت  رسشان  ایستادم  و  بار  دیگر  به  فرید  که  
مقابل  آنها  و  رو  به  من  بو د،  با  چشم  تقاضا  کردم  که  

ی  نگوید   .چیر 
نامحسوس  رس  تکان  داد  و  به  پلیس  که  از  او  سوال  

 .م پرسید،  نگاه  کرد 
میون  کل  مخاطبینش  فقط  یه  شماره  به  اسم    -

"پدر  "توی  گوشیش  هست،  که  از  دیروز  هرچقدر  
یم  جواب  نمیده  .شما  خانواده اش  رو   تماس  م گیر

 نم شناسیر   یا  اطالع  ازشون  نداری ن؟ 
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راستش  ما  دوستای  خیل  نزدیک  نیستیم،  زیادم  از   - 
کاراش  خی   ندارم  .ول  تا  جاب   که  م دونم،  مادرش  

فوت  شده  و  پدر  و  چندتا  از  اقوام  نزدیکش  هم  خارج  
  م کی    و  فکر  نکنم  کس  دیگه ای  رو  

 
از  کشور  زندگ
 .داشته  باشه 

 
 پارت #۱۲۱

 
 .به  دیوار  تکیه  دادم  و  دستانم  را  پشت  کمرم  گذش تم 
؟  سپهر  واحدی؟  -  شما  کش  به  نام  سپهر  م شناسیر 

 .فرید  لحظه ای  مکث  کرد 
 .نه،  نم شناسم  -

پلیس  که  نیم نگاه  از  پشت  شیشه  به  کامران  
انداخت  و  دست   به  ریش  پرپشت  و  سیاهش  کشید،  

 .دوباره  فرید  را  خطاب  قرار  داد 
دوست  شما  دیروز  با  ماشیر   اون  و  زیر  گرفته  و   -

 …االنم  توی  کما ست 
 .فرید  شوکه  نگاهش  کرد 

به  احتمال  خیل  زیاد  این  تصادف  عمدی  بوده،  شما   -
؟   مطمئنیر   همچیر   کش  رو  نم شناسیر 
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 .سپس  گوش   را  مقابل  او  گرفت 
 !اینم  عکسشه  -

فرید  نفس  حبس  شده  در  سینه اش  را  رها  کرد  و  
چهره ای  متفکر  به  خود  گرفت،  کم  بعد  چشم  از  

 .گوش   گرفت  و  آرام  به  حرف  آمد 
 .گمونم  بشناسمش  جناب  رسوان  -

قلبم  فرو  ریخت،  زانوهایم  سست  شدند  و  ب  جان  
تکیه  از  دیوار  گرفتم  .ملتمسانه  به  او  چشم  دوختم  و  
ی  که  فرید  لو   وحشت زده  شدم  از اینکه  عالوه  بر  چیر 

  که  به  آنها  گفته  بودم  نیر   به  گناهم  
 

م داد،  دروع
   .اضافه  م شد 

داب   و  جناب  رسوان  هردو  مدا م  از  او  سوال  
م پرسیدند  و  او  که  غرق  در  فکر  بود،  با  نگاه  

 .نامحسوس  به  من،  جواب  داد 
-   

 
چندوقت  پیش  با  کامران  رفته  بودیم  خرید  و  اتفاف

رس  از  بوتیک  سپهر  درآوردیم  .از  اونجاب   که  کامران  
یه  آدم  مستبد  و  خودخواهه  و  نمیشه  به  

ی   جای  ”شما  ’‘،  “تو  ”بهش  گفت،  با  سپهر  درگیر
ل فط   پیدا  کردن  و  بعدم  با  فحش های  رکیک  که  

کامران  بهش  داد،  باهم  درگیر  شدن  .مقص  کامران  
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بود  و  به  قصد  کشت  سپهر  و  م زد  و  منم  که  از  
رفتاراش  خوشم  نمیومد،  طرف  سپهر  و  گرفتم  و  

 ...واسه  کمک  به  اون  باهاش  درگیر  شدم 
رسدرگم  به  حرف هاب   که  از  آنها  رس  درنم آوردم،  به  

ه  بودم  و  او  ادامه  داد   .فرید  خیر
ون   - با  رس  و  صورت  خونینش،  از  مغازه  که  بیر

م رفت،  اون  که  کم  هم  از  سپهر  کتک  نخورده  بود،  
  م کنه،  منم  به  

 
تهدیدش  کرد  که  کارش  رو  تالف

خاطر  اینکه  به  قول  خودش،  بهش  نامردی  کردم  و  
ون  رفت   .دورش  زدم،  کل  تهدید  کرد  و  از  مغازه  بیر

 :داب   سعید  فور ا  گفت 
راست  میگه  جناب  رسوان،  حدودا  سه  چهار  ماه   -

پیش  بود،  که  سپهر  با  رس  و  صورت  کبود  اومد  خونه  
و  گفته  بود  که  با  یه  زورگیر  درگیر  شده،  گمونم  

 .همون  موقع  بوده 
 .فرید  تایید  کرد 

 .آره  درسته،  اوایل  بهار  بوده  -
با  به  یاد  آوردن  آن  روز  نحس،  باز  هم  اشکم  رسازیر  
شد  و  هزار  باره  لعنت  کردم  کامران  را  و  خودم  را  که  

 .سپهر،  به  خاطرم  به  این  روز  افتاده  بود 
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 خب  بعدش  چ   شد؟  -
 

 پارت #۱۲۲
 

بعدش  من  دیگه  ندیدمش  جناب  رسوان،  همیشه  به   -
انه  و     و  رفتارای  متکی 

 
اخالف خاطر  کارای  غیر

نادرستش،  خیل  وقتا  باهم  بحثمون  م شد،  از  اون  
روزم  که  کال  باهاش  قطع  رابطه  کردم  و  اصال  

ندیدمش،  تا  اینکه  دیروز  صبح  بهم  زنگ،  از  در  
دوست   دراومد  و  قرار  گذاشت  همدیگه  رو  ببینیم،  

ول  من  قبول  نکردم  .االنم  که  دیگه  مطمی    شدم  
 ...م خواست  یه  بالب   هم  رس  من  بیاره 

ه  بودم،  که  با  قرار  گرفی     هنوز  رسدرگم  به  فرید  خیر
دست   بر  روی  شانه ام  از  ج ا  پریدم،  چرخیدم  و  به  

 .خاله  نیلو  نگاه  کردم 
 هست   چرا  اینجا  موندی؟  -

 .همینجوری  خاله،  داشتم  میومدم  پیش  شما  -
به  راه  افتادیم  و  هنوز  کم  بیشی   دور  نشده  بودیم  

 .که  کالفه  و  مردد  مقابلش  ایستادم 
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خاله  میشه  من  برم  توی  حیاط  یه  هواب   بخورم؟   -
 .رسم  خیل  درد  میکنه 

به  دیوار  تکیه  داد  و  به  داب   این ها  که  هنوز  مشغول  
 .صحبت  بودند،  چشم  دوخت  و  رس  تکان  داد 

 .خیل  خب،  برو  خاله  -
ناچار  به  حیاط  رفتم  .دوباره  روی  نیمکت  نشستم  و  

ه  شدم  و  برایم   چشم  به  راه  فرید  به  در  سالن  خیر
سوال  بود  که  چرا  برخالف  ارصار  من،  به  شناخت  

اف  کرد  و  آن  داستان  را  رس  هم  کرد   .سپهر  اعی 
ون  آمد  و  غرق  در   حدود  یک  ربــع  بعد،  باالخره  بیر
فکر  و  مغموم  از  بیمارستان  خارج  شد  .به  دنبالش  

 .رفتم  و  در  میانه ی  پیاده رو  مقابلش  ایستادم 
 فرید؟  -

او  که  هنوز  غرق  فکر  بود،  رسش  را  باال  آورد  و  
ون  داد   .متعجب  نفسش  را  بیر

؟  - ؟  چرا  عیر   جن  ظاهر  میش   چته  هست 
چرا  به  پلیس  دروغ  گفت   و  اون  داستان  و  رس  هم   -
 کردی؟  مگه  نگفتم  بگو  ما  رو  اصال  نم شناش؟ 

من  دروغ  نگفتم  !ببیر   هست   من  نم فهمم  واقعا،   -
،  ول   تو  چه  ارصاری  داری  که  این  جریان  رو  پنهان  کت 
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اینو  خوب  م فهمم  که  با  دروغ های  ما،  یه  کش  مثل  
کامران  که  این  بال  رو  رس  سپه ر  آورده،  فردا  پا  میشه  

و  واسه  خودش  راست  راست  م چرخه  و  سپهر  
 .بیچاره ام  که  معلوم  نیست  چه  ب الب   به  رسش  بیاد 

لحظه ای  رسش  را  پاییر   انداخت  و  سوییچ  را  در  
 .دستش  چرخاند 

هست   عذاب  وجدان  دارم  م فهم؟  وقت   فهمیدم   -
اون  نامرد  چه  بالب   به  رس  سپهر  آورده  خواستم  
واقعیت  رو  بگم،  ول  چون  ازم  خواسته  بودی  تا  

م،  به  اون  روز  هیچ  اشاره ای  نکردم،  ول   اسم  ازت  نی 
یه  جوراب   اصل  موضوع  رو  بهشون  گفتم  و  با  

شهادت  من،  پلیس  حت   اگه  یه  درصد  هم  شک  
داشت،  االن  دیگه  مطمئنه  که  این  تصادف  عمدی  

 .بوده 
 

 پارت #۱۲۳
 

  که  در  آن  وقت  صبح،  حجم  
 

ه  به  خیابان  شلوع خیر
عظیم  از  ماشیر  ها  و  آدم های  در  حال  تردد  را  در  
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خود  جای  داده  بود،  کم  فکر  کردم  و  حق  را  به  فرید  
 .دادم  .آه  کشیدم  و  رس  تکان  دادم 

 !حق  با  توئه  -
چشم  از  زن  جواب   که  همراه  با  کودگ  که  در  آغوش  
داشت  و  مقابل  بیمارستان،  از  تاکش  زرد  رنگ  پیاده  

 .م شد،  گرفتم  و  نگاهش  کردم 
واقعا  ممنونم  فرید،  خیل  ازت  ممنونم  .برو  دیگه،   -

 .مزاحمت  نمیشم 
 .عینک  آفتاب  اش  را  به  چشم  زد  و  رس  تکان  داد  

بازم  برای  دیدن  سپهر  میام،  امیدوارم  هرچه  زودتر   -
 .حالش  خوب  بشه 

زیر  لب  تشکر  کردم  و  با  یک  خداحافط   کوتاه،  به  
طرف  بیمارستان  به  راه  افتادم  و  شاید  فقط  ذره ای  از  
اف  فرید،  کاسته  شده  بود  و   عذاب  وجدانم  با  این  اعی 

به  خاطر  حماقت  و  پنهان کاری  من،  کامران  قس  در  
ای  کاری  که  با  سپهر  کرده  بود  را   نم رفت  و  قطعا  رس 

 !پس  م داد 
 

*** 
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دستم  را  روی  شیشه  گذاشتم  و  چشمان  نم دارم  را،  به  

راز  در  سینه  مانده ام  دوختم  و  سوختم  از  ا ین  
حست  !سوختم  از  اینکه  در  همه ی  این  یک ماه،  حت   

 .یک  لحظه  با  او  تنها  نشده  و  حرف  نزده  بودم 
تمام  روزها  و  لحظه های  ب   او  بودن  را  م شمردم  و  

ب  قرار  و  چشم  انتظار  بودم،  برای  باز  کردن  و  دیدن  
 .چشم هایش 

تمام  روزها  را  به  هر  بهانه ای  به  بیمارستان  م آمدم  و  
 .م مردم  ا گر  یک  روز  نم دیدمش 

باز  هم  به  شدت،  هوای  گریه  به  رسم  زده  بود  و  مثل  
هروز  به  زور  بغضم  را  مهار  کردم  و  اشک هایم  را  برای  

شب  و  هنگام  رفی    به  رختخواب  نگه  داشتم  .به  
ظاهر  آرام  بودم  و  آرامشم،  آرامش   ماقبل  طوفان  

بود،  طوفاب   که  هرشب  در  دل  و  چشمانم  غوغاب   به  
 !…پا  م کرد  از  درد  دوری  و  نداشی    سپهر 

 
کم  بعد  با  صدای  داب   سعید  که  مادرجون  را  به  زور  
احت  به  نمازخانه  برده  بود،  به  خودم  آمدم   برای  اسی 

و  با  خاله  مریم  که  کنارم  ایستاده  بود،  به  طرفش  
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برگشتیم  .کنار  باباجون  نشست  و  خسته  و  آرام  
 :گفت 

 .این  یارو  داره  مرخص  میشه  -
با  فکر  رفی    کا مران  که  دو  روز  پیش  به  هوش  آمده  

بود،  قلبم  فرو  ریخت  .باباجون  کالفه  و  غمگیر   چشم  
بست  .رسش  را  به  دیوار  تکیه  داد  و  خاله  متعجب  
قدم  به  جلو  برداشت  و  سوال  که  همه ی  ذهنم  را  

 .مشغول  کرده  بود  را  به  زبان  آورد 
مگه  ما  ازش  شکایت  نکردیم،  مگه  مشخص  نشد  که   -

  سپهر  و  زده؟  یعت   چ   داره  مرخص  میشه؟ 
 
 عمدا

 
 پارت #۱۲۴

 
شکایت  از  اون  دیگه  فایده ای  نداره،  به  جز  اینکه   -

ه   .دیه  بهمون  تعلق  م گیر
خاله  به  گریه  افتاد  و  شال  مشک اش  که  م رفت  تا  از  

رسش  بیفتد  را  پیش  کشید  و  صدایش  کم  باالتر  
 .رفت 

دیه  بخوره  تو  رسشون  .اینجوری  که  نمیشه  داداش   -
من  بیفته  گوشه ی  بیمارستان،  اوب   که  از  روی  کینه  
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و  دشمت   زده،  پاشه  بره  ب   زندگیش  .شده  با  همیر   
 .حال  خرابشم  باید  بیفته  زندان،  باید  عذاب  بکشه 

  کرد  و  
 
باباجون  خاله  را  به  آرامش  خواند  و  داب   پوف

 .دست  به  سینه  تکیه  داد 
-   

 
  نباب   !اصال  واسش  فرف

 
مریم  اون  رفته  توی  زندگ

نم کنه  توی  خونه  باشه،  توی  زندان  یا  حت   گوشه ی  
خیابون؛  چون  هیج   نم فهمه،  هیچوقتم  خوب  
دنش   نمیشه،   االنم  که  من  اومدم،  داشی    م میی 

 …آسایشگاه 
 ای  که  فرد  همه ی  عالئم  

 
  نباب   !زندگ

 
زندگ

هوشیاری اش  نرمال  بودند،  اما  از  پس  کارهایش  
بر نم آمد،  تکان  نم خورد  و  عقلش  کامل  نبو د  .و  

ین  بالب   بود  که  م توانست  
شاید  این  از  دید  من  بهی 

به  رس  کش  چون  او  بیاید  و  تا  آخر  عمر  در  عذاب  
 .باشد 

  صحبت هایشان  را  بشنوم،  ب  حرف  و  آرام  
 
ب  آنکه  باف

به  راه  افتادم،  به  حیاط  رفتم  و  منتظر  به  در  چشم  
دوختم  و  لحظاب   بعد،  پیدایش  شد  .با  ریش  و  

موهای  تراشیده  و  رس  بانداژ  شده اش،  روی  ویلچر  
نشسته  بود  و  بهیاری،  به  همراه  مردی  میانسال  و  
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 شان  
 
آراسته  که  از  داب   شنیده  بودم  وکیل  خانوادگ

است،  به  طرف  آمبوالنس  هدایتش  م کردند  .پا  تند  
کردم،  خودم  را  به  آنها  رساندم  و  مقابلش  ایستادم  .
دسته های  ویلچر  را  گرفتم  و  به  طرفش  خم  شدم  .

آب  د هانم  را  با  نفرت  روی  صورتش  پاشیدم  و  
ب  توجه  به  هشدارهای  آن  دو،  و  ماموری  که  نم دانم  

 :گ  به  آنها  پیوسته  بود،  خشمگیر   غریدم 
  آشغال؟  حاال  اگه  م توب   زر  بزن،   -

 
ی  نمیک چرا  چیر 

 !تهدید  کن 
ب  آنکه  توان  حرف  زدن  داشته  باشد،  یا  حت   بفهمد  

که  من  چه  م گویم،  چشمانش  را  در  کاسه  چرخاند  و  
 .حرکاب   غیر  ارادی  انجام  داد 

 .با  حرص  و  خشم  پوزخند  زدم 
ام  کردم،   - ی  بگو،  بهت  ب  احی  ،  یه  چیر  د   یاال  عوص 

 چرا  الل  شدی؟ 
اشک هایم  جاری  شدند  و  ب  اهمیت  به  پس  زدن ها  و  

هشدارهای  همراهانش،  یقه اش  را  گرفتم،  تکانش  
 .دادم  و  با  خشم  و  نفرت  صدای  گریانم  باال  ر فت 
تو  اینقدر  پست  و  ب   ارزش   که  حت   پدرت  هم   -
حارص   نشد  به  خاطرت  پاشه  بیاد  اینجا  .اینقدر  
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آشغال  و  ب  ارزش  که  واسش  مهم  نبود  چه  بالب   به  
ی  و  تا  ابد   رست  اومده  .دعا  م کنم  هیچوقت  نمیر

،  حیوون،  پست  فطرت   !…توی  عذاب  باش 
آنقدر  تکانش  دادم  و  داد  زدم  که  توان  کم  آوردم  و  

دست هایم  شل  شدند،  باالخره  به  زور  کنارم  زدند  و  
او  را  بردند  .ب  توجه  به  نگاه  ترحم  آمیر   اطرافیان،  به  
هق هق  افتادم  و  باز  هم  با  فکر  ناامیدی  و  ب   سپهر  
بودن،  ب  قرار  به  موهایم  چنگ  زدم  .صورتم  را  میان  
دستانم  گرفتم  و  زار  زدم  برای  اوب   که  نم دانستم  

 !…چه  به  رسش  خواهد  آ مد 
 

*** 
 

 پارت #۱۲۵
 

سپهر  به  خانه  برگشت  !یک  هفته ی  پیش  برگشته  
بود  و  روی  تختش  به  خواب   عمیق  فرو  رفته  بود  .

خواب   که  هیچ کس  نم دانست  گ  به  پایان  م رسید،  
خواب   که  هیچ کس  نم دانست  به  بیداری  ختم  م شد  

 !یا  مرگ 
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پس  از  سه  ماه  چشم  انتظاری؛  به  خاطر  مادرجون  که  
در  تم ام  این  مدت،  حت   یک  روز  هم،  جز  برای  

استحمام  و  تعویض  لباس  به  خانه  نیامده  بود  و  
هرشب  را  کنار  سپهر  به  صبح  م رساند،  به  پیشنهاد  

 .داب   سعید  و  خاله  نیلو،  او  را  به  خانه  آوردند 
تختش  را  گوشه ی  پذیراب   گذاشته  بودند  و  مادرجون  
شبانه  روز  را  کنارش  م نشست  و  با  اشک  و  آه؛  برای 

 .سالمت  اش  دعا  م کرد  و  قرآن  م خواند 
عالوه  بر  پزشک  متخصص  و  پرستاری  که  مدام  به  

  
 
دند  و  به  وضعیت  و  تغذیه اش  رسیدگ سپهر  رس  میر 

م کردند؛  تمام  خانواده،  بخصوص  خاله  نیلو  و  
ضا  که  پزشک  بود،  نیم  از  وقت  خود   همسش  علیر

را  وقف  او  کرده  بودند  .خانواده ای  که  خنده  بر  
لبشان  جاری  نم شد  و  مویشان  روز  به  روز  سپیدتر  

 !م شد  از  غم  سپهر 
،  به  شهرستان  برگشته  بودند  و  به  ارصار   بابا  این ها  نیر 

مامان  برای  تنها  نگذاشی    مادرجون  و  در  کنار  او  
بودن،  پس  از  سالها  دوباره  قصد  برگشی    به  تهران  را  

داشتند  .بابا  انتقال  گرفته  بود  و  به  زودی  در  بانک  
  در  آن  کار  م کرد،  در  کنار  داب   سعید  

 
که  سابقا
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مشغول  کار  م شد  و  کمی   از  چند  روز  دیگر  
برم گشتند  و  در  خانه ای  که  متعلق  به  خودمان  بود  

و  با  خانه ی  باباجون  فاصله ی  چنداب   نداشت،  ساکن  
 .م شدند 

تابستان  رفت  !تابستاب   که  برایش  برنامه ها  چیده  
بودیم  و  سپهر  قول  داد ه  بود  که  به  پایان  نرسیده،  

جشن  عروش مان  را  هم  گرفته  باشیم  .اما  اکنون  پاییر   
آمده  بود  و  همه  چیر   برخالف  تصوراتمان  گذشته  

 !...بود 
 

ون  آمدم  .نگاهم  را  به  دور  تا   آه  کشیدم  و  از  فکر  بیر
دور  خانه  چرخاندم  و  لرز  به  جانم  افتاد  و  چقدر  

وحشتناک  بود  خانه ای  که  صدای  سپهر  در  آن  
نم پیچید  .و  چقدر  رقت انگیر   بود،  حال  پدر  و  

مادری  که  کمرشان  خم  شده  بود  از  اینکه  
جگرگوشه شان  ب  جان  افتاده  بود  و  چشم  باز  

 .نم کرد 
 

 پارت #۱۲۶
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چقدر  فرق  بود  میان  خانه ای  که  چندین  ماه  پیش،  
همیر   چهار  نفر  را  در  خود  گنجانده  بود  و  شادترین  

و  گرم ترین  خانه ی  دنیا  ب ود  و  اکنون  همان  جمع،  رسد  
؛  در  این  خانه ی  ب  روح،  به   و  خاموش  و  غمگیر 

ه  مانده  بودیم  به   چشمان  بسته ی  عزیزترینمان،  خیر
این  امید  که  چشم  باز  کند  و  با  نگاهش،  طلسم  غم  را  

 !در  این  خانه  و  دل  آدم هایش،  ب  اثر  کند 
درد  داشت  سپهر  را  شب  و  روز  اینگونه  دیدن،  و  در  

عجب  بودم  که  چرا  من  جان  نم دادم  از  این  درد؟  !و  
این  درد  آنجا  عمیق تر  شد،  که  زخم های  پشت  کمر  و  

شانه هایش  را  دیدم  و  هرکدام،  خنجری  زهرآلود  
 !شدند  و  به  قلبم  فرو  رفتند 

کنار  باباجون  که  او  را  جابجا  م کرد،  و  مادرجون  که  
گریان،  روی  صندل  کنارش  نشسته  و  ب  تاب   م کرد،  

ه  شدم  و  چهره اش  در   ایستاده  بود م  .به  صورتش  خیر
پس  هاله ی  اشک هایم  تار  شد  .دلم  برای  لمس  و  

مرحم  زخم هایش  بودن،  ب  تاب   م کرد  و  پر  م کشید  
برای  بوسه  زدن  بر  جای  جای  بدنش،  برای  در  آغوش  

 .گرفی    و  رس  بر  روی  سینه اش  گذاشی   
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دلتنگ  بودم،  آنقدر  دلتنگ؛  که  حجم  و  وصفش  در  
هیچ  لغت   نم گنجد،  دلتنگ  کش  بودم  که  عشقش  

را،  حت   نفش  به  دنیا  نم دادم  و  با  همیر   نفس  نصف  
و  نیمه اش؛  دل  تنگ   جهانم  م تپید  و  زنده  نگه ام  

 .داشته  بود 
چشم  دوختم  به  او،  از  پس  اشک های  سوزانم  که  به  

راه  افتاده  بودند  و  داغ  دلم  را  مرحم  نم شدند  .با  ولع  
ی اش  چشم  دو ختم  و  لوله ی  رابط   به  صورت  پاییر 

ب   که  به  بیت  اش  وصل  بود؛  به  دل  تنگم  چنگ   اکسیر 
زد  و  وای  از  من،  اگر  م رسید  روزی  که  او  را  نداشته  

 !…باشم 
 

با  صدای  زنگ  در،  به  خودم  آمدم  .اشک هایم  را  پاک  
کردم  و  باباجون  که  در  را  باز  کرد،  کم  بعد  داب   

سعید،  داب   سینا  و  خاله  نیلو  داخل  شدند  و  پس  از  
سالم،  یکسه  به  طرف  سپهر  آمدند  .مادرجون  به  

  که  داب   سینا  به  دست  داشت  اشاره  کرد  
 
کاور  بزرگ

 .و  صدای  گرفته اش  به  گوش  رسید 
 این  چیه  مادر؟  -
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داب   درحال  که  زیپ  کاور  را  م کشید،  نفسش  را  
ون  داد  و  آرام  و  غمگیر   لب  زد   :بیر

   مامان  .دمای  هوا  رو  معتدل  نگه  م داره،   -
 
تشک  برف

ه  دیگه   .زخم  بسی   نم گیر
 

 پارت #۱۲۷
 

وع  به  گریه  کرد   .مادرجون  دوباره  رس 
ای  خدا  ...کاش  م مردم  و  این  روزها  رو  نم دیدم  . -
ای  خدا  من  و  بکش،  ول  نذار  بچه ام  اینقدر  عذاب  

 !...بکشه 
مدام  خود  را  نفرین  م کرد  و  به  سینه اش  م کوبید  .
،  دست هایش  را  گ رفت،  صورت   خاله  نیلو،  غمگیر 
خیسش  را  بوسید  و  سع  در  آرام  کردنش  داشت  و  

 .لحظه ای  بعد،  داب   سعید  صدایش  کرد 
 .نیلو  بیا  به  بابا  کمک  کن  -

چشمان  خیسم  را  به  قامت  رعناب   دوختم،  که  روز  به  
روز  ضعیف تر  و  الغرتر  از  قبل  م شد  .داب   سعید  

شانه ها  و  داب   سینا  پاهایش  را  گرفتند،  بلندش  کردند  
  را  روی  تخت  پهن  

 
و  ب اباجون  و  خاله،  که  تشک  برف
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کردند،  دوباره  او  را  رس  جایش  گذاشتند  و  باباجون  
 :گفت 

؟  -  واسه  زخماش  پماد  گرفتیر 
ون  کشید   .داب   سینا  پماد  را  از  کیسه ی  داروها  بیر

 .آره  بابا  گرفتیم  .همیر   االن  م زنیم  به  همه ی  بدنش  -
باباجون  رس  تکان  داد  و  با  کمک  داب   سعید ،  سپهر  را  

به  پهلو  چرخاندند  و  در  حال  که  لباسش  را  باال  
 .م زدند،  داب   سعید  به  من  نگاه  کرد 

هست   جان،  داب   میشه  چند  لحظه  بری  توی  اتاق،   -
 تا  به  بدن  سپهر  پماد  بزنیم؟ 

بغض،  بیش  از  پیش  به  گلویم  چنگ  زد  و  درد،  به  
 .قلبم  هجوم  آورد 

درد  داشت  و  هیچ  دردی  از  این  باالتر  نبو د  که  
محرم ترین  باش   و  تو  را  نامحرم  بدانند  !و  اگر  سپهر  
 .چشم  باز  نکند،  ب  شک  این  راز،  مرا  از  پای  درم آورد 

با  دیده ای  که  باز  هم  پر  آب  و  تار  شد،  رس  تکان  دادم  
و  به  جای  اتاق،  به  طرف  حیاط  رفتم  .قبل  از  خروج  
ون  رفتم  . سوییچ  سپهر  را  از  جاکلیدی  برداشتم  و  بیر

چراغ  حیاط  را  خاموش  کردم  و  به  طرف  ماشینش  
،  چرخیدم  و  در  روشناب    رفتم  و  به  محض  نشسی  
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اندگ  که  از  نور  ماه  به  داخل  م تابید،  به  جای  
خال اش  پشت  فرمان،  چشم  دوختم  و  باریدم  از  نبود  

ی  جز  باران  نبود   .کش  که  سهمم  از  عشقش،  چیر 
ون  کشیدم  و  بعد  از  پل  کردن   گوش   را  از  جیبم  بیر

  که  این  روزها،  همدم  تنهاب  ام  شده  بود،  آن  را  
 
آهنک

روی  داشبورد  گذاشتم  و  تمام  خاطراتش  باز  هم  مثل  
 .هرشب،  به  دل  و  قلب  و  مغزم  هجوم  آوردند 

خنده هایش،  بوسه هایش،  نوازش هایش،  رس  به  رس  
گذاشی   هایش،  جدی  بودن هایش،  عطرش،  

 …نفس هایش؛  آغوشش 
 

 پارت #۱۲۸
 

و  امان  از  دلم،  که  در  هوا ی  آغوشش  پر  م کشید  و  
 .هیچ کاری  از  دستش  بر  نم آمد 

 
م  من  واسه  عشق  دوتامون  و "  بمیر

 واسه  تنهاب   ب  انتهامون  و 
 گ  باید  جمع  کنه  این  قلب  داغون  و 
 تو  رفت   و  غمت  یک  شبه  آبم  کرد 
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 ببیر   دنیا  منو  ب   تو  جوابم  کرد 
 "...تو  رفت   حرف  این  مردم  خرابم  کرد 

 
خودم  را  به  طرف  صندل اش  کشاندم  و  رس  جایش  

نشستم  .فرمان  را  در  آغوش  گرفتم  و  جای  دستانش  
  .را  بوسه  باران  کردم 

 
،  زندگیمون  رفت "   تو  رفت 
  یه  عاشق  زیر  بارون  رفت 

؟   دیدی  آخر  یکیمون  رفت  !کجاب 
م  بهی   از  اینه،  غمت  مونده  تو  این  سینه    بمیر

 "تموم  شهر  غمگینه  کجاب  …؟ 
 

پیشاب  ام  را  به  فرمان  چسباندم  و  اشک  ریختم  .قلبم  .
ب  تاب  و  ب  قرارتر  از  هر  زماب   شده  بود  و  میان  آوای  

غمگیت   که  در  ماشیر   پیچیده  بود،  خون  گریه  کردم  
م؛  یا  سپهرم  را  به  من   و  از  خدا  خواستم  که  یا  بمیر

 !…بازگرداند 
 

*** 
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کالفه  از  سفارشات  پیمان،  گوش   را  قطع  کردم  و  
،  به  ساعت  که  دوازده  ظهر  را  نشان  م داد  نگاه   عصت 

کردم  .تا  ساعت  سه  که  برای  رفی    به  آرایشگاه  به  
رساغم  م آمد،  وقت  داشتم  که  به  دیدن  سپهر  بروم  .
از  دیشب  این  تصمیم  را  گرفته  بودم  و  باید  حتما  به  

دیدارش  م رفتم،  در  آخرین  روزی  که  محرم  و  
 !همسش  بودم 

پس  از  ساعت ها  که  خود  را  در  اتاق  حبس  کرده  
ون  آمدم  و  کالفه  از  رس  و   بودم،  آم اده  از  اتاق  بیر

صداهای  بابا  و  پارسا،  که  در  پذیراب   کشت   م گرفتند  
و  خانه  را  روی  رسشان  گذاشته  بودند،  با  نیم نگاه  به  
مادربزرگ  و  بابابزرگ  که  کنار  هم  نشسته  و  با  خنده  
خانه  رفتم  و  کنار  میر    آنها  را  تماشا  م کردند،  به  آشی  

ایستادم،  دستم  را  ب ه  صندل  گرفتم  و  به  مامان  که  
ی  بود،  نگاه  کردم   .مشغول  آشی  

 
 پارت #۱۲۹
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م  یه  رس  به  مادرجون  بزنم  زود   - مامان،  من  میر
 .برم گردم 

د،  رسش  را  به   درحال که  محتویات  قابلمه  را  هم  میر 
 .طرفم  چرخاند 

  م بینیش  -
 
 .االن؟  !دیره  دیگه،  حاال  بعدا

نه  مامان،  اونکه  عروش  نمیاد،  م خوام  برم   -
 .ببینمش 

مالقه  را  در  بشقاب  روی  کابینت  گذاشت  و  به  طرفم  
 .برگشت 

 !خیل  خب  برو،  ول  زود  برگردی  ها  -
 :چشم  گفتم  و  آهسته تر  پرسیدم 

 راست   مامان،  بقیه  کجان؟  -
چند  قدم  به  طرفم  برداشت  و  طره ای  از  موهای  

 .صاف  و  مشک اش  را  پشت  گوشش  زد 
از  صبح  که  رفی    خرید  و  آرا یشگاه  و  این ور  اون ور،   -

 .هنوز  برنگشی   
رسی  تکان  دادم  و  با  نیم نگاه  مملو  از  اخم،  به  

بابابزرگ  که  کنار  پنجره  ایستاده  بود  و  تلفت   با  عمو  
د،  به  طرف  در  رفتم  .به  شدت  از  او  عصت    حرف  میر 
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و  دلگیر  بودم،  آنقدر  که  هیچ وقت  نم توانستم  
 !ببخشمش 

ب  آنکه  حت   لحظه ای  وقتم  را  ت لف  کنم،  از  خانه  
خارج  شدم  و  در  تمام  طول  مسیر  اندگ  که  پیش  رو  

داشتم،  قلب  ب  تابم،  لحظه ها  را  م شمرد  برای  دیدن  
 !سپهر 

کمی   از  پنج  دقیقه ی  بعد،  رسیدم  و  به  محض  ورود،  
مادرجون  به  استقبالم  آمد  .تن  نحیفش  را  در  آغوش  

گرفتم  و  گونه اش  را  بوسیدم  .عقب  که  کشیدم،  
نگاهم  را  به  دور  تا  دور  خانه ی  رسد  و  ب  روح  انداختم  

 :و  با  صداب   که  از  بغض  م لرزید،  پرسیدم 
؟  -  تنهاییر 

 …آره  مادر  -
 .دستش  را  پشتم  گذاشت  و  به  پذیراب   هدایتم  کرد 

ون  کار  داشت،  نیومده  هنوز  -  .بابابزرگت  بیر
 ام  که  

 
،  به  همه ی  زندگ مگیر  لرزان،  قدم  برداشتم  و  رس 
،  ر وی  تخت  آرمیده  بود،  چشم   گوشه ی  پذیراب 

 .دوختم 
قلبم  وحشتناک  تیر  کشید،  آنچنان  که  ناخودآگاه  
دمش،  هست  ام،  مقابل   دستم  را  باال  آوردم  و  فس 
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چشمانم  تار  شد  و  پلک  نزدم،  تا  جلوی  ریزش  
م   .اشک هایم  را  بگیر

 .برو  مادر،  برو  بشیر   تا  برات  یه  چاب   بیارم  -
خانه  ر فت  و  من  به   ب  حرف  رس  تکان  دادم،  او  به  آشی  

 !بالیر   یار  ب  جانم 
 

 پارت #۱۳۰
 

چشم  از  رسم  که  کنارش  آویزان  بود  و  قطره  قطره  
در  رگ هایش  تزریق  م شد  گرفتم  و  کنارش  روی  

صندل  نشستم  .چشم  دوختم  به  صورت  تکیده  و  
چشمان  بسته ی  گود  افتاده اش،  و  به  بدن  نحیف  و  

 .دست هاب   که  از  رد  سوزن،  کبود  شده  بودند 
دیگر  ت وان  مقابله  با  اشک هایم  را  نداشتم،  به  لب های  

خشکیده  و  خاموشش،  و  سپس  به  چشم هایش،  
ه  شدم  و  گریان  و  زیر  لب  نالیدم   :خیر

سپهر؟  سپهر  پاشو  !مگه  نگفته  بودی  هیچوقت   -
 تنهام  نم ذاری؟ 

بازوی  برهنه اش  که  روزی  آستیر   لباس هایش  در  آن  
غرق  م شد  و  اکنون،  میان  همان  لباس ها  گم  شده  
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بود  را  لمس  کردم  .شاید  برای  آخرین  بار  …و  چقدر  
 !وحشتناک  بود 

خم  شدم  و  بوسه ای  عمیق  روی  پیشاب  اش  نشاندم،  
باز  هم  برای  آخرین  بار  …و  چقدر  دردناک  بود،  فکر  

 .دیگر  نداشی    و  از  دست  دادن  عزیزترینت 
دوباره  پیشاب  اش  را  بوسیدم  و  بوئیدم،  این بار  

طوالب  تر،  آنقدر  که  نف س  کم  آوردم،  و  ای  کاش  
چشم  باز  م کرد  و  م گفت  که  از  بوسه ام  شفا  

 !گرفته 
حریصانه  نگاهش  کردم  و  من  راص   بودم  به  همیر   تن  
 !ب  جانش،  راص   بودم،  اگر  م شد،  اگر  م گذاشتند 
اشک های  داغ  و  خروشانم  روی  شانه اش  ریختند  و  

 .کنار  گوشش،  التماس  کردم 
سپهر  تو  رو  خدا  پاشو  !مگه  نم بیت   دارن  شوهرم   -

؟   میدن؟  چرا  هیچ کاری  نم کت 
 .دستش  را  گرفتم  و  تکانش  دادم 

با  توام  سپهر  !تو  چطور  شوهری  هست   که  واست   -
مهم  نیست  دارن  زنتو  شوهر  میدن؟  !یادت  رفته  اون  
؟  گفت   تا   روزی  که  به  هم  محرم  شدیم،  چ   بهم  گفت 

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

ابد  مال  خودم  !پس  چرا  زیر  قولت  زدی،  ها؟  
 !پاشو .. .تو  رو  خدا  پاشو  به  همه  بگو  که  من  زنتم 

 
 پارت #۱۳۱

 
از  خود  ب   خود  شده  بودم  و  ب  توجه  به  دنیای  

اطراف،  بلند  گریه  م کردم  و  غرق  حرف  زدن  با  سپهر  
ی  به  خودم  آمدم  . بودم،  که  با  صدای  شکسی    چیر 

رس  چرخاندم  و  با  دیدن  مادرجون،  که  سیت   چای  از  
دستش  افتاده  و  شوکه  نگاهم  م ک رد،  ترسیده  هیت   

کشیدم  .دلم  فرو  ریخت  و  تمام  وجودم  لرزید  از  این  
فکر،  که  صدایم  را  شنیده  و  همه  چیر   را  فهمیده  

 .باشد 
با  پاهای  لرزان  برخاستم  و  به  طرفش  رفتم  .همانطور  

که  شوکه  نگاهم  م کرد،  به  ناگاه  پاهایش  سست  
شدند،  دستش  را  به  دیوار  بند  کرد  و  قبل  از  سقوط،  
تکیه گاهش  شدم  و  نگهش  داشتم،  دستش  را  گرفتم  و  
به  طرف  صندل  هدایتش  کردم  .از  کنار  سیت  ای  که  

روی  رسامیک  افتاده  و  لیوان  چاب   که  به  دو  نیم  
تبدیل  شده  و  لک  چای اش  روی  لبه ی  فرش  کرم  رنگ  
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نقش  بسته  بود،  و  قنداب   که  برعکس  افتاده  و  هر  
  پرت  

 
دانه  از  قندهایش  چون  آرزوهای  من،  به  طرف

 اش،  کنار  
 
ش ده  بودند،  گذشتیم  و  جای  همیشک

 .سپهر  نشاندمش 
مقابل  پایش،  روی  دو  زانو  ایستادم  و  دست های  

رسدش  را  در  دست های  لرزانم  گرفتم  .همچنان  اشک  
م ریختم  و  وحشت زده  از  اینکه  او  فهمیده  بود  و  چه  
پیش  خواهد  آمد،  به  چشمان  غمگیر   و  خسته ای  که  

  دورشان  را  غم  سپ هر،  چند  برابر  کرده  
 
چیر  خوردگ

 .بود،  چشم  دوختم 
رسش  را  برگرداند،  نگاه  ب  فروغش  را  به  سپهر  دوخت  

 :و  لرزان  و  ب  رمق  لب  زد 
؟  -  اگه  زنش   چرا  م خوای  شوهر  کت 

 .بهت زده  نگاهش  کردم 
 …ما  …مادرجون  -

صدای  لرزان  و  گریان؛  اما  آرامش،  دوباره  به  گوش  
 .رسید 

بچه ام  زنده  م مونه،  بخدا  زند ه  م مونه  !چرا   -
؟   منتظرش  نم موب 
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انتظار  اینگونه  برخورد  را  از  او  نداشتم،  اما  باز  هم  
هراس  داشتم  از  اینکه  فهمیده  بود  و  وای  از  روزی  که  

،  م فهمیدند   .خانواده ام  نیر 
گریان تر  از  قبل  و  میان  هق هقم،  بریده  بریده  به  

 .حرف  آمدم 
مادرجون،  بخدا  من  نم خوام  !خودتون  که  شاه د   -

بودین  من  چقدر  مقاومت  کردم،  حت   تا  پای  مرگ  
 …رفتم،  ول  نم ذارن 

چشم  از  سپهر  گرفت  و  رسش  را  به  طرفم  چرخاند،  
نگاهم  به  نگاه  خیس  و  اندوهگینش  گره  خورد  و  

لم  م داد،  
ُ
درحال که  با  دست های  ب  جانش  آرام  ه

 .میان  حرفم  آمد 
هیس  !…پاشو  برو،  امشب  عروسیته،  اینجا  نمون،   -

 !پاش و  برو 
 .سیل  اشک هایم  را  با  پشت  دست،  پاک  کردم 

 !مادرجون  توروخدا  -
رویش  را  گرفت  و  دوباره  به  سپهر  نگاه  کرد  .با  دست  

 .به  شانه ام  زد  و  به  عقب  راندم 
 .پاشو  برو،  من  و  با  پسم  تنها  بزار  -

 .من  مقاومت  م کردم  و  او  صدایش  بلندتر  شد 
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ون  میگم،  همیر   االن  -  !مگه  با  تو  نیستم؟  برو  بیر
 

 پارت #۱۳۲
 

م،  عقب   به  سخت   برخاستم  و  ب  آنکه  چشم  از  او  بگیر
ون  رفتم  .قرآن  کوچک  را  از  باالی   عقب  به  طرف  بیر

وع  به   رس  سپهر  برداشت،  بازش  کرد  و  ب  صدا  رس 
خواندن  کرد،  اما  دوام  نیاورد  و  آن  را  بست،  تلخ  گریه  
د،  آخرین   کرد  و  قبل  از  اینکه  سپهر  را  در  آغوش  بگیر

نگاهم  را  به  صورت  ب  روح  و  تکیده ی  رویای  ناتمامم  
انداختم  و  رسش  که  در  آغوش  مادرجون  فرو  رفت  و  
از  دیده ی  خونینم  پنهان  شد،  با  حال  نزار  و  کمری  که  

ون   زیر  آوار  عشق   ویران،  خم  شده  بود،  از  خانه  بیر
 .زدم 

با  قدم هاب   سست  و  ب  جان،  ب  هدف  به  راه  افتادم،  
ب  آنکه  بدانم  مقصدم  کجاست  .اشک  ریختم  و  به  یاد  
آوردم،  تک  تک  روزها  و  ماه  و  فصل هاب   که  گذشته  

 .بودند  و  سپهر  چشم  باز  نکرده  بود 
به  یادآوردم،  تمام  تنهاب  هایم  را؛  تمام  روزهاب   را  که  با  

بهانه  و  ب  بهانه  به  دیدارش  م رفتم؛  به  یاد  آوردم،  
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جی   پدربزرگ  و  ناچاری  خانواده ام  را  برای  پذیرفی    
ازدواجم  با  پیمان؛  به  یاد  آوردم،  شت   را  که  برای  

خیانت  نکردن  به  سپهر  و  رس  نگرفی    این  ازدواج،  با  
  
 
خوردن  چند  جعبه  قرص،  تا  پای  مرگ  رفتم،  مرگ
چندروزه  که  بابا  آن  را  از  خانواده اش  پنهان  کرد  و  
هیچگاه  نفهمیدند  و  گرچه  جسمم  را  نجات  داده  

بودند،  اما  من  مرده  بودم  و  در  ت مام  یک  سال  که  ب   
هرم  نفس های  سپهر  گذرانده  بودم،  هر  لحظه ام  

  محض 
 
 !مرگ  بود  و  دلتنک

دل سوخته،  رسم  را  رو  به  آسمان  گرفتم  و  از  ته  دل،  
مرگم  را  از  خدا  خواستم  و  به  این  فکر  کردم  که  چه  

 !شد،  ما  به  اینجا  رسیدیم؟ 
 

*** 
 

ه  م شوم     سالن،  خیر
 

کالفه  از  هیاهوی  جمع  و  شلوع
به  س فره ی  عقدی  که  بارها  و  بارها،  خودم  را  در  کنار  
سپهر  بر  آن  تجسم  کرده  بودم  و  اکنون،  دلشکسته  و  

مغموم،  به  اجبار  نشسته  و  به  عقد  کش  دیگر  در  
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م آیم  و  محکومم  به  فراموش  کردن  و  نادیده  گرفی    
 !...هرآنچه  تا  بحال  بر  من  گذشته  است 

و  من،  ب  تفاوت  به  دنیای  اطراف،  در  این  فکرم  که  گ  
م شود،  قلت   که  این چنیر   از  دوری  مالکش  ب  تاب   
م کند  و  آزارم  م دهد،  از  حرکت  بایستد  و  دنیای  

سیاه  پیش  رویم  را  به  پایان  برساند؟  گ  م شود  دست   
ون   به  فریادم  برسد  و  مرا  از  قعر  این  کابوس  بیر

بکشاند؟  گ  م شود  به  خود  بیایم  و  ببینم  در  همان  
 روزگاری  هستم،  که  سپهر  را  داشتم؛  گ  م شود …؟ 

 
با  درد  قلب  و  تذکر  چندباره ی  مامان  کنار  گوشم،  

 .رشته ی  افکارم  پاره  م شود  و  به  خودم  م آیم 
 !هست   حواست  کجاست؟  عاقد  اومد  -

قطره  اشک  گوشه ی  چشمم  را  مهار  م کنم  و  دستم  
 .را  نامحسوس  روی  قلبم  م فشارم 

 
 پارت #۱۳۳

 
این  چندمیر   باری  است  که  او  و  بابا  برای  باز  شدن  

اخم  و  چهره ی  گرفته ام،  رسزنشم  م کنند  .نگاهم  را  
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از  سفره ی  عقدی  که  هنوز  هم  نم دانم  چه  شکل  
م  و  به  دسته  گل  نباب   رنگ  روی  پاهایم،   است،  م گیر

چشم  م دوزم  و  دسته اش  را  در  دست  لرزانم  
 .م فشارم 

سنگیت   نگاه  پیمان،  و  اندوه  چشمانش  را  با  همه ی  
وجود  حس  م کنم  و  تلج   نگاهش،  کامم  را  تلخ تر  از  

 .آب   که  هست  م کند 
سالن  در  سکوت  فرو  م رود،  مامان،  گل  را  برم دارد  و  

وع   به  جایش  قرآن  را  در  دستانم  م گذارد  .عاقد  رس 
ی  م شود  و  بر  قلبم  م نشیند   .م کند  و  صدایش،  تیر

 …بسم  للا  الرحمن  الرحیم  -
؟ “  ”خدایا  نم خوای  یه  کاری  بکت 

 …رسکار  خانم  هست   صارم،  فرزند  همایون  -
  مانده  از  دلم،  فرو  م ریزند  و  همه ی  

 
خرابه های  باف
 .وجودم  م لرزد 

 ” !خدایا  همه  چ   داره  تموم  میشه “
 …آیا  وکیلم  شما  را  به  عقد  دائم  آقای  پیمان  صارم  -
اگه  مادرجون  به  همه  بگه؛  فردا  چه  آشوب   به  پا  “

 ”میشه؟ 
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ی  م گوید  و  صدای  کل  کشیدن  و   عمه  حمیر ا  چیر 
 .جیغ  و  دست،  به  گوش  م رسد 

 ”!اصال  کاش  مادرجون  بگه،  بهی  “
وع  م کند   .عاقد  دوباره  رس 

ول  چرا  تا  االن  نگفته؟  من  م خوام  جلوی  عقد  “
 ”…گرفته  بشه،  اگه  بعدا  بگه  که 

با  صدای  دوباره ی  جیغ  و  دست،  به  خودم  م آیم  .
وع   کالفه  چشمانم  را  م بندم  و  قبل  از  اینکه  عاقد  رس 

م   .کند،  با  تصمیم  ناگهاب   از  جا  برم خیر 
اصال  خودم  میگم  !من  یه  زن  شوهردارم،  پس  نباید  “

 ”!تن  به  این  ازدواج  بدم 
ب  توجه  به  نگاه های  متعجب  جمع  و  چهره ی  درهم  
بابابزرگ،  به  مامان  و  بابا  که  کنارم  ایستاده اند،  رو  

 .م کنم  و  آرام  و  لرزان  به  حرف  م آیم 
 .مامان،  بابا؛  میشه  یه  لحظه  بریم  باال؟  کارتون  دارم  -

مامان  شوکه  نگاهم  م کند  و  بابا،  عصت   نفسش  را  
ون  م دهد،  رس  تکان  م دهد  و  پس  از  عذرخواه   بیر

از  میهمانان،  با  هم  به  طبقه ی  باال  که  سالن  
غذاخوری  بود  به  راه  م افتیم  و  به  محض  ورود،  بابا  

 :عصت   م غرد 
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ی؟  -  چته؟  این  چه  کاری  بود؟  م خوای  آبرومون  و  بی 
د  و  سع  در  آرام  کردنش   مامان  شانه اش  را  فس 

 .داشت 
 .آروم  باش  همایون،  بزار  ببینم  چ   م خواد  بگه  -

 .سپس  مرا  خطاب  قرار  داد 
زودتر  بگو  مامان،  خوبیت  نداره  اینجا  بمونیم،  اون   -

 .پاییر   همه  منتظرن 
ی  که   گفتنش  سخت  بود،  خیل  سخت ت ر  از  آن  چیر 
  !فکرش  را  م کردم،  اما  مرگ  یکبار،  شیون  هم  یکبار 

باید،  یکبار  برای  همیشه  م گفتم  و  خالص  م شدم  .و  
ای  کاش  ترسم  اجازه  م داد  و  خیل  زودتر  از  اینها،  

اف  گرفته  بودم   .تصمیم  به  اعی 
 …مر  …من  -

آب  دهانم  را  به  سخت   فرو  بردم  و  گوشه ای  از  لباسم  
دم   .را  در  مشت  فس 

ون  اشاره  کرد   .بابا  عصت   نزدیک تر  شد  و  با  رس  به  بیر
،  مردم  اون  پاییر   عالف  ما  شدن،  چ   م خوای   - هست 

؟  د   بگو  دیگه 
 
 !بک
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باالخره  دل  را  به  دریا  زدم،  جرات  به  خرج  دادم  و  
ب  آنکه  مستقیم  به  چشمانشان  نگاه  کنم،  به  حرف  

 .آمدم 
ز  …ازدواج  کردم  -  !من …،  من  قبال …،  ا 

چشم ان  مامان  گرد  شدند  و  بابا،  با  صداب   که  سع  
لش  داشت،  خشمگیر  تر  از  قبل  به  حرف   در  کنی 

 .آمد 
فکر  نکن  با  این  رفتار  بچگانه  و  حرف های   -

احمقانه ات،  م توب   از  زیر  این  ازدواج  در  بری،  اونم  
 !االن  و  توی  این  موقعیت 

 
 پارت #۱۳۴

 
با  به  یاد  آوردن  روزی  که  من  و  سپهر  به  هم  محرم  

شدیم  و  گمان  م کردم  برای  همیشه  از  آن  هم  
شده ایم،  دست  لرزانم  را  باال  بردم  و  لمس  کردم،  

گردنبندی  را  که  به  گردنم  انداخته  بود  و  تا  به حال  
 .حت   لحظه ای  از  خود  دورش  نکرده  بودم 

 :شوری  اشک  را  در  دهانم  حس  کردم  و  آرام  نالیدم 
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راست  میگم  بابا،  من  و  …من  و  سپهر؛  باهم   -
 !صی غه ی  محرمیت  خوندیم،  نود  و  نه  ساله 

مامان  هیت   کشید  و  ناباور،  دستش  را  روی  دهانش  
گذاشت  و  به  چشم  دیدم  که  بابا،  کمرش  شکست  !

رنگش  کبود  شد  و  دستش  را  به  صندل  بند  کرد،  
صندل  واژگون  شد  و  پیش  از  اینکه  او  هم  نقش  بر  

زمیر   شود،  مامان  به  کمکش  رفت  و  به  سخت   نگهش  
 .داشت 

ی  دیگر،   از  من  دورش  کرد  و  با  فاصله،  در  کنار  میر 
 .روی  صندل  نشاندش 

به  دیوار  تکیه  دادم  و  رس  در  گریبان  فرو  بردم،  اشک  
ریختم  و  لحظه ای  بعد،  صدای  ناباور  بابا  که  به  زور  

 .باال  م آمد،  در  سالن  پیچید 
آبروم  رفت  !حاال  چیکار  کنم؟  چطور  رسم  و  باال   -

م؟  برم  پاییر   چ   بگم؟  ب گم  دخی   ب  حیام،  بدون   بگیر
 !اجازه ی  من،  شوهر  کرده؟ 

مامان  به  طرفم  آمد  و  درحال که  اشک  م ریخت،  
 .مقابلم  ایستاد 

  آره؟  توروخدا  بگو   -
 
؟  دروغ  میک چیکار  کردی  هست 

 
 
 !که  دوروغ  میک
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گریه ام  شدیدتر  شد  و  رسم  را  آرام  به  چپ  و  راست  
ی  بگوید،  بابا  صدایش   تکان  دادم  و  تا  خواست  چیر 

ی  را   زد  .به  طرفش  رفت،  خم  شد  و  بابا،  ب  صدا  چیر 
 .در  گوشش  نجوا  کرد 

مامان  ایستاد  و  میان  گریه  رس  تکان  داد،  سپس  با  
تردید  به  من  نگاه  کرد  و  باز  هم  به  طرفم  قدم  

 .برداشت 
مقابلم  ایستاد  و  چندین  بار،  لب  باز  و  بسته  کرد  و  

  را  که  انگار  
 
باالخره،  آهسته  به  زبان  آورد،  حرف

 .گفتنش  برایش  سخت  بود 
 …هست  …،  کاری  که  نکردین؟  نه؟  !تا  -

ر  گرفتم  و  دستم  را  جلوی  دهانش  گرفتم  تا  
ُ
م،  گ از  رس 

ادامه  ندهد  .چهره ی  مظلوم  و  غرق  در  خواب  سپهر،  
مقابلم  نقش  بست  .بلندتر  گریه  کردم  و  بازهم  به  

 .نشانه ی  “نه ”رس  تکان  دادم 
 

 پارت #۱۳۵
 

وحشتناک  بود  حرف  زدن  از  خصوص ترین  مسائل،  
 !مقابل  مادر،  و  مخصوصا  پدر 

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

م  شد؛  اما  به   وجودم  بیش  از  پیش،  آغشته ی  رس 
 .ناچار  لب  گشودم 

   باشیر   !ما  فقط  واسه  اینکه   -
نه  مامان،  مطمی 

خانواده هامون  و  توی  عمل  انجام  شده  قرار  بدیم،  
 !عقد  کردیم،  بخدا  فقط  همیر  

گریه اش  شدیدتر  شد  و  تا  دهان  باز  کرد،  بابا  
برخاست  و  به  طرفمان  آمد،  روبه رویم  ایستاد  و  با  
خشم  غیر  قابل  توصیف،  دندان هایش  را  روی  هم  

د   .فس 
،  م شیت   رس   - مثل  بچه ی  آدم  راه  م افت   م ری  پاییر 

 !سفره ی  عقد،  فهمیدی؟ 
 …بابا،  ول  من  زن  سپهرم  !چطور  -

حرفم  به  پایان  نرسیده،  فکش  منقبض  شد  و  دستش  
را  برای  سیل  زدن  به  من،  ب اال  برد  و  هنوز  روی  

صورتم  ننشسته،  مامان  دستش  را  گرفت  و  مانعش  
 .شد 

چیکار  م کت   همایون؟  م خوای  آبرومون  بره؟   -
ه؟   یادت  رفته  اون  پاییر   چه  خی 

د،  دستش  را  از  دست   بابا  ب  آنکه  نگاهش  را  از  من  بگیر
ون  کشید   .مامان  بیر
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ه ی  ب  حیا  !هر  غلط  که  کردین،  تموم  شد  و   - دخی 
رفت  .االن  م ری  پاییر   و  صداتم  درنمیاد،  فهمیدی؟  !

 !تا  به  وقتش  حسابت  و  برسم 
از  مقابلم  کنار  رفت  و  با  دست  به  در  سالن،  که  

 .همان  نزدیک  بود،  اشاره  کرد 
 !راه  بیفت  -

 !بابا  تو  رو  خدا،  با  من  اینکار  و  نکنیر   -
 .دستم  را  گرفت  و  به  طرف  در  کشاندم 

خود  را  به  دیوار  چسبانده  و  میان  گ ریه  به  التماس  
افتادم  .خواهش  کردم،  تمنا  کردم  که  این  مراسم  را  به  

هم  بزنند،  اما  بابا  کوتاه  نم آمد  و  هر  لحظه  
 .عصباب  تر  م شد 

مامان  دستم  را  از  دست  بابا  جدا  کرد  و  ملتمسانه  
 .نگاهش  کردم 

ی  بگو  -  !مامان  تو  رو  خدا،  تو  یه  چیر 
؟  -  چ   بگم  آخه؟  فکر  آبرومون  و  نم کت 
 .به  درک  !بذار  مردم  هرچ   م خوان  بگن  -

بابا  موهایش  را  عصت   چنگ  زد  و  باز  هم  با  تهدید،  
 .دستور  خروج  داد 
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مامان  اشک هایش  را  پاک  کرد  و  دست   به  زیر  
 .چشمانش  کشید 

گریه  نکن  هست   .تو  روخدا  یه  امشب  و  نذار   -
آبرومون  بره،  تا  ببینم  چه  خاک  باید  به  رسمون  

 !بریزیم 
دستم  را  گرفت  و  به  ناچار،  با  قدم هاب   لرزان،  

همراهش  به  راه  افتادم  .گریه ام  قصد  بند  آمدن  
نداشت،  اما  به  خاطر  التماس های  مامان،  سع  کردم،  

م  .هرچند  گریه  هم   جلوی  ریزش  اشک هایم  را  بگیر
نم کردم،  همه  م دانستند  که  در  این  میان،  هیچ  چیر   

 .طبیع  نیست 
 

 پارت #۱۳۶
 

پاییر   که  آمدیم،  لحظه ای  نگاهم  به  پیمان  افتاد،  که  
غمگیر   به  صندل  تکیه  داده  بود  و  با  جعبه ی  حلقه ها  

ور  م رفت  .کنارش  نشستم  و  نم دانم  بابا  و  مامان،  
وع   چه  به  جمع  گفتند،  که  عاقد  برای  سومیر  بار  رس 

  .کرد 
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سپهر،  لحظه ای  از  مقابل  چشمانم  دور  نم شد  و  با  
این  فکر  که  اگر  روزی  چشم  باز  کند،  ب ا  چه  روب   با  او  

چشم  در  چشم  شوم،  قلبم  فرو  ریخت،  به  خود  
 .لرزیدم  و  دوباره  صدای  عاقد  را  شنیدم 

عروس  خانم  برای  بار  چهارم  عرض  م کنم،  آیا   -
 وکیلم؟ 

با  فشار  دست  مامان،  که  کنارم  ایستاده  بود  و  
ه  به  دستاب   که  به   د،  خیر نامحسوس،  بازویم  را  م فس 

هم  گره هشان  زده  بودم  و  آش کار  م لرزیدند،  به  
سخت   و  با  صدای  گرفته  و  خش  دارم،  ب  رمق  لب  

 .زدم 
 !بله  -

صدای  دست  و  سوت  و  جیغ  بلند  شد  و  قلب  هزار  
تکه ام  خون  شد  .با  درد،  چشم  بستم  و  اشکم هایم  به  

راه  افتادند  .همه  چیر   تمام  شد  و  گذشت  لحظه ای  
که  تنها  در  کنار  سپهر،  رویای  گذراندنش  را  در  رس  

 .م پرو راندم 
تمام  شد  و  سپهر  را  دیگر،  برای  همیشه  باید  به  دست  

دم،  اگر  م توانستم    !فراموش   م سی 
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ب  آنکه  بدانم  چگونه  مراسم  عقد  به  پایان  رسید،  
وع  به   عاقد  رفت  و  همه  دوباره  وسط  ریختند  و  رس 

 .پایکوب   کردند 
پریا  و  خاطره،  هردو  خندان  به  طرفمان  آمدند  و  با  

ارصار،  قصد  بردنما ن  به  پیست  رقص  را  داشتند  .اما  
هردو  مقاومت  کردیم،  من  کسالت  را  بهانه  کردم  و  

باالخره  پیمان،  با  این  قول  که  به  زودی  به  آنها  
 .خواهیم  پیوست،  ردشان  کرد  و  قائله  را  ختم  کرد 
نم توانستم؛  حت   به  ظاهر  هم  نم تواستم  شادی  
 !کنم،  مت   که  این چنیر   پریشان خاطر  و  زار  بودم 

نم توانستم  و  برایم  هم  مهم  نبود  که  دیگران  چه   
فکری  م کنند  .هرچند  تا  همینجا  هم  با  همیر   چهره ی  

عبوس  و  چشمان  خیس،  کل  فکر  کرده  بودند  و  باز  
 !هم  برایم  مهم  نبود 

 
 پارت #۱۳۷

 
  و  صدای  بلند  

 
هردو  ب  توجه  به  هیاهو  و  شلوع

موزیک  شادی که  در  سالن  پیچیده  بود،  غرق  در  
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دنیای  خودما ن  بودیم،  غمگیر   و  به  ظاهر  آرام،  اما  با  
  !دل هاب   طوفاب  

 
لحظه ای  از  گوشه ی  چشم  به  پیمان  نگاه  کردم  .با  

ش   لبخندی  تلخ  و  اجباری،  برای  خواهر  کوچکی 
پونه،  که  مقابل  فرهاد  در  حال  رقص  بودند،  رس  تکان  
داد  .به  نیم رخ  گرفته اش  چشم  دوختم  و  مثل  همیشه  

باخود  فکر  کردم  که  او  م توانست  با  این  ظاهر  
ی  باشد  و  اصال  نم توانستم   جذاب،  آرزوی  هر  دخی 

درک  کنم،  چرا  دست  از  من  نکشید،  در  حال  که  
م داند،  حت   ذره ای  مهر  نسبت  به  او  ندارم  .عشق  را  
خوب  م فهمم  و  با  همه ی  وجود  درکش  م کنم،  اما  

عشق  یک طرفه،  به  جز  رنج  و  عذاب،  چیر   دیگری  در  
 . ...ب   ندارد 

با  افسوس  آه  کشیدم  و  جوابم  را  خوب  م دانستم  و   
 !ای  کاش،  دل؛  این  حرف ها  رسش  م شد 

 
در  سالن  چشم  چرخاندم  و  با  دیدن  خاله ها  و  داب  ها،  

ه  شدم  و  باز   که  هرکدام  غمگیر   نشسته  بودند،  خیر
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هم  با  یاد  سپهر   غرق  در  خواب  و  مادرجون،  که  تنها  
   .در  خانه  مانده  بودند،  غرق  اشک  شدم 

ا  و   با  سنگیت   نگاه  بابا،  که  کنار  مامان  و  عمه  حمیر
ه  مرا  نگاه   شوهرش؛  دست  به  سینه  نشسته  بود  و  خیر

م کرد،  چشم  از  آنها  گرفتم  و  رسم  را  به  طرفش  
چرخاندم  .غم  و  رسدی  نگاهش،  از  همان  فاصله  به  

جانم  رخنه  کرد  و  با  کم  شدن  نور  سالن  در  همان  
لحظه،  چشمانش  از  نظرم  پنهان  شد ند  .تکیه  دادم  و  

ون  دادم  از  اینکه  دیگر  کش   نفسم  را  آسوده  بیر
نم توانست،  در  این  نور  اندک،  من   به  غم  نشسته  را،  

 . …واضح  ببیند 
 

جشن  به  پایان  رسید،  ب  آنکه  من  و  پیمان  حت   
لحظه ای  از  جا  بلند  شویم،  یا  کلمه ای  با  هم  حرف  

 .زده  باشیم 
ون  رفتیم،  قبل  از   تمام  شد  و  از  تاالر  که  بیر

،  با  دیدن  باباجون   خداحافط   و  نشسی    در  ماشیر 
،  کنار  مامان  و  داب   سعید  ایستاده  بود،  بار   که  غمگیر 

دیگر  اشک  در  چشمانم  نشست  .قدم  به  طرفش  
برداشتم  و  در  آغوشش  فرو  رفتم  .بوی  سپهر  را  از  او  
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استشمام  کردم  و  چقدر  جانفرسا  بود،  ندیدن  و  
 !نداشتنش 

ون  آم دم،  بوسه ای  به  پیشاب  ام  زد   از  آغوشش  که  بیر
 .و  کمرنگ  لبخند  زد 

م  -  !خوشبخت  بش   دخی 
 

 پارت #۱۳۸
 

و  او  نم دانست  که  خوشبخت   من،  تنها  با  کش  
میس  م شد،  که  از  غصه ی  باز  نشدن  چشم هایش،  

 !کمرش  چون  من،  شکسته  بود 
 

پیمان  کنارم  ایستاد  و  مادربزرگ  به  طرفمان  آمد  .با  
نگاه  و  لحن  مهربانش  بر ایمان  آرزوی  خوشبخت   کرد  

و  دستم  را  که  در  دست  پیمان  گذاشت،  چون  برق  
گرفته ها  خشکم  زد  و  تمام  بدنم  رسد  شد،  بر  خود  

لرزیدم  و  نم خواستم  کش  جز  سپهر،  مرا  لمس  کند  
د  م  را  در  دست  بگیر  !و  دستان  بهانه گیر

پیمان  که  لرزش  دستم  را  به  وضوح  حس  م کرد،  
دستم  را  آرام  رها  کرد  و  قد م  به  طرف  ماشیر   
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  ، برداشت،  در  را  برایم  باز  کرد  و  قبل  از  نشسی  
زن عمو  مرجان  به  طرفم  آمد،  گونه ام  را  بوسید  و  

 .لبخند  زد 
م،  جون  تو  و  جون   - پسم  و  به  تو  م سپارم  دخی 

 !پیمان 
،  گونه ام  را  با  خنده   دلم  از  غم  لرزید  و  عمو  هاتف  نیر 

 :بوسید  و  پیمان  را  خطاب  قرار  داد 
م  و  به  تو  م سپارم  ها …،  جون  تو  و   - پیمان  دخی 

 !جون  هست  
  .زن عمو  بلندتر  خندید 

 .مواظب  همدیگه  باشیر   -
ب  آنکه  حت   کلمه ای  حرف  بزنم،  رسم  را  تکان  دادم  .
همه  م دانستند  که  حالم  طبیع  نیست  و  با  رفع  و  

رجوع هاب   که  مامان  کرده  بود،  کش  به  روی  خودش  
نم آورد  و  تا  حدودی  هم  گما ن  م کردند  که  مریض  

 !احوالم 
 

،  با  نگاه  به  مامان  و  بابا،  که   پس  از  خداحافط 
ه  شده  بودند،  بار  دیگر،   هردو  اندوهگیر   به  من  خیر

غم  به  دل  خونینم  چنگ  زد  .نشستم  و  پیمان  هم  
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سوار  شد  و  به  محض  حرکت،  همه  پشت  رسمان  به  
راه  افتادند  و  در  طول  مسیر  به  ما  که  م رسیدند،  

ون   ب  وقفه  بو ق  م زدند،  رسشان  را  از  پنجره  بیر
م آوردند  و  خطاب  به  ما  مدام  حرف  م زدند،  

 .م خندیدند  و  شادی  م کردند 
اما  نه  من،  و  نه  پیمان؛  هیچ کدام  حال  و  حوصله ی  به  

دروغ  خندیدن  و  واکنش  نشان  دادن  به  آنها  را  
نداشتیم  و  با  زیاد  کردن  رسعت  و  پیچیدن  پیمان،  در  
راه های  فرع،  ب االخره  گم مان  کردند  و  آسوده  خاطر  

،  تکیه  دادم  و  به  سیاه  شب،  چشم   از  تنهاب 
 .دوختم 

کم  بعد،  مقابل  یک  سوپرمارکت  نگه  داشت  .پیاده  
شد  و  پس  از  ورود  به  مغازه  و  مکت   کوتاه،  برگشت  و  

باز  هم  در  سکوت،  به  راه  افتاد  و  برایم  عجیب  بود  
ی  نم گوید  .از  رس  شب  تاکنون  ح ت   یک   که  چرا  چیر 
کلمه  هم  حرف  نزده  بود  و  من  چقدر  از  این  سکوت  

 !راص   بودم 
 

 پازت #۱۳۹
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رسم  را  به  شیشه  چسباندم  و  چشمانم  را  بستم  .
قسمت   از  شت   که  برایم  وحشتناک تر  از  یک  کابوس  

بود،  گذشته  بود  و  هنوز  قسمت  سخت ترش،  را  پیش  
رو  داشتم  و  از  خیل  وقت  پیش،  خود  را  برای  

 .مقاومت  در  چنیر   ش ت   آماده  کرده  بودم 
من  زن  سپهر  بودم  و  هیچ کس  حق  نداشت  به  جز  او  

 !مرا  در  اختیار  داشته  باشد 
  ،

 
آه  سینه سوز  کشیدم  و  از  ترس  و  درد  و  دلتنک

 . ...گونه هایم  با  اشک  سوختند 
 

،  چشمان     ماشیر 
با  ترمز  شدید  و  ایستادن  ناگهاب 

خیس  و  دردناکم  را  باز  کردم  و  با  نگاه  به  اطراف،  
 .خو د  را  در  بام  تهران  یافتم 

 .پیمان  پیاده  شد  و  در  را  محکم  به  هم  کوبید 
از  ماشیر   فاصله  گرفت  و  رو  به  شهری  که  کم کم  رو  
وع  به   به  خاموش   م رفت،  پشت  به  من  ایستاد  و  رس 
دود  کردن  سیگار  کرد،  اوب   که  هیچ گاه  ندیده  بودم،  

به  سیگار  لب  زده  باشد،  حاال  سیگار  را  با  سیگار  
 !روشن  م کرد 
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ه  به  او،   رسم  را  به  پشت   صندل  تکیه  دادم  و  خیر
 .تلخ تر  از  قبل  به  گریه  افتادم 

 
او  ب  وقفه  سیگار  دود  م کرد  و  من  اشک  م ریختم،  از  

 …غم  که  هردو  در  سینه  داشتیم 
د  و  من،  قلب  دردناکم   ،  موهایش  را  چنگ  میر  او  عصت 

 …را 
 مان  تنها  

 
هردو  دل شکسته  بودیم  و  مرحم  دل شکستک

در  دستان  شفابخش  یار  بود  و  هردویمان  محروم  از  
 !آن 

 .امشب  هردو  درد  داشتیم،  دردی  عظیم  و  ب  درمان 
،  از  جنس  رسیدن  و  نرسیدن   !دردی  رقت انگیر 

دردی  از  جنس  یک  عشق  واقع  و  رسیدن های  
 !پوشال 

 
نم دانم  چقدر  گذشت  .نم دانم  چقدر  سیگار  دود  

شد  و  چقدر  اشک  ریخته  شد  و  چقدر  آه  سی نه سوز  
کشیده  شد؛  تنها  این  را  م دانم  که  تلخ  گذشت،  تلخ   

 !تلخ،  درست  مثل  حال  و  روز  هردویمان 
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آخرین  پک  را  به  سیگارش  زد  و  آن  را  روی  زمیر   
انداخت  و  با  پا،  شاید  تنها  اندگ  از  حرصش  را  بر  رس  

 .آن  خال  کرد 
 

 پارت #۱۴۰
 

،  در  را  چنان   به  طرف  ماشیر   آمد  و  به  محض  نشسی  
 .محکم  به  هم  کوبید  که  گمان  کردم  از  جا  کنده  شد 
مثل  تمام  شت   که  گذشت،  ب  حرف  و  ب  نگاه  به  من؛  

ماشیر   را  از  جا  کند  و  با  رسعت   وحشتناک  به  راه  
 .افتاد 

سیدم،  مت   که  به  شدت  از  رسعت  هراس  داشتم   و  نی 
  
 
ین  شب  زندگ و  با  سنگدل،  در  شت   که  بهی 

عزیزانمان  بود،  خواستار  مرگم  از  خدا  شدم  .دعا  
م  و  پایم  به  خانه  نرسد   .کردم  که  در  راه  بمیر

اما  انگار  خدا  مدت ها  بود  که  صدای  مرا  نم شنید  و  
 !…نادیده ام  گرفته  بود 

 
به  خانه  که  رسیدیم،  از  ماشیر   پیاده  شدم  و  نگاهم  را  

به  دور  تا  دور  پارکینگ  خال  انداختم  و  متعجب  از  
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نبود  ماشیر   بابا  و  عمو  و  بابابزرگ  اینها،  که  خیل  
قبل تر  از  ما  باید  م رسیدند،  لرزان  و  ب  رمق،  به  طرف  
پله ها  به  راه  افتادم  .دست  لرزانم  را  به  نرده  بند  کردم  

و  به  کمک  آن،  پاهاب   که  توان  رفی    نداشتند  را  به  
 .دنبال  خودم  م کشیدم 

پیمان  از  کنارم  گذشت  و  آرام  پله ها  را  باال  رفت  .به  
طبقه ی  اول  که  رسیدم،  مکث  کر دم  و  با  نگاه  به  در  

بسته ی  خانه ی  بابا،  که  هیچ  رس  و  صداب   از  آن  
خارج  نم شد،  باز  هم  برایم  سوال  پیش  آمد  که  کجا  
رفته  و  چرا  تا  بحال  به  خانه  نیامده  بودند  !لحظه ای  

دلم  به  شور  افتاد  و  از  نبود  آنها،  احساس  ترس  و  
 .تنهاب   بیشی   در  وجودم  رخنه  کرد 

به  ناچار  دوباره  به  را ه  افتادم  و  راه  طبقه ی  باال،  که  
بابا  آن  را  در  اختیار  پیمان  گذاشته  بود  را  در  پیش  

گرفتم،  لرزان تر،  ب  رمق تر؛  ترسیده تر  و  
 !…بالتکلیف تر 

 
پا  روی  آخرین  پله  که  گذاشتم،  پیمان  داخل  شد  و  در  
را  باز  گذاشت  .با  چند  قدم  به  در  رسیدم،  دستم  را  به  

چهارچوب  گرفتم  و  پای  لرزانم  را  روی  فرش  قرمزی  
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که  از  برگ  گل های  رسخ،  برایمان  پهن  کرده  بودند  و  
راه  اتاق  خواب  را  در  پیش  گرفته  بود،  گذاشتم  و  

 .داخل  شدم 
و  باز  هم،  حست  تجربه ی  این  لحظه ها  در  کنار  

 .سپهر،  شوری  اشک  را  به  کامم  کشاند 
 

 پارت #۱۴۱
 

پیمان  کتش  را  درآورد  و  روی  مبل  انداخت  .چند  
اهن  سفیدش  را  باز  کرد  و  کرواتش  را   دکمه ی  ب االی  پیر

کشید  و  عصت   به  گوشه ای  پرت  کرد  .سپس  به  
طرف  پنجره  رفت،  پرده ی  سفید  رنگ  را  کم  کنار  زد  

ون  و  سیاه  شب،  چشم  دوخت   .و  به  بیر
خود  را  به  طرف  میر   غذاخوری  که  همان  نزدیک  و  

خانه  بود  رساندم  .دستم  را  به  پشت    کنار  آشی  
صندل ای  که  در  راس  میر   بود  بند  کردم،  به  دیوار  
ه  به  دسته  گل  که  از  دستم  روی   تکیه  دادم  و  خیر
زمیر   افتاده  بود،  همچنان  م باریدم  .رساپا  آشوب  

  در  این  
 
ین  اتفاف بودم  و  نم خواستم  امشب،  کوچکی 

خانه  بیفتد  .من  زن  سپهر  بودم  .نم دانم  !شاید  هم  
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دیگر  نبودم  و  اکنون  زن  پیمان  باشم،  اما  هرچه  که  
بود،  نم خواستم  و  نم توانستم  که  به  سپهر  و  

 !…عشقمان،  خیانت  کنم 
 

با  ایستادن  ناگهاب  اش  مقابلم،  از  افکار  تلخ  و  آشوبم  
ون  کشیده  شدم  و  پا  به  دنیای  تلخ ترم  گذاشتم   .بیر

گردن  خشک  شده ام  را  تکان  دادم  و  رسم  را  باال  آوردم  .
نگاه  وحشت زده ام  را  از  سینه ی  عریانش،  که  از  میان  

دکمه های  بازش  پیدا  بود،  به  صورتش  کشاندم  .به  
   زهر  رویشان  نشسته  

لب هاب   که  نیشخندی،  به  تلج 
 .بود  و،  به  چشماب   که  غم  را  ب  صدا  فریاد  م زدند 

از  فکر  نزدیک  شدنش  به  من،  بیشی   از  قبل  به  خود  
 .لرزیدم  و  در  دل  دیوار  فرو  رفتم 

نیشخندش  عمیق تر  شد  و  باالخره  پ س  از  ساعت ها  
،  عصت   و  تلخ   !سکوت،  به  حرف  آمد  .آرام،  غمگیر 

س  !بهت  دست  نم زنم  -  ...نی 
ون  آمد   .نفسش،  آه  سینه  سوز  شد  و  از  سینه  بیر

م دونستم  من  و  نم خوای،  م دونستم  دوستم   -
نداری،  ول  کوتاه  نیومدم  و  گفتم  که  کم کم  وابسته  

،  عاشق  میش   !ول  اشتباه   ،  دلبسته  میش  میش 
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م کردم،  چون  اینو  نم دونستم  که  دلت  با  یک  دیگه  
 !است 

،  فرو  ریختند،  از  این     مانده  از  دلم  نیر 
 
ویرانه های  باف

 !فکر  که  چگونه  فهمیده  بود 
که  اگه  م دونستم،  هیچ وقت  تن  به  این  ازدواج  … -

نم دادم  .شک  کرده  بودم،  چندبار  هم  ازت  پرسیدم،  
 ...ول  تو  انکار  کردی 

 
 پارت #۱۴۲

 
در  دل  خود  را  هزاران  بار  لعنت  کردم  و  افسوس  

 !خوردم  که  ای  کاش  گفته  بودم 
 

چقدر  من  کور  و  احمق  بودم،  که  حرفت  و  باور   -
کرده  بودم  و  تا  االن  از  رفتارات  نفهمیدم  .ول  حاال  

  تو  هست  !
 
دیگه  شک  ندارم  که  یه  کش  توی  زندگ

اما  صد  حیف  که  دیر  فهمیدم  و  خودتم  نخواست   که  
 
 
 !بک

ون  داد  .چشمانش  را  محکم  روی  هم   نفسش  را  بیر
ه  شد  د  و  دوباره  به  چشمانم  خیر  .فس 
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؟  !اونم  غرور  یه  مرد …؛  تو  با   - غرور  م دوب   یعت   چ 
مخق   کاری  و  رفتار  امشبت،  غرورم  و  به  باد  دادی،  

نابودش  کردی  !پیش  همه،  خانواده،  فامیل،  دوست  
و  آشنا …،  نابودم  کردی  هست   !نابودم  کردی  و  همه  

هم  فهمیده  بودن،  فقط  کش  به  روی  خودش  
 .نم آورد 

اگه  حت   همیر   امروزم،  قبل  از  مراسم  بهم  م گفت   که  
یک  دیگه  رو  م خوای،  محال  بود  بزارم  جشن  امشب  

ه   .رس  بگیر
ول  حاال  که  گذشته  و  فهمیدم،  حاال  که  غرورم  و  به  

،  من  کنار  نم کشم  ! ه  این  و  بدوب  باد  دادی،  بهی 
  من  مال  زماب   بود  که  خودت  همه  چ   

 
ازخودگذشتک

،  نه  حاال  که  یک ذره  غرور  و  آبرو   رو  بهم  م گفت 
واسم  نذاشت   .نگهت  م دارم،  تا  زماب   که  بهم  وابسته  

  دل  بدی 
 
 …ش   و  به  من  و  این  زندگ

 
محال  بود،  دل  دادن  به  کش  دیگر،  وقت   که  عشق  
سپهر  نه تنها  دلم،  بلکه  همه ی  وجودم  را  دربرگرفته  

 !بود 
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تا  اون  موقع  هم  خیالت  راحت  باشه،  حت   بهت   … -
نم،  تا  وقت   که  خودت  بخوای  و  با  من   دست  هم  نمیر 
و  دلم  راه  بیای،  حت   اگه  ده  سالم  طول  بکشه،  من  رو  

 .حرفم  هستم 
ون  دادم  و  چشمان  خیسم  را   نفسم  را  آسوده  بیر

دم   .لحظه ای  روی  هم  فس 
دستش  را  باال  آورد  و  انگشتانش  را  تهدیدوار  مقابلم  

 .تکان  داد 
  من  و   -

 
ه  اوب   که  بهش  فکر  م کت   و  زندگ االنم  بهی 

 …خودت  و  اینجوری  به  خاطرش  به  گند  کشیدی  رو 
 .انگشت  اشاره اش  را  به  شقیقه ام  زد  و  فشار  داد 

ونش  کت   و  پایبند  شوهر  و  زندگیت   - از  اینجا  بیر
 !باش  

دستش  را  انداخت  و  نگاه  پر  از  اندوهش  را  با  مکث  از  
چشمانم  گرف ت  و  به  من  پشت  کرد  و  به  طرف  اتاق  

 .رفت 
چشمان  خیسم  را  به  او  دوختم  و  با  نگاه  دنبالش  

  امشبش  شدم  .
 
کردم  .با  تمام  وجودم  بدهکار  مردانک

خوشحال  بودم  از  اینکه  جریان  سپهر  را  نم دانست  و  
 !برای  دیدار  گاه  به  گاهش،  منعم  نم کرد 

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

،  خود  را  هزار  بار  لعنت  کردم،  که  ای     نیر 
 
و  از  طرف

کاش  حقیقت  را  به  او  گفته  بودم  و  کارم  به  اینجا  
 . ...نم کشید 

حلقه ی  ظریف  و  پراز  نگیت   که  نم دانم  گ  در  
ون  کشیدم  و  روی  میر    انگشتم  نشسته  بود  را  بیر

 .گذاشتم 
 

 پارت #۱۴۳
 

خسته  بودم ...؛  از  غصه  خوردن،  از  فکر  کردن  و  
گریه  کردن؛  دلم  تنهاب   م خواست  و  آرامش   که  

 .مدت ه ا  از  من  سلب  شده  بود 
دستم  را  مقابل  دهانم  گذاشتم  و  صدای  هق هقم  را  

خفه  کردم،  با  دست  دیگر،  پیشاب   دردناک  و  در  حال  
دم  و  باز  هم  دلم،  آرامش  طلب  کرد  و   انفجارم  را  فس 

 !فراموش  
لباس  عروش  که  به  چشم  اندوهگیر   من،  لباس  عزاب   
بیش  نبود،  در  تنم  سنگیت   م کرد  و  دیگر  تحملش  را  
نداشتم  .به  طرف  آینه ی  قدی ای  که  کنار  جاکفش   و  
نزدیک  در  ورودی  بود  رفتم  و  مقابلش  ایستادم  .اثری  
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از  آرایش  مالیم  که  آرایشگر  بر  چهره ام  نشانده  بود  
،  دست  بردم  و  تاج  فرچ    نیافتم  و  خسته  و  عصت 

نسبتا  ظریف  روی  موهایم،  و  توری  که  از  پشت  رسم  
آویزان  بود  را،  ب  توجه  ب ه  دردی  که  متحمل  م شدم،  

آنقدر  ناشیانه  کشیدم  که  بسیاری  از  موهایم  
  پرتشان  

 
همراهشان  کنده  شدند  و  با  حرص  به  طرف

 .کردم 
لباس هایم  در  اتاق  خواب  بودند  و  حت   برای  
 . ...لحظه ای،  پای  رفی    به  آنجا  را  نداشتم 

نم دانم  چقدر  گذشته  بود،  که  کالفه  و  رسدرگم،  
ه  به  عروس  رقت انگیر    همانجا  ایستاده  بود م  و  خیر

درون  آینه،  اشک  م ریختم،  باالخره  نگاه  از  چشمان  
متورم  و  رسخم  گرفتم  و  به  آینه ای  که  با  ب  رحم  
تمام،  بدبخت  ام  را  به  رخم  م کشید  پشت  کردم  .

تحمل  دیدن  این  لباس  را  دیگر  نداشتم  و  برای  
برداشی    لباس هایم،  به  ناچار  به  طرف  اتاق،  که  

خانه  بود  قدم   ابتدای  راهروی  روبه روی  آشی  
برداشتم  .از  کنار  تاچ   که  چون  قلب  صاحبش،  دو  

نیم  شده  و  روی  رسامیک ها  جان  داده  بود،  گذشتم  و  
 .رد  گل های  رسخ  را  گرفتم  و  به  اتاق  رسیدم 
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ه  رفت  و  به  محض  باز   دست  لرزانم  به  طرف  دستگیر
کردن  در،  لحظه ای  از  حجم  انبوه   دود  سیگاری  که  

در  اتا ق  بود  نفسم  تنگ  شد،  قلبم  تیر  کشید  و  با  
وع  به  باریدن  کردند   دیدن  پیمان،  چشمانم  از  نو،  رس 

و  چقدر  رقت انگیر   بود،  پسی  که  با  هزار  امید  و  
آرزو،  در  شب  عروش اش،  اینگونه  با  لباس  دامادی  و  

کفش   که  هنوز  به  پا  داشت،  غرق  در  دود  سیگار،  
 !روی  تخت  مچاله  شده  بود 

تخت   که  پر  بو د  از  همان  برگ  گل های  رسخ  و  
،  روشن  بودند  و   شمع هاب   که  در  اطرافش  روی  زمیر 

  !به  هردوی  ما  دهان کج   م کردند 
کنار  در  رُس  خوردم  و  میان  چهارچوب  نشستم  .رسم  

ه  به  اوب    را  به  در  تکیه  دادم،  دلم  به  درد  آمد  و  خیر
که  با  چشماب   رسخ،  نگاهش  را  به  گوشه ی  سقف  

دوخته  و  سیگارش  می ان  انگشتانش  دود  م شد،  اشک  
 .ریختم 

و  وای  از  دل  مادری  که  اگر  م فهمید،  پسی  که  
ده  بود،  چه   امشب  دامادش  کرده  و  به  عروسش  سی 

بالب   به  رسش  آمده  بود  و  چگونه  و  با  چه  حال،  
 !شبش  را  به  صبح  م رساند 
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و  وای  از  دل  هردوی  ما  و  ننگ  بر  این  شب  نحس  و  
  
 
ننگ  بر  خانه ای  که  این  حجم  از  اندوه  و  دل شکستک

 !را  در  خود  جای  داده  بود 
 

*** 
 

 پارت #۱۴۴
 

با  صدای  زنگ  تلفن،  چشمان  دردناکم  را  از  هم  باز  
،  نزدیک   م کنم  و  به  آن،  که  در  آن  سوی  پذیراب 

 .راهروی  اتاق هاست  چشم  م دوزم 
توان  تکان  خوردن  ندارم  .ذهنم  آنقدر  خسته  و  

آشفته  است  که  چشمانم  را  م بندم  تا  ب ه  هیچ  چیر   
فکر  نکنم  .پس  از  لحظه ای  سکوت،  بار  دیگر  به  صدا  
در  م آید،  با  به  یاد  آوردن  مراسم  صبحانه،  دست   به  

چشمان  پف کرده ام  م کشم  و  کالفه  روی  کاناپه  
  که  باالی  رسم،  به  

 
م چرخم،  به  ساعت  پازل   بزرگ

دیوار  نصب  است  و  عقربه اش  عدد  ’‘یازده  ’‘را  نشان  
م دهد،  نگاه  م کنم  و  دعا  م کنم  که  کاش  کش  به  

 .اینجا  نیاید 
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دوباره  م چرخم  و  ب  خیال  از  وضع  و  حال  و  روز  
آشفته مان،  در  جایم  جابجا  م شوم  و  با  صدای  

چندباره ی  تلفن،  که  انگار  قصد  سکوت  و  کوتاه  آمدن  
ون  م آید  .آشفته  و   ندارد،  باالخره  پیمان  از  اتاق  بیر

خواب آلود،  با  همان  لباس  مث ال  دامادی اش،  به  طرف  
تلفن  م رود  و  با  صدای  خش  دارش  که  به  سخت   باال  

 .م آید  جواب  م دهد 
 بله؟  -

- … 
 .سالم  -

- … 
ند   .کالفه  لب  میر 

 خب؟  -
- … 

ابروهایش  به  هم  گره  م خورند  و  چهره  و  لحنش،  
 .متعجب  م شوند 

؟  -  ُمرده؟  !گ 
قلبم  به  دهانم  م آید  و  تمام  وجودم  م لرزد  .دلم  از  

ترس  به  درد  م آید  .تمام  جهانم  پر  م شود  از  سپهر  و  

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

جز  اسم  او  که  مدام  در  رسم  فریاد  زده  م شود،  دیگر  
ی  نم شنونم   .چیر 

م  و  م نشینم  .دست  لرزانم   به  سخت   از  جا  برم خیر 
ون  افتاده   باال  م آید  و  چون  ماه ای  که  از  آب  بیر

نم  ب  آنکه  صداب   از  دهانم  خارج  ش ود  . باشد،  لب  میر 
به  پیمان  اشاره  م کنم  و  انگار  که  بختک  به  جانم  

افتاده  باشد،  نه  توان  حرکت  دارم  و  نه  م توانم  حرف  
بزنم  .نفسم  تنگ  م شود  و  لحظه ای  بعد،  پیمان  

نیم نگاه  به  طرفم  م اندازد  و  نم دانم  چه  م بیند،  
ی  م گوید  و  وحشت زده   که  تلفن  را  رها  م کند،  چیر 
ه  به   به  طرفم  م دود  .و  من  روی  زمیر   م افتم  و  خیر
گوش   تلفن  که  از  میر   آویران  شده  و  پاندول وار،  به  

چپ  و  راست  م دود،  چشمانم  آرام  بسته  م شوند  و  
ی  نم فهمم   !…جز  سیاه،  دیگر  چیر 

 
*** 

 
 پارت #۱۴۵
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،  بابا  و  پیمان  هردو  پیاده  شدند  و   با  ایستادن  ماشیر 
به  طرفم  آمدند  .با  بغض  به  پارچه ی  سی اه  که  از  
رسدر  آویزان  شده  بود،  چشم  دوختم  و  با  شنیدن  
آوای  قرآن،  دل  آشوب تر  شدم،  ب  آنکه  هنوز  باور  

 .کرده  باشم 
پیمان  در  را  باز  کرد  و  با  کمک  بابا  از  ماشیر   پیاده  

شدم  .پاهایم  را  ب  جان  به  دنبال  خودم  م کشیدم  و  
قبل  از  ورود،  به  طرف  باباجون  که  خمیده تر  و  

شکسته تر  ا ز  قبل،  کنار  داب  ها  و  شوهرخاله هایم  
ایستاده  و  تسلیت  اقوام  را  پاسخ  م گفتند،  رفتم  و  با  

 :چانه ای  مرتعش،  ناباور  صدایش  زدم 
 !باباجون  -

با  چشماب   خیس،  دست هایش  را  باز  کرد،  در  
آغوشش  فرو  رفتم  و  رس  بر  شانه های  لرزانش  

گذاشتم  .لحظه ای  بعد،  بابا  مرا  به  عقب  کشید  و  
پس  ا ز  او،  داب   سعید  و  داب   سینا،  که  هردو  غمگیر   و  

سیاهپوش،  کنارش  ایستاده  بودند  را  در  آغوش  
گرفتم  .عقب  که  کشیدم،  لحظه ای  با  احساس  

رسگیجه،  تلو  تلو  خوردم  و  قبل  از  اینکه  به  زمیر   
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بخورم،  بابا  و  داب   سینا  دست هایم  را  گرفتند  و  نگهم  
 .داشتند 

با  کمک  بابا،  از  کنار  پیمان  که  به  آنها  تسلیت  
م گفت،  گذشتیم  و  از  در  سفید  رنگ  که  داخل  

شدم،  دعا  کردم  که  ای  کاش  پایم  قلم  م شد  و  
هیچگاه،  پیش  از  این ها  به  این  خانه  نم رسید،  ای  

کاش  م مردم  و  نم دیدم  روزهاب   را  که  همه ی  
 .عزیزانم  در  غم  بودند  و  من  مسببش  بودم 

از  حیاط  عبور  کردیم  و  به  داخل  که  رس یدیم،  بابا  مرا  
به  نگار  که  با  شکم  برآمده اش،  به  سخت   به  طرفمان  

د  و  رفت   .م آمد  سی 
با  شنیدن  صدای  گریه  و  زجه های  مامان  و  خاله ها،  

قلبم  تیر  کشید  و  دست  در  دست  نگار  که  به  پذیراب   
رسیدم،  زن عمو  با  دیدنم  از  کنار  عمه  و  مادربزرگ  

برخاست  و  به  طرفم  آمد،  دستم  را  گرفت  و  ب  آنکه  
بدانم  چه  م گفت  و  ب  آنکه  کش  را  واضح  ببینم،  

چشم  چرخاندم،  دورتادور  پذیراب   را  از  نظر  گذراندم  
و  به  جای  خال  تخت  سپهر  که  رسیدم،  غم  به  قلبم  

د  . چنگ  انداخت  و  بغض،  دو  دست   گلویم  را  فس 
زن عمو  شانه ام  را  تکان  داد  و  به  خودم  که  آمدم،  
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روبه روی  مامان  و  خاله ه ا  ایستاده  بودم  و  با  دیدن  
آنها  که  هرکدام  ب  تاب  اشک  م ریختند  و  به  رس  و  

سینه ی  خود  م زدند،  بغض  سنگینم  شکست  و  
اشک هایم  جاری  شدند  .یک  به  یک  در  آغوششان  
،  زار  زدیم  برای  غم   فرو  رفتم  و  ناباور  و  اندوهگیر 

که  گریبانمان  را  این بار  محکم تر  گرفته  و  رهایمان  
 !نم کرد 

حا لم  خراب  شد  و  نفس  کشیدن  برایم  مشکل  شده  
بود  .اوضاع  قلبم  وخیم  بود  و  به  شدت  از  درد  عذاب  

 .م کشیدم 
 

 پارت #۱۴۶
 

مامان  که  متوجه  حالم  شد،  بلندم  کرد  و  باهم  به  راه   
افتادیم  .از  کنار  عسل  و  آوا،  که  مشغول  پذیراب   از  

اقوام  بودند،  گذشتیم  و  با  هرقدم  که  به  طرف  اتاق  
 .برم د اشتم،  حالم  خراب تر  از  قبل  م شد 

  که  با  سپهر،  در  آن  روزگاری  به  دور  از  غم  
 
همان  اتاف

گذرانده  بودیم،  غافل  از  اینکه  رویای  باهم  بودنمان،  
 !رساب   بیش  نبود 
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وارد  که  شدیم،  روی  تخت  خواباندم  و  لیوان  آب   که  
سارا  برایم  آورده  بود  را  به  خوردم  داد  و  او  که  خوب  
م دانست  در  چه  حال  هستم،  غمگیر   و  ملتمس  به  

ی  بگوید،  به   چشمانم  نگاه  کرد  و  قبل  از  اینکه  چیر 
سارا  که  هنوز  همانجا  ایستاده  بود،  نگاه  کرد  و  گرفته  

 :لب  زد 
 .سارا  جان،  خاله  برو  به  مهمونا  برس  -

ون  رفت  و  در  را   سارا  رسی  تکان  داد،  ب  حرف  بیر
 .بست 

مامان  دوباره  نگاهم  کرد  و  به  سیاه  چشم انش،  که  
ه  شدم   .ب  شباهت  به  چشمان  سپهر  نبودند،  خیر

،  ب  حرف  به  یکدیگر  نگاه  م کردیم،  در   دقایق   طوالب 
حال  که  هردو  پر  از  ناگفته ها  بودیم  و  نم دانستیم  از  

 !کجا  و  چگونه  بگوییم 
وع  به  گریه   هردو  باهم  بغضمان  دوباره  ترکید  و  رس 

کردیم  .مامان  همانطور  که  لبه ی  تخت  نشسته  بود،  
 .خم  شد  و  در  آغوشم  گرفت 

م  برات  -  !بمیر
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دو  طرف  صورتم  را  میان  دستانش  گرفت  و  پیشاب  ام  
 .را  بوسید 

به  هیج   فکر  نکن  مامان  .بخواب،  فقط  بخواب  و   -
 .اینقدر  خودت  و  آزار  نده 

 .آهسته  و  گریان  به  حرف  آمدم 
نم تونم  مامان،  دارم  دیوونه  میشم  !نم دوب    -

دیشب  تا  صبح  چه  حال  داشتم  و  االنم  که  
 …مادرجون 

 .در  جایش  صاف  نشست  و  آه  کشید 
 چ   شد  مامان؟  چرا  اینجوری  شد؟  -

ه  به  در   بسته  به  حرف   پس  از  لحظه ای  مکث،  خیر
 .آمد 

  .چ   بگم؟  از  غصه ی  سپهر  دق  مرگ  شد  -
 :بلندتر  گریه  کرد  و  با  درد  ادامه  داد 

تصویر  دیشبش  هنوز  جلوی  چشممه  .رسش  و  روی   -
سینه ی  سپ هر  گذاشته  بود  و  جون  داده  بود  .خدا  

م دونه  چند  ساعت  توی  اون  حال  بوده  و  ما  ب  خی   
 …توی  عروش 

 
 پارت #۱۴۷
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دیگر  نتوانست  ادامه  بدهد  .دستش  را  در  دست  

گرفتم  و  همراهش  اشک  ریختم  از  غم  نبود  مادرجون  
  .و  عذاب  وجداب   که  داشتم 

من  خود  را  مسئول  مرگ  مادرجون  م دانستم  و  شک  
ند اشتم  او  از  غصه ی  ب  وفاب   من  به  سپهر  و  ناکام  

پسش  دق  کرده  بود،  اوب   که  همیشه  آرزوی  دیدن  
 . …سپهر  را  در  لباس  دامادی  داشت 

 
خسته  بودم  !خسته  از  حرف  نزدن  و  تنهاب   غصه  
خوردن  .دلم  درد  و  دل  کردن  م خواست  و  سبک  

اف  م خواست  تا  ذره ای  از  سنگیت    شدن  .دلم  اعی 
این  عذاب،  از  روی  قلبم  برداشته  شود  .اما  از  این  

م ترسیدم  که  مامان  هم  دیگر  دوستم  نداشته  باشد،  
هرچه  بود  من  با  او  نسبت  خوب   نداشتم  و  اوب   که  

 .من  باعث  مرگش  شده  بودم،  مادرش  بود 
اما  دیگر  نم توانستم،  دیگر  تحمل  این  حجم  از  غصه  
 .و  عذاب  وجدان  را  نداشتم  و  میان  گریه  صدایش  زدم 

 مامان؟  -
د  و  رس  تکان  داد   .بیت  اش  را  میان  دستمال  فس 
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 جانم؟  -
 !مادرجون …،  جریان  من  و  سپهر  و  م دونست  -

 .چشمانش  از  تعجب  گرد  شدند 
ی   - م دونست؟  از  کجا؟  چطوری؟  پس  چرا  چیر 

 نگفته  بود؟ 
ه  شدم  و  اشکهایم  را  با   لحظه ای  به  گوشه ی  اتاق  خیر

 .پشت  دست  پاک  کردم 
بهمون  شک  کرده  بود  .قبل  از  اینکه  سپهر  تصادف   -
کنه،  خودم  شنیده  بودم  که  به  باباجون  م گفت،  ول  

اون  باور  نکرد  .دیروزم  که  با  سپهر  حرف  م زدم،  
حرفامو  شنید  .بهم  گفت  منتظر  سپهر  بمونم،  اما  
ونم  کرد  و   بعدم  عصت   شد  و  با  گریه  از  خونه  بیر

 .گفت  م خواد  با  سپهر  تنها  باشه 
ه  نگاهم  م کرد   به  مامان  که  اشک  م ریخت  و  خیر

 .چشم  دوختم 
مامان  من  عذاب  وجدان  دارم  .از  وقت   فهمیدم   -

 !مادرجون  رفته  دارم  دق  م کنم 
 .سکوتش  طوالب   شد  و  تکانش  دادم 

ی  بگو  !مامان …،  توام  فکر   - مامان  توروخدا  یه  چیر 
 م کت   که  تقصیر  منه  آره؟ 
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دستانم  را  روی  چشمانم  گذاشتم  و  وحشت زده  لب  
 :زدم 

 !وای  …اگه  بقیه  بفهمن  -
 .ب  قرار  برخاستم  و  نشستم 

 !باتوام  مامان؛  توروخدا  حرف  بزن  -
 .بلندتر  گریه  کردم 

 .م دونستم  اگه  بشنوی  از  من  بدت  میاد  -
دم  .چشم  بستم  و  با   دستم  را  روی  قلب  بیمارم  فس 

 .درد  خدا  را  صدا  زدم 
 …ای  خدا  -

دستش  را  روی  دست   روی  قلبم  گذاشت  و  چشمانش  
د  .به  صورت  خیسم   را  لحظه ای  با  درد  روی  هم  فس 

ه  ماند  و  سپس  در  آغوش  گرفتم   .خیر
رسم  را  روی  شانه اش  گذاشتم  و  لحظاب   طوالب   با  

 :هم  گریه  کردیم  و  در  همان  حال  گفتم 
چیکار  کنم  مامان؟  تو  رو  خدا  بگو  که  مرگ   -

 !مادرجون  تقصیر  من  نبوده 
 .مرا  از  خودش  جدا  کرد  و  دوباره  خواباندم 

ه  به  چشمانم،  اشکهایم  را  پاک   ر ویم  خم  شد  و  خیر
 .کرد 
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این  چه  حرفیه  مامان؟  !معلومه  که  تقصیر  تو   -
نیست،  مرگ  دست  خداست  .اینقدرم  به  خودت  

  .فشار  نیار  و  خودت  و  اذیت  نکن 
 ...مامان  اگه  بقیه  بفهمن  -

 
 پارت #۱۴۸

 
اشک هایش  را  با  انگشتان  کشیده اش  گرفت  و  میان  

  .حرفم  آمد 
هیس !… هیچک  نم فهمه  .اصال  تو  کاری  نکردی  که   -

کش  بخواد  بفهمه  یا  نه  !جریان  تو  و  سپهرم  پیش  
من  و  بابات  م مونه،  مطمی    باش  عزیزم  .من  راز  

 !جگرگوشه مو  پیش  کش  فاش  نم کنم 
میان  گریه  و  آن  همه  درد  و  اندوه،  لبخندی  ب  رمق،  

روی  لب هایم  نشست  و  محکم  در  آغوشش  گرفتم  و  
بوئیدمش  .و  چقدر  در  آن  در  لحظه  آرام  شدم،  مت   

 
 
 !که  همه ی  وجودم  تشویش  بود  و  آشفتک

 
و  چه  کش  م گوید،  "مادر  "فقط  کش  است،  که  تو  

 !را  به  دنیا  بیاورد؟ 
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االنم  بخواب  مامان،  به  هیج   فکر  نکن  .من  باید  برم   -

نم  عزیزم   .زشته  نباشم  .میام  بهت  رس  میر 
 مامان؟  -

  جان  مامان؟  -
نکنه  ماد رجون  ازم  راص   نباشه،  هان؟  من  و   -

 م بخشه؟ 
عزیزدلم،  تو  که  م دوب   اون  چقدر  مهربون  بود  و   -

دوست  داشت،  چرا  باید  ناراص   باشه؟  دیگه  فکر  
  .نکن  مامان؛  به  هیج   فکر  نکن 

و  باز  هم  جرعه ای  دیگر  امید  و  آرامش  به  وجودم  
تزریق  کرد  .دست  ب  جانم  را  باال  آورد  و  با  نگاه  به  

  که  پشتش  بود  گفت 
 
 :چسب  س فیدرنک

 این  چیه؟  رسم  زدی؟  نکنه  باز  حالت  بد  شده،  آره؟  -
 .رسم  را  میان  گریه  تکان  دادم 

ی  نیست  مامان،  نگران  نباش  -  .چیر 
ون  داد    .کالفه  و  نگران  نفسش  را  بیر

ی   -   چیر 
 
کارت  به  بیمارستان  کشیده،  بعد  میک

نیست؟  !به  بابات  یا  پیمان  میگم  برن  قرصات  و  از  
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ی   خونه  برات  بیارن  .فقط  خواهش  م کنم  به  چیر 
 .فکر  نکن،  بگیر  بخواب  تا  یه  کم  آروم  ش  

سپس  دستم  را  بوسید،  و  با  چشماب   خیس،  
 .برخاست  و  از  اتاق  خارج  شد 

ه  شدم  و  به  تمام  در  و   پس  از  رفتنش  به  سقف  خیر
دیوار  لعنت  ای  که  خاطرات  با  سپهر  بودن  را  به  رخم  

 .م کشیدند 
ب  قرار  بودم  و  طا قت  ماندن  در  اتاق  و  تاب  دوری  از  

ون   سپهر  را  نداشتم  .با  رخوت  برخاستم  و  از  اتاق  بیر
،  و  مطمی        پذیراب 

 
رفتم  .با  نگاه  به  اطراف  و  شلوع

شدن  از  اینکه  کش  حواسش  به  من  نیست،  با  چند  
قدم  خود  را  به  اتاق  سپهر  رساندم،  داخل  شدم  و  در  

 .را  بستم 
با  قلت   شکسته  و  لرزان،  به  طرف  تختش  که  پس  از  
مدت ها  رس  جایش  قرار  گرفته  بود  قدم  برداشتم  و  

نگاه  اندوهگیر   و  ملتهبم  را  به  او  که  همچنان  با  
 .ب  رحم  چشم  بسته  و  باز  نم کرد،  دوختم 

کنارش  زانو  زدم  و  ناخودآگاه  به  قصد  بوسیدنش،  به  
طرفش  خم  شدم  و  با  به  یاد  آوردن  پیمان،  آه  از  نهادم  

 .برخاست  و  عقب  کشیدم 
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من  آدم  خیانت  کردن  نبودم  !با  اینکه  خود  را  زن  
سپهر  م دانستم،  اما  چون  نامم  در  شناسنامه ی  

پیمان  بود،  نم خواستم  به  هیچ یک  از  آنها  خیانت  
 .کنم 

 
 پارت #۱۴۹

 
کنارش  روی  زمیر   نشستم  و  دست هایم  را  لبه ی  
ه  و  ب  مهابا   تخت  گذاشتم  و  پس  از  مدت ها،  خیر
نگاهش  کردم  .ب  آنکه  لم سش  کنم،  ببوسمش،  یا  

 .اینکه  هرم  آغوشش،  جانم  را  به  آتش  بکشاند 
اشک  ریختم،  پر  از  درد؛  پرشور  و  پر  از  غصه؛  

غصه ی  بسته  شدن  چشماب   که  روزی  دنیایم  را  در  
آن ها  م دیدم،  غصه ی  جداب   و  به  هم  نرسیدنمان،  
غصه ی  دق  مرگ  شدن  مادرجون،  و  باز  هم  آرزوی  

 !مرگ  کردم  و  نابودی 
چشم  از  رسم  که  هیچ گاه  از  دستش  جدا  نم شد،  

گرفتم  و  به  صورتش  دوختم  و  آهسته  و  لرزان  کنار  
 :گوشش  نجوا  کردم 
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سپهر  توروخدا  پاشو  دیگه  .نذار  بیشی   از  این   -
  .هممون  بشکنیم 

من  رفتم،  مادرجون  رفت،  خواهش  م کنم  تو  دیگه  
 !نرو 

پاشو  سپهر،  اگه  دوستم  داری  پاشو  و  نذار  دیوونه  
 .بشم  .پاش و  و  ببیر   چ   به  روزم  اومده 

پاشو  ببیر   که  به  امید  باز  کردن  چشمات،  حست  
دوباره  با  تو  بودن  رو  یکسال  تحمل  کردم  و  اینقدر،  پا  
  شد  .بدجاب   از  قصه  

 
نشدی  که  این  حست  همیشک

خوابیدی  سپهر،  خیل  بد  !من  و  تو  دیگه  آینده ای  
 …باهم  نداریم،  ول  پاشو 

ون  به  گوش   با  صدای  شیون  و  گریه ای  که  ا ز  بیر
 .م رسید،  ادامه  دادم 

م شنوی؟  تو  رو  خدا  نذار  بیشی   از  این  هممون   -
م  سپهر   !داغون  بشیم  .نذار  من  بمیر

باید  پاش   و  وقت   که  به  هوش  اومدی،  فقط  این  و  
بدون  که  این  جداب   به  خواست  من  نبود  .بدون  که  

  و  
 
  و  آوارگ

 
ی  به  جز،  مردگ من  بدون  تو  چیر 

  نیستم،  من  دیگه  حت   خودمم  نیستم 
 
 !رسخوردگ
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من  و  ببخش  سپهر،  به  خاطر  همه  ی  عذاباب   که  به  
خاطر  من  کشیدی،  به  خاطر  مادرجون،  به  خاطر  

 !جداییمون  …من  و  ببخش 
هق هق  امانم  را  برید  .رسم  را  با  درد،  لبه ی  تخت  

گذاشتم  و  مایوسانه  اشک  ریختم،  با  تکرار  
 !’ب  وقفه ی  ’من  و  ببخش 

 
*** 

 
 !دیر  آمدی 

تم ام  شده ام  دیگر،  بس  که  بلعیده ام  اندوه  نبودنت  
 ...را 

 !هنوز  اما،  مانند  حاتمم …؛  م بخشمت 
با  آنکه  هزار  شب   پر  از  درد  و  غصه؛  ب  خواب   طلب  

 ...دارم  از  تو 
 !دیر  آمدی  ای  عشق 

ی  از  این  غارت زده   اما  باز  با  این  حال،  اگر  چیر 
 !..باقیست،  غارت  کن 
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سپهر  چشم  باز  کرد  و  پس  از  یک  سال  انتظار  دوباره  
سیاه  چشمانش  را  به  تماشا  نشستم،  دوباره  دنیایم  
را  در  چشمانش  نظاره  کردم،  اما  این  دنیای  زمهریر  و  

غم زده  کجا  و  آن  دنیای  گرم  و  پر  از  شور  عشق  و  
  کجا؟ 

 
 زندگ

و  ای  کاش …؛  ای  کاش  چشمانش  کم  زودتر  به  دادم  
 !…م رسیدند 

 
 پارت #۱۵۰

 
ه  شده  بودیم     ب ه  اوب   خیر

 
ت زده،  همک شوکه  و  حیر

که  با  چشمان  باز  و  ب  حالش،  ب  حرف  و  ب  حرکت  
تک  تکمان  را  از  نظر  م گذراند  و  نگاه  ب  رمقش  که  

روی  من  ایستاد،  مرا  به  خود  آورد  .دلم  فرو  ریخت  و  
زانوهایم  سست  شدند،  قلبم  نامنظم  تپید  و  چقدر  

منده ی  نگاهش  شدم   !رس 
 

با  سنگیت   نگاه  بابا،  نگاه  باراب  ام  را  به  او  دوختم  و  به  
بازوی  مامان  که  کنارم  ایستاده  بود  چنگ  زدم  و  پیش  

از  اینکه  سقوط  کنم،  دستان  رسدم  را  در  دست  
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ونم  برد  .پس  از  مرگ  مادرجون،   گرفت  و  از  اتاق  بیر
این  دومیر   شوگ  بود  که  در  این  هفته ی  تلخ  و  کذاب   

که  از  عروش ام  گذشته  بود  بر  من  وارد  م شد  و  قلب  
 .شور یده ام  دیگر  تواب   برای  تپیدن  نداشت 

ون  کرد  و  آهسته  دستور   باباجون  همه  را  از  اتاق  بیر
داد  که  لباس های  سیاهمان  را  از  تن  در  بیاوریم  تا  
ی  نشود  .سپس  به  طرف  تلفن   سپهر  متوجه  چیر 

رفت  و  فورا  دکی   را  خی   کرد  و  پس  از  قطع  تماس،  
درحال  که  اشک  شوق  م ریخت،  ناگهان  روی  زمیر   

د  و  از  این  حست،  که   نشست،  مادرجون  را  صدا  میر 
باز  شدن  چشمان  سپهر  را  ندیده  و  رفته  بود،  غمگیر   
گریه  م کرد  .داب   سینا  و  خاله  مریم  بلندش  کردند  و  
د  را  به  حیاط  بردند  تا   او  را  که  مرتب  بر  رس  خود  میر 
مبادا  سپهر  صدایش  را  بشنود  .همه  اندوهگیر   اشک  

م ریختند  از  نبود  مادرجو ن  و  از  به  هوش  آمدن  
سپهر  هنوز  هم  در  بهت  بودند  .مامان  بازهم  به  

همان  اتاق  لعنت   بردم  و  روی  تخت  که  افتادم  رسم  را  
در  آغوش  گرفت  و  هردو  باهم  اشک  م ریختیم  و  

بازهم  با  حست  دعا  کردم  ای  کاش  کم  زودتر  این  
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اتفاق  افتاده  بود،  آن  زمان  که  سپهر  هم  م توانست  
 !…مرا  داشته  باشد،  هم  مادرجون  را 

 
*** 

 
بیست  روز  از  به  هوش  آمدن  سپهر  م گذشت  و  با  

 های  مرتب  پزشک  متخصص،  تغذیه،  
 
رسیدگ

،  کم  دست  و  پاهایش  را   یوتراب   و  گفتار  درماب 
فیر 

د  و  اولیر   کلمه ای  هم   تکان  م داد،  به  سخت   حرف  میر 
ی  که  تمام   که  به  زبان  آورده  بود،  “مامان  ”بود؛  چیر 
این  مدت  با  ن گاه  پرسیده  بود  و  همه  هم  م دانستند  

چه  م خواهد،  اما  هیچ کدام  نم دانستند  که  چه  
جواب   بدهند  .چندروزی  مادرجون  به  مشهد  رفته  بود  

س  نبود،  چندروزی   و  تلفن  همراهش  مدام  در  دسی 
ی  بود  و  بهانه های  مختلف  دیگر؛   در  بیمارستان  بسی 

اما  وقت   که  سپهر  مدام  ب  تاب   م کرد  و  خوا ستار  
دیدن  و  حرف  زدن  با  او  بود،  باالخره  چندروز  قبل  از  

چهلم،  واقعیت  را  به  او  گفتند  و  به  گفته ی  مامان،  
آنقدر  خود  زب   و  گریه  کرده  بود  تا  از  هوش  رفته  بود  
ی  بود  .وقت   هم  که  به   و  دو  روز  در  بیمارستان  بسی 
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خانه  آمد،  با  هیچ کس  حرف  نم زد  و  مدام  در  اتاق  
گریه  و  ب  تاب   م کرد  و  او  هم  چون  من،  خود  را  

 !مقص  مرگ  مادرجون  م دانست 
 

 پارت #۱۵۱
 

روزها  م گذشتند  و  من،  ب  تاب  و  دلتنگ تر  از  همیشه  
بودم  و  کاری  از  دستم  برنم آمد  .در  تمام  این  مدت،  
بجز  روز  چهلم  مادرجون  که  لحظه ای  او  را  غرق  در  

خواب  دیده  بودم،  فقط  یک بار  دیگر  به  ارصار  ماما ن،  
به  خانه شان  رفته  بودم  و  دیگر  ندیده  بودمش  .همان  
یکباری  که  حت   کلمه ای  باهم  حرف  نزده  بودیم  و  در  

سکوت  با  هزاران  حست،  به  یکدیگر  چشم  دوخته  
 .بودیم 

مامان  نیر   به  بهانه ی  تنها  نگذاشی    او  و  باباجون،  
مدام  به  آنجا  م رفت،  که  مبادا  زماب   حرف  من  یا  

ازدواجم  پیش  بیاید  و  او  جریان  را  بفهمد  .و  شانس  
آنجا  با  ما  یار  بود  که  سپهر  نه  در  جمع  م نشست  و  
 .نه  حرف  م زد  و  نه  به  کش  اجازه ی  صحبت  م داد 
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چندباری  در  تنهاب   رساغم  را  از  مامان  گرفته  بود  و  او  
هم  نرفتم  به  آنجا  را  به  بهانه های  مختلف  توجیه  

 .کرده  بود 
روی  نگاه  کردن  به  او  را  نداشت م  و  وقت   هم  که  کاری  

از  دستمان  برنم آمد،  همان  بهی   که  دیگر  دیداری  
 . ...بینمان  صورت  نم گرفت 

  هم،  پیمان  در  این  دو  ماه  لعنت   که  از  
 
از  طرف

ازدواجمان  م گذشت،  تمام  سع اش  را  م کرد  که  دلم  
را  به  دست  آورد  .به  معنای  واقع  مرد  بود  و  مهربان  !
منده اش  م کرد   و  همیر   خصلت هایش  مرا  بی شی   رس 
که  به  عنوان  همس  در  خانه اش  بودم،  در  حال  که  

  .کش  دیگر  قلبم  را  تسخیر  کرده  بود 
در  کمال  صبوری،  رسدی های  مرا  تحمل  م کرد  به  این  
  با  او  ببندم  .مهربان  

 
امید  که  شاید  کم کم  دل  به  زندگ

بود  و  خوش رفتار،  اما  گاه  هم  که  ناامیدی  بر  او  
غلبه  م کرد،  برافروخته  م شد  و  بازهم  تهدید  م کرد  

 ام  اهمیت  بدهم 
 
 .که  به  او  و  زندگ

اوایل  برای  رصف  تمام  وعده های  غذاب   به  خانه ی  
بابا  م رفتیم  .اما  مدب   که  گذشت،  پیمان  دیگر  اجازه  
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نداد  و  خواستار  این  بود  که  در  خانه ی  خودمان  
یم    عادی مان  را  از  رس  بگیر

 
 .باشیم  و  زندگ

اما  من  که  مرده ی  متحرگ  بیش  نبودم،  به  هیچ  چیر   
دست  نم زدم  و  حوصله  و  توان  هیچ کاری  را  نداشتم  .

  در  آن  
 
کت   که  به  تازگ   نهارش  را  در  رس 

 
ا او  اکی 

مشغول  به  کار  شده  بود  م خورد  و  عص  که  به  خانه  
م آمد،  یا  با  خودش  شام  م آورد،  یا  به  خانه  که  

م رسید،  مشغول  پخی    شام  م شد  و  در  تمام  
لحظه های  با  هم  بودنمان،  شاید  در  حد  چند  کلمه  

بیشی   باهم  حرف  نم زدیم،  آن  هم  زماب   بود  که  او  
مرا  به  حرف  م کشید  و  مقاومت  مرا  که  برای  سکوت  

م دید،  ب  خیال  م شد  و  او  هم  سکوت  م کرد  .
درست  مثل  آن  شب،  که  پشت  میر   نشسته  و  

مشغول  خوردن  ماکاروب  ای  بودیم  که  خ ود  پیمان  
پخته  بود  و  کم  بعد،  ب  میل ام  را  که  دید،  جرعه ای  

 .آب  نوشید  و  آرام  به  حرف  آمد 
غذات  و  بخور  .خودتو  تو  آینه  دیدی؟  به  اندازه ی   -

،  اینجوری  پیش  بری  پوست  و     ضعیف  هست 
 
کاف

 !استخون  میش  
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ی  بگویم،  لقمه ای  کوچک  به  دهان   ب  آنکه  چیر 
گذاشتم  .قاشق  و  چنگالش  را  در  ب شقاب  انداخت،  

دستش  را  پیش  آورد  و  لبه ی  شال  مشک ام  را  در  
د   .دست  فس 

 
 پارت #۱۵۲

 
جالبه  !قبل  اینکه  زن  و  شوهر  بشیم،  همیشه  بدون   -

 …حجاب  بودی  پیشم،  ول  حاال 
با  قطع  شدن  حرفش،  رسم  را  کم  باال  آوردم  و  به  

چشمان  محزون  و  خسته ای  که  از  اشک  برق  م زدند،  
  باز  و  

 
نگاه  کردم  .چندبار  دهانش  را  برای  گفی    حرف

ی  نگفت  و  لب هایش  را  روی  هم   بسته  کرد،  اما  چیر 
د،  لبه ی  شالم  را  رها  کرد  و  ب  آنکه  غذایش  را  به   فس 
ون  رفت  خانه  بیر  .اتمام  برساند،  برخاست  و  از  آشی  

چنگال  را  در  بشقاب  رها  کردم،  رسم  را  میان  دستانم  
گرفتم  و  چشمانم  باز  هم  طوفاب   شدند  .من  د ل  

شکسی    را  دوست  نداشتم  اما،  نم خواستم  به  سپهر  
هم  خیانت  کنم  .نم دانم  به  کدام  یک  محرم  بودم  و  

ها  هم  برایم  اهمیت    به  کدام  یک  نامحرم،  این  چیر 
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ی  که  من  م دانستم  و  م فهمیدم   نداشتند  و  تنها  چیر 
و  برایم  مهم  بود،  این  بود  که  سپهر  دوست  نداشت،  

 !…بجز  خودش،  کش  دیگر  مرا  بب یند 
با  پیچیده  شدن  صدای  زنگ  در،  در  خانه؛  از  فکر  

ون  آمدم  و  لحظه ای  بعد  که  پیمان  در  را  باز  کرد،   بیر
با  شنیدن  صدای  بابا،  از  جا  برخاستم  و  با  پاک  کردن  
ون  رفتم  و  به  طرفشان  قدم  برداشتم   .اشک هایم  بیر

 .سالم  بابا  -
 .نگاه  رسد  و  نامهربانش  را  به  من  دوخت 

مت  خونه ی  باباجون  -  .سالم،  آماده  شو  با  مامانت  بی 
کالفه  از  ارصارهای  مامان  که  باالخره  مرا  مجبور  به  
 :رفی    کرد،  ب  حرف  رس  تکان  دادم  و  پیمان  گفت 

منم  میام  عمو،  االن  آماده  میشیم  .از  وقت   سپهر   -
 .خوب  شده،  وقت  نشده  به  عیادتش  برم 

ون  داد  و  با  لحت   آرام،  که  من،   بابا  نفسش  را  بیر
 اش  را  خوب  حس  م کردم  به  حرف  آمد 

 
مندگ  .رس 

نه  پیمان  جان،  تو  نم خواد  بیای،  بجز  خاله های   -
هست   کش  اونجا  نیست،  منم  اینارو  م ذارم  اونجا  و  

م  یه  جای  دیگه  کار  دارم   .خودم  میر
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لبم  را  به  دندان  گرفتم،  رسم  را  به  زیر  انداختم  و  از  
گوشه ی  چشم  به  پیمان،  که  هربار  قصد  دیدن  سپهر  

را  کرده  بود،  مامان  و  بابا  به  بهانه های  مختلف  
ی   رای اش  را  زده  بودند،  نگاه  کردم  و  او  ب  آنکه  چیر 

بگوید،  رس  تکان  داد  .بابا  با  تاکید  بر  اینکه  زودتر  
  با  پیمان  پاییر   رفت  و  

آماده  شوم،  پس  از  خداحافط 
،  برای  تعویض  لباس  راه   اتاق  شدم   .من  نیر 

برای  رفی    دو  دل  بودم  .با  خ ودم  و  حسم  رو  راست  
دم  و  با  پا  پیش  م کشیدم  .با   نبودم  و  با  دست  پس  میر 

  هم  
 
اینکه  تصمیم  به  نرفی    داشتم،  از  طرف

خوشحال  بودم  و  دلم  برای  دیدنش  پس  از  مدت ها،  و  
برای  شنیدن  صداب   که  از  وقت   به  هوش  آمده  بود  

 .نشنیده  بودمش،  ب  قراری  م کرد 
ون  آمدم  و  با  نیم نگاه   پس  از  آماده  شدن  از  اتاق  بیر
به  پیمان  که  روی  کاناپه  لم  داده  و  دست  به  سینه  به  
ه  شده  بود،  ب  حرف  از  خانه  خارج  شدم  و  به   من  خیر
دن  زنگ،  در  باز  شد   پاییر   که  رسیدم،  به  محض  فس 

ون  آمدند   .و  بابا  و  مامان  هردو  بیر
 

 پارت #۱۵۳
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زیرلب  سالم  کردم  و  بابا  لحظه ای  نگاهش  را  به  

طبقه ی  باال  دوخت  و  سپس،  با  نیم نگاه  عصت   به  
 .من،  از  کنارم  گذشت  و  پله ها  را  پاییر   رفت 

لب هایم  از  بغض  لرزیدند  و  مامان  دستم  را  گرفت  و  
د   .فس 

 .ناراحت  نشو  مامان،  بریم  -
 .قدم  برداشت  و  قبل  از  بسی    در،  رسش  را  داخل  برد 

 .پارسا  درس هاتو  بخوب   ها  !مواظب  خودتم  باش  -
سپس  در  را  بس ت  و  باهم  به  پارکینگ  رفتیم  و  به  

،  بابا  خشمگیر   به  طرفم   محض  نشسی    در  ماشیر 
د   .برگشت  و  دندان هایش  را  روی  هم  فس 

م بیت   من  و  به  چه  کاراب   وا  م داری؟  اونقدر   -
م  و  با  دوز  و  کلک  از  پیش   ف  شدم  که  باید  دخی  ب  رس 

م  دیدن  عشقش   !شوهرش  بردارم  و  بی 
 …این  چه  حرفیه  همایون؟  ما  فقط  -

 .با  بغض  میان  حرف  مامان  آمدم 
 .بابا  من  که  گفتم  نمیام،  مامان  ارصار  م کنه  -

 :مامان  رو  به  بابا  گفت 
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من  که  توضیح  دادم  بهت  .بابا  اون  بچه  از  خورد  و   -
   .اگه  

خوراک  افتاده،  مطمئنم  همشم  به  خاطر  هست 
  واسش  م افته 

 
 .اینجوری  پیش  بره  زبونم  الل  یه  اتفاف

همچیر   میگه  بچه،  انگار  پنج  سالشه  .اصال  بزار   -
 .بفهمه،  به  درک  !خودم  همیر   امشب  بهش  میگم 

 :اشکم  رسازیر  شد  و  مامان  ملتمسانه  گفت 
همایون  تو  رو  خدا،  اون  هنوز  درست  و  حساب   رس   -
  ها  !االنم  زودتر  راه  

 
ی  بهش  نک پا  نشده،  یه  وقت  چیر 

بیفت،  همه  قراره  بیان،  تا  قبل  از  اینکه  برسن،  ما  
ی  نفهمه   .اونجا  باشیم،  یه  وقت  چیر 

بابا  که  هر  لحظه  بیشی   عصباب   م شد،  نفسش  را  
ون  داد  و  انگشتش  را  تهدیدوار  مقابل  من  و  مامان   بیر

 .تکان  داد 
فقط  همیر   یه  بار  !دارم  بهتون  میگم،  هست   دیگه   -

حق  نداره  پاشو  توی  اون  خونه  بذاره  !از  خورد  و  
ه  هم  دیگه   خوراک  افتادن  که  سهله،  حت   اگه  بمیر

 !نم ذارم  هست   اونجا  بره،  فهمیدین؟ 
 !وا  !…خدانکنه،  زبونتو  گاز  بگیر  -

با  گفی    "از  من  گفی    بود  "!نگاه  پر  از  غضبش  را  از  
ما  گرفت  و  ماشیر   را  روشن  کرد  و  به  راه  افتاد،  ب  خی   
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از  آنکه  چه  شب  پر  از  تنش  و  آشوب   انتظارمان  را  
 !م کشد 

 
*** 

 
و  چقدر  دلتنگ  بودم  و  تازه  م فهمیدم،  دلتنگ  

صدایش،  چشمانش،  و  نگاه  عاشقانه ای  که  اکنون  
 .دلگیر  هم  بود 

دلتنگ  بودم  و  اگر  دل  دیوانه ام  م گذاشت،  باید  
م پذیرفتم  که  او  دیگر  مال  من  نخواهد  شد  و  

ین  ترسم  در  این  روزها  این  بود  که  اگر   بزرگی 
م فهمید،  چه  به  رسش  م آمد  و  چه  فکری  راجع به  

من  م کر د  .و  چقدر  خدا  را  شکر  کردم،  آن  هنگام  که  
باباجون  این ها  که  رساغ  پیمان  را  گرفتند  او  خواب  

  بیدار  شده  و  به  ما  پیوسته  بود 
 
 .بود  و  به  تازگ

،  چشم  از  من  نگرفته  بود  و   از  لحظه ی  نشسی  
   جمع  استفاده  کرده  و  

 
چندباری  از  فرصت  شلوع

 .مدام  با  اشاره ی  چشم،  م خواست  که  به  اتاق  بر وم 
اما  من  که  از  بابا  م ترسیدم  از  جایم  تکان  بخورم،  تا  

  .جاب   که  م توانستم  نگاهم  را  هم  از  او  دریــــغ  م کردم 
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ی  برایش  نمانده  بود،  با   او  که  انگار  دیگر،  صی 
اشاره ای  دیگر  برخاست  و  به  اتاق  رفت  .دلم  آشوب  
بود،  هواب   شده  بودم  و  با  چشمان  ب  قرارش،  قرار  را  

هم  از  من  گر فته  بود  .دقایق   بعد،  من  که  دیگر  
طاقت  دوری  نداشتم،  بابا  را  که  مشغول  صحبت  با  

داب  ها  و  شوهرخاله ها  دیدم،  دل  را  به  دریا  زدم  و  
 .بلند  شدم  و  راه  اتاقش  را  در  پیش  گرفتم 

 
 پارت #۱۵۴

 
ه  را  پاییر   کشید  و  به  محض   دست  لرزانم  دستگیر
وارد  شدنم،  او  که  لبه ی  تخت  نشسته  و  رسش  را  

میان  دستانش  گرفته  بود،  فورا  برخاست  و  به  طرفم  
 .آمد 

ه  به   در  را  بستم  و  مقابلم  که  قرار  گرفت،  هردو  خیر
ی  م توانست   هم،  باراب   شدیم  و  عشق؛  چه  چیر 

باشد،  بجز  همیر   نگاه  بینمان  و  دل هاب   که  ب  تاب  
 !م تپیدند؟ 

چقدر  دلتنگ  چهره اش  بودم،  دلتنگ  عطر  و  بو  و  
آغوشش؛  چقدر  دلم  ح ال  و  هوای  با  او  بودن  و  از  
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عشق  حرف  زدن  را  م خواست  و  افسوس  که  پس  از  
این  همه  انتظار؛  حال  و  روزمان  چون  سهراب  بود  و  

 !نوش داروی  پس  از  مرگش 
ه  به  هم،  لحظاب   را  فقط  اشک  م ریختیم  و   خیر
نگاهمان  با  ولع  روی  هم  م چرخید؛  به  اندازه ی  
 .همه ی  روزهای  تلج   که  ب   هم  گذرانده  ب ودیم 

دستش  را  باال  آورد  و  پیش  از  آنکه  بر  صورتم  بنشیند،  
ی  از  در  فاصله   خودم  را  کنار  کشیدم  و  آرام،  چند  می 

 .گرفتم  و  به  دیوار  تکیه  دادم 
 .به  طرفم  چرخید  و  ناباور  نگاهم  کرد 

باید  م پذیرفتم  که  او  دیگر  مال  من  نیست  و  همیر   
که  سالمت  اش  را  به  دست  آورده  و  در  کنار  

  بود 
 
 .خانواد ه اش  بود،  برایم  کاف

باید  دندان  روی  جگر  م گذاشتم  و  از  بهشت  آغوش  
 .و  عطر  نفس هایش  م گذشتم 

آرام  به  طرفم  آمد،  مقابلم  ایستاد  و  صدایش  در  عمق  
جانم  نشست،  صداب   که  دیگر  مال  من  نبود  تا  

 .عاشقانه ها  را  در  گوشم  نجوا  کند 
؟  چ   شده؟  - ؟  چرا  اینجوری  م کت   چته  هست 

 .پا سخ  من  فقط  گریه  بود  و  ادامه  داد 
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من  بعد  مرگ  مامان  فقط  به  امید  توئه  که  زنده   -
موندم  .چرا  پیشم  نیومدی  این  مدت؟  اون  یه  بارم  که  

 ...اومدی  حت   یه  کلمه  هم  باهام  حرف  نزدی 
نگاهم  را  از  چشمان  خیس  و  پر  از  غصه اش  گرفتم  و  

به  بازوهایش  دوختم  .بازوهاب   که  اکنون  به  جای  
پوست،  الیه ای  گوشت  رویشان  را  پوشانده  بود  و  
باید،  آرزوی  بار  دیگر  غرق  شدن  در  میانشان  را  با  

 .خود  به  گور  م بردم 
؟  - ب  ،  چرا  حرف  نمیر   باتوام  هست 
 .صدای  خسته  و  پر  از  غمش،  لرزید 

نکنه  دیگه  دوستم  نداری،  هان؟  نکنه  من  و   -
 !نم خوای؟ 

دستم  را  مقابل  دهانم  گرفتم،  هق هقم  را  خفه  کردم  
و  او  نم دانست  که  حت   مرگ  هم  نم تواند  عشق  او  

د   .را  از  من  بگیر
دستش  را  کنار  رسم  به  دیوار  زد  .خم  شد  و  صورتش  

 .را  مقابل  صورتم  نگه  داشت 
 

 پارت #۱۵۵
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ه  شدم  .دلم   به  چهره ی  چون  ماه  و  مردانه اش  خیر
برایش  پر  کشید  و  هنوز  هم  به  چشم  من،  زیباترین  

 .مرد  دنیا  بود،  حت   اگ ر  الغر  و  رنگ پریده  باشد 
نزدیک تر  شد  و  مت   که  دلم  در  هوای  آغوشش،  رس  
به  بیابان  گذاشته  بود،  همه ی  وجودم  از  این  نزدیک  

 .لرزید  و  خودم  را  به  دیوار  چسباندم 
؟  تو  رو   - هست   دیوونه ام  نکن  !چرا  ازم  فرار  م کت 

ی  بگو،  حرف  بزن  .هست   باتو   …خدا  یه  چیر 
حرفش  هنوز  تمام  نشده  بود  که  در  اتاق  باز  شد  و  

داب   سعید  و  خاله  مریم  در  آستانه ی  در  ظاهر  
 .شدند 

طبیع مان،  به  آنها  نگاه   وحشت زده  از  نزدیک  غیر
کردم  و  سپهر  ب  آنکه  تکاب   به  خود  بدهد،  هنوز  

ه ی  من  بود   .خیر
داب   و  خاله،  متعجب  نگاه  به  یکدیگر،  و  دوباره  به  
ما  انداختند  .از  مقابل  سپهر  کنار  آمدم  و  آب  دهانم  

را  به  سخت   فرو  بردم  .آنها  داخل  شدند  و  داب   که  
 .حساب   جاخورده  بود،  آرام  به  حرف  آمد 

 .سپهر  بیا  .باید  داروهات  و  بخوری  -
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سپهر  به  سخت   نگاه  از  من  گرفت  و  به  طرف  تخت  
ه  شد   .رفت  .لبه اش  نشست  و  کالفه  به  زمیر   خیر
فورا  اشک هایم  را  پاک  کردم  و  از  اتاق  که  خارج  

 .م شدم،  صدای  داب   را  شنیدم 
 .مریم  به  نیلو  بگو  بیاد  آمپولش  و  بزنه  -

به  پذیراب   که  آمدم،  رس  جایم  نشستم  و  با  سنگیت   
نگاه  مامان  و  بابا  که  هردو  طرفم  نشسته  بودند،  رس  

به  زیر  انداختم  و  لحظه ای  بعد،  با  شنیدن  صدای  
خاله  مریم  که  در  آستانه ی  راهروی  اتاق ها  ایستاده  
بود،  از  گوشه ی  چشم  نگاهش  کردم  و  درحال  که  

نگاه  سنگینش  مرا  نشانه  رفته  بود،  خاله  نیلو  که  
مشغول  صحبت  با  زنداب   مرضیه  و  نگار  بود،  را  

 .خطاب  قرار  داد 
 .نیلو  پاشو  بیا  آمپول  سپهر  و  بزن  -

نگاهم  را  گرفتم  و  خاله  نیلو  که  رفت،  مامان  هم   
 .برخاست  و  دنبالش  به  راه  افتاد 

د قایق   بعد  که  همه  برگشتند،  نشستند  و  دوباره   
مشغول  صحبت  شدند،  اما  من  لحظه ای  از  نگاه  

سنگیر   و  موشکافانه ی  خاله ی  مریم،  و  نگاه  خشمگیر   
 .بابا،  در  امان  نبودم 
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کم  بعد  سپهر  هم  آمد  و  روبه رویم،  میان  داب   سینا  
ه ی  او  هم  که  اضافه   و  باباجون  نشست  و  نگاه  خیر
شد،  نفسم  را  ب ند  آورد  و  هنوز  لحظاب   از  آمدنش  

نگذشته  بود،  که  از  جا  برخاست  و  ب  توجه  به  جمع  
که  همچنان  مشغول  صحبت  بودند،  مرا  خطاب  قرار  

 .داد 
 !هست   بیا  کارت  دارم  -

دست های  لرزانم  را  در  هم  قفل  کردم  و  از  خشم  نگاه  
بابا،  به  مامان  پناه  بردم  و  دوباره  صدای  سپهر  را  

 .شنیدم،  این بار  ک الفه  و  عصت  
،  میگم  پاشو  بیا  کارت  دارم  -  !باتوام  هست 

 
 پارت #۱۵۶

 
همه  متعجب  نگاهش  م کردند  و  باباجون  آرام  به  

 .حرف  آمد 
 .آروم تر  بابا …،  االن  میاد  -

 .و  به  من  نگاه  کرد 
م،  برو  ببیر   چیکارت  داره  -

 .پاشو  دخی 
 .مامان  نیر   دستم  را  گرفت  و  بلندم  کرد 
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 .برو  مامان  -
به  ناچار  برخاستم  و  پیش  از  آنکه  قدم  بردارم،  

 .صدای  محکم  بابا  را  شنیدم 
 !هست   بشیر   رس  جات  -

دلم  فرو  ریخت،  مردد  رس  جایم  ایستادم  و  صدای  
 .بلند  و  عصت   سپهر،  دوباره  به  گوش  رسید 

،  راه  بیفت  -   !زود  باش  هست 
ل  خشمش   و  باز  هم  صدای  بابا،  که  سع  در  کنی 

 .داشت 
 !هست   جاب   نمیاد  -

 .سپس  دستم  را  گرفت  و  نشاندم 
ه  به  ما  نگاه   س  نگاه  به  جمع،  که  همه  خیر با  اسی 

 .م کردند،  انداختم 
سپهر  لحظه ای  سکوت  کرد،  نفسش  را  عصت   را  

ون  داد  و  باباجون  برخاست  و  رو  به  عسل  و  سارا   بیر
 :که  کنار  هم  نشسته  بودند،  گفت 
  .یکیتون  پاشه  یه  لیوان  آب  بیاره  -

 .و  به  طرف  سپهر  آمد  و  دستش  را  گرفت 
؟  االن  میاد  دیگه  - ب   .آروم  باش  باباجون،  چرا  داد  میر 

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

مامان  دست  یخ زده  و  لرزانم  را  در  دست  گرفت  و  
سپهر  که  انگار  به  سیم  آخر  زده  بود،  با  دو  گام  بلند  

 .به  طرفم  آمد  و  دستم  را  کشید 
ه،   - مگه  با  تو  نیستم؟  انگار  حرف  توی  رست  نمیر

 !نه؟ 
به  گریه  افتادم،  بازو ی  مامان  را  محکم  چنگ  زدم  و  او  

ون   دستم  را  م کشید  .بابا  دستم  را  از  دستش  بیر
کشید  و  باباجون  که  او  را  گرفته  بود،  صدایش  را  باال  

 .برد 
 چته  سپهر؟  این  چه  کاریه؟  چیکارش  داری؟  -

وع  به  رسزنشش  کردند  و  او  ناگهان  داد   بقیه  هم  رس 
 :زد 

،  دست  از  رسم  بردارین  -  …ولم  کنیر 
 :و  بلندتر  فریاد  زد 

 !بابا  زنمه  -
 :همه،  شوکه  سکوت  کردند  و  او  با  فریاد  ادامه  داد 
زنمه  !م خوام  باهاش  تنها  باشم،  چیکارم  دارین،   -

 ها؟ 
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دلم  هزار  باره  فرو  ریخت  و  باالخره  برمال  شد،  رازی  
که  از  فاش  شدنش،  هراس  داشتم  و  وحشتناک تر  از  

ی  بود  که  سپهر  به  دنبالش  م فهمید    !آن،  چیر 
باب اجون  پاهایش  سست  شدند  و  قبل  از  افتادن،  داب   
سینا  فورا  به  طرفش  خیر   برداشت،  تکیه گاهش  شد  و  

 .او  را  رس  جایش  نشاند 
 .داب   سعید  هم  بلند  شد  و  به  طرف  سپهر  آمد 

 دیوونه  شدی  سپهر؟  این  حرفا  چیه؟  -
 .با  همان  خشم،  دوباره  فریاد  زد 

 
 پارت #۱۵۷

 
آره  !دیوونه  شدم،  زده  به  رسم،  فق ط  ولم  کنیر    -

 .شما،  دست  از  رسم  بردارین 
 .و  دوباره  به  من  نگاه  کرد  

 !پاشو  بهت  میگم  -
 .داب   هم  صدایش  را  باال  برد 

 !سپهر  بسه  میگم،  دخی   مردم  مرد  از  ترس  -
سپهر  پوزخند  زد  و  به  طرفم  آمد  .کم  خم  شد  و  

 .دست هایش  را  روی  زانوهایش  گذاشت 
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  که  زنم،  هان؟  چرا   -
 
دخی   مردم؟  چرا  بهشون  نمیک

  که  با  هم  عقد  کردیم؟  صیغه ی  ۹۹ 
 
بهشون  نمیک

 سالمون  و  یادت  رفته  آره؟ 
 :و  بلندتر  ادامه  داد 

به  خورده،  من  یه  دور  با  عزرائیل  رفتم   - من  رسم  رص 
؟   اون  دنیا  و  برگشتم،  تو  چرا  فراموش   گرفت 

همه  بهت زده،  برای  تایید  یا  تکذیب  حرف هایش،  به  
دهانم  چشم  دوخته  بودند  و  خا له  مریم  عصت   از  جا  

 .برخاست  و  رو  به  مامان  و  بابا  کرد 
چشمم  روشن  !آهوی  رس  به  زیرتون  گرگ  از  آب  در   -
اومد،  اونم  یه  گرگ  ب  حیا  !حاال  م فهمم  تو  اتاق  چه  

 !خی   بود 
من  دلم  خون  شد  از  این  تهمت  و  سپهر،  در  یک  

چشم  به  هم  زدن؛  با  فریاد  "خفه  شو  "!قد  راست  
کرد  و  به  طرف  عسل  که  برایش  آب  آورده  و  هنوز  با  
ترس  و  لرز  کنارش  ایستاده  بود،  برگشت  و  لیوان  آب  

را  از  روی  بشقاب  برداشت  و  همزمان  با  فریاد  
 .دوباره اش،  به  طرف  خاله  پرت  کرد 

 !خفه  شو  آشغال  -
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آنقدر  فریاد  زد،  که  رنگش  کبود  شده  و  گمان  م کردم  
ون  بزنند   .که  هر  آن  ممکن  است،  رگ های  گردنش  بیر

خا له  وحشت زده  کنار  کشید  و  لیوان،  با  برخورد  به  
دیوار  پشت  رسش،  چون  قلب  من؛  هزار  تکه  شد  و  

میان  بهت  همه؛  صدای  آرام  و  گریان   باباجون  شنیده  
 .شد 

پس  مادر  بیچاره ات  راست  م گفت  و  من  باور   -
 !نکرده  بودم 

 .خاله  مریم،  دوباره  با  گریه  و  خشم،  به  حرف  آمد 
پس  مامانم  فهمیده  بو د  !اصال  نکنه  واسه  همیر    -

سکته  کرد؟  آره  دیگه،  شک  ندارم  همیر   کارای  شما  
 .رو  دیده  بود  که  دق مرگ  شد 

 .این بار  مامان  که  مرا  در  آغوش  گرفته  بود،  برخاست 
  مریم؟  مگه  چیکار  کردن؟  -

 
 چ   داری  میک

عه …،  یه  کالمم  از  مادر  عروس  !دیگه  م خواست    -
؟  یواشک  عقد  کردن  و  خدا  م دونه  زیر   چیکار  کی  
گوش  پدر  مادر  بیچاره ام  و  دور  از  چشم  همه،  چه  

 !کارا  که  نکردن 
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سپهر  خشمگیر  تر  از  قبل،  دوباره  رسش  فریاد  زد  و  
قدم  که  به  طرفش  برداشت،  داب   سعید،  به  سخت   

 .مانعش  شد 
ی   اما  خاله  کوتاه  نیامد  و  تا  مامان  خواست  چیر 

بگوید،  مهلت  نداد  و  دلم  را  بیش  از  پیش  به  آتش  
 .کشید 

 ببینم،  اصال  نکنه  تو  خی   داشت   آره؟  -
 

 پارت #۱۵۸
 

 .سپس  به  بابا  نگاه  کرد 
؛  هیچ  نشوب   از   - ی  نم گیر  بله  آقا  همایون؟  چیر 

،  که   تعجب  تو  چهره تون  نم بینم،  اگه  خی   داشتیر 
 !باید  بگم  کالتو  بزار  باالتر  همایون  خان 

و  من  باز  هم  شکستم  از  این  حجم  از  حرف های  
نامربوط؛  و  اینکه  بابا  به  خاطر  من  و  حماقت هایم،  

 .این چنیر   رسافکنده  و  خوار  م شد 
عمو  محمود،  داب   سعید  و  سپهری  که  هر  لحظه   

  رسش  داد  زدند  و  
 
برافروخته تر  از  قبل  م شد؛  همک

 :داب   سینا  گفت 
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خجالت  بکش  مریم،  چشماتو  بست   و  دهنت  و  باز   -
 !کردی؛  ساکت  شو  دیگه 

ل  عصبانیتش   بابا  ایستاد  و  در  حال  که  سع  در  کنی 
 :داشت،  نفس  عمیق   کشید  و  گفت 

ی  نمیگم   - نذارین  حرمتا  شکسته  بشه  !من  اگه  چیر 
 !فقط  به  خاطر  باباست 

 :و  مامان  فورا  گفت 
 ...ماهم  تازه  فهمیدیم،  همیر   چندوقت  پیش  -

 .سپهر  میان  حرفش  آمد 
-   

 
خیل  خب،  پس  حاال  که  دیگه  همه  فهمیدن،  حرف

 .نم مونه 
 .و  دوب اره  دستم  را  گرفت  و  کشید 

 !پاشو،  زود  باش  -
ون   بابا  هم  دوباره  سع  کرد  دستم  را  از  دستش  بیر

بکشد،  اما  او  رهایم  نم کرد  و  شک  نداشتم  که  بابا،  
ی   قصد  زدن  تیر  آخر  به  او  را  داشت  و  تا  خواست  چیر 

 .بگوید،  فریاد  ب  رمق  باباجون،  همه  را  ساکت  کرد 
 !ولش  کن  سپهر؛  به  زن  مردم  دست  نزن  -

دستم  را  رها  کرد  و  کالفه  به  موهای  کوتاهش  چنگ  
 .زد  و  قبل  از  اینکه  دهان  باز  کند،  باباجون  ادامه  داد 
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 !اون  زن   پیمانه؛  پسعموش  -
قلبم  برای  لحظه ای  از  تپش  ایستاد  و  او  دستانش  
میان  موهایش  خشک  شدند  .نفس  در  سینه اش  

حبس  شد  و  شوکه  و  ناباور  به  من  چشم  دوخت  .
 اش  که  طوالب   شد،  داب   سعید  

 
سکوت  و  ب هت زدگ

که  هنوز  کنارش  ایستاده  بود،  شانه اش  را  گرفت  و  
 .تکانش  داد 

ی  بگو  !سپهر  -  !…سپهر …،  سپهر؟  با  توام  …یه  چیر 
باالخره  تکان  خورد  و  با  برداشی    قدم  ب  جان  به  
 .طرفم،  کم  خم  شد  و  آهسته  و  ناباور  لب  زد 

،  اینا  چ   میگن؟  -  !هست 
با  چشمان  طوف ان زده  و  گریه ای  که  نفسم  را  بند  

ت زده  و  پر  از  سوالش   آورده  بود،  نگاه  از  چشمان  حیر
گرفتم  و  فقط  خدا  م داند  که  چقدر  در  آن  لحظات  

مگیر   و  خجالت زده  شدم   .رس 
 

 پارت #۱۵۹
 

با  صدای  فریادش،  بر  خود  لرزیدم  و  دوباره  نگاهش  
 .کردم 
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 باتوام  !راست  میگن  شوهر  کردی؟  -
رسم  را  آرام  تکا ن  دادم  و  او  ناباورتر  از  قبل،  ایستاد  و  
به  لحظه  نکشیده،  چشمانش  روی  هم  افتادند،  زیر  

 .پایش  خال  و  نقش  بر  زمیر   شد 
وحشت زده  خود  را  پیش  کشیدم  و  به  تن  نحیفش  که  

ه  شدم  و  از  این  فکر  که   مقابل  پایم  افتاده  بود  خیر
  برایش  بیفتد،  قلبم  تپیدن  را  از  یاد  برد  .

 
نکند  اتفاف

صداها  را  گنگ  و  نامفهوم  شنیدم  و  میان  هجوم  
،  کنارش   هراسان  جمع  به  طرفش؛  تن  ب  جان  من  نیر 

ه  به  چشمان  بسته اش،  پلک هایم   روی  زمیر   افتاد،  خیر
ی  نفهمیدم   . …روی  هم  افتادند  و  دیگر  چیر 

 
*** 

 
گذشت؛  لحظه ی  وحشتناک  که  از  رسیدنش  هراس  

داشتم  .سپهر  باالخره  فهمید  و  اولیر   تاوان  این  
ف همیدن،  خوابیدن  یک  شبه ی  هردویمان  در  

 .بیمارستان  بود 
 .گذشت  و  سپهر  را  دیوانه  کرده  بود 
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گذشت  و  من  همان  قضاوت هاب   را  شنیدم  که  از  
 .شنیدنشان  م ترسیدم 

مامان  همه  چیر   را  مو  به  مو  از  رابطه ی  من  و  سپهر  
گرفته،  تا  رابطه ی  من  و  پیمان  برایشان  گفته  بود،  تا  
 .سایه ی  شوم  قضاو ت های  نابجا  را  از  رسمان  بردارد 
اما  کش  که  باید  م دانست،  در  نبودش  چه  بر  من  

گذشته  و  هیچ گاه  به  او  خیانت  نکردم،  هنوز  هم  
ی  نم دانست  و  به  کش  اجازه ی  صحبت  و   چیر 

توضیح  نم داد  .تمام  وسایل  خانه  را  شکسته  بود،  
ون  کرده  و  خود  را  در  اتاق  زنداب   کرده  بود   همه  را  بیر

و  حت   به  باباجون  هم  اجازه ی  ورود  به  اتاقش  را  
 .نم داد 

،  در  این  چندروز  تصمیم  خود  را  گرفته  بودم  . من  نیر 
م خواستم  به  او  برگردم  و  برای  با  او  بودن  بجنگم  .او  
مال  من  بود،  شوهرم  بود  .خودم  با  حماقت  و  ناداب  ام  

همه  چیر   را  خراب  کرده  بودم  و  باید  خودم  هم  
 !درستش  م کردم  و  دیگر  از  هیچ  طوفاب   نم ترسیدم 

چندین  بار  زنگ  زده  بودم  تا  همه  چیر   را  برایش  
بگویم،  اما  جوابم  را  نم داد  و  باالخره  یک  روز  در  

 .نبود  بابا،  با  مامان  به  دیدارش  رفتم 
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به  آنجا  که  رسیدیم  از  باباجون  خجالت  م کشیدم  و  
م  که  از  حضورش  داشتم،  ب  معطل  به   با  همه ی  رس 

اتاق  سپ هر  رفتم  .روی  تختش  دراز  کشیده  و  یک  از  
ت هایش  را  روی  صورتش  انداخته  بود  . تیس 

چنددقیقه ای  ب   حرف  نگاهش  کردم  و  اشک  ریختم؛  
منده  ه  و  رس   .خیر

ت  را   لحظاب   بعد،  حضورم  را  که  حس  کرد،  آرام  تیس 
از  روی  صورتش  برداشت  .اشک هایم  با  شدت  

ی  باریدند  با  دیدن  چهره ای  که  این  رو زها  تازه   بیشی 
داشت  جان  م گرفت  و  من،  باعث  ضعف  و  زردی  

 .دوباره اش  بودم 
 

 پارت #۱۶۰
 

از  دیدنم  جاخورد  و  اخم هایش  را  در  هم  کشید  و   
 :عصت   غرید 

ون،  زود  - ؟  برو  بیر  !تو  اینجا  چه  غلط  م کت 
دلم  شکست،  مت   که  هیچ گاه  جز  مهر  و  محبت  

ی  از  او  ندیده  بودم  و،  تازه  م فهمیدم  دل   چیر 
 !ش کسی    یعت   چه 
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روی  تخت  نشست  و  صدایش  را  آنقدر  باال  برد  که  از  
 .جا  پریدم 

؟  بهت  م گم  برو   - چرا  موندی  من  و  نگاه  م کت 
ون  .نم خوام  ببینمت   !بیر

،  به  او  که  از  همه   ناراحت  شدم،  اما  در  عیر   حال  نیر 
چیر   من،  ب  خی   بود،  حق  م دادم  که  اینگونه  عصباب   

باشد  و  من  که  فرصت  را  ب رای  حرف  زدن  مناسب  
نم دیدم،  با  قدم هاب   لرزان،  نگاه  داغ  و  خیسم  را  از  او  
ون  آمدم  و  از  این  فکر  که  اگر  دیگر   گرفتم،  از  اتاق  بیر
مرا  نخواهد،  پاهایم  لحظه ای  سست  شدند  و  پیش  از  

آنکه  بیافتم،  دستم  را  به  چهارچوب  در  بند  کردم  .
قدم  دیگر،  به  سخت   برداشتم  و  از  در  که  فاصله  
گرفتم،  مامان  که  کنار  باباجون  ایستاده  و  به  اپن  

تکیه  داده  بود،  با  دیدنم  فورا  به  طرفم  آمد،  در  
 .آستانه ی  راهرو  مقابلم  ایستاد  و  شانه هایم  را  گرفت 

 …عیب  نداره  مامان،  اون  االن  عصبانیه،  درست  م  -
حرفش  را  نیمه  رها  کرد  و  مضطرب  به  پشت  رسم  

نگاه  کرد،  ناگهان  بازویم  از  پش ت  کشیده  شد  و  
صدای  نفس های  عصت   سپهر  را  شنیدم  .مرا  به  طرف  
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ه   خودش  برگرداند  و  به  چشمان  رسخ  از  خشمش،  خیر
 .شدم  و  فریادش،  تهدیدوار  به  گوشم  رسید 

دارم  بهت  میگم،  فقط  چندروز  بهت  فرصت  میدم   -
ون،  از   که  اسمتو  از  شناسنامه ی  اون  یارو  بکش   بیر

این  لحظه  به  بعد  هم  پاتو  توی  خو نه اش  بذاری،  قلم  
 .جفت  پاتو  خورد  م کنم 

د  و  تکانم  داد   .بازویم  را  محکم تر  فس 
 !فهمیدی  یا  نه؟  -

درد  بازویم  را  به  جان  خریدم  و  قطعا  دیوانه ای  بیش  
نبودم،  که  آرام  شدم  از  لمس  دستم  توسط  او،  حت   
  و  خشونت  باشد  !آرام  شدم  و  

 
اگر  در  اوج  برآشفتک

میان  بارش  سیل  آسای  چشمانم،  دل  طغیانگرم،  
ذوق زده  پر  کشید  از  اینکه  او  برعکس  تصور  لحظاب   

 !پیشم،  هنوز  هم  برای  داشتنم  کوتاه  نیامده  بود 
 …از  چندروز  بگذره  و  ببینم  کار  و  تموم  نکردی  -

 .نگاهش  را  بیر   هر  سه  نفرمان  چرخاند 
با  همتونم؛  دنیا  رو  روی  رستون  خراب  م کنم  اگه   -

 !همه  چ   و  تموم  نکنیر  
 

 پارت #۱۶۱
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دوباره  مرا  نگاه  کرد،  آرام  هولم  داد  و  دستش  را  از  

 .بازویم  جدا  کرد 
ون  که  نم خوام  ببینمت؛  تا  بعد   - حاالم  زود  برو  بیر

 !که  تکلیفتو  روشن  کنم 
من  از  جایم  تکان  نخوردم  و  قبل  از  اینکه  او  عقب  

 :گرد  کند،  مامان  گفت 
 .سپهر،  م خواد  باهات  حرف  بزنه  -

 .برافروخته تر  از  قبل،  فریاد  زد 
  داره  بزنه؟  -

 
؟  هان؟  چه  حرف

 
 چه  حرف

 .نگاهش  را  از  مامان  به  من  سوق  داد 
اصال  روت  میشه  تو  روی  من  نگاه  کت   و  حرف   -

؟  م خوای  
 
؟  چ   داری  که  بک

 
؟  چ   م خوای  بک بزب 

  ،   که  در  حقم  کردی؟  از  این  که  زن  مت 
 
از  خیانت   بک

 !ول  رفت   زن  یک  دیگه  شدی؟ 
دردی  که  در  قلبم  ریشه  دوانده  بود،  خودی  نشان  

 .داد  و  ب  صدا  فریاد  زدم 
 ”!من  به  تو  خیانت  نکردم “
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الاقل  یه  مدت  صی   م کردی،  م ذاشت   ببیت   من   -
ط  میشم  یا  نه؛  که  عقدت  باطل  شه  و  بعد  بری  

ر
ق سر

 !شوهر  کت  
ون  داد  و  دستش  را  به  طرف   نفسش  را  غضبناک  بیر

 .خروچ   گرفت  و  ادامه  داد 
ون  که  نم خوام  چشمم   - دیگه  تکرار  نم کنم،  برو  بیر

 !بهت  بیفته 
سپس  فورا  به  اتاقش  رفت،  در  را  محکم  به  هم  کوبید  

و  پس  از  آن،  صدای  کالفه  و  غمگیر   باباجون  را  
 .شنیدم 

م  .االن  حالش  خوب  نیست،  یه  روز  دیگه   - برو  دخی 
ب      .میای  باهاش  حرف  میر 

 .مامان  دوباره  دستم  را  گرفت 
 .راست  میگه  مامان،  ب یا  بریم  -

ه  به  در  بسته ی  اتاق،  دستم   ی  بگویم،  خیر ب  آنکه  چیر 
ون  کشیدم  و  آرام  قدم  برداشتم  .من   را  از  دستش  بیر

نیامده  بودم  که  با  این  حال  خراب  برگردم  .باید  
حرف هایم  را  م زدم؛  مخصوصا  حاال  که  این  حجم  از  

خصم  و  گله  و  ب  اعتمادی  نسبت  به  خودم  را  در  
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سپهر  م دیدم  !باید  م فهمید  که  من،  هیچ گاه  به  او  
 !خیانت  نکرده ام 

ب  توجه  به  لحن  ملتمسانه ی  مامان  و  باباجون،  که  
هردو  آهسته  و  درمانده ؛  سع  م کردند  از  رفی    به  

اتاق  منعم  کنند،  پیش  رفتم  و  داخل  شدم  .او  که  
لبه ی  تخت  نشسته  و  رسش  را  میان  دستانش  گرفته  

بود،  با  باز  شدن  در  رس  چرخاند  و  ب ا  دیدنم  دوباره  
 .فریاد  زد 

تو  انگار  حرف  حالیت  نیست،  نه؟  !مگه  نمیگم  برو   -
ون   !از  این  خونه  بیر

ب  تفاوت  داخل  شدم  و  با  فاصله  مقابلش  ایستادم  .
د  و  من  دستم  را  در   چشم هایش  را  کالفه  روی  هم  فس 
ون  کشیدم  و   جیبم  فرو  بردم  .گوش   همراهش  را  بیر

نشانش  دادم  و  با  گریه ای  که  از  ب دو  آمدنم،  لحظه ای  
 .قطع  نشده  بود،  لب  باز  کردم 

از  اون  روز  لعنت   که  ما  رو  از  هم  جدا  کرد  تا  االن،   -
 .گوشیت  کنار  من  بوده 

آن  را  مقابل  چشمانش  گرفتم  و  صفحه اش  را  باز  
 .کردم 

 !رمزشو  که  یادت  نرفته؟  -
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 پارت #۱۶۲

 
آن  را  مقابل  چشمانش  گرفتم  و  صفحه اش  را  باز  

 .کردم 
 !رمزشو  ک ه  یادت  نرفته؟  -

 .تلگرام  را  باز  کردم  و  اسم  خودم  را  نشانه  رفتم 
؟  همش  از  طرف   - چند  هزار  پیام  برات  اومده  !م بیت 

منه  !از  روزی  که  تنهام  گذاشت   تا  همیر   دیشب،  
همه ی  حرفام،  دلتنگیام،  تصمیماتم،  گله هام،  همه  و  
همه  رو  واست  نوشتم  و  فرستادم  .همه  رو  هم  نگه  
؛  چون  من  امید   داشتم،  تا  خودت  باز  کت   و  بخوب 

 !داشتم  به  دوباره  چشم  باز  کردن  و  داشتنت 
دست   به  صورت  خیسم  کشیدم  و  پس  از  لحظه ای  

 .مکث،  مرتعش  ادامه  دادم 
فقط  خواهش  م کنم  این  و  بفهم،  که  من  هیچ وقت   -

 !به  تو  خیانت  نکردم 
 .با  خشم  و  پوزخند  از  جایش  برخاست 

هه  !پس  خدا  واسه  همیر   من  و  برگردوند  که  معت    -
م   !خیانت  نکردن  و  بفهمم  و  بعد  بمیر
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 .گوش   را  مقابلش  گرفتم  و  تکانش  دادم 
 !اینارو  بخون؛  بعد  قضاوتم  کن  -

ه  در  چشمان  خیسم،   ب  آنکه  به  گوش   نگاه  کند،  خیر
 :عصت   و  محکم  غرید 

ون  -  !برو  بیر
م،  ول  اینو  بدون  اگه  تو  هم  دیگه  من  و  نخوای،   - میر

 !این  منم  که  دست  از  تو  نم کشم 
گوش   را  روی  تخت  انداختم  و  چشم  از  اوب   که  از  

پس  اشک هایم؛  تار  م دیدمش،  از  اتاق  خارج  شدم  و  
ون  زدم  . ب  آن که  منتظر  مامان  باشم  فورا  از  خانه  بیر

تمام  طول  راه  را  اشک  ریختم  و  هنگام  رسیدن،  
 .مستقیم  به  خانه  بابا  و  به  اتاق  خودم  رفتم 

من  دیگر  پایم  را  به  آن  خانه  نم گذاشتم  وقت  که  
سپهر  از  من  خواسته  بود؛  او  شوهرم  بود  و  باید  به  

 !حرفش  گوش  م کردم 
 

تمام  روز  را  ب  آنکه  حت   قطره ای  آب  هم  بخورم ،  در  
اتاق  ماندم  و  به  سپهر  فکر  م کردم  و  آرزو  م کردم  

 .که  از  چشمش  نیفتاده  باشم 
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شب هنگام  که  پیمان  نیر   پاییر   آمده  بود،  یک ب ار  به  
دیدنم  آمده  و  خود  را  به  خواب  زده  بودم  تا  با  او  

،  باز  هم   هم کالم  نشوم  .ساعت   بعد،  که  قبل  از  رفی  
به  دیدارم  آمد،  فورا  چشم  بستم  و  با  فرو  رفی    

تشک،  متوجه  شدم  که  کنارم  لبه ی  تخت  نشست  و،  
کف  دستش  را  که  روی  پیشاب   ملتهبم  گذاشت،  لرز  

م  شد،  چرا  که   به  جانم  افتاد  و  بغض  گریبان گ یر
نم خواستم  کش  جز  سپهر  مرا  لمس  کند  و  مرهم  

 . ...دردهایم  شود 
 

 پارت #۱۶۳
 

ه  و   کم  بعد،  با  ورود  مامان  به  اتاق،  نگاه  خیر
سنگینش  را  از  من  گرفت،  دستش  را  آرام  از  روی  

پیشاب  ام  برداشت  و  صدای  مامان،  سکوت  رسد  و  
 .سنگیر   اتاق  را  شکست 

ه   - پیمان  جان،  هست   حالش  زیاد  خوب  نیست،  بهی 
 .شب  این جا  بمونه،  خودم  ازش  مراقبت  م کنم 

ون  داد  و  غمگیر   به  حرف  آمد   .پیمان  نفسش  را  بیر
 .باشه،  عیب  نداره  -
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 :از  کنارم  برخاست  و  ادامه  داد 
،  اگه  تبش  پاییر   نیومد  و  بهی   نشد،   - مواظبش  باشیر 

مش  بیمارستان  م  کنیر   بیام  بی   .خی 
-  
 
 !باشه  پیمان  جان،  حتما

با  خروجشان  از  اتاق  و  خاموش   چراغ،  من  که  خود  
از  مامان  خواسته  بودم  به  پیمان  بگوید  که  شب  را  

ه  به   این جا  م مانم،  نفش  آسوده  کشیدم  و  خیر
تاریک،  بغضم  رس  باز  کرد  و  دوباره  گوش   را  برداشتم  

و  برای  هزارمیر   بار  چک  کردم،  پیام هاب   را  که  برای  
 .سپهر  فرستاده  بودم  و  او  هنوز  آن ها  را  نخوانده  بود 

هر  لحظه ای  که  م گذشت،  ناامیدی  بیشی   بر  
ه  م گشت  و  همیر   که  خواستم  گوش   را   وجودم  چیر
کنار  بیندازم،  با  ظاهر  شدن   دو  تیک  آب   رنگ،  کنار  
پیام هاب   که  باالخره  پس  از  یک  سال،  سپهر  آن ها  را  

م خواند،  تمام  لذت  و  خوش  های  دنیا،  به  قلبم  
دم  و  دیوانه وار،   هجوم  آوردند  .گوش   را  بر  قلبم  فس 

 .هم زمان  م خندیدم  و  گریه  م کردم 
گوش   را  دوباره  مقابل  چشمان  شیدایم  گرفتم  و  پا  به  
وع  کردم  به  خواندن  پیام ها؛  تا  با  خواندن   پای  او،  رس 
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هر  کدام  از  آن ها  حسش  را  در  تمام  آن  لحظات  درک  
 .کنم 

 
حدود  دو  ساعت  گذشته  بود  و  من،  همچنان  ب  تاب  
و  ب  قرار  چشم  به  گوش   دوخته  بودم  تا  بلکه  جواب   

ی  نشد  و  ساعت   دیگر  هم  که   از  او  برسد،  اما  خی 
گذشت،  کالفه  چشم های  خسته  و  منتظرم  را  روی  
هم  گذاشتم  و  لحظه ای  بعد،  با  احساس   خاموش  و  

،  چشم  باز  کردم  و   روشن  شدن  صفحه ی  گوش 
ناباور؛  به  اسم  جان   جانانم،  که  پس  از  مدت ها  روی  
ه   گوش  ام  نمایان  م شد،  چشم  دوختم  و  آنقدر  خیر

ه  به   شدم  که  فراموش  کردم،  باید  جواب  بدهم  و  خیر
اسم  زیبایش،  مدام  اشک  م ریختم  .با  قطع  شدن  

وع  به   تماس،  به  خودم  آمدم  و  دوباره  که  گوش   رس 
 .زنگ  زدن  کرد،  رد  تماس  دادم  و  فورا  برایش  نوشتم 

 «.سپهر  بابا  اینا  خوابن،  نم تونم  حرف  بزنم »
ه   مشتاقانه؛  همه ی  وجودم  چشم  شد  و  به  گوش   خیر

ی  م خواهد  بگوید،  تا  اینکه   شدم  تا  ببینم  چه  چیر 
باالخره  چند  لحظه ی  بعد،  که  برایم  به  اندازه ی  
 .ساعت ها  گذشت؛  پیامش  مقابلم  نمایان  شد 
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 «!م خوای  باور  کنم؟ »
 

 پارت #۱۶۴
 

ی  را   متوجه  منظورش  نشدم  و  نم دانستم  چه  چیر 
باور  نکرده  بود؛  با  دستاب   که  از  شوق  حرف  زدن  با  

وع  به  نوشی    کردم   .او  م لرزیدند،  رس 
 «!چ   و  باور  نکردی؟  بگو  تا  برات  توضیح  بدم »

 .ب   معطل  جواب  آمد 
این که  اون  یارو  بهت  دست  نزده  !انتظار  داری  باور  »

 «!کنم؟ 
  .باز  هم  اشک هایم  رسازیر  شدند  و  نوشتم 

 «!آ ره  باور  کن،  چون  واقعیت  همینه »
آهان …؛  تو  گفت   بهم  دست  نزن،  اونم  گفت  چشم  !»

 
 
 «!هرچ   تو  بک

 «سپهر  به  نظرت  چه  لزوم  داره  دروغ  بگم؟ »
چند  دقیقه ای  منتظر  ماندم  و  جواب  نداد  .دقیقه ها  

به  ساعت  و  ساعت؛  به  ساعت ها  و  شب  به  سحر  
رسید،  اما  دیگر  جواب   از  او  نرسید  و  نم دانم  گ  و  
 . …چگونه،  چشمان  منتظرم  مغلوب  خواب  شدند 
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با  صدای  بلند  مامان  که  درحال  بحث  است  

چشم های  خسته ام  از  هم  باز  م شوند  .در  جایم  
جابجا  م  شوم  و  همیر   که  م خواهم  پتو  را  روی  رسم  
بکشم،  با  شنیدن  صدای  سپهر  خواب  از  رسم  م پرد،  
آن چنان  که  گوب   هیچ وقت  خواب  نبوده ام  .با  نگاه  

به  اطراف  و  اطمینان  از  این که  در  بیداری  به  رس  
م برم،  از  تخت  پائیر   م  آیم،  به  طرف  در  م  روم  و  

به  محض  بازکردن  در،  صدای  ملتمسانه  مامان  را  
 .م شنوم 

سپهر  تورو  خدا  رس   درست  نکن  .خواهش  م کنم   -
 .برگرد  برو  خونه 

،  م قابل   از  اتاق  خارج  م شوم  و  سپهر  را  میان  پذیراب 
 .مامان  م بینم 

ی؟  رس   و  شماها  درست  کردین  رفت  !من   - چه  رس 
م  که  زنم  باهام  باشه   !زماب   از  این  خونه  میر

دلم  از  شنیدن  این  حرف  و  لحن  محکم  و  مصممش  از  
خوش   فرو  ریخت  .هم زمان  با  اتمام  حرفش،  چشمش  

به  من  افتاد  و  با  چند  گام  بلند،  خود  را  به  من  رساند  
و  ب  اعتنا  به  ماما ن  که  به  دنبالش  م آمد  و  ارصار  به  
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رفتنش  داشت،  دست  مرا  گرفت،  به  اتاق  برم  گرداند  
و  در  را  به  روی  مامان  که  با  حرص  نگاهش  م کرد  

ه  به  چشمانم  نگاه  کرد،   بست  .به  طرفم  آمد  و  خیر
،  ب  آنکه  هیچ  حش  را  از   بدون  حرف  و  طوالب 

 . …چهره اش  دریافت  کنم 
ون  داد  . کم  بعد،  چشمانش  را  بست  و  نف سش  را  بیر

سپس  آرام  به  طرف  تخت  رفت  و  لبه اش  نشست  .
 :قدم  به  طرفش  برداشتم  و  آهسته  پرسیدم 

 !هنوز  باور  نکردی؟  -
چشمانش  را  با  مکث،  از  گلیم  کالباش  رنگ  پاییر   

 .تخت  گرفت  و  به  من  دوخت 
 …باورش  خیل  سخته  !این که  بعد  از  سه  ماه  -
حرفش  را  رها  کرد  و  کالفه  و  عصت   رویش  را  

 .برگرداند  .قدم  دیگر  به  طرفش  برداشتم 
 

 پارت #۱۶۵
 

  چرا  باید  دروغ   -
ا
سپهر  به  خدا  راست  م گم  !اصل

بگم؟  من  که  همه  چ   و  واست  نوشته  بودم،  اون  
بیچاره  خودش  بهم  گفت  تا  وقت   که  بهش  حس  پیدا  
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نکردم،  کاری  به  کارم  نداره  .به  خدا  راست  م گم،  باور  
کن  !من  حت   توی  خونه  هم  موهامو  م پوشونم،  

 !فقط  به  خاطر  تو 
 :صورتش  را  میان  دستانش  گرفت  و  دوباره  گفتم 

؟  -  !حاال  فهمیدی  خیانت  نکردن  یعت   چ 
رسش  را  آرام  باال  آورد  و  ریسه  چراغاب   نگاهش  را؛  از  
چشماب   که  پس  از  مدت ها،  برق  عشق  و  آرامش  را  

در  آن ها  م دیدم،  تا  چشمانم  کشاند  و  پس  از  
 .لحظه ای  آر ام  لب  زد 

،  فکر  نکن   -
 
حت   اگه  این جوری  هم  باشه  که  تو  میک

  م بخشمت 
 
 …همه  چ   تموم  شده  و  به  این  سادگ

 .لحنش  اندگ  رنگ  خشم  به  خود  گرفت  و  ادامه  داد 
هنوز  هم  اینقدر  از  دستت  عصباب  ام  که  دوست   -

 …دارم 
د  و  باز  هم  حرفش  را   لب هایش  را  روی  هم  فس 

ون  داد   ب  آن که  به  پایان  برساند  رها  کرد  .نفسش  را  بیر
و  کالفه  دست   به  گردنش  کشید  و  کم  بعد  دوباره  به  

 .حرف  آمد 
اگه  همه  چیو  گفته  بودی،  االن  هیچ  کدوم مون،   -

 !هیچکدوم  از  این  بدبختیا  رو  نداشتیم 
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 .دوباره  بغض  کردم 
حق  داری  !من  حماقت  کردم  هم  تو  رو  این جوری   -

  !عذاب  میدم،  هم  پیمان  و  بدبخت  کردم 
 .لحظه ای  دلم  آشوب  شد  و  اشک هایم  به  راه  افتادند 

؟  اگه  بابا  اینا   - وای  …سپهر؛  اگه  پیمان  طالقم  نده  چ 
 …نذارن 

د  و  غرید   :لب هایش  را  با  خشم  روی  هم  فس 
ه  . - تو  زن  مت   !هیچ کس  حق  نداره  تورو  از  من  بگیر
هم  زن  و  شوهریم؛  هم  همدیگه  رو  م خوایم،  پس  

 .هیچ کس  جلودارمون  نیست 
از  جا  برخاست  و  مقابلم  ایستاد  .دستانم  را  گرفت  و  

د   .عصت   فس 
فقط  این بار  دیگه  باید  حرف  بزب   و  از  حقت  دفاع   -
 !کت   !بسه  دیگه،  گریه  نکن  .اینقدر  ضعیف  نباش 

رسی  تکان  دادم  و  بر  خالف  میلم،  دستم  را  از  دنیای  
ون  کشیدم   .آرامش بخش   دستانش،  بیر

؟  -  سپهر  م شه  به  من  دست  نزب 
  !چرا؟  -

آب  دهانم  را  به  سخت   فرو  بردم  و  م ترسیدم  از  
  که  م خواستم  بزنم 

 
 .حرف
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،  به  خاطر  پیما  -  …چون  …چون؛  یعت 
 .عصت   میان  حرفم  آمد 

انگار  خودتم  باور  نداری  که  من  شوهرتم  !چه   -
 جوری  باید  اینو  حالیت  کنم؟ 

م دونم  سپهر،  م دونم،  تو  شوهرم؛  ول  همون   -
جوری  که  به  تو  خیانت  نکردم،  به  حرمت  اسم  که  

توی  شناسنامه  پیمان  دارم،  نم خوام  بهش  
کوچیک ترین  خیانت   بکنم،  من  حت   از  حرف  زدن  با  

 .تو  هم  عذاب  وجدان  دارم 
ه  نداشته  باش   !چون  اون  هیچ  نسبت   با  تو   - بهی 

 .نداره،  اون  اسمم  به  زودی  پاک  م شه 
ول  سپهر  من  نم تونم  نسبت  به  اون  ب  تفا وت   -

  اون  اینقدر  مرد   که  تا  االن  به  خاطر  من،  
باشم،  وقت 

این  همه  از  حق  خودش  گذشته  .پس  این  حقش  
 .نیست  که  من  به  اون  خیانت  کنم 

انگشت  اشاره اش  را  عصت   و  محکم  در  شقیقه ام  فرو  
 .کرد 

چرا  نم خوای  بفهم  که  اون  هیچ  حق   نسبت  به   -
 !تو  نداره؟ 
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من  م فهمم؛  ول  اون  که  از  راب طه ی  ما  و  اینکه  به   -
 !هم  محرم  بودیم،  خی   نداره 

 
 پارت #۱۶۶

 
ی  بگوید،  در  باز  شد  و  مامان  داخل   پیش  از  آنکه  چیر 

 .شد 
 …سپهر  تو  رو  خدا  بیا  برو  دیگه  -

 .سپهر  کالفه  به  طرفش  چرخید  و  او  ادامه  داد 
ند  من،  همایون  یا   -

َ
هیچ  بعید  نیست  االن  از  شانس  گ

 .پیمان  پیداشون  بشه 
خب  پیداش ون  بشه  !من  واسه  همیر   اومدم  که  اون   -
 !دوتا  رو  ببینم  .همیر   امروز  باید  همه  چ   تموم  بشه 

مامان  ابرو  درهم  کشید  و  دستش  را  به  پیشاب  اش  
 .گرفت 

وای  سپهر  …دیوونه  شدم  از  دست  همتون  !بابا   -
االن  اگه  همایون  بیاد  و  تو  رو  این جا  ببینه،  بدتر  لج  

 !م کنه  .تورو  خدا  بیا  برو 
 .صدای  سپهر  باال  رفت 
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؟  هست   زنمه  !تا   - بابا …،  چرا  نم خواین  بفهمیر 
وقت  که  نفس  م کشم  زنمه  و  عقدش  با  هر  کش  به  
 !غیر  از  من  باطله؛  با  چه  زبوب   باید  بهتون  بگم  دیگه؟ 

م دونم  سپهر،  م دونم؛  حق  با  توئه،  تو  راست   -
،  ول  به  خدا  این  راهش  نیست  .به  بابا  بگو  بیاد  

 
میک

ام  قائله  .بابا   با  همای ون  حرف  بزنه  .اون  واسه  بابا  احی 
درستش  م کنه  .به  خدا  با  کاری  که  تو  داری  م کت   

همه  چ   بدتر  به  هم  م ریزه  .صی   داشته  باش،  با  داد  
ی  که  درست  نم شه   و  بیداد  و  قلد ری  کردن،  چیر 
هیچ؛  بدترم  م شه  .بعدشم  پیمانم  آدمه،  به  اون  

بدبختم  یه  کم  فکر  کن،  اون  از  هیج   خی   نداره،  االن  
بیاد  یهو  تورو  این جا  ببینه  و  همه  چ   رو  بفهمه،  

 م دوب   چه  بالب   به  رسش  میاد؟ 
؟   - به  درک  که  خی   نداره  !م فهمیر   چ   دارین  م گیر 
من  زنم  و  دو  دست   تقدیمش  کنم،  تا  ببینم  چ   پیش  

میاد  و  شما  کم کم  آقا  رو  حال  کنیر   که  جریان  چیه؟  !
حرف  من  همینه  که  گفتم،  منتظر  م مونم  تا  بیان،  

م،  تمام  ون  نمیر  !من  بدون  هست   از  اینجا  بیر
  .لحظه ای  اتاق  را،  سکوت  فرا  گرفت 
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کنار  مامان  ایستادم  و  رو  به  سپهر،  که  به  زمیر   چشم  
دوخته  و  سینه اش  از  خشم،  باال  و  پاییر   م شد،  

 :گفتم 
-   ، ا  حلش  کی   مامان  راست  م گه  سپهر،  بذار  بزرگی 
ه  و  زودتر  به  نتیجه  م رسیم  .تو   این جوری  خیل  بهی 

 !رو  خدا  نذار  وضع  از  ایت   که  هست  بدتر  بشه 
نگاهش  را  کالفه  در  اتاق  چرخاند  و  رویش  را  

 .برگرداند،  مامان  کم  جلوتر  رفت  و  دستش  را  گرفت 
برو  داداش،  برو  قربونت  برم  !برو  نگرانم  نباش،   -

 .مطمی    باش  به  وقتش  همه  چ   درست  م شه 
ون  داد  و  از  میان  هر  دویمان  رد   نفسش  را  عصت   بیر

شد  و  به  طرف  در  رفت  .هر  دو  به  طرفش  چرخیدیم  
و  او  نیر   در  آستانه  در  برگشت  و  تهدید  وار  به  حرف  

 .آمد 
 

 پارت #۱۶۷
 

بابا  رو  امروز  م فرستم  این جا،  فقط  و  فقط  هم   -
چند  روز  بهتون  فرصت  میدم  تا  همه  چ   و  تموم  
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؛  فقط  چند  روز  !درست  شد،  شد؛  نشد،  خودم   کنیر 
 .م دونم  چ   کار  کنم 

 :و  خطاب  به  من  ادامه  داد 
ون  بذاری،  من  م دونم  و   - توام  پاتو  از  این  خونه  بیر

 !تو 
د،  نگاه  عصت  اش  را  با   دندان هایش  را  روی  هم  فس 

  از  خانه  خارج  شد 
 
 .مکث  گرفت  و  فورا

مامان  هم  با  استیصال،  نگاه  به  من  انداخت  و  به  
ون  رفت  .لبه ی  تخت  نشستم  و   دنبالش  از  اتاق  بیر

ه  به  سقف،  از  ته  دل  از  خدا  خواستم  که  هرچه   خیر
زودتر  ما  را  از  این  رسدرگم  و  ناامیدی  و  عذاب،  

  . …نجات  دهد 
 

آن  روز  که  بابا  از  رس  کار  آمد،  به  محض  رسیدنش؛  
سپهر  باباجون  را  به  خانه مان  فرستاده  بود  و  از  

لحظه  رسیدن  تا  آخر  شب،  مدام  در  این  باره،  با  بابا  
حرف  م زد  .اما  بابا  زیر  بار  نم رفت  و  از  دید  او،  به  
هیچ  عنوان  نم شد  که  من  و  پیمان  از  یکدیگر  جدا  

شویم  .باباجون  که  خود  راص   به  از  هم  پاشیدن  
  پیمان  نبود،  با  این  دلیل  که  من  هنوز  هم  زن  

 
زندگ
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ع  سپهر  بودم  و  به  پیمان  نامحرم  بودم،  و  چندین   رس 
دلیل  قان ع کننده ی  دیگر،  همچنان  سع  در  راص   

کردنش  داشت  و  بابا،  با  اینکه  این ها  را  م دانست  و  
پذیرفته  بود،  اما  باز  هم  کوتاه  نم آمد  و  به  هیچ وجه  

 .نم خواست  که  با  خانواده اش  در  بیفتد 
نه  تنها  آن  روز،  بلکه  فردای  آن  هم،  باباجون  به  

خانه مان  آمد  و  باز  هم  تکرار  همان  حرف ها  و  
  !نارضایت   بابا 

اما  این بار  من  هم،  به  کمک  باباجون  آمدم  و  وقت   که  
  با  سپهر  اعالم  

 
رضایتم  را  برای  طالق  از  پیمان  و  زندگ

کردم،  باالخره  بابا  کوتاه  آمد  و  چند  روزی  فرصت  
خواست،  تا  قضیه  را  با  پیمان  مطرح  کند  و  او  را  

انه،  منتظر  آن  روز   باخی   سازد  .و  من؛  چه  ب  صی 
 !…بود م 

 
*** 

 
به  همراه  مامان،  که  ظرف  خورشت  را  در  دست  

ون  آمدیم  .پارچ  آب  را  روی   خانه  بیر داشت  از  آشی  
میر   گذاشتم  و  به  قصد  نشسی    کنار  پارسا،  میر   را  
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دور  زدم  و  نرسیده  به  او،  با  صدای  پیمان  که  بشقاب  
 .را  از  پلو  پر  م کرد  ایستادم 

؟  - ؟  چرا  نم شیت   کجا  هست 
مردد،  در  جایم  ا یستادم  و  مامان  که  کنار  پارسا  

نشست  و  پیمان،  بشقاب  را  کنار  خودش  برایم  قرار  
 .داد،  به  ناچار  برگشتم  و  کنارش  نشستم 

 
 پارت #۱۶۸

 
مشغول  شدیم  و  هنوز  چند  دقیقه ای  بیشی   نگذشته  
  از  جا  برخاست،  

 
بود  که  با  صدای  زنگ  در،  پارسا  فورا

 :در  را  باز  کرد  و  درحال که  برم گشت،  مامان  پ رسید 
 گ  بود؟  -

 .رس  جایش  نشست  و  قاشق  را  به  دست  گرفت 
 .داب   سپهر  -

قلبم  به  دهانم  آمد  و  لقمه ای  که  در  گلویم  مانده  بود  
را  به  زور  فرو  بردم  .اخم های  بابا  در  هم  رفت  و  مامان  
با  حالت   مضطرب  از  جا  برخاست،  به  طرف  در  رفت  
و  به  محض  بازکردن  آن،  سپهر  میان  چهارچوب  ظاهر  

 .شد 
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زیر  لب،  جواب  سالم  مامان  را  داد  .آرام  داخل  شد  و  
چشمش  که  به  ما  افتاد،  ب  حرف  و  با  اخم  

نامحسوس،  به  من  و  پیمان  چشم  دوخت  و  لحظاب   
 .بعد،  با  صدای  مامان  به  خودش  آمد 

وع  کردیم،  بیا   - سپهر  جان  به  موقع  رسیدی  .تازه  رس 
 .بشیر   شام  بخور 

تکاب   به  خود  داد،  نزدیک تر  آمد  و  به  اجبار،  آهسته  
 .سالم  کرد 

بابا  به  رسدی  جواب  داد  و  پیمان،  خندان  از  جا  
 .برخاست 

سالم  سپهر،  چطوری؟  خوشحالم  که  سالمت  م   -
  !بینمت 

سپهر  رسی  تکان  داد  و  با  صداب   که  به  زور  از  گلویش  
ه،  جواب  داد   .خارج  م شد،  با  مکث  و  همان  نگاه  خیر

 .ممنونم  -
ی  نگفت  و  مامان   پیمان  با  برخورد  رسد  او،  دیگر  چیر 
که  اوضاع  را  نامساعد  م دید،  تنها  صندل  خال  که  

 .در  رأس  میر   بود  را  عقب  کشید 
 .سپهر  بشیر   تا  برم  برات  بشقاب  بیارم  -
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او  نشست  و  حاال  بودن  من،  میان  او  و  پیمان،  نفسم  
 .را  بند  آورده  بود 

مامان  بشقاب  را  مقابلش  گذاشت  و  پارسا  که  
روبه روی  من  و  طرف  دیگر  سپهر  نشسته  بود،  خود  
را  به  طرفش  کشید  و  ذوق زده  و  محکم،  گونه اش  را  

 .بوسید 
،  اولیر   باره  که  اومدی  خونمون،  چقدر   - وای  داب 

 !دلم  واست  تنگ  شده  بود 
نگاه  نگران  من  و  مامان،  لحظه ای  به  هم  گره  خورد  و  

ی   سپهر  ب  آنکه  حت   تکاب   به  خود  بدهد،  یا  چیر 
بگوید،  به  اجبار  نگاه  به  پارسا  انداخت  و  گوشه ی  
لبش،  به  عنوان  لبخند،  تکان  خورد  .مامان  که  هنوز  

 .کنارش  ایستاده  بود،  سکوت  را  شکست 
 …بخور  دیگه  سپهر  -

   به  وجود  آمده  را  از  
و  او  که  سع  م کرد  جو   سنگیر 

د،  ادامه  داد   :بیر   بی 
؟  غذای  مورد  عالقه ات   ها  -  !…منتظر  چ   هست 

سپس  بشقابش  را  برداشت  و  پ س  از  کشیدن  پلو،  در  
ی  م ریخت،  رو  به  بقیه   حال  که  رویش  قورمه  سی  

 .کرد 
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 !بخورین  دیگه،  از  دهن  م افته  ها  -
ه  به   وع  کردند  .سپهر  هنوز  خیر همه  دوباره  رس 
بشقاب  بود  و  من  با  دستاب   مرتعش،  قاشق  به  

دست،  با  غذایم  بازی  م کردم  و  این  بار  صدای  پیمان  
 .بود  که  سکوت  وحشتناک  حاکم  بر  فضا  را  شکست 

؟  -  چرا  نم خوری  هست 
 

 پارت #۱۶۹
 

ه  به   وع  کردند  .سپهر  هنوز  خیر همه  دوباره  رس 
بشقاب  بود  و  من  با  دستاب   مرتعش،  قاشق  به  

دست،  با  غذایم  بازی  م کردم  و  این  بار  صدای  پیمان  
 .بود  که  سکوت  وحشتناک  حاکم  بر  فضا  را  شکست 

؟  -  چرا  نم خوری  هست 
د،  نه  م توانستم  حرف  بزنم،  نه   بغض  گلویم  را  م ف س 
م،  آرام   ی  بخورم  .ب  آنکه  نگاهم  را  از  بشقاب  بگیر چیر 
رس  تکان  دادم  و  به  اجبار  لقمه ای  به  دهان  گذاشتم،  

تا  دیگر  ادامه  ندهد  .همان  لحظه  سپهر  از  جا  
 :برخاست  و  مامان  متعجب  پرسید 

 کجا  سپهر؟  !غذات  و  چرا  نم خوری؟  -
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 :درحال که  به  طرف  دیگر  پ ذیراب   م رفت  جواب  داد 
 !میل  ندارم  -

روی  مبل  نشست  و  از  همان  فاصله،  سنگیت   نگاهش  
  
 
را  حس  م کردم  و  زیر  رگبار  نگاه های  جمع،  که  همک

معطوف  من  بود،  نم دانم  شام  را،  گ  و  چگونه  به  
 .پایان  رساندیم 

،  به  بهانه  کمک  به  مامان  مدام  در   پس  از  شام  نیر 
خانه  به  رس  بردم  و  پ س  از  اتمام  کارها،  همراه   آشی  

ون  آمدیم  .سیت   چای  را  روی  میر    خانه  بیر هم  از  آشی  
م،  یا  به  کش  نگاه   گذاشتم  و  ب  آنکه  رسم  را  باال  بگیر

کنم،  کنار  مامان  نشستم  .پیمان  و  بابا  حرف  م زدند  
و  سپهر  فقط  سکوت  کرده  بود  و  سنگیت   و  خشم  

نامحسوس  نگاهش،  لحظه ای  دست  از  رسم  
برنم داشت  و  هنوز  لحظاب   بیشی   از  رصف  چای  

 .نگذشته  بود،  که  پیمان  از  جا  برخاست 
 !با  اجازه اتون  ما  بریم  دیگه،  هست   پاشو  -

 کجا،  تازه  رس  شبه؟  -
مرش  زن عمو،  ول  من  خیل  خسته ام،  باید  برم   -

 .بخوابم 
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مامان،  آشفته حال  رسی  تکان  داد  و  من،  از  گوشه ی  
چشم،  به  بابا  که  کالفه  رسش  را  م یان  دستانش  گرفته  

 :بود،  نگاه  کردم  و  آرام  لب  زدم 
 !من …،  من  اینجا  م مونم  -

تو  که  دیگه  حالت  خوب  شده،  نیازی  نیست  اینجا   -
،  پاشو  بریم   !بموب 

 !دوباره  به  حرف  آمدم،  منقطع  و  ب  جان 
 .تو  برو،  من ...،  م ...مونم  -

نگاه  مصممش  را  به  چشمانم  دوخت  و  محکم  ول  
 .آرام،  تنها  به  یک  جمله ی  کوتاه  اکتفا  کرد 

 !پاشو  عزیزم  -
کلمه ی  "عزیزم "؛  نفسم  را  بند  آورد  و  بغض  گلویم  را  

د،  آنقدر  که  دیگر  توان  حرف  زدن  نداشتم  .ترس   فس 
و  وحشت  از  سپهر  برای  رفی    به  دنبال  پیمان  و؛  

ناراص   بودن  دلم،  همه ی  وجودم  را  دربرگرفته  بود  .
برخاستم  و  با  نیم نگاه  به  چهره ی  فو ق العاده  

ه ی  من  بود،  لرزان   خشمگیر   سپهر،  که  هنوز  هم  خیر
و  ب  حرف  به  راه  افتادم  و  خوب  م دانستم  که  چه  

 . ...طوفاب   در  او  به  پا  کرده  بودم 
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به  باال  که  رسیدیم،  ب  توجه  به  پیمان  مستقیم  به  اتاق  
رفتم  .خودم  را  روی  تخت  انداختم  و  پریشان خاطر  و  

وع  به  باریدن  کرد م   .ب  تاب،  رس 
 

 پارت #۱۷۰
 

به  لحظه  نکشید  که  صدای  گوش  ام  بلند  شد  .آن  را  
برداشتم  و  با  دیدن  نام  سپهر،  دلم  باز  هم  فرو  ریخت  

 .و  پیام  را  باز  کردم 
چرا  رفت   باال؟  مگه  بهت  نگفته  بودم  حق  نداری  »

 «پاتو  توی  اون  خونه  بذاری؟ 
دم  و   لحظه ای،  کالفه  چشمان  خیسم  را  با  دست  فس 

وع  به  تایپ  کر دم   .رس 
سپهر  دیدی که  چ   شد  !نم تونستم  بمونم  .ول  »

خیالت  راحت  باشه،  قبال  که  بهت  گفتم،  من  توی  یه  
  «.اتاق  دیگه  م خوابم 

«  ، من  نم خوام  توی  یه  خونه  و  زیر  یه  سقف  باشیر 
حاال  م خواد  اتاقاتون  صد  می   از  هم  فاصله  داشته  

 «!باشه 
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سپهر  به  خدا  همیشه  در  و  قفل  م کنم  .اون  بیچ اره  »
  کاری  به  کار  من  نداره  .نم شه  برم  پاییر   

ا
هم  که  اصل

 «!آخه 
دیگر  پیام  نداد  و  این بار  زنگ  گوش   به  صدا  درآمد  .

تماس  را  وصل  کردم  و  صدای  خشمگیت   که  به  
لش  کرده  بود  تا  باال  نرود،  به  گوشم   ،  کنی  سخت 

 .رسید 
؛  یا  به  زور  میام   - ی  پاییر  همیر   که  گفتم  !یا  میر

م برمت  .اگه  اونجا  دندون  روی  جیگر  گذاشتم  و  
جلوتو  نگرفتم،  فقط  به  خاطر  قول  بود  که  به  بابات  

داده  بودم  تا  خودش  همه  چ   رو  درست  کنه؛  ول  
قسم  م خورم  که  اگه  تا  چند  دقیقه ی  پاییر   نری،  

چشمم  و  روی  همه  چیر   و  همه  کس  م بندم  و  میام  
به  زور  م برمت،  اونم  نه  خونه ی  خودتون،  مستقیم  

 !م برمت  خونه ی  خودم،  فهمیدی  یا  نه؟ 
ون  نرود،  آهسته  و   جوری  که  صدایم  از  اتاق  بیر

 .ملتمسانه  لب  زدم 
 ...سپهر  تو  رو  خدا  !بابام  نم ذاره  برم  پاییر   -

 ...بابات  غلط  -
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ون  فرستاد  و  پس  از   حرفش  را  برید،  نفسش  را  بیر
مکت   کوتاه،  ب  آنکه  ذره ای  از  خشمش  کاسته  شده  

 .باشد،  ادامه  داد 
،  من  توی  خیابونم؛  فقط  پنج  دقیقه  بهت   - ببیر 

،  پنج  دقیقه  بشه  شیش،  میام   مهلت  میدم  بری  پاییر 
 !و  خونه  رو  روی  رستون  خراب  م کنم،  فهمیدی؟ 

 .با  دلهره  از  جا  برخاستم 
 !وای  سپهر،  تو  رو  خدا  رس   درست  نکن  - 

 !من  این  حرفا  حالیم  نیست،  همیر   که  گفتم  -
ون  رفتم،  نگاه  به  دورتادور  پذیراب    از  اتاق  بیر

انداختم  و  پیمان  را  که  ندیدم،  به  طرف  پنجره  رفتم  .
پرده  را  کم  کنار  زدم  و  او  را  دیدم،  که  زیر  شالق های  

باران،  به  دیوار   روبه رو  تکیه  داده  و  مستقیم  به  
 .پنجره  چشم  دوخته  بود 

 .دستم  را  مقابل  دهانم  گرفتم  و  پچ پچ  کنان  لب  زدم 
م  !تو  فقط  زیر  بارون   - م،  به  خدا  میر باشه  سپهر  میر
،  مریض   نمون  .بارون  شدیده،  تو  هنوز  خیل  ضعیق 

 !بش   دیر  خوب  م ش   ها 
یم  نم شه  - ،  من  چیر  س،  تو  یک  اگه  من  و  نکش   !نی 
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م،  ول  زیر  بارون   - قسم  م خورم  سپهر،  به  خدا  میر
نمون  .به  روح  مادرجون  قسمت  میدم  برو  خونه،  

 !اینجا  نمون 
این  بار  دیگر  کنی  ل  صدا  از  دستش  خارج  شد  و  فریاد  

 .زد 
 !قسم  نده  لعنت   -

 
 پارت #۱۷۱

 
م،  ول  زیر  بارون   - قسم  م خورم  سپهر،  به  خدا  میر

نمون  .به  روح  مادرجون  قسمت  میدم  برو  خونه،  
 !اینجا  نمون 

ل  صدا  از  دستش  خارج  شد  و  فریاد   این  بار  دیگر  کنی 
 .زد 

 !قسم  نده  لعنت   -
 .اشک هایم  از  نو  جوشیدند  و  التماس  کردم 

تو  رو  خدا  برو  سپهر،  قسمت  دادم  .باید  بری،  اگه   -
یت  بشه،  بخدا  من  زنده   ،  اگه  چیر  مریض  بش 

 .نم مونم 
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،  خشمگیر  تر  از  قبل   پس  از  سکوب   نه  چندان  طوالب 
 .غرید 

م؛  ول  چند  دقیقه  دیگه  زنگ  م زنم  از  پارسا   - میر
،  به  قرآن  پا  میشم  میام  ک ل   م پرسم؛  پاییر   نرفته  باش 

 !خونه  رو  به  آتیش  م کشم  !فهمیدی؟ 
م،   - باشه  …باشه،  تو  برو،  به  خدا  منم  االن  میر

م  سپهر،  تو  فقط  برو   !مطمی    باش  میر
ه ی  من  بود،  چشم   به  سخت   از  او  که  هنوز  خیر

گرفتم  و  ب  آنکه  منتظر  رفتنش  شوم،  پرده  را  رها  
س  نگاه  به  پشت  رس  انداختم  .گوش    کردم  و  با  اسی 

را  قطع  کردم  و  اولیر   قدم  را  که  به  سمت  اتاق  
برداشتم،  پیمان  در  آستانه ی  راهروی  اتاق ها  ظاهر  

شد  و  آرام  به  طرفم  آمد  .همان جا  ایستادم،  دست   به  
صورت  خیسم  کشیدم  و  در  فاصله ی  رسیدنش  به  

  با  دستاب   لرزان  برای  مامان  نوشتم 
 
 .من،  فورا

اگه  سپهر  زنگ  زد،  بگیر   من  خونه  شما  خوابیدم،  »
 «.به  پ ارسا  هم  بگو 

پیام  را  فرستادم  و  پیمان  مقابلم  ایستاد  .گوش   را  
دم  و  دست های  لرزانم  را  پشت  کمرم  گذاشتم  . فس 
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نگاه  نافذش  را  در  چشمانم  دوخت  و  پس  از  کم  
 :مکث،  با  لحت   آرام  پرسید 

 !چ   م گفت؟  -
پرده ی  اشک،  باز  هم  حجاب  چشمانم  شد  و  لب هایم  

 .از  بغض  لرزیدند 
 گ؟  -

با  هما ن  نگاه  نافذ  و  لحت   که  بند  جانم  را  کشیده  بود،  
 .باز  هم  با  تاخیر  جواب  داد 

 !سپهر  -
 :دلم  فروریخت،  دهانم  باز  ماند  و  دوباره  پرسید 

؟  رفت؟  یا  هنوزم  تو  خیابونه؟  -
 
ی  نمیک  چرا  چیر 

یک  دستم  را  به  پیشاب   و  دست  دیگرم  را  به  مبل  که  
پشتش  ایستاده  بودم  گرفتم  .ب  شک،  از  پنجره ی  اتاق  

او  را  دیده  و  فهمیده  بود،  که  با  سپهر  حرف  م زنم  .
زبانم  بند  آمده  بود  .نم دانستم  چه  بگویم  و  بیشی   از  
،  از  به   آن،  خسته  بودم  از  پنهان کاری،  از  دروغ  گفی  

  کردن 
 
 !...اجبار  زندگ

 
 پارت #۱۷۲
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دیگر  به  ستوه  آمده  بودم  و  حوصله ای  برایم  نمانده  
بود  .تصمیم  به  گفی    گرفت م  و  نم دانستم  از  کجا  

وع  کنم  .در  ذهن  مشوشم،  مشغول  زیر  و  رو   رس 
کردن  کلمات  بودم،  که  خود  او،  کارم  را  با  یک  جمله  

 .آسان  کرد 
اوب   که  تو  بهش  فکر  م کت   و  توی  زندگیت  بوده   -

 !سپهره؛  شک  ندارم 
چشم  بستم  و  دیگر  برای  ریخی    اشک هایم،  مقاومت   

 .نکردم 
اگه  خودم  نم فهمیدم،  تا  گ  م خواست   به  این  بچه   -

 بازیا  و  خیانتت  ادامه  بدی؟  هان؟ 
دم  و  ب  رمق،  به  حرف   چشمانم  را  محکم  روی  هم  فس 

 .آمدم 
 !من  خیانت کار  نیستم  -

 .پوزخند  زد 
،  چیه؟  -   اسم  این  کاری  که  داری  م کت 

 
 !م شه  بک

تواب   برای  حرف  زدن  نداشتم  و  کم  بعد،  با  جمله ای  
 .که  شنیدم،  چشمانم  با ز  شدند 

ون  کت   - ه  فکرشو  از  رست  بیر  ...بهی 
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،  به   زانوهایم  سست  شدند،  پیش  از  افتادن  به  زمیر 
مبل  تکیه  دادم  و  به  او  که  هر  لحظه  برافروخته تر  

 .م شد  و  صدایش  باالتر  م رفت  چشم  دوختم 
  و  تو  رو  دودست   تقدیم   -

 
چون  من  از  خودگذشتک

  هم  بهت  
ا
کردن  به  حریف؛  توی  کارم  نیست  .قبل

  من  مال  زماب   بود  که  قبل  از  
 
گفتم،  ازخودگذشتک

،  نه  االن  که  توی  کل   ازدواج  همه  چ   و  بهم  م گفت 
 …فامیل  سکه ی  یه  پولم  کردی  و  حاال  هم  که 

رسش  را  رو  به  سقف  گرفت  و  چشمانش  را  روی  هم  
ون   د  .دوباره  نگاهم  کرد  و  نفسش  را  عصت   بیر فس 

 .داد 
  م دوب   چیه؟  مرد  همیشه  هم  اوب   نیست  که   -

ا
اصل

  یعت   این که  
 
پای  حرفش  وایسه،  بعض   جاها  مردونک

زیر  حرف  و  قول  که  دادی  بزب   .درست  مثل  همیر   
االن،  که  زنت  جلوی  چشمت  بهت  خیانت  م کنه  و  

به  ریشت  م خنده،  باید  بهش  ثابت  کت   که  مرد  بودن  
 !یعت   چ  

انگار  تو  هنوز  باور  نکردی  که  شوهر  داری  !فکر  
،  که  هر   م کت   هنوزم  همون  دخی   خونه ی  باباب 

 !غلط  دلت  خواست  م توب   بکت  

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

د،  دستم  را  خشمگیر    دندان هایش  را  روی  هم  فس 
 .گرفت  و  به  دنبال  خودش  کشاندم 

 !نشونت  میدم  -
وع  به   قلبم  فروریخت،  دلم  از  وحشت  لرزید  و  رس 

 .گریه  کردم 
 چ   کار  م کت   پیمان؟  -

گوش   از  دستم  افتاد  و  با  همه ی  توان،  به  مبل  چنگ  
زدم  .جاب   در  بدن  نداشتم  و  او  کشان کشان  و  

 .ب  حرف،  به  طرف  اتاق  م بردم 
 .پیمان  تورو  خدا  ولم  کن  !ولم  کن  پیمان  -

 .به  اتاق  که  رسیدیم  در  را  بست  و  قفلش  کرد 
 !پیمان  ولم  کن  بهت  میگم،  تورو  خدا  ولم  کن  -

ب  توجه  به  گریه  و  التماس هایم،  روی  تخت  پرتم  کرد  
و  روی م  خیمه  زد  .همه ی  توانم  را  به  کار  گرفتم  و  با  

دست  و  پاهایم  هولش  م دادم،  اما  حت   ذره ای  از  
 .جایش  تکان  نم خورد 

زیر  حرفت  نزن  پیمان،  تو  قول  دادی،  تورو  خدا  بهم   -
 .دست  نزن 

 
 پارت #۱۷۳
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او  که  انگار  صدایم  را  نم شنید،  در  یک  چشم  به  هم  
اهن  دکمه  داری  که  به  تن  د اشتم  را،  در  تنم   زدن،  پیر

  پرت  شدند  
 
پاره  کرد  .دکمه هایش،  هر  کدام  به  طرف

 .و  تا  روی  سینه ام  باز  شد 
دست هاب   که  به  روی  سینه اش  م کوبیدم  را،  با  هردو  

دست  مهار  کرد،  دهانم  را  با  لب هایش  بست  و  
صدایم  را  در  گلو  خفه  کرد  .وحشیانه  م بوسید  و  

دیگر  هیچ  قدرب   برای  تکان  خوردن  و  دفا ع  از  خودم  
نداشتم؛  و  وای  اگر  سپهر  م فهمید  که  امشب  در  این  

 !خانه  چه  خی   است 
 

ده  بودم؛  او  م بوسید  و  من،   لب هایم  را  روی  هم  فس 
 !عزادار  عشقم  بودم 

،  ترک   او  م بوسید  و  من،  هر  لحظه  بیشی 
 .برم داشتم 

او  همچنان،  با  خشم  م بوسید  و  من؛  نفس  کم  
آوردم  .از  درد  قلب،  دستانم  ب  حس  شدند  و  نه  تنها  

دست  و  پاهایم،  که  همه  وجودم  ب  حس  شد  و  
ب  آنکه  بخواهم،  دست  از  مقاومت   ب  فایده ام  
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کشیدم  .دیگر  کاری  از  دستم  برنم آمد  و  تنها،  
  و  از  این  

 
چشمان  طوفان زده ام  بودند  که  از  بیچارگ

فکر،  که  جواب  سپهر  را  چه  بدهم،  ب  وقفه  
  !م باریدند 

درد،  به  استخ وان  رسید  و  قلبم  از  تپش  ایستاد  .مرده  
بودم  و  در  عجب  بودم  که  چرا  و  چگونه،  هنوز  نفس  

 !م کشیدم 
نم دانم  چقدر  در  آن  حالت  اغما  به  رس  بردم،  از  
لب هایم  که  جدا  شد،  به  خودم  آمدم  و  ریه هایم  

حریصانه  هوا  را  بلعیدند  .سع  کردم  فریاد  بزنم،  تا  
بابا  این ها  به  دادم  برسند،  ول  دیگر  ناب   برایم  نمانده  

بود  .بند  بند  وجودم  از  ترس  م لرزید  و  صداب   از  
گلویم  خارج  نم شد  .رسش  را  در  گودی  گردنم  فرو  
برد،  اما  به  لحظه  نکشیده،  خود  را  رویم  رها  کرد  و  

وع  به  گریه  کرد  .شانه هایش  م لرزیدند  و  خیش   رس 
  شانه ام  حس  م کردم  .کم  

 
چشمانش  را  روی  برهنک

بعد  آرام  چرخید  و  کنارم  افتاد  و  من،  جاب   برای  
ون  زدن،  در  پاهایم  نبود    .برخاسی    و  از  آنجا  بیر

هر  دو  در  کنار  یکدیگر،  روی  تخت   که  شاهد  
،  رها   شوربخت   و  دل های  شکسته مان  بود،  رقت انگیر 
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ه  به  سقف،  اشک  م ریختیم  و  نم دانم   شده  و  خیر
چقدر  گذشت  و  چقدر  در  آن  حال  به  رس  بردیم،  
زماب   به  خودم  آمدم  که  پیمان  را  کنارم  نیافتم  و،  

ب  آنکه  بدانم  گ  و  چگونه،  خواب  بر  چشمان  ملتهبم  
 . ...که  دیگر  تاب  باز  ماندن  را  نداشتند،  غلبه  کرد 

 آتش جان: 

 ۱۷۴#پارت 

 
وقفه در خانه پیچیده  با صدای زنگ در، که ممتد و بی 

ر تا  بود، چشمانم از هم گشوده شدند و با نگاهی به دو 

دور اتاق، متوجه موقعیتم شدم و غم، هزار باره به دلم  

 . چنگ انداخت 

با رخوت از جا برخاستم و بیرون که آمدم، با شنیدن  

زد و همزمان زنگ را نیز  صدای مامان که مدام در می 

فشرد، قدمی به طرف در برداشتم و با دیدن پیراهن  می 

اتاق کج  ام؛ فوراً راهم را به طرف  پاره و وضع آشفته 

ای پرت کردم و با  کردم. پیراهن را درآوردم و گوشه 

رنگ، با عجله از اتاق بیرون  شرتی سیاه پوشیدن تی 

زدم و در را به روی مامان، که نگران من و پیمان را  

زد، باز کردم و چشمش که به من افتاد،  صدا می 
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ای بست و آسوده نفسش را بیرون  چشمانش را لحظه 

 داد. 

 کنی؟ ترسیدم! در و چرا باز نمی وای هستی؛    -

 خواب بودم مامان.   -

 با حرص نگاهم کرد و آرام پرسید: 

 پیمان هست؟   -

 آرام لب زدم. 

 نه، سر کاره.   -  

 لحنش رنگ تعجب به خود گرفت. 

 سر کار؟! ماشینش که توی پارکینگه!   -

زده  با یاد دیشب و حال خرابی که پیمان از خانه بیرون 

و به دستان به هم گره  بود، باز هم بغض کردم  

 ام چشم دوختم. خورده 

 دونم مامان. حتماً ماشین و نبرده. نمی   -

ام  حرف داخل شد و در را بست. دستش را زیر چانه بی 

گرفت، سرم را باال آورد و به چشمان متورمم نگاه  

 کرد. 

چی شده هستی؟ اون همه گریه و سر و صدای    -

 دیشبت واسه چی بود؟ 

 بغضم ترکید. 

 . هیچی   -
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یعنی چی هیچی؟ اون همه جیغ و داد و گریه واسه    -

هیچی بود؟ صدات تا پایین میومد. من و بابات دیگه  

خواستیم بیایم باال، دیگه صدایی  طاقت نیاوردیم و تا می 

ازت نشنیدیم و منصرف شدیم. تا صبح نگرانت بودیم.  

بیشتر از اون سپهر کالفم کرده بود. ده بار زنگ زد و  

زنه و پیام میده تو  هر چی زنگ می گفت چرا  می 

جوابش و نمیدی! منم گفتم سردرد داری، قرص  

 خوردی و خوابیدی. اگه از خودتم پرسید همین و بگو.  

کردم. کمی  حرف و با چشمانی خیس نگاهش می بی 

 مکث کرد و کالفه ادامه داد. 

هستی چرا چیزی نمیگی؟ مطمئنم تو یه چیزیت    -

 هست! 

 میان گریه نالیدم. 

 پیمان فهمید مامان!   -

 نفسش را بیرون داد. 

تون واسه همین بود! حاال  پس سر و صدای دیشب   -

 چطور فهمید؟  

 دیشب سپهر بهم زنگ زد...؛ اونم فهمید.   -

 ابرو درهم کشید و گفت: 

خواستی؟ خب فهمید  چته پس؟ تو مگه همین و نمی   -

 دیگه! 
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 میگه طالقم نمیده!   -

 ای سکوت کرد و پرسید: لحظه 

 دونه که تو و سپهر و زن و شوهر بودین؟ اینم می   -

 رمق »نه« گفتم. سر تکان دادم و بی 

تر از قبل، رویش را برگرداند و دستش را به  کالفه 

 اش گرفت. پیشانی 

وای هستی، به خدا دارم از دست همتون دیوونه    -

 شم! می 

 سر به زیر انداختم و بلندتر گریه کردم. 

 
 ۱۷۵#پارت 

 
یه نکن! به بابات میگم باهاش  بسه دیگه…، گر   -

حرف بزنه، اونم این چند روز عزا گرفته بود که چه  

جوری قضیه رو به پیمان بگه. باز خوبه که خودش  

 فهمید و کار همه رو راحت کرد.  

 آهی کشید و پس از کمی مکث دوباره پرسید: 

 کجا رفته حاال؟   -

 دونم. از دیشب که رفته هنوز برنگشته! نمی   -

ر رفتم، به دیوار تکیه دادم و به مامان، که  ت کمی عقب 

ای چشم دوخته بود، خیره  سرگشته و غمگین به گوشه 
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شدم و از خدا خواستم که هرچه زودتر، ما را از این  

 بالتکلیفی و عذاب، برهاند… . 

 
 

حال به خانه آمد و به  پیمان، غروب آن روز؛ آشفته 

 محض رسیدن، بابا احضارش کرد و پایین رفت. 

هایشان بودم و  ی صحبت صبرانه منتظر نتیجه بی 

ساعتی بعد که برگشت، فوراً از اتاق بیرون آمدم و در  

آستانه راهرو ایستادم. داخل که شد در را بست و خیره  

رمق به طرفم قدم برداشت. مقابلم  به من، سست و بی 

آنکه حتی پلک بزند، طوالنی و غمگین،  ایستاد و بی 

ندوهش را تاب نیاوردم و سرم  چشمانم را نشانه رفت. ا 

را به زیر انداختم. کمی بعد، باالخره نگاه سنگینش را  

آنکه چیزی بگوید به طرف اتاق به راه  گرفت و بی 

 افتاد. 

هایی رد و  دانم بین او و بابا چه گذشته و چه حرف نمی 

دانستم هرچه که بود، او دیگر  بدل شده بود، اما می 

الخره این زندگی هرچه  حاال همه چیز را فهمیده و با 

رسید و تکلیف هردویمان روشن  زودتر به پایان می 

 شد.  می 
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دل در دلم نبود و برای دانستن آنچه بینشان گذشته بود  

و اینکه نظر پیمان را بدانم، تصمیم گرفتم به پایین  

بروم. به راه افتادم و در را که باز کردم، هنوز بیرون  

 جایم خشک شدم.   نرفته بودم که با صدای محکمش در 

 کجا؟!   -

 با تعلل به طرفش برگشتم و آرام جواب دادم. 

 میرم پایین.   -

هایی محکم به طرفم آمد. دستم را گرفت و  بار با قدم این 

 به داخل کشاندم، در را بست و قفلش کرد. 

دلم فروریخت و شوکه، نگاهم را از کلیدی که در قفل  

 دم. چرخاند گرفتم و رو به او به سستی لب ز می 

 کنی؟ کنی؟ در و چرا قفل می چیکار داری می   -

دوباره به چشمانم خیره شد و خشمگین، ولی آرام  

 غرید: 

 حق نداری پاتو از خونه بیرون بذاری!   -

 ام لرزید. دوباره چشمانم خیس شدند و چانه 

 زنش بودی؛ االن دیگه نیستی!   -

کردم دیگر همه چیز تمام شده بود، با  من که گمان می 

 اش دوباره فرو ریختم. بعدی جمله  
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اصالً برام مهم نیست که چی بینتون گذشته. یعنی    -

دیگه هیچی برام مهم نیست...؛ فقط اینو بدون، که االن  

 دم! زن منی و؛ منم طالقت نمی 

فقط به خاطر اینکه حقم نبود، چیزی رو که باید،  

 شنیدم رو امروز بشنوم! چندین ماه پیش می 

خواستی و زن یکی دیگه  می به خاطر اینکه من و ن 

خون گرفتی، چیزی نگفتی و من و  بودی، ولی خفه 

ی دست خودت کردی. با خودخواهی و حماقتت،  بازیچه 

 زندگیم و به آتیش کشیدی و روزگارم و سیاه کردی. 

عشق من یه طرفه بود؟ قبول! ولی اگه یه دلیل قانع  

گفتی که  شدی و می آوردی، اگه الل نمی کننده برام می 

قدر عذاب  کدوم این چه غلطی کردی، االن هیچ 

 کشیدیم... .  نمی 

ولی دیگه هیچی برام مهم نیست، حتی دیگه خودمم  

برای خودم مهم نیستم. حاضرم تا آخر عمر بیشتر از  

 این عذاب بکشم، ولی تو رو زجرت بدم! 

 
 ۱۷۶#پارت 

 
 سر به زیر انداختم و بلندتر گریه کردم. 
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به بابات میگم باهاش  بسه دیگه…، گریه نکن!    -

حرف بزنه، اونم این چند روز عزا گرفته بود که چه  

جوری قضیه رو به پیمان بگه. باز خوبه که خودش  

 فهمید و کار همه رو راحت کرد.  

 آهی کشید و پس از کمی مکث دوباره پرسید: 

 کجا رفته حاال؟   -

 دونم. از دیشب که رفته هنوز برنگشته! نمی   -

به دیوار تکیه دادم و به مامان، که  تر رفتم،  کمی عقب 

ای چشم دوخته بود، خیره  سرگشته و غمگین به گوشه 

شدم و از خدا خواستم که هرچه زودتر، ما را از این  

 بالتکلیفی و عذاب، برهاند… . 

 
 

حال به خانه آمد و به  پیمان، غروب آن روز؛ آشفته 

 محض رسیدن، بابا احضارش کرد و پایین رفت. 

هایشان بودم و  ی صحبت نتظر نتیجه صبرانه م بی 

ساعتی بعد که برگشت، فوراً از اتاق بیرون آمدم و در  

آستانه راهرو ایستادم. داخل که شد در را بست و خیره  

رمق به طرفم قدم برداشت. مقابلم  به من، سست و بی 

آنکه حتی پلک بزند، طوالنی و غمگین،  ایستاد و بی 

تاب نیاوردم و سرم    چشمانم را نشانه رفت. اندوهش را 
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را به زیر انداختم. کمی بعد، باالخره نگاه سنگینش را  

آنکه چیزی بگوید به طرف اتاق به راه  گرفت و بی 

 افتاد. 

هایی رد و  دانم بین او و بابا چه گذشته و چه حرف نمی 

دانستم هرچه که بود، او دیگر  بدل شده بود، اما می 

ن زندگی هرچه  حاال همه چیز را فهمیده و باالخره ای 

رسید و تکلیف هردویمان روشن  زودتر به پایان می 

 شد.  می 

دل در دلم نبود و برای دانستن آنچه بینشان گذشته بود  

و اینکه نظر پیمان را بدانم، تصمیم گرفتم به پایین  

بروم. به راه افتادم و در را که باز کردم، هنوز بیرون  

 ک شدم. نرفته بودم که با صدای محکمش در جایم خش 

 کجا؟!   -

 با تعلل به طرفش برگشتم و آرام جواب دادم. 

 میرم پایین.   -

 
 ۱۷۷#پارت 

 
هایی محکم به طرفم آمد. دستم را گرفت و  بار با قدم این 

 به داخل کشاندم، در را بست و قفلش کرد. 
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دلم فروریخت و شوکه، نگاهم را از کلیدی که در قفل  

 ب زدم. چرخاند گرفتم و رو به او به سستی ل می 

 کنی؟ کنی؟ در و چرا قفل می چیکار داری می   -

دوباره به چشمانم خیره شد و خشمگین، ولی آرام  

 غرید: 

 حق نداری پاتو از خونه بیرون بذاری!   -

 ام لرزید. دوباره چشمانم خیس شدند و چانه 

 زنش بودی؛ االن دیگه نیستی!   -

کردم دیگر همه چیز تمام شده بود، با  من که گمان می 

 اش دوباره فرو ریختم. له بعدی جم 

اصالً برام مهم نیست که چی بینتون گذشته. یعنی    -

دیگه هیچی برام مهم نیست...؛ فقط اینو بدون، که االن  

 دم! زن منی و؛ منم طالقت نمی 

فقط به خاطر اینکه حقم نبود، چیزی رو که باید،  

 شنیدم رو امروز بشنوم! چندین ماه پیش می 

خواستی و زن یکی دیگه  و نمی به خاطر اینکه من  

خون گرفتی، چیزی نگفتی و من و  بودی، ولی خفه 

ی دست خودت کردی. با خودخواهی و حماقتت،  بازیچه 

 زندگیم و به آتیش کشیدی و روزگارم و سیاه کردی. 

عشق من یه طرفه بود؟ قبول! ولی اگه یه دلیل قانع  

که  گفتی  شدی و می آوردی، اگه الل نمی کننده برام می 
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قدر عذاب  کدوم این چه غلطی کردی، االن هیچ 

 کشیدیم... . نمی 

ولی دیگه هیچی برام مهم نیست، حتی دیگه خودمم  

برای خودم مهم نیستم. چون دیگه غروری واسم  

 نذاشتی؛ حتی پیش خودم! 

حاضرم تا آخر عمر بیشتر از این عذاب بکشم، ولی تو    

 رو زجرت بدم! 

 رحمانه ادامه داد. رفتم و او بی کم وا می من کم 

تو یه آدم مغرور و خودخواهی که فقط به فکر منافع    -

که ممکنه به  کنی. به این خودتی و به هیچی فکر نمی 

های تو، بقیه چه عذابی رو  خاطر ندونم کاری و حماقت 

ام باشی و  متحمل بشن. تا آخر عمر باید توی خونه 

 زجر بکشی، باید عذابت بدم... 

اش هم از  ون داد و آخرین جمله نفسش را سنگین بیر 

 اش، به گوش رسید. های کلید شده میان دندان 

 تو لیاقت عشق و دوست داشتن و نداری!   -

سپس، نگاهی که تا همین دیشب هم، حتی در اوج خشم  

و عصبانیت، عشق و محبتش را از من دریغ نکرده  

بود و اکنون رنگ نفرت به خود گرفته بود را، از  

اتاق رفت و در را چنان محکم بهم  چشمانم کند، به  

 کوبید که تمام خانه به لرزه درآمد. 
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 ۱۷۸#پارت 

 
های  جا کنار دیوار سر خوردم، روی سرامیک همان 

سرد نشستم و سرم را میان دستانم گرفتم. آنقدر خسته  

بودم که دیگر حتی توان گریه کردن هم نداشتم و  

 هایم را عصبی پس زدم.  اشک 

همه  دادم و خودم را الیق این حق را به پیمان می 

بدبختی و عذاب دانستم. چرا که هم او را بدبخت کرده  

 بودم، هم سپهر را... . 

سرم را به دیوار چسباندم، چشم بستم و در اوج  

درماندگی و ناامیدی؛ از خدا خواستم که راهی برای  

 رهایی از این روزهای تلخ، پیش رویمان بگذارد… . 

 
 *** 

 
زد،  که بابا، مدام با پیمان حرف می   شد چند روزی می 

به این امید که شاید عصبانیتش کاسته شده و کوتاه  

رفت و هر بار نیز  وجه زیر بار نمی بیاید. اما او به هیچ 

 شد.  تر از قبل می برای طالق ندادن من، مصمم 
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سپهر هنوز خبر نداشت و هر روز باباجون را برای با  

فرستاد و تهدید  مان می پیمان و بابا حرف زدن، به خانه 

کرده بود که اگر زودتر تکلیفش روشن نشود، خودش  

کند. هنوز به او نگفته  آید و همه چیز را تمام می می 

داند و حاضر به طالق  بودند که پیمان جریان را می 

دادند،  دادن من نیست و هر بار، به او جواب سرباال می 

انگی  تا بلکه پیمان راضی شود و سپهر دست به دیو 

آمدند و؛  نزند. اما هیچ کدام از موضع خود کوتاه نمی 

 شد… . دانم کی و چگونه باالخره همه چیز تمام می نمی 

ی  گذاشت به خانه در تمام این چندروز، پیمان حتی نمی 

رو شوم و از طرفی  بابا بروم تا مبادا با سپهر روبه 

سپهر را نیز، با هزار و یک دروغ و کلک قانع  

من خانه بابا هستم و به باباجون گفته    کردم که می 

بودیم که اجازه ندهد به خانه بابا بیاید و چقدر سخت  

 بود، مقابل او ایستادن...! 

 
 * 

 
 ۱۷۹#پارت 

 
 ”کمکم کن، کمکم کن 
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 نذار اینجا بمونم تا بپوسم 

 نذار اینجا لب مرگ و ببوسم 

 کمکم کن، کمکم کن 

 خواد پروایی می عشق نفرینی بی 

 خواد…” ی دریایی می کهنه، هوای تازه ی  ماهِی چشمه 

 
رسید و  این آوایی بود که شب و روز به گوشم می 

هایم شده بود، در قفسی که پیمان برایم  مونس تنهایی 

 ساخته بود. 

قرارتر از  امروز حس عجیبی داشتم. سرگشته و بی 

ام  تر از همیشه همراهی تاب همیشه بودم و قلبم بی 

 کرد. می 

باز کرده بودم همین جا گوشه اتاق    ای که چشم از لحظه 

ریختم و گوگوش، با ”کمکم  کز کرده بودم، اشک می 

کن” و ”همسفر”ش، برای دل تنگ و چاک چاکم  

 کرد! دردی می کرد و عجیب با من هم سرایی می مرثیه 

 
شود و  شنوم، بغضم شدیدتر می صدای پیمان را که می 

به  گیرم و  با دو انگشت شست و اشاره گلویم را می 

 ام کند.  کشم، تا مبادا این بغض خفه جلو می 

 هستی پاشو بیا بیرون!    -
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گیرد و من، حتی دلم برای او هم  ام شدت می گریه 

بار باهم  سوزد. اویی که در این چند روز چندین می 

مان شده و با داد و فریاد از او خواسته بودم که  بحث 

شد و  تر می طالقم بدهد، اما با هربار بحث، جری 

 ایستاد! قاطعانه پای حرفش می 

کنم و بدون  هایم را پاک می اش اشک با صدای دوباره 

که صدای مونسم را قطع کنم، گوشی به دست از  این 

 شوم. اتاق خارج می 

ها بود و نور  به پذیرایی که آمدم، درحال کنار زدن پرده 

اندکی که از هوای گرفته و بارانی بیرون، به داخل  

شن کرد برعکس دل تاریک و  تابید، خانه را رو 

 روزگار سیاه من! 

از پنجره فاصله گرفت و به طرف میز غذاخوری رفت  

و کنارش ایستاد. من نیز، جلوتر رفتم و طرف دیگر  

میز مقابلش ایستادم، چشمانم را نشانه رفت و  

 اش را جمع کرد. چهره 

بازم که آبغوره گرفتی! چند بار باید بهت بگم که    -

 ات بردار و تمومش کن دیگه! دست از این بازی 

 
 ۱۸۰#پارت 
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ای که کنارم بود گرفتم و با صدای  دستم را به صندلی 

 گرفته و خش دارم به حرف آمدم. 

پیمان تو دست از این بازیات بردار! من اشتباه کردم    -

قبول! ولی بسه دیگه، تمومش کن، بیا بریم از هم جدا  

 شیم. 

 عصبی پوزخند زد. 

 یست؟ ای ن چشم! امر دیگه   -

 با عصبانیت، صدایم را باال بردم. 

پیمان به خدا اگه طالقم ندی یه بالیی سر خودم    -

 میارم، مقصرم تویی! 

ی  ببین؛ یه امروز و خونه موندم، اصال حوصله   -

 های تکراری و داد و قال ندارم. تمومش کن! بحث 

ای نفسم بند  تا دهان باز کردم، با تیر کشیدن قلبم، لحظه 

 روی قلبم گذاشتم و ناخودآگاه گفتم:   آمد. دستم را 

 آخ…، قلبم!   -

ناگهان خودش را کمی به طرفم کشاند و خشمگین  

دستش را زیر دستم زد، گوشی پرت شد و زیر پنجره  

افتاد، اما خاموش نشد و همچنان در حال پخش بود. با  

 صدای فریادش، چشم از گوشی گرفتم و نگاهش کردم. 
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و گوش میدی و به    شینی این مزخرفات از بس می   -

کنی. ببین…؛ صبر منم حدی داره،  اون الدنگ فکر می 

 با زبون خوش دارم بهت میگم… 

 اش گذاشت و ادامه داد. دستش را زیر چانه 

نذار به اینجام برسه، که اگه برسه، اول تو رو    -

کشم بعد خودمو، تا از این زندگی سگی خالص  می 

من طالق بده  شیم! برای هزارمین بار دارم بهت میگم،  

نیستم! تو شوهر داری و حاال که خودت، هردومون و  

به اینجا کشوندی، پس بتمرگ سر جات و حرف اضافه  

 نزن!  

دونم اون چهارتا استخوِن مردنی چی داره که  من نمی 

اینجوری زندگی من و جهنم کردی! آدمت می کنم،  

 کاریت ندارم پررو شدی… 

 تهدیدهایش را دیگر نشنیدم. 

 « »مردنی؟! 

گفت مردنی؟ به سپهر من؟ به کسی که  به چه کسی می 

روزی شیفته زیبایی و قامت رعنایش شده بودم؟ به  

 گفت مردنی و چهارپاره استخوان؟! سپهر من می 

 
 ۱۸۱#پارت 
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دنیا جلوی چشمانم تیره و تار شد و به قصد طرفداری  

کرد، براق  از سپهر؛ به طرف او که همچنان تهدیدم می 

باز کردم، با صدای وحشتناک شکستن    شدم و تا دهان 

ی پنجره، ساکت شدیم و در یک چشم بهم زدن،  شیشه 

با سنگی که از آن گذشت و به داخل پرتاب شد،  

ناخودآگاه هر دو خود را به عقب کشاندیم. سنگ از  

میانمان رد شد و با برخورد به ساعِت روی دیوار و  

رام  ای آ تکه کردن آن؛ روی زمین افتاد و گوشه تکه 

زده چشم از سنگ گرفتیم و با صدای  گرفت. وحشت 

فریادی که از خیابان به گوش رسید، به سمت پنجره  

 سر چرخاندیم و به طرفش پا تند کردیم. 

شرف! اگه مردی بیا  بیا بیرون… بیا بیرون بی   -

 بیرون. 

 دلم فرو ریخت، سپهر بود! 

 نم باران سپهر من، میان خیابان، زیر نم 

طلبید. رقیبی که  رقیب را به میدان می ایستاده بود و  

ی پیش، او را مردنی و چهارپاره استخوان  چند لحظه 

 خوانده بود! 

شک نداشتم که همه چیز را فهمیده بود و همین، او را  

 جا کشانده بود. به این 
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پیمان، چشم از او گرفت و به طرف بیرون به راه افتاد.  

گشت و  قدمی به دنبالش برداشتم، عصبی به طرفم بر 

 هایش را روی هم فشرد. دندان 

 کنم! پاتو از خونه بیرون بذاری قلم پاتو خورد می   -

سر جایم ایستادم. او رفت و من با چشمان به اشک  

شان  گردم و از پنجره به تماشای دوئل ام برمی نشسته 

 دوزم! چشم می 

پیمان که پایین رسید، با کف دست به سینه سپهر کوبید  

شد. تعادلش را به سختی حفظ کرد  و کمی به عقب پرت  

طلبید و او را دزد ناموس  و همچنان با فریاد، مرا می 

 خواند! می 

ای را که  جا پشت پنجره، جان می دهم لحظه و من همان 

بینم، با هم دهان به دهان و گالویز می شوند و  می 

گیرد.  پیمان، سپهر مریض و ناتوانم را به باد کتک می 

کوبم.  با مشت به شیشه می   شوم و از شوک خارج می 

 دهم. کشم و پیمان را خطاب قرار می جیغ می 

 نزنش…! تو رو خدا نزنش. اون مریضه، نزنش!   -

زده و  شنود. وحشت ای ندارد و صدایم را نمی اما فایده 

ها را  شوم. پله افتم و از خانه خارج می لرزان به راه می 

و  کنم و زیر لب  دوم. گریه می یکی دوتا پایین می 

 زنم. هیستریک؛ مدام نام سپهر را صدا می 
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 ۱۸۲#پارت 

 
رسم به  ها که می به طبقه پایین، جلوی خانه بابا این 

شود و بابا و  زمان، در باز می خورم و هم زمین می 

دانم چه  شوند. نمی مامان در آستانه در ظاهر می 

خیزم، خود  توجه به آنها، به سختی برمی گویند و بی می 

ی  کشم و چند پله شان عقب می ت را از زیر دس 

 دوم. مانده را هم، افتان و خیزان می باقی 

گذارم و به طرف  کنم، پا به خیابان می در را باز می 

پیمان که اکنون روی سینه سپهر نشسته و مشت به  

ی توان هُلش  دوم و با همه کوبد می سر و صورتش می 

افتد و به محض  دهم. از روی سپهر به زمین می می 

اش، فورا به  خاستن، با چشمان به خون نشسته بر 

سوزد و  اش می آید، صورتم از رد سیلی طرفم می 

 غرد: می 

 مگه نگفتم حق نداری بیای پایین؟ گم شو برو تو!   -

کنم و این سیلی، در برابر درد به  دردی را حس نمی   

دوزم به  خاک افتادن سپهر، چیزی نیست و چشم می 

ه تنهایی، مرا از چنگال  او...، به سپهری که روزی ب 

هایش نجات داده بود و  کامران گرگ صفت و نوچه 
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همه گرگ وحشی حریفش نشده بودند و اکنون،  آن 

آلود،  پیمان او را به باد کتک گرفته و با صورتی خون 

 پخش زمین شده بود. 

ای که پیمان به من زد، ناگهان  او نیز با دیدن سیلی 

خیزد و  از جا برمی   گردد، به سختی جان به تنش باز می 

 دود. به طرف پیمان می 

 زنیش؟ شرف، چرا می زنیش آشغال! بی چرا می   -

شوند و این بار سپهر است که  باز هم با هم درگیر می 

زند. مامان و  نشیند و او را کتک می روی سینه او می 

اند، به طرفشان  دانم کی به خیابان آمده بابا، که نمی 

کند و مامان سپهر را،  ار می دوند. بابا پیمان را مه می 

اما هیچ کدام قصد کوتاه آمدن ندارند و بیش از پیش؛  

گیرند. بابا سعی در  یکدیگر را به باد ناسزا و کتک می 

ها دارد و کمی بعد که  آرام کردن هردوی آن 

پندارد، به خاطر ترس از  فایده می هایش را بی سرزنش 

، که یک  آبرویی و جلوگیری از گرد آمدن همسایگان بی 

هایشان در حال بیرون آمدن بودند؛  به یک از خانه 

کند و با عصبانیت از مامان، که سپهر  پیمان را رها می 

خواهد  او را پس زده و همچنان با پیمان درگیر بود، می 

که به داخل برود، مامان نیز، به ناچار؛ گریان و  

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

افتد و بابا دست مرا  نگران، به طرف خانه به راه می 

 کشاندم. گیرد و به سمت خانه می هم می 

 
 ۱۸۳#پارت 

 
اما من، پاهایم به زمین چسبیده و از جایم تکان  

توجه به خشم بابا و فشاری که به دستم  خورم. بی نمی 

آورد، خیره به سپهر که اکنون روی زمین پخش  می 

کشد، آنچنان که  جان افتاده است، قلبم تیر می شده و بی 

به جز سپهر؛ تهی از هر  آید و جهانم  نفسم بند می 

 شود. تهی از هوا... از صدا... از تصویر... چیزی می 

شود و با دو زانو روی زمیِن خیس  زیر پایم خالی می 

کنم و همچنان، خیره به سپهری که با  سقوط می 

افتم  کند، روی زمین می جانش مرا نگاه می چشمان بی 

  و، چشمانم به روی او که توانی برایش نمانده و سعی 

کند، در همان حالت، خود را به من برساند، بسته  می 

 شوند… . می 

 
 * 
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گیرم و  کم فاصله می از دنیای سیاه و سوت و کورم کم 

 آورم. روی به هوشیاری می 

کنم، به سختی و  دستانم را که در دستان مامان حس می 

بینم، که کنارم  کنم و او را می با رخوت چشم باز می 

 ریزد. ک می نشسته و خیره به من اش 

خندد و به  بیند، میان گریه می چشمان بازم را که می 

 شود. طرفم خم می 

 به هوش اومدی مامان؟!   -

 گوید: زده می گیرد و ذوق سپس، رویش را به طرفی می 

 بابا…، هستی به هوش اومد!   -

هایم روی هم  چشمانم تاب بازماندن ندارند، دوباره پلک 

باباجون را  افتند و این بار صدای خوشحال  می 

 گوید: کند و می شنوم، که مدام خدا را شکر می می 

 ام کرد. من برم به سپهر خبر بدم، دیوونه   -

بابا داری میری به همایونم بگو بیاد. بهش بگو دکتر    -

 رو هم خبر کنه. 

شود و  باباجون با گفتن ”چشم”، از اتاق خارج می 

 فشارد. مامان، دوباره دستم را می 

وای… خدا رو شکر که به هوش  هستی؟ مامان؟    -

دونی از دیروز چه حال و روزی داریم  اومدی! نمی 

 هممون. خدا دوباره تو رو به ما برگردونده… 
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 ۱۸۴#پارت 

 
 شود. اش شدیدتر می گریه 

چرا نگفتی که اوضاع قلبت اینقدر وخیمه؟ چرا    -

قدر مریضی؟  وقت به روی خودت نیاوردی که این هیچ 

گفت اگه پنج دقیقه  گفت؟ می دونی دکترت چی می می 

رسوندیمت بیمارستان یه بالیی سرت اومده  دیرتر می 

بود. االنم گفته که اگه مرتب پیگیری نکنی و با همین  

 وضع پیش بری، باید جراحی بشی! 

کنم، که قلب  کند و من به این فکر می او گریه می 

 خواهم چکار؟  می 

ور  من در تمام یک سالی که سپهر در کما بود یک ج 

خواستم چکار،  مرده بودم و حاال جوری دیگر! قلب می 

 وقتی که سپهری در کنارم نبود تا برایش بتپد؟! 

 
کنم. دستم  رمق نگاهش می کنم و بی دوباره چشم باز می 

را باال می آورم تا ماسک اکسیژن را از مقابل دهانم  

 دهد. شود و اجازه نمی بردارم، اما مامان، مانع می 

 تونی درست نفس بکشی. ان! نمی بر ندار مام   -
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دار  آید، گرفته و خش با صدایی که به سختی باال می 

 پرسم: می 

 سپهر کجاست؟ حالش خوبه؟   -

حالش خوبه، نگران نباش. پایینه؛ از    خوبه مامان..   -

 دیروز که اومده، از اینجا جم نخورده. 

خورد و صدایم از  قطره اشکی از گوشه چشمم سر می 

 لرزد. بغض می 

 پس چرا نمیاد پیشم؟   -

 دهد. دهد و با تاخیر جواب می نفسش را بیرون می 

ذاره! اجازه نمیده بیان پیشت...، نه اون،  بابات نمی   -

 نه پیمان! 

زده و  بینم، که شتاب همزمان با اتمام حرفش، بابا را می 

شوند.  خوشحال، با دکتر و پرستار، وارد اتاق می 

کنند، دوباره  می   گویند و چکار آنکه بدانم چه می بی 

هایم را در پیش  هایم راه گوش بندم. اشک چشم می 

شوند و شدیدتر  گیرند، جایی میان موهایم گم می می 

بارم از این درد، که هنوز هستم، هنوز نفس  می 

کنم، تا وقتی که سپهر، همراه  کشم؛ اما زندگی نمی می 

 نفسم نباشد…! و هم 

 
 * 
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 ۱۸۵#پارت 

 
 یمارستان مرخص شده بودم.  شد که از ب چند روزی می 

بابا همچنان، نه به سپهر، و نه پیمان؛ به هیچ کدام  

ها را جواب  داد و هر دوی آن ی دیدنم را نمی اجازه 

ام  کرده و خواسته بود که دست از سر من و زندگی 

 بردارند. 

گونه راه تماسی با من  ام را هم گرفته بود تا هیچ گوشی 

موجود و اتفاقات پیش  نداشته باشند. به شدت از وضع  

آمده، خشمگین بود و حتی پارسا هم، از این خشمش  

اش زنگ زد  در امان نماند، روزی که سپهر به گوشی 

و با من حرف زده بود، بابا فهمید و او را هم تنبیه  

 کرده بود! 

 
در تمام این چند روز، خودم را در اتاق حبس کرده  

م. حتی  کس و هیچ چیز را نداشت ی هیچ بودم. حوصله 

زدم و چند لقمه غذا خوردنم  ای با کسی حرف نمی کلمه 

 در روز هم، به اجبار مامان بود. 
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هیچ چیز برایم مهم نبود. من هیچ چیز این دنیا را جز  

خواستم و تمام زندگی من بدون او، چیزی به  سپهر نمی 

 گیری و عذاب نبود...! جز گوشه 

 
وزهای بی  دهم و مثل تمام ر سرم را به دیوار تکیه می 

سپهر، که سرد و سیاه گذشته بودند، زانوهایم را در  

آنکه در این دنیا سیر کنم، به  گیرم و بی آغوش می 

لیوان شیر و ظرف کیک و خرمایی که مامان لحظاتی  

 . دوزم پیش برایم آورده بود، چشم می 

سپهر؛ آن رویای ناتمامم، باز هم مقابل چشمانم جان  

گذرد، که با صدای در اتاق  می دانم چقدر  گیرد و نمی می 

آیم و کالفه از رفت و آمدهای مکرر  به خودم می 

آنکه اجازه  فشارم و بی مامان، چشمانم را روی هم می 

 کند. ورود بدهم در را باز می 

 هستی؟ مهمون داری مامان!   -

کشم و تا دهان باز  تر از قبل، چهره در هم می کالفه 

ق مخالفت کنم، در را  کنم که برای بیرون رفتن از اتا می 

رو، و شخصی که  کند و با نگاهی به روبه کامل باز می 

 کند. در تیررس نگاهم نیست، به اتاق اشاره می 

 برو تو عزیزم.   -
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ایستد و من، با  کشد، که مامان کنار می به لحظه نمی 

دوزم، که میان چهارچوب  تعجب به کسی چشم می 

ش را  وجه انتظار دیدن هیچ شود و به نمایان می 

 نداشتم… . 

 
 ۱۸۶#پارت 

 
ترین و  کند، نزدیک گذارد و سالم می قدمی به داخل می 

شد از او  عزیزترین دوستی که نزدیک به دو سال می 

خبر بودم و، در تمام این مدت، حتی یک لحظه هم به  بی 

یاد نیاورده بودمش، منی که آنقدر دوری سپهر عذابم  

 رده بودم! داده بود، که حتی خودم را هم فراموش ک 

 
آید و من،  گذارد، او به طرفم می مامان تنهایمان می 

حرف  آنکه تکانی به خود بدهم، همچنان خیره و بی بی 

 نگاهش می کنم. 

 زند. ایستد و لبخند می مقابلم می 

زدم اینقدر ذوق زده  چه استقبال گرمی! حدس می   -

 شی، آخه خیلی وقته همو ندیدیم. 

 گوید. همان لبخند می نشیند و با  با مکث کنارم می 
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ترسی باهام حرف بزنی؟  نکنه هنوز از سپهر می   -

خیال! راستی از فرید شنیدم  آره؟! نترس بابا، بی 

 بهوش اومده، خیلی خوشحال شدم. 

تر  کند و خود را به من نزدیک ای سکوت می لحظه 

 کند. می 

 خوره ها! کم داره بهم برمی ای بابا… هستی چته؟ کم   -

گیرم و به  رِی عسلی رنگش می چشم از موهای چت 

 زنم. دوزم. گرفته و آرام لب می اش می ای چشمان قهوه 

 چقدر عوض شدی!   -

 دهد. نفسش را بیرون می 

وای… خدا رو شکر… فکر کردم در نبودم الل شدی    -

 خدایی نکرده! 

 پرسد: سپس با خنده می 

 حاال خوب شدم یا بد؟   -

 خورد. گوشه لبم به عنوان لبخند تکان می 

 خوب!   -

 خوب که بودم البته؛ بهتر شدم!   -

 دهد. گویم و او ادامه می چیزی نمی 

توام خیلی عوض شدی، ولی تو بد شدی! چرا اینقدر    -

 پریده و الغر شدی؟ چته هستی؟ مریضی؟ رنگ 
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شود  کشم و از پس پرده اشک، تصویرش تار می آه می 

 لرزاند. و بغض صدایم را می 

 سپهر!   -

 شده که؟! سپهر چی؟ اونکه خوب    -

 آره، ولی…    -

 ولی چی؟   -

 من…، من ازدواج کردم!   -

 رسد. صدای بلند و متعجبش به گوش می 

 با کی؟! ِکی؟!   -

 پرسد: تر می ای بعد، آرام توان حرف زدن ندارم و لحظه 

 پیمان؟!   -

ی اشک  شوند، پرده هایم جاری می بندم. اشک چشم می 

شود و دوباره تصویرش مقابل چشمانم  دریده می 

 شود. اضح می و 

 چرا، چطوری؟   -

ی تخت به طرفم  بیند، خودش را از لبه سکوتم را که می 

 گوید: دهد و کالفه می کشاند. پایم را تکان می می 

زنی؟ خب  ای بابا… هستی چرا تلگرافی حرف می   -

 بگو ببینم چی شده دیگه؟ 

خواهد  گیرد و چقدر، دلم حرف زدن می ام شدت می گریه 

 و سبک شدن! 
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فشارم و سرم را به  م را در آغوشم محکمتر می زانوهای 

کنم  ریزان لب باز می دهم، اشک ی دیوار تکیه می شانه 

 کنم… . و مو به مو، همه چیز را برایش تعریف می 

 
 ۱۸۷#پارت 

 
هایم که به اتمام  گذرد، حرف دانم چقدر می نمی 

بارد.  گیرد و همراهم می رسند، گریان در آغوشم می می 

کند و درحالیکه  خود جدا می   کمی بعد مرا از 

 گوید: کند، زیر لب می هایش را پاک می اشک 

 چی کشیدی…؟! بیچاره سپهر!   -

ام  اش را به پیشانی زند و پیشانی تلخ لبخند می 

 چسباند. می 

 بیچاره زردآلو!   -

دهد و نگاه  او هم سرش را به دیوار تکیه می 

 رود. اندوهگینش، چشمان خیسم را نشانه می 

کردم فقط خودم این مدت، توی بدبختی  می من فکر    -

زدم، نگو تو هم دست کمی از من  دست و پا می 

 نداشتی! 

گیری. خیلی  کلی ازت گله داشتم که چرا سراغمو نمی 

دلم برات تنگ شده بود، خیلی! ولی چون تو تمایلی به  
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دیدن من نداشتی، منم از حرص به دیدنت نیومدم، ولی  

 االن… 

 فشارد. هایم را می د و دست شو اش شدیدتر می گریه 

کردم  دیگه نتونستم نیام، نتونستم نبینمت! فکر می   -

هنوزم خونه بابابزرگتی، اول رفتم اونجا، اون آدرس  

 اینجا رو بهم داد. 

کند و غمگین و پر از بغض، دوباره به  کمی مکث می 

 آید. حرف می 

 رم هستی! من دارم می   -

اینکه دهان    شود و قبل از نگاهم سوالی و متعجب می 

 گوید.  باز کنم، می 

 دارم میرم آلمان، برای همیشه!   -

 پرسم: گیرد و با بغض می دلم بیش از پیش می 

 تنها؟   -

 خندد. میان گریه می 

 نه، با شوهرم!   -

 تو مگه شوهر کردی؟!   -

دهد و دوباره  بندد، سر تکان می ای چشم می لحظه 

 پرسم: می 

 با کی؟ ِکی؟!   -

 یش! با فرید، چند ماه پ   -
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 زنم. کنم و لب می هایم را با پشت دست پاک می اشک 

 خوشبختی؟   -

خیلی! توی این بیست و یک سالی که از زندگیم    -

وقت به اندازه این چند ماه احساس  گذره، هیچ می 

 خوشبختی و آرامش نکردم... 

 دهد. کشد و ادامه می طوالنی آه می 

دونی توی این مدت چی کشیدم هستی، اگه فرید  نمی   -

دونه االن توی چه حال و روزی بودم.  نبود، خدا می 

 اصالً معلوم نبود االن زنده بودم یا مرده! 

 چرا؟ مگه چی شده بود؟!   -

کم  اون روزایی که تو ازم جدا شدی و تنهاتر شدم، کم   -

اینقدر غرق اعتیاد شدم که همه زندگیم شده بود مواد.  

خواستم و  فرید خیلی تالش کرد تا ترکم بده، اما من نمی 

راضی بودم به اون وضع و اون روش زندگی. اون هم  

که دید از پسم برنمیاد، رهام کرد و رفت پی  

زندگیش…؛ دانشگاه رو هم رسماً بوسیدم و گذاشتم  

 کنار! 

 
 ۱۸۸#پارت 
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پدر و مادرم که متوجه وضعیتم شدن، من و برگردوندن  

موندن و مثالً بهم  خونه و یه مدتی رو پیشم می 

کردند. اما به یک ماه نکشید که  و توجه می رسیدگی  

دوباره روز از نو و روزی از نو! دوباره صبح تا شب  

غرق کار شدن، فراموشم کردن و بازم من موندم و  

تنهایی! منم که توی اون مدت مواد و کنار نذاشته بودم  

کردم، به بهانه دانشگاه  و دور از چشمشون استفاده می 

بار دیگه کارم به جایی  ین دوباره برگشتم تهران و ا 

رسیده بود که همه نوع مواد و هرچیزی که به دستم  

کردم. شده بودم یه مفنگی  رسید رو استفاده می می 

 عیار! تمام 

از یه طرفم یه مشت گرگ، به خاطر پولم دورم جمع  

روز، هیزم آتیش جهنمی که واسه  شده بودن و روزبه 

تونن از  کردن تا ب خودم ساخته بودم رو بیشتر می 

 ضعف و اعتیادم سوءاستفاده کنند. 

دیگه واقعاً رو به مرگ بودم و چیزی ازم نمونده بود.  

هیچ امیدی به زندگی نداشتم، تا اینکه دوباره سر و  

بار به زور و من و برد کمپ و  کله فرید پیدا شد و این 

ترکم داد. حدود دو ماه اونجا بودم، دو ماهی که به  

یدم، اما بیرون که اومدم پاک  اندازه ده سال زجر کش 
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شدم، دیگه  پاک بودم و با اینکه گاهی وسوسه می 

 طرف مواد نرفتم. 

فرید که به قول خودش دوستم داشت و توی اون مدت  

دوری نتونسته بود فراموشم کنه، چشمش و به روی  

ی خبط و خطاهام بست و، این شد که با هم ازدواج  همه 

ه یه آدم دیگه بشم  کردیم. از همون روز قسم خوردم ک 

و تا پای جون دوسش داشته باشم و بهش وفادار  

بمونم. آخه کیه که اینقدر مرد باشه؟ اونم توی این  

مملکت و با وجود یه همچین فرهنگی؟! فرهنگی که به  

اش،  توجهی خانواده مهری و بی دختری که از روی بی 

هایی  و از بچگی و حماقت خودش؛ به همچین راه 

شه، انگ هرزگی میزنن! من قبول دارم  کشیده شده با 

 اشتباه کردم، اشتباهات خیلی بزرگی هم کردم! 

ولی چی میشه هستی؟ چی میشه به جای اینکه به  

همچین دخترایی که اکثرشون از کمبود محبت به  

هایی کشیده میشن، به جای اینکه به این  همچین راه 

شون کنیم و بشن آلت دست یه مشت گرگ  چشم نگاه 

 ز، بهشون کمک کنیم؟! با هوس 

فکر کن اگه فرید به داد من نرسیده بود، االن چه  

 بالهایی که به سرم نیومده بود؟ 

 کند. هایش را پاک می دهد و اشک نفسش را بیرون می 
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اش  دوسش دارم هستی؛ بیشتر از تموم دنیا! خانواده   -

گفتن  طردش کردن و چون من و گرفته، بهش می 

اون یه مرد واقعی و  غیرت! ولی از دید من،  بی 

اشون  باغیرته؛ نه اون کسایی که با تعصبات کورکورانه 

ادعای غیرت و مردونگی دارن! اون غیرت داره، که  

 پناه مثل من، تباه بشه. نذاشت زندگیه دختری بی 

قدر که اون و دوست دارم، به همون اندازه هم،  همون 

تونم بگم  از پدر و مادرم دلگیرم. با این حالم نمی 

زشون بدم میاد، ولی ازشون دلگیرم، اونقدر که  ا 

 شون برم، حتی برای آخرین بار! خوام به دیدن نمی 

 
 #آتش_جان 

 ۱۸۹#پارت 

 
قدر که اون و دوست دارم، به همون اندازه هم،  همون 

تونم بگم  از پدر و مادرم دلگیرم. ولی با این حالم نمی 

  ازشون بدم میاد، ولی ازشون دلگیرم، اونقدر که حتی 

شون برم، حتی برای آخرین بار!  خوام به دیدن نمی 

درِی  همه بدبختی و عذاب و دربه چون اونا باعث اون 

 من شدن. 
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وقت طعم داشتن یه پدر و مادر  که هیچ به خاطر این   

 واقعی و محبتشون رو نچشیدم... . 

تر گوش شده  زد و من، غمگین او غمگین حرف می 

 هایش. بودم برای درد و دل 

کردم و با  گفت و من خوب درکش می شق می او از ع 

همه حال خرابم، چقدر خوشحال بودم که پس از  

اش را عوض کرده و  ها، کتی راه و روش زندگی مدت 

 غرق خوشبختی شده بود. 

اشک ریختم و از خدا خواستم که من هم روزی برایش  

از عشق بگویم و از به عشق رسیدن؛ از خوشبختی  

در کنار سپهر به دستش    بگویم و آرامشی، که تنها 

 شود یا نه… ! دانستم، که نصیبم می آوردم و نمی می 

 
 *** 

 
هایم توسط مامان، به  با تکان مداوِم شانه و صدا زدن 

 سختی و آرام چشم باز کردم. 

 هستی باتوام، پاشو دیگه!   -

 آلود نگاهش کردم. به پهلو چرخیدم و خواب 

 بله مامان؟   -

 . پاشو بیا بابات کارت داره   -
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 هایم درهم رفتند و پتو را روی سرم کشیدم. اخم 

 حوصله ندارم مامان، ولم کن.   -

 پتو را از رویم کشید و نجوا کنان گفت: 

 پاشو هستی! اذیت نکن.   -

 نفسم را با حرص بیرون دادم و نشستم. 

 چیکارم داره آخه این وقت صبح؟   -

 دونم… نمی   -

 به طرف در به راه افتاد و ادامه داد. 

 خواد بره سر کار. اش. عجله داره، می زود ب   -

کمی بعد، پتو را عصبی از روی پاهایم کنار زدم و از  

 تخت پایین آمدم. 

حوصله از اتاق بیرون رفتم و متعجب و عصبی از  بی 

دیدن پیمان که بیرون از آشپزخانه، کنار اپن ایستاده و  

هایم دوباره در هم کشیده شدند.  پشتش به من بود، اخم 

گرد کردم و پس از اینکه شالم را  تاقم عقب به طرف ا 

روی سرم انداختم، دوباره برگشتم و از کنار او گذشتم  

و به آشپزخانه رفتم. آهسته و زیر لب، صبح بخیر گفتم  

 تر جواب شنیدم. و آهسته 

 
 #آتش_جان 

 ۱۹۰#پارت 
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میل،  کنار مامان که مقابل بابا نشسته و گرفته و بی 

که  ایستادم و قبل از این   مشغول خوردن صبحانه بودند 

 چیزی بگویم صدای آرام پیمان را شنیدم. 

 هستی برو آماده شو با هم بریم بیرون، کارت دارم.    -

ام بیش از پیش در هم رفت و با لحنی تند، جواب  چهره 

 دادم. 

 من جایی نمیام!   -

اش را روی میز گذاشت و خیره به آن  بابا لیوان چای 

 به حرف آمد. 

 شو باهاش برو! برو آماده    -

 ولی بابا خودت گفتی که حق ندارم هیچ کدومو ببینم!   -

از جایش برخاست و کتش را که از پشتی صندلی  

که آن را  آویزان کرده بود، برداشت و درحالی 

 پوشید، خیره در چشمانم، با تحکم گفت: می 

 گم برو!  بله! ولی االن، دارم بهت می   -

 برگرداندم.   دست به سینه شدم و با حرص رویم را 

 ولی من نمیرم!   -

که بابا چیزی بگوید، پیمان به طرف در به  قبل از این 

 راه افتاد و خطاب به من گفت: 

 توی ماشین منتظرتم!   -
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بیشتر از قبل عصبی شدم و با خروج او، بابا نیز؛ از  

آشپزخانه بیرون آمد. به طرف در رفت و من هم پشت  

 سرش قدمی برداشتم. 

 میرم، گفته باشم! بابا من جایی ن   -

 توجهی نکرد و ادامه دادم. 

ذارین؟ یا  حاال اگه سپهر بخواد باهاش برم، شما می   -

 اتون حق داره؟ فقط برادرزاده 

با اخم به طرفم برگشت. برای گفتن حرفی، چندبار  

االهللا” نفسش را  دهان باز و بسته کرد و با گفتن “الاله 

ا از روی  عصبی بیرون داد و به راه افتاد. کیفش ر 

جاکفشی برداشت و قبل از بیرون رفتن، با مکث به  

 طرفم برگشت. 

من هنوزم روی حرفم هستم، نه سپهر، نه پیمان!    -

 ولی االن آماده شو و باهاش برو. 

 اگه روی حرفت هستی، پس چرا باید باهاش برم؟   -

تر از قبل بست و درحالیکه سعی در  چشمانش را کالفه 

توجه سوالم، جواب  خیر و بی حفظ آرامشش داشت، با تا 

 داد. 

 زود باش، منتظره!   -

معطلی  ی هر حرفی را به من بدهد، بی آنکه اجازه و بی 

 از خانه بیرون رفت. 
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 #آتش_جان 

 ۱۹۱#پارت 

 
هایم را روی هم فشردم و با نگاهی به مامان، که  دندان 

هنوز پشت میز نشسته و مستاصل، سرش را میان  

یم را به زمین کوبیدم و  دستانش گرفته بود، عصبی پا 

 برای آماده شدن، به اتاقم رفتم… . 

 
 

سرم را به شیشه چسباندم و به خیابان خیس و آسمانی  

 که چون من، گرفته و ابری بود، چشم دوختم. 

کدام حتی یک  ای که به راه افتاده بودیم، هیچ از لحظه 

کلمه هم حرف نزده بودیم و برایم هم مهم نبود که به  

کردم که هرچه  شماری می م. فقط لحظه روی کجا می 

زودتر به خانه برگردم و باز هم به اتاقم و تنهایی و یاد  

 سپهر، پناه ببرم...! 

 
آیم. تکیه از صندلی  با توقف ماشین، به خودم می 

ی  شوم و صدای گرفته جا می گیرم و در جایم جابه می 

 شکند. پیمان، باالخره سکوت را می 
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 پیاده شو!   -

که پیاده شوم، نگاهی به بیرون و ساختمانی  قبل از این 

اندازم و، با دیدن تابلوی  ایم، می که مقابلش ایستاده 

ریزد و چون برق  سبز رنگ روی دیوار، دلم فرو می 

 زند. ها خشکم می گرفته 

 »دفتر رسمی ثبت ازدواج و طالق«  

شود. بغض  در دلم غوغا و در چشمانم طوفان به پا می 

چرخانم، که  م را به طرف اویی می کنم و ناباور، سر می 

کشد و طالقم  وقت دست از من نمی بارها گفته بود هیچ 

هایش  کنم. لبخندی تلخ بر لب دهد. خیره نگاهش می نمی 

 گوید: نشیند و می می 

خواستی از هم جدا شیم؟  چرا خشکت زده؟! مگه نمی   -

 خب پیاده شو دیگه! 

عش و صدای  ای مرت افتند و با چانه هایم به راه می اشک 

گرفته از بغضم، همچنان ناباور؛ نامش بر زبانم جاری  

 شود. می 

 پیمان!    -

شوند و پر  زمان با من، او نیز، چشمانش خیس می هم 

 آید. از بغض، به حرف می 

مهریت نسبت بهم، بازم خیلی دوستت  ی بی با همه   -

دارم هستی…؛ خیلی! اونقدر که دل کندن و گذشتن  
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مونه! فکرشم حتی  ندن می ازت، برام مثل جون ک 

تونم به زور پایبندت کنم،  کنه؛ ولی نمی ام می دیوونه 

 خوای که باشه! وقتی که دلت با من نیست و نمی 

 
 #آتش_جان 

 ۱۹۲#پارت 

 
من راضی به آزار دادن و اذیت کردنت نیستم و  

تونم تو رو با این حال و روز داغون و مریض  نمی 

و با هر کی و هر    ببینم. طالقت میدم، برو پی زندگیت 

 طور که راحتی و دلت خوشه، زندگی کن. 

لرزند و  هایش می فشارد، شانه چشمان خیسش را می 

تر از قبل  ای سکوت، با بغضی سنگین پس از لحظه 

 دهد: ادامه می 

ی طالق رو هم انجام دادم، توافقی از هم  کارای اولیه   -

 شیم که همه چی زودتر تموم بشه! جدا می 

زنم و صدای دردناک  آورم، زجه می دیگر تاب نمی 

ها بود برای  پیچد. منی که مدت ام در ماشین می گریه 

شمردم؛ اکنون  ها را می این روز و این اتفاق، لحظه 

پای پیاده شدن نداشتم و در جایم خشک شده بودم.  
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کند و  صدای لرزان و پر از غمش؛ دلم را خون می 

 زنم. دوباره صدایش می 

 پیمان؟!   -

دهد و بریده بریده و ملتمسانه به حرف  انم نمی گریه ام 

 آیم. می 

پیمان…، تورو خدا من و ببخش! تو رو…، خدا…    -

 ببخش منو پیمان، تورو خدا… 

تر از زهرش، دوباره به گوش  صدای گریان و لحِن تلخ 

 رسد. می 

تا همین چند روز پیشم خیلی از دستت عصبی بودم و    -

بدبختیام  ی این جریانات و  تو رو مقصر همه 

دونستم. ولی االن دیگه نه! چون نه من مقصرم، نه  می 

تو؛ مقصر یکی دیگه است، که هر دوی ما رو به این  

 روز نشوند!  

من دیگه هیچ ناراحتی از تو ندارم، من عاشقم، تو هم  

کنم. برو خیالت راحت  عاشقی! پس خوب درکت می 

 باشه... 

چرخد،  ام روی صورت گریانش می نگاه سرگشته 

کوبم  تاب روی پاهایم می کنم و بی هایم را مشت می ست د 

و دوباره صدایش میزنم. قلبم، توان تحمل اندوهش را  

خواهد و بیدار شدن و  ندارد و چقدر دلم، خواب می 
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ها را خواب پنداشتن، چقدر دلم، برگشتن به  ی این همه 

 خواهد و جبران کردن،  گذشته می 

واست و خالص  خ و چقدر دلم در آن لحظه، مردن می 

 شدن… . 

هایش، هرکدام خنجری  دهد و حرف او ادامه می 

 روند. قرارم فرو می شوند و در قلب بی زهرآگین می 

برو پی زندگی و خوشبختیت، برو هرجایی که    -

 دونی دلت خوشه! می 

شکند، برای دلی که من آن را شکانده بودم. به  دلم می 

های  دوزم و میان زجه صورت خیسش چشم می 

کنم، که چقدر دلم  امانم، احمقانه به این فکر می بی 

خواهد، خواهرانه در آغوشش بگیرم، بفشارمش و  می 

مرهم دردهایش شوم. مرهم زخمی که خود بر دلش  

نشانده بودم و واقعیت این بود که من، نمک بودم برای  

 زخم دلش، نه مرهم…! 

 ریزیم و هردو خیره به هم اشک می 

برادرانه دوستش دارم و دلم  دوزم به اویی که  چشم می 

ای شاهد اندوهش باشم، اما  خواهد، حتی لحظه نمی 

 آید...! کاری از دستم برنمی 

اش از نظرم  خورده ی شکست بندم و چهره چشم می 

خواهم، که هرچه زودتر،  شود و از خدا می پنهان می 
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مهر مرا از دلش بیرون کند و یادم را به فراموشی  

 بسپارد… . 

 
 *** 

 
 ان #آتش_ج 

 ۱۹۳#پارت 

 
 تمام شد! 

ی تلخ زندگِی  همه چیز بین من و پیمان تمام شد و قصه 

مان به پایان رسید، اما هنوز حواشی این  چندماهه 

 ی پر غصه، دست از سرمان برنداشته بود. قصه 

در تمام این چندروز، خود را در اتاق حبس کرده بودم  

ی بالیی که به سر پیمان آورده بودم، از همه  و غصه 

قدر که حتی سپهر را هم  ام کرده بود، آن دنیا زده 

 فراموش کرده بودم! 

بابا بزرگ و عمو اینها هنوز از چیزی خبر نداشتند و  

اش نداشت  بابا، توان گفتن این موضوع را به خانواده 

ها بود و  اش از فهمیدن آن ی ترس و نگرانی و همه 

شد و به هم خوردن  آشوبی که پس از آن به پا می 

 اشان. طه راب 
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چندروزی از طالق گذشته بود، که پیمان باالخره  

آنکه باور کنند، به  خودش همه چیز را گفت و آنها، بی 

مان شدند و چقدر تلخ و  محض فهمیدن راهی خانه 

فرسا گذشت، شبی که رسیدند و همه چیز برمال  طاقت 

 شد. 

عمو آمده بودند و پیمان  بابابزرگ اینها و عمو و زن 

زی که با هم به محضر رفته بودیم،  هم که از رو 

ی بابا رفته بود، خود  وسایلش را جمع کرده و از خانه 

را رسانده بود تا بار دیگر مرا شرمنده خوبی و  

 اش کند! مردانگی 

عمو و مادربزرگ، همه شوکه و غمگین و  عمو، زن 

حرف نشسته بودند و از طرف دیگر، بابابزرگ خانه  بی 

وی سرش گذاشته بود و، به  را با داد و فریادهایش ر 

معنای واقعی شکستم، قلبم هزار تکه شد، آن زمان که  

پیمانی که من نابودش کرده بودم، در برابر آن ترور  

ی  مانده شخصیتی وحشتناک از جانب بابابزرگ، ته 

غرورش هم بر باد رفت. اما او سکوت کرده بود، سر  

ی  همه آورد. خیره به او که  به زیر انداخته و دم برنمی 

باریدم و  وقفه می وجودش را غم گرفته بود، بی 

بابابزرگ نه تنها او، بلکه بابا را هم به باد توهین و  
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آنکه هنوز از اصل ماجرا و  تحقیر گرفته بود، بی 

 جریان من و سپهر خبر داشته داشته باشد. 

 
 #آتش_جان 

 ۱۹۴#پارت 

 
لحظاتی بعد، باالخره بابا دل را به دریا زد و این  

ع را هم به آنها گفت و هنوز حرفش تمام نشده  موضو 

بود که بابابزرگ، دستش را میان موهای خاکسترِی پر  

زده، دستور سکوت داد. از جا  پشتش فرو برد و بهت 

برخاست و او که هر لحظه رنگش بیشتر به سرخی و  

شد، به طرف من که کنار دیوار و کمی  سیاهی بدل می 

 آمد و مقابلم ایستاد. ها ایستاده بودم،  دورتر از آن 

زده خود را به دیوار چسباندم و چشم از  وحشت 

کردم آتش از آن  ی غضبناکش که احساس می چهره 

زند، گرفتم. با ترس، به دیوار چنگ انداختم و  زبانه می 

ی مامان کردم، که کنار  ام را روانه نگاه درمانده 

کردند. و سپس،  مادربزرگ نشسته و هردو گریه می 

به بابا چشم دوختم، که از جا برخاسته و آرام    ملتمسانه 

داشت و به لحظه  و نامطمئن به طرفمان قدم برمی 
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ی وجودم از غّرش خشمگین بابابزرگ  نکشید، که همه 

 به لرزه درآمد. 

 حیا؟! ی بی تو چه غلطی کردی دختره   -

با فک منقبض شده، به قصد سیلی زدن به من، دستش  

زدن، پیمان که کنار    را باال برد و در یک چشم بهم 

عمو نشسته بود، خود را به ما رساند و قبل از  زن 

فرود آمدن دست بابابزرگ روی صورتم، دستش را  

 گرفت و مانعش شد. 

 حق نداری بزنیش!   -

تر از قبل، دستش را از دست پیمان بیرون  خشمگین 

اش کوبید و او را به عقب هل  کشید. محکم به سینه 

 داد. 

 ایستی؟ هان؟! وی من می تو به چه حقی جل   -

سپس، او را کنار من به دیوار چسباند و فریادزنان،  

 داد. اش را گرفت و تکانش می یقه 

تو اگه غیرت داشتی زنتو دو دستی به یکی دیگه    -

دادی، که حاال بخوای واسه من ادعای مردونگی  نمی 

 کنی! 

و پیمان، باالخره سکوتش را شکست. زبان به دفاع از  

 اش در گوشم پیچید. صدای بلند و عصبی خود گشود و  
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اگه شما به اینکه من نخوام با کسی که دلش باهام    -

غیرتم!  غیرتی، آره؛ من بی گین بی نیست زندگی کنم می 

ی منه و  خوام با زنی زندگی کنم که توی خونه چون نمی 

دلش با یکی دیگه است! من هستی رو دوست دارم،  

و عذابش بدم، وقتی  تونم به زور نگهش دارم  ولی نمی 

خواد. این ازدواج از اولشم  دونم اون من و نمی که می 

دونستیم هستی راضی  اشتباه بود، وقتی که هممون می 

 نیست... 

هایش را روی هم فشرد و با  نفسش را بیرون داد، لب 

 بغض و عصبانیِت بیشتر ادامه داد. 

 
 #آتش_جان  

 ۱۹۵#پارت 

 
 
ن همه اینا رو از  دونی چیه بابا بزرگ؟ م اصالً می   -

بینم! اگه من و هستی به این روز افتادیم،  چشم شما می 

اگه این آبروریزی و بدبختیا پیش اومده، اگه من اول  

جوری شکست خورده و نابود شدم، همش  زندگیم این 

دونم، چون از  تقصیر شماست! من شما رو مقصر می 

وقتی که به یاد دارم و حتی قبل اینکه دست چپ و  
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و بشناسم، این شما بودین که مدام توی گوشم  راستم  

خوندین هستی، هستی، هستی! وگرنه من چه  می 

دونستم ازدواج  دونستم عشق و عاشقی چیه؟ چه می می 

 چیه؟ 

حال خراب و شکست امروز من، فقط و فقط، به خاطر  

زورگویی شماست. شمایی که دوست داشتی پسراتون  

ی کردین  با هم وصلت کنن، ما رو این وسط قربان 

ای به ما و احساساتمون توجه کنین  اینکه حتی ذره بی 

 خوایم یا نه! و ببینین خودمون می 

با دست به همگی، که حاال دورمان جمع شده بودند،  

 اشاره کرد. 

شماها ما رو بدبخت کردین. شما بزرگترا بودین که    -

ای بجز  ما رو به اینجا رسوندین. ازدواج اجباری نتیجه 

آخر حرف خودتون و به کرسی نشوندین و  این نداره!  

 اینم نتیجه خودخواهیتون! 

اش از شدت خشم، باال و پایین  بابابزرگ که سینه 

شد، با فریاِد »خفه شو«، دستش را باال آورد و  می 

چنان محکم به پیمان سیلی زد که من به جای او، نه  

 ام، بلکه قلبم هم آتش گرفت. تنها گونه 

چند قدم خود را به پیمان  عمو جیغ کشید و با  زن 

 رساند، دستش را جای سیلی گذاشت و با گریه نالید: 
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 مادرت بمیره!    -

دستم را مقابل دهانم گرفتم و خیره به پیماِن پر از  

فشرد و سعی در  هایش را روی هم می بغض؛ که لب 

کنترل عصبانیتش داشت، اشک ریختم و باز هم برای  

مرگ کردم و  بار در این روزها، آرزوی  هزارمین 

 خالص شدن از این کابوِس تمام نشدنی! 

 
 @zahra98mg 

 
 #آتش_جان  

   ۱۹۶#پارت 

 
 

بابا که کنار بابابزرگ ایستاده بود، نگاه غمگینش را  

 از پیمان گرفت و رو به او، به حرف آمد. 

ی احترامی که براتون قائلم، باید بگم که  بابا، با همه   -

به زور اونا رو وادار  حق با پیمانه! ما اشتباه کردیم که  

 به این ازدواج کردیم. 

ببین، هرکی هرچی میگه تو یکی حرف نزن که    -

خوام صداتو بشنوم! تو اگه مرد بودی، جلوی  نمی 

 ات نره شوهر کنه! اجازه گرفتی که بی دخترت و می 
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 بار، عمو خطاب به بابا گفت: و این 

عقلی کرد، اون اشتباه کرد؛ تو که  همایون، هستی بی   -

دونستی چرا چیزی به ما نگفتی؟ تو چرا گذاشتی  می 

 کار به اینجا برسه؟ 

دونستم، ِد آخه مگه  بابا به پیر، به پیغمبر؛ منم نمی   -

ام بدونم و کاری نکنم. منم شب عروسی فهمیدم  دیوونه 

که دیگه خیلی دیر شده بود. اگه عروسی به هم  

  رفت و خورد که آبرومون توی کل فامیل و آشنا می می 

 زدن. هایی که نمی مردم چه حرف 

 عمو فریاد زد. 

ی من  به درک! گور پدر حرف مردم! عوضش بچه   -

شد،  کشید. دیگه بدتر از این که نمی این همه عذاب نمی 

کنی همین االن مردم بفهمن طالق گرفتن،  فکر می 

 چیزی نمیگن و حرف در نمیارن؟ 

بابا مستاصل و درمانده، قدمی به عقب برداشت و به  

 دیوار تکیه داد. 

حق با شماست. من اشتباه کردم، غلط کردم! االنم    -

که  واقعاً کاری برای جبران از دستم برنمیاد، جز این 

 خواهم! بگم از همتون معذرت می 

 بابابزرگ دوباره فریاد زد . 
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همین؟ اشتباه کردی و تموم؟! این اشتباه تو و کار    -

باد میده.    ی من و به دخترت آبروی چندین و چند ساله 

خوای سر و تهش و هم  خواهی می حاال با یه معذرت 

 بیاری؟ 

 و بدون مکث، این بار به مامان رو کرد. 

دختر من شرم و حیا نداشت، برادر توام چشم و رو    -

ی  اجازه فهمید که نباید دختر مردم و بی نداشت؟! نمی 

 صاحبش عقد کنه؟ 

 
 @zahra98mg 

 
 #آتش_جان  

 ۱۹۷#پارت 

 
 

 مامان نگاه کردم و او پر از بغض لب زد:   شرمگین، به 

کنین،  باباجون قضیه اینجوری نیست که شما فکر می   -

 او… 

 بابابزرگ میان حرفش آمد. 
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پس چجوریه؟ هان؟ نکنه مخفیانه صیغه کردن شاخ    -

دونستیم؟ یا نکنه از نظر شما عیب  و دم داره و ما نمی 

 نیست این غلطی که کردن؟ 

 به طرف بابا چرخید. 

ها از کدوم ابر،  ی این بدبختی فهمیدم که همه اید می ب   -

باره! از همون وقتی که  بارون شده و روی سرمون می 

دخترت و فرستادی خونه مردم درس بخونه و شروع  

خواد، باید حدس  کرد به جفتک انداختن که پیمان و نمی 

زدم که جریان چیه و همه چی زیر سر اون پسره  می 

اومد خونتون و آوردینش باغ؛  است. از همون وقتی که  

ها و دور هستی چرخیدناش، بو برده بودم که  از نگاه 

 یه چیزی این وسط طبیعی نیست. 

 دستش را روی سینه بابا کوبید. 

توأم با اونا دست به یکی کردی که دخترت و از    -

 پیمان بگیری و بدی به اون، آره؟ا 

بابا خسته و کالفه، دستی به صورت بدون ریشش  

 و نفسش را بیرون داد. کشید  

نه بابا؛ این بدبختیا رو فقط خودمون واسه خودمون    -

ان،  ساختیم و ربطی به کسی نداره. اونا فقط دو تا بچه 

که از روی خامی و جوونی این کار و کردن، چون  

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

تحت فشار ما بودن. اینم بگم که دختر من، از پیمان  

 شه! جدا شد، ولی مطمئن باشین که مال اونم نمی 

 بابابزرگ با پوزخند جواب داد. 

کنی و کارشو توجیه  چه خوبم ازش حمایت می   -

کنی! تو گفتی و منم باور کردم، که دخترت مال اون  می 

 نمیشه! 

 اش را گرفت. دوباره به طرف پیمان برگشت و یقه 

شون گوش کردی و طالقش  توی احمق چرا به حرف   -

هر    تر نداری که سر خود دادی؟ اصالً مگه تو بزرگ 

 کنی؟! خوای می غلطی که می 

 پیمان پوزخند زد. 

 
 @zahra98mg 

 
 #آتش_جان  

   ۱۹۸#پارت 

 
 
دید شما بزرگترا بود و  چرا، دارم. ازدواجم به صالح   -

 این عاقبتش شد، وای به حال طالقم! 

 بابابزرگ بلندتر فریاد زد و تکانش داد. 
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عرضه! تو اگه یه جو غیرت داشتی،  خفه شو! بی   -

 ..  زنتو ازت. 

عمو، عصبی به طرفش قدمی برداشت، او را از پیمان  

 جدا کرد و صدایش را باال برد. 

کنم دست از سر این بچه بردار، ولش  بابا خواهش می   -

کن دیگه! ِد راست میگه، همش تقصیر ماست که  

 بریدیم و دوختیم و تنشون کردیم. 

پیمان به اصرار ما، اشتباه عاشق شد و هستی خطا  

ر اینکه ما به جاشون تصمیم گرفتیم،  کرد، به خاط 

بدون اینکه واسه خودشون و شخصیتشون ارزش قائل  

 باشیم. 

ای از عصبانیتش کاسته نشده  بابابزرگ که حتی ذره 

 آمد، گفت: بود و صدایش پایین نمی 

مونین تو  تون می چشمم روشن! خوب امشب همه   -

روی من! از دم تخم کفتر خوردین و زبون درآوردین!  

ها سر من شکسته شد  ی کاسه کوزه اال دیگه همه پس ح 

 و من مقصر شدم؟ 

 از ما فاصله گرفت. 

ی  دونم کدوم احمقی گفته که چاقو دسته من نمی   -

بره! یه عمر بچه بزرگ کن و سنگشون و  خودشو نمی 
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هاشون بمونن تو روت،  به سینه بزن، حاال با توله 

 جوابتو بدن و سنگ رو یخت کنن! 

مان چرخاند و با  تک را به طرف تک اش  انگشت اشاره 

ای که هر لحظه  لحنی عصبی و دلخور، و صدای خسته 

 تر میشد، ادامه داد. آهسته 

همتون از چشمم افتادین، از این لحظه به بعد،    -

 همتون واسم مردین و من دیگه پسر ندارم من! 

 و مادربزرگ را خطاب قرار داد. 

 موندن و ندارم. جا  راه بیفت، بریم که دیگه تحمل این    -

 
 @zahra98mg 

 
 #آتش_جان  

 ۱۹۹#پارت 

 
 مادربزرگ از ما فاصله گرفت و به طرفش رفت. 

 هنوز از راه نرسیده کجا بریم؟   -

 زود باش بهت میگم، راه بیفت!   -

مادربزرگ رویش را برگرداند و دستش را در هوا پرت  

 کرد. 

 خوای خودت برو. من جایی نمیام، می   -
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رگ بود، که دیوارهای خانه را هم  و این فریاد بابا بز 

 از ترس لرزاند. 

 هات! به درک! بمون ور دل بچه   -

سپس، به سرعت و عصبی از خانه خارج شد و  

 مادربزرگ، نگران به طرف عمو آمد. 

هاتف برو جلوشو بگیر، حالش خوب نیست،    -

 ترسم یه بالیی سرش بیاد. می 

 عمو عصبی و کالفه جواب داد. 

تونه باهاش حرف بزنه  ن کسی می مامان به نظرت اال   -

 شه. یا جلوشو بگیره؟! بزار بره، چیزیش نمی 

 مادربزرگ پشت دستش زد و متعجب نگاهش کرد. 

ترسم خدایی نکرده تصادف  یعنی چی بزار بره؟! می   -

 کنه. 

شه. شما هم راه بیفتین، خودمونم  نترس چیزیش نمی   -

 میریم. 

خوای  می   من میگم برو جلوی بابات و بگیر، خودتم   -

بری؟ خسته و عصبی راه بیفتین تو جاده یه بالیی به  

 سرتون بیاد؟! 

 عمو و پیمان نگاه کرد. توجه به زن عمو، بی 

 زود باشین.   -

 و به طرف در به راه افتاد. 
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 گم! هاتف؛ صبر کن بهت می   -

با صدای بلند و عصبی مادربزرگ، عمو ایستاد،  

 عصبی به طرفش برگشت و او ادامه داد. 

ذارم. همین جا  کس جایی نمیره! یعنی من نمی یچ ه   -

افتیم. الاقل بزارین فقط  مونین، فردا صبح راه می می 

نگرون باباتون باشم. االنم همه چیو تموم کنین. بسه  دل 

 دیگه همه چی تموم شد و رفت! 

عمو کالفه نفسش را بیرون داد و به دیوار تکیه داد.  

ه کنار  خانه در سکوت محض فرو رفت و من؛ خست 

دیوار سر خوردم، روی زمین نشستم و پاهایم را در  

آغوش گرفتم. سرم را به میز تلفنی که کنارم بود،  

چسباندم و خیره به پیمان، که دستانش را پشتش  

گذاشته و خیره به سقف، به دیوار تکیه داده بود، دعا  

کردم و از ته دل از خدا خواستم، که هر دوی ما را  

 امش برساند… . هرچه زودتر، به آر 

 
 #آتش_جان  

 ۲۰۰#پارت 

 
گذشت و بابا، به خاطر  چند روزی از آن شب تلخ می 

اش، آن قدر عصبی  اش با خانواده بهم خوردن رابطه 
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کس جرات حرف زدن با او را نداشت و از  بود، که هیچ 

طرفی سپهر، پایش را در یک کفش کرده بود که هر  

و مامان، به    چه زودتر به خواستگاری بیایند. باباجون 

اجبار وادارش کرده بودند، تا صبر کند و حال بابا کمی  

راه شود. اما او بیشتر از یک هفته دوام نیاورد و  روبه 

مان فرستاد و طولی نکشید  باالخره باباجون را به خانه 

که بابا، او را ناکام برگرداند و همچنان بر این  

گذاشت  اش، که چون از پیمان جدا شده بودم، نمی عقیده 

 کرد! با سپهر هم ازدواج کنم، به شدت پافشاری می 

تر از همیشه بود و با این فکر، که  من نیز، حالم خراب 

بابا واقعاً مانع رسیدن من و سپهر به هم شود، تمام  

دیدم. قلبم  لرزید و مرگ را پیش رویم می وجودم می 

روز  بیشتر از همیشه به درد آمده بود و روزبه 

 شدم. تر از قبل می حوصله تر و بی ضعیف 

باباجون، دایی سعید، و مامان؛ همه مدام با بابا حرف  

زدند و سعی در قانع کردنش داشتند، اما او به  می 

رفت و شبی که برای چندمین بار،  وجه زیر بار نمی هیچ 

باباجون را جواب کرد، من نیز به اتاقم رفتم، در را قفل  

با کسی حرف  کردم و یک روز تمام بیرون نیامدم.  

ای آب هم  زدم و در تمام آن مدت، حتی قطره نمی 

نخوردم. بابا هم که حال خراب و بیماری و اعتصاب  
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غذای مرا دید، برخالف میلش، باالخره کوتاه آمد و به  

ناچار رضایتش را اعالم کرد و من، آن شب روح در  

تنم دمیده شد و جان تازه گرفتم، که باباجون و سپهر با  

 مان آمدند. ینی به قصد خواستگاری به خانه گل و شیر 

به وجد آمده بودم و از شعف و خوشی، روی پاهایم بند  

ای که پا به خانه گذاشته بودند، به  نبودم و از لحظه 

سپهری چشم دوخته بودم، که نزدیک سه ماه میشد او  

هایش را  را ندیده بودم و چه حریصانه، نگاهم زیبایی 

 بلعید! می 

اوت به جمعی که برای به هم پیوستن ما  تف هر دو، بی 

آنکه بدانیم چه  ی هم بودیم، بی گرد آمده بودند، خیره 

شنیدند. روبروی هم نشسته و  گفتند و چه می می 

ای با هم حرف بزنیم، با اشک شوقی  آنکه حتی کلمه بی 

صبرانه؛ منتظر  که چشمانمان را برق انداخته بود، بی 

 روزهای با هم بودنمان بودیم…! 

 
ام را پس  آن شب پس از چند ماه، بابا باالخره گوشی 

داد و باز هم من و سپهر، تا صبح خواب به چشمان  

 قرارمان نیامد. بی 

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

قرار گذاشته بودیم که فردای آن روز را با هم بگذرانیم  

آنکه  ی شب نشستم، بی تابانه به بدرقه و من؛ چه بی 

 ای چشم روی هم بگذارم... . حتی لحظه 

 آتش جان: 

 #آتش_جان  

 ۲۰۱#پارت 

 
صبح هنگام، قبل از رفتن بابا به سر کار، از اتاق  

ام را از  بیرون آمدم و قضیه را به مامان گفتم تا اجازه 

او بگیرد. دوباره به اتاق برگشتم و در تمام آن لحظات،  

کردم. گوش تیز  قرار، طول و عرض اتاق را طی می بی 

ابا قصد رفتن  کرده بودم و کمتر از یک ساعت بعد که ب 

کرد، فوراً از بیرون آمدم و به او که در حال پوشیدن  

و    ای بعد، نگاه سوالی هایش بود نگاه کردم. لحظه کفش 

نگرانم را به مامان که کنارش ایستاده بود کشاندم و  

 بالفاصله از بابا پرسید: 

 نگفتی همایون، باالخره هستی بره بیرون یا نه؟!   -

رفت. خیره مرا نگاه کرد و  کیفش را از دست مامان گ 

لحظاتی بعد، نگاهی که هیچ حسی از آن دریافت  

حرف، از خانه خارج شد.  کردم را گرفت و بی نمی 

زده  مامان در را بست و با خنده به طرفم برگشت. ذوق 
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جیغ آرامی کشیدم و فوراً به طرفش دویدم. در  

آغوشش گرفتم، فشردمش، بوسیدمش، و موهایش را  

خوشحال بودم، آنقدر خوشحال که    به هم ریختم! 

 گنجید...! ای نمی حجمش؛ در هیچ واژه 

دانم خود را چگونه به  ساعتی بعد که سپهر آمد، نمی 

بیرون رساندم. در را باز کردم، ماشینش را مقابل در  

دیدم و پیش از اینکه پایم را از خانه بیرون بگذارم،  

 ای رز قرمز مقابل صورتم نمایان شد. شاخه 

یش از پیش از خوشی فروریخت و با شنیدن  دلم ب 

ها، از زمین  صدایش با آن لحن عاشقانه پس از مدت 

 کنده شدم و خود را میان ابرها یافتم. 

 ی زندگیم! تقدیم به عزیزترینم، به همه   -

از شدت شوق، اشک در چشمانم نشست و خنده بر  

 هایم؛ و او ادامه داد. لب 

ل زیره به کرمون  البته که گل واسه شما آوردن، مث   -

مونه! ولی خب دیگه…، کاریه که از دستم  بردن می 

 برمیاد! 

 گل را از دستش گرفتم، اما نگاهم را از چشمانش نه! 

کشتِی دلم، غرق نگاه پر از احساسش شد و امان از  

 چشمانی، که توان حرف زدن را از من گرفته بودند. 

 بریم؟   -
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شین  با تاخیر، سر تکان دادم و قدمی به طرف ما 

برداشت، در را برایم باز کرد و نشستم. کنارم که جای  

هایم  گرفت، پیش از حرکت، به طرفش چرخیدم و اشک 

 جاری شدند. 

 بینم! شه؛ نکنه دارم خواب می سپهر… باورم نمی   -

 او هم چشمانش بارانی شدند و لب زد. 

شه هستی! نزدیک دو ساله که از هم  منم باورم نمی   -

کردم که نکنه دارم  خود صبح فکر می دور بودیم. منم تا  

 بینم. خواب می 

ای کور  نگاه خیسمان، حریصانه به هم گره خورد، گره 

و باز نشدنی! و دوباره، صدایش روحم را نواخت و به  

 جایی فراتر از ابرها کشاندم. 

 دوِست دارم عزیزم، خیلی دوست دارم؛ خیلی!   -

 هایم با شدت بیشتری باریدند. اشک 

دارم، بیشتر از اون چیزی که فکرشو  منم دوست    -

 بکنی! 

تابش  کالفه نگاهی به بیرون انداخت و دوباره نگاه بی 

 ی چشمانم کرد. را روانه 

 خوام با هم تنها باشیم. بریم خونه؟ می   -

 متعجب پرسیدم. 

 خونه ما؟!   -
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 ی ما! نه، خونه   -

 میان گریه خندیدم. 

 دیوونه شدی سپهر؟   -

ی  وقته دیوونه شدم، دیوونه آره، تازه فهمیدی؟ خیلی    -

 تو! 

 
 #آتش_جان  

 ۲۰۲#پارت 

 
نگاه خیسمان، حریصانه به هم گره خورد، گرهی کور  

 و باز نشدنی! و دوباره صدایش روحم را نواخت. 

 دوستت دارم عزیزم، خیلی دوستت دارم؛ خیلی!   -

 هایم با شدت بیشتر باریدند. اشک 

شو  چیزی که فکر منم دوستت دارم، بیشتر از اون   -

 بکنی! 

تابش  کالفه نگاهی به بیرون انداخت و دوباره نگاه بی 

 ی چشمانم کرد. را روانه 

 خوام با هم تنها باشیم. بریم خونه؟ می   -

 متعجب پرسیدم. 

 خونه ما؟!   -

 ی ما! نه، خونه   -
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 میان گریه خندیدم. 

 دیوونه شدی سپهر؟ -

ی  آره، تازه فهمیدی؟ خیلی وقته دیوونه شدم، دیوونه   -

 تو!  

 خندیدم و دوباره گفت: 

 بریم؟   -

کشم، بابامم فکر  نه سپهر، از باباجون خجالت می   -

 نکنم راضی باشه، بفهمه ممکنه شر بشه. 

 نفسش را با حرص بیرون داد. 

اَی که این بابات چقدر منو حرص داده. حیف که    -

 پدرزن و احترامش واجب، وگرنه… 

 میان حرفش آمدم. 

 وگرنه چی؟!   -

 ه ادا کرد و با خنده گفت: »وگرنه« را کشید 

 مخلصشم هستم!   -

خندیدم و نگاه پر از مهرم را به سختی از او گرفتم و  

گیر را پایین آوردم و با نگاه به آینه،  ، آفتاب چرخیدم 

صورت خیسم را پاک کردم و به گودی چشمانم دست  

 کشیدم. 

سپهر عجب عروس و دومادی! روی هم رفته صد    -

 شیم. کیلو نمی 
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 کرد، ماشین را روشن کرد. که مرا نگاه می در حالی  

نگران نباش، من که با دیدن تو ضعف و مریضی و    -

افسردگی و همه چی یادم رفت، همین االنشم دو کیلو  

اضافه کردم، تا آخر هفته که دیگر اضافه وزن هم  

 گیرم. می 

به راه افتاد و من، با خنده سرم را به صندلی تکیه دادم  

 شدم…!   و دوباره غرق نگاهش 

 
تمام طول روز را دست در دست هم گذراندیم و به  

ی روزهایی که از هم دور بودیم، یکدیگر  ی همه اندازه 

 را نگاه کردیم و حرف زدیم. 

 
 #آتش_جان  

 ۲۰۳#پارت 

 
مان به دربند رفتیم و  نزدیک غروب به یاد اولین تفریح 

اش، با  توجه به آن سرمای وحشتناک زمستانی بی 

شب را گذراندیم و باز هم در راه    های گرممان دل 

بازگشت و قبل از رسیدن به خانه، سپهر ماشین را در  

 ای تاریک و خلوت کشاند… . کوچه 
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حریصانه خود را به طرفم کشاند و مشغول بوسیدنم شد  

ها به کامم  هایش را پس از مدت و بار دیگر، شهد لب 

جای صورتم را  کشاند. در آغوشش فرو رفتم و جای 

هایی از جنس  اران کرد، عمیق و طوالنی، بوسه بوسه ب 

تنگی؛ همراه با نجوای آرام دوستت  عشق و دل 

 رسید. هایش به گوش می دارمش، که از میان بوسه 

اش گذاشتم و  باز هم به گریه افتادم. سرم را روی سینه 

کردم که هنوز هست  با هر تپش قلبش، خدا را شکر می 

 و به من تعلق دارد! 

ف یک مرد، همان »دوستت دارم«  و شعرترین حر 

ای  است. در آن نیمه شبی که تکیه بر بازویش خوابیده 

 و همزمان با مرتب کردن موهایت به زبان می آورد. 

ی ”دوست دارم” همراه با نوازش موهایم،  با زمزمه 

ها؛ غرق آغوشش به  بوسیدم و پس از مدت وقفه می بی 

وختم که  قرار، چشم به راه روزی د آرامش رسیدم و بی 

قرار با هم یکی شدنمان را گذاشته بودیم. جشن عقدی  

ها و  که به خاطر مساعد نبودن شرایط فعلی خانواده 

ی بیش از حد سپهر، قرار شده بود آخر همین  عجله 

 هفته، خیلی مختصر در محضر برگزار شود…! 

ای شدم که  شنبه تابانه چشم به راه پنج و چه بی 

 شد… . م می ا شک، بهترین روز زندگی بی 
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 *** 

 
 #آتش_جان  

 ۲۰۴#پارت 

 
 

ی زیبای عقدمان گرفتم و با لبخند، به  چشم از سفره 

سپهر که کنارم نشسته و ”حامی”، پسر پنج، شش  

های سرخ  ی دایی سینا را در آغوش گرفته و لپ ماهه 

قرار به  فشرد، نگاه کردم و سپس، بی و سفیدش را می 

اش، عدد  عقربه   ساعتی که روی دیوار مقابلمان بود و 

‘’شش” را نشانه رفته بود، چشم دوختم و هنوز  

نگاهم را از آن نگرفته، زنگ محضر به صدا درآمد و  

ها، با خوشحالی رو به سپهر  با دیدن خاله مریم این 

 کردم. 

 سپهر باالخره اومدن!   -

سرش را به طرف در چرخاند، حامی را به دایی سینا  

دو با خنده    که کنارش ایستاده بود سپرد و هر 

 برخاستیم. 
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ی در ایستاده و مشغول  خاله قبل از بقیه، که در آستانه 

صحبت با بابا و مامان بودند، به طرفمان آمد و پس از  

رفتند به  تبریک، با چشمانی که رو به خیسی می 

 هردویمان نگاه کرد. 

خوام واقعاً! اون شب  من از هردوتون معذرت می   -

نفهمیدم چی دارم میگم.  حالم خوب نبود، عصبی بودم  

 ببخشید! 

 سپهر خم شد و در آغوشش گرفت. 

خوام عزیزم. منم به تو  منم از تو معذرت می   -

 احترامی کردم! بی 

خاله به گریه افتاد، کمی بعد مرا هم در آغوش گرفت،  

 خواهی کرد و تبریک گفت. و باز هم معذرت 

لحظاتی بعد که عاقد اعالم آمادگی کرد، همگی نشستیم  

ی  پس از باطل کردن صیغه؛ شروع به خواندن خطبه و  

 عقد کرد. 

الرحیم؛ دوشیزه خانم، غزل صارمی  الرحمن هللا بسم   -

فرزند همایون، آیا وکیلم با مهر و صداق معلوم، شما  

را به عقد دائم آقای سپهر واحدی، فرزند محمد در  

 بیاورم؟ آیا وکیلم؟  

بم از اعماق  ای توان صبر داشته باشم، قل آنکه لحظه بی 

 وجودم به صدا درآمد. 
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 بله!   -

و همه    بار اول بله را گفتم. عاقد خندید و تبریک گفت 

صلوات فرستادند. با سنگینِی نگاه سپهر، سر چرخاندم  

و نگاهم را به او که با لبخند و ابروی باال رفته نگاهم  

کرد، کشاندم. اشک در چشمانم نشست و آنقدر  می 

خواستم اگر  کرد، که می اد می دوست داشتنش در من بید 

 شده او را، حتی یک لحظه زودتر و بیشتر داشته باشم! 

 
 #آتش_جان  

 ۲۰۵#پارت 

 
 

ها را به دست  خطبه خوانده شد. در حضور جمع، حلقه 

یکدیگر کردیم و دیگر همه چیز تمام شد. دیگر مال هم  

دانستند، شرعی، قانونی و قلبی؛  بودیم و همه هم می 

 اضطراب! و بی   کاری بی پنهان 

 
از محضر که بیرون آمدیم، مستقیم به رستوران رفتیم  

هایشان رفتند و  و پس از صرف شام، همگی به خانه 

باباجون نیز، برای اینکه ما در خانه راحت باشیم به  

ی دایی سعید رفت و من و سپهر هم باالخره پا به  خانه 
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ای گذاشتیم، که آغازگر یک عمر، زندگِی  خانه 

 ن بود. مشترکما 

حرف قدم  داخل که شدیم، چراغ را روشن کردیم و بی 

ی راهرو ایستادیم و سپهر دستش  برداشتیم. در آستانه 

هایم حلقه کرد. سرم را بوسید و در همان  را دور شانه 

 حرف، لحظاتی را به خانه نگاه کردیم.  حالت و بی 

از آغوشش بیرون آمدم، به پذیرایی رفتم و دور خودم  

ق آن روزها شدم و خیره به جای جای  چرخیدم، غر 

 خانه، با لبخند به حرف آمدم. 

چه روزایی رو توی این خونه گذروندیم سپهر،    -

 یادته؟ 

صدایش را که نشنیدم، برگشتم و به او که پشت به من،  

دستش را دور ستون ورودی آشپزخانه حلقه کرده بود  

نگاه کردم. سر در گریبان برده بود و لرزش  

دلم را به درد آورد. با دلهره به طرفش پا  هایش  شانه 

 تند کردم، کنارش ایستادم و دستم را به بازویش گرفتم. 

 چته سپهر؟   -

مقابلش ایستادم، دسته گلی از رزهای سرخ، که دستم  

 بود را روی اپن گذاشتم و دوباره پرسیدم: 

 کنی سپهر؟ چته؟! چرا گریه می   -

 اال آوردم. اش گذاشتم و سرش را ب دستم را زیر چانه 
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 شم، خب بگو دیگه! دارم نگران می   -

 نفس عمیقی کشید و آهش را از سینه بیرون داد. 

 
 #آتش_جان  

 ۲۰۶#پارت 

 
مامان چقدر دوست داشت عروسی منو ببینه، چقدر    -

 اصرار داشت؛ آخرشم ندید! 

ها و شنیدن لحن غمگینش آتش  دلم از دیدن اشک 

 گرفت و اشک در چشمانم جمع شد. 

 کنم! کن سپهر، خواهش می گریه ن   -

 نگاه خیسش را در آشپزخانه چرخاند و گرفته لب زد: 

 چقدر دلم براش تنگ شده!   -

کنم؛ ولی تو رو خدا  بهت حق میدم عزیزم، درکت می   -

گریه نکن دیگه! دلم می گیره ها، مثال امشب  

 مونه! عروسی 

اش  سرش را آرام تکان داد و کمی بعد، سعی کرد گریه 

. صاف ایستاد و دستی به صورتش کشید،  را کنترل کند 

به آشپزخانه رفت و پس از خوردن لیوانی آب، به  

 طرفم برگشت و به سینک تکیه داد. 

 هستی من گشنمه!   -
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 با خنده به طرفش رفتم. 

 بیا منو بخور!   -

 لبخند زد. 

 تو رو که به وقتش! ولی االن واقعاً گشنمه.   -

 تازه شام خوردیم ها!   -

اشتم، چیزی نخوردم. تو از ذوق  من که اشتها ند   -

رسیدن به من اشتهات باز شده بود و همش سرت توی  

 بشقاب بود. 

خب چیکار کنم که تو از خوشحالِی رسیدن به من،    -

 خواستی توام شام بخوری!  توی شوک بودی؟ می 

 با لبخند به طرف یخچال رفت. 

 آره خب، حق با توئه!   -

بیرون کشید و  در یخچال را باز کرد و ظرف کوچکی را  

 درش را باز کرد. 

سبزی، اینو دیروز نیلو آورده، خیلی  به قرمه به   -

 خوشمزه اس، گرمش کن بخوریم! 

 متعجب نگاهش کردم. 

 سپهر االن وقت غذا خوردِن یا خواب؟!   -

دستش را باال آورد و نگاهی به ساعتش انداخت و  

 سپس با لبخند نگاهم کرد. 
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اعت نه واسه خوابیدن  دونم س واال تا جایی که من می   -

دونم تو چرا اینقدر عجله  خیلی زوده، دیگه حاال نمی 

داری! زشته بابا اینقدر هول نباش، اونم از محضر که  

بار اول بله رو گفتی؛ خیالت راحت بابا، به خدا من  

 جایی نمیرم! 

کردم جلویش را بگیرم  با حرص و لبخندی که سعی می 

 گفتم: 

خوام گردگیری  ارم. تازه می اتفاقاً من اصالً عجله ند   -

کنم، بعدشم جارو بزنم، کلی کار دارم. من واسه خودت  

 ای. میگم که خسته 

 نفسش را بیرون داد و ظرف غذا را روی میز گذاشت! 

 
 #آتش_جان  

 ۲۰۷#پارت 

 
خسته که نیستم، ولی خب، پس این باشه واسه بعد،    -

ام شد. من میرم بخوابم توام به  شاید نصف شب گشنه 

 ات برس، فقط سر و صدا نکن. کار 

از آشپزخانه بیرون رفت. به دنبالش رفتم و نرسیده به  

اتاقش، ایستادم و به او پشت کردم. شالم را از سر  
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کشیدم و با حرص نفسم را بیرون دادم. خندیدم و من؛  

 وار دوست داشتم! هایش را هم، دیوانه حتی اذیت کردن 

ایش زیر پاها  ه به لحظه نکشید که با قرار گرفتن دست 

هایم، از زمین جدا شده و به آغوشش کشیده  و شانه 

 شدم. 

 هایم را دور گردنش حلقه کردم.  هینی کشیدم و دست 

 وای سپهر ترسیدم.   -

هایم را بست و همان طور  حرف، لب صدا خندید و بی بی 

 رفت مشغول بوسیدنم شد. که به طرف اتاق می 

خل شد و مقابل  در نیمه باز اتاق را با پا باز کرد، دا 

تخت ایستاد. دست از بوسیدنم کشید و با نگاهی به  

 تخت، نگاهم کرد و به حرف آمد. 

 ام! هستی من واقعاً شرمنده   -

 متعجب پرسیدم: 

 چرا؟!   -

یه جشن درست و حسابی که واست نگرفتم هیچ،    -

حتی تختم نداریم که روش بخوابیم! اینقدر این چند  

م نبود. قول میدم همین  روز سرم گرم بود که اصالً یاد 

 فردا بریم تخت بگیریم. 

از آغوشش بیرون آمدم و کنارش ایستادم. با نگاهی به  

 تخت خندیدم و موهایم را پشت گوشم زدم. 
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جوری خیلی بهتره، دو  عب نداره سپهر، اتفاقاً این   -

خوایم،  خوابیم! تخت دو نفره هم اصالً نمی طبقه می 

 خوابیم! همیشه همینجوری می 

 طمئنی؟! م   -

خوابیم، خیلی هم  آره! شب تا صبح چسبیده به هم می   -

 عاشقانه است. 

 هایش را ریز کرد. پشت گوشش را خاراند و چشم 

ات  آره خب، خوبه عاشقانه بخوابیم. ولی االن کله   -

فهمی، این توی بغل خوابیدن و چسبیده به هم  داغه نمی 

و ماچ و بوسه و رمانتیک بازیا، همش واسه پنج  

قه است، بعدش تا پشتتو به طرف نکنی اصالً  دقی 

بره! بعدشم یه شب که از تخت افتادی پایین  خوابت نمی 

 افته! و پخش شدی کف اتاق، عاشقی از سرت می 

 با خنده چشم غره رفتم. 

 احساسی سپهر! مزه و بی خیلی بی   -

بلندتر خندید. کتش را درآورد و آن را پای دیوار، روی  

 زمین انداخت. 

 گم؟ روغ می مگه د   -

 دست به سینه شدم و رویم را برگرداندم. 

طور شد همین  نه راست میگی اتفاقاً! حاال که این   -

 امشب باید بری واسم تخت بخری! 
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 #آتش_جان  

 ۲۰۸#پارت 

 
بلند خندید و در آغوشم گرفت، روی تخت انداختم و  

 رویم خیمه زد. 

خوابیم تا  حاال یه امشب و به خاطر تو دو طبقه می   -

شه، اصالً بخوای نخوای امشب و باید  بینیم چی می ب 

 اینجوری بخوابیم! 

ام را آرام بوسید و  هایم را بستم. چانه با خنده، چشم 

 عاشقانه لب زد. 

 خیلی دوستت دارم عزیز دلم!   -

چشم باز کردم و غرق چشمان پر از احساسش شدم.  

تمام دنیا را به فراموشی سپردم و انگار که در جهانم  

کس جز او نبود. کنار گوشم را بوسید و  ز و هیچ چی هیچ 

 بار دیگر، دوستت دارمش دلم را لرزاند. 

هایم درگیر شدند و دوباره،  هایش، باز هم با لب لب 

های وجودم خواستنش را  تک سلول چشم بستم و تک 

 فریاد زدند… . 
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با صدای زنگ گوشی سپهر، چشمانم از هم باز شدند و  

خوابش، دلم فرو ریخت و    ی غرق در با دیدن چهره 

چقدر خوشحال بودم که صبحم را با دیدن صورت چون  

کردم. باز هم گوشی به صدا درآمد و  ماهش، آغاز می 

به ناچار دستان سپهر را از دورم باز کردم و از میان  

او و دیوار، به سختی برخاستم. از رویش گذشتم و به  

ا از  طرف کتش که روی زمین افتاده بود رفتم. گوشی ر 

 آلود جواب دادم. جیبش بیرون کشیدم و خواب 

 بله، جانم مامان؟   -

هاتون  سالم هستی، چرا این همه تلفن خونه و گوشی   -

 دین؟ گیرم جواب نمی و می 

 ببخش مامان، خواب بودیم.   -

خیلی خب بیدار شین دیگه، که وقت خواب نیست.    -

 هممون داریم میایم اونجا. 

 متعجب پرسیدم: 

 تون؟! اینجا؟ هم   -

هاتم اینجان، تا نیم ساعت  ها و خاله بله اونجا؛ دایی   -

 دیگه هممون میایم، فعالً خداحافظ. 

قطع کرد و من، فوراً به طرف سپهر رفتم و بازوی  

 اش را تکان دادم. برهنه 

 سپهر پاشو! سپهر بابا اینا دارن میان اینجا پاشو.   -

@DONYAIEMAMNOE



@
DONYAIEM

AM
NOE

 د. به پشت افتاد و چشمان خواب آلودش را نیمه باز کر 

 چرا؟   -

دونم. پاشو االن میان دیگه. مامان گفت تا نیم  نمی   -

 رسیم. ساعت دیگه می 

 
 #آتش_جان  

 ۲۰۹#پارت 

 
هایم، رنگ نگاهش عوض شد و با  توجه به حرف بی 

لبخند به سر تا پایم نگاه کرد. نگاهی به خودم کردم و  

با دیدن موقعیتم، جیغ آرامی کشیدم. فوراً روی زمین  

ام  مچاله شدم و دستانم را مقابل سینه نشستم در خود  

 گرفتم. 

 نگاه نکن سپهر!   -

یک دستم را به طرف مانتوی سفید رنگم که پایین تخت  

 افتاده بود کشیدم و برداشتمش. 

آن را به تن کردم و دوباره ایستادم و رو به او که  

 کرد گفتم: هنوز با لبخند مرا نگاه می 

 پاشو دیگه االن میان.   -

و به طرف خودش کشاندم. رویش افتادم    دستم را گرفت 

 و غرولندکنان گفت: 
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ای بابا چه وقت اومدِن آخه؟ یعنی واقعاً اونا    -

دونن ما دیشب تا صبح بیدار بودیم، سختموِن سر  نمی 

 صبح پاشیم؟ 

 ی تخت نشستم و لبخند زدم. از رویش برخاستم، لبه 

همچینم سر صبح نیست، ساعت ده دقیقه به    -

 دوازدهه! 

هایمان که کف اتاق پراکنده  ی به اطراف و لباس نگاه 

 بودند کردم. 

وضع ما رو ببین تورو خدا! سپهر چمدون لباسامو    -

دیشب از توی ماشین نیاوردی، پاشو برو برام بیار،  

 االن میان دیگه! 

کالفه روی تخت نشست و مشغول پوشیدن زیرپوش  

 اش شد. مشکی 

 فهمم کارشون چیه؟ ولی من واقعاً نمی   -

 ندیدم و گفتم: خ 

 البد دارن میان پاتختی!   -

ام را بوسید و برخاست؛  محکم در آغوشم گرفت، گونه 

 از اتاق بیرون رفت و صدایش را شنیدم. 

 آخه ما تخت داریم که بیان بخوان پاتختی؟   -

 دوباره خندیدم و به انتظارش نشستم… . 
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کمتر از نیم ساعت بعد همگی آمدند. خندان و پر  

شدند و یک به یک پس از باباجون،    سروصدا داخل 

 تبریک گویان من و سپهر را در آغوش گرفتند. 

 
 #آتش_جان  

 ۲۱۰#پارت 

 

ی بزرگ غذا را به  فرهاد و دایی سینا، دو قابلمه 

ی  دایی مرضیه، با اشاره به کیسه آشپزخانه بردند و زن 

بزرگی که عمو محمود به دست داشت و پر از ظروف  

 ب به من گفت: بار مصرف بود، خطا یک 

نگران نباش عروس خانم، ظرف یه بار مصرفم    -

 آوردیم که روز اول به ظرف شستن نیفتی. 

خندیدم و به دنبال بابا، میان همه چشم چرخاندم. اما او  

خواستم سراغش را از مامان بگیرم،  را ندیدم و تا می 

 در آستانه در ظاهر، و آرام داخل شد. 

ف او که حتی، تا  توجه به هیاهوی جمع، به طر بی 

همین دیشب هم خیلی خشک و سرد با من و سپهر  

. آرام و  رفتار کرده بود، رفتم و مقابلش ایستادم 
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شرمگین سالم کردم و به آرامی جواب شنیدم. اشک در  

 چشمانم نشست و با بغض به حرف آمدم. 

 بابا؟ میشه دیگه ازم ناراحت نباشی؟   -

 افتادند. لبخند زد و چشمان او هم از اشک، برق  

 نیستم عزیزم!   -

دونم خیلی سخته! به خدا منم دوست ندارم با بابا  می   -

 بزرگ اینا… 

 میان حرفم آمد. 

مهم نیست بابا؛ االن طبیعیه همه یه خورده عصبی و    -

ذاره  دلخورن، ولی به قول پیمان، مادربزرگتون نمی 

شه، نگران  هاش زیاد با هم قهر بمونن! درست می بچه 

 نباش! 

ایم جاری شدند و به آغوشش پناه بردم.  ه اشک 

ای  گرش دورم پیچیده شدند و بوسه های حمایت دست 

 روی سرم نشاند. 

ای بابا بسه دیگه، پدر و دختر انگار ده ساله همو    -

 ندیدین. 

با صدای دایی سینا از آغوشش جدا شدم و خندیدم.  

تر،  طرف هایم را پاک کردم و به سپهر که کمی آن اشک 

سعید ایستاده بود نگاه کردم. با چند قدم خود    کنار دایی 

را به بابا رساند و دستش را مقابلش دراز کرد. بابا با  
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لبخند دستش را فشرد و او را به آرامی به طرف  

خودش کشاند، در آغوشش گرفت و من، تمام وجودم  

 پر از شادی شد. 

 
 #آتش_جان  
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به باند    لحظاتی بعد همگی نشستیم و سپهر با اشاره 

 کرد، پرسید: بزرگی که فرهاد به تلویزیون نصب می 

 این چیه؟   -

دایی نگار نشست و با  دایی میان خاله مریم و زن زن 

 لبخند گفت: 

امروز اومدیم که جشن سوت و کور دیشب و جبران    -

 کنیم واستون! 

 باباجون به سپهر نگاه کرد و غمگین به حرف آمد. 

احت بود و باهام حرف  دیشب خواب مادرتو دیدم، نار   -

 گفت چرا واسه پسرم جشن نگرفتین؟ . مدام می نمیزد 

منم از دیشب که پا شدم خواب به چشم نیومد تا امروز  

ها رو جمع کردم و آوردم اینجا. هم به خاطر  که بچه 

 مادرت، هم به خاطر شما! 
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به سپهر که کنارم نشسته بود نگاه کردم و با دیدن  

فشردم و لبخند زدم. با    اش، دستش را چشمان اشکی 

بغض لبخندم را پاسخ گفت و همان لحظه، صدای بلند  

موزیکی شاد در خانه پیچید و دخترها به همراه فرهاد،  

 شروع به رقصیدن کردند. 

کمی بعد، سپهر با نگاه به جمعی که همگی مشغول  

 بگو بخند و رقص و شادی بودند، کنار گوشم گفت: 

 اتاق کارت دارم. هستی یه لحظه بیا بریم تو    -

با هم برخاستیم، دستم را گرفت و به راه افتادیم.  

نرسیده به اتاق، خاله نیلو با سینی چای از آشپزخانه  

بیرون آمد و جوری که صدایش در آن هیاهو به گوش  

 برسد، بلند پرسید: 

 کجا؟   -

 سپهر جواب داد. 

 کار داریم، میایم االن.   -

 خاله با شیطنت لبخند زد. 

 جنبه نباشین! با، اینقدر بی زشته با   -

کشید، قدمی  سپهر خندید و درحالیکه دستم را می 

 برداشت و رو به او گفت: 

 ایم! جنبه بینی که بی چه میشه کرد دیگه؟ می   -
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خاله باخنده سر تکان داد و به طرف بقیه رفت. به اتاق  

که رفتیم، در را بست و مقابلم ایستاد. با لبخند و بدون  

 یره شد. حرف به صورتم خ 

 خندیدم. 

 کنی؟ چیه؟ چرا اینجوری نگاه می   -

من هنوز باورم نشده که همه چی تموم شده و تو    -

 دیگه مال خودمی! 

 هایم را به گردنش آویختم. دست 

همه چی تموم شد عزیزم؛ من فقط مال توام، مال خوِد    -

 خودت! 

گاه از شنیدنش سیر  بار دیگر، دوستت دارمی که هیچ 

کرد و دستانش را دو طرف صورتم  شدم را ادا  نمی 

گرفت و طوالنی و پر از احساس بوسیدم، جدا که شد،  

 من نیز لب زدم. 

منم دوستت دارم عزیزم، هر لحظه بیشتر از قبل    -

 شم. عاشقت می 

و باز هم بوسه بارانم کرد و در آغوش فشردم. لحظاتی  

بعد، دست در دست هم از اتاق خارج شدیم و به جمعی  

 . کردند...  برای بهم پیوستن ما شادی می   پیوستیم، که 

 
 تو روزی از روزها به من گفتی: 
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 ”باید، برای من باشی!” 

 کنم و من، از آن روز به این فکر می 

 های امری؛ عاشقانه بودند! ی جمله کاش، همه که ای  

 
 

 »پایان« 
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