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 ساختھ شده www.donyayroman.rozblog.com  کتاب توسط وبالگنیا

  نام اوبھ
  توان عاشق بودیم    
 ...ی آساننیبھ ھم    
  است کھ عاشق شده امیمن خودم چند سال    
 عاشق برگ درخت    
  طربناک چمنیعاشق بو    
  در بادقیعاشق رقص شقا    
 ! عاشق گندم شاد    
 یآر    
  توان عاشق بودیم    
 ندی گوی میمردم شھر ول    
 !  نگاریبای رخ زیعنیعشق     
 ! اری کی با ی خلوتیعنیعشق     
 !  بوس و کناری لحظھ ایعنی بقول حافظ عشق ای    
 ستی دانم چیمن نم    
 ... ندی گویم مردم نکھیا    
 ...  دارمی نھ کناری نھ نگاریاریمن نھ     
 عشق را اما من    
 ...  فھممیبا تمام دل خود م    

 
    

 بود کھ در یی ساعت تنھا صداکی تکی اش و تی گھواره ای صندلژی قژی قیصدا    
 نشستھ بود ی صندلنی ای ساعت بود رونیچند. دی رسیسالن خانھ بزرگش بھ گوش م

  دانستی کرد ؟ خودش ھم نمیوبھ گذشتھ فکر م
 

سرش ش را .... قفل شده بودی صندلی دور دستھ ھاشیدستھا... چشمانش بستھ بود     
 افکارش ی خانھ پرنده ندی داده بود ودر سکوت نھ چندان خو شاھی تکی صندلیبھ پشت

 ...  پرواز کرده بودشیبھ سالھا پ
 

 و ی نقلیاطی با حی خانھ کلنگکی اول ازدواجش کھ ھمراه محبوبھ در یبھ سالھا    
 ...  کردی میکوچک زندگ
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 بود و ی رفتن آن خبرنیی باال و پای برایآن روز ھا نھ از سھام بورس ودل مشغول    
 .  داشتیتی دالر اھممتینھ ق

 
ر تن  عطی و بواطی شب باغچھ کوچک وسط حیھر چھ بود او بود و محبوبھ ھا    

 .  کھ تمام فکر و قلبش را بھ خود اختصاص داده بودیمحبوبھ ا
 

 وزش دی پشت بام بھ امی روی ھادنی تابستان و شب خوابیاوبود ومحبوبھ و گرما    
 . و کم اثرمی ھر چند مالیباد
 
 

  کوچک وسط تنھا اتاق خانھ شانی سرد و کرسیاو بود و زمستان ھا    
 

 زهی کوچک و رھی ھدنیا... وگرم تر شدن کلبھ عشقشاندیشی اندیبھ تولد ارسالن م    
 چقدر سخاوت رجیو محبوبھ و ا... نیری بود وشی دوست داشتنبی خدا عجی زهیم

  کردندی مھمان کوچک منی امی را تقدشانیمندانھ عاشقانھ ھا
 

کھ آنقدر ... آنھا وصل بود ی بھ زندگقای آنھا نبود دقی قدم زندگکی در یخوشبخت    
 ...  کرد کھ خدا از آن باال نگاھش فقط وفقط بھ اوست وبسی فکر مرجی ایگاھ

 
 دندان رادر نی شد و ارسالن اولی مشتری با محبوبھ روز بھ روز بشیعاشقانھ ھا    

 اورد
 

 بار او را بابا صدا نی اولی و ارسالن براشدی مشتری بشانی زندگی مالیفشار ھا    
 کرد

 
 قدم نی شد و ارسالن اولی مشتری روز بھ روز بشی بھ زندگگرانیغبطھ خوردن د    
  داشتی را بر مشیھا
 

  بوددهی ارسالن لرزی خوردن ھانیچقدر دلش از ترس زم    
 

 نا ی را کوتاه و ھمگام با ارسالن بر داشتھ بود تا کودکش با قدم ھاشیوچقدر قدم ھا    
 ...ندی نببی نخورد و آسنیمطمئنش زم

 
  ھا بود؟نی جز ایر خوشبختو مگ    
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 کھ دی خری مدرسھ را مفی کنی در حال توسعھ کارش بود و ارسالن اولرجیا    

  را بھ جمع کوچک و خوشبختشان دادیدیمحبوبھ خبر اضافھ شدن عضو جد
 

 ... بودی خوشبختنی مکمل ارایالم    
 

 بھ مراقبت داشت واو چقدر شبھا پابھ اجی بھ شدت احتفشیدخترک کوچک و ضع    
  دچار مشکل شودنشی نازنیرای کرده بود کھ مبادا المی محبوبھ شب زنده داریپا
 

 ... ماری ھا بی کم خوابنی از اشی زندگیومحبوبھ خوش بو    
 

 ...  بودی ھم از جنس خوشبختشی ھای دل مشغولیحت    
 

 را با زشی کھ حقوق ناچیی ھا ناب کوتاه بود روزیچقدر عمر آن روز ھا    
 ی گذاشت وبا خود می و شمعدان منھیی اتاق در مقابل ای طاقچھ ی بر رویشرمندگ

 دیشیاند
 

 ھی گذراند و ھرگز لب بھ گالی را می زندگزی حقوق ناچنیکھ محبوبھ چگونھ با ا    
 ... دی گشاینم
 

 داشت وھر بار با یا بر م گشاده پولھا رییھر چند کھ ھر بار محبوبھ با لبخند و رو    
  کردی ودر کنار گوشش زمزمھ مدی بوسی او را میشانی تر از بار قبل پقی عمیعشق

 
 ) ای زن دننی ومن عاشق ترییای مرد دننی باشھ تو بھترادتی شھیھم    (

 
 شی وقت براچی جملھ ھنی چرا ادی جملھ را دوست داشت و ھرگز نفھمنیچقدر ا    

 ...  شودی نمیتکرار
 

 بھ ھنگام گری کرد ددای پشی افزای کھ در امدش بھ طور ناگھانیسالھا بعد زمان    
 گذاشتن پول شرمنده نبود ھر چند کھ بوسھ محبوبھ ھمچنان گرم بود و جملھ اش ھمان

 
 ...یشگیجملھ ھم    
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 ی صورت ارسالن خودی غرور روی کھ جوش ھایچند سال بعددرست زمان    
 داد ی معتمد مرجی فرزند ارشد ایو رگھ اش خبر از مردانگ دی داد و صداینشان م

 خانھ شان
 

 رجی بود کھ ای در حالنی کرد و ادای پریی نقاط تھران تغنی تری از شمالیکیبھ     
  کرده بودلی تبدیسی نھ چندان بزرگ نخ ری کار خانھ کیکارگاه کوچکش را بھ 

 
 جوالن رجی پاسخ در ذھن ای سوال بکی ھنوز اری بسیوامروز بعد گذشت سالھا    

 .  داشتری تاثرای ارسالن والمی رفتار ھای ھمھ رونی در خانھ اریی دھد کھ چرا تغیم
 

 ونھ چندان بی عجی از جوانان دور و برش خواستھ ھاتی کھ بھ تبعیارسالن    
 بھ ی بھ طور ناگھانرجی از انشیری کھ توقعات کوچک و شرای داشت و المیمنطق

 خواستھ
 

 ...دی گردلی تبدرجی بزر گتر از توان ای بزرگ وحتییھا    
 

محبوبھ ... گذشتھ ی وھمان رفتارھایھمان محبوبھ بود با ھمان سادگ...اما محبوبھ    
 اما نھ... امکانات بودی کوچک وبی خانھ ی خانھ در ان دشت ھمان محبوبھ نی ای
 

 ی آن زن شاد سالھاگریمحبوبھ د. کرده بود ریی کرد محبوبھ ھم تغیخوب کھ فکر م    
 و یری دلگشھی کرد کھ ھمی فکر مرجیآرام بود و کم حرف و چرا ا.... نبود شیپ

 یرنج
 

  چھره معصوم و ساکت است؟نیپشت ا    
 

 سالھا با ھم مسابقھ نی اتمام ای براییگو.  گذشتند ی ھم میروزھا چون برق از پ    
 ...گذاشتھ بودند

 
 رساند و انی گذراند کھ ارسالن دانشگاه را بھ پای را مرستانی سال آخر دبرایالم    

 ارسالن در نظر گرفتھ و کنار گذاشتھ ی کھ برای پدر تنھا کاریمسلما در کار خانھ 
 شده

 
 . کارخانھ بودتیریبود مد    
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کھ  و مشغول شدن در کارخانھ بود لی از برادر در فکر ادامھ تحصدی بھ تقلرایالم    
 ....  سوق دادگری دی متعدد فکر او را بھ سمتیوجود خواستگار ھا

 
 کوتاه توانست ی بود کھ در زمانشھی برازنده والبتھ عاشق پیاحسان در ظاھر جوان    

  با شکوه بری چون جشنرای احسان و المینامزد.  دختر جوان را با ھم بدزد نیدل د
 

 ....  بود و چقدر ھمھ خوشحال بودندیچقدر آن شب شب قشنگ.گذار شد    
 

 ی آرام خود را در پشت نقابی آراستھ چھره ی نفر بود کھ با ظاھرکیتنھا     
 دخترش و نامطمئن بھ گانھی ی ندهیمحبوبھ دل نگران از آ... کرده بود ی مخفیازنگران

  جواننیا
 

 .... آراستھ و خوش سر و زبان    
 

 د؟ واقعا دخترش خوشبخت بوایآ    
 

لرزان ...سی خرای کھ المی زمانی شب بارانکیجواب سوالش را دو ماه بعد در     
 کھی کھ با احسان دعوت شده بود بر گشت ودر حالی وتنھا از مھماندهیترس....

 چشمانش
 

 برداشت کھ محبوبھ مدت ھا بھ ی تر بود پرده از رازی ھم بارانی بھاریاز ابرھا    
 .... برده بودی دلش بھ آن پیگواھ

 
 ....کیاو .... نبود کھ آن ھا دو ماه بود با او بر خورد داشتن یاحسان آن کس    

 
 شتریالبتھ نھ ب. ھم فشار داد ی روشتری قسمت از خاطراتش بنی ایچشمانش را برا    

 .... قلبش بودی کھ رویاز فشار
 

 کھ دختر جوان را تا سر حد مرگ یزیو چ...بود ) ھمجنس گرا( ی گکیاحسان     
 ی جوان بھ سن و سال خودش در مھمانکیتر سانده بود رفتار مشمئز کننده احسان با 

 
 .....بود    

 
 کشانده بود حساب دو دو تا بود نھ عشق رایو آنچھ احسان را بھ سمت الم    

 ....ی دختر احساساتنیواحساسات نسبت بھ ا
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 ی کھ شکل گرفتھ بود بھ ھم خورد و جز خاطره ایسرعت با ھمان رای المینامزد    

 تا رجی اتفاق باعث شد کھ انیالبتھ چرا ا..... نماند ی بھ جایزیتلخ از آن روز ھا چ
 سالھا

 
 نسبت بھ دیکھ چرا آنگونھ کھ با....  احساسات وجودش باشد نفکی جز الیشرمندگ    

 کی او دخترش را بھ یھ کوتانی نشان نداده بود و ھمتی حساسرای المندهیآ
 

 ...  کرده بودلی تبدیمو جود افسرده ومنزو    
 

و چقدر زمان الزم ... داشتادی خانھ اش را بھ ی آن روز ھانی سنگی فضایبھ خوب    
 ....  غم گذشتھ شودی بھ ھمان جمع شاد و بلی جمع تبدنیبود تا ا

 
 محبوبھ غم زده و یچھره  خود باز گشت اما ھنوز ی بھ روال عادزیکم کم ھمھ چ    

 محصول نی چھره غمگنی بود ادهیچرا ھر گز نپرس....ناراحت بود اما چرا ؟
 ....ست؟یچ
 

 خورد واو ھنوز غرق در گذشتھ ھا بود و چھ یصندل اش ھنوز آرام آرام تکان م    
  و رو کردن خاطرات خودش را عذاب دھد؟؟؟؟ری داشت کھ با زیرادیا

 
 کامال مشھود شد کھ ی زمانتشیقابل... پدر بود ی کارخانھ ی برای قابلریارسالن مد    

 لی بھ دوکارخانھ تبدی ودر زمان نھ چندان طوالنی بزرگتریکار خانھ را بھ کارخانھ 
 کرد

 
 خودش یاصرار ھا...  سر و سامان گرفتن ارسالن بودی برایاکنون زمان مناسب    

 ...  ارسالن رایھا آورد و سر باز زدن یو محبوبھ را بھ خاطر م
 

 چھ ؟؟؟مگر یفرصت برا.... خواستی ازدواج از آنھا فرصت میارسالن برا    
  ازدواج چھ بود کھ ارسالن فاقد آن بوذ؟؟؟ی برایآمادگ

 
 ی کوتاه پاسخ داد کھ بعد ھا بھ علت آن پی سوال پدر با لبخندنیارسالن در مقابل ا    

 .... خواھند برد
 

 ....  پاسخ فکر کرده بودنی بود و بھ استھی در سکوت بھ ارسالن نگررجیوا    
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 و سر بھ ی فرزند منطقکی وقی الری مدکی کھ ارسالن فرزند ارشدش نیمگر نھ ا    
 راه بود؟؟؟؟

 
 رای نا موفق المی نسبت بھ ارسالن و نامزدتشی حساسی را بھ پاشیدلشوره ھا    

 .... شد کھ ارسالن از آن ھا خواستھ بودی فرصتانی منتظر پانانھیو خوش ب....گذاشت
 

 شام جمع شده زی دور می کھ ھمگی زمانی شب سرد زمستانکیچھار ماه بعد در     
  بار ھزارم اعالم کنندیبودند تا فسنجان دست پخت محبوبھ را بخورند و بچھ ھا برا

 
خت مامان  کھ دست پی اونم زمانشھی صورت خوشمزه مکیکھ فسنجان فقط در     

 :  ازدواج اعالم کردی خود را برایمحبوبھ باشھ و بس ارسالن آمادگ
 

 ... دی کھ منتظر ازدواج بنده بودیونیخانم ھا و آقا.. خب.. خب    _
 

 : کج صورت ھر سھ نفر را از نظر گذراند و ادامھ دادیبا لبخند    
 

 کھ آقا دیپشت رو کن خودم عرض کنم کھ کمکم لباسھاتون رو زانی خدمت عزدیبا    _
 ...دهیارسالنتون داره دم بھ تلھ م

 
 از ییبای زی ارسالن سنفونی صداانی محبوبھ در محی و خنده ملرای شاد المغیج    

  بوددهی و راک نشنیآھنگ ھا بود کھ ھر گز مشابھ آن ھا را نھ در گروه پاپ ونھ سنت
... 
 

 ھمھ وقت خواستن قراره نی گل پسر بعد انی انمی آروم باش ببکمی مادر رایالم    _
 .... خونھنی تو اارهی و برهی بگویدست ک

 
 .... خوشگلمشی شناسیم.... خانم خانوما ستی نبھیغر    _

 
 من یعنی... تو دور و بر خودمون بود و من خبر نداشتم ی انتخابسیک... جدا     _

  دخترنی از ھمیکیدلش گرو  شاخ شمشاد نی دونستم ای از اطرافم غافلم کھ نمنقدریا
 

 ... بھ حال خودم بکنمی فکرھی دی شدم باری واقعا پگھینھ د... دور و برمونھ یھا    
 

 یشی تر می حرف عروسک من شما روز بھ روز جوون تر و خوردننینزن ا    _
 ھ؟؟ی ی اغھی چھ صگھی دیریپ
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 و حاال نی منتظر بودنقدری بعد خوب ای واسھ نی بابا دل و قلوه دادنتون بزاریا    __

 ھی یبگو داداش جان اگھ بخواھ.  کنھی خان داداش ما خانومش رو معرفنی انی ذارینم
 

 ....  وارنی سر از اتاق خواب در می بددونی مامان و بابا منی بھ اگھیذره د    
 

 ... رایالم    _
 

 ن دوختند رو ساکت کرد وھر سھ چشم بھ دھان ارسالرای محبوبھ المیتذکر جد    
 

 ... رو انتخاب کردمدای ازدواج آیمن برا    _ 
 
 

  ؟؟؟؟؟یچ    _
 

 خارج شد کھ ارسالن را از ادامھ جملھ اش رجی از دھان اادی کلمھ چنان با فرنیا    
 منصرف کرد

 
 در خانھ بھ پا کرد کھ ھرگز مشابھ آن را در یی ارسالن چنان بلوای انتخابسیک    

 ....  بوددهیخانھ اش ند
 

 ....  خواھر احسان شده بوددایارسالن خواھان آ    
 

 را کھ چون ی آورد ومحبوبھ ای مادی را بھ رای المی ھاغی خودش و جی ھاادیفر    
 ....  داشتی مسخ شده نگاه از چھره ارسالن بر نمیانسان ھا

 
  داشت و دوباره بھ جملھ ارسالن فکر کردازی آرامش ننیبھ ا... سکوت کرد یکم    
.... 

 
 ارسالن چھ گفتھ بود؟؟؟    

 
  کرده بود نھ؟؟؟یشوخ    

 
 نقدری ارایچرا محبوبھ و الم.... مزه داشت ی بی ھا ی شوخنیارسالن عادت بھ ا    

 ...  گرفتھ بودندیحرفش را جد
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 ... دی صورت ارسالن پاشی نگاھش را بر رواقی ارسالن با اشتیبا صدا    

 
 گردم ی بر نمممی عنوان از تصمچی خواھم و بھ ھی رو مدای من آدیدی کھ شننیھم    __

 شب خوش... 
 

 خود بودند بدون آن کھ لحظھ ی خانواده در اتاق ھای بعد سھ نفر از اعضایساعت    
 ....  خواب مھمان چشمانشان شودیا

 
 مانده رهی خی نشستھ و بھ گوشھ ازینان سر م بود کھ ھمچیامامحبوبھ تنھا کس    
 ...بود

 
 دست زی می رویغذاھا.... دی کشی ھا سرک مشھی از پشت شی زمستانمیآفتاب مال    

  از آن خورده باشد و گفتھ باشدی کھ کسنیبدون ا...  مانده بود ینخورده باق
 

 کھ دست پخت مامان ی اونم وقتشھی صورت خوشمزه مکیفسنجان فقط در     _
 محبوبھ باشھ

 
 

جدال در مورد ازدواج .... خانواده بھ ھمان شب ختم نشدنیبحث باال گرفتھ در ا    
 .....دیارسالن بھ ماه ھا کش

 
 ....  جز ارسالن نبودی دوئل کسنیودر آخر برنده ا    

 
 کھ یھ افاصل..... خواھر وبرادر بھ وجود آورد نی بیازدواج ارسالن شکاف بزرگ    
 .... نرفتنی آمده پسر ارسالن از بای با بھ دنیحت
 

 و رجی اش با قدرت تمام قلب ایفی ضعی با ھمھ ی دوست داشتنی کوچولونیاما ا    
  عمھ اش را بھ خود جلب کندگانھی نتوانستھ بود توجھ ی کرده بود ولریمحبوبھ را تسخ

 
 ... بر نداشتھ بودی بھبود روابط قدمیوصد البتھ کھ ارسالن ھم برا    

 
 در ی بزرگریی دانشگاه تغی ھااری از استاد یکی با رای المییشش سال بعد آشنا    

 .... او بھ وجود آوردیزندگ
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 یمحجوب و متدبن بود کھ توانستھ بود پر کننده خالء زندگ... آرام ی پسریعل    
 .... باشدرایالم
 

 ازدواج نی تن بھ ای منطقری غی کمدی وشاادی زاری بسیری بار با سخت گنی ارجیا    
 .... شکر کردرای انتخاب المنی ایداد و بعد ھا بار ھا و بار ھا خدا را برا

 
 ی گذشت کھ ارسالن با خبرھای مرای از سر و سامان گرفتن المیتنھا زمان کوتاھ    
 ..... بھ سر اغش آمدیدیجد
 

 .... ستندی نندی گاه خوشاچیرسالن ھ ای ناگھانیتجربھ نشان داده بود کھ خبر ھا    
 

 وبا شرفتی و پلی تحصیبھ بھانھ .... را داشت رانیارسالن قصد مھاجرت از ا    
 .....  در غربی زندگتین
 

 ارسالن ی بود تنھا در سکوت بھ تکاپودهی زده بود ونھ جنگادی نھ فررجی بار انیا    
 بار بھ اشک نشستھ بود ارسالن و خانواده نی اولی کھ براینگاه کرده بود و با چشمان

 اش
 

 ..... را بدرقھ کرده بود    
 

خودش ھم .....  ؟؟؟دیای فرزند ارشد و تنھا نوه اش چگونھ کنار بیقرار بود با دور    
  دانستینم
 

 ....  نبودی پر شدنیزی چچی آ نھا با ھی خالیجا    
 

 و رجی بھ ای خبر بدتری و علرایالم بود کھ امدهیھنوز با نبود ارسالن کنار ن    
 .... محبوبھ دادند

 
 ....  بودرای توانستند صاحب فرزند شوند و مشکل از سمت المیآنھا نم    

 
 ی را بررسرای تھران مشکل المی زنان و پر فسور ھا یتمام فوق تخصص ھا    

ان مادر نخواھد  عنوچی بھ ھرای نظر را داده بودند کھ المنیکرده بودند و متفق القول ا
 ....شد
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 رانی درمان بھ خارج از ای خواست کھ برای قدم شد واز علشی پرجی بار خود انیا    
 ....بروند

 
 تا لحظھ آخر اعتقاد داشت ی سفر داددر حالنی تن بھ ایتی وبا نارضادی ناامرایالم    

 ..... استھودهیتالششان ب
 

 ی با چھره ارجی اش را بھ او و محبوبھ داد وای خبر بار داررایدو سال بعد الم    
 زنان ھنگام دادن خبر بچھ دار شدنشان ی بود کھ ھمھ دهیمتعجب از محبوبھ پرس

 ی بنقدریا
 

 ذوق و شوق ھستند ؟؟    
 

 کھ در ییرایرفتار الم....  نکرده بود دای پرجی سوال انی ای برای جوابچیومحبوبھ ھ    
 !  نبودیعیحسرت فرذند خود را بھ آب وآتش زده بود اصال طب

 
 کھ بھ شدت بھ پدر و مادر وابستھ بود پس از گذراندن دوران نقاھت با ییرایالم    
 کشور چکمھ نشان ی زندگی مختلف از برگشتن بھ وطن سر باز زده بود و برالیدال

 ایتالیا
 

 ....  داده بودحیرا بھ وطن ترج    
 

روز ....  شده بود ی و تکراریروز ھا طوالن.... گذشت ییسالھا در سکوت وتنھا    
 نی رفتند و کسالت بار تری ھم می از پی عجلھ اچی ھیھا وشب ھا با حوصلھ وب

 
 ... زدندی را رقم مرجی عمر محبوبھ وایروز ھا    

 
 او یماریب...  بود ماری بھ شدت برجی ای روزھا محبوبھ آرام ومھربان زندگنیا    

 ...  دکتر ھا از درمان آن عاجزنی بود و حاذق تریویر
 

 ھمراه صبور نی کھ ممکن اردی را بپذتی واقعنی توانست ای خواست ونمی نمرجیا    
 ی درمانرانی حتما در خارج از ادادی را از دست مدشی امدینھ نبا... را از دست بدھد 

 
 کمرنگ و ی لبخندشنھادی پنیا جواب محبوبھ بھ اام... درد وجود داشتنی ایبرا    

 :  کننده بوددی جملھ نا امنیا
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 وجود ندارد ی درد ردماننی ای برامی خودمان را گول بزندی چرا بازمی عزرجیا    _
 وجود رانی آن در خارج از ای برایاگر درمان"  کرده و مسلماشرفتی پیماری بنیا

 داشت دکتر
 

 ی من از مردن نممی برورانی دادند کھ بھ خارج از ای مشنھادیھا خودشان بھ ما پ    
 ... تو و بسییترسم درد من تنھا

 
 شھی ھمی کھ محبوبھ برای روزدی ترسی از آن مرجی کھ ایو باال خره آن روز    

 ... را تنھا گذاشترجیچشمانش را بست و ا
 

 ... شدری بھ خانھ شان سرازتی جمعلیس    
 

 چون رجی شد اما ای وھم دردتیر از سر و صدا و اظھار تسلخانھ ساکتشان پ    
 ... ستی نگری مانشی مسخ شده بھ اطرافیانسانھا

 
 پاسخ دادن بھ شرکت ی برای و نھ انرژدی دی کردن مھینھ در خود توان گر    

 ... کنندگان در مراسم داشت
 

کارگران و ... آنھا اقوام دور شتریبر سر مزار محبوبھ صد ھا نفر جمع بودند کھ ب    
 ....  بودندگانی بھ ھمراه ھمسران و ھمساشی کار خانھ ھارانیمد
 

 بلرزد و ھی از گرشی برسر خاک مادر ش بود کھ شانھ ھایاما چھ سود کھ نھ پسر    
 ....زدی تا صورت بخراشد و خاک بر سر برینھ دختر

 
 ی خداحافظرجی دوباره از ای ھمدرد مراسم ھمراه با ابرازی گرفتانی با پاتیجمع    

 ....  شدندی کردند و پراکنده میم
 

  فاصلھ انداختھ بودانشانی از خاک کھ می مانده بود و محبوبھ و تلرجیحاال دوباره ا    
.... 

 
 از اقوام دور خود یکی ھشت روز بعد از مرگ محبوبھ توسط رایارسالن و الم    

 ... مطلع شده بودند
 

 از قساوت قلب پدر کھ آنھا را از مرگ مادر انی گررای و المنیخشمگارسالن     
 ... خبر گذاشتھ بودیمھربانشان ب
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 یاز جا بلند شد و بھ سو...  را نگھ داشتی صندلشی با ثابت نگھ داشتن پاھارجیا    

 ی آخر تابستان چون روز ھایپنجره رفت و بھ باغچھ سر سبز خانھ کھ در روز ھا
 

 ... ستی نمود نگریھار م بنیآغاز    
 

 را زانی در مقابل برگ رمی رفتھ بودند و قصد تسلزیی درخت ھا بھ نبرد پاییگو    
  دادندی می و سرخی تن بھ زردزیینداشتند اما چھ سود کھ در آخر در مقابل قدرت پا

.... 
 

 ...  او بودنی نبرد چون سرنوشت غمگنی اییگو...  دی فکر بھ خود لرزنی از ارجیا    
 

 ی مبارزه زندگرجی بود کھ انی اتی خود را مقاوم جلوه داده بود اما واقعشھیاو ھم    
 ...را باختھ بود

 
 ....  کم آورده بودرجیا    

 
 

 ساختمان رو بھ رو چشم ی شدن بھ نماادهی کرد وبعد از پدای پارک پی جایبھ سخت    
 دوخت

 
 یاری اسفندعیرف....  ی دادگسترکی ھی پالیوک...دفتر وکالت     _

 
 : قرار داد و گفترجی فنجان قھوه را در مقابل ایاری اسفندعیرف    

 
 چھ خبر ؟... خب     _

 
 :  کرد و گفتی دستشی بدھد بھ سرعت پی بھ خواھد جوابرجی کھ انیوقبل از ا    

 
 یچی ھشھی دونم مثل ھمیخودم م... ی خواد جواب بدینم    _

 
 ی کھ دفعھ بعد سوال نکنی قدر عاقل باشنی ادی بای دونیخب تو کھ م    _

 
  باطلالی خی زھی ازت بشنوم ولدی جواب جدھی دارم بلکھ دیچون ھر دفعھ ام    _
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 ی کنی مینی مقدمھ چی کھ داری بگی خوای میچ... برو سر اصل مطلب عیرف    _
 شتی پامی بدی باعی و سری داری کھ کار مھمی کنی و اصرار می زنیکھ زنگ م....

 
 کھ فقط من نی برم سر اصل مطلب اما ادیآره منم با تو موافقم با...اصل مطلب     _

 دیتو ھم با... اش مربوط بھ تو ھینصف بق....  ھست ھیبرم سر اصل مطلب نصف قض
 ھی
 

 یری کھ اصل مطلب رو بگی و بخوایگوش شنوا داشتھ باش    
 

 ...  ساکت شدعی کھ با اشاره دست رفدی بگویزی خواست چرجیا    
 

 کھ روابط من و تو نھی اتی تو ھستم اما واقعی حقوقلی درست کھ من وکرجی انیبب    _
  ازشتری و بقتمی باشم رفلتی کھ وکنیمن قبل از ا... وموکل گسترده تر لی وککیاز 
 

 ... ا و افسردتم کار خانھ ھات باشم ناراحت قلب تنھانی کھ نگران سود و زنیا    
 

 را پر شی لب ھای زھر خندکھی گذاشت ودر حالزی می را روی فنجان خالرجیا    
 :کرده بود گفت

_     
 بپوشم ی مثل جوان ھا شلوار لی خوایم... کنم کاری تو بگو چقی شفقیخب رف    
 راژی ھا وابانی ودر خنمی بشستمی سنی آخرنی ماشھیپشت ..  طال گردنم بندازم لیتمث...
 

آخھ .... کردم شباھت انسانھارو دارم ی کارھا بکنم زندگنی اگھ از اعیھان رف...بدم     
معلوم " اصال...  من رو بھ غروب ی زندگدی خورشیستیمرد مومن چرا متوجھ ن

 ستین
 

 ...بتونم امروز رو بھ فردا    
 

 دادن راژی طال و ولی حرف از تمثیک... ی کنی مفی پشت سر ھم ردی داریچ    _
 ی زنده بودن و زندگی برای دم دستی ھازی چنی از ای مھمتری ھازهیتو انگ...زد 

 کردن
 

 یدار    
 

 ی شون رو نام ببریکی فقط شھیم" جدا    _
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 ...نکھی وارسالن مثل ارای مھمتر و بھتر از المی ازهیاره چرا کھ نھ چھ انگ    _

 
 را مجبور بھ ساکت شدن کرد عی اتاق را پر و رفی فضارجی ای قھقھ یصدا    _
 : کرد و گفتعی مانده بود کھ رو بھ رفرجی ای خنده در صدایھنوز تھ مانده ....

 
 من وقت ستی نیخوب مسئلھ ا. ستیخوب ن"  تو امروز حالت اصالنکھینھ مثل ا-    

 شھی دکتر خوب ان شاهللا مشکل تو ھم حل مھی شی برمت پی دارم مادیآزاد ز
 

  بھ خود گرفت و ادامھ دادی و خشکی چھره اش حالت جدھی از ثانیو بعد در کسر    
: 
 

 ی تو کھ از درد من خبر دارعی چرا رفگھیتو د... آخھ واسھ خودت ی گی میچ    _
 یاون ھا حت....  زود تر از محبوبھیلی من مر ده اند خی اون ھا ھردو براعیرف....چرا 

 بعد از
 

 دھم کھ ی را بھ تو قول منی ومن اومدندی نرانی خبر فوت مادرشون بھ ادنیشن    
 ... انی ی مردن من ھم نمیبرا
 
 

 : فشار داد و گفتیشانی پیبعد دستش را رو    
 

 تمی ظرفی کافیبھ اندازه ... عی جا تموم کن رفنی بحث رو ھمنیتو رو خدا ا    _
 ... ھستلیتکم

 
 رو خوب بھ جا ی عاطفھ ان و حق فر زندیب...وفان  ی اون ھا بی گیتو راست م    _

 ؟؟؟ی کار کردی تو چی اما تو چارنی ینم
 

اون ھا ھر ...  کردم و نکردم ی مدی باکاری چگھید. ؟ ! کردم ؟کاریمن چ... من     __
 ... عی رفی انصاف نبودی بنقدریتو ا... دارند از من دارند یچ
 

 ...  چر خاندعی حرف کالفھ سرش را بھ سمت مخالف رفنیوبعد از گفتن ا    
 

 گرمابھ و قی رفی شانھ ھای را روشی آمد و دستھارجی آھستھ بھ سمت اعیرف    
 ....  نگاه کردعی بھ صورت رفی با دلخوررجیا...گلستانش گذاشت 
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 نیا... بچھ ھات رو دور خودت جمع کن ...  نشده ری خدا ھنوز ھم دیبھ خداوند    _

  ورای المنی فاصلھ بنی تو وبچھ ھات انی بی دورنیبذار ا...  رو پاره کن یی تنھالھیپ
 

 و ی بخوادی فقط باستی سخت نی پرستی کھ می بھ اونرجیا... ارسالن تموم بشھ     
 یامتحان کن

 
 و مھربون و ارسالن ھمون ی ھنوز ھمون دختر احساساترای المدمیمن بھ تو قول م    

 رتیپسر با غ
 

 خجالت دیشا...  مونندی پشدیشا... دارند ی بر گشتن معذوراتی اون ھا ھم برادیشا    
  از سمتی بعدیقدم اول رو تو بردار مطمئن باش قدم ھا...زده و شرم سارن 

 
 اوناست    

 
 یدو ھفتھ بھ حرف ھا. بود ری دو ھفتھ تمام با خود افکار و احساستش در گرجیا    
 بود ودر آخر بھ خود اعتراف کرده بود کھ با دهیبا خود جنگ فکر کرده بود وعیرف

 وجود تمام
 

  فرزندانش ھنوز ھم خواھان آنھاستی ھایکم لطف    
 

...  خاطرات عمرش بود نی از بھتردی با آنھا تماس گرفتھ بود شاکھی روزیخاطره     
 کوت و بعد شده بود وارسالن با سلی کھ بھ ھق ھق تبدی اھی را با گرشی شادرایالم
 

  بلند و از تھ دلش نشان داده بودیخنده ھا    
 

  شده بوددی و امی پس از سالھا سر شار از زندگرجیو وجود ا    
 

  رشتھ افکارش را پاره کرداطی زنگ در حیصدا    
 

 ھ؟یک    _
 

 ...ای می کنی رو چراغوناطی االن حنیھم...  می ھا رو آوردسھی آقا ردیببخش    _
 

  تونیایب... االن نیآره آره ھم    _



 18 

 
 
 

 ساعت یعقربھ ھا....تحمل لحظات آخر بھ مراتب سخت تر از دو ھفتھ گذشتھ بود     
 ... کردندی میی ساعت شماتھ دار ھنر نمای بر روی عجلھ اچیبا حوصلھ وبدون ھ

 
 ...  آن کھ خبر از حال او داشتھ باشندیب    

 
 یاحساس م...  در حرکت بود اطی ساعت و در حنی برجی قرار اینگاه کالفھ و ب    

  زند و حال ملتھب او را خراب تریکرد کھ قلبش محکم تر و تند تر از تمام عمرش م
 

 ...  کندیم    
 

 کنترلشان آ ی شد واو ناچار برای مشتری ھر لحظھ بشیلرزش محسوس دست ھا    
 ... رد کی می صندلینھا را محکوم بھ قفل شدن دور دستھ ھا

 
 بار ھزارم خود را لعنت کرد کھ چرا ی نگاه کرد وبرااطی بار صدم بھ در حیبرا    

 صد ی استقبال بھ فرودگاه نرفتھ بود وبرایبھ حرف ارسالن گوش داده بود وبرا
  بارنیھزارم

 
 امدند؟یپس چرا ن_:زمزمھ کرد     

 
 ))دی نداراجی احتیزیآقا چ    ((

 
 :  خانھ سر بر گر داندی خانم خدمتکار دلسوز و قدممی آرام مری صدادنیبا شن    

 
 ...  نشستھشی ساعت پھیپر وازشون ... نکردن ری خانم بھ نظرت دمیمر    _

 
آقا "  فکر سرش را کھ واقعانی خانم را پر کرد وامی مری لب ھایلبخند کم جان    

  فرزندانش را تاب آورده استی ھمھ سال دورنیچطور ا
 

شما کھ بھتر از من ...  نی کنی متی اضطراب خودتون رو اذنی با انینھ آقا دار    _
 داشونیاالناست کھ پ... برسن ری دکمی کھ یعیطب... کشی تھرون و ترافدی دونیم

 ...بشھ
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  ندارهیری و زود توفری دکمی انی کھ منیخدارو شکر کن    
 

 راحت از نقدری ھا چھ بر سرش آورده اند واھی دانست کھ ثانی خانم چھ ممیو مر    
  گفتی و زود آمدنشان مرید
 

 ... نی کم آروم بشھی بلکھ ارمی فنجون قھوه بکی نی خوایآقا م    _
 

 داد ودر ھمان حال بھ سمت پنجره رفت و دوباره و ی با تکان دست جواب منفرجیا    
 دندی رسیسافرانش زود تر م کار منی با ایی دوخت گواطیصد باره نگاھش را بھ در ح

 
  متوقف شدرجی خانم ھم بھ سمت آشپزخانھ رفت کھ با سوال امیمر    

 
 ... ادشی خانم بھ نظرت رھام منو میمر    _

 
 نی بھ ادیبا"واقعا... خانھ چشم دوخت ی شکستھ آقای خانم با تعجب بھ چھره میمر    

 کی رانی موقع رفتن از ا کھیرھام... داد ی می دل شکستھ چھ جوابنیمرد با ا
 

  و دو سالھی جوان سکیکودک شش سالھ بود و اکنون     
 

اگر با دو ...  خانم را پر کرد می ترحم صورت مھربان مری کمدی و شایدلسوز    
  دااشت ؟؟؟یرادی داد ای می مرد دلدارنی بھ دروغ بھ ایجملھ حت

 
 .... خب فکر کنم    _

 
 تحمل وزنش ی را برارجی ای خانم را قطع و زانو ھامی زنگ حرف مریصدا    

 ... ناتوان کرد
 

****     
 نیی کھ پاستی نگری می بود ودر سکوت بھ چھار مسافرستادهی خانھ اوانی ایرو    

  بودند و بھ او چشم دوختھ بودندستادهیپلھ ھا ا
 

 نیفقط در ا. .. بودند؟یمگر کالمات ھم گم کردن... شد ی نمی بر زبانش جاریزیچ    
 خدا...خدا... کلمھ در فرھنگ لغاتش وجود داشت کیلحظات سخت 
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 نی مردروبھ رو با انی کھ ادی پرسی کرد و از او میو اگر ھزار بار خدا را صدا م    
 نھ ای ارسالن اوست نی صورت شکستھ و با لبخند غمگنی با ادی دست سفکی یمو ھا

 باز
 

 ...ھم کم بود    
 

 آمد ی پلھ ھا را باال می کھ بھ آرامی مردنی صورت گرفتھ بود واینکند اشتباھ    
 ی فروغ متعلق بھ ھر کسی چشمان بنیا... طور بود نیھم" آره حتما...ارسالن نبود 

 بود
 

 ... یاال ارسالن پر از حس زندگ    
 

 خوره یازم بھم م حالت نقدری اای شی شناسی رفتھ ونمادتی ارسالنت رو ای... بابا     _
 ستمی ندنی شنقی دونم الیکھ خودم م.. صدات رو بشنوم ی بذاری خوایکھ نم

 
  تویای و بی رو باز کناطی حنی سال منتظر بودم در اشی و شستیب    _

 
 وبگم غلط امیب...  امیتا من با سر ب... ی سال منتظر بودم صدام کنشی و شستیب    _

 شکر خوردم کھ...  ری توفی کردم کھ فکر کردم بود و نبود من بجایب... کردم رفتم 
 

 ..کھ... ادی تو غربت ھست کھ نبود مادر و پدر بھ چشم نزایفکر کردم اونقدر چ    
 

او حرف داشت ... حرف زدن را از ارسالن گرفت ی رحمانھ اجازه یبغض چھ ب    
 ...  و شش سالستی ب ازشتری بود بمانی و شش سال و دلتنگ و پشستیاندازه ب

 
 بھ ی را کھ برای پدری دست ھای توانی نمیمانی و پشی بغض داری وقتی حتیول    

  سرنی خودت را بھ ای و چون تشنھ لبیری بگدهی باز شده ناددنتیآغوش کش
 

 ... ی نرسانیچشمھ جوشان عشق و زندگ    
 

 را ای دنی صحنھ ھانیتر چقدر ماھرانھ عاشقانھ رجیو ارسالن و ا... نبود ینھ شدن    
  گذاشتھ بودندشی بھ نمای سن زندگیرو
 

 رجی شده بود ونھ ارابیھنوز نھ ارسالن س...معلوم کھ نھ ... شده بود ؟؟یرفع دلتنگ    
 ...  بودیی جدای تنھا لحظھ ای بھ لحظھ ایراض
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 ی تذکر مرجی بود بھ استادهی پلھ ھا منتظر انییاما حضور سھ مھمان کھ ھم چنان پا    

  طلبدی مگری دی درام عاشقانھ وقتنی ایداد کھ ادامھ 
 

  پلھ ھا حرکت کردنیی بھ شانھ ارسالن داد و بھ سمت پای با دست فشار آرامرجیا    
 

 کرد و دستش را بھ سمت ی پلھ ھا را طی بھ خودش داد وبھ سرعت باقی تکاندایآ    
  دست دادن اکتفا نکرد ونی بعد بھ ھمھیو چند ثان... دست دراز شده ارسالن برد 

 
 ... دی ھمچنان جذاب را بوسی پدر شوھر شکستھ ولنیصورت ا    

 
 ... نمتونی بی خوشحالم کھ مرجیسالم بابا ا    _

 
وبا خود فکر کرد زمان فراموش کرده تا از ....  شد رهی بھ چھره عروسش خرجیا    
 ...  بگذرددای صورت آیرو
 

 می آخر زندگی سالھایمنم خوشحالم کھ زنده ام و بھ تنھا آرزو..جان  دایسالم آ    _
 دیبھ خانھ خودتان خوش آمد...  دیخوش آمد...  دمیرس

 
 جذاب و جنتلمنم اما حاال کھ شما یلیدرستھ کھ من خ. شمام ھی شبیلیبھ من گفتن خ    _
  ھست کھ منیی ھای فوت کوزه گرھی فھمم کھ ھنوز ی منمی بیرو م

 
  کاربرد دارهیلی خنی بھتر بدوندیشما کھ با...  نی بدادمی شھیم... خبرم یازشون ب    
... 
 

 دوخت کھ با کت و دای گرفت و بھ جوان پشت سر آدای بھ سرعت نگاه از آرجیا    
  جھان مد نبودی ھانگی شباھت بھ مدلیشلوار مارکش و آن لبخند کج ب

 
 ...خدا...خدا...کوچولو ...آخھ .. رھام...تو     _

 
  تر شدقیلبخند رھام عم    

 
 بودند شی ھابی کتش را کنار زده بودند ودر جی کھ تا آن لحظھ لبھ ھاشیدست ھا    

 متفکر بھ یگری داده بود و با دھی را خم کرده وبھ پھلو تکیکی کھیدرآورد ودر حال
 چانھ
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 :  گفتدی کشیاش دست م    

 
 جملھ بسازم ؟...  کنم؟ کاری چنی کھ گفتنایخب االن با ا-    

 
 بھ دی رسرجی ای بھ دو قدمیوقت.  شروع بھ باال آمدن از پلھ ھا کرد یو بعد بھ آرام    

 :  شد و آرام زمزمھ کردرهی او خسیچشمان خ
 

 کھ یی اون لحظھ لحظھ ھای دل رھامت برایآقا جون از دل شما خبر ندارم ول    _
  تنگی منیری پی تو عصای گفتی بھش مشوی بردی و پارک می گرفتیدستش رو م

 
 ... شده    

 
 ...  جنتلمن خوش سر و زبان گذشتنی ادنی بھ آغوش کشری شد از خیومگر م    

 
 :  نکرده بود کھ رھام در کنار گوشش زمزمھ کردیھنوز رفع دلتنگ    

 
تون ھم  زوریادی جذاب بودن زیادی از زری کنم بھ غیآقا جون جملھ ام رو کامل م    

 ادیز
 

 ...  شاد و از تھ دل بودیادی زرجی ایو صد البتھ کھ امروز خنده ھا    
 

 ... گھی کنھ دی منم معرفیکی بابا ترو خدا یا    _
 

 : جملھ با سرعت پلھ ھا رو باال آمد و گفتنی اندهیدختر جوان گو    
 

 ...  شماھی شبیادی زی آقانینامزد ا... ام ھیسالم آقا جون من ھان    _
 

  شوک وارد شود ؟؟؟رجی ای مھیو امروز قرار بود چند بار بھ قلب نصف و ن    
 

 ھم آسمان را پوشانده بودند ی با ھمدستاهی سیابرھا.نگاھش را بھ آسمان دوخت         
 واو خوشحال بود کھ آنقدر حال. نشان دھند ری را بھ شدت سرد و دلگیزییتا صبح پا
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 یری تواند تاثی ھم نمزیی پای روزھانی ای حال و ھوایت کھ حتدلش خوب اس        
 تر کی را بھ ھم نزدورشی پلیبا دو دست لبھ ھا. دلش داشتھ باشد یدر حال و ھوا

 کرد
 

 خنک ی ھوااقی وبا اشتقی عمی بست با نفسی چشمانش را مکھیودر حال        
 .... دی را بلعیصبحگاھ

 
  نھ ھوا خوردنی در حال صبحونھ خوردن باشدی کردم االن بایفکر م        _

 
 : وبا لبخند گفتدیارسالن با سرعت بھ پشت سر چرخ        

 
  ؟دی ھستاطی تو حیاز ک.... ریصبح بخ        _

 
 بدنت کمبود ینگفتھ بود... نمی ھستم کھ ھوا خوردن با ولع تو رو ببیاونقدر        _

 ....  آلوده تھران رو دارهیھوا
 

 ی بشنودی بگم و شما بادی ھا بھ شما نگفتم کھ بازی چیلیمن خ        _
 

 من و تو ھست نی بیادی مشترک زیخوشحالم کھ بعد سالھا حرفھا... خوب        _
 ؟ی شروع کنی خوای مشیکیحاال از کدوم 

 
  سوالھی وبا نشیازمھمتر        _

 
  منتظر بھ چھره ارسالن نگاه کردرجیا        

 
 رای من و المنی پاره شده بسمونی رنیا...  شھ ی میبابا بھ نظر شما آخرش چ     _   

  بھ ھم وصل بشھ ؟یقراره چھ جور
 

کھ ...  نباشھ ی کھ من بخوام و شدنستی نای تو دنی کردم کاری فکر می روزھی        
 ...  وجود ندارهینیاصال سنگ سنگ

 
...  خوامش یکھ م...دای کلمھ گفتم آھی و سادمی شما و مامان وای تو روی روزھی        

 یزی چیکھ من وقت... انسان نما وونی حھی خواھر احسان و ھم خون ستیکھ مھم ن
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 تونھ من و ی بزنھ ھم نمنی بھ زمی سرھی خوام اگھ خدا از آسمونھا یرو م        
 ... خواستم و شد...منصرف کنھ

 
 دونی تو میفی چون حردمی بار نجنگنیا... زد  غربت بھ سرم یچند سال بعد ھوا        
 ....  رو برام باز کرده بودند و کنار گود بھ تماشا نشستھ بودنددونیھمھ م...نبود 

 
 کھ یکھ اون... دارم یی طوالدی خود سر بودن ی دونستن توی چون ھمھ مدیشا        
 بازم خواستم و شد... رهیکھ نشد تو کت من نم...  بشھ دی خواھم بایمن م

 
 بود و ھم ادیکھ توشون ھم درست ز... بھ غلط و درست بودن کارام ندارم یکار        

 .... غلط
 

 می زندگشھی زد بھ رشھی تبر شد و تکھی دیای ساخت و بعضمی زندگاشونیبعض        
 

بھ ...  گم کم آوردم ی گذره می مرانی ماه کھ از برگشتنم بھ اکیاما بابا االن بعد         
  کم آوردمیبھ عل... خدا کم آوردم 

 
 یی جدانیقراره آخره ا...  شھ ی می چنجاستی ارای کھ المگھی دی دونم ھفتھ ینم        

 ....  بھ کجا برسھیو دلسرد
 

 کھ ی بزرگوارنقدری کھ انمی بی میوقت.... بذارم ابونی خواد سر بھ بیبابا دلم م        
 یلی کھ من انتظار خی در حالی وا نکردھی بار لب بھ گالکی ی ماه حتکی نی ایتو

 رفتار
 

 یھارو ازت داشتم و حق داشت        
 

 سنگ کھی تھی رم باال سر ی خونھ منی ای مامان محبوبھ تودنی دی بھ جایوقت        
  دلسوزیمادر(( شمی مرهی جملھ خنی ساعت تموم بھ اکی و نمی شی میسرد و مشک

 
 ))ومھربان        

.         
 

 یکھ شدن...نگو غصھ نخور .... نگو بھش فکر نکن ...  بابا شمی موونھیدارم د        
 ننی ھم سنگزی ری من سنگای االن براستین
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 خان با اندوه بھ چھره شکستھ پسرش چشم دوخت چقدر نگفتھ داشت و رجیا        
 یدواری امازمندیچقدر پر بود وحتما ن

 
 ی من ھمون ارسالنیتو ھنوز ھم برا...چرا خوف ورت داشتھ ...چتھ پسر         _

 نی ای تو بخوایوقت... حکم کن ... زور بگو ... االنم بخواه...ھمون قدر قلدر ومحکم 
 فاصلھ ھا

 
 دی بای گی تو میوقت... ادی تو در بی کھ بتونھ جلویبر داشتھ بشھ کدوم قدرت        

  بودنفی ضعیخدا ترو رو برا...  بشھ دی شکستھ بشھ حتمابارایالم تو و نی بوارید
 

 ... حکمت خلقت تو فقط تونستن بوده و بس...  دهیافرین        
 

 جملھ بھ سرعت پشت بھ ارسالن کرد وبھ سمت خانھ راه نیو بعد از گفتن آخر        
 افتاد

 
 کھ او را از نو ساختھ بود بود ی استوار و محکم پدریو ارسالن مات قدم ھا        

 
 

       
 

 تخت ی وبھ سرعت رودیدر اتاق با صدا باز شد و رھام شوک زده از خواب پر        
 نشست

 
 ی پاشی خواینم... سالم خواب آلو         _

 
 

 کم شی لب ھای روی از خنده یزی و پر از اخم رھام ھم نتوانست چیچھره جد        
 کند

 
 

 ی تو اسمش در و لزوما برای و اومدی وا کردی رو کھ اونجوریفکر کنم اون        _
  بشھیی خواد وارد جای می آدما گذاشتن تا ھر کی شخصمیمشخص کردن حر

 
  توادیچند بار با انگشتش بھش ضربھ بزنھ و و اگھ اجازه گرفت ب        
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 : نشست گفتی تخت می لبھ کھی در حالھیھان        

 
 ی ھا ؟چرا تا بھ حال خودم بھش فکر نکرده بودم ولی گیجون من؟ راست م        _
 رفتن بھ اتاق ی تبصره کھ نامزدھا برانی ھست مثل ایی راه در رو ھاھی شھیخب ھم

 ھم
 

  بھ در زدن ندارناجی احتگھید        
 

دنش را از  سر و گرکھی را از کنار تخت برداشت ودر حالشرتشیرھام کالفھ ت        
 :  کرد گفتیآن رد م

 
 ی بھ قول تو تبصره ھم درست باشھ شامل حال زن وشوھر ھا منی اگھ ایحت        _

  بودمی نامناسبطی من تو شرادیبابا شا... شھ نھ نامزد ھا 
 

  تھ دلش رو قلقلک دادھیخنده ناز و با عشوه ھان        
 

کال آب ...  میدی نامناسب ندطی تو شراگروی کھ من و تو اصال ھم دنیحاال نھ ا        _
 اثر نداشتھ ادی رو من زیول...  کار کرده یلی نداشتھ ات خیای حی رورانی ایو ھوا

 من... 
 

  نامناسبمطیھنوزم مرده تو با شرا        
 

 کش آمده اش را ی نتوانست لب ھایرھام خنده اش را بھ زحمت فرو داد ول        
  رفتنھی آیجمع کند ودر ھمان حال بھ سو

 
  ؟یصبحونھ خورد        _

 
...  ی بذاری امروز من خالی برنامھ ات رابرادیبعد ھم با...نھ منتظر تو بودم         _

 مینی در بند معروف رو ببنی امیبلکھ امروز باال خره بر
 

  بر گشتھیبھ سمت ھان گذاشت و نھیرھام شانھ را در مقابل آ        
 

 حساب کتاب ی توروزید. برم دفتر کار خونھ دیامروز با...  ھیامروز نھ ھان        _
  برم بھ اون برسمدی اختالف حساب خوردم باھی سھ ماھھ آخر سال گذشتھ بھ یھا
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 ھفتھ کی...  ی کجا بودشیدو روز پ...  ی کجا بودروزی دی شھ بگیاونوقت م        _

 فکر و یتو ھمھ ... رانی امی ماه اومدکیرھام االن ما ... ی کجا بودشی روز پستیو ب
 ذکرت

 
 کار خونھ ھا اموراتشون چھ نی ایتا تو نبود...شده کار خونھ و مشکالتش         

  ادامھ بدنوهی گذشت حاال ھم بھ ھمون شی میجور
 

گذاشت وبا دست  ھی ھانی بازوی دستش را روکی اومد ھیرھام بھ سمت ھان        
  را باال آوردھی چانھ ھانگرشید
 

 و ی نازک نارنجنقدریا...  ی نداشتی خالھ زنکی اخالق انی تو کھ از اھیھان        _
 یلوس نبود

 
 سر و ی ھمھ وقت گذاشتن تو برانی کھ انھی اتیاما واقع...  رھام ستمیحاال ھم ن        _

  بردیبا... میستی موندگار ننجایمن وتو کھ ا ... مورد ی کار خونھ ھا بنیسامون دادن ا
 

 ھی چی براتی ھمھ احساس مسولنی پس امی پدرم و ازدواج کنشی اون ور پمیگرد        
 ؟
 

 اون رو بھ کھی ودر حالدی رو کشھی جواب دادن مچ دست ھانیرھام کالفھ بھ جا        
  گفتبردیسمت در اتاق م

 
 ھی صبحونھ ی بھ جای لفتش بدگھی ذره دھی... تلف شدم ی بابا از گشنگمی برایب        _

  رھام پسنددای و شدی خوشمزه ایلی کھ خی دونیم...  ی شیلقمھ چپ م
 

 کار باعث شد کھ رھام بھ عقب بر گردد و نی و با ادی مچ دستش را کشھیھان        
  نگاھش کندیسوال

 
  ؟گھی دمی گردی ؟ ما بر میرھام تو کھ سر قولت ھست        _

 
 

 ختی را بھ ھم رھی ھانیرھام با دست آزادش مو ھا        
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 ساعت ھی کھ ی کلھ ای ھم نترس و بیلیخ... یزنی حرف میلی بچھ خمی برایب        _
 یبا من تنھا تو اتاق

 
 

 را پارک کرد اما نیماش.  را داخل بردنی را بازکرد و ماشاطی در حموتیبا ر        
 .  شدرهی فرمان گذاشت وبھ روبھ رو خی را روشی دست ھا شدنادهی پیبھ جا

 
 نی کند ودر ادای ھفتھ تمام وقت گذاشتھ بود تا بتواند اختالف حساب ھا را پکی        

 ...  بوددهی کھ نرسزھای بھ چھ چانیم
 

 در حساب ھا دست برده بود و در ی کارخانھ ھا با چنان مھارتیحسابدار اصل        
 ھم یاری اسفندعی رفی و حتگری دی کرده بود کھ حساب دار ھاییسود جوکمال آرامش 

 از آن
 

 ...مطلع نشده بودند        
 

 کھ باعث ییتنھا. آقا جون سوختھ بودی کسی و بیی تنھانی ایچقدر دلش برا        
  از فرصت طلبان شده بودیلیسوء استفاده خ

 
 خودش ھم سخت و یاداره و کنترل اوضاع در ھم و برھم چند کارخانھ برا        
  بھ سن و سال آقاجونی مردی بود چھ برسد برارینفس گ

 
 پرت کرد و در رونی بھ بنی ونفسش را سنگدی بھ صورتش کشیکالفھ دست        

سر اوضاع  کرد با خود فکر کرد بعد از رفتنش چھ بر ی را باز منی در ماشکھیحال
  کار خانھ ھانیا

 
  فراھم خواھد شد ؟ی چھ کسانی بار برانی سوء استفاده انھیخواھد آمد و زم        

 
 و چرخش نگاه ھا یورودش بھ سالن خانھ ھمزمان شد با قطع شدن صحبت ھا        

 ...  سھ نگاه نا آشناانی منیبھ سمتش ودر ا
 

 .  پاسخ داده شدسالمش با چند سالم آرام و کوتاه        
 

 یزی او چنی و غمگریبا تعجب بھ پدر نگاه کرد و چون از صورت سر بھ ز        
 ...  نشد بھ مھمان ھا نگاه کردرشیدست گ
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 دختر جوان بھ سن وسال کی کامل مرد و کی زن بھ سن وسال مادرش کی        

 ھی ھم کم سن تر از ھاندینھ شا...  ھیھان
 

 باال و استراحت عوض کرد و کاناپھ کنار ی بر رفتن بھ اتاقھای را مبنمشیتصم        
 ... دیآقا جون را بر گز

 
 جو بھ خاطر حضور خورش ینی سنگنیا...  بود نی سنگبیسکوت سالن عج        
 طور بود و او ھنوز جواب سوالش را نگرفتھ نی قبل از آمدنش ھم اوضاع ھمایبود و 

 نیا...بود 
 

  اند ؟یان ھا کمھم        
 

 ...  زن رو بھ رو ثابت ماندرهی ودر نگاه خدینگاھش دور چرخ        
 

 ..  کردی اش رھام را معذب مرهیچشمان زن بھ خون نشستھ بود وبا نگاه خ        
 

 کی کھ ناگھان ردی از او بگینگاھش را بھ سمت مادر چرخاند تا بلکھ کمک        
  پر کرد فکر تمام ذھنش راکیجرقھ و 

 
 رایعمھ الم..  یعنی...  زن نیا        

 
 اگر از زمان یحت... خدا...و نگاھش بھ سرعت بھ صورت زن برگشت         

 ی زن با پدرش بھ نسبت او پنی از شباھت فوق العاده ادیبرگشت آنھا ھم خبر نداشت با
  بردیم
 

 از چشمانش یعجلھ ا بود و قطرات درشت اشک با چھ یحاال نگاه زن باران        
  شدندی میجار

 
  شکستی سالھ را منی سکوت چندنی ادی بایکی        

 
 باھاش ی نسبتچی رو کھ ھییمگھ آدم کسا...  ی بشناسدمی نھ ؟نبای شناسینم        _
  داره ؟ی ھا صنمبھی شناسھ ؟اصال مگھ آدم با غریندارن م
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از تو چھ ...  ھی خواھر وبرادری ھرچی پا گذاشت روشی ودو سال پیپدر تو س        
  ھستیتوقع

 
 ی ازش استقبال نمی کسچی دونست ھی کھ می خونھ ایمادر تو پا گذاشت تو        

 ...کنھ
 

 ...رایالم        _
 

 .  را ساکت کندرای ھم نتوانست المرجی ای محکم و ھشدار دھنده یصدا        
 

 کھ خفھ یی سالھا نی ایمثل ھمھ ...  خفھ شو رای الم؟ی بابا چ؟ھانی چرایالم        _
 ... یبود

 
 ... دیو دستش را محکم بھ دھن خودش کوب        

 
 شی سال پیلیخ...  شم ی بار بھ خاطر شما خفھ منیا...  شم یباشھ بابا خفھ م        _

  خودملی شم با می بار خفھ منیا...  زهی آقا بھ ھم نرنی ایخفھ شدم بھ اجبار تا زندگ
 

  حسرت رو دلمھی مثل مامان محبوبھ نیتا شما نش        
 

 نی تا ھمتشیارسالن از جا بلند شد و رھام با خودش فکر کرد با توجھ بھ شخص        
 .  استبی عجیلیاالنم سکوت کرده و تحمل خ

 
 آرام وبا حوصلھ بود اما بر خالف تصور رھام قصدش خارج شدن از شیقدم ھا        

 .  رفتی مراین نبود او بھ سمت المسال
 

 رایدر مقابل الم. شود دهی شنی بھ خوبشی قدم ھایسالن آنقدر ساکت بود کھ صدا        
 ...  صورتش را بر گرداند و نگاھش را بھ جھت مخالف او دوخترایالم.  ستادیا

 
 را قاب گرفت و رای دو زانو نشست وبا دو دست صورت المیارسالن رو        

 . جبورش کرد تا بھ او نگاه کندم
 

من پا نذاشتم ...  آخھ قربونت برم ی گی میچ... تو واسھ خودتی گی میچ        _
 ازدواج کردم دایاگھ با آ...من فقط عاشق شده بودم وبس ...  مونی خواھر و برادریرو

 چون
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 کھ عاشقش باشم...کھ عاشقم باشھ ... بوده وھست کھ تونستھ من بفھمھ یتنھا کس        

... 
 

اما ... من اشتباه کردم قبول ... خواستم زجرت بدم ی احد و واحد من نمیبھ خدا        
کھ برات تو . نکردم ھی بود کھ تو رو توجنیاشتباه من ا. نبود دایاشتباه من ازدواجم با آ

 حیض
 

 . دمی و منتت رو نکشاوردمیدل شکستھ ات را بھ دست نکھ .ندادم         
 

 ھی ی صفتی بھیاون فقط بھ اجبار خواھر .  رای المستی داستان ننی آدم بده ادایآ        
 .  ترو رقم زدهی تلخ زندگیکھ روز ھا

 
بھ خاک مامان محبوبھ . کھ نقطھ مشترک من و تو ی آقا جوننی بھ جون ھمرایالم        

 ی غرور لعنتنی سال کھ دلم ھوات کرده وایلیخ... دل من و تو نی کھ غم سنگیا
 نذاشتھ

 
 نقدری ماجرا انیکھ بھت بگم قربون اون دل گرفتت برم من ا.کھ صدات کنم         

 .  از ھم جدا کنھی طورنی خواھر وبرادر اھیبزرگ نبوده کھ 
 

اومدم کھ بمونم و مطمئن باش ...  بابا ازم خواست کھ برگردم با سر اومدم یوقت        
 کھ... ی کشم کھ بمونینازت رو م... کنم یالتماست م... کنم یکھ مجبورت م

 
 .یباش        

 
 ی شدن؟نھی با بغض التماست کند وتو نبخشنگونھی وبرادرت ایوخواھر باش        

  طاقت شد و خودش را در آغوش ارسالنیام وجود ب نبود کھ با تمرایدست الم. ستین
 

 . انداخت        
 

 ... انی فضا را پر کرده بود و چشمان حاضران را گروسفی راھنی پیبو        
 

 چشمانش برداشت و با دو انگشت چشمانش را ماساژ داد ی را از رونکیع        
 امشب تمامش دیبا.داخت  انزی می رومی پرونده حجی را بر رونشیخستھ نگاه سنگ.
  کردیم
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 ی بھ بعد باز دھنجای دانست کھ از ایاما آنقدر خستھ بود کھ خودش خوب م        

 ... نخواھد داشت
 

 دستش را بھ سمت فنجان قھوه برد        
 

 .  ھم کھ سرد شدهنیاه ا        _
 

 کرد بھ یم شلوارش فرو بی را در جشی دست ھاکھیاز جا برخاست ودر حال        
 . سمت پنجره رفت

 
 نشستھ بودند و حرکت تند و در ھم قی آالچری زرای و ترمھ دختر عمھ المھیھان        

 ی ماجراکی کردن فی داد کھ طبق معمول در حال تعری نشان مھی ھانیدست ھا
 یجانیھ
 

 ی گذراند و کمتر از قبل برای وقتش را با ترمھ مشتری بھی روزھا ھاننیا. است         
 .  دادیبر گشت رھام را تحت فشار قرار م

 
 شدند و دو ی کرد با خانواده اش خودمانیخانواده عمھ زودتر از آنچھ فکر م        

 کی خانواده بزرگ و با حضور ارزشمند کی شده بودند بھ لیخانواده کوچک تبد
 بزرگتر مثل آقا

 
 . جون        

 
 کار خانھ ی از بخش ھایکی تیری بر مدیقا دعوت آقا جون را مبن آیعل        

 پدرش ی داده بود کھ در انتشارات موروثحی ترجی ودر کمال ادب و فرو تنرفتینپذ
 ودر کنار

 
 . کندی را سپریبرادرانش دوران باز نشستگ        

 
 مانده بود یق افسوس آن بای کھ بھ جبران آنچھ گذشتھ بود و جاییرایو عمھ الم        

 ی ھم رفتار محترمانھ ادای گذراند و در مقابل آی وقتش را با پدر و برادرش مشتریب
 

 رفتار کامال محترمانھ نی گرفتھ بود ھر چند کھ عدم وجود محبت در اشیدر پ        
 .مشھود بود
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 با شی از خانواده عمھ کھ مجموع جمالت و صحبت ھاییتنھا عضو...و ترمھ         
 . شدی خالصھ مدی و خستھ نباشریرھام بھ سالم و صبح بخ

 
 

صحبت .  بھ آن ھا نگاه کند یشتری باعث شد تا با دقت بھی خنده بلند ھانیصدا        
 .  کردی بسنده می و ترمھ بھ لبخنددی خندی از تھ دل مھی چھ بود کھ ھاننشانیب
 

 .  بودنی جذب شدنشان بھ ھم ھملی دلدی مثل دو قطب مخالف بودند وشاقایدق        
 
 

 ینم. حی کلمھ جذاب بود و ملکیدر . ترمھ ثابت نگھ داشت ینگاھش را رو        
 متفاوت بود از ھر. آقای علای را داشت رای بدھد کھ شباھت عمھ المصیتوانست تشخ

 
 ... دو آنھا وبھ شدت مورد توجھ ھردو        

 
 

 رھام گره خورد اما فقط رهی و نگاھش بھ نگاه خترمھ صورتش را باال آورد        
 ی دوخت کھ حتی اھی وبھ صورت ھاندی وبھ سرعت نگاھش را دزدھی چند ثانیبرا
 یبرا
 

آنقدر . بود ی از انرژی ادهی پدھیھان.  داد ی بھ فکش استراحت نمی اقھیدق        
  جمع ھا بھ چشم ما آمد و نبودشی بود کھ حضورش در ھمھ یسرشار از حس زندگ

 
 .  مشخص بودیبھ خوب        

 
 کرد کھ با دنبال کردن ی اتاق را پر کرد و رھام سعی فضالی زنگ موبایصدا        

 .  کنددای از کاغذ ھا و پرونده ھا پی انبوھری را زیآھنگ آن گوش
 

 یش کارخانھ ھا جوان فروری مدنیام. آورد شی بھ لب ھاقی عمی لبخندنیاسم ام        
 نی کھ در ایکس.  بود طنتیبھ سن و سال خودش مھربان قابل اعتماد و پر از ش

 
 یی و توانااقتیمدت کوتاه توانستھ بود اعتماد رھام را بھ خود جلب کند وبا ل        

  رھامی بزرگ برای از مشکالت کارخانھ و کمکیلی خی کھ داشت گره گشاییھا
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 . باشد        

 
 :  وطلبکارگفتی جدیخنده اش را جمع کرد وبا لحن        
 

 ی تونی منمی کار دستت سپردم ھا ببھی بار ھی... ی زنی زنگ می ھھیچ...الو         _
 ... ی کنونھیمنو د

 
 تک پا برو ھیپاشو .  ی گرفتادی تھرون خوب یابونای تو کھ خگمی رھام منیبب        _
 یآخھ بچھ پرو من بدبخت نشوند... کن می از دست خودت تنظتی شکاھی یتا کالنتر

 
 خونھ ور دل ی بردفی و خودت تشرکری در و پی کارخونھ بنی دفتر ایتو        

 بھ ی کشتنیآخھ مشکالت ا. یستیدالمصب با تراکتور کھ طرف حساب ن... نامزدت 
 گل
 

 ادی ی بازم می کشی می مثل روده گوسفنده ھر چستی دو تا نیکینشستھ کھ         
 . رونیب
 

 شلوغش نیھمچ.... ی کنی مکاریحاال مگھ چ... تو ی زنیچقدر غر م... اه         _
 بابا چھار تا تلفن زدن و....  ی کنھ قلھ اورست فتح کردی ندونھ فکر میکی ی کنیم
 

 . گھی حرفھارو نداره دنی حساب عدد زدن کھ انیدوبار تو ماش        
 

 اونجا ی کھ نشستیقلھ اورست رو تو فتح کرد. ی گیآره خب تو کھ راست م        _
  کھ بخت از من برگشتھ و تو پای ماھھی نیتو ا. یرسی متی بھ نامزد بازیودار

 
االن احساس . رسم ی نممی خاک بر سری بھ کارھاگھی تو اون کارخونھ دیگذاشت        

 ... ختھی بدنم بھم ری تمام ارگاناستمیبھ خدا س. راھبھ رو دارمیخواھر ھا
 

  کنم ؟کاری چی گیخب حاال م        _
 

د المصب .لق من ....  بھ حال و حولت برس تی داداش برو با خلوص نیچیھ        _
 دیخب چار تا کارمند جد... ی پدر بزرگتلی سرت وکری ؟ خی کنکاری چی خوایم
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 مونث باشن اونم از نوع مجردش و حایترج...  یاستخدام کن کمک حالمون باش        
 مییای حالت اسب چار نعل در بنیبلکھ ھم مااز ا.  خوشگل و تر گل برگل دایتاک
 

 کارخونھ ی قبول کن فضاییخدا...  برسھ یی نون و نواھی دل وامونده بھ نیھم ا        
 ر باال رفتنجون داداش بھ خاط... داره ازی کم لطافت نھی روح بھ ی خشک وبیلیخ
 

 .  گمیرادمان کار م        
 

  ؟ی گی چرت وپرت میلی خیدقت کرد        _
 

 برات یلی خینی بی گما حاال اگھ میم...  ی زور گو و قلدریلی خیدقت کرد        _
  عمھ ات کھ تازهنی استخدام کردن چار تا داف چطوره ای بھ جادارهی بر منھیھز
 

 ... رانیاومده ا        
 

 کارارو بردار ببر یپاشو باق...  ی زنی از کوپنت حرف مشتری بی دارگھید        _
  تو ھمدی قرار مھم دارم باھی دفتر ای ساعت زود تر بمی نھیفردا ھم . خونھ انجام بده 

 
 . یباش        

 
 ھمھ نی انمیبب. کھ شامل حالم شد ی ھمھ لطفنی از ایواقعا من و شرمنده کرد        _

 دوارمی طوره امنیاگھ ا... داره ی ارثنھی شما ھا زمی تویش و بزرگواربخش
 

 اومد ناسورھای کھ سر دایی نکرده بالیینسلتون پابر جا و بر قرار بمونھ و خدا        
 ... ادیسر شما ن

 
 ی بھ جاییخدا:رھام خنده اش را کھ تا بھ االن کنترل کرده بود ازاد کرد و گفت         
 . یدار رو یھمھ چ

 
 

 ی دیاه چقدر لفتش م        _
 

 )) ی کردغی صبر دری دختر از ذره انی انشی ھنگام آفرایخدا        (( 
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 داشت از اتاق خارج ی را بر مفشی کھ کی انداخت ودر حالنھیینگاه آخر را بھ آ        
 . شد
 

 سالم        _
 

 و دی ھمزمان بھ سمتش چرخھی و ھاندای آییزندا.  رایمامان الم.نگاه آقا جون         
 ھی جلوه دار تر از بقھی ھانیسالمش را جواب گفتند وطبق معمول صدا

 
 .  خدمتتوندمی رسیچھ عجب خانم داشتم با فرش قرمز م        _

 
  بازش رفتی بھ سمت آقا جون و دست ھاھی ھانی ظاھری توجھ بھ غرغرھایب        

. 
 

  باشھ بابا جانریحت بخ من صبیسالم ترمھ         _
 

 ... ی آغوش بابا علھیچقدر آغوش آ قا جون گرم بود وامن و چقدر شب        
 

  باشھ آقا جونریصبح شما ھم بخ        _
 

 بابا ریاوقور بخ...  رهی مثل تو حتما بخی عروسک نازدنیصبح من کھ با د        _
  ؟یریکجا م... جان 

 
 بنده یی عروس دانی شھ ؟ای دونم باورتون می ھم نماگھ بھتون بگم خودم        _

 کھ نیحاال ا.... دی خرمی گرفتھ کھ امروز برمی خودش ھم تصمختھیخودش برنامھ ر
 کجا

 
 می و قراره چند بار تا موقع برگشت گم بشمی کھ برمی و اصال کجا رو بلدمی ریم        
 .  دونھ و بسیوخدا م

 
 آقا جون ی خودش رو برانیھمچ.... پاشو کاسھ کوزتو جمع کن ...بسھ بابا         _
  بست و سھی ھادهی نھ ترشندازهی چھار پنج سالھ می دختر ھاادی کنھ آدم یلوس م

 
و گرنھ دو ساعت ...  کنھ ی حر فھاش جلب توجھ منیآقا جون داره با ا... سالھ         

 . داره حرفارو ننی رفتن کھ ارونیب
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 را در مقابل ترمھ گذاشت و نگاه مھربانش را بھ صورت ترمھ ی استکان چادایآ        
 .  زن مھربان بود و چقدر بھ دل ترمھ نشستھ بودنیچقدر ا. دیپاش

 
  ؟دیدی جان چرا شما زحمت کشیی زندایمرس...ا        _

 
 .  گلمستی نیزحمت        _

 
 . دی ھم بھ من بدیی چاھی ستی نیپس حاال کھ زحمت        _

 
 سامسونتش را کنار آشپز خانھ گذاشت و فی کریرھام با سالم و صبح بخ        
 .  را اشغال کردرای کنار المیصندل

 
  فشارتون باال نرفت ؟گھیآقا جون حالتون چطوره ؟د        _

 
 ی نوه نیات ا آب شود از توجھرجی قند در دل الوی کلوی داشت کھ کی اشکالایو آ        

 برومند و مسئول ؟
 

 شدن فشار تو نیی باال و پانیھر چند کھ ا... خدارو شکر ...نھ بابا جان خوبم         _
 . ی و عادیعی سن و سال طبنیا

 
 یبرا.... دی کناطی و احتدی مراقب باششتری بدیاتفاقا چون سنتون باالست با        _

 دی چکاپ بشھی...  دکتر شی پمی کنم بری خالی وقتھی کنم ی میامروز بعد از ظھر سع
 

 .  شھی راحت مالمونیخ        
 

 نھ من یی نھ توای چکاپ بشھ تا معلوم بشھ او ضاعش رو بھ راه دی کھ بایاون        _
 من خوبم اگھ....  ی سر وتھ اون کار خونھ شدیتو کھ گر فتار مشکالت ب....بابا جان 

 
 .  ھم ھست فقط و فقط واسھ تو و بسینگران        

 
 :  بود گذاشت و گفتزی می دست آقا جون کھ رویرھام دستش را رو        

 
 ھم کمک دستم و پا نیام...کار ھا رو غلتک افتاده .. آقا جون دینگران من نباش        _

  ندارمیمن مشکل.  ذاره ی مھی سر و سامون گرفتن کارھا مای من داره برایبھ پا
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 کار خونھ و ادی بابا ارسالن چقدر اصرار کرد کھ بنیو گرنھ خودتون شاھد بود        
 سن وسال بابا ی کارھا برانی کھ انھی اتی اما واقعرهی از کارھا رو بھ عھده بگیبخش

 ھم
 

 کھ بھ موقعش می داراجی جوون احتیرویما بھ چند تا ن. و خستھ کننده استنیسنگ        
 . رمی مگھیخب با اجازتون من د...  کنم ی اون اقدام میبرا
 

 .  برسوندی مر کز خرھی مارو تا یری میرھام حاال کھ دار        _
 

 را یی بار ھزارم چاقوی انداختھ بود و برانیی لحظھ سرش را پانیترمھ کھ تا ا        
 حرف بھ نی با ادی مالی نان تست می آن نبود بر روی از کره روی اثرگریکھ د

 سرعت بھ
 

 .  و بعد رھام نگاه کردھیھان        
 

 :  کرد گفتی ساعتش را نگاه مکھیرھام در حال        
 

 کردن دیدر ضمن خر... امروز زودتر کارخونھ باشم دی من باھی ھاندیببخش        _
 آژانس ھم ھی کارو نیا....  کھ من بھ خاطرش از کارم بزنم ستیشما اونقدر واجب ن

  تونھیم
 

 . انجام بده        
 

 )).  احمقی ھیھان((  صورت ترمھ را پوشاند ظی غلیاخم        
 

 از آشپز خانھ خارج ی خدا حافظکی بھ صورتش انداخت و با ییرھام نگاه گذرا        
 . شد
 

و با . دوخت ھی ھانالی خی بیترمھ بھ سرعت صورت پر حرصش را بھ چھره         
 .  کم بھ غرور نداشتھ اش بر بخوردکی یکاشکخود فکر کرد 

 
 دای آیی ارسالن و زندایی کھ بر عکس دای کسدی چر خیفکرش حول رھام م        

 .  بھ دلش ننشستھ بودی قد سر سوزنیحت
 

 .  ھم نسبت بھ او نداشتیھر چند کھ احساس بد        
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 تن و بدنش ی ھم سن وسالش نگاھش بر روی بود کھ مانند پسر ھانیحداقلش ا        

 .  کردی نمینیسنگ
 

 پسر کم حرف و تو دار را با نی اتی مطمئن بود کھ تا آخر عمرش سنخیول        
 . دی پاره نخواھد فھمشی آتھیھان
 

 ی حتی نگاھی را برشیسالم و صبح بخ. گذشت ی منشزی میبا سرعت از جلو        
 . کوتاه بھ او پاسخ داد

 
 .  کرده بود فکر کردی سپرنھیی آی کھ جلوی جوان با حسرت بھ زمانیومنش        

 
 :  دکمھ تلفن را زدزشیبالفاصلھ بعد از نشستن پشت م        

 
 .  بھ اتاق مننی کنشونی راد اومدن راھنمای آقانکھی بھ محض ایخانم جھان        _

 
 بود کھ در اتاقش بھ امدهی کامل باال نستمیھنوز س. گذاشت زی میلپ تابش را رو        

 .  وارد اتاق شدنی امدشییصدا در آمد و با بفرما
 

 تونھ ی تا چقدر ممی بستروزی کھ دی قرار دادمینی ببمی حساب کننی بشای بنیام        _
  رو ساپورت کنھ ؟دی جدی دستگاه ھای ھانھیھز
 

 بھ سمت خود ی لپ تاب را کم کنارش را اشغال کرد وی بالفاصلھ صندلنیام        
 طنتی پسر شوخ و پر از شنی بار چندم بھ خود اعتراف کرد کھ ایچرخاند و رھام برا

 در ھنگام
 

 .  داردنی و قابل تحسی جدیتیکار شخص        
 

 از یزی و چمی ھا رو از سود قرار داد ھا بدنھی تمام ھزمی رھام ما اگھ بخوانیبب        _
 . می در خواست قرارداد شرکت بھ پوش رو قبول کندی بامی نذاربیج
 

 ی ھامتی کھ چھ قیدی کنھ دی خواست بز خری ملشی کھ وکنھیآخھ بحث سر ا        _
 .  دادی مییپرت و پال
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 بھ رشی تستی قرار نی ولیکی انداخت تو تاریری تھیرھام اونو ولش کن اون         _
 میخوای کھ ما مشھی می قرار داد اوننیازور دست ما پسر شک نکن آخر .ھدف بخوره 

. 
 

 ...  طوره کھنیخب اگھ ا        _
 

 صفحھ خاموش و ی روھیاسم ھان.  صحبتش را قطع کرد لی زنگ موبایصدا        
 . دی بھ صورتش کشیکالفھ دست.  شد یروشن م

 
 بھ صورت رھام انداخت و ی نگاھی صفحھ گوشدنی وبا ددی کشی سرکنیام        

 تو ھم بھ زنگ اهی نخود سی پرمی کج و پر از طعنھ گفت داداش من میھمراه با لبخند
 حتیتفر

 
 . برس        

 
 .  کار مانع بلند شدنش شدنی گذاشت وبا انی امی پایرھام دستش را رو        

 
در ضمن االن . داشتھ باشم حی بھ زنگ تفراجیاصال من کار کردم کھ احت        _

 شھ تا استراحت و ی ممی دقتی و بی باعث حواس پرتشتری بھیصحبت کردنم با ھان
 ... حیزنگ تفر

 
 ؟)) بود یمنظور رھام چ(( شد قی با تعجب بھ چھره رھام دقنیام        

 
م  طور بھ ھنی کھ با اومدن اسم نامزدت استی بار ننی اولنی تو چتھ پسر ؟ایھ        _

  دختری و دارشی خوای ؟نکنھ نمیستیتو کھ آدم نارو زدن ن...  رھام نمتیبب. یزیریم
 

  ؟ی دی می رو بازچارهیب        
 

 ی انصاف ؟تو چی نامرد و بنقدری ھستم ؟ای آدمنی ھمچھی من نیبس کن ام        _
  در مورد من؟یفکر کرد

 
 بھ نھی پرت کرد از جا بلند شد و دست بھ سزی می خود کارش را رویعصب        

 بود تا ستادهی اابانی کھ با عصا کنار خی مردری پینگاھش رو.  ستادیپشت پنجره ا
 نیبلکھ ماش
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 .  ماندرهی آھستھ اش رحم کنند و مجال رد شدن را بھ او بدھند خیھا بھ قدم ھا        
 

 کھ ی اھی اطالعدنیھ اش بود کھ با د نامانی پای کارھاریدر گ. بود شیدو سال پ        
 .  آتشفشان آماده فوران شدکی بھ لی با تمام وجود تبددی برد سالن دیرو
 

 پر کاربرد بود یلی دکترا خانی نامھ دانشجوانی پای کھ برایی از کتاب ھایکی        
 با قای نامھ رھام دقانی بود کھ موضوع پای در حالنی مجاز اعالم شده بود واریغ

 موضوع کتاب
 

 .  منابع استفاده کرده بودری از ساشتری منبع بنی بود و رھام از اکسانی        
 

 نی چگونھ او ای نامھ اش بود ولانی قبل تر از شروع پایلی خھی اطالعخیتار        
  بود ؟دهی را ندھیاطالع

 
 صدی نامھ سانی نابود شدن پایعنی منبع نیخدا چھ بر سرش آمده بود؟ حذف ا        

 زمان نی نبود آن ھم در ای شدننیو ا....  نامھ انی درکل پاریی تغیعنی... شیصفحھ ا
 . کوتاه

 
 ی فضای ھامکتی نی بر روی کدی کھ چگونھ سالن را ترک کرد و نفھمدینفھم        

 ...  دانشگاه نشستیسبز رو بھ رو
 

 گذاشت و صورتش را بر کف شی زانو ھایھر دو آرنج دستش را رو        
 ...دستانش

 
 .  نکرده بودریی حالت رھام تغی شده بود ولکیھوا تار        

 
  نامھ ات از اون کتاب بود ؟انیچقدر از پا        _

 
 کنارش ی دختر کنیا. وبا تعجب سرش را بلند کرد وبھ کنارش نگاه کرد یعصب        

  انداختیھ نگاه بھ خون نشستھ اش نگاھنشستھ بود کھ متوجھ نشده بود ؟دخترک ب
 

 کرد سرش را کج کرد و ی را جمع مشی و صورتکی باری لب ھاکھیودر حال        
 :  را بھ سمت رھام گرفت و گفتپسیبستھ چ

 
  ؟ی دوست دارپسیچ        _
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 )). دلم بذارم ؟ی را کجاوانھی دنیا(( دی کشیرھام پوف کالفھ ا        

 
 . ا بلند شدو از ج        

 
 : دی رسی و خونسرد بھ گوشش مالی خی دختر از پشت سرش بیصدا        

 
 از زور ی و داشتیدی برد دی روھی اعالمی من پشت سرت بودم وقتنیبب        _

 ھم ی باشیھر چ... کنم ی من کمکت میاگھ بخوا. ی شدی ممی تقسمیحرص بھ دو ن
 میوطن

 
 می ھم و داشتھ باشی ھواای اجنبنی ای جلودیبا        

 
 توانست جز ی دختر مسلما نمنی ادی و بھ سمت دختر چر خدی خندیرھام عصب        

وسط . بود ی خواست بھ او کمک کند ؟جک با مزه ایم.  دکترا باشد یدانش جو ھا
 نیا

 
 کھ االن فکرش بھ شدت فیح. خودش ی بود برای تنوعیھمھ اعصاب خورد        

 یالی خی و بتی جذابنی با ازهی مزهی موجود رنی و گرنھ الی تکمتشیرفمشغول بود و ظ
 یم
 

 .  رقم بزندشی را در تخت خواب برای خوشیتوانست ساعت ھا        
 

 بھ کھی ودر حالستادی قرار داد ودر مقابل رھام امکتی نی را روپسشیدخترک چ        
 :  شد گفتی مرهی خشیچشمھا

 
 . پدرم استاد باز نشستھ دانشگاه است        _

 
 

 نامھ رھام بھ موقع انی نھ تنھا باعث شد پاھی پدر ھانی شبانھ روزیکمک ھا        
 .  قرار گرفتدی نامھ اش بھ شدت مورد توجھ مھمان ھا و اساتانیآماده شود بلکھ پا

 
 ...  بودھی رھام و ھانی استارت دوستنیوا        
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ودر کل فلسفھ ... گرفت ی را سخت نمیزی چچیھ...  شاد بود و مھربان ھیھان        
 .  دانستی کردن می طیالی خی را بیزندگ

 
 ...  کردی فرندش صحبت می راحت از بھ ھم خوردن رابطھ اش با بویلیخ        

 
 گذرانده بود یماری را در بستر بیادی زی کھ سالھامارشی مادر بیمرگ را برا        

 ی کھ مادرش را بھ آرامش رسانده بود شکر منی و خدا را از ادانستی موھبت مکی
 ... کرد

 
 بودند بھ عنوان دهی کھ بھ زد و خرد رسشی ھای دو تا از ھم دانشگاھیاز دعوا        

 .  زدی موضوع با مزه حرف مکی
 

 با تمام ھی ھان بھدگاھشی دیحت. نگاه عاشق بھ معشوقش نبود ھینگاه رھام بھ ھان        
 .  دخترش فرق داشتیدوست ھا

 
 و شی ھای کوه نوردی ھم قدم براکی. ھمراه خوب کی. دوست بود کی ھیھان        

 لوی مکتوب پائولو کوئی گر خوب ھنگام بحث سر کتاب فلسفلی ھم صحبت و تحلکی
... 
 

 ...  تر از آنھافی شد اما مھربان تر ولطی پسرش می دوست ھاھی شبیگاھ        
 

 بھ آرامش افتنی دست ی راه کار خوب براکی شھی ھمتشیدر ھنگام عصبان        
 ...  بر آتش خشمش بودی شد گفت کھ حکم آبی مدیو شا...داشت 

 
 ی در زمان دوستی کرد و حتی احساس نمی کشش جنسھی وقت نسبت بھ ھانچیھ        
 ...  کردیبر طرف م گری دی را بھ گونھ اشی ھاازی نھیبا ھان

 
 ازدواج داد شنھادی پھی بھ ھانی کھ چرا وبا چھ منطقدیخودش ھم نفھم        

 کھ ی نسبت بھ دخترنی دی اداای وی عادت و وابستگای عالقھ بود ی از روشنھادشیپ...
 بھ او عالقھ

 
 .  کرده بوددایپ        

 
 ...  گفتھ بودکی لببشنھادی پنی بھ اقھی کھ کمتر از دو دقی اھیو ھان        
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 با او ھمراه بود یستی سفر در ظاھر تورنی بھ عنوان نامزد در اھیو حاال ھان        
 .  دادی فردا زمزمھ برگشت را سر مایو مطمئنا امروز ...
 

 ...  شدی بھ ازدواج آنھا ختم مدی کھ قاعدتا بایبر گشت        
 

 یاقامت دائم. ری خاک دامنگنیچگونھ با وجود ا کرد کھ یو رھام با خود فکر م        
 نی تواند از پس ای آقاجون بھ حضور و وجودش مازیپدر و مادرش و مھمتر از ھمھ ن

  کھیتعھد
 

 .دی و پدرش دارد بر آھیبھ ھان        
 

 خودش ی فشرد و چقدر برای وجدانش را می شده بود کھ سخت گلوی عذابھیھان        
 .  وجود نداشتنشانی بی بھ نام دلبستگیمتاسف بود کھ احساس دخترک تنھا نیوا
 

ھر چھ بود تعھد . بود کھ از سمت رھام وجود نداشت نی نھ درست ترش اایو         
 ...بود وتعھد بود وتعھد

 
 ...ندهی آدی گذشتھ و شارینگاھش ھنوز بھ پنجره بود اما فکرش مشغول و درگ        

 
 از اتاق خارج شده بود کھ رھام نی امی گذشتھ بود و کابانی از خرمردی پیک        

  کدام نشده بود ؟چیمتوجھ ھ
 

 سر وسامان دادن ینھ برا... کرد ی می را خالی ھمھ کار زماننی انی بدیواقعا با        
 داشت فقط اجیبھ زمان احت...  دکتر بردن آقا جون یبھ اوضاع کارخانھ ھا و نھ برا

 وفقط
 

 .. شی زندگختھی پازل بھ ھم ردنی چیبرا        
 

 .  در حال ارسالش برداشتلیمی ای در نگاھش را از روی صدادنیبا شن        
 

 دییبفرما        _
 

 سالم اجازه ھست ؟        _
 

 . لبخند صورت خستھ اش را پوشاند        
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 دییحتما ھست بفر ما        _

 
 : گفتدی چرخی دکور اتاق می کھ نگاھش روی وارد اتاق شد ودر حالرایالم        

 
 مزاحم کھ نشدم ؟        _

 
 دینی کنم بشی خواھش مھی چھ حرفنینھ عمھ جان ا        

 
 اصال نی وامتینی بی بھ ندرت میلی و ما خی کردری خودت را درگیلیخ        _

 . ستیدلخواه من ن
 

 دی کشیشانیرھام انگشت اشاره اش را بھ پ        
 

 وضع واوضاع دلخواه من ھم نی ادیباور کن. حق با شماست دی بگیشما ھر چ-         
  قولدی کم بھ من وقت بدھیاگھ . کنھ ی مجابی ای جورنی اطیاما خب فعال شرا. ستین
 

 ی ولستی کردن نی قصدمن کوتاھدیباور کن. نبودنامو جبران کنم نی دم کھ ایم        
 از مسائل راحت کنم یلی آقا جون رو از خالی کھ خنھی احمیخب در حال حاضر ترج

 اونوقت
 

 ...  کھ از مو نازک تری مونم و شما و گردنیمن م        
 

 پسر بد نیا. کرد ی با لذت بھ چھره مردانھ محکم برادر زاده اش نگاه مرایالم        
 فراموش یآنقدر مھرش در دلش خانھ کرده بود گاھ. کرده بود ی با دلش بازیجور

  کردیم
 

 را از او ی نگاھمی نی کھ حتستی مرد جوان ھمان کودک شش سالھ انیکھ ا        
 توانست با خانواده ی کھ میی از دست دادن سالھایوامروز چقدر برا.  کردی مغیدر

 برادرش
 

 .  خوردیگذرانده باشد افسوس م        
 

 ننی چی شام را مزی دارن مدمیقط دف. بودم بھت گلھ کنم رھام جان ومدهیمن ن        _
 شھی ھمی رو براھی و ھانزی جنتلمن برم سر مھی بھت بزنم ھم با ی سرھی امیگفتم ھم ب
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 .  خودم کنمیدشمن خون        

 
 گمیمن م. ھم وجود داره ھیبھ نظر من موضوعات مھم تر از حسادت ھان        _

 چون مطمئن می من رزرو کنی دنده ھای شکستگی تخت براھی مارستانی بمیزنگ بزن
 ستمین
 

 من رحم ی کدوم از استخون ھاچی آقا بھ ھی علنیی پامیاگھ من و شما با ھم بر        
 . کنھ

 
 .  دراز کردرای جملھ دستش را بھ سمت المنیوبا گفتن ا        

 
ر داد و  دستش را در دست گرم رھام قرادی خندی از تھ دل مکھی در حالرایالم        

 : گفت
 

 ژن ارسالن نکھیمثل ا. کھ بھ ارسالن برده ستی نتتی احساس مسئولنینھ فقط ا        _
 .  غالب بوده زبون چرب و نرمش رو ھم با دوز باال تر بھت ارث دادهیلیخ
 

********         
 شده بود کھ من تو ری اونقدر پدیسع. تونستم تصورش رو ھم بکنم یاصال نم        _

 ...  فکر کردن بھش سخت چھ برس کنار اومدن باھاشیواقعا حت.گاه اول نشناختمش ن
 

  ؟نی اتفاق خبر داشتنیبابا شما از ا        
 

 ی گذاشت وبا نگاھزی می و بعد آن را رودی از نوشابھ اش را سر کشی کمرجیا        
 : بھ ارسالن گفت

 
 نجای اگھی خونھ رفت و آمد داشت بعد رفتنت دنی ای تودی سعی بودرانیتا تو ا        _

 دمی شنی اگھی ماجرا رو از زبون کس دنیمنم ا.... نداشت یکار
 

  و رو کردری را زشی از غذای حوصلھ کمیارسالن ب        
 

 حکمت دونمیم... ختمی بھ ھم ریبد جور... دمی رو ددیاز عصر تا حاال کھ سع        _
 ییخدا... اما خب سخت ... توش چرا باشھ دین بخواد نبا اوی ھر چدونمیم...خداست 

 سخت
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 فتھی لحظھ چشمات بھی و رهیبعد خوابت بگ. ی باشنیخودت پشت فرمون ماش        

  عذابای دنھی ویآخرش خودت بمون. ی ونھ بچھ ای داشتھ باشی ھم و بعدش نھ زنیرو
 

 . وجدان        
 

  زمزمھ کردی دست ارسالن گذاشت و بھ آرامیترمھ دستش را بر رو        
 

 تو اصل یریی شما تغدنیعذاب کش. دی کنی متی خودتون رو اذنی جان دارییدا        
 دی و حتما آقا سعشی چند سال پی ماجرا برانی انکھیضمن ا. ارهی ی بھ وجود نمھیقض

 
 ... انی اتفاق کنار بنی با ایتونستن کم        

 
 ترمھ بود و گرنھ ی دلخوشی ترمھ ففط برانی دلنشیخ ارسالن بھ چھره لبخند تل        

 قشی شفقی نابود شده رفی زندگدنی دانست کھ امروز ارسالن با دی چھ میکس
 

 ی اانھی مثل مورزانشی عزی براشیچھ بر سرش آمده ؟عذاب وجدان کم کار        
 ی عمل نکرده توی ھانیگذشتھ مثل م... دی جویشده بود کھ کم کم وجودش را م

 وجودش
 

 بی کرد و کدام تخری انفجار را فراھم مکی نھی زمیکاشتھ شده بودند و ھر اتفاق        
  برسد ؟ادشی توانست بھ فری میچ
 

 و ستی بود بدهی شنھیاز ھان. بھ ترمھ مانده بود رهی توجھ بھ اطراف خیرھام ب        
 آرامش ی بود کھ برایچھل سالھ ا یاما چرا رفتارش مثل مادر ھا.سھ سال دارد 

 فرزندانشان
 

 .  شوندیبھ دروغ ھم متوسل م        
 

 مھی اگر زمان آن نی کرد حتی آقا جون را فراموش نمیچرا ساعت قرص ھا        
 شب باشد ؟

 
 از نداشتن دختر بھ عنوان شھی شده بود کھ ھمییدایچرا اسمش ورد زبان مامان آ        

  حرف زده بود ؟شیدگ خالءزننیبزرگتر
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 بود کھ ھمھ را مجذوب خود کرده بود وچرا ھمھ یزی دختر چھ چنیدر وجود ا        
 ...  داشت اال اوی ھمھ قدم برمی براشی پاھادوی تپی ھمھ میقلبش برا. دیدیرا م

 
 قصد جانش را ای دنیتمام عالمت سوال ھا. بھ خود آمد ی لحظھ ایرھام برا        

 کرده بودند
 

 )) ھمھ مھم شده بود ؟نی اشی توجھ کردن ترمھ برایاز ک        ((
 

 امروز قرار بود سر حال باشد یول. داد ی آزارش مدای شدشبی دیکم خواب        
 نشانی ھا را ثابت کند کھ مطمئنا مھمترزی چی سرکی شیقرار بود بھ خودش و زندگ.

 وجود و
 

 انتخاب است و فلش نی وبھترنیت ترکھ انتخابش درس. بود ھیحضور ھان        
 .  کندی سمت اشاره منی بھ بھترشیزندگ

 
طبق معمول با . اش را مرتب کرد ی اندامراھنی پقھی و ستادی انھییدر مقابل آ        

 ی ژل برد تا بھ مو ھای گرفت و بعد دستانش را بھ سمت قوطیادکلن محبوبش دوش
 پر
 

 .  بدھدیپشتش سر وسامان        
 

 یآقاھھ حاضر        _
 

 بردارد نھیی نگاه از آنکھی و بدون ادی کششیھر دو دستش را بھ نوبت داخل موھا        
 : گفت

 
 .  دو نفرهی دور دور حسابھی یآره خانومھ آماده ام برا        _

 
  سھ نفرهی کنم دور دور حسابیمن اصالحش م        _

 
 .  خشک شدھی و نگاھش بھ صورت ھانشی مو ھایدستش البھ ال        

 
 چرا سھ نفره ؟        _

 
 . می شی چھار نفر کھ نمگھی سھ نفر دمی شیخب من و تو وترمھ م        _



 49 

 
  ؟ادیمگھ قراره ترمھ ھم ب        _

 
  ؟ادی داره بیمگھ اشکال        _

 
 ... نھ        _

 
 . دی شنیختو نھ را آنقدر آرام گفت کھ خودش ھم بھ س        

 
 . ستادی و رو بھ رھام انھیی کامل وارد اتاق شد ودر کنار آھیھان        

 
 . رھام من نگاه کن        _

 
 شدن بھ چشمانش فرار کرد رهی بھ صورتش انداخت اما از خیرھام نگاه کوتاھ        

  کار رھام را مجبور کرد تا بھنی گرفت و با افشی چانھ رھام را در دستانش ظرھیھان.
 

 . چشمانش نگاه کند        
 

  ؟ی داریرھام تو با ترمھ مشکل        _
 

 مثال ؟اصال من و ترمھ تا بھ حال چار تا جملھ بھ ھم یمشکل؟چھ مشکل        _
 . ؟از اون حرفھا بودامی کھ با ھم بھ مشکل بخورمیصحبت کرد

 
خب ... ی کنی رفتار می جورھی یعنی..  دونم ینم...اما ..خب حرف تو درستھ         _

  باشھی ناراحتھی نتونی بدیگفتم شا... کنھ ی فکر رو منی ھم باشھ ھمی اگھیھر کس د
... 
 

بھ ... ادی اورد کھ نی بھونھ مرونی بامی خوام بی با تو مدی فھمیآخھ ترمھ ھم وقت        
 ...  کردمشیزور راض

 
 کند کھ جملھ آخر ی طور خشک نمنی ولت ھم انسان را استی و بستیبرق دو        

 ))  ترمھ با شخص من مشکل داره ؟اما چرایعنی.(( رھام را ھیھان
 

 کھ دم ی تفاوتی بھ خود مسلط شد ونقاب بی کمھیرھام بعد از گذشت چند ثان        
 :  بود بھ صورت زد وگفتشی نقاب برانی تریدست
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 ؟ی کردی بھش اصرار مدینبا-         

 
 چرا رھام ؟        _

 
 .  ھشدار بودکی ھی شبیزی سوال نبود چکیفقط )) چرا رھام (( نیوا        

 
 :  گذاشتھیرھام دستش را دو طرف صورت ھان        

 
 کنم با ی خالی وقتھیمن بعد مدت ھا تونستم ...آخھ چرا داره سبک مغز من ؟        _

 تا من دست از پا ینداختی مھندس ناظر دنبال خودت راه مھی دی بایعنی...نامزدم باشم 
 خطا

 
 نکنم ؟        

 
 :  با انداختیی ابروطنتی با شھیھان        

 
من کھ از ... ی خطا کردن دارنھی زمیلی خادمی بشی پتشی موقعنکھیحاال نھ ا        _

 مردانھ ات اثر ی ھورمونای آب وھوا روریی کنم تغی احساس مرانی امی اومدیوقت
 ... گذاشتھ

 
 راه ھا ھست کھ با ھاشون بھت نشونت یلیخ... خاره ھا ی خودت تنت منیبب        _

 ...  کرده اما متاسفانھ فعال تر شدهرییبدم ھورمونام تغ
 

 ...جدا مثال        _
 

 کھ از شوک خارج شد ھیپس از چند ثان.وجملھ اش با حرکت رھام ناقص ماند         
رھام با احساس نفس ....  کرد شی پشت گردن رھام قرار گرفت و ھمراھشی ھادست

 کم
 

 :  کرد و گفتشی رھاھیآوردن ھان        
 

 تر والبتھ ی طوالنی راھھای اثباتش بود اگھ بخوای راه برانی تری دم دستنیا        _
 .  ھم ھستیجذابتر
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 :  دادھی بلند رھام تکیشانی را بھ پشیشانی پھیھان        
 

 ھی خوب توجنمی بی مکنمی فکر میآخھ ھر چ. اثبات کردنا باشھ نیتا باشھ از ا        _
 ترمھ درخت ی پاری چون االن زگھی وقت دھی بذارمش واسھ نھی احمینشدم اما خب ترج

 سبز
 

 . شده        
 

  رھام زد واز اتاق خارج شدی بھ لب ھاعی سریبوسھ ا        
 

 ی زندگی ھمھ ھیھان. نیآره ھم:(( شد و زمزمھ کرد رهی خارج شدنش خرھام بھ        
 )) کشمی نممی دست از زندگی صورتچیمن ومن در ھ

 
      

 
 شد آرامش ی کھ پخش مینی ھمراه با آھنگ دلنشنی گرم و ساکت ماشیفضا        
 لذت و آرامش نیرھام آنقدر غرق در ا. داده بود نی کوچک ماشطی را بھ محیخاص

 شده بود
 

 .  سپرده بودی را بھ فراموشگریکھ حضور دو ھمسفر د        
 

 ...  زدی آرامش را بھ ھم نمنی بلندش ای با صداھیو کاش ھان        
 

 دی بگیزی چھیخب ... حوصلھ ام سر رفت دیچقدر ساکت...اه         _
 

 ضد حال را بھ عھده مسافر نی پاسخ دادن بھ ای فھی و وظدی کشیپوف کالفھ ا        
 . عقب گذاشتیخاموش صندل

 
_        ..... 

 
 ؟)) دی رو شنھی ھانی دختر اصال جملھ نیا        ((

 
 ...  منتظر نماندیلی بھ جواب سوالش خدنی رسیبرا        
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خوش گذروندن کھ فقط حرف .  می بری از آھنگ لذت ممی دارمی بگیخب چ        _
 ! ستیزدن ن

 
 ی جواب دادن نداشت و چشمانش ھم قصدی برای بود فقط عجلھ ادهیپس شن        

 . نداشتندرونی چشم برداشتن از منظره بیبرا
 

 .  بودنی امفاتی جالب تر از توصی باز رستوران سنتیفضا        
 

 با سرعت بھ دی ندی مخالفتیه کرد و وقت با ذوق بھ تخت کنار آب نما اشارھیھان        
 آورد دستش را بھ سمت رھام ی را در مشی کفش ھاکھیسمت تخت رفت و در حال

 : دراز کرد
 

 بھشت کو نی ؟ آخھ ایای ی مرانی باره بھ انی اولی رھام مطمئنیتو فوق العاده ا        
  ؟ی کرددایچولو رو از کجا پ

 
 ی لبخند کجکھی داد و در حالی جاھیا در دست ھان رشی از دست ھایکیرھام         

 :  گفتزدیم
 

 بود و گرنھ نی امشنھادی پنجایاما ا.  ستی نی کھ من فوق العاده ام شکنیدر ا        _
 ی کافھی ی و آخر سر ھم تومی گشتی مابونای تو خدیاگھ بھ من بود احتماال حاال حاال با

 شاپ
 

 .... می کردی پر دود رو نگاه می ناابوی اش خشھی و از پشت شمی نشستیم        
 

 .  نشستشی متری و با فاصلھ چند سانتھی در کنار ھانقای دقییو بعد در جا        
 

نگاھش را بھ . گذاشت شی پای را روفشی آنھا قرار گرفت و کیترمھ رو بھ رو        
 جوان ی تخت ھا را زوج ھاشتری رستوران بی سنتیبر خالف فضا. اطراف چر خاند 

 لیتشک
 

 جوان اشغال ی جمع ھاای از تخت ھا توسط خانواده ھا و ی دادند و تعداد اندکیم        
 ... شده بود

 
 ی و گلدان ھای پنج ضلعی اروزهی فی رستوران با حوض ھای جایجا        
 ...  آب بھ لطافت فضا افزوده بودی فواره ھای شده بود و صدانی اطرافش مزیشمعدان
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 دی سفی بود کھ با نوشتھ ھای فرم پرسنل متحدالشکل بھ رنگ زرشکیلباس ھا        

 .  داده شده بودنتیز
 

 از پرسنل بھ او کمک کرد تا بتواند نوشتھ یکی ستادنیو چقدر خوب کھ ثابت ا        
 :  لباسش را بخواندیرو
 

 ی نکتھ سنجفیبھ حرچھ خوشست راز گفتن         
 

 یکھ سخن نگفتھ باش        
 

  باشددهیبھ سخن رس        
 

 نی ایو معن))  باشد دهیبھ سخن رس(( جملھ را از ذھنش عبور دادنیچند بار ا        
  نشستی بھ دلش مبیجملھ عج

 
  ؟دی دی سفارش میشما چ        _

 
 منو را از او گرفت و نگاه یرام انداخت ،بھ آیبھ دست دراز شده رھام نگاھ        

 .  او بودری غیی بھ چھره اش انداخت ،بر عکس تصورش نگاه رھام بھ جاییگذرا
 

 نقاط ضعفش ی نو ظھور با دست گذاشتن رویی پسر دانیو چقدر خوب بود کھ ا        
 . قصد آزارش را نداشت

 
  آورد ؟ی مرد چھ بر سرش مکی نی دانست کھ نگاه سنگی پسر چھ منیوا        

 
 ھی ترمھ با کلی پرس کباب برگ انتخابکی و یاریدو پرس چلو کباب بخت        

 ...  شددهی تخت چیمخلفات بر رو
 

 ی دختر تواننیا. تمام مدت غذا خوردنش بھ صحبت مشغول بود بای تقرھیھان        
 بھ ظرف ی پاتککباری قھیھر چند دق.  انجام چند کار ھمزمان داشت ی برایبیعج
  ترمھیغذا
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 کار را ادامھ داد کھ ترمھ با خنده کبابش را نصف کرد و نی زد و آنقدر ایم        
 نھ تنھا بھ ھیبر خالف تصور ترمھ ،ھان. گذاشت ھی ھانی غذای از آن را بر رویمین

 یکارش اعتراض
 

 .رفتی آن را پذلینکرد بلکھ با کمال م        
 

 :  دوخت و گفتھی ھانیاه معترضش را بھ ظرف غذارھام نگ        
 

 ؟خب چرا از ھمان اول از دو ی کھ تو دارھی چھ عادت بدنی دونم ایمن نم        _
 و ی ھمزمان دو جور غذا رو بخوری تونی می ؟اصال چھ طورینوعش سفارش نداد

  ھریاز مزه 
 

  ؟یدو تاش لذت ببر        
 

 :  بھ ترمھ زدی چشمکھیھان        
 

 خوام تو رو بھ عنوان دسر ی دو تا منی تازه بعد خوردن استی نیزی کھ چنیا        _
 !  ھم لذت ببرمیبخورم و کل

 
 چھ بر داشت کرده ی شوخنی ترمھ انداخت او از ادهی بھ رنگ پریرھام نگاھ        

  شده بود ؟ی گونھ رنگ از چھره اش فرارنیبود کھ ا
 

  داد؟ی می شد ؟چرا نگاھش را از نگاه رھام فراریختر را چھ م دنیا        
 

 را داشت کھ نگاھش با منظور نانی اطمنی بود کھ رھام از خودش انیحداقلش ا        
 !  استدهی دختر نچر خنی ای ھاییبای زیرو
 

  چھ بود ؟یری وکناره گی ھمھ دورنی الیپس دل        
 

 نی توانست بھتری نامزدش بود و حضورش در کنار رھام مھی ھاننکھیمگر نھ ا        
 .  دختر باشدنی االی راحت شدن خی برالیدل
 

.  بود ی سخت و حل نشدنیادی ذھن خستھ اش زی برادهیچی پی معمانی اایخدا        
  داشت تا بای استوپی دکمھ شی داد و کاش زندگی کلمھ ارور می واقعیمغزش بھ معن
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 ...  کردی تامل مدی جدی دل مشغولنی ای رویآن کم        
 

 :دی پرسجی انداخت و گی نگاھھی ھانی سوالیبھ چھره         
 

  ؟ی گفتیزیچ        _
 

 ی گم چرا غذات رو نمیم! کنم ی ساعتھ دارم صدات مھی؟یرھام تو خوب        _
  سرد شد ؟یخور

 
 ... میتو ھم اگھ غذات تمومھ پاشو زود تر بر.... شدم ریمن س        _

 
 !!!! رھام        _

 
 ...  جملھ کوتاه و دلخور ھم رھام را نگھ نداشتنی ایاما حت        

 
 .  گرفتن نگاه متعجب ترمھدهی نادی داشت برایورھام چھ اصرار        

 
 منتظر آن دو بماند از نکھیو بدون ا... داد ی قرار مزی میچند تراول بر رو        

 . رستوران خارج شد
 

 دی فھمی دختر را منی ابی عجی رفتار ھانی الی دلدی باایدو راه در مقابلش بود         
 . دی رسی خواست نمیرھام نبود اگر بھ آنچھ م...  وجود نداشت یگرینھ راه د.... ایو 
 
 

ھنوز ھم . کرد زانی آوشی و بعد در کمد لباس ھادیی را بوراھنشی پشھیبھ عادت ھم    
 کھ اثر آن ھر بار پس از شستن ھم از یعطر. بود یبعد از سالھا عاشق عطر تن عل

 نیب
 ی ھاندهی شوی لباس ھا فقط بونی گفت کھ ای رفت و ھر بار ترمھ با خنده مینم    
 !  بکندفشی ضعی بھ حال شامھ ی فکردی و بای نھ عطر تن بابا علدھدی را مییایمیش
 

و باز دفعھ . مورد فوق العاده بودنی بود در افی او ھر چقدر ھم کھ ضعیو شامھ     
 کرد و با چشم وابرو آمدن ی بعد در مقابل چشمان خندان ترمھ کارش را تکرار می
  بایھا
 

 .  شدی نمی عشق بازنی االی خیمنظور ترمھ ھم ب    
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 گره خورد یی سر بلند کرد نگاھش با نگاه آشنانکھیدر کمد را بست وبھ محض ا    

 لی دلی وبلی کھ با دلیی و محبت ھادی دی خودش می روز ھا مدام در پنی کھ اینگاھ.
 بھ
 

 گرفت و ی مدهی محبت ھا را نادنی رحمانھ ایو او چھ ب. شد ی می ارزانشیسو    
 .  شودی می منطقری انصاف و غی از حد بشی بی دانست کھ گاھیخودش ھم م

 
 :  کرد و از جا بلند شدشی مھمان لب ھای ھر چند ظاھریلبخند    

 
  ؟یسادی چرا اونجا وادای تو آایب    

 
 :  واز تھ دل بودی واقعدایبرخالف او لبخند آ    

 
 .  کردمی رو با لذت نگاه مای دنی صحنھ ھانی از عاشقانھ تریکیداشتم     _

 
  داشت ؟یلی دل زننی شدن با ای خودمانایو آ    

 
 ارسالن کجاست ؟    _

 
 از عوض کردن حرف رای نگاھش کرد کھ خود المی جوابش را نداد اما طوردایآ    
 !  حرف زدنی برای نگاھھا چقدر وزن دارند و چھ اصراریگاھ. شد مانیپش
 

  ؟ینی نشینم    _
 

 .  تخت نشستی حرف وارد اتاق شد و لبھ ی بدایآ    
 

 . میچقدر خوبھ کھ خونھ آقا جون اونقدر بزرگھ کھ ھممون دور ھم    _
 

    
 

 .  و من چقدر کم شانسم کھ از داشتن دختر محروممی دختر دارھیچھ خوبھ کھ تو     _
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 دلت ی و کمی داشتی شد اگھ تو دست از سر گذشتھ ھا بر میو چقدر خوب تر م    _
 !!!! ی کردی آدم گذشتھ ھا صاف منی ترری تقصیرا با ب

 
برخالف تصورش . دی رسدای آی بھ سرعت باال آمد و بھ چشمان جدراینگاه الم    
 !  زن سر جنگ داشتنی امروز ادی نبود و شادای در چشمان آی از شوخیاثر
 

 باشھ کھ ادتی ھست کھ ی دونم چقدر از گذشتھ ھا تو ذھنت مونده ؟اونقدرینم    _
  دور و برت نبود ؟ی کدوم از آدم ھاچی حواست بھ ھیان نامزد شد با احسیوقت
 

 .... دی فھمی را منی چھ خوب ادای اسم احسان جمع شد و آدنی از شنرایچھره الم    
 

 و رو کردن گذشتھ ھا ری دونم زیم... ده ی اسمش آزارت مدنی شنی دونم حتیم    _
 ھی بار فقط ھی ی پرستی کھ میی ترو بھ اون خدارای جز عذاب برات نداره اما المیزیچ
 

 اول یبھ جبران سالھا.... ھمھ سال نیبھ جبران ا....بار بھ من وقت حرف زدن بده     
تو ... ومن سکوت کردم ی زدھیتو کنا.... ومن گوش کردم یازدواجم کھ فقط تو گفت

 نیتوھ
 

 کم سکوت کن و ھیز ھا تو امروز بھ جبران اون رو.... گرفتم دهی و من نشنیکرد    
 ... بھ من مھلت حرف زدن بده

 
  
 

 یعیخب طب.... فکر و ذکرت شده بود احسان ی ھمھ ی با احسان نامزد شدیوقت    _
  تونستی جوون بھ ظاھر موجھ کھ مھی و احسان ی دختر کم سن وسال بودھیبود تو 

 
 .  باشھی ھر دختریآرزو    

 
 خانواده ھا لی اما بر خالف منی بھ ھم محرم نبودی حتنیشما زن و شوھر نبود    

  گشت و گذارا معموال من و ارسالننی ایتو.... نی گذروندی وقتتون رو با ھم مشتریب
 

 گھی تنھا نبودن شما با ھم دی براگرانی از نظر دی ھمراھنیا.  میھمراھتون بود    
 متی غنھینظر من و ارسالن اما از ... نی رو داشتشی کھ عنوان پنبھ و آتییشما... بود 
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 بر وجود عالقھ رد وبدل نشده بود کھ ی مبنی ما کالمنیب....  گھی ھمددنی دیبرا    
  ارسالن وی چشای ھای رنگیرنگ.... شن ی پر حرف و وراج میلی نگاه ھا خیگاھ

 
 احساس نو پا نی بود کھ حدافل خودمون از ای من اونقدریرنگ عوض کردن ھا    

 ی حسنی از انانی اطمی برامی بھ فرصت داشتاجیھر دومون احت.... میباشخبر داشتھ 
 کھ
 

 ...  انداختھ بوددیعشق بود اما ترس از ھوس بودنش ھر دومون رو بھ ترد    
 

 و ما چقدر کم شانس می ببری احساسمون پی واقعیزمان کمکمون کرد تا بھ معن    
 ...  شما ھم زمان بودی کھ شروع رابطمون با تموم شدن رابطھ میبود

 
احسان فاجعھ .... بود بی بود عجنی اری اگر غیعنی...جو ھر دو خونھ متشنج بود     

 .  بودی نابود کردن تک تکمان کافی بردن بھ عمق آن برای بھ بار آورده بود کھ پیا
 

 شوک وحشتناک کھ کمر پدرم را شکست و نیو من ناتوان تر از اون بودم کھ بعد ا    
  بزنمی کرد از عال قھ ام بھ ارسالن حرفژهی وی بخش مراقبت ھایرم را راھماد
 

 دل نی آروم کردن ای و با تمام وجود برادمی دیمن اون رابطھ رو تموم شده م    
 دمی کھ من اون روزھا چھ کشی دونیو تو چھ م. دمی کوبی مواریزبون نفھم بھ در و د

 ؟؟؟
 

 و ستادی جو خونھ ھا آروم شد محکم ای کھ کمنی اارسالن بھ محض....اما ارسالن     
 ... دی ھر دومون جنگیجا...  دیارسالن جنگ... خواستشو مطرح کرد 

 
 مرد بود یادی کھ زی مردنی کھ از ای کم بھ من حق بدھی کم فقط ھی کاش رایالم    
 ...!  شد گذشتینم
 

اما چقدر ... دمی عذاب کشیلیاون روزا من خ...  یدی عذاب کشیلیاون روزا تو خ    
  رحم کھی ھوس باز بھی دونستن و منو ی من و تو کھ ھمھ تو رو محق منیفرق بود ب

 
  ساختھگھی دیکی ھیی زندگی خرابھ ھای نش رو رووی نبرده وآشتی از انسانییبو    
... 
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 ھی با یشکیھ...  دی نازم رو نکشیشکی ھی بودم کھ صبح عروسیمن تنھا عروس    
  نبود کھ بپرسھ شبی کسچی صبح در خونم رو نزد و ھگری جخی سھی و یکاسھ کاچ

 
 ...  نھای شده ام تیقبل اذ    

 
 ومن ارسالن رو داشتم ی و بھ نظر خودت بدبخت شدیتو نامزدت رو از دست داد    

 .... و خوشبخت نبودم
 

 روم پر گرانی دینگاه ھا بودم کھ ی نبودم من تنھا بازنده ای بازی من برنده رایالم    
 ... ی بود نھ ترحم و دلسوزنھیاز ک

 
 ی فقط و فقط برادمی غربت رو بھ جون خری و سردیی رفتم ،اگھ تنھارانیاگھ از ا    

 ...  و وزن دار بودنی سنگی نگاھھانیفرار از ا
 

 ارسالن ،اما من ھنوز ی ھای بچگی خونھ ی کشور خودم ،توی ،تونجامیامروز ا    
؟من ...  اصال برات مھمھ بگم چرا ای؟ ... چرا ی دونیم...نھام ،ھنوز ھم بازنده ام ھم ت

 یم
 

...  باشھ ای مسئلھ دننی ترتی اھمی اگھ دونستنش برات بی حتیگم تا علتش رو بدون    
  بھ دست آوردنی سالھا برانی ای و دل خوشی روز ھا شوھرم تنھا حامنیچون ا

 
 ...  سپردهیدل شکستھ خواھرش ،زنش رو بھ دست فراموش    

 
    
 

 را با ضرب بھ جلو پرت کرد و از ذھنش گذشت تا بھ حال شی پایقلوه سنگ جلو    
  با فکر آشفتھ بھ آن ضربھ زدند ؟گریچند نفر د

 
 و دی سفی ،مانتوی مشکی رنگ ،شلوار پارچھ ادی سفیچند دختر جوان با کفش کتان    

  ستی آب معدنشھی شکی ولی موباکی کھ فقط شامل ی با کولھ ای مشکدی سفشال
 

 را خاموش کرده اند لشانی فرو کرده اند ،مو باشانی مانتوبی را در جشانیدست ھا    
  رو راه رفتھ اند ؟ادهی ھدف در پیو ساعت ھا ب
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باال ونھ بھ  مدل ی ھانی ماشی ھوا فکر کرده اند و،نھ بھ بوق زدن ھاینھ بھ سرما    
 ....  زمستانی شدن زود ھنگام روز ھاکیتار
 

 ھم مھم یلی فکر نا آرامش باشد خی برای چند ساعتھ در مانی روادهی پنیاگر ا    
 !!!  شودی نگران مرای کھ مامان المستین
 

 ! میخوشگلھ تنھا چرا ؟در رکاب باش    _
 

 ی کردند چھ می ابراز وجود مبی مردانھ اش عجی پسر کھ ھورمون ھانیوا    
  ؟اوردهی چھ ھا کھ بر سرش نی خوشگلنیدانست کھ ا

 
 محکم ی بار ضربھ انی ایول...  شی پای بھ قلوه سنگ جلوگری دیو باز ضربھ ا    
 ... تر
 

کھ مرور کردن ... بگذارد و بگذرد دیبا. بھ خودش کمک کند دی گفت بای مایمار    
 .  نداردیامدید کردن روح و جسمش پ دھد جز نابویآنچھ عذابش م

 
 شود ی درمان دردش می جلسات مشاوره کھ تعداد آن از حد گذشتھ است وقتنیکھ ا    

 ی و قبول کند کھ گذشتھ ھا گذشتھ با ھمھ دی دست از گذشتھ ھا بشویکھ کم
 

 شود و شب ھا و تیلی تواند از صفحھ ذھنش دیکھ آن شب م.... اش ی و تلخیسخت    
 ....  آن شودنی گزی جاشی آرام زندگیروز ھا

 
 و چقدر زدی حرف مرانی بھ ای سفر ناگھاننی از انانھی و خوشبدی چقدر پر امایمار    

 .  گفتی سخن مشی سرد زندگی شب ھای از تمام شدن کابوس ھانانیبا اطم
 

کھ بعد .... بھ جا ودرست بود ای مارینی بھ خوش بشی لب ھای پوزخند رونیمسلما ا    
 !  کابوس بھ صبح نرسانده بودی شب را بکی ی حترانیاز سھ ماه از سفرش بھ ا

 
 خی کھ با جملھ اش تن یازی و باز ھم جوان پر نگری دی مدل باالنی ماشکیباز ھم     

 ...  اش فرو رفتقھی در شتری در خود جمع شد و سرش بشتریزده ترمھ ب
 

 گاز ی را روشی پس از چند بار اصرار پای جوان ھم مثل قبلنیچھ خوب کھ ا    
 .  ترمھ را آزاد کردنھی فشار داد و نفس حبس شده در سنیماش
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 ی توانست ھمسفری جلو تر بدون اصرار ھم می دانست کھ کمیکھ جوان خوب م    
 .! ود پوش نبدی وسفاهی دختر ک سنی ای بھ طنازیداشتھ باشد ،البتھ احتماال مورد بعد

 
 ی در کار نبود وقتیگریضربھ سوم برسر قلوه سنگ فرود آمد و مطمئنا ضربھ د    
 ...  آب افتاده بودی ضربھ محکم سنگ داخل جونیبا ا
 

 شیھر چند برا. کرده بود دای شده بود و سر نترس پالی خی ببیو او امشب عج    
 یآن شب شوم ھم با ب بھ ھمراه ندارد و ی عواقب خوبشیالی خیثابت شده بود کھ ب

 
 می دختر بھ سنی بگذراند کھ اریکاش خدا امشب را بھ خ... شروع شده بود یالیخ    

 . آخر زده بود
 

 جواب بدھد کھ بعد از چھار سال نھ تنھا درمان نشده یپس قراربود معالجاتش ک    
  عذابش شده بود ؟؟؟؟ی ھی منظور ھم مای بیبود بلکھ نگاھھا

 
 یکھ خودش خوب م... نگاھھا چقدر نگاه رھام حرف داشت و تعجب نی انیوب    

 دارد و نھ رفتار منظور ینی نھ نگاه سنگپی جوان و خوش تیی پسر دانیدانست کھ ا
 ... یدار

 
 شده بود کھ انگار شی از عادت ھایی جزیاما فرار کردن از ھر جنس مذکر جوان    

 . ت خوب و بدشان وجود نداشنی بی مرزشی براگرید
 

 ھماھنگ شده بود جسم شی با قدم ھایی کھ گوینی توجھ بھ حرکت آھستھ ماشیب    
 ....  وادار کردشی بھ قدم ھادنیناتوانش را بھ سرعت بخش

 
 )).  رودی کارش می شود و پی خستھ می توجھی بیحتما با کم    ((

 
 .  غلط از آب در آمدشینی بشی بار پنیاما چقدر بد بود کھ ا    

 
 می و توھم مرستمی نیمن معموال آدم صبور... سوار شو ای ناز نکن و بی الکنیبب _   

 ی وقتنی سوار شو اایب...  ی زنی قدم مابونی وقت شب تنھا تو خنی کھ ایستیمقدس ن
 کھ
 

 .  کردی شھ ازش استفاده بھتری مرهیداره ھدر م    
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 اشتباھات ی لرزاند ،و گاھی تنش را منی چننی جملھ انی اایھوا سرد تر شده بود و    
  شده بوددهی سوراخ دو بار گزکی نبود کھ از یو او مطمئنا آدم عاقل. دارد یچھ عواقب

. 
 

 آورد لرزش ی فشار مشی بھ گلوی اگر کمدی گذاشت شاشی گلوریدستش را ز    
 :  شدی قطع مشیصدا

 
 ... ستمیمن اھلش ن...آقا برو ترو خدا     _

 
 :  جوان چقدر آزار دھنده بوددشخنین    

 
 ....  باالایحاال ب... یستی کنم و تو اھلش نیباشھ من اشتباه م    _

 
 ... آقا    _

 
 ...  شدن پسر جوان مانع از ادامھ جملھ اش شدادهیو پ    

 
 

 فھمھ ی کھ زبون نمی بھ کسی حرف و عملدی اوقات بای نداره ،گاھیبیخب ع    _
 ... فھموند

 
 بھ عقب ی بھ سمت ترمھ برداشت وبا ھر قدمش ترمھ قدمی حرف قدمنیو با گفتن ا    

 ی بود کھ نور کم سودهی چسبی از پشت بھ مغازه اگریحاال د...  دی کشیم
 

 .  افتاده بودشی صورت مرد رو بھ روی آن بر روی شھی شینئون رو    
 

 با ایمی با کی برد کھ زمانی می ترسناکی ھالمیچھره مرد ذھن ترمھ را بھ سمت ف    
  صحنھی بھ ترسناکلمھای کدام از آن فچیھر چند کھ ھ. نشست ی آن میلذت بھ تماشا

 
ھر چھ بود ترس بود و . صحنھ نبود نی ھمراه ای لذتچی نبود و ھشیروبھ رو    

 ... یمانیوحشت و پش
 

 ...  کنداطشی احتی بنده تنھا وبنی لحظھ تمام وقتش را صرف انیو کاش خدا ا    
 

 ...  را در کنار گوششطانی شی و قھقھ دیدی اش میترمھ مرگ رادر چند قدم    
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 وبا تمام وجود بھ بردی منی چند قدم کوتاه را ھم از بنی شد اگر مرگ ھمیو چھ م    

 ی بود کھ دست ھاشی نعمت برانی لحظھ مرگ بھترنیکھ در ا... دی کشیآغوشش م
 مرد

 
 ...  ترمھ بودی مماس با لب ھاشیدو طرف صورتش و لب ھا    

 
 چھ بھ ی کنکی مرده رو ھم تحرھی ی تونی می ھمھ خوشگلنی با ای دونستیم    _

 ...  کنمی ربع دارم از پشت سر براندازت مھی کھ یرسھ بھ من
 

 نی رحم بھ دل ای اشک ھا کمنی لرزان وای صدانی ادیشا... ترمھ بھ التماس افتاد     
 !  آوردیمرد م

 
 ؟...ترو خدا    _

 
  ؟ی؟ ترو خدا چ...ترو خدا     _

 
 شم و با ی نمالتی خی و التماس کنھ من بنیی پاادیاگھ االن از اون باال خدا ھم ب    _

 حال و نیبھ نظرت من با ا: و گفت دی تنھ اش را بھ تن ترمھ مالنیی حرف پانیگفتن ا
 روز

 
 م ؟ کنیولت م    

 
  کرددی ترمھ را نا امی ھادی دو رگھ اش تمام امی شده و صداداریت ب*و *ه *ش     
.... 

 
 ... ی مجسم داشت ونھ توانطانی شنی از ایی رھای برای نھ تالشگریترمھ د    

 
 بدنش باز ی با حس کم شدن وزن مرد از روھی از ثانیچشمان بستھ اش در کسر    
 . شد
 

 فرشتھ نیا... دانست ی بود خودش ھم نمافتھی کدام کارش نجات بھ پاداش... خدا    
  گفت ھمانی و ناسزا مدی کوبی مشت منی چننی زده ارونی بینجات کھ با رگ ھا

 
 .  نگاھش فرار کرده بودری از زلی دلی بود کھ بار ھا و بارھا بیکس    
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 نبود واکنون ترمھ وودی ھالینمای آخر فقط مخصوص سیپس معجزه در لحظھ ھا    

 ... دی دی آن را بھ چشم میواقع
 

 ننشست و چند ضربھ جانانھ نثار چانھ کاری رھام بی ضربھ ھاریجوان مزاحم در ز    
 کھ رھام از شدت درد بھ او ی فرصتنی کار از کو چکترنیو صورت رھام کرد وبا ا

 داد استفاده
 

 ....  شددیمھ ناپد لوکسش ازمقابل چشمان ترلیکرد و ھمراه اتومب    
 

 آن مزاحم باشد نھ نی در داخل ماشدی کرد ؟اکنون بای باور میعنی فتھ بود ؟اینجات     
 ....!  رھامی و ھاج و واج بھ چھره خونابانی در کنار خنجایا

 
 ی کھ برایزی چنی تریاالن دم دست...  جلو رفتن نداشتند ی برای قصدشیقدم ھا    

 : تشکر از رھام داشت فقط چند کلمھ بود
 

 ... من واقعا...آقا رھام     _
 

 ...  المعارف کلمات را از ذھن ترمھ پاک کردرهیچشمان ترسناک رھام دا    
 

...  دی پرت شد را نفھمنی داخل ماشی دستان محکم رھام شد و کری اسشی بازویک    
 : دی جملھ را خوب شننی ایول
 

 کھ مادر بد ی ھستیاز عصر تا حاال کدوم گور... شعور یاحمق ب یدختره     _
 !!!  وزی... ھی ی دست و پاری و خودت زمارستانیبختت رو تخت ب

 
باال خره دارو ھا اثر (( بھ داخل آن انداخت ی باز کرد و نگاھیدر اتاق را بھ آرام    
 )). کرد

 
 یدنی در ھمش نشان از خوابیچھره . شد رهی و بھ صورتش خستادیباال سر تختش ا    

 بود ،کمتر ی بسترمارستانیدو روز کامل در ب. از آرامش در آن نبود ی داد کھ اثریم
 از
 

 کیاماھنوز ھم بھ ....ده ساعت بود کھ مر خص شده بود و بھ خانھ بر گشتھ بود     
 ...  بوددهی نرسی و رو حی نرمال جسمتیوضع
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 و زدی کھ ترمھ بھ ھم برییروز ھا. چھار سال کم نداشتند نی روزھا در انیاز ا    
ترمھ افسرده شود . بچکد رای المی ترمھ بلرزد و اشک ھایدست ھا...  بشکند رایالم

 رایوالم
 

 ....  اعصاب مصرف کندیدارو    
 

 خانواده نا نی ای تا ستون ھاستادهیو خودش کھ نشان دھد و تظاھر کند کھ محکم ا    
 یکھ گاھ... و جودش ھمھ فعال شده باشد یھر چند کھ از درون گسل ھا.آرام باشد 

 
 . زندیریستون ھاھم فرو م    

 
 ساعت تا سر می نیدی کھ بھ قصد خریترمھ ا. فاجعھ بود کی شیاتفاق دو روز پ    
 ...  خاموشلی موباکی شده بود بھ چند ساعت و لی ساعتش تبدکی رفتھ بود و ابانیخ
 

 .  بودای دندنی رسانی چند ساعت بھ پانی ادهی مار گزی و علرای المیوبرا    
 

 پر سوال آقا جون و ینگاھھا....  چند ساعت چھ بر سر شان آمده بود بماند نیدر ا    
 ...  شده بود بر دوشش کھ از آستانھ تحملش خارج بودیارسالن ورھام ھم اضافھ بار

 
معلوم نبود کھ دختر جوانش کجا و در چھ .  داشت ی داند کھ چھ حالیفقط خدا م    
 ی برایی ھا بھ تنھانی است و ھمسرش دو بار از حال رفتھ بود و ھر کدام از ایحال

 نابود
 

 ...  استی مرد کافکیکردن     
 

 و خواھرش دیای آنقدر خراب شد کھ ارسالن از شوک گم شدن ترمھ در برایحال الم    
  کس حواسش بھچی ھانی منیودر ا... برساند مارستانیو بھ ب دستانش بلند کند یرا رو

 
 .  قلبش گذاشتھ بودی نبود کھ دست رویرجیا    

 
 پا در آوردند و چقدر آنشب تھران بزرگ تر ری و رھام نقطھ نقطھ شھر را زیعل    

 ...  رفتندیی شدنش از ھم جدا شدند و ھر کدام بھ سودای زود تر پدیو بھ ام.از قبل بود 
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 شده بود کھ دوبار ادی اش زنگ زد لرزش دستانش آنقدر زی رھام بھ گو شیوقت    
 جملھ کی توانست تماس را بر قرار کند فقط ی از دستش افتاد و باال خره وقتیگوش
 کوتاه

 
 .  کردمداشیپ_ دیشن    

 
 بر ی توانست کالمی خواست نمیرھام تماس را قطع کرد و چھ بھتر کھ اگر ھم م    
 ... اوردیان بزب
 

 تا ی توانتی و نھ پاھای دارد کھ فرمان را بچر خانی جانتی نھ دست ھایوقت    
 صورتت را بھ سمت آسمان ی شوادهی پنی بھتر کھ از ماشنی ھمی پدال بکوبیبررو

  ،یریبگ
 

 : ی بزنادی توجھ بھ نگاه عابران فری و بی را مشت کنتیدستھا    
 

...  یخدا تو مسئول... ی کنی نمی کارچی وھینی بیم... ینی بیمن و م... خدا...خدا    _
  ببرم ؟ی کشی پتتیشکا... ی کنی نمی کارچی و ھی تونیتو م

 
 نندی سنگیادی وزنھ ھا زی بعضی کھ گاھاوردی گاه ھم کم بھی دارد کھ تکیرادیچھ ا    

. 
 

    
 .  کتاب در دستش را داخل کتابخانھ گذاشترجیا.چند ضربھ بھ در اتاق خورد     

 
 . دییبفرما    _

 
 داند کھ یخدا م. ستادی وارد اتاق شد و آرام تر در مقابل آقا جون ایترمھ بھ آرام    

 را بھ مرز چارهی مرد بری بود کھ پدهی شنھیاز ھان. کرد ی میچقدر احساس شر مندگ
 سکتھ

 
 ... رسانده است    

 
 .  نداشتی اش فاصلھ انھی انداخت کھ چانھ اش با سنییپاسرش را آنقدر     

 
 ... دیآقا جون ببخش    _
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 !  خودش سوختی جملھ را مظلومانھ گفت کھ دل خودش ھم برانیو آنقدر ا    

 
_    ....... 

 
 آقا جون باعث شد کھ سرش را بلند کند و بھ صورت آقا جون نگاه یسکوت طوالن    
 .  نداشتیھم خون"  زده در چشمانش اصالمھی با اشک خشی لب ھایلبخند رو.کند 

 
_    .... 

 
 چی ؟آخھ چرا ھنی شرمندم کنشتری بنی خوای ؟منی بگیزی چنی خوایآقا جون نم    _

  پرسھ ؟ی کارم رو نملی کس دلچی کنھ ؟چرا ھی خونھ شماتتم نمنیکس تو ا
 

اون ....  من ی فکریمحصول ب... کھ اون باال رو تخت افتاده ییرایاون مامان الم    
 قلب نی کھ با اییو شما.... حرف نزده ی کھ دو روز لب غذا وا نکرده و کالمیبابا عل

 فتونیضع
 

 ... نی زنی می لبخند زوریھ    
 

    
 

 ....  ترییای تر شد و چشمانش در قیلبخند آقا جون عم    
 

 :  ھم فشار داد و التماس کردی بار چشمانش را محکم رونیترمھ ا    
 

 دی ؟داد بزندی بشی عصباندیستیآخھ مگھ شما بلد ن....  نی بگیزی چھی.... اقا جون     _
... حاال نوبت من ...  نی بچھ ھاتون کوتاه اومدشی عمر پھی...  دیریحقتون رو بگ... 

 نوبت
 

 و لبخند دیو شما سکوت کن.... دق تون بدم .. . عذابتون بدم یمن کھ با ندونم کار    
 ! دیبزن

 
 مدل نی بد ترنیا...  ستی راھش ننیبھ خدا ا...  دی بزنی حر فھیاقا جون ترو خدا     
 ...  کردنھیتنب
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و درمان ... نبود یچقدر بد بود کھ دردش گفتن... زد ی کرد زجھ می نمھیترمھ گر    
 ... گرانی شده بود بر دل دیو خودش درد... نداشت 

 
 ی مدهی فکر دی دختر بکیکھ بھ چشم ...  شد یچقدر بد بود کھ بھ ناحق قضاوت م    

 ....  انسان نابود شدهکیشد نھ 
 

 ی کھ حتیکس. کرد ی مھی گرشی سن برانی بھ ای مردری کھ پنیو از ھمھ بدتر ا    
 .... دی فھمی کھ دردش را می از آن روزی دانست و وایدردش را نم

 
 بود کھ دورش ی گرتی حمای علتش دست ھایعنی...  اش قطع شد ھی چرا گردینفھم    

  کھ صورتش رای انھی سرش قرار گرفتھ بود و سی کھ بر رویرا گرفتھ بود و سر
 

 ... مھمان کرده بود    
 

  خوادی دلش نمیی وقتاھیچھ دلمون بخواد ،چھ دلمون نخواد ،خدا     ((
 

  خواد روی کھ دلمون میزیما چ    
 

 )) میداشتھ باش    
 

 بازوت گرفتار دست رھام یوقت...  اون شب رھام با اون وضع آوردت خونھ یوقت    
 کھ ھر ی حال بودی بی در حال انفجار و تو اونقدرتیبود و صورت رھام از عصبان

 لحظھ
 

 ،اون موقع از خدا خواستم کھ جونم ازم ی ری از دست می کردم داریحس م    
  کھ صبرامو کردمستمی آدم صبر کردن نگھی من دفتھی تو بی برای کھ اگھ اتفاقرهیبگ

.... 
 

 راحت شد المی دلم خی من بھ گواھیول...  زد و نھ تو یاز اون شب نھ رھام حرف    
 ... شون درستھ در مورد فرزنداشھیکھ حس پدرا ھم...  فتادهی نی تو اتفاقیکھ برا

 
 یخوبھ کھ بھ ھمھ ...  گم خدا یبھ خودم م... لحظھ نیتو ا... االن ...اما امروز     

 ...  بھ اسم حکمتی داریزی چھیخوبھ کھ ...  ی دی بنده ھات گوش نمیحرفا
 

 .... ی دی اونو بھ حکمتت ربط می رو ندی بنده ای قراره خواستھ یکھ وقت    
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 از یکی کھ نھیا...  یکھ بھ حرفم گوش نکرد... ی کھ جونم رو نگرفتنیحکمت ا    

 االن بھ حضور من نی زمشی فرستادی سرت شلوغ بوده اشتباھیفرشتھ ھات کھ وقت
 ازین
 

 خوام کھ ی و نمھی دونم چی کھ نمی کنھ و خودش رو از اون غمھیکھ گر... داره     
 .... بدونم سبک کنھ

 
 )) دارمی دردھیمھ کھ من  فھیپس آقا جون م    ((

 
 ی رو خاموش متی و گوشرونی بی ری از خونھ میوقت...غصھ نخور بابا جون     
 اون دل نازکت و ی روی غمھی حتما ی چرخی مابونای ھدف تو خی و چند ساعت بیکن

 داره
 

 رهی گی بھ تو خرده نمیکس... ستی نیکھ تحمل کردنش شدن....  ی کنی مینیسنگ    
 ...  کھ بشھ بھش خرده گرفتیستی نی ادهیاصال تو افر...بابا جان 

 
 شد سھم درد تو یکاش م...کوھھا با سنگاشون ساختھ شدن و آدما با درداشون     

 .... دردونھ مال من بشھ
 

 ... آقا جون    _
 

  کھ در اتاق خورد صحبتش را قطع کردیضربھ ا    
 

  شددی ترمھ نا پددنیا درھام وارد اتاق شد و لبخندش ب    
 

 رو بشی ترتھی پختھ تا ھانکی عصرونھ مامان کیآقا جون اومدم صداتون کنم برا    _
 وونی تو انیایندادن ب

 
  ھست کھ بھ عروسک منم برسھ ؟ی مامان پزت اونقدرکی رھام جان کنمیبب    _

 
 بھ خودش شتری حرف دستش را دور شانھ ترمھ حلقھ کرد و او را بنیوبا گفتن ا    

 ... فشرد
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 آقا جون نیای بھ ترمھ بھ سمت در اتاق رفت و گفت زود تر بی نگاھمیرھام بدون ن    
 ... میری جشن بگکی کنی با اھیقراره امروز من و شما و مامان و ھان... 

 
 ...  را از رو بستھ بودری شمششی بر ترمھ کھ رھام برایو وا    

 
 . خب از بعد اون شب بگو    _

 
 شده بودند و خبر از اوضاع دهیچی دستانش کھ در ھم پیترمھ نگاھش را از رو    

 ... زن رو بھ رو نگاه کردی دادند برداشت وبھ چھره یآشفتھ درونش م
 

 با سن و سالش یتی سنخچی کھ ھی رژلب صورتنی لبخند پھن وانی زن با انیا    
  رھا شده بودشی موھای رودی قی کھ بی و شال کرم رنگی عسل چشماننینداشت ،با ا

 
 کرد ی بھ صورت ترمھ نگاه منھی دست بھ سکھی رنگ در حالدی روپوش سفنیدر ا    

 ... دکتر روانشناس نداشتکی بھ ی شباھتچیھ
 

 ی برای نقاشی تابلوکی ای و ییبای جراح زکی کار غی تبلی برانگی مدلکی دیشا    
 نی ای شود برای آن آغاز مدنی کھ ھر صبحش با دی تختی اتاقش و رو بھ رووارید

 زن مناسب
 

 .... تر بود تا دکتر روانشناس    
 

 دی خواست بای را نمشیاما اگر قرار بود درمان شود و دلش تکرار اتفاق چند شب پ    
 ...  کرد و بسی روانپزشک نگاه مکی زن بھ چشم نیبھ ا

 
فقط زنده ... مرده متحرک ھی شدم بھ لیمن تبد... کرد ریی تغزیمھ چبعد اون شب ھ    

 . دمی ترسی خودم ھم مھی از ساگھید...  کار نبود ی توی کردنیبودم و زندگ
 

 ی اتاق در بستھ دووم نمیتو...  دمی ترسی میکیاز لمس شدن وحشت داشتم از تار    
 . آوردم

 
روابطم رو بھ ... رو ھم فراموش کرده بودم دنی نبودم اما خندی و زارھیاھل گر    

 کھ توش کار ی موسسھ ای کار از استعفا تونی ای محدود کرده بود و برایبیطور عج
 یم
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 ... کردم شروع کردم    
 

 یم...  دونم کھ کارم بد بود یم....  نگرفتم ایمی از کی سراغچیبعد از اون شب ھ    
  بھی من برگشتی برادیکھ شا...  نابود شده بود ایمیدونم اگھ من داغون شده بودم ک

 
  وجود نداشتی حداقل از نظر من بر گشتای.... اون نھی وجود داشت اما برایزندگ    
... 
 
 

 ازش ی نھ حرفنمی رو ببایمی خواست نھ کیاما دست خودم نبود کھ دلم نم... اما     
 ... ق بدم بھ خودم حی انصافی بنی دادم در عی محیترج... بشنوم 

 
 کھ لحظھ لحظھ یاون...  بود ھوشی بایمیک. بود دهی اون صحنھ ھا رو ندایمیآخھ ک    
 ...  بار مرد من بودمھی و با ھر لحظھ اش دی اون صحنھ ھا رو دیھا
 

 ی بدون ذره انمی بی کھ ھنوز بعد از چھار سال ھر شب اون رو تو کابوسام میمن    
 ... ادیکم و ز

 
 برگشت بھ ی برای کھ بھ قول خودت راھییایمی کھ کی باعث شد کھ فکر کنیچ    _
  ؟دهی دبی نداره کمتر از تو آسیزندگ

 
...  ست ایمی کی اتفاق متضرر اصلنی ایتو... نبود نیمنظور نظر من ا... نھ نھ     _

 اون عمق فاجعھ رو بعد از بھ دیاما قبول کن. کھ جسم و روحش با ھم نابود شد یاون
 وشھ
 

 بی من تخرنکھیضمن ا...  اون رو درک کردم ی و من ھر لحظھ دیاومدنش فھم    
 ...  تونستم بھش کمک کنم کھ خودش رو بسازهیشده نم

 
 ی برادنشی کنھ و ندی بھ اون نمی تو کمکدنی دی کھ وقتیدی رسجھی نتنیپس بھ ا    _

 ... ی و تنھاش بذاری رو بزندشیحال بد تو بھتره ق
 

حاال ... براق کف اتاق ی بھ پارکت ھارهی انداخنھ شد و نگاھش خریسر ترمھ بھ ز    
 ...  زدی مادی را فرشی ھم نا آرامشیعالوه بر دستانش پاھا
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 زن قرار نیا... کرد ی متھمش منگونھی و ادی دی را مشی حالت ھانی زن انیو ا    
 یمن ب(( معروف ی جملھ دیکھ با بود یی از آن جاھانجای باشد ؟اای مارنی گزیبود جا
 حضور

 
 شد ،و ترمھ قصد نداشت کھ متھم شود و یگفتھ م)) زنم ی حرف نمی کلمھ المیوک    

 ... متھم بماند
 

 رو داشت و مادرش رو ونیاون کتا...  دونستم ی منویا...  تنھا نبود ایمیخب ک    _
 نی بھتردی ماجرا کشنی کھ تو ای عذابی ھمھ ابایلیا"حتما ... رو ایلیو از ھمھ مھمتر ا...
 لیدل
 

 !  بودایمی سر پا شدن کیبرا    
 

 بی آسایمی ماجرا ھم کمتر از کنی ایتو...  یخب تو ھم پدر و مادرت رو داشت    _
 اون وقت چھ یریاما بعد از چھار سال ھنوز ھم با اون روز ھا در گ...  ی بوددهید

 یتوقع
 

 ... ھی کھ متضرر اصلییایمی از کیدار    
 

_    .... 
 

 زی بھ سمت می عجلھ اچی ھی بلند شد و قدم زنان وبزشی از پشت میدکتر بھ آرام    
 دی پر کرد و برخالف تصور ترمھ آرام آرام آن را سر کشی آبوانیل...وسط اتاق رفت 

... 
 

 ))  داره منم نھ شمااجی آب احتوانی لھی کھ بھ ی نشده خانم دکتر ؟ اونیاشتباھ    ((
 

 آن ی ترمھ رفت و با ھمان آرامش رویبعد با حفظ لبخند بھ سمت کاناپھ کنار    
 !  زن بودنی صورت انفکی لبخند جز النیا...نشست 

 
 با داشتن مادر و خواھرش و البتھ ایمیک"  کھ احتماالنھی خب پس تصور تو ایلیخ    _

 کھ تو با یاون بحران رو پشت سر گذاشتھ کار)) کرد انی بدی را با تاکایلیا(( ایلیا
 داشتن

 
 ... یمادر و پدرت نتونست    
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قراره کھ تو بھ من کمک ...  مینی رو ببگھی ھمدکباری ی من وتو قرار ماھنیخب بب    
 بدونم ومن بھ تو کمک اتی کنم تمام جز ئی مدی تاکاتی کھ ماجرا رو با تمام جزئیکن
 یم
 

 ی کمرنگ کنتی و اون روز ھارو از صفحھ زندگیریکنم کھ پاک کن بھ دست بگ    
 ...  بردنی شھ از بیکھ گذشتھ رو نم

 
 ی و سانسورمی کھ ھر دو مون باھم رو راست باشھی شدنی کار وقتنیاما ا... اما     
 ...  کارھا و حر فامون نباشھیتو
 

 یلی دلیعنی...  کردم فیق رو کامل تعر من اون اتفادی کنیخانم دکتر اشتباه م    _
 ... ستی سانسور نیبرا
 

 ! ستنی قصھ ات کامل نی ھاتی اما شخصی کردفیاتفاق رو آره کامل تعر    _
 

  ؟ی چیعنی    _
 

 ی شن فرد زندگی ماشونی شن بعضی آدم مھی وارد زندگیادی زی ترمھ آدمانیبب    _
 ... ی شن درد زندگی ماشونیبعض

 
 و ی ازش نزنی کھ حرفی اصرار داریلی کھ تو خییایلی آقا انی کنم ایمن احساس م    
 دمی ساعت ازت شنھی نی کھ من تو ای لحن ممکننی نود با آروم ترقھیتو دق"  قایدق
 

 کھ احتماال ی فردھی...  تو ھی فرد تو زندگھی یاری ی مایمی کھیاسمشو بھ عنوان ناج    
 ...!  فردیلیبرات خ

 
 .  بزند کھ کف دست دکتر بھ نشانھ سکوت باال آمدیترمھ خواست حرف    
 

کھ ... می امروز فکر کنی کھ بھ حرفھامی ماه وقت دارھی"  قای خب من و تو دقیلیخ    _
 ی کھ تویاما کار... مینی با فکر باز تر و البتھ رو راست تر مقابل ھم بشیجلسھ بعد

 نیا
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 مثل یی کھ اون روزا گذشتھ و جوون ھای کھ با خودت تکرار کننھی ای کنی ماه مھی    
...  ارنی مشابھ اون چھ کھ بھت گذشتھ سرت بیی بالستیرھام و امثال اون قرار ن

 یبرا
 

 کھ بھ شدت نسبت بھت ی با آدمی آشتی و برای کنی آدم شروع منی کارم از ھمنیا    
 ... ی شی قدم مشیجبھھ گرفتھ پ

 
    
 

 ی مدت از پشت پرده نیتمام ا. بود ستادهی بود کھ پشت پنجره اتاقش اقھیق دستیب    
 .  و مھمان داخل آن چشم دوختھ بودقی بھ آالچریحر

 
 .  رفتن و نرفتن مردد بودندنی بشیپاھا    

 
 نی اولی برادیشا... آمد ی نمادشی" کرده بود ؟اصالی عذر خواھی بار کنیآخر    

 نی گرفتن ماشی براشیکھ اصرارھا... گرفتھ بود ی رانندگنامھی بود کھ گواھییروز ھا
 از پدرش

 
 دیبا...ینی نشدم کھ بذارم تنھا پشت فرمون بشریاز جونت س(( مانده بود جھی نتیب    

  وگرنھ شرمندتم خانمفتھی تا دستت راه بنمی مدت خودم بغل دستت بشھی یبذار
 

 را شی حرصش گرفتھ بود کھ با قھر رو پدرشی جملھ نیآنقدر از ا))... خوشگلھ     
 چی وسوئی پدر با منت کشی خنده پدر را بلند کرده بود و وقتیبرگردانده بود و صدا

 
  را نگرفتھ بودچی پدرش سوئیسراغش آمده بود ناز کرده بود و با وجود اصرارھا    
... 
 

 نی کھ نقطھ ضعفش اییایلیوا. و در اتاقش بود ایلی شرکت ای ساعت بعد تومین    
  کھ اجازه ندادهیدی اما با تردعی عسلس و معصوم بود سریچشمھا

 
 شی روز و شبھای دلمشغولنی امی تقدی را دو دستچیبود ترمھ متوجھ آن شود سوئ    

 . کرده بود
 

 خواستھ بود تا خودش را بھ چند ایلی جملھ لرزان از اکی ساعت بعد ترمھ با مین    
 ...  باالتر از شرکت برساندابانیخ
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 و ری ترمھ را سر بھ زی خودش را رسانده بود و وقتی باور نکردنی با سرعتایلیا    
 ردی خنده اش را بگی نتوانستھ بود جلودی دابانی شده با درخت کنار خیکی را نیماش
.... 

 
 ... دیبخش بایلیا_ سرش را بلند کرده بود ولب زده بود ایلی خنده ایترمھ با صدا    

 
 خوش فرمش ی لب ھای بود ،فقط نگاھش بر رودهی از جملھ اش نشنیزی چایلیا    

 و فی موجود ظرنی بغل کردن ای خودش را برای جلونکھی ایثابت مانده بود وبرا
 یخوردن

 
  دستانش را پشت گردنش قفل کرده بود و صورتش را بھ آسمان گرفتھ بودردیبگ    
... 
 

 ردی قرار بگی و کم توجھی مھری آن کھ مورد بی کرده بود بیآن روز عذرخواھ    
 ھفتھ کی. گرفتھ شده بود دهی ھفتھ بود نادکی کرد کھ ی می عذر خواھدیاما امروز با

 بود کھ
 

 کھ در جمع خانواده ی مواقعی جواب مانده بود ،بھ استثنای بشیرھایسال و صبح بخ    
 ...  سرد جوابش را داده بودی با سالمشانیت جمع خانوادگبودند کھ رھام بھ حرم

 
 را شیقدم ھا.... و از اتاق خارج شد دیچیترمھ شالش را محکم تر دور خودش پ    

 ... دی خری خودش زمان می برادنی رسری دنی با ایی داشت ،گویکوتاه و آرام بر م
 

رھام حضورش را متوجھ ...پشت سر رھام قرار گرفت "قای شد و دققیداخل آالچ    
 ... دی کھ خورد فھمی را از تکاننیشده بود ،ا

 
 گوش کند چھ شی و اگر نخواھد بھ حر فھاردشی بگدهی ھفتھ نادنینکند مثل تمام ا    ((

 ))؟
 

  ؟می حرف بزنشھیآقا رھام م    _
 

  ؟یچھ حرف    _
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اما جواب دادنش بھ ترمھ ... زد ی قطب جنوب طعنھ می کالمش بھ سرمایسرد    
 !  داددیام
 

  قصد را نداشتمنیا" اصالکھی شدم در حالتونیخب من نا خواستھ باعث ناراحت    _
.... 

 
 کھ رفتارت بتونھ منو ی دارتی من اھمی اونقدر برای باعث شد کھ فکر کنیو چ    _

 ناراحت کنھ ؟
 

 نبرد با تن ی برای ھمھ آمادگنیا... جنگش آمده بود  پسر زره پوش بھنی اایخدا    
  نبود ؟ی انصافیناتوان او ؟ب

 
 آدم بھ شدت طلبکار بھ نی صحبت با ایبرا... ھم فشرد یترمھ چشمانش را رو    

 ....  داشتاجیآرامش احت
 

 دی بودی عصبانیلیاون شب شما خ... خواستم باعث آزارتون بشم ی من نمدینیبب    _
  حق با شما باشھ ومن کارمدیخب شا... دیدی منو نشنی عذر خواھیاونقدر کھ حت

 
 "... من اصالیعنی...اشتباه بوده     

 
 ی دفعھ اکی کار را نی آنقدر استادیمقابل ترمھ ا"قای و دقدی پاشنھ چرخیرھام رو    

 ...  قدم بھ عقب برداشتکیوبا سرعت انجام داد کھ ترمھ از ترس 
 

 ...  رھام آوردی لب ھای ترمھ پوزخند را روترس    
 

 کھ یدی ترسی می اون موقعدیبا... ی االن داشتھ باشدی ترس رو نبانیبچھ جون ا    _
 ی وبھ ھر کس و ناکسی زدی تھران واسھ خودت قدم میابونایتا نصف شب تو خ

 
 ....  بشھمتی کھ وارد حری دادیاجازه م    

 
 .... آقا رھام من... من     _

 
 ی منظور من روت می نگاه بی ؟چرا وقی ؟چرا الل شدیھان تو چ...  یتو چ    _

 نگاه بد روت دی کنم ؟کھ شای کھ من بھ خودم شک می گردونیافتھ چنان رو بر م
 کرده زی خونھ رو نگھ نداشتم و بھ عزنیکھ نکنھ حرمت ا... دمیانداختم و خودم نفھم
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 ی رو کنار خودم دارم مھی مثھ ھانیکی  کھیمن...تو از من ...اش چپ نگاه کردم 
  اونوقتیترس

 
 ری اگھ دی دونی ؟می زاری ناموس می بھی راحت خودت رو در دسترس یلیخ    
  ؟ی اشتباه کرددی شای گی و تازه موی دونی شد ؟می می بودم چدهیرس

 
 ....  کالم او نا توانقتیچقدر رھام محق بود و چقدر ترمھ در مقابل حق    

 
 ده کھ ی داره تو رو آزار می مسئلھ اھی نکھی وسط مشخصھ و اون انی ایزی چھی    _

 .... یزی ری بھ ھم می جورنی منظور ای با نگاه بی حتیتو با ھر نگاه جنس مخالف 
 

 رهی گی آقا روزه سکوت می افتھ و علیکھ عمھ از نبود چند ساعتت رو تخت م    
 صحنھ ھیکھ من برسم و ... کنھ ھی تونھ کار اشتباه تو رو توجی ھا نمنی ایاما ھمھ ....

 ...  کھنمی رو ببیا
 

 ...  فرو کردشیکالفھ جملھ اش را ناتمام گذاشت و دستش را درون موھا    
 

 فاصلھ ھا را کھ فقط خودش نی ادیبا... ترمھ قدم عقب گذاشتھ را بھ جلو برداشت     
 ... کردیباعثش بود جبران م

 
 صورت او ی متری چند سانتی رھام بود و صورتش در فاصلھ ی قدمکیاال در ح    
 ... نفس گرمش صورت رھام را نوازش کرد...
 

 کنم تا ی منی کھ شما بخوایھر کار... نی شما بگی جبران کنم ؟ھر چیچھ جور    _
 ... فقط بتونم رفتار اشتباھم را جبران کنم

 
 ی می جذاب دوریادی دختر زنی از ادیبا...ت  بھ عقب برداشی بار رھام قدمنیا    

  شد ؟ی مکی ھمھ بھ او نزدنی ای و جسارتنانی دختر با چھ اطمنیا...کرد 
 

 ...  کرد وبھ ترمھ چشم دوختکیچشمانش را بار    
 

  ؟ی جبران کنی خوایم    _
 

 ... نی کھ بگیھر کار...آره بھ خدا ... آره -    
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ترمھ با مکث اما لبخند دست سردش ...رھام دستش را بھ سمت ترمھ دراز کرد     
  را فشردفشیرھام دستان لط...رادر دستان رھام قرار داد 

 
 ی مردنی ،من آخری ترسی ازمن نمنکھیشرط اول ا... بخشمت با دو تا شرط یم    _

 .. از شرط اولھو شرط دوم کھ مھمتر ...  برسونم بی تونم بھ تو آسیھستم کھ م
 

 نی کھ شما بخوای ھر کاری گی نمی مردچی وقت بھ ھچیھ... وقت چی ھنکھیا    
 ...   کنمیبراتون م

 
بھ رژلب در دستش نگاه . کرد شتری کردن لبانش بی رنگیفشار دستانش را برا    

 مرغوب ششیجنس لوازم آرا. شده بود بای زیگری از ھر روز دشتریامروز ب...کرد 
 تر شده بود و

 
  داده بود ؟ھی رنگ را بھ چھره اش ھدشبی خواب آرام دای    

 
 زی جملھ بر سر منیا))بزنم بھ تختھ امروز چقدر رنگ و روت باز شده ((    _

 و یی افراد داخل آشپزخانھ کھ شامل آقا جون ،داھی شد وبقانی بییصبحانھ توسط زندا
 رایمامان الم

 
 ...  کردنددشییبودند تا    

 
 ! یای وکارخونھ نیاری بھونھ بی تونیپس امروز نم    _

 
 .  بر خواستھ اش زددیی ومھر تادی فرصت طلبش خندییترمھ بھ دا    

 
 بزند و ھر ی بار بود کھ ارسالن از او خواستھ بود تا بھ کارخانھ سرنی چندمنیا    

 ...  رد شده بودی با بھانھ اشنھادشیبار پ
 

 بود شنھادی پنی فرار از ای اش برای ظاھری عمده بھانھ ھای حوصلگیو بکسالت     
  بود کھی آن فرار از روبھ رو شدن با رھاملی دلنی تری دانست اصلی چھ مییاما دا

 
 !  کرد برخوردش را با او در خانھ ھم بھ حداقل برساندی میسع    

 
دم ...  خانھ کم شده بود ی ھواینیسنگ... کرده بود ریی تغزھای چیلی خروزیاما از د    

 را ژنی اکسی گذاشتند وبا چھ آرامشیوباز دمش از سر صلح بھ نوبت ھم احترام م
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 ساعتھ کی صحبت کی ھا از صدق سر نی ایو ھمھ ... کردند ی مشی ھاھی بھ رھیھد
کھ طرف .. باغ مانندشان بود اطی حقی چآال ری زیدر عصر نھ چندان سرد زمستان

 صحبتش
 

 شود ی از طرف او شامل حالش نمیبی آسچی را بھ او داده بود کھ ھنانی اطمنیا    
  استشی زندگی نداشتھ نی کھ خواھر داشتن بزرگترستدی ایکھ برادرانھ پشتش م...
 

 ...  داردیو برادر داشتن چھ طعم    
 

 برف ی پشت پنجره بھ تماشای فنجان نسکافھ داغ وقتکی ی مثل مزه دیطعمش شا    
  فال لبخند را مھمانکی دی کودک کار کھ با خرکی ی شادی مزه ای وینشستھ ا

 
 ... ی اش کرده ادهی خشکیلب ھا    

 
 قی دستش را پشت کمرش گذاشت و از آالچی برادر نو ظھور وقتنی دستان ایگرما    

  ھاج و واجی شام وقتزی لبخند گرمش سر مای کرد وتشیبھ سمت خانھ ھدا
 

 ...  دندان دلش مزه کرده بودری زبی بود عجھی مزه ھانیجک ب    
 

 گاه داشتن ھی از احساس تکیگاھ..  ستی اضافھ وزن ھا از غذا خوردن نیکھ گاھ    
 یری گیوزن م

 
 نی داشت ارسالن در ماشنی اش افتاد نشان از ای گوشی کھ بررویتک زنگ    

 ... منتظرش است
 

 روش ھا نیو مسلما با ا...  و جالب بود نی نوی ارسالن متخصص روش ھاییدا    
  بود ؟اوردهی ندای آییچھ ھا کھ بر سر زندا

 
 دهی سوت کشی ارسالن صدانی ماشی صندلی بر روشیریگیبالفاصلھ بعد از جا    

 ...  را پر کردنی ماشی کوچک و بستھ یاش فضا
 

  تکان داد ؟؟؟یترمھ سرش را بھ حالت سوال    
 

  حواست بھ خبر کردن آمبوالنس باشھ ؟دی االن نبایعنی... ی انگار سھلشھیھم-    
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  چرا ؟یآمبوالنس ؟وا-    
 

 فکر دی تو کار خونھ بای افتی راه مافھی و قپی تنی با ایبھ نظر خودت چرا ؟وقت-    
  نھ ؟ای یتلفات پشت سرت ھم باش

 
  ؟نی دونستیم.... نیشما استاد غلو کردن    _

 
 شدن یرتیفقط گفتھ باشم من اھل غ... کنھ ی غلو می کشھی خب معلوم میلیخ    _

 ....  دمیتازه احتماال حق رو ھم بھشون م... ستمی ندنیومشت پا چش مردم کوب
 

 تو وجود تو دنبال رحم و انصاف گشت کروسکوپی با مدیآخھ بچھ جون با    
حاال خوبھ ...خونھ نمونھ  تو کار ی اگھی من و تو ورھام کس دریامروز فکر کنم غ....

  تھرانگنیم
 

 تلفات ی تعداد باالنی با امیو گرنھ چھ کن...  داره ی ھزار تخت خوابمارستانیب    
 مسئلھ ادی کھ خوب اون زمی رو بزنکی کوچی سکتھ ھیتازه فکر کنم من و رھام ھم ...
 ی
 

 ....  شھی ھم مشکل حل منوفنی استامھی با ستی نیمھم    
 

 سر ھفتھ غاتی تبلی دوز باالنی مثل شما رو داشتھ باشم با ای کھیکر کنم اگھ من ف    _
 .... امی در بیدگی حالت ترشنیاز ا

 
 ؟من ی من رو گول بزنی خوای نھ ؟بچھ جون تو مگھی دی کنی می؟شوخیدگیترش-    

 .  و نبودن کار زغال فروش بودمی اوضاع رکود اقتصادی مدت توھیخودم 
 

    
 ی ارسالن و ھمراھش از جا بلند شد و بعد از سالم و احوالپرسدنی رھام با دیمنش    

  ترمھ ھمراه شد اجازه خواست کھ حضورشونی کھ با نگاه کاوش گرش رویمختصر
 

  رو اطالع بده    
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 رھام یطبق گفتھ منش. کاناپھ سھ نفره اتاق مستقر شدن یارسالن و ترمھ بر رو    
 کھ قرار مالقات گری دی رفتھ بود ،و تا ساعترونیز دفتر ب قرار داد اکی عقد یبرا
 یمھم

 
 ...  گشتیداشت بھ دفتر بر م    

 
 سالن کی تیریاتاق مد...ترمھ با نگاھش وجب بھ وجب اتاق را از نظر گذراند     
 کرم رنگ بود ،تمام لوازم اتاق ی شده با کف پوش ھادهی پوشیچھل پنجاه متر"بایتقر

 را ست
 

 ...  شده بوددهی چقھی سلتی داد کھ در نھای ملی تشکی رنگی قھوه اکرم    
 

 ای رھام بود وتیری زمان مدی اتاق برانی انیزای سوال داشت کھ دی ترمھ جایبرا    
 !  شکل بوده استنی اتاق بھ ھمونی آقاجون ھم دکوراستیرینھ در زمان مد

 
 رھام یتیری مدزیپشت م"قای کھ آنھا نشستھ بودند و دقی کاناپھ ایدرست روبھ رو    
  توانست ساعت ھا نگاهی وجود داشت کھ می فوق العاده ایوی و وشھی تمام شینما
 

 ... ترمھ را بھ خود اختصاص دھد    
 

 ترمھ ی ناشناس البتھ برای کھ بھ در اتاق خورد و وارد شدن جوانی تقھ ایبا صدا    
 . ترمھ از جا بلند شدند،ارسالن و بھ تبع آن 

 
 .  کنمی خواھش مدیی معتمد ،سرکار خانم بفرمای کنم جناب آقایتمنا م    _

 
اگر خبر ... دیاری ی مفی تشردی دادیکاش اطالع م...  دی خوش امدیلی خیلیخ    _
 .  رفتمی قرار داد می رھام برای من جامیداشت

 
 کارخونھ من میای بمی گرفتمی تصمی قرار قبلچی ھیمن و دختر خواھرم امروز ب    _

  کنھمی اومدم و از ترمھ ھم خواستم ھمراھی مدی بای انبار داری کارھای سرھی یبرا
... 
 

 ....  بھ کارھاش برسھدی اجازه بددی شھ دیرھام رو تو خونھ ھم م    
 

 ...  بھ ترمھ شدنی امیھمزمان با تمام شدن جملھ اش متوجھ نگاه گذرا    
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 لی میزی چھی نکھیبعد از ا... کنم ی مفھیدر ھر حال من در نبود رھام انجام وظ    _
 ...  در خدمتمتونی ھمراھی من برادیکرد

 
     

 
 پر ی دستگاھھا نھ تنھا آزار دھنده نبود بلکھ فضایبرخالف تصورش سر و صدا    

 .  کارخانھ بھ شدت توجھش را جلب کرده بودیسندگیجنب و جوش بخش ر
 

 رنگ ی ھا و بوافی الیبای زیزی رنگ کار گران ،رنگ آمی سورمھ ایلباس ھا    
 ساختھ بود ،کھ باعث شد ترمھ با خودش اعتراف کند کھ ھرگز تصورش ی جالببیترک
 کیاز 
 

 ...  نبوده استیی فضانی ھمچکی افیکارخانھ ال    
 

 ی ھایدستگاھھا و ارسالن کھ در مورد نی امی صحبت ھاکباری قھیھر چند دق    
 کار گرھا پاسخ ری شد تا بھ سالم و روز بخی بود قطع منگیوکار د) opener( نریاپ

 . گفتھ شود
 

 :  ارسالن بھ سمت ترمھ برگشتقھیپس از چند دق    
 

 ھی ی بھ انبار داردی تنھات بذارم ؟باقھی اگھ چند دقی شی ناراحت نمییترمھ جان دا    _
 ... سر بزنم

 
 . دی جان راحت باشیی داھی چھ حرفنیا    _

 
 ی برگردنی با امی تونی کنھ می متتیاگھ سر و صدا اذ.... جاست نی انیالبتھ ام    _
 .  ھمون جاامیمن ھم بعد از اتمام کار م....دفتر 

 
 قسمت ی خواد ھمھ یدلم م... بمونم نجای اگھی دکمی نھی احمی ترجدیاگھ اجازه بد    _

 . نمی بخش رو ببنی ایھا
 

 :  کرد و گفتنیبعد رو بھ ام    
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 با من ی بھ خاطر ھمراھستی نیاجیاحت. نی شما ھم بھ کارتون برسیدی مجیآقا    _
 . دیاز کار تون عقب بمون

 
  حرکت را نشان دادری فرو تنانھ سر خم کرد و با دست مسنیام    

 
 . دییھستم در خدمتتون بفرما    _

 
 ترمھ آرام بود و نگاھش کنجکاو و جستجو گر تک تک دستگاھھا و یقدم ھا    
 کارخانھ شده بود کھ ی کار خانھ را از نظر گذراند وآنقدر غرق در فضازاتیتجھ

 ی نامنیحضور ام
 

 . فراموش کرده بود"را در کنارش کامال    
 

رھام در  سوال کھ چرا نی اشی دختر کم سن و سال بود و فکرش پنی بھ انینگاه ام    
  رھامی برایعنی نبرده است ؟ی از افراد خانواده ھرگز از ترمھ نامشی صحبت ھاانیم
 

 ی ھم صحبتکباری ی برای بود کھ حتھی آنقدر در حاشکی نسبت نزدنی دختر با انیا    
  ؟دییای نانیاز او بھ م

 
بھ آنھا  بزند و سر و سامان دادن ی ترمھ باعث شد تا افکار در ھمش را کناریصدا    

 .  موکول کندگری دیرا بھ وقت
 

 جان یی ترسم دایم.... دفتر می نداره برگردی اگھ نظر شما موردیدی مجیآقا    _
 . برگشتھ باشن و منتظر من باشن

 
 کرد ،برعکس تصور ی با اشاره دست ودر سکوت ترمھ را تا دفتر ھمراھنیام    

 اطالع داد کھ حدود یترمھ ارسالن ھنوز برنگشتھ بود و با تماس با ترمھ با عذر خواھ
  ربعکی
 

 . دی آی بھ دفتر ممی شود و مستقی کارش تمام مگرید    
 

 ی برای من عجلھ انی و بھ کارتون برسنی جان راحت باشییدا( یترمھ با جملھ     
 .  را قطع کردنشانیارسالن را راحت و تماس ب الیخ)برگشت بھ خونھ ندارم 

 
  بھ فنجان قھوه اش چشم دوختنی امگاهی گاه و بی نگاه ھاریترمھ معذب ز    
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  ؟رانی ادی آوردفیشما ھمراه پدر و مادرتون تشر    _

 
 طور کھ بھ نی فنجان قھوه بردارد ،ھمی کھ نگاھش را از رودی ندیازیترمھ ن    

 .  نبودحی بھ توضیازینظرش ن
 

 بلھ    _
 

  ؟گھی دنی بشمی کھ انشا هللا مقنیاومد    _
 

 بلھ    _
 

 زنھ اما تا بھ ی از عمھ و شوھر عمھ اش حرف مادی رھام زدی دونیم... جالبھ     _
البتھ اگھ اشتباه نکرده باشم و ... دونھ دختر عمھ اش حرف بزنھ ھیحال نشده در مورد 
 . دیشما تک فرزند باش

 
 ...  بھ صحبت در مورد من نبودهیازین" حتما    _

 
 .  را باال پراندنی امی انعطاف ترمھ ابروھایجواب خشک وب    

 
  خوشتون اومده ؟یلیخ    _

 
  ؟یاز چ_ نگاه کرد نیترمھ سر بلند کرد وبا تعجب بھ ام    

 
 . از مدل فنجون    _

 
 ترمھ ھاج و واج سر تکان داد    

 
 نای از اادی گفتم اگھ چشمتون رو گرفتھ ما زنی داریچشم ازش بر نم دمیآخھ د    _

  مال شمامی دارنجایا
 

 ھدف قفل ی بکھی را برداشت ودر حاللشی موبانی اممی فرار از نگاه مستقیترمھ برا    
 :  کرد گفتیآن را باز م

 
  ؟دی عادت داریلی خیشما چ    _
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  بودنی بار نوبت امنیو ا    

 
  ؟یعادت بھ چ    _

 
 . دی بذل و بخشش کنگرانی کھ از مال و اموال دنیا    _

 
 بھ دندان گرفت ھرچند کھ در مورد جمع شدن دنی نخندی را برانشیری لب زنیام    

 تالشش نی بود و الشیگوشھ چشمانش نا موفق بود و چھ خوب کھ ترمھ سرگرم موبا
 . دی دیرا نم

 
 رھام یطبق گفتھ منش.کاناپھ سھ نفره اتاق مستقر شدن  یارسالن و ترمھ بر رو    
 کھ قرار مالقات گری دی رفتھ بود ،و تا ساعترونی قرار داد از دفتر بکی عقد یبرا
 یمھم

 
 ...  گشتیداشت بھ دفتر بر م    

 
 سالن کی تیریاتاق مد...ترمھ با نگاھش وجب بھ وجب اتاق را از نظر گذراند     
 کرم رنگ بود ،تمام لوازم اتاق ی شده با کف پوش ھادهی پوشیترچھل پنجاه م"بایتقر

 را ست
 

 ...  شده بوددهی چقھی سلتی داد کھ در نھای ملی تشکی رنگیکرم قھوه ا    
 

 ای رھام بود وتیری زمان مدی اتاق برانی انیزای سوال داشت کھ دی ترمھ جایبرا    
 !  شکل بوده استنی اتاق بھ ھمونی آقاجون ھم دکوراستیرینھ در زمان مد

 
 رھام یتیری مدزیپشت م"قای کھ آنھا نشستھ بودند و دقی کاناپھ ایدرست روبھ رو    
  توانست ساعت ھا نگاهی وجود داشت کھ می فوق العاده ایوی و وشھی تمام شینما
 

 ... ترمھ را بھ خود اختصاص دھد    
 

 ترمھ ی ناشناس البتھ برایارد شدن جوان کھ بھ در اتاق خورد و وی تقھ ایبا صدا    
 . ،ارسالن و بھ تبع آن ترمھ از جا بلند شدند

 
 .  کنمی خواھش مدیی معتمد ،سرکار خانم بفرمای کنم جناب آقایتمنا م    _
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اگر خبر ... دیاری ی مفی تشردی دادیکاش اطالع م...  دی خوش امدیلی خیلیخ    _
 .  رفتمی قرار داد می رھام برای من جامیداشت

 
 کارخونھ من میای بمی گرفتمی تصمی قرار قبلچی ھیمن و دختر خواھرم امروز ب    _

  کنھمی اومدم و از ترمھ ھم خواستم ھمراھی مدی بای انبار داری کارھای سرھی یبرا
... 
 

 ....  بھ کارھاش برسھدی اجازه بددی شھ دیرھام رو تو خونھ ھم م    
 

 ...  بھ ترمھ شدنی امیھمزمان با تمام شدن جملھ اش متوجھ نگاه گذرا    
 

 لی میزی چھی نکھیبعد از ا... کنم ی مفھیدر ھر حال من در نبود رھام انجام وظ    _
 ...  در خدمتمتونی ھمراھی من برادیکرد

 
     

 
 پر یفضا دستگاھھا نھ تنھا آزار دھنده نبود بلکھ یبرخالف تصورش سر و صدا    

 .  کارخانھ بھ شدت توجھش را جلب کرده بودیسندگیجنب و جوش بخش ر
 

 رنگ ی ھا و بوافی الیبای زیزی رنگ کار گران ،رنگ آمی سورمھ ایلباس ھا    
 ساختھ بود ،کھ باعث شد ترمھ با خودش اعتراف کند کھ ھرگز تصورش ی جالببیترک
 کیاز 
 

 ...  نبوده استیی فضانی چنکی افیکارخانھ ال    
 

 ی ھای و ارسالن کھ در مورد دستگاھھانی امی صحبت ھاکباری قھیھر چند دق    
 کار گرھا پاسخ ری شد تا بھ سالم و روز بخی بود قطع منگیوکار د) opener( نریاپ

 . گفتھ شود
 

 :  ارسالن بھ سمت ترمھ برگشتقھیپس از چند دق    
 

 ھی ی بھ انبار داردی تنھات بذارم ؟باقھیگھ چند دق ای شی ناراحت نمییترمھ جان دا    _
 ... سر بزنم
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 . دی جان راحت باشیی داھی چھ حرفنیا    _
 

 ی برگردنی با امی تونی کنھ می متتیاگھ سر و صدا اذ.... جاست نی انیالبتھ ام    _
 .  ھمون جاامیمن ھم بعد از اتمام کار م....دفتر 

 
 قسمت ی خواد ھمھ یدلم م... بمونم نجای اگھی دکمی نھی احمی ترجدیاگھ اجازه بد    _

 . نمی بخش رو ببنی ایھا
 

 :  کرد و گفتنیبعد رو بھ ام    
 

 با من ی بھ خاطر ھمراھستی نیاجیاحت. نی شما ھم بھ کارتون برسیدی مجیآقا    _
 . دیاز کار تون عقب بمون

 
  حرکت را نشان دادری فرو تنانھ سر خم کرد و با دست مسنیام    

 
 . دییھستم در خدمتتون بفرما    _

 
 ترمھ آرام بود و نگاھش کنجکاو و جستجو گر تک تک دستگاھھا و یقدم ھا    
 کارخانھ شده بود کھ ی کار خانھ را از نظر گذراند وآنقدر غرق در فضازاتیتجھ

 ی نامنیحضور ام
 

 . فراموش کرده بود"را در کنارش کامال    
 

 سوال کھ چرا رھام در نی اشی دختر کم سن و سال بود و فکرش پنی بھ انینگاه ام    
  رھامی برایعنی نبرده است ؟ی از افراد خانواده ھرگز از ترمھ نامشی صحبت ھاانیم
 

 ی ھم صحبتکباری ی برای بود کھ حتھی آنقدر در حاشکی نسبت نزدنی دختر با انیا    
  ؟دییای نانیاز او بھ م

 
 بزند و سر و سامان دادن بھ آنھا ی ترمھ باعث شد تا افکار در ھمش را کناریصدا    

 .  موکول کندگری دیرا بھ وقت
 

 جان یی ترسم دایم.... دفتر می نداره برگردی اگھ نظر شما موردیدی مجیآقا    _
 . برگشتھ باشن و منتظر من باشن
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 کرد ،برعکس تصور یر ھمراھ با اشاره دست ودر سکوت ترمھ را تا دفتنیام    
 اطالع داد کھ حدود یترمھ ارسالن ھنوز برنگشتھ بود و با تماس با ترمھ با عذر خواھ

  ربعکی
 

 . دی آی بھ دفتر ممی شود و مستقی کارش تمام مگرید    
 

 ی برای من عجلھ انی و بھ کارتون برسنی جان راحت باشییدا( یترمھ با جملھ     
 .  را قطع کردنشانی ارسالن را راحت و تماس بالیخ)برگشت بھ خونھ ندارم 

 
  بھ فنجان قھوه اش چشم دوختنی امگاهی گاه و بی نگاه ھاریترمھ معذب ز    

 
  ؟رانی ادی آوردفیشما ھمراه پدر و مادرتون تشر    _

 
ور کھ بھ  طنی فنجان قھوه بردارد ،ھمی کھ نگاھش را از رودی ندیازیترمھ ن    

 .  نبودحی بھ توضیازینظرش ن
 

 بلھ    _
 

  ؟گھی دنی بشمی کھ انشا هللا مقنیاومد    _
 

 بلھ    _
 

 زنھ اما تا بھ ی از عمھ و شوھر عمھ اش حرف مادی رھام زدی دونیم... جالبھ     _
البتھ اگھ اشتباه نکرده باشم و ... دونھ دختر عمھ اش حرف بزنھ ھیحال نشده در مورد 
 . دیشما تک فرزند باش

 
 ...  بھ صحبت در مورد من نبودهیازین" حتما    _

 
 .  را باال پراندنی امی انعطاف ترمھ ابروھایجواب خشک وب    

 
  خوشتون اومده ؟یلیخ    _

 
  ؟یاز چ_ نگاه کرد نیترمھ سر بلند کرد وبا تعجب بھ ام    

 
 . از مدل فنجون    _
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 ترمھ ھاج و واج سر تکان داد    

 
 نای از اادی گفتم اگھ چشمتون رو گرفتھ ما زنی داری چشم ازش بر نمدمیآخھ د    _

  مال شمامی دارنجایا
 

 ھدف قفل ی بکھی را برداشت ودر حاللشی موبانی اممی فرار از نگاه مستقیترمھ برا    
 :  کرد گفتیاز مآن را ب

 
  ؟دی عادت داریلی خیشما چ    _

 
  بودنی بار نوبت امنیو ا    

 
  ؟یعادت بھ چ    _

 
 . دی بذل و بخشش کنگرانی کھ از مال و اموال دنیا    _

 
 بھ دندان گرفت ھرچند کھ در مورد جمع شدن دنی نخندی را برانشیری لب زنیام    

 تالشش نی بود و الشیگوشھ چشمانش نا موفق بود و چھ خوب کھ ترمھ سرگرم موبا
 . دی دیرا نم

 
 ی صندلی را از روفشی حال کی پارک کرد ،باطی حی را گوشھ نیخستھ ماش        

 .  شدادهی پنیبغل برداشت واز ماش
 

قطع شدن دو تا از انگشتان . بود شی برای خستھ کننده اامروز روز پر تنش و        
 ی کارخانھ و قرار مھمالی خی کھ بختی از کار گران آنقدر روانش را بھم ریکیدست 

 کھ داشت
 

 .  برودمارستانی بھ بچارهیشود وھمراه کار گر ب        
 

ھ با  زن جوانش آنقدر دردناک بود کی صدای بی ھاھیحال خراب مرد و گر        
 ...  کندی با تمام وجود احساس شرمندگشی گناھی بیھمھ 
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 کودک شروع کی در دستان ی خوراکدنیوچھ خوب کھ دخترک کوچکشان با د        
 ی برای خوراکدی کرد و رھام توانست با بغل کردنش و بھ بھانھ خری قراریبھ ب
  کوتاهیزمان

 
 ...  خفقان آور فرار کندیاز آن فضا        

 
 ...  بودلی تکملی تکمتشیامروز ظرف        

 
 قی خواب عمکی و ی مسکن قوکی دوش آب سرد ،کی لحظھ نی در ادیو شا        

 کی ھی شام خوردنش شود و ھانالی خی کھ مادرش بی بود بھ شرطی نعمتشیبرا
 امشب را

 
 ....  خودش باشد ودور و برش نپلکدیامان بدھد کھ برا        

 
سکوت محض داخل خانھ با .  را باز کرد و وارد سالن خانھ شد ی وروددر        

 !  بودبیحضور تمام افراد خانواده عج
 

 گفت بر ی لب مری کھ زی در دستان آقاجون ھماھنگ با ذکرحی تسبیدانھ ھا        
 ی خوبی خانواده نشان از خبر ھای اعضاھی بقی گرفتند ،و چھره ی ھم قرار میرو
 ...  دادینم
 

 .... شدهیچ        _
 

 شی خواست بھ ھمھ بفھماند کھ گنجای میی کھ گودی پرسی سوال را با لحننیا        
 ھم حال خراب او را درک کردند کھ بھ ھی بقدیو شا...  را ندارد ی خبر بدچی ھدنیشن

 خود
 

 !  پاسخ گفتن ندادندیاجازه         
 

آقاجون ،بابا،عمھ ومادرش .... ھمھ را از نظر گذراند ی چھره یکی یکیرھام         
  دوباره ؟یعنی....ترمھ نبود ... یوا.... یوا....

 
 ترمھ کجاست ؟_:  زدادی فردیترمھ وبلندتر نپرس_ لب زمزمھ کرد ریز        
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 بود کھ منتظر ی کافشی بھ سمت پلھ ھا آنقدر برادایچرخش صورت مامان آ        
 ...  باال رودیکید وپلھ ھا را دوتا  نشویگریجواب د

 
 توسط ترمھ و آزاد شدن ھیورودش بھ طبقھ باال ھمزمان شد با بستن در اتاق ھان        

 ... نفس حبس شده رھام
 

  گرد شده بھ سمت رھام قدم برداشتیترمھ با چشمان        
 

  باال؟نی اومدینجوریآقا رھام چھ خبر شده ؟چرا ا        _
 

 تن و بدن ترمھ یرھام با سرعت نگاھش را بر رو. ستادیدر مقابل رھام ا"قایودق        
  رھامھی شبیبھ انسان"قای دقدهیمار گز!چرخاند انگار ھنوز از سالم بودنش مطمئن نبود 

 
 . گفتندیم        

 
  شده ؟ی چنی گینم_:  دی در خودش جمع شد و باز پرسی نگاه کمنیترمھ از ا        

 
 از ھوا و عطر ترمھ را یمی حجم عظقی عمیرھام چشمانش را بست و با نفس        

 : دی ودر ھمان حال پرسدیبلع
 

  ساکت و دپرسن ؟ی اون جورنیی شده کھ اون جماعت پای شده ؟چیتو بگو چ        _
 

 چشمان رھام بود ی رهیخ"قایچشمانش دق.سکوت ترمھ چشمان رھام را باز کرد         
 !  و واج حال خراب اووھاج

 
 ھی و بھ دراتاق ھاندی نگاھش را از چشمان رھام گرفت ،بھ پھلو چرخیبھ آرام        

 .  شدرهیخ
 

 بھ نظرم یعنی...فکر کنم . ستی حالش خوب نادی ،زنی بزنھی سر بھ ھانھی نیبر        _
 .  دارهازیبھتون ن

 
 ی جمع نبود و او نگران تنھا کسنی در اھیھان. ختی در وجود رھام فرو ریزیچ        

 !  بودھیکھ نشده بود ھان
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 یدر اتاق را باز کرد و بھ دخترک جمع شده در گوشھ تخت نگاه کرد کھ شباھت        
 .  نداشتیشگی ھمالی خی و بی پر از زندگی ھیبھ ھان

 
 بود و ختھیر بلوند شده اش آشفتھ در اطرافش یموھا. لبھ تخت نشست یبھ آرام        
  حضور رھام ھم باعثیحت. دوختھ شده بود ی رو تختی فروغش بھ گل ھاینگاه ب

 
 .  جا بھ جا شودینشده بود کھ نگاھش اندک        

 
 ی مشت شده اش را روی را درون شکمش جمع کرده بود و دست ھاشیزانو ھا        

 یگرما. گذاشت  از عرقشسی دستان خیرھام دستش را بر رو.آنھا گذاشتھ بود 
 

 .  فصل نداشتنی ای با ھوای تناسبچیدستانش ھ        
 

  شده دختر ؟یچ... منو نگا ھی ؟ھانھیھان        _
 

 تکان دادن ی براشی ،اما غم صدادی لرزی مشی نھ اشک داشت ونھ صداھیھان        
 ...  بودیرھام کاف

 
 بابام سکتھ کرده...بابام         _

 
 ... دی عقب کشی لحظھ ایرھام برا        

 
  زده ؟ی حرفنی ھمچھی ی ؟کی فھمی تو ؟خودت می گی میچ        _

 
عمو .... گرفتھ و زنگ زده بھ عمو شبیگفت قلبش د...  زنگ زد دیعمو سع        _

 ژهی ویتو بخش مراقبت ھا...اونجا گفتن سکتھ کرده ...  مارستانیشبونھ رسوندتش ب
 ... ست

 
 ...عمو گفت        

 
 ...  خود فاجعھیعنی ھی ھانی ولرزش صدادی لرزشیصدا        

 
  دنی بھش نمیگفت دکترا جواب درست...عمو گفت خطر رفع نشده         _
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 محکم واژه ی دادن بھ انسانھای دلداریچرا برا... شد ی کلمات گم میچرا گاھ        
  وجود نداشت ؟یا

 
 ی پزشکزاتی دستگاھھا و تجھری فکر کرد کھ االن زینیرھام بھ مرد نازن        

 ای دنی صحنھ ھانی از دردناک تریکی تی در آن وضعدنشید"مسلما... بود دهیخواب
 و از آن... بود 

 
 .  بودشیی و تنھای کسیدردناک تر ب        

 
 انی کھ خود را تا پای داشت با فرسنگ ھا فاصلھ و رھامی مرد دخترنیکھ ا        

 .  دانستی مشی ھای مرد و مردانگنی اونیعمر مد
 

 .  کردندی مدای ھا ھم ارزش پھی ثانی بود وقتی معنیصبر کردن ب        
 

 . رھام با سرعت از جا بلند شد و بھ سمت در اتاق رفت        
 

 پدرت اگر شی پمی ری بود کھ شبونھ مطیگاه ،اگھ بل فرودمیریپاشو آماده شو م        _
 . می کندای پی کنسلھی تا می مونی فرودگاه مینبود ھم اونقدر تو

 
 .  متوقفش کردھی ھانی بود کھ صدادهی در نرسرهیدستش بھ دستگ        

 
 ی گردی مری و بعد یای ی آماده شم اما تو فقط تا فرودگاه با من مرمیمن م        _

 ....  دارهازی داره آقا جون ھم بھ تو نازیچون ھمون طور کھ پدر من بھ وجودم ن.
 

 بھت نجای کھ اھیازیکم اثر تر از ن"  پدرم مطمئناھی حضور تو ، تو بھبودریتاث        
 ذاره ی نمتی ونا مھربونی معرفتی بی کس بھ پاچی ھومدنتویمطمئن باش ن...ھست 

 کھ مھر تو....
 

 ..... پدرم ثابت شدسبھ         
 

        
قصد نداشت با "ساعت چھار صبح بود و اصال. در خانھ را باز کرد یبھ آرام        

 .  را خواب زده کندھی سر و صدا بقجادیا
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 و رھام تمام مدت دی سوار آن شده بود پرھی کھ ھانییمای ھواپشی ساعت پکی        
 ھی فکر کرده بود و روحھیبرگشت بھ خانھ بھ ھان

 
 ی کسی و بیی و خستھ کننده اش فکر کرده بود و تنھایبھ سفر طوالن.خرابش        

  با تمام شرو شورشھی ھاننکھیا. دختر نیا
 

 بعد از نی بار انی اولی و براشبی در وجودش داشت کھ رھام دیتیمظلوم        
 .... دی دی را متشیشخص

 
 بھ سمت باال ی پلھ برقی روری کھ سربھ زی اھی در سالن فرودگاه بھ ھانیوقت        

  بھ نامی بار حسنی اولی کرد برای رفت نگاه میم
 

 ...  داشتھی بھ ھانیدلسوز        
 

 ھی کاش زمان داشت تا با سرعت خودش را بھ ھانیبا خودش فکر کرد کھ ا        
  بدھدشیدلدار وردیبرساند و با تمام وجود در آغوشش بگ

 
 نیبھ ا" بدھد ،کھ مظلوم بودن اصالشیبرادرانھ دلدار... بدھد شیدوستانھ دلدار        

 ...  آمدیدختر نم
 

 خانم از می مردی شانکھیبا فکر ا.برق روشن آشپزخانھ توجھش را جلب کرد         
 قصد المپ را روشن گذاشتھ است راھش را بھ سمت پلھ

 .  کھ از سمت آشپزخانھ آمد متوقف شدیی صدادنیھا کج کرد ،کھ با شن        
 

 نشستھ بود ودستانش زیپشت م. بود زیحضور ترمھ در آشپزخانھ تعجب بر انگ        
 ...  قفل کرده بودشیرا دور فنجان چا

 
  ؟یداریچرا ب        _

 
 . دوختترمھ سربلند کرد وبھ رھام خستھ و کالفھ چشم         

 
 رفت ؟        _

 
 :  ودر حال نشستن گفتدی کشرونی را بشی روبھ رویرھام صندل        
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  ؟یدیتو چرا نخواب. دی پروازش پرشی ساعت پھیآره         _
 

 افتاد ی اتفاق نمنیکاش ا...کاش ... ھینرفتھ جاش خال... کردم نتونستم یھر کار        _
 ی کارچی پر از غصھ بود و من ھشبی دی ھیھان.
 

 ... امی تونم از فکرش در بینم" اصال... کم شدن غمش نتونستم بکنم یبرا        
 

 . رھام با دو انگشت چشمان خستھ اش را فشار داد        
 

  کنھ ؟ی مھی بھ حال بد ھانی تو کمکی ھمھ خود خورنی ای کنیاونوقت فکر م        _
 

 : دی جواب دادن بھ سوالش پرسیترمھ بھ جا        
 

  ؟ی خوری میی استکان چاھی        
 

 بھ ترمھ چشم نھی چشمانش برداشت و دست بھ سیرھام دستانش را از رو        
 ... دوخت

 
 " حتمازهی برام بریاگھ کس        _

 
 .  ساز رفتییترمھ آرام و با لبخند از جا بلند شد و بھ سمت چا        

 
 دختر نی بار با خودش اعتراف کرد کھ ذره ذره وجود انی ھزارمیو رھام برا        

 ی شده است و چقدر محبت ھالیاز آرامش تشک
 

 ...  بود و آرام بخشنی وکوچکش دلنشیرپوستیز        
 

 صورتش را قاب شیی خرمای رخ ترمھ دوخت ،موھامیرھام نگاھش را بھ ن        
  ،اما خماری ناراحتای بود ی خوابیز بچشمانش ا.گرفتھ بود 

 
 ....  حالیبود و ب        

 
 ی رنگدی کرده بود با شنل سفی بود کھ سعدهی پوشی جذبھی ی حلقھ انیبلوز آست        
  را بپوشاند ،ھر چندفشی و ظردی سفیبازوھا
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 !  ھم موفق نبودادیکھ ز        
 

قرار بود برادرانھ پشت ترمھ باشد کھ خودش خوب ... دیرھام نگاھش را دزد        
 ی واژه برادر دست از فرار و دوردنی دانست ترمھ با شنیم

 . کردن برداشتھ است        
 

 گرفت ی افسار نگاھش را بھ دست مدی کند بایاگر قرار بود برادر باشد وبرادر        
 ... فتدی ترمھ نی بھانھ بر رویکھ با بھانھ و ب

 
 ی می اھی ھانمی نگاھھا را تقدنی از ای نگاه زبان نفھم کمنی شد اگر ایو چھ م        

 ینی چننی ای نگاھھایرایکرد کھ با دل و جان پذ
 

 . از سمت رھام بود        
 

 . زی ھمزمان شد با بلند شدن رھام از پشت مزی می رویقرار گرفتن فنجان چا        
 

 : گاه متعجب ترمھ گفت توجھ بھ نیرھام ب        
 

 !  خواب از سرم بپرهنمی بششتری ترسم بیخوابم گرفتھ م...ببخش ترمھ         _
 

 .  شباھت داشتشتری از آشپز خانھ خارج شد کھ بھ فرار کردن بیو طور        
 

 .  کردی رھام نگاه می رفتار ناگھانریی تغنیو ترمھ متعجب بھ ا        
 
 

 شود کھ درون ی متوجھ ارسالننکھی آمد و بدون انییت از پلھ ھا پارھام با سرع        
 . کاناپھ فرو رفتھ بود و با شاھنامھ سرگرم بود بھ سمت در در رفت

 
 ... سالم عرض شد جناب مھندس        _

 
 رھام با تعجب بھ سمت صدا برگشت        

 
  متوجھ نشدمدیسالم ببخش. دیینجایبابا شما ا...ا        _
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ارسالن . ستادی گذاشت وقدم زنان در کنار رھام ازیارسالن شاھنامھ را لبھ م        
 تفاوت قدشان بھ وضوح ستادی ای کھ در کنار رھام می نبود اما ھنگامیمرد کوتاه قد

 بھ چشم
 

 از رھام ی بھ ظاھر عصبانی و با چھره ای خورد ،آنقدر کھ چند بار بھ شوخیم        
 کھ زنان جوان حضور دارند حق ندارد ییجا" ع ،مخصوصاخواستھ بود در جم

 . ستدیکنارش بھ ا
 

 نی با ھمی دونیم. تعجب داشت ی جای شدی ھمھ عجلھ اگھ متوجھ منیبا ا        _
  کھ ھمھی ری از خونھ می ؟صبح ھا وقتدمتیجملھ عجلھ دارم چند روزه درست ند

 
 ی گپ پدر و پسرھی ی برای وقتگھی کھ دیای ی مریخوابن ،شبھا ھم اونقدر د        

 ...  مونھینم
 

 :  زد و گفتنی متیرھام لبخند        
 

 من وقتم رو دی امر کنیشما ھر زمان... کردم یمن کوتاھ... حق با شماست         _
 بھ نی سوال اگھ موضوع اھیفقط .... حاضرم ی کنم ودر خدمت گذاری میخال

 اصطالح گپ
 

 لباس دی وباشمی جنگ دعوت مدونی کھ دارم بھ مدمی فھمی من منی گفتیرو م        
باالخره ..  یی و چاکی بھ صرف کقی آالچری اختالط دوستانھ زھی بھ ایرزم بپوشم و

 یھر کار
 

  خواد ؟ینم... خواد ی میآمادگ        
 

 دیارسالن با صدا خند        
 

 نکھیضمن ا...استرس ندارم  ھمھ نی ای پدر و پسری گپ ساده ھیبچھ جون         _
 ھی و ھی اختالط کت شلوار دومادنی اھی ی گم کھ چاشنی مالتی راحت کردن خیبرا

 شب
 

 پسرش رو داماد کنھ کھ بھ قول شاعر کمتر از صبح ی پدرھیزفاف کھ قراره         
 .... ستی نیپادشاھ
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  ؟ی کھیداماد_:  شد یرھام جد        
 

  را خاراند و نگاھش را متفکرانھ کردشیارسالن با ناخن کنار ابرو        
 

 من مثل تازه عروساست ی خانم برادای چون ھنوز آستی من نھیداماد" مسلما        _
  فراش ندارمدیومن قصد تجد

 
  کردلی قرار صورتش را بھ سمت چپ مای و بدی کشیرھام پوف کالفھ ا        

 
 یاز آن جد.  شد یجد. نظر داشت ریارسالن موشکافانھ تمام حرکات رھام را ز        

  فقط عمل کردن بود و بسمشی کھ پشت تصمییشدن ھا
 

 انسان یلیخ... دختر مردم ی سالھ اسمت روکی...تو چت شده پسر ...رھام         _
دن کھ ما چرا  لب بھ اعتراض باز نکرکباری ی مدت حتنیھم خودش ،ھم پدرش کھ ا

  روھیقض
 

 ی سند و مدرکچی اما ھادی ی مھیکھ چرا اسم تو دنبالھ اسم ھان... می کنی نمیجد        
 ... وجود نداره

 
 انتخاب ھیھان... ی دختر رو ھم خودت انتخاب کردنی و چند سالت ایرھام تو س        

 ....  شدهلی مادرت نبوده کھ بگم بھت تحمایمن 
 

 .... میستی نیھر چند کھ من و مادرت ھم ناراض        
 

 ،اگرم ستی نی طوالنھی نامزدنی ای برایلیدل. یسی انتخابت وای پادیاما حاال با        
 ھی موردی کھ از نظر من فکر بی مستقل رو نداری زندگھی طی االن شرای کنیفکر م

 
 ی کردی بعد ھر وقت احساس آمادگ بشھی جدھی ،بذار قضدی نداره عقد کنیرادیا        

  بشمھی ھانینذار منم شرمنده بابا... نیای در بیفی بال تکلنی سقف ،اما از اھی ری زنیبر
 

 ...  گربھ بشھیای و حیزی در دی ھیکھ قض        
 

خدارو شکر کھ مشکل پدرش حل شده وبھ خونھ ... رفتھ ھی ماه ھانکیاالن         
  حال تو رو از من بپرسھھی ھانروزی ددی سوال چرا بای من جایاما برا...برگشتھ 
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 ی نامزدت توھی از دوریزی چی دونم دلتنگی ،چھ می ،کالفگیچرا من ناراحت        
 ... نمی بیتو نم

 
 کھ اون یحاال ھر چ... ی سر بھ نامزدت و پدرش بزنھی ی بردیچرا تو نبا        

 یای و بی از کارت بزنستی نیجای کرده باشھ و گفتھ باشھ احتیخانم
 

 گم ینم... ره ی مشیکارخونھ ھا رو بھونھ نکن رھام کھ با نبود تو ھم کارھا پ        
 رهی مشی اما پی خوبنیبھ ا

 
 ی از آمادگشتری بیزیمشکل تو چ... نکردم بچھ دی سفابی موھارو تو آسنیمن ا        

 .... ازدواجھیبرا
 

 دی کنیبابا شما اشتباه م        _
 

تو من رو از اشتباه در ...تو بگو ... کنم یخب خدارو شکر کھ من اشتباه م        _
 ... اریب
 

 می کنم و صحبت کنی تا من وقتم رو خالدی کننیی رو تعی زمانھیقرار بود شما         _
 .... دیری رگبار سوال و اتھامات بگرهی ساعت شش صبح من رو زنکھی،نھ ا

 
 و اسپرتش فرو کرد ،چشمانش ی شلوار راحتبی را در جشیارسالن دست ھا        

 بود آنچھ در دواریام. روز ھا چشم دوخت نی کرد و بھ رھام متفاوت اکیرو بار
 فکرش است

 
 زهی ذھنش باشد وبس، اما رفتار رھام چدهیی فقط زااتشیاشتباه باشد ،کھ حدس        

 .  دادی نشان میگرید
 

 . دی کشیقیسرش را بھ سمت باال گرفت و نفس عم        
 

 ی نباشیی کن دنبال جوابایاما سع...برو خوب فکرات رو بکن ... برو رھام         _
 فکر  بھشونی کھ تو االن دارییتمام اون راه در رو ھا... ی منو دور بزنیکھ بخوا

  منی کنیم
 

 ی درست برامی تصمھی وی جواب منطقھیدفعھ بعد با ...برو ...بن بست کردم         
 ... نی من بشی روبھ روتیزندگ
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 کھ از صبح ی حالی حالش را جا آورده بود و کسالت و بیدوش آب گرم حساب        

 .  برده بودنیھمراھش شده بود را از ب
 

 و کمربندش را دور کمرش محکم کرد دی خوش رنگش را بھ تن کشیحولھ گلبھ        
  را زندهایمی کادی کار نی کرد و با اشیبا کاله حولھ اش شروع بھ خشک کردن موھا.

.... 
 

 کھ ینجوری ؟ای کنی موھات رو ناز می چھ وضع مو خشک کردنھ ،دارنیا        ((
 !))  برهیخوابت م

 
 زد و با تمام قدرت ی ،با دستش دست ترمھ را کنار مستادی ایو بعد کنارش م        

 در یریی تغچی ترمھ ھی کردن ھای و اویآ. کرد ی مشیشروع بھ خشک کردن موھا
 وهیش
 

 خشک شده و گرده رگ بھ رگ شده اش ی موھاشھی کار ھمجھی داد و نتیاش نم        
 ....  ادامھ داشتی آن تا حمام بعدیدرد و گرفتگ" بود کھ معموال

 
 دی کرد شای ترمھ با خود فکر میچقدر آن روزھا دور بودند آنقدر کھ گاھ        
 .... وجود نداشتند"اصال

 
 .... کھییایلی و نھ ای وجود داشت سرشار از زندگییایمی ھرگز نھ کدیشا        

 
کاش ... ندی برداشت تا چشمان بھ اشک نشستھ خود را نبنھییترمھ نگاھش را از آ        

 ....  ستی ھم نعمتمری آلزایکھ گاھ... شد ی می ھا باعث فراموشدنی ندنیا
 

 یقی قاقھیتاپ . تخت نگاه کرد ی روی حوصلھ لبھ تختش نشست وبھ لباس ھایب        
 ...داسی و چسبان آدی رنگ و در کنارش شلوارک مشکییمویل

 
 را بھ سمتش شی محبت ھالی دلی وبلی بود کھ با دلییدای آیی زندای ھیھر دو ھد        
  نا تمام لبخند زده بود وی محبت ھانیو ترمھ ھر بار در مقابل ا...  داد یسوق م

 
 !  سر چشمھ مھر از دست داده استنی داشتن ای بود چقدر سالھا را برادهیشیاند        
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ما ا...  خوشگلھ یلی خنای و ادی اقھی خوش سلیلیشما خ...  ی جان مرسییزندا        ((

 .... آخھ
 

 ی رنگش رو دوست ندارای ومدهیاز مدلش خوشت ن...  ترمھ جان یآخھ چ        _
 . میری گی مگشوی مدل دھی می ری امروز با ھم منی ھمستی نیزی کھ چنی؟ا
 

 : ترمھ خنده اش را فرو داده بود        
 

 یی کھ دای کسی قھی سلشھیمگھ م"اصال... ھم خوبھ یلیخ.نھ قربونتون بشم         _
  و تو جمعنجای تونم ایمن نم...  پوشش کمھ کمیاما خوب ...منو انتخاب کرده بد باشھ 

 
 ... بپوشمش        

 
آقاجون و ...  شی بپوشی تونی ھست کھ نمی کنجای مگھ ازمیچرا عز...وا ...ا         _

 جز دینبا"کھ اون ھم اصال...  رھام ھی مونھ یم...  ات کھ بھت محرمن ییباب و دا
 نفرات

 
 ی نداریپس مشکل... ستین"کال... ی خونھ حساب کننیا        

 
 ای با حنقدری تو غرب ای ھمھ سال زندگنی قربونت برم کھ با ایو بعد باجملھ الھ        

 ))  و از کنارش بلند شددی صورت ترمھ را بوسیبزرگ شد
 

 اگرھم بود کمتر در جمع حاضر ای خانھ نبود و ایرھام . بود یی حق با زندادیشا        
 ...  کھ ترمھ در آن حضور داشت نبودی حداقل در جمعای... شد یم
 

 ...  کردی در چشم بود کھ فکر ترمھ را بھ خود مشغول مشیو آنقدر نبودن ھا        
 

 عذر کی بھ خانھ آمد و با گری دی از شب ھارتری شب تولد ترمھ دیرھام حت        
 تولدش را توسط مادرش بھ دست ھی ھدیحت. بھ اتاقش رفت ی وبھ بھانھ خستگیخواھ
 ترمھ

 
 ... سی جلد حافظ نفکی.رساند         
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 رفتن بھ ی برای داد کھ ترمھ در خود جراتی نشان میآنقدر در رفتارش سرد        
 ... دی ندھیاتاقش و تشکر بابت ھد

 
 .... موثر نبودیلیشد نھ انگار حمام آب گرم ھم خ حوصلھ از جا بلند یب        

 
 بھ ی و باز نگاھدی بنفشش را پوشریحولھ را از دورش باز کرد و ست لباس ز        

 : گری دی و باز خاطر انھییآ
 

 صاحابت وهللا من کھ ی ست بنی ای بکش رویزی چھی ترمھ نفھم پاشو یاو        ((
 ....))  برسھچارتی تونھ جمع کنم خدا بھ داد شوھر بیدخترم آب دھنم رو نم

 
 ایمی از سمت کیمشت"و ترمھ ھربار صورتش را با چندش جمع کرده بود و حتما        

 ...  شده بودفشی ظری بازوبینص
 

 کن من خودم سوپر ی بازگھی دیکی ی برالمارمی فنیپاشو جمع کن خودتو،ا        ((
  کننی کنھ انگار دارن پوشک بچھ جلوش عوض میع م جمافشوی قنیھمچ...استارم 

... 
 

 اگھ ی کنی باشن ،کھ البتھ تو غلط مای ھم دلت بخواد اگھ طرفت بعضیلیتازه خ        
 ...))  باشنای بعضریطرفت غ

 
 ...  رو داشتای فکر کردن بھ بعضلیو ترمھ امروز چقدر پتانس        

 
 ختی خشکش را دورش رمھی نی و موھادی رو پوشیی زنداھی ھدیلباس ھا        

 ...  در خانھ نبودی از خودش و مادرش کسریامروز از صبح بھ غ...
 

 از پلھ ھا دوی کشی پلھ ھا مچی مار پی نرده ھای دستش را بر روکھیدر حال        
 :  رفت با نگاھش بھ دنبال مادرش گشتی منییپا
 

 ... مامان        _
 

 .. گری جییکجا...  خوشگلھ رایالم... جونم یمامان        _
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 جونت اومده خونھ و اون گوشھ موشھ ھا سرتون ینکنھ عل... ییمامان کجا        _
 ... گرمھ

 
 ستادی کرد ای پلھ کھ طبقھ باال را بھ ھم کف وصل منی ترنیی پایمتعجب رو        

  داد؟یمادرش کجا بود کھ جوابش را نم.
 

       
 ....  از مادرش نبود کھ نبودی را گشت و اثراطی حیآشپزخانھ ،اتاق ھا و حت        

 
 آن رفت ی تو ؟ بھ سمت اپن آشپزخانھ و تلفن رویی مامان پس کجایبا زمزه         

 ...  الو گفتن مادرش خدارو شکر کردی صدادنیبا شن...
 

 ...  گردمی ساعت دارم دنبالت مھی شما ؟ییمامان من کجا        _
 

 دوباره حال شبی ،بابات زنگ زد و خبر داد کھ دیحق دار..ببخش ترمھ جان         _
گفت تا وقت مالقات تموم نشده خودم رو ... مارستانیزن عموت بد شده و بردنش ب

 برسونم
 

  رفت بھت خبر بدمادمی" آماده شدم و راه افتادم کھ اصالیبھ خدا اونقدر عجلھ ا        
... 
 

 اپن قرار ی روی کھ داخل گلدان بوھمی گلبرگ گل رزیترمھ دستش را بر رو        
 : دیداشت کش

 
 نی کردیفقط کاش صبر م... خودت رو ناراحت نکن ...  نداره مامان یرادیا        

 ...  اومدمیمنم با ھاتون م
 

 بر گھیساعت د دو یکیمنم تا ... از تو کھ توقع نداره یکس... خواد مادر ینم        _
 ...  گردمیم
 

 اش قرار داد و با خودش فکر کرد مسئلھ ھی پای را بر رویمی سیترمھ تلفن ب        
 ی دلش نمرای کھ المنھی اھی ،اصل قضستی عمو نیتوقع داشتن و نداشتن خانواده 

 خواست
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 بھ  رای بدی روز ھاطی محنیکھ ا... ردی قرار بگمارستانی بطیکھ ترمھ در مح        
 ....  آوردی مادشانی
 

بھ ...  یی دو ساعت تنھایکی خانھ در ان دشت و نیخب حاال خودش بود و ا        
 ...  شدرهی داخل آن خی بھ محتوالی میسمت آشپزخانھ رفت و ب

 
 ... ستادی ھلو در دست از آشپز خانھ خارج شد و پشت پنجره ای رانکیبا         

 
 درختان ی شاخھ ھای کوچک رویجوانھ ھا... نمانده بود دی تا عیادی ززهیچ        

 داشتند کھ ھر سال بعد از پشت سر گذاشتن یچھ پشتکار... کردند ی مییخود نما
 زمستان

 
 کھ در یری نظی بیو چھ خدا... دادند ی دوباره مھی یسرد و سخت تن بھ زندگ        

 ... خلقتشان سنگ تمام گذاشتھ بود
 

 از دستش رھا ی رانھی شد کھ قوطری آنقدر غافلگدیکھ از طبقھ باال شن ییبا صدا        
 ...  افتادشیشد و در مقابل پا

 
  پلھ دوختنی را آرام آرام بھ سمت پلھ ھا برداشت و نگاھش را بھ آخرشیقدم ھا        

... 
 

 بود وجود دهی کھ شنیی صداایکھ آ... آمدند شیتمام وجودش بھ کمک گوش ھا        
 ...  بودیی ذھنش و اثرات تنھای دهیی نھ تنھا زاای داشت ویرجخا
 

 پلھ را نی اولی پاگذاشتن روی برای جراتی بود ولستادهی پلھ ھا انییاکنون پا        
 ... نداشت

 
 ھی ی بھ معندیچی در در سالن پرهی شدن دستگنیی کھ از باال و پای ناگھانیبا صدا        

 ...  کردی قالب تھیواقع
 

 زدن باال اورد اما با غی از جیری پوشانده دھنش و جلوگیھر دو دستش را برا        
  کرد ؟ی کوبش قلبش چھ میصدا

 
 نی ھمچکی کرد ھرگزی در را قفل مرای کھ بعد از صحبت با مامان المیزمان        
 ....  کردی را تصور نمیلحظھ ا
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 دراز کرد زی میاشتن گلدان مس رو بردی را براشی از دست ھایکی یبھ آرام        

  را منجمد کرده بودشی ترس خون درون رگھاییگو. کرد یلرزش دستانش غوغا م.
... 
 

 شد بھ ی از زانو خم مکباری ھی کھ ھر چند ثانی سستیگلدان در دست با قدم ھا        
  بد ؟ای خوب بود نی شد و ای نمنیی باال و پاگری در درهیدستگ...سمت در رفت 

 
 وادار ستادنی تقھ در و باز شدن آن چشمان ترمھ را بست و قلبش را بھ ایصدا        

 ی بدی پرت شدن از دستش رھا شد و با صدایگلدان درون دستش بھ جا...کرد 
 

 ...  افتادنی زمیبر رو        
 

 حلول ی انسان خاککی بود کھ در وجود ی آسمانی فرشتھ ھای صدانی ادیو شا        
  و متعجب اسمش را صدا کردی کھ سوالییصدا...ه بود کرد

 
 !!!!!!! ترمھ        _

 
 باز شدن چشمان ترمھ و پرت کردن ی بود برای ھم زمانھیکمتر ازصدم ثان        

 خودش در آغوش رھام ؟
 

 را راھنشی بود کھ از پشت پی موجودی کھ ھاج و واج و شوک زده یو رھام        
 .... زدیچنگ م

 
 ...  بشودطشانی زمان گذشت تا رھام متوجھ شراقھیچند دق        

 
 جھی ترمھ را بھ عقب بکشد اما نتی شانھ ھای کرد کھ بھ آرامیبا دست سع        

 ...  اش شدنھی ترمھ در سشتری و فرو رفتن براھنشی پشتریکارش چنگ شدن ب
 

 ...  اثری مدتش را بنی ای کرد و تالش ھای مچارهی رھام را بیکی ھمھ نزدنیا        
 

 چھ بر یکی ھمھ نزدنی دانست کھ ایکاش م... دی فھمیکاش ترمھ حالش را م        
 !!! آوردیسر رھام م
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 انی شده بودند دست بھ طغداری کھ تنھا با فکر کردن بھ ترمھ بییکھ تمام حس ھا        
 ... گذاشتند

 
 ...  کردی حالش را بدتر منی سنگیکوت و فضا سنی زد ای حرف مدیبا        

 
  شده ترمھ ؟یچ        _

 
 ! دمی من مرگ رو دیوا... یوا... تو خونست یکس...من فکر کردم ...من         __

 
 اخر ی در بر گرفتن ترمھ باال آمد اما درست در لحظھ ی رھام برایدستھا        

 ... انگشتانش جمع شدند و دستانش در کنار بدنش افتادند
 

کھ رھام .... بھ او پناه آورده بود ی وتنھا از درماندگی غرضچی ھی دختر بنیا        
 ... آدم سوءاستفاده نبود

 
 بار نیترمھ ا... دی ترمھ را گرفت و بھ عقب کشی شانھ ھایبا دستانش بھ آرام        

 ...  فاصلھ گرفتی مقاومتچی ھیب
 

 کرد ی می سعکھی سرخ شده اش نگاه کرد ودر حالیرھام بھ چشمان ،گونھ ھا        
 :  کند گفتقی دو رگھ اش تزری بھ صدای شوخیکم
 

  ؟ی موندی بزرگنی خونھ بھ انی ھمھ شجاعت چرا تنھا تو انی تو با انمیبب-         
 

 :  آزادش را با دست پشت گوشش زدیترمھ موھا        
 

 ....  من حمام بودمیمامان ھم وقت.... میاز صبح فقط من و مامان خونھ بود        _
 

  نگاه انداختشیو ناگھان جملھ اش را قطع کرد وبا وحشت بھ سر تا پا        
 

و حاال  در بغل رھام فرو رفتھ بود تی وضعنی با اشی پقھیچند دق" قای دقیوا        ((
 ))  بودستادهیدر مقابلش ا

 
 پشت بھ رھام کرد و بھ سمت پلھ ھا فرار کرد را خودش ھم یبا چھ سرعت        

 فشار در حال ری شود کھ در پشت سرش در زی انکھ متوجھ مردی اما رفت بدینفھم
  بودینابود
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 نیا...  بھ ھمراه نداشت ی آرامشی دو تا قبلی ھم روشن شد وقتگاری سنیسوم        

 ....  جمع خانواده تنھا بودانیدر م...  کرده بود دای معنا پیی تنھای واژه بیروزا عج
 

 ی برازھای چیلیخ....در جمع بزرگ کارگران و با وجود دوستانش تنھا بود         
 ... تنھا نبودنش بود و او باز تنھا بود

 
 ... یکار بدھد و نھ فکر آزاد داشت تا بھ ی روزھا نھ دلنیا        

 
 موشکافانھ و پر ی آمد و نگاھھای بھ چشم نمدای مامان آی روزھا محبت ھانیا        

 ....  شدی گرفتھ مدهیاز سوال پدرش ناد
 

 برطرف ی و زبان بازی با منت کششی از نبودن ھارای عمھ المی ھایدلخور        
 ....  شدی زده نمیال پرس احوی شد و شب ھا در اتاق آقاجون براینم
 

 ایراستش رو بگو سرت کجا گرمھ کھ :(( ماند ی جواب می بنی امی ھاھیکنا        
 )) یستی باز انگار نی ھم کھ ھستی وقتای یستین
 

 قرار نداشت کھ بتواند تی در آن درجھ از اھمشی وقت احساسات در زندگچیھ        
 کی ،ی جفت چشم عسلکی روزھا نیاما ا... داشتھ باشد یری مسائل تاثگری دیرو

 دستھ
 

 ی بی اسم چھار حرفکی شد وی متی کھ مدام بھ پشت گوش ھدایی خرمایمو        
 ...  تاختی مشیرحمانھ بر زندگ

 
 پر ی با داشتن دستی قمار حتنیا...  اشتباه بود ادیاز بن....  اشتباه ی دلدادگنیا        
 ...  جز باخت نداشتی اجھیآس نت

 
 دل نی بن بست متوقف شود وای طرفھ قرار بود در کدام کوچھ کی احساس نیا        

  ؟؟؟اوردیزبان نفھم قرار بود چھ بر سر دلش ب
 

 گرفتھ بود اکنون با دهی دور و برش را نادی دختر ھای کھ طناب دادن ھاییاو        
 ... یلیوجود داشت و نھ تما ی شد کھ نھ نخی مدهی کشی بھ سمتیچھ سرعت
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 شب روز مھی اگر ساعت سھ نیحت... با خودش نداشت یدنیامشب قرار خواب        

 !  نازکشرتی تکی زمستان باشد و تنھا پوشش او ھی یانی پایھا
 

 باشد و چراغ روشن اتاق دختر عمھ ری بزرگ خانھ دلگیادی زاطی اگر حیحت        
 ! دیای بھ چشم بیادیاش ز

 
 سوال داشتھ باشد ی تو ذوق بزند و جایادی چشمانش زھی اگر فردا قرمزیحت        

 ....  بھ تکاپو بندازدشیماری درمان بھ اصطالح بیو مادر و عمھ اش را برا...
 

کھ رھام .... وجود داشت ی درد ھا درمانی ھمھ ی روزھا برانی کاش ایو ا        
  درد چھ کند ؟یادی درد زنی دانست با اینم
 

 سھ ی جا گرفت و روشن شد ،وقتشی ش گوشھ لب ھاگاری نخ از سنیچھارم        
 ...  نداشتیری تاثی قبلیتا
 

 !!!! ی بودم بکشدهی وقت بود ندیلیخ        _
 

 ی انداخت و بشی پاھای را جلوگارشیرھام بھ سمت صدا برنگشت اما س        
 !!!!  گذاشتشیروزھا نی ھمدم ای را بر روشیرحمانھ پا

 
 ....  ندارمی کنھ من مشکلیاگر بودنش حال تو رو خوب م        _

 
        

 
 با ھم ییدوتا.... ی و چھار پنج سالھ بودستی نھ ؟تو بای ادی ی مادتی دونم ینم        _

قرار بود مشخص بشھ ... تا خود قلھ می وقفھ بری کوه ،قرار شد بدون استراحت وبمیرفت
 من
 

 ما بوده ھی ی زندگنفکی من و تو جز الی تو ،کھ خوب کل کل ھاای ارمی یکم م        
 .... و ھست

 
 اول محکم و ی آخرتم مثل قدمای تفاوت کھ تو قدمانی با امیدیباالخره بھ قلھ رس        

 ..... دمی بھ قلھ رسزی خنھی ومن سی داشتیراحت بر م
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 و من محکم ی کمک سمتم دراز کردی اون باال دستت رو واسھ میدی رسیوقت        
  تونمی االن منی ؟ھمی فکر کردیبکش دستت رو بچھ چ((بھت گفتم ! دستت زدم ریز
 

 ی انکار نمنویخوب پررو بودم ا))...  باال امی و دو باره بنیی برم پاروی مسنیا        
 من و تو ی فاصلھ ی کم آوردنم حس کندنی با دی خواست تو حتیاما دلم نم...کنم 

 ! ادهی زیلیخ
 

 بھ اشتباه من گرانی بود کھ دی اون موقعی قسمت زندگنی من لذت بخش تریبرا        
 ...  دونستن نھ پدر و پسریو تو رو برادر م

 
 و اگھ می دود بشھ با ھم بکشیگاریاگھ قراره س... باشم قتی خواستم رفیمن م        

 ... می ره با ھم مست شی باال میپک
 

 ... می براش وقت بذاریی بودنش فکر باشھ دو تایاگھ قرار بھ خدا و فلسفھ         
 

 نموند گتی دی ابراز وجود رفقای برایی رو دست گرفتم کھ جادونیاون قدر م        
 ھم بود حضورش کمرنگ بود و رفاقتش کم اثر تر از رفاقت من ی اگھی دقیاگھ رف...

 ... وتو
 

 کھ یی کنم کھ من ارسالن معتمد ،با تمام ادعایاما امشب با تمام وجود اعتراف م        
 کم گذاشتم کھ... کھ کم گذاشتم دمی داشتم ،فھمکمی فابرقی رفنی رفاقت با ایبرا
 

 قشی کنھ و حرفش رو بھ رفی دود مگاری تو سرما سقمیساعت سھ نصفھ شب رف        
 !  زنھینم
 

 بابا؟        _
 

        
 

 ی کردن رابطھ ی جدی براھی وقت مناسبی رسمالتی بعد از تعطدی کنیفکر م        _
  ؟ھیمن و ھان

 
 ......!!!!!رھام        _
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 برگزار بشھ پس نجایآقا جون دوست داره جشن ا.... با عاقد شما ھماھنگ کن         _
 .... نی امی ھم باشھ برایقیت و موسرزرو ارکس... تاالر و سالن کنسلھ ی ھیقض

 
 کھ بھ ھی ھاندی مونھ خریم.... داره ی آمادگشھی ھمای بازی قرتنی ایواسھ         

 ....  و زحمتش باشھ گردن مامان و عمھشھیمحض برگشتش انجام م
 

 بد در موردت ی فکرایستی ننھی بی مشھی مداری خانمت بدای تو االن آمی برنیایب        
 ...  کنھیم
 

 ... ریشب بخ        
 

      
 

مدت ھا بود ... ھم گذاشت ی رویشتری بار چشمانش را با فشار بنی چندمیبرا        
  بھ سراغشکی بھ کی کھ در طول روز یافکار... شده بود بھیخواب با چشمانش غر

 
 شیسو بھ کبارهی بردند در ھنگام خواب ی مغمای آمدند و آرامشش را بھ یم        
 ...  کردندیحملھ م

 
 ی جدمی تصمکیکنار آمدن با خودش و گرفتن . بود یروز گذشتھ روز سخت        

 و ذوق کردن او ،ودر آخر ی و شرمنده شدنش از شادمی تصمنی از اھی،خبر کردن ھان
 تالش

 
  نگذاشتھ بودی در وجودش باقی بھ اسم انرژیزی مواجھ نشدن با پدرش چیبرا        

... 
 

 بھ اثر کردن دو قرص مسکن چشم انتظار دی با امدی تختش دراز کشی رویوقت        
  از اتاقش ھم بلندرونی بی شدن چشمانش سرو صداھانیخواب ماند ،اما بھ محض سنگ

 
 . شد        

 
 کار نی با ادی سرش قرار داد ،شای و رودی سرش کشریبا حرص بالشت را از ز        

 !  شدیصداھا کمتر م
 

  خانھ چھ خبر بود ؟نی نبود ،امشب در ای شدنرینخ        
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 بھ صورتش ی تخت نشست ،دستی از جا بلند شد و لبھ عی حرکت سرکیبا         

 !  انداختی و بھ در اتاقش نگاھدیکش
 

 شی مشکھی رکابی کنار تخت چنگ زد ،بر روی عسلزی می را از روراھنشیپ        
 ....  آن از جا بلند شدیکمھ ھا وبدون بستن ددیکش
 

 رفت تعجب ی لگن آب بھ سمت اتاق ترمھ مکی مادرش کھ ھراسان با دنیاز د        
 ...  افزودشیکرد و بر سرعت قدم ھا

 
  شده ؟یچ        _

 
 را نی ؟شواھد کھ ایچیھ" واقعا.(( وارد اتاق شد عی سریچی ھکی با گفتن دایآ        

 ))  دادینشان نم
 

 دانست داخل رفتنش کار ی بود ،نمستادهی مردد استادیپشت در اتاق ترمھ ا        
 کارش ھیی و غلطی فکر کردن بھ درستیاما اضطراب اجازه .... نھ ؟ای ھست یدرست

 !  دادینم
 

 تخت نشستھ بود و دستمال درون دستش یعمھ باال... بر در وارد شد یبا تقھ ا        
  بود و مادرشدهی کرد کھ چند لحظھ قبل در دستان مادرش دیم فرو یرا داخل لگن آب

 
 دستان عمھ و تخت در رفت و نی بود و نگاه نگرانش بستادهی سر عمھ ایباال        
 ... آمد بود

 
 ،چشمانش بستھ بود و ندی توانست ترمھ را ببیم"قایچند قدم جلوتر رفت ،حاال دق        

 یبھ سرعت در کنار تخت قرار گرفت و ب...   بوددهی بھ صورتش چسبسشی خیموھا
 

 ...  گذاشتشییشانی پیتوجھ بھ حضور دو زن داخل اتاق دستش را بر رو        
 

  دختر چند درجھ تب داشت ؟؟؟؟نی اایخدا        
 

 !  وحشت تمام وجودش را فرا گرفتھیدر کمتر از چند ثان        
 

  ؟ی اومدیرھام تو ک        _
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 :  گفتی عصبی ربط بھ سوال عمھ و با لحنیب        

 
ھر ! ادی بنیی کھ با دستمال گذاشتن پاستی نی تب تبنیا! باالست یلیتبش خ        _

 . مارستانی بمشی برسوندیبا...لحظھ احتمال داره تشنج کنھ 
 

ھ  خونھ برادرش موند کشبی دیاما آخھ عل!ھیلی دونم تبش خیآره خودم ھم م        _
 ! اگھ حال زن برادرش بد شد کمک حالشون باشھ

 
 :  نداشتشی کنترل کردن صدای برای قصدچیرھام ھ        

 
 منم نبودم ؟من مرده بودم ؟... آقا نبود یعل        _

 
 دای حد ممکن گشاد شد و نگاه آنی تا آخررای المی چشمھاھی از ثانیدر کسر        

 .... رنگ سرزنش گرفت
 

 وحشتناک یسر درد... عکس العمل آنھا نداشت لی و تحلھی تجزی برایرھام وقت        
 !  تر حال ترمھدخرابی خراب بود ،شایلیحالش خ...تمام سرش را در بر گرفت 

 
 انداخت شی ران پاری را زگرشی سر ترمھ و دست دری دستش را زکیخم شدو        

 داخل اتاق از یوبھ سرعت بلندش کرد ،و بدون نگاه کردن بھ دو انسان خشک شده 
 اتاق

 
 ... خارج شد        

 
 دیقد شلوارک شا.تنھا پوشش ترمھ تاپ قرمز رنگ و شلوارک ھم رنگش بود         

 تک تک حس یداری بی با بدن ترمھ براشیبرخورد دستھا... دی رسیبھ ده سانت ھم نم
 ییھا
 

 حس کی بود اما االن در رھام تنھا یکھ مدت ھا بود بھ آن ھا پاسخ نداده بود کاف        
 ... بود و آن ترس از دست دادن بود

 
 مجبور بھ شی شدن بازودهی با کشییرای سالن پذی بھ در خروجدنشیقبل از رس        

 یھام با لحنبدون نگاه کردن بھ ر.مادرش با لباس در کنارش بود .  شدستادنیا
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 :  و ھشدار دھنده بھ مبل سھ نفره اشاره کردیجد        
 

 ؟اگھ مارستانی بی دختر رو ببرنی ای خوای می جورنیا...بذارش اونجا         _
 .. ی بدونییزای چھی شھ ،فکر کنم از محرم و نا محرم ی سرت نمیکیبزرگ و کوچ

 
 کھ رفتارش دانستیحرف داشت و طلبکار بود و رھام خوب م"داینگاه مادر شد        

 !  از فکرھا آماده کرده استیلی خی را برانھیزم
 

 عمھ اش نشد و با بلند ای مادر و ی شدن ترمھ منتظر ھمراھدهیبعد از پوش        
 ... کردنش از در خارج شد

 
 وسط بود و ی نھیی آ نگاھش بھ روبھ رو باشد بھنکھی از اشتری بنیدرون ماش        

 !!!  عقبی صندلھی و خواستنفیموجود ظر
 

 ھا نبود ابانی در خیسیچھ خوب کھ پل... ھا خلوت بود ابانیچھ خوب کھ خ        
 جمع کردن ی برای کم کردن سرعتش داشت ونھ قصدی برایمیکھ االن نھ تصم....

 ! نگاھش
 

 :  زدادیبا سرعت وارد اورژانس شد و فر        
 

 .... پرستار        _
 

 : پرستار بخش از اتاق خارج شد و با چشم غره بھ سمتش آمد        
 

 ی صدات رو انداختستی نی آزادومیاستاد... مارستانھی بنجایچھ خبرت آقا ؟ا        _
 ! رو سرت

 
  بلندش مواخذه شود ؟ی صدایو امروز قرار بود چند بار برا        

 
 ...  کمتر از دو متر از اویتخت قرار گرفت و خودش با فاصلھ ا یترمھ بر رو        

 
 شتری سر ترمھ بر خرد شدن بی دکتر و دو پرستارش ھمزمان باالکیحضور         

 گاه دکتر ی گاه و بینگاه ھا.... نبود نیاما فقط ا....اعصابش و نگران تر شدنش افزود 
 ی ترمھ با شالیجوان بر رو
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 شد ی بھ عنوان پوشش حساب نمیزی کھ چی تاپی قھیباز شده بود و "کھ کامال        
 ...  بودی انبار باروت کافنی آتش زدن ایبرا
 

 دیرھام فاصلھ اش را با تخت بھ حداقل رساند و نگاه دکتر را بھ سمت خود کش        
... 
 

 !!! می کنی ھم ما کارمون رو منی دور باشماریاگھ از ب        _
 

 سرخ ،چشمان خون رنگش را بھ ی زده و صورترونیرھام با رگ گردن ب        
 دوم و ھی بھ پا کند بزرگتر از جنگ جھانیامروز توان داشت جنگ...دکتر دوخت 

 قدرت مند تر از
 

 .... تلری ھی بھ فرماندھی نازیآلمان ھا        
 

 ترمھ بھ گوشش ی نالھ یکھ صدا کلمھ از دھانش خارج نشده بود نیھنوز اول        
 دیرس

 
       

 
 

 سرش ی حضور چند نفر باالیمتوجھ ... چشمانش را باز کرد یترمھ بھ آرام        
 !  ممکن نبودصشانی آنقدر تار بود کھ تشخدشی شد اما دیم
 

 آب را زمزمھ کند ی کرد کلمھ ی از عطش خشک شده بود ،سعشیلب ھا        
 ....  منظورش شودی متوجھ ی آنقدر گنگ بود و آرام کھ شک داشت کسشیصدا...
 

 ...  کرد و ترمھ را خوشحالانی بیرا کس)) خواد ی آب،آب مگھیم(( یجملھ         
 

 رھام در یچھره ... واضح شد ریبا بازوبستھ کردن چند باره چشمانش تصاو        
 ی آشفتھ کھ روییاز او ،با موھا ی تازه ایالبتھ چھره ...مقابل صورتش مشخص شد 

 یشانیپ
 

 ...  سرخ تری سرخ و چشمانی بود وصورتختھیر        
 

 ... آقا رھام_:  باال آورد یدستش را کم        
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 کاره ماند مھی نی پزشکبتی مرد و زن در ھکی ی چھره دنیجملھ اش با د        

  کجا بود؟نجایا.
 

 نجایا! مارستانیب....سرش را بھ اطراف چرخاند  و ضعفش ی ناتوانیبا ھمھ         
  بود ؟مارستانیب
 

 :  در آمدندشی چشمانش شکل گرفتند و بھ نمای پشت سر ھم جلوریتصاو        
 

 مارستانی رساندش بھ بی برارمردی پکی و حال بدش ،کمک نییفشار پا        
 کھ نقطھ نقطھ بدنش را با لذت لمس یی در بستھ ،دستھای،حضور دکتر جوان در اتاق

 ...  کردندیم
 

 !!!!  گذشتی اتاق نمی ھاواری کھ انگار از دیی ھاغیو ج        
 

چشمانش را با فشار . ماند رهی ترمھ خھیی حالت ناگھانرییرھام با وحشت بھ تغ        
 ... دی لرزی بستھ بود و با تمام وجود مادیز
 

 ی بود کھ تختش را بھ تکان خوردن انداخت ،مالفھ دیلرزش بدنش آنقدر شد        
 ...  زدی میدی شد و دستانش بھ سفی تخت درون دستانش فشار داده میرو
 

 درون ی تکاپوی با دست رھام را کنار زد و با گفتن چند اصطالح پزشکیکس        
 ... کردشتریاتاق را ب

 
زمان بھ ... دنی پرسی برای جان تکان خوردن داشت و نھی برایرھام نھ توان        

 بھ خودش آمد یوقت.... کرد ی گذشت و ضربان قلبش را کند تر و کند تر می میکند
 کھ ترمھ

 
 ...  برگشتھ بودی بھ حالت عادشی تخت قرار گرفتھ بود و نفس ھایآرام بر رو        

 
 را برنداشتھ ی قدم بھ جلو رفت و ھنوز قدم بعدکی بھ خودش داد ،یرھام تکان        

 :  ھمان دکتر جوان متوقفش کردیبود کھ صدا
 

 ...  تو اتاق من ،کار تون دارمنیایب        _
 



 116 

دکتر آرنج . شد ودر سکوت منتظر ماند ری دکتر جاگزی کاناپھ در مقابل میرو        
 ...  ھم قرار داده بودی گذاشتھ بود و کف دستانش را روزی می را روشیھا
 

 ... من منتظرمخب         _
 

 ....  دکتر کشاندینگاه پر اخم و در ھمش را بھ سمت نگاه جد        
 

 ! دی بدحیفکر کنم قرار بود شما توض        _
 

 تب چھل درجھ ھی دختر جوون با ھی کھ نی بدم ؟احی رو توضیمن ؟من چ        _
 مارستانی بطی محدنی با دتشی و بھ محض نرمال شدن و ضعمارستانی شھ بیآورده م

 یکی یکی
 

  دختر اومده ؟نی بھ سر ایچ... ده ی رو نشون میعالئم شوک عصب        
 

       
 

 نی دختر آمده بود ؟انیجھ بر سر ا....در سکوت بھ سوال دکتر فکر کرد         
 شبانھ اش ،کم ی کھ کم ھم نبودند محصول چھ بود ؟قدم زدن ھایعی طبری غیرفتارھا

 یخواب
 

 بود و ترس در حد مرگش از دهی کھ از زبان مادرش در مورد آن شنییھا        
  دانست ؟ی دختر نمنی از ایزی چچیچرا بعد از چند ماه ھ... در خانھ ییتنھا

 
 سر ترمھ نشستھ بود و در سکوت بھ ی ساعت بود کھ باالکی از شتریاکنون ب        
ا تلفن حال نرمالش را بھ خانھ اطالع داده ب... مانده بود رهی اش خدهی رنگ پریچھره 

 بود
 

 ...  نگفتھ بودشی از شوک عصبیزیو چ        
 

 کرد ی فرو مشی شلوار راحتبی را در جشی دست ھاکھیاز جا بلند شد و در حال        
 پی شد از تیم" داشت حتمای صفحھ خالنسیاگر کتاب گ...بھ سمت پنجره رفت 

 
 ی مردھانی جزءمرتب ترشھی رکورد نام برد ،کھ رھام ھمکیرھام بھ عنوان         

 ...  بوده و ھستشی زندگی ھاتیروزگار بوده ،کھ ظاھرش جز اولو
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 آنقدر موضوعات مھم و شوک دار در مقابلش قرار گرفتھ بود کھ شبیاما از د        

 .....  نشان دھدتی اھمی را بتی اولونی توانست ایم
 

        
 کرد و چقدر دلش چراغ قرمز ی می رانندگی عجلھ اچی ھیبرعکس شب قبل ب        

 ...  خواستی کور تھران را می ھاکی و ترافی طوالنیھا
 

در سکوت از ... بغل و ترمھ فرو رفتھ در آن انداخت ینگاھش را بھ صندل        
 ....  حال بودیب بود و چشمانش دهیھنوز رنگش پر... کرد ی را تماشا مرونیپنجره ب

 
 نی پر خواھش از رھام خواستھ بود تا از ایی شدنش با صداداریاما بھ محض ب        

 رغم مخالفت دکتر ی تن بھ خواستھ اش داده بود و علدیرھام با ترد.... بروند طیمح
 معالجش

 
 شدنش را بھ عھده گرفتھ صی ترختی نامھ را امضا کرده بود و مسئولتیرضا        

 .... بود
 

 ... ی راحت بخوابی رو بخوابونم بتونتی صندلگھی دکمی ی خوایاگھ م        _
 

 ...  ھم بخوابمنی تازه تو ماشدمی کم خوابنکھینھ ا        _
 

 تعجب ی جادنتی شده نخوابقی کھ بھ تو تزری آرام بخشیبا اون ھمھ دارو        _
 ... دنتیداره نھ خواب

 
 : اطراف انداختی نگاھش را بھ مناظر نا آشنادی خندی مکھیترمھ در حال        

 
  ؟می ری کجا ممیدار        _

 
 ینی بی غھی تی دستش را بر روکی ھم فشار داد و ی را روشیرھام لب ھا        

 : دیخوش فرمش کش
 

  دزدمتیدارم م.... اوم         _
 

 : دی بار با صدا خندنیترمھ ا        
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 تا دخترتون رو پس نی بدونیلی مھیبعد زنگ بزن بھ بابام بگو ... ھیفکر خوب-         

 بدم
 

 ... دیاز تھ دل خند...  دیبا لذت خند... دیرھام خند        
 

 آقا بدھد و دختر ی را بھ علشی دانست کھ رھام حاضر بود تمام زندگیترمھ نم        
 اوردی توانست فکرش را بر زبان بی کھ نمفی مال خود کند،اما چھ حشھی ھمیرا برا

 
 ادی زکمی ونیلی مھی.... انصاف داشتھ باش کمی گم ی من میول.... آره خوب         _

 ... ستین
 

 نی ماشنی دلنشی رھام فضایترمھ نگاه پر حرصش را بھ رھام انداخت و قھقھ         
 ... را پر کرد

 
 خی آقا چند تا سی دختر علنیل بھ ا اومیبر... نگام نکن ی جورنیخب بابا ا        _

 ... می رسی بخوره بعد در مورده مبلغ بھ توافق ممی بدگریج
 

در حال باز کردن کمربندش ... پارک کرد ی را گوشھ انی حرف ماشنیو با ا        
 ؟ی ھستی ،منتظر چگھیپاشو د_:گفت 

 
 : سکوت ترمھ نگاه سوال رھام را بھ دنبال داشت        

 
  ؟ی گیرھام تو کھ راست م_:  داد ھی تکی صندلیترمھ سرش را بھ پشت        

 
 ....  جملھ اش شدیرھام در سکوت منتظر ادامھ         

 
مثل ... ؟مثل امروز ی کنی می ؟کھ برادری مونی کھ برادرم می گیراست م        _

 ... شبید
 

 برادر داشتن ی کھ حسرت تو دلم نمونھ ؟کھ من عقده ی کھ اومدی گیراست م        
 ... ی کنی جا باز ممی تو زندگی کھ داری ھستیی حس ھانی از بھتریکیتو !دارم 

 
 ستیآدم سوءاستفاده ن... کھ بره ومدهین... ھست شھی ھست کھ ھمیکی نکھیحس ا        

 ... رهی سوءاستفاده ھا رو بگیاومده جلو...
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 از یی رو بھ قصد کشت بزنھ و وقت وحشتت از تنھاتیابونیھ مزاحم خاومده ک        

 ... راه برسھ
 

 و از ی کنھ با لذت و غرور نگاش کنی تن می کت شلوار دامادیاومده کھ وقت        
 ...  بشھتی حسودی کنی ممشی تقسگھی دیکی با ی دارنکھیا

 
 ،بگو کھ یبگو کھ ھست... بوده یلی من خھی ی زندگی مثل تو تویکیرھام نبود         

 ...  بشمادهی پنی ماشنی راحت از االی ،بزار با خی مونیم
 

 نی داد ،ای جواب مدیبا... و نگاھش را دور فرمان قفل کرد دیرھام نگاه دزد        
 ...  خواستی نگاه منتظر و پر التماس جواب منیدختر با ا

 
کھ اگھ ...اومدم کھ بمونم ...پشتت ھستم ... تا آخرش کنارت ھستم...ھستم ترمھ         _

 ... ستمی نی من رفتنیتو ھم بخوا
 

 : دست داغ رھام قرار گرفتیدست ترمھ بر رو        
 

  نھ ؟یبرادرانھ ھست        _
 

 : دی کشرونیرھام کالفھ دستش را ب        
 

 یضیمر" مثال... ی زنیچقدر حرف م... ی فسقلگھی دمی برایب        _
 

       
 سرما را مھمان اتاق کرده بود و خواب را بھ شدت ی خنک صبحگاھیھوا        

 ... دلچسب
 

 کرد شی قرار گرفت و شروع بھ نوازش موھاشی موھای کھ آرام بر رویدست        
 ... امدیبھ مذاقش خوش ن" اصال

 
 چی االن ھ کرد کھی موکول میگری ابراز محبتش را بھ زمان دیکاش بابا عل        

 !  عاشقانھ و پدرانھی محبت ھای خواب را نداشت حتی مزه زیچ
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 ی کار حرکت دست بر رونی ھم فشار داد و با ای روشتریچشمانش را ب        
 شد و حال خوشش را نا دهی کششی سرعت گرفت تا آن جا کھ چند تار موشیموھا

 .... خوش کرد
 

 : خودش جمع شد در شتریبدون باز کردن چشمانش ب        
 

 . ادی یخوابم م"...بابا خواھشا        _
 

 از تو بغلش پا دیاگھ شوھرت داده بودم االن با... ادی ی خوابت می کردجایتو ب        _
 تا جون ی کردی براش آماده می مقوی صبحونھ ھیبعدم ... حمام ی رفتی می شدیم

 رهیبگ
 

 یک... خورند ی در ھم گره مشی بلند شدن دست و پایترمھ احساس کرد کھ برا        
  حلقھ شد ؟؟؟ھی دستانش دور گردن ھانی طرف اتاق پرت شد و ککی شیپتو
 

 ... یای بگھی دی ھفتھ ھی ؟قرار بود ی اومدی دختر تو کھیھان        _
 

  ؟امی بگھی دی ھفتھ ھی برم ی خوایم! یمن و شرمنده کرد! یچھ استقبال گرم        _
 

ساعت چند "اصال... فرودگاه امی خبر ؟دوست داشتم بیچرا ب!مسخره         __
  ؟یدیرس

 
 داری رو بچارهی جون بدایزنگ زدم آ...ساعت حدود پنج صبح بود ...ھوم         _

 سر وقت امی ی زنم و بعدم می بھ رھام می اقھی سر چند دقھی رم یاول گفتم م...کردم 
 ... تو
 

 ری تاخی ساعت و با کمھی شد بھ لی ام تبدقھی چند دقیکھ خوب با عرض شرمندگ        
 .... در خدمت شما ھستم

 
 ی خانھ خالنی در اشیچقدر جا...دی خندی دختر پر انرژنیترمھ از تھ دل بھ ا        

 داشت و چھ خوب کھ قرار بود اجی احتھی مثل ھانی خانھ بھ کسنیچقدر ا...بود 
 حضورش

 
 را داشت واز ھمھ مھمتر ھیرھام چقدر خوشبخت بود کھ ھان.... باشد یشگیھم        

 ...  کندغی شده اش را از او دردای دختر قرار نبود برادر تازه پنیچھ خوب کھ ا
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  ؟نیی پامی تا آماده شم با ھم برینی شیم        _

 
 !!! از دست بدم لباس عوض کردن تو رو ی در صد فکر کن من صحنھ کی        _

 
 .... ھی ھانی شی حال بھ ھم زن میلی اوقات خیگاھ        _

 
 رفت ی اتاقش مسی بھ سمت سروکھی گفت وترمھ در حالی ادهی جون کشھیھان        

 ...  عق زدن را در آوردیادا
 

 ...  مھمون ھستنیی خوشگل کن پای دختر حسابیاو        _
 

 :  آوردرونی بی بھداشتسیترمھ سرش را از داخل سرو        
 

  وقت صبح ؟نیمھمون ؟ا        _
 

 : دی خندالی خی بھیھان        
 

 ی مھمونمی ریساعت پنج صبح م... می محلی خروس بیآره خوب ما خانوادگ        _
! 
 

 ...  خوشحال شدمیلیخ...چھ خوب ... ؟بابات اومده؟یگی راست مھی ھانیوا        _
 

 .  خوشحال ترت کنم بگم کھ پسر عموم ھم با ھامون اومدهنکھی ایپس برا        _
 

  ؟ی بزرگ داریپسر عمو ؟مگھ تو پسر عمو        _
 

پسرش ھم بھ خاطر استعداد . زن عموم فارق شد روزی دیول...نھ خوب         _
در ... نشستھ نیی و پنج سالھ شد و االن پای روزه سھی اومده شی سفر پنی و ابشیعج

 ضمن
 

تا شکستن گردن تو ھم ... رونی بای یی کامل برو داخل روشوایگردنت شکست         
 ....یی جشن کذانی واسھ عقب افتادن اگھی دی بونھ ھینشده 
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 ینم... بھ خودش انداخت ی نگاھنھیی شد و از آییترمھ متفکر داخل رو شو        
 مھمان نا خوانده ندارد ؟مشت اول آب را بھ نی بھ حضور ایرا حس خوبدانست چ
 صورتش

 
  مبھم و در ھم شدنھیی در آرشیتصو...دیپاش        

 
 

 شیخوشبختانھ صندل.... با مھمان ھا در کنار آقاجون نشستیبعد از احوالپرس        
 ...  تازه واردھا بپردازدزی قرار گرفتھ بود کھ بتواند بھ آنالیطور

 
 یپی جا افتاده و تی ،چھره ای خاکستری با موھای کامل مردھیپدر ھان        
 شباھت شتری بزرگ بشی سخنران ھماکیکھ بھ نظر ترمھ بھ ... بود یرسم"کامال

 داشت تا
 

 ... ی سفر طوالنکی مسافر خستھ از کی        
 

 آراستھ ییبا موھا... شد ی ماھان معرفھی کھ توسط ھانیودر کنارش مرد جوان        
  وی جدیی ترمھ را با صدایی و البتھ خوش آمد گوری اسپرت کھ سالم و صبح بخیپیوت
 

 ....  ترمھ را راحت کردالی تفاوت و سرد جواب داد و خی بینگاھ        
 

  ؟یبابا جان صبحونھ خورد        _
 

در مقابل صورت شکستھ و مھربان آقاجون "قایترمھ صورتش را چرخاند و دق        
 بود و نی نگاه مھربان و غمگنیعاشق ا... و چروک ھا بود نی چنیعاشق ا...قرار داد 

 عاشق
 

 ...  توقعشی مدام و بیتوجھ ھا        
 

 ...  شما لوس کنمی خودم را براکمیگفتم صبحونھ نخورم ...نھ نخوردم         _
 

 لوست ی دم ھر چقدر بخوایبحونت رو بخور من قول مقربونت بشم تو ص        _
 ... کنم و نازت رو بکشم
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 کھ با فاصلھ از ترمھ و آقا جون و در کنار ی اھی تعجب نداشت کھ ھانیو جا        
  بحث عاشقانھ انداخت ؟نیارسالن نشستھ بود خودش را وسط ا

 
 ماه کیمن ... منھ  ترمھ پاشو کاسھ کوزت رو جمع کن آقا جون سھمیاو        _
 .  ذارم آقا جون نگات کنھی ماه نمکینبودم قد 

 
 شانھ اش ی حلقھ کرد و سرش را رورجی ای از دستانش را دور شانھ یکیترمھ         
 : گذاشت

 
آقاجون فقط وفقط مال .. مطمئن باش ھی ھانرسھی مورد زورت بھم نمنیتو ا        _

 .  دمی نمی ذرشم بھ کسھی یخودم ،حت
 

 نشد ی متوجھ نگاه تازه واردکھی ،در حالدی بھ آقاجون چسبشتری حرف بنیوبا ا        
 ...  گذراندیکھ موشکافانھ رفتارش را از نظر م

 
      

 
 را بھ پھلو زد وبھ شیدستھا. گذاشت نی را وسط سفره ھفت سیترمھ تنگ ماھ        

 ....  کھ خلق کرده بود نگاه کردیاثر ھنر
 

 ی واقعی بار بود کھ معننی و اولدی چی مرانی بود کھ در اینی ھفت سنی اولنیا        
 ....  کردی آن را درک می نوروز و حال و ھوادیع
 

 ابانی خیشلوغ... رفتی پذی مدی خری را براھی دعوت ھاناقی روز ھا با اشتنیا        
 درون تنگ و عمو ی قرمز ھای دست فروش ھا ،ماھی ھا و سر و صدایھا ،حراج

 ینوروز
 

 پر ی میی ھا بھ ھنر نماابانی سرخ رنگ در خی و لباساهی سیکھ با صورت        
  زدند کھ ترمھ را با لذت بھ اعترافی را رقم مییبای زیداخت ،ھمھ و ھمھ صحنھ ھا

 
 !!!!  شودی نمدهی دای دنی جاچی ھا در ھییبای زنی اری داشت کھ نظیوا م        

 
 ی زبانزد باشد ،حتی با ان ھمھ نور افشانفلی در کنار برج اسمسی اگر کریحت        
 ی ھا نفر براونیلی کننده باشد و مرهیلندن خ thames  در کنار اسکلھی بازشیاگر آت
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 دی عنی کدام لذت بخش از اچی شوند ،ھی تی سورکیوی سال رھسپار نلیتحو        
 .  و مقدمات جالبش نبودیباستان

 
 شده با ربان قرمز رنگ نی ماش تزئی وسط سفره نگاه کرد ،سبزه یبھ سبزه         
 ی آقا جون با چشمان سرخ رنگش از سبزه ی سفره بود ،وقتنی انی سنیمھم تر

 
 سبز بود و برقرار ،و بعد شھی گفتھ بود کھ با حضور محبوبھ اش ھمیماش        

 از ی انداختھ شده بود و نھ خبرینی ھفت سی خانھ نھ سفره نیرفتنش سالھا بود کھ در ا
 نیا

 
 ...  سبز بودنیس        

 
 کھ ھزار بار از ی بود و با خنده ادهی آقا جون بھ خود لرزیترمھ از غم صدا        

 :  تر بود گفتھ بودزی غم انگھیگر
 

 ینی ھفت سھی ،صبر کن دهی محبوبھ خانمت رو بھ من ندی ایی پز کدبانونقدریا        _
  کھ باھاش بھ ھمھ نشون بدم من دختر محبوبھ جون شما امنمیبچ
 

 دختر طناز و نی افسوس داشت کھ محبوبھ نبود تا لذت ای جارجی ایچقدر برا        
 ... دلسوز را ببرد

 
...  شده بود دهی خرھی مرافعھ با ھانی قرمز سھ دم نگاه کرد کھ بعد کلیبھ ماھ        

  بھ شدت مصر بوددشی خری انتخاب کرده بود و برای چشم تلسکوپاهی سی ماھھیھان
... 
 

 برگردانده بود و با حرص گفتھ بود ی روھی ھانی انتخابیترمھ با چندش از ماھ        
 ...  دو نفره اش با رھام خرج کندی خودش و سفره ی خانھ ی اش را براقھیسل
 

 بود و فردا شب یب چار شنبھ سور سفره گرداند امشیبا لبخند نگاھش را رو        
 روز کی شی و مسخره کردن ھاھی ھانی توجھ بھ غرغر ھای اما ترمھ بلیسال تحو

 زود تر
 

 سفره را پھن کرده بود        
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 سفره عقدت ی و عجلھ برای ذوق دارنی سفره ھفت سدنی چی برانقدریتو ا        ((
 )) ی ماه زودتر پھنش کنھی ؟فکر کنم ی کنیچھ م

 
 را مجبور بھ ساکت شدن کرده ھیھان))  ی زنی چقدر غر مھیھان((رھام با گفتن         

 ی کرده بود و در جوابھی نثار ھانیی چشم وابرویروزی پنیبود و ترمھ با لذت از ا
 وشگون

 
 ...  شده بودبشی نصیزیر        

 
 ربع کی سفره ھست کھ شما نی ای ھم توی اگھی دزی چنی از ھفت سریبھ غ        _

  ؟نیمحوش شد
 

 : دی پلھ ھا دی در باالبیترمھ با سرعت برگشت و ماھان را دست در ج        
 

 . ریسالم عصر بخ        _
 

 :  جواب بھ تکان دادن سر اکتفا کردیماھان بھ جا        
 

ت کھ من  توش ھسی خاصزهی چدی گفتم شانی شده بودنی ھفت سنی محو ایلیخ        _
 ! نمی تونم ببینم
 

 دوی مالی از عرقش را بھ ھم مسی کف دستان خکھیترمھ دستپاچھ در حال        
 بھ ی کار جواب کامل ترنی با ایی بار بھ سفره انداخت گونی چندمینگاھش را برا

  مردنیسوال ا
 

 :  دادیم        
 

 سفره نی الیاما آماده کردن ھر کدام از وسا! نی بدونی خاص رو چزهیتا چ        _
 ربع زمان صرف ھی نی بھ قول شما ادی دونم شاینم... خاطره ھی من ھمراه شد با یبرا

 مرور
 

 ! خاطرات بود        
 

 ھا چشم ی و بھ حرکت ماھستادی در کنار ترمھ ای انعطافای لبخند چی ھیماھان ب        
 ماھان متوجھ.  بھ عقب برداشت ی قدمنشانیفاصلھ ب کردن ادی زیترمھ برا...دوخت 
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 ...  حالت در چھره اش نبودریی تغای از عکس العمل و یحرکت او شد اما خبر        

 
اما ... داشت و نھ رفتار جلف و سبکسرانھ ینھ نگاه بد... بود بی پسر عجنیا        

 !  قابل نفوذریسخت بود و غ
 

 بھ ھی داشت ،و ھانی چند مجھولی معمانی بھ ایبی ارادت عجھی پدر ھاندیآقا مج        
 مدت کوتاه نی در اشیرفتارھا.... برد ی از او نام مشی زندگی ھانیعنوان مھم تر

 توجھ و
 

 ارسالن و آقا جون از یی بود و داختھی را بر انگدای آییاحترام مادر و زندا        
 ....  بردندیمصاحبتش لذت م

 
 ی انداخت کھ نمی می جملھ اادیاطر افراد خانواده از ماھان ترمھ را تعلق خ        

 :  استدهی شنیدانست کجا و از چھ کس
 

 نی جملھ در مورد انیالبتھ اگر ا)) تپد ی از طال می قلبی حلبنھی سنیپشت ا        ((
 جوان صادق باشد ؟؟؟؟؟؟

 
 کرد تمام یساس مترمھ اح....کھ رفتارش با ترمھ خاص بود و متفاوت         

 !!!!  مرد پر ابھت استنی انی ذره بری زشیرفتارھا
 

 مضخرف و ی فضانی از سالن وایکاش با بھانھ ا... پا و آن پا کرد نی ایکم        
چرا و چطور از )) د؟ی دارلی میچا(( ی جملھ دانستیاما نم... کرد یخشک فرار م
 دھانش خارج

 
 . شد        

 
 ی ارادت فقط مخصوص مردانی اای؟ی رو دارونی آقای قدر ھوانی ھمشھیھم        _

  خونست ؟نیا
 

 احساس کرد خون ھی از ثانیدر کسر!  کلمھ ی واقعیبھ معن....ترمھ خشک شد         
  پلک چشمدنی پری بود کھ معنیحاال اون لحظھ ا... شود ی منجمد مشیدرون رگ ھا

 
 .... دی فھمی دندان را مریو خون افتادن لب ز        
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 اتفاق ممکن بود او فقط نی لحظھ بدترنی گفت ،الل شدن در ای میزی چدیبا        

 طلبش ی مرد بھ دنبال مطالبھ نی را داده بود وبس اما انگار ای فنجان چاکی شنھادیپ
 : بود

 
  بود ؟یمنظور شما چ        _

 
 نابود کردن ی مردبرانیا... زد ی ذوق می از حد توشیپوزخند کنار لب ماھان ب        

 :  داشتیبیاستعداد عج
 

 روز خوش... منظور بودم یب        _
 

 رحمانھ کف دستش را ی بشیناخن ھا. را مشت کرد شیترمھ با حرص دست ھا        
 روحش کمر ھمت را دنی مرد بھ خراشنی ای داشت وقتتیاما چھ اھم... دندی خراشیم

 ... بستھ بود
 

        
  بگم ؟ی پرم چی مشی آتی از روی وقتنیآقاجون گفت        _

 
 ی از ورجھ وورجھ کردن ھای بلند و صورت سرخ شده ناشی بھ صدارجیا        

 :  لبخند زدھیھان
 

 پا ھیھزار هللا اکبر تو خودت ! ادی ی جان بابا جملھ اش بھ کار تو نمھیھان        _
 ... شی بھ آتی بدی کھ بخوای نداری ،زردی و سرخیشیآت
 

 :  بلند شدھی ھانیشی اعتراض نمای و صدادندیھمھ با صدا خند        
 

  ؟میآقا جون داشت... ا        _
 

 آتش مجبورش ی از رودنی پری براشی وبھ ھمراھدی را کشرای آقا دست المیعل        
 .  بردی منصرف کردنش بھ کار می تمام تالشش را برارایکرد و الم

 
 از ما گذشتھ ی سنگھی کارا ؟دنیآخھ منو و تو رو چھ بھ ا... ترو خدا یعل    _    
 !  کارانی ایبرا
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 آن نی بھ کش مکش باطی مجنون وسط حدی داده بھ بھی و تکنھیرھام دست بھ س        
  ازیکی لبش نشست و ی گوشھ یطانیاز حرف عمھ لبخند ش... کرد یدو نگاه م

 
 .... بھ نشانھ تعجب باال رفتشیابروھا        

 
 کردن طنتی شی ھنوز برادادی آقا کھ نشان می عمھ و علی عاشقانھ یرفتارھا        

 !!!! جوان و تازه کارن
 

 مارتن سخت پشت سر نی آقا ای علی و خنده ھارای المی ھاغی جنیباالخره در ب        
 از او تی ھم بھ تبعگرانی شروع بھ دست زدن کرد و دجانی با ھھیھان.گذاشتھ شد 

 شروع
 

 ...  ترسان کردندیرای خندان و المی علقیبھ تشو        
 

 دی شدیی آفتاب پرست طالکی ی بزرگ شما برنده تی موفقنی کسب الیبھ دل        _
... 
 

 را مجبور کرد کھ ھی جمع ھمزمان شد و ھانی و خنده ھاراینگاه چپ چپ الم        
 ! ردی بھ خود بگی مظلومیچھره 

 
 بھ مامان ی ؟فقط بلدی پری نمشی آتیچرا خودت از رو! گربھ شرک یآھا        _

  ؟ی من بخندیبابا
 

 پرم ؟بابا جان عمھ ی نمشی آتی ،چرا از روی اشاره کردی خوبیبھ نکتھ         _
 بچسبم ی بھش بچسبھ آخھ من بدبخت بھ کی آقا کھ چار چنگولی رو داشت مثل علیکی
 ؟
 

 اوضاع خطرناک مثل دمی کھ اگھ دمی درخت بھ پا نکردھی رو بغل شیحداقل آت        
 ...  باچانتای خان و آمری امتی دستم رو دور درخت حلقھ کنم بھ نای ھندلمی فنیا

 
 کار کنم کھ االن از زور ی خواست بخندم اما چی منم دلم منیآره خب بخند        

  کنم کھ داره دستش رو بھ سمتمی رو تجسم مامرزمی خالھ خدابیاسترس دارم چھره 
 

 ! ارهی در بیی از تنھاای خواد خودش رو اون دنی کنھ و میدراز م        
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 شی آتی با ھم از روانی بارنی خودشون بی بھ روای بعضدیبا" عتایخب االن طب        
 ! لبخند ژکوند بزننی و ھباشونی دستاشون فرو کنند تو جنکھی نھ امیبپر

 
 .  قدم برداشتھی دادن ژستش بھ سمت ھانرییرھام بدون تغ        

 
 ی مدی کھ شایآنقدر حرفھ ا! ی حرفھ اگری بازکی شده بود بھ لی روزھا تبدنیا        

 ...  نقش کندیفای ھا و گلزار ھا اییای حنی امیتوانست جا
 

 آن ی شده بود کھ ھزاران بار از رویب مشق شستی ممکن نھی بدون ھانیجملھ         
 ... نوشتھ بود و ھنوز ھم شک داشت بھ جا افتادن آن در ذھنش

 
 یی رحمانھ آن را بھ ھر سوی دلش انداختھ بود و بی روز ھا افسار بھ دھانھ نیا        

 ی باشد و رنگ و روی چراغانھی کشاند تا چشمان ھانی کشاند ،می از مطلوبش مریغ
 

 دل بر طبل نیچھ خوب کھ ا... و حال خوشش بدھد تیاستاد نشان از رضا        
کھ ! ھمراه با دل بر باد رفتھ اش از دست نرفتھ بود شی و آبرودی کوبی نمییرسوا

 یادیرھام ز
 

 ...  بودونی دختر و پدرش مدنیبھ ا        
 

 حفظ ظاھر و ی لبخند برایکم... بود ستادهی و رو بھ آتش اھیاکنون در کنار ھان        
 !  ضرر نبودی جمع شاد بنی دل دادن بھ دل ایبرا
 

 ... دستت رو بده بھ من        _
 

  دستش را در دست رھام گذاشتی معطلی بھیھان        
 

 . می پری ،دو ،سھ،ھمزمان مکیگفتم         _
 

 ؟ی شھ تا ھزار بشمارینم        _
 

 ... باز خنده جمع و لبخند تلخ رھام        
 

 سھ...دو...کی        _
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 خودش را بھ غش و ضعف زد و از ھی اتش ھانی از رودنیبالفاصلھ بعد از پر        
 :  لرزاند گفتی را مشی صدایشی نماکھی شد ودر حالزانیگردن رھام آو

 
 شدم بھتر از ی مییاگھ سھ بار سوار ترن ھوا... خدا چقدر وحشتناک بود یوا        _

 اش رو بذار ھیعمھ ھمھ اون آب قند رو نخور بق... بود شی ھمھ آتنی ای از رودنیپر
 .. واسھ من

 
 ... ردی کرد از او فاصلھ بگی زد و سعھی بھ کمر ھانیرھام با لبخند دست        

 
 ساعت ھنوز میبعد ن... ری بگادی آقا ی از علکمی ؟ی کنی فرار میتو چرا ھ        _

 ! عمھ تو بغلش ،انگار دنبال فرصت بوده
 

 عمھ و ی قرار گرفتن بر رویرھام نگاه چرخاند ،اما چشمان نا فرمانش بھ جا        
  انسان رانگونھیمثلث برمودا ھم ا... شد دهی کشی جفت چشم عسلکی آقا بھ سمت یعل
 

  چشمان رھام را ؟؟؟؟؟ی کھ ادی بلعیم        
 

 اشاره ھیترمھ با لبخند سرش را بھ چپ و راست تکان داد و با نگاھش بھ ھان        
 ...  سپردی چشمھ جوشان زندگنی لبخند نگاه تشنھ اش را بھ ایاما رھام ب...کرد 

 
 پاسخ نگاھش را از ی شده سر تکان داد و رھام بی چیترمھ با اشاره سر بھ معن        

 ...  او برداشتیرو
 

 داده بود ھی تکاطی حی کرد کھ بھ نرده ھای تالقی بار نگاھش با نگاه کسنی ایول        
 ...  بھ رھام دوختھ شده بودشیو چشمان آتش فشان

 
حرف حسابش چھ بود کھ مدام در ... جنگ داشت ی پسر با نگاھش اقامھ نیا        

 شد ی ترمھ برداشتھ میکھ ھر بار نگاھش از رو...حال گرفتن مچ نگاھش بود 
 چشمان

 
 بود کھ رھام یغامی پسر حامل چھ پنیرفتار ا... آمدند یماھان بھ محاکمھ اش م        

 از درک آن عاجز بود ؟؟؟
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 بھ ینگاھ. دی زمستان را بلعی روز ھانی خنک آخریا و ھودی کشیقینفس عم        
  سال تنھالی تحوی آن ھم در لحظھ ی ھمھ شلوغنیا.... دور و برش انداخت تیجمع

 
 !!!!  بھ امکان آن فکر نکرده بودی درصدی بود کھ حتیزیچ        

 
 کرد ودر مقابل ی معتمد را ترک می جمع خانواده ی با عذر خواھیوقت        

 ازی سال در کنارشان باشد نلی تحوی خواستند کھ لحظھ یاض آنھا کھ با اصرار ماعتر
 ییبھ تنھا

 
 کھ سال دی گنجی فرار از آن جمع کرد ، ھرگز در باورش نمی برایرا بھانھ ا        

 !!!!!  کندلی تحویتی جمعنیرا در کنار چن
 

 شھر کی و یی کھ فقط در ظاھر بودند کھ در باطن فقط او بود و تنھایتیجمع        
 ! شی پاریروشن در ز

 
 لبت مھمان است و ی در گوشھ یگاری سکھی کردن سال در حاللی تنھا تحودیشا        

 نی کس نباشد اما ماھان بھ اچی ھندی ابر شھر دود گرفتھ ،خوشانی ای رهینگاھت خ
 

 یدر آن جملھ " کھ مطمئنایسال... داشت ازی ندیع سال جد شروی براییتنھا        
 ....  شدیحول حالنا اال احسن الحال شامل حالش نم

 
 بھ یی با تنھادی شده بود و سال جدی سپرییھرچند اگر تمام سال گذشتھ در تنھا        

 ییتنھا" اصال....  لحظھ بود نی امشب و اازی نیی تنھانی آمد اما باز ھم ایاستقبالش م
 

 در کنار ھم زمان را زی بودند کھ مسالمت آمگریکدی ی گمشده ی مھیو او ن        
 ...  کردندی میسپر

 
 زد ودر سکوت ی بھ پدرش مدی کھ بای ساعت بعد فکر کرد و بھ تلفنکیبھ         

بھ حسرت شده  لی کرد کھ تبدی گوش می پدری ھا بھ آرزوھالیمشابھ تمام سال تحو
 ...بودند

 
 پدر تن ی برآورده کردن آرزوھای نبود کھ تنھا برایانسان فداکار"و او اصال        

 ... بھ ازدواج دھد
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 ی برگردد کھ بی بھ جمع خانواده ادیبھ چند ساعت بعد فکر کرد کھ دوباره با        
 شی دختر عمورگیھرچند کھ تا ھفت روز د... مھمان خانھ شان شده است ی نسبتچیھ
 

 ...  شدی بزرگ آن خانھ میمحرم نام و تن نوه         
 

 ...  شدی تمام می شد زندگیکھ اگر م        
 

 ،دل ی دلی دلت بھ ھوای وپنج سالگستی و پنج سالت باشد و از بی سیکھ وقت        
  در قلبش ھمانی و نھ عشقینی بی مشی بھ چشم ھایدل کرده باشد کھ نھ مھر

 
 !  تمام شودیبھتر کھ زندگ        

 
 کھ دل دلبرت را برده وتو با ینیتری پشت وتاری شود گی حقوقت منی اولیوقت        

 : ی شنوی ودر جواب می کنی مشکشیعشق آن را پ
 

 خودت ھشتت ی نکن وقتای ول خرجنی از اگھید" لطفایول... ماھان یمرس        ((
 ))! ستمی نای لوس بازنی کھ منم آدم ای دونیگرو نھت ،م

 
 قھی و چند دقی رسی بھ عرش مگرنتی بابت متی زندگی الھھ ی از دلسوزیوقت        
 ! ینی بی میگری دی را برای دلسوزنیبعد ھم

 
 ی از طرف دوست داشتننی موجودات زمنی ترقھی سلی دختران خواھانت بیوقت        

 !  شوندی خوانده متی دختر زندگنیتر
 

 بھ آن ی کھ اعتقاددی گوی و او با خنده میی گوی از عشق و فلسفھ اش میو وقت        
 !  سال آخر دانشگاھشان را دوست داردی از دانشجوھایکی یندارد ول

 
 آن ی تمام شده است و تو ھنوز ھم با اصرار بھ ادامھ یھمان روزھا زندگ"حتما        

 .... یاعتقاد دار
 

 ی و دلتنگی کھ بعد از چند ماه دوراستی تھ دنیروزھا"  روزھا حتمانیاما نھ ا        
 و تو دی آی پدر سکتھ کرده اش مادتیبھ ع... گردد ی برمرانینگارت از سفرش بھ ا

 یبرا
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 نامزدش ی کردن ھای و او در جواب دوریی گوی متی از بھبود عموشیدلدار        
 ...  شماردی مشی زندگی روزھانی ای پدر دغدغھ یماریرادر کنار ب

 
 ی و چشمفتدی از کار بی قلبدیکھ نبا"حتما... تمام شده است یھمان لحظھ زندگ        

 ی اھدای و آماده برایو تو مرده ا... ستی ندنیبستھ شود کھ مردن فقط نفس نکش
 

 ...  استدهی مغز تو از نخواستن دلدار بھ مرگ رسشیعضو کھ مدت ھاپ        
 
 

 بھ خانھ ی زده شده بود ونھ از برگشتی زندگیچند ساعت گذشتھ بود ؟نھ بھ پدر        
  در کنارش بود و نھ دستیاری بود ،نھ ستادهی بام تھران ایماھان بر لبھ ! بود یخبر

 
 ...  سال را شروع کندی بود کھ با عشق بازامدهین... در دستش یدلدار        

 
 قلب زبان نفھم ،کھ دلبر نی از اردی زمان بخرد ،مھلت بگییآمده بود در تنھا        

شرم داشت ... نبود ،کھ نگاه رھام حرفھا داشت نی نازننی اشیمحبوبش دلش پ
 ی،مردانگ

 
 ... عشق نداشت...داشت ،اما عشق نھ         

 
 بماند کھ اگر قرار ھی در کنار ھانری مارتن نفس گنیو ماھان آماده بود تا در ا        

 ....  باشد وبسشی زندگنیری شتی رضای بزند براستونی بھ بشھیاست فرھاد گونھ ت
 

        
 

  ،لباساتون آمادست؟کھی جشن رھام نزدیراست        
 

********         
  نداشت ؟ی مشکلگھی دی جون مطمئنرایالم        _

 
 من خودم زی ؟عزی پرسی میچندم دار بار ی دونی آره آره مطمئنم ،میوا        _

تازه .فوق العاده شده بود ... دمی دھی رو گرفت تو تن ھانبشی عاطی خنکھیلباس رو بعد ا
 مگھ
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 گھی نداد کھ دنانی مگھ بھت اطمی سوال نکردھی از ھانشی ساعت پھی نیھم        
  ؟ھی ھمھ وسواس برا چنی فھمم ایمن نم! نداره یبیلباس ع

 
 کنھ ی مکاری کھ دلشوره و استرس داره با من چی دونی بگم آخھ ؟تو نمیچ        _

 !  کنمونھی بشم ھم شماھارو دونھی جشن تموم بشھ من ھم خودم دنی؟فکر کنم تا ا
 

 بچھ دارم ،فکرش رو بکن اگھ ھی بار خدا رو شکر کردم کھ نی اولیامروز برا        
 ...  شدمی خوردم تموم می م حرصنقدری ھر کدوم ایچند تا داشتم و واسھ 

 
 خوب و ی خوای ھم ھمون طور کھ میھمھ چ... گذره یبھ خدا فردا شب ھم م        _

 ...  مونھی حرص و جوشا روت منیفقط اثر ا... شھ یآبرومند برگزار م
 

 دارن ی خونھ ان کھ ھر کدوم بھ نوعنی نگا بنداز ده نفر آدم تو اھی تو ییخدا        
 رو برسونھ ھی رھام ،ھاندی فقط صبح باستی نی ھم کھ کارگھید... دوون یمدنبال کارا 

 شگاهیآرا
 

 و ارکست و عاقد ھم کھ ھماھنگ ییرای پذلیوسا... ھیوبعد از ظھر ھم برن آتل        
 و نی ؟بابا تو اولی کنی براش خودت رو نابود می ھست کھ تو داری چھ مشکلگھید

 نیآخر
 

 نیاما فکر کنم بھ عنوان پر استرس تر! کنھ ی کھ داره پسر داماد میستی نیزن        
 ! ی رکورد زدایمادر شوھر دن

 
 بسوزه کھ از چارهی خانم بمی مرنی ای ،دلت واسھ ادی یبھ خودت رحمت نم        

 ی ھستیزن پر خرج" کال... ی گل گاو زبان داده تو خوردلوی ککی تا حاال روزید
 !  داداشمچارهیب
 

 یمادر باش! ی اما فقط کماوردی بدای لبخند را بر لبان آی توانست کمرای المیشوخ        
 ستی نی ؟نھ شدنی دلشوره نداشتھ باشلی دلی و بلیو با دل

 
 کھ ی زن برادرنی بھ ادی ،اما باستی نی دانست کھ شدنی ھم خوب مرایخود الم        

  کرد،کھ ارسالن حاال حاالی مقیاز طرف برادرش دستش سپرده شده بود آرامش تزر
 

 .  داشتازی نی زن دلسوز و دوست داشتننیبھ ا        
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 خانھ کرده کھ دای و ناشناختھ در دل آبی عجی دانست کھ دلشوره ای نمرایو الم        
 !!!!!!  توانست آن را بھ جشن ربط دھدی کرد نمی ھر چھ تالش مدایآ

 
 ایادش و خواھر شوھر دن زن دنیسالم سالم بھ بھتر        _

 
 کاناپھ یترمھ بر رو... ترمھ لبخند را بھ لبان ھر دو آورد یلحن شاد و پر انرژ        

 .  او انداختی شد و دستش را پر مھر دور شانھ ری جا گدای دو نفره و در کنار آی
 

  روز ھانی خانم پر حرص و جوش ادایاحوال آ        _
 

 ی خانھ بھ جای روز ھا نی ھر دو شد ،چون بحث داغ ایحرفش باعث خنده         
 ...  شده بوددای آی ھایمسائل مربوط بھ جشن خود آزار

 
 ی کھ من دارم شورش رو در می نفر نگفتھ بودھی فقط تو ییترمھ جان زندا        _

 .  نموندهی کسگھی راحت باشھ دالمی ،بگو مادر بذار خی بگیاومد" کھ احتماالارمی
 

 : دی را بوسدای آیترمھ با لبخند گونھ         
 

 حرص و جوش دارم ی کلیمن غلط بکنم ،تازه من ھم تو مقام خواھر شوھر        _
 !!!  لرزهی داره می دستام رو چھ جورنی،بب
 

 دستان ی بر رودای و آراینگاه الم... حرف ھر دو دستش را دراز کرد نیو با ا        
 ...  شدی نمدهی از لرزش در آن دی اثرچی شد کھ ھخکوبی مفشیظر

 
 :  ھاج و واج نگاھش کرددایا        

 
 ! نمی بی نمیزی لرزه ؟من کھ چی دستات داره میتو مطمئن        _

 
 دای متفکرانھ اش را بھ آی جمع کرد و چھره نھی سیترمھ دستانش را بر رو        
 : دوخت

 
 شما کھ برم شی نشھ نا محسوسھ ،از پای رنکھی ایلرزش کھ داره اما برا        _

 ی گفت ترمھ تو رقص بندری مھی ھانشی ساعت پھی نی کنھ ،ھمی مدنیشروع بھ لرز
 یبلد بود
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  ؟ی گفتیو نم        
 

 کرد خنده اش را جمع کند ی می سعکھی در حالدای و آدی بلند خندی با صدارایالم        
 ... قرار داد وشگون گرفتن ھدفی ترمھ را برایپھلوھا

 
  گم ؟ی من دروغ مدی گی میعنی ؟دی کنی مینجوری چرا ایی بابا زندایا        _

 
 فقط من تا چند جات رو کبود نکنم دست از سرت بر ی گینھ تو کھ راست م        _

 ...  دارمینم
 

 مانع از کارش شود بھ دای آی کرد با گرفتن دست ھای می سعکھیترمھ در حال        
 :  انداختی نگاھرایالم
 

 می دونم اون موقع کھ شانس رو تقسی ؟من نمیآره مامان جان بخند چرا نخند        _
  کردن من کجا بودم ؟یم
 

 شھ کھ از صد در صدش ،نود و ھشت ی مامان مھی مثل رھام صاحب یکی        
 کھ انگار بھ سفارش ادی ی مرشی مامان گھی ھم مثل من یکیدرصد حرص و جوش ،

 یکمپان
 

 و دی لحظھ اجازه بدھی جان اگھ ییزندا... ارائھ شده یالی خیبا صد در صد ب        
 چھ دقت نکھی اشاره کنم اونم ای نکتھ انحرافھی تونم بھ ی اون ور مدیدستاتون رو ببر

 یعمل
 

 فی ھفت ھشت تا بچھ ردی زن آرومنی ھمچھی جون کھ با وجود یداشتھ عل        
 !!!! نکرده

 
 اش رفت ترمھ با سرعت از جا بلند شد و بھ یی کھ بھ سمت دمپارایدست الم        

 : دییسمت پلھ ھا دو
 

  آقا جون رو بدمی برم داروھادی بمونم کھ بادی اصرار نکننی از اشتری بگھید        _
... 
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 و بھ ساعت قلب دی بھ سمت چپ چرخیکم... چشمانش را باز کرد یبھ آرام        
 ...  دادیساعت شش صبح را نشان م. نگاه کرد واری دیشکل و قرمز رو

 
 بود روزی دی حتای و شی ھفتھ پکی ،شی ماه پکیاگر امروز مثل         

 الی خیب)) خوابم ی مگھی کم دھیحاال زوده (( ی بست و با جملھ یچشمانش را م"حتما
  ویزیسحر خ

 
 روز ھا فرق داشت یامروز با ھمھ ...اما امروز نھ ...شد  ی آن مییو کامروا        

 کرده بود و چقدر امروز ذوق داشت و پر برنامھ ی روز،روز شمارنی ایچقدر برا!
 ... بود

 
با باز کردن ...از جا بلند شد و طبق عادت ھر روز اول سراغ پنجره رفت         

 و در ھمان حال با بستن دی بلعاقی را با اشتی ماھنی دلچسب صبح فروردیپنجره ھوا
 شیچشمھا

 
 ...  مربوط بھ امروز را در ذھن مرور کردیکار ھا        

 
 افکارش ی ھمھ ھی مانند ھانادی فری نگذشتھ بود کھ صداشتری بھیھنوز چند ثان        

 بود و با لبخند پت و پھنش بھ او ستادهی پنجره اتاق ترمھ اریز"قایدق... ختیرا بھ ھم ر
 یاه منگ
 

 خواھد خانمانھ ی دختر نمنی امروز ھم اھی یعنی خدا ی ادیترمھ در دل نال...کرد         
 ... رفتار کند

 
 :  دوخت و منتظر ماندھیبا حرص چشمانش را بھ ھان        

 
 ی رفتیلی خدمیفقط د! نداشتم تی ؟کاری کنی نگام مینجوری بابا ؟چرا اھیچ        _

 !  اثر نداره من از فضا درت آوردموتنیفضا اونجا ھم کھ قانون ن
 

بذار رھام . و موقر باش نی امروز رو متھی تنوع ھم کھ شده ی براای بھیھان        _
 رو تی اصلتیبذار کار کھ از کار گذشت ماھ...  سرش رفتھ ینفھمھ چھ کاله گشاد

 نشون بده
 

 چشمانش را کھی اش گذاشت ودر حالینی لب و بی انگشت اشاره اش را روھیھان        
 ...  آن رای فکر کردن را در آورد ،البتھ فقط ادای چرخاند ادایبھ چپ و راست م
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چون تجربھ نشون داده ... دم ی نمی قولچی کنم ،البتھ ھی خودم رو میباشھ سع        _

 ! رمی گی مجھی کنم کمتر نتی تالش مشتریمن ھروقت ب
 

کھ اگر تا خود .ھ با تاسف سر تکان داد وبا بستن پنجره از آن فاصلھ گرفت ترم        
 را ھم فراموش شگاهی کرد و قرار آرای اش می ھمراھھی ھانستادی ایشب ھم آنجا م

  کردیم
 

 ...  داشتیالی خی در بیبی عجلی دختر پتانسنیا        
 

 !  آمدن او نشودنیی متوجھ پای طبقھ ھمکف آنقدر بود کھ کسیجنب و جوش ھا        
 

 رفت و استرس مربوط بھ ی راه ملشی ارسالن در حال صحبت با موباییدا        
 یروسی ونھی زمیی زندای دلشوره ھانکھیمثل ا... داد ی شکل نشان منیامروز را بھ ا

 ... داشت
 

اد کھ  دی نشان مبتشانی بود کھ ھی در حال صحبت کردن با چند مردیبابا عل        
 ...  امروز بھ کار گرفتھ شده اندی انجام کارھایبرا
 

 ...  رفترجیترمھ از کنار پلھ ھا بدون جلب توجھ بھ سمت اتاق ا        
 

 ... دوباره چند ضربھ و باز انتظار...چند ضربھ بھ در زد و منتظر ماند         
 

ا باز کرد و سرش را  و با تعجب در اتاق ری نگرفت بھ آرامی اجازه ایوقت        
 شھی ترمھ ھمی مرد برانیا. بود دهی تخت خوابیآقاجون آرام بر رو...داخل اتاق برد 

  ازیمظھر
 

 بود ازی ترمھ نی بوده و ھست و چقدر وجودش برایقدرت ، آرامش و مھربان        
  بھ آبری مسافر کوازیمثل ن...
 

 . در را آرام تر بست را آرام بھ داخل اتاق برداشت وشیقدم ھا        
 

با "قایمنظره اتاق آقاجون دق.بھ سمت پنجره اتاق رفت و پرده اش را کنار زد         
 منظره آغاز نیچھ خوب کھ ھر دو روز شان با نگاه بھ ا. بود یکیمنظره اتاق خودش 

  شودیم
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 را شیتن صدا. نگاه کرد رجی و بھ ادی پرده ساتن کشیدستش را آرام بر رو        

  بودفی ناتوان و ضعیادی بلند زی صداھادنی شنیقلب آقاجون برا... آوردنییپا
 

  بلند شو قربونت بشمیآقا جون        _
      

 
 امروز ی زنی قدم ماطی تو حی ،داریداری ساعت بنیھر روز ا... جونم رجیا        _

  خواد امروزیلم مپاشو کھ د... ی ؟پاشو نفسیدی خواد داماد بشھ خوابیکھ گل پسرت م
 

 ی مجلس رو ببری خانومای خواد دل ھمھ یدلم م! ی خوشگل کنیحساب        
 ادی نیشکی کھ داماد بھ چشم ھیاونقدر...
 

 نشود و غی درنشیزتری از عزی صبح گاھزی تمیترمھ پنجره را باز کرد تا ھوا        
 نی آن نشست و بھ صورت شکستھ و دل نشیبعد با لبخند بھ سمت تخت رفت ولبھ 

 رجیا
 

 .  دست او گذاشتینگاه کرد ،آرام دستش را بلند کرد و بر رو        
 

 دستش را بردارد دست نکھی دستش ترمھ را وحشت زده کرد ،بدون ایسرما        
 :  را تکان دادرجیا

 
 نکنھ سرما نمیلند شو ببب... قربونت برم ی سردنقدریآقاجونم ؟چرا ا...آقاجون         _

 یزی چی گذاشت اما جز سردشیشانی پی حرف دستش را بر رونی ؟و با ایخورد
  نشددشیعا
 

 و مراعات قلب آقاجون دنی ناز کشی برایوقت...  تعلل نداشت ی برایترمھ زمان        
 شد درون دستش و با تمام قدرت شروع بھ تکان رویتمام وجودش ن.رو کردن نداشت 

 دادن
 

 :  کردرجی ایشانھ ھا        
 

 !!!! آقا جون....پاشو فدات شم ... ھارو ندارم ی شو خنیآقاجون من اعصاب ا        _
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 وحشتناک ی ھاتی چقدر زمان الزم است ؟مگر واقعقتی درک حقیمگر برا        
  زد ؟ی شود خود را بھ نفھمی شود ؟مگر چقدر میچگونھ بھ انسان نشان داده م

 
 : آرام لب زد... بھ عقب رفت یترمھ از جا بلند شد،قدم        

 
 !آقاجون...بابا         _

 
 :  بار بلند ترنیبار دوم وا        

 
 نیایب... ییدا...بابا         _

 
 :  زدادی بار فرنیبار سوم و ا        

 
 !!!!!  آقا جون مردهایبابا ب        _

 
        

 بود کھ خاک ھا با سرعت و پشت ی چھ بود ؟چھ اصراری ھمھ عجلھ برانیا        
  از خاک بھ بسازند ؟ی خارج شود و در کنار ھم تلکی حفره بارنیسر ھم از ا

 
 !  پرداختی بھ کارش می چھره خونسرد و آرام با چھ سرعتنی مرد با انیا        

 
 !  اندازدی پوش بیعت مشک جمانی بھ ای سرش را بلند کند و نگاھیکاش کم        

 
 اندازد تا ی کوچک بی نگاھرای است بھ مامان المی فقط کافستی نیاجینھ نھ احت        

 ... دست از کار بکشد
 

 نی ادیشا. گذشتھ ندارد ی روز ھایرای شباھت بھ المچی کھ ھییرایبھ مامان الم        
 نگاه تار دیشا! ستیمادر من ن"  اصالی خاکی مشکی و مانتوختھیزن با شال بھ ھم ر

 من
 

 چرا زن کنار دستش کھ حلقھ ستیپس اگر او مادرم ن! زن را اشتباه گرفتھ نیا        
 !!!!  استدای آیی کند زندای زن آشفتھ باز نمی از دور شانھ ی دستانش را لحظھ ای
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 ییمگر دا! ارسالن یی داتی آن طرف تر و در حمای کجاست ؟کمیبابا عل        
 لرزان و ی شانھ ھانی بود پس ای قوشھی ھمیی خواست ؟دای متیارسالن محکم حما

 یدست
 

  زد ره آورد چھ بود ؟ی بھ صورت خودش مکباری قھیکھ ھر چند دق        
 

 رای مامان المی ھاغی کرد و جی جمع را بلند مھی گریچرا ھر ضربھ اش صدا        
  برد ؟ی،را بھ ھوا م

 
 بزنم غی کنم ،جھی کرد کھ گری التماسم مھیمگر چھ شده بود ؟چھ شده بود کھ ھان        

 ،ھوار بکشم ؟
 

 !!! ستمی بلند نی دانست کھ من اھل صدای می کھ بھتر از ھر کسھیھان        
 

  بود ؟؟؟؟دهی خوابی تابوت چھ کسنی سوال مھم درون اکیو        
 

 کنم زمان را بھ عقب ببرم ی می آرامش ،سعی لحظھ ایبرا. بندم یچشمانم را م        
  شروع کردمھی ھانی کھ من با شوخیصبح...روز جشن "قایدق... دو روز یکیفقط ...
... 
 

 آقا جون...آقاجون ... رفتن بھ اتاق آقا جون ... مشغول ی و بابایی دادنید        
 

 ...  رودی بھ عقب می کنار دستم قدمھی کھ ھانی ،آنقدر ناگھانی شم ناگھانیبلند م        
 

 جعبھ نیا... رحم باشد ی تواند آنقدر بیخدا نم...امکان نداره ... ستی نینھ شدن        
 و اگر باشد ؟؟؟؟!!! من باشد نیزتری تواند حامل عزی مرد ھا نمنی ای دستھای روی
 

 نی زنم و انگار تمام ای مغی بار ،جنی اولی زنم ،برای مغیج... ی وای وایوا        
 ...  زار بزنندیشتری بوده اند تا با شدت بغی جنیجمع منتظر ا

 
 ی کھ نگاھھا روستیمھم ن... مکث ی روند با سرعت و بی بھ جلو ممیقدم ھا        

 زانی کھ دستانم کھ آوستیمھم ن... شم ی کھ وارد جمع مردان مستیمھم ن...من است 
 

 ...  آن ندارنددنی کشیرا بییتابوت شده نا        
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 بھ اسم روح در تنم یزی اگر چیحت... کشمی تابوت را مزمیبا تمام قدرت نا چ        
 ... دی آی از ھمھ بھ کار من مشتری تابوت بنینباشد کھ ا

 
 و نمی بیمقاومت مردان تابوت بھ دست را م... شنوم ی شنوم و نمیصداھا را م        

 ... نمی بینم
 

وقت ھست تا آقا جون را ... مزه زمان ھست ی بی شوخنی اانی تا پایفقط کم        
 شد تا ی می از اشک خالمی چشمھایفقط کاش کم...بردارم و با خود بھ خانھ ببرم 

 بتوانم
 

 کم اثر است یلیمقاومتم خ... کشد ی را بھ سمت خود ممی بازو ھای چھ کسنمیبب        
 ندی نشی گرم می نھی سکی شود وسرم بھ یمنحوس جدا م یکھ دستم از آن جعبھ 

 
 دست داخل گودال یآقا جون رو... کنم ی روند و من ھنوز تقال میمرد ھا م        

 چھره یکی یکی نی سنگیادی زیسنگ ھا... زنم ی مغی و من جردی گیتنگ قرار م
 اش را

 
خاک .... اندازم ی کھ در برم گرفتھ چنگ می کسی پو شانند و من بھ چھره یم        

 ....  فھممی نمچی ھگری کند و من دی را تمام می بازنیا
 

 شش ماه بعد        
 

 : دکمھ تلفن را زدم        
 

 راد جلسھ ی دفتر و بھ آقانیاری گستر رو ببای کارتابل شرکت زیخانم جھان        _
 . دی کنی آورادی رو ازدهیساعت 

 
 با ھمان لبخند بھ اصطالح یجھان. ورود دادم ی کھ بھ در خورد اجازه یبا تقھ ا        

 ...  وارد اتاق شدروزشی ھر روز قرمز تر از دنی بھ اصطالح امی لبھای بر روحیمل
 

 من نشستھ ی قدیکارتابل را بھ سمتم گرفت و من با خود فکر کردم کھ فاصلھ         
  ھمھ دوالنی دادن کارتابل ای دختر برانی کھ استی نادی آنقدر زستادهیو او در حالت ا

 
 در ی پوششچی باز مانتو کت مانندش کھ ھی قھی دنیشود تا من مجبور شوم از د        

 !!!!  آن نبود نگاه بدزدمریز
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 دختر نی کھ ھر بار در مقابل ایتی اعتنا بھ دست دراز شده و منتظرش با جدیب        

 :  آمد گفتمی بھ کارم مشتریب
 

 زی رو منشیبزار        _
 

 :  بلند شدممی آخر و قبل از خارج شدنش از اتاق از جایلحظھ         
 

  ؟یخانم جھان        _
 

 جانم ؟        _
 

 چانھ ام را در دست گری شلوارم فرو کردم و با دست دبی دستم را داخل جکی        
 : قرار گرفتم شی آھستھ رو بھ رویگرفتم و با قدم ھا

 
پدرتون فوت کرده ! نی دارازی کار ننی بھ انیاگھ اشتباه نکنم گفتھ بود        _

 !!!! نی وبرادر محصل دارمارهی،مادرتون ب
 

 ....  اش پرپر شدی و لبخند دائمیخوب بود کھ نگاھش سوال        
 

 !!!تھی واقعنی عنی رو گفتم اما انیبلھ ھم        _
 

 :  نگاھم را بھ چشمانش دوختم بارنیا        
 

 تا حاال نگھتون داشتم ؟و گرنھ تی واقعنی من بھ خاطر ھمنیدونی رو منیا        _
 بھ ساپورت بھ درد لی کھ ھر روز قد مانتوش کوتاه تر بشھ و شلوارش تبدیمنش
  زنونھشگاهیآرا
 

 ....  خوره نھ دفتر منیم        
 

اما من نھ حس . بود زی رقت انگشی خروار ھا آراری صورتش از زدهیرنگ پر        
  گرفتھ بودشی دختر راه ترکستان را در پنی ،کھ ایمانی داشتم و نھ احساس پشیدلسوز

.... 
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 و باز مرا مجبور بھ دی بھ رخ کششتری گردنش را بیدی افتاده اش سفریسر بھ ز        
 ازیودم کھ مدت ھا بود بھ ن بی من مرد جوان و ھاتتیکھ در نھا...نگاه گرفتن کرد 

 میھا
 

 ... پاسخ نگفتھ بودم        
 

 .  کنم مراعات کنمی میبلھ سع        _
 

 :  گم شدی زنگ گوشانی در مفشی ضعیو صدا        
 

 مجبورم می قلبلی باشھ برخالف منی اری کھ اگھ غدی کار رو بکننیا"حتما        _
 .... عذرتون رو بخوام

 
 لبخند را مھمان لبانم کرد ،و من ی گوشی در حال خاموش روشن رویترمھ         

  را منع کرده بودمی جھانی لب ھای روی دائمی لبخندھاشی پی اقھی بودم کھ دقیکس
... 
 

 بھ شی کھ ترمھ با ناخن ھایاز روز...شش ماه از اون روز شوم گذشتھ بود         
 یشش ماه بود کھ جا... بازوانم از حال رفتھ بود انیجنگ صورتم آمده بود و بعد در م

  ابرکی
 

 در کنار قاب ی با ربان مشکی بود و قاب عکسی جمعمان خالانیمرد در م        
 عکس مادر جون جا خوش کرده بود

 
 بار در اتاقم را زده بود ودر چار چوب در نی اولی کھ ترمھ برایشش ماه از شب        

 صورتم ی زخم ھای روری کھ ی کھ کم کم باال آمده بود و نگاھی بود و با سرستادهیا
 یباران

 
 : شده بود لب زده بود        

 
  ؟ی بخشیمن نفھم رو م! چکار کردم دمیرھام نفھم        _

 
 ھفتھ بعد از سفر کی رنگش را با لبانم نبندم و ی بی لب ھانکھی ایو من برا        

  مشت شده امی پشت بھ او کرده بودم و دست ھااورمی بھ بار نیی آقا جون رسوایابد
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 شلوارم حبس کرده ی ھابی درون جی از ھر غلط اضافھ ایری جلوگیرا برا        
 :  گفتھ بودمی تفاوتی از بی ماسکیبودم و با ھمکار

 
 سخت طی شرای کھ توری بگادی.... کنھ ی رو عوض نمیزی تو چیعذر خواھ        _

 !!! یخودت رو کنترل کن
 

 مکث از چار چوب در جدا شد و با قدم ی من پس از کمیو ترمھ با فکر دلخور        
 :  آرامش ،آرامش را با خود برد تا من با خود زمزمھ کنمیھا
 

حمل سالح سرد عمل مجرمانھ شناختھ شده ،بھ خاطر خودت ھم کھ شده         ((
 )) نگاھت را غالف کن

 
 مامان ،صورت ی ھای عمھ،دلداری ھاھی با گرمانی غم زده یچھل روز خانھ         

 ...  آقا گذشتیشرمنده و پر از عذاب وجدان بابا و سکوت عل
 

اما .... گذشت ،در سکوت گذشت یچھل روز وحشتناک گذشت ،سخت و طوالن        
 . گذشت

 
م غم درون  دانستیو من نم... روز ھا بود نی آدم متفاوت ایشگی شاد ھمی ھیھان        

  کھ بعدی بھ ھم خوردن جشنی بھ پاایچشمانش را بھ فوت آقاجون ربط بدھم و 
 

 ... مدت ھا در حال تحقق بود        
 

 ای در آن گرفتھ نشد و ی کھ عکسی اھی نشد و آتلدهی کھ پوشی لباس عروسیبھ پا        
 ...  ھا با ھمنی ای از ھمھ یبیترک

 
 بابت پدرش ربط داد کھ ی و نگرانی شد حس و حالش را بھ دلتنگی ھم مدیشا        

  سختی روز ھانی گذشتن ای با آرزوتیبعد از مراسم ھفتم در کمال ادب و شخص
 

 ... سفر کرده بود        
 

 رانی جدا در ای طلبکار با گرفتن خانھ ایھر چند کھ ماھان با ھمان نگاه ھا        
 یقصد"  و ترمھ در رفت و آمد اعالم کرد کھ فعالنیش ب نگاھکھیمستقر شد و در حال

 .  برگشت نداردیبرا
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 رانھی کھ با نگاه مچ گدمی بھ خرد کردن فکش در خود مازیو من چقدر آن روز ن        
و چرا نگاه ماھان بر ! کرد ی را وحشت زده ممی روز ھانی ای دهیاش دخترک ترس

  ترمھیرو
 

 ...  ھمھ طلب داشتنیا        
 

 ی کھ جلسات مشاوره ترمھ از ماھیشش ماھ... شش ماه گذشت نیباال خره ا        
 وقت از موضوع آن چی کھ من ھیجلسات. کرد دای پشی چند بار افزای بھ ماھکباری

 مطلع
 

 از علت یکی وابستھ بھ او یادی زی ترمھ ی شک فوت آقاجون براینشدم اما ب        
 ...  جلسات بودنی اشی افزایھا
 

 ستی نی دلم گذاشت کھ تا ابد سرد شدنی بر رویآقا جون گر چھ با رفتنش داغ        
 ی بھ جز علی گاھھی داشتن تکازی من و با نیری با فکر دلگیزیاما باعث شد کھ عز

 
 سرک می زندگی در لحظھ لحظھ گری دی حامکیآقا و با ترس از دست دادن         
 .  کندی دانست کھ ندانستھ با من چھ می دختر چھ منیو ا.بکشد 

 
 گرفتم و ھر ی مدهی کوچکش را ندی محبت ھایی اعتنایومن ظالمانھ ھر بار با ب        

 ی گوشھ گری ھا سردش کند و دیی اعتنای بنی کردم نکند ایبار ترسان فکر م
 

 .  نثارم نکندیچشم        
 

 دارد ؟.... ندارد بی عی بد جنسی کمیو گاھ        
 

  نرو ؟می گذارد کھ بگوی دارد پس چرا غرورم نمرادیکھ اگر ا        
 

  گذارد فراموشش کنم ؟یدلم نم        
 

  گذارد نفس بکشم ؟یخاطرتش نم        
 

  داشتنش باز کنم ؟ی را برامی گذارد دست ھایقسمت نم        
 

 ...  کندی روز ھا فکر منی اری سرد و کناره گی ھیوجدانم بھ ھان        
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  کند ؟ی فقط نگاه مشی وسط خدا با تمام بزرگنیو ا        

 
 ارسال شده بود ی کھ بعد از قطع شدن گوشی درون دستم و اس ام اسیبھ گوش        

 : نگاه کردم
 

مگھ ... ستی نالتمی خنی عی نگھ داشتیفی بال تکلیرھام بد جنس من رو تو        _
 مھلت سھ روزه خواستھ ھی نھ ؟ای ی کھ با کار کردنم موافقید بھم خبر بدقرار نبو

  نھیبود
 

 دارم برات اقا رھام! خونھ یای یباالخره کھ م! روزه یس        
 

        
 ی را برامی روبروی گذاشت ، صندلزی می را روتیسکوی و بی چاینیمامان س        

 بود کھ باغبان ی رو بھ خزانی باغچھ ی و نگاه من ھمچنان بر رودی کشرونینشستن ب
 آن
 

 ...  بھ آن ننداختھ بودی نگاھمیشش ماه بود کھ ن        
 

  ؟یترمھ مادر تو مطمئن        _
 

 جملھ نینگاھش ا... نگرانش دوختم شھینگاھم را از باغچھ برداشتم و بھ نگاه ھم        
 گری ،مادر است ددی از بھشت بھ جھنم آدارمی دیسم برا تریم((را از ذھنم گذراند 

((... 
 

 .  بردمتیسکوی و دستم را بھ سمت ظرف بدمی لبخند بھ صورتش پاشیکم        
 

 . دیشما ھم مطمئن باش" لطفا...من مطمئنم مامان         _
 

ن  کردم مطمئی کارم کھ می بھ درستی ذره ای بود کھ من حتی در حالنیو ا        
 بود ییرای قرار مامان المی آرام کردن دل بی برای بھ شدت فانتزی جملھ نینبودم و ا

 کھ
 

 یدرست مثل روز مره گ.... شده شی زندگنفکی بابت من جز الشی ھاینگران        
 !!!! ی زندگیھا
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 : دی نگاھش را از من دزدی برداشتن استکان چایمامان بھ بھانھ         

 
 ساعت تمام من حرف زدم و مین. با رھام در مورد تو حرف زدم شبیمن د        _

 .... رھام گوش کرد
 

 خوبش ی آدمانی بد بیآدما"  گفتم کھ حتمای کارطی گفتم ،از محامیاز دل نگران        
 و من وحشت دارم از ی نبودی کاری ھاطی تو چھار سالھ تو محنکھیاز ا. شن ی مدایپ
  کھنیا

 
 جوون ی برگرده کھ پر از مردایطی خواد بھ محیو رو دارم دوباره مدختر بر         

 !!!! فتھی با منظور روت باشونیلی،کھ ممکنھ نگاه خ
 

 یاما وقت....من حرص زدم و رھام نگام کرد ... من گفتم و رھام گوش کرد         
 ھام دود شد یشروع بھ حرف زدن کرد با تمام وجود احساس کردم کھ تمام دل نگران

 و ھوا رفت
 

 ھست نگاه مراقبش ھر لحظھ یرھام من و مطمئن کرد کھ اگھ قرار کار کردن        
 کھ بھ تو برسھ اون یبی آسنی کھ کوچکتریی ھانی از مھم تریکیکھ تو براش ...باھات 
 رو ھم

 
 ...  کنھینابود م        

 
 ھم در مقابل ای قرارداد دننی بزرگتریعنی ده ی منانی رھام اطمیترمھ وقت        

 ... رھام خود اعتباره... نا معتبره ناشیاطم
 

 یزی ری بھ ھم می کھ با ھر نگاه نا مربوطییتو...اما ترمھ من نگران خود توام         
 !!!  ترسمیمن از خود تو م. ی کنی مادیو تعداد آرام بخشات رو ز

 
  ؟؟؟؟ی ھمھ مردنی انیر کردن ب آدم کاھی و روحطی شرانیبا ا"تو واقعا        

 
 فرستاد و من با خودم نیی سرد شده اش پای از چایمامان بغضش را با جرعھ ا        

 دکتر ی صحبت ھاراتی با چند جملھ قدرت نابود کردن تاثرایفکر کردم مامان الم
  درگانھی
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 ... ده جلسھ را دارد        
 

 در جمع مردان حضور داشتھ باشم دی بود کھ بادهیچی کھ نسخھ پی اگانھیدکتر         
 ... ستی خطر نیب"  کھ مطمئنای،جمع

 
 شوند و ی منظور دار مدام زده می ھستند ،حرف ھاشھی بد ھمیکھ نگاه ھا        

 ....  وجود دارندشھی ھرز تا ھمیدست ھا
 

اک کردن  با قدرت در مقابلشان قد علم کنم و بدون پدی من ھستم کھ بانیو ا        
 . صورت مسئلھ بھ حل آن مشغول شوم

 
 و معنا می حجیادی مشغول کردن ذھنم و نشتن بر دلم زی آخر دکتر برایجملھ         

 ... دار بود
 

 شھ کھ تو توش ی مدای پیی جاای رسھ ی می زمانی کنی ترمھ اگھ فکر منیبب        ((
 ...  بلند شو و برو خونھ حاالنی ھمی مزاحم و مشکلچی بدون ھی کنی زندگیبتون

 
 رو می ضخی اتاقت حفاظ بزن و پرده ھایدر اتاقت رو قفل کن ،بھ پنجره ھا        

اما اگھ ... امن و بدون مشکلھ یشون بکش و تا آخر عمرت ھمون جا بمون کھ تنھا جا
 یزنده ا

 
 دستات رو بذار رو زانوھات و بلند شو ی کردن داریقصد زندگ" و و اقعا        

 ... رنی اون کھ پدر و مادرت دستت رو بگیپاشو ب...
 

 گرگ ھا نیبرو کنار ھم... جامع بھ قول خودت پر از گرگ نی ای توفتیو راه ب        
 ی و اراده کنیکھ اگھ تو بخوا... کن ،دعوا کن ،بجنگد ،بخند ی کار کن ،زندگسایوا
 نیھم
 

 ...  ترنری و حقفتری اومده ضعای تازه بھ دنی ھا برات از بچھ گربھ ھاگرگ        
 

  و اون خود ترسھدی ترسزی چکی از دی تنھا باای دننی ای رو بدون تونیو ا        
 

         
 

 !  شھی ھردومون بد می برایلیبفھمھ خ" اگھ بعدا. می گم بھش بگیمن م        _
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 اخم کمی تا ی تو بد عادتش کردنی ؟ھممی کنکاری چمی خوایاه ترمھ مگھ م        _

 پره کھ امر ی و رنگت می کنی دست و پات رو جمع منی کنھ تو ھم ھمچی رو مشیھا
 بھ
 

 ... میری آب خوردن ھم ازش اجازه بگی واسھ دیخودش ھم مشتبھ شده کھ ما با        
 

بذار ... لرزه ی تنم ممونی کاریبھ خدا از فکر عکس العملش از مخف... ایمیک        _
 ... می راحت برالی با خمیبگ
 

 :  غرهی کشھ و ھمزمان می رو منمی آستایمیک        
 

 نھ گھی کھ دو روزه دیاونقدر بھش رو داد...  ی شورش رو در آوردگھیتو د        _
 رفتن ی مھمونھی ی من و تو اندازه یعنیبابا ... حاال آستر رو ازت طلب داره نیھم
 اریترونھ اختدخ
 

 فرھنگ ھی کھ با یستی ،مثل من نیینجای ای سرت بزرگ شده ریخ... میندار        
 ی ھم جنسای مھمونھیاونوفت از .... ایتالی سال اومدم اجدهی بزرگ شدم و بعد ھگھید

 خودت
 

  ؟ی کردی مکاری بود چیاگھ پارت... یوحشت دار        
 

 ..... ایمی وحشت ندارم کیمن از مھمون        _
 

 :  نا تمام ماندایمی کی حرص زده ی شد و جملھ ام با صدادهیدستم کش        
 

 رونی شھ و بی زودتر از ھمھ باز مشتی اونجا نمی کھ برسنی ھمچمی برایب        _
 ...  طلبھی میعی قدرت ماوراء طبھی از اونجا دنتیکش
 

 در باز شد... دست او ی در رفت و نگاه من بھ سورهی بھ سمت دستگایمیدست ک        
. 
 

 اش ی ،طوسدی سفی آشناراھنیپ. بود ستادهی در و پشت بھ ما ای مرد جلوکی        
 ...  کردی می معرفایلی مرد را اتی تو پرش ھوکلی،قد بلند و ھ
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 :  نجوا کردمی لب ھاانیکالفھ از م        
 

 . حاال خودت جوابش رو بده... ایمیبفرما ک        _
 

 :  قرار گرفتایلی شانھ ای بر روایمیدست ک        
 

 ... می ما داشتایلیا        _
 

 و ھیمھرداد با لبخند کر. ما ھمزمان شد غی جی مرد با صدایبرگشت ناگھان        
 .  شدرهیچشمان سرخش بھ ما خ

 
 : دمی را با وحشت کشایمیدست ک        

 
 ... می برایب... ای بایمیک  _      

 
 .  بھ سمت ما برداشتی و مھرداد قدمستادی خود ای مبھوت در جاایمیک        

 
 دوم از دھانم خارج نشده بود کھ دست مھرداد باال آمد وچاقو با سرعت یایمیک        
 ....  نشستایمی کی نھیدر س

 
 نشستم ،نگاھم را بھ اطرافم می چشمانم را باز کردم و با سرعت در جاغیبا ج        

 ی بود ،حتشھی مثل ھمزیھمھ چ... وجود نداشت یبی خاص و عجزی چچیھ...چرخاندم 
 نیھم
 

 ... یکابوس وحشتناک و تکرار        
 

 ری صورتم سرازی خوردند و بر روی سر ممیشانی درشت عرق از پیدانھ ھا        
 بود و بھ بدتر شدن حال بدم کمک دهی از دو طرف بھ صورتم چسبمی ،موھا شدنیم
 ...  کردیم
 

  کابوس چھ بود کھ قصد جان من را کرده بود ؟؟؟؟نیا        
 

 یب. کردند ی میی ھنر نمامی آن روز شوم در کابوس ھایچرا صحنھ صحنھ         
 مھرداد چاقو بھ یشگی کابوس ھمنی ای در انتھاشھیو چرا ھم... ادی کم و زیذره ا

 یدست
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  کرد ؟ی را مایمیوجود داشت کھ قصد جان ک        

 
 ری غیعنی خبر بودم ؟ی آمده بود کھ من از آن بایمیبعد آن شب چھ بر سر ک        

 نابود شده افتاده کھ من از یایمی کی برایگری کھ در مقابلم رقم خورد اتفاق دیفاجعھ ا
 یآن ب

 
 خبرم ؟        

 
 )) میپنج و ن.(( نگاه کردم واری دی و بھ ساعت رودمی کشیپوف کالفھ ا        

 
 :  بابا افتادمشبی دی جملھ ادی        

 
 رو سر حال تی روز کارنی تا فردا اولی کن امشب را خوب بخوابیترمھ سع        _

 بردن شی خوب پی توی شروع ھر کاری بدون نحوه نویا... ی شروع کنیو پر انرژ
 یلیاون خ

 
 ...  دارهتیاھم        

 
 .  گذارمی ممی زانوھای زنم و سرم را بر روی پدرم میالی بھ خوش خیپوزخند        

 
 نی گسستھ بی رشتھ ی بر برقراری دانست کھ با اصرار سعی چھ مگانھیدکتر         

 فراموش شوند و او تنھا ی  تا گذشتھ ھامی کردی داشت ؟ما از ھم فرار مایمیمن و ک
 راه

 
 !!!!!  دانستی مرهی زنجنی گذشتھ ھا را وصل دوباره ایفراموش        

 
 )) ی اون رو کامل کنار بذاری تا بتونیی کامل رو بھ رو شوتی با واقعدیتو با        ((

 
 ...  حرف زدن چقدر آسان استیو گاھ        

 
 فکر کردم یی انداختم و بھ شماره ھای عسلیو تلفن رینگاھم را بھ سمت گوش        

 ... کھ بعد از چند سال و با وجود استفاده نشدن با اصرار در ذھنم ھک شده بودند
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 را چنگ یھر پنج انگشتم گوش... برم ی تلفن می بھ سمت گوشدیدستم را با ترد        
 ...  قلبم رای زنند و کسیم
 

 شماره با لرزش نیدوم... زنم ی شماره را منی شوم و اولی خم ممی در جایکم        
 ی شود کھ من بھ دنبال کلماتی گرفتھ می شماره در حالنیسوم. شود ی زده مشتریب
 

 وجود ندارد ی چھارمی ارتباط را دارند وشماره نی ایھستم کھ قصد بر قرار        
 لباسم را ی قھی و دو دستم ردی گی اش قرار مھی پای تلفن محکم بر روی گوشیوقت

 چنگ
 

 ...  زنندیم        
 

کاش دکتر ... را فراموش کرده ام دنی من نفس کشای اتاق ھوا کم است و نیدر ا        
 ی چھ ھا کھ بر سر من نمحشی تحقق نصای قدم کوچک براکی کھ دی دی بود ومنجایا

 !!!! آورد
 

دکتر دور از دسترس بود ومن )) ی تونیتو م(( ی تکراریچقدر جملھ         
 ... ستای دنی جملھ نی ترییای روی کوتاه و خبری جملھ نیکھ ا... تونستم ینم"واقعا

 
آنقدر کھ خودم از دست خود ناتوانم خستھ شده ... توانم ھا یمن پر بودم ار نم        

 !!!!! بودم
 

ره گرفتن شماره ھا بھ  و دوبای گوشی شدند دور بدنھ یدوباره انگشتانم حصار        
 ...  قبلی اما متفاوت از شماره ھابیترت

 
 بود کھ من را از ری آنقدر چشمگایتالی و ارانی اختالف ساعت امیدو ساعت و ن        

 ... وحشت کردن مخاطبم بترساند
 

 جلوه تی اھمی خودم را بدی ھم تردی مالحظگی الزم بود کھ در کمال بدیاما شا        
 !!!!  رایگری وحشت آن ددھم و ھم

 
 دیترد_:  اندازم ی بھ راه بمی در زندگی کالغ پر حسابکی وقتش بود کھ دیشا        

 پررررر
 

 :  انداختنی و در گوش جان من طنی در گوششیصدا        
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 .... بلھ        _

 
کھ من ... خواست ی لب مری جانم زکی ی شاکی بلھ نی ایچقدر دلم بھ جا        

 ...دمی رسی بھ عرش مایلی ای با جانم ھایزمان
 

  ؟ی سکوت بخونیی الالی زنگ زدینصفھ شب        _
 

 داد ی را نشان متشی عصبانشی بود کھ بھ زبان مادردهی را درانی کد ایعنی        
 ...  کردی مھمان مشی صدادنی بھ شنشتری شدو مرا بی می عصبانشتریکاش ب...
 

 ...  شده بودغی صدا مدت ھا بود از من درنیکھ ا        
 

 زدم تا ی لب میمثل ماھ. چشمانم میپوف کالفھ اش گوشم را پر کرد و اشک ھا        
  شود اما چھ سود کھ ھم کلمات گم شده بودند و ھمدای گفتن پی برای کلمھ ادیشا
 

 ....  را خاتمھ داده بودنمانی ارتباط ببای صبورم ،نا شکشھیمخاطب ھم        
 

  پنجمیطبقھ         _
 

 را میقدم ھا. رفتن ترمھ شدم رونیبا نگھ داشتن در منتظر ب.آسانسور متوقف شد         
 ....  چشم از نظر گذراندمشیبا ترمھ ھماھنگ کردم و از گوشھ 

 
 رنگش صورت گردش را ی مشکی زده بود و مقنعھ ی رنگی طوسی رسمپیت        

 .... ب گرفتھ بودقا
 

 داد وصورتش با وجود ی صورتش خبر از استرس درونش می دهیرنگ پر        
 .  شدی مدهی حس وحال دی بمشی مالیلی خشیآرا
 

 جادی ای فاصلھ انمانی شد و بی مشتری بمی سرعت قدم ھای کمنکھیبھ محض ا        
  کارشنی را کھ از ای رساند ومن لبخندی بلند خودش را بھ کنارم می شد با قدم ھایم
 

 ....  کردمی کنترل می جا خوش کند بھ سختمی لب ھای رفت کھ بر رویم        
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 ترمھ ھمراه ی پرسنل با نگاه کنجکاوشان بر روریسالم و صبح بخ        
 حفظ ی کھ برای متفاوت و نگاھی کرد و من با ظاھریرفتارشان ترمھ را معذب م.بود

 قطژفیپرست
 

 ....  گذاشتمی جواب می را بشانی سوالیبھ رو بھ رو بود نگاھھا        
 

 نیبھ محض ورودمان بھ اتاق و بستھ شدن در پشت سرمان ترمھ نفسش را سنگ        
 ....  فرستادرونیبھ ب

 
 ھمھ نی اری شدم تا زی کردم کمتر معذب می لباس اجرا میاگھ شو.... خداای        _

 ....  کنمی رو طری مسنی زده ارونی بچشم از حدقھ
 

 دادم با گاز گرفتن لبم از داخل قھقھ ام را ی قرار مزی می را روفمی ککھیدر حال        
 بردن نی داد از بی کھ انجام می کوچولو با حضورش تنھا کاری قنارنیکنترل کردم ،ا

 تمرکز و
 

 ....  من بودیکم کردن راندمان کار        
 

  ؟؟؟؟ی کھ نخندیاری ی امروز بھ خودت فشار می رھام تو چرا ھنمیبب        _
 

  ؟ی کردی فکرنی ھمچھی شد کھ ی من ؟چیک        _
 

 را در ھم کرد و شی قرار گرفت و اخم ھامی و طلبکار روبھ رونھیدست بھ س        
اما قرار بود چھ .... بھ کار گرفتم یزی کردن چدای نافرمانم را بھ دنبال پیمن دست ھا

 دای پیزیچ
 

 !!!!!  دانستمیکنم خودم ھم نم        
 

 :  دادم گفتمی را ادامھ ممیشی گشتن نماکھیدر حال        
 

  مونده ؟ادتی دادم کھ روزی کھ دییخوب تذکرا        _
 

 ...  کردنیی آره باال و پایسرش را بھ معنا        
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 و من ادی بشی برات پی مشکلی کنی کار منجایکھ ا ی خواد مدتیخوبھ دلم نم        
 )) و البتھ شرمنده دل خودم(( آقا بشم و در دل اضافھ کردم ی عمھ و علیشرمنده 

 
 حد نی تا آخرشی صورتم بود و صدای نگاھش بر روکھی آمد و در حالکترینزد        

 : ممکن آرام گفت
 

 ،کھ مبادا گاردمی بادی تو باشم و تو بشی تو دست و پانجای اومدمیرھام من ن        _
 !!! ی و تو بھ قول خودت شرمنده بشفتھی برام بیاتفاق

 
 خواد تا یمن دلم م.... بود تا کار کردنم دتری بود خونھ موندم مفنیاگھ قرار بر ا        

 تی منشنی ،مثل ھمھی کارمند مثل بقھی شد بشم ی اگھ موندم دائمی حتای و نجامی ایوقت
 
 .... یگانی تو بخش بای دونم مثل خانم اکبری چھ مای        
 

 ....  بھ ھم و جمع شدن صورتم دست خودم نبودمی شدن ابروھاکینزد        
 

  ؟؟؟ی و اکبری مثل جھانی باشیکی تو قراره یعنیاونوقت         _
 

 :  سر تکان دادنانیبا اطم        
 

 خواد یدلم م...مثل ھمون ھا " قای بشم دقیکی خواد یآره چرا کھ نھ ؟من دلم م        _
 ...  بھ تو باشمی ھر لحظھ و ھر جا متکنکھینھ ا... سمی خودم وایرو پا

 
 ای ی بودتی ،ماموری ،مسافرت بودی ھفتھ نبودھیکھ اگھ تو دو روز ،سھ روز ،        
شم ب.... نباشم یچی من بدون حضورت ھی بدیدلت خواست بھ خودت مرخص"اصال
  وینخود

 
 گم اگھ قراره حضور من یرھام بھ مامان و بابام گفتم بھ تو ھم م.... مصرفیب        

 !  باشھ بھتره کھ نباشھمی سرگرمی فقط و فقط برانجایتو ا
 

 بشم باعث و علت مشغول شدن نکھی نھ ای باشھ و با بازدھدی مفدیکھ بودنم با        
 ... تیا برچسب امانت و مسئول بار اضافھ بھیفکر و ذھن تو ،بشم 
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 اول سنگامون نیبذار ھم... نکن گای بھ من نینجوریرھام اخمات رو باز کن و ا        
 اما اگھ ستی توش نی از کارمندات کھ خوب بحثیکی شمیکھ اگھ من م... میرو واکن
  اریقرار غ

 
 روز نامھ ی دکھ نی اولی گردم و جلوی کھ اومدم بر می راھنی باشھ از ھمنیا        
  رو داشتھ باشم زنگطشی کھ شرای کارنی و بھ اولرمی گی می صفحھ آگھھی یفروش

 
صاحاب ... ی و اکبری جھاننی مثل ھمیکی شم یم" قایاونوقت دق... زنم یم        

  کنھ و جواب پس بدهی امانت دارستی کھ قرار نیکی شھیکارم ھم م
 

 دختر از نی دونست ؟ای کردن رو می بازری با دم شی جملھ ی دختر معننیا        
 تفاوت بودن ی غرا با موضوع بی سخنرانھی نفس ھی من خبر داشت و ی ھاتیحساس

 من
 

 کھ قبول کرده بودم ی دو روزنی کھ من در ادی فھمی دختر منی داد ؟ایارائھ م        
  ؟می از زندگ بود و قراری مشغول بھ کار شود خواب از چشمانم فرارنجایتا ا
 

 مشغول بھ کار شود کھ نگاھش ینی در کنار امی عروسک شکستننیکھ قرار ا        
 کار با انی می ھاحی کرد و در زنگ تفری می روادهی بدن زنان پی ممنوعھ ھایبر رو

 لذت
 

 !!!!  پرداختی آنھا مفاتی پرده بھ توصیو ب        
 

 و رجوع شود کھ در وصف ھرز  رفعیمی تحت نظر کرستمشیمشکالت س        
 !  کتاب نوشتکی شد ی مشیرفتن ھا

 
 بار ری بھ من زرهی دو چشم طلبکار خنی ای برامی ھای قراری بیو من با ھمھ         

 ....  تو چشم بودیادی دختر زنی آنھا مستقل بودن انی رفتم کھ مھمتری ھا نمزی چیلیخ
 

 تی زندگی دلمشغولی آن دلخوری جھی اگر نتی بد نبود حتستادنی محکم ایکم        
 : باشد

 
 ی کھ بخوای دم ھر کاری کھ من اجازه مدیاونوقت چھ طور بھ ذھنت رس        _

  ؟یبکن
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 :  دوختمینگاه پر رنگ شده اش را بھ نگاه طوفان... اوردیکم ن        
 

 بھ ازی نکھیاون! رمی ازت اجازه بگی کاری من براستی ؟قرار نیتوھم نزد        _
 !!!  تو داره تو خونست و ھنوز خوابھ نھ منیاجازه 

 
 

 بھ ازی نکھیاون! رمی ازت اجازه بگی کاری من براستی ؟قرار نیتوھم نزد-         
 !  تو داره تو خونست و ھنوز خوابھ نھ منیاجازه 

 
 یی خود تورهی از من اجازه بگی ھر کاری کھ مجبوره برایبرعکس اون"قایدق-         

... 
 

 :  گرفتی ترمھ رنگ سوالینگاه جد        
 

 اونوقت چرا ؟-         
 

 بودن ی قدر بدون کھ شرط من برانی بدم اما ھمحی برات توضنمی بی نمیلیدل-         
 کن رونی پنبھ رو از گوشت بنیا. ی من عمل کننی کھ فقط و فقط طبق قواننھی انجایتو ا
 کھ
 

من آدم ... ی رفتار کنی خوای و بھ اسم استقالل ھر طور کھ میباشخود مختار         
 یلی خی کنی من اگھ فکر مطی شرانیا... ستمی ندنی بھ الالت گذاشتن و نازکشی لیل

 
 ی ،برمی روزنامھ فروشوسکی اما نھ سراغ کی برگردی تونی مھیکتاتورید        

 .... سی نزی می کار کردنت روی واسھ ی اگھی دی نھی گزچی خونھ ،چون ھیگرد
 

 :  دادن حالتش لب زدرییترمھ بدون تغ        
 

 ... ی منطقری غیلی رفتار خنیاما ا-         
 

 ی رھام جدنیخوب بود کھ زبان تندم بر چشمان مشتاقم غلبھ کرده بود و ترمھ ا        
 .  انعطاف را باور کرده بودیو ب
 

 کردم ؟. بودن نکردم ی منطقیاما من ادعا... ھی یطق منریآره قبول دارم غ-         
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 کھ در یاون موقع" خوب فکرات رو بکن چون مطمئنانیبھ نظر من ھم بش        
 ! ی فکر نکردرشی دست و پا گنی قواننی بھ ایخواست کار داد

 
 نیصورتش را در کمتر... تر شد و البتھ مسر تر ی خواستم جریھمان شد کھ م        

 : دی چفت شده اش غری لب ھاانیفاصلھ ممکن با صورتم قرار داد و از م
 

 ی دفعھ اھی پام ؟چرا ی جلوی اندازی سنگ می رسھ کھ داری بھت میچ-         
  رو ؟تیشگی نگاه آروم و ھمای ؟لحن سر سختت رو باور کنم ی کردریی تغنقدریا

 
 ؟تو ی زنی جز مینجوری ای وسط ھست کھ دارنی ایچ...حرف دلت رو بزن         

  رو بھ منیزی چھی با حرفات ی نھ دارای ،با کار کردن من ی مشکل دارھیبا اصل قض
 

 ...  کن رھامی درست رو بازی ؟کھ اگھ دومی فھمونیم        
 

 کھ قراره آخر بشنوم رو االن بگو یاون... ستمیمن آدم گرفتن حرف تو لفافھ ن        
  ؟ھی حرفا چنیتھ ا... برزخ نجات بده نیبگو ھم من و خودت رو از ا...
 

 ترمھ آن را پوزخند معنا کرد دی پر رنگ شد و شامی لب ھایطرح لبخند بر رو        
 !  در ھم رفتشتری جمع شده اش بیکھ اخم ھا

 
 بھ یخالصھ ... یرفتن حرف تو لفافھ اآدم گ"قاینظر من برعکس تو ،تو دق-         

 نھیقول تو تھ حرف ا
 

 ی اما حتی ندارونھی دونم کھ با ھم جنسام می ،منمتی شرکت نبیدور و بر مردا        
  ھست کھی اگھ کاری ،حتی مونی غرضھ دور می کھ نگاه و رفتارشون بییاز اونا

 
رفت و ... شھ یار انجام م مرده در حضور من اون کیدر ارتباط با کارمندا        

 ...  آقای علی حتگھی کس دچی نھ ھی گیامدت با خود من و مشکالت رو بھ خود من م
 

 ی افتھ کھ می من و تو اتفاق منی کھ بیزی ،اون چنشی و البتھ مھمترشیو آخر        
 من و تو نی باشھ فقط و فقط بگھی دزهی ھر چای تیمی ،صمیتونھ شامل بحث ،دلخور

 یباق
 

 ی کس وسط رابطھ من و تو قرار نمچی کنم ھی مدی کس تاکچیھ... مونھ یم        
 رهیگ
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 ی نمی کھ حرفی رو حل کنی و خودت مشکالت احتمالیسی وای تونیاگھ م        

 من و تو کھ من نی بشھ واسطھ بی اگھی ھر کس دایمونھ اما اگھ قراره مامانت ،بابام 
 ھر روز

 
 ی مدافع ھالی جواب دادن بھ وکی داشتھ باشم برایادگاه خانوادگ دھی خونھ یتو        

 ...  شروع نشده تموم بشھیزیتو ھمون بھتر کھ چ
 

 جوک ی کھ حوصلھ تی احساس مسئولھ؟نگوی چی برایری سخت گی ھمھ نیا-         
 با" اجبارای گرده و گاھی مکری در و پی شھر بنی اینامزدت مدام تو! ندارم دنیشن
 

 تو رو داشتھ باشھ ی اون کھ ھمراھی از جماعت مردھا در ارتباط بیلیخ        
 !  لنگھی کار می جاھی کنم ی کھ من حس میاونقدر عرصھ رو براش باز گذاشت!
 

 تبصره محدود ھی با قھی و ھر دقی من باز کردی کتاب قانون براھیاما امروز         
 ... ل داره سوایقبول کن رفتارت جا... ی کنیترم م

 
 انجام شدن کار قرار گرفتن زن ی کھ الزمھ یطی محھی ی سوال داره کھ تویجا        

 ستی نی شدنی دونی کھ خودت می ذاری مینی من قوانیو مرد در کنار ھمھ واسھ 
 

 ی رفتن او وقتی طرفھ بھ قاضکی کنم کھ یدر مقابل منطق کالم ترمھ سکوت م        
 ...  اتفاق ممکن استنی تریعیکھ خبر از حال خراب من ندارد طب

 
 را میلب ھا... افکارم را بر مال نکند می کنم تا صدای دانست کھ سکوت میاو نم        
  و بردنشنشی دزدی خواھد برای دھم تا نفھمد کھ دلم جسارت می ھم فشار میبر رو

 
 بر ی کھ ھر نگاھیینھ حضورش در جا کھ دست خدا ھم بھ او نرسد ییبھ جا        

 ...  امشھی زدن بھ رشھی تی شود برای می تبرشیرو
 

 قرار می لبھای وجبکی کھ در ی لب ھای بندم تا نگاھم از رویچشمانم را م        
 ...  آبرو کار دستم ندھدی دل بنیگرفتھ برداشتھ شود و ا

 
 :  شنومی را مشیو در ھمان حال صدا        

 
 !  فھمت رھامینم" من اصال-         
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  نھ ؟ای ی خوام ھستی کلمھ جواب مھیفقط ... ندارم یمن ھم اصرار-         

 
 ...  عکس العملش بشنومدنی کنم تا جوابش را با دیو با سرعت چشمان را باز م        

 
 :  کلمھ گفتکی فقط شی حرف ھا داشت اما لب ھایلی خشیچشم ھا        

 
 ... ھستم-         

 
        

 تو گفتن ماھان ای باز شدن در و بیبا صدا. ستادی زنگ را فشرد و منتظر اھیھان        
در . کرد یدر آسانسور ظاھر خود را بررس. آپارتمان شد یدر را ھل داد و وارد الب

  شالکھیحال
 

 چشمانش ثابت ماند ری زی ھالھ ی کرد نگاھش بر روی رنگش را مرتب میآب        
  تفاوت شده بود ؟ی نسبت بھ ظاھرش بیاز ک.
 

 شی ھفت ھشت ماه پنی نھ ھمای شی دو سال پی ،حال و ھواشیاگر حال و ھوا        
 زی رفتھ بود و چند جوش رنی دور چشم از بی ھالھ کمرنگ با کرم ھانیھم" بود حتما

 
 ...  شده بوددی ناپدی بردارھی با الشی گونھ ھایرو        

 
 بھ ی بلوندش فکری و ناھماھنگ با با موھارونی بی مشکی موھانیا"حتما        

 متروکھ رهی بھ جزوستنی پی بھ جای تھ کشوشی شک لوازم آرای شد و بیحالشان م
 بھ اتمام

 
 ... دی رسیم        

 
قف ھمزمان شد با تو)) چند ؟یریدل خوش س(( ی لبش و جملھ یپوزخند رو        

 ... آسانسور
 

چشمش سالن نھ . باز واحد ماھان را با دست ھل داد و داخل خانھ شد مھیدر ن        
 خانھ کوچک را مثل صاحبش نی ایفضا...چندان بزرگ خانھ را از نظر گذراند 

 . دوست داشت
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 ؟دشمن کھ حملھ نکرده دختر عمو ی شدمی قای صاب خونھ کجا رفتیآھا        _
 ! جونت اومده

 
 کھ مشخص بود ھمان لحظھ بھ تن راھنشی پی دکمھ نیماھان در حال بستن اول        

  کردزی مھمان عزنی شده بود از اتاق خارج شد و لبخندش را سخاوتمندانھ نثار ادهیکش
: 
 

 بھ پسر عموش زده ی سرھی کرده بعد سھ ھفتھ یدختر عمو جون بنده نواز        _
 سالم...
 

  ؟یوبخ.سالم         _
 

 ...  ھست تا حالم رو بپرسھ آره خوبمیاالن کھ کس        _
 

 دست دکمھ کی با کھی گذاشت و در حالی صندلی دستھ ی شالش را بر روھیھان        
 :  کرد گفتی را باز مشی مانتویھا
 

 مدت اون قدر بد اخالق نیا. ی خوش اخالق شدی جدا گرفتیانگار خونھ         _
 .  ھا عوضت کردنیی فضادی کردم شای و اخمات تو ھم بود کھ من فکر میبود

 
 : دی رفت خندی بھ سمت آشپزخانھ مکھیماھان در حال        

 
 روز با ھی روز خوش اخالق ،ھی. با تنوع دارم ی خوبی ونھیم" من کال        _
 .... حوصلھ

 
 : دی وسط حرفش پرھیھان        

 
 ...  قابل تحملری روز غھی روز گند اخالق ،ھی        _

 
آخھ دختر جون اگھ من . ی اشاره کردمی کھ فقط بھ فضائل اخالقنیممنونم از ا        _

 ....  دو سھ تا طرفدار مثل تو داشتھ باشم کھ کالھم پس معرکھ ستھی
 

 را بر وهی ظرف می روبی سنی سرخ ترکھی مبل نشست ودر حالی بر روھیھان        
 :  داشت گفتیم
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 ...  تلخھشھی ھم کھ ھمتی ،واقعتھیاما واقع...قبول دارم اما سختھ         _
 

  نشستھی ھانی گذاشت و خودش روبھ روزی می را بر روینیریماھان ظرف ش        
: 
 

 چھ خبر ؟        _
 

 . ستی نیخبر خاص. یسالمت        _
 

 :  شدرهی خھی بھ ھاننھیماھان دست بھ س        
 

 ،از اوضاع ی ساعت خبر داشتھی ی گفتم چھ خبر اندازه ی می وقتمایقد        _
 ... ی کردی تمومش مھی گربھ ھمسامانی و با آب و ھوا و زای کردیدانشگاه شروع م

 
 کل ایاما تازگ. شدم ی ممونی کھ من از سوالم پشیاونقدر اخبار با مشروح داشت        

 .  شھی خالصھ میت سالمھیخبرات تو 
 

 : دی آرام خندھیھان        
 

 ری تفسھی رو دارم تا تی قابلنی االن انی ،و گرنھ من ھمی خودت ناشکرنیبب        _
 بمی سنیپس تا من ا... ژاپن و مذاکرات ژنو ارائھ بدم ی و زلزلھ منیکامل از جنگ 

 رو تموم
 

 تا من شروع کنم اری قرص اعصاب بھی کاسھ تخمھ و ھی کنم تو ھم پاشو برو یم        
 ... بھ دادن اخبار

 
 :  کج شدی لب ماھان بھ پوزخندیگوشھ         

 
 . ستی از نامزدت و اخبار مربوط بھ اون نی ھمھ خبر ،حرفنی ایخوبھ کھ تو        _

 
 ی تفا وتی مکث کرد اما بالفاصلھ بھ حالت قبلش برگشت و با بی لحظھ اھیھان        

 : گفت
 

 .. ری در گی کار خانھ ھا حسابنیرھام ھم خوبھ و با وجود ا        _
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 ))  مشغولیادیو البتھ با حضور دختر عمھ اش ز((ماھان در دل اضافھ کرد         
 

 تو رو فی تکلستیقرار ن... گذره ی مرجی از شش ماه از فوت آقا اشتریب        _
 معلوم کنھ ؟

 
 ...  خدا شروع نکنیمحض رضا.. من معلوم ماھان فیتکل-         

 
 فی تکلی گی کھ ھمچنان ھم ادامھ داره متی بدون محرمیتو بھ دو سال نامزد-         

 روشن ؟
 

 ھی دی نداره و بای ازدواج آمادگیماھان از ھمون اول ھم رھام گفت کھ برا-         
 قبولش نکردم ؟ طی شرانیمگھ نگفت ؟مگھ من با ھم. میمدت نامزد بمون

 
 گذاشت و دست شی زانوھایھر دو آرنجش را بر رو. دو ال شد یماھان کم        

 :  را در ھم قفل کردشیھا
 

 آماده شدن یبرا... اری برف در بی خدا سرت رو از توی محض رضاھیھان-         
 کردن ی رسمی برای محضری عقد ساده ھی ،ستی نازی ازدواج دو سال زمان نیبرا

 ی نامزدنیا
 

 وضع داره عمو نی بفھم اھیھان... یزی خواد و نھ برنامھ ری می نھ آمادگیخیتار        
 اون خونھ ی اما تو توستی شما ننی بیتی محرمچی کھ ھنیا... ده یو من رو عذاب م

 ! یا
 

 ھستم یرانی گذار باشھ بازم ما اری اروپا تاثی تویقبول کن ھر چقدر ھم زندگ        
 با ھم بودن شما بدون نی از اونا ھمیکی کھ می ھا برزی چیلی بار خری زمی تونیکھ نم...

 . تھیمحرم
 

 پسر چھ اون ور آب نیا... دونم ی رو من از تو ھم بھتر منی ،اھیرھام آدم مسئول        
 از شتریاون ب... کنھ یاما قبول کن کھ داره بد م... ور خودش رو ثابت کرده نی،چھ ا

 ھمھ
 

 کھ نسبت بھ پدر بزرگش و پدر و یتی از مسئولشتریب...نسبت بھ تو مسئول         
 ... مادرش داره
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 آرامش بھ سراغ ماھان آمده ی کردن ساعتدای پیبرا... کالفھ از جا بلند شد ھیھان        
 بود بھ ی را کھ بھ شدت از آن ھا فراریی ھاتی واقعی رحمیبود و او در اوج ب

 صورتش
 

 ... دی کوبیم        
 

 کدام چیخنده دار بود ھ.  ھا چشم دوخت نی و بھ حرکت ماشستادیپشت پنجره ا        
 ...  نداشتیگری حقوق دتی رعای برای کس اصرارچی راندند و ھی خطوط نمنیب
 

 چی نبود و جز ماھان ھشی سر جایزی چچی خودش کھ ھی زندگھی شبیزیچ"قایدق        
 .  او ضاع نا بھ سامان نداشتنی بھ ای اعتراضچیکس ،ھ

 
 نیبا خودش فکر کرد کھ اگر در ھم.حضور ماھان را پشت سرش احساس کرد         

 گاه ھی تککی.. شھیمثل ھم... کند ھی تواند بھ او تکی بھ عقب بردارد میحالت قدم
 محکم

 
 ...  توقعیصبور و ب        

 
 دور تر و مھر بان تر از رھام اما نھ بھ ی محکم تر از پدر اما با نسبتی گاھھیتک        

 .  رھامیدوست داشتن
 

 ماھان ؟؟؟        _
 

       
 

اما تمام حق رو ... ستی تو نتینا حق گفتن جز شخص" اصال. ی گیتو حق م-         
  من بودمنی روز اھی کھ ی گیاما چرا نم... ی کنیتو متعصبانھ از من دفاع م. ی گینم
 

 چی دونستم رھام ھی کھ میمن... وصل شدن بھ رھام اصرار داشتم یکھ برا        
من کھ نگاه مشتاق ... رشی پدرم شده و نمک گونیکھ رھام مد... بھم نداره یحس

 یدخترا
 

 رو بھ ی دونستم کھ داشتنش حس برتری و مدمی دی رھام رو میدانشگاه رو        
 ... ھمراه داره
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 من نی اشھی من و رھام ھمی کھ تو رابطھ ی دونی میماھان تو بھتر از ھر کس        
 .  شدمی قدم مشیبودم کھ پ

 
 دونستم رھام آدم ی کھ خوب میمن...من فکر ازدواج رو تو سر رھام انداختم         

 ... ی با ھمون روال راضشیتخت خوابش پر بود و از زندگ. ستیازدواج ن
 

 از دھان رھام ی دفعھ اکی ازدواج فکر نکرده و شنھادیپ.من بد کردم ماھان         
 رو شنھادشی پادی اجازه بدم از شوک حرف خودش در بنکھی اومد و من بدون ارونیب

 . قبول کردم
 

 سرخ ی پر بود و لب ھاالشی خی بشھی ھمی ،چشم ھادی چرخشی سر جاھیھان        
 .  بود و لرزاندیرنگش سف

 
 تحمل وزنش ی برای را بھ عقب برد و لبھ پنجره قرار داد تا کمکشیدست ھا        
 . باشند

 
 شی فوران اشک ھای ھم نتوانست جلونکاری ایسرش را بھ آسمان گرفت اما حت        
 : ردی صورتش را بگیبر رو

 
از ...  کردی طیالی خی بشھی ھم منباریفکر کردم ا...ماھان من بد کردم -         

 ...  کردمی ھر دومون بازی رھام استفاده کردم و با زندگنیاحساس د
 

 شما اون رو متھم ی زنھ و ھمھ ی ازدواج ازش حرف می کھ رھام برایآمادگ        
 نسبت بھ یدی بتونھ حس جدنکھی ای براھی ی فقط فرصتنشی خونی و بھونھ مدی کنیم

 من
 

 !  کنھی نمدای دونھ پیکھ م! کنھ ی نمدای دونم پیکھ م... کنھ دایپ        
 

 را می شدم تا بند کتانی خم مکھی گذاشتم ودر حالنی زمی ام را بر رویکولھ پشت          
 :  دادمی مامان گوش می تمام نشدنیببندم بھ سفارش ھا

 
 اطیاحت" خواھشا. شدن ھوا خونھ باش کیقبل تار... سفارش نکنم ھا گھیترمھ د-    

  ؟ینی پشت فرمون بشی تونی میمطمئن"اصال... ینی شیون مکن پشت فرم
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 من سای واقھی دقھی" نھ اصال! کنھ ی فرق میلی خیداشت"  کھ قبالی با اوننی ماشنیا    
 ھفتھ ھست سر خاک ھیمنم ... راحت تره المی بھتره خینجوریآره ا... امیھم باھات ب

 . نرفتم
 

 : دمی و با خنده صورتش را بوسستادمیصاف ا    
 

 نی با ای رانندگنکھیا"  ؟اوالی کنی مینجوری ایچرا دار... قربونت برم یالھ-    
 بار دوم نی سرعت رفتم کھ ایمن ک"  ،دومامھی قبلنی راحت تر از ماشیلی خنیماش

 باشھ ؟
 

 خدا بھ... دوست دارم تنھا برم سر خاک دی دونیشما کھ بھتر از ھمھ م" سوما    
 ...  خواد فقط من باشم و خودشیدلتنگشم ،دلم م

 
 باشھ ؟. امروز مال من باشھ ھی نیبذار.... تونم برم ی و ملمی امروز تعطھیمن     

 
 نی بھ اازمی کاش مامان نیاما ا. مامان حال گرفتھ ام را خراب تر کرد نینگاه غمگ    
  دلتنگی آقاجون بھ معنای خالی کھ کنار اومدنم با جادی فھمیم... دی فھمی رو مییتنھا

 
  روز عمرم دلتنگ حضور و آغوش مھربانش بودمنیکھ من تا آخر! ستینشدنم ن    
... 
 

 و ساعت نمی شی و سرد ماهی سنگ سکھی تھی سر ی باالی دانست کھ وقتیمامان نم    
  کنمی مھیال او گی بی سنگش از روزھایھا با نگاه بھ عکس حک شده بر رو

 
 کنم ی بھ باور نبودنش شک می کنم و گاھیحضور گرمش را در کنارم حس م    
  حس حضورش از کجاست ؟؟؟؟ستیکھ اگر ن...
 

 ی ھی شده کھ در خواست ھانازمی ساعتھ نکی یی تنھانی دانست کھ آنقدر ایمامان نم    
  تمام تالشمکھی کنم ودر حالی رد می ھمراھی روزھا را برانی انیکم حرف و غمگ

 
 کنم کھ رفتن بر سر مزار ی برم خواھش می نشدنش بھ کار مری دلگیرا برا    

 رھام موکول کند کھ من ھنوز خودخواھم و ی وبا ھمراھگری دیآقاجون را بھ وقت
 حسود و

 
 ...  خود خودم استیھنوز آقاجون برا    
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 دھد ی پاسخ مشین آرام چشمھا دوباره ام را با فشردن شانھ ام و بستیمامان بوسھ     

 ...  کندی ممی اش ھمراھیشگی ھمیو با صبور
 

 از ی مشترکی ھی کھ ھددمی جدنی شوم ھنوز سوار ماشی ماطی وارد حی معطلیب    
 موتی من نشده ام کھ باز شدن در با ری روز ھانی ادی شدازی است و نییبابا و دا

 
 ...  داردلی روز تعطنی خانھ در ای از مردھایکینشان از وارد شدن     

 
 کند و آه را ی صاحبش را مشخص متی رنگ با وارد شدنش ھوی مشکیپورشھ     

  رھامی ھا و سوال و جواب کردن ھایریسخت گ" مطمئنا... آورد یاز نھاد من در م
 

 ...  و نرمش و کوتاه آمدنش کمترراستی از مامان المشتری بیلیخ    
 

 و با رمی بگدهی نادنیاه پرسش گرش را در حال پارک کردن ماش کنم نگی میسع    
 ... نمی نشی سرعت ممکن پشت فرمان منیشتری با بمی تصمنیا

 
 بعد از خارج شدنم از ی ھا و بستن کمر بند را برانھیی آمی زنم و تنظیاستارت م    
 ... استی جملھ دننی تری گذرام کھ االن جملھ وقت طالست با معنی ماطیح
 

 و نمی بی منی رھام را بھ سمت ماشعی با پدال گاز برخورد نکرده کھ حرکت سرمیپا    
  خواھری دھم بر ھر چھ رابطھ ی ھم فشار می را رومی با حرص دندان ھاکھیدر حال

 
 ....  فرستمی لعنت مستیو برادر    

 
 دستان قفل ی را بر رومی کنم اما نگاه کفری حس منیحضورش را در کنار ماش    

 ...  دارمی فرمان ثابت نگھ میشده ام بر رو
 

 خوام یم... ھوا خونھ ام یکیقبل از تار... سر خاک رمیدارم م...گوش کن رھام -    
اونجا ھم قبرستون نھ ... جواب کردم ی ھمراھیتنھا باشم و گرنھ قبل تو دو نفر رو برا

 ھی
 

 داشتھ یخواد بھ من بد نگاه کنھ و نظر بی کسنکھیپس احتمال ا... پر از مرد طیمح    
  خوامی برو تو می نداری اگھی بود و سوال دی کافحاتمیاگھ توض...باشھ وجود نداره 
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 ... زودتر برم و برگردم    
 

 بھ من رهیلبخند بھ لب است و خ. کنم یسر بلند م... بود بیسکوت رھام عج    
 ی می صورت سعی دستش بر رودنی فھمد و با کشیم. کند ی ممیلبخندش حرص...
 کند

 
 ...  کندیآن را مخف    

 
  تو حرفام بود ؟ی خنده دارزیچ-    

 
 :  شودی گذارد و بھ سمت خم می منی ماشی پنجره یدو دستش را لبھ     

 
قول بدم کھ ... تو نداشتھ باشھ یی تنھای توی اثرچی ھمیاگھ من قول بدم کھ ھمراھ-    

 ی حرفات رو با آقاجون بزنی خوای تا تو ھر چقدر کھ مسمی فاصلھ وایاونجا با کل
 

  ؟ینی بی میرادی ای ھمراھنی ایتو تو... ی ھوا باشیکی نگران تارنکھیبدون ا    
 

 یبرا... دوزم ی دم و نگاھم را بھ نگاه منتظرش می مھی تکی صندیسرم را بھ پشت    
  سرمی لب ھای چشمانم بر روی کنم کھ نگاھش از روی احساس میلحظھ ا

 
  اضافھ کنممی اخالق ھاستی بھ لدیتوھم ھم با... دی آی خورد اما بھ سرعت باال میم    

! 
 

 ادهیپ. ردی گی فھمد و از در فاصلھ میم. برم ی منی ماشرهیدستم را بھ سمت دستگ    
 ی توجھ بھ نگاه و لب ھای و بستمی ای مشی روبھ رونھی شوم و دست بھ سیم
 

 : می گویخندانش م    
 

 ...  رھاممی بذاری قرارھی ایب-    
 

 :  دھد ادامھ دھمیسکوتش بھ من اجازه م    
 

 ھی.. ی جواب رو راست بھ من بدھی پرسم و تو قول بده ی از تو می سوالھیمن -    
 نی بار اری کھ زدمیاون وقت منم قول م... تیحرف دلت باشھ و واقع" جواب کھ واقعا
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 ...  تو برمی ھاتی ھا و احساس مسئولتیحساس    
 

 را داشتم دنشی کھ قصد پرسی رھام ترس دلم را از سوالینگاه متعجب اما راض    
 ی و نھ چندان منطقبی عجی رفتارھانی افیاما من قصد کرده بودم کھ تکل. کرد شتریب
 

تن بھ  روز ھا در کنار لذت برادر داشنی کھ اییرفتار ھا...رھام را روشن کنم     
 ...  و کالفھ کننده شده بودریشدت دست و پا گ

 
 ی کھ چھره ی باال انداخت و با لبخندییرھام ابرو.دستم را بھ سمتش دراز کردم     

 کردم جمالت را یسع. کرده بود دستم را در دست گرفت نتیمردانھ و جذابش را ز
 در
 

 ... ذھنم نظم دھم تا بتوانم منظور نظرم را کامل برسانم    
 

 انی کردم و در می دستم را حس میحرکت نوازش گونھ شصت دستش بر رو    
 ...  کنمی شود فکر می کھ از دستش منتقل میافکار آشفتھ ام بھ آرامش

 
 دار ی معنی ؟ رھام من دارم از نگاه ھاھی چی براتی ھمھ احساس مسئولنیرھام ا-    

  سھمدی کھ بای شم از توجھاتیدارم شرمنده م...  شم ی کالفھ مییمامان و زندا
 

 یرتی غنی ھا ،ای مھربوننی مراقبت ھا ،انیا... شھ ی من مبی باشھ اما نصھیھان    
 !  بندهی من رو می کھ فقط و فقط بھ نفع منھ داره دست و پاتایشدنا و عصبان

 
 خواھر رو ھی تونم درک کنم کھ تو خال حضور ی ،مستمی چشم و رو نیبھ خدا من ب    
  بھ اسم برادر رو بایھمون طور کھ من کمبود کس... ی کنی رفتارات پر منیبا ا
 

 ... داشتنت جبران کردم    
 

 فھمن ی ؟اونا ھم می چگرانی ،دی فھمی رو منی فھمم ،تو ای رو منیاما رھام من ا    
 ؟
 

 از شونی سوالی ادب دارن کھ نگاه ھایلی شرم دارن ،خیلی خونھ خنی ایرھام آدما    
 ... ارنی یتوجھات تو نسبت بھ من رو بھ زبون نم
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 زنا بھ شتریکھ ب. و گذاشتھ کنار دهی خانومھ کھ حسادت رو بوسیلینامزدت خ    
 ...  کننی شون ھم حسادت می واقعیخواھر شوھر ھا

 
 حد نی توجھات تا انی ای شھ کھ تو ،توی نملی دلھی ھانی و خانمگرانیاما شرم د    

 !!! توجھات تو از حد گذشتھ... یافراط کن
 

 ی حد افراط کننی باعث شده کھ تو تا ای کنم بگو چیخواھش م...بھ من بگو رھام     
 ؟
 

 اونقدر حساست گرانی سفارش دای و یدی دی معقول و زننده اریاز من رفتار غ    
  ھم من رو ؟ی کنی متی بھ خاطرشون ھم خودت رو اذیکرده کھ دار

 
 ...  عذاب رو تمومش کننیرھام بگو ا    

 
 ...  من بھ دنبال جواب بودمی بود وقتای سکوت دننیسکوت رھام بدتر    

 
 یلی مرد خنیدر سر ا"  صورت مردانھ اش را پر کرده بود و مطمئنای جدینگاھ    

 ...  محکم بودیادی زی قفل ھانی ادیفکر ھا وجود داشت کھ بر زبان آوردنش کل
 
 

 را در ی سرمان رد شدند و آرامش آرامگاه ابدی از کالغ ھا از باالی بزرگیدستھ     
 ... ھم شکستند

 
 رهی را زده بود و در سکوت بھ لبخند آقاجون خشی ربع بود کھ رھام حرفھاکی    

 او ی رهی او فرو رفتھ بودم و خی ربع بود کھ من در شوک حرفھاکی...مانده بود 
 یکھ برا.بودم 

 
 ...  بودی رھام ساعت ھا ھم وقت کمیھضم حرفھا    
 

 ی مرد محکم اھل درد ودل نبود ،نمنی شد درد دل دانست کھ ای او را نمیحرف ھا    
 .  گذاشتی ترحم نمی برایی جاچی در ھمش ھی دل سوزاند کھ اخم ھاشیشد برا

 
 را شروع شیفقط گوش کن و قضاوت نکن حرفھا"  با جملھ ترمھ خواھشایوقت    

 توجھاتش ،من بھ ھر لی جواب سوالم بودم ،منتظر دونستن دلدنیکرد من منتظر شن
 یزیچ
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او گفت ... بدانم ھی او و ھاننی قراره از رابطھ شکل گرفتھ بنکھی کردم اال ایفکر م    

 درک آنچھ کھ گوش یو من گوش کردم ،گفت و من ناباور نگاھش کردم کھ مغزم برا
 میھا
 

 ....  دادی ارور مامی کرد پیممنتقل     
 

 کھ حضورش ستی نی ،اما اون کسادهیاز سر منم ز... خوبھ یلی خوبھ ،خھیھان-    
 ...  کردن من تشنھرابی سی ،وجودش بشھ آب برامیبشھ آرامش زندگ

 
 رهی گی رو راحت می کھ ھمھ چی ھیھان... خواد ی مھی کھ ھانستمی نیمنم اون کس    

  بھم سخت گرفتھ ،داره عذابی و زندگرمی گی رو سخت می کھ زنگیدر کنار من
 

 نی شناسمش کھ بدونم با بدتر از ایاما اون قدر م... کشھ ،خستھ شده ،کم آورده یم    
  کشھیھا ھم پاپس نم

 
 ...  کمترھی و ھانشتریمن ب... میما ھر دومون اشتباه کرد    

 
 بھ استاد و نمید... دمی دنمونی بی جدیطھ  رابھی جادی ای رو براھی ھانلیمن تما    

 نسبت بھ ھی ھانلی اومد کھ بتونم بھ تمای اونقدر در نظرم کافھیخوب بودن خود ھان
 خودم

 
 ... جواب بدم    

 
 ھم آدم ھی کردم ،ھانی فکر می طورنیمن آدم عاشق شدن نبودم ،حداقل اون روز ا    

  تفاھمنی ھمدیو شا... ده ی طرز فکر ادامھ منیعاشق شدن نبود و ھنوز ھم با ھم
 

 ... می مکمل ھم باشمی تونی رسوند کھ مجھی نتنی بود کھ ما رو بھ انمونیب    
 

 رو بھ ای خواد دنیاما دلم م. ھم متنفرم یی ،از مظلوم نماستمی نیترمھ من آدم مظلوم    
 وست نداشتھ تونھ من رو دی اما نمستی عاشقم نگھی مھی ھانی وقتزمیھم بر

 
 راه نی ای مسئلھ تونی دونم با علم بھ ای چون خودم خوب می خواد بگینم...باشھ     

  عاشقانھقی رابطھ عمھی دونم کھ چقدر بھ یپا جلو گذاشتم اما امروز فقط خودم م
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 ... دارمازین    
 

 نسبت بھ ی کششچی خودم ھی توی باشھ وقتای روز دننیدوست دارم امروز آخر    
  اگھ در ظاھری ھرز رفتنم بذاره حتی رو بھ پای سردنی ندارم و مسلمھ کھ اون اھیھان
 

 ...  نکنھی اھی نزنھ و گالیحرف    
 

 کشونن من ی میکھ ھر کدوم بھ طرف...منھ بلند پرواز تو کار دلم و وجدان موندم     
 ی پازل زندگدنی چی ،االن براستی کھ ادعا دارم کھ نتونستن تو کارم نیو من...رو 

 خودم
 

 .... ناتوانم" واقعا    
 

 یول... کھ اسمش بھ نامم خورده ھیدر کنارم دختر.  شیمن نھ راه پس دارم نھ راه پ    
  کدوم نھ جراتچیھ...ازش سردم ...از دستم خستھ است ...نھ عاشقشم نھ عاشقمھ 

 
 ... ع کردن اون رو و نھ توان قطمی رابطھ رو دارنی کردن ایجد    

 
 بھ ناروی مغزت ھست کھ چرا دارم ای عالمت سوال بزرگ توھی دونم کھ االن یم    

 تونھ من داغون رو نابود کنھ ی کھ میزی رو بدون االن اون چنیاما ا... گم یتو م
 ..قضاوت تو

 
 را نسبت بھ می نکردم تا در اون حس ھمدرددای پی کلمھ اچیرھام ساکت شد و من ھ    

 ...  کھ بھ اشتباه سر راه ھم قرار گرفتھ اند نشان دھمی دو آدمنیا
 

 نگاھش ھم یحت... کند ی نمی حرکتچیھ... گذارم ی مشی بازویدستم را آرام بر رو    
 ...  خوردی عکس آقا جون تکان نمیاز رو

 
 خوشبخت ی برایی ھردوتون بھ تنھانکھیا... ھر دوتون یرھام من متاسفم برا-    

 .... دی ھم ھستیادی کھ زی نھ تنھا کافگھی نفر دکیکردن 
 

 ...  کنم کھ من حق قضاوت کردن ندارمیمن در مورد تو بد قضاوت نم    
 

 دونم کھ تمام ی رو خوب منی امی تجربگی و بمی کم سن و سالیاما رھام من با ھمھ     
  کنھی متی شما کفای ھر دو تایخوب... شھ ی با عشق شروع نمای دنیقصھ ھا
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 ی قصھ باش من مطمئنم کھ اتفاق ھانیتو شروع کننده ا... شروع خوب ھی یبرا    

 ...  افتادنی شن برای قدم مشیخوب خودشون پ
 

 حرارت بدنش ی کردم و باال رفتن درجھ شتری بشی بازویفشار دستانم را بر رو    
 ...  کنمی رنگ جذبش حس می سورمھ اشرتی تیرا از رو

 
 ای بگذارم ھی گرم شدن قلبش نسبت بھ ھانی بدنش را بھ پای توانم گرمای دانم مینم    
 نھ ؟

 
 ...  شودیکھ اگر بشود چھ م    

 
 نکھیبا اعتماد بھ ا... رمی گیدر کنارش قرار م" قای کشم و دقی خودم را جلو میکم    

 شی بازوی خطر دستم را از روی من است و بی زندگی مرد جز معدود مرد ھانیا
 

 زده اش از رونی حد بنی کنم چشمان تا آخری دارم و دور شانھ اش حلقھ میبر م    
 یلونی بھ قدر اپسشی چرخد اما خود خشک شده اش از جایشوک رفتارم بھ سمتم م

 
 ...  خوردیتکان نم    

 
 دارم و سرم ی بھت زده اش را در حد لبخند نگھ می از چھره ی ناشیو من خنده     

  را از سفت شدننیتمام بدنش منقبض شده ،ا... گذارم ی شانھ اش میرا آرام بر رو
 

 ی اعتماد مایلی از بابا و اری غی بار بھ مردنی اولی کنم ،و من برایشانھ اش حس م    
 ...  مرد خود را بھ من ثابت کردهنیکنم کھ ا

 
 و یای در بی از حس و حال عاشقکمی شھیم... ی فکر کنگھی جوره دھی شھیرھام م-    

  رو کمرنگزای چیلی کھ اونقدر خوب ھست کھ حضورش نبود خی فک کنی اھیبھ ھان
 

 دهی کھ خدا محض نمونھ آفردی ھستیی از اون آدمھاھیرھام تو و ھان... کنھ یم    
 رو داشتھ ای زن و شوھر دننی تری رکورد دوست داشتننی تونیشما در کنار ھم م...

 نیباش
 

صورتش در مقابل صورتم است و نگاھش چرخان بر . چر خانم یصورتم را م    
 ...  آنی تمام اجزایرو
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 دهی من فھمی از حرفھایزیچ" رھام اصال... نی داغ است و سنگشینفس ھا    

 دانم کھ افکار یم...  غرض بودنشان ی با تمام بی حتستی نندمی حالتش خوشارییتغ...؟
 در
 

 اما افسوس کھ رمی کنم از او فاصلھ بگی می فکر سعنیھمش کالفھ اش کرده با ا    
 ...  شده بودری دیک
 

 :  تنم را لرزاند و نگاھم را چرخاندیی آشنایصدا    
 

اراده ... دارم ی من اتاق خالنی بھ کارتون برسنی تونی و نمنی معذبینجوریاگھ ا-    
  بدم خدمتتوننیکن
 

 ی سرخ و فکی ،صورتبی در جی بود ،با دستانستادهی امانیرو بھ رو" قایماھان دق    
  عمق فاجعھ نبود چرا کھ بانیاما ا...کھ ھر لحظھ احتمال خرد شدن آن وجود داشت 

 
  بودرهی بھ ما خسی خی سرخ و صورتی با چشمانی دخترادی نھ چندان زیفاصلھ ا    

 
     
 از یی لبش فشردم ،صورتش از درد جمع شد اما صدایدستمال مرطوب را گوشھ     

 . دھانش خارج نشد
 

 ....  کرده بودتی سرامی اشک بھ لب ھایشور    
 

 نھ چندان کم ی زخم ھا و کمبود ھارینگاه او بھ چشمان من بود و نگاه من درگ    
 ... صورتش

 
 بدون تی ما در آن وضعدنیھ بالفاصلھ بعد د بود کی ماھانیی زخم ھا ھنرنمانیا    

 رفع اتھام ی حملھ ور شده بود کھ برای از جانب من بھ سمت رھامیحی توضچیقبول ھ
 از
 

 سر و گردن بلندترش از کی بر زبان آورده بود و نھ با وجود اندام یخود نھ کالم    
 ...  بر دفاع از خود انجام داده بودی مبنی حرکتچیماھان ھ
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 بود با باز شدن دھانم بھ ی صورتم جاری کھ بر رویقطره اشک فرصت طلب    
 شدن ری کھ با سرازینی اعتنا بھ آن با وجود بغض سنگیسرعت راه گرفت و من ب

 میاشک ھا
 

 : دمی شد نالی آن کم نمینیھم از سنگ    
 

 رھام-    
 

 یجانمش آرام بود و ب. نداشت ی صورتش با حال و روزش ھم خوانیلبخند رو    
 ....  من پر از عذاب وجدانی بود و مسکن برانی بھ شدت دل نشیول...حال 

 
 یاما خدا م... بودم دهی کھ نا سزا نشنیمن... بودم فتادهی مشت و لگد نری کھ زیمن    

  مشت وی و متھم کننده بود کھ من آرزوزی آمری آنقدر تحقھیدانست کھ نگاه ھان
 

 ...  ماھان رو بکنمید ھالگ    
 

 گذاشتم و از جمع شدن شی ابروی خراش باالی بر رویگری دزیدستمال تم    
 فکر بود نھ رھام ی صورت من بی بر روشانی زخم ھا جانیصورتش دل لرزاندم کھ ا

 ....  گناهیب
 

 لباس ی قھی آورده بود و با گرفتن ورشی بھ سمتمان دنمانیماھان بالفاصلھ بعد از د    
  از جابلند شد دری مقاومتچی ھیرھام ب... کرده بود ستادنیرھام او را مجبور بھ ا

 
 ی فوران ماھانی کارش برانی فرستاد و ھمی با دستش مرا بھ پشت خود مکھیحال    

 ...  بودی از آتشفشان بود کافیکھ کوھ
 

 نتوانست مانع ھی من و ھق ھق ھانی ھاغی چشم رھام فرود آمد ،جیمشت اول پا    
 . کار ماھان شود

 
 ی کشتھ مای کشت ی مای بود کھ ی غرانریش. نبود یشگی مرد خروشان ماھان ھمنیا    
  بھ اسم دفاع از خود وجود نداشت کھ او خود حکمیزی مرد چنیدر دادگاه ا...شد 

 
 ...  آن بھ شدت عجول بودیکرده بود و در اجرا    
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نھ من آدم ساکت ماندن نبودم ...ر چانھ رھام فرود امد  رحمانھ تر بی بیمشت بعد    
 ...  گناھم باشمی بھ متھم بی انداختم بلکھ کمکنشانی تاب خودم را بیب...
 

 دست رھام شد و ری اسمی ماھان ،بازوی نھیپشتم بھ رھام بود و دو دستم بھ سمت س    
 :  شددهی اوضاع آشفتھ شننی بار در انی اولی محکمش برایصدا

 
 ... می کنی مشکل ما ست وخودمون ھم حلش منیا...ترمھ برو کنار ،دخالت نکن -    

 
 ی می مشکل بھ از دست رفتن رھام منتھنی گرفتم کھ حل کردن ادهی و نشندمیمن شن    
 شد
 

 من دی ،اجازه بددی کنی بد قضاوت مدیدار... دی لحظھ گوش کنھیآقا ماھان ترو خدا -    
  بدمحیتوض

 
 مشت شده اش ی کھ ھر لحظھ احتمال پاره شدنش بود دست ھایان با رگ گردنماھ    

 : دی پرت کرد و غرنییرا با حرص بھ سمت پا
 

 نی اومد ای مظلومت نمی افھی ،بھ قدمی رو دشی االن عملنیچرا حرف ؟من ھم-    
 یایراستش رو بگو از پس دو نفرم ھم زمان بر م...  ی پا بدعی سرنقدریا... یکاره باش

 ؟
 

 ... تیمطمئن باش راض. ؟من مثل خودت کار کشتھ ام ھینظرت در مورد من چ    
 

 نی زمی صورتش فرود آمد آنقدر با قدرت بود کھ ماھان بر روی کھ بر رویمشت    
 را از کرده و ی گناھی کھ ھر گناه کار و بی وحشتناکیپرت شود و رھام با چھره 

 نکرده اش
 

 .  اش نشستنھی سی کرد بر روی ممانیپش    
 

 خارج شده بود و ضرباتش یرفتار رھام از حالت عاد. افتادم نی زمیبا زانو رو    
 چی و ھدمی دیو من م... دست خودش بدھد و ھم ماھان یآنقدر قدرت داشت کھ ھم کار

 
 .  کردمی نمیکار    
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 بودند ی لشگر کافیاھی سکی حضور در ی کھ دورمان جمع شده بودند برایمردم    
 ...  داشتی جدا کردنشان بر نمی برای از آنھا قدمیکی یاما حت

 
 ی توانستم کاری گوشم گذاشتم و چشمانم را بستم حاال کھ نمی را بر رومیدست ھا    

 .  و نشنومنمیکنم ھمان بھتر کھ نب
 

 کھ بھ شانھ ام داده شد چشمانم را باز کرد و ی دانم چقدر زمان گذشت اما تکانینم    
 .  ماندرهی خمی روبھ روی اب معدنشھی شینگاھم بر رو

 
 ی کھ می لرزی میاونقدر دار.  ذره آب بخور ھی ایب.خانم از ھم جداشون کردن -    

 . یترسم سکتھ کن
 

 ھیل بق کنار دستم انداختم وبا گرداندن چشمانم بھ دنبای زن چادری بر روینگاھ    
 . گشتم

 
 یکی.  نشستھ بود ی داده بر درختھی نبود ،اما رھام تکھی از ماھان و ھانی اثرچیھ    

 از یکی. گذاشتھ بود نی زمی را عمود بر رویگری را دراز کرده بود و دشیاز پاھا
 شیدستھا

 
 مرتبش شھی ھمی افتاده بود و موھانیی گذاشتھ بود ، سرش پاشی ھمان پایرا بر رو    

 ....  بودندختھی ریشانی پیبر رو
 

 از سر ای کمک بھ حال خرابش و ی برادمی دورش را گرفتھ بودند ،نفھمیچند نفر    
 ... یکنجکاو

 
 کوچک ی آب و گفتن تشکریدست زن کنار دستم را کنار زدم و بدون گرفتن بطر    

 ....  ادب بودن بودی مسئلھ در نظرم مبادنی از جا بلند شدم کھ االن کوچکتریبھ سخت
 

 کتک خورد بودند و جان از تن گری لرزان بھ سمت رھام رفتم ،دو نفر دیبا قدم ھا    
 ! من رفتھ بود

 
دستش را پاسخ دادم .دستش را بھ دراز کرد .حضورم را حس کرد . دمیکنارش رس    

 .  دو زانو نشستمیودر کنارش بر رو
 

 ...  سوال بودی خودم ھم جایودم؟برا ھمھ اشک را از کجا آورده بنیمن ا    
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 !!!!  بشھی جورنی خواستم ایبھ خدا نم-    

 
 ...  اش فشردنھی سیدست آزادش را دور شانھ ام حلقھ کرد و سرم را بر رو    

 
 کند ؟مھم بود کھ کھ مردم سی شرت پاره اش را خی من تیمھم بود کھ اشک ھا    

 یسوژه " خودشان کرده بودند و احتماالحیدور و برمان حال خراب مارا زنگ تفر
 یحر فھا

 
  شام ؟زیامشبشان بر سر م    

 
 رھام را دوباره بر ی زندگی بند زده ینیمھم بود کھ من نا خواستھ چ"  حتمانیاما ا    
 .  زدی بوسھ ممی موھای بر روخی توبی بودم و او بزرگوارانھ بھ جادهی کوبنیزم
 

 با دایآ. چرخاند از آشپز خانھ خارج شد ی موانی قاشق را درون لکھی در حالرایالم    
  ارسالن رای عصبی نگران قدم ھای مبل نشستھ بود و با نگاھی بر رودهی پریرنگ

 
 ...  کردینگاه م    

 
 ...  کردکی نزدشی را بھ لب ھاوانی نشست و لدای در کنار آرایالم    

 
 ھمھ خود نیآخھ با ا... نین خودتون رو کرد بخور ،شما زن و شوھر قصد جودایآ-    

 !  شھی حل نمیزی کھ چیخور
 

 یزی گفتن چی را براشیلب ھا. انداخت رای و نگاھش را بھ المستادیارسالن در جا ا    
  در پشت کمر بھشیباز کرد اما بالفاصلھ منصرف شد و با قفل کردن دست ھا

 
 ... دموی ساعت طول و عرض اتاق را پکی نیروال ا    

 
 و دای آرام کردن آی برای کھ گاھرایجز الم. بر سالن خانھ حاکم بود یجو بد    

  را نداشتنی سکوت سنگنی کس قصد شکستن اچی اورد ھی بر زبان میارسالن کالم
... 
 

 اقا با بستن ی آقا چرخاندو علی کمک گرفتن بھ سمت علی نگاھش را بھ معنرایالم    
 .... چشمانش او را بھ آرامش دعوت کرد
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 دخالت در امور ی برایلی تمانی اش کھ کوچکتری باطنلی آقا برخالف میعل    

 ستادیدر مقابلش ا" قای نداشت از جا بلند شد و بھ سمت ارسالن رفت ،دقگرانی دیزندگ
 و
 

 ...  اش شدی عصبیمانع از قدم زدن ھا    
 

 ارسالن ی اقا دستش را بر شانھ یعل. کالفھ اش را بھ او دوخت ارسالن نگاه    
 : گذاشت

 
 کم ھی... یاری ی ھمھ حرص خوردن خودت رو از پا در منیبا ا... مرد نی بشایب-    

 ی بھ افکارت نظم بدکمی ی بتوننکھی انی خانم و ھمدایآرامش داشتھ باش ھم بھ خاطر آ
 و
 

 ... یری مشکل بگنی حل ای درست برامی تصمھی    
 

 : ارسالن کالفھ سر تکان داد    
 

 ستی نالشمی خنی نگاه بھش بنداز عھی ؟تو ی جان ؟تو بگو چھ جوری علیچھ جور-    
... 
 

 یھر چ... کھ با اون سر و و ضع و صورت داغون اومد خونھ شی ھفتھ پھیاون از     
  ،سم گفتم با ھم بودنخواستم از ترمھ بپر... و بس میدی شد سکوت شنی چمیدیپرس

 
از " قایدق... کردم رهیاون خبر داره چنان جوش اورد کھ گفتم نکنھ گناه کب" حتما    

 دونم ی نمھی اونجاست با ھی چرا ھاندمی رفتھ خونھ ماھان ،ازش پرسھیھمون روز ھان
 خودش

 
 .... رو راحت کرد    

 
 ...  از ده بار تلفنم رو جواب ندادشتریب...  بار ،نھ دوبار ھی ،نھ ھیزنگ زدم بھ ھان    

 
  ھم گفتم دخالت نکنھدایبھ آ.... شنی ھست خودشون خوب منشونی بیزی چھیگفتم     

 
 !  ندارهی نامزدنی ای بھ ادامھ یلی تماھی ھفتھ ماھان زنگ زده کھ ھانھیحاال بعد     
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 گھی حرف بزنم ،مھی با خود ھاندی باگمیم. از شازدتون بپرس گھی گم چرا؟میم    

 نسبتتون باھاش ؟؟؟؟؟
 

 :  زدادیارسالن دستش را بھ سمت رھام دراز کرد و فر    
 

 با ستی حاضر نھی کھ ھانی زدی ؟چھ گندی کار کردیرھام راستش رو بگو ،چ-    
 ی اورده واسھ رونی جوون تازه سر از تخم بھی کدوممون روبھ رو بشھ ؟کھ چیھ

 حرف زدن
 

 ،تو نیستی ھم نی کھی بده تامی بعد از دوسال پھی کنھ ؟کھ ھانفی تکلنیی تعھیمن با ھان    
 ی داشتنش رو نداراقتی خواستھ ،کھ تو لی کھ میستی نیزیاون چ

 
 آن صورت ی اقا از بلندی زد کھ علیادی ارسالن باالتر رفت و چنان فریصدا    

 : جمع کرد
 

 نی ناراحت نباشی ده از بھم خوردن نامزدی مغامی پھی کھ ھانی کردکاریرھام چ-    
  مونھی نمادشی تو ی نامھیھان"  سرتون چنان سرش گرمھ کھ اصالریآقا پسرتون ز

!!!! 
 

نذار فکر کنم ... نکن گای من رو نینجوری ای ؟ جواب بدی کردکاریھان چ    
 ....  گرمھگھی دی نفر تعھد داره سرش جاھی بھ کھیحرفاشون درستھ و پسر من در حال

 
 روبھ رو ی مبل نشستھ بود با نگاھش بھ مرد طوفان زده ی بر روکھیرھام در حال    
 ... و قانع کننده بدھدی جواب منطقکی مرد نی اھی دی دانست کھ بایم.... بود رهیخ
 

 ی برای داشت و نھ رھام قصددنی شنی برایاما در حال حاضر نھ ارسالن آرامش    
 ...  در جمعلشی دالانیدفاع از خود و ب

 
 جمع دو نفره در کی بھ لی جمع تبدنی شد کھ ای گفتھ می در حالدی ھا بایکھ گفتن    

  دلی ملقب بھ نام پدر بارھا و بارھا حرف ھاقی رفنیا... اتاق در بستھ شود کی
 

کھ پدر ھا ھم ... کرده بود شی بود و عاقالنھ ونھ فقط پدرانھ ھمراھدهیرھام را شن    
 .  کنندیاشتباه م
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 دهی کھ شنیندی نا خوشای در حال حاضر ارسالن با توجھ بھ حرف ھاتیاما عصبان    
 مرد بھ نی از ای بود و رھام ذره ایمنطق" رھام کامالی بودن حرف ھادهیبود و نشن

 خاطر
 

 ...  نبودری رفتنش دلگی طرفھ بھ قاضکیخروشش وبھ خاطر     
 

 ی آقا بر روی او با اصرار علکھی کرد در حالیرھام با نگاھش ارسالن را ھمراھ    
 . در دستانش قرار گرفترای توسط المی آب خنکوانی شدو بالفاصلھ لریمبل جاگ

 
 .  رفتن از خانھ از جا بلند شدرونیاز آرامش گرفتن پدرش آرام شد و بھ قصد ب    

 
 کجا؟-    

 
 : کالفھ چشمانش را بر ھم فشرد    

 
  کار دارمرونیب... نیاگھ اجازه بد-    

 
با ... سرکار ی دو سال من و پدرت رو گذاشتیچرا نر... رونیآره خوب برو ب-    

 ی بازنیحاال ھم کھ ا... ی نداشتن دختر مردم رو معطل خودت کردی آمادگیبھونھ 
 ! دیجد
 

 ...  کنمیمامان خواھش م-    
 

 تموم شد گھی ،اما دمیدی و ما رقصیدو سال تو زد... نھ گھی بار دنیشرمندتم ،ا-    
 دونم چھ ی اونجا ،نممی ری زنم بھ ماھان ،امشب ھممون می االن زنگ منیھم.

 یجور
 

 ی می عقد محضرھیآخر ھفتھ ... یاری ی و دل نامزدت رو بھ دست میریاما م    
 ... تونی سر زندگنی ری و بھ احترام آقاجون بدون جشن منیکن
 

 ...  شھی نمی کھ عملفی اما حھی قشنگیایرو-    
 

 :  آروم حرص زدشھی ھمیدایآ    
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 شد ی نمشی دو سال پدی نشدنش بود بای ،اگھ قرار بھ عملشھی می عملزمیچرا عز-    
 نھ حاال

 
  عقدی عروس و دوماد برالیتما"مثال... ھست طی شرای سرھیفکر کنم واسھ عقد -    

. 
 

 نداشتھ باشھ لی کنھ تمای مجایداماد ھم ب... از خداش بود شی ھفتھ پھیعروس کھ تا -    
  کردی کرد کھ تک و تنھا از دختر مردم خواستگاری می اون موقعدی فکرا رو بانی،ا
 

 ...  شدنھی قضنی اری آدم درگیو بلھ گرفت نھ حاال کھ کل    
 

مادرش امروز ... دی و دستش را پشت گوشش کشستادی خود ایرھام کالفھ در جا    
  نھ چندان در چار چوب ادبش آنقدر دری نبود تلفن ماھان و صحبت ھایشگی ھمیدایآ

 
 ...  آرام نشودی منطق و کالمچی داشتھ کھ با ھری اش تاثیختگیبھم ر    

 
 دو زانو نشست ،دستش را دو طرف ی بر روشی پای رفت و جلودای آیآرام بھ سو    

 : صورت مادرش قرار داد
 

 من رو ی من وقتزی ؟آخھ عزی کنی مینجوریا خودت ا بی چرا داری خانمدایآ-    
 دیآره حق با شماست با. می داره با ھم ادامھ بدیلی خوامش چھ دلی نمی خواد ،وقتینم
 

 گستی اما بھ خدا امروز ھم بھتر از دو سال دمیدی رسی مجھی نتنی بھ اشیدوسال پ    
. 
 

 من ی واسھ ی کنی فکر منیمن رو بب. می تمومش کنفتادهی ننمونی بیبذار تا اتفاق    
 یعذاب وجدان تلف شدن روز ھا! رفتھ می زندگی روزانیراحتھ ؟دو سال از بھتر

 خوب
 

 آقا یبدتر از ھمھ تصور خراب شدن وجھم جلو... رو ھم بھش اضافھ کن ھیھان    
 ونمی کلکسلی تکمیحال و روز خراب تو و بابا ھم برا... کابوس ھی برام شده دیمج
 ... ھیکاف
 

 ....  جلورمی کنم و می ،بھشون فکر منمی بی ھا رو منی ایمن ھمھ     
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 نی کوچکترھی رابطھ اگھ ھاننی غلط بودن ای خدا باز ھم با ھمھ یاما بھ خداوند    
 شی بھ نادرستنکھی با وجود ای ادامھ دادن داشتھ باشھ من تا تھش ھستم ،حتی برایلیتما
 

 ...  دارممانیا    
 

 دی اشکش فھمیری را رھام از آرام شدن چشمانش و سرازنی کرد ،اینی عقب نشدایآ    
: 
 

 چی وقت ھچیمن ھ! نی نداشتی وقت با ھم مشکلچی شد ؟شما کھ ھینجوریآخھ چرا ا-    
 !  شھ زبون زد خاص و عامی متونی کردم زندگیفکر م! دمی ندنتونی بیتنش

 
  ؟نیدیشماھا از کجا بھ کجا رس    

 
 ماه سرد شده ،نھ با تو با شی شھیھان! ستی ھفتھ نھی نی ای ھست واسھ یآخھ ھر چ    

 ... ھممون
 

 دنی رو بپرسم اما از ترس چسبشی ناراحتلی کنم ازش دلی ماه من دل دل مشیش    
 ده و تو سر باال یحاال ھم کھ اون جوابمون رو نم... کنم یانگ دخالت سکوت م

 جواب
 

 چشمام ی و دست رو دست بذارم تا جلونمی تونم بشیآخھ مگھ من م... ی دیم    
  خراب بشھ ؟تیزندگ

 
 : دی بوسی را آرام اما طوالنشیشانیپ. لبخند زد دای آیرھام بھ حس مادرانھ     

 
 ...  شھی درست می تازه داره ھمھ چی کنی می اشتباه میدار-    

 
 از خانھ ید شد و بدون نگاه کردن بھ کس حرف با سرعت از جا بلننیو با گفتن ا    

 ... خارج شد
 

 مورد نظرم پشت لپ تاب ی را باز کردم و با برداشتن پوشھ لی اول فایکشو    
 . نشستم

 
  ؟یترمھ امروز تا ساعت چند ھست-    
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 . دی و ھمکار ھم سن و سال و پر از شر و شورم پرسی سوال را الھام ھم اتاقنیا    
 

 کنم و بعد برم لی پرونده رو ھم تکمنی اونقدر ھستم کھ ای دونم ولینم...اوم -    
 . ی از ساعت ادارشتریاحتماال ب...
 

 ی بدی صداشھیخودکار از بر خورد با ش. پرت کرد زی میالھام خودکارش را رو    
 یژگیبھ قول خودش و. دختر پر سر و صدا بود نی ایمعموال تمام کار ھا.  کرد جادیا

 بزرگ
 

 پر ی و جمع ھای عالقھ اش بھ شلوغ کارنی ھمتی خانواده پر جمعکیشدن در     
 ... سر و صدا بود

 
 اش باشھ یی پسر دائسشیآدم ر.... واسھ خودت ی وارونھ ایای پا دنھیدختر تو -    

 نی ایاونم چ...  سھی رفتن اضافھ ھم وای آبری استفاده از بند پ و زی،اونوقت بھ جا
 پسر

 
 ... ییدا    

 
 ی زنی حرف میی موجود ماء وراھی انگار در مورد یی پسر دانی ای گی منیھمچ-    
... 
 

 کھ قدر نقل و نبات رو ی مونی می زبون بستھ مشھوروونی حھیبرو بابا تو مثل -    
 ...  دونھینم
 

 .  نگذاشتادشی زی در رویریچپ چپم تاث    
 

 !!!  تو بودمیترمھ من اگھ جا-    
 

 . یستیحاال کھ ن-    
 

 جون تو من رو بھ رای المنی ای جورھی شد ی اگھ میول. ستمی نی گیراست م-    
 .  دادمی رو بھ تو نشون می داریی قبول کنھ پسر دایفرزند خوندگ

 
  ؟ی کردی کار میچ" مثال-    
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 :  کردکی بارشیای فکر کردن بھ روینگاھش را بھ معن    
 

 تا ھر بار کھ زشی می ذاشتم روبروی کارم رو مزیم. کرد کارستون ی میکار-    
 فتھی خمار من بی کرد چشمش بھ چشمایسرش رو بلند م

 
 .  جملھ چشمانش را چپ کرد و مرا بھ خنده انداختنیو با گفتن ا    

 
 نداشتھ قھی"  مانتو بدوزن کھ اصالھی دادم برام یم...نخند ادامھ اش رو گوش کن -    

 ی ھم کھ نھ اونجوریچی ھیچی ھساینھ نھ وا... دمی پوشی نمیچی ھم ھرشیز...باشھ 
 

 دمی پوشی ست بنفش مامان مھی... امی حی کرد بیفکر م    
 

 !  دوست داره ؟نکنھ بنفش دوست نداشتھ باشھی چھ رنگی دونی ترمھ تو منمیبب    
 

 :  کردم گفتمی کھ بھ شدت خنده ام را کنترل میدر حال    
 

  اش رو بگوھیخب بق. دونم ینھ نم-    
 

 سال و مربوط جدهی ھری ش زھی اما شرمنده کھ بقی شھی خوشت اومد ،دنبال بقھیچ-    
 بھ من و رھام جون

 
 رفتن رونی از بیری جلوگی و مسخره ادا کرد کھ من براظیو جون رو اونقدر غل    

 ... ندم دست دھان را پوشاکی خنده ھام با یصدا
 

 بھ چھره اش داد کھ من با خودم فکر کردم اگر ینیو بعد چنان حالت غمگ    
 استعداد پر از نی المشانی نقش اول فی شک برای بودند بنجای معروف ایکارگردان ھا

 یلودگ
 

 ....  دادندیرا از دست نم    
 

 .  کردمی دختر گذشت زمان را حس نمنیمن با حضور ا    
 

 دختر وجود نداشت اما زبانش مدام در حال نی ای در کار ھای بھ اسم کم کاریزیچ    
 ... می بود کھ ما در آن مشغول بودی بخشی و تمام نشدنادی زیغر زدن بابت کار ھا
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 ....  بودمدهی رسی زرگری دعوای الھام بھ معنضی ضد ونقیو من از رفتار ھا    
 

 .  شدانی در چارچوب در نمانی امی بھ در اتاق خورد و چھره یتقھ ا    
 

 ...  دور نماندنیناخوداگاه دستم بھ سمت مقنعھ ام رفت کھ از نگاه ام    
 

 کھ من را ھم حساس یی ھاتی حساسنیخودم از کارم شرمنده شدم و رھام را بابت ا    
 ... کرده بود لعنت کردم

 
 بھ حساس بودن آن دیتاک درون دستش را بھ سمت الھام گرفت و با ی پرونده نیام    

 .  در مورد آن سفارش کردشتریبھ دقت ب
 

 من قصد خارج شدن از اتاق را داشت کھ الھام با ی بر روییو بعد با نگاه گذرا    
 ... توجھش را جلب کرد)) لحظھ ھی راد یآقا((گفتن

 
  رد کنم ؟ی فردا مرخصی من براشھی مدیببخش-    

 
 :  نشستنی امی لب ھای لبخند بر روکی ازینقش کمرنگ    

 
  زن برادرتون صاحب فرزند شدن ؟ای کدوم خواھر نباری ؟ایدیچطور خانم سع-    

 
 . پدرم عمل پروستات دارن. کدوم چیھ-    

 
 را نی امی کھی بھ شدت گاز گرفتم و الھام را لعنت کردم کھ تدنی نخندیلبم را برا    
 . د پاسخ داده بوی بد تری کھیبا ت
 

 : اوردی جواب دندان شکن را نداشت اما کم ھم ننی انتظار انیام    
 

 ھمراه مرد ھست نھ زن ھی بھ ازی عمل ننی بعد ای من فکر کنم برای،ول"جدا-    
  کھ ؟دی،متوجھ ھست

 
 از یری جلوگی را سرخ کرد ،و من برامانی اش صورت ھر دوی پر معنیجملھ     

 : دمی پرسیھر تنش
 

  دارند ؟فی معتمد اتاقشون تشری راد ،آقای آقادیببخش-    
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 خودم ی خواستھ نیا... نشست نی و سنگبی معتمد در ذھن خودم غری آقایکلمھ     

 طی محنی من و رھام در انی بودن روابط بیکھ رسم. کردم ی بھ ان عادت مدیبود و با
 

 ...  رفتار ممکن بودنی تریمنطق    
 

 شدم و با ی بھ اتاقش خوانده ممی تلفن مستققی بار من از طرکی ی اگر روزیحت    
 فنجان قھوه و رد و بدل شدن چند جملھ کوتاه کی خوردن تی کار و با واقعیبھانھ 

 یبرا
 

 شدم و او ھمان رھام پر از احساس ی میشگی ھمی من ھمان ترمھ قھیچند دق    
 ...  بوددی جدطی محنی نشدنم در اتی اذی حتزی کھ حواسش بھ ھمھ چتیمسئول

 
 ری دارش بھ زیسرم را از نگاه معن. چشمانم نشست ی با مکث رونیچشمان ام    

  بر عوض کردن جو متشنج اتاقی شکل ممکن سعنیکھ من بھ واضح تر...انداختم 
 

 . داشتم    
 

 مرد نیھ اک... ساده و کوتاه است ری بلھ و خکی کردم کھ جواب سوالم یو اشتباه م    
  و سھ سالھ امستی بود کھ من در مدت عمر بی مردنی تررکی و زنینا شناختھ تر

 
 ... با او برخورد داشتم    

 
شما کھ بھتر ... نھ من یی معتمد رو ازش گرفت خود شمای سراغ آقادی کھ بایاون-    

 . نی دونی رو ماستی ری کاری شرکت برنامھ یاز منش
 

 .  با سوال الھام ھم زمان شدخارج شدنش از اتاق    
 

  بود ترمھ ؟یمنظورش چ-    
 

 ی قشنگزیچ"  اصالنی امیمفھوم نھفتھ در جملھ .در سکوت بھ الھام نگاه کردم     
 یری جلوگی کھ برای کرد ؟منی مرد در مورد رابطھ من و رھام چھ فکر منیا.نبود 

 از ھر
 



 189 

 رھام را قبول نکرده بودم حاال بھ یشنھادی پی سمت ھانی باال تری و اتھامعھیشا    
  نام ھا بروم ؟نی و امنی امی بار طعنھ ھاری زدی جرم بانیکدام

 
کھ ... و راحت شده ی دم دستیادی روز ھا تھمت زدن و انگ چسباندن زنیانگار ا    

 ...  ام ھضم نکردمدهی راکھ از زبان ماھان شنییمن ھنوز حرفھا
 

 .  افکار در ھمم را کنار زدلی موبای گوشکی زنگ کالسیصدا    
 

 را دمی تردایتالی ای و نا آشنا بود وکد سھ رقمی طوالنیادی زی گوشی رویشماره     
 دستم بھ کنترل عقلم نبود کھ قسمت سبز رنگ. کرد ی مشتری جواب دادن بیبرا
 

 .  صفحھ را لمس کردیرو    
 

 دییبفرما-    
 

    
 

 دییبفرما...الو -    
 

 ترو خدا قطع نکن ترمھ.... ایمی ؟منم کیخودت...ترمھ ...ترمھ -    
 

 نی دستانم سر خورد و با زمانی از میگوش. لرزاند ی بعد سالھا تن مشیصدا    
 ...  رفتیخوردن ھر تکھ اش بھ طرف

 
 ...  شدن چشمانماهی و سدمی شدن وزنم را فھمنیسنگ    

 
  مطلقیاھی بود کھ درک کردم و بعد سیزیچ نی الھام آخری ترمھ گفتن ھایصدا    
... 
 

    
 بند آمد و ی لحظھ اینفس ترمھ برا. دی آب را ناغافل بھ صورتش پاشوانی لیجھان    

  از آبی من با سطلینفس حبس شده "امامطمئنا... پرتاب شد رونیبعد با شدت بھ ب
 

 .  شدیھم آزاد نم    
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 بھ یناباور وعصبان.در آمدن با شدت باز شد  در اتاقم بدون بھ صدا شی ربع پکی    
 ی برای مھلتیچون جھان... نکردم دای اعتراض پی برای فرصتیسر بلند کردم ول

 واکنش
 

 ... دادن بھ من نداد    
 

 !  کھ حالشون بد شدهنیمثل ا... ی اتاق خانم تداعنیای لحظھ بھی معتمد یآقا-    
 

 .  جملھ اش پرداختی معنی ھی خشک شد و مغزم بھ تجزی جھانینگاھم بر رو    
 

 من بود ی زندگی دوختھ شده بھ لحظھ ھای ھمان ترمھ ی جھانی برایخانم تداع    
  حالشون بده فعل کدام فاعل بود ؟ی جملھ معلوم بود اما جملھ نی ایمعن.
 

  ترمھ بود ؟ی کھ تنھا فاعل جملھ جھانیوقت    
 

 گردانم از پشت ی بود کھ صندلی آنقدر با سرعت و ناگھانیصندل یبلند شدنم از رو    
  با سرعت بھمیشگی ھمژی حفظ پرستای بد آن وی توجھ بھ صدایبرگشت و من ب

 
 .... دمیسمت اتاق او دو    

 
 یبر رو" قای ترمھ قرار داده بود و دقی صندلی دستھ ی دستش را رونیام    

دھانش را پوشانده بود و با وحشت بھ ترمھ  با دودست یدیصورتش خم شده بود و سع
 .  بودرهیخ
 

 بود،اما وجود می تمام آشفتگھی تخلی برای خوبلی بھ ترمھ دلنی از حد امشی بیکینزد    
  زد حسی تو ذوق میادی آن زیدی کھ سفیی بستھ و لبھایخود ترمھ با چشمان

 
 .  بر رگ گردن بر امده امیحت...ترس را بر تمام حس ھا غالب کرد     

 
  وحشت زدهیدی بود اما سوالم از سعی صندلی ھوش روی بی ترمھ ینگاھم بر رو    

: 
 

  شده ؟یچ-    
 

 . یی بلند بود و لحنم بدتر از باز جویادی زمیدست خودم نبود کھ صدا    
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 داد  کھ جوابنیھم.تلفن ترمھ زنگ خورد . معتمدی شد اقای دونم چیبھ خدا نم-    

 نی اتاقمون بودن بھ محض اکی راد نزدیآقا... از دستش افتاد و از حال رفت یگوش
 کھ
 

 دست بلند کردن و گذاشتن یترمھ رو رو.  اومدن تو اتاق دنی من رو شنیصدا    
 بھ شما می مجبور شدنی ،بھ خاطر ھمومدی کردن بھ ھوش نی کاناپھ اما ھر کاریرو

 خبر
 

 . میبد    
 

  کردی از حدش داشت از کنترل خارجم مشی بحاتیتوض. شد ی خفھ میدیکاش سع    
. 
 

 کی لختش ی شانھ اش خم شده بود و موھایسرش بر رو.  تر شدم کیبھ ترمھ نزد    
 . طرف صورتش را پوشانده بود

 
 را نینگاه ام... دست بلند کردمی را کنار زدم و ترمھ را رونیبدون تذکر با بدنم ام    
 :  گرفتم و بھ سرعت بھ سمت اتاق خودم رفتمدهیناد
 

 ... نیاری بوانی لھی کردن گای نی بھ جایخانم جھان-    
 

 : با دستم صورتش را تکان دادم... کاناپھ خواباندم یترمھ را رو    
 

 ترمھ-    
 

 :  صورتش را تکان دادمیشتری مالحظھ ام کرد وبا سرعت بیجواب نداشتنش ب    
 

 ترمھ...ترمھ ... خدا ای ؟ی شنویصدام رو م...ترمھ -    
 

 آب باال سرم وانی لکی کھ با ی جھانیصدا... ادی ی بھ ھوش نمی جورنی انیبلند ش    
 :  بود تکانم دادستادهیا

 
 :  زدمادیو من بھ دنبال بھانھ فر    
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 حال و ینی بی ؟نمی کنکاری چی خوای آب موانی لھیزنگ بزن اورژانس با -    
 روزش رو ؟

 
 خودم در خواست شی پی اقھی کھ دقدی منطق بگوی جرات داشت بھ من بیو چھ کس    

 آب کردم
 

 ترمھ نشست ، مشتش را از آب پر کرد ی پانیی من پاادی توجھ بھ فری بیجھان    
 بند آمد و بعد بھ شدت بھ ی لحظھ اینفس ترمھ برا. دی باره بھ صورت ترمھ پاشکیو
 رونیب
 
 ... پرت شد    
 

 با گرفتن چانھ یاما جھان. ھم افتاد ی باز شد و دوباره روی لحظھ ایچشمانش برا    
 ... اش و تکان دادن آن مانع از بستھ ماندن چشمانش شد

 
نذار چشمات بستھ ...آھان خوبھ ... ،ترمھ جون ،چشمات رو باز کن یخانم تداع-    

 بشھ خوب
 

چند . صورت من نگھ داشت ی برداشت وبر روی جھانیترمھ چشمانش را از رو    
 . من برداردی کھ نگاھش را از رونیبار پلک زد بدون ا

 
 یآرام وب. در تعجب بود ی را خوب درک نکرده و از رفتار جھانتشیھنوز موقع    

 حال لب زد
 

  شده ؟یرھام چ-    
 

 .... ی شده کھ من رو نصف جون کردیتو بگو چ    
 

 در سکوت گذشت ،دستش را بلند کرد و بر یکم... رینگاھش مات شد و ذھنش درگ    
 .  دھانش گذاشتیرو
 

 :  دھانش برداشتم و در دست خودم نگھ داشتمیکالفھ دستش را از رو    
 

 نفس نی با دستت راه ھمی دارومدهیھنوز نفست درست باال ن. انصاف ینکن ب-    
 ؟ ی بندی رو ھم ممھینصفھ و ن
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 ما نی مشکوک بھ حال خراب تر من نسبت بھ حال ترمھ بی دانستم کھ نگاه جھانیم    

  کردی را حساس می ترمھ ھر بچھ ای من روتی ھمھ حساسنیا. چرخد یم
 

 .. زی زنانھ و تی با آن شمھ یچھ برسد بھ جھان    
 

ند اما دست  دختر قرار بود من را جان بھ سر کنیکھ ا... از ترمھ ری بھ غیھرکس    
 ... از سر سکھ کج خود برندارد

 
 ممنون از کمکتون... دی ببرفی تشردی تونی شما میخانم جھان-    

 
 کردم و او با مکث اما در سکوت از اتاق انی بی جملھ را بدون نگاه بھ جھاننیا    

 . خارج شد ودر را بست
 
 

 . نمی خوام بشیرھام م-    
 

 را المی خی کمنیحالش بھتر بود و ا" ظاھرا.  ندی کمکش کردم کھ بشی حرفچی ھیب    
 .  دانستمی حال خراب ترمھ را نملی کھ من ھنوز دلیاما فقط کم... کرد یراحت م

 
 میقرار نبود با کالفگ. کردم بھ افکارم نظم دھم ی ھمان کاناپھ نشستم و سعیبر رو    

 ینگاه ترمھ بر رو. جا بھ جا شدم میجا در یکم....حال رو بھ بھبودش را خراب کنم 
 ...  جا بودنی از اری غییافکارش جا"  ثابت شده بود و مطمئنازیم
 

 ترمھ-:  زدم شیآرام صدا    
 

 در سکوت...نگاھم کرد     
 

  ؟میحرف بزن-    
 

 : دی زد کھ نگاه دزدیموضوع صحبت را حدس م" احتماال    
 

  ؟یدر مورد چ-    
 

 ...  حال و روز تو شدهنی کھ باعث ایزیھمون چدر مورد -    
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 تی بگم اما واقعدی ؟نبای شدینجوری کھ ایدی شنی بود ؟چیاون تلفن از طرف ک-    
 بی عجیعکس العمل ھا... دمی دادی متعارف زری غی مدت ازت رفتارانیکھ من ا

 ،اما قبول ی دادیحی و نھ تو توضدمی پرسیزی مدت نھ من چنیخب ا.... ی داشتیلیخ
 کھ ستی نیزی حال و روز تو چنی ،اھ ممکنیی جاھی تا دنیکن سکوت کردن و نپرس

 ... من بتونم راحت از کنارش بگذرم
 

 از مقنعھ اش کنترل کند رونی بی اش را با داخل بردن موھای کرد آشفتگی میسع    
 کنترل یت از آن بود کھ بھ راحشتری بشی پاھای،اما لرزش دستان و تکان دادن عصب

 شود
 

 من بھ ی باعث شد کھ فکر کنیچ... بھ اون تلفن نداشت یبد شدن حال من ربط-    
  تلفن از حال رفتم ؟ھیخاطر 

 
 ی حرفا از سر خودت واکننی من رو با ای تونی می باعث شده کھ تو فکر کنیچ-    

 از شروع و عالئم بد شدن ی اثرچی اون موقع ھی ساعت قبل اتاق من بودکی؟تو 
  ؟؟؟ی بشھوشی ساعت اون قدر حالت بد شده کھ بکی در عرض یعنی...حالت نبود 

 
  پنھان کندی نگاھش را با لحن طلبکاردهی کرد حالت ترسیسع.سرش را باال آورد     

: 
 

 نی ای گی میتو چ!من حالم بد شده ،بھ خاطر اون تلفن ھم بد شده " آره اصال-    
 ھی"  شده ؟خواھشاداشی و سھ سال پستی کھ بعد بیی پسر داھی از شتریھ بوسط ؟مگ

 روزا خودت نیانگار ا... شتری بمون نھ بیی در حق من بکن در حد ھمون پسر دایلطف
 ی بد شده بود ؟از حال رفتھ بودم ؟خوب زنگ ممحال! ی داره مناریھم باورت شده اخت

 ی کردی ھارو از حقوقم کم منھیم تمام ھزبعد ھ. مارستانی ببرتم بادی اورژانس بیزد
 ی طورنی ،کھ ای کاسھ داغ تر از آش کھ حاال خودت رو محق بدونی گفتھ بود بشیک!

  ؟یمن رو باز خواست کن
 

 یتپش ھا. فھمم ی سرعت خون در بدنم را مشی افزای و واضحیبھ طور ناگھان    
 چند جملھ نیھم. شوند ی نوبت جا بھ جا متی رعای بمی کند و نفس ھایقلبم کوالک م

و ... آرام بودنم کرده بودم نابود شود و بھ ھوا برود ی را کھ برای بود تا تمام تالشیکاف
 ...انمی مرد اماده طغکیمن 
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 زند و با وحشت منتظر ی چشماش دو دو مانیترس در م... ندی بی حالتم را مرییتغ    
 ام آنقدر ھولناک شده کھ از آنچھ کھ بر زبان چھره" مطمئنا.عکس العمل من است 

 و نھ بھ احتمال بد شدن دھمی میتیاما نھ بھ ترسش اھم... کند یمانیآورده احساس پش
 یبا کمک دستانش بھ عقب م. کشم ی بھ سمتش مابدون بلند شدن خودم ر....حالش 

ز روبھ رو من  و ادهی کاناپھ چسبیبھ پشت"  فقط چند سانت کھ کمرش کامالدیشا...رود 
 ...  بھ بار آوردن وجود داردیرانی شدم کھ ھر لحظھ احتمال خراب شدن و ویوارید

 ...  دھمی نمتی افتد و من باز ھم اھمیاز ترس بھ سکسکھ م    
 کند با فشار آن مرا از خود ی می گذارد و سعی ام منھی سیدو دستش را بر رو    

 است و زی آمدی اما تھدستی بلند نمیصدا... زنم یبھ تالشش پوزخند م...دور کند 
 :  وحشت زدهی ترمھ یوحشتناک برا

 
  ؟ی گفتیچ-    

 
 ... عیھ.... عیھ-    

 
 :  دارمی صورتش نگھ می متریصورتم را در چند سانت    

 
 ی تو ام ؟ دوست داری کارهی داغ تر از آشم ؟من چی ؟من کاسھ ی گفتیتو االن چ-    
  بشھ ؟یی پسر داھی تر از کی نزدیلی کنم کھ نسبتم خیار کھی جا نیھم
 

 را شیھر دو بازو.... رمی گی مدهی و ندنمی بیحلقھ شدن اشک درون چشمانش را م    
 ھم یاز قدرت دستانم چشمانش را رو.... کشم ی و بھ سمتم خودم مرمی گیدر دست م

 ...  دھدیفشار م
 

 ! ی دادی قورتم می کھ داشتشی پقھی دھی ؟تا ی ؟چرا الل شدیآره دوست دار-    
 

 ... ترو خدا... عیھ...ولم کن ... عیھ...ولم ... عیھ-    
 

 گرفتنم نقشم دهی دختر ماھرانھ با ندنیکھ ا... ملتمس است و من ھنوز پرم شیصدا    
 طرح زده نی خودش پر رنگ ترکھی دھد ،در حالی رنگ نشان می اش بیرا در زندگ
 .... دمی شدن ھا بھ خدا رسدهی ندنیو من از ا... من است یندگ زیشده بر تابلو

 
 دور و برت ینی ببی کردی مگاین. کرد ی چشات کار مکمی زبونت یکاش بھ جا-    
 !!!  گذرهی میچ
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 کباری فقط کباری بدون اگھ نوی ؟اما ای کھ نفھمنھی احتی ترجای ی فھمی دونم نمینم    
 رو با تیکی و نزدی با عنوان کردن نسبتم دوری و ھیری بگدهی من رو ندی بخواگھید

 یمن ھستم چھ بخوا... ی بشمونی کنم کھ از کرده و نکردت پشی می ،کاریمن بسنج
 ھست کھ یزیاگھ تو حرفام چ.... بھ من مربوطھ ھم  توی زندگیھمھ چ... یچھ نخوا

 ....  بدمحی بگو تا برات توضیقدرت درکش رو ندار
 

 : م تکان دادم را محکشیبازو    
 

 مفھوم بود ؟-    
 

 را تا بھ حال تمی جنبھ از شخصنیا" مطمئنا. صورتش راه گرفتند ی روشیاشک ھا    
 گرفتھ بود و من باز ھم از رفتارم ینگاھش رنگ در ماندگ... بود و باور نداشت دهیند
 ....  نبودممانیپش
 

 .  ترکھیدرد م... عیھ...بازوم داره از ... عیھ...رھام -    
 

از جا بلند ... کاناپھ خورد یآنقدر محکم کھ با ضرب بھ پشت... کردم شیمحکم رھا    
 لرزد ی کھ اتاق مدمیچنان در را محکم بھ ھم کوب.شدم و با سرعت از اتاق خارج شدم 

 بھ لی تحوی و برادهی من را شنی شک تمام حرفھای کھ بزی پشت مستادهی ایو جھان
 ... دی پریاز جا م  کرده بود مثل خودش ضبطیعده ا

تمام ... خواستمش یمن م... کرد ی خراب می رابطھ نی بھ حال ای فکردیو من با    
 یاما قبل از ھمھ ... را پر کرده بود می زندگیعطش خواستنش لحظھ لحظھ ...و کمال 

 را نیا... توانستم یمن م... پرداختم ی ترمھ می بھ حل مجھوالت زندگدی ھا بانیا
 مئن بودممط

 
     
 و بی رفتاراش عجدیقبول کن"...اصال... کنم یدرکش نم" خانم دکتر من اصال-    
 ھاش کھی پازل سخت کھ نھ تھیمثل ... عالمت سوال ھیبرام شده مثل ... معقولھ ریغ

 دشی چشھیکاملھ و نھ م
 

و من با خودم فکر کردم کدوم جملھ .... تر یلبخند دکتر بزرگ تر شد و البتھ طوالن    
  طنز داشت ؟؟؟؟؟ی ھیام تھ ما

 
اونقدر ... ستی نیعاد"  من اصالی ھاش ،وسواسش روتیمراقبت ھاش ،حساس-    

اونم از .... انی حواسش بھ منھ کھ خود من ھم حساس شدم چھ برسھ بھ اطرافیادیز
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رم اشتباه بود بھ خصوص بعد اون رفتا...قبول دارم حرف من بد بود ... روزشیکار د
 ھی ھا بازم من مستحق نی ایبا ھمھ  اما خب... کھ بھش دادم یھمھ استرس و عذاب

 ...  نبودمی عکس العملنیھمچ
 

 اقا صحبت نی کھ کم ھم در مورد ای قبلی جلسھ ھایخوب اگھ اشتباه نکنم تو-    
 تعجب ی ھم جایلی پس ختشھی شخصنفکی جز التی کھ احساس مسئولی گفتمینکرد

 ...  بودینی بشیقابل پ...نداشتھ 
 

خب آره ... بشھ انی بدم کھ منظور نظرم کامل بحی توضی دونم چھ طوری نمدینیبب-    
 از ھمھ حواسش بھ آقاجون بود و شتری آقا جون بود بیتا وقت...،حواسش بھ ھم ھست 

 اون خونھ رو سر ی رفت زود تر از ھمھ سر پا شد تا بتونھ آدمانمونی ھم کھ از بیوقت
 آرامش نششیھدف از آفر... شده محض نمونھ هدیرھام آفر" اصال...پا کنھ 

 ی حس ھانی حس رو دارم کھ در رابطھ با من انی دونم چرا ایاما خب نم...گرانھید
 ... ستی شده نتیریمد"  اصالتیمسئول

 
 :  با باال اومدن دست دکتر ساکت شدمخواستم ادامھ بدم کھ    

 
 تقصر ی کھ تو ھم توش بشی بعد از بھ ھم خوردن نامزدی کھ گفتادی ی مادمیخب -    

 ی عکس العملچی ،از طرف رھام ھی ھم نبودیعلت اصل"  ھر چند کھ مطمئناینبود
 کھ ی گفتیحت... کوتاه و گذرا ی سرزنشی ،ونھ حتیری ،نھ دلگیخینھ توب... یدیند

 متشنج دور نگھ داره ونذاره فضا و ی فضاونرھام تمام تالشش رو کرد تا تو رو از ا
  برسون درستھ ؟یبیجو نا مناسب خونھ بھ تو آس

 
 ی صاحب قومنی ھنی توانست رکورد آرولی دکتر منیا... کردم دییبا تکان سر تا    
 ...  را بشکندای حافظھ در دننیتر
 

 کھ نسبتش رو دور ی کنی می با حرفات سعی کھ وقتتسی نیعی طبریخب پس غ-    
 .... ینی ،ببینی بشی قابل پری غی واکنش ھاینشون بد

 
 شتریرھام ب... نداشت یگری دکتر جز سکوت جواب دیحرف منطق...سکوت کردم     
و . آشنا کی تر از یخود... یلی نسبت فامکی تر از کینزد... بود یی پسر داکیاز 

 ی مرد در واقع ضرورنی چشم و رو بودم کھ ای بیادیمن با خودم تعارف نداشتم ،ز
 نو ظھور یی پسر داکی فقط یار داری و اختیری رھام بود و ھنگام سخت گمیبرا
 ))....  کرده بودمینمک خوردن و نمکدان شکستن را معن(( یمن خوب جملھ ....
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 ...  را جلب کردگفتن دکتر توجھم)) ترمھ نیبب    ((
 

 خودتون رو صد در چوقتی کھ ھنی گم ،اونم ای مضامی بھ مریزی چھی شھیمن ھم-    
 ... دی نکنیصد خرج کس

 
 ...  جلسھ مشاوره داردنی بھ من و ای جملھ چھ ربطنیو من با خودم فکر کردم ا    

 
 کھ اگھ رھام یزی چنیا... شھی جملھ شامل حال تو نمنی خود فسفر نسوزون ،ایب-    

 ...  ذارهی مھی برات مایادیکھ داره ز... گفتم ی بود بھش منجایا
 

 :  بودیاعتراض"دایجملھ ام شد    
 

 !!!!! خانم دکتر-    
 

 یگاھ... سرم ھم مراجع داشتم ی دکترم بھ تعداد موھاھیمن ... فقط گوش بده سیھ-    
 کامل ھم ی جھی نتھیتوقع ... زنم ی مضامی بھ مردی رو با شک و تردی حرفھیاوقات 

 ی جملھ بگم بدون ذره اھی خوام یاما در مورد تو م... ستیندارم ،چون درمان کامل ن
 ی حرفم ھم می گم ،پای منانیبا اطم... اشتباه احتمال ی درصدی حتای و دیشک و ترد

 ی کامل برات می نسخھ ھی خوام چون دارم ی کامل می جھی نتھی و از تو ھم ستمیا
 ... چمیپ
 

    
 

 نھ بھتر ای... بھ دختر عمھ اشھ یی پسر داھی از حس شتری بیلیحس رھام بھ تو خ-    
حس دو جنس "قایجنس حس اون بھ تو دق. برادر بھ خواھرش ھی از حس شتریبگم ب

  و کاملکی نزدی رابطھ ھی بھ ازی وپر از نی حس پر از کشش جنسھی...مخالفھ بھ ھم 
... 
 

 فی از توان جسم ضعشتری بدمیشوک آنچھ کھ شن... و من خشک شدم ستادیزمان ا    
 من ی مانتوقھی بود ؟؟؟نی سنگنقدری اشی پی درون اتاق تا چند لحظھ یھوا...من بود 

  تنگ بود ؟؟؟؟پس چرا من نفس کم آورده بودم ؟؟؟؟نقدریا
 

 !!!!  فھممیمن نم-    
 

 ...  مثبت بھ سوالم بودیتر پاسخ جملھ بودم ؟جواب دکنی ای ندهیمن گو" واقعا    
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 و فقط دنشیمن بدون د... ی بوددهی تا حاال فھمیاگھ قرار بود بفھم... ی بفھمدمینبا-    

 آقا نسبت بھ تو شدم نی ای عاطفیری متوجھ درگدی تردی ذره ای ھام بدهی بر شنھیبا تک
 دمی کھ من دور و برم دی ھستیی آدم ھانی از کم ھوش تریکی بگم تو دی تعارف بایو ب
  رسونھی جواب منی فقط و فقط من رو بھ ھمتیحساس  ھمھ توجھ ونیا...
 

 ... امکان نداره-    
 

 نی طور کھ انیھم... شیری بگدی ندی تونیم... ی انکارش کنی تونیآره خب تو م-    
 تونم با گول زدن ی داره ،ھست و تو نمتیاما واقع... شینی کھ ببیھمھ مدت نخواست

 ... ی بدریی رو تغتی واقعنی اتیخودت و انکارش ماھ
 

 دنیبھ جھنم کھ نفس کش... رحمانھ یمحکم و ب... دھم ی فشار ممی گلوریدستم را ز    
 ی لبھای زن با لبخند پھن شده بر رونیبھ جھنم کھ ا... شود یدشوارم سخت تر م

 شی از گفتھ ھامانی کند و نھ پشی است و حال خرابم نھ متاسفش مرهیسرخش بھ من خ
 کھ بھ من نسبت ی گرفتھ ولقب فاسققتی رنگ حقن ماھایبھ جھنم کھ تمام تھمت ھا...

 یماھان رفتارھا... دهی رھام را دی حس ھاھیکھ ھان... و مدرک گفتھ نشده لی دلیداه ب
نظر گرفتھ و من مثل کبک سر در  ری رھام را زنیام... کرده نیرھام را سبک سنگ
 دیای سراغم ببھ  محکمیلی چند سای آب سرد ویوانی با لیکاش کس...برف فرو کرده ام 

 .  در آوردمیشگی ھمی کابوس ترسناک تر از کابوس ھانیو مرا از ا
 

 کھ ستمی من ننیا... فشارم ی گذارم و با تمام توان می را دو طرف سرم ممیدست ھا    
 ی کھ دست بر روستمی من ننیا... برم یبا تاپ و شلوارکم از ترس بھ رھام پناه م

 کھ نگاه گرمش را در ستمی من ننیا... طلبم ی را مشی ھای گذارم و برادریدستش م
 دھم ی مشی ھایری کھ تن بھ سخت گستمی من ننیا...  دھمی پاسخ میچھار شنبھ سور

 ....  گذارمی سر بر شانھ اش مھیمقابل چشمان ھان کھ در ستمی من ننینھ نھ نھ ا...
 
 

 ی کھ دلم نمی مقصدی رنگم است و حواسم پی مشکی ھای کتانینگاھم بر رو    
زمان . خرمی دارم زمان مدی ،شادی آھستھ است و با تردمیقدم ھا...خواھد بھ آن برسم 

بعد از ظھر ... اندازم ی بری تر سر بھ زری بشنوم و درتری برسم ،درتری خرم کھ دیم
 ی آفتاب کم جان زمستان مثل روز ھاری زدن است اما قدم زی ماھی روز سرد دکی

 است کھ ی تلختی واقعدنی خواھد ،اما رسی مدنیدلم نرس... ستیدلچسب ن"قبل اصال
 ...  تحقق آن قدم برداشتھ امیخودم برا
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 ی منھ در خود فرو رفتھ م نثاری محکی شود و تنھ ی از کنارم رد میپسر نوجوان    
 ی و نھ عذرخواھستدی ای شوم ،نھ می اش می و نھ منتظر عذر خواھستمی ایکند ،نھ م

و چقدر ... اشتباھم نی کھ کارش اشتباه است ،کھ من خود اشتباه ترستیمھم ن... کند یم
 در یکی آن ی لگد کردن پایگری تنھ زدن بھ آن دکیحد  ارزو داشتم کھ اشتباه من در

 بود کھ ی کم جانیاشتباه من زلزلھ ... نکردن نوبت اتوبوس باشد تی رعاایمترو و 
 ....  را در ھم شکستی زندگکی سست ی ھاھیپا
 

 یم... برم یدستم را بھ سمت زنگ واحد پنج م. ستمی ایپشت در آپارتمان ماھان م    
 شی ساعت پکیکھ من  شود ،ی باز ممی در برونی بار برخالف دفعات قبل انیدانم کھ ا

 گناه ی گناه کار بھی امروز دل بده بھ ھی ھیھان:(( مضمون دادم نی با ایامی پھیبھ ھان
 خودم ھی توجی برای دارم و نھ تالشدهی پوسسمانی رنی ادن گره زی برای،من نھ قصد

 ))  سبک شدنی کمی خواھم برای بار مھلت منی آخری ،فقط برایگری دای
 

 یم... داشت دی امی جای ،فقط کمی آمده بود کمھی کھ از طرف ھانی سکوتامیو پ    
 موضوع نیمن با علم بھ ا... اما مھم نبود دی نخواھم دیاستقبال گرم"دانستم کھ مسلما

 بھ مراتب یی در چار چوب در بود و با رنگ و روھیھان... خانھ شده بودم نیمھمان ا
 .  بوددهیر من رنگ پی رهیبھتر از من خ

 
 سالم-    

 
 منتظر تعارف و دی دانستم کھ نبایم. جواب کنار رفت و اجازه داد داخل شوم یب    

 را در کنار مبل فمی کاناپھ نشستم و کنی ترکی نزدی باشم پس بر روییخوش آمد گو
 . قرار دادم

 
 قرار داد زی می را روینی ظرف کاکائو برگشت ،سکی و ی چاینی سکی با ھیھان    

قرار نبود " ثابت نگھ داشتم ،مطمئنای بخار چاینگاھم را رو. نشست میو روبھ رو
  کامم داشتھ باشدی در تلخیری کاکائو تاثنی وجودم را ذوب کند و اخی ی چانی ایگرما

... 
 

 نبودن نی از ماھان نبود ،و ای ماھان گرداندم ،اثری خانھ ییراینگاھم را دور پذ    
 خود را ی استکان چاھیھان... خوب بود یلیشنود خ از اتفاقات ناخی بودن کوھانیدر م

 ... برداشت و ھر دو دستش را دور آن حلقھ کرد
 

 تحت نظر ی دونی دونم کھ میم... بودم ،دکتر مشاورم گانھی دکتر شیامروز پ-    
 آرامش گم شده ی بر دانشش کمھی تا با کمک علمش و با تکششیرفتھ بودم پ.مشاورم 
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 نی مطبش گذاشتم تا ھمی کھ پا تویاما از لحظھ ا. روز ھام رو بھم برگردونھ نی ای
  چرا ؟یدونیم. نشده آرامشھ بمی کھ نصیزی توام تنھا چشیاالن کھ پ

 
    -..... 

 
 یقی از حقای انصافیدکترم در کما ب... دمی شنی مدی کھ نبادمی شنییچون حرفا-    

 ھیمن ھان...من ...ز اونا غافل بودم  با خودم اری درگیادیحرف زد کھ من ز
 

 :  شدزی آن از چشمانم سر ری کوچکم را پر کرد و اضافھ ی بزرگ گلویبغض    
 

 نی خواستم بی من نمی پرستی کھ میی خبر نداشتم ،بھ اون خدایچی از ھھیمن ھان-    
 قصدو ی بود و بیاتفاق"  آرامگاه ھم کامالیاون اتفاق تو. رمیتو و رھام قرار بگ

 حرف ھم نی اگھ ایاما حت... گھ رھام بھ من تعلق خاطر داره یدکتر م...غرض 
بھ ھمون خدا رھام ... رو شونھ رھام گذاشتم ر من بودم کھ سنیدرست باشھ اون روز ا

 ترسم تو اون رفتار رو از طرف رھام و یم... ترسم یم...ھم رفتارم رو باور نداشت 
 .... ی بھ من داره تصور کنی کنی کھ فکر میبھ خاطر حس

 
 بسازم ،رھام ھم اونقدر مرد ونھی تو آشی زندگی خرابھ ھای کھ روومدمی من نھیھان    

 کن گای بھ من نھیھان... باشم دست از تعھدش بر نداره دهی اگھ دلش سریھست کھ حت
 ھی کھ تو ذھنت ی نھ کسی کردی و باھاش زندگی کھ بھش اعتماد داشتیبھ ترمھ ا...
 از طرف یعنی... وسط وجود نداره نی ای دلدادگدابھ خ... صفتھ یونھ خراب کن بخ

 ایتالی بدمش من دلم رو تو ای ندارم کھ بخوام بھ کسیدل" من اصال...من وجود نداره 
 من...گذاشتم و اومدم 

 
 را کھ بھ ی موقع فرصتی ھق ھق بنی دھانم گذاشتم ،قرار نبود ایدستم را رو    

 ...  ببرهنی شده بود رو از ببمی نصیسخت
 
 

 از آن بلند ی بخارگری کھ دیی فنجان چاری بھ من بود و نگاه او درگھیھنوز نگاه ھان    
 اجازه درون فنجان ی راه باز کرد وبھی صورت ھانی بر رویقطره اشک. شد ینم
 .  افتادیچا
 

 گفت ی میزی زد ،چی می زد ،دادی می حرفھیو من با خودم فکر کردم کاش ھان    
 شی بود و اشک ھاای سکوت دننی ترنیکھ سکوتش سنگ... ماند یاما ساکت نم

 . ردی وجدان من را بگی قھی توانست ی کھ می عذابنیبزرگتر
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 !!! ترمھ-    

 
 )) شد ؟؟؟؟ی می سرعت عملنی آرزوھا بھ ای ھمھ یعنی    ((

 
 دو دو تا کردن ھی کھ با مریمن از خودم دلگ... ستمیترمھ من از دست تو ناراحت ن-    

 بود، من از دای کردم کھ از اول آخرش پی خودم و رھام را وارد رابطھ ایسطح
 من و رھام یرابطھ ... بھ اون زد دییمھر تا.  ستادی اشتباه من ای کھ پارمی دلگیرھام

 ھی ظاھر نیدی دی کھ بود و شما بھ چشم میزی ،اون چد وقت بود کھ کات شده بویلیخ
 ... رابطھ بود کھ از باطن پوک پوک بود

 
 من منتظر بودم کھ دی نخ نما پاره نشھ ،شاسمانی رنی باعث شد کھ ای دونم چینم    

 ی قدم شدن من براشی پی رابطھ از سمت رھام قطع بشھ و رھام چشم انتظار برانیا
 ی منکھی ای برادی دونم شایچراش رو نم... ی کودکانھ و دم دستیادی زی بازنی اانیپا

 آقاجون گفت ی روزھی کھ یزیھمون چ... می بشت بد قضاوگرانی از طرف ددمیترس
 ....  در دروازه رو بست اما در دھن مردم رو نھشھیکھ م

 
 بھانھ نی کھ اون روز سر خاک آقا جون اون اتفاق افتاد ،خب ھمون شد بھترنیتا ا    
 اون یحضور تو تو... تفاوت ،اونم حضور تو ھی خراب اما با ی رابطھ ھی انی پایبرا

 ی رو دست زندگنی بود ومن حس کردم کھ بزرگتریاتفاق دردناک بود ،باور نکردن
 اما ی آدم بده باشی تونی کھ بدونم تو نمشناختمت یمن اونقدر م...رو از تو خوردم 

 ...  کردبی بودم رو ھم تکذدهی رو کھ با چشم دیزی شد اون چیخب نم
 

 ی رابطھ نی حفظ ای کھ برای بودی تنھا کسدی ،شای ننشستکاری مدت تو بنیا    
 یستادگی ماھان ازی آمنی ،اونقدر با وجود رفتار توھی دست و پا زدمھینصف و ن

 مدرک حرفات رو ی کھ من بی ،ضجھ زدی زنگ زدی ،اومدی ،اونقدر رفتیکرد
 کھ برام ی با اتفاقشی چھار روز پھ کھ سنیتا ا...باور کردم اما قلبم باھات صاف نشد 

 کھ شرمنده ی کردم اونی اون عمل منی اریکھ اگھ غ...افتاد مجبور شدم تو رو ببخشم 
 ...  شد من بودم نھ تویم
 

 گوش یاری بدنم دلسوزانھ بھ یتمام اعضا... نی غمگھینگاھم ناباور بود و نگاه ھان    
 ... د دای مدی امی بوھی ھانی آمدند کھ حرف ھامیھا
 

 دونستم بھ دنبال یم... وقت بود و ماھان برنگشتھ بود رید. بود شیچند شب پ-    
 دونستم کھ گرفتاره اما نھ اون ی ،ممی تا زودتر برگردشھی کردن کارھاستیراست و ر
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 ی اش خاموش بود ولیگوش... از خونھ بمونھ رونیقدر کھ تا ساعت دو نصفھ شب ب
 از حال یلی خوام خینم... زدم یشدنش زنگ م  روشندی بھ امکباری قھیمن ھر چند دق

 ی وحشتناک و فکرھای تونھ حس ھای نمی کلمھ اچیخراب اون شبم برات بگم کھ ھ
 ھیفقط اون قدر بگم کھ تا پنج صبح راه رفتم و گر... کنھ فیوحشتناک ترمن رو توص

 جواب ی بمدعاھا... رهی رو ازم نگمی زندگی تنھا حامنیکردم ،بھ خدا التماس کردم کھ ا
 یلیتصادف کرده بود خ... خراب ی و حالسی خیباالخره اومد ،با سر و وضع...نموند 

 اون اوضاع و احوال و ی نمونده بود و توی باقیزی چنشی ،اونقدر کھ از ماشدیشد
 ...  شده بوددهی دزدنشی ماشی ھم از تولشی پول و موبافی کیشلوغ

 
 دی رسیوقت... آمده بود ادهی برف تا خانھ پری را زری پول مانده بود و تمام مسیب    

اما من ... من جواب بده ی و تموم نشدنی عصبی نداشت تا بھ سوال ھای جونگھید
 رگبار ری درگاه در زیتو... شدم ی قرار بودم کھ متوجھ حال خرابش نمیاونقدر ب

عوض شده بود جامون ... کھ نفس کم آوردم کردم ھیسواالم نگھش داشتم و اونقدر گر
 ...  داشت من بودمازی نی کھ بھ کمک و دلداریاون
 

 ی سرش روی نشست و کنشی سی سرم روی دستاش دورم حلقھ شد ،کی کدمینفھم    
حاال نوبت اون بود کھ ... نشد ،نذاشت رمیخواستم ازش فاصلھ بگ...سرم قرار گرفت 

 یاونم درد و دل داشت اما نھ از تصادف و اتفاقات مربوط بھ اون از من...شروع کنھ 
 ی اش حبس شده بود و برانھی کھ تو سی عشقز گرفتھ بودمش ،ادهی ھمھ سال ندنیکھ ا

بسشھ  گھی تونھ ،کھ دیگفت کھ بدون من نم... شده بود دهیآرامش من بھ افسار کش
 داره کھ ی دست از سرم بر نمنباری اگھ نخوامش و ای خواد حتی،گفت کھ من رو م

 کردن ازم دود کرده وبھ ھوا ی دوری امشب من تمام تالش ھاش رو براینگران
 ... تادهفرس

 
 طلبھ ی ماھان رو ھضم نکردم ،باورشون سختھ و زمان میترمھ من ھنوز حرفا    

 عمر ھی کھ ماھان نی داره اونم الی دلھی گمشون فقط و فقط ی تو می کھ دارم برانیاما ا
 ،رھام دی و اون من رو نپسنددمیمن رو خواست و من نخواستمش ،من رھام رو پسند

 تا جملھ می جمع شدیما ھمگ... جامونده ایتالی اتو  خودتی تو و دل تو بگفتھ شیدلش پ
رو )) میی ھمھ تنھاانھی منیر ا را و دیگری خواھم ،تو او را ،و او دیمن تو را م(( ی

 می کنیمعن
 

 نی فکر کن ببنی اما بشدمیترمھ من دل دادم بھ دل ماھان سخت بود و من پر از ترد    
 .... تو اری گی کھ دلش بد جوری با رھامی دلھ کنکی دل تو ی تونی شھ ،میم
 

 ... ی داشتھ باشی عذاب وجداننی اون کھ کمتری دل بده بھش بیاگھ شد و تونست    
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 را بست و نی گذاشت و صندوق ماشلی وساھی را در کنار بقیارسالن فالکس چا    

 :  گفتدایرو بھ آ
 

 ی کھ حداقل نھار رو تومی آماده ان زودتر حرکت کنھی اگھ بقنی ،ببنی ماشنمیخب ا-    
 ... میجاده چالوس بخور

 
 لباس او ی قھی مرتب کردن یا برا دستش رکھی شد و در حالکی بھ ارسالن نزددایآ    

 :  برد گفتیجلو م
 

 ور و نی ربع اھی ،گھی دانیخب دارن م... ی کنی عجلھ می داریادیجناب معتمد ز-    
  کنھ ؟ی میاون ورش چھ فرق

 
اون ھمھ سال ... ھم عجلھ دارم یلیخ...من عجلھ دارم ... ی گی تو درست مدایآره آ-    

  ورشی کوریاز کشورم دور بودم ،اون ھمھ سال ھر شب چشام رو بستم اما تصو
 

 قی قاادی کردم ی سوارقی قازیھر وقت تو ون... چشام بود ی فارسش جلوجیخل    
 اھواز و پل کارون و ادی کھ رد شدم ی ھر پلیاز رو... افتادم ی بندر انزلی ھایموتور

 ی برادایآ... شنوم ی رو مشی روزا وصف کم آبنی افتادم کھ ارشی نظیھ برود خون
 رهی گی دلم مدایآ!ھمھ سال دوام آوردم   اونی سوالھ کھ چھ جوریخودم ھم جا

 
 ستیدست خودم ن... کی کنم کھ داره بھ فصل آخرش نزدی فکر می بھ عمریوقت    

 ساعت ھا و روز ھا و سال ھا ی ارزشمنده وقتھی من ھر ثانیاالن برا...کھ عجلھ دارم 
 .... ستی تو کارشون نیرفتن و برگشت

 
 :  قرار دادشی بازوی لباس ارسالن برداشت و بر روقھی ی دستش را از رودایآ    

 
 ... ی ترسونی من رو میتو چتھ ارسالن ؟دار-    

 
بھ ... دمی رسیچ حس پوھی روزا بھ نیا! دونم چمھ ی شھ خودم ھم نمیباورت م-    

 رو مفت باختم ،فکر ی کنم کھ زندگیاحساس م... بزرگ و عذاب آور یوجود خال ھا
پدر و مادرم رو از دست دادم ! داشتھ باشھ ی اون کھ ثمری گذشتھ بمی کنم زندگیم

 خواھرم و تنھا خواھر زاده ام محروم بودم ن از داشتی با ندونم کاریادی زی،سال ھا
 وپارک ببرم نشستم و بھ رمی آرامش دست نوه ام رو بگی تودیکھ با ی سننیو حاال تو ا
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 ،تو بگو انھی رو بھ پاشی کنم کھ دوران جوونی رو نگا می رھامیھم خوردن نامزد
  برد ؟؟؟؟نی بد رو از بی حسانی شھ ای می با چدایآ

 
 آرام یبعد از سالھا راه ھا... ارسالن حرکت داد ی بازوی دستش را آرام بر رودایآ    

 ...  مرد ھمچنان جنتلمن را بلد بودنیکرد ا
 

 دونم امروز چرا اصرار ینم!!!  ی کنی متی اذیلی خودت رو خی دارزمیعز-    
 ... ی فقط بھ نداشتھ ھات فکر کنیدار

 
 ...  بھ ھمنیدی ساعتھ چسبھی زن و بچھ نشستھ نجای محترم ای خانم و آقایآھا-    

 
 لبخند شھی دختر با حضورش ھمنیا... دندی ترمھ بھ سمت او چر خیھر دو با صدا    

 بود شی زندگی داشتھ ھانی از مھمتریکی او دی آورد و شای ارسالن سوغات میرا برا
 ...  از نداشتھ ھا را پر کندیاری بسی توانست جایکھ م

 
 ... دیارسالن دستش را دور مچ ترمھ حلقھ کرد و او را بھ شدت بھ سمت خود کش    

 
 ی وقت و بی واسھ خودت ؟کم از دست مزاحمتای گی می جوجھ ،چنجای انمی ببایب-    

  ؟ی برسم تو ھم اضافھ شدمی تونم بھ کار و زندگی کشم و نمیوقت رھام م
 

 در اقی ارسالن بھ خنده افتاد و با اشتطنتی پز از منظور و شیترمھ از جملھ     
 کھ شامھ اش مھمان نی ادی بھ امدی بلعنھصایعطر تنش را حر...آغوشش فرو رفت 

 شد و ی نمافتی روز ھا در اتاق خود آقاجون ھم نی شود کھ ای آقاجونیعطر آشنا
 یبر خالف تصورش تن ارسالن بو اما... کرد ی دلتنگ را دلتنگ تر میترمھ 

 روز ھا نی داد کھ ترمھ ای را میگری دی آشنایآقاجون رو بھ ھمراه نداشت و بو
 از رفتار و نگاه شی کھ نگاه سوالییآشنا... با او بھ پا کرده بود یش و گربھ ا مویباز

 آشنا رو شدن نی کھ ای از آن روزی کرد و وای مشی ترمھ ھر لحظھ ھمراھیفرار
 ... دی فھمی را مدلش دست

 
 و با شتاب از ارسالن دی عطر تن آشنا بر خودش لرزیترمھ از لذت بخش بودن بو    

 ی اجازه اطیفاصلھ گرفت ،خوش شانس بود کھ حضور پدر و مادرش و رھام در ح
  را از ارسالن گرفتیھر واکنش
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 خانواده را راحت و ھر ی مرد ھاالی بود خالی کھ مشرف بھ وایساحل خلوت در    
ردن جوجھ  مشغول آماده کالیارسالن درون و... کرده بود یکدام را مشغول بھ کار

 آقا یعل... رفتھ بود الی استراحت بھ درون وی ساعتیکباب ھا بود و رھام برا
 ی کار را با آرامش و بنی بود وآنقدر ارفتھ آماده کردن ذغال ھا را بھ عھده گتیمسئول

 جواب با ی کردن متھم شد و بھ جای بازشی کھ از طرف ترمھ بھ آتدادیعجلھ انجام م
 ....  در آمده بودشی شد کھ بھ ھوادارهری خییرایلبخند بھ الم

 
 کرد در ی کھ تالش می بلندی و رو کرد و با صداری آقا دوباره زغال ھا را زیعل    

 :  گم نشود کفتای امواج درانیم
 

 کباب اری جوجھ ھا رو آماده کرده بتییاگھ دا...  من تموم شد ی بازشیترمھ بابا آت-    
 .... کنم

 
 بھ ساحل دوئل دنی رسی امواج خروشان کھ برای نگاھش را از رولی میترمھ ب    

 ییبای ھمھ زنی توجھ بھ ای انداخت کھ بدای و آرای بھ المینگاھ...گذاشتھ بودند برداشت 
 روز قبلشان در بازار انجام داده بودند مشغول ی ھادی کھ از خریھمچنان بھ بحث داغ

 ... بودند
 

 :  لب غر زدریترمھ ز    
 

 !  ھمھ ذوق کردن ندارهنی کھ مثل بچھ ھا ادنی خری چوبی لھیچارتا وس-    
 

 الی داخل وی رفت ،گرماالی درھم از جا بلند شد و بھ سمت ویبا ھمان چھره     
 آخر زمستان شده بود نوازش ی کم جان روز ھایصورت سردش را کھ مھمان سرما

 ... کرد
 

 :  کرد صدا زدی اش عوض می رو فرشی را با صندل ھاشی کفش ھاکھیدر حال    
 

 !!! ارسالن جون-    
 

 :  اش جواب دادیی دای از صداری غییصدا    
 

 ...  در خدمتملی ھست من با کمال میاما اگھ کار... ستیارسالن جونت ن-    
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 اپن یاز باال...ترمھ با سرعت بھ سمت منشا صدا کھ درون آشپزخانھ بود برگشت     
 ی کھ بر رویی و موھادی جذب و شلوار اسپورت سفشرتی کرد کھ با ت نگاهیبھ رھام

 کوچک ی زدن تکھ ھاخی مشغول بھ سشھی گرفتھ بود جذاب تر از ھمشانی بازیشانیپ
 ترمھ را از نظر ی از سر تا پاکباری نگاھش کھیدر حال... جوجھ ھا بود یو زعفران

 :  گذراند گفتیم
 

  ؟یدشی ھمھ مرنیھ تو ا کرده ککاری آقا ارسالن چنیا-    
 

آمد بھ (( جملھ گذشت نیترمھ پر سر و صدا آب دھنش را قورت داد و از ذھنش ا    
 !  ختم شده بودیی بھ بد جاشی ھای موشک بازمیقا))... دمی ترسیسرم از آن چھ م

 
 شلوارش فرو بی پنھان کردن اضطرابش در جی کھ دستانش را برایبعد در حال    

 :  برد بھ سمت آشپز خانھ رفتیم
 

 اگھ نمیاومدم بب... کنھ ی داره جوجھ ھارو آماده مییخب من فکر کردم دا...اوم -    
 ... آمادس ببرمشون

 
 :  را باال انداختشی ابروی تاکیرھام     

 
  نھ ؟یومدی ی کنم نمی من دارم آمادشون میدی فھمیاگھ م" و احتماال-    

 
پس طبق معمول . شد کنترل کرد ی ھم نمبیت ھا را درون ج دسنی ،اگھینھ د    

 :  بھ پشت گوش بھ کار گرفتشی بردن موھایدستش را برا
 

  ؟ھی چھ حرفنیا...نھ بابا -    
 

 ...  ھا بردخی از سمت رھام شود دستش را بھ سمت سی کھ منتظر جوابنیو بدون ا    
 

 دست ی را بر روزشی گذاشت و دست تمھی بقی آماده شده را روخی سنیرھام آخر    
 : ترمھ قرار داد

 
 ...  برمی خودم منھینھ سنگ-    

 
 رھام صیترمھ صورتش را بلند کرد و بعد از چند روز نگاھش را مھمان نگاه حر    
 : کرد



 208 

 
 یخب آخھ تو ھم خستھ شد... برم ی دو بار مامی یم... یعنینھ ... کھ نیخب سنگ-    
... 
 

 ...  زمان ممکن را انتخاب کرده بودندنی گم شدن بدتری کھ برای کلماتنیلعنت بر ا    
 

 چشمان ی بر رودیشا... دی چرخی صورت ترمھ می تک تک اجزاینگاه رھام رو    
 نگاه ھا ھم وزن نی دانست کھ ای بار برعکس دفعات قبل منی و ترمھ اشتریو لبانش ب

 ... دارند و ھم غرض
 

 : رھام آرام و دورگھ بھ گوش ترمھ نشست یصدا    
 

 یسع... توا ی فرار کردنانی اوانھی ددی کنھ و شای کھ من رو خستھ میزیتنھا چ-    
 ...  شمی شم خطرناکم می کھ موونھیآخھ من د... یکن دست ازشون بردار

 
 شده بعد چند روز دای فرصت پنی ترمھ تنگ شده بود و رھام از ایعرصھ بر رو    
 ...  پروای کالفھ کننده بیدور

 
 کرد بر رفتار و کلماتش مسلط ی چشمانش سعی و بستن لحظھ اقی عمیترمھ با نفس    

 :  دادیالبتھ اگر عطر تلخ رھام اجازه م...باشد 
 

  ازت فرار کنم ؟دی بای چی رھام آخھ من برای کنیاشتباه م-    
 

فاصلھ صورت . چانھ ترمھ قرارداد و صورتش را باال آورد ریرھام دستش را ز    
 نی پر کردن ھمی برای قابل کنترلری غازی وجب شده بود و رھام نکی کمتر از شانیھا

 ... اندک فاصلھ داشت
 

 : آرام زمزمھ کرد    
 

 ... ثابت کن... ؟خوبھ ی کنیکھ از من فرار نم-    
 

 : ترمھ آرام تر از خودش لب زد    
 

  ؟یچھ جور-    
 :  حد ممکن باز شدنی تر شد و چشمان ترمھ تا آخرکیصورت رھام نزد    
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 ...... دوش آب گرمش خرانجای گم حمام ایرھام م-    

 
 .... دندیھر دو با سرعت بھ سمت صدا چرخ    

 
 آن ھا ثابت ی بود و نگاه ناباورش روستادهی آشپزخانھ ایارسالن خشک شده جلو    

 .... ودمانده ب
 

     
 

 سکوت نی حفظ ایانگار ھر سھ نفرمان برا...کند و در سکوت ... گذشت یزمان م    
 ی ترمھ ی نگاه ناباور پدرم بود ،نگاه پدر بر روینگاه من رو. میقسم خورده بود

 
 ...  کف آشپرخانھی و نگاه ترمھ دوختھ شده بھ پارکت ھاریسر بھ ز    

 
اما ... دھم ریی خفقان آور را تغی فضانی کنم و اتیری اوضاع را مددی دانستم بایم    

 آنقدر بود کھ یلرزش بدنش کم بود ول... کردم ی بھ حال خراب ترمھ می فکردیاول با
 قرار دادم ،نگاه لرزانش شی بازوھای را رومیدست ھا...من متوجھ حال خرابش بشوم 

 مثل دی شده ،شای دوباره از نگاھم فرار دانستم کھیم... می فقط تا لب ھایباال آمد ول
 کردم و با شتری بشی بازو ھایفشار دستانم را بر رو. مان یی آشنانی آغازیروز ھا

 :  داشتم بھ گوش پدرم برسد گفتممی کھ از قصد تصمییصدا
 

 ... ی لرزی می دارنیبش... زمی عزنیبش-    
 

 پاکت کوچک کی با  ودمی چرخخچالیبھ سرعت بھ سمت . مقاومت نشست یب    
ھر پنج انگشتم را دور چانھ اش حلقھ کردم و سرش را باال . بھ سمتش برگشتم وهیآبم

 از آن را ی مقاومت کمیباز ھم ب... بازش فرستادم مھی نی را درون لب ھایآوردم ون
 . داشت مقاومت نی برای جانگریانگار د... دینوش

 
 دو زانو نشستم ،دست سردش را در دست گرفتم با لبخند و ی بر روشی پایجلو    

  ؟یبھتر-: دمیآرام پرس
 

 بھ کباریاما نگاه نا فرمانش ھر چند لحظھ ... لبخند و در سکوت سر تکان داد یب    
 و دهی موجود کوچک ترسنی خواست ای شد و من چقدر دلم می مدهیسمت پدر کش
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 فکر نا چیمئنش کنم کھ از جانب پدر ھخجالت زده را در آغوشم پنھان کنم و مط
 ...  شودی شامل حالش نمیمربوط

 
 نگاه کالفھ و شرمسار خودش و نگاه پر از حرف ریدستش را باال آوردم و در ز    
 عمرش را بھ تماشا نشستھ بود بر پشت الی سرنی تری و سوالنی تریی کھ معمایپدر

 ی با ارزشی لھی از ھر وسیھدار نگی کھ برایآن بوسھ زدم و بعد با آرامش و دقت
 ...  قرار دادمشی پایالزم بود دستش را رو

 
 کردم ی کھ بھ او داده بودم می بھ حال پدرم و شوکی فکردیحاال با. از جا بلند شدم     

 باور و ھضم دهی توانست آنچھ را کھ دی نمستادی ای جا منیکھ او اگر ساعت ھا ھم ا
 ... کند

 
 نیسالھا بود کھ من و ا. نگاھش کردم ،نگاھم کرد . ستادمی اشیرو بھ رو" قایدق    
 ... می کردی با نگاه کالم رد و بدل مقی شفقیرف
 

 ! می با ھم حرف بزندیبا-    
 

 شدن انتظار جواب قانع کننده داشتند دهی پرسی بود کھ بیینگاھش پر از سوال ھا    
 نینفسش را سنگ. دیورتش کش بھ صی انداخت ،دستنیی مکث سرش را پایپدر با کم.

 ...  رفتالی ھمان طبقھ وی از اتاق ھا یکی فرستاد و بھ سمت رونیبھ ب
 

 چشمانم ی بر رومی بار نگاھش مستقنیبا رفتنش دوباره بھ سمت ترمھ برگشتم ،ا    
 دختر از سوء نی سوء تفاھم بود کھ انی رفع اینگاھش پر از خواھش برا...بود 
 ...  خورده بودبی آمده بود سخت آسشی و ماھان پھی ھانی کھ برایتفاھم

 
 نکرد ،پس تنھا با بستن دای کھ در آن لحظھ حال خرابش را خوب کند پی جملھ اچیھ    

 از اضطرابش کم کنم کھ انگار چندان ھم ی کردم کمی لبم سعیچشمان و لبخند رو
 ... موفق نبودم

 
 خروشان و پر عظمت خزر بود یای بھ دررهی بود و خستادهیپدر رو بھ پنجره ا    
 ...  بھ ھمان منظرهرهی ،در سکوت و خستادمیدر کنارش ا...
 

  رھام ؟یاز ک-    
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 دیو شا... پاسخ گو باشم دی سوال بادنی کردم بدون شنیاشتباه کردم کھ فکر م    
 ... موضوع صحبتمان آنقدر مھم بود کھ نتواند منتظر بھ حرف آمدن من باشد

 
 ....  وقتھیلیخ-    

 
 :  ھم بودینی بشیخب قابل پ... ادیز... شد یعصب    

 
 من یعنی... ینجوریاونم ا.... بفھمم دی و من االن بانی خوای وقتھ ھمو میلیشما خ-    

 ی و من بفتھی بیی اتفاقانی ھمچھی سرم ری شدم و از دور و برم غافل کھ زریاونقدر پ
 !!!! خبر باشم

 
 خوام ی ،من ترمھ رو ممی خوای ؟نگفتم ما ھمو منی کنی شلوغش منیچرا دار-    
 ... ھیاون از من فرار....

 
 .... نی االن داشتنیاما ھم-    

 
 اما چون ستی نییای آدم ماخوذ بھ حیلی دانستم کھ خیم. جملھ اش را نصفھ گذاشت    

 ....  جملھ در رابطھ با ترمھ بود کامل کردنش سخت بودنیا
 

 ی دفعھ اھیترمھ خودش شوکھ شده بود و حضور . بود از طرف من بود یھر چ-    
 نسبت بھ ی کششچی کھ اون ھنھی اتیگفتنش سختھ اما واقع.شما تا مرز سکتھ بردش 

 ... من نداره
 

دوست "  کرد ،کھ من اصالی را کنترل مشی صداتیخوب بود کھ در اوج عصبان    
 :  شودتی اذنی از اشترینداشتم ترمھ ب

 
 گن ؟تو اون ی می بھ کارت چی دونی ؟آره رھام ؟می تو بھ زور متوسل شدیعنی-    

 قصد شیی و با سوء استفاده از تنھای انداختری رو تنھا وسط آشپز خونھ گچارهیدختر ب
  ؟شی ببوسیداشت

 
آره ترمھ من ... دی کنی اشتباه مدیدار! ستی نی جورنی من ،ازینھ نھ پدر من ،عز-    

 دختر تر گل و بر گل ھی کھ تا ستمی نوزده سالھ نجدهی خواد ،اما من جوون ھیرو نم
 از توجھات من داشت ،اما اونقدر ی انھی زمھیخود ترمھ ! بخوام بھش حملھ کنم دمید

 کھ من یتی حس مسئولی ذاره پای توجھات رو من خودش غرقھ کھ اویای دنیتو
 یھمھ چ... یلی ده بھ نسبت فامی دونم ربطش میچھ م...دارم نسبت بھ تمام خانواده 
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 خواستم با اون کار جنس حسم رو براش مشخص یمن فقط م... ده یرو بھ ھم ربط م
 اده نکرد استفدای اون پی برای کھ فرصتیاز آرامش و سکوتش و اعتراض....کنم 

 ....یدیکردم کھ شما سر رس
 

 کھ وجود داشت و من از آن ھا یی ھاتیاز واقع... خودم کالفھ شدم حاتیاز توض    
 فرد نی محرم تری کردم و حاال مجبور بودم در کمال صداقت آن ھا را برایفرار م

 ...  باز گو کنممیزندگ
 

 شناختم ی را مشیپدر با دست پشت گوشش را لمس کرد و من کھ تمام حالت ھا    
 ....  خردی زمان ممیف ھا ھضم حری دانستم کھ برایخوب م

 
 ھمھ نی ؟ای و حرف دلت رو بزنیسی مرد و مردونھ رو بھ روش وای ریچرا نم-    

 ! دهی من جدی وجود تو برای ضعف و ترس تونی ؟اھی چیدست دست کردن برا
 

 نی زنھ تا بی مشی خودش رو بھ آب و آتی خواد ،وقتی من رو نمیآخھ پدر من وقت-    
 گھ ی مادی یراست م... ی برادرمگھی ره می چپ میوقت... نخوره  بھ ھمھیمن و ھان

  بگم ؟ی آدم چنی نھ ؟من بھ اگھی دیبرادرم
 

 من ی ھاطنتیتو ش... ھم ازت ندارم ی ادهی پوشزیچ...بابا من باھات تعارف ندارم     
 کھ ی دونستیم... کھ ھست ی دونستی اما میموافقشون نبود... ی بوددهیرو اون ور د

اما ... کنم ی و از سر تفنن بر آورده می اما گاھی و افراطادی مردونم رو نھ زی ھاازین
 نجایکھ ا... ھا برنداشتم ازی ننی رفع ای برای ھنوز قدمانری امی کھ اومدیاز وقت

 ی بودم کھ مدهی دھی و بقنی کردن کم نبود ،اونقدر دور بر امی ھمراھیخواھان برا
اما ... خودم رقم بزنم ی دو تا تراول چند ساعت فوق العاده برایکی تونم با یدونستم م

 ی مثل ترمھ نمی کسچیچون ھ...نھ   کھ عابد و زاھد شدمی معننینرفتم دنبالش نھ بھ ا
 ی ھمھ ی کھ ادعا داشتم اگھ الزم باشھ پا رویمن...تونھ حال خراب من رو خوب کنھ 

 پروا شدم یثابت کردم ،حاال اونقدر ب حرفم رو ی دو سال نامزدی ذارم و توی مازامین
 ....  دنبال کام گرفتنمالی ونیکھ وسط ا

 
 خورم کھ ی ،پس قسم نمی دونم کھ حرفام رو بدون خوردن قسم ھم باور داریم    

 بزرگ یلی خالء ھست خھی من ی زندگی ،بابا توستی نازاشیبحث من فقط جسمم و ن
 یمن رو نم"  شھ کھ اصالی پر می آدمنیا خالء فقط و فقط با وجود نیا...و تو چشم 

 ...  آرامش روزم رو ازم گرفتھو  دختر کم سن و سال خواب شبنیا... نھیب
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 دل نی با ای لحظھ استی داشتنش پر از عطش اما اون حاضر نیمن تشنشم و برا    
 .... ادی را بچارهیب
 

 وقت گذاشتھ ی حالت دادنشان ساعتی کھ برایی ھر دو دستم رو درون موھایعصب    
 ی کھ حرف زدن باعث سبک شدن منیمگر نھ ا...بودم فرو کردم و چشمانم را بستم 

 شده افزوده زانی کھ بھ قلبم آویی کردم کھ بر تعداد وزنھ ھایشد ؟پس چرا من فکر م
  شود ؟یم
 

 :  زندی حرف منانی محکم و با اطمشھیمثل ھم... پدر چشم باز کردم یبا صدا    
 

 ،تو ستی نی خوادتت ؟باشھ مسئلھ ایچتھ پسر چرا خوف ورت داشتھ ؟نم-    
 کن کھ ی کارھی دونم یمنتش رو بکش ،نازش رو بخر ،نم...مجبورش کن بخوادت 

 نیا...ارزشش رو داره ... عطش دو طرفھ بشھ نی کن ای کارھی...بدونھ تو نتونھ 
 بودن و ی دم دستیادی زھی بقن چوستی نقرار... رو ھم داره نی از اشیدختر ارزش ب

 جذب و نقدری بود اھیاگھ مثل بق" اصال...ھواخواھت ترمھ ھم از ھمون جنس باشھ 
 مثل ی پکسھی بھ اسم عشق و یزی چھی کمبود ی گیآره تو راست م... یھالکش نبود

 ھی بقستی و قرار نیدی رو فھمنیخوبھ کھ ا...  ادی ی تو چشم متی تو زندگیلیترمھ خ
 ی بخوای دونم کھ وقتیم... ی دونم کھ مرد عملیم... ی رو تنھا بگذرونتیدگراه زن

 تا ی پشت باشی ھست کھ اگھ خستھ شدیکی و بدون سای بشھ پس رو خواستت وادیبا
 .... ی و نفس تازه کنی بدھیتک
 

فشار دستش فشار ... دست او ی شانھ ام نشست و دست من رویدست پدر رو    
 داشتم ی تازه بھ قصد داشتن ترمھ قدم برمییروی کرد و من امروز با ن رو کمیزندگ

 ...   بودندی سر راھم ھم راحت وشدنیکھ حاال جا بھ جا کردن کوه ھا
 
 
 

 کھ از ی بادی ھوا و خنکی کنم سرمای می کنم و سعی خودم را بغل ممیبا دست ھا    
 من قصد خود دی ،و شارمی بگدهی وزد و صورتم را کامال سر کرده نادی مایسمت در

 و ساحل خلوت است کی کھ ھوا تاری دارم کھ ساعت شش بعد از ظھر زمستانیکش
 شن ی و قدم زدن بر رومی کفش ھاوردم خرم و با در آی را بھ جان می ھمھ سردنیا

 ...  کنمی مای خودم مھی جانانھ را برای سرما خوردگکی ی نھی زمسی سرد و خیھا
 

 کھ آن یی تنھانی گرم بود تا من بھ ای ھر کس سرش بھ کارالیل وخوب بود کھ داخ    
 فی آمده تکلشی فرصت پنی در ادیو من با...را بھ شدت از خودم طلب داشتم برسم 
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 بر یی بود کھ در مقابل دایی آن آبرونیمھمتر"  ھا را مشخص کنم کھ حتمازی چیلیخ
 ی از فکر کردن بھ اتفاقدمی ھوا نبود ،لرزیآن سرد اما علت... دمیلرز.باد رفتھ بود 

 ...  خود کرده بودری افتاده بود و من را تا امروز درگروزیکھ د
 

 کرد جنون آور بود کھ من حاضر ی در مورد من میی کھ دایفکر کردن بھ فکر    
 بر من اگر یو وا... را نداشتھ باشم در مقابل داشتن اعتماد خانواده ام ایبودم تمام دن

 کردم ی دلبری پسرش نشستم ،کھ من مثل زنان روسپی پاری تصور کند کھ من زییدا
 یی طرز فکر دانیکھ اگر ا... نداشتھ باشد یانجام  رھام سری شدم تا زندگیو دم دست

 .....  من کم بودیبود مرگ ھم برا
 

با نگاه "  کرد اصالی مینی کھ بختک شده بود و بر جانم سنگی افکارنیو چرا ا    
  نداشت ؟ی ھم خوانیی مھربان داشھی و مثل ھمی عادیاھ
 

 ام فرو قھی در شتری دھم و سرم را بی فشار ممی بازو ھای روشتری را بمیدست ھا    
 خانھ و تخت نرم اتاق را ی ھستم کھ گرماای انسان دننی احمق تردیو من شا... برم یم

 !!! دهی را برگزطی شرانی فکر کردن سخت تریرھا کرده و برا
 

 کھ وسط ی ھست ،آن ھم رھامای دننینھ نھ اشتباه کردم از من احمق تر ھم در ا    
 ھم نشان از آن شی بعدی من و خودش چوب حراج زد و رفتار ھایآشپز خانھ بھ آبرو

 بود چھ دهی سر نرسییاگر دا" و واقعا. ستی نمانیاز کرده خود پش" داشت کھ اصال
  ؟دیس بوی رھام من را میعنی شد ؟یم
 
 

 داغ ی بوسھ کی ھفتھ تمام از او فرار نکرده بودم کھ ماجرا با کیمن " و مطمئنا    
 ی روشی کھ تا مغز استخوانم پیی سرمانی ھمیو من حاضر بودم تو! کند دایخاتمھ پ

 دنی فرو ببرم تا بفھمم کھ چرا من با فھمی وحشی موجھانیکرده بود سرم را درون ھم
 !  بھ رھام نداشتمیلیچ تمای کھ ھی ؟مندمیمنظورش عقب نکش

 
 جملھ صادقانھ بر ذھن و زبانم نیا"  واقعاای بعد با خودم فکر کردم کھ آیو کم    

  شود ؟؟؟؟ی میجار
 

وحشت ... شکمم حلقھ شد ی من را در بر گرفت و بر روی بزرگ و گرمیدست ھا    
 را راحت کرد المی خشی صدای و اجازه نداد ولدی ،فھمرمیزده تالش کردم کھ فاصلھ بگ

 ...  ام را آزاددهیو نفس بھ حبس کش
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  زده ؟ای سرما سر بھ درنیعروسک من چرا تو ا-    
 

 رفتارم روزی گرفتن اتفاق ددهی کردم با نادیو سع) شیایسر بھ در( از لفظ دمیخند    
 جھت  دادم و خوشحال شدم کھھی اش تکنھیکمرم را بھ س... نشان دھم شھیرا مثل ھم

 ...  رسدی عطرش بھ مشام نمادی است کھ زیوزش باد طور
 

 ای ساحل کھ خلوت خلوت باشھ و درامی بی ساعتھی دفعھ زد بھ سرم ھی دونم ،ینم-    
  جان ؟یی دادی مسئلھ مشکل دارنیشما با ا...فقط مال خودم باشھ 

 
 فرار کردن نیمن با ا... ،ھمش مال تو ای درنی تو و انیا... ینھ بابا چھ مشکل-    

 نی مشکل دارم کھ بعد سال ھا خدا بھم دختر داده و انیمن با ا!دخترم مشکل دارم 
 ...  کنھی مغی تا حاال چشماش رو ازم درروزیعروسک از د

 
    
 

 و ی ،اما کاش انصاف داشتھ باشی کنی و کتمانش نمی کنیخوبھ کھ سکوت م-    
 ؟ی کنی مجازاتم می بھ چھ جرمی داریبگ
 

 بھ شتری و من را بدی فھمی کھ من را مشھی ،مثل ھمدیفھم... دمیاز جملھ اش لرز    
 .  کردی بحث وحشتناک را تمام منی اییکاش دا.خودش فشرد 

 
 : آرام زمزمھ کردم    

 
  ؟می در موردش حرف نزنشھیم-    

 
 :  نشده بوددنشی باد مانع از شنیبرخالف تصورم صدا    

 
 ھمون ترمھ ی و برام بشی نکنغی کھ تو خودت رو از من دریبھ شرط... شھیآره م-    

 ھزار بار ونھی دنی تا حاال اروزی و از دونتھی کھ دیمنم ھمون ارسالن... ی کھ بودیا
 ....  عاشقت شدهشتریب
 

برش گذاشتم  زی گونھ یدستم را باال آوردم و رو... دمیبا آرامش خند... دمیخند    
 سردم کرد و من تالش کردم تا با جھت وزش باد ی را مھمان گونھ ھاشیلب ھا...

 ...  را حس کنمشیمقابلھ کنم و بتوانم عطر آشنا
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 تمام یبا ھمکار" بای کھ تقری آتش نھ چندان کوچکی و زردی سرخینگاھم بر رو    

 ... می جمع کرده بودزمی ھمھ ھھمھ با. خانواده بر پا شده بود ثابت مانده بود یاعضا
 

 ی برای و تالش بابا علمی جمع شده گرد نشستھ بودیھمھ دور توده بزرگ چوب ھا    
 مامان و یھر چند کھ چھره ... می نمدار را تماشا کرده بودیروشن کردن چوب ھا

 بھ دانھی از دست زدن بھ چوب ھا بھ حالت چندش شدن جمع شده بود و ناامییزندا
 شی شھ آتی چوبا نمنیبا ا(( با جملھ کباری ھقی مردند و ھر چند دقیتالش بابا نگاه م

 ....  رساندندی مضیجمع را بھ ف))روشن کرد 
 

 ....  بود از ھر دو خانوادهی محصول مشترکبای زدهی پدنیاما بھ ھر حال ا    
 

 ی قرار مینی درون س آن راکھی پر کرد و در حالی استکان را از چانی آخرییزندا    
 : داد گفت

 
 خودش ،من کھ ی بود برای ھنرسی ھمھ چوب خنی با اشیروشن کردن آت" واقعا-    

 !  باشھی کار شدننیا"  اصالشدیباورم نم
 

 :  بابا جواب دادیمامان بھ جا    
 

  سختی انجام کارایانگار ساختھ شده برا... ھیی طورنی ھمشھی ھمی علدای آیوا-    
... 
 

 لنگ ی برارای در مقابل مامان المدی باای دنی مدافع ھالی وکنی تریو بھ نظر من نام    
 ...  شدنیانداختن دست بھ کار م

 
 :  ارسالن گفتییدا    

 
چرا " اصال... سختھ طی استاد کنار اومدن با شرایعل... رایباھات موافقم الم" واقعا-    

 !  کنھی می تو زندگ کھ داره بانی نمونھ اش ھممیراه دور بر
 

 صورت مامان خنده ی روظی کھ با وجود اخم غلمی بودیی و من تنھا کساییخود دا    
 کش آمده اش را با فرو بردن سرش در ی لب ھادای آییزندا... می را کنترل نکردمانیھا

 کرد و رھام صورتش را بھ جھت ی مخفیزی چافتنی ی و جستجو برافشیداخل ک
 ...خود نرنجاند تا تنھا عمھ اش را ازمخالف جمع چرخاند 
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 ی خندی می تو ھم داریعل(( ی ھم با جملھ ی بابا علی باال آمده ی لب ھایگوشھ     

 رھام و ی کنترل شده ی زمان ممکن جمع شد و باعث شد کھ خنده نیدر کمتر))؟
 ...  ھم آزاد شودییزندا

 
 یی صورتش را بھ طرف داردی بھ خود بگی کرد چھره جدی می سعکھیبابا در حال    

 : چرخاند
 

 نھ ؟خب پسر مگھ ای ی شب آخر مسافرت رو تلخ کننی ای تونی ارسالن منمیبب-    
 مردم نی ،اگھی رو بکن دفتی کای رو بھ درنی آروم بشری ؟بگی کنی شر بھ پا میکاریب

  ؟ھی ھا چیآزار
 

 تھ کھی و من در حالدیچی پای بابا و امواج دری صداانی در ملمی زنگ موبایصدا    
 :  توجھ بھ شماره جواب دادمی مانده بود بی باقمی از خنده در صداییمانده ھا

 
 ... دییبفرما-    

 
  
 

 دییالو بفرما... الو -    
 
 

 ام ی بود من را بھ درست آنتن ندادن گوشدهیچی پی کھ درون گوشی خش خشیصدا    
  مشکل حل شودنی با جا بھ جا شدنم ادی بلند شدم تا شامیاز جا....مشکوک کرد 

 
 : دی رسی بھ گوش می بھ خوبشانی خنده ھای فاصلھ گرفتم ،ھر چند کھ صداھیاز بق    

 
  ؟دی من رو داریشما صدا...الو ...الو -    

 
 ... الو ترمھ ترو خدا قطع نکن-    

 
 .  را مھمان کف دستممی کرد و ناخن ھامی دندان ھاری خط لبم را اسی آن سویصدا    

 
    -........ 
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 یعنی ؟ی ،چرا دفعھ قبل قطع کردی دی زنم جواب نمی چرا ھر بار زنگ میلعنت-    
 کھ طاقت تحمل چند ی متنفرتھی زندگی ھمھ ی گفتی روز مھی کھ ییایمی از کنقدریا

  ؟ی شو ھم ندارقھیدق
 

 دی فھمینم... کند ی پرتاب میی من را بھ چھ روز ھاشی صدادنی کھ شندی فھمینم    
 ...  داشتی بر مشی جای بی اصرار ھانیدست از ا"  حتمادی فھمیکھ اگر م

 
  ؟ی دارکاریچ-    

 
 ... دی سوال را پرسنی از من اری غیانگار کس. خودم وحشت کردم یخودم از صدا    

 
اگر ... نزن  بد و از تھ دل حرفی ھمھ با حسانی بد نباش ،انقدریترمھ ترو خدا ا-    

 ی بازنده انتقام مھی از یتو دار! ھم بودم یمقصر اون اتفاق من بودم متضرر اصل
  ؟یریگ
 

من التماس ... یدی کھ من گفتم و تو نشنیمثل اون روز... بشنوم یزی خوام چینم-    
 باز ی من احمق رو بھ اون آشغال دونی پای لعنتیتو... یکردم و تو گوش نکرد

 ...  خواد بشنوه منمی کھ نمیحاال اون.. یکرد
 

 دی بایدی و نشنی کردی کھ دوری اون چار پنج سالی ،بھ اندازه ی بشنودیاما با-    
 ... ی من بود و تو نبودازی کھ بودنت نیی سال ھانی ای ھمھ یبھ اندازه ... یبشنو

 
  کنھ بشنوم ؟تو ؟ی من رو مجبور میک-    

 
 چند سال نی ای تویعنی... قمونی عمیمت دوست ،وجدان ،حرتیانسان...من نھ  -    

 خودم فرو رفتم و ی و ندونم کاری کھ من تو باتالق بدبختی عذاب وجدان نگرفتکباری
 ... ی بھ آرامش برسدنمی کھ با ندیتو من رو رھا کرد

 
 کھ لحظھ بھ یمن... کردم ی اون روز و اون صحنھ ھارو فراموش مدیمن با-    

 بھ تو یکی داشتم ،نزدی بھ دوراجی فراموش کردن احتیمن برا... دمیلحظشو با چشم د
 کنم ،تحت نظرم یھنوز بعد از گذشت چند سال دارم دارو مصرف م... کرد ینابودم م

ھر بار تھ کابوسم با چاقو ... یروز لعنت کابوس اون... نمی بی،ھنوز شبا کابوس م
 صحنھ وحشتناک نی کنم کھ ای فکر منی شھ و من بھ ایخوردن تو از مھرداد تموم م

 ...  من اضافھ شدهی تموم نشدنی نداشتھ از کجا بھ کابوساتیکھ واقع
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 بغض کرد و من با تمام وجود خفھ می نوجوانی محکم روز ھایایمیک...بغض کرد     
 نی آخرندی را ببشی اشک ھای کھ کسی اعتقاد داشت کھ روزی دختر روزنیو ا...شدم 

 ... استیروز دن
 

 ی روزا تموم فعالنیا...کم آوردم ... خستھ شدم گھیمن د... ترمھ می تمومش کنایب -    
 با بودن تو کم یبھ خدا درد من درمون نداره ول... شده ری من سرازی تو زندگای دنیمنف

 ...  فاجعھ برا ھردوموننی ،بلکھ کمرنگ شھ امی ،زار بزنمیبذار حرف بزن...  شھ یم
 

 ذارم و بھ ی مدمی بھش رسنجای رو کھ ای آرامشنی من ای باعث شد کھ فکر کنیچ-    
  اونجا ؟امی ی مشت خاطره عذاب آور مھیدنبال 

 
  
 

 ...  توشی پامی ی ،من منجای اای ،تو نی گیباشھ ترمھ تو راست م-    
 

 : ناباور گفتم    
 

  ؟نجای ایای ی ؟میای یتو م-    
 

 توانست من را ی نمایمی کنکھی توجھ بھ ایب.م رو نشون دادم و با انگشت دور و بر    
 ... ندیبب
 

  ؟یدار. ی نداریبا اومدنم کھ مشکل... امی یآره من م-    
 
   
 

 .  دمیساعت و روز پرواز رو بھت خبر م.منتظرم باش -    
 

 قطع ایمی بار تماس از طرف کنی داد کھ ای پشت سر ھم خبر می بوق ھایصدا    
 ... شده

 
  بود ؟یک-    

 
 : مامان نگران پشت سرم است. گردم یبھ سرعت بھ عقب بر م    
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  بود ؟یک-    
 

 ...... ایمیک-    
 

 !؟!؟! ؟یک-    
 

 .... رانی اادی خواد بیم-    
 

 ی دوباره ام مختنی دانستم کھ از بھم ریم... دینگاھش کمرنگ شد و رنگش پر    
 ی الھھ نیا... نخواھد گذاشت ی ازش باقیزی دانستم کھ شکستن دوباره ام چیم.ترسد 
و من .... را پشت سر گذاشتھ است ی وحشتناکی داشتن من روز ھای در ازایمھربان

من " پرسم کھ واقعای با خودم منمی بی موغ فری را بشیبایھر بار کھ رنگ چشمان ز
  را دارم ؟؟؟؟دنشی ھمھ عذاب کشنیارزش ا

 
 :  کالم لرزانش کندی را چاشنی تفاوتی کند بی میسع    

 
 ھمھ نی کھ ای مھمون دارھی... ،قدمش سر چشم گھیدوستتھ د... مادر ادیخب بذار ب-    

 !  ندارهختنیبھ ھم ر
 

 خواھد من را ی آدم منیا!چقدر دستش سرد است ... کشد ی و مردی گیدستم را م    
 آرام کند ؟

 
ھمھ منتظرن تو ... در آورده شی ھا رو از آتینی زمبیبابات س...رکم  دختمی برایب-    

 ....  شام شاھانھ رو نوش جون کنننیان تا ا
 

    
 

 پارک کردم یشگی ھمی را داخل بردم ودر جانی باز کردم ،ماشموتیدر را با ر    
ا  بغل دستم خونسرد و بی بھ پدرم کھ در صندلنکھی را خاموش کردم و بدون انیماش.

 دای رساندن منظورم پی جملھ مناسب براکی کردم کھ یآرامش نشستھ بود نگاه کنم سع
 ...  متھم کرده بودی با مشترامدنیرا بھ راه ن  کھ از دفتر تا خانھ منیپدر...کنم 

 
 قبول دارم ،قبول دارم کھ انعطافم ی رو کھ زدییبابا گوش کن من تمام حرف ھا-    

 ... ارهی ی در می اول کار داره سر ما بازنی آقا از ھمنی من ازیکمھ ،اما آخھ عز
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 گھی ھفتھ دکی گھ ی کنم ،می اعالم مندهی نخ از انبار رو ھفتھ آلی تحوخیمن تار    
 نیآخھ من بھ ا.... خواد بزنھ ی مگھی سھ ماه دیاما موعد چک خودش رو برا. رهید

 ی برارهی ھفتھ دکی نیود گم جناب شما فرمی ،بھش ماتشی بگم ؟اونم از ادبیآدم چ
 بدم اما بھ نظر شما لی روزه بار رو تحوھار کنم چی می بار ،چشم من سعلیتحو
  ؟ستی نری دکمی چکتون خیتار
 

 بازار خراب و راکد نی ای گھ نھ برادر من توی ده ؟می جواب می چی کنیفکر م    
 رونی کم مونده بود از دفتر پرتش کنھ بنیام... دی چکم رو چشتون بذارنی ھمدی،شما با

! 
 

 ی ،چستی منم نی چک قده پول نھار کارگرانی ایاومدم بھش بگم آخھ آدم نا حساب    
  ؟ی خودت فکر کردشیپ
 

 بود کھ یی ازی لب بابا بھ حال خراب و اعصاب در ھم من از اون چیلبخند رو    
 ی در ھمم سعی اخم ھادنیت و با د کھ از من داشی نبود و او با شناختندیخوشا" اصال

 من را ینقطھ ضعف ھا"قایدق... بگذارد شی لبخندش را بھ نمایشتری کرد با شدت بیم
 ی با آن ھا مرا وادار بھ کنار گذاشتن آن ھا مدن کنار آمی بھ جاشھی دانست و ھمیم

  بوداری تمام عکتاتوری دکی در وقت خود شی مرد در کنار تمام نرمشش ھانیکرد و ا
.... 

 
 ... ی نگرفتادی راه و چاه تجارت رو دی و شادیپسر جون ھنوزم اون طور کھ با-    

 
 :  کنمی قفل منی را دور فرمان ماشمیدست ھا    

 
 کوچک و کم سود بخواد ازم ی معاملھ ھی با سھی نو کھی کھ نی ؟انھیراه و چاش ا-    

  ببره ؟شی رو طبق خواستھ خودش پی و ھمھ چرهی بگیسوار
 

 مداره استی سھی دار موفق اول ھی تاجر و سرماھی رو بدون نیاما ا... ستی ننینھ ا-    
 اما ی دار موفق بشھی سرماھی دی شاشیاگھ بدون... استیدرس اول تجارت س....قدره 

 .... ی شکست خورده اھی"  حتمایاگھ ندون
 

 اعتقاد یزی چھیاما من بھ . کنم ی من دارم اشتباه مدی دونم شاینم...پووووووف -    
 عمھ خودتون رو ای شما نکھیا... کار خونھ ھا دست من امانتھ نی کھ انھیاونم ا..دارم 

 ی نمنی بر الی دلنی کھ اختار تام بھ من دادنی و اونقدر بھ من اعتماد دارنیدیکنار کش
 ... ھا بخوره کار خونھ نی بھ ای ضربھ ای باشم با سھل انگاراشتھشھ کھ من اجازه د
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 تو ،در مورد عمھ ات ھم ی االن برانی کھ مال منھ کھ ھمیزی ؟اون چھیامانت چ-    

 رو دستت سپرده و خودش ی خاطر ھمھ چبی کھ با طیتو براش اونقدر مورد اعتماد
 ...  قبولت دارهای دنای کنھ چون دنی نمی پرسھ و دخالتی نمیزیاگھ چ... دهیرو کنار کش

 
 :  زدیطنتیو بعد چشمک پر ش    

 
 از برادر زاده شد و مھم تر از کتری نسبتت نزدی بھ زوددی شایدیخدا رو چھ د-    

 ... اموالش رو دستت سپرد
 

 و دی بلند بھ تالشم خندیبابا با صدا. رمی را بگمی کش اومدن لب ھای کردم جلویسع    
 :  شد گفتی مادهی پنی از ماشکھیدر حال

 
 ی آورادی رو ی زدالی کھ تو ویی منو کشتھ ،فکر کنم الزمھ حرفااتی شرم و حنیا-    
 ... کنم

 
بعد از پدر وارد شدم .در سالن را باز کردم و با اشاره دست بھ پدرم تعارف کردم     

 .  آشنا متعجب سالم کردمی چھره کی دنیو با د
 

 بھ دنمانیشستھ بود کھ با د آراستھ در کنار مامان و عمھ نی کامل زن با ظاھرکی    
در جوابم ابرو )) ؟ھیک(( دمیبا اشاره چشم از مامان پرس.احتراممان از جا بلند شد 

"  بعداای دانم است ی ابرو باال انداختن نمنی ای معندمی را باال انداخت و من نفھمشیھا
 !!! می گویم
 

 ری میحس کنجکاو... شد و مامان بھ سمت آشپزخانھ رفت ریبابا در کنار عمھ جاگ    
 ...  نشستمبھی زن غری و روبھ روی مبل تکی غالب شد و بر رومیخستگ

 
 سر بلند کند و بھ چھره عی گفت و باعث شد کھ بابا سریزیعمھ آرام در گوش بابا چ    
 : خود زن رشتھ کالم را در دست گرفت... اندازد ی گذرا بی زن نگاھی
 

 نبود ی برای فکر کنم بھانھ اگھید... آوردن فی ھم کھ تشرشونی خانم دارایخب الم-    
 کھ با آقا زاده خدمت دی کننیی رو تعیخی تارھی دیاگھ لطف کن... نی بزرگتر ندارھی

 ... می شی ممنونتون ممیبرس
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 نخواستن بھ یکالفھ دستم را بھ معن. زن را قطع کرد ری تصوی چاینیمامان با س    
 نیا... بود ی چشونیی فکر کردم منظور زن از دانی زدم و بھ اینی سیلبھ 

 جملھ ی ھی تونھ بھ ترمھ ربط داشتھ باشھ و خوب درک مفھوم بقی فقط مینسب))ش((
 .....   نبودیھم کھ کار سخت

 
  ازی مبل قفل کردم تا رفتار کنترل نشده و خارج از ادبی دستھ یدستم را بر رو    

 من ی کھ قرار بود ھمچنان ساز زندگنیمثل ا...من گر گرفتھ و رو بھ انفجار سر نزند 
 ...  شدی بر موانع سر راھم اضافھ مدی جدیناکوک باشد کھ ھر روز مانع

 
خوب بود کھ از حال خراب دلم ... قلبم را کم کرد ی از فشارم روی بابا کمیصدا    

 ...  دردم باشدی برای توانست درمانیمن خبر داشت و االن م
 

شما ... دارن و نھ پدرشون فیخب سرکار خانم االن نھ خود ترمھ جان تشر-    
 دو نفر باشھ نھ نی اتی با رضادی شما بایی کھ تشربف فرمادی دونیبھتر از من م"حتما

 رای رو المجھی کنم و نتی من امشب با ھردوشون صحبت مدیبنده ،پس اگھ اجازه بد
 ...  دهیخانم خدمتتون اطالع م

 
 دل خوش کرده یمن بھ چھ کس... ھم فشار دادم یچشمان را از زور حرص رو    

 بودم ؟؟؟
 

اجازه ... مسرم یلی وصلت خنیبنده در مورد سر گرفتن ا... جناب معتمد دیببخش-    
،از  و چھار سالشھ ی آقا پسر من سدینیبب. رو خدمتتون عرض کنم یتی واقعھی دیبد

 امر مھم نی ای خانواده شد من و پدرش برالی تشکی کھ سنش مناسب برایزمان
 در گھیبار نرفت و از ما خواست کھ د ری جوره زچی ھشونی اما خب امیاصرار داشت

 می نبودی راضطی شرانیمن و پدرش از ا" عتایخب طب... می نشچشی مسئلھ پاپنیمورد ا
 ...  کردی کھ بشھ جوونا رو مجبور بھ کارستی نی زمونھ طورگھی،اما خب د

 
 دیاگھ بدون... داره ازدواج کنھ می بھ من خبر داد کھ تصمشی کھ دو روز پنیتا ا    

 رو یگفتم مادر ھر ک... ھی کدمی کلمھ ازش پرسھیفقط ... رو بھ من داد ای،انگار خدا دن
 ھی ییتنھا آرزوسر و سامون گرفتن تو ... مشی ذاری ما رو چشم میکھ خودت بخوا

 ... میکھ ما دار
 

 ریاالن حدود دو ماه کھ ز... ازش ندارم یادیگفت مامان من خودم ھم اطالعات ز    
 دلشوره ھی گفت ی جورنی حامد ایوقت... دونم خونشون کجاست ینظرش گرفتم و م

 سر ری رو زی دختر خانمھی اطالعات کمش نیگفتم نکنھ پسر من با ا... گرفتم یبیعج
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 خانم گفتن کھ دختر شون مجردن رای کھ المیقتاما و...نامزد داره " شتھ کھ مثالگذا
 دختر خانم شما دل و نیخالصھ بگم جناب معتمد ا... نفس راحت بکشم ھیتازه تونستم 

 ان شاهللا دی کننیی ما تعی وقت براھیترو خدا شما ... پسر سر سخت ما رو برده مونیا
 من نبود کار  ساکت ماندنگھینھ د.... ندارن یکھ ترمھ جون و پدرشون ھم مشکل

از جا ...مھم نبود " اصال... اما مھم نبود ستی رفتارم کم نی ھاامدی دانستم کھ پیم...
 کردم ی شلوارم فرو مبی مشت شده ام را درون جی دست ھاکھیبلند شدم و در حال

 : گفتم
 

 ...  کار خانم سردیببخش-    
 

 ... توجھ ھمھ بھ سمتم جلب شد    
 

 ی شانس آقا پسر تون رو جادیشما ھم لطف کن...دختر خانم ما قصد ازدواج نداره -    
 ... دی امتحان کنگھید
 

 عمھ در ھم رفت،بابا با چشم ی حد ممکن باز شد و اخم ھانیچشمان مامان تا آخر    
 و نگاه آن خانم با لبخند بھ سمت دیلب بھ دندان کش شد و رهی بھ من خھی پر از گالیھا

 : دیمن چرخ
 

  ؟یپسرم شما برادر ترمھ جون-    
 

بھ ... تر از نسبتمونھ کی نزدیلیاما روابطمون خ... ھستم شیی من پسر دارینھ خ-    
  قصد ازدواج ندارن حداقل با پسر شماشونی خدمتتون عرض کردم کھ انیخاطر ھم

... 
 

 :  درون سالن اضافھ شدی زن ھم بھ جمع اخم کرده ھایاخم ھا    
 

 !!!! ؟؟؟ییپسر دا-    
 

 بھ منظورش ی شک ھمھ پی کرد کھ بانی و منظور دار بی کلمھ را سوالنیو آنقدر ا    
 : دمی مفھوم کالمش را با قدرت تمام کوبدیی آخر زده مھر تامیو من بھ س...بردند 

 
 ھی بھتر از بقشیی پسر داندشوی آی کھ برنامھ یدختر خانم" مطمئنا... ییبلھ پسر دا-    

 ...  خورهی دونھ بھ درد آقا حامد شما نمی خانواده میاعضا
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 دوش ی را بر روفشی نگاه کنھ کی کھ بھ کسنی از جا بلند و بدون اتیزن با عصبان    
 : انداخت و با طعنھ گفت

 
 چرا زودتر براش برنامھ ی دونیتر عمھ ات رو م دخندهی آیخوب شما کھ برنامھ -    

 ...  مردم ھم مشخصھفی تکلی جورنی ؟ای کنی نمیزیر
 

 شتری زن را بنی لبخند آتش خشم انیمھم نبود کھ ا...لبخند زدم از تھ دل و خونسرد     
 کی نظر داشت و من مطمئنا ریمھم نبود کھ سھ جفت نگاه بھت زده مرا ز... کرد یم

 بود کھ حرف دل من باالخره بر زبان نیمھم ا... رو داشتم شی سخت در پییباز جو
 :  شده بودیجار

 
 ترمھ ندهی آی برایزی ھام برنامھ رتییتو الو" حتما... سر کار خانم نھیکالمتون مت-    

 ...  دمیرو قرار م
 

 بود کھ ادی من آنقدر زی اما انگار شوک حرف ھادنی سردش را ھمھ شنیخداحافظ    
 ...  توان جواب دادن نداشتھ باشدیکس
 

 سکوت نی جرائت شکستن ادی شاای کس توان و چیھ... بھ سکوت گذشت قھیچند دق    
 ظاھر خونسردم نگران نگاه ی سوال را نداشت و من با ھمھ نیو بر زبان آوردن اول

 ...  شدی مدهی بودم کھ از من دزدیعمھ ا
 

 کھ توسط ترمھ باز ی در سالنی با صدایال کسباالخره سکوت شکست اما نھ با سو    
 : ترمھ با صورت گل انداختھ از سرما وارد شد و سالم کرد...شده بود 

 
 

 : دیسکوت سالن نگاھش را متعجب کرد و پرس    
 

  شما ھا ؟نی مدلنی شده ؟چرا ایچ-    
 

 ..... دی ھمھ چرخینگاھش بر رو    
 

 بد بھ نقدری بود دم در ؟چرا ای خانومھ کنیا... بگھ یزی چھی یکی ترو بھ خدا یوا-    
  ؟نی سکوت گرفتی بگھ ؟روزه یزی خواد چی نمیشکیھ....من نگا کرد ؟
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 در شیدنبال جواب سوال ھا... توجھش بھ سمتم جلب شد ...بھ سمتش قدم برداشتم     
 بھ دنبال  ماخی سھ جفت چشم مریدستم را بھ سمتش دراز کردم و در ز...نگاه من بود 

 :  و در ھمان حال محکم و بلند گفتمدمی طبقھ باال کشیخودم بھ سمت پلھ ھا
 

 ....  گمی من بھت ممی برایب-    
 

 .....   مقاومت بھ دنبال راه افتادی بھ جمع کرد و بییترمھ نگاه گذرا    
 

دم  کرتشی کمرش بھ سمت داخل ھدایدر اتاق را باز کردم و با فشار دستم بر رو    
 ی باالی دکمھ گری دست در اتاق را بستم و با دست دکیبا .در سکوت وارد شد ...
 

 اش بھ سمت پنجره رفتم و با باز رهی بھ نگاه ختی اھمیب. را باز کردم راھنمیپ    
 ی ،راحت و پر از سبک بالقی عمینفس... دمی ھوا نفس کشی توجھ بھ سرمایکردنش ب

... 
 

 بود تا ی جسارت کافی وجب و فقط کمکیبا فاصلھ کمتر از . ستادیترمھ کنارم ا    
 صانھی حرشی موھای ام ال بھ الینی و بردی را در بر بگفشی ظری شانھ ھامیدست ھا

 ....گردش کند
 

 ھفتھ قبل از کی نھ ای شمال ،و یالی دختر از ونیا. بود اطی حینگاھش بھ منظره     
 چشم ھا را نی ایرده بود و من روز کغی را از من درشیمسافرت شمال چشم ھا

 ....  وجودم را از نظر بگذراندیمجبور خواھم کرد تا نقطھ نقطھ 
 

  ؟نی شدبی و غربی ھمتون عجنقدری شده ؟چرا ایچ... رھام گھیبگو د-    
 

 کردن دای پشھی لب تکرار کردم و با خودم فکر کردم ھمری را زبی عجیکلمھ     
 کار ھا وزن دار و یامروز ھمھ . نھ ای شروع سخت ،سختھ ؟کی ی کلمھ برانیاول

 ی حضور داشت کھ لحظھ انیی نگاه وزن دار و گلھ مند در طبقھ پاکیسخت شدند؟و 
 ...  کردی من را رھا نمریفکر درگ

 
 از ذھن در ھمم ی ذھنم را در گوشھ ای و دستوری دادم تمام کلمات فلسفحیترج    

 ...  آن ھا شومنی تری و دم دستنین ساده ترتلمبار کنم و دست بھ داما
 

 ..... برات خواستگار اومده بود-    
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 نی اگر غرامت ایحت...چھ خوب کھ نگاھم کرد ... دی سمت من چرخعینگاھش سر    
 ...  با صفت خواستگاراستی باشد کھ ره آورد مھمانی ساعتھ اکینگاه ، عذاب 

 
 ... من خواستگارت رو رد کردم-    

 
 از رد کردن خواستگار راحت شد الشیآنقدر خ... کرد ینفس آسوده اش نفس آزاد م    

 ...  نکردیکھ بھ فاعل جملھ توجھ
 

 گفتنش وقت ی را کھ برای جملھ اری نگاھش ثابت نگھ داشتم تا تاثینگاھم را رو    
 : نمی کردم ببی میکش
 

  آقای اجازه عمھ و علیب...سر خود ردش کردم -    
 

 :  و ادامھ دادمدمی لبم کشیزبانم را بر رو    
 

گفتم ... ی دختر عمھ اھی از شتری گفتم کھ برام بھی چشم بقیبھ خواستگارت ،جلو-    
 ...  وصلھندمی بھ آندتی چشم عمھ گفتم کھ آیجلو... از نسبتمونھ شتریروابطمون ب

 
 ....  ،نگاھش ھمدیچانھ اش لرز    

 
 یمھلت نداد کھ بگم م... تا ادامشو بشنوه ستادینا... و رفت دیخواستگارت شن-    

 یاونقدر... ی اگھ شده زوری کنمت حتیمال خودم م... ی اگھ منو نخوایخوامت حت
 کنم کھ چاره ی میاونقدر با دلت باز... ی عاشق شی کنم کھ مجبور شی میعاشق    

آخھ با حضورت !کنم  ی میدارم قلدر... ی نداشتھ باشی بازنی ای جز حضور تویا
 ی براندتوی مامانت آی روی دونم زوره کھ جلویآره م... ی منطق نذاشتی براییجا

 شھ ی کار میاما چ... رمی گی ممی تصمقا آی علیاشتباه کھ من جا... دونم یخودم م
 اشتباه دست نی داشتن ایو من برا... ی منی اشتباه زندگنی ترنیریکرد کھ تو خودت ش
 ...  زنمی میبھ ھر غلط اضافھ ا

 
 نی تا اسمیمی لشکر آدم واھی یجلو... کالمم ،زور گوام کیترمھ من امروز قلدرم ،    

 من بشن ی مھمون لبافی ظری دستانیا... بشن ی من خالی نھی سی پر آب رویچشما
 نتوی حرفام سندی کھ داره از شنی قلبنی منو نوازش کنھ و ای موھا شامھ نیعطر ا...

 ...  من بزنھی کنھ برایاز جا م
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 خودم ی خواستن برانیاونقدر کھ ھضم ا... بی و غربی و عجادی خوامت زیمن م    
 کردن ی کھ آدم عاشقی من نبود ،منی زندگی برنامھ ی توی ھمھ عاشقنیا...ھم سختھ 

 خواب ی توریدرگ... شدم رتی درگیمن لعنت... صمی داشتنت حریترمھ برا...نبودم 
 کھ اونقدر تو موضع یمن...عاجز شدم من ... ینی بی و نمینی بی کھ من رو مینیسنگ

 ،حاال نشونی و جذاب ترنی لوندتری سر خم نکردم ،حتی زنچی ھیقدرت بودم کھ جلو
ھر ... کنھ ی کنھ ،کورم می کنھ ،کرم می گم نبودنت فلجم می و مسادمی تو وایجلو

 ... قدر قدرتمند ھست کھ من فلج باشم و کر و کورچند کھ فکر داشتنت ھم اون
 

 کھ از یکی باری جوی را پشت گردنم قالب کردم و نگاھم را بررومیدست ھا    
 .... شد انداختمی سرخش ختم می گرفت و بھ لب ھایچشمان نابودگرش سرچشمھ م

 
 سال تمام تلمبار کی کھ یی جملھ ھانیبھ سکوت او و فوران خودم فکر کردم ،بھ ا    

 ...یی رسوانیو بھ لذت ا... کرده بود می رسوایقیشده بود و در کمتر از دقا
 

بھ خودم ،ترمھ ... سکوت و بھ اصرار ترمھ بھ ادامھ آن نیبھ عذاب آور بودن ا    
 ...  دادی کھ داشت کار دستم می اتاق در بستھ و جسارتنی،ا
 

 ھم ی بر روشی نخواست اما لب ھاایتوانست ن... گفتن باز کرد ی را براشیلب ھا    
 ... افتاد و من تشنھ را تشنھ تر کرد

 
 : کوتاه ،آرام و لرزان.دوباره لب زد     

 
 ...  فکر کنمدیبا... دیبا... خوام تنھا باشم یم-    

 
 کھ نگاه از نیبدون ا...نگاھش کردم و درخواستش را با بستن چشمانم پاسخ دادم     
 ریاز اتاقم خارج شدم و با بستن در تصو... را بھ عقب برداشتم می بردارم قدم ھاشیرو

 عشق در خود جمع شده بود و خود را در آغوش گرفتھ کی را کھ از اعتراف یدختر
 ..... بود از دست دادم

 
 رفتم آرزو ی منیی ام بھ سمت پایشگی و ژست ھمبی در جیی با دست ھاکھیدر حال    

 تخت من باشدتا من شی ذھنی ھایری کاش مامن فکر ھا ،اشک ھا ودر گیکردم کھ ا
 ... امشب را با عطر تنش بھ صبح برسانم
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برعکس . اول گرداندم ی سالن طبقھ ی آمدن از پلھ ھا نگاھم را بر رونییدر حال پا    
 ...  از مامان و بابا بود و نھ عمھیتصورم نھ خبر

 
 نیا... من باشند ی عادری بحث در مورد رفتار غری درگ ھر سھدیاالن با" عتایطب    

 .  بودیعی طبری غیادیسکوت ز
 

 ی ھم نبودند ،اما نھ حضور کساطیدر ح. را نگاه کردم اطیاز پنجره سالن داخل ح    
  شخص نگاھم را ازتی شناختن ھویبرا... فاصلھ ھم مشخص بود نی از اقی آالچریز
 

 .  نشستھ بودقی آالچریود کھ تنھا زعمھ ب... برنداشتم قیآالچ    
 

 ی فرو کردم و با انگشتانم کممی از پنجره فاصلھ گرفتم ،دستم را درون موھایکم    
  کردی داد می کھ مھرش بھ من بی زننیا... زن بدھکار بودم نیمن بھ ا. دمشانیکش
 

 دادم اما چھ بسا اگر از دل گرفتار یمن بھ دل گرفتھ اش حق م. بود ریاز من دلگ    
 ...  دادیمن خبر داشت او بود کھ حق را بھ من و رفتار پر جسارتم م

 
 نقش لب شھی ھمدنمی کھ با دیازلبخند.سر باال آورد و نگاھم کرد . شدم قیوارد آالچ    
 ...  بود و پر سوالری نگاه دلگکیھر چھ بود ... نبود ی شد خبری مشیھا
 

 در سکوت...رش نشستم در کنا    
 

حرکت رفت و برگشت ... دی کشی مزی لبھ میعمھ انگشت اشاره اش را بر رو    
 ترمھ در حال زدن ری تصویلحظھ ا. کرد ی را رسوا مشانشیانگشتش حال پر

 شیموھا
 

 را متفاوت شانیمادر و دختر کالفگ...بھ پشت گوش در مقابل چشمانم شکل گرفت     
 .  دادندینشان م

 
 دستم جمع شد ری حرکت شد و زیدستش ب... دستش قرار دادم یدستم را بر رو    
  استیی ھاادی فرنیگزی فرار جانی دانستم کھ ایم. بود ینگاھش ھم چنان فرار.
 

 ...  توانست شامل حالم شودیکھ بھ حق م    
 

 :  دوختمشینگاھم را بھ نگاه فرار    
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 ! ی کنی متی خودت رو اذیعمھ دار-    

 
 . دی کشیقی ھم فشرد و نفس عمیچشمانش را رو    

 
 دونست و دلش ی خودش نمیاما وقت. گفتم ی قبل بھتون میلی خدی دونم کھ بایم-    

 ...  نداشتی اگھی دامدی از مشغول کردن فکرتون پری من نبود ،گفتنش غریگ
 

حت شدن و کھ نارا... دیزی چقدر برام عزدی دونی میخودتون بھتر از ھر کس    
 کھ نگاه مھربونتون داره نیا... استی اتفاق دننی قابل تحمل ترری من غی براتونیریدلگ

 از من
 

 .  منی شونھ ھای برانی سنگی وزنھ ھی کنھ شده یفرار م    
 

 فکر کنھ زتی کھ عزنھی سختھ ،اما سخت تر از اون ازی عزھی دنیعمھ رنج    
اما عمھ اگھ شما ... ی کردانتی و تو امانتش خی ،فکر کنھ نارو زدینمکدون شکست

 ی ندهیگو
 

 ام کھ خودش رو یاگھ من ھمون رھام))یکھ رھام تو اوج اعتماد:(( نی جملھ انیا    
  حسھی خواستن از نی ای دم کھ جرقھ ی منانیبھ شما ثابت کرده ،بھتون اطم

 
 کھ با ستمی سالھ نستی ،منم نوجوون نوزده بستی عشق تب تند ننیا. ستی نیدم دست    

 نی رو از دست بدم و ھوس رو علت شروع انمی ظاھر ترمھ دل و ددنید
 

 . رابطھ کنم    
 

 نی ساده تر و صادقانھ تر از ای جملھ اچیبھ خدا ھ. خوام یعمھ من دخترت رو م    
  نخواستن ترمھی خواد باور کنیدلم م. کنم ی نمدای نشون دادن حسم پیجملھ برا

 
نفسم بند ... تو باور خودش ھم نگنجھ یمن دوستش دارم اونقدر کھ حت. ستی نیشدن    

 . نفسش شده
 

 کلمات نیا. خودم ھم سختھ ی زنم برای حرفا رو من دارم منی کھ انیبھ خدا باور ا    
  و دو سالھ ام دارم ازشونی عمر سی کھ توھی ی کلماتنی و کم مصرف ترنیدتریجد
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  بودنای ممکن ترری لھ لھ زدن غی جورنی من پابند شدن و ایراب... کنم یاستفاده م    
. 
 

 خونھ رو نی ای خم شده ی تا آدماسادمی بعد رفتن آقاجون محکم وای کھ روزایمن    
 ی فرارنیھم.غرامتش رو ھم دادم .سر پا کنم ،امروز دل ھمون آدما رو شکوندم 

 
 .  شد از من گرفتی بود کھ می خسارتنی ترنی چند ساعت سنگی برایشدنتون حت    

 
ذره ذره وجودم . تونم بگذرم ی گذرم ،نمیعمھ نخواه کھ ازش بگذرم ،کھ ازش نم    

 ری حد دست و پا گنی حس تا انی زنھ و من ھنوز از درک ای مادیداره اسمش رو فر
 عاجزم

 
 خوامش ی گھ می و مسادهی کالم واکیکھ . زبون نفھمھ یادی کھ زی کار دلھ ،دلنایا    
 ... سنی خواستن وانی ای جلوای اگھ تمام دنیحت
 

سکوت کردم و اجازه دادم کھ . دستم مشخص بود ریگرم شدن دست سرد عمھ ز    
 .  زمان داشتھ باشدمی حرفھای حالجیعمھ برا

 
  دونھ ؟ی میزی حس چنیخودش ھم از ا-    

 
 . دی سوال را پرسنی ای بود وقتیشگی ھمیرایعمھ الم. دی پرسیآرام و عاد    

 
 ھام تیاز رفتارام و حساس" مطمئنا...  بود دهی از زبان من نشنیزیتا امروز نھ چ-    

 ...  کھ تمام و کمال از زبان خودم و رودر رو بشنوهنی زده بود اما ایی حدساھی
 

 : حرفم را قطع کرد    
 

  ؟ی دونیچقدر در مورد ترمھ م-    
 
  
 

 ،از اعصاب شی روحتی ،از وضعی جذب ظاھرش نشدی کنی کھ ادعا مییتو-    
 ی ترمھ چقدر می کلمھ از گذشتھ ھیتو ...خرابش ،از کابوساش ،از مشاوره رفتناش 

  ؟یدون
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ربطش " شھ کھ خوب تو حتمای بد معذب می از نگاھای دونی دونم کھ میآره م-    
  کنھ ؟یم شب تب ی کھ بعضی دونی منمیاما ا. دخترونھ یای بھ حی دیم
 

 ی روزانی سھ ماه از بھتری دونی ره ؟می ؟تا خود صبح راه منھی بیکابوس م    
 نفس نفس زدنات نی بوده ؟خب ای اعصاب و روان بسترمارستانی بی رو توشیزندگ

 یو قرمز
 

 ! یپس ندونستھ دل بست... ده یچشات داره جواب من رو م    
 

 :  سکوت جواب دادمیبعد از کم    
 

 ی مشکالت روحی سرھی دونم کھ با یم. دونم ی حد نمنی کھ در انھی اتیواقع.نھ -    
 نی دونم ،اما عمھ ای ،از مشاوره رفتناشم با خبرم ھر چند کھ علتش رو نمرهیدرگ

 
 تا بدونم نیاگھ قرار بھ دونستن بگ... من رو شل کنھ می تصمی تونھ پایندونستنا نم    

  ھا رو بشنوم اما من رو متھمیدنی کھ از زبان خودش شننھی احمیھر چند کھ تر ج
 

 ... نی گرفتن نکنمیبھ چشم و گوش بستھ تصم    
 

  گھ ؟ی از گذشتش بھت می کنی درصد فکر مھی-    
 

 دم ی دم کھ بھم بگھ ،اما بھتون قول می درصدم احتمال نمھیاالن ھمون ...االن نھ -    
  کنمی کنم و بھ عشق مجبورش می میر عاشق کنمش ،اونقدی خودم مریاونقدر درگ

 
 ...   قدم بشھشی ھا پی گفتننی گفتن ایکھ خودش برا    

 
خوش رنگ .... آن نگاه کرد ی برداشت و بھ رنگ مسزی می رژ لب را از روھیھان    

 ...  اشقھیبود و بھ شدت باب سل
 

 در ھمان حال نگھ داشت و بعد با نگاه و ھی لبش برد و چند ثانکیرژلب را نزد    
 قرار داد ،و دستش بھ سمت زی می خود آن را بر روری بھ تصونھیی در آیلبخند

 بھ شی اش از لبخند جمع نشدندهی کشیلب ھا... وموردعالقھ ماھان رفت یرژصورت
 ... در آمدیرنگ صورت
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 ی بر روی آماده یا برداشت و بھ سمت لباس ھنھیی را از آتشینگاه پر از رضا    

 آن بھ برق ی ودر حال بستن دکمھ ھادی رنگش را بھ تن کشیری شیپالتو.تختش رفت 
 ...  ماندرهی ساده اش خیحلقھ 

 
 حلقھ در انگشت دوم دست چپش مھمان شده بود و نامش بر نی ھفتھ بود کھ اکی    

 ....  ماھانی دوم شناسنامھ یبرگھ 
 

 ی شناور در شھر پر از شگفتیحی تفرقی قاکیر بر  سواشی روز پستیکمتر از ب    
 شھر بود و پدرش و ماھان در نی ای معمارری کھ نگاھش مجذوب و درگی ،وقتزیون

 و تنھا بعد از ینی و مقدمھ چنھی زمشی پچی ھی کردند ،ماھان بی مشیسکوت ھمراھ
توجھ خودش و پدرش را ))  من ؟بھ نی دی لحظھ توجھتون رو مھیعمو (( یجملھ 

 ی عالقھ دارم و دلم مھیعمو من بھ ھان(( یمعطوف خود کرده بود و با گفتن جملھ 
 نی ترنی اما دل نشنیدلش را بھ ساده تر)) کنم ی جا اونو ازتون خواستگارنیخواد ھم

 
 ...  داده بودای دنیخواستگار    

 
 بھ ی اش نگاه از ماھان برداشتھ بود و سوالیشگیپدرش با متانت و نگاه مھربان ھم    

 ی آنمی تصمکی ماھان شنھادی کھ مطمئن بود پنی با انباری اھیھان...او چشم دوختھ بود 
 ھفتھ مھلت خواستھ کی جواب نداده بود و قھی اما بعد از پنج دقستی نی دفعھ اکیو 

 ی کھ با اخمیی شد ،با ابروی کنترل می خنده کھ بھ سختر پیماھان با لب...بود 
 :  در ھم فرو رفتھ بود نگاھش کرده بود و گفتھ بودیمصنوع

 
 دادن جواب یالبتھ فقط برا... ھی فکر کردن زمانھ معقولی ھفتھ براکیبھ نظر منم -    

 ... می معذوری احتمالیمثبت چون با عرض پوزش از پذرفتن ھر جواب منف
 

 ھفت روز فکرش با نیدر ا. بود ریگ ھفتھ تمام با خودش و افکارش درکی ھیھان    
 ی خودش برایری تدبیبھ ب... ھا فکر کرد زی چیلیبھ خ... بود ری ھا درگزی چیلیخ

 تی خودش و رھام ،بھ ماھان و حمای زندگی روزھانی بردن دوسال از بھترنیازب
 فی کھ بھ اشتباه متھم ردی بھ رھامر منتش ،و در آخی بی و محبت ھایشگی ھمیھا

 کھ بھ رھام ینیبھ د... سرانجامشان در چشم ھمھ جلوه کرده بود ی بیاول رابطھ 
 ی کھ بی جبران آن نخواھد داشت و در آخر بھ ترمھ ای برایداشت و مطمئن بود زمان

  بودنیگناه تر
 

 .....  ھا متھم شده بودنیوبھ بدتر    
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 کرد و بعد از ماھھا نیری ھفتھ بھ شدت کام خودش را شکیجواب مثبتش بعد از     

 ...  واز سر آرامش مھمان پدرش کرده بودی و نفسقی عمیلبخند
 

 کھ ی پر شده بود از ماھانشی ھفتھ بعد از عقد تمام روز ھا و ساعت ھاکی نیدر ا    
 نی متصل کرده بود ،و اشی شکل ممکن بھ لحظھ لحظھ ھانیخودش را بھ بھتر

 ... نھا بود تی ھی ھانی زندگازی ننیاتصالالزم تر
 

 بود ی بود اما بھانھ اتی جذابی و بی گرچھ تکرارکانی واتی از موزه دیقرار بازد    
 مراعات بی روز ھا عجنی ایماھان شاد و پر از زندگ... با ھم بودنشان شتری بیبرا

 گرفتن دست او و ھی اش با ھانی تماس جسمنیشتریب...گر و با مالحظھ شده بود 
 ی فکر منی را بھ اھی شد و رفتار او ھانی زده من بود کھ بر پشت آیبوسھ ا" تاینھا

 مردانھ نبرده ی ھاطنتی از شیی شده اند بوشی کھ وارد زندگیانداخت کھ ھر دو مرد
 ... اند
 

 شی اش بھ نمای جذب و شلوار مشکشرتی ماھان در تبتیدر اتاق باز شد و ھ    
 : گذاشتھ شد

 
  ؟یحاضر-    

 
 ... اوھوم-    

 
 نی مزی چانھ ی باال انداخت ،دستش را بر رویی کرد و ابروھی بھ ھانیماھان نگاھ    

 :  گفتطنتی مملو از شی و با لحندی کشششیبھ تھ ر
 

  ؟؟؟ھی چشی معنی رژصورتنیاونوقت ا-    
 

 :  کرد و شانھ باال انداختی تک خنده اھیھان    
 

 ... ھی معنیب-    
 

 : ستادی اھی در مقابل ھاننھیدست بھ س.ماھان داخل اتاق شد ودر را بست     
 

 می شی مجبور مای داره ی معنای یھر کار.. می نداری معنیما کار ب. نشد گھینھ د-    
 . می دارش کنیمعن
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  ؟نی کنی دارش می معنیجدا ؟اونوقت شما چھ جور-    

 
 قرار داد و در ھی ھانی پاھایتش را بر رو دو زانو نشست و ھر دو دسیماھان رو    
 :  داد گفتی سرش را بھ چپ و راست تکان مکھیحال

 
  ؟ی تئورای یعمل! ی بشحی توجیتو با چھ نوع... داره یخب بستگ    

 
 : دی خندالی خی بھیھان    

 
 ھر جور کھ گھیحاال د...  مشکل داشتم یماھان من از ھمون کالس اول با تئور-    

 ...صالح توا
 

 آن را باز کھی رفت و در حالھی ھانی پالتوی دکمھ نیدست ماھان بھ سمت باال تر    
 :  کرد گفتیم
 

مجبورم . شھ کرد ی نمشی داره ،کارتی در کودکشھی مشکل رنیپس حاال کھ ا-    
 گھید ساعتھ ھی تا کانی واتیموزه ... ی بشحیتوج"  بدم تا کامالحی برات توضیعمل

 ...  مونھیسرجاشم
 

 آن انداختم و با ی روی بھ عکس بره ناقالی حمامم را بھ دست گرفتم ،نگاھی حولھ
 ی کلدشی کھ بابت خرھی خوشگل و ملوس چشنیمی اننی عکس ارادیخودم فکر کردم ا

 
 ینجوری و بعد ای بھ خودت بندازگای نھی نھیتو آ:(( اعتراض مامان قرار گرفتم مورد

 کھ برا نینھ ا... ی برا بچت باشزای چنی ادی دنبال خردیاالن با... ستی بد نی کندیخر
 خودت

 
 ))... ی ذوق کنی و کلیبخر

 
 نی در مورد اای آدم دننی تردی بددی اسم بچھ ضعف رفتم ،و من مطمئنا نددنی شناز

 و من می نداشتی کوچکی بچھ چیموجودات کوچک بودم ،چھ بد کھ ما در اطرافمان ھ
 تا
 
 داشتم و ھی رھام و ھانی بچھ ی چھ نقشھ ھا و برنامھ ھا کھ براشی چند ماه پنیمھ

 .....حاال
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 ی موھبت آن را بچھ دار شدن منی کردم بزرگتری بھ ازدواج فکر می وقتشی پسالھا

 .  بھ اسم بچھیامدی با وجود پی بود حتای اتفاق دننیدانستم و امروز ازدواج ترسناک تر
 

 لمس شدن ی کھ باستی دنفی جنس لطنی مقدس خوشبخت ترمی کنم مری فکر میگاھ
 ...  را در آغوش گرفتی نامحیمس
 
 دوش آب خود را در اغوش ری کنم و زی لب تکرار مری کلمھ را زنیا)).لمس شدن ((
  ھست ؟ی و لمس شدن لذتدنی کردم کھ در آغوش کشی فکر میچرا روز... رمی گیم
 

 ولمس وجودش ،وجود داشت ایلی حضور ای برایی جا ممنوعھ امی در فکر ھاچرا
 فکر کرد اما استیلی ای کھ حاصل لمس شدن ھای شد بھ بچھ ای؟چرا آن روز ھا م

 امروز
 

  ھم عذاب آور شده ؟ایلی کردن بھ خود افکر
 

 یقطرات آب بر صورتم شالق م... بندم ی و چشمانم را مرمی گی را باال مصورتم
  حمام شکنجھ گاه کارنیحدس زدن سرخ شدن پوست روشن و حساسم بعد از ا...زنند 

 
 ...  نبودیسخت

 
 نی و تھوع آور ترنی بھ بدتری کھ روزیی دھم ،جای حرکت ممی بازوی را بر رودستم

 .... شکل ممکن مورد لذت قرار گرفتھ بود
 

 کنم فکر ی می توجھ سعی کند ،اما منھ بی غوغا ممی لب ھای بر رومی دندان ھافشار
  است کھ قصد دارمی روزنیامروز آخر... از افکار مسمومم را در بند بکشم یفرار

 
 کھ بھ اجبار من را در مرور یکھ فردا منم و کس... وا بکنم یی را بھ تنھامی ھاسنگ

 ...  کندی وادار ممی زندگی روز ھانیزجر آورتر
 

 ی میزی نقش کف حمام را رنگ آمی و بدی سفی چکد و کاشی از لبانم می خونقطره
  فشردهشتری دستانم بری اسی شود و بازوھای کمتر ممیفشار دندان ھا...کند 

 
 نظم ی قلب دردناکم بی تپش ھاتمی کند و ری شده ،بدنم درد مریدلم بھانھ گ... شود یم

 یی تنھای آب نھ چندان گرم و ساعتنی کند و مگر ای را اجرا مای دنی ملودنیتر
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 .....  قلب مرا درمان استی کھنھ ی زخم ھاچقدر

 
با .... گذاشت می پا درون زندگی نامایلی امی ھجده سالگی روز ھانی از آغازیروز

چھار سال با ... بد عادت کرد شی نفس گرفت ،با بودن ھاشینگاھش دل برد ،با صدا
 دل و

 
 کرد و مرا در برزخ می رھامی خبطم و در اوج درماندگدنی کرد و بعد با دی بازنمید

 ی ھر مجازاتمیمن گنھکار گناھم بزرگ بود ،جزا...خواستن و نبودنش بھ جنون رساند
 بود ،ھر

 
 محاکمھ زی می من درمانده پای با بدتر از قصاص براایلی قصاص اما ای حتیمجازات

 یی محکوم شدم ،حکم من جاشی ،نداشتنش و دوردنشیمن بھ ند... دی خودش حکم بری
 

 و نا بھی رحم شده بود و چقدر غری آن روز ھا چقدر بایلی اعتراض نداشت وایبرا
 .... آشنا

 
 و قدرت ایلی پرواتر از ای پرشده کھ بی محکم رھامی با پاھاشی خالی پای حاال جاو

  از آن فرمانی بھ دوردهی کند کھ عقل من مار گزی میمندتر از او صحبت از خواستن
 
 دست ی دل بھ نافرماننی کھ استی نی دھد ،اما انگار باز ھم عقل کاره ایم

 ھی کنند ثانی مینی داند کھ بر دوشم سنگی می کھ بھتر از ھرکسی دلنیا.....برداشتھ
 
 بھ اسم درس عبرت یزی خرج شده ،پس چرا با چایلی ای فراموشی کھ برایی ھاھیثان

 ....  کندی میبگیغر
 

 دی بھ نام خواب عایزی شب قبل چی شوند وقتی منیب سنگ فشار آری زمی ھاچشم
  افتاده از افکار دری شانھ ھای شنل بر روکی من بودم و شبید...چشمانم نشده 

 
من بودم .... شی کردن ھای ماه و دلبریی و جلوه نمااطی پر از سکوت حی و فضاھمم

 تی اھمی را از دست قرص ماه در آورده بود و بدانی کھ با طلوعش میدیو خورش
 
 ...  رقم زدخی را در تارگری دی من روزی چشمان خواب زده بھ
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 کند ی خورد صورتم را از ضربات آب جدا می کھ بر در حمام می ضربھ ایصدا
 :  شنومی مادر را خوب می دھم اما صدای نمیجواب.
 
 گھی ساعت دھی... شد رید... آماده شو رونی بای ؟زود تر بی کنی مکاری چیترمھ دار-

 !یی ،اونوقت تو ھنوز اون تونھی شی مایمی کیمایھواپ
 
 ی پر اعتراض می بره ناقال ی شوم ،پوششم ھمان حولھ ی از حمام خارج ملی میب

 ... نمی نشی منھی آی جلوی صندلیرو...شود 
 

از دست ...خستھ ام ... نمی نبنھیی خودم را در آی اندازم تا چھره ی مری را بھ زسرم
 از مادر و...از رھام دل بستھ خستھ ام ... وفا خستھ ام ی بیایلیاز ا...خودم خستھ ام 

 
 خستھ ی تحمل و صبوری ھمھ اصرار دکترم برانیاز ا... دلسوز خستھ ام یادی زپدر
 نی کھ با حضورش ھمییایمی شده و آمدن کایمی کھ کی بھ آرامشدنی رسیصبر برا...ام 
 
 ... دی مانده آرامش را ھم خواھد دزدتھ
 

 است ،کھ من سال ھاست کھ با غوره ھا بی فرکی داند کھ صبر تنھا ی چھ میکس
 .....  نشدهدمی عایی حلوای روم ولیکلنجار م

 حرف وارد شد و یب... اتاقم را باز کردم و در سکوت بھ داخل اتاق دعوتش کردم در
 .  اتاق چرخاندواری در و دینگاھش را بر رو

 
 نگاه مدام در حال جابھ جا شدنش ی تخت نشستم و نگاھم را بر روی را بستم ،لبھ در

  ،ساعت قلب شکل وواری دی روقی قاب شعر نستعلینگاھش از رو...سر دادم 
 

 عکس ی آن گذشت و بر روری و دخترک تنھا وسر بھ زای غروب دری منظره یتابلو
 ای کرد ی آقاجون نگاھش را طوالننی دلنشیچھره  دانم ینم...آقاجون مکث کرد 

 
 )).....  ھا پر نخواھد شدینبودنت با تمام بودن(( عکس ری زی نوشتھ

 
 اریلباست رو در ب-
 
 مارک و خوش دوختش رفت ی پالتوی سمتم بر نگشت اما دستش بھ سمت دکمھ بھ
 . ش بود ظاھری خوش پوش و وسواس بر رویایمی دختر ھمان کنیھمان بود ،ا...
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 من ی دختر برانی شده بود کھ اگر اشی آرابای اش آنقدر زی بھ رنگ نسکافھ ایموھا
  کردم کھ ساعت ھا وقت صرفی شک با خودم فکر میمثل کف دست خوانا نبود ب

 
 .... ی موھا شده نھ ربع ساعتنی اشیآرا
 
 بود ،اما رنگ یمی قدی ھمان آشناحشی ملی کم صورتش چھره شی پشت آرااز

 .... می جواننی و آغازی نوجوانیانی پای سالھایایمینگاھش متفاوت بود از ک
 

 و عرض ادب ی بر مھمان نوازی مبنی قدمچی کرد و من ھزانی را خودش اوشیپالتو
  تعارف ھا و معذبنی امی دانستی خوب ممانیما ھردو ... نکردم شی گرفتن پالتویبرا
 

 ...  نداردیی جاچی ما ھی ھا در رابطھ بودن
 

 بود و می نبود ،مالیشگیعطرش ھمان عطر تند و تلخ ھم... تخت نشست ی لبھ کنارم
  دانستم ؟ی ھا را نشانھ منی ادی من باایو آ... نیریش
 

 شی کف دست ھای قرار داد صورتش را بر روشی زانو ھای را بر روشی ھاآرنج
 آن یتونی اگر رنگ زی بودند ،حتی دوست داشتنی ھای فرش ھنوز ھمان فریموھا...
 بھ
 

 جذاب و یادی زی ھای فرفرنی بود کھ اییروز ھا... کرده باشد دای پریی تغی انسکافھ
  شدند کھ من بھ چندی مدهی شدند وآنقدر کشی انگشتان من مری اسیعروسک

 
 توان خواندن فکر یو اگر کس... شدم ی مھمان مایمی کی از سوی اخالقری غی کلمھ

  دختر نشستھنی تصور کند کھ ای لحظھ ای تواند برای من را داشتھ باشد میھا
 

  کنار من عفت کالم ندارد ؟؟؟در
 

 ی در شمارش آن ھا کم دقتی من کمدی و شادندی رسی آن روز ھا دور بھ نظر مچقدر
 . گذردی ممانیی ما و چھار سال از آشنای از دورمی سال و نکی از شی بدیشا...کردم 

 
  کنمی گذشتھ و من اشتباه می قرندیشا... شوند ی می طوالنی روز ھا بھ قدر سالیگاھ

! 
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 ی چمدان کوچکش را بھ دنبال خود مکھی را در حالشی آشنای در فرودگاه چھره یوقت
  آن داشتھی برای آنکھ قصدی بمی شوی دلتنگ می کھ گاھدمی تازه فھمدمی ددیکش
 

 کردم ی تصور ملی می کھ خود را بی شد ،مندهی دستش کشانی دستم در میوقت... میباش
 فشار.محکم دستش را دورم حلقھ کرد ... در آغوشش جا گرفتم اقیبا اشت

 
 اگر تمام بدنت یحت... آرامش بودند ی ھنوز القا کننده شانیفی ضعی با ھمھ دستانش

 در بر گرفتنت ی کھ برایی دستھانی اگر ایحت... بردارد و بلرزد یسرناسازگار
 راراص

 
 نی ایبا ھمھ ... بھ جنگ صورت و بدن خود رفتھ باشند شانی با ناخن ھای روزدارند
  آغوشنی مدت خودم را از انیو من تمام ا... آغوش ھنوز آرامش داشت و لذت نیھا ا

 
  محروم کرده بودم تا بھ آرامش برسم ؟؟؟تی حماپر
 

 مشغول ایمی کھ کی کرد و من در تمام مدتمانی مامان و بابا از ھم جداحضور
 ....  نکرده اش بودمریی بھ خوش آمدشان بود محو صورت تغیی و پاسخ گویاحوالپرس

 
 بود کھ مامان و بابا ھم بی شد و عجی فرودگاه تا خانھ در سکوت سپری فاصلھ تمام
 ...  شکستنش نداشتندی برایتالش

 
 دانم کھ مامان یم گرم تر از تصور من بود و من ھنوز نیلی خیی و زندایی دابرخورد
 بود ،ھر یرفتار رھام ھم عاد. بھ آنھا گفتھ است یزی چھ چایمی حضور کحیدر توض

 چند
 

 شناختم ی مرد جنتلمن و قلدر را خوب منی سال نگاه پر سوال اکی من بعد از کھ
 مسائل مربوط بھ من حق نی تری در برخورد با من و خصوصشھی کھ ھمی مردنیا...
 بھ
 

 .... بود و طلبکار جانب
 

 ساعت گپ و کی وکمتر از کی من ممنون بابا شدم کھ بعد از خوردن قھوه و کچقدر
 ...  کنمیی استراحت بھ اتاقم راھنمای را براایمی از من خواست کھ کییآشنا
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 تنھا بودن نی بھ اایمیمن و ک" حتما... من آشنا بود ی ھاازی مرد خوب با حس ھا و ننیا
  ما از نگاه بھ چشمان ھمی بود وقتازی خلوت دونفره نیکم"حتما... می داشتازیبا ھم ن

 
 ..... می بودیفرار
 بود شی دست ھای کرد کھ ھنوز صورتش بر روی حواسم را جمع دخترایمی کیصدا

 :  قاب آنشیو موھا
 
 کھ آرامش تازه بھ دست اومده ات رو بھ ی گفتی اونجا ،وقتیای ازت خواستم بیوقت-
 ی برات ره آوردی کھ جز آشفتگیی بھ جای گردی و بر نمی کنی نم رھایمتی قچیھ
 

 در مقابل دمی کھ من ازت شنیزیاما اون چ... یدی مطمئن شدم کھ بھ آرامش رسنداشتھ
 .... ای امروزم مثل قطرست در مقابل دری ھایدنید
 

 عشق و ھی کھ ھر کدومشون با یی ،اون نگاھھادمی دنیی کھ من امروز اون پای جمعاون
 ... دی نبود کھ بشھ ازش چشم پوشیزی کردن چی نگاھت مقیحس عم

 
 و دل دنید... حس ھا حماقت محض بود نیگذاشتن و گذشتن از ا... ی حق داشتتو

 ....  کنھی نمدیی تایمی عقل سلچی جمع رو ھنینبستن بھ ا
 

ا  آقی کمتر از علیزی جنس نگاھش بھ تو چی کنی صداش میی کھ تو دای آدماون
 ساعت تونستم درکش کی خانوم و لطفش بھ تو کھ من تو کمتر از دای و اون آستین

 کنم
 
 کھ فکر یزیاما اون چ... یی زنداھی خواھر قابل قبول تره تا ای مادر ،خالھ ھی طرف از

 یلی کھ خھی اون پسری پروای بیتوجھات و نگاھھا... ستی ننایمن رو مشغول کرده ،ا
 

 ...  استھی تر و خاص تر از بققیعم
 

 ی کھ پر از آرزوھای ھر دختری تونھ آرزوی مدمی دنیی کھ من اون پای پسراون
 یادی زی نگاھھای براای آرزو و روھی ی کھ شدیی تونیدخترونست باشھ اما انگار ا

 مشتاقش
 

تو بھ مورد . ستی نبی عجنای خواستن داشت ،ایلیخ... خاص بود ترمھ یلینگاھش خ...
 کھ من رو یزی گرم بود ،اما چیادیبازار تو از اولم ز. یتوجھ بودن عادت دار

 حساس
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 خاصھ یادی کھ تو برخورده اول زی مردنیا... مرده نی نوع نگاه و خواستن اکرده

 ....  متفاوت تر ازیحت... متفاوتھ یادی،ز
 
 شی بازوی عمود شده بر رو کھ بھ دستیاز حرکتم و تنھ ا... شدت از جا بلند شدم با

 مھم نبود...بھ سمت کمد رفتم و درش را محکم باز کردم ... خورد یزدم تکان محکم
 

 رگال جابھ جا ی ھدف لباس ھا را رویب... برخورد کرد واری درش با صدا بھ دکھ
 ... کردم

 
 بھ ی و قراره پاتک بزنیاوردی لباس راحت با خودت نشھیطبق معمول ھم" احتماال-

 ...  شھی برداشت می طورنی کھ اتی از چمدون فسقلیعنی...تاپ و شلوارک من 
 
 کردم ی و سعدمی کشرونی را بی رنگی جملھ تاپ و شلوارک آبنی در حال گفتن او

 ...  تصور کنمی لباس آبنی رنگ پوست برنزه اش را با ابیترک
 

تاپ و . قرار داد شی دستانم خارج کرد و سر جاانیلباس را از م. قرار گرفت کنارم
 ی من آن را روی رهی تفاوت بھ نگاه خیب... دی کشرونی را بی رنگیشلوارک زرشک

 تخت
 

 حرکت از سر خارج کرد و در کنار لباس کی کرم رنگش را با ی رسمزیبل... انداخت
 ر نظر شلوارش برد و بدون دیدستش را بھ سمت دکمھ ... تخت انداخت ی رویھا
 

 :  خارج کرد و گفتشی حضور من آن را از پاگرفتن
 
 من ھمون ی دونیخوبھ کھ ھنوز م... ی من رو از بر داریخوبھ کھ ھنوز عادتا-
  دونم چرایاما نم... بھ اجازت ندارم ی احتاجلتی استفاده از وسای ھستم کھ برایایمیک
 
 کھ من نیضمن ا...فرم  رھا شده متنمھی نمونده کھ من از حرف نصفھ و کار نادتی
  ده ؟حرفیاسمش عذابت م... شدن دهی گفتن و شنیبرا... حرف زدن ی برانجامیا

 
 دونم کھ تو ی منمی فھمم ،اما ای رو منای شھ آفت آرامشت ؟من ای در موردش مزدن

  وی بوده کھ دلبستش بودتی تو زندگی نامایلی اھی روز ھی ی چھ نخوایچھ بخوا
 

 ...  از ھمون گذشتھ ھاستی قسمتایلی و امیمن تو قراره از گذشتھ ھا بگ... بوده ھالکت
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 :  آورد وپر غصھ ادامھ دادنیی را پاشی صداایمیک
 
 بی ماجرا آسنی ای کھ تونی برادر منھ ،با اایلی کھ انی با ای دونی تو کھ میآخھ لعنت-
  لحظھھی تو کھ ی زندگی  تو و غصھنی ،متضرر شده و تو رو از دست داده اما ادهید
 

 مرحلھ رسوندم داره نی رو بھ اایلی کھ من تو و انیعذاب وجدان ا... ذاره ی نمراحتم
 ...  نازل شدهمی کھ سر خودم و زندگیی از بالشتری بی ،حتارهی یمن رو از پا در م

 
 را یگری را لبھ تخت گذاشت و دشی از دستاھایکی.  تخت نشست ی و لبھ دی پوشلباس

 ...  دھانشیبر رو
 
  ام را بھ تخت دادم و مثل او نگاھم را بھ روبھ روھیتک. نشستم نی زمی روشی پانییپا
: 
 
 بود ی از پا در آوردن من کافی برای اون جشن لعنتی ،اتفاقات توایمی کی دونیم-

  کھ روح و فکر سالم ،اونقدر بودھی آدم نرمال با ھی،اونقدر بود کھ من تا آخر عمر نشم 
 

 خواستم تا ی رو مایلیمن ا.... ان ی شدنمی شکستھ ھا ھم ترمی رو بشکونھ ،اما گاھمن
  کھیی تو لحظھ ھاقای من تب کرده بود ،اما دقبی بشم ،اون تنھا طبمیترم

 
 ینی کامل خرد شدن چی ضربھ شد براھی رو داشت خودش اتی حکم آب ححضورش

 ...  ،برادرت بد کردایمیبد کرد ک... می زندگیشکستھ 
 

 داد ی مھی با گربھی دختر غرنی کردن اھی خبر از گرایمی کی نفس زدن ھانفس
 ...  چراشینگاھش نکردم اما ھمراھ....

 
من زودتر از او کم ... درون اتاق بود ی تنھا صدامانی ھر دوی ھی گری صداحاال

 ام تلمبار کرده بودم جا نھی سانی کھ مدت ھا در می کلماتانیآوردم و ھق ھقم را در م
 : دادم

 
 سوزه ی تنم منیی سوزه ،پاھام و پای منمی سوزه ،ھنوز سی ھنوز بازو ھام مایمیک-

  بھ ھوشی من لعنتایمیک... سوزه ی با لذت لمس کرده مرای کھ حمیھر نقطھ ا...
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 ی با لذت تک تک اعضایوقت... تنم پاره کرد ی ھم جنس خودم لباسام را توی وقتبودم
 ی لمس کردنای بھ تماشاشونیسکی وی کھ با جامایبدنم رو لمس کرد تا سھ مرد

 
 .  سراغمانیک بشن و ب*ی*ر*ح*ت حمرا بودن ت*و* از شپر
 

 اتاق چقدر نیمگر ا... اتاق را پر کرده بود ی فضامانی ھر دوی ھی گری صداحاال
 بھ گوش مانی صدادنی از رسی ما را داشت تا با آبرو داری صدای بلندشیگنجا

 ی خانھ منی ای مرگ بار بھ گوش اعضای سنفوننیا"مطمئنا... کندیری جلوگگرانید
 ... دیرس

 
 نیاما ا... کنم ی حلقھ ممی گذارم و دستانم را بھ دور پاھای ممی زانو ھای را بر روسرم

و من مطمئنم اگر از ... دارد و نھ در لرزش بدنم می در ھق ھق تمام نشدنیریکار نھ تاث
 ی و دم دستی عصبی لرزھانیاز دست ا" آمده ام حتمارونی اتفاقات زنده بنیبار ا ریز

 .... خواھم مرد
 

 .....  کنمی را آزاد مالمی خی بندم و پرنده ی را مچشمانم
 

من آرام .... می سبز رفتی فضای سبز رنگ و چوبی ھامکتی بھ سمت نایمی با کھمراه
 :  رھا کردیخودش را از خستگ"بای تقرایمینشستم و ک

 
 . یمردم از خستگ... شیآخ-
 

 :  جمع کردمشی خستگانی را از بصورتم
 
 ! ی انگار کوه کندشی اخی گی منیھمچ-
 

 :  حرص زده اش گفتی صاف نشست و با صداشی سر جامعترض
 
 دی بار خرھی ی کھ سالنی ایبھ جا... دی خرامی کھ با تو بنھیمن اگھ کوه بکنم بھتر از ا-

 ی جورنی کن و من بدبخت رو ادی بار خرشی شی ،سالیاری و پدر ملت رو در بیکن
 ی کندی زود بھ زود خرادی ی کھ زورت مستیخوبھ بابات ندار ن... اریاز پا در ن

 کی مارک ،شی خوای ،جنس میاونم چ... روز ھی  واسھی ذاری مدارمیتمام خر...
آخھ ... ارهی ی کفر من رو در مھی از بقشتری بی آخرنیکھ ا... دهی ،پوشمتمناسبی،ق

االن تو کشور خودمون دخترا . کن دی بھ رسانھ ھا بکن بعد خرگای نھی احمق ،یدختره 
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آمارھا ... ین پوشوی میی کشور اروپاھی ی پوشونن کھ تو ،توی خودشون رو نمنقدریا
 ... اونوقت تو... مییای اول دنشی ما تو مصرف لوازم آرانیرو بب

 
 : کان داد تاسف سر تبھ
 
 نوبر... بھ خدا ینوبر-
 
 :  نثارش کردم و در حال چرخاندن سرم بھ اطراف گفتمیی دست برو بابابا
 
 !  ندارهی ھمھ معطلنی کھ ادنی خری بستنھی دختره کجا رفت ؟نی اایمیک-
 
 :  شد گفتی مطمئن مشی از مرتب بودن موھاشی با دست ھاکھی در حالایمیک
 
اون بدبختم االن از دست تو نھ پاداره نھ ... رفتھ چوندهی پی بستنیاحتماال بھ بھانھ -

 ... اعصاب
 
 .. اوناھاش اومد-
 
 .  آمداشاره کردمی بھ سمتمان میفی قی کھ ھمراه با سھ بستنییرای با دست بھ حمو
 
 :  زدی تک خنده اایمیک
 
 ... ستی بلد نچوندنمیخاک بر سرش کھ پ-
 

 ھم رایحم)) چھ شلوغ بود یوا(( ی و جملھ ایمید ک بلنی خنده ی غره من و صداچشم
 ... زمان شد

 
 دنی با چسبایمی کھ من و کمکتی نی قسمت خالی را بھ دستمان داد و رومانی ھایبستن

 ....  نشستمی باز کرده بودشیبھ ھم برا
 

 اش ھم ی با گوشی کوچک بھ بستنی ضمن زدن گاز ھارایو حم. می سھ مشغول شدھر
 :  انداختلشی موبای و بعد بھ گوشرای بھ حمی نگاھایمیک.سرگرم بود 

 
  کھ دائم سرت توشھ ؟ی خوای از جون اون ماس ماسک میچ-
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 :  اش سر دادی انداخت و دوباره نگاھش را بھ سمت گوشایمی بھ کیی نگاه گذرارایحم
 
دارم ... رو بده ی مھمونھیقرار بود زنگ بزنھ و خبر ... خبر از مھردادم ھیمنتظر -
 ...  شدی چنمی دم ببی مغامیپ
 
 بچھ کی کھ در حال غذا دادن بھ ی گرفتم وبھ بچھ کوچکشانی تفاوت نگاه از ھر دویب

 : دمی رو شنایمی کیگربھ بود دادم و در ھمان حال صدا
 
 تونی زندگی توی جز جشن رفتن و پارتی اگھی تو و مھرداد کار درای حمشییخدا-

  ؟دی شی ؟شما خستھ نمدیدار
 
 یکی نیاما ا... می رو دوست داریھر دو مون شلوغ پلوغ...خوب خستھ کھ نھ ...اوم -

 بار بحث نیا"اصال... نیرانیآخھ کل مھمونا ا... می براش ذوق داریلی کنھ ،خیفرق م
 شھ بھش گفت شب شعر ی میالبتھ تاحدود... ھی دور ھمھی شتری ،بستی نیجشن و پارت

 مھرداد و سھ چار تا از نجایتا ا...و سال خودمونن   ھم سنی ھم دخترانیمدعو شتریب.
 ییتازه بھ قول مھرداد خودشون رو زدن بھ پرو... دعوت شده ان یدوستاش تنھا مردا
 ... تا دعوتشون کردن

 
 :  پھن کردرای حمی لب ھای نگاھم را باال آورد و لبخند را رولی زنگ موبایصدا

 
 یسالم زندگ-
 
 ... دمی چندش شده اش خندی افھی عق زدن را در آورد و من بھ قی اداایمیک
 
 ی رو کھ میزینھ من کھ اون چ... می لباس بخررونی بمی با دوستام اومدزمینھ عز-

 دنبال شتریب... دی خرمی با ھم بری کنی رو خالی وقتھی خودت دی نکردم ،بادایخواستم پ
 چھ طور مگھ ؟... دونم ی نمیعنی..نھ ...ترمھ ؟... می ترمھ بودیدایخر

 
 وانگشت اشاره اش دینگاھم را د... دوختم رای اسمم با تعجب بھ حمدنی را با شنچشمانم

 ...  صبر کن باال آوردیرا بھ معن
 
  طورنیمنم ھم...مراقب خودت باش ... کنم ینھ نھ خبرت م... گم یباشھ بھشون م-
 
 :  دانستنی از من عجول تر بود براایمیک
 



 247 

  ؟ی بھ ترمھ بگدی رو بای ؟چرای گفت حمیمھرداد چ-
 

 :  کردی خنده ارایحم
 
 ... ترمھ قد تو عجلھ نداره...چتھ دختر صبر کن -
 

 :  رو بھ من کردبعد
 
 نھی کھ قرار بر انیمثل ا" کال... مراسم نی ای گھ دوستاتم دعوت کن برایمھرداد م-

مھرداد گفت ... مراسم دعوت کنھ ی شناسھ برای رو کھ میرانیکھ ھر کس ھر تعداد ا
 جشن دعوت ی دوستت رو برایکیفقط اسم ترمھ تو ذھنمھ ،اما تو ھم ترمھ ھم اون 

 ... کن
 
 محکم بر رایحم... و کف ھر دو دستش را باال آورد دی کشی سوت دنبالھ دارایمیک

 ... دی ھر دو دستش کوبیرو
 
 ....  قرار بدهتسی بھ مھرداد بگو ما رو ھم جز لرایحم...چھ شود -
 

 :  سر تکان دادمکالفھ
 
 ی بھ خونھ اطالع بددی بای کنی لحظھ فکر نمھی یعنی ؟ایمی واسھ خودت کی گی میچ-
 ؟
 
 آن قرار داد ودر ی چھار انگشتش را کف دستش جمع کرد و چانھ اش را روایمیک

 ...  شدرهیسکوت بھ من خ
 
  ؟ی چیعنی نگاه نیاونوقت ا-
 
 آقا و خالھ ی نھ من ،اونم نھ از علیی بھ اجازه داره تواجی کھ احتیاون... ی خودتیعنی-
 ... دهی ددونی از سمت تو میادیاز اون خان داداش من کھ ز..
 

 :  تا نخندمدمی گزلب
 
 ... امی ی نمییبھ ھر حال من بدون اطالع جا-
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 نتونستم درستت کنم ونی چند سال دوستنی ای دم کھ اگھ تویترمھ بھت قول مردونھ م-
 نی کم از اھی ی کندای و البتھ چندش آور پکی نسبت نزدھی کھ باھام نی،بھ محض ا

 ی ھای ،مھمونیای ی کھ نمیبابا جان پارت... ارمیحالت رو اعصاب بودنت درت ب
 اطالع دی بای گی شب شعر ساده رو ھم مھی یی ،من موندم با چھ رویای یمختلط کھ نم

 ..  شھی نمدای مثبت تر پنی مجلس از اگھیبھ خدا د...بدم 
 

 نھیی کردن نگاه آخر را بھ آی برداشتم وبعد از چند بار اسپرزی می را از روادکلن
 فرو رفتھ یقی در خواب عمایمیک. ستادمی سر تخت ای نگاه گرفتم و باالیراض.انداختم 

 کردن با ی کردن و خداحافظداری بر بی مرا مبنمی آرام و منظمش تصمیبود و نفس ھا
 ....  کردی میاو منتف

 
 ،فکر می بودداری وقت بریتا د... می را پشت سرگذاشتھ بودی دختر شب سختنی و امن

 با طلوع آفتاب سر بر ی و در حالمی بوددهی را شنگری وھمدمی ،گفتھ بودمیکرده بود
 ھی گفتن و ھق زدن و گری برای ھا تمام نشده بود اما توانی کھ گفتنمیبالش گذاشتھ بود
 ... کردن نمانده بود

 
 شب قبل را در آرامش بھ ی کداممان نبود وقتچی ھی برایامروز ،روز آرام" مطمئنا

 ی را در بی آزاد بود تا استراحت کند و ساعتایمیخوب بود کھ ک... میصبح نرسانده بود
ھمان خواب شده  تازه چشمانم می کھ ساعت پنج صبح وقتی منچارهی بگذراند و بیخبر

 پر از استرس و دلشوره می دو ساعت خواب ھم براان مضمون ھمنی با ایامکیبود با پ
 میساعت ھفت و ن... تموم شد ی برگشت دوستت گرفتی کھ بھ بھونھ یمرخص((شد 

 ))  کنمی اتاقت و خودم آمادت مامی یوگرنھ من م... آماده باش اطیصبح تو ح
 
 بودم کھ بھ شدت کرم از خودم بود کھ با اصرار ،خودم تن بھ کار ی من ھمان درختو

 ....  مرد زورگو داده بودمنی دست اریکردن ز
 

ورودم بھ راھرو .... انداختم و با بستن آرام در از اتاق خارج شدم ایمی آخر را بھ کنگاه
ام  کردم و رھی دستشیدر سالم کردن پ...ھمزمان شد با خارج شدن رھام از اتاقش 

 :  پاسخ دادشیشگی محکم و ھمیبا ھمان صدا
 

 ری صبح تو ھم بخسالم
 
 درھمش دوباره ی صورتم برداشتھ بود با ابروھای را کھ با پاسخ گفتن از روی نگاھو

 کھ لوازم دمی رسجھی نتنی اش بھ ای ناگھانی چھره رییبھ صورتم برگرداند ومن از تغ
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 ی چشم ،لب ھاری زی ،گوددهینگ پر پوشاندن ری برای مارک و خوب ھم گاھشیآرا
 .... ست اری تاثی حال بی بی و چشم ھارنگیب
 

 کردم منصرف ی تر از آنچھ کھ فکر معی تکان خورد اما سردنی پرسی براشی ھالب
 ....  کردتی ھدارونیشد و با اشاره دست بھ سمت جلو من را بھ سمت ب

 
 .....  چشمانم را بستمی از ھر تنش احتمالیری جلوگی برانی ماشدرون

 
 نی اولنی ماشی خورد چشمانم را باز کردم و ساعت جلونی کھ ماشی تکان محکمبا
 حالت ممکن صاف نی ترعیبا سر))...٩:٤٥(( بود کھ توجھم را جلب کرد یزیچ

 یربط"  و سر سبز اصالیعی مناظر طبنیا...نشستم و نگاھم را بھ اطراف چرخاندم 
 ... آسمان خراش نداشت کیبھ دفتر کارخانھ در 

 
 دینگاھم را د... کرد ی می و در آرامش رانندگالی خیب... بھ سمت رھام انداختم ینگاھ

 ... و دوباره نگاھش را معطوف جاده کرد
 
  ؟؟؟؟می ری کجا ممیدار_
 

 وسط نگاھش بھ پشت سرش بود ی نھیی در آکھی را عوض کرد و در حالنی ماشدنده
 : گفت

 
 ی فھمی و مینی بی مادی آشنا زی منظره ی کنگای اطرافت رو خوب نکمیفکر کنم اگھ -

 .... می ری ممیکجا دار
 
 یالی وی بری من رو میدار-:و بلند تر گفتم )) لواسون(( لب زمزمھ کردم ریز

 لواسون آقاجون ؟؟؟؟
 

 .  کردن سرش جواب دادنیی ھم فشرد و با باال و پای را روشی ھالب
 
  اونجا ؟امی کنم باھات تنھا بی من قبول میاونوقت چرا فکر کرد-
 
اونم ... برمت اونجا یدارم م... اجازه گرفتن و متقاعد کردنت ندارم ی برایمنم قصد-

 ... تنھا
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 کی بھ کی را یاطی سر شد و از دست دادن عالئم حمی دست و پاھی کمتر از چند ثاندر
 ی بار و بھ اندازه کیفقط "  کھ قبالالی ویتو...من و رھام تنھا ....احساس کردم 

 ...  نبودیشدن" نھ اصال!!!!  خانواده بھ آن آمده بودم ھی نھار ھمراه بقکیخوردن 
 
 دی و تھدغی داد و نھ جی مرد قدرتمند نھ داد و بنی دانستم در مقابل ای من خوب مو

وان بودم  مرد جکی در برخورد با ای زن دننیومن احمق تر.... نخواھد داشت یریتاث
 ....  را بلد بودمدنی زنانھ سر رشتھ داشتم و نھ راه با پنبھ سر بریکھ نھ از حربھ ھا

 
 :  کردم شمرده شمرده و با آرامش کلمات را ادا کنمیسع
 
 لھی تکمتمیظرف... داغون ھستم ی کافیمن بھ اندازه ... کنم یخواھش م...رھام برگرد -

 ھی نخواد یدلم نم...برگرد ...م با تو بحث کنم نقدر کشش ندارم کھ بخوا.ا... لھیتکم
   بگم کھ ھم تو رو ناراحت کنم ھم خودم رویزیچ
 

 :  کرد گفتی را پارک منی فرمون ماشکی با کھی تفاوت راھنما زد و در حالی برھام
 
 می تو و کشش نداشتنت بکنلی بھ حال داغون و تکمی فکرھی تا میینجایمن و تو ا" اتفاقا-

  شوادهیپ...
 
 ....  شدادهی پنی خودش بھ سرعت از ماشو
 

 توجھ بھ حضور من وارد یرھام ب. گذاشتم و فشار دادم یشانی پی دستم را بر روکالفھ
 درست و غلط کارم صی قدرت تشخیآنقدر کھ حت...فکرم از کار افتاده بود ...باغ شد 

 .... را از دست داده بودم
 

 عقب بود افتاد ی صندلی کھ روفمی بھ کی دو صندلنی نگاھم از بی لحظھ ایبرا
 می پای را بر روفیک... بود کھ بھ سرم زد ی جانم نشات گرفتھ از فکریلبخند ب...
 مکث کردم یی اسم دای بر رونیدرون مخاطب... را در آوردم لی و موبادمیکش
 ...  حرکت ماندیب  و ھوای گوشنی لمس دکمھ تماس بیانگشتم برا...
 

 تنھا بودم یامروز من با رھام... تمرکز بھ تمام جوانب کار فکر کنم ی کردم باکمیسع
 آدم در نی ھمیاما از طرف... کرده بود می ھمراھی حامکیکھ بارھا و بارھا در نقش 

 کھ نسبت بھ من داشت اعتراف ی از آن نگذشتھ بود بھ عالقھ و حسیلی کھ خییروز ھا
 ی نمزی چچیحکم اعالم کرده بود کھ ھ می و انعطافمش نرنیکرده بود و بدون کوچکتر
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 کھ من امروز بھ اجبار ھمسفرش ی آدمنیا... بھ خواستھ اش شود دنیتواند مانع از رس
  توانست خطرناکی کھ مییشده بودم قابل اعتماد بود اما پر از حس ھا

 
 رھام قدرتمند تی بدھم کھ کدام جنبھ از شخصصی توانستم تشخینم"  ومن اصالباشد

 ؟؟تر است ؟
 
 بر عقلم سلطھ یادی دل زبان نفھمم زی بود کھ بھ تازگنی بود اصی آنچھ قابل تشخیول

 کشمکش نابرابر نی ای اعتراض بھ تماشای شل شده و من بیادیور شده ،افسار عقلم ز
 .... نشستھ ام

 
 ی مادهی پنی زنم از ماشی را چنگ مفمی ککھی اندازم ودر حالی مفمی را درون کلیموبا
 ... شوم

 
داخل آشپزخانھ ودر حال پر ... داخل آشپزخانھ نشان از حضورش دارد ی و صداسر

 ی حضورم را حس میپشتش بھ من است ول... کنم ی مشیدای ساز پیی چایکردن کتر
 : کند

 
 ری با دو ساعت تاخمی رو کھ قرار بود تو دفتر بخوری صبحونھ ای صبر کنقھیچند دق-
 ... می خوری منجایا

 
کت ... کنم ی و در سکوت نگاھش منمی نشی گرد آشپزخانھ مزی اعتراض پشت میب

 چشم ھا نیو ا... ردی گی می دلم را بھ بازیادی جذبش زراھنی پیتک اسپورتش بر رو
 کنند ی کنکاش می مردی و بازو ھانھی سی گونھ رونی شده اند کھ اای حیچقدر ب

  کنم ؟ی فکر میادی زردی قرار بگشیرو  تواندی کھ می و سرنھی سنیوچرا من بھ ا...
 

 در ھم ی بھ دست ھامیی پروای کند و من شرمنده از بی مری نگاھم را غافلگنگاھش
 نھی سی و دست ھا را بر روزندی مھی تکنتی کابیبھ لبھ ... شوم ی مرهی شده ام خدهیچیپ

 ...  کندیقفل م
 
 ی کنگای نری منو سی حالت بمونم تا تو بتوننی ھمی تونم تا غروب تویخب م-

 نی زدن من نبود ،ادی جا اومدن دنی کارت موافقم اما خب ھدف از انیمنم با ا" اتفاقا...
 ... ی بدحی حال و روز خرابت رو بعد از حضور دوستت توضنی الیبود کھ تو دل

 
 ....  وجود ندارهیحی قابل توضزیچ-
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 وحشتناک رو کھ یینگ و رو ری بنی کھ بشھ ایالبتھ بھ شرط...آره خب وجود نداره -
 ...  گرفتدهی با رنگ و لعاب ھم درست نشده نادیحت
 
 بدونم دی بایعنی رو بدونم یزی بخوام چیبھت ثابت شده کھ وقت"  کنم قبالیفکر م_

 وقتمون ھیپس بھ نظر من زودتر شروع کن تا باق... ھیمنتف"پس بحث نگفتن کامال...
 ... می بپردازی بھتریرو بھ کارا

 
 کالمش طنتی خورده اش نشان از شنی چشمان چیگوشھ ... سرعت سر بلند کردم با

 از خنده وجود یی کھ در آن رگھ ھایی کھ با صدادی دانم در نگاھم چھ دینم...داشت 
 :داشت گفت

 
 کھ ی خودت فکر کردشی پیچ. بود عتی سبز و طبی فضانیمنظورم استفاده از ا-
  شد ؟ی شکلنی اافتیق
 

با .  شدم ی قرار داده بود شاکحشی تفری برایل خراب من را موضوع کھ حانیازا
 : حرص گفتم

 
 !!!! رھام-
 
 !!!! جان رھام_
 

 را بھ طنتشی پر شی کھ گفت نگاھش کردم و او خنده ی و واج از جان پز احساسھاج
 کردم بحث یآب دھانم را پر سر و صدا قورت دادم و سع.... داد ریی تغقی عمیلبخند

 و با مشیچشمان را بستم و بدون در نظر گرفتن حضور و نگاه مستق...را عوض کنم 
 :  شروع کردمای بھ دریزدن دل

 
 گذشتھ ھی. ستیخوب ن" اصال... ستی ھست کھ خوب نییزای چھی من ی گذشتھ یتو-

 ...  ھر دومونی ھست کھ شده کابوس زندگایمی من و کنی بی مشترکی
 
 رو تحت ایمی من و کی چند ساعت ،چند سالھ کھ زندگی اشتباه توھی ،ی ندونم کارھی

مشاوره رفتنا و ... می دی ممونی فکری تاوان بمیما سالھاست کھ دار...شعاع قرار داده 
 اعتقاد ایمی کیعنیما ،... درد شده اما نھ درمانش نی مسکن ایتحت نظر بودنا تا حدود

 بار کامل باھاش روبھ رو ھی دی بامونیدگ قسمت تلخ زنن اوختنی دور ریداره برا
 .... ھیھر چند کھ بھ نظر من نشدن... می کامل کنارش بذارمی تا بتونمیبش
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 ستی نیندی خوشای خاطره چی کھ توش ھی و رو کردن گذشتھ اری قبول کن کھ زخب
 ....  حال و روز بشھنی رنگ و رو و انی کھ باعث اھیعیطب
 

 قبول دارم کھ تو نمیا... تنش داشتن ی برای دارم ،نھ توانی من نھ اعصاب نرمالرھام
قبول دارم کھ بار ھا و بارھا ... ی انجام بدی تونی می رو کھ بخوایھر کار
 رو در حق من کامل ی مردونگنباری اایاما رھام ب... ی رو بھ من ثابت کردتیمردونگ

 کھ تو فکر یزین چ از اوشتری بیلیخ... ضمیمن مر....کن و دست از سر من بردار 
 ... یکن
 

 یادیز... ی آلدهیتو ا... ستمی نی عاطفی رابطھ ھی شروع ی برایآدم مناسب" اصال
 بکن و دست از سرم دهی در حق من از ھم پاشی لطفھی و ایپس ب... ی تمومیھمھ چ...

 ....  تموم بشھھی قضنی امی نشدریبذار تا درگ...بردار 
 

رھام نبود و من خشک شده بھ ... نبود ... نمی کالمم را ببری را باز کردم تا تاثچشمانم
  ماندمرهی خشی خالیجا
 
 

رھام نبود و من خشک شده از ...نبود ... نمی کالمم را ببری را باز کردم تا تاثچشمانم
  در انیالی ونی در ایی لحظھ از حس تنھاکی... شدم رهی خشی خالینبودنش بھ جا

 
 بلند نشده می گذاشتم ،ھنوز از جازی میدستم را لبھ ....  و دور افتاده وحشت کردمدشت

  حبس شدینفسم با چنان سرعت... حلقھ شد می دور شانھ ھایبودم کھ دست
 

 .....  نکردمدای زدن ھم پغی جی برای فرصتکھ
 
  انصافم نترسی بی کھ خماره تویاز من...نترس... ینترس لعنت-
 
اما آزاد کردن .. زدم ی گوشش مریز... شدم ی بلند ممیاز جا... دمی کشی عقب مدیبا

 ....  بود کھ انجام دادمیدینفسم در سکوت تنھا کار مف
 

 کردم ی را حس ممی موھای اش ال بھ الینی شالم با چانھ اش و فرو رفتن بدنی کشعقب
  اعتراضی کرده بود اما بھ جالی تنم را بھ قطب جنوب تبدقشی عمینفس ھا....

 
در سکوت ... گذشت قھیچند دق... دمی کشی نفس مکی نزدیصلھ  فانی را از اعطرش

 .... گذشت و من از خودم شرمنده بودم کھ در لذت گذشت
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 اما دمی کشی عقب مدیبا... حس کردم می بازو ھای را بر روشی آرام دست ھاحرکت

 ....  مانعم بودی صندلیپشت
 

 :  کردمی کھ فکر میزی واضح تر از چیلیخ.... دی لرزمیصدا
 
 ولم کن رھام-
 

 :  دو رگھ اش آرام بر گوشم نشستیصدا
 
 دارم ازتین... حست کنم قھی چند دقھیفقط بذار ... کنم ی نمتتیاذ... ندارم تیکار-

 ...  و من ھالک و تشنھ تری کنی می دلبریچند ماه دار...کمت دارم ...المصب 
 

 :  کلمات را تکھ تکھ کردمی صدالرزش
 
 ...فقط دستات رو از رو بازوھام بردار...خوب ... یلیخ-
 
 کی...حضورش را کنارم حس کردم اما سر بلند نکردم ... دی اعتراض عقب کشیب

 شد با دست چانھ ام را باال ی خم ممی بر روکھی گذاشت ودر حالزی میدستش را رو
 آورد

 
 : با شصتش لبم را آزاد کرد و زمزمھ کرد.... دمی و لب گزمی دزدنگاه

 
  انصافی اون چشات رو برینگ-
 
-......... 
 
 گایترمھ منو ن-
 

 ینی را از نظر گذراند ،از بشی در بند دندان ھایلب ھا... آرام آرام باال آمد نگاھم
 یی و من احمق از مردھادیخوش فرمش رد شد و بھ چشمان بھ خون نشستھ اش رس

 
  بودمطی شرانی با ای مردکی گونھ نزدنی چشمان سرخ رنگ وحشت داشتم و ابا

!!!!!! 
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 بھ کمی خواستم یم.... کنم ترمھ تتی ھات اذتی خواستم با استفاده از حساسینم-
 ...  بازوھات رو لمس کنمدیحواسم نبود کھ نبا...آرامش برسم 

 
 : دمیآرام تر از خودش پرس... شده بود رهی پروا بھ چشمانش خی نگاه متعجبم بحاال

 
  ؟؟؟؟؟ی دونیاز کجا م-
 
 دونستن نی براھی با تکستی دونم و قرار نی کھ من منھیمھم ا... ستیاز کجاش مھم ن-
 ...  کردنت فکر کنھتی تونھ بھ اذی کھ ممی کسنیمن آخر... کنم تتیاذ
 

 ....  سوال قبلم بودمری ھنوز درگی وقتدمی فھمی نمشی حرف ھای از معنزی چچی ھومن
 
 مامان ؟؟؟-
 
 ...  نگفتھیزیعمھ چ...نھ نھ -
 
 ..... پس-
 
  داره ؟یتیچھ اھم-
 
 من ی ھاتی از حساسقی دقنقدری بدونم تو از کجا ادیمن با.... داره یداره داره لعنت-

 .... یخبر دار
 
 رفتم سراغ دکترت... گم بھت تو فقط نلرز یم...ینلرز لعنت-
 
 اون اطالعات محرمانھ بود....امکان نداره -
 

 االن بھ من التماس کرد نی کھ ھمی مردنیداد زد ا...نکرد مالحظھ .... نکرد تیرعا
 کھ نلرزم

 
 من یبرا... بدونم تا بتونم ھمراھت باشم دی کھ بای منیآره محرمانست اما نھ برا-

 اعتقاد داره یوقت... دونھ ی خود دکترت من رو درمون میوقت... ستیمحرمانھ ن
 درمونت
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 کھ یمن...درمان تو منم ... ستی نرانیاسفر دوستت بھ ... ستی نی جلسات لعنتاون
 آره اون اطالعات محرمانست اما.... یری گی مدمی شم و تو ندیدارم برات ھالک م

 
 دور ی کھ بستی الھی پنی از اکمی... بشم محرم دل و جسمت دی کھ بای منی برانھ

 ... بھ خودت فرصت بده... بده دونی ذره بھ من بدبخت مھی... ترمھ ایخودت در ب
 

 ....  کھ گذشتھی کنی می گذشتھ ای رو فداندتی آیدار
 

 ی ھمھ حرارت از کجا بود؟چشمانم دو دو منیا... من ی چانھ ای او گرم شده بود دست
 .... آمدنییصورتش پا...نفس او ھم ...نفسم تند شده بود ....چشمان او ھم ...زد 

 
 زی می من از رویدست ھا...چشمانش بستھ شد ...شست  نمیشانی پی بر روشیشانیپ

  بلند شد و دور گردنش حلقھ شد
 

نگاھم را . از من کنارم قرار گرفت تی بھ تبعایمی رنگ نشستم و کی سنگ مشککنار
  گرداندهی چشمان از من رونی سال بود کھ اکی کینزد...بھ چشمان مھربانش دوختم 

 
 خانھ گم شده بود و دل تنگھ من را انی سال بود کھ عطر تنش در مکی کینزد...بود

 یری بھانھ گمی با سالگردش نداشتی روزھا کھ فاصلھ چنداننیو ا....بھ تنگ آورده بود 
 سر

 
 شدن بھ کی نزدی برای شور و شوقچیو امسال من برخالف سال گذشتھ ھ... بود داده

 ....  و آماده کردن مقدمات آن نداشتمدیع
 
 گل رز از ھم و ی رسانده بود ودر حال جدا کردن شاخھ ھاانی فاتحھ اش را بھ پاایمیک
 سکوت کرده بود و چھ خوب کھ.... آقا جون بود ی منزلگاه ابدی بر رودنشانیچ
 
 ...  سکوت کنددی دانست بایم
 

 و ی از اولتیاشک دوم بھ تبع... سنگ افتاد و پخش شد ی قطره اشکم بر رونیاول
 ....  ھمیسوم

 
  اسم پدری کنده کاری من بر روگری دست من نشست و دست دی بر روایمی کدست

.... 
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 ... ی زود از دستش دادنقدریمتاسفم ترمھ کھ ا-
 
 :  گفتمی دانم ،ولی جواب دل خودم را دادم نمای حرف زدم ایمی کبا
 
من ...ھاش بودم  کم بانقدریا... کردم داشی پری دنقدری خودم متاسفم کھ ایمن ھم برا-

 ی بی لذت بردن از وجود مھربونش وقت داشتم ،خدا ھم گاھی براکسالیفقط 
 

 .... ایمی شھ کی مانصاف
 

 :  دور دستم جمع شدایمی کانگشتان
 
 رفت با فکر بھ حضور ھمتون در ی فکر کن کھ وقتنیبھ کوتاه بودنش فکر نکن ،بھ ا-

 فکر کن کھ قبل رفتنش شما شش نفر رو دور ھم جمع کرد و نیبھ ا...آرامش رفت 
 رفت

 
 ... نی و لذت ببرنیری از حضور ھم آرامش بگنی تونی ومنی حاال ھم رو دارشماھا

 
 :  مزار انداخت و ادامھ دادی با حسرت نگاھش را بر روایمیک
 
 رو ندمی شب ھم آھی کھ تو یمن... منم نھ تو ،ترمھ ری افسرده باشھ و دلگدی کھ بایاون-

  ازشتری مامانم ھر روز بماریاز اون شب قلب ب....از دست دادم ھم خانوادم رو 
 

 کرده غی خودش و خواھرانھ ھاشو ازم درونی گذاشتھ و کتای قبل سر ناسازگارروز
 ی روز مثل کوه پشتم بود ،ھم برادر بود ھم پدر براھی کھ استیلیاما بدتر از ھمھ ا...
 
 کرد و ی پشتم رو خالایلیا... کشم ی مدکی رو میتی اسم بچھ ی سالگ کھ از پنجیمن

  روی ساخت کھ من ھر روز مرگ و جھنم واقعیبرام جھنم...جلوم قد علم کرد 
 

 ....  کنمآرزو
 
 می خودمون رو تبرئھ کندینبا... ایمی کمیما مقصر-
 
 ی بھت حق زندگی مجازات شدیوقت... داره ی مجازاتھی یی اماھر خطامیآره مقصر-
 ....  محروم شدمی مسلم زندگیاما من مجازات شدم و از تمام حق ھا... دن یم
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نگاھم را دور تا دور ... شود ی نمدای پی دادن کلمھ ای دلداری برای کنم وقتی مسکوت
 ...  بودیعی ساعت از روز طبنی آن در وسط ھفتھ و ایخلوت... چرخانم یآرامگاه م

 
 کوچک نشستھ و لرزش ی سر قبری ماند کھ باالی ثابت میان زن جوی بر رونگاھم

  قبر نگاهیبھ قاب عکس باال... چادر ھم مشخص بود ی از روی حتشیشانھ ھا
 
 شوم یبا تمام وجود با زن ھم درد م.. پنج شش سالھ دی شایدختر بچھ ا... کنم یم

 ی انھی و سردشی ست تا در بر بگی زن محتاج دستنی ای دانم شانھ ھای میوقت
 

و امروز ... سوختم ی انھی و سی در فقدان دستیو من روز... بر آن فشرده شود کھ
 ....  زدی ،دست و پا منھی در حسرت ھمان دست و سایمیھنوز ک

 
 ی مرور آنچھ کھ بھ آن مجبور شده ام نفس می فشارم و برای ھم می را رومی ھاپلک

 رمیگ
 
 

 اندازم و ی ممی رو بھ روییالی وی خانھ ی فوق العاده ی و معماربای زی بھ نماینگاھ
 : می گوی مایمیرو بھ ک

 
 خودش بفھمھ برا ھر ایلیبھ خدا اگھ ا... شھ ی می زنگ بزنم چھی خوب اگھ ایمیک-

  شھیدومون بد م
 

 :  کشدی کشد و بھ سمت خانھ می را مدستم
 
 یم... کرده یلومتری چھ صفر کنیخدا من رو ھمنش... ترمھ ی کنی ممی روانیدار-

  تا ھم بھ تو ھم خانواده ھامونی خبر بدی ذارم بھ کسیاز قصد نم"  ؟اصالھی چیدون
 

 ی و تومیری بگمی خودمون تصمی برامی تونی کھ ممی ھستی سنھی کنم کھ ما تو ثابت
 ... میاجتماع باش

 
سممان  آنکھ از اسم و ریدر باز شد ب... حرف زنگ را فشرد نی ھمزمان با گفتن او

  کردنخکوبی می آن براعتی درختان و طبشی کھ آرامی شدیاطیوارد ح...سوال شود 
 

 ی را بھ دست فراموشمانیتمام دلشوره ام بابت پنھان کار... بود ی کافی انندهی بھر
 ... ییبای آن ھمھ زدنی دیسپردم و با تمام وجود چشم شدم برا
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 ....  از بھشتھکھی تھی نجای ایوا-
 
 :  چرخاندی تر از من نگاھش را مری مبھوت تر و متحایمیک
 
 ...  از ما بھترون آشنا کنھنی تونست ما رو زودتر با اینم... رو رایخدا لعنت کنھ حم-
 
 می بودازی نی بای کھ از مال دنییایمی من در آن لحظھ با خودم فکر کردم کھ من و کو

 ... می حسرت داشتزیھ چ داشتن ھمی برایی ،کھ گومی تجمالت شدنی غرق ایطور
 

  شب شعر نبود ما رو بھ خود آوردکی کھ چندان مناسب ی با پوششی زن جوانحضور
: 
 
  ؟دیستادیچرا اون جا ا... جوان یسالم خانوما-
 
 :  جواب دادایمیک
 
 ... دی صداش کنشھی ممی ھستی ساعدرایما مھمون حم -
 

 :  کھ من را محو خودش کرده بود گفتی با عشوه ازن
 
  داخلدییبفرما... مشغولھ رای حمزمیعز-
 ..... می بھ ھم ودر سکوت بھ دنبال زن وارد سالن شدی نگاھبا
 

 یادی کھ قرار بود با تعداد زی شب شعرکی با ی شباھتچیخلوت سالن ھ"  نسبتایفضا
  شده بودند از چھارلیافراد داخل سالن تشک... ھا برگزار شود نداشت یرانیاز ا

 
 نیو در ا. کرده بود یی بود کھ ما را راھنمای از آنھا ھمان زنیکی کھ ی و سھ زنمرد

 ...  نبودرای از حمی خبرچی ھانیم
 
 :  در کنار گوشم گفتایمیک
 
  جا شب شعره ؟نیا" واقعا-
 

 :  موضع داد و گفتریی نگاه نا آرامم تغدنیبا د... سکوت نگاھش کردم در
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 ... می ری و بعد ممی کنھ ؟ دو ساعت ھستی میچھ فرق....شب شعر نباشھ " حاال اصال-
 

 :  زده و آرام پاسخش را دادمحرص
 
 ستی نی عادنجای ای فضای کنیحس نم" واقعا... تی بھ خری خودت رو زدتایمیک-

 ....  راحت حرف بزنالی روش بنداز بعد با خی ھاشھی و شزی بھ اون مگای نھی...
 
 :  تعجب داشتی جادشییتا
 
 ی خوره بھ پارتیاگھ بھ شب شعر نم... ھی جورھی نجایا... ترمھ ییا خدی گیراست م-

 ... ارمی بری رو گرای لحظھ صبر کن حمھی... نداره ی شباھتچیھم ھ
 

 می روزھا در تصمنی گذاشتم کھ در اایمی کی را بھ عھده یری گمی کردم و تصمسکوت
 ...  کرده بوددای پیی طوالدی من یگرفتن بھ جا

 
 بودند و با جام ستادهی ایدنی پر از نوشزی را کھ بھ دور می نگاه ھر چھار مردینیسنگ

 دادم با نشان ندادن ی محی کردم و ترجی درون دستشان مشغول بودند را حس میھا
 عکس

 
 ....  جلب توجھ نکنمنی از اشتری بھ نگاھشان بالعمل

 
 ی مھرداد از پلھ ھای دست در بازورای کھ حممی بودستادهی وسط سالن افیبالتکل
  قدم تند کرد و مھرداد را ھم باخود ھمراهدنمانی آمد و با دنیی سالن پای گوشھ چیمارپ

 
 : کرد

 
 ...  چھ خوبنیبچھ ھا اومد...ا-
 

 بدنش را درست ی جاچیھ" بای بود کھ تقرینگاھم بھ لباس... ستادی مقابل ما اودر
 : ایمینپوشانده بود و گوشم بھ سوال ک

 
 از یادی زی عده ھی قراره یگفت... شب شعره نجای ای حالت خوبھ ؟تو بھ ما گفترایحم-
 ....  تو ندارهی بھ گفتھ ھای شباھتچی ھنجایا.... می دور ھم جمع بشایرانیا

 



 261 

 :  جواب دادرای حمی بھ جامھرداد
 
  کنھ ؟ی میچھ فرق... دوستانھ ی دوره ھمھی ایشب شعر -
 
 ی کھ برنده و بامدی خوش نایمی کدام بھ مذاق کچی اش ھرهی جوابش و نھ نگاه خنھ

 : مراعات جواب داد
 
 ... ی نھ دور ھممی شب شعر دعوت شدھیما ... کنھ آقا مھرداد ی فرق میلیخ-
 

 کدام چی صورت مھرداد وجواب مھرداد ،ھی بر رورای حمی و نگاه گذرالبخند
 :  نبودندیخوشا

 
مھم ... می شاعرانش کنمی تونی میکل دار مسئلھ مشنی خانم اگھ شما با اایمیخب ک-

 .  شماستتیرضا
 

 زد ی مادی اش را فریعی طبری آمد حال غی مرونی از دھان مھرداد بدهی کھ کشیکلمات
  با او بار ھا و بار ھا بھ رفتارمی بود کھ من در برخوردھای مھرداد ھمان آدمنیو ا
 
 ی و کنکاش گر بر رورهی خی نگاھھانیوحاال ا... منشانھ اش اعتراف کرده بودم آقا

 ....  گفتن داشتی براگری دی حرفایمیجز جز صورت ک
 
 کھ بر ی و از تکھ پارچھ ایدنی پر از نوشزی نگاھھا ،از آن منی از ھمایمیک"  مسلماو

  و رو بھدی مرا کشی کرد احساس خطر کرد کھ بازوی می نقش لباس را بازرایتن حم
 

 :  گفترایحم
 
 نیاز ا" فقط لطفا... دی بھ خاطر ما برنامتون رو عوض کنستی الزم نزمی عزرایحم-

  تمام عمرم ازیفکر کنم امشب بھ اندازه ... لطفات شامل حال ما نشھ نیبھ بعد از ا
 

 خداحافظ.... شدم زاری بی و شاعرشعر
 

 دمی دختر نفس راحت کشنی بھ جا بود و من باالخره از عاقل شدن ایلی خشیخداحافظ
  وبدون فکر کردن بھ علتدمی و مھرداد را درایپوزخند و سکوت مشترک حم...
 
 .... دمی عمرم را بھ چشم دی صحنھ نیو ترسناک تر.... دمی پشت چرخبھ
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 ی کھ در را قفل کرد و در مقابل چشمان وحشت زده می شدی جوانرهی دو ناباور خھر

  بھ چشمان منمشیو با نگاه مستق انداخت نیی را در دستش باال و پادیما چند بار کل
 

 ..  شلوارش قرار دادبی زد وآن را در جی کشدار و محکمی آن بوسھ ی روبر
 

 : دمی دی برگشت در خودم نمی برای اما تواندمی شنی مھرداد را از پشت سر میصدا
 
 خوان برن خونھ ھاشون ی دو تا خانم محترم منیا... ھی چھ کارنی الیسھ...ا...ا-

  ؟یچرا در رو قفل کرد...
 

 رای حمی خنده ھا برانیبھ خدا کھ ا....دیچی در گوشم پرای خاص حمی خنده ھایصدا
  تر ازکی نزدی رای جز حمی مجسم پشت سر من کسطانی شنیبھ خدا کھ ا...نبود 

 
 ....  بودی دوست معمولکی
 

 آن کھ چشمان گستاخش لحظھ ی امد ب بھ سمت منی عجلھ اچی ھی قدم زنان و بلیسھ
  چانھ امریدستش را نوازش گونھ ز... کنند ی کردن اندامم کم کارری از سیا

 
 آتش فشان نگاھش در حال ری باال آمده بود و من زمی معده ام تا گلواتیمحتو... دیکش

 .... ذوب شدن بودم
 
خوب پس ... حد قانع نشده بودم نیتا حال تا ا... ای گیراست م... بابا مھرداد یا-

  جوان ھم بھ کار وی خانم ھانی کھ امی شب شعر رو زودتر برگزار کنکمی میمجبور
 

 ....  برسنشونیزندگ
 

 کوچکم یدر کنار قدم ھا. ندی نشی باران می ضربھ ھانی آرام و با حوصلھ بمی ھاقدم
 شانی شوند تا ھمراھی کوچک برداشتھ مشانی بزرگی ست کھ با ھمھ ییقدم ھا

 
 ...  بودمدهی ندی ھمراھمی کھ از ھمراه زندگی شود بھ منثابت

 
 بھ واری دی ھی ھمساشی و مشکی ورنی در کنار کفش ھامی اسپورت مشکی ھاکفش

 ....  کنندی از ھم غفلت نمی ست کھ لحظھ ایوارید
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 ای دنبی ترکنی دستان بزرگ و سبزه اش قشنگ ترانی و کوچکم در مدی سفی ھادست
  شدن با من بھبی ترکی مرد متفاوت برانی بھ من ثابت شده کھ ایرا ساختھ وقت

 
 ...  زندی دست می کارھر
 

 کند و ما ھمچنان ی و کم جان باران سر و صورتمان را بوسھ باران مزی ری ھادانھ
 ... می نگرفتیمی تصمشی کھ در مورد انتھامی زنی قدم میریدست در دست ھم در مس

 
 آن بھ سر ری غیی حضور در شرکت در جای است کھ ما بھ جای بارنی دومنباری او
 شھی ھمی حساب و کتاب ھاری باشد و در گتشیری مدزی پشت مدیکھ او با... می بریم
 

 ی ودر حال گوش کردن بھ حرف ھاستمی ھم کارخانھ ھا و من در اتاقم و پشت سدر
 ...  الھامیتمام نشدن

 
 داری ،من بدمی لواسان ندیالی وری نشدم و خودم را در مسداری بار من از خواب بنیا

 دیبا(( ی پارک کرد و با گفتن جملھ ابانی خی را در گوشھ نی رھام ماشیبودم وقت
 حرف

 
 .... منتظر نگاھم کرد)) ترمھمیبزن

 
 بھ چشمانش می ھنوز چشمانم از نگاه مستقکھی را قبول کردم در حالشنھادشی پداری بمنھ

 .... شرم داشت
 

 بھ راه انداختھ بود و دست در گردن ییای حی بییالی در وشی دلم چند روز پیوقت
 یوقت. افکنده بود ھی تن و بدنم کھ بر تمام جانم سای انداختھ بود کھ نھ بر رویرھام

 
 ی برایوقت... من یشانی مھمان پشیشانی گردن او بود و پی دستان من حلقھ یقیدقا

  کنند و بر پشت گردن وی می انگشتان نافرماننیگول زدن خود اصرار داشتم کھ ا
 

 است و نھ انی در می دانستم نھ نافرمانی خوب مکھی کنند در حالی او حرکت میموھا
 ...  کھ مبھوت ماندهیھر چھ ھست اصرار دل است در مقابل عقل... یتینارضا

 
 دنی دی کنم برایرم و چشمانم را باز م گذای پا مری قرار داد نانوشتھ را زیوقت

 ...  ماهری تیی روز ھانی کھ طعنھ زده بھ نخستی داغھیشانیچشمان بستھ اش و پ
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 دی چرخی مصانھیحر... دی چرخی صورتش می من شرم دارم کھ نگاھم بر رویآر
 ای خوب است نی دانم ای و من نمدی چرخی گرفتھ بود مدهی کھ دیکسالی نی ایبھ جا...
 
  رھام چشمان من را شکار کرد و من باز ھم چشم نگرفتمی بد کھ چشمان باز شده ای

.... 
 
 ھم نی عاشقانھ ترمانی نگاھھای خودم اعتراف کردم کھ ھم آغوششی من آن روز پو

 ی کلمھ ی کند و من معنی نگاه مقی کند ،عمی او نگاه می است وقتای دنیبستر
 

 پاس کرده بودم و کیزی فیادی زیواحد ھاکھ من ... کنم ی درک می را بھ خوبذوب
 ...  بودمدهی کلمھ نرسنی حد بھ مفھوم انی تا اچوقتیھ
 

 بر می لب ھایاز رو... شد دهی کشمی لب ھای چشمانم تا روی روز نگاه رھام از روآن
 ی برای ونھ قصددمی رفت و آمد ترسنی نھ از انباری چشمانم برگشت و من ایرو
 

 کرده بود ،با دندان جگر ی مرد مدت ھا زمان گذاشتھ بود ،صبورنیکھ ا... داشتم فرار
 .... پاره کرده بود تا خودش را بھ من ثابت کند

 
 خودش را یگری از ھر روز دشتری و آن روز باستی اثبات دننی مرد ثابت شده ترنیا

  ھم کمتر بود و او درمانی نفس ھای از فاصلھ مانی لبھای فاصلھ یبھ اثبات رساند وقت
 

 ،پشت بھ من ستادیصاف ا... دستان من از گردنش رھا شد دوی عقب کشی ناباوراوج
  فرو کرد و من انگشتانم را درونشی ،ھر دودستش را محکم درون موھادیچرخ

 
 .... ی دورنی بدھم از انشانی جمع کردم تا تسکدستم

 
 گفتھ ام و با او ھمراه شده کی مرد لبنی اشنھادی باران من بھ پنی اری حاال امروز ،زو

 نی حضورش بزرگتری داشت و وقتیگاھی در قلبم جای کھ روزی از مردمیام تا بگو
 
 ...  داشتازی ندنمی بود او بھ ندمی زندگازین
 
رگ "حتما... مرد محکم تر دستانم را خواھد فشرد نی ایبا گفتنم دست ھا"  حتماو

  شکیو ب...  اش نبض خواھد گرفت قھی خواھد کرد و شقییگردنش خود نما
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 مرد نیاز نگاه کردن بھ ا"  شکنجھ خواھد شد ومن مطمئناشی دندان ھاری زشی ھالب
 ....  نلرزدمی زندگی ھاتی گفتن واقعی پاشی ھایحذر خواھم کرد تا با دگر گون

 
 محلھ ھی یتو... می کردی می رم زندگیوی التزی ھی ناحی ما توی دونی دونم کھ میم-

 از اون... ادی زی با مساحت ھاییتمام محلھ پر بود از خونھ ھا... نی نشونی اعی
 

 یرانیخانواده ما تنھا خانواده ا... رو نداشت دندشی توان خری کھ ھر کسیی ھاخونھ
 ...  من نبودندیخوشا"  اصالنی اون محلھ بود و ایمستقر تو

 
ود کھ بھ محض فوتش توسط  بنی نشلچری ورزنی پھی ما متعلق بھ یی روبھ روی خونھ

 . دو فرزندش بھ فروش گذاشتھ شد
 

 خانواده ھی داری خری خوشحال کننده بود وقتیلی من خی رفتن اون خونھ برافروش
 اون خونھ مستقر شدن و من ی زن ھمراه تنھا پسر و دو دخترش توھی...  بود یرانیا

 از
 

 حساب شونی دوستی روشھی متوجھ شدم کھ مونی و کتاایمی برخوردھا با کنی اولھمون
 .... باز کرد

 
 ی کھ خودت بزرگ شده یی نعمتھ ،توھی ھم ی غربت برای ھا تویرانی احضور

 ... ی مسئلھ رو درک کننی ای تونی خوب میزیون
 

سارا خانوم شد ھمدم شب و روز . من و دخترا محدود نشد ی دو خانواده بھ دوستروابط
 ی سفرھای برای کھ پسر نداشت و گاھیت راست بابا عل شد دسایلیمامان و ا

 
 دور بودن نی ای دو روز از ما دور بود و توی روز و گاھکی شھر رونی بھ بشیکار

 ...  شد مرد خونھ در نبود باباایلیا... ی احتمالی نگران اتفاقاشھیھا ھم
 

 از  نوازش گونھ شصت رھام پشت دستم متوقف شد و من امروز منتظر بدترحرکت
 ...  ھا بودمنیا

 
 ی حتدیو شا... کرد ی کنترل مرانی انی رو طبق قوانایمی من و کایلیاونجا رم بود اما ا-

 ... رانی انیسخت تر از قوان
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 خارج از خونھ بودن یکی نظر خودش بود ،تو تارری رفت و آمد ھامون زتمام
 توش دانشجو ایمی کھ من و کی دانشگاھی بود و حضورش تونشیجزءمحاالت قوان

 نی بھ امیبود
 

 ...  ھم حواسش بھ ھمون ھستی آموزشطی محی توی بود کھ حتیمعن
 
 سفت و سخت بود و از سکوت من در مقابل برادر نی قواننی معترضھ اشھی ھمایمیک
 نی اتی در نھاشھی نداشت و ھمی تمامنشانی بیکش مکش ھا...ی کالمش شاککی
 
 .....  دادی مایلی بود کھ تن بھ جبر اایمیک
 
 دانشگاه یرانی اری و غیرانی ای دختراشیمحبوب پ. دانشگاه محبوب ھمھ بود ی توایلیا

 بھ یکی نزدی برای کھ قصدیی اونای دانشگاه بھ استثنای و تمام پسر ھادی اساتشی،پ
 دنی دی خودشون نمی قدم شدن توشی پی برای جراتایلی داشتن و با وجود اایمیمن و ک

.... 
 

 ھمون یتو... گذشت ی مایمی کیتی و نارضاایلی ای ھایری با وجود سخت گروزھامون
 ایلی و محجوب ایمی محسن دوست صمی دردسر بھ خواستگاری آرام و بونیروزا کتا

 ...  بابت دختر بزرگھ خانواده راحت شدایلی االی خیپاسخ مثبت داد و کم
 

 مسئلھ بشھ نی بھ ھم بود کھ کوچکترکی روزا جمع دو خانواده اونقدر گرم و نزداون
 ....  شدهیکی ی دو خانواده ی تک تک اعضای موضوع صحبت و نگراننیمھمتر

 
 ... شترینھ ب... و پسر سارا خانم ایمیبرادر ک. بود ایلی ھنوز اایلی روزا ااون

 
 امر خوب واقفھ کھ نی و مشخص بود کھ خودش بھ ای جذاب بود و دوست داشتنایلیا

 .  شدی گرفتھ مدهی شدنشان بھ او نادکی نزدی دانشگاه برای دخترھایدرخواست ھا
 

 ی من و سوءاستفاده برای برای شده بود سوژه و سرگرمایلی دخترھا بھ اتوجھات
  قدعلمایلی ای حربھ بتونھ جلونی بود تا با اایلی کھ بھ شدت دنبال آتو گرفتن از اییایمیک
 

 .... کنھ
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 عالمت سوال ھی شد بھ لی من تبدی برای توجھات از حالت سرگرمنی کم اکم
 حد نی چراخودشون رو تا اتشی با ھمھ جذابایلی دور و بر ای کھ دختر ھانیا...بزرگ

 کیکوچ
 
 کھ باشھ اونقدر ارزش نداره کھ دختر ھا بھ خاطرش ی آدم ھر چنیا... کنن یم

 ...  دست و پا بندازنیخودشون رو تو
 

تک تک رفتار و ... شده بودم قیدق... حساس شده بودم ایلی بھ ای ،ولی از کدمینفھم
 !!!  ھمھ خواھان رو بفھممنی نظر داشتم تا بلکھ علت داشتن اریحالت ھاش رو ز

 
 .....  شده بودمرشی بھ خودم اومدم کھ درگی اما وقتدمی رو نفھملشیدل
 

قطرات باران .را بھ سمت آسمان گرفت در سکوت سرش ...قلب من ھم ... ستادی ارھام
 . را شستند و من با سکوت منتظر شکستن سکوت توسط او شدمسشیصورت خ

 
سھ .... بگویزی چھی...دو ... کی. من با ترس در دلم شروع بھ شمارش کردم و

 ... خدا رحم کن...ھشت ...ھفت ...شش ....خدا...پنج ...چھار ...
 
 :  رھام را بھ تکان خوردن واداشتی کھ لب ھادی من را شنیخدا صدا"  حتماو
 
  شو بگوھیبق-
 
 ی رھام بود ؟و من چقدر پر از ناگفتھ ھا بودم کھ با ھمھ یصدا" صدا واقعانی اای آو

 ادامھ پر از بغض و نی عقلم گوش دادم و ادامھ دادم ،ھرچند کھ اامی بھ پنباریترس دلم ا
 : ترس باشد

 
 یزی چنیاما ا.ه بودم و فکرم رو مشغول کرده بود  اون کھ بخوام جذبش شدیمن ب-

  محرم ھم نامحرم شدهشھی ھمیایمی کیحت. دونستم یبود کھ فقط و فقط خودم م
 

 نبودم کھ خودم رو تو دست و پا بندازم یمن آدم... حس نو پا نی دونستن ای برابود
 ...  کنترل و محفوظ ماندن عالقھ امی براایلی کردن از ای شد دورجشی،پس نت

 
 ھیبا ... دو خانواده ی تمام اعضای براایلی ای تعجب داشت نھ تنھا برای جارفتارم
 من می اونا بودی کھ ما خونھ ییشبا. محدود کردم ایمی روابطم رو با کی واھیبھونھ 
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اشتم و  اونا مھمون ما بودن من سردرد دی موندم و وقتیدرس داشتم و خونھ م" حتما
 ...  کردمی جمعشون رو ترک می عذر خواھھی قرص مسکن و ھیبا 
 

 و در سکوت بھ دنبال علت اون بودن و من داشتم خودم رو دندی دی رفتارم رو مھمھ
 ...  تا علت رفتارم سکرت بمونھدمی کوبی مواریبھ در و د

 
صبح زود سر راھم سبز ... بود کھ عکس العملش بھ رفتارم سکوت نبود ی تنھا کسایلیا
  رفتارملی کھ من بودم بود و مصر و محکم دلیی بھانھ ھر جای شد ،با بھانھ و بیم
 

 ی نمالمی خی ذاشتم و اون بازم بی جواب میمن تمام سواالش رو ب... دی پرسی مرو
 رفتار صد و ریی تغنی الیداد تا دل ی مامی زد ،صد بار پی ده بار زنگ میروز...شد 

 باشھ ونی غرورم در می پای دونست کھ من وقتی نمایلیا... رو بفھمھ یھشتاد درجھ ا
 ... ف و منتظر تلنگری ضعشھیمثل کوه محکمم نھ مثل ش

 
 ...  کشمکش ھا گذشت تا اون روزنیچند ماه اوضاع با وجود ھم

 
 و ایلی ادنی کھ با دیی نھ از اونای واقع سردردھیسردرد داشتم . خونھ تنھا بودم یتو

بابا طبق معمول آخر ھفتھ ھانبود و مامان رفتھ بود ... شدم یخانوادش بھش متوسل م
 نی مشخص بود و من رو بفونی قاب آی توایلی ایچھره .زنگ خونھ زده شد . دیخر

 نیزنگ دوم و سومش نشون از ا... کرد یمردرد م فونی آیبرداشتم و بر نداشتن گوش
 خونھ خورده بشھ و نی ای توی شد آبیمگھ م" اصال...داشت کھ از حضورم با خبره 

  خبر باشھ ؟ی از اون بییخونھ روبھ رو
 

 شده بود رو بھ چھره زدم و جواب ی دم دستیادی کھ اون روزا زی تفاوتی بماسک
 : دادم

 
 بلھ ؟-
 
 ... باز کن ترمھ منم-
 
 ... ستی مامان خونھ نیول.. یی تونمی بیارم مد-
 

 :  حرص زدش روی و صدادمی کالفش رو شنپوف
 
 ...  گم باز کنیبھت م-
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 کاناپھ ی و نشستن بر روونیزی کردم روشن کردم تلوی کارنی رو باز کردم و اولدر
 بلند ی برای سالن حس کردم ،اما قصدیحضورش رو تو... اون بود ی روبھ روی

 ...  نداشتمییشدن وخوش آمد گو
 

 نگاھش معذب بودم ریز... قھی چند دقدمی شاای و قھیدو دق.. قھی دقھی... ستادی سرم ایباال
 ...  خواست با عکس العمل نا بھ جا حساسش کنمیدلم نم"اما اصال

 
 :  سرم بھم فھموند کھ سر جنگ دارهی و محکمش از باالی جدیصدا

 
 ینگفتھ بود" قبال... می حرف بزندیعالقت تموم شده خاموشش کن بااگھ برنامھ مورد -

  ؟ی عالقھ دارونی آقایبھ شنا
 

 بودم ونی آقای شنای تمام مدت در حال تماشاونیزی تلوی احمق بدون دقت بھ محتوامنھ
 : اوردمیکم ن...
 
 ! ھی تا حاال دقت نکرده بودم چھ ورزش جذابایلیا" واقعا-
 

 رو خاموش کرد ،کنترل رو از ھمون ونیزی و تلودی کشرونی رو از دستم بکنترل
 !!!!  رو از رو بستھ بودری شمشایلیا... پرت کرد زی میفاصلھ رو

 
  ؟ی بردارتی مسخره بازنی دست از ای خوای میک-
 
  ؟ی گی ورزش شنا رو مدنی ؟دیمسخره باز-
 

 :  ھم فشار دادی رو از حرص رودندوناش
 
 تمومش کن ترمھ_
 
 
 . ستی راھش ننیا_
 
 :  شدمجیگ"  بار واقعانیا

 
  ؟ستی نیراه چ-
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 نی ای کنی کھ فکر منیا... ینی تا من رو نبی زنی مشی خودت رو بھ آتی کھ دارنیا-

 .. ی کنی ھالو تصور مھی کھ من رو نی ،ای دلتفی حریجور
 

 :  و زمزمھ کردموارفتم
 
  ؟یتب ندار-
 
 من مثل کف دست ی رفتھ براادتی کھ ی دارمریآلزا"نھ من تب ندارم ،اما تو حتما-
 بره نیاگھ قرار بود از ب... بره نی از بدنی کھ با ندستی نیزیاون حس چ... ی مونیم
 تا
 

 کھ دستت رو ی نگا بدوزی مجبور بشینی بی من رو می کھ وقتنینھ ا... رفتھ بود حاال
 . ی کنی مکاری ھات چقھی ،با نبض گرفتن شقیدیبر فرض نگا دزد" اصال... ینش
 

تو ... ؟ھان ؟جواب بده ترمھ ی عوض شدن رنگت بشنی افی حری خوای می جورچھ
 ی طور کھ دارنی ھمی کنی احساست رو شعلھ ور تر مشی کردنات آتی با دوریدار

 
 .... ی زنی تر شدن احساس من دامن می بھ روز بھ قوروز

 
 ی اگھی دی نھینھ گز.... ای دی شنی من اشتباه می گوش ھاای... نگاھش کردم ناباور

 کشی حرف زدن تحری کردم با اعتراض برایسع... دمیمن اشتباه شن.وجود نداشت 
 

 : کنم
 
 .... ھیاعتماد بھ نفست ستودن-
 
وگرنھ . خواد یخواھان تو بودن اعتماد بھ نفس م" اصال...آره خب قبول دارم -

 ... شھ بھ دست آورد ی نمنیی کھ کم خواھان نداره با اعتماد بھ نفس پایدختر
 

 کنم ی چشمان بھ خون نشستھ رھام مکث مدنی آورم و با دی را باال مصورتم
  آدم ،آدم سکوت کردن در مقابلنی دانم ای دھد و من خوب می اخطار مشیچشمھا...
 

 ظالمانھ است یادی مرد زنیدر ھم شکستن ا... ستی نایلی رابطھ من و ااتی جزئدنیشن
 . ستمی نمی زندگی ھایآدم ظلم کردن بھ دوست داشتن"و من اصال
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 گری کھ دی خانواده ھا از حسدنیاز فھم... ھا زی از چیلیاز خ... رمی گی فاکتور مپس

 ی و توجھات تمام نشدنشتری بی ھایریاز سخت گ.... می داشتنانیھر دو بھ آن اطم
 
 و می کردی خلوت نثار ھم می کردن گوشھ ادایحض پ کھ بھ مییاز عاشقانھ ھا.... ایلیا

 حال و روز ما کار برد فی بود کھ در توصی کلمھ انی کمتری کھ خوشبختنیاز ا
 داشت

 
 رابطھ و از فرصت خواستن بابا نی کردن ای رسمی براایلی اصرار سحر خانم و ااز
 ....  اتمام درس منیبرا
 

 شد ی را نمزی چچیاز نگاھش ھ... بار بھ رھام برگشت نی چندی اراده و برای بنگاھم
 :  برزخ بھشت و جھنم نگاھش ادامھ دادمانیخواند و من در م

 
 رابطھ نیشکل گرفتن ا... دانشگاه اتفاق افتاد ی تورای مون با حمیدوست-

 دانشگاه باعث شد تا ی و نبودش توایلی نبود اما تموم شدن درس اایلیدلچسب ا"اصال
 عتنھا مان

 
 یلینھ ما خ... نبود قی عمیلی خمونیدوست... برداشتھ بشھ ونی از می دوستنی اسرراه

 ی شد نفر سوم رابطھ رای حمنای ایاما با ھمھ .... نھ او از ما می دونستیاز اون م
 

 رونی بی دانشگاه و گپ زدنایقای تحقی تومونی ھمراھی براایمی نفره من و کدو
 ....  با ھم بودنمون نفھمھنی از ایزی چایلی کھ ایدانشگاه ،البتھ بھ شرط

 
 نباشم ری رھام ثابت نگھ داشتم تا با نگاھش درگی گلوی گرفتم و نگاھم را رونفس

 ی برای کافی زده اش ھم بھ اندازه رونی بی سفت شده و رگ ھای،ھرچند کھ گلو
 

 :  بودی کردنم کافریدرگ
 
 از می رفتھ بودرونیسھ نفره ب دی خری کھ برای روزھی ی توی اون مھمونیجرقھ -

 ... دی شدن رسی عملی ما بھ مرحلھ ی فکری زده شد و با برایطرف حم
 

 افتاد از سر نی زمی گونم سر خورد و روی کھ از روی بدم قطره اصی تشخنتونستم
 ...  کردی می کھ تمام مدت من و رھام رو ھمراھی بارانای شدن چشمانم بود زیر
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 :  شدنی مھمان زمی و دو باره قطره ادی لرزمی ھالب
 
 ینھ گفتنش برا... ی دونی ازش ماتی خودت با جزئی گم ،وقتی نمیزی چیاز مھمون-

 یعمق فاجعھ اونقدر ھست کھ من از گفتنش فرار... تو ی برادنشیمن راحتھ نھ شن
 

فتم  از حال ری تاکسیفقط اونقدر بگم کھ بعد از فرار کردنم و سوار شدنم تو... باشم
 ی پتوایمی کی پالتوی بودم و بھ جامارستانی تخت بی بھ ھوش اومدم رویوقت...
 
 ....  تنم رو پوشونده بودمارستانیب
 

ترس از ))... کمک کن تمومش کنم ایخدا(( مکث کردم و در دل گذروندم ی الحظھ
 :  رھام بودی گلوی و من ھنوز نگاھم رودینتونستن بھ جملھ ھام سرعت بخش

 
 و با لحن اروم ستادی سرم ایباال... اتاق حس کردم ی دکتر جوون رو توھیحضور -

 ....  ذھنم وجود نداشتی توی اگھی دی واژه چی گفتم خوبم چون ھدیحالم رو پرس
 

 ی رسونده واگھ فقط کممارستانی ھوش بھ بی راننده من رو بھی داد کھ حی توضدکتر
 ... سکوت کردم... کرد ی مبمینص بھ اسم کما یزی چنمیی فشار پادی رسی تر مرید
 
 پتو رفت یدست دکتر بھ سمت باال... داشت نھ خوب و بد حالم یتی حرف ھاش اھمنھ

  امنھی سی بودم تا روی پزشکی گوشیمنتظر سرد... دشی کشنیی پایو کم
 

 ....  لختم شدی نھی دست دکتر مھمون سی اما بھ جاش گرمنھیبش
 

 : دی جلو آمد و ھوار کشی با سرعت قدمرھام
 
 بس کن...بسھ ترمھ -
 

 :  زدمھق
 
 ...  از سرم گذشتھای چی بدوندیبا... ی خواستی رو نمنیمگھ ھم... ی بشنودینھ با-
 
 :  التماس کردنباریا
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 ھم ی کشی ھم خودت رو میدار...بس کن تو خدا بس کن ... خوام بدونم ترمھ ینم-
 ... من رو

 
 :  من بودم کھ داد زدمنباریار پشت سر ھم و محکم و اچند ب... تکون دادم سر

 
 حرفام ،مطمئن باش نی نشون دادم سگ جون تر از ای روزھی... رمی مینھ نھ من نم-

 ... ی و گوش بدیسی وادی ،بایری بمدیتو ھم نبا... رمی میامروز با مرور اون روز نم
 
 : پس گوش کن... ی بابت خواستنت بددی کھ باھی یی ھانھی حرفا ھزنیا

 
 حال دنی و با ددیدکتر وحشت زده عقب کش... کل اتاق رو برداشت غمی جیصدا-

پرستارا اومدن و ... زدم ی مغیخرابم با سرعت از اتاق خارج شد اما من ھمچنان ج
 من
 

 کرد کھ با ی مقابلھ می ھوشی بیانگار بدنم با تمام داروھا... زدم ی مغی جبازم
 ...  شدم نھ ساکتی م ھوشی نھ بقشونیتزر

 
 باال سرم بھ یدکترا... طور بود نی و بابا اومدن و اوضاع من ھمچنان ھممامان
 آنچھ در آن خانھ سرم لھی تخی کردن و من باالخره نفس کم آوردم براریی تغنایبھتر

 آمده بود و
 

 ...  کرده بوددای ھم ادامھ پمارستانی بنی ادر
 
 بھ مارستانیاز آن ب...سھ ماه سکوت کردم ... شد لی تبدی طوالنی بھ سکوتمی ھاغیج
 سکوت کردم و منتظر اومدن... منتقل شدم و باز سکوت کردم ی روانمارستانیب
 

 دی وقت نرسچیاما اون روز ھ..... اعتصاب شکستھ بشھ نی شدم تا با حضورش ایمرد
 ش بھ بودنھی بشھ و من با تکمی زندگی من مرد اون روزھای کھ مالقاتیروز. 
 

 ....  زنده بشمدوباره
 ھا داشت کھ امی پیلی خدی جدیخونھ ... مرخص شدم ی روانمارستانیبعد سھ ماه از ب-

 می زندگی روزانیبدتر... دی شد بھ اون ھا رسی از مامان و بابا ھم مدنیبدون پرس
 
 ... ومدی ی مدی کھ بای اونومدی اون خونھ گذشت و باز نی و انتظار توی خبری بیتو
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 نی اعصاب خودم بود و ای رویادینفس کم آورده بودم و ھق ھقم ز... کردم سکوت
 خوب حاال ی پر بود از لذت و حسھامی برادی باری مگری دیطی کھ اگر در شرایباران

 ... بھ شدت کالفھ کننده بود
 

 ھا را گفتھ یمن گفتن... حال و روز رھام نداشتم دنی باال آوردن سرم و دی برایقصد
 در مقابلش چھ ھا را ستادهی دختر پر غرور انی دانست کھ ایو حاال او خوب مبودم 

 ...  کھ باز باز بودی با چشمانردی بگمی توانست تصمیحاال م...کھ از سر نگذرانده 
 

نھ تکان خوردم ،نھ اعتراض کردم ... بدھم ری مسریی تغنی تا بھ سمت ماشدی را کشدستم
 : او بود کھ التماس کرد...
 
 .... ی لرزی می ترمھ دارمی برایب-
 
 

 صورت ی داشت اندازه یچھ توازن... طرف صورتم قرار داد کی بزرگش را دست
 شد از ی او ھشداری وجودم را ذوب نکرد اما براخی دستش یگرما...من و دست او 

 می دستش را پشت پاکی ابانی توجھ بھ حضورمان در خیب...دانستن حال خرابم 
 ی کرد و من ببلندم  دستی حرکت روکیدر ... را پشت کمرم یگریگذاشت و د

 ...  قرار گرفتم کھ محرم نبود و محرم بودی دستانیاعتراض بر رو
 
 ی بود و باز برادهی و زھر کالمم شنی بود ،با تمام تلخدهی مرد امروز تمام من را شننیا

 ... حال خرابم دل ترسانده بود
 
 و پر کننده خال حضور میدرمان افسردگ... مرد جبران تمام سھ ماه سکوت من بود نیا

 ....  مرد بودیادی در چشمم زی کھ روزیمرد
 
 ......  خواھد بود کھ من گذشتھ را بھ حال کشانذه بودمی روزنیآخر"  امروز حتماو
 
 لی وسارگی دی کنم کھ با دقت روی نگاه مایمی بلوز تا شده درون دست کنی آخربھ

 بستن چمدان ینگاھم حرکت دستانش را برا... ردی گیدرون چمدان کوچکش قرار م
 .... دی گشای بار زبان بھ اعتراض منی چندمی کند و دل گرفتھ ام برایدنبال م

 
 .... ایمی کی ری زود می دارییخدا-
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 دو ماه حضورش عادت کرده ام کھ رفتار نیدر ا... و کمرنگ می زند ،مالی ملبخند
 یدستش را بر رو... پر شر و شور گذشتھ اش کنم ی رفتارھانیگزی را جامشیمال

 :  گذاردیدست مشت شده ام م
 
 و برم نمی رو با چشم ببزای چیلیاومد بودم کھ خ. برم دیوقتشھ با. ترمھ ستیزود ن-

با ... شونھ ھام برداشتھ شده یز رو کھ ای بارھیبا ... رم ترمھ سبک سبک یدارم م....
 ی باورت نمی کھ تویترمھ خوشحالم ،اونقدر... آروم گرفتھ شتی کھ از آسای فکرھی

 ...  بودی کھ عمقش باور نکردنی افتادی چالھ ایتو با اشتباه من تو...گنجھ 
 

 یخوشحالم دارم مرد... رو تحت الشعاع قرار نداده ندتی برات کھ عواقبش آخوشحالم
 ...  در کنارت بودنھقی کھ ھمھ جوره النمی بیرو در کنارت م

 
 نمانی کھ بستی چمدان کوچکی بھ کوچکمانیحاال فاصلھ . کشم ی رو جلو مخودم

 حضورش را ی کنم گرمی می گذارم و سعی مشیشانی بر پیشانیپ... انداختھ ییجدا
در ھمان حال و ...دلتنگش خواھم شد بھ حافظھ بسپارم "  کھ حتمایی روز ھایبرا
 ی جوابدنی شندی آورم بھ امی مزبان  روز ھا را بھنی ای بار سوال تکرارنی آخریبرا

 : متفاوت
 
  ؟ی در موردش حرف بزنی خوای ھنوزم نمایمیک-
 

 دانست من تشنھ ی مایمی کند و کاش کی مدی را ناامدمی نھ امی آرام سرش بھ معنتکان
 ...  دانستنمی
 
 تو مھم باشھ ی برادی نباگھی کنھ دی مکاری اون چنکھیا. رو بکن ترمھ تی زندگنیبش-

 باشھ ؟... فکر کردن ی برای دارایلیتو االن مھم تر از ا...
 

 باشھ ترمھ ؟: پرسد ی کنم و او با اصرار می مسکوت
 
  خوشبختھ ؟ایلیا... ایمی کلمھ بگو کھیفقط ...باشھ -
 
 ....  جملھنی ای ادای کنم برای خودم جان مو
 

 شود و فشار دستش ی شود ،چانھ اش صفت می عوض مایمی نگاه کھی از ثانی کسردر
 :  کندیزمزمھ م.... شتریب
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 ....  خوشبختھیلی خیلیخ....آره خوشبختھ -
 
 .....  کنمی خوشبخت فکر می در کنار کلمھ یلی خی من بھ تکرار کلمھ و
 
 ایمیک
 

 ی کھ برای ترمھ و رھامی نگاھم را بھ سونی چرخم و آخری می پلھ برقی روبر
 توانم اصرار چشمان ی فاصلھ ھم منیاز ھم... اندازم یبدرقھ ام تا فرودگاه آمده اند م

 ترمھ
 
 .... نمی دستان بزرگھ رھام ببانی و دست کوچکش را در مدنی باری برارا
 
خ بکشد  را بھ رتشی فشارد تا حمای کوچک ترمھ را می دستان بزرگ کھ دست ھانیا

 گری دی کند و من خوشحالم کھ ترمھ شروعی آرامم مبیو بودنش را اثبات کند ،عج
 از تنش خارج شی انفجار پنج سال پیخوشحالم کھ ترکش ھا... رو دارد شیرا در پ
 ...  کندی اش چشم کور مییا رو دارد کھ روشنشی را در پی اندهیشده و آ

 
 توانم ی داند من نمی کھ ترمھ نمنیخوشحال از ا... خوشحال یلی خیلی خوشحالم خمن

 بھ تاراج رفتھ می دخترانھ ھای روزنکھی اینھ فقط برا... دوباره داشتھ باشم یشروع
 ھمراه من است کھ سوغات بھ شھی ھمی برای خاطر کھ مھمان ناخوانده انیبھ ا...

 ی جسمی است از ضررھا اش آزار دھنده تریام کھ بد نیرووسیو.تاراج رفتنم است 
دکتر )) دی وقت دارگھی سال دکی" تایشما نھا(( یکھ مثبت است و جملھ HIV... اش
 ... تی واقعکیکھ 

 
 قصھ ی اسطوره ا،یلی ای شود وقتی خوشبخت می خبری خوشحالم کھ ترمھ در بمن

 کھ بھ ی و ضربھ ایری درگکی کرد و در دایاش دو روز بعد از آن فاجعھ مھرداد را پ
 ....  حافظھ اش را از دست دادشھی ھمیسرش وارد شد برا

 
 ....  خوشحالمیلیخ... خوشحالم من
 آقا بھ سمت ی از علییرای وارد اتاق شد و بعد از پذکشی و کی چاینی رضوان با سآقا

 . با بستن چشمانم تشکر کردم واو از اتاق خارج شد.من اومد 
 
 دهی نخوابی آرامیفکر ھا" چھره مطمئنانیپشت ا... شدم رهی آقا خی چھره در ھم علبھ

 ی طور مشوش و در ھم بود و من با تمام حفظ ظاھرنی آرام اشھی مرد ھمنیبود کھ ا
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 مرد را نی آنچھ بودم کھ ادنی کردم بھ شدت نگران شنی آن تالش می ادامھ یکھ برا
 ...  بودختھی بھم رنی چننیا

 
جھت گذران وقت " صرفای مھمان ناگھاننی بود کھ فکر کنم کھ حضور انی انانھیخوشب
 مرد در دفتر کارخانھ و نی حضور ای کھ بار ھا و بار ھا عامل اصلیلیدل...است 

 ی کارخانھ بوده است اما بخش ناباور وجودم قدرتمند ابراز وجود میدی تولیبخش ھا
 گانھین و عالقھ ام بھ  با شخص مابطھ مرد ھر چھ ھست در رنیکرد کھ حضور ا

 .... دخترش است
 

 برده بود و بزرگوارانھ خود را بھ ی آقا بھ وجود آن پی کھ مدت ھا بود کھ علی اعالقھ
 ...  بودمتشی مرد و ابعاد شخصنیندانستن زده بود و من چقدر ممنون ا

 
 شی سر جایزی نبودن چھی دیبا"  شود حتمای مشانی پرنی چننی ای بزرگواری وقتو

 ی قوی برامی ادعایو من با ھمھ ... لنگد ی کار می جاکی کھ نیبھ ا...مطمئن شد 
 شد و ی بر طرف مکی بھ کی کھ یی مانع ھانیبودن و قدرت داشتن در مقابل ا

 آقا یو حاال حضور عل. شده بودمانده در مدیی روی مشی بر سر جادی جدیدوباره مانع
 ....  نبودی خوبی خبر ھادی بعداز تماس بابا نودی جدی چھره نیبا ا
 

 :  آقا بود کھ سکوت اتاق را شکستیعل
 
  ؟نجای اامی ی می چیارسالن بھت گفتھ کھ من برا-
 

 شدم و در لی بھ جلو متمای آقا برداشتم ،کمی علی رو بھ روی ام را از کاناپھ ھیتک
 یخف آقا می علی اما پر از کالفگی را از حالت جدمی کردم نگرانی تالش مکھیحال

 : کنمگفتم
 
 ھم نی کھ خوب انجای ادیاری ی مفیفقط گفت شما تشر... بھ من نگفتن یزینھ بابا چ-

 ....  کارخانھ ھا سھم عمھنی از ایقسمت اعظم... تعجب نداره یجا
 
 :  حرف را از من گرفتی ادامھ ی باال آوردن دستش اجازه با
 
 من ی برایزی ھم پشی کارخانھ ھا در حالت عادنی کھ وجود ای دونیخودت خوب م-

 . نجامی ای موضوع مھمتریچھ برسھ بھ االن کھ برا...ارزش نداره 
 

 :  تکان دادم در مقابل منطق کالمشسر
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 ھم نباری بود کھ انیاما خب منظور نظر من ا... ستی نی مناعت طبع شما کھ بحثیتو-

اما خوباگھ ... نیینجایو مشغول بودن ا وقت گذروندن ی چند ساعتیمثل دفعات قبل برا
 ....  گھی می اگھی دزی بگم حال و روزتون داره چدی تعارف باشم بایبخوام باھاتون ب

 
 قرار داد و زی می از آن را خورده بود بر روی آقا فنجانش را کھ تنھا جرعھ ایعل

 نی اری ،و من زی جستجو گر و سوالینگاھ... را بھ چشمان من دوخت مشینگاه مستق
 پنھان و ی ترمھ ،لرزیشگی واضح و ھمینھ مثل لرزھا. دمی از درون لرزرهینگاه خ

 .  مرد افکنیلرز... راه خواستن ترمھ سر  آقا بریمردانھ از فکر مانع بودن عل
 
 گفت کھ بھ دختر من ی از حسینی من و بدون مقدمھ چشیامروز ارسالن اومد پ-

از . گفت یلیپدرت خ... شروعھی یدس برا شتیری عالقھ مدھیگفت کھ حست .یدار
 ترمھ دم ی کھ بدونی کھ اونقدر حرمت قائلنیاز ا... رهی دلت گی پای کھ بدجورنیا

 .  عالقھ ستنی اانی در جراملگفت کھ عمھ ات ھم ک... ستی ننیی و دست پایدست
 

 دلخور نباشم دنمی فھمریاز د"  باشم تا بعداانی خواست کھ من ھم کامل در جربابات
 ...  زدی و درست حدس مدمی فھمییزای چھی زد من یھر چند کھ حدس م...
 

 نی کھ بدتری کنترل قلبی گرفتم برایقی آقا نفس عمی و رک علمی نگاه مستقری زمن
 آقا ی در آوردن انتخاب کرده بود و با خودم آرزو کردم کھ علی بازیموقع را برا

 من دهیھ سراغ اصل مطلب برود تا جان بھ لب رس بعتری بردارد و سریدست از حواش
 ...  گرفتھ نشودنی از اشتریب
 
 دونست کھ من یبابت نم... کنھ ھر جور کھ من بخوام ی منتی گفت تضمیبابات م-

 ... ی و امروزروزی کھ تو رھام ثابت شده دی ندارم وقتنی بھ تضماجیاحت
 

 خوشبخت شدن ترمھ ی من برادی تردی شھیر... دارم دی من تردنای ای با وجود ھمھ اما
 ی نظر منری سالھ زھی از شتری کھ بییتو... یستی تو ،تو نرهی دونم دلش گی کھ میا

 ی شدناکیحواسم بھ تمام نزد... کردم لی و تحلھی و بزرگھ رفتارت رو تجزکیکوچ...
 تونھ ازم ی نمیکس.بودم ،کھ خوب حق ھم داشتم   بھونت بھ دخترمیبا بھونھ و ب

 کھ ی خونھ اھی ی تموم دارم توی دختر ھمھ چھی یوقت... داشتھ باشھ نی اری غیقعتو
 .....  کنھی میپسر مجرد زندگ

 
 نی بھتری بند خورده است وقتینی کھ مثل چھی ی من خود ترمھ ایدای تردی اصلعلت
 ... رهی اتفاقا گذرونده و ھنوز با پس لرزه ھاش درگنی رو با بدترشی جوونیروزا
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 .  بازم شدمھی نی لب ھاانی ھم با دستش مانع از خروج کلمات از مباز
 
 حرفات دی شنی امروز رو بھ من اجازه بده من حرفام رو بزنم مطمئن باش براھینھ -

 رو کھ تا نوک زبونت اومده و اصرار ی کھ اوننیضمن ا... اقیھم وقت دارم ھم اشت
 سر وقت دکتر ترمھ یگفتھ کھ رفت... کرده فی تمام و کمال تعررای المیبھ گفتنش دار

 ... تھ از سر دختر من گذشی چی دونیو م
 

 کھ اون نھی گذشتش اما مسئلھ ای ترمھ با قبول ھمھ ی پایسادی دونم کھ وای خوب ممن
 گذشتھ ی ھمھ ی دونی کھ تو میزیاون چ. ستی گذشتھ نی ھمھ ی دونی کھ تو میزیچ
 و ی بدوندی ھست کھ تو باییزای چھی وسط نی دونھ اما ای کھ خود ترمھ ھم مھی یا

 ... ھش لطفھ بنیشتری ترمھ بیندونستنش برا
 

 طور نی خودش ای آقا ادامھ دھنده باشھ وقتیاجازه دادم عل...من ھم ... کرد سکوت
 : خواستھ بود

 
 کھ ترمھ دختر من و ی بدوندیتو با... رھام چون دونستن حق مسلمھ تو ی بدوندیتو با-

 بودن ماست اما از وجود من و لیدل... است رایجون من و الم...  استرایالم
 .... ستیرانیالم
 

 دنی دی اش را تمام نکرده بود کھ نگاھش را برایانی پای آقا ھنوز کامل جملھ یعل
آرامش نگاھم تعجب را بھ چشمانش حملھ ور کرد و من ...عکس العمل من باال آورد 
 اقی من وقت و اشتی حرفھادنی شنی آقا برایل است کھ عیمطمئن شدم حاال آن زمان

 .... دارد
 
 !!!! رھام ؟؟؟؟ی دونستیتو م...تو -
 
 کھ شده ی کھ قراره تمام عمرم رو کنار کسی کھ مندی درصد فکر کنھی آقا شما یعل-

 وجود داشتھ باشھ کھ در رابطھ با ترمھ باشھ و من در یزی کنم چیتمام عمرم سپر
من ... نمی گم تا آرامشتون رو دوباره ببی بگم اما مادی دونم کھ نیم!مورد اون ندونم 

 بزنم تا بفھمم ی خاطرش با سر بھ ھر در بستھ اھ خوام کھ بیاونقدر خاطرش رو م
اونقدر برام مھم ھست کھ بھ اسم عقد ... شده حال و روزش نی بھ سرش اومده کھ ایچ

 ی براارمی پا در بری رو زایتالی ای ھای ھفتھ تمام ثبت احوال و شھردارکیقرارداد 
 وجودش از رمھ کھ تنی آقا ایعل... می زندگتی کھ شده ھوی دخترتی کردن ھودایپ

 ...  کھ اون شده وجود من و شمانھیمھم ا... ستیمھم ن"  اصالستیوجود شما ن
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 ی دل نگرونھی بشھ ستی دونم قرار نی دونھ و من می رو نمھی کھ ترمھ اون قضنیا

  نقطھ ضعف ازشھی تونم اونقدر نامرد باشم کھ بھ چشم ی دل شما کھ من میگوشھ 
 

 مونھ ی من و شما وعمھ منی جمع سھ نفره و بی توشھی ھمی راز برانیا... کنم استفاده
 .... دی رو مطمئن باشنیا... بھش اضافھ بشھ ی اون کھ نفر چارمیب
 

 ی در زندگدنمیھ من از سرک کش بود کندی آقا آنقدر خوشای آسوده و سپاسگزار علنگاه
 آقا و عمھ ھرگز توان بچھ دار شدن نداشتند ی کھ علنیا... تر از قبل باشم یترمھ راض

 بود کھ در تصادف جان خود را از یو ترمھ فرزند شش ماه زن و شوھر خوشبخت
 عمھ ی زندگلی ھمھ جا زنده مانده بود تا بشود دلز خبر ای بیدست داده بودند و ترمھ 

 ی کھ واقعی زن و مرد نی از عالقھ من بھ ترمھ و احترامم نسبت بھ ایزی آقا چیعلو 
 ....  کردی بودند کم نمای پدر و مادر دننیتر
 

 از در شی پی کھ ساعتی مرد متفاوت بود با آدمنیا. آقا بلند شد ،محکم و پر قدرت یعل
بھ احترامش از جا بلند شدم و دست دراز شده اش را در دست . اتاق وارد شده بود نیا

 : دستم را محکم فشرد اما رھا نکرد...گرفتم 
 
 دخترش آروم ی ندهی مرد رو از آھی ی دهی تا دل ترسیاومد... رھام یتو اعجاز خلقت-

دونم کھ اشتباه  ی سپرم و می راحت دستت مالی رو با خمی زندگی ھیتنھاسرما...  یکن
 .  کنمینم

  بھ خدای انامھ
 

اوضاع آسمونات رو بھ راھھ ؟دلت ...حالت چھ طوره ؟. خداجون سالم
 شھ تا باھاش دل بزرگت ی نمدای پی بھونھ اچی نھ دلت گرفتھ و ھای یخوشھ؟خوشحال

  ؟یرو خوش کن
 

 جاھا بھ داد یلی کھ خیی تونم جبران کنم برا توی شرمنده اگھ دلت گرفتھ و نمخداجونم
 ... یدیدل من رس

 
 و چھ نمی شی با خواستھ ھام در خونت بست می وقتی کھ ھستی چقدر خوبخداجون

 ی کنم بازم ھستی رسم و حضورت رو فراموش می بھ خواستم می کھ وقتیخوبتر
..... 

 
 ...... ؟کدومش درستره ؟ی خوبیادی تو زای بدم من
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 ی تموم صفحھ ھای کردم و تویاھم رو قو نگنیحاال کھ ذره ب. جون ببخش منو خدا

 فھمم کھ چھ بچھ گانھ تصور ی منمی بی اثر انگشتت رو ممی زندگیورق خورده 
 !!!!!!  صفحھ ھا ھر چھ ھست ھنر دست خودمھنیکردمکھ در ا

 
فراموش خواھم کرد کھ تو " دونم کھ فردا حتمای چون مسمی نوی امروز دارم ماگھ

و چھ ... شھی غصھ نخور درست می و گفتیبغلم کرد ،تو ی ،تو نگام کردیخواست
 .  کردمی کھ من فکر میزیخوب کھ درست شد ،درست تر از اون چ

 
 از بابا یی داشی دو شب پی وقتی من بود ؟بودی نگاھت با من بود ؟حواست پخداجون

  ؟ری امر خیوقت خواست برا
 
 ھی ی خانواده عروس و داماد توی وقتیی در خواست دانی از ایدی خندھی ھم مثل بقتو

  کنن و تمام وقتشون با ھمھ ؟ی میخونھ زندگ
 

 ھی بودم کھ مجبور شدم نخندم تا بقی کھ خوش بھ حالت ،آخھ من تنھا کسیدی خنداگھ
 دارم ؟.نفھمن خوش خوشانم شده ،اما با تو کھ تعارف ندارم 

 
 کھ خانواده داماد شام شب ی باشدهی ددی دونم شای بودم اما تو رو نمدهی تا حاال ندمن

 نی ساعت معھی کھ سر نی ای رو کنار خانواده عروس بخورن وبعد بھ جایخواستگار
 ی و توانی تو ھر کدوم از اتاقاشون بانی باطیزنگ خونھ عروس رو بزنن و از در ح

 ..... ننی بشییرایسالن پذ
 
 ی موزشی ،ری و مرسوم آب و ھوا در مراسم خواستگاریشگی بحث ھمی بھ جاو

 یالی خی پدر داماد بشھ موضوع بحث و حرص خوردن مادر داماد از دست بدیشد
 بھ افراد ی عنوان شباھتچی کھ بھ ھی جمعی شب مھم باعث خنده نیشوھرش در ا

 ....  ندارنی مراسم رسمھیحاضر در 
 
 و نھی سالن بشی توھی کھ عروس از ھمون اول کنار بقدمی دونم اما من ندی رو نمتو
 : دی پدرش در بای نخواد کھ صدایی ازش چاینقدر کساو
 
 )) ؟؟؟؟نی بھ ما بدی چاھی نی خوای نمتونیلی بعد از اون شام چرب و چیعنی((
 
 .  نگاه ھا رو متوجھ من کنھی حرف ھمھ نی با او
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 داره کھ ی بھ مراسم خواستگاری مراسم چھ شباھتنیا" من با خودم فکر کنم کھ واقعاو
  آوردنش ھمھ توجھاتشون بھ من بھ اصطالح عروس جمع شده؟یحاال موقع چا

 
 ره ی آوردن بھ آشپزخونھ میی چای عروس برای کھ وقتی بوددهی خداجون تو دیراست

 نیمتوجھ ا"  حواس خودشون رو پرت کنند کھ مثالھی بشھ و بقیدامادم بھ دنبالش راھ
 !  بودمدهی نشدن ؟من کھ ندی خودمونیادیکار آقا داماد ز

 
 ختنی رییپشت سر عروس در حال چا" قای بودم کھ داماد داخل آشپز خونھ دقدهی ندمن
 ی کنھ و وقتی سرش احتمال سوختن اون رو فراھم می و ندونھ کھ با نگاه از باالسھیوا

 کنھ کھ ی ده ونفس آزاد می قرار مینی سی استکان پر شده رو تونیعروس آخر
 آقا داماد در کنار گوشش نفسش رو ی صداده ماراتن سخت بر اومنیباالخره از پس ا

 ..... رهیبگ
 
بترس از ... نگاھت ای ی خودت در حال فرارای چند روز نی استی حواسم نیفکر نکن-

 .... یفتی من بری و گی نداشتھ باشی کھ راه فراریاون روز
 
 و با خودم فکر رمی من بھ اصطالح عروس ھمان طور پشت بھ او لب بھ دندان بگو

 ی ھست و اون تالش برای ھم در مجلس خواستگارختنی ریکنم پس سخت تر از چا
 ی منیی باال و پادی سفرھنی اون پری کھ زھی ی انھیبرنگشتن و نگاه نکردن بھ اون س

 : شھ و ھنوز از اون سخت تر عوض کردن حرفھ
 
 
 با ھم ینجوریا... ای بھگی دقھی کنم تو چند دقی برم تعارف می رو مییرھام من چا((
 ...)) ناجوره... کمی... میبر
 
 ی شم حضور رھامی مییرای وارد پذی شنوم و وقتی کھ منتظرم بشنوم و نمی جوابو

 ....  ندارهیی کنم کھ کلمھ ناجور براش معنایرو در کنارم حس م
 

 ھی کردن مھرنیی باال و پای پدر عروس و داماد برای کھ جای بوددهی تو دخداجون
 و مھر دخترش رو محبت بخواد و پدر سھی کالم واھیعوض بشھ ؟کھ پدر عروس 

  محبتنیداماد با اصرار سند خوردن چند قطعھ ملک رو الزم بدونھ بھ اضافھ کردن ا
... 
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 شھ ی عروسم کھ از زبان پدر داماد خارج می اونقدر غرق واژه انی منی من در او
قرار بود من عروس "  واقعاایو آ...ده نشم  شنیی تعی ھیبشم کھ در آخر متوجھ مھر

 ...  ارسالن بشم ؟ھضمش سخت بودییدا
 

 کھ مادر داماد قربان یدی دی بار بود کھ منی نھ مثل من اولای ی بوددهی دخداجون
 خواد اون ھا را بھ ی کھ می عروسی عروسش برود و ذوق کنھ از خوشگلیصدقھ 
 دی بھ سرخ و سفیتی نام بچھ لب چاک بدن و اھمدنی از شنھی منتقل کنھ و بقشینوه ھا

  انصاف نبودن ؟؟؟ی بیادیاون جمع ز و. صحبت بودم ندننی کھ موضوع ایشدن من
 

 بھ نی کھ ای از فکر لحظھ ای بری لذت می نھ مثل من دارای خستت کردم خداجون
 ارسالن بھ محض بلند شدنش بھ سمت من اومد یی تموم شد و دایاصطالح خواستگار

 نی مشتاق اشھی از ھم باز کرد و منھ ھمدنمی در آغوش کشیو دست ھاش رو بھ معن
 ی گمشده ای آغوش تکھ نی ادیو شا...  دعوتش را پاسخ گفتمتیآغوش پر مھر با رضا

 ی آرامی و صداییھر چند کھ رھام با حضورش در کنار من و دا.از بھشت تو بود 
 : نشان من داد را ھم ری زم حردی رسیکھ فقط بھ گوش ما م

 
 )) دی و خواھر زاده دل من رو آب کنیی دایحاال ھ((
 

 با دلم راه اومده و من حضور یلیدلت خ.... با منھ یادی روزا نگاھت زنی اخداجون
 نبودم ادتی من بھ ی کھ وقتی کشم و چھ خوبی لحظھ لحظھ ھام نفس میقشنگت رو تو

 ... ی و باز تو ھستادتمی و من حاال در اوج بھ یتو بود
 

 برمت و تو ی مادی رسھ کھ من از ی می کھ مطمئنم باز روزنی کنارم بمون با ادر
 .... یھمچنان ھست

 
 ایلیا

 
 ی کوتاھمی گذاشت و با تعظزی می اسپرسو را روی قھوه ی فنجان ھاگارسون

 از ی جرعھ امیدستم را بھ سمت فنجان بردم و بدون تعارف بھ شخص روبھ رو...رفت
 ... تلخ مثل کام من... دمیآن چش

 
 مھمانم را در نظر گرفتھ بودم ونھ ی قھی سفارشش فکر کردم کھ نھ سلی لحظھ بھ

 .... کام خودم رایتلخ
 

 ...  گرفتممی صحبت را از فرد روبھ رویاجازه " آن عمالینی کردم و با سنگسکوت
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 ی ازهی در کار بود نھ انگی نھ عالقھ ای وجود نداشت وقتی ھم صحبتی برایلیدل
 ...  باشمری سفارشم درگیپس ھمان بھتر کھ با تلخ...
 

 :  سکوت شدنی شکستن ای قدم براشی مدت پنی طبق معمول ارزا
 
 ... می بگو تا حرف بزنی داشتی ھر وقت آمادگایلیا-
 

ان  را نشمیلی می کردم تا بی کھ تمام تالشم را می گذاشتم وبا لحنزی می را روفنجانم
 : دھد گفتم

 
  کنمیگوش م-
 
 خوبھ-
 

 سوم ی کھ دھھ ی من ؟منطی با شرای خوب بود ؟دوست داشتن مردیزیچھ چ" واقعا
 .  نشده بوددمی از آن عای قابل توجھزی چچی رسانده بودم و ھمھیعمرم را بھ ن

 
 کی دانستم کھ در ی ھا مدهی کھ طبق شنیمن... داشتم نھ گذشتھ ام یتی کھ نھ ھویمن

 بارزش یژگی کھ نداشتن اعصاب ویمرد....حادثھ تصادف حافظھ ام را از دست دادم 
 تنش کی لی پتانسی بھانھ انی و با کمترختی ری بھم میزی چنیبا کوچکتر...شده بود 

 ...  را داشتدیشد
 
  نشستھ بود ؟می ام اکنون رو بھ رویژگی دختر با توسل بھ کدوم ونیا

 
 و تنھا پشتوانھ ایمی گاه مادرم و کھیتنھا تک....خانھ ام  دانست کھ من مرد ی میوقت
 مانند ی ،وقتی نھ پشتوانھ محکممی گاه قابل اعتمادھی دانست من نھ تکی نمی ولونیکتا

 دانم و ی آنچھ کھ نمی آورادی و حی توضی بودم براانمی دوسالھ محتاج اطرافیبچھ ھا
 . دانستمی میروز

 
 . من ھنوز سر درگمم... امدمی کنار نی فراموشنی من ھنوز بعد از پنج سال با او
 

 کنم ی سرخ رزا نگاه میادی زی لب ھای آورم و بھ لبخند بر روی را باال منگاھم
 .  کندی تر مقی کند و او ندانستھ لبخندش را عمیلبخندش حال خرابم را خرابت م...
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 نخند یی شود و بگوادی خواھد تمام وجودت فری ست کھ دلت میی از آنھالبخندش
 یکی را با من تیقدم ھا... وقت نذار ری من درگیبرا. ارزش نخند ی من بیبرا.یلعنت

 ... ی رسیبا من بھ نا کجا آباد م...بر ندار 
 
  من برات کمم ؟ایلیا-
 

  کھ پر از کم ھام؟ی منی من کم است ؟برایبرا. کنم ی نگاھش ممبھوت
 
  دختر ؟ی گی می چی فھمیم-
 
 تا میینجایما ا. ی طور ساکت و کالفھ انی کھ تو ای فھمم تا وقتینم" نھ من واقعا-

 نیمن دوستت دارم و ا... منھ لی بودنمان با اصرار خانواده تو و تمانجایا. میحرف بزن
 نجامی موضوع انیمن با علم بھ ا. ی بھ من نداری حسچی دونم کھ تو ھیرو خوب م

 ی گم دلدادگیمن بھش م. ستی ھم نیاز خود گذشتگ اسمش. ستیحق تو ن در یلطف...
 ... ندهیخوشا"دای طرفھ کھ برام شدکی
 
 چرا؟-
 
 دونم کھ از بودن باھات یفقط م. ندارم ی رو نپرس چون خودم ھم براش جوابلشیدل-

 .  برمیلذت م
 
 ی ساده منقدری ای کھ داری نگاش کردی ؟چھ جوری فرض کردی رو چیزندگ-
  ؟شیریگ
 
 شی سادگمی با ھم ثابت کنمی تونیمن و تو م... ستی ندهیچیپ" ساده گرفتم چون اصال-
 ... شھیدگیچی از پشتریب
 
 ....  ثابت کنمی رو بھ کسیزی تونم چی خوام نھ میمن نھ م-
 
 .... ی کنی منی بھ خودت تلقیتو فقط دار-
 
 ... ی کنی متی خودت رو اذادی با اصرار زیتو ھم دار-
 
 ....  اشجھیاگھ بدونم نت-
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 باال تر رفتھ ی از حد عادمی صدای روزھا کھ بلندنی و طبق عادت ادمی حرفش پروسط
 : دمیبود غر

 
 تو ی روادهی پی برای خوبیاعصاب خراب من جا... ی کنی خستم میدار...بس کن -
 رو دارم نھ دلم ی دوست داشتن کسیمن نھ حوصلھ ...دست از سر من بردار . ستین
چند سال ... داغون داغونھ میاوضاع زندگ... من رو دوست داشتھ باشھ ی خواد کسیم
 .... ستی نادمیتصادفم   قبلی از زندگیزی چچیھ... تصادف کردم شیپ
 
 پشتوانھ باشھ و دی بای مرد وقتھی کھ ی دونی کھ ظاھر من دلت رو برده و نمییتو
من ... ستی نتمی رضالی دلنجایحضور من ا...ھ  شکستھ خطرناکشھی شھی مثل ستین
 ی با ندونم کاری کھ بخوانھی از اشتری بتی تا بھت بفھمونم کھ ارزش زندگنجامیا

 ! ی بفھمی ،البتھ اگھ بخوایتباھش کن
 ....  کار منھ آتش گرفتھ نبودگری آنجا دنشستن

 ی گذاشتم وبھ سرعت از کافزی می بر روی مقابل چشمان نم زده اش اسکناس درشتدر
 ... شاپ خارج شدم

 
 ...  کردمیقی شلوارم فرو کردم و خودم را مھمان نفس عمبی را در جمی ھادست

 
 را باز کردم ی شکستم چشمیاما اگر دل... دانستم کھ دل شکستم وغرور خرد کردم یم

 ی ھاینی از خوش بشتری بیلی خیکھ بفھمد قدرت زندگ. ندی را ببی زندگتیتا واقع
 .. اوست

 
 یادی کردنش زیاری ی کھ قلبش برای رفتم بھ سراغ مادری مدیبا. کار داشتم یلی خمن
 یادی اش زدهی پری کھ رنگ و روی رفتم بھ سراغ خواھریم. آورد ی در میباز
 یادی زشیماری بیریگی فرار از پی براشی شده بود و بھانھ ھایعی طبری و غیشگیھم
 ... بیعج

 
 برگشت حافظھ ام ی دکتر ھا برای اگر گفتھ ی گرفتم حتی را می دنبال زندگدی بامن

 ...  کردی نمدایھرگز تحقق پ
 

 چند نیکھ من در ا... ی دادم بدون حضور زن و ھمراھی ادامھ ممی بھ زندگدی بامن
 ... دمی از نوع مردانھ درخودم ندیی ھاازیسال ن
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 ی گرد وچشمانی با صورتی دختری چھره ی اگر گاھی کردم حتی می زندگدی بامن
 را بھ پشت شی موھای شد کھ با کالفگی ظاھر میعسل در مقابل چشمان در حال

 ....  ماندمی عاجز مدمی دی چھره را کجا و کنی کھ انی برد ومن از درک ایگوشش م
 

 .....  بوددهی نرسانی من بھ پای با فراموشای دننیکھ ا... کردم ی می زندگدی بامن
 کیھشت صبح . آمدمنیی پامی لب ھای حک شده بر روی و با لبخندیکی ھا را دو تا پلھ

 نی افراد خانواده بھتری کھ از حس حضور ھمھ ییاز آن جمعھ ھا.روز جمعھ بود 
 یری خواد روز جمعھ ات بھ غروب و دلگی و دلت مادی ی سراغت مای دنیحس ھا

 ....  نشودکیمخصوص آن نزد
 

 خاک باران ی و از بوی نم نم باران شروع کرده باشیاگر صبح را با صدا"مخصوصا
 ... ی نفس تازه کرده باشدهی کھ از پنجره باز اتاقت سرک کشیخورده ا

 
 ی بھ کمد لباست بزنی نفس تازه وادارت کرده باشد کھ سرنیاگر ا" مخصوصا

را جلب  نظرت یادی رنگش زی رنگ جذب بھ ھمراه ساپورت مشکدیسارافون سف
 ....  بعد اندامت را در بر گرفتھ باشدیقیکرده باشد و دقا

 
 و می مالشی آرای کھ دلت کمی حس کننھییاگر بعد از نگاه بھ خودت در آ" مخصوصا

 ...  خواھدی ازدو طرف بافتھ شده مییموھا
 
جمعھ " کھ امروز حتمای حس کنی روی منیی پایکی پلھ ھا را دو تا ی بعد وقتی ساعتو
 ....  خواھد بودیب خوی
 

 پاسخ داده یی و لبخند توسط مامان و زندارتی بلند و شادم در آشپز خانھ پر از حسالم
 .... مانی صبحانھ پر و پزی می من ماند و نگاه من روینگاه ھر دو رو.شد 

 
 کھ بھ گفتن ذکر و ی را با لبخند و لبیی شود کھ سر بلند کنم و زندای باعث مسکوتشان

 کھ پراز حس ی و مامان را با نگاھنمیفوت کردن آن بھ سمت من است مشغول بب
 .... غرور و لذت

 
 دھد و بدون ی بھ من اجازه دست دست کردن نمنی از اشتری بزی می روی آلبالویمربا

 ی نان می با حوصلھ کره را روکھی رود ودر حالینشستن دستم بھ سمت نان تست م
 : می گویمالم م
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 کوچولو ھی دی کنم اگھ قصد خوردن من رو داری مشنھادیمن کھ بھ شدت گرسنمھ ،پ-
 ،من رو امی ی تا من چند تا لقمھ بخورم ،چاق بشم ،چلھ بشم ،اون وقت من مدیصبر کن

 .... دیبخور
 

 درون دستم ھم ی گاز من بھ لقمھ نی و اولیی غره مامان و خنده پر از لذت زنداچشم
 کارش کھ بدون نگاه کردن ھم ی برگشت و بھ ادامھ نتیمامان بھ سمت کاب... زمان شد

 جمعھ بھ ی روزھاشھیمامان ھم.... دانستم کھ معجون مخصوص باباست پر داخت یم
 دمی پرسی من کھ مطنتیجواب سوال پر از ش  ودردی رسی مشھی تر از ھمژهیبابا و

و من . کرد ی جانانھ نثارم می چشم غره ای کنی متشی تقونقدریحاال چرا جمعھ ھا ا
  جوان ونو عروس وی تمام زوج ھای زن و شوھر رونیمطمئن بودم کھ ا

 
 ...  ھا را کم کرده اندداماد

 
 ی کھ مطمئنا بھ گوش مامان ھم میی و در کناره گوشم با صداستادی کنارم اییزندا
 :  گفتدیرس

 
 یمال اون آقا پسر... ی کنیخشش م کھ بذل و بیستی شما مال خودت نگھی دزمیعز-

 کنھ تاصبحش دارشی بی عروسکھی کھ ھشت صبح ھنوز خوابھ و منتظر کھ یھست
 ...  شھری بخیحساب

 
آب "  شد کھ االن احتماالیی کردن در گلوری اش گجھی قورت دادم و نتدهی را نجولقمھ

 فشار دادم وبا بستن چشمان لقمھ سد شده می گلوریدستم را ز. رفت ی نمنییھم از آن پا
 کھ دی چرخی خندان بھ من بود و نگاه من بھ سمت مامانیینگاه زندا.را ھم فرو دادم 

 در کھی مقویزی ھمچنان در حال اضافھ کردن ھر چگردد بھ سمت من برنکھیبدون ا
 ....  جونش بودی شد بھ معجون علی مدایخانھ پ

 
 برگشت کھ با حفظ لبخند مخصوصش در حال رصد یی دوباره بھ سمت زندانگاھم

 نگاه مھربان نی انداختم کھ اری سر بھ زمشیاز نگاه مستق...کردن جز جز صورتم بود 
 بھ دختر خواھر شوھرش بود و حاال نگاه یی زنداکی نگاه پر مھر شیتا چند روز پ

 ...  مادر شوھر بھ عروسداریخر
 
 از ترس خفھ زی میه شده درون دستم بر رو خوردمھی نی دانم قرار دادن لقمھ ینم

 ... یی نگاه زنداری معذب بودن زایشدن بود 
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 و من فکر دی چینی با آرامش درون سزی ماتیاز تمام محتو. رفت زی بھ سمت مییزندا
 ...  دولت مردانی مھمانای صبحانھ پنج شش نفر است زی ،مزی منیکردم کھ ا

 
 :  بھ دست بھ سمت من آمدینیس
 
  دلمزی عزریبگ... گذاشتم ینی سی خودت رو ھم تویصبحانھ -
 

 .  کرددیی نگاھش کردم و او با بستن چشمانش کارم را تامردد
 

 تمرکز و آرام شدن تپش ھا قلب کھ ی لحظھ ای در اتاق رھام مکث کردم براپشت
 .  نشددمی عای اجھیھر چند کھ نت... ماراتن بھ راه انداختھ بود یدو
 

چند لحظھ صبر ... جلو بردم و بھ در اتاق ضربھ زدم ینی سری از زی را کمانگشتانم
 و دمی کشنیی در را بھ سمت پارهی نگرفتم با ھمان دست دستگیکردم و چون جواب

بھ محض وارد . نباشد را از دل گذراندم ی نامناسبتی کھ رھام در وضعنی ایآرزو
 ... دمیشدنم بھ اتاق چشم بستم و لب گز

 
 و فتدی رنگش بود نی مشکی رھام کھ تنھا پوشش رکابی بستم تا نگاه بھ باال تنھ چشم

 .  قھقھ ام اتاق را پر نکندیلب بھ دندان گرفنم تا صدا
 

 خودشان ی خوابش سر جالی کدام از وساچیھ" بای بود کھ تقردهی خوابی در حالرھام
 را پوشانده بودو شیپاھا از یکی تنھا شیبالشت را در بغلش گرفتھ بود و پتو.نبودند 

 . بودنی زمی اش بر روھیبق
 

 آرام در میبا پا. حال بمانم نی توانستم تا شب بھ ھمینم" مسلما. را باز کردم چشمانم
 تخت کناری بھ سمت عسلفتدی کردم نگاھم بھ رھام نی تالش مکھیاتاق را بستم و در حال

 کھ کمر راست کنم نیبدون ا. آن قرار دادم ی را بر روینیرفتم و بدون سر و صدا س
 بھ ھم ی صورتش را پوشانده بود و موھای کمرنگاخم.  شدمرهیبھ صورت رھام خ

 دیبع. ستادمیصاف ا. تخس کرده بود ی پسر بچھ ھاھی او را شبشیشانی پی روختھیر
 ی دادم کھ بحیترج. شود داری حاال حاال ھا از خواب بقی خواب عمنیبود کھ صاحب ا

 حس سرد بودن با  قدم را برنداشتھ بودم کھنیھنوز اول.سر و صدا از اتاق خارج شوم 
 حالت ممکن پتو را نیبا آرام تر. برداشتم نی زمی اتاق دوال شدم و پتو را از رویفضا

 حرکت مچ کی پتو بود کھ رھام با ریھنوز دستم گ. دمی باال کششی شانھ ھایتا رو
 ی اراده بود و دستم برای کم جانم بغیج. دیخودش کشدستم را گرفت و مرا بھ سمت 

 .  او ،لبھ تخت قرار گرفتی بر روشدنم  از پرتیریجلوگ
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  باال سر پسر مردم ؟ی کردی مکاری چیداشت...آ.....آ....آ-
 

 :  کردم مج دستم را آزاد کنمیسع
 
 .  روتفتمی یول کن رھام االن م-
 
 :  چشمم را پر کردطنتشی را باال برد و لبخند پر ششی ابروکی
 
 .  شھی بد میلی کھ خی جورنی؟ا"جدا-
 
 دستم را فتمین"  کھ واقعانی ای برانباریا. دی کششتری حرف مچ دستم را بنی با گفتن او

 ی از پتو بر روی شدنش اثرزی خمی اش کھ با ننھی سی تخت برداشتم و بر رویاز لبھ 
 ی کرد و من چھ احمقانھ فکر می مدادی بدن و تپش قلبش بیداغ.آن نبود قرار دادم 

 ! شدکردم کھ ممکن است سردش با
 
 کش مکش نی حاالت صورتم ھرچھ کھ بود اای دانم تالش کم جانم خنده دار بود ینم

 . بھ مذاقش خوش آمده بود"دایشد
 

 ی من بر روی در رفت و آمد بود و نگاه خجالت زده می چشمان و لب ھانی بنگاھش
 . آتش او بودی طعنھ زده بھ کوره ی نھی سیھ بر رودست داغ شده ام ک

 
دست آزادش را باال . گفتن ینگاھش حرف ھا داشت برا. کم نگاھم را باال آوردم کم

 نگاھش ھمچنان بھ کھی را در دست گرفت و در حالمی از بافت ھایکی نییآورد و پا
 ی بوسھ مرگ و زندگنیو من با ا. بر آن کاشت ی و طوالنقی عمینگاه من بود بوسھ ا

 . را با ھم تجربھ کردم
 

 : اما محکم لب زدآرام
 
 حس نی واره و تو ناب تروانھیحس خواستنت د.ی و افراطادیز.ی خوامت لعنتیمن م-
 کوبھ کم آورده ی مواری دستت خودش رو بھ در و دری کھ داره زی دلنیا.... ییایدن

منم (( ھی بھ ی کھ گاھی بدادی کن بھ اون زبونت یپس سع... خطرناک ی جانھیکھشده 
  فاجعھھی  علتیمھمونش کنھ تا نش)) خوامت یم
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 ی مرد بدھم ؟چطور منی داشتم تا بھ اسی شل شد و من چھ جوابی قلبش کمی رودستم
 شده و زبان شرم داره کھ ای حیکھ دل ب. یگفتم کھ دل و زبان شدن دو خط مواز

 بی بذر عجنی گفتم کھ باد بذر عشقش را در دلم انداختھ و ایچطور م. شدم ییھوا
  خواستنش ؟ی پرم از بھانھ ھ گفتم کیچطور م... گرفتھ و قطور شده شھیر
 

 در ای زن دننی بدھکار ناواردتریادی منتظرش طلب ھا از من داشت و منھ زنگاه
 :  بودممیبرخورد با مرد زندگ

 
  بگم ؟یاخھ چھ جور...منم ... خوام بگم ی میعنی...منم ...رھام -
 
 گرفتم و اکنون الفبا را ھم ی ممی ھای جملھ سازی نمرات را برانی بھتری من زمانو

 . فراموش کرده بودم
 
  شھ ؟ی کنم نمکاریچ...اه....رھام منم دوس-
 

 ابراز ی چند حرف تکھ پاره را پانی ایعنی... ھم شیلب ھا... دی رھام خندیچشمھا
 عالقھ ام گذاشتھ بود ؟

 
اجبار نبود . دی بھ سمت خودش کششتری و مرا بدیچی آزادش را دور شانھ ام پدست
 تختش زانو زدم نیی خودم پالی کھ با مدمی کشی نبود و من از خودم خجالت ملی،تحم

 .....  پر شور قلبش گوش دادمی اش قرار دادم و بھ ملودنھی سیسرم را رو
 

 . وک کوک بود کی زندگساز
 ی کھ لبھ یی لباسم را مرتب کرد و از مامان و زندای بار دنبالھ نی چندمی برااطیخ

  گذاشتھنی ذره بری را زچارهی باطیتخت من نشستھ بودند و در حکم مھندس ناظر خ
 

 : دی پرسبودند
 
  خوبھ ؟گھیاالن د-
 

 لباس من نیی پای هری در سکوت و با دقت ھنوز خیی دو دل سر تکان داد و زندامامان
  کنند وی بھ ھر دو نفرشان بود بلکھ رحمنھیینگاه خستھ وپر التماسم از داخل آ.بود 

 
 و یمگر کوتاھ... نمی بنشی کمستادنی ساعت سر پا اکی بدھند تا من بعد از تیرضا

  دونی داشت کھ اتی لباس آن ھم در حد چند سانت چقدر اھمی دنبالھ یبلند
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 فلک زده را از ھر چھ اطی با وسواسشان ھم من را از پا در آورده بودند و ھم خنفر
 .... زاری بیاطیخ
 
 ی حبس ابد برای زندانکی ی خارج شد حکم آزادیی کھ از دھان زندای))ستیبد ن((

 بلوز و شلوارم را.... در آوردن لباس از تنم پرواز کردم ی داشت و من براچارهیزن ب
 
رداشتم و از ترس عوض شدن نظرشان با سرعت از اتاقم خارج شدم  تخت بی لبھ از

 "و من واقعا. و دنبالھ دار راحت شوم نی لباس سنگنی از اتاق ھا از شر ایکیتا در 
 

  لباس چند ساعت را در روز جشن سر کنم ؟؟؟نی بود با اقرار
 

ا جمع کرده  دست بلوز و شلوارم را در دست داشتم و دنبالھ لباس رکی با کھی حالدر
 رونی و با قفل بودن آن آه از نھادم بدمی کشنیی در کتابخانھ را پارهیبودم دستگ

 
 نی از بزرگتریکیبھ " حتمادمی فھمی در را منی و من اگر حکمت قفل بودن اآمد

 . دمی رسی ممیآرزوھا
 

 کی مانده در طبقھ باال اتاق رھام بود و با فکر نبودن رھام حداقل تا ی اتاق باقتنھا
  کھ آنجا ھم با در قفل شده مواجھنیالبتھ بھ شرط ا. بھ سمت اتاق او رفتم گریساعت د

 
 ....  شدمینم
 

 لباس ینی من بھ شدت از دست سنگی اتفاق ممکن بود وقتنی شدن در اتاق بھترباز
  دوباره بھ خودم در لباس انداختمی اتاق نگاھی قدنھییدر داخل آ... شده بودم یعاص

 
 فوق ی جھی نتیی مامان و زندای ھایریسخت گ"اعتراف کردم کھ انصافا خودم وبا

 ...  داشتھیالعاده ا
 

 ی کھ حس آزادی لباس روز عقدم شد و من در حالنیگزی و شلوارم بھ سرعت جابلوز
 .  ام را نظم دادمختھی بھ ھم ریداشتم با انگشتانم موھا

 
 آمدم ی بھ اتاقش میی بار بود کھ بھ تنھانی اولنیا. را دور تا دور اتاقش چرخاندم نگاھم

  وی داخلی طراحی شرکت ھانی از معروفتریکی کھ قرار بود فردا و توسط یاتاق.
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 . گرددلی بھ اتاق مشترک من و رھام تبدونیدکوراس
 

 من از رھام خواستھ بودم کھ ی کھ روز بعد از جلسھ بھ اصطالح خواستگاریوقت
 کھ پر بود از یخانھ ا. می خانھ شروع کننیا در ھم مشترکمان ریقبول کند تا زندگ

 یادگاری
 
 ھر دونفرمان ساکن ی ھانی ترزی کھ عزیخانھ ا.... حضور آقاجون ی و نشانھ ھاھا

 .  ممکن ھا بودری من دل کندن از آنھا جزء غیآن ھستند و برا
 
 را در شنھادمی پمی بودم کھ مرد زندگای دنی دختر ھانیخوش شانس تر"  من حتماو

 .  کردنمان استی بھ جدا زندگحشی دانستم ترجی قبول کرد کھ من خوب میحال
 

 قرار وترشی کامپزی می صندلی رنگ رھام کھ بر روی مشکشرتی تی بر رونگاھم
  اراده بھ سمتش رفتم و با نوک انگشتانم لباسش را لمسیب... شد دهیداشت کش

 
 ینی وبھ سمت بدمی تکھ پارچھ با بدن رھام آن را باال کشنی بودن ایکیاز فکر . کردم

  بود کھ توجھ من رایزی چنی دانستم کھ عطر تن رھام اولیام بردم و من خوب م
 
 نیاز بودن با صاحب ا" بود کھ من اصالبی مرد جلب کرده بود وعجنی سمت ابھ

 نینار گذاشتن ا بھ راحت بودن و کی توانستم کمیالبتھ اگر م.... نبودم یعطر ناراض
 

  اعتراض رھام را بلند کرده بود عادت کنمیصدا"دای از حد گذشتھ کھ شدی ھاخجالت
. 
 
 را کھ ممکن بود ی نفسنی ترقی کردم عمی را در آغوشم حبس کردم و سعشرتشیت

  شددتری عطر شدی ناگھان بویول. دھم ی عطر را در حافظھ ام جانیبکشم تا ا
 

 صمیتشخ.پشت سرم قرار دارد" قای دادم کھ منبعش دقصی تشخھی از ثانی در کسرومن
 ی البھ الی دورم حلقھ شد وسریی آشنای دست ھایدرست بود وقت"کامال

 
 : قرار گرفتمیموھا

 
  ؟ی کنی چرا بھ فرعش بسنده می رو داشتھ باششی خود اصلی تونی میوقت-
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 بھ یزی روزھا چنی عادت کرده بودم و اادشی و زی ناگھانی بود کھ بھ بودن ھاخوب
 ..... وجود نداشتمی تازه وارد در زندگنیاسم وحشت و ترس از وجود ا

 
 شده بود بھ نقطھ ضعف رھام لیتبد" قایرا کھ دق))رھام بذار برم (( ی کردم جملھ یسع

 . از ذھنم پس بزنم
 
 ...  گرفتارهیلی روزا خنی اشیخوب خود اصل...خوب ...اوم -
 

 گردنم ی بر روی رد داغشی شد و نفس ھاشتری بمی موھای اش ال بھ الینی بحرکت
  کھی مردنی عکس العمل در مقابل انی گذاشت و من درمانده بھ درست تریباق
 

 ......  کردمی خراب بود فکر میادی زحالش
 
 رھام ی بار بھم بگھی شھ ی می ؟چی ذره انصاف داشتھ باشھی شھ ی می انصاف چیب-
  نگاتمی و من با ھمون نی تو صورتم بندازگای نھی طرفم یای بار بھی باش ؟کمی
 

 .....  رسمی بھ عرش منمی بی رو تو بغلت مشرتمی کھ تنی کھ از ایمن... رمی بگجون
 
  کنم ؟کاری چی گیم-
 
  ؟ی دیاگھ بگم گوش م-
 
 :  دھمی ،مکث و ترس جواب مدی تردبا
 
 .... آره-
 
 :  پرسدی می مکث و پر انرژی ،بدی تردیب
 
  ؟یھر کار-
 
 .یھر کار-
 
 کھ نیبگو ا... ی خوای کن و بگو کھ تو ھم من رو مگایپس برگرد و تو چشام ن-
 خوامت ی کھ من می گم بگو اونقدرینم... اسمش عشقھ ی کنی رو بو مشرتمیت

 اونقدر...
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 .... یرمی کھ در گرهی فقط دلم آروم بگکھ
 

 کند اما من بھ او فکر یاو بھ چھ فکر م دانم ینم...ھر دو... می کنی سکوت مھی ثانچند
 ییبھ مانع ھا... شیبھ تمام بودن ھا... شی کنم و بھ اعتراف و ابراز عالقھ ھایم
 

 رود ی کھ اما و اگر در کتشان نمشیبھ خواستن ھا... کھ شکستھ یی برداشتھ و سدھاکھ
  بھ صورت مشترک آغاز شود و من ھنوزگری رفت تا چند روز دی کھ میوبھ زندگ

 
 ...  غالب شده بر وجودم نداشتمی ابراز حس ھای برایقدرت

 
 کرده بود در مقابل مقاومت ھا شھی پی بود کھ صبوری نبوبی از نسل ادی مرد شانی او

  چونی کردم کھ قرار است عمری فکر مدیو من شا.... من ی ھاینیو عقب نش
 

 ی موکول مگری دی نوح داشتھ باشم کھ ھر روز نشان دادن عالقھ ام را بھ روزعمره
 .... کردم و روز بعد بھ روز بعد از آن

 
 دانستن ی قرار شده بود برای شده بودم کھ بری اسی دستان رھامانی حاال من در مو

  داند کھ چشمانم خواستنی دانستم کھ خوب میاحساسم ،ھرچند کھ من خوب م
 
 .... زنندی مادی فررا
 

 دستانش را شل ی و حلقھ دیفھم.آرام و نا محسوس ... خوردم ی دستانش تکانانی مدر
  صد و ھشتاد درجھ داشتم تا بتوانم بھی حلقھ چرخشنی اانیکرد و من در م

 
 برخالف تصورم کارم را مانی شدن نگاه ھایطوالن... بدوزم بھ نگاه منتظرش نگاه

 . سخت نکرد
 

 صورتش دستم یزبر... طرف صورتش قرار دادم کی ی را باال آوردم و بر رودستم
 :  کردی ،نوازش مدی خراشیرا نم

 
 من نکھیاما ا. شھ ی نخوام ،نھ نمنکھینھ ا... تونم مثل تو حسام رو نشون بدم یمن نم-

 نکھی ای برالھی دلنی شروع دونفره جواب مثبت دادم بھترھی ی براشنھادتیبھ پ
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فقط من مثل تو .... ھی بازنی وقتھ کھ وسطھ ایلی دوست داشتن منم خیت بشھ پا ثاببھت
  دونمی خوب منکھی گفتنش با ای ،توان ندارم ،جسارت ندارم براستمی نیقو
 

 جملھ نی استمی بلد نیمن دوستت دارم رھام ول....من .... ده ی داره عذابت منگفتنش
  جملھ رونی ھمی تونی بدم اما تو مریی تغای دنی جملھ نیرو بھ عاشقانھ تر

 
 یبذار ازت عاشق...کمکم کن ...بھم وقت بده .... ی کنری تعبای جملھ دننی ترعاشقانھ

 .... رمی بگادیکردن رو 
 

لب ... دی و پر احساس بوسقی در سکوت صورتش را چرخاند و کف دستم را عمرھام
 تمام بدنم منتقل شد ؟ سرعت گرما بھ نی دست من کھ با اای او رسانا بود یھا
 

رھام بود کھ صورتش را جلو ... صورتش کردم گری را مھمان طرف دگرمی ددست
 دمی را چششی لب ھای بار گرمانی اولیو من برا.... دمیآورد و من بودم کھ عقب نکش

 
 ...... دمی عقب نکشاوردمی کھ نفس کم نی تا زمانو
 

 روم ی کاناپھ سالن منی ترکی و بھ سمت نزدرمی گی لباسم را در دست میدنبالھ     
 ی کاناپھ رھا میخودم را رو" بای آورم و تقری در ممی از پای معطلی را بمیکفش ھا.
 

 بھ ی لحظھ ادی کھ روز خرمی کفش ھای پاشنھ ی آزاد شده ام ،ازبلندیپاھا.کنم     
  کنم ازی می بندم و سعی را ممیچشم ھا... کند ی شان فکر نکرده ام زق زق میسخت

 
 لذت تی شود نھای منتقل ممی کف سالن کھ ھمراه آرامش بھ پاھای پارکت ھایسرد    

 .... را ببرم
 

 ی نحوه ممکن برگزار شده را منی کھ بھ بھتری بابت جشنیی تشکر بابا از دایصدا    
 انی توجھ بھ تعارفات در حال تکھ پاره شدن می خواھد بیو چقدر دلم م...شنوم 

 
 پدر و مادر ھا خودم را بھ اتاق برسانم و با دوش آب گرم خودم یجمع چھار نفره     

  کھ در منفی نجات دھم و چھ حنی سنگشی آرانی شده و ادهیچی پی موھانیرا از شر ا
 

 ...  دوش آبری رفتن زی برای ھست و نھ جانی برداشتن قدمی براینھ توان    
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 شود ی کھ دور شانھ ام حلقھ میدست.  کنم ی را در کنارم احساس میحضور کس    
  فشاردی را ممی بازویی گر داتی حمایدست ھا... دھد ی فرد را نشان متیجنس

 
 ...  کنمی را از او طلب میشتری گذارم و محبت بی شانھ اش میو من سر بر رو    

 
وابش ج... شدنش ندارم دهی شنی برایدی کنم و امی را آرام زمزمھ مدمیخستھ نباش    

 :  دھدیغلط بودن حدسم را نشان م
 

 رھام اونقدر شاده کھ نمی بی میوقت... ستمیخستھ ن"اصال... عروسکم ستمیخستھ ن    
  تونستی می عقد و تموم مدت جشن بھ سختیبعد از خونده شدن خطبھ 

 
بابا ... بشھ بشی نصقاشی جانانھ از رفکھیلبخندش رو جمع کنھ اونقدر کھ چند تا ت    

  کھ مننی کردرهی شما دونفر امشب اونقدر چشم خی خستھ باشم وفتیجان من چطور
 

 دور کردنمون از چشم نظر ی افتادم کھ مامان محبوبھ برایی دعاھاادینا خود آگاه     
 ....  خوندیم
 

 شانھ اش ی توانستم سر رویچھ خوب کھ خستھ نبود و من م... خستھ نبود ییدا    
  را بھ عقبمی روز زندگنی خاص تری ضبط شده لمیم و با چشمان بستھ فبگذار

 
 .... برگردانم    

 
 آن نشستھ ی کھ از صبح رو بھ روی انھیی آی کھ چشم باز کردم بر رویاز لحظھ ا    

 ی سپرده بودم کھ بابت ھنر و آوازه اش مبلغیشگریبودم و صورتم را بھ دست آرا
 ینجوم

 
 منھ ترمھ ھم نا آشنا ی شد کھ برای نشان داده می ترمھ انھییدر آ...طلب کرده بود     

 کی از نقش گری دی بود کھ قرار بود ساعتی منتظر مرددی ترمھ جدنیو ا... نمود یم
 

 ..... می پر رنگ تر در زندگاری بسی دھد بھ نقشتی ماھریی تغییپسر دا    
 

 کھ بار یزی متفاوت تر چی منسی فلی و من رغب عن سنتی النکاح و سنتیجملھ     
 ادی زی کھ سھ بار با تشابھی بودم بر گوش جانم نشست و جملھ ادهیھا و بارھا شن

 
 :  تر فکر کردمقی کھ قصد دادن آن را داشتم عمیتکرار شد و من ھر بار بھ جواب    
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 دی دھیبھ بنده وکالت م ای آی محترمھ ،مکرمھ ،سرکار خانم ترمھ تداعی زهیدوش    

 جفت کی و نھیی جام آکی ،دی جلد کالم هللا مجکی معلوم ،ی ھیکھ شما را با مھر
 شمعدان

 
 در نمک آبرود کھ بھ نام ی ھزار متریالی وکی شاخھ نبات و سند شش دنگ کی    

  بھ عقد دائم وی تعداد ھزار سکھ تمام بھار آزادنیشما سر کار خانم ثبت شده و ھمچن
 

  ؟لمی ؟سر کار خانم بنده وکاورمی رھام معتمد در بی آقایشگیھم    
 

 بھ عکس آقاجون ،با اعتماد بھ مرد منتظر در ی بار و با نگاھنیو من بعد از سوم    
  ونی کردم کھ گفتنش سخت ترانی را بیکنار دستم و گرفتن اجازه از پدر و مادرم بلھ ا

 
 جسم و تی کھ با گفتن آن محرمیبلھ ا...د  بوای جواب مثبت دننیلذت بخش تر    

 بود و باز ھم خواھان من بود دهی کھ تمام من را شنیوجودم بھ محرم بودن دلم بھ مرد
 اضافھ

 
 ..... شد    

 
 بودن و پدر شوھر بودن حکم یی از داشتری کھ بی مردیو حاال من سر بر شانھ     
 کی بودم تا آنچھ را کھ امروز مثل  دادهی آزادی من داشت بھ فکرم اجازه ی برایپدر

 خواب
 

 ....  من مرور کندی براای روکیبر من گذشتھ ،مثل     
 

 یی کنم وزندایچشم باز م. ندی نشی صورتم می بر رویی از دست داری بھ غیدست    
  صورتم خم شده و نقطھ نقطھ صورتم را جستجویبر رو... نمی بیرا لبخند بر لب م

 
 ... دهی زن از ظھر اصال من را ندنی ایی کند ،گویم    

 
  ؟ی نخوردیزیعروس خانم حواست ھست از صبح چ-    

 
 خوش کیک... کشد ی درون دستش مینی و بھ سمت سنییجملھ اش نگاھم را پا    

 عقد برش خورده و مخصوص ی بزرگ سفره کیاز کنار ک" کھ مطمئناییرنگ و رو
 من
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ترشح ... من ضعف کرده ی است برازی وسوسھ بر انگیادیکنار گذاشتھ شده ،ز    
 ... نمی نسکافھ آنقدر ھست کھ من بھ قصد خوردنش صاف بنشی معده ام از بودیاس
 

 ....  کنندی شرمنده مشتری من را ھر روز بشانی زن و مرد با محبت ھانیو ا    
 

 بھ خوردن  و مرادی آی از حد خوش مزه مشی بھ دھانم بکی کوچک کی تکھ نیاول    
 ...  کندی مقی تشوکی کیباق
 

 دنی دی کند و من برای از پشت سر جلب توجھ می تق تق کفش زنانھ ایصدا    
 رونی کھ فقط موقع بی با ظاھررایمامان الم. چرخانم ی گردن ممیمامان در سر جا

 رفتن
 

 مشابھ یطی با شرایپشت سرم قرار دارد و بابا عل"قای دقدی توان از او دیاز خانھ م    
 .... در کنارش

 
 بپرسم یزی وقت کنم چنکھی دھم و قبل از ای درون دھانم را فرو مدهی ماسکیتکھ ک    

 :  شنومی ارسالن را میی و پر از تعجب دای سوالیجملھ 
 

  ؟نی ری کجا منیدار...ا-    
 

 آن  زنانھ اش را بھ کار ببرد تای اگر تمام حربھ ھای مامان بغض دارد حتیصدا    
 :  کندیرا مخف

 
 برادر ی امشب رو مھمون خونھ می قصد داری من و علنیداداش اگھ اجازه بد-    
 . می بگذرونیعل
 

 .... ی بلند و پر از ناراحتیی دای من خفھ است و چرایچرا    
 

 تمام پدر و ھیھردو شب"قای دارد و حاال دقییسکوت مامان و بابا غربت دارد ،تنھا    
 اگر دخترشان عروس یحت... اند نیمادر نو عروسان در شب ازدواج دخترشان غمگ

 ھمان
 

 ....  باشد کھ خودشان صاحب آنندیخانھ ا    
 



 300 

 کھ من ی ناجور بود در شبی وصلھ یادی زی موردی بی مالحظھ کردن ھانیو ا    
 .  کاھدی حالوت آن نمینیری از شیزی چچی کردم ھیفکر م

 
 شھیطبق عادت ھم... پلھ ھا نگاه ھا را بھ سمت خود کشاند ی رھام از باالیصدا    

  شلوارش فرو کرده بود و نبودن کت در تنش تنھا تفاوتش بابی را در جشیدست ھا
 

 ...  قبل بودیساعت    
 

  ؟دی کنی مکاری کارتون با ما چنی با انیعمھ شما دار-    
 

 :  شودی پاسخگو م کند و بابایمامان سکوت م    
 

 می خوایمن و خانمم م... نی کنی شلوغش منقدری انی نشده شاه داماد کھ داریزیچ-    
  ؟ھی مشکلش چمی برادرم بگذرونی شب رو خونھ ھی
 

 :  دھدی و با آرامش جواب مدی آی منیی پاکی بھ کیرھام پلھ ھا را     
 

 ....  زن من جمع شدهی چشمای کھ توھی یمشکلش اون اشک-    
 

 ھر چھار نفر و رنگ سرخ ی لبخند را مھمان لب ھادی گوی کھ میظیغل))زن من     (
 : دھدی جواب مھی تر از بققی عمیمامان با لبخند. کند ی من مبیرا نص

 
 عمھ جان ی نوبرش رو اوردی ؟فکر کردمی کنکاری ما چی لوس کردیادیزنتو ز-    

 ؟
 

 کنند ی انگشتانم خانھ میانگشتانش البھ ال. ردی گیرار مرھام در کنار من ق    
 تر از کی نزدی با فاصلھ اشی ھاتی متر است و حمایفاصلھ اش با من چند سانت...

 پوست
 

 . بدنم    
 

 ابونای خی مراسم مثل گشتن توی سرھی کھ ما دیقبول دار... دارم عمھ شنھادی پھیمن     
 نھی ؟نظر من امی نداشتمی باغ خونھ برگزار کردی کھ مراسم رو تونیرو بھ خاطر ا
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 و بعد بھ جبران اون ادی در بتی وضعنی تا از امی ساعتھ بھ ترمھ بدمی زمان نھی    
  جشنمونی امشب تودی کھ بایزی عزھی دنی دمی بعد برمی بگردابونای خی تومیمراسم بر

 
 ... ستیباشھ و ن    

 
 ی عجلھ داشتن برای کنند کھ بھ جای نگاه میھمھ ناباور و در سکوت بھ داماد    

  نگھ داشتن پدر و مادر نو عروسشی است برای مشترکش بھ فکر راھیشروع زندگ
، 
 

 جمع انی است کھ مردانھ ھمھ را دور ھم جمع کرد و مظلومانھ از می مردادیبھ     
 ... گرد ھم آمده عروج کرد

 
 کھ بھ مزار می دوختھ بودی ساعت بعد ما شش نفر چشم بھ جاده اکیو کمتر از     
  استنی نبود اما وجودش بھشت برشی پاری کھ بھشت زیزیعز... شد ی ختم میزیعز
... 
 
 

 ی کم لطفی سرھی پست تموم بشھ اما خب نی ایدوستان قرار نبود مھر خوبان تو    
 از دوستان

 پست رمان نی ھمی و تورمیان فاکتور بگباعث شد کھ من از دو سھ پست آخر رم    
 رو تموم کنم

 من رو تا تونی بزرگواری بود و شما با ھمھ رادی دونم کھ مھر خوبان پر از ایم    
 نی کردیاریانتھا 

 خوام کھ من رو ی بوسم و از ھمتون میدست ھمتون رو م...از تک تکتون ممنونم     
 .... دیحالل کن

 اگر دوارمی و امدی مونی مادمی ی کھ ھمتون تودیمطمئن باش...بازم ازتون ممنوم     
 ....  باشھیکی بھ ندی کنی از من میادی یگاھ

 
 

 انیپا    
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