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امشب ازت متنفرم ...حاصل یب هیعاشق يحداقل به پاس چند...ازت متنفر باشم خواهمیامشب را م کی:مقدمه

که  ییبخاطر درد ها...شکنندیصدا م یکه ب یلعنت يبغض ها نیبخاطرا...يو نبود دیکه بار یبخاطر باران...

تلنبار  يبخاطر حرف ها...ندارد یکه تمام يحس بد نیبخاطر ا...اما هرگز درمان نشدند يمرهمش،فقط تو بود

 شود؟کهینم لیمتعجبم چرا عشق به نفرت تبد...و...و..و...مشترکمان يابه خاطر آوار شدن آرزوه...میشده در گلو

باشد امشب  ادتی:مان بخوان یشگیجمله ام را با همان عشق هم نیا!...رفته از دست؟ يا يروینم ادمیچرا از 

 ...ازت متنفرم

 ...تو باور نکن اما

 

دست خودم که ...زنمیسست قدم م...رومیآرام راه م...کنمیشهر م کریدر وپ یب يها ابانیرا مهمان خ میها قدم

 یاو را همراه زیو چشمان من ن...باردیوقفه م یب...باردیم دیشد...باردیباران م...تمام توانم به تاراج رفته ستین

از دردم کاسته  یبلکه کم زمیریسردم م يمهابا بر گونه ها یرا ب اسیو  یتلخ دلتنگ ياشک ها...کندیم

 گریکه د ییاز آن رفتن ها...خواهدیفقط دلم رفتن م...ندارم يمقصد...یدانیم...رومیبه کجا م انمدینم...شود

و  یکنیفراموش م...داشتنشان را يآرزو ای یکه با رفتنت تمام آنچه را که داشت ییهمان ها...ندارد یبازگشت

به چه فکر  قایدق یو حت خواهمیچه م دانمینم...کنمیحس و حاله خود را درك نم...يشویفراموش م

سخت  میهم برا دنینفس کش...را بسته میراه گلو يزیچ...تمرکز ندارم...شانندیافکارم مشوش و پر...کنمیم

شده،همانند قلب  رهیآسمان ت...ندارم دنیهم به نفس کش يعالقه ا نمیبیم کنمیخوب که فکر م...شده

اما ...شده با آسمان ادیوجه تشابهم ز...ساسات منشده،هماننداح یطوفان...من يشده،همانند چشم ها یباران...من

مدت هاست ...ام دهیچه کنم؟به خداوند سوگند دست از تو کش ییگویتو م...خواهدیتشابه را نم نیخب من دلم ا

باشد ...بشوم التیخ الیخ یب ؟کهیلعنت یخواهیچه م گرید...از چشمانت...از لبخندت...از تو ...دمیکه دست کش

 رسومیضم کیفقط "او"اما چه کنم که ..."او"به دست  سپارمتیو م...شومیم التیخ الیخیب"...ییهرچه تو بگو

به آتش ...را "اول شخص مخاطب حاضرت " نیا یاست که تمام هست یکس"او"...ستین بیشخص غا

 شودینم یست؟لعنتیچ یدانیدرد من م..شودیبگذارم اما نم ارکن خواهمیبه خداوند سوگند که م"...آتش...دهیکش

نداشته  ایبرداشته  گریدو قدم د...توان ندارند گرید میقدم ها...شودیخدا نم يبخداوند...دوستت نداشت

از  ییگو...افتادم ...ذهن نا آرامم يبرا شودیعمق فاجعه هر لحظه مشهود تر م ییگو کنمیسقوط م...دانمینم

از کوچه  یکیدر ...بودم به گمانم دهیسقوط را فهم یهم معن نیمن قبل از ا...و تمامم پوچ شد  مافتاد يبلند
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 يدیخوردم که هنوز هم ام نیزم يطور...تجربه کردم سقوط را...نمیدر مقابل چشمانه بهتر..شهر بود نیهم يها

 ...قلب شکسته ندارم نیا يبه جمع شدن تکه تکه ها

*** 

حضور در  يمن مادر بهم اجازه  يمصرانه مداوم و  يبا اصرار ها...دوستم، هست نی،بهتر "مارال"تولد  امروز

که مدت ها طول  ییمن بود،همان ها یدر زندگ بیاتفاقات عج يخودش ازآن سر نیوا...اون جشن رو داد

بخاطر تولد  دانمیم...بر گرفته بود دررا  میتمام رگ و پ یاز صبح دلشوره و اضطراب...از آنان یکیافتادن  دیکشیم

که  ییجا روم،همانیبه اتاقم م...چه، اما دلشوره داشتم يبرا دانمینم...اضح استو اضطراب و جانیه ست،فرقین

کمدها، دست  يقهوه ا...کرده ام يادیرساندنش تالش ز نجایدرست کردن و به ا يبرا...منبع آرامش من است

که  دادیرا م یبه من آرامش...همرنگ کمد يفرش ها... رهیت ییبا قاب ها...رااز شع ییاز شعرها یینوشته ها

 رومیبه سراغ کمد م...مهم بود مگر؟مهم من بودم واحساسم هینظر بق...تجربه اش کنم ییتاکنون نتوانستم در جا

 یاسی یکت و دامن...در آوردم و تن کردم... مادر تیبعد از اعالم رضا قایدق...دمیخر روزید نیرا که هم یو لباس

زانوانم که  يتا رو یدامن...شدیم نیمز اسیبه شکل گل  يا نهیبسته داشت با گل س يا قهیرنگ بود کتش 

بود اما زمان تند  بیعج...به ساعت نگاه کردم...رنگ یمشک ییو صندل ها دمیپوش یمشک ییهمراه جوراب ها

به ...داشت يانگار سر سازگار نباریا رنجاندم،یزمان م يکه کند ریبرعکس چند ماهه اخ...تند یلیخ...گذشتیم

 یام را با اندک دهیصورت رنگ پر...سرعت دادم میپس به کارها...که هنوز آماده نشده بودم دمیخودم که آمدم د

نگذاشتم چون  میموها يبرا يادیوقت ز...بستم یشانه کردم و به سخت زیرا ن میسامان دادم و موها شیلوازم آرا

و پس از قفل کردن ...بلندم با آژانس تماس گرفتم يمانتو دنیبعد از پوش...را از سرم بردارم يروسرقرار نبود 

 نیسوار ماش...آمدم و در را بستم رونیب دمیزنگ در را شن يصدا یرفتم و منتظر زنگ شدم وقت اطیدرها به ح

بود،ناخودآگاه  ادیراه ز...آنان يبه خانه  دنیرس دیساعت طول کش میاز ن شتریب دیشا...حرکت کرد نیشدم و ماش

 يدر آن شده بود لبخند لیجا دادن وسا يکه برا یکوچک وتالش طیخودمان را تصور کردم با آن مح ينه خا

مادرم معتقد بود ...خود داشتم يبرا یآن، من اتاق یبود که با وجود کوچک نیکه آوردم ا یشانس...بر لبم آورد

برعکس ...به فرزندانش بود ادیکال حواسش ز...خصوصا من که تک دختر بودم جدا داشته باشد یاتاق دیدختر با

کم  مانیبرا زیچ چیو ه دادیپدر که غرق کار و مشکالت شده بود،مادر، تمام توجه اش را به ما م

را از او  يزیچ توانستمینم...ذهنم آگاه بود يایاز تمام زوا میبه جرات بگو توانمیخصوصا من،که م...گذاشتینم

همه  د،یفهمیاو م...نبودم یبودم؟نه، راض یراض...نگرفته بودم ادیکنم،هرگز دروغ گفتن خصوصا به او را  نهانپ
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به جرات  دیفهمیم...نفهمد نکهیخودش مانده،نه ا يدر دوره  يادیز گفتیآرسام م...کردیاما درك نم...را  زیچ

 يایدن...کردیو قبول نم دیدیتفاوتها را م یتمام...قبول کند خواستیاما نم...دیفهمیاز من م شتریب میبگو توانمیم

همچون ...تا آرامش داشته باشد...کند یساده زندگ دیمعتقد بود انسان با...دادیم حیخود را ترج ي لهیپ لهیش یب

م یزندگ ریازاتفاقات اخ..دانمیهنوز هم نم...دانمینم...بود زیو نظاره گر همه چ...افکنده بود هیسا شیبر زندگ یعقاب

 ادهیهمانگونه که پ...مارال نگاه کردم يبه خانه ...اش بود يخبر یدم نزدنش نشان ب ای...زدیباخبر بود ودم نم

که به نظرم کوتاه  یراه...کامل باز بود...در باز بود...را هم حساب کردم، آرام به طرف خانه رفتم هیکرا شدمیم

آنها را  خواستیدلم م...نمودیسخت م میبود و صندل ها که آن را در بر گرفته ییها زهیآمد با وجود سنگ ر یم

 رهیبود و چشم را خ بایکه ز ییها نیاز آن ماش...شدیاز کنارم رد م ینیماش یهر از گاه...شدیاما نم اورمیاز پا در ب

به  هتوج یمن اما ب...کردیچشمانت آن را دنبال م د،یکه ناخوداگاه تا زمان پنهان شدنش از د ییهمان ها...کردیم

فکر  نیبه ا...را فتح کرده باشم يبود که قله ا نیمثله ا...زدم يلبخند دمیرس يتا به در ورود...دادمیراهم ادامه م

 یبه ارمغان م میبر لبها يآثارش لبخند یو گاه...نمودیم باتریکوچک در نظرم ز يزهایکردم که مدت هاست چ

بچه ...کوچک يها يروزیپ...کوچکتر ها ساده تر بودند...داشت يشتریب لیانگار دلم به کوچکتر ها تما...آورد

مارال را  دمیبه در که رس...بایکوچک اما ز زیهرچ...کوچک يلبخندها...کوچک يها ابانیخ...کوچک يها

 شیبایز يلب ها لیشک به دل یبا حفظ همان لبخند که ب...به استقبالم آمد بایز یکوچک ول يبا لبخند...دمید

به :اش گفت یشگیهم یدست در کمرم گذاشت و با شوخ طبع کردیرا آب م يا نندهیهر ب دلو  نمودیتر م بایز

سر  يزیچ يگوسفند يگاو نیدادیخبر م...کردن نیمارو مز يخانم افتخار دادن و خونه  یبه بالخره آرت

 مکانمکان ها سعادت صاحب اون  نیحضورم در ا ،اصواليخودت که خبر دار:زدم و گفتم يلبخند...میدیبریم

که به عمد  ییبا چشم ها...منم برم لباس هام رو عوض کنم یبه خودت افتخار کن يریپس تا م رسونهیرو م

دم  یهمه راهو؟اعتماد به آسمونت از پهنا وسط هرچ نیا رهیم یک...یاوهوک:گشاد شده بودند گفت یکم

 يلباسم، کادو ضیشدم وبعد از تعو تیاهد یاون به اتاق ییو با راهنما دمیمنم خند...دیو خند...میودستگاه گوارش

با چشم سالن را از نظر ...قرار دادم زیم يرو ي هیهد نیچند نیو اون رو ب...مارال رو برداشتم و به سالن رفتم

خودم ...نمودیم یاشراف اریبلکه رفتارشان هم بس دیبارینه تنها از لباس ها و سر و وضعشان م تیاشراف...گذراندم

ارزش ها و رفتارش با آنان شکل ...با آنان بزرگ شده بود...از آنان نبود کی چیه هیشب ارالچرا م دانمیهم نم

 نیکتریدر تار یاز سالن رفتم و مبل يبه گوشه ا...سبب نشده بود که از آنها شود نهایاز ا کی چیاما ه...گرفته بود

 يخدمتکار...گفتندیو سخن م بودند ستادهیهمه در وسط سالن ا...گوشه انتخاب کردم و نشستم نیتر يو گوشه ا
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همانطور که آرام آرام آن را ...آب پرتقال برداشتم و از او تشکر کردم یوانیل...گرفت میرا جلو یشربت ینیس

هر لحظه که ...گذشتیزمان باز هم داشت تند م...نظر گرفته بودم ریبا چشمانم اطراف را ز...دمینوشیم

از ...شناختمیاز آنان را م يادیبود که من تعداد ز نیو جالب ا...شدیم فهبه جمع مهمانان اضا یمهمان...گذشتیم

 ادیمارال، کال مارال دوست ز ادیاز دوستان ز یدوست یگاه ،یهم کالس یگاه...دانشگاه بودند يبچه ها

 تاخ ریمن د...اما من، نه...شدیم یمیصم عتریسر...کردیم دایدوست پ عیسر...داشت یخوب یروابط عموم...داشت

او ...مارال بود که دوست شده بود با من نیکه گذشته بودفقط ا یدر طول سه ترم...شدمیم یراض رید...گرفتمیم

بعدها که ...کردیرابطه استفاده م جادیا يبرا یاز هر فرصت...خود سر صحبت را باز کرد...خود به سراغم آمد

شود چشمان پر  لیمتما میشد به سو ببکه س يزیچ نیگفت اول...باز شد خمیو به قول خودش  میشد یمیصم

ها و  ياز بد کی چیه دنیچشمانت چنان پر آرامش و ساده بود که انگار تا به حال به د گفتیم...از آرامشم بود

 نیدر هم...که دلت خوش است ها کردمیارام او را مسخره م يو من با لبخند...نبوده امحکومیدن نیا يها یزشت

در هر ... يدر هر فاصله ا...درست بود کردم؟نهیم...کردمیاشتباه نم...ثابت شد انمافکار بودم که ناگهان چشم

که ساکت ...زدم بیبه دلم نه...شناختمیم دمشیدیاگر م...کردینم یجلو فرق ایاز پشت ...یدر هر زمان...یمکان

کردم و او  زیحد ت نیتا آخر اچشمانم ر...بود دهیدلم امان را بر یول...یکنیبار اشتباه م نیحتما ا...آرام باش...باش

اما من  گذردیم یدرست است چند ماه کرد،یچشمانم هم که خطا کند،دلم که درست حس م...را نشانه رفتم

 افتمی نانیرا برگرداند و من اطم شیرو...در دست داشت یجام...حواسش به من نبود...شناسمشیهنوز هم م

 تو؟ يخندیبه چه م"...کنمیآرام زمزمه م...از ته دل...دیخندیم...خودش است

 ؟ییجدا زیمفهوم غم انگ به

 !ز؟یچه چ به

 شکست دله من؟ به

 ؟!؟!ش؟یخو يروزیبه پ ای

 تو؟ يخندیچه م به

 !نگاهم که چه مستانه تو را باور کرد؟ به

 !چشمانت،که مرا سوخت و خاکستر کرد يبه افسونگر ای

 تو؟ يخندیچه م به

 ست؟یه فکر خود نمن که دگر تا به ابد ب يدل ساده  به
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 !؟يخندیچه م به

 من با غم ها؟ یهم آغوش به

 ...به ای

 "...دار است بخند خنده

از ته دله  يکه خنده ها ییجا...دمیرس نجایاز کجا به ا...آنقدر آرام که خودم هم باور نکردم...دلم آرام شد ناگهان

قلب دختر آفتاب  ینیکه بب ییچشم و دلت روشن حاج خانم، کجا...کردیآرامم م نیچن نیا بهیبه ظاهر غر يپسر

تند شدن  یعنی یدعاشقیگویم یکس زند،چهیم ظممن نقدریا بهیپسر غر نیا دنیات چگونه با د دهیمهتاب ند

او به  دنیاما من با د دانمیرا نم گرانید...دل؟اشتباه است به خداوند سوگند اشتباه است يقراریضربان قلب و ب

که  یاز آن شب دیشدم؟شا نگونهیا یاز ک...شودیقلبم منظم م يضربان ها تمیآنقدر آرام که ر...رسمیآرامش م اوج

که قلم از شدت  یهمان وقت...و گرفته بود يآسمان ابر يکه هوا يبار نیهمان اول دمش،ید ارب نیاول يبرا

غم شهر  یکه پسران ب یهمان وقت...آمد یزمستان کنارم م کیتار يکه در هوا ینیترس از ماش...زدیترس تند م

و مرا از دست آن گرگان انسان نما ...ظاهر شد یاله يو او همانند معجزه ا...چشمشان به منه تنها و ترسان افتاد

که  یدر حال...دیگرفت آرام گفت مراقبه خود باش یتاکس میفقط برا ندیبرنگشت تا چهره ام را بب ینجات داد و حت

ذهنم  يتازه قهرمان شناخته  نیخود قرار داده بودم و مسخ ا يموشکافانه  يرا آماج نگاه هامن تمام وقت او 

 ای دیشن دانمینم...بهیازت متشکرم غر:زدم و گفتم ادیفر...من قدم ها دور شده بود زبه خود آمدم که ا یوقت...بودم

نه  ای...رادر ذهنم ضبط کردم شیصوت صداصورتش را و  يتمام اجزا یاما من حت...را میصدا...بلندم را ادیفر...نه

 قایدق...بودم دهیرس رید سبه کال رفتم،یبا عجله م...دمشیدانشگاه بود که د اطیدر ح...دوم داریهم از د دیشا

 ریو سرم را به ز نمیرا نب میجلو يباعث شدلحظه ا لمیموبا يصدا...گذشتیونه روز از آن شب م ستیب

 ستادینا یاما او هم به گمانم عجله داشت، آخر حت...که همان لحظه غفلت باعث شد با او برخورد کنم...اندازمیب

اما ...گرفت شیکرد و راهش را در پ یمعذرت خواه عیسر!من؟ ایبود  ومقصر ا ای..با که برخورد کرده  ندیکه بب

بودم،آن هم  دهیذهنم را د ين تازه شناخته گمانم چون دوباره قهرما زد،بهیمن دوباره مسخ او بودم،قلبم آرام م

 رافبه اط...خواندمیرا در آن م يمعمار یآخر مهندس يکه ترم ها یدانشگاه ،یکینزد نیدر هم..دور یینه جا

 !...شده بود باتریچقدر ز روزیدانشگاه از د...نگاه کردم

و قهرمان آغاز شد، دست من نبود  بایو در آوردن آمار آن پسر ز یواشکی يزدن ها دیهم عشقم از آن د دیشا

شده در تار  دهیتن ياهایرو نیو من عاجز بودم از باز کردن ا...بافتیو م بافتیو م بافتیم ایذهنم و قلبم مدام رو
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 باینامش هم ز...میهم رشته بود...آخر ارشد بود رمت...جوالن دادم و خاموش ماندم يتنها اجازه ...و پود وجودم

به گمانم ...قدش بلند بود...زدشانیرو به باال م...بود یاما مشک شیموها..چشمانش سبزبود.."یسبحان ایبرد"بود

اسپرت  شیهم...داشت يقو یکلیه...بلند تر یلیازمن بلند تر بود خ... شتریب دمیکمتر شا دیشا190ای 180

چشم  شدیکه م یعصب...دادیصحبت دست راستش را تکان م نیدر ح... يبه چا دادیم حیقهوه را ترج...دیپوشیم

که مرا  دمیدیم دمش،یدر دانشگاه م یچهار ماه شد، فقط چهار ماه گذشت هر از گاه...دیپریچپش م

اما ...دانشگاه رافراشته د يدر کنار ستون ها...هیدر سا...پشت درخت...از دور بود میدارهایکل د دیشا...ندیبینم

اما دست خودم نبود،بود؟نه به ...دانستمیتباه است،خوب ماش دانستمیم...شدمیتر م فتهیو هر بار ش دمشیدیم

و خودش از  دیکشیبر قلبم بسته بود که مرا مدام به قعر چاه پرخروش عشق م یسمانیر...خداوند سوگند نبود

 کیفقط ...دگانمید يرفته،از دانشگاه ،از جلو دمیآمدم د کهبه خودم ...خبر بود یآورد ب یکه بر سرم م ییبالها

 ...شش ماه از من دور شد يبه اندازه ...و بعد دور شد...بشوم دایو ش فتهیکه ش دیترم طول کش

حاال که پس از شش ماه در ...بر لبم کاشته بودم که از ته دل بودنش به جانم خوش آمد يبود اما لبخند بیعج

 عیاما من سر...رش را برگرداندس...نگاهم را حس کرد ینیسنگ ییگو...داشتمیچشم از او برنم دمشیتولد مارال م

قدم  يصدا...شده بودند ختهیچشمانم افسار گس دانمینه؟اما م ایمتوجه من شد  ایآ دانمینم...چشم از او گرفتم

جفت  کیموقع بود که  نیهم...کردیم ریبود اما ذهنم در آسمان ها و در ابرها س نییسرم پا...دمیشنیرا م شیها

که چشمانه من او  دیبر خالف تصورم فهم کنمیفکر م...دانستمیخوب م...ستیک دانستمیم...دمیکفش در مقابلم د

 ...کردهیرا دنبال م

*** 

تا  کردمیم اهګحتما در چشمانش ن...بود رګيد یتیموقع...بود رګيد یمکان...بود رګيد يلحظه ا رګا

من  یقدم کیدر  ونهګنیا کنمیحس م یاما چه کنم که وقت...ابمیرا در  یدوست داشتن يعمق آن سبزها

آورم اما  یرا باال م رمس...کردن به او اهګاز ن شومیعاجز م کند،یمن م يرا روانه  اهشګسبز ن ریو ت ستادهیا

 راهنیکت و شلوار براقش، پ نیرا ب اهمګن...کنمیکردن به او محروم م اهګباز هم چشمانم را از ن

 خودیخود ب امدم،ازینه،به خود ن...میآ یبه خودم م شیبا صدا...چرخانمیسبز داشت م يها هګسبزوکرواتش که ر

بار ممکن بود  نیا...کردیبار فرق م نیاما ا...بودم رفتهګ راو مخاطب قرا يبود که از سو يبار نیسوم نیا...شدم

 ...بشناسدم يادآوریبدون  دیبعد ها مرا د رګا دیشود که شا ییاز آن لحظه ها شیبرا

 د؟یشناسیسالم،شما من رو م-
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را که آرام  ییایرو شودیم رګم...شناسمیمعلوم است که م میوګخواستم ب...ارګکرده بودم ان مګرا  کلمات

خوب  میوګب خواستمیم!ذهنم را نشناسم؟ يتازه قهرمان شده  نیا شودیم رګم!جانم است، نشناسم؟

کلمات فرستاده  نیاول و دیموقع در دهان چرخ یزبان که ب نیلعنت به ا شناسمت،امایاز خودم م شناسمت،بهتریم

 ...شده از مغز را آوا کرد

 ...شناسمینه،نم-

 ایهستم،برد ایبرد:فتګدراز کرد و  میدستش را به سو...را برده بود نمیکه دلو د ییهمان لبخندها...زد لبخند

 رو دارم؟ یبا چه کس ییافتخار آشنا...یسبحان

 ...ییموال سیآرتم:فتمګلمس کردم و  يدستم را بلند کردم و دست منتظرش را لحظه ا آرام

 نکهیا يبود برا یکاف هیاما همان دو ثان...هیدو ثان يبه اندازه  دیشا...با دستش برخورد کرد يلحظه ا دستم

 زهیکوتاه و هر چ يکوتاه،لبخندها ياز خاطرم نرود،کالً در حفظ خاطرات کوتاه،حس ها زګدستش هر يرماګ

 ...مهارت داشتند، عقل و دلم ،ینیریکوتاه اما ش

 اجازه هست؟:فتګکنارم اشاره کرد و  یخال يزد و به جا يلبخند دوباره

 ...شودګدوباره لب به سخن ...رفتګ يو او آرام در کنارم جا فتمګ یکنمیم خواهش

 فتمګ...د؟یمارال هست دیشما از دوستان جد-

 ه؟ګچطور م-

 ...فتمګ نیمارال هستم واسه هم يها یدور هم يهمه  يتو شهیکه هم ستیبودمتون،ن دهیبالً ندآخه ق-

ادامه ...مارال حضور نداشتم يها یکدوم از مهمون چیه يو تا حاال تو میساله با هم آشنا شد کیآره کمتر از -

 ...داد

 د؟یدانشجو هست-

 ...منه هیمارال همکالس-

 ...فتګکرد و  شادګ یسبزش را کم چشمانه

 يارشدم رو تو نکهیخوندم و ا يمنم مثل مارال معمار اه،آخهګبودمتون تو دانش دهیتا حاال ند!جداً؟-

 ...رفتمګخودتون  اهګدانش

 ...اما بر زبان آوردم...بودم دهیاست، تا به حال من هم مارال را با تو ند یعیخب طب فتمګدل  در
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 ...بودم دهیمن هم شما را ند-

 ...مان را شکست نیب يا هیال سکوت چند ثانمار يصدا

با  نمیبیبه من کرد و ادامه دادم یاهګن...ردهګیساعته داره دنبالت م میمامان ن!؟یینجایتو ا ایاععععععععع برد-

 یمتشخص يدوستا نیهمچ يبود فتهګآشنا شدم، ن شونیآره با ا:فتګ ایبرد...آشنا شد دمیدوست جد

 !منو چه به تو؟ تشخصهم هیبعدشم دوستا!يبود دهیآخه نپرس:فتګ دیخندیکه م یمارال در حال!؟يدار

و !خانم جون رو کرده؟ يها حتیاعععع دختر خاله نکنه دلتون هوس نص:فتګبه او رفت و  يچشم غره ا ایبرد

 نیدختر به ا...بال به دور..نه تو رو خدا:فتګ يمارال با ترس مسخره ا...زد يا يلبخند موز

ورا  نیا نمیبب فتګمتوجه نشود  یکه کس يجلو آورد و مثال جور یبعد سرش را اندک...یص،متشخی،خانمیخوب

به  يګشدنش بست دایپ:فتګخاست  یبر م يکه از جا یزد و در حال ییبایز يتک خنده  ایبرد! رویت شده؟

به زور ...خانم سیبا شما خوشحال شدم آرتم ییاز آشنا: را سمته من کرد و ادامه داد شیو رو...رفتار شما داره

حس شده  یکه ب ارګان...بهتر داشته باشم یعکس العمل توانستمینم...فتمګ ینیزدم و همچن يلبخند

در ذهنم جوالن داده بودند که  یکلمات...بودم  شیپ يا هیبودم ،آره در ثان نجایاز ا ریبه غ ییدر جا ارګبودم،ان

مارال،پس چرا  يهم پسر خاله  ایبود و بر ایبرد يله مارال دختر خا رګا» دختر خاله«بود  نیآنان ا نیمهمتر

مارال  يکه تا به حال به خانه  ؟تويدیفهمیآخر از کجا م...زنمیم بیبه خودم نه!بودم؟ دهیفهممن تا به حال ن

مثال از ...يزدیحدس م دیبا ؟البديدیفهمیم ونهګپس چ...يا دهیمادر مارال را هم ند یتو که حت...يبود امدهین

 ییمارال موها...سبز ایبرد... یبمارال آ...بود يګفقط چشم هردو رن...هم نبودند هیاما آنان که شب...ظاهرشان

و  دهیکش ایبرد...یسر باال و عروسک ینیمارال ب...و خوش حالت یمشک ایبرد...و فر داشت ییطال

 ...بود ییجایتوقع داشتن حدسش از ذهنم توقع ب ارګان...هم نبودند هیشب... نه...ایبرد...و...مارال...مارال...مردانه

*** 

 :مارال به خود آمدم يصدا با

 ...کن شیتو چشااتو درو یه-

و  کنمیم یمصنوع یاخم...کنمیرا دنبال م ایهاست با چشمانم برد هیکه ثان شومیومتوجه م کنمیاو نگاه م به

 ...یشیپرو م یه گمینم یچیمن ه یبسه ه: میمگو

 دیگویو م ندینشیو کنارم م خنددیم
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 گذره؟یبهت خوش م-

 یفقط کسالنه و کم نمیبب نجایرا ا ایکه برد نیقبل از ا گذشت؟تایخوش م ایآ کنمیبه سوالش فکر م یکم

لبخند ...شد قیام تزر یاتیح يها انیبود که به تک تک شر ياما با ورود او انرژ کردمیکنجکاوانه به افراد نگاه م

 :زدم و گفتم

 ...خوش نگذشته بود نقدریوقت ا چیه گذرهیمعلومه که خوش م-

 :دیگویو م کندیم یبانمک اخمه

پاشو دختر ...پاشو...گذرهیاصال بهم خوش نم نمیبش یکیجا تو تار هیتمام مئت  یمنکه اگه تو مهمون...نگو  دروغ

 ...دیم را گرفت و کشحرف دست نیو به دنبال ا... میبا هم حرف بزن کمیبچه ها حداقل  نیب میبر ایب

نه چندان دور تر از آن همه تجمل،  يتنها چند قدم آن طرف تر در فاصله ا...بود  یمیدوستانه مارال صم جمع

شرمنده  دیاز جواب ندادن و حرف نزدن با آنها با کردندیرفتار م تیمینشسته بودند که از بس با صم یجمع

و در مورد مسائل  کردیلبخند مرا نگاه م باهر بار که ...خوبتر هم شد ایآن جمع خوب بود و با آمدن برد...يشدیم

را به قلبم روانه  یار خوش یموج کردیم کمیجمع شر يو در صحبت ها کردیمختلف از من سوال م

 کردیم يپرداز الیاما دست خودم که نبود ذهنم خ...ندارد  میبرا یحرف خاص چیکه نگاهش ه دانستمیم...کردیم

تولدش را با دست و  کیو مارال ک...زمان گذشت یچشم بر هم زدن رد...من خارج بود ياز عهده وکنترل آن 

تولد را  يها هیهد ینوبت...تولدش رفت يها هیبه سراغ هد يکودکانه ا يو با شاد دیبر انشیاطراف غیسوت و ج

بود اعم از لباس و جواهرات و کتاب و عطر  زیها همه چ هیهد انیدر م کردیو از دهندگان آن تشکر م کردیباز م

با تعجب به سراغش رفت و آن را باز کرد و در کمال تعجب با  دیبزرگ رس يبسته بند کیکه به  نیتا ا...و 

 یکی یعاشقش بودم و حت یکه من در بچگ ییبه شکل خرگوش مواجه شد از همان عروسک ها بایز یعروسک

 ...بزرگتر بود یسک کمعرو نیاز آن را داشتم اما ابعاد ا

کرد و انگار  یموشکافانه درون جعبه را برس یکرد و با حالت زیر یکرد و چشمانش را کم یاخمه بانمک مارال

به جمع دوستانش  یدر آورد و پس از خواندن آن با موشکاف یباشد دستش را در آن فرو برد و کارت افتهی يزیچ

 "نگاه کرد و گفت

 دنیبودم از عکس العمل مارال بعد از د دهیترس شتریب شهیبود؟من ار هم یبود؟هان؟گفتم کاره ک یکاره ک-

 يبا صدا...گرفتمینم شیرا برا هیهد نیاو عروسک دوست ندارد و گرنه ا دانستمیمن واقعا نم! يبعد ي هیهد

 مارال افکار مزاحم کنار زده شد و به آنجا برگشت حواسم 
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من از جمع  دیرس يبعد ي هیدستشکه به سمته هد...کنمیم یو تالف کنمیم داشیبود بدونه بالخره پ یهرکس-

قدمم شود  يبلند کردم که مقدمه  یراستم را اندک يرا برگرداندم پا میفاصله گرفتم دو قدم اول را از عقب،و رو

 يپاشنه  يدر هم رفت و رو يناچاراز  امچهره ...سسسسسسسیآربتم...مارال در همان حالت ماندم ياما با صدا

صبر کردن  یباال آوردم وبه نشانه یدستانم را به کم...مارال روبه رو شدم یعصبان يوبا چهره  دمیپا چرخ

داشتم ادامه ...یشیکه تو ناراحت م دونستمیواقعا نم..ن ..م..اوه مارال م:گفتم حیمثال توض يگرفتم و برا شیجلو

هنوز سرم را کامل برگردانده ...نفر بلند شد کیخنده  يکه ناگهان صدا کردمیم مرورجمله ام را در ذهن  ي

سرم را که ...خنده به هوا رفت يکه ناگهان کل سالن از صدا نمیصدا بود را بب نیرا که عامل ا ینبودم تا کس

مارال نگاه کردم  هسپس ب...اشک در چشمانش پر شده بود  اریبس يکه از خنده  دمیرا د ایکامل برگرداندم برد

باز هم  یاو آرام شدم ول يخنده  دنیبا د...دیخندیمرا در دست گرفته بود م ییکه عروسک اهدا یکه در حال

 نید؟ایخندیم یبه چ دیکه دار دیبگ شهیم:آرام شد گفتم یجو که کم...ستیخنده چ نیبودم علت ا دهینفهم

خودشو کنترل  يکه خنده  یدر حال ایبرد...دمیصداقت پرسبه وجود آمده بود و آن را در کمال  میسوال واقعا برا

 ...باحال بود یلیخ شییخدا یول ستیشما ن ریتقص:گفت کردیم

 :کرد و گفت  ایبه برد ینگاه مشکوک مارال

به خودش گرفت و  یمثال ترسان يا افهیق ای؟برد يتو بود اینکنه اون خرگوشه کاره تو بود؟آره برد نمیبب-

به سمت عقب برداشت و مثال قصد فرار  یو آرام قدم...کادوها نیمنو چه به ا...یکنیمن؟نه بابا اشتباه م:گفت

 ...داد يسرعت بشتر شیمارال به قدم ها يکرد که باصدا

و  اوردیبتلفنش را  یبعد همه رفته بودند و من هم منتظر بودم مارال گوش یساعت...  ـــــــــایبررررردددد-

ها به دنبال  دنیتولدش خوشش آمده و آن کارها و دو ي هیهرچند که مارال گفت از هد...ردیآژانس بگ میبرا

 :مارال به خود آمدم يبا صدا...شرمنده بودم یچرا هنوز هم کم دانمیبوده اما نم یفقط شوخ ایبرد

واسه اون تصادف  سهیدسته پل اممنیگواه يخودمم برسونمت خودت که خبر دار تونمیواقعا متاسفم که نم_

نزنم مارال  یاگر حرف دمید...داده  ریگ چینشده اما هنوز به صورت سه پ شیزیچ نشیماش نکهیبا ا اروی...هیآخر

اون شماره  میحرفا رو ندار نیکه باهم ا ومنو ت هیحرفا چ نیبابا مارال جان ا يا:پس گفتم دهدیهمچنان ادامه م

 :آمد ایبرد يکه صدا گرفتیمارال داشت شماره م...شهیبرم مامان نگرانم م عتریآژانسو بده که سر ي

 :گفتم ...د؟یخانم شما هنوز نرفت سیاعععع آرتم-

 :گفت...رهیگیتماس م یتلفن یمارال داره با تاکس رمیم گهیچرا االن د-
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 :گفتم...رسونمتونیخودم م ستین ازین یبابا تاکس يا-

 :گفت...دیاراتون برسبه ک دیشما بر شمینه مزاحم نم-

مارال  يخواستم مخالفت کنم که صدا...رسونمیشما رو سر راهم م رمیمنم دارم م هیمزاحمت چ هیحرفا چ نیا-

 :آمد

پس :گفت ایتالشم را بکنم که برد نیخواستم آخر... ادیم یبرو االن آرت ایبرد...برسونتت ،بزاریآرت گهیراست م-

 ...رفت یوبدون نظر مثبت من به سمت خروج...منتظرم نییپا...من رفتم

*** 

از راه را در  یمین بایتقر...من هم ...سکوت کرده بود ایبرد...دمید ایبرد نیکه باز کردم خودم را در ماش چشم

گوش  یقیموس...را دوست ندارم کالمیب یقیمن موس... میگوش داد کالمیب یقیموس يو به نوا میسکوت گذراند

را  زیچ چیه میکالم برا یب یقیموس... کنمیآهنگ م يه از افکاره مزاحم رها شوم و ذهنم را غرق قصه ک دهمیم

به گمانم ...لبش است يرو يلبخند...کنمیچشم نگاه م ریرا از ز ایبرد...یمعن یب یآورد بجز سکوت یبه همراه نم

و متعاقب ...کندیو آهنگ را قطع م بردیم موتیناگهان دستش را به طرف ر...کندیفکر م يخنده دار زهیدارد به چ

 :دیگویآن م

بدون فکر  نیهم يکنجکاو هستم برا اریازتون بپرسم؟من برخالف ظاهرم بس یسوال هی شهیخانم م سیآرتم-  •

و سکوت  دهمیکه اگر خواستم جوابش را نم هینظر نیبپرسد جوابش را با ا یممکن است هرگونه سوال نکهیبه ا

 :کنم،دادمیم

 :دیگویو م کندیلبش جا خوش م يگوشه  يباز هم لبخند...دیبپرس- •

و  دهمیحرف زدن نم يبود؟به او اجازه  یچ دیدیمارال خر ياون عروسک رو برا نکهیشما از ا ي زهیانگ-  •

 :میگویم عیسر

 :تصورم گفت د؟برخالفیداشت يا زهیچه انگ دیدیمارال عروسک خر يبرا نکهیشما از ا- •

دختر ها از  ي هیمارال برخالف بق دونمیو باهاش بزرگ شدم و م شناسمیم یمارال رو از بچگ خب چون من-  •

با دخترا  رفتیوقت نم چیه میاون موقع ها که بچه بود دیدونیم...کنم یعروسک متنفره خواستم باهاش شوخ

 دیخواستم بدونم شما هم خواست...دادیم حیبا پسرا رو ترج يباز سیاونا لوسن و دزد و پل گفتیکنه م يباز

 :د؟گفتمیکن یباهاش شوخ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يمهسا اسد  –امشب ازت متنفرم 

wWw.98iA.Com ١٤ 

خب اون عروسک نظرمو جلب کرد منم  دمیخب من بدون اطالع از نظره مارال براش عروسک خر...نه-  •

 :و گفت دیآرام خند... دیخند...نیهم...خواستم داده باشمش به مارال

و باز هم ...شدیبد م یلیوست داره وگرنه خد یلیکه مارال شما رو خ دیبهتون بگم شانس اورد دیپس با- •

خودم را  گردانمیسرم را که برم...دیشا...کردیمن را در دستان مارال م يتصور موها دیشا...به چه  دانمینم...دیخند

 :میگویم عیسر...نمیبیخانه ام م کینزد

 :دیگویم... دیجا نگه دار نیممنون هم- •

 :میگوینجاست؟میخونه تون ا- •

 : دیگویو م داردینگه م...دیتره ممنون که من رو رسوند نییکوچه پا هیآره - •

 :میگویم...امیتا در خونه ب دیدادیکاش اجازه م- •

به  يخود ضربه ا یناگهان از حواس پرت...بندمیو در را م شومیم ادهیپ نیاز ماش...هیجا کاف نینه ممنون تا هم- •

 :میگویم...کشدیم نییرا پا شهیو او ش زنمیم شهیبه ش يضربه ا گردمآرامیبرم... زنمیم میشانیپ

مادرم  میگویو م زارمیم هیاز مادرم ما...دخونهییبفرما کنمیخواهش م...من اصال حواس برام نمونده دیببخش- •

که  يبه روز يوا میگویو در دل م...به زحمت انداختم دعوت نکردم نقدریرو که ا یکه کس شهیحتما ناراحت م

 :دیگویو م زندیم يلبخند...شدمخانه  یراه يا بهیمن ساعت دوازده شب با پسر غر حاج خانوم بفهمد

خونه حتما حاج خانوم  دیبر دییشما هم بفرما...گهیفرصت د هیان شاء اهللا در ...کنمیخواهش م هیچه حرف نیا-  •

است او هم  بیعج کنمیبا خود فکر م رمویگیم پشیو راه خانه را در  کنمیم یخداحافظ...نگرانتون شده تا حاال

 ایبرد نیاگر هم دیو شا...تا به حال به حج نرفته رمکه ماد یدر حال...کندیحاج خانوم صدا م دن،یمادرم را بدون د

... است بایاو ز کنمیمادرم فکر م يو به چهره  زنمیم يلبخند...او خاله ام هست کندیتصور م ندیاو را با من بب

 یچشمان مادرم عسل...دارم یمشک یبرخالف من که جشمان... بااستیکلمه درست است او ز نیهم

 ییمادرم است لب ها هیاما شب میلب ها...مادرم حالتدار است يموها...صاف دارم ییبرخالف من که موها...است

علتش فقط شباهتش با  کنمیدوست دارم و اعتراف م شتریرا ب میصورتم لب ها ياز تمام اجزا...و قرمز  يقلوه ا

از  کنمیو در را آرام باز م آورمیرا در م میدهایکل رسمیبه خانه که م...مادرم شوم هیدوست دارم شب...مادرم است

شب بوها  يو با صفا شده ُبدون توجه به بو بایکه مادرم آن را درست کرده ز يکوچکمان که با باغچه ا اطیح

و  رومیبه طرف اتاقم م...مادرم منتظر من شده تا برگردم ..خانه باز استچراغ آشپز ...رومیم يبه طرف در ورود

 ادامه دارد...شنومیبسته شدن چراغ آشپز خانه را م يو متعاقب آن صدا کنمیچراغش را باز م
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*** 

به مادرم نگاه ...عروس رو تحمل کنه یپسرشه حاضره حت ي ندهیبرم که ازبس به فکر آ نمیقربون مامان نازن-

او  يآرسام حواسه مادرم را از زن گرفتن برا يزبان باز نیکه مشغوله بگو بخند با آرسام است باز هم ا کنمیم

در  يوقت دارم جلو قهیده دق نمینگاه م اعتو به س کنمیصبحانه ام م يمانده  یشروع به خوردن باق...پرت کرد

که ده  يبار نیآخر يآور ادیاز  زنمیم يلبخند...خواهد کند شهیسرم را از ر يباشم و گرنه مارال تک تک موها

 میبرسم تک تک موها رید گریقسم خورد که اگر باره د يجد یلیو مارال خ دمیبه قرارم با مارال رس رید قهیدق

و طبق عادت  بوسمیگونه اش را م رومیو به سراغ مادرم م شومیبلند م زیاز پشت م...کندیم شهیرا از ر

 ...خداحافظ...شده  رمیمن د...دستت درد نکنه مامان:میگویم

 ...مراقب خودت باش...زمینوش جانت عز-

 يو هم زمان صدا زنمیم رونیوبرداشتن کوله ام از خانه ب میها یکتون دنیو پس از پوش امیم رونیآشپزخانه ب از

 نمیبیم کنمیو سالم م شومیسوار م عیسر...نمیبیبلند مارال را م یشاس نیو متعاقب آن ماش شنومیم نیترمز ماش

 میلنگه ابرو کندیدارد من را تماشا م بیعج تیابه غ يبا لبخند نمیبیو م گردمیبه سمت او برم کندینم یحرکت

 يدیرس یبه کالس بهرام ریکه د يبار نیآخر دونمیاما م کنمیکال تو کارات دخالت نم: میگویو م رودیباال م

 یشانیو بر پ شودیچشمانش گرد م هیدر صدم ثان...کنهیحذفت م يایب رید گهید يبهت هشدار داده بود اگه دفعه 

 :دیگویم اوردیرا به حرکت در م نیکه ماش یو در حال زندیم رتو استا کوبدیاش م

نه  يبه ما داد یدرست حساب ینه خوشگل ایهان؟خدا يخوشگل شد نقدیتو شد آخه چرا ا رهیهمش تقص-

 یرانندگ الیخیباز به او نگاه کردم که داشت ب یبا دهان...دیجانسوز کش یروزگار و آه ییییییییییهع...شانس

تر شدنت نه تنها به عقلت  گمطمئن شدم که با هر سال بزر گهیاگه تا االن شک داشتم االن د:و گفتم کردیم

 یسن چهل سالگ به یمحاسباتم وقت نیو طبق آخر شهیاز وزنه مغزت کم م بیعج یبلکه به نسبت شهیاضافه نم

دستم را  عیو سر...تکان دادم نییو سرم را به باال و پا یشیداشت و عمال آزاد م ینخواه يمغز چیعمال ه یبرس

و  میشتاب داد مانیبه پاها...مارال گوش دهم يها غیراه به ج یقرار دادم تا مجبور نشوم باق میگوش ها يرو

 یصندل يامکان نداشت رو یعیدر حالت طب...میها نشست یصندل نیاول يو رو میپشت سر استاد وارد شد قایدق

مکث هم  یشروع به درس دادن کرد و حت عیسر یبهرام...یمثل بهرام يمخصوصا با استاد مینیاول بنش يها

 یدر حد پانزده را عال ينبودم نمره ا ينمونه ا يدانشجو...شروع به نوشتن کردم عیمن هم سر...کردینم

از  يادیز يها زیو چ کردمیآرسام دخالت م ینقشه کش يدر کارها شهیدرسم عالقه داشتم و هماما به  دانستمیم
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را در کوله ام  میمن هم جروه ها...کرد لیاز بچه ها استاد کالس را تعط یکی دیبا خسته نباش...گرفته بودم ادیاو 

دانشگاه  رونیب يشده  يدرخت کار يبه سمت محوطه  میکه داشت یدر حال...و همراه مارال بلند شدم ختمیر

 :مارال شروع به غرغر کردن کرد میرفتیم

استاداش چقدر  ستیمعلوم ن دهیند ریخ یبهرام نیا نهینب ریخ شااهللایدستم شکست از بس نوشتم ا یآرت يوا-

افتادم  اه اه از کت و کول اره؟اهیسر ما در م شویشده داره تالف يکه حاال عقده ا سهیمجبورش کردن جزوه بنو

 :گفتم...

 الیخیو ب ایب یسیدو کلمه شو بنو یتونیفقط م گهیکه م يتو که از هر ده کلمه ا گمیمارال من که م الیخیب-

کن اون وقت منم از دست غرغرات  یمن کپ يسر و ته شو و آخر ترم از رو جزوه ها یب ينوشتن اون کلمه ها

 :گفت يجد یلیدر کمال تعجب مارال خ..شمیراحت م

 :گفتم...نه-

 :گفت...چرا نه؟-

اگه خر  سمیو ادامه داد اگر من جزوه ننو...دمیکردن از دست م دایشوهر پ يآخه اون وقت تنها فرصتم رو برا-

داشته باشم که بهش بدم اگه  يزیچ هی دیرو گاز گرفت و اومد ازم جزوه خواست حداقل با يپسر هی يکله 

 یلیخ دونمیتو هم من که م هبدم بهش ک رمیاز تو جزوه بگ دیناقصم نداشتم اون وقت با يجزوه  نیهم

با تموم شدن حرفاش بر ...شوهر بمونم یتا آخر عمرم ب دیمنه بد بخت با شهیم یمنتف هیپس کال قض یسیخس

من  دونستیکه نم یهرک...من خنده اش گرفت يکه مارال هم با خنده  دنیشروع کردم به خند لمیخالف م

 ...درخواستشون مصر هستن يهم رو یلیخ هک...دارد یفراون يمارال خواستگارها دونستمیخوب م

*** 

 ...ازش سر در اورد يزیچ شهیم نمیبب اریناقصتو ب ياوه اوه مارال بدو جزوه ها-

 شده؟ یچرا مگه چ-

 ؟ یدونینم یعنی يوا-

 دونم؟ینم ویچ-

 غیج يصدا...بهیعج میباشه فردا امتحان دار ادتیتو  هنکیتو اصال انتظار ا يها یبا کارا و حواس پرت...خدااااا يا

 مارال فضا را پر کرد

 امتحان؟ یچـــــــــــــ-
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 ...کم از امتحان نداره یبهرام يها زییکو یازمون ول رهیبگ زییقراره کو...حاال امتحانه امتحانم که نه  -

داشتم  یچیتازه خوابم ه یکنیم داریمنو از خواب ناز ب یزنیسر صبح زنگ م یکشیخجالت نم...یآرت یبترک يا-

 ییییهع) ...ندیگویم يا يبه هر موجود گوگور يگوگور:حیتوض(دمیدیسوار بر اسبو م يگوگور هیخواب 

هان  نمیدلو دوباره بب زیعز هیورگوگ نیدوباره تمرکز کنم تا ا دیخدا ازت نگذره حاال من چقدر با...بخشمتینم

بعدشم ...ظهره کیو گفتم مارال ساعت  دمییرا به هم سا میدندان ها...کردن هیکرد به مثال گرو شروع ...چقدر؟

 ...دهیم یکه بهرام یینمره ها یعنی يگوگور شهیم تیحال يفردا که امتحانت رو گند زد

 يها یبود و مارال آمدنش را اطالع داده بود دهانم را از دست پرچونگ میون کیتلفن را قطع کردم ساعت  یوقت

،هم به  دهمیم حیکه تمام مدت سکوت را ترج یمن شودیکال مارال باعث م...کردم یمارال پر از باد کردم وخال

که سرش را  نمیبیو آرسام را م رومیم رونیب اقماز ات...زنمیمارال با او حرف م يکه پابه پا ییتا جا دیایحرف ب

 :گهیو م کنهیبلند مسرش رو  کنهیحضور منو که حس م یدرون لپ تابش است ول

 :میگویو م کنمیم یشده؟اخم دایاز اتاقش پ ریبه غ ییخانم سر وکله اش در فضا سیشد آرتم یبه به چ-

 نجاستیمسئله ا شمیم تیهم تو خونه رو یلیبرعکس من خ...تو اتاقم هستم شهیگفته من هم یک...بدجنس-

و مرا کنار خود  خنددیم...يمنو ندار دنیتمام مدت سرت تو اون کتابا و نقشه هاست و افتخار د یکه جنابعال

 ه؟شد يخبر خونهیکبکت خروس م یخوشحال نیهمچ هیچ:دیگویو م نشاندیمبل م يرو

 :و گفتم دمیکش یآه-

نخوندم االنم زنگ  یچیفردا امتحان دارم هنوز هم ه...کنه هیزار زار گر خوادیبابا کبک من دلش م هیخروس چ-

 ...امتحانه نیبا ا میبکن دیکار با یچ مینیبب ادیزدم مارال ب

مثال کمکت کنن اونوقت  انیچپر چالغت ب يقایرف نیبه ا يزنگ زد يدرسات موند ياه اه اه باز تو،تو-

 :گشاد کردم و گفتم یچشمانم را کم...دینخون یچیتا شب آخرش هم ه دنیبه گفتن و خند نینیبش

 يدفعه  نمیخودت چپر چالقن نب يقایسوما رف...چه طرز حرف زدنه نیدوما ا...خودت چپر چالقن يقایرف اوال

 :و گفت دیآرسام خند...صورتم کردم یهم چاشن یو اخم...یحرفا رو بزن نیبه مارال ا گهید

 زمیعز:ادامه داد شدیبلند م شیو از جا کردیکه لپ تابش را جمع م یو در حال...چه بهش بر خورد  نیاوه اوه بب-

من ماندم با ...فرار کرد بایگفت تقر شدیکرد و م يو خنده ا يبجز باورش ندار یتلخه اما تو راه قتیحق دونمیم

است که  نیو بدتر از آن ا...تلخ است قتیحق گفتیآرسام راست م...خشک شده بود میلب ها يکه رو يلبخند

 ... شودیبه او فکر نکنم نم کنمیم یهرچه سع...از خودم یآن را پنهان کنم حت توانمیمن نم
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زود ..سرده نقدریزدم چرا خونه تون ا خی يوا!...خوبم  یخوب.سالم...شودیرا که باز کردم با سر و صدا وارد م در

به و  رمیگیو دست مارال را م خندمیم...زدم خی گمیم..دهع با تو ام دختر ...کن شترشیرو ب يباش اون بخار

 :میگویو م برمیسمت اتاقم م

مارال هم با من ... یشیروشنه گرم م ياتاقه من بخار ای؟بیکنیقدر سر و صدا م نیدختر چه خبرته چرا ا يوا-

 یمتفکر مارال نخندم در حال حل سوال يبه چهره  کنمیم یکه دارم سع یبعد در حال یساعت...شودیهمراه م

را باز  شیموها... کنمیلبانم را از خنده جمع م کنمیکرده دوباره به مارال نگاه م ریمغزم را درگ یلیهستم که خ

باعث خنده ام  اریکه بس يزیقرار داده و چ شیموها يخود را رو یقاب مشک يها نکیع..ختهیکرده و دورش ر

را علتش  یکه مارال آن را پشت گوشش قرار داده و وقت ریزشت و پ یبا شکل عروسک يشد آن سر مداد

به من  یمارال نگاه...و باعث تمرکزش است دهدیآرامش م اوعروسک به  نیگفت که ا تیبا جد دمیپرس

 :دیگویو م اندازدیم

و با ناله  فتمیسوال م ادیمن که دوباره  ؟ويحل کرد ؟سوالرویکنینگام م نیهمچ ؟چرايدیخوشگل ند هیچ-

 :میگویم

 تیو در نها کندیمثال به آن فکر م کندویم یکنم؟مارال اخمه بانمک کارشیچ...سخت بود یلینه خ يوا-

 :دیگویم

که  کنمیفکر م نیحرف مارال وبه ا نیاز ا خندمیم...شیبرو سراغ بعد نویبابا اصن ولش کن ا يا دونمیمنم نم-

دو فنجان قهوه  رومیو به آشپز خانه م شومیبلند م میجا کند؟ازیرفتار م نگونهیمارال با بقبه مشکالت هم ا ایآ

مرا  شودیو آرسام داخل م شودیبه سمت اتاق بروم که در خانه باز م خواهمیو م دارمیبرم کیک یکم کنمیآماده م

که  یو در حال يواسم قهوه آماده کرد زیعز یبه به آبج دیگویو م دیایبه دست، به طرفم م ینیس ندیبیکه م

مارال  غیج يصدا...يو واااااا گردمیبر م کندیچرخش به سمت راهرو م کیبرداشته بود  ینیفنجانه قهوه را از س

آرسام را ...دهدیلباسش را مدام تکان م پردویم نییکه دارد باال و پا رومیبه طرف مارال م عیسر...فضا را پر کرد

و به حرکات مداوم مارال نگاه  ستادهیدستش بود ا یخال يقهوه  وانیکه ل یکه هاجو واج در حال نمیبیم

 :میگویو م کنمیم یاخم..کردیم

ناگهان آرسام چشمانش ...يدختر مردم رو نابود کرد رهنیپ ي؟زديکرد کاریچ نیحواست کجاست آرسام بب-

قدر  نیخود را در آورده که آرسام ا رهنیبا خودم فکر کردم البد مارال پ کندیو به پشت سرش نگاه م شودیگرد م
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وحشتناك مرا نگاه  یزده و با اخم رکه دستانش را به کم نمیبیو مارال را م گردمیبه پشت برم...دهکر رتیح

 ...کندیمارال شروع م...میگویدر دل م يکند ریخدا بخ...کندیم

از من از  يطرفدار يسوزونده اونوقت تو بجا نتویپسره زده دوست نازن نینه؟ا یکشیاع اع اع اع خجالت نم-

و دلم را گرفتم و شروع به خنده  رمیخنده ام را بگ يرا که گفت نتوانستم جلو نی؟ایکنیم يطرفدار رهنمیپ

راحت  الیکه دارد با خ دمید رانگاه که کردم آرسام  دیایم گرینفر د کی يخنده  يکه صدا دمید...کردم

 :خنده ام را قطع کردم و مثله مارال دست به کمر زدم و گفتم...خنددیم

 نشوینازن رهنیو مهمتر از اون پ يدختر مردم رو سوزوند يزد یکشینم ؟خجالتيخندیم ياعععع تو چرا دار-

 یول...منتظر نماندم و صحنه را ترك کردم ؟ويخندیهرهر م یاون وقت دست به دلت گرفت يداغون کرد

 ...رسمیبه حسابت م دیگویکه م دمیشنیمارال را م غیج غیج يصدا

 شناسمیمارال رو م...کرد يکه امروز خرابکار یآرسام یهمه خوابند حت...مانم دوازده استشده ساعت به گ شب

چه فرشته  گفتیو مدام م کردیطور فکر نم نیآرسام ا یکه داد رو از ته دلش نگفت ول ییو فحشا نایتموم نفر

 ...کنمیخاطراتم م ي دفترچهکه آرسام به مارال داده و نگاه به  یاز لقب خندمیم...یبد اخالق ي

 "سمینویرا م میبعد يلغزانم و سر فصل نوشته  یقلم م"

 دوست داشتنت يبرا

 ستمین دنتید محتاج

 ستمیسخن گفتن با تو ن محتاج

 ...کندیآرامم م تیصدا دمیها فهم یتازگ اگرچه

 ستمیشانه شانه بودنت ن محتاج

 ...است نیو قابل اعتماد تر نیکردن شانه ات محکم تر هیتک يبرا اگرچه

 ...کنم هیکنم،به تو تک تیدارم نگاهت کنم،صدا دوست

 کنمیبازهم نگاهت م ،یاگر کنارم نباش یدارم بدان دوست

 شنومیرا م تیصدا

 کنمیم هیتو تک به

 یبا من شهیهم

 ...یبا تو هستم هر جا که باش شهیهم و
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************************** 

آخر بود که مارال با من تماس  يدر لحظه ...استرس دارم یشده ولن رمید ادیز...عجله از خانه خارج شدم با

من هم مجبور ...دیایکه دنبالم ب شودینم شهیکرده و امروز طبق روال هم دایمشکل پ نشیگرفت و گفت ماش

تا به دانشگاه  کردمیرا عوض م وسدو بار اتوب دیبزنم که به امتحانم برسم، با رونیشدم زود تر از خانه ب

 یسوار شدم و صندل...اتوبوس آمد نکهیمنتظر شدم تا ا يا قهیرفتم و چند دق ستگاهیبا عجله به طرف ا...برسم

و  گفتیاش م يبود که با دختره کنار یرستانیدب يدر کنارم دختر...کردم و نشستم دایپ يا یخال

نام خواننده اش آنقدر سخت بود که  کردندیبازار آمده صبحت م هکه ب يدیداشتند راجع به آهنگ جد...دیخندیم

 نیکه انگار او تنها معشوق زم گفتندیراجع به او سخن م یاما آنها با چنان عشق...نتوانستم آن را به خاطر بسپارم

 ادهیمورد نظر را گفت پ ستگاهیراننده که ا يبا صدا...پردازمیم شهیشهر از ش دنیو به د خندمیدر دل م...است

 ادهیپ قهیدق ستیو پس از ب کندیبعد از سوار شدن اتوبوس حرکت م...رومیم يبعد تگاهسیو به سمت ا شومیم

 یبه لب م يسر در دانشگاه لبخند دنیو با د...دارمیباعجله قدم بر م...رفتمیم ادهیپ دیبه بعد با نجایاز ا...شومیم

به ...نشسته و در حال ورق زدن جزوه اش است یصندل يکه رو نمیبیمارال را م شومیوارد کالس که م...آورم

 :دیگویو م کندیبه من نگاه م یو با ناراحت گرداندیسرش را برم...کنمیو سالم م رومیکنارش م

 :میگویبا لبخند م...ستمیبلد ن یچیجونم من ه یآرت-

 :دیگویاز من ساخته است؟با لبخند م يمارال جونم چه کار-

رو که از خودت سراغ  یخط نیکناره منو تو نوشتن امتحان درشت تر نیبش فقط یبکن خوادینم يکار چیتو ه-

 نکهیاستاد که وارد کالس شد قبل از ا...رمیگیم يو من هم کنارش جا میخندیبا هم م...بزار شیبه نما يدار

و ...شانس مارال او را هم جا به جا کرد زا...داد ریینشستن تمام بچه ها را تغ دمانیشروع به پخش ورقه ها کند چ

ساعت  میو پس از پخش کردن ورقه ها شروع به حل آن کردم حدود ن...نگاهش نکردم...را کنارم نشاند يپسر

 هیبه بق یپس از دادن ورقه نگاه...بودم یو از امتحان هم راض..نوشتمیفقط م رمیسرم را باال بگ نکهیتمام بدون ا

گذشت و مارال از دور  يا قهیده دق...رفتم و منتظر مارال شدم رونیب..که هنوز نشسته بود دمیکردم و مارال را د

 :لب و لوچه اش را جمع کرد و گفت...يکرد کاریشد امتحانت رو چ یشد به طرفش رفتم و گفتم چ دایپ

 :گفت میرفتیم رونیطور که با هم به سمت ب نیزدم و گفتم آره وب بود و هم يلبخند...بد نبود يا-

 :دستش را به روبه رو دراز کرد و گفت  نیح نیدنبالم در هم ادیرسوندم و قرار شد خودش هم ب ایامروز برد-

 :گفتم...تو رو هم برسونه میبر ایده،بیاوناهاش رس-
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نشدم و  یبزار من برم و با اصرار فراوان مارال هم راض شهیدور م یلیراهتون خ شمینه مارال من مزاحم نم-

من هم راهم را برعکس کردم که به ...بود،رفت ابانیکه آن طرف خ ایبرد نیبه سمت ماش یتیمارال با نارضا

باز داشت با وحشت به عقب  تمن را از حرک ینیوحشتناك ترمز ماش يبروم که ناگهان صدا ستگاهیسمت ا

چشمانم فقط به خون ...نگه داشته بود شی هم رو به رو ینیافتاده بود ماش نیکه بر زم دمیبرگشتم و مارال را د

 ...دمیدیشده اطراف مارال ثابت بود و توان حرکت را در خود نم ختهیر يها

******* 

 يکه متوجه  ییاز آنجا دیشا...از کجا به خودم آمدم دانمینم...حرکت شد یب زیبر چشمانم تمام بدنم ن عالوه

هم از  دیشا ای...برسد مارستانیتا به ب دمیدوستم کش يکه برا ییاز آن زجه ها ای...شدن صورتم شدم سیخ

 مارستانیب يو با عجله به سو بود یندامتش قرمز و عصبان يکه مدام به نشانه  ایچشمان پر از خشم برد

دکترش گفته بود ...مارال را به ما داد، هم آرام نگرفتم یکه دکتر خبر سالمت یآن وقت یحت دانمیفقط م...راندیم

 هیچشمانم بسته بودند و سرم را تک...نشسته بودم مارستانیب اطیدر ح...مالقات ندارد ياجازه  امدهیکه تا بهوش ن

صاف نشستم  ایبرد يبا صدا...زدمیهق م یو گاهگاه...ختمیریو چشم بسته اشک م...مکتین یداده بودم به پشت

 :زد میصدا...ندیرا نب سمیورتم را از او برگرداندم تا چشمان خو ص

 سیشدم به آرتم لیخانم تبد سیو چگونه از آرتم یاز ک کردمیفکر م نیزد و من به ا میاو صدا...سیآرتم-

 :ادامه داد...؟یخال

که دکتر خبر  دیخوشحال باش دیبا د؟االنیکنیم یناراحت نقدریچرا ا فهممیواقعا نم د؟منینکن هیگر نقدریا شهیم-

 :ناخوداگاه گفتم...د؟یدیاشکاتون رو هدر م نقدریا یچ يپس برا...رو داده شیسالمت

و و ادامه  زنمیهق م...بکنم يکار چیدوستم ه يبرا تونمیکه نم شمیناراحت م شتریب نیو از ا... خب نگرانشم-

 :دهمیم

 فتاده؟یمارال ن يبرا يبد یلیاتفاق خ دیمطمئن-

 :دیگویم متیالم با

 ...کندیصورتم م يحواله  يو لبخند...نکن هیگر نیاز ا شتریحاال هم ب...آره مطمئنم-

 :میگویو م زنمیم يهم لبخند من

چشمانم را ...زدیریاشک از چشمانم م گرید يحرف قطره  نیهمزمان با ا یول...کنمینم هیگر...باشه -

بود  ادیز نقدریموج ا نیا...کنمیاز گرما را از صورتم به تمام بدنم حس م میعظ یناگهان هجوم موج یول...بندمیم
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گونه ام  يرا رو ایباز کردم و انگشت برد عیفرا گرفت و من متعاقب آن لرز چشمانم را سر يکه تمام بدنم را لرز

پروا به منظور  یفقط به انگشت خود که چه ب...به لرز بدنم هم نگاه نکرد...حس کردم به چشمان بازم نگاه نکرد

 مکتین ياز رو یناگهان یلیناگهان به خود آمدم و خ...کردیصورتم آمده بود نگاه م يپاك کردن اشکم به رو

لب باز کند  خواستیم..آورد نییخود آمده باشد ناگهان دستش را که اکنون در هوا بود پا بهانگار که ...بلند شدم

 يفرار کردن برا ایچون از برد...فرار نکردم ایاز برد...دمیگرفتم و دو شیدر پ مارستانیکه من راهم را به سمت ب

بافم  الیفقط فرار کردم چون ذهن خ...را نشنوم ایبرد یمن فقط فرار کردم که معذرت خواه...است یمعن یمن ب

بد را  نیا میبگوبه قلبم  توانمیاما نم...بد است دانمیم...است بیعج دانمیم...کرده بود یباف الیباز هم شروع به خ

 میبه او بگو خواهدیدلم م...توانمیاما نم دانمیم...توانمینم...نباف که شکافتنش مثل شکافتن بند به بند قلبت است

 خواهدیم يدلم شاد"

 ستین ادیز وسعتش

 کف دستانت  ياندازه  به

 "ردیدستانم را بگ که

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

و مادره  رومیبه طرف صدا م...گرددیکه به دنبال دخترش م شنومیمادر مارال را م يصدا رسمیسالن که م به

آشفته و ...چرخدیمن به طرفم م يبا صدا...و به او سالم مبکنم کنمیرا پاك م میاشک ها نمیبیمارال را م

با عجز به من ...نبود دیباریم شیروکه در تولد مارال از سرو  یاز آن غرور اشراف يدر کل خبر...بود شانیپر

 :گفت

 :میگویبه او م...سرش اومده؟هان ییدخترم کجاست؟چه بال-

و  بندمیچشمانم را م ایخاله گفتن برد يبا صدا...هم نداره يا يمشکل جد...حاله مارال خوبه دیلطفا آروم باش-

 :دیگویو م رودیاز پشت سر من به طرف خاله اش م ایبرد...رومیمادره مارال کنار م يو از جلو...کنمیدوباره باز م

 یو نگاه...دکترش تا بهتون بگه مارال خوبه شیپ برمتونیمن م دیایخاله جان نگران نباش حاله مارال خوبه ب-

 یو به همراه مادره مارال به طرف کشدیم یقیو نفس عم دهدیهم فشار م يو آرام چشمانش را رو کندیبه من م

 نمیبیو فقط مارال را م کشمیم یسرک...اق باز بوددر ات...که مارال آنجا بود رومیم یمن هم به سمت اتاق...روندیم

 :دیگویو م دوزدینگاهش را به من م...ستمیا یو کناره تختش م رومیبه داخل م عیسر...که چشمانش باز بود

 :میگویجواب م يو من به جا...؟یکنیم کاریچ نجایتو ا یآرت-
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 :دیگویو م زندیم يلبخند...وونهینگرانت شدم د یلی؟خيبهوش اومد یک-

ساعت چنده؟مادرت نگران  یدونیم یآرت...دکتر رو صدا کنه رهیپرستارم گفت م شهیم يا قهیچند د دونمینم-

بر  فمیام را از ک یگوش عیچگونه مادر را فراموش کرده بودم؟سر...ساعت نه بود  کنمیبه ساعت نگاه م...نشه

تماس از  یس...اورمیسکوت در ب يآن را از رو از بعد کالس فراموش کرده بودم...اندازمیبه آن م یو نگاه دارمیم

 يو دستم را رو کنمیها را نخوانده رد م امیپ...از آرسام امیپ نیآرسام و چند یدست رفته از خانه و ده تا از گوش

بوق  کیبعد از ...او را نگران نکنم يخود یو ب میایب رنیاز اتاق مارال ب دهمیم حیترج...گذارمیتماس م يبرقرار

 ...شومینگرانش رو به رو م يو من با صدا داردیرا برم یع گوشیآرسام سر

 :میگویم یبا ناراحت...؟یخودت سیالو آرتم-

 :چدیپیم یاش در گوش یعصب يصدا...آره آرسام خودمم-

با ...؟هانيکجا بود خبریوقت شب ب نیتا ا...شنیچند نفر آدم دل نگرونت م یگی؟نمیمعلومه کجا هست چیه-

 :میگویمش مآرا

و بدون ...خداحافظ...نگرانتون کردم دیخونه ام ببخش گهیساعت د میبدم تا ن حیتوض تونمیآرسام پشت تلفن نم-

سرش  يرا باال ایو مادرش و برد رومیبه سمت اتاق مارال م...را قطع مکنم یمنتظر جواب او باشم گوش نکهیا

که تازه  یمجروح يخانواده  ياز اعضا نفردو  دنینبود خند یبیعج ياصال منظره ...خندندیکه دارند م نمیبیم

 يلبخند...مارال باشد ضیکه آن مر یهمه کس بلکه فقط زمان ينه برا...تصادف به در برده کیجانه سالم از 

 :میگویو م کنمیبه سمت مارال م يو رو دارمیکمد برم يرا از رو فمیو ک رومیو به کناره مارال م زنمیم

 :دیگویمارال م...یدونیخودت که م...برم دین بامارال جان م-

 :میگویو م زنمیم يلبخند...نگرانت کردم نکهیو شرمنده از ا يواقعا ممنون که اومد...هیچه حرف نیا-

 :دهمیو من ادامه م دهدیتکان م نییمگه نه؟سرش را به باال و پا...یمن مهم يچقدر واسه  یدونیتو که م-

 نیهمچ یول...موندمیم تونستمیکه اگه م یدونیم...برم دیشده با رمیشرمنده نباش منم واقعا د يخود یپس ب-

 :دیگویم...ممکنه ریواقعا غ يزیچ

و سرم را بر  کنمیم یو از مادره مارال هم خداحافظ زنمیم يلبخند...جا هم ممنونتم نیتا هم زمیعز دونمیم-

قدم  رونیبه سمت ب...دهدیکه او هم جوابم را م کنمیم یداحافظهم خ ایاز برد تمیبا وجود عدم رضا گردانمیم

  ستادمیاز حرکت ا ایبرد يبودم که با صدا مارستانیب يدر راهرو...دارمیبرم
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را نداشت که مرا با نام  نیا يبود هرگز اجازه  گرید یکه اگر کس نمیبیم کنم،یحاال که دقت م...سیآرتم-

 نیام ا یشگیهم ياز آرزوها یکیبه خودم اعتراف کنم که  دیبا...رسدیکه م ایکوچک صدا کند اما نوبت به برد

را  شیچون صدا...کینزد یلیخ...شد کینزد منانگار به ...مرا فقط صدا کند اما حاال با نام کوچک  ایبود که برد

 ...گوشم حس کردم کینزد ياز فاصله ا

اخم آلوده او مواجه شدم و قبل از  يبا چهره  یبرگشتم که مخالفت کنم ول...رسونمتیخودم م ایب سیآرتم-

 :دهدیمن مخالفت خود را اعالم کنم ادامه م نکهیا

از  یموج...راهو نهمهیوقته شب تنها بر اون هم ا نیمخالفت نکن که امکان نداره بزارم ا کنمیفقط خواهش م-

 :رفت نیاش از ب يگرما وارد بدنم شدکه با حرف بعد

 ...میهست ریتاخ نیکه من و مارال باعث ا یمخصوصا وقت-

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

و سوار  میرفت نشیماش يبه سو یمقاومت چیبدون ه...بکنم توانستمینم يکار...نشانمیلب م يرو یتلخ لبخنده

زدم و نه  ینه من حرف...کسل کننده را گذاشته بود يصدا یب يدر طول راه هم همان آهنگ ها...میشد

زبانم  نیحرف بزند که ا دیبود نبا دهیانگار او هم فهم...یحرف چیبدون ه...ام کرد ادهیهم پ یقبل يهمان جا...او

 کی دیباشد شا دهیشن نکهیحس کردم امکان ا...لب ریآنهم ز..کردم یخداحافظ...گفتن يبرا خواهدیفقط تلنگر م

 :داد زیبود و جوابم را ن دهیاما شن...درصد باشد

که  نیهم...گرفتم شیتکان دادم و راه خانه را در پ نییسرم را باه باال و پا...دیمراقب خودتون باش...به سالمت-

از من برگرداند و  يکه رو دمیو اول از همه آرسام را د...با عجله به داخل رفتم...باز شد عیدر سر...زنگ در را زدم

 :جوابم را داد و گفت...ردمبه طرف مادرم رفتم و سالم ک...به سمت اتاقش رفت

به ...کندیم یو او هم ابراز ناراحت کنمیم فیتعر شیمن هم برا...يدیرس رید یچ يبرا یکن فیمنتظرم تعر-

که به گمانم از من  رومیو به طرف اتاق آرسام م شومیلباس از اتاقم خارج م ضیو پس از تعو رومیسمت اتاقم م

 زیم يرو...شومیو داخل م کشمیم نییپارا  رهیپس دست گ...شنومینم یپاسخ یول زنمیدر م...ناراحت شده یلیخ

چرا با من ...دهدینم یجواب...حالتون خوبه؟...سالم خان داداش: میگویو م رومیبه طرفش م...کارش نشسته بود

کنم تو هم اگه دوستت  کاریخب چ یول...دونمیم...یهست یاز دسته من عصبان...دهدینم یجواب...؟یزنیحرف نم

بگو اشتباه  کنمیاگه اشتباه م...يکردیو همه رو فراموش م يشدیم وله رشیز زدیم نیچشمت ماش يلوج

 :دهدیجواب م...یکنیم
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 :میگویم...فتاد؟یبراش ن يبد رش؟اتفاقهیزد ز نیکدوم دوستت ماش...سیشده بود آرتم یچ-

بود که دکتر  دهیفقط پاش شکسته و سرشم ضربه د...رشیزد ز نیماش...شدیرد م ابونیمارال بود داشت از خ-

بهت  عیمنم سر...شهیکردکه حاج خانوم نگران م يادآوریخوده مارال که بهوش اومد بهم ...گفت حالش خوبه

 ...زنگ زدم

که  يطور...خبر تصادف مارال نشان دهد دنیرا پس از شن دیعکس العمل شد نیواقعا انتظار نداشتم آرسام ا من

موضوع را  کیو فقط  دانمینم يزیمن چ...میبرو دنشیکه به د کردیمارال مرخص شده وادارم م گفتمیاگر نم

 ...شودینگران م ستنده زیعز شیکه برا یکسان ياست که انسان فقط برا نیآن هم ا دانمیخوب م

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

 یبه کالس م یبیماه را به شکل عج کی نیو مارال تمام ا...از تصادف مارال گذردیم یماه کی حدودا

از خانه خارج  دادیمادرش اجازه نم...تنها راه خارج شدن از خانه فقط دانشگاه است گفتیبود اما م بیعج...آمد

را  شیگچ پا روزیمارال د...کجا؟ تمارال پر جنب و جوش کجا و استراح یول...استراحت کند دیبا گفتیم...شود

کرد و گفت اگر مادرت اجازه  یولخرج یحت...اتفاق همه را به شام دعوت کرده نیا باز کرد و امروز به مناسبت

اصرار کرده  یلیکه به مادرت خ اریاون پسره رو ب یکرد فقط در صورت دیو تاک...ایبا برادرت ب ییایتنها ب دهدینم

 یبه مادرم گفتم مارال مهمان عایسر...راه را انتخاب کرده بودم نیو من راحت تر...باشه دهو اونم اجازه ندا یباش

اجازه را  یمعمول یلیو مادرم خ...اجازه هست برم...داده بخاطر باز شدن گچ پاش و منو آرسام رو هم دعوت کرده

قبول کرد و برخالف  عیسر...میمارال دعوت يشام از سو کیهم به آرسام گفتم که به  یو وقت...صادر کرده بود

 رونیو تا االن که ساعت شش شده است از اتاقش ب...که چه بپوشد کردهیفکر م نیمن از صبح داشته به ا

بود و جذب  رهیت یآب شیپالتو...اورمیدر م یبه رنگ آب ییپالتو میاز کمد لباس ها...رومیبه سمت اتاقم م...امدهین

که  ییبایزهم برداشتم به همراه شال  يدیشلوار کتون سف...بود میها انوز يباال یاش تا کم يتن بود و بلند

 یلیبلندم را از باال خ يرفتم و موها نهیلباسها به طرف آ دنیپس از پوش...یآب يبود با رگه ها دیرنگش سف

رژ از  يفراوان و رژ گونه و به جا ملیکرم پودر زدم با ر یکم...جمع کردم پسیاش را باکل یو باق...سفت بستم

ربع به هفت را  کیبه ساعت نگاه کردم که ...شالم را سرم کردم و از اتاق خارج شدم...برق لب استفاده کردم

به او نگاه ...فرما شدند فیتا آقا افتخار دادند و تشر ستادمیا قهیو چند دق...آرسام را بلند صدا زدم ...دادینشان م

 یلیکاپشن چرم خ کی دویسف رهنیبا پ...یشلواره کتون مشک...درابر يآقا نیچه کرده بود ا...زدم یکردم و سوت
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او ..آرسام با من فرق داشت يچهره ...شده بود بایز اریو بس...اش را به طرف باال زده بود يقهوه ا يموها...بایز

 :به او گفتم...اش یمخصوصا چشمانه عسل...مادرم بود هیشب شتریب

و  کندیم ییبایو بعد اخم ز خندندیم...؟يریرو به کار بگ يا چارهیب چه خبر شده؟امشب قراره مخ کدوم دختره-

 :دیگویم

 :میگویو م کنمیم یبه او نگاه...؟یخوب شدم آرت-

 پوشمیرا م میبوت ها مین...رودیم رونیو به سمت ب کندیلب حواله ام م ریز یبد جنس...يقابل تحمل شد یییییا-

تا  نجایاز ا...شومیو من هم سوار م...شودیصندوق دارش م دیسف شیو ش ستیدو نیسوار ماش...رومیو دنبالش م

 شهیمثله هم...میتا به موقع برس میکرد حرکتزودتر  یاست و ماهم کم ادیکه مارال نام برد راه ز یآن رستوران

 يها یژگیو و قیبحثش هم سره عال نیشتریب میبه جرات بگو توانمیحرف زد و م توانستیدر راه آرسام تا م

 ینگاه نیبعد از پارك کردن ماش...و مجبور شدم به او تشر بزنم گرفتیکه سرم داشت درد م ییتا جا...مارال بود

 ییبایرستوران ز...میبه طرف داخل رستوران رفت...میدیرس رید يا قهیشم ده دق وجهبه ساعت انداختم و مت

 يرستوران همراه با تخت ها یسنت يابه فض...و آرامش دهنده بایز..بود نیمناسب هم يکلمه  يآر...بود

به طرف ... بزرگ نشسته بود ياز تخت ها یکی يرو گریکه همراه چند تن د دمیمارال را د...نگاه کردم شیبایز

مارال رو .. تخت رفتم و کناره آرسام نشستم يو به باال میرا در آورد مانیکفش ها...میو سالم کرد میآن ها رفت

چه  نمیبب نکهیا ياما نه برا...سرم را برگرداندم...دمیرا شن یسالم کس يبود که صدا موقع نیهم...بود میبه رو

 یاست در جمع یفقط کاف...شناسمشیمن م...نمشیتر بب ودکه بتوانم ز نیا يسالم کرده بلکه فقط برا یکس

کنارم را  یخال يجا قایدر کمال تعجب دق...کنمیاست اما او را حس م بیعج...کند که من هستم دایحضور پ

 نیگفتم و به ا یممنون!...س؟یآرتم یخوب:کرد و گفت لیمتما یسرش را به طرفم کم...نشستن انتخاب کرد يبرا

 يهم رفته دوازده نفر يرو...جمع شلوغ شده بود...هستم یخال سیاو آرتم يبرا هنوزمفکر کردم که من 

 يزید دیبه دستور مارال همه با...برود هوا يکل رستوران رو نکهیا يبود برا یها کاف نیهم یول...میبود

که کال  یمن ردو اصال هم فکر نک دیبخور يزیآوردمتان تا د یمارال گفته بود که به رستوران سنت...خوردندیم

به ...درست نکرده بود يزیمتنفر بود و مادرم هرگز د يزیپدرم از د...چه کار کنم دیبخورم با يزید ستمیبلد ن

خوردن  يتجربه  ایبود برد دایطور که پ نیا...کردینگاه کردم که غرق خوردن بود و مدام با مارال صحبت م ایبرد

 دهیدستم هنوز به ظرف نرس یو دستم را به طرفش بردم ول...کردمبه ظرفم نگاه  يدیبا نا ام...را داشت يزید

و سرم را به  دمیترس...بدنم یناگهان عالوه بر تعجب و گرم شدن...دستم قرار گرفت يرو ایبود که دست برد
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که  یبرگشتم و در حال ایبه طرف برد ستیحواسش به ما ن یکه مطمئن شدم کس یوقت...برگرداندم هیطرف بق

 میدستش به طرف ظرف غذا...انداختم نییو سرم را پا دمیکش رونیدستش ب ریدستم را از ز کردمینگاهش م

ممکن بود دستتون ...داغه نیا:گفت کردیخوردن م يآن را آماده  کهیآن را بلند کرد و در حال یرفت و با دستمال

 :زد و ادامه داد يلبخند... بسوزه

 :انداختم و گفتم نییسرم را پا...د؟ینخورد يزیتا حاال د-

 :گفت...کنهیحاج خانوم درست نم نیپدرم دوست نداره واسه هم...نه نخوردم-

و دست از کار ...دیشیعاشقش م دیمطمئنم اگه بخور..نداره بیع...دیز خوردنش محروم بوداوه پس تا االن ا-

همه ...ایو هم برد يزیهم د...بود یبود عال یشب خوب...شروع به خوردن کردم هیراحت مثل بق یلیو من خ دیکش

 شانیتماشاو من هم داشتم  دادندیبا هم دست م یو با خنده و شوخ کردندیم یداشتند از هم خداحافظ

 :گفت...به طرفم آمد ایکه برد...کردمیم

 :گفتم يهمراه با ذوق کودکانه ا...خوب بود؟ يزیخوش گذشت بهتون؟د-

 :و گفت دیخند...واقعا خوش گذشت...بود یآره عال-

 انیبه م عیسر...بگم خواستمیم يزیچ هیخانم من  سیراستش آرتم...خوشحالم که بهتون خوش گذشته-

 :و گفتم دمیحرفش پر

 :زد و گفت يلبخند...دییبفرما-

 ییصحبت ها يسر هیکه من  میباهم بزار يقرار هی دیگفتم اگه اجازه بد...ازتون دارم یخواهش هیراستش -

 :ناباورانه تکرار کردم...حتما زده بشه دیکه با...باهاتون دارم 

 :گفت ...قرار؟-

حرف راه  نیو بعد از گفتن ا...دیدرخواستمو رد نکن مکنیخواهش م...دیایکجا ب گمیم زنمیآره بهتون زنگ م-

مرا از کجا آورده؟و با  يکه او شماره  کردمیفکر م نیو من تمام مدت به ا...گرفت و رفت شیبرگشت را در پ

 يقراره بکدفعه ا نیاز ا... ترسمیم يآر...ترسمیم کنمیمن اعتراف م...ترس تمام بدنم را در بر گرفت ریتاخ یکم

 تیتمام طول راه ساکت بودم و هرچه آرسام تالش کرد که مرا به حرف وادارد نتوانست و در نها...ترسمیم

 يکه متوجه  مینتوانستم به آرسام بگو یکه حت ییتا جا...میدیسنگن به خانه رس یو با سکوت...سکوت کرد

 ...با مارال شده ام بتیرفتاره عج

********************* 
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او  دانمیهنوز هم نم...را از دست بدهم ایاز جانب برد یام داده بودم مبادا که تماس یحواسم را به گوش تمام

 یلیدل یول...بود نهیمارال تنها گز...اما حدسش آنچنان سخت هم نبود...من را از کجا آورده یگوش يشماره 

حاج خانوم به  يبا صدا...دیشا يآر...برداشته اش یاز گوش یپنهان دیشا...من را به او بدهد يندارد مارال شماره 

 میآ یخودم م

 ؟پاشویستیپشت پنجره با يخوایم یتا ک...کنمیساعته دارم صدات م کی...مادر حواست کجاست؟ سیآرتم-

 ...تو هم برو...بخوابم رمیمنم دارم م...وقته پدرت و برادرت خوابن رید..گهید

 چیه ایاز جانب برد...امینه زنگ و نه پ...شومیاتاقم روان م يحرف به سو نیا یو در پ...رمیچشم مادر االن م-

به سمت تختم ...قدر زشت شده نیا میاست عدد دو برا بیو عج کنمیبه ساعت نگاه م...نکردم افتیکدام را در

صبح با سر و ...بردیکه خوابم م کشدینم یطولو  کشمیام را در دست گرفته ام دراز م یکه گوش یو در حال رومیم

قدر  نیسابقه نداشت ا...ساعت ده صبح بود...کنمیبه ساعت نگاه م...شومیم داریمادرم از خواب ب يصدا

را  میراحت کارها الیپس با خ...امروز کالس ندارم...رسمیبه خودم م یو کم شومیبلند م میاز جا...بخوابم

ناهار به حاج خانوم  ي هیو در ته رومیبه آشپز خانه م...ستین يخبر...کنمیام را که باز هم نگاه م یگوش...کردم

پدر هم که طبق معمول سر کار ...مییو من و مادرم تنها دیآ یناهار خانه نم يامروز آرسام برا...کنمیکمک م

از  شتریب دیشا...نمیبیماما من او را ن...دارد یخوب یکار و کاسب...دارد یفرش فروش يدهنه مغازه  کیپدرم ...است

انگار بود و نبود من ...ندارد به گمانم یاو هم اعتراض...نمشیخودم نخواستم بب...دمشیچند ماه است که ند

 یو شب ها هم بعد از خواب من به خانه م رودیم رونیمن ب يداریصبح قبل از ب...ستیچندان مهم ن شیبرا

عشق و دوست داشتن  يبرا گذاردیکه به پدر م یهمه احترام نیدانم اینم...دوست دارد اریمادرم اما او را بس...دیآ

اما ...رومیور م میبا دفتر کتاب ها یکم...نمینشیم زیپشت م.  رومیبعد از ناهار به اتاقم م...اجبار ياز رو ای...است

 هیشب شتریب...ستین ایهست  دانمیدفتر خاطرات نم...دارمیدفتر خاطراتم را بر م...ستین شیاصال حواسم سر جا

 ...سمینویرا م میبعد يو سر فصل نوشته  لغزانمیقلم م"...زنمیم يبخندل...دفتر پر از دل نوشته است کی

دلشوره ها و ترس  يدر ال به ال...گذردیم قیعم یهر بار افتادن در پرتگاه یو به سخت دیآ یلحظه ها که م نیا

 ...میها

 ...ام ستادهیپرتگاه ا لب

 ...يریگیدستم را نم دانمیم

 ...خداوند يمحض رضا فقط
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 "...نکن پرتم

را باز  امیبا عجله پ...ناشناس است ياز شماره ا...دارمیرا بر م یو گوش بندمیام دفتر را م یگوش امیپ يصدا با

 :خوانمیو متنش را م کنمیم

تون  ادهیکه اون شب پ ییدادم که بگم امروز بعد از ظهر ساعت شش همون جا امیپ...هستم ایمن برد...سالم-

 ...دارم یکاره مهم..دیایو ب...دیآماده باش کنمیاهش مخو...دنبالتون امیکردم م

عدد ...کنمیبه ساعت نگاه م...آماده بودم که بروم شبیمن از همان د یول...از من خواهش کرده بود که بروم او

نه اشتباه ...دیخر رومیم میگویمثال م...روم رونیب يبه چه بهانه ا دیهنوز وقت دارم اما با...دهدیسه را نشان م

خب ...کردم دیخر شیپ يدو هفته  نیهمبه چه مناسبت من  دیتازه خر ستین دیاست االن که وقت خر

باره  نیکه ا یرفت يرو ادهیبه پ یکه تو ک زنمیم بیبه خودم نه یول...رومیم يرو ادهیبه پ میگویم...میگویم

چرا اتفاقا به ورزش عالقه دارم و هر هفته با آرسام به کوه ...تا به حال ورزش نکردم نکهینه ا...دومت باشد

و  رفتمیجودو م ياز سوم دبستان بود به گمانم به کالس ها رفتمیکه دانشگاه نم یقتو من قبال تا و...میرویم

 ...درست است نیا دمیفهم...رفتن رونیب يبهانه ...آه اصال حواسم پرت شد...کار مهارت دارم نیدر ا اریبس

 کنمیو فکر م میآ یم رونیاز خانه ب...و من آماده دم در خانه مان هستم...شش شده گرید کنمیرا نگاه م ساعت

اش حاال در کتابخانه قرار است  کدانهیدختر  کندیحاج خانوم که گمان م چارهیب...است یخوب يکه کتابخانه جا

صورت چه  نیا ریبه حاج خانوم اما خب در غ میندارم دروغ بگو دوست...رسدیزود م یلیکند و خ هیته یکتاب

علت که از من  نیبروم فقط به ا بهیغر يپسر داریممکن بود حاج خانم قبول کند من به د ریغ کردم؟یم

با عجله  دمیرا که د نشیماش...گفته بود ایکه برد نمیمب ییخود را در همان جا گردانمیچشم که م...خواهش کرده

زد و  يلبخند...را برگرداندم طرفش و سالم کردم میرو...جلو نشستم یو صندل دمدر را باز کر...به سمتش رفتم

به  نیشدن از ماش ادهیو بعد از پ...نگه داشت یشاپ یبعد در مقابل کاف ي قهیده دق...و حرکت کرد...جوابم را داد

سفارش دو  خودش...نشستم یوقت...خودش هم پشت سرم آمد کرد و تمیباال هدا يبه سمت طبقه ...میداخل رفت

تازه وقت کردم به ...نکردم چون همانند او قهوه را دوست داشتم یمخالفت...یشکالت کیفنجان قهوه داد با ک

داشت با رنگ  يصند نییپا...روشن تر بود نییپا یبود ول کیتار یشاب کم یکاف نیا يفضا...اطراف نگاه کنم

 ایبرد...بودند یخوب یراحت يمبل ها..مبل داشت با رنگ قرمز..دارد نییهم به پا یخوب دهیباال که د نیاما ا...قرمز

آزارم  اریسکوت بس نیبود اما ا بیعج...سکوت را شکست...سفارش را که آوردند...نشسته بود میروبه رو

 :شکسته شد ایبرد يکه با صدا...دادیم
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اصال خوشم  ینیراستش از مقدمه چ...نیاومد نجایو به ا دیردمن واقعا ممنونم که درخواستمو قبول ک-

ندارم و  يا هینظر چیاما واقعا نسبت به عکس العمل شما ه...رك و پوست کنده حرفم رو بزنم خوادیدلم م...ادینم

 یوقت...تولد مارال یمهمون يروز تو ناو...بزار از اول برات بگم سیآرتم...کنهیمن مشکل م يکارو برا نیهم

 ...کندیمکث م یکم...کردمینگاه رو حس م هیمدام ...ارد شدمو

 :دهدیخنده دارد ادامه م يکه رگه ها یبا لحن...کنمیو سرخ شدن صورتم رو حس م...ندازمیم نییرا پا سرم

 کردمیکه فکر م يزیعکس العملت از چ یاومدم طرفت ول...کردم دایرو پ بیاون نگاه عج نکهیگشتم تا ا-

تو من رو ...حسم بود انیب يکلمه برا نیبهتر يآره کنجکاو..کنجکاو بودم يراستش رو بخوا...متفاوت تر بود

اشتباهه که ...گرفتیدر بر م وسراسر وجودم ر یحس آرامش کردمیچشمات رو که نگاه م...يواقعا کنجکاو کرد

 داینگاهه تو پ يآرامشو تو ،یبار اون هم به سخت نیمن اول...کرد دایپ شهیآرامش رو راحت م گنیم

من تا حاال حرکاته ...ومدیکه حرص خودم در م شدمیم قیحرکاتت اونقدر دق يهمه  يبود اما تو بیعج...کردم

همون برخورد اول حس  يتو نویا...یاما تو فرق داشت...نظر نگرفته بودم ریز يطور نیرو ا يدختر چیه

قدر مارال رو  نیا ارمیسر در ب تیزندگ زهیاز همه چ نکهیا يکه باعث بشه برا يقدر متفاوت بود نیا...کردم

تو رو  قیعم یناراحت یوقت...بمارستان ياون روز تو...هیکنم که بهم مشکوك بشه و بفهمه دردم چ چیسوال پ

دوست  هیبود که خوشحال بودم که دختر خاله ام  نیا شیاول...همزمان و حس متفاوت داشتم دمیمارال د يبرا

هم از دستم بر  يکار چیه دونستمیو چون م...تو ناراحت بودم یبود که از ناراحت نیهم ا شیو دومخوب داره 

هرگز اون لحظه برام تکرار  خورمیاما قسم م...بود یکالفگ يو اون حرکتم هم از رو...کالفه بودم ادینم

من از ...میبا هم آشنا ش شتریب کمیبدم  شنهادیبود که بهت پ نیا يبرا نجامیحاال هم اگه ا...هرگز...شهینم

فقط خواستم نظر تو رو  نمتیپس اگه بهت گفتم بب...هم مصرم ممیتصم يو تو...خانواده ات خبر دارم تیوضع

با  شتریاجازه بدن ب خوامیخونه تون و از مادرت و پدرت م میایکه همراه پدر و مادرم م یاگه موافقت کن...بدونم

حاال ...داشته باشه یکه تحت نظر خانواده ها باشه از نظر مادرت مشکل يا رابطه کنمیو فکر نم میهم آشنا بش

 ...ینظرتو بگ خوامیازت م

بود و روحم در  ایمن حاال جسمم در مقابل برد!... حرف بزنم؟ توانستمیمگر من م خواست،یاز من نظر م او

و فقط  دمیدیخود م یکیجا در نزد نیقابل لمس بود هم ریغ میرا که برا يدور يستاره ...کردیم ریآسمان ها س

من از ...بزنم که من هم دوستت دارم ادیرف خواستیدلم م...رمیبود دستم را دراز کنم تا او را در دست بگ یکاف

تو را  شیمن اما از مدت ها پ...يمن متفاوتم و باعث کنجکاو یکنیها حس م یاگر تو تازگ...قبل دوستت داشتم
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االن  نیهم گفتیبر خالف دلم که م...حاج خانوم بود يها برخالف آموزه ها نیا اما...بافتمیخود م يایدر رو

 :عقلم باز هم زبان را به کار انداخت اماخود را اعالم کن  تیرضا

 :دیگویم عیسر...فکر کنم دیبه من اجازه بد-

فقط ...اقدام کنم عایسرتا  دیبهم اطالع بد دیفکراتون رو کرد یوقت مونمیمن منتظر م...دیفکر کن دیالبته که با-

 یفقط وقت...فتادین یدر طول راه هم اتفاق...دیآ ینم ادمی يزیاز بعدش چ... دیفکراتونو بکن عیسر کنمیخواهش م

 :شدم دوباره گفت ادهیپ نشیاز ماش

مادرم  دمیبه خانه هم که رس...و من فقط سرم را تکان داده بودم...فکراتو بکن من منتظرم عیلطفا سر سیآرتم-

 یگوش...و به اتاقم رفتم اوردمین ریو من هم گفتم که کتاب را گ...کجاست؟ يبخر یکه خواست یپس کتاب دیپرس

اگر بفهمد به ...کینزد يکردم ستاره  ویس یشنامش را در گو...مکث کردم ایبرد يشماره  يام را برداشتم و رو

 ...کند؟یچه م میگویاو ستاره م

****** 

مدام دارم فکر  شیاز سه روز پ...کنمیم ریدر آسمان ها س کنمیحس م...عا خوشحالمواق...خوشحالم من

بلکه من از ...دارم نانیکامال اطم ممیدر تصم...نه ایرا قبول کنم  ایکه درخواست برد نیالبته نه به ا...کنمیم

جوابم  میچگونه به او بگو کنمیم کرف نیاالن مدام به ا نیفرصت خواستم،تا هم ایکه از برد يهمان لحظه ا

و به او  ستمیبا شیروبه رو توانمینم دمیبعدش د...میبه او بگو يفکر کردم که حضور نیاولش به ا!مثبت است؟

 یحت...شدم مانیباز هم پش یول...رمیگرفتم با او تماس بگ میبعد تصم...کنمیتورا قبول م شنهادیکه من پ میبگو

 نکهیاما ا...کنمیکوتاه فکر م امیپ کیحاال دارم به ...شدم مانیباز هم پش یول...افتادمها به فکر نامه  يآخر نیا

مجبورم خودم تنها ..اما مارال ندارد...امروز من دانشگاه کالس دارم...دانمیرا هم نم سمیدر متنش چه بنو

ام را به  یشکالت يا هوهق يمانتو...گذردیم ایبرد شنهادیچهار روز که از پ شودیساعت هفت شود م یوقت...بروم

 ستگاهیو به سمت ا شومیام آماده م یکول فیو ک یمشک يبا مقنعه ...پوشمیام م یهمراه شلوار کتان مشک

سرم  شهیمثل هم...ارمیدوم بر م ستگاهیرا به سمت ا میقدم ها شومیم ادهیاز اتوبوس اول که پ...رومیاتوبوس م

مرا به خود  ینیترمز ماش يکه ناگهان صدا شدمیرد م ابانیخاز  تمداش ریاتفاقات اخ یاست و حواسم هم پ نییپا

 یوقت شهیشکه شده ام و مثل هم...نگه داشته میاز پاها متریلیکمتر از چند م يبه فاصله ا قایدق نیماش...آورد

ش یها شهیش...کنمینگاه م نیبه ماش...اورمیسرم را باال م...شودیسخت م میاتفاقات برا ي هیتجز شدمیشکه م

 شودیباز م نیراننده؟در ماش ایکنم  یمعذرت خواه دیمن با دانمینم یحت...بودند و راننده مشخص نبود يدود
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اما  خوردیم شتریب ایبود که سنش به حدود چهل  یبر خالف تصورم راننده خانم...دیآ یم رونیمعاقب آن راننده ب

به گمانم او هم شکه ...کردیمن را نگاه م تگشاد شده داش یخانم با چشمان...بود کیخوب و ش یلیچهره اش خ

اما پس از چند ...بهت زده شده بود  کنمیحس م...من؟ ایکند  یاو معذرت خواه دیکه با دانستیشده بود و نم

 :گفت..دادیکه شکه بودنش را خوب نشان م یو با حالت...من شد کینزد عیبه خود آمد و سر هیثان

 :میگویو م کنمیزبان باز م...؟فتادهیبرات ن یاتفاق..حالت خوبه؟ات-

و با  شومیاز محل دور م عیحرف سر نیا یودر پ...برم دیمن عجله دارم با...فتادهیبرام ن یاتفاق...خوبم خانم-

که دارد به اتوبوس نگاه  نمیبیآن خانم را م گردانمیسرم را که به عقب بر م... رومیبود م دهیاتوبوس که تازه رس

ساعت هفت ...کنمیتصادف دور م نیو فکرم را از ا گردانمیسرم را بر م...کندیم بشیقبا چشم تع ییگو...کندیم

و به سمت  میآ یم رونیاز دانشگاه ب...از ساعت دوازده تا االن دو کالس داشتم آن هم پشت سر هم...شده است

با ...چهار روز شده قایکه دق کنمیفکر م نیو به ا نمینشیاتوبوس م ستگاهیا يها یصندل يبر رو رومیم ستگاهیا

و متعاقب آن  نمیبیرا م ایبرد نیودر کمال تعجب ماش...آورم یرا باال م ،سرمینیآن بوق ماش یترمز و در پ يصدا

بلند  یو از صندل کنمیبه دور و اطراف نگاه م...نمیبیرا م ایبرد يو چهره  دیآ یم نییکمک راننده پا ي شهیش

و  کندیو در را باز م دهدیجوابم را م...کنمیو سالم م اورمیم نییسرم را پا... رومیم ایبرد نیو به طرف ماش شومیم

 :دیگویو م...کندیپارك م يبعد در گوشه ا یاندک...ندازمیم نییسرم را پا...شومیمن هم سوار م...سوار شو یعنی نیا

من نبوده که  ندهیت خوشاجواب نکهیا ای...يهنوز فکراتو نکرد..ازت نشد يچرا خبر...چند روزه که منتظر بودم-

 :میگویم...ارت نشده يخبر

 :دیگویو م پردیحرفم م انیم...راستش من...نیراستشو بخوا-

که راحت ... راحت باش او بود زبانم نیانگار منتظر هم...من منتظرم ها...راحت باش و نظرتو بهم بگو سیآرتم-

 :شد و گفت

تا همو خوب  میمدت با هم باش هیموافقم که  یعنی...هم ندارم یمخالفت...فکر کردم شنهادتونیمن به پ-

دوشم  ياز رو ینیدارم انگار که باره سنگ یو حال کشمیم یقیحرف نفس عم نیو پس از گفتن ا...میبشناس

 ادهیکه دارد پ یدر حال ایبرد ستدیا یجلوتر م یو کم دیآ یبه حرکت در م نیناگهان ماش...برداشته شده باشد

 :دیگویم شودیم

 یجا بمون تا دو تا بستن نیبدم هم یدرست و حساب ینیریش شهیپس نم یبمون رونیب ادیز یتونیکه نم دونمیم-

در ...خود کرده شیپ يچه فکر...شد ادهیپ عیو منتظره نظره من نشد و سر چسبهیسرد م يتو هوا یبستن...ارمیب
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خوردن  یبستن شنهادیپ م،اویهست یبرف درست و حساب کیبسته و منتظره  خیها  ابانیکه از سرما خ یحال

 دیآورم و با یم یاالن بستن سیبود که آرتم یجور اطالع رسان کی نیا... که نه شنهادیالبته پ...دهدیم

 دهدیاست که هرچه را که به نظرش درست باشد انجام م نیا ایبرد يها یژگیاز و گرید یکی..خندمیم...يبخور

را به  یکی شودیم نیبزرگ وارد ماش یبا دو بستن ایبعد برد يلحظه ا...ندارد گرانیهم به نظره د يکار چیو ه

هم  ایبرد...کنمیو شروع به خوردن آن م...رمیو از دستش مگ کنمیو من هم دستم را دراز م ردیگیسمت من م

 :دیگویو م خوردیم

 : میگویو م خندمیم...س؟یچطور بود آرتم-

 :دیگویم...بود که داشتم يواقعا همان تصور نیو ا...بچسبه نقدریزمستون ا يتو یبستن کردمیفکر نم چیه-

و حرکت  ندازدیم رونیاش را که حاال تمام شده بود ب یو ظرف بستن خنددیم... هیزمستون عال يتو یآره بستن-

دادم ساکت  حیبه روبه رو زل زده بود و من هم ترج قیعم يفقط با لبخند زدینم یدر طول راه حرف...کندیم

 :خم شدم و گفتم یو کم تمبرگش...شدم ادهیپ نینگه داشت و من هم از ماش یقبل يهمان جا...باشم

 :دیگویو م زندیم بایز يلبخند...دیمراقب خودتون باش...خداحافظ-

را  نشیحرکت ماش يو صدا...رمیگیم شیو راه خانه را در پ گردمیبرم...خداحافظ...تو هم مراقب خودت باش-

شام به مادرم کمک  زیم دنیدر چ میو پس از عوض کردن لباس ها رومیفراوان به خانه م يبا شاد...نومشیم

 :دیگویمادر م...کنمیم

مگر قرار است پدر با ما  کنمیو فکر م...دهمیسرم را تکان م...انیتا بابات و آرسام هم ب میصبر کن کمی سیآرتم-

اما ...میشام را بخور میشویو ما مجبور م رسدیم ریالبد باز هم د میگویو با خود م زنمیم يشام بخورد؟پوزخند

به همراه آرسام ومن بعد از شش ماه پدرم را  بودندبه نه مانده خانه  قهیدق ستیبرخالف تصورم ب...دینرس رید

به  یشام و بعد از آن وقت زیتمام مدت بر م...بودم دهید شیعوض نشده بود همان بود که شش ماه پ...دمید

خوشحال  ایبرد...دیخندیو م گفتیپدر م...دمیکامل د يخود را در خانواده ا...دم کردم و بردم يدرخواست مادر چا

 یو حرف...بودم بایز يصحنه  نیمن هم تمام مدت غرق ا...کردیپر عشق به پدر نگاه م يلبخند ابود و مادر ب

شده بود از درس و دانشگاهم سوال  بیپدرم عح...پدر مخاطب قرار گرفتم ياز سو نکهیتا ا زدمینم

از ...دادم حیکامال توض شیبرا...شده بودم بیمن هم عح...بودم انجام دهد دهیوقت ند چیکه ه يکار...کردیم

من پر حرف شده ...دادیگوش م بایز يو پدر هم با لبخند... یاز بهرام...از مارال..ها یهمکالس...استادان

بودم که سره صحبتم باز شده بود و از  افتهیدو گوش مشتاق  ییاما امشب گو زدمیهمه حرف نم نیقبال ا...بودم
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با ...بر گونه اش کاشتم يگفتم و بوسه ا ریشب بخ رآخر شب بود که به ماد...و همه کس حرف زدم  زیهمه چ

و ...گفتم يریمن هم شب بخ..بر گونه ام کاشت يو بوسه ا دیبه پدرم نگاه کردم که من را در آغوش کش دیترد

بودنش را دوست  بیعج نیاما ا...کندیرفتار م بیفکر کردم که پدر را چه شده که عج نیبه ا قیعم يبا لبخند

 یداشت پشت سر هم م میاتفاقات خوب زندگ يهمه ...نمودیتر م بایپر نورتر و ز نخانه ما...داشتم

هستم که همه در آن  يمرا بس بود که در خانه ا نیخواستم؟همیمگر من چه از خدا م...پدر...ایبرد...افتاد

خوشحال تر شدم ...من خوشبخت بودم و خوشحال...دمیدیم میاهایرا دارم که مدت ها در رو يمرد...خوشحالند

 ...دمیفرستاده بود د میبرا ایرا که بر یامیکه پ یوقت

از شوق حضورت بهار را  یبرف زمستانبرف نام تو را زمزمه خواهم کرد تا  يدر گوش دانه ها دیآ یدارد برف م"

به پنجره ...دانستمیهم م گفتیاگر نم...دیآ یزود م دانستمیم..."...زود یلیخ...سیآرتم میایزود م یلیخ"لمس کند

من ...انتخاب کرده دنیبار يرا برا یچه روز خوب البرف زمستان امس نیاول...دیآ یبرف م...کنمیاتاقم نگاه م ي

 ...خوشحالم ایدن يها یتمام خوش یامروز به اندازه

******** 

شدم و آخم را در گلو خفه  تمیکه متوجه موقع میبلند بگو یگرفت آمدم آخ میکه مارال از پهلو یشگونین با

 :لب با حرص گفتم ریآن ز يبجا...کردم

 :جواب داد!...؟يریگیم شگونیدم به دم ن یاععع چته مارال ه-

از  دیهان؟من با یگیبه من نم يزاریمن قول و قرار م يبا پسر خاله  یشکیخجالت نم...کمتم هست شگونین-

خجالت  يریکبیا يدوستم؟اع اع اع دختره  يخواستگار رهیزبون مادرم بفهمم که پسر خاله ام امشب داره م

 :میگویو آرام م زنمیم يلبخند...؟يریگیم شگونیچرا ن گهیتازه هم م کشهینم

 یبهت بگم ول خواستمیم...بهش جواب مثبت دادم شیدوشب پ نیراستش من هم...شد ییهوی زیآخه همه چ-

صحبت ... يدیکه االن فهم نهیمهم ا...گهیحاال ناراحت نباش از دستم د...زود اقدام کرد راستش وقت نشد یلیخ

 ...:که پدرم را مخاطب قرار داده بود شودیقطع م ایپدر برد يبا مارال با صدا میها

نبود ان  یبا هم آشنا بشن تا اگه مشکل شتریب کمیدو تا جوون  نیا دیندار یاگه شما هم مشکل یانسلط يآقا-

 :دیگویو م دهدیتکان م يپدرم سر...میکارها باش هیشاءاهللا به فکر مراسم و بق

 يجار نشونیب یتیمحرم هیباشه بهتره که  یاگه دخترم راض یآشنا بشن ول شتریندارم تا با هم ب یمن مشکل-

چندان هم سخت  ،ییحرف از پدرم،حاج آقا منصور موال نیا ینیب شیپ...میخدا هم شرمنده نش شیبشه تا پ
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اعالم کردم و پدر  تمویبه مادرم رضا رمن با عالمت س...حرف را بزند نیمنتظر بودم هم قایدق میبهتره بگو...نبود

 يمد...داشت یجو گندم ياه ساله بود که موهاحدود پنج يمرد ایپدر برد...کردند تیهم اعالم رضا ایو مادر برد

با نگاه ...به او رفته بود ایبرد يبود که به گمانم رنگ چشم ها بایز یزن زیمادرش ن...پوش و قابل احترام کیش

عالوه بر ...او بود یو مهربان یکه نشان از خوب کردمیحس م یمیمهر و محبت عظ درشما يکردن به چشم ها

 گفتیم ایطور که برد نیآنجا زن و دو فرزند داشت ا...کردیم یداشتند که در خارج زندگ گرید يآنها پسر ایبرد

 يبا اجازه ...وداز همان شهر شد در آنجا ماندگار شده ب يعاشق دختر یوقت یرفته بود ول لیتحص يآنجا برا

آب  یو به سادگ...شش ماهه خواند تیمحرم ي غهیص کی نمانیکنارم قرار گرفت و پدرم خودش ب ایپدرم برد

مارال هم مرا در آغوش ...کردند یخداحافظ گریکدیکه تمام شد همه از  یمهمان... ایخوردن من شدم زنه برد

 :که اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت یو در حال دیکش

زدم و او  يلبخند...تنها خواهرم نشه یوقت باعث ناراحت چیه ایکه برد نهیواقعا برات خوشحالم و آرزوم ا یآرت-

و باعث شد خنده ...کرد و رفت یخداحافظ یمعمول یلینظر خانواده ها خ ریهم ز ایبرد...دمیرا سفت در آغوش کش

را جمع  زیم يرو لیمن هم وسا...در آشپز خانه بود مادرم...بودند شانیآرسام و پدر در اتاق ها...دیایبر لبانم ب يا

 :نشاند و گفت زیم يه تمام شد دستم را گرفت و رومادرم کارش ک... کردم و به آشپز خانه رفتم

حواست به ...بوده یخوند چ نتونیرو ب تیمحرم نیا نکهیهدفش از ا یدونیو م یشناسیدخترم حتما پدرتو م-

داشت  یکه خواه يخواستگار نیاز چند یکیفقط  ایآقا برد نیفکر کن ممکنه ا نیباشه و به ا ندهیآ

 :تکان دادم و گفتم نییسرم را به باال و پا...؟یشیمنظورم رو که متوجه م...باشه

 :مادرم ادامه داد...بله مادر متوجه منظورتون هستم-

 ایو از دن يریغم بغل بگ يزانو يدیموقع باهاش به تفاهم نرس هیاگر  نمینب...سیمراقب احساست باش آرتم-

 :میگویو م زنمیم يلبخند...یزده بش

 :دیگویو م زندیم یلبخنده کم رنگ...کنم کاریچ دیبا دونمیم من...مراقب هستم...دینگران نباش-

 ...سیآرتم دوارمیام...دوارمیام-

مثل ...ایاز جانب برد یامیباز هم پ...کنمیوصحفه اش را باز م رمیگیام را در دست م یو گوش رومیاتاقم م به

 ...کنمیرا باز م امیو پ زنمیم يلبخند...ازدهیساعت  قایو شب قبلتر، دق شیو شبه پ شبید

 ...رسدیاست که هر لحظه به مشامم م ياحساس مهربان تو عطر"

 "تر از فرداها بایو تو ز باستیفردا ز نمینازن
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************* 

به  یول...همراه آرسام...من قبال هم به آنجارفته بودم...میبه توچال برو یمارال قرار است فردا همگ شنهادیپ به

 ایمن قرار است با برد نکهیدوستان مارال هستند و هم ا نکهیچون هم ا...وش بگذردخ شتریدفعه ب نیگمانم ا

 توانمیم یمن به سخت...دروغ چرا...به خانه مان آمدند میعمو يمنتظرانه خانواده  ریاقدام غ کیامشب در ...باشم

با او  یدرست يرابطه از همان اول هم ...قابل تحمل است ریغ میمخصوصا رفتاره پسر عمو...آنها را تحمل کنم

بگذارد  میتنها يبود آرسام لحظه ا یفقط کاف...بردیکردن لذت م تیاذ نیو از ا کردیم تمیاذ یاز کودک...نداشتم

راجع به او نداشتم  يراستش نظر...خوبه خوب هم که نه...خوب بود اما میدختر عمو...کردنم بپردازد تیتا او به اذ

من هم او را درست ...ندارد يکس کار چیو به کاره ه...سرش در کاره خودش است شهیهم...وندارم

با مادرم خصمانه  رشمتوجه شدم رفتا...دمیکه فرق رفتار ها را فهم یاز همان وقت میزن عمو...شناسمینم

هم نتوانستم  هنوز... دوست بودند گریکدیکه نوجوان بودند با  یبودم آنها وقت دهیطور که شن نیا نکهیبا ا...است

شدن به او وجود  کینزد يبرا یگونه راه چیاست که ه يمرده مستبد میعمو...رفتاره آنان را درك کنم

است پدر را از هر  یاما مدت...واقعا بود دیو راستش را بخواه اوست هیکه رفتاره پدرم شب کردمیقبال حس م...ندارد

و  رومیمهمانان م يرا آماده کردم به سو يچا...واقعا خوشحالم هیقض نیو از ا...کنمیتر حس م کینزد یکینزد

نگاه  ونیبه کتا...با پدرم میعمو...میمادرم با زن عمو...زندیحرف م اریآرسام دارد با کام...کنمیبه همه تعارف م

از ...کشمیم یحوصلگ یب ياز رو ینفس...کندیم ياش است و دارد با دقت با آن کار یسرش در گوش...کنمیم

 :دمیپرس...سر صحبت را باز کنم خواستمیمثال م...نمینشیو کنارش م رومیم ونیکتا يبه سو يناچار

 :کرد و با مکث جواب داد یبرگشت و به من نگاه...ون؟یکتا یکنیم کاریچ يدار-

 :میگویم...کنمیم یرو برس قیتحق هینامه ام  انیدارم راجع به موضوع پا-

 :دیگویم...يوفتادینامه م انیفکر کنم به فکر پا گهیساله د دیبا...مگه درست تموم شده-

 يلبخند...نامه ام باشم انیپا لیبه فکر تحو دیبا گهیاالنم د...واحد برداشتم شتریاما من هر ترم ب...آره خب-

 :میگویم.  زنمیم

ز خانه را کردند در که آنها قصد خروج ا یسوال باعث شد تا زمان نیو ا...ه؟ینامه ات چ انیخب حاال موضوع پا-

بود و تمام مدت راجع به  یرشته اش دندان پزشک...اوردینامه اش صحبت بکند و عمال سرم را درد ب انیمورد پا

هم  ونیو باعث شد من بفهمم که کتا...کند صحبت کرد یطراح خواهدیکه م نینو یدندان مصنوع يسر کی

تصورم پر  نیو امروز ا کردمیتصور م نیشتیبه مانند ان ياو را در مقابل مرد شهیهم...ستین میبرا یصحبت خوب
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ام را  یخواب رفتند به اتاقم رفتم و گوش يشب که همه برا...اعجوبه است ونیقطعا کتا...رنگ تر شد

 :با او تماس گرفتم و بعد از خوردن بوق اول جواب داد...داشتم ایرددو تماس از دست رفته از ب...برداشتم

 :دهمیجوابش را م!...دختر؟ ییکجا..سیآرتم...الو-

 :دیگویم...منم بهت زنگ زدم...يتماس گرفته بود دمیاالن د...خونه ام ...جا هستم نیهم-

 :میگویم...؟یکنیم کاریچه خبر؟چ...طور بهت زنگ زده بودم نیهم-

نبودن  سر و ته یب نمیالبته همچ...سر وته دختر عموم گوش دادم یب يسرم رفت از بس به حرفا ایاوف برد-

ان که بخوام  یچ یدندون مصنوع يمواد سازنده  دونمیآخه من چه م... اوردمیراستش من ازشون سر در نم...

قدر  نیا...ارمیساختمون سر در م ينبود بهش بگه بابا من فقط از مواد سازنده  یکی...راجع بهش نظر هم بدم

نام ام بسازم برات حرف بزنم؟نه  انیکه قراره واسه پا ینیگفتم خوبه منم از آجره نو...لجم گرفته بود که نگو

 یحالم از هرچ گهیو دندون حرف زد که د یقدر راجع به دندون مصنوع نیخالصه ا...خوب بود به نظرت؟

 :دیگوی؟میستی؟نیهست...ـــــــایبرد...خورهیدندونه بهم م

 :میگویمشکوك م...هستم ادامه بده-

 :دیگویم...رو ادامه بدم؟ یچ-

 :میگویبا حرص م...يبساز نیآجره نو هینامه ات  انیقراره واسه پا نکهیا-

 :دیگویم ای؟برديمن گوش داد يتو اصال به حرفا ایبرد-

 :دیگویم...گفتمیم یبگو داشتم چ یگیاگه راست م میگویه؟میچه حرف نیاع ا...معلومه که گوش دادم-

 :میگویم...حرفاتو بزنم؟ يهمه -

 :دیگویم طنتیبا ش...حاال نه همه شو خالصه شو بگو-

 :میگویحواس م یب...؟یکن ییراهنما هی شهیخانم اجازه م-

 نیبعد از ا... کنن هیشاگرده تنبل و حواس پرت رو تنب نیا انیب نتیوالد گمیزود بگو وگرنه م شهیمعلومه که نم-

 خواستیم یوقت...میبچه ها شده بود هیشب...به هوا رفت و من هم خنده ام گرفت ایبرد يخنده  کیحرف شل

 :تلفن را قطع کند گفتم

 :او هم گفت...يمونده به حرفام گوش نداد ادمیباشه که  ادتی یول-

 :میگویم...بهت زنگ زدم یرفت بهت بگم واسه چ ادمیمن من  يباشه که از بس حرف زد ادتیتو هم -

 :دیگوی؟میداشت کارمیچ گهیاععع بگو د-
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 :میگویم...دنبالت امیفردا ساعت هشت آماده باش م-

 ایهر شب برد امیو منتظر پ...کنمیام را قطع م یگوش یبعد از خداحافظ...خداحافظ..باشه منتظرتم-

ام آن را  یگوش امیپ يبا صدا...او مرا بد عادت کرده...است ایخوده برد ریتقص یول...بد عادت شدم دانمیم...شومیم

 ...کنمیباز م

 ".چتر مرا مهمان کن یابر، دل ب دنیبار يفست باران است، دل من تشنه ن"

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

او را از خواب  یوقت...و به سراغ آرسام رفتم...بلند شدم میاز جا عیسر...شدم داریاز خواب ب يادیز جانیبا ه صبح

و کاپشن پرم را هم  دمیرا پوش دمیسف يبار مانتو نیا...و شروع به آماده شدن کردم...به اتاقم رفتم...دارکردمیب

را بستم شال قرمزم را سر  میموها نکهیو بعد از ا دمیپوش مرا ه دمیشلوار کتان سف...که قرمز بود کنار گذاشتم

 شدیزمستان م یاما وقت دانمینم...فراوان ملیو ر...رژ لب زدم یکم...فتدیکه از سرم ن...و آن را سفت بستم...کردم

هم من  دیشا ای..نمودیتر م بایبود اما در زمستان ز دیپوستم کال سف...شدیتر م دیسف يگریت دپوستم از هر وق

 فیآنها را در ک تیو در نها...ام گشتم یپشم يبلند شدم و دنبال جوراب ها نهیآ ياز جلو...کردمیتصور م نگونهیا

و آرسام  رومیم رونیو از اتاق ب کنمیم میآنها را پا عیسر...چگونه به آنجا رفته بودند ستین ادمی...افتمیام  یمیقد

 رونیبه همراه آرسام از خانه ب شودیدارد هشت م گرید نمیبیو م کنمیبه ساعت نگاه م...که آماده شده نمیبیرا م

خانه  رونیبه ب نکهیبه محض ا...دیایخودش به دنبالمان ب نیبا ماش ایو برد اوردین نیقرار شد آرسام ماش...زنمیم

باز  میآرسام در جلو را برا یول نمیمن خواستم عقب بنش...میسوار شد عیسر...در کوچه دیچیپ ایبرد نیماش میرفت

 شدم که او نینشستم تازه متوجه ا یو وقت...من هم جلو نشستم...کرد

انداختم  یبه او نگاه...جوابم را داد يبه مارال که پشت نشسته بود سالم کردم که با شاد...چه جلو ننشست يبرا

دستش را به سمت ضبط برد با  ایکه برد نیهم میبه همراه هم به سمت مقصد راند...کیو ش بایز شهیمثله هم

 :دستم مانعش شدم و گفتم

را  نهایا...دهمیو به دستش م اورمیفلشم را در م بمیو از ج...شو کالمیب ياون آهنگا الیخیتو رو خدا امروز رو ب-

هم  ییاز حرف ها یحت...شناسمیکه نم یشاد هستند از کسان یینلود کردم و آهنگ هادا نترنتیاز ا شبید نیهم

 یکی یکیو آهنگ ها  گذاردیفلش را در دستگاه م...داشتند يشاد یقیموس دانمیآورم اما م یسر در نم زندیکه م

متعجب به من نگاه  یبا نگاه ایبرد شودیکه شروع م يو بعد شودیهر آهنگ که تمام م...کنندیشروع به پخش م

اما مارال انگار ...خندمیو در دل م شومیم رهیو به آسمان خ گردانمیو من هم سرم را به طرف پنجره م کندیم
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 دهیو آرسام هم از بس خند ردیگیو آرام نم پردیم نییهمان طور نشسته دارد باال و پا نخوشش آمده چو یلیخ

مارال به طرف دوستانش که شش نفر بودند رفت  میشد ادهیپ نیماشو از ...میدیبالخره رس...به کجا برود داندینم

ازدواج  اشاریو  میمر...میخورد يزیقبل در رستوران با هم د يبودند که دفعه  ییهمان ها...سه دختر و سه پسر

مارال  يها یبا هم نداشتند ودر مهمان ینسبت چیهم که ه سنایکامران و ...نامزد بودند ایسارا و پور...کرده بودند

 يو برا ستندین لیم ینسبت به هم ب دیآ یم شیطور که بو نیکه ا دیگویمارال م یبودند ول دهیرا د گریکدی

 قایآرسام دق...مارال است يکامران هم که پسر عمو...کندیرا دعوت م دوهر  شیها یدور هم يدر همه  نیهم

و با  ردیگیدسته من را م ایبرد...کندیم یال پرسو با آنها سالم و احو رودیهمراه مارال به طرف دوستان مارال م

در برف ها به  کنندیشدن بچه ها شروع م ادهیو بعد از پ میرویباال م یکم نیبا تله کاب...میرویآنها م يهم به سو

در حال پرتاب گلوله ...میکنیبرف م يشروع به پرتاب کردن گلوله ها هیبه بق ایمن هم به همراه برد...کردن يباز

و  ستادمیناگهان از حرکت ا. من شکه شدم ...کندیبزرگ به صورتم برخورد م يگلوله  کیکه  میها هست

که با  دمیرا د ایصورتم با وحشت باز کردم و برد يور یچشمانم را با حس دست...چشمانم هم که بسته بودند

بزرگ کاره  يگلوله  نیکه ا دمیفهم شیاز غرغرها...کردیلب غرغر م ریو ز تکاندیآرامش برف ها را از صورتم م

 :یصورتم را پاك کرد پرس نکهیبعد از ا ایبرد...در صدد انتقام است ایبرد نکهیو ا...مارال بود

 :گودیو م کندیبا شک به چهره ام نگاه م ایبرد یول...دهمیتکان م یسرم را به عالمت منف...که نشده؟ تیزیچ-

 : میگویو م خندمیم...يقرمز شد یلیخ ست؟آخهین تیزیکه چ یمطمئن-

با ...کنمیو به سمت مارال پرتاب م رمیگیو نشانه م کنمیبزرگ درست م يو گلوله ا...بابا ستین میزیخوبم چ-

که داشتم با  یدر حال...موفق نبودم یبرف يگلوله ها نیوقت در پرتاب ا چیه...کوبمیم نیرا به زم میحرص پا

که از پشت مارال را صدا کرد  دمیرا د ایبرد دیخندیکه از به هدف نخوردن پرتابم م کردمیمحرص به مارال نگاه 

از مارال در عجبم که کال کم ...همگان شد يکه باعث شاد...به صورتش برخورد کرد يگلوله  دیو تا مارال چرخ

بچه ها به سمت رستورانه برافراشته در آنجا شدند هم دست از گلوله پرتاب کردن به آنها  یوقت یآورد و حت ینم

 یلیو الحق هم که خ میسفارش آش رشته کرد...هم به زور آرسام به سمت رستوران آمد تیادر نه...بر نداشت

خودم را ...رفتم یبهداشت سیبلند شدم و به سمت سرو میمن از جا... سرد يداغ در آن هوا يآش رشته  دیچسب

به ...قرمز شده بود زین ما ینیقرمز قرمز بودند و نوکه ب میلپ ها...حق دادم نگران شود ایبه برد دمیکه د نهیدرآ

 دهیفا یاما ب...اش کم شود یتا از سرخ دمیقرار دادم و ها کش شیرا رو میام نگاه کردم و دست ها ینیب

دور تر از بچه ها  یکه اندک...نمیبیرا م ایبرد رومیکه جلو م یکم...رومیم رونیو به سمت ب شومیم الشیخیب...بود
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 يلبخند...رمیگیتلفنش را قطع کرد کنارش قرار م نکهیو بعد از ا رومیم شبه سمت زندیو با تلفن حرف م ستادهیا

 :دیگویو م...ندازدیو دستش را در کمرم م زندیم

 :میگویم...زم؟یبهت خوش گذشت عز-

 :میگویم...بردیم رونیو به سمت ب کشدیدسم را م...خندمیو م...بهم خوش نگذشته بود قدر نیوقت ا چیه-

 :دیگویم...م؟یبریم يکجا دار ایاععع برد-

همه جا ...ستدیا یبزگ م یلیخ يبلند کیدر کنار ...شمیمن هم به دنبالش روان م...ـــــــــــــایب سیه-

 :دیگویم...نبود يگریاز د صیقابل تشخ زیچ چیو ه...بود دیسف

و به  نجایا ستهیبا شهیهم خوادیآدم دلش م...يبدون دست کار...باستیز یهمه چ...نگاه کن چقدر قشنگه-

 :میگویو م...بلعمیپاك را م يو هوا کنمیبه آسمان نگاه م...آسمونش نگاه کنه

 ...:میکه همه جا را فرا گرفته بود در آمد یمارال از سکوت يبا صدا...آره واقعا قشنگه-

نزدم  غیتا ج دیزود باش دیدهعععع زود باش...دیکنیبا هم خلوت م یه گمینم یچیمن ه یه...اععع مچتونو گرفتم-

در کمرم است و  ایدستان برد کنمیبه حالتمان نگاه م...دیایبا خودش ببره از اون حالت در ب زویهمه چ ادیبهمن ب

و باز ...ندازمیم نییو سرم را پا شومیجدا م ایبرد ازناگهان ...دستم پشت کمر او بود کیمرا قفل کرده و من هم 

 :شودیمارال بلند م يهم صدا

گونه ام  يدستانم را رو...از من خجالت نکش يگوگور...چه لپ هاش سرخ شده نیبب...نگاش کن شششششیا-

و مارال پا به فرار  بردیال هجوم مبه سمت مار ایبرد...دهمیلب به مارال فحش م ریو و ز دهمیقرار م

که زنه منو سر کار  دهیسر ییکارت به جا گهیحاال د:دیگویبه او که در حاله فرار است م ایبرد...گذاردیم

و با تعجب به او  ستدیا یحرکت مارال م نیهم از ا ایبرد..زندیو دست به کمر م ستدیا یمارال م ؟ناگهانيبزار

 :ي؟آن هم کامال جد کندیکه مارال شروع به صحبت م کندینگاه م

واسه  گهیکه د نمیکه زنه تو باشه دوستو وخواهره من بود نب نیقبل از ا یآرت...خان بزار برات روشن کنم ایبرد-

 دنیو مارال بعد از د کندیبا تعجب به او نگاه م ایبرد...کندیصورتش م یهم چاشن یو اخم...یمن زنم زنم کن

پرداخته دوباره  يباز هم به مسخره باز مارال ندیبیکه م ایو برد رودیخنده اش به هوا م کیشل ایتعجب برد

فرار  ایکه دارد از دسته برد یو مارال در حال...که مگر دستم بهت نرسد کندیم دشیو مدام تهد...کندیدنبالش م

 :دیگویم کندیم
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و من هم ...يرو خراب کرد يگوگور يجفت پسر خاله و دختر خاله  هی نیو ب يکه اومد یتو سرت آرت-

 ...چشمانم را گشاد کردم و دنبال مارال کردم

تر  نیقبل بهتر و دلنش يو هر لحظه ام از لحظه ا روزیهر روزم از د گذردیروزها که م نیا...خوب بود امروز

فراوان  یروزها به من لطف نیخداوند ا...تفقط احساس من اس نیا ایگونه است  نیهمه ا يبرا دانمینم...است

 امیو پ رومیام م یو به سمت گوش میآ یم رونیام از فکر ب یگوش امیپ يبا صدا...روزها را دوست دارم نیا...دارد

 ...خوانمیرا م ایبرد

 ...چشم ها را شستم"

 ...دمید گرید جور

 ...هم فرق نداشت باز

 "...دوست داشت دیکه با يهمان بود تو

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

 شتریمن هر روز ب...بود بایاز روز قبل ز شتریهر روز ب...گذشت بایز يجاده  کیعبور کردن از  یماه به سادگ سه

 میبود که در روها یهمان قایاو دق...کندیم نیمن را تضم یاست که خوشبخت یهمان ایکه برد افتمیم نانیاطم

 ایبرد يآر...به همان اندازه مهربان و آقا...به همان اندازه جذاب...یبه همان اندازه دوست داشتن...کردمیتصور م

حرف هم را به ...میزنیبا هم حرف م...میزنیبا هم قدم م...دوستش داشتم شتریب زیو من از خودم ن...بود نیبهتر

بعد از  قهیچون ده دق...دوست دارم شتریرا هم ب مانیدعواها...میکنیاوقات با هم دعوا م یگاه...میفهمیم یخوب

در ...آرامم کند تواندیاست که م ایفقط برد نیباشم ا نیناراحت و غمگ یوقت...شودیم بمینص ایبرد شآن آغو

که همراه او هستم به  یو زمان...کنمیاو را پدر فرزندانم تصور م...نمیبیبا هم م شهیخود و او را هم میخواب ها

 يحاج خانوم از دستم کفر یقرار که گاه یآنقدر ب...شومیمقرار  یب ستیهر وقت هم که ن...کنمیخودم افتخار م

 ندیگویم ند؟اگریگویها عشق نم يقرار یب نیمگر به ا...رمیگیجا آرام نم کیو  زنمیمدام در خانه قدم م...شودیم

 شمیاگر پ...مدام کنارم است...دارد یبیروزها حاله عج نیهم ا ایبرد...عاشق بودم عاشق تر شدم...من عاشقم

مدام با ...بخوابم گذاردیو نم ردیگیبا من تماس م دهدیکه م یامیشب ها بعد از پ...زندیم گنباشد حتما به من زن

از تعداد فرزندانمان هم سخن گفته؟او  یبا من حت ایبرد میاگر بگو شودیباورتان م...مییگویسخن م ندهیهم از آ

و تا حاال هم ...بچه کیفقط  میگویمن اما م...لوغ باشدخانه اش ش خواهدیم...خواهدیچهار فرزند م ایسه  دیگویم

و سرم را  کشمیمن خجالت م...کندیو به چشمانم نگاه م ندینشیم یمدت طوالن یگاه...میدینرس يا جهیبه نت
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 یو من غرق خوش...دوست دارم یلیخ دیگویو م خنددیاو هم بلند م.  شومیو سرخ م...اندازمیم نییپا

سرخ شدن گونه  نیها به ا قهیدق ایبرد یو گاه...کشمیم خجالتسه ماه از او  نیهنوز هم با گذشت ا...شومیم

 ندهیآ يبرا یلیاست که خ يقرارداد دیگویم...قرار داد رفته کیانجام  يرفته اصفهان،برا ایبرد...خنددیمن م يها

جا  کی توانمیامروز من نم...گرددیهم گفت که امروز برم شبیپنج روزه رفته و د...شرکت مهم است ي

ما  يخواسته به خانه  ایمادرم از برد...رمیم گریطرف د کیطرف خانه به  کیاز ...مدام هول هستم...نمیبنش

ما  يبه خانه  ایبرد نکهینه ا...گذاشتمیم رونیرا در ب مانیقرار ها يهمه  ایسه ماه من و برد نیدر تمام ا...دیایب

و دست من  کردیو اگر پدر هم بود به او هم سالم م کردیبا حاج خانوم م یسالم کیاما ...آمد یچرا م...آمد ینم

داند که  یخودش نم...و شب را هم بماند دیایما ب ياما امروز قرار است به خانه ...میرفتیم رونیو ب گرفتیرا م

آخر پدر و ...جا بماند  نیچند روز ا نیا دیکه گفته بود با دمیحاج خانوم شن يحرف ها نیدر ب...قرار است بماند

دوش گرفتم حاج خانوم  نکهیبعد از ا...ستندیهم ن يبرادرش و تا چند رو دنید يمادر او به خارج رفته بودند برا

کوتاهشان  یکم دیگویهرچه حاج خانوم م..بلند است میموها...دیسشوار کش میرا برا میو آمد موها...را صدا کردم

 گریبود به گمانم که د ییراهنما وماز س...گذاشتم یرا دست نخورده باق میمچنان موهاو ه دهمیکنم گوش نم

تر از کمرم  نییتا پا...من دوست دارم یسخت است ول شانینگه دار...یپر پشت هستند و مشک..به آن دست نزدم

که داشتم از  یپسیجمع کردم و با کل یآنها را به سخت..را خشک کرد میحاج خانوم موها نکهیبعد از ا...رسندیم

به ...هم زدم یو رژ لب...دمیم به صورتم کش یدست...کردینم تیآمد و اذ ینم ردنمدر گ گریطور د نیپشت بستم ا

 یام را در م یرو فرش يها ییدم پا...یشلوار کتان مشک کیبلوز قرمز به همراه  کی...کردم ینگاه میلباس ها

خانوم مدام به  اجفقط ح...نمانده که بخواهم انجام دهم يدر آشپز خانه کار...رومیمآورم و به کمک حاج خانوم 

 دیدست نزن وتاک نیبه ا...را آنگونه درست کن نی؟ایگذاشت شیرا سر جا زیکه فالن چ کردیمن استرس وارد م

مبل  يروو  رومیم ییرایبه پذ...خوب باشد زیهمه چ دیکه غر نزنم چون دامادش مهمانه ماست با کندیم

 زیبه چ گریکس هم د چیقبول کرده اند و ه دامادشانرا به عنوان  ایکه همه برد کنمیفکر م نیو به ا نمینشیم

بعد از ...شودیوارد م ایو بعد از آرسام برد رومیبه طرف پنجره م اطیباز شدن در ح يبا صدا...شدیاند ینم يگرید

که از  شودیم یو اشک دهدیام تازه خود را نشان م یدلتنگ...که چقدر دلتنگ بودم فهممیتازه م ایبرد دنید

باال که اتاقم در آن قرار  يظاهرطبقه  ایمقاابل برد نگونهیا توانمینم نمیبیم میایبه خود که م...چکدیچشمانم م

و  کشمیم قیچند نفس عم...دهمیم هیو از پشت به آن تک بندمیپس از وارد شدن به اتاقم در را م...رومیداشت م

که در را باز  گردمیکه برم نیهم...دیام طول نکش قهیهم سه دق يرو دیبر خودم مسلط بشوم شا کنمیم یسع
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 ایبرد دنیو بالفاصله بعد از د کنمیدر را باز م عیسر...دیآ یدر م يصدا...میتا صورتم را بشو رونیکنم و بروم ب

و ناراحت نشود در ...ندیاشک چشمانم را نب ایانداختم که برد نییسرم را پا...کنمیو سالم م ندازمیم نییسرم را پا

 :دیگویبندد میکه در را م ینیح

سرت باال  نکهیا يبرا...کنهیازم استقبال م يطور نیاونم که ا نمیبابا بعد چند روز اومدم که خانومم رو بب يا-

بود  نییسرم پا...و انن دفعه از خجالت بود رودیم نییپا شتریسرم ب...کنم دیبا کاریچ نمیماهتو بب يتا بتونم رو ادیب

لبش  يرو بایز يلبخند...ام قرار گرفت و سرم را باال آورد چانه ينرم و آرام رو یکه خل دمیرا د ایکه دسته برد

 :گفت...به اخم شد لیصورتم تبد دنیبود که با د

تزه ...موقع آمدند یکه ب میت فرستادم به اشک هابار لعن نیهزارم يبرا...؟يکرد هیچرا گر سیشده آ؛رتم یچ-

داد  صیشدتشخیم يلومتریک کیو از  شدیتمام چشمم قرمز م ختمیریدو قطره اشک که م...بود نیکاش تنها ا

و  زنمیم يزند و پس از آن لبخندیبود پس م دهیو اشکم را تازه چک دیآ یدستم باال م...کرده هیکه من گر

 :میگویم

حرف مرا در آغوش  نیبعد گفتن ا...رفع شد دنتیکوچولو دلم تنگ شده بود که اونم با د هیفقط ...نشده يزیچ-

حاج خانوم مارا از آن حالت  يو صدا میستیا یدر همان حال م یاندک کنمیبوسه اش را به سرم حس م کشدویم

ومن باز ...میرویم نییبا هم به پا صورتمبعد از شستن دست و ...شام يکرده بود برا مانیآورد که صدا یم رونیب

 ییرایبعد از خوردن شام همه به پذ...شودیم یشام حضور دارد و وجودم غرق خوش يکه برا نمیبیهم پدر را م

ظرف ها را در جمع کردم و آشپز خانه را جمع و جور  نکهیو بعد ازا رونیب فرستمیو من مادر را هم م روندیم

و  میبا هم گفت...بود یعال یعنی...بود یشب خوب...برمیهمه م يبرا کیهمراه ک هو ب کنمیکردم قهوه درست م

را شانه  میعادت دارم قبل از خواب موها...نمینشیم شیآرا زیو پشت م رومیبه اتاقم م...میو شاد بود میدیخند

خانوم امشب  اجح یعنیکه  کنمیفکر م نیبه ا زنمیکه آرام به آنها شانه م یودر حال کنمیپس بازشان م...کنم

 ایافکار بودم که ناگهان در باز شد و برد نیدر هم...آرسام شیهم پ دیاتاق مهمان؟شا خواباند؟دریرا کجا م ایبرد

 :گفتم...در چارچوب در ظاهر شد برگشتم و به او نگاه کردم

 :دیگویم کندینگاهم م رهیخ یلیکه خ یدر حال...؟يالزم دار يزیچ-

 :میگویم...الزم داشته باشم؟ يزیچ دیبا-

 :دیگویدر کمال آرامش م...يکه اومد يخب حتما کارم دار-
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حاج  یول ستیدو نفره هم ن...ستینفره ن کیتختم ..رودیو به سمت تختم م...خب کارت ندارم اومدم بخوابم نه

 شومیمتوجه م.  دمگریو دنبال حاج خانوم م رومیم رونیو من ب ندینشیتخت م يراحت رو یلیخ ایبرد...خانوم

و در  رومیمن هم به طرف تخت م دهیتخت دراز کش يرو ایبرد...رومیبه اتاقم م.  زنمیم يلبخند...همه خوابند

که حضور  گذردینم يزیچ...بندمیو با آرامش چشمانم را هم م کنمیچراغ را خاموش م...رمیمگ يگوشه اش جا

 میموها ياز دستانش را و یکی..که  شیو سپس هرم نفس ها کنمیرا دور کمرم حس م ایبرد يدست ها

 :دیگویو م کشدیم

 ينفس ها يصدا زندیتند وتند م جانیکه قلب من از ه یدر حال...قشنگن یلیخ...بودمشون دهیتا حاال ند-

 ...دمیقابل وصف خواب ریغ یبعد با آرامش یمن هم کم...دادینشان از خواب بودنش م ایمنظم برد

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

 :میگویو م گردمیبه طرفش برم ایشدن دستم توسط برد دهیکش با

 :دیگویو م کندیاشاره م شیبا سرش به جلو!...؟یکشیچرا دستم رو م ایبرد يوا-

به رنگ قرمز بود که از باال تا سر زانوها تنگ  یلباس...کنمیمن هم به آن نگاه م...قشنگه مگه نه؟...نیبب نویا-

 اریکه داشت بس ییبایز يها يبا سنگ دوز..کننده بود رهیو خ بایز...دار بود نیچ نییز سر زانوها تا پابود و ا

 :میگویو م دهمیسرم را تکان م...کردیجلب توجه م

چهل ساله  یبه فروشنده که خانم...میرویم کیو به داخل بوت کشدیحرف دستم را دوباره م نیپس از ا...هیعال-

و خودم  کنمیلباس را تن م...رومیو پس از گرفتنش به اتاق پرو م اوردیکه آن لباس را ب مییگویم...بود به گمانم

 ضیپس از تعو...لباس به وجد آمده بودم ییبایاز ز ودمکه خ يطور...شده بودم بایز اریبس...کنمینگاه م نهیرا در آ

جفت  کی دنیو پس از خر میخریا ملباس ر...بود یعال میگویکه منتظر بود م ایو به برد میایم رونیلباس ب

 عیسر نمیبیحاج خانوم را که م...میرویو به خانه م...میشویکردن فارق م دیاز خر بایز ریشال حر کیصندل و 

و  خنددیاو هم م...لباس چقدر بهم آمده بود نیکه ا کنمیم فیو با ذوق تعر دهمیاو نشان م بهرا  میلباس ها

امروز صبح به من گفت که قرار  نیهم...ما آمده يبه خانه  ایکه برد شودیم يدو روز...کندیم دییآن را تا ییبایز

 یچگونه جشن نیکه ا دمیپرس یوقت..به عنوان همسر خود ببرد دیبا زیو من را ن...شرکت کند یاست در جشن

گفته بود که ...جشن را برگزار کند نیقرار است ا يمعمار يکسوتان در عرصه  شیاز پ یکیگفته بود که ...است

 نیچن نیکه ا نیجشن حضور دارند وا نیدارد در ا نانیعرصه اطم نیهرکس که به کارش در ا رانیاز از سراسر ا

از تعجب در  يا قهیرا گفت چند دق ینام مزبان مهمان یافتدو وقت یمبار اتفاق  کی یچند سال ییها یمهمان
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 ریاردش...اسوه بود کی شانیو او برا شناختندیاورا م رانیو استادان و معماران ا انیتمام دانشجو...شک بودم

در  هب...نمیبب کیمشتاق بودم که او را از نزد اریو من بس...و مدرن یسنت يبود در معمار ياسطوره ا یوانیک

 ایدر آغوش برد نکهیآن شب با ا...شوم لیتکم زیتا من از نظر همه چ...میرفت دیبا هم به خر ایخواسته برد

من اصال آرام  یول کردیداشت، م میکه خواه ینیریش ي ندهیمداام با من صحبت از آ ایو برد دمیخواب

آشنا  دیجد يقرار است با آدم ها نکهیا وفردا شب  یحس را به مهمان نیآن زمان ا...مدام اضطراب داشتم...نبودم

بخواهد آغاز شود انسان  ندیاتفاق ناخوشا کی یهمه اتفاق افتاده باشد که وقت يبرا دیشا یول...شوم ربط دادم

 ...کندیناخوداگاه اضطراب دارد و آن اتفاق را حس م

 یشیصورتم را آرا شگریبه در خواست آرا...بلنم را پشت شالم پنهان کردم يموها...کنمینگاه م نهیرا در آ خودم

چشمانم را عوض  نگونهیخط چشم ا کی کردمیتصور نم چیه...کننده رهیو خ بایز...در بر گرغته یجیخل

پس از ...قالب تنم شده بایز اریبسو لباسم ...است ختهیرا به صورت کج در صورتم ر میاز موها يمقدار...کند

 یوقت..ارفتمیبرد نیو به طرف ماش...آمدم رونیب شگاهیمنتظر است از آرا نییتاس گرفت و گفت که پا ایبرد نکهیا

زد  يهم لبخند ایبرد...بر لب راندم يکردم و سالم کردم و لبخند ایرا به طرف برد میسوار شدم و در رابستم رو

 :نگاهم کرد و گفت بایز اریبس يام کاشت و با لبخند یشانیبر پ يبوسه ا..و به طرفم خم شد

 يبایز يصدا...کنمیو آن را روشن م برمیو دست را به طرف ضبط م خندمیم...يشد باتریز یلیخ یلیخ-

 ...میکنیسکوت م یبه محل مهمان دنیو ما تا رس بردیم نیرا از ب نیکوت ماشس وشیدار

 دکمیخورش یشیجنگل شب پنهون م نیا يکجا"

 چکاوکم یکشیپر م. کدوم سد سکوت  پشت

 تو يمن که منم برا.  یکنیبه من شک م چرا

 تو ياز عشق تو و سرشارم از هوا زمیلبر

 نبض دل عاشقمو. کدوم غزل بدم  دست

 کدوم بهانه باز پنهون کنم هق هقمو پشت

 نرو  کنمینم هیگر

 نیبش کشمینم اه

 بمون رنمینم حرف

 نیبب کنم،ینم بغض
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 ترك نکن منو نرو .  دکمینکن خورش سفر

 سفر نشو نیا یمرگ منه ، راه نبودنت

 به اخر برسه نجایکه عشق منو تو ا نذار

 تو مرگ من از رفتن تو سر مبرسه يبر

 نرو  کنمینم هیگر

 نیبش کشمینم اه

 بمون رنمینم حرف

 نیبب کنمینم بغض

 از صدام زهیریعشق م نیکن و بب نوازشم

 ترانه هام گنیکه باز اونچه م نیکن و بب صدام

 ، گمم میمیچه من به چشم تو کمم ، قد اگر

 پر تالطم ام يایعشقم و در اتشفشان

 نرو  کنمینم هیگر

 نیبش کشمینم اه

 بمون رنمینم حرف

 "نیبب کنمینم بغض

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

به ...کندیسرش را باال گرفته و با غرور فقط به روبه رو نگاه م شهیمثل هم...داردیبرم نیرا سمت ماش شیها قدم

خسته ...شودیراننده بسته م ي لهیو در هم به وس شودیسوار م...کندیباز م شیراننده در را برا رسدیکه م نیماش

مجبور شد به تهران  شیعمو نیو به درخواست هم...بود شیشرکت عمو هیکل امروز را به دنبال کارها...بود

همه ...نه..از او بترسد نکهینه ا...بزند یخان حرف ریدر مقابل حرف جهانگ تواندینم دانستیخودش خوب م...دیایب

از  دیبودند که با گرانید نیا...نداشت یلغت او معنترس در فرهنگ ...ترسدیکس نم چیاز ه هانیکه و دانستندیم

خوب از آن خبر  شیکه عمو یلیدل...لیدل کیفقط به  دادیرا انجام م شیعمو يها درخواست...او بهراسند

بجز ...بود و آماده ایمه خواستیهرچه که م شهیهم...نکرده بود یچیکس از فرمانش سرپ چیتا به حال ه...داشت
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نام کورش  دنیو بعد از د ندازدیم یآن نگاه يبه صحفه ...دیآ یاش از فکر در م یگوش يبا صدا...زیچ کی

 :چدیپیم یکورش در گوش يصدا...دهدیگوشش قرار م يرا رو یو گوش لغزدیصحفه م يدستش رو

 :دهدیجواب م..تهران؟ يدیرس...قیسالم رف-

 :دیگویکورش م...دمیرس-

 يساالر يآقا یراست...شده ساعت چهار بعد از ظهر یفردات اوک طیزنگ زدم بگم که بل...یخب به سالمت-

 :دیگویداداش؟م يندار يکار...يریگفتن که حتما بعد از مهمون باهاشون تماس بگ

را قطع  یاش را بدهد گوش یجواب خداحافظ نکهیبدون ا هانیو و کندیم یکورش هم خداحافظ...نه-

از بد  ریبغ هانیاصال از و...نداشت یاخمو انتظار خداحافظ يله سا نیدوست چند نیالبته کورش هم از ا...کندیم

ساعتش  يرا رو هشنگا هانیبا ترمز راننده، و...داشت دینبا يانتظار چیو دستور دادن ه یاخالق

 ادهیپ نیو او هم از ماش کندیباز م شیراننده در را برا...متنفر بود دنیرس ریاو از د...ساعت هشت قایدق...چرخاندیم

تحمل  دیبا یو سر و صدا متنفر است ول یاز شلوغ...گذاردیم یوانیو با غرور قدم به داخل عمارت بزرگ ک شودیم

اش را در تن  یکت مشک...دهدیاش را به دست مستخدم م یمشک يوارد عمارت شد پالتو نکهیبعد از ا...کند

داشت رنگ هامنبع  دهیعق...بردیم نیز باگر دست او بود تمام رنگ ها را ا...از رنگ ها متنفر بود...کندیصاف م

 ارکت و شلو...بود دهیپوش یاالن سر تا پا مشک نیمثل هم..ادیم حیرا ترج یمشک شهیهم...اند خودیب يحس ها

 ي نهیاولش را بنا به عادت باز گذاشته بود و س يدکمه ها یبا رنگ مشک یرهنیپ...یکفش مشک...یمشک

با ورودش به داخل عمارت ...گذاردیبه داخل عمارت قدم م... گذاشته بود شیبه نما یاش را اندک یعضالن

کدام از افراد  چیبدون نگاه کردن به ه شهیروانه شد که مثل هم شیاز نگاه ها به سو یموج یوانیشکوهمند ک

مرده کوچک  نیبه افکاره ا يپوزخند...افتیاش  یشگیهم يرا در همان جا یوانیک... به جلو قدم برداشت

 نیبا ا...کردیشلوغش م یوانیک...آمد یخوشش نم ياز شلوغ باز...بود ییکه فقط به فکره خود نما يمرد...دز

 یفقط کاف...کردندیم ادیاز او  یپوشال يبود که همه با افتخار دهکر لینمونه تبد کیها خود را به  يشلوغ کار

هم  یوانیرا خود ک نیا...بردیشهرت فرو م يه را به قعر در یوانیو امثال ک یوانیک خواستیاگر م...بود بخواهد

 تشدس...شد کیبه او نزد یپوشال يبود که با لبخند یوانیک نیبه محل مورد نظر ا دنشیبا رس...دانستیخوب م

 :دراز کرد و گفت شیرا به سو

جرات کرده بود  یوانیکه ک يدیلقب جد نیکرد به ا یاخم...کوچک يساالر يآقا...جاست نیا یک نیبه به بب-

 :و گفت...را در دستش محکم فشرد یوانیدست ک. بر اسمش بگذارد 
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متاسفانه ...دیرا از عادت بد خوب فهم هانیمنظور و یکوان...دیعادته بدتون رو ترك نکرد نیکه هنوز ا نمیبیم-

ر اصال به مذاقش خوش داده بود که انگا ینگه دارد و به او لقب هانیباز هم نتوانسته بود زبانش را در مقابل و

 :گفت. مشغول شد  شیدرست کردن خرابکار يبرا...بود امدهین

آنقدر ...کرد افتیسرد در يتنها پوزخند هانیو باز هم از جانب و...و هزار دردسر يریپ میبابا پسرم چه کن يا-

به  يفکر دیبا...از کار افتاده شده گریمرد د ریپ نیفکر کرد که ا نیبه ا هانیو...زد خیسرد که تا مغز استخوانش 

از  یکی...داشت یبستگ هانیو میفقط به تصم...بودن یانداختنش از دور اصال کاره مشکل رونیب...حالش کرد

کرد اما به محض  کینزد شیرا برداشت و به لب ها یوانیل...گرفت یدنینوش يا ینیمستخدمان به طرفش س

بود که در طول  یتنها قول نیفکر کرد ا نیو به ا...ز دهانش دور کردرا ا وانیالکل را حس کرد ل يکه بو نیا

کنارش قرار  زیم يرا رو وانیل...گذردیقول کمتر از چند ماه م نیکه از ا نیو ا...داده بود شیتمام زندگ

 نیبود؟نه ا دهیاشتباه د...ناگهان چشمانش ثابت شدند...تفاوت به اطراف نگاه کرد یسرش را برگرداند و ب...داد

رفت و چشمانش را  لنقسمت سا نیکتریبا عجله به تار...خودش بود...کردندیچشمانش اشتباه نم...ممکن بود ریغ

به رنگ قرمز  یلباس...ممکن بود ریاشتباه غ...کامال با دقت..نگاهش کرد نییاز باال تا پا...او برگرداند يبه سو

 نجایاورا ا دنیاصال انتظار د...بر سر داشت یشال...بود یمشک شیموها...گشاد نییاز باال تنگ و از پا...بود دهیپوش

 نیاگر دسته خودش بود هم...دادیاز همه آزارش م شتریب يزیچ...باشد نجایاو ا کردیتصور نم یاصال حت...نداشت

بعد از چند ماه ...کردیصبر م دیاما با...کندیحلقه شده بود از جا م شیرا که دور بازو یدستانش دست نیاالن با هم

 نیچشمانش از هم يکه سبز يربا پس...ریآن هم نه با ام...آن هم نه تنها...بود دهید یوانیک یرا در مهمان انایو

هدف  نیبه ا یهمانند عقاب...از چشم سبز متنفر بود دیبهتر بگو ای...از سبز متنفر بود...جا اعصابش را بهم زده بود

 يایاصال لبخند در دن...زدیاو کم لبخند م...اش زد يبعد يروزیاز سر پ يلبخندو ...از دستش نگاه کرد ختهیگر

او  يقانون ها يهمه ...شدیم انایبحث و یاما وقت...کاره ممکن بود نیتر یعیطب ریغ هانیاز جانب و انشیاطراف

نظر  ریرا ز انایو...شدیلبخند مهمان لبانش م شدیم روزیحرف پ کیاگر در  یحت انایدر مقابل و...خوردیبهم م

قابل  ریپسر را غ نآ...رفت یوانیهمراه آن پسر چشم سبز به سمت ک...رفت و سالم کرد یوانیبه سمت ک...گرفت

اش  یبا عجله گوش...هم سخت تر بود ریو ام یوانیتحملش از تحمل ک یحت...دیجمع د نیفرد در ا نیتحمل تر

 :اول جواب دادبعد از بوق ...را گرفت ایارش يوشماره ...را برداشت

 ...دیکه تماس گرفت...دیداشت يامر...الو سالم آقا -

 :دیگویم حوصلهیب
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 يایب کنمیهماهنگ م يدیرس یوقت يایم دمیم امیکه برات پ یو به آدرس یپوشیم کیلباس ش هیاالن  نیهم-

به او داد  یلب فحش ریز ایارش...را قطع کرد یو گوش..باش نجایا گهید ي قهیدق ستیتا ب...ایب عیسر...داخل

که  افتی نانیاطم یکرد و وقت نگاهفحش داد به اطراف  نکهیاما بعد از ا...دادیسخت به او م يکارها شهیهم

بلند شد و  شیاز جا عیسز...دیترسیمرد خشن واقعا م نیاو از ا...دیکش یاز سر آسودگ ینفس ستیاطرافش ن یکس

اش ارسال  یکه به گوش یبعد از آماده شدن به آدرس...گشت شیلباس ها نیب یمناسب و رسم یبه دنبال لباس

 ...شده بود حرکت کرد

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

را  ایبود که در فرصت مناسب ارش نیدر فکر ا...نبود ایاز ارش يو خبر قهیو پنج دق ستیشده بود ب قهیدق ستیب

شماره  دنیآورد و بعد از د رونیآن را ب...دیلرز شیاش در جب یکه گوش...کند هیآزار دهنده تنب ریتاخ نیبخاطر ا

بود  ستادهیکه ا یداد که به آن قسمت امیبه او پ ایارش دنیبه اطراف نگاه کرد و پس از د...رد تماس داد ایارش ي

 هانیو...عمارت حرکت کرد يرا برگرداند و به همان قسمته کنار شیرو عیسر دیرا د هانیو امهیکه پ ایارش...برود

تکان داد و به او اشاره داد  تفاوتیسرش را ب شهیاما مثله هم هانیو...به طرفش رفت و سال کرد عایسر دیرا که د

به  هانیو...اشاره کرده بود نگاه کرد هانیکه و یگرفت و به قسمت يجا هانیکناره و ایارش...دیایبه طرفش ب که

 :حرف آمد

 :ب دادجوا عیسر ایارش...دهیکه لباس قرمز پوش ینیبیاون دختر رو م-

 :ادامه داد هانیو...نمشیبیم سییبله ر-

تمام  یمدته نه چندان طوالن هیتا ..یدختر دور بش نیاز ا يا هیثان دیکه بهت خبر بدم نبا یاز حاال تا وقت-

 ایارش...همون که چشماش سبزه..اون پسره که کنارشه...پرهیم ایبا ...رهیکجا م...يریگینظر م ریحرکاتش رو ز

 :ادامه داد هانیو...دمشیدقت کرد و گفت بله آقا د

هر  کنمیتکرار م...یکنیم لیمیکردن رو هر شب برام ا يو هر کار...یمراقب تک تک حرکاتشون هست-

 :دیگویو م دهدیسرش را تکان م ای؟ارشيدیفهم...يکار

 :دیگویو م دهدیسرش را تکان م هانیو...دارمیچشم ازشون بر نم...متوجه شدم سییبله ر-

 يو به گوشه ا دیگویم یچشم ایارش...يکه جشن تمام بشه و بعد دنبالشون بر یمنتظر باش دیخوبه حاال با -

و  ستندیخشن بپرسد که آنها ک سییرا نداشت از آن ر نیجرات ا یحت...ردیگینظر م ریو آن ها را ز رودیم گرید

 ...تحت نظر باشند دیچه با يبرا
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نگاه کرد و  شیو به دختر روبه رو...گرفت انایکه او را مخاطب قرار داده بود با اکراه چشم از و ییآشنا يصدا با

کرده  یسع یوانیک یمدت...بود یوانیدختر ک...شناختیاو را خوب م...سالم تکان داد يسرش را به معنا یتفاوتیبا ب

مانند شراره را  يدختر بیفر یسادگ نینبود که به ا یآدم هانیتر شود اما و کیبود از راه دخترش به او نزد

 هانیاما تنها حرکت سره و...به او سالم کرد بایز يدراز کرد و با لبخند هانیشراره دستش را به طرف و...بخورد

 :حرصش گرفت و گفت...نه دست داد و نه جوابش را...کرد افتیرا در

 :شراره گفت...لج شراره را در آورد شتریزد و ب يپوزخند هانیو...داد؟ دیکه جواب سالم رو با دینگرفت ادیهنوز -

 :شد و دهان باز کرد یبار عصبان نیا هانیو...ه؟یمسخره چ يپوزخند ها نیا یمعن-

زبونم رو به  ستادهیکه االن روبه روم ا ینیمثله ا یارزش یب يآدم ها يکه برا ستمین یکه من آدم نهیا شیمعن-

به خودش لعنت ...دییهم سا يدندان رو تیشراره از عصبان...ز شراره دور شدزد و ا يو باز هم پوزخند...کار بندازم

نبود که منت  یآدم...کوه غرور را رام خود کند نیهرچند کوتاه وقته خود را تلف کرده بود که ا یفرستاد که مدت

از آنجا دور شد و  با غرور...دندیکشیبه دنبال او بودند و منتش را م شهیمردان بودند که هم نیا...را بکشد يمرد

مرد  کی شیپدرش باعث شده بود غرورش پ...پدرش بود ریتقص هانیاش با و ییآشنا...به طرف پدرش رفت

عادت مسخره اش را  نیو ا یوانیجشن مسخره به سطوح آمده بود و هر لحظه ک نیاز ا هانیو...شکسته شود

 شیانایکنار و بهیحضور آن پسر غر دادیاز همه آزارش م شتریکه ب يزیچ...کردیجشن گرفتن لعنت م يبرا

بود با غضب  بهیغرکه در آغوش آن پسر  انایبه و...اوردیرا ب شیبه کنار در رفت و به مستخدم گفت پالتو...بود

را  ینیسنگ هیآن دختر انرژ يلحظه ا يآن چنان با خشم و غضب و ترسناك نگاهش کرد که برا...نگاه کرد

که در آن  یپسر و خشم يچشم ها یمشک...ستادهیکه دم در ا دیرا د يپسر حس کرد، به اطرافش نگاه کرد و

او را  انایو دیکه د هانیو...فشرد شتریرا ب شا يترس دست پسره کنار نیبود ناگهان باعث ترسش شد که از ا

و با خارج شدنش از عمارت دخترك نفسش را ...مسخره دور شد یو از آن مهمان دیرا پوش شیپالتو عیسر دهید

 ...آزاد کرد

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

 ...سیآرتم

با ...مارال هم بزرگتر بود ياز خانه  یکه حت میبود یدر عمارته بزرگ...کنمیبه اطراف نگاه م نیتوقف ماش با

بعد ...بود زیبرانگ نیآن تحس ییبایز...میرویو با هم به طرف داخل عمارت م...شومیم ادهیپ نیاز ماش ایکمک برد
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 ایبرد يبا صدا...میبه راه افتاد ایکردم به همراه برد رسترا به مستخدم دادم و لباسم را در تن د میکه پالتو نیاز ا

 ...میآ یبه خودم م

اون که اونجا :ادامه داد ایبرد...اشاره کرده بود نگاه کردم ایکه برد ییبه آن باال...اون باال رو نگاه کن سیآرتم-

 میبر لب ها یلبخنده بزرگ...يخوشحال بود شینیبب یخواستیم نکهیاز ا یلیکه خ یهمون...هیوانینشسته ک

دست در دستش  ایبرد...رمیگیمسن قرار م بایدر مقابل آن مرد تقر ایبا برد...دهمیسرعت م میو به پاها...ندینشیم

 :دهدیوادامه م کندیبه من اشاره م...کندیسالم م.  ردیگیم

 یوانیک يبه آقا یبا خوشحال...میبا هم ازدواج کن يهستن و قراره به زود سینامزدم آرتم شونیا یوانیک يآقا-

 :دهمیمن ادامه م...دهدیمهربان جوابم را م اریو او هم بس...کنمیسالم م

شما بودم  داریمشتاق د اریشما است و من بس يفوق العاده  يها یهمه جا حرف از کارها و طراح یوانیک يآقا-

 :دیگویم یوانیک...جشن شما حضور دارم يکه االن تو کنمیو افتخار م

من رو  یازدواج کن ایبا برد يقراره به زود نکهیو ا...جان سیخوشحال شدم که باهات آشنا شدم آرتم یلیخ-

و  زندیم ییبایلبخنده ز ایبرد...دارم مانیادوست دارم و به کارش  یلیرو خ ایمن برد...کنهیخوشحالتر هم م

 :دیگویم

 ایبرد...دهدیاش را جواب م یو گوش شودیاز ما دور م یوانیک يآقا یگوش يبا صدا...دیشما به من لطف دار-

مرا  دندیپرسیدوستانش از من م یمرا با دوستانش آشنا کرد و وقت ایبرد...بردیم گرید یو به طرف ردیگیدستم را م

که آن ها را هم در جشن ازدواجمان دعوت  دادیتمام قول م یو با خوشحال کردیم یهمسر نامزد خود معرف

که هر بار اسمشان را  یکسان...دمید یموفق اریبس يآن شب من خود را در جمع انسان ها...خوب بود یلیخ...کند

 نیرا در ا دمیاز اسات گرید ياریو بس یبهرام یخنده دار بود اما من حت...میدیشنیدر دانشکده از گوش و کنار م

او اصال انتظار ...به من نگاه کرد و سالم داد ياریبه او سالم کردم با تعجب بس نکهیاز ا دبع یبهرام...دمیجشن د

کناره چند تن از  ایبا برد...حضور داشته باشد یجشن نیچن نینه چندان درس خوانش در ا ينداشت دانشجو

نگاه ساده ...کندیدارد نگاهم م یحس کردم کس...بهم دست داد يکه ناگهان حس بد میبود ستادهیدوستانش ا

در سالن ثابت  يکه چشمانم به رو...با چرخش سرم اطراف را نگاه کردم...بد يپر بود از انرژ...اما نبود يا

ش آنچنان با خشم و با چشمانه به رنگ شب...بود اهیسرتاپا س شیبود که لباس ها يمرد...دمینگاه را د...شد

 نیپنهان شد اما ا دمیاز د عیآن مرد سر...دمیسفت چسب ار ایو دسته برد دمیغضب نگاهم کرد که به خود لرز

 ایدر راه بازگشت که برد یحت...تمام شب اضطراب دست از سرم بر نداشت...باعث نشد نگاهش را فراموش کنم
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که از  گفتمیفتم؟مګیچه م...بدهم ینتوانستم جواب درست هم يشد نگونهیافتاده که ا یچه اتفاق دیاز من پرس

 ...نتوانستم...هم نتوانستم نگاهش را فراموش کنم دمیتا شب که خواب...دمیترس نینچنیا بهیغر ينگاه مرد

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

گوشم قرار  يفقط دستم را دراز کردم و آن را رو...که نه داریب داریب...شدم داریام از خواب ب یزنگ گوش يصدا با

 :و گفتم...دادم

 ...:دیایبر لبانم ب ياز آنور خط باعث شد خنده ا ایبرد يصدا...بله-

 :میگویو م...خندمیم...واخ واخ واخ ساعت دوازده ظهره اونوقت خانم بنده هنوز خوابه-

 :دیگویم...بدجنس دمیخواب رید شبیخب د-

بلند شو اگه  عیحاال هم سر...يدار فیچقدر خوابالو تشر دونمیندونه من که م یهرک..نکن اهیو ما رو سبرووووو-

 :میگویم عیسر...من سکته نکنم يخوایم

 :دیگویم يجد یلیخ!...؟یوااا سکته واسه چ-

تو وحشت نکردم به  دنیو از د ومدمیپاشو تا من ن...رسمیم گهید ي قهیپانزده دق قایتا دق...تو راه خونه تونم-

 :میگویو م رومیم نهیآ ییو به جلو شومیبلند م میاز جا...خودت برس

 :دیگویاو م...وا مگه من چمه؟-

 شبیکه د دونمیخانم خبر دارم م یاز تنبل نکهیکه االن موهات از هر طرف رفته هوا و به خاطر ا بندمیشرط م-

کل صورتت ...شده ایس نکهیچشمات عالوه برا ریز جهیدر نت يدیخواب یرفت يصورتت رو بشور نکهیبدون ا

من جونمو دوست ...بشور روپاشو برو صورتت  عیسر کنمیسکته م کنمیخدا بهش فکر هم که م ای..داغونه

 شمیدر هوا پخش شده بود و آرا میو بعد از قطع کردن تلفن به خودم که کل موها...خندمیبلند م خندمیم...دارم

که  دمیآمدم فهم رونیاز حمام که ب...بلند شدم و به حمام رفتم عیو سر...صورتم را نابود کرده بود نگاه کردم 

را خشک  میکردم موها یسع... ستادمیا نهیآ يو جلو دمیرا پوش میها باسل عیسر... دهیطول کش قهیدق ستیب

آراسته وارد  يبا ظاهر ایشد و متعاقب آن برد که در باز زدمیسر وکله م میداشتم با موها...نتوانستم یکنم ول

تمام  شکار یوقت...کرد میبه طرفم آمد و سشوار را از دستم گرفت و با آرامش شروع به خشک کردن موها...شد

 :و گفت دیشد دستم را گرفت و کش

 :میو مگو خندمیخانمم حالش چطوره؟م-

 :دیگویم...،خوبیعال-
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 :میگویبا تعجب م...رونیب میحاضر شو با هم بر سیآرتم-

 :دیگویم...؟ياالن؟آخه ساعت رو نگاه کرد-

امروز رو ...رونیب میریبعد از ناهارم م...مینهارو با هم بخور خوادیمامان گفته امروز م...آره نگاه کردم آماده شو-

و  بندمیپشت م را از میموها...پوشمیام م یرنگم را به همراه شلوار مشک یآب يو مانتو  شومیبلند م...کارمیکال ب

مامانه -: میگویو م رومیم ستادهیا ایو به طرف مادرم که کنار برد رومیاز اتاقم م رونیبه ب...شومیآماده م عیسر

در راه مارال با من تماس ...کندیپدرش م يخانه  یراه ایو مرا با برد خنددیم...خوشگلم حالش چطوره؟

 :دیچیپ یدر گوش غشیج يرا که برداشتم صدا یگوش...گرفت

با  يکه شوهر کرد یاصن از موقع...ستین يروزه ازت خبر ؟دوییمعلوم هست کجا چیه يریکبیا يدختره -

 نیتو دوباره ع یه گمینم یچیمن ه یدهععع ه...ستیازتون ن يخبر چیتر از خودت ه يریکبیا يایاون برد

 :میگویم...یپرو نشست ي ایالبد االنم کناره اون برد...ستین التیخ

 :دیگویمارال م...کنارمه ایاالن برد زمیدرسته عز-

 :میگویم...رسمیحسابتو م نجایا نیهه االن که اومد-

 : دیگویم...؟ییمگه تو کجا-

 :دیگویکه م کنمینگاه م ایبا تعجب به برد...کندیو قطع م...خاله ام يخونه -

 :میگویشده؟م یچ-

 :دیگویو م خنددیم بلند ایبرد...قراره حسابمو برسه..مارال خونه تونه-

سرم ...؟يمن غافل شد يچند وقته از دختر خاله  یدونیدوست؟م گنیآخه به تو هم م...حقته که حسابتو برسه-

 :میگویم یو با سادگ ندازمیم نییرا پا

با ...رودیبه هوا م ایبرد يخنده  کیناراحت شده؟شل یلیبه نظرت خ...اصال به فکره اون نبودم یگیم راست

سکوت  بایتقر ایبرد يبه خانه  دنیو تا رس...کشمیخط و نشان م شیو برا زنمیبه شانه اش م یحرص مشت

 ...میکنیم

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

و به  کندیبا اخم نگاهم م...شودیدر ظاهر م يبعد خودش جلو یو اندک...دیآ یمارال م يورودمان به خانه، صدا با

 :میگویو م دهمیآب دهانم را مثال قورت م...داردیطرفم قدم بر م
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و با عجله به سمتم قدم  کندیمارال اخمش را پررنگ م...چقدر دلم برات تنگ شده بود یدونیمارال نم يوا-

موقع  نیو هم رومیو باعجله به جلو م...دارمیو به سمت مخالف قدم برم کنمیرا برعکس م میقدم ها...داردیبرم

 ...:مارال هم درآمد يبود که صدا

که  یهفته است از دوستت خبر نگرفت هیاالن  يشوهر کرد...دهیورپر يدختره  سایوا گمیم سایوا...یآرت سایوا-

 یآخر را با لحن يجمله  نیو ا...مارال تنها دوستمه گهیم نهیشییبعدم همش م...کنهیم کاریکجاست و چ

باعث شد مارال  نیو هم ستمیایو ناگهان م خندمیم دنیدر حال دو...وحشتناك گفت که مثال از زبان من است

و  کنمیبه وضعمان نگاه م یاندک...میفتیب نیو هر دو به زم...آمد با سر بهم برخورد کند یکه با سرعت به طرفم م

کار را  نیو مارا هم هم دمیبلند شوم داز کش نکهیچمن ها بدون ا يرو...دیآ یبر لبم م يباز هم لبخند

 :ناراحت شوم گفت نکه باعث شد م یسپس با لحن...کرد

 :میگویکه؟م یدونیم...کردم  یکارا رو شوخ نیا یآرت-

 :دیگویم...شناسمتیم-

 :میگویکه دلم برات تنگ شده بود؟م یدونیالبد هم م-

 یدلتنگ یوقت...یکنیم يمسخره باز یناراحت یوقت دونمیم...شناسمتیم یمارال من بهتر از هر کس دونمیم-

 دونمیم...یکنیم يهمه و باز هم مسخره باز يگور بابا  یگیکه دلت از آدما گرفته م یوقت...یکنیم يمسخره باز

ازت بپرسه  دیبه کارات بخنده با نکهیا يبجا کنهیم يمسخره باز ادیز يدار یوقت دونهیکس نم چیه یدونیکه م

 :دیگویو م خنددیناگهان م...قدر ناراحتت کرده نیاومده که ا شیپ یچه مشکل

 نطوریتو ا ياز حرفا ونهیآخه د...دوست میگیکه بهش م میدار یخل و چل هیمردم دوست دارن ما هم  ایخدا-

 يو مدام مسخره باز ستیبا خودش معلوم ن فشیدارن که تکل فیآدم مزخرف تشر کیشد که مارال  رمیدستگ

 :میگویو م دهمیسرم را تکان م...ارهیدر م

و دستانش را به  شودیبلند م...یفهمیو منظورم رو درست م گمیم یمن چ یشیدرست متوجه م ادیخوشم م-

 :دیگویو م زندیکمرش م

جمله رو حال  شییخدا...رومو که تا حاال بهت نشناسوندم بهت بشناسونم یکی نیبگو تا ا گهیبار د هیبله بله -

 :دیگویو م ردیگیو دستش را به کمرش م...بود نیخم شد از بس سنگ ؟کمرميحال کرد یینه خدا..یآرت يکرد

 یوقت...کمرم يآ...یدارم نه کمره درست یکن ببرم تو خونه من که نه چشمه درست و حساب یکمک هیننه پاشو -

 :دیگویم کنمیکماکان نگاهش م ندیمب
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و بعد ...نگاه کن تا چشت در آد یبشن ه...نوه دارن من هم دارم ؟مرمیکنیپر پر نگاهم م يدار يسادیوا هیچ-

 :دیگویم ردیخنده اش را بگ يکه مثال جلو کندیم یکه سع یو در حال داردیحرف دستش را از کمرش برم نیا

و با هم به داخل  خندمیمن هم م...خنددیو بعد م...یشیباحال متعجب م یلیخ..ینیصورتت رو بب دیبا یآرت يوا-

و به پدرش هم پدر  میگویمادر جون م ایبه مادره برد رایاخ...کنمیسالم م ایبه پدر و مادر برد...میرویخانه م

من هم به طرف ...دهدیو سالمم را جواب م کشدیمبه آغوشم  یو با مهربان دیآ یمادر جون به استقبالم م...جون

 تیمیبا آنها احساس صم...دوست دارم یلیخ...را دوست دارم ایبرد يخانواده ...دهدیپدر جون هم جوابم را م

خود را  گذردیروزها که م نیا...میکنیو با هم صحبت م مینینشیم گریکدیدر کنار ...راحت هستم اریو بس کنمیم

باعث ترسم  کندیشادم م نکهیآفتد ك عالوه بر ا یم میبرا ياریاتفاقات خوبهه بس...نمیبیخوشحال و شاد م یلیخ

 یصندل...میکنیرا صدا م هیو بق مینیچیرا م زیبا کمک مارال م...ترسمیهمه افاق خوب م نیمن از ا...شودیهم م

مدام دارد از خاطرات  مارالو ...میکنیبا هم شروع به خوردن م...رمیگیم يجا ایو کار برد کشمیرا کنار م يا

هم در سرم  اهیس يتاره مو کیمادره مارال بودم حتما  يکه اگر من جا ییا طنتیاز ش...زندیاش حرف م یبچگ

من  میشویهمه از هم جدا م میناهار را که خورد...میگویم کیباره هزارم به صبره مادر مارال تبر يبرا...ماندینم

ها  يآخر نیدر ا...میکنیصحبت م میبود خبریکه از هم ب يهفته ا کی نیا زو با هم ا رومیمارال م شیهم به پ

نامه ام را جلو  انیپا یو فقط اندک...زنمیسرو کله م اینامه شان هستند من با برد انیکه همه به دنبال کاره پا

از  یبد از خداحافظ...میکه هنوز نگفته کجاست برو یرونیبه ب ایتا با برد شومیآماده م شودیبعد از ظهر که م...بردم

 ...میکنیو حرکت م میشویم نیهمه سوار ماش

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

 خواهمیبا حرص م...شودیپخش م نیر ماشد ایمخصوص برد کالمیب يآهنگ ها نیا يطول راه باز هم صدا در

متعاقب آن  ردویگیدستم قرار م يرو ایببرم و خاموشش کنم که دست برد نیدستم را به طرف پخش ماش

 :چدیپیم نیدر ماش ایبرد يصدا

 :میگویبا حرص م...سیخاموش نکن ارتم-

 :دیگویم...؟يدیآهنگا گوش م نیآخه چرا به ا...اعصابم هستن يرو بیآهنگا عج نیا ایبرد-

 يبتونم تمرکز کنم تا رو شنیباعث م کالمیب يها یقیموس...دنیآهنگا فقط به من آرامش م نیا سیآرتم-

 یفمیم يروز هی ریبه خودت سخت نگ ادیاما ز یممکنه منظورم و متوجه نش...کنترل داشته باشم میاتفاقات زندگ

را راجع  زیهمه چ ایتا به حال برد کهاست  بیعج...میگوینم چیو ه دهمیتکان م یتیسرم را با نارضا...گمیم یچ
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از ..از خودم خبر دارد شتریام ب یزندگ ياو از برنامه  میاگر بگو ستیاغراق ن...دانستهیام م یزندگ يایبه تمام زوا

 ي همه ایبرد...زنمیم يلبخند...افتاده است میکه برا یاتفاقات يو همه  فتدیب میکه قرار است برا یاتفاقات يهمه 

دوست داشتم باخبر باشم  یعنی..خبر نداشتم ایبرد یزندگ زیچ چیمن از ه یول...کندیرا کنترل م اطرافماتفاقاته 

من مجبور شوم  شدیپنهان کرده بود که باعث م يتا به حال خود را در حصار...خواستیرا نم نیا ایانگار برد یول

است که در مواقع  نطوریا یعنی...کنیاخم م شودیکه ناراحت که م دانستمیم...رمینظر بگ ریتمام حرکاتش را ز

تا  يقرمز نیو ا شودیسبزش قرمز م شودچشمانیکه م یبرعکس عصب دمیند شیشانیبر پ یهرگز اخم تیعصبان

با ...شناسمیاما من چشمانش را م ستین تیکدام از حرکاتش نشان از عصبان چیه...ماندیم یچن ساعت بعد باق

در ...شودیم ادهیپ نیاز ماش ایبرد...نمیبیم یکیو فقط تار کنمیاطراف نگاه م هب...میایم رونیاز فکر ب نیتوقف ماش

 کندیرا باز م يو در رودیکامل به جلو م ياریبا هش فتدیو راه م ردیگیدستم را م ایبرد شومیم ادهیو پ کنمیرا باز م

 یلیخ...کندیزدن م حرفشروع به  رودیم یو به طرف کندیاش اطراف را نگاه م یطور که با نور اندك گوش نیهم

و نور اطراف  زندیرا م يدکمه ا...نجایاصال غافل شدم از ا...سال هیبه  کینزد يزیچ دیشا...ومدمین نجایوقته که ا

 یقال..دیمتر شا ستیب يکوچک بود به اندازه ...هم نداشت يادیز زیرنگ بود که چ یچوب يکلبه ا...کندیرا پر م

کوچک و  يبه آن گفت گاز شدیآشپزخانه که نم تیروبه رو يکردیدر را که باز م...در وسط داشت يکهنه ا

 کیآن طرف تر  یکم...هم تلنبار شده بود يظرف که نامنظم رو یبا اندک ییظرف شو نکیس کیو  خچالی

با دو بالشت ...نمودیم بایز یلیکه در نظرم خ يا نهیبعد از آن شوم...بزرگ تر بود کنفرهیاز  یکه کم یتخته چوب

 یمیقد يکوچک قرار داشت که به حد ونیزیتلو کیآنور تر هم ...قرار داشت نیزم يمربع شکل که رو رگبز

دارد نگاهم  دمینگاه کردم که د ایبا تعجب به برد...باشد دیو سف اهیکه حس کردم ممکن است س زدیم

 :زدم و گفتم يلبخند...کتدیم

 :کوتاه جواب داد...ایکجاست برد نجایا-

 :میگویم...کلبه-

 يبرا...يکرد داشیچطور پ...يکرد داشیکه از کجا پ نهیمنظورم از کجاست ا گمیم...دمیکه خودم هم فهم نویا-

 :دیگویو م خنددیم...نجایا يو چرا منو اورد...هیمیقد لشیوسا يچرا همه ...يزدیبهش سر م شهیهم یچ

و با او به داخل  دهمیبه حرفش گوش م...دمیم حیداخل تا بعد برات توض میبهتره بر سیآرتم یکی یکی-

 یباران یهوا همچنان سرد بود و گاه یرا داشتند ول دیهمه شور و شوق فصل جد گرید..اواخر اسفند بود...میرویم

 نهیشوم ایبرد...باران شروع شد...که آمد رقرعد و ب يصدا...االن هم از همان موقع ها بود...دیباریهم از آسمان م
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 دهینپرس یرا که حت يقهوه ا وانیهم آمد و ل ایبرد...از بالشت ها نشسته بودم یکی يرا باز کرده بود و من رو

حرف ...و شروع به حرف زدن کرد...خودش را هم در دست فشرد وانیو ل...بودم چگونه آماده کرده به دستم داد

 ...:انگار اوردیهر لحظه نفسم را بند م شیها

عشق و  دهیمن ق يشد میکه تو وارد زندگ یوقت...بود يحسم به تو فقط کنجکاو نیاگه بگم اول ستیدروغ ن-

 يمن رو يتو که اومد...بود دلزده شده بودم یعشق و عاشق یمدت ها بود که از هرچ...رو زده بودم یعاشق

 سیآرتم...وونهیهم که د عدشب...بعدش شگفت زده ...ياولش فقط کنجکاوم کرد...دمیدوست داشتنو د ي گهید

 يتو با اومدنت بهم نشون داد...شدمیتر م وونهیبهتره بگم د ای...شدمیتو م ي وونهیمن د گذشتیهر لحظه که م

 يتو خالص و ناب بود...داستیخالصانه بودن از چشماشون پ نیا يکه با هر لبخند ایدن يهم هستن تو ییآدما

 یکه اون وقت دمیبعد ها به حرف مارال رس...وجود نداشت يا یمخف زیچ چیکدوم از حرکاتت ه چیه يتو...واسم

اجازه بدم  دیکرد و بهم گوشزد کرد که نبا دمیتهد يهم جد یلیکه بهش گفتم تو رو دوست دارم با اخم و خ

بشه دونه دونه موهامو  یاشک یچشمات از غم و ناراحت نهیگفت اگه بب...نهیچشمات بش يگرد غم رو يلحظه ا

مارال راست ...يچون بلد نبود...ينکرد يکس بد چیتا حاال به ه گهیبهم م شهیمارال هم...کنهیم ستاشبا د

 ترسمیمن م...یکن يندادن بد ادیوقت حاج خانوم و پدرت بهت  چیچون ه یستیتو بد ن س،یآرتم گفتیم

 یوقت سی؟آرتمیچ یعنی يایباهاش کنار ب یتونیکه نم يدار یاحساس یوقت یدونیم چیه...ترسمیم...سیآرتم

و سرت تا  یشینوازش ها سرخ م نیکه از ا ییهمون وقتا...کنمیکه موهاتو نوازش م یوقت...زنمیبهت دست م

بغل کردن و فشار دادنت قنج  يدلم واسه ...رفته نییپا نقدریاالن که سرت ا نیمثله هم رهیم نییپا قهی

باشم  یکه نتونم اون ترسمیم...ترسمیدوست داشتنت م نیمن از ا سیآرتم...ترسمیحسم م نیبعد از ا یول...رهیم

 یدوست داشتنه من کاف نیکه ا ترسمیم...سیآرتم ترسمیم...که باعث آزارت بشم ترسمیم...تو رو داره اقتیکه ل

لحظه  هیاگه  نکهیا...عشقم...دوست داشتنم...سیبده آرتم ست؟جوابین یکاف...ینباشه و تو هم منو رها کن

چشمانم ...ست؟ین یبکنم کاف يداشتنت هر کار شهیهم يو حاضرم برا رهیگیدرد م یفشار دلتنگ قلبم از نمتینب

که منتظر است  ایبه برد...برمیو سرم را باال م شومیم الیخیرا ب چکدیرا که حاال قطره قطره اشک از آن م

 :میگویو م کنمیجوابش را بدهم نگاه م

راستشو بگو  یول...يکه بخوا یتا هر وقت...یکه بگ ینم تا هر وقتمن حاضرم کنارت بمو...هیکاف...ایبرد هیکاف-

به  ایبرد...؟یا؟کیبود برد یک...بمونم شتیپ يحالت از من بخوا نیبوده که باعث شده که االن با ا یاون ک

 :دهدیادامه م یسخت
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 يبزرگ شدنم مثله همه دوره ا نیا یول...بزرگ شدم...ستمیبچه ن...سیو نه سالمه آرتم ستیمن االن ب-

قبول شده  نکهیاز ا یرستانیدب يبچه ها يمنم مثله همه ...سه ماه يتو قایدفعه بزرگ شدم دق هیمن ..نبوده

همه خوشحال ...بودم حالشهر خوش نیهم يکه دوست داشتم و تو يرشته ا يبودم واسه دانشگاه اونم تو

از  خواستمینم یطیشرا چیبود که تحت ه نیحداقلش ا..م نبودخارج تو سر يحداقلش مثله برادرم سودا...بودن

 سیبچه بودم آرتم...با قبال سهیدر مقا دمیرو د يبزرگتر يایوارد دانشگاه که شدم دن...خانواده ام دور بشم

 یدو ترم اول به سادگ...بود؟ یکردم چ دایبه اون دختر پ که یدرك کنم اون احساس تونمیهنوزم نم...بچه

ترم سوم هم ...که بزرگ شدم کردمیکامال حس م گهید...گرفتم ادی زایچ یلیخ...بود یعال...ب بودخو...گذشت

 ياون چشما يبرا ییبایز...بود ییبایدختره ز...مهمان يدانشجو...مهمون اومد  هیترم چهارم بودم که ...گذشت

با همه گرم  عیسر...بود یدختره راحت...واژه بود نیبهتر نقصشیصورت ب شویقهوه ا ياون موها و شیعسل

 خواستمینم...کدمیم يازش دور لیمن اون اوا یول...همه دوسش داشتن...کردینم یدختر فرق ای سریپ...گرفتیم

اومد ...هم شد نیمه...داشتیفرق م هیاحساسش نسبت به من با بق دیبا...راحت باشم هیباهاش مثله بق

 يحس بد چیبدون ه گهید...شده بودم فتهیمن ش...که تونست اعتماده منو جلب کنه دیطول نکش ادیز...طرفم

سر قرار هاش با من  يادیبا شور و شوقه ز شهیهم...اما جواب اون فقط سکوت بود...دوسش دارم گفتمیبهش م

اون فقط ...وداشم مثله اسمش ب فهیخاطره اما انگار وظ...میبا هم شاد بود...میخوشحال بود...کردیم دایحضور پ

 باینامه ام تقر انیپا...میبعد رو با هم بود يترم ها...کردیترکت م یرحمیکه خاطره بشه و بعد در کمال ب ومدیم

از کجا  ای...گرفته یچه مدت مهمان يوقت بهم نگفت برا چیچرا ه دونمینم...طور نیاز اونم هم...کامل شده بود

مدرکم رو گرفتم راحت تر دنبالش ...دنبالش گشتم...نبود... کلمه نیمه یبه سادگ...چشم که باز کردم نبود...ادیم

تنها ...کردم داشیآره اونجا پ...اصفهان...کردم؟ داشیکجا پ یدونیم...سه ماهه تمام دنبالش بودم سیآرتم...گشتم

اصفهان دنبالش  يهفته تو کی...دمشید گهید یکی باکردن  داشیو پ دنیاونور دو نوریبعد از سه ماه ا...نبود

در حال انجام مقدمات ...کردیداشت با پسر عموش ازدواج م...کردم بشیاز خواب و خوراکم زدم و تعق...بدم

اونقدر دنبالش ...و دم نزنم نمیتحمل کردم که اون دو تا رو کنار هم بب يا یبا چه سخت یدونینم...ازدواجش بود

گفت که ...دنبالشم دونستیم...شکه نشد...روبه روش نشستم...ساغش رفتم...اوردم رشیجا تنها گ هیکردم تا 

گفت که ...که بمونه یانتظار داشته باش دیاز خاطره نبا:چرا؟و اون هم گفت:کلمه گفتم کیفقط ...منتظرم بوده

 ادیمن ز...جلوم بلند شد رفت زو ا...ستیآدم موندن ن نکهیا يگفت نمونه برا...مسافر بودم هیمن از روز اول هم 

از ...نبود یدل بستم که موندن یآدم هیشدم که به  مونیپش...شدم مونیاز حماقت خودم پش...خودم فکر کردم با
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 گهید نکهیا یعنی یعاشق...حماقت یعنی یچون عاشق...وقت عاشق نشم چیهمون موقع قسم خوردم که ه

عبور  ياز خودت هم حاضر یحت...خوشحال باشه یشقشکه عا یکس نکهیا يواسه  یبکن يهر کار يحاضر

 نیا نمیبیم کنمیحاال که فکر م...باشه نشونیعشق دو طرفه ب هیکه  کنهیصدق م ییدر مورد کسا نیا یول...یکن

تر بوده  قیکه پسر عموش از من ال...نبود که خوشحال باشه نیا يخاطره بسازم برا هیکه تونستم ازش فقط 

احساسم به  نمیبیم کنمیبه تو فکر م یوقت...احساسم رو نشناخته بودمبود که من  نیبخاطر ا طنه بلکه فق...باشه

شون  سهیبا هم مقا شهیآره اونقدر متفاوت که نم...که به تو دارم مسخره بود یخاطره در مقابل احساس

مربوط به اون باشه  هک يزیو هر چ یحالم از زندگ کنمیلحظه هم به نبودن تو فکر م هی یمن وقت سیآرتم...کرد

و با هم  یزندگ هی نکهیا يو هر لحظه صبرم برا سیعاشقت شدم آرتم...من واقعا عاش شدم...خورهیبهم م

 چیو ه یکناره من بمون شهیهم يبرا ي؟حاضریبا من ازدواج کن يتو حاضر سیآرتم..شهیکمتر م میشروع کن

صورتم  يمهابا بر رو یرا که ب میو اشک ها مکشیم قیعم ینفس...فکره رها کردنم به ذهنت نرسه؟ یوقت حت

کناره  شهیهم يکه حاضرم برا زندیحرف م نیاو دارد از ا...دیگویچه م ایکه برد کنمیو فکر م...زنمیکنارم زند،یریم

آن وقت او ..یچشم داشت چیه یب...جانم را بدهم یحت ایبرد يمن که حاضرم برا...نه؟مسخره است ایبمانم  ایبرد

 :میگویم...دیگویم سخناز ماندن 

و در گوشم زمزمه  کشدیمرا در آغوش م...دیآ یو به جلو م خنددیم...ستمیمن آدم رفتن ن...مونمیمن م ایبرد-

 :کندیم

که حاال  يزیچ...دمیرسیبه آرامش م نجایا...شد میکه تازه خاطره وارد زندگ دمیخر یکلبه رو همون وقت نیا-

 نیا...دمیوقته دوره خاطراته آرزو روهم خط کش یلیخ یعنی...ندارم ازین نجایبه ا گهیمن د...کنمیکناره تو حس م

زود با هم  یلیکه خ خوامیم...دوست دارم یلیخ...سیمن دوست دارم آرتم...رهیم نیاز ب شهیهم يکلبه هم واسه 

سرم را تکان ...م؟یکه بعد از پروژه ات با هم ازدواج کن یموافق:دیگویو م کندیمرا از خود جدا م...میازدواج کن

به ...نجایاما ا:دیگویم...دوسش دارم...نبر نیکلبه رو از ب نیا یول...شهیهمون م يتو بخوا یهرچ:میگویو م دهمیم

من هم ...مونهیسالم م نجایباشه ا:دیگویو م زندیم يلبخند...کنمیخواهش م:میگویو م پرمیم حرفش انیم

از قبل حس  شتریرا ب یخوشبخت یکه من هر لحظه معن کنمیفکر م نیو به ا زنمیم تیاز سر رضا يلبخند

 ...شتریهر لحظه ب...کنمیم

********************** 
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کمک  اریو آرسام بس ایهرچند برد... دهمینامه ام را انجام م انیپا يکارها...شلوغ است یلیروز ها سرم خ نیا

من  دیجد يخانه  لیوسا ي هیام در حال تهمادر مد نکهیمخصوصا ا...باز هم وقت سر خاراندن ندارم یول کنندیم

بخرد اول از  خواهدیکه م يدیجد زیمادر هر چ همکارها را به او سپردم اما باز  يمن عمال همه ...است ایو برد

و همه هم ...میریگیرا با هم م یگفته عقد و عروس ایبرد...میازدواج کن ریقرار است که سوم ت...پرسدیمن نظر م

ر  يسکوت کرده اما لبخند شهیپدر مثله هم...مادرم شاد است...من خوشحالم...موافقت خود را اعالم کرده اند

حواسش هم پرت ...اش بود یروزها مدام سرش در گوش نیا...آرسام اما مشکوك بود...بسته ییمدا یلبانش نقش

 یاست کاره سخت یچه کس نکهیحدسه ا...شق شدهکه عا دمیزبانش کش ریو از ز دمشیروز کنار کش کی...بود

است چه  آرسامدردانه اش با  زیمادر مارال بفهمد که عز یوقت کنمیفکر م نیو به ا زنمیم يلبخند...نبود

 یحال آنکه آرسام جوان...مدهد یفراوان تیاو به پول و ثروت اهم...ستیآخر مادر مادر مثل مادر جون ن...کندیم

 نیماش هیکه اصال شب ینیافتتاح کرده و ماش یکوچک را با دوستش به تازگ ینه ساله است که فقط شرکت ستویب

 شیپ شانیبرا یمشکل ندویو ا...درست شود زیدوارم همه چیام...زیپس انداز ناچ يو مقدار ستیخودشان ن يها

حاج خانوم ...آفتد یم ياتفاق بد نمیاحساس م...ستین یحس خوب...چه اما مدام استرس دارم يرای دانمینم...دیاین

من هم از اجبار خود را ...است که تازه عروسان استرس داشته باشند یععیاست و طب یازدواج امره مهم دیگویم

 ...است نیکه حتما بخاطر هم زنمیگول م

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

امروز ...میخندیو با هم م...میزنیبلند م یغیج...3...2...1...شماردیمارال م... شومیمارال م نیسوار ماش یخوشحال با

چه  دیبا میدانستینم یقبول شده بود و من و مارال از خوشحال یعال يبا نمره  مانینامه ها انیپا...بود یعال

 میمن هم سر جا...کند هیاش را تخل يانرژ ادیبا سرعت ز کندیم یو سع کندیم یرانندگ جانیمارال با ه...میبکن

 یکه داخل شود ول کنمیو من مارال را تعارف م میستیا یدم در خانه مان م...پرمیم نییو پا و باال شومیبند نم

به خانه  یو با خوشحال کنمیم یاز او خداحافظ...را به خانه برساند شیها ینیریش دیکه با دیگویمارال م

 گریو به چهار روز د رومیو من هم به اتاقم م خورندیرا م شانیها ینیریگفتند ش کیهمه تبر نکهیاز ا بعد...رومیم

 يبرا ساختیم دیبا يساختمان تجار کی...به کرج رفته يکار يبرا ایبرد...کنمیکه جشن ازدواجم است فکر م

 ي زهیجا کیو او هم به من قول ...ودب ایام را دادم برد یکه خبر قبول یکس نیبه اول...نظارت صبح رفته بود

با ...چگونه به خواب رفتم فهممیو نم...بندمیو چشمانم را م رومیآسوده به تخت خوابم م یالیبا خ...را داد یعال

 کیتار یهوا اندک...در اتاقم هستم...کنمیبه اطراف نگاه م...شومیاز خواب بلند م خورمیکه م يدیتکان شد
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نفس ...کنمیرا روشن م یو چراغ شومیبلند م میاز جا...اتاقم خاموش هستند يها غچرا...دم غروب است...شده

مدام صحنه ...رومیو به حمام م دارمیحوله ام را بر م...فکر نکنم دمیکه د یبه خواب کنمیم یو سع کشمیم قیعم

 یابانیرا در ب خودم یگاه...آن ها را کنار هم قرار دهم ستمیو من قادر ن شودیچشمانم رد م يخوابم از جلو يها

که  نمیبیم يبعد در جاده ا یاندک...در آمده ام ياز پا دیکه در نور وحشتناك و سوزان خورش...نمیبیآبو علف م یب

بر  یو او هم حت شومیاز او دور تر م دامیکه برم یاما هر قدم... رومیم ایبه طرف برد...ستادهیدورتر ا یکم ایبرد

و از حمام خارج  رمیگیدوش م عیسر...شومکه از افکاره مزاحم رها  دهمیتکان م اسرم ر...که نگاهم کند گرددینم

 کنمیام نگاه م یبه گوش...بندمیو از باال م کنمیرا خشک م میموها یبه سخت میلباس ها دنیپس از پوش...شومیم

با ...کندیکه نشسته و دارد با آرسام و پدر صحبت م نمیبیرا م ایبرد رومیم نییاز پله ها پا یوقت...نبود ياما خبر

چه خبر  نمیکه بب رومیو من هم به آشپز خانه م دهندیجوابم را م...کنمیو سالم م رومیلبخند به طرفشان م

و من هم به مادر در جمع و جور کردن آشپز خانه  میخوریشام را با هم م...مادر در حال تدارك شام است...است

است اما باران اشت نم  بیعج...دیآ یاران مب کردمیکه حس م ورهمان ط...رومیم اطیبه طرف ح...کنمیکمک م

از پشت مرا در آغوش  ییناگهان دست ها...کنمیو به قطراته باران نگاه م ستمیا یم اطیدر ح دیبارینم م

 :میگویم ایبه برد...خورمیتکان هم نم...دیگیم

 :دیگویم...ادیزود باش رد کن ب-

 :میگویو م میآ یم رونیاز آغوشش ب...بردیرا باال م شیو ابروها...رو؟ یچ-

 ادمیپس چرا :دیگویو م بریرا باال م شیابروها...يخودت قول داده بود...ادیزود باش رد کن ب...کادومو-

 یدر حال کندویم بشیدست در ج...خنددی؟ميووردین ؟کادومویدروغ گفت:میگویو م کنمیچشمانم را گرد م...اد؟ینم

 :دیگویم اوردیم رونیب بشیاز ج يکه جعبه ا

 کندویرا از آن خارج م يو گردنبند کندیدره جعبه را باز م...وقت بدقول نبوده چیه ایوقت فراموش نکن برد چیه

وقت از خودت دورش  چیه دیگویم...بنددیو گردنبند را به دور گردنم م زندیرا کنار م میموها...گرداندیمرا بر م

هرگز از خودم  دمیقول م:بود نگاه کردم و گفم تهدر بر گرف ییها نیبه آن قلب کوچک که اطرافش را نگ...نکن

 کندیم یخداحافظ ایبرد...میرویبه داخل م...کرده سمانیقطراته باران خ...زنمیلبخند م...زندیلبخند م...دورش نکنم

 شدیکاش م..رودیدارد م نکهیاز ا شومیاما ناراحت م...زنمیبه او لبخند م...مینیبیرا م گریکدی عیکه سر دیگویو م

چرا دلم آرام  دانمینم یول...دیآ یفردا م ایکنم؟بردیطور رفتار م نیکه چرا ا زنمیم بیبه خودم نه...ماندینجا میا

 ...ردیگینم
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 امیپ ایباز هم برد کنمیو فکر م زنمیم يلبخند...دیآ یام م یگوش امیپ يصدا رمیگیم يدر تختم جا یوقت

مثله  یامیاست اما نه پ ایاز طرف برد امیپ...کنمیلمس م و صحفه اش را رمیگیام را در مقابلم م یگوش...داده

که  یو در حال زمیخیبر م میاز جا یول کنمیتعجب م...سر و صدا به دم در بروم ینوشته بود که ب...ها امیپ یباق

شاله ...کارت دارم ایب:دیگویاو م یول...چرا؟: دهمیم امیبه او پ دهمیسارافنم قرار م يبلند را بر رو يا یرو دو ش

و همه خواب ...چراغ ها خاموش بود يهمه ...کنمیام را هم به پا م یمشک ییو دم پا کنمیام را سر م یمشک

 نشیو نه ماش ایاما نه برد ندازمیم ینگاه رونیبه ب...کنمیرا باز م اطیو در ح شومیاز خانه خارج م امآرام آر...بودند

و بعد  کنمیرا در مقابل دهانم حس م يزیناگهان چ یدقت کنم ول شتریتا ب مگذاریم رونیبه ب یقدم...نمیبیرا نم

 ...فهممینم زیچ چیاز آن ه

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

 ...اصفهان...روز قبل سه

در هم  یاز هر وقت شتریب شیاخم ها...کندینگاه م ایارسال شده از جانب ارش لیمیبه ا تیبا عصبان هانیو

 نیبرطبق ا...کندیدارد ازدواج م یدر کمال گستاخ انایبه او خبر داده بود که و یقبل يها لیمیا یط ایارش...رفته

 شیلب ها يرو ظیغل يپوزخند...شدیم نجاما یسبحان ایجشن ازدواجش با برد گریهم چند روز د لیمیا نیآخر

از همان ابتدا مخالفتش را با او نشان داده بود  انایو...بهتر بود ریوضعش از ام کندیفکر م نیبعد به ا...ردیگیقرار م

اما اکنون ...را دوست دارد ریام انایو کردیفکر م خنددیبه افکارش م...بود يادیز يقول و قرار ها ریاو و ام نیاما ب

 یغرور و خودخواه شناسدیاگر هم م ای...شناسدیبه نام عشق و احساس نم يزیچ چیه انایبود که و افتهی نانیطما

انجام  دیبا شیوقته پ یلیرا که خ يوقتش بود که کار گرید...شدیدست به کار م دیبا...قرار دارد تیدر اولو اش

باز کرد سوار  شیراننده در را برا نکهیاز ا سو پ شودیاز عمارته شکوهمندش خارج م عیسر...دهد داد،انجامیم

 چیه...کندیدوباره نقشه اش را مرور م ردیگیم يجا مایدر هواپ یوقت...رودیو به طرف فرودگاه م شودیم نیماش

 زیچ کی ییکذا یاما هنوز بعد از آن مهمان...کارها درست و حساب شده بودند يهمه ...وجود نداشت یمشکل

گفته بود  ایبه ارش...کرده دایها راه پ ییموال يچگونه به خانه  انایاست که و نیفکرش را مشغول کرده و آن ا

تا افکار مزاحم از سرش  دهدیسرش را تکان م...صورت نگرفته بود ییرگز پرس و جوه...فقط دنبالشان کند

را در مقابلش  ایارشاز فرود گاه خارج شد  یوقت...اوردیسر در ب لیمسا نیاز ا توانستیبعدا هم م...رود رونیب

 :گفت ایبدون نگاه کردن به ارش...سوار شد هانیباز کرد و و شیرا برا نشیدر ماش ایارش...به طرف او رفت...دید
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شد از  یعصبان ای؟ارشیکنیم یچه غلط نجایا قایاالن دق ؟پسيمگه من نگفته بودم چشم از اون دختر برندار-

 :دیگویو م دیآ یبه حرف م...دیفهمینم چیه ینیریاخمو از خودش سییر نیاخر ا...دست خودش

از دستورش با هر  یچیسرپ...شد یعصبان هانیو...دیان نباشرو گذاشتم چشم ازش برنداره نگر یکی سییر-

 :دیغر...قابل بخشش بود ریغ یلیدل

حاال هم ...یحــــــــــق نداشت:و داد زد...يتکون بخور تتیاز سر مامور یحق نداشت..من به تو سپرده بودم-

بدون  دیبه خود لرز يکه از ترس لحظه ا یدر حال ایارش...رمیگیبرات در نظر م یدرست و حساب هیتنب هینترس 

به محل  یوقت...و در دل به خود لعنت فرستاد...به راه خود ادامه داد سشییجواب دادن به ر یحت اینگاه کردن و 

کرد که داخل شود و خودش هم  ییاور را راهنما...باز کرد هانیو يشد و در را برا ادهیپ نیاز ماش دیمورد نظر رس

و خودش هم ...او در نظر گرفته بود فرستاد تا استراحت کند يکه برا یرا به اتاق هانیو...دپشت سرش داخل ش

فکر  نیسرش قرار داده بود به ا يتخت بود و دستش را رو يکه رو یدر حال هانیو...رفت شیهابه دنبال کار

دو  يساعتش را برا...امروز نیهم...کردیشروع م دیامروز با نیاز هم...را از دست دهد یهچ وقت دیکرد که نبا

 ...دیآسوده خواب یالیکرد و با خ میتنظ گریساعت د

دست به  دهد؟ازیآرام انجام م نقدریرا ا شیهمه کارها ایارش نیفکر کرد ا نیو به ا دیرا سرعت بخش شیها قدم

 يبرا نیو ا..و نه سر وقت ریاما د دادیکارش را درست انجام م شهیهم...او خسته شده بود يها دنیموقع نرس

در ...بود دیمف شیبرا ایارش يآر...بود دیمف چوندست بردارد  ایحال نتوانست از ارش نیبا ا...عذاب آور بود هانیو

کاغذ  هانیو تیتوجه به عصبان یرفت و ب هانیبه طرف و...وارد خانه شد ایفکرها بود که در باز شد و ارش نیهم

در آن  یکه کس يآوردن آن از خانه ا دانستیم...دستش را باال آورد و کاغذ را گرفت هانیو...را مقابلش گرفت

انجام  زیکارش را تم ایارش داننستیرا هم م نیا یول...نگاه کرد ایبا اخم به ارش...سخت نبود منبود چندان ه

 بایز یبا خط يمقاله ا...ردآن را باز ک...کاغذ را گرفت و به اتاقش رفت...ستین یبه نگران يازیو هرگز ن...دهدیم

متفاوت  اوردیبه خاطر م انایاز خط و هبا آنچه ک...بود بیعج شیبرا یبا دقت به آن نگاه کرد ول...انایاز و

شروع به نوشتن ...را در آورد و مقابلش قرار داد يکاغذ...نکرد به افکارش یسرش را تکان داد و توجه...بود

 کردیهمه را متقاعد که نم...بود یسه خط کاف تیدر نها ایفقط دو ...سدیطوماره بزرگ بنو کینبود  يازین...کرد

من ...سالم"...آرام و با دقت نوشت...بود یکاف شیبرا نیو هم...کردیم لیرا تحم نیروغد یتیبه آنها واقع یول

 نکهینامه باشه بهتره از ا هیبا خودم گفتم اگه  هیچ دیدونیاما م...سمینامه رو بنو نیمتاسفم که مجبور شدم ا

 يبخاطر همه  وناز همه ت...رفتن رو خواستم نیکه من خودم ا شهیراحت م التونینباشه حداقل خ یچیه
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 میدار شیکه در پ یبه ازدواج يعالقه ا چیراستش ه...از دروغ خسته شدم گهیمن د...کنمیزحمتاتون تشکر م

 يمن از رو...زنمیازدواج رو رو در رو بهم نم نیو ا مونمیکه نم دیببخش...دهیندارم و فکر کردن به اون منو آزار م

به شاهکارش نگاه ..."...دخترتون...شهیهم يبرا داحافظخ...گمیم زیچ هیپس فقط ...کشمیشما خجالت م

داد  ایه ارشنامه را ب...رفت رونییساکش را برداشت و ...قرار داد یآن را درون پاکت...زدیمو هم نم...بود یعال...کرد

ن شد و یآورده بود سوار ماش ایکه ارش یبعد هم با چند نفر از کسان...قرارش دهد دیداد که کجا با حیو به او توض

از  یکی شودیم کیدداد که نزد صیرا تشخ نشیکه ماش هانیو...دیایتا ب ستادندیا یاندک...به محل مورد نظر رفت

متوسط و  يبود با قد يشد فرد ادهیکه پ یکس...شدن بودند ادهیپ يهم آماده  هیکرد و بق ادهیافرادش را پ

 یشد نگاه ادهیپ نیکه از ماش يرفت و به مرد نیاشآرام آرام به طرف م...لیو سب شیشکسته با ر بایتقر یصورت

 :کرد شیانداخت و بلند صدا

 :علل گفتت یو با کم دیآن مرد را د..مکث کرد و به طرف صدا برگشت یکم ایبرد...دیآقا ببخش-

 :گفت تیمرد با مظلوم...د؟ییبله بفرما-

بود با آرامش چهار قدم به طرف او  دهیکه آن مرد را اصال خطر ناك ند ایبرد... دیاریب فیلحظه تشر هی شهیم

حمله ور  شیبه سو دیایتا آمد به خود ب...ندیآ یکه به سمتش م دیرا د گریموقع چند نفره د نیکه هم...برداشت

 لشیوبا یرا زدند و سپس گوش داویایبه دنبالشان ب دکه نتوان يتا حد...دفاع ندادند ياجازه  ایبه برد یحت. شدند 

 عیسر هانیو...رساندند هانیرا به و یبا عجله گوش...داشت برداشتند و بردند بیپول که در ج يرا به همراه مقدار

کلمه  کیفقط  ایو برد...ندارد یرمز و قفل ایدبر یراحت شد که گوش الشیخ یاندک هانیو...را باز کرد یقفل گوش

را از  یگوش...راند و در خانه متوقف شد انایو يبه طرف خانه  عیسر هانیو..."فیدزدان کث"دیچیپیم هنشدر ذ

 نیا يشماره  هانیشده بود و و ویکه نامش نفس من س یمضمون به مخاطب نیبا ا یامیدر آورد و پ بشیج

آمد از جانب  یامیپ...شد منتظررا فرستاد و  امیپ..."دم در ایسر و صدا ب یب"...فرستاد شناختینفس را خوب م

که منتظر بود اشاره داد که  ایو به ارش "کارت دارم ایب"فرستاد که  گرید یامیپ هانیو...که گفته بود چرا انایو

گذاشت که در  رونیبه ب یقدم هیز دو ثانبعد ا...را نگاه کرد رونیب انایبعد در خانه باز شد و و یاندک...آماده شود

 عیسر هانیو...افتاد ایدستانه ارش يرو هوشیب انایدهانش گرفت و بعد هم و يرا جلو یدستمال ایلحظه ارش نیهم

دو دست  يو خود او را رو دیکش رونیب ایرا از بغل ارش انایرفت و با شذت و ایشد و به طرف ارش ادهیپ نیاز ماش

بعد وارد  یبا عجله نامه را برد و اندک ایرشا...و نامه را بگذارد...اشاره کرد که داخل خانه برود ایقرار داد و به ارش

 زیم يرو يمتوجه پوشه ا زشیم يبه طرف اتاق آن دختر رفت،بعد از قرار دادن نامه رو میخانه شد و مستق
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از اتاق رفت  رونیرا برداشت و به بآن ها  يبا لبخند...که مدارکش هستند دیدختر شد آن را ه کردن به آن فهم

 ایارش...حرکت کرد عیسر هانیو بعد از سوار شدنش و...آمد نیخارج شد و به طرف ماش هسر و صدا از خان یو ب

کرد و  ادهیبا آرامش به او نگاه کرد و او را در مقابل خانه اش پ هانیو...کرد قیتزر انایدر آورد و به و یسرنگ

پوشه را به او نشان  هانیقبل از حرکت و ایهنگفت بود به او داد، ارش یمبلغ يرا که از قبل نوشته و حاو یچک

و  شدینقشه کامل نم موندنیاگه تو خونه م یعنی ،یداشته باش ازیمدارکشن، فکر کنم بهشون ن نایا:داد و گفت

تکان داد و بدون توجه  نییبه باال و پا ایحرف ارش قیتصد یسرش را به معن هانیو...نگاه کرد هانیمنتظر به و

 نیماش هیکه سوار شده بود اصال شب يدیپرا نیا...بودند به راه افتاد نیعقب ماش یصندل يبه آن مدارك که رو

فروش به  يآن را برا شودینم شیرو یحت دیبه اصفهان رس یفکر کرد که وقت نیبه ا...که داشت نبود ییها

 دیخر يتا برا...باغبان يبرا گذارمیبعد با خود گفت آن را در باغ م...دارد بسپارد نیماش یندگیدوستش که نما

داده بود که تا  نانیبه او اطم ایارش...که آن پشت افتاده بود نگاه کرد انایبه و...فتدیخانه و کارها به زحمت ن يها

رف محل مورد نظر آسود به ط الیپس با خ...دیآ ینم شیپ یخواهد بود و مشکل هوشیساعت ب نیچند

دو دست بلند کرد و به داخل باغ  يرا رو انایو وشد  ادهیپ نیاز ماش دیکه مقصدش بود، رس یبه باغ یوقت...راند

از اتاق خارج شد و در آن را ...به او نگاه کرد یتخت قرار داد و اندک يوارد اتاقه مورد نظر شد و او را رو...برد

 کیو  زیو م یصندل کینفرا و  کیتخت  کیبا  ياتاق شش متر کیاتاقش چندان بزرگ نبود ...قفل کرد

بود و  ستادهیکه ا میپس با آرامش به طرف مر...چند روز را بگذراند نیبود تا ا یکاف انایو يهم برا نیهم...فرش

آورده بود  نجایبه ا یبه تازگ هانیساله بود که و کیو  یس یزن میمر..نگاه کرد میبه مر...رفت کردیاو را تماشا م

کار  يبرا هانیکه و ییها ناز آ...داشت يخشن و جد يقد بلند بود چهره ...باشد انایکه حواسش به و

 :به او گفت...يبدون احساس و جد...دیپسندیم

 دهدیسرش را تکان م...يتاوان بد دیو با يتو مقصر فتهیبراش ب یهر اتفاق ایاگه فرا کنه ...حواست بهش باشه-

 :دیگویو م

و  خوردیافسوس م انایدر دل به حال و هانیادبش کنم؟و تونمیدر اورد م ياگه پررو باز یول...سییر چشم-

و  رودیم نیبه طرف ماش...شودیاز آنجا خارج م هانیسپس و دیگویم یچشم...باهاش مراعات کن...نه ادیز دیگویم

 نشیو سوار ماش رودیم رونیسپس به ب..دهدیقرار م زیهمان م يرو انایو در اتق و بردیآن پوشه را به داخل م

 ...راندیو به طرف خانه اش م شودیم

****************** 
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کورش ... شودیو تماس برقرار م...کندیاش را لمس م یگوش يصحفه ...ردیگیکورش تماس م شودیکه م وارد

 ...دیگوینم چیو ه کندیهم فقط سکوت م هانیو...به غر زدن کندیشروع م عیسر

اون ...يدیجواب نم زنمیبهت زنگ م یزده هرچ بتیسه روزه غ...یکنیم کاریچ يمعلومه دار چیه هانیالو و-

 :دیگوی؟میپشت خط هانیالو و...یکجا هست نمیخونه ته الم تا کام حرف نزد بب يهم مثال همه کاره  يدیسع

 یچیخب ه لهیخ:دیگویو سپس م کندیمکث م یکورش کم... يزدیغر م یآره هستم ادامه بده داشت-

خب :دیگویکورش م...میعال:دهدیصادقانه تر ادامه م..خوبم:دیگویتعلل م ای هانیفقط بگو حالت خوبه؟و...گمینم

 هانیو.. یبهش خبر بدم برگشت خوامیم...نگرانت بود یلیخ يساالر يآقا ؟آخهياالن خونه ا...خدا رو شکر

و  کندیم یخداحافظ يبدون حرف اضافه ا...ششیپ رمیخودم م یبهش زنگ بزن ستین يازیخونه ام اما ن:دیگویم

آماده  عیکه گرفت سر یبعد از دوش...رودیبه حمام م میو مستق رودیبه اتاقش م...کندیرا قطع م یهم گوش هانیو

 :دیگویو م ردیگیقرار م شیجلو يدیسع...شودیخارج م قو از اتا... پوشدیم یمشک شهیمثله هم شود،یم

 :دهدیادامه م يدیو سع دهدیسرش را تکان م...نیخوش اومد...سالم قربان-

بهشون  یکه منم جوابه درست دییتماس گرفتن و گفتن کجا ییایز ياز ده بار آقا شیچند روز ب نیا يتو-

بار  هیو مادرتون هم ...کردم یاطالع یتماس گرفتن که من اظهار ب يساالر يدو بار هم آقا...ندادم

 کندیدر راه با خود فکر م... کندیو حرکت م شودیم نیسوار ماش...شودیو دور مو از ا دهدیسرش را تکان م...اومدن

به ...ازدواج يکرده برا یکرده و او را راض دایاش را پ کدانهیکه دختر  دیبگو شیکه به عمو دهیوقته آن رس گرید

و خواست در بزند در باز  دیکه به اتاق رس نیهم...رفت شیوارد شد و به طرف اتاق کار عمو عیسر دیخانه که رس

رد  شیحواله اش کرد و از جلو نهیبا نفرت و ک ینگاه دیاو را که د...آمد رونیب شیخانم زن عمو میشد و مر

 نیا یبا خود فکر کرد حت...هم بود انایمخالف سرسخت ازدواجش با و...کردیبا او بد رفتار م شهیزن هم نیا...شد

را  شیو عمو...شودیم دبعد از دو ضربه به در اتاق وار...است ادیته باشد زدست داش انایامکان که او در فرار و

 دنیاحوال نپرس نیاز ا..دهدیهم جوابش را کوتاه م شیعمو...کندیسالم م...داده هیاش تک یکه به صندل ندیبیم

قرار  شیعمو يرو به رو قایکه دق دینشیم یمبل يو رو رودیجلوتر م...که از او دلخور است دیفهم شیعمو

 :دیگویم...دارد

 :دیگویدوباره م...شنودیاز او نم یخوبه عمو جان؟جواب حالتون

اش  جهیخارج شدنم و نت لیدل دیاگه بدون یول...که بهتون خبر بدم از اصفهان خارج شده بودم دیازم دلخور البد

و  لیخب دل:دیگویو م گرداندیسرش را به طرفه او برم يبا کنجکاو شیعمو...دیشیبوده حتما خوشحال م یچ
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 شیچشمانه عمو هیدر صدم ثان...کردم دایرو پ انایو:دیگویو م ندینشیم هانیبر لبه و يبوده؟لبخند یاش چ جهینت

چند ماهه  یوانیک یتو مهمون...کردم داشیتهران پ:دهدیادامه م...کندیو با تعجب نگاهش م شودیگرد م

از خونه  یکیتو ...نجاستیو االن هم ا...ارمشیرفتم که ب شمیچند روز پ...آدم گذاشتم که دنبالش کنن...شیپ

 هی گهید يهفته  دیگفتم اگه اجازه بد...و هنوز هم مثل قبل حاضرم باهاش ازدواج کنم...هام نگه اش داشتم

 هانیو و انایازدواج و ریجهانگ ياز آرزوها...رو جمع و جور کنم زیانجام بشه تا من بتونم همه چ يعقد مهظر

اجازه ندهد  کهگفته بود  میبارها به مر...را خراب کرد زیاش همه چ ییبا فرارش و آن عشق کذا انایما وا...بود

خانه رفت  نیو پسرش به ا نیو کماکان دوستش نسر رفتینم میاما حرف به گوشه مر...دیایبه منزل آنها ب ریام

هم  انایو ياتفاق برا نیبعد ا یشد و کم انایو ي فتهیش ریام...افتاد فتادیم دیکه نبا یاتفاق نکهیو آمد داشتند تا ا

از مدت  هانیو...بود دهیفا یاز آن عشق مسخر به آن بچه دکتر بردارد ب تدس انایهرچه تالش کرده بود و...افتاد

شد و در  ریعشق ام ریدرگ انایو یول...گفته بود انایرا بارها وبارها به و نیو ا دانستیرا همسر خود م انایو شیها پ

و  شودیخارج م نهگذاشته بودند شبانه از خا هانیکه قرار ازدواجش را با و یدرست زمان شیساله پ کی تینها

کرده و قرار است به  دایاو را پ هانیخوشحال بود که و اریحاال بس...از او نشده بود يسال خبر کی نیا یط

موافقتش را ...کرده بود رییازدواج تغ ينظرش برا هانیاگر و ختیریرا م انایخونه و...با هم ازدواج کنند يزود

 کیبفهمدکه قرار است کمتر از  میفکر کرد اگر مر نیبه ا...شداز خانه خارج  یبا خوشحال هانیاعالم کرد و و

شد و به سمت خانه  نیافکار سوار ماش نیبا هم...کند؟یکرده اش ازدواج کند چه م زیبا دختر عز گرید يهفته 

 ...ر آن بود حرکت کردد انایکه و يا

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

که اتاق  نجایا...عجب بود زیچ کیاما ...بود که به خواب رفتم ینبود ک ادمی...شدم داریاز خواب ب ياریدرد بس با

کوچک به رنگ  یاتاق...کنمیبه اطراف نگاه م قیو دق شودیبلند م میاز جا...افتاده یچه اتفاق یعنی...ستیمن ن

اتاق  يکه گوشه  يزیو م یصندل کیفرش کوچک و  کینشسته بودم و  شیتخت که رو کی...دیسف

 ينفس ها تیدر نها ینفس بکشم ول کنمیم یسع...شهیام حبس م نهینفس تو س کنمیناگهان حس م...بود

 شبید...االن چه وقت از روزه...بود یک...ترسمیمن م...نبود یمعمول ينفس ها هیاصال شب شهیم بمینص یمنقطع

 یبا کالفک...ادینم ادمی يزیشدم چ اطیاز ح رونیکه ب یاما از وقت...دم در ایداده بود که ب امیبه من پ ایبود که برد

باعث  جهیسرگ شمیتخت که بلند م ياز رو...کنمیو به در اتاق نگاه م دمیو ترس سرم رو به دو طرف تکان م

در رو تکون  ي رهیو دست گ رمیدر اتاق م و به طرف شمیبعد به خودم مسلط م یصبر کنم ول یکم شهیم
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صورتم  يامان رو یاشک هام ب...برام افتاده یچه اتفاق شمیدر قفله انگار تازه متوجه م فهممیم یوقت یول...دمیم

 هیاز گر...بود دهیفایتالشم ب یهر طور که شده در رو باز کنم ول کنمیم یرفتارم ندارم سع يرو یو کنترل چکهیم

در  یکه صورتم از هجوم اشکام به چه حالت متصور کن تونمیم لرزهویاتفاق تمام بدنم م نیو شک حاصله از ا

کجاست؟بعد بالن تر ادامه  نجایا گمیو آروم م ادیموقع بود که زبونم تازه انگار به حرکت در م نیهم...اومده

کـــــــــمک و با مشت محکم به در ...ککم...ارهیب رونیب نجایمنو از ا ادیب یکیست؟ین نجایا یکس دهمیم

 يا يانرژ چیکه ه کنمیحس م دمینشن یکردم و جواب ادیشده از بس داد و فر حسیتمام بدنم ب...کوبمیم

 يدستم به در برخورد نکرده بود که در باز شد و دستم تو یکه به در مشت بزنم ول برمیدوباره دستام رو م...ندارم

نگاهم رو باال  یکم...بوداز من بلند تر ...قدش بلند بود...کردیزن داخل شد که با اخم بهم نگاه م هی...هوا موند

و  دیایحرف م کنم؟بهیم کتاریچ نجایکجاست؟من ا نجایا:میگویو م کنمینگاه م شیقهوه ا يو به چشما ارمیم

 دیبا ای يدیفهم...يبر رونیب جانیدارم نزارم تو از ا فهیکه من وظ نهیکجاست مهم ا نجایا ستیمهم ن: گودیم

به جلو  یحرکتم او کم نیبا ا رومیو دو قدم به عقب م دهمیسرم را به چپ و راست تکان م...بدم؟ حیتوض شتریب

 یب...رومیم رونیو از در ب کنمیپرت م یو او را به طرف برمیم ورشیو با شدت به طرفش  میایبه خودم م...دیایم

 کنمیم یو سع رومینگاهم به در مافتد با عجله به طرف آن م نمییخودم را در سالن م یو وقت رومیهدف به جلو م

و با عجله به  کشمیاز آن دست م يدیبعد با نا ام یکردم ول نشییچند بار باال و پا...آن را باز کنم اما قفل بود

 گردمیداخل آنها را م کنمیو با عجله در کشوها را باز م رومیاتاق م يبه طرف کمد گوشه ...کنمیاطراف نگاه م

 یسع...گردمیو با ترس به عقب برم کشمیهمون زن دست از کار م يبا صدا...نمیبینم دیبه شکل کل يزیاما چ

و بخوام  امیبه خودم ب نکهیو قبل از ا ادیموقع به طرفم م نیو هم...است دهیفا یچون ب یفرار کن نجاینکن از ا

 ياش داد جهیکه نت چهیپیدستم م يتو يدرد بد...دهیو از پشت فشار م چونهیپیو م رهیگیکنم دستم را م یحرکت

 رونیکه ازش ب برهیم یدستشه منو به سمت همون اتاق يهمون طور که دستم تو...سره درد زدم ازبود که 

 یوبعد هم چسب...کنهیتخت پرتم م يو رو بندهیمن دستام رو از پشت م يو بدون توجه به تقالها...اومده بودم

دوساعت ..ساعت هی...دییکش ولچقدر ط دونمینم...رهیم رونیتوجه به من از اتاق ب یو ب دهیدهنم قرار م يرو رو

 یبسته بود ول بایچشمام تقر...بودم که در باز شد یهوشیدر حال ب یمن از شدت ناتوان یسه ساعت ول میشا ای

فقط ...ببنم یرو که داخل شده بود به خوب يباعث شده بود که نتونم اون فرد نیبود و هم کیاتاق هم تار

فک کنم ...شهیبا داخل شدنش اتاق هم روشن م...که داخل شده ردهه م دمیو کفشاش رو و فهم دمیپاهاش رو د

 يبا صدا...بود چشمام رو بستم و فشار دادم دهیکه به چشمام رس يبخاطر نور...خودش چراغ رو روشن کرده بود
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 بیعج یول شناختمیکه اصال نم دمیرو د يرو دوباره باز کردم و در مقابلم مرد چشمام يفرد بیعج يخنده ها

 یهمون تک صندل يرو...کردیلبش بود و داشت با خنده به من نگاه م يرو یلبخنده بزرگ...برام آشنا بود کهبود 

از حد  شیکه ب ییلباش به حرکت دراومد و با صدا هویبعد ...کردینگام م یحرف چیاتاق نشسته بود و بدون ه

وقت  چیجون ه...چرا یدونیم...یتو واقعا احمق:نداشت گفت یخندونش همخوان يخشن بود و اصال با چهره 

ها رو نکن چون عاقبت جات تو خونه  یگستاخ نیکه ا دادمیهروقت بهت هشدار م...ینگرفت يمنو جد يحرفا

که من  یبنیم...يبودیم دیکه از همون اول با يقرار دار ییاالن جا یول يشدیتوجه از کنارشون رد م یمنه ب ي

اومدم بهت بگم که با عمو صحبت ...يتمام از خونه ات دور بود سال کیکه  ارمیچقدر بزرگوارم که به روت نم

که قراره ...شهیعمو برگزار م يخونه  يتو کیکوچ یمهمون هی گهیپنج روز د قایدق یبه عبارت ایکردم سه شنبه 

 یشما قبال بر باد رفته بود و به سخت يخانواده  يآبرو یدونیکه م دونمیم...جشن عقد ما باشه یاون مهمون

 یپدرت رو در مقابل اشخاصه بزرگ يکه آبرو یکنینم یتونستن دوباره به پدرت اعتماد کنن و هرگز سع مردم

که من روئ انتخاب  یکن که فکر گمیبهت نم...ایپس خوب با خودت کنار ب...يزیعمو صادق بر ایمثله آقاجون 

 یرو با هم زندگ يادیمدت ز هچون قرار ایفقط با خودت کنار ب میدارم بهت م قایبلکه دق...نه ای یکن

رو هم  یبلکه زندگ...چیکه ه يکه لج باز کنمیم يکار دمیاما بهت قول م...یکن يتو لج باز ستیدرست ن...میکن

مکث کرد و  یبه سمت در اتاق رفت و در رو باز کرد کم زدیم که قهقه یحرف در حال نیو بعد از ا یفراموش کن

که  ییهمون جا ارتتیو م رسهیبهت م میخوده مر گهیمن وقت ندارم دوباره بهت سر بزنم پنج روز د...گفت

عقد  يسفره  يرو یعروسم بابدن زخم ینکن يو کار يایکنار ب میکن با مر یسع...قراره مجلس برگزار بشه

به حاله  نکهیرفت بدون ا...و رفت...خداحافظ دختر عمو...خوامیکه من م ستین يزیاصال اون چ نیچون ا نهیبش

 یکه من ک کردمیفکر م نیمن داشتم به ا...انداردیب یگوشه از اتاق ساکت و صامت نشسته ام نگاه نیا که یمن

او ...ستمیبه انجامش نکه من هرگز قادر  کردیفکر م یشدم و او داشت به ازدواج دیجد يپسر عمو کیصاحب 

که اگر  یاشتباه...رخ داده بود یاشتباه کیبود که  نیو آن ا دانستمیرا خوب م زیچ کیمن فقط ...که بود

 ...من خواهد شد یکل زندگ یدرست نشود باعث تباه

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

 :از در خارج شود گفت نکهیقبل از ا...غذا را مقابلم قرار داد ینیرا باز کرد و س میدست ها یحرف چیه بدون

دختر خوب رفتار کن تا  هیمثه  یرو مهمون من يچند روز...داره يچون عواقب بد...یوفتینکن با من در ب یسع-

آن چسب مزحک را از  یبه آرام...آمد و دانستم در قفل شده دیچرخش کل يصدا...و از در خارج شد...ینینب بیآس
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 رهیاونا از کجا باد بدونن من گ...و خانواده ام حتما نگرانم شدند این بردفکر کردم که اال نیدهانم باز کردم و به ا

 يتو گهیدر د هیو  یبه اطراف نگاه کردم و به جز در خروج...فرار کنم دیاز کجا با ایخدا...افتادم وونهیآدمه د هی

رفت و باعث  جیبودم که سرم گ ستادهیهنوز کامال نا یبلند شدم که به طرف در برم ول...دمیند يزیاتاق چ نیهم

 یچیشده باشه که ه شتریو چهار ساعت ب ستیاز ب دیاومد شا ادمیبه ظرف غذا نگاه کردم و ...نمیدوباره بش شد

رو تو دهنم  دهیلقمه از اون کوب هیآروم دست بردم و ...که دارم وضع بدتر هم بود ینخوردم مخصوصا با کم خون

بستم و به طرف اون در رفتم  یچشمامو کم...ماز چند لقمه نخورد شتریب یول بخورم یکردم کم یو سع...گذاشتم

دور ..فوت کردم و دوباره برگشتم به همون اتاق رونینفسمو به شدت ب یبهداشت سیسرو دنیبا د...و بازش کردم

فهمونم من اون ب ونهیبه اون د دیچطور با کردمیتا دور اتاق رو از بس راه رفتم متر کردم و مدام با خودم فکر م

 ...ستمین گردهیمکه دنبالش  یکس

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

و  دمیتخت برگشتم و به پهلو دراز کش يبه رو...کردیمنو کالفه م نیاز روزه و ا یجچه ساعت دونستمینم یحت

 دهیکه دزد نیا...از مشکالت بود که اشکم در اومد یکیکدوم  يبرا دونمینم...پاهامو تو شکمم جمع کردم 

احمقانه منو به  یلیکه قراره خ نیا...طرفم ونهید هینکه با یا...ازدواج کنم گهیقرار بود چند روز د نکهیا...شدم

و  ستیاز ب شتریکه ب نهیهم بخاطر ا دیشا...ام گرفت هیگر ایخانواده ام و برد یاز نگران ای...ارهیعقده خودش در ب

منو  یتنگدل نیا...واقعا زوده نیمن ا هیخدا...شدمدلتنگش  يزود نیمن به هم...خبرم یب ایچهار ساعته که از برد

خواب وحشت  هیول به خواب رفتم اونم  يچطور ادینم ادمی...بهم رحم کن...ایبهم رحم کن خدا...ارهیاز پا در م

برام بدتر ظاهر شده  یکابوس نبود از هر کابوس...منو ترسوند شتریب یلیخ هیآخر نیا...دمیدیمدام کابوس م...ناك

 يبجز صدا ییصدا چیه..کردیم سیرو خ نیو زم دیباریم نمشب بود بارون نم ...و تو خاطرم هم موند... بود

دفعه  هیچرا  دونمیاما نم...بود ایدستم تو دسته برد زدمیقدم م ایبا برد رفتمیداشتم راه م...دیرسیبارون به گوش نم

 ورچطور د نیمنوبب ایبهش لبخند زدمو گفتم برد...تو هوا خشک شده بود ایدسته برد...رو رها کردم ایدسته برد

ناگهان  یدوره اول دسته خودم بود ول...حرف شروع کردم به دور خوردن دوره خودم نیو همزمان با ا...خورمیم

چرخش  نیا يرو یو کنترل دمیچرخیمداوم و با سرعت م...چرخهیداره دوره سرم م نیحس کردم زم

و صدام  دیاونو ولش کن دیکارو نکن نیا...گفتیجمله رو م هیکه مدام  دمیشنیرو م ایبرد ادیفر يصدا...نداشتم
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نزار  سیآرتم...دیچیو بعدش زمزمه اش به گوشم پ...طوفان نیخودتو رها کن از ا...رها شو سیآرتم کردیم

بلند شدم و به ...زدیم رونیب نمیم انگار داشت از سقلب...تپش قلب گرفته بودم...ازش دور شو...طوفان نابودت کنه

ساعت  دونمیشدم و نم رهیتخت نشستم و به در خ يرو...فکر نکنم خوابکردم به اون  یصورتم آب زدمو سع

که تو فکر بودم چشمم به در  یتخت نشسته بودم و در حال يرو يا قهیچند دق...که صبح شده دونمیچنده اما م

 ...بم انداخت و قصد خروج کرد که با صدام مانع شدم ینگاه...در باز شد و اون زن داخل شد نکهیتا ا...بود

 :و به طرفم برگشت نگاهم کرد و گفت ستادیاون زن ا...خانم-

 :صدام رو صاف کردم و گفتم...ه؟یچ-

 عیسر...شهینم:گفت...باهاش حرف بزنم خوامیم:ادامه دادم..سرش را تکان داد...نجایاومدن ا روزیکه د ییاون آقا-

 ستیقرارم ن...ستین نجایاون االن ا شهیگفتم که نم:را برگرداند و گفت شیاخم کرد و رو...مهمه یلیخ:گفتم

 :اصرار کردم...کجاست دونمیباشه منم نم

اونو هم  يموام و دختر ع ییموال سیمن آرتم دیبگ...اشتباه شده دیبهش بگ...دیریکه باهاش تماس بگ دیتونیم-

 فهیوظ...ندارم حرف تو رو به اون برسونم فهیزن با اخم رو برگرداند و گفت من وظ...اشتباه کرده دیبگ...شناسمینم

و متعاقب ...درخواستا نکن نیبه بعدم از من از ا نیا از...رو بدن يدستور بعد سییمن فقط مراقبت از توئه تا ر ي

هرطور شده خودم رو  دیبا...فردا جشن ازدواجم بود...رفتمیبه خونه م دیمن با...حرف از اتاق خارج شد نیا

 ...هستم یکس براش مهم نبود که من ک چیانگار که ه یول رسوندمیم

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

که به سمتش  یورشیبا  دهدیرا نشانش م شیو تمام خشم وغضب خو کندیبه کورش نگاه م تیعصبان با

 :زندیم ادیو فر ردیگیکورش را در دست م ي قهی...بردیم

حواست کجا  یلعنت...و من دم نزنم هان دیکن يخراب کار دیچند بار با...مگه من بهت هشدار نداده بودم-

 هانیو:کورش در صدد دفاع از خود برآمد و با عجله گفت...بر سر کورش آوار کرد ادیکلمات را با فر نیبود؟تمام ا

حرف ها  نیا...اعتماد کامل دارم یمن به رستم..احتماله  هیفقط  نیا...ستیمعلوم ن يزیکم صبر کن هنوز که چ

را از  شیاو را رها کرد و رو ي قهی تیبا عصبان هانیو...که خودش هم چندان به آن معتقد نبود یدر حال زدیرا م

 :او برگرداند و گفت

 ییگو...رش به فکر رفتکو...با اخم به طرف کورش برگشت ؟ویبوده باشه چ جایاعتمادت ب ؟اگهیچ ومدیاگه ن-

 هانیسرش را باال آورد و به و یبا ناتوان...و او قادر نبود آن را هضم کند شدیمشهود م شیعمق فاجعه تازه برا
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پشت سرش مشت  واریو به د رگرداندرا ب شیرو هانیو...میشیبدبخت م:نگاه کرد و با ترس گفت یعصبان

را با  واریحس کرد قادر است کل د هانیبه داخل رفت و و واریآنقدر محکم که گچ د...زد تیاز عصبان یمحکم

اتفاق  نیا دمیاجازه نم:گفت زدیبا خود حرف م ییبرگشت به طرف کورش و گو...زدیفرو بر شیمشت ها

 ریشده از ز یرو حت یاون رستم لعنت...فتمیهم ب یسادگ نیبه هم امبلند نشده بودم که بخو یمن به سادگ...فتهیب

کورش ...دینبا...برسه سیبه دست پل دینبا ونیاون کام...کف دستش زارمیو حقش رو م کنمیم دایسنگ هم پ

را  یگوش...به طرف آن رفت لشیموبا یگوش دنیبه جلو برداشت و نگران به اطراف نگاه کرد و بعد از د یقدم

کورش شماره ...ردکیبا دقت به حرکات او نگاه م هانیو...که مد نظرش بود گشت يبرداشت و به دنبال شماره ا

با عجله ...دیچیدر گوشش پ نیمت يبعد از سه بار بوق خوردن صدا...گوشش قرار داد يرا رو یرا گرفت و گوش

 نیمت...که مسئله مهم است نجایا دیایبگذارد و ب نیآدرس داد و به او گفت که اگر آب در دست دارد زم نیبه مت

 یرو واسه چ نیمت:به کورش نگاه کرد و گفت هانیو...را کرد که کورش به او گفته بود يبا عجله همان کار زین

شده  میممکنه کجا قا یاون رستم دونهیاون حتما م...خورهیاون بدرد م:پاسخ داد ؟کورضشيخبر کرد

عقدش با امروز بعد از ظهر قرار است جشن  نکهیلحظه ا نیدر ا...کردیم یطول اتاق را ط یعصبان هانیو...باشه

در  يبا صدا...دیدیجانش و تمام آنچه را که داشت در خطر م...نداشت شیبرا یتیاهم نیبرگزار شود کمتر انایو

براش کار ...وقت آدم او نبود چیه نیمت...با عجله وارد شد نیاتاق جمع شد و بعد مت يتوجه اش به ورود

که  يبا وجود اصرار یباخبر بود ول نیمت يها ییاز توانا هانیو...دیآ یاز خالف خوشش نم گفتیم...کردینم

 اریو کورش بود و با هم بس هانیدوست دوران دانشگاه و نیمت...بار نرفته بود ریز نیکرده بود مت نیکورش به مت

بعد  نیمت...بود دهیرا خط کش یهر کاره خالف ردو میبهتر بگو ایاما بعد از درس دور دوستانش را ...بودند یمیصم

چه  نجایا:به حرف آمد عیسر نیمت...سرش را تکان داد هانیدن بلند سالم کرد کورش جاب داد و واز داخل ش

اتاق نشاند و  يگوشه  یصندل يرا گرفت و او را بر رو نیکورش دست مت نجا؟یا امیب نیخبره بچه ها؟چرا گفت

 هیخب آره اون واسه :متعجب پاسخ داد نیاالن کجاست؟مت تییدا یدونیتو م نیتم:دیسوالش را پرس عیسر

حبس شده بود با فشار خارج  هانیو ي نهیدر س نیمت يکه بعد از جواب آره  ینفس...زدیقرار بود بره  یتیمامور

تن  هیبلکه داره با ...ندارن فیتشر زدی یجنابعال ییدا...زدیهه ...نیکدومه مت زدی:به حرف آمد هانیو نباریا...شد

 یچ:که دهانش از تعجب باز مانده بود گفت نیرفته؟مت يکدوم گور دونمینم یو من حت کنهیمواد من فرار م

بود مدت ها بود که طرفش هم  دهیدور مواد رو خط کش ییدا...امکان نداره نیا هانیو یگیم يدار

 یکردم پ شیراه شیچند روز پ نیهم..دهیشدوره مواد رو خط ک یگیم يدار یچ:گفت یعصبان هانیو...رفتینم
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 يمن کدوم گور يبا مواد ها ستیمعلوم ن یجناب عال ییدا یول...تن مواد که قرار بود برسونه دست من هی

جونه هممون در ...کنمیخواهش م...بگو یدونیم يزیاگه چ نیمت:را ادامه داد و گفت هانیکورش حرف و...رفته

رو خوب  تییمن دا...شهیم یه چهدف گم شد یتن مواد ب هیبرسونه  سیپلاگه باد به گوش  یدونیم...خطره

کار سند مرگ  نیبا ا یاونا رو آب کنه ول تونهیم کنهیفک م...کنه يبه سرش زده دزد ییهویحتما ...شناسمیم

و فقط از  شناسنیرو م هانیو شناسهیکه م ییکسا يهمه ...ارهیکس اونو به حساب نم چیه...خودشو امضا کرده

 یبا کالفک نیمت...اونجا رفته باشه يکه امکان بد يرو سراغ ندار ییفکر کن جا کمی...رنیگیاون جنس م دست

 عیسر...پدر بزرگش افتاد یمیقد يدامدار ادهینه که ناگهان  دیبگو خواستیسرش را به اطراف تکان داد و م

تمام به راه افتادند و  عیسر دینکن دواریخودتونو ام یگفتم الک...ممکنه اونجا هم نباشه یهست ول ییجا هی:گفت

که در راه بودند به  یساعت کیآدرس داده بود رفتند و بعد از  نیکه مت ییو اضطراب به آنجا تیمدت با عصبان

 يشدند و به طرف داخل دامدار ادهیپ نیبا عجله از ماش...دندیاست رس یمیقد اریکه معلوم بود بس یمکان

در دلشان روشن شد و با عجله به آنطرف  يدینوره ام دیتابیم يکه از آخر دامدار یکنوره اند دنیبا د...رفتند

 یرستم...که باعث شد در طاق باز شود...زد شیمحکم با پا ياسلحه اش را در آورد و به در ضربه ا هانیو...رفتند

هم آتش  شیاز چشم ها نیخشمگ يوینگاه کرد که همچون د هانیبلند شد و با ترس به و شیبا هراس از جا

آنقدر ...او را زد توانستیبا شتاب به طرف او رفت و تا م هانیو...آقا..سالم...سسس..س:ه پته گفتبا تت...دیباریم

آقا غلط :دینال یبه جلو خم شد و با بدبخت یکم یرستم...جدا کرد یاو را از رستم یکه کورش با بدخت

مجبورم  دهیند ریخ یکارو بکنم اون رمضان نیا خواستمینممن ...بخدا مجبور شدم...مجبور شدم..دیببخش...کردم

و  هانیو...بخدا مجبور شدم...کشهیمنو خانواده مو م يگفت اگه مواد ها رو به من ند...بکنم کارویکرد که ا

 یچطور ممکنه؟اون از کجا خبر داشت؟رستم:نگاه کردند و گفتند یبه رستم تیکورش با عصبان

 نشیمصمم به سمت ماش ياز آن اتاق خارج شد و ا قدم ها عیرس هانیو...دونمیبخدا نم...دونمینم:دینال

 نیا...خودتو به کشتن نده کنمیخواهش م هانیو:را گرفت و گفت شیکورش به دنبالش روان شد و جلو...رفت

من :تکورش را کنار زد و گف یعصب هانیو...میریگیرو ازشون پس م زیهمه چ...میبزار با نقشه جلو بر...کارو نکن

 ...کنمیخودم درستش م...شکلم رو حل کنمم تونمیم

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

 شیبا آرامش کارها دادیم حیترج شهیکال هم...را با سر و صدا انجام دهد يکار توانستینم...نبود يشلوغ کار آدم

 دیدستش را تهد ریاز کجا آورده ز دانستینم هانیکه و یبا جرئت یرمضان...اما فرق داشت نباریا...را انجام دهد
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بود که حد  یآنقدر عصبان هانیو...بود هرا خراب کرد هانیو ياردیلیم نیچند يکرده بود و معامله 

در خطر  هانیجان و دانستیکورش م یچشمانش بود ول يفقط قرمز تیعصبان يهرچند نشانه ...نداشت

به همراه  گرید ي قهیدق ستیدستانشان تماس گرفت که تا ب ریاز ز یکیاز او جدا شد با  هانیپس تا و...است

تمام به سمت  تیبا عصبان...مهم نبود شیبرا زیچ چیاما ه هانیو...باشند یرمضان گاهیمخف يهمراهانش جلو

 يجلو...را بکشد یرمضان تواندیم یبه راحت دانستیبود که م یآنقدر عصبان...رفتیم شیپ یرمضان گاهیمخف

و خودش را در باغ ...باال رفت واریاز د عیسر...و به اطراف نگاه کرد ستادیا یرمضان یشگیهم گاهیمخف

که به آشپز  یبا عجله به طرف در پشت...شناختیرا مثل کف دستش م نجایآمده بود و ا نجایبه ا رهابا...انداخت

 یکم...زد دینامرتب آشپز خانه را د يو فضا دیبه داخل کش یسرک...دیرا کش رهیرفت و دست گ شدیخانه باز م

خود  شهیاو هم...شود ختهیر همب نقدرینبود که بگذارد آشپز خانه اش ا یآدم یرمضان...متعجب شد یلیکه نه خ

در ...نامرتب باشد نینچنیبود که آشپز خانه ا بیعج یلیخ نیو ا...خوردیرا نم يگریکسه د يو غذا کردیم يآشپز

دقت در سالن متوجه شد  ینامرتب عبور کرد و با اندک يآرام از آشپز ئخانه ...افتاده است ینظرش آمد حتما اتفاق

برگشت و ...بود يریدرگ کی ينشانه  یسکوت و نامرتب نینامرتب بود و ا لیوسا يهمه ...افتاده ياتفاقه بد

آرام از پله ها باال ...تآشپز خانه را از اثر انگشتش پاك کرد و بعد دوباره به سالن برگش يورود ي رهیدست گ

پا در  يو با ضربه ...رفت یبه طرف اتاق رمضان میمستق...دفاع در دستش بود يکه اسلحه اش برا یرفت در حال

 یآرام آرام به طرف صندل هانیو...نشسته بود شیهم رو يبه طرف باغ بود و فرد یرمضان یصندل...را باز کرد

به  یکم...فرستاد رونیب تیعصبان ينفسش را با شدت و از رو یرمضان دنیبا د...برگرداند شیرفت و آن را با پا

کرده بودند به  یخال یگلوله را در مغز رمضان نیکه ا یبود مطمئنا کسان ختهیبهم ر زیهمه چ...اطراف نگاه کرد

د و به سمت با عجله از اتاق خارج ش...نه ایاند  افتهیآن را  دانستینم هانیبودند که ممتاسفانه و يزیدنبال چ

شد با  نشیسوار ماش نکهیبه محض ا...کردیم دایرا پ ونیآن کام دیبا...کردیوقت را تلف م دینبا...رفت یخروج

رو کشتنو  یکورش رمضان:گفت هانیو...را برداشت یگوش عایبوق کورش سر کیبعد از ...کورش تماس گرفت

 دیشا یانبار رمضان رمیدارم م...بودن يزیانگار دنبال چ ختهیبهم ر زیهمه چ الیتو و...بوده یکاره ک دونمینم

 یعصبان هانیو...نبوده يگفتن خبر جادو نفرو فرستادم اون یکیمن  يبر خوادینم:کورش گفت...کردم دایپ يزیچ

 تیتلفن را با عصبان هانینگفت و و يزیهان؟کورش چ...میزیتو سرمون بر یخب االن چه خاک:زد ادیشد و فر

باعث شد ناگهان از  يفرد يکند که صدا شتریخواست سرعتش را ب تیبا عصبان...لو انداختج یصندل يرو

 ...کامال استپ کرد يلحظه ا يریشدت غافلگ
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برگردد که  خواستیم تیبا عصبان هانی؟ويدیحرفم رو گوش م يزیتو سرت بر یاگه من بهت بگم چه خاک-

 تیبا عصبان...اتفاق ممکن بود نیممکن تر ریغ هانیو يبرا نیا...سرش حس کرد يفشار اسلحه را از پشت رو

 :دیغر

پس  انایو...شد هانیو شتریب تیباعث عصبان انایو يقهقه ...تا خودم ادبت نکردم...اون اسلحه رو بزار کنار انایو-

 :وارد کرد و گفت هانیبه سره و يشتریفشار ب زشیحرص برانگ ياز خنده ها

جرئت دارم که  يسرته و مطمئن باش اونقدر ياسلحه االن تو نیببدقت کن و  کمیکردن من  دیتهد يبجا-

را که  یگاز فشار داد و سوال يرا رو شیبا حرص پا هانیو...عیسر...حرکت کن عیگلوله حرومت کتم پس سر هی

 :بود به زبان آورد دهیبه ذهنش رس

 :و گفت دیدوباره بلند خند انایو...هان؟ ینداشت یدست ونیاون کام ي هیتو که تو قض انایو-

درست  ادیخوشم م...یوگرنه افتضاح هست...هوشه فوق العاده ته نیا يکه دار يزیتنها چ هانیو هیچ یدونیم-

 :دیغر یعصبان هانیو...هیچ هیقض یغهمیم

 :و گفت دیچهره در هم کش انای؟ویرو تو کشت یرمضان-

اتفاقا  نیمن بهش قول داده بودم بعد از ا...کاره طمع یلیخ...احمق خودش باعث مرگش شد یاوه اون رمضان-

خب  یول:گشاد زد و ادامه داد یلبخن...حاال درسته که دروغ گفتم...به کارش ادامه بده تونهیم يدردسر چیبدن ه

بزرگا به حساب ...خورهیبزرگ نم يکارابه درده  یرمضان...کرد جنسا رو آب کنه یاون بازم طمع کرد و سع

با حرص  هانیو...قصد معامله کرد و خودشو به کشتن داد یبا بد کس...اوردنش یبه حساب نم یعنی...ارنشینم

پاسخ  یعصبان هانی؟ويریجنساتو پس بگ يخوایا مگه نم یبرو گاراژ محسن:جواب داد انایکجا برم؟و:گفت

بود که او کاره  دهیا فهماز کج انایو...داشت يادیسواالت ز...گاز فشار داد يور شتریرا ب شیو پا...خوامیآره م:داد

نگرفته  يحرفش را جد هانیو یول يندار یبه او گفته بود که تو گذشته و حاله پاک انایقبال و...کندیخالف م

و اکنون اسلحه به  خبر داشت انشیو اطراف هانیبود که از معامالت مواد و دهیرس یینجایاز کجا به ا انایو...بود

از دستش رفته بود و  زیهمه چ اریاخت...کالفه بود...اصال چگونه از آن خانه فرار کرده بود...دست پشت سره او بود

 انایگاراژ ترمز کرد و اول و يجلو...محض بود يشکنجه  هانیو يبرا نیاطرافش نداشت و ا يرو یکنترل چیه

تا  میبر...عجله کن:گفت  هانیگرفت و به و شیبه حالت دفاع جلو رااسلحه اش  انایو...هانیشد و سپس و ادهیپ

داخل که شدند ...اسلحه اش را در آورد و هر دو با هم به طرف در گاراژ رفتند زین هانیو...يریجنسا تو پس بگ

و  دیدخن انایو...آنان گرفتند يبرگشتند و اسلحه هاشان را به سو انایو و هانیبه طرف و ینگهبانان مسلح محسن
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 هانیو...کنم یبهتون معرف دیچه بد بزار...نچ نچ نچ...دیشناسیرو نم هانینکنه شما و نمیبب...شده یچ یه:گفت

 یاندک یافراد محسن...اشاره هم کرد هانیو يحرف به سو نیو با ا...دیدیدزد یکه شما از رمضان ییصاحب جنسا

 یمحسن زیم يجلو هانیو...کردند ییرا راهنما نهایگذاشتند و و بیبه هم نگاه کردند و اسلحه هاشان در ج

واسم  یدونیم...نمیبب نجایاصال انتظار نداشتم تو رو ا:زد و گفت يلبخند یمحسن...به او انداخت یو نگاه ستادیا

 شیدندان ها تیاز عصبان هانیو...دور از انتظار بود...بتونه سرت کاله بزاره یمثه رمضان یبود کس بیعج یلیخ

کارها را او کرده بود و ...نبود هانیآدم کاله گذاشتن سره و یدر دل با خود گفت رمضان انایو و دییارا به هم س

با ...شدیراحت م یناتن يپسر عمو نیاز دسته ا شهیهم يآنوقت برا...زیهمه چ رفتیلو م زیزود همه چ یلیخ

کش  یرو که رمضان ییجنسا دیدونستیشما از قبل م یمحسن يآقا:نگاه کرد و به حرف آمد یلبخند به محسن

چندش آور  يبا لبخند یمحسن...به او نگاه کرد یبوده؟و منتظره جواب محسن یمتعلق به ک قتیرفته بود در خق

هرچند حالش از  انایو...بوده هانیماله و دمیبعدش فهم یول دونستمینم:را از نظر گزراند و گفت انایو يسرتا پا

که اونا رو بهش  دینگرفت میتصم ایاونوقت آ:ادامه داد لبخندبا  یول خوردیهم بهم م یمحسن ریتصو

 تیبا عصبان هانیو...بودم دهیاون جنسا زحمت کش يالبته که نه من برا:زد و گفت يلبخند یمحسن...د؟یبرگردون

اون جسا ماله من بوده و :نگاه کرد و گفت یزد و با تمام نفرتش به چشمانه محسن زیم يمحکم به رو یمشت

اشاره دودمان گنده تر از تو  هیبا  تونمیم...یشناسیوگرنه منو که م یبهم برشون گردون دیبا...هم هست ماله من

اما ...بودند انگار دهیترساندن آفر يرا برا هانیو...بود دهیترس یمحسن...ساده تره یلیاز تو که خ...رو هم به باد بدم

 دیمنو تهد يو دار يستادیکجا ا حواست هست:و با جسارت گفت نداختیخودش را از تک و تا ن

منو  یبه چه جرئت...فقط دختر عموت...يستادیتک و تنها با دختر عموت ا نجایفراموش نکن تو االن ا...یکنیم

نگاه کرد و  یشد و به محسن لیمتما زیم يبه رو یکم دیباریکه خباثت از آن م يبا لبخند هانیو...یکنیم دیتهد

نکنه فراموش ...کنه کیبهت شل کتیخودت باعث شدم پسره کوچ ي هخون يکه تو یبه همون جرئت:گفت

بلند  شیشده بود ناگهان از جا یعصبان اریحد رامبد بس یب يآن حماقت ها يآور ادیبا  یمحسن...میمن ک يکرد

 يبا پوزخنده رو هانیو...تکرار کن گهیباره د هی يجرئت دار:گرفت و گفت هانیشد و اسلح اش را به سمت و

 انایو...آنان را به خود آورد يانداز ریت يبزند که ناگهان صدا یحرف خواستیم...لج در آور شده بود اریلبش بس

سنگر گرفت و  ییفاصله گرفت و در جا عیپس سر دیایبر نم هانیکه از پس و دانستیم...از آنجا دور شد عیسر

آمد و به سمت  رونیاز سنگرش ب انایو...شد یگلوله خال ياداما يانداز ریت یساعت کی...منتظر شد تمام شود

آن همه  دنید انایو يبرا...او را در آغوش گرفت و اشک در چشمانش حلقه زد دینرگس را که د...رفت سیپل
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نرگس او را از خودش جدا کرد و به او ...مرغ را هم نداشت دنیسر بر دنیتحمل د یاو حت...بد بود یزخم

نرگس سرش را باال ...کجاست هانیو:دیبا ترس پرس انایو...تمام شد زیچهمه ..ریآبغوره نگ نقدیا گهیبسه د:گفت

اش  یمغرور کودک يآن هم باز دنیبا د انایو...مارستانیب کننیخورده اونا هاش دارن منتقلش م ریت:آورد و گفت

 یماگر زنده بماند سرنوشته شو یحت دانستیم...سخت بود  شیتصورش هم برا...ناراحت شد اریدر آن حالت بس

 ریام ياش را در آورد و با شماره  یگوش...وار بود که زنده بماند دیحال ام نیبا ا یدر انتظار خواهد داشت ول

بخشش در گوشش  نانیو اطم نیدلنش ياش را برداشت و صدا یگوش ریبعد از دو بوق ام...تماس گرفت

 نیانا؟ایو ییکجا:دیگوی ریام...خودمم..ریامخودمم :دیگویو م دهدیسرش را تکان م انایو...یخودت انایالو و...دیچیپ

همه االن جمع شدن تو :با اضطراب گفت ریمگه؟ام گهیم یبا تعجب گفت؟مامانت چ انایزنه؟ویمامان م هیحرفا چ

مات  انایو...؟یقراره ازدواج کن انایدرسته و...یعقد کن هانیکه امشب قراره با و دیمامانم از مامانت شن...خونه تون

 ریاالن ت هانیتازه و...روحمم خبر نداره یمن حت...یچ یعنی؟یزنیم هیحرفا چ نیا:و آرام گفت ندما ریو متح

دم خونه  دمیرس بایتقر گهیمن االن د:دیگویم ریام...هیچ انیجر دونمیمن نم..مارستانیب برنشیخورده و دارن م

با ترس  انایو...کندیترمز م نشیماشبه  یحرفش را ادامه دهد که ناگهان با برخورد وحشتناکه کس خواهدیم. تون 

و به  شودیم ادهیپ نیحرف از ماش نیو پس از ا...بدبخت شدم خدا بهم رحم کنه:دیگویم ریر؟امیشد ام یچ:دیگویم

با عجله به طرفش ...دیپر نشیماش يدختر چگونه جلو نیا دیند یحت...کرده بود رشیکه ز رودیم یطرف کس

و به سمت  کندیم نیبا عجله او را سوار ماش ریام...شده بود یخون ورتشتمام ص...ردیگیو نبضش را م رودیم

 عیسر انایو...رودیم مارستانیکه به ب دیگویبه او م ریو ام ردیگیبا او تماس م انایدر راه دوباره و...راندیم مارستانیب

و با  دیرس انایکه و بودندآن دختر را به اتاق عمل منتقل کرده ...راندیم ریام مارستانهیو به سمت ب کندیحرکت م

 فیتعر ریام يبرا انایو و گذشتیسه ساعت از رفتن آن دختر به اتاق عمل م...او را در آغوش گرفت ریام دنید

ناگهان ...خواهد آمد رونیآن دختر سالم ب...داده بود که نگران نباشد يرا دلدار ریو ام...افتاده یکرد که چه اتفاقات

صورتش  دنیرفتن به سمته دختر بعد از د يبرا انایو و ریام يپاها...اورندیدختر را م آنو  شودیدر اتاق عمل باز م

 ...کنندیو هردو ماتو مبهوت به او نگاه م ستدیا یاز حرکت م

*** 

 ...سیآرتم

ام که  وانهید...شده ام وانهید کنمیکه حس م ییجا...دمیمن به همان جا رس...کجاست؟ یوانگیجنون و د مرز

فکر  نیبه ا یو وقت کنمیم هیگر...کنمیجشن ازدواجمان باشد فکر م شیقرار بود چند روز پ نکهیو ا ایبه برد یوقت
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و  ردیگیام اتاق را فرا م هیگر يها يها يالحظه ...خندمیم ختهیبهم ر يبه طور مسخره ا زیکه همه چ کنمیم

 میحالت ها نیمن واقعا از ا...ترسمیمن م...ندازدیها را هم به وحشت م واریخنده ام سراسر د يقهقه  يلحظه ا

تا به حل ...صورتم را در بر گرفت یناگهان اخم ختمیریخانواده ام اشک م يکه داشتم از دور روزید...ترسمیم

اتاق تصور  نیدر هم يرا جلو ایهر لحظه برد...درست شود زیاما من انتظار داشتم همه چ...بهش فکر نکرده بودم

 یالیبا خوش خ...افکار متعلق به قبل از روز جشن بود نیتمام ا...تمام شده زیهمه چ دیگویمو  دیایم کردمکهیم

تمام  روزیاما د...کنمیم دواجو من در همان روز که قرار بود از شودیتمام م یبه خوب زیکه همه چ کردمیتصور م

 يهم خبر کیستریه ياز آن خنده ها یحت...نداشتم هیگر يبرا یرمق گرید...نابود شد میحس ها نیا

حس  گذردیروزها که م نیا...شده يجار میترس در تمام رگ و پ...من فقط حس ترس دارم...ترسمیم...نبود

نگهبان من بود و به سراغم  نجایکه ا یآن زن یوقت یحت...تفاوت شدم یب زینست به همه چ...شدم یخال کنمیم

متفاوت بود هم به خود  دمیپوشیکه تا به حال م ییم لباس هابه تنم کرد که با تما یمرا به حمام برد و لباس...آمد

 ریمن در کجا س...ادمیهم به خود ن کردیصورتم کار م يرو یباال زد و ساعت نیآن زمان که آست یحت...ادمین

انگار حس ...ستمیاز روح ن یاتاق خال نیدرست است من در ا يآر...ستمین نجایا دانمیفقط م...دانمیهم نم کردمیم

 ایتالش کردم برد يجند بار...با آن ها هستم میها ایهر لحظه در رو...را ایحاله خانواده ام و برد فهممیو م کنمیم

به خودم  یک دانمینم یمن حت...و غصه دار اراحتهمه ن...بود شانیآشفته و پر ایبرد...شدینم یول ندیمرا بب

 یهمان غروب...دمیرا د رونیهمان موقع که ب...دحرکت کر نیشدم و ماش ینیآن زمان که سوار ماش دیشا...آمدم

من ته ...کردمیچه م نجایمن ا...من به خودم آمدم میو سه پل رد شد یاز کنار س رتیکه در کمال بهت و ح

به طرف همان زنه ...دمیحساب کرده بودم اما حاال خود را در اصفهان مد لومتریک چندفاصله ام را با خانه 

که نشان بدهد من هنوز هم  یحرف...سخن گفتم يهم شده بود برگشتم و در کمال ناباور نگهبان که حاال راننده

 ...:فتدیدارد م یمهم است که چه اتفاق میبرا

 :زد و گفت يزن پوزخند...م؟یریم میما کجا دار-

منم ...دیخودتون ازدواج کن يدختر خانم امروز قراره با آقا تو خونه ...اوففف...مرد ایزن بود  یلیل پرسهیتازه م-

امروز قرار است ازدواج ...زنمیو باز هم قهقه م گردانمیسرم را بر م...رفته؟ ادتونینکنه ...همون جا برمتونیدارم م

 یمنم م...هم بخاطر ازدواجم بود شیآرا نیپس ا...بود نیهمرنگ هم بخاطر  يریو ش بایلباس ز نیپس ا...کنم

و آن زن  کندیترمز م ییالیبزرگ و و يکنار خانه ا نیماش...دیباش الیخ نیا به همحتم...کنمیو ازدواج م ستمیا

را  نیکه در ماش یحال نیدر هم...هه...فرار کنم ترسدیم...ردیگیو دستم را م کندیرا باز م نیدر ماش...شودیم اهیپ
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همان موقع دوباره ...گرددیو او ناباور به طرفم برم زنمیمحکم به گردنش م يناگهان او از پشت ضربه ا بنددیم

و آن  دومیم...گزارمیپا به فرار م دیآ یاز پس من بر نم گریکه د نمیبیم یو وقت زنمیبه شکمش م گرید يضربه ا

که مطمئن شوم  کنمیبه پشت سرم نگاه م دومیکه هنز هم م یو در حال گردمیبر م يلحظه ا...شومیکوچه دور م

که  یبیمه يو صدا کنمیتنم حس م يرا در تک تک سلول ها یمیکه ناگهان درد عظ ستیاو پشت سرم ن

 ...و جان فرسا قیعم یخواب...اما فکر کنم به خاب رفتم دانمینم...چدیپیم

قدم  مارستانیب يکالفه در راهرو ریام...درکش کنم تونمیمن واقعا نم...چطور ممکنه يزیچ نیآخه همچ اما

 :دیگویو م زندیم

 دیو از کجا اومده؟آره با هیکه ک نیا...دونهیم زایچ یلیاون خودش خ...ادیبهوش ب میصبر کن...میصبر کن دیبا-

 :گرددیو به سمت او برم دیآ یبه خودش م کردیرا صدا م ریکه ام يپرستار يبا صدا...میصبر کن

 ...دکتر راد يآقا-

 شده؟ یبله خانم چ-

و به طرف اتاق  زدیخیاز جا برم انایو...براتون بگن ضیمر تیو از وضع ششونیپ دیمنتظرتونن که بر ییهما دکتر

و بعد از اجازه در را باز  زندیدر م ریبه اتاق دکتر ام دنیپس از رس...شودیاو روان م یهم در پ ریو ام رودیدکتر م

جا  بایتقر يو دکتر هم که مرد کنندیهردو به دکتر سالم م...شودیهم پشت او وارد م انایو...شودیو وارد م کندیم

و  نندینشیدکتر م زیم يروبه رو يمبل ها يهردو بر رو...دهدیجوابشان را م یافتاده و خوش چهره بود با مهربان

 :دیگویو م کندیبعد دکتر شروع به حرف زدن م يا هیثان...دکتر روع به حرف زدن کند مانندیمنتظر م

به سرش وارد شده بود  ینیسنگ يهمون طور که معلومه ضربه  یانجام شد ول تیخوش بختانه عمل با موفق-

که فرد نام افراد،  يدر حد یفراموش د،یشد یجیمدت، گ یشدن طوالن هوشیاحتمال ب دیضربه شد نیکه با ا

 یهوشیضربه به سر که باعث ب شدنوارد . وجود دارد دیو سردرد شد ارهین ادینام خود را به  یگاه یمکانها و حت

از  يشتریباشد، مقدار ب دتریمنجر شود و هر قدر ضربه شد يرفتن گسترده نسوج مغز نیبه از ب تواندیمفرد شد، 

 یعنیکند،  بیرا تخر یاطالعات یابیو باز رهیتواند ذخ یضربه وارده به هر قسمت مغز م. شودینسوج مغز نابود م

است،  یعیاز دست دادن حافظه طب ،يبعد از ضربه مغز نیبنابرا. دهد یحافظه اش را از دست م یمدت يفرد برا

 یزمان م يتر یباشد، مدت طوالن دیشد يمنتها اگر ضربه مغز. گردد یو برطرف م ستین یمشکل دائم نیاما ا

اومدن  وشپس از به یعنی نیبه سرش وارد شده بود و ا يدیشد يو ماسفانه ضربه .برد تا حافظه دوباره برگردد

من :دیو مگو کندینگاه م انایو به سمت و گرداندیبرم یام يدکتر سرش را از سو...قات وجود دارهاتفا نیاحتمال ا
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و  ردیگیم نییسرش را پا ریام...کنهیم دایاما با توکل به خدا حالشون بهبود پ...خواهرتون متاسف شدم يواقعا برا

و از اتاق دکتر خارج  شودیبلند م شیاز جا عیو سر دهدیمسرش را به اطراف تکان  يناچار ياز رو انایو

 بایتقر مکتین کی يو رو رودیم مارستانیب رونیبه ب انایو...شودیاز اتق خارج م انایو یهم در پ ریام...شودیم

و زمزمه  ردیگیو او را در آغوش م ردیکیکنارش قرار مم ریام...زدیریاشک م یو ناراحت یو از شدت کالفگ فتدیم

 :کندیم

 :دیگویو م دهدیسرش را تکان م انایو...شهیدرست م زیهمه چ انایغصه نخور و-

از خونه فرار کردم رفتم  نکهیمن بعد از ا...زهیریبهم م مونویمنتظره زندگ ریاتفاق غ هیهر بار  شهینه درست نم-

 دونمیمن نم...دهیدختر از راه رس نیراحت شدم حاال هم ا هانینرگسو با کمکش با هزار دردسر از شره و شیپ

 هانیممکنه همون باشه که قرار بود با و یعنی...هیدختر ک نیبه نظرت ا ریام...ممکنه باشه یچ ياتفاق بعد

اما چطور ممکنه اون دختر :دهدیادامه م انایو...احتماال خودشه دیگویو م دهدیسرش را تکان م ریازدواج کنه؟ام

 ریر؟امیکنم ام کاریحاال چ...نم آرامشداشته باشمنتو شهیو باعث م کنهیمنو کالفه م نیا...من باشه هیشب نقدریا

 :دیگویم

منتظر  نکهیبجز ا ادیاز دستمون بر نم يگار:دیگویم ریام...؟یپس اون چ دیگویم انایو...یزندگ...انایو یزندگ-

 نیو ا...دانستیخودش را نم یناراحت نیا لیواقعا دل...تا بغضش را عقب براند کشدیم یآه انایو...همن...میبمون

 ...کردیکالفه اش م يزیاز چ شتریب

 یکه احساس کن نیا...ستینامش چ دانستینم...داشت يحس بد...و صامت به آن ها نگاه کرد حرفیب دخترك

 دنیپس از د نکهیا...یکشیزجر م تیبه نادانسته ها زیچ کیهر لحظه با اضافه شدن  نکهیا...ستین نجایا تیجا

که از اول  يزیچ یحت زیهمه چ نکهیبلکه از ا...غابل تحمل ریو غ یزشت باش نکهینه از ا...یوحشت کن نهیآ

به  یبا کالفگ...غوطه ور بود و هر دمش درد بود یدر سردرگم...قدر نا شناس باشد نیا تیمتعلق به تو بود برا

او را  کندیحس م...احساسش به آن دختر متفاوت است دیشینگاه کرد و با خود اند شیدختر و پسر روبه رو

اشک بار اتاق را ترك  یآن دختر با چشمان دیبار اول که پرس...بار دوم سوالش را به زبان آورد يبرا...شناسدیم

به او و  صالیو است یبا ناراحت اناید؟ویشناسیخانم شما منو نم...:دیباز هم پرس گرید یبار با شهامت نیا...کرده بود

رو  گهیهمد میتونیم یول شناختمتونینه نم:گفت یمکث به سخت ینگاه کرد و ا اندک ریسپس به ام

من که خودمم  یول:گفت یو با سادگ دیناگهان لبخندش بر لب ماس یدختر لبخند زد ول...میبشناس

راحت باشه  التیزود داره اما خ ای رید...ياریدکترت گفته حافظه ات رو بدست م:به حرف آمد ریام...شناسمینم
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دختر ...م؟یکن یرو بهت معرف مونتا اونموقع ما خود ستیبهتر ن یول...ياریم ادیرو به  زیهمه چ عیسر یلیخ

و  ردیگیو مقابل آن دختر قرار م رودیجلوتر م انایو...کندیم تیکار اعالم رضا نیو با ا دهدیسرش را تکان م

سرش  رهیخ...بهش جواب مثبت بدم رهیقراره خر کله امو گاز بگ...رهیهم ام نیا..است انایمن اسمم و:دیگویم

 لیاونم دل...کال قلب دوست داره...چپ و راسته زیعاشق دهل...هستهم  مارستانیب نیصاحب ا...دکتره

 ــانایو:زندیم شیبا حرص صدا ریام...دارن يادیز يکه ندارن عالقه  يزیکه اصوال آدما به چ نهیا لشمیدل...داره

 يوا:دیگویم ریروبه ام زندیم سیبه آرتم یکه چشمک یو در حال ریام برمگردد به سمت انایمن قلب ندارم؟و

بر  سیو به سمت آرتم کندیم یاخم ریام...بارهیجور ازت قلب م نیتو هم ؟اصنيگفته تو قلب ندار یعشقم ک

 :دیگویو م گرددیم

رو  نیفکر کنم تو هم ا...تک فرزنده یعنی...هیساالر ییتک دختر آقا انایو...کنمیم یرو معرف انایخوب حاال من و-

 یربط چیو به من ه رهیام ینظر شخص نیالبته ا(وونهیها هم خلن هم د دونهی یکی شهیکه هم یدونیم

درس خونده ...رفته دانشگاه...ستیقاعده مستثنا ن نیهم از ا انایو متاسفانه و)...دیرو مواخذه کن ریام دیتونیم..نداره

جشن  هی دشیاسات يهمه  شیلیبعد از فارق التحص تیبه عرضتون برسونم که در نها دیبا یسش ول رهیخ

نمره  هی...رفتیبار نم ریرقمه ز چیبود بهش و ه دهیسفت چسب...آخه دانشگاه رو که ول نمکرد...بزرگ گرفتن

 ینقاش دهیکش ابیز یلیکه خ ییتنها تابلو یول...بود کیرشته اشم گراف...که حد نداره گرفتیهم م یدرخشان يها

 يبخار نیخودمه و گرنه از ا يحد و اندازه  یب ییبایفقط و فقط بخاطر ز ینیبیمنه که اونم همون طور که م

کند  یخال ریسر ام ااش ر یدق و دل خواستیو مثال م ردیگیم یشگونین ریام يبا حرص از بازو انایو...شهیبلند نم

و بعد از حافظه ...حاال تو از خودت بگو:گفت یدر کمال حواس پرت انایو...دیخندیدر تمام مدت به او م ریام یول

خودتو ...:و به حرف آمد...دختر به فکر فرو رفت...زد یشانیشد و با کف دست ضربه ا به پ یخودش حرص ي

من اصال قصد ناراحت کردن تو رو  یخانم:به طرف او برگشت و گفت انایو...نداره بیع اناینکن و تیاذ

ترحم ...دید یدر چشمانش فقط ناراحت...نگاه کرد انایتلخ زد و در چشمانه و يدختر لبخند...عا متاسفمواق...نداشتم

رو  غبا خوامیرون؟میب میبر شهیم...زد و از تخت بلند شد يلبخند انایسرش را تکان داد و به و...بود یناراحت...نبود

مشوند و  ییوارد راهرو...شوندیبا هم از اتاق خارج م...بلند شود کندیو کمکش م ردیگیدستش را م انایو...نمیبب

آشپز  شیکه در انتها شوندیم رهیبه شکل دا یوارد سالن بزرگ...ندیایم نییپس از رد شدن از آن از راه پله ها به پا

که  یعالمه دستگاه کیبزرگ با  یزونیها هم تلو زیم يوو مبل و رو به ر زیدر وسطش م..خانه قرار داشت
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 کردیاز آنچه تصور م باتریدختر که چشم گرداند باغ را ز...زدند رونیاز در ب انایبا و...اوردیآرتمس از آن سر در ن

 :دیایبه حرف م انایو...انایقشنگه و یلیخ نجایا:آرام گفت...دید

که تو صدا کردنت دچار  میاسم واست انتخاب کن هی ایب گمیم...شمیپر از آرامش م نجایا امیآره من هر وقت م-

اسمت :گفت یزد و در کمال زرنگ يلبخند انایو...دختر سر تکان داد و موافقت خود را اعالم کرد...میمشکل نش

آره ...کندیلب تکرار م ریو چند بار آن اسم را ز دهدیقشنگه مگه نه؟دختر سرش را تکان م...انایک میرو بزار

 نیهم...خوبه:زد و گفت يحال لبخند نیبا ا...شباهت داشت انایوبه اسم  ادیبه نظرش آمد ز یقشنگ بود ول

طرف به آن طرف رفت به سمت  نیکرد و از ا دنیشاد شد و در باغ شروع به دو یهمچون کودک انایو...خوبه

 انایاز و دیجد يانایک...خوش گذراندند اریو با هم تاشب بس دیو دستش را کش رفت شیتازه متولد شده برا يانایک

 کیفقط ...بود  بیعج شیداشت برا انایرا که به و يحس تعلق خاطر...او را دوست داشت...خوشش آمد يسا

چشمانش  ین یدر ن...سرحال بود انایو...شاد بود انایو...دوست داشت بایو ز قیرا عم انایو...دانستیرا خوب م زیچ

با  انایک...است ریگفته بود که عاشق ام انایه کب انایو...دادیاز حرکاتش نشان از غم نم کی چیاما ه کردیم دادیغم ب

 انایک يبرا ییآشنا يها ییبایدر کمال آرامش و با لبخند از ز انایو ست؟ویچ گریبود عشق د دهیتعجب پرس

ملموس بودند و  شیبرا اریآورد اما بس ینم ادیاز آن به  يزیچ انایکه هرچند ک ییها ییبایز...کرد فیتعر

او از ...دیترسیم...شدیاش م یشانیو باعث پر کردیآرامش کند به او اضطراب وارد م نکهیا يبجا نیو ا...ینیع

از بهوش  يهفته ا کی...کشدیرا م يبد يو هر لحظه انتظار واقعه ...فراموش شده وحشت داشت يها تیواقع

منتظره بهوش  ریو ام انایبوده و هر لحظه و هوشیگفته بود که دو هفته ب انایو...گذشتیآن باغ م رآمدنش د

 ...جمیگ یلیخ...جمیمن هنوز هم گ...آمدنه من بودند

 ...:چرخمیبه طرفش م انایو يصدا با

 يزیهرچ...کندیکردن م دیو او با عجله شروع بهخر دارمیبه طرفش قدم برم...یهست یمنتظره چ انایک گهید ایب-

 رونیب کردن اجناس از فروشگاه ببعد از حسا...کنمیو من هم کمکش م داردیرا که به نظرش الزم بود برم

من را هم با خود  یبه عهده گرفته و حت راکردن  دیخر ي فهینکرده و فقط وظ يهنوز کار نکهیبا ا انایو...مییایم

 يمن هم بجا...کندیکه بر دوشش است گله م ینیسنگ يو از کارها زندیحال مدام غر م نیبا ا...و آورده دهیکش

 انایو و ریام يبه همراه همسرش به خانه  ریامشب قرار است برادر ام...خندمیم زیر زیشدن فقط ر یعصبان

که  ییهمان جا...کردم دایپ تیکه دوباره هو ییهمان جا...اول چشم در آن باز کردم زکه رو یهمان باغ...ندیایب

پر از ...بود یرگمپر از سرد ییبایز نیکه هر لحظه اش در ع ییهمان جا...بودم ریو ام انایشاهد مراسم ازدواج و
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تعدادشان کمتر که  ظهو هر لح...شوندیمعلوم م میبرا شتریکه هر لحظه ب یپر از مجهوالت...جواب یسواالت ب

 یهرکس...بود بیعج میکه برا یآرامش..حال در آن خانه آرام بودم نیبا ا...شودیهم م شتریبلکه ب چیه شودینم

از ...را که مدت هاست آب از سرش گذشته یحس آدم...داشتیآرامش مضحک را م نیا دیمن بود نبا يجا

و من همچنان منتظر ...امدهیدر حافظه ام بوجود ن يرییتغ چیه یول گذردیکه بهوش آمدم چهار ماه م یزمان

 نیبه ا...کندیو با اندوه به آن نگاه م گذاردیرا در آشپز خانه م لیباز هم با غر غر وسا انایو...هستم راتییتغ جادیا

 :میگویو م زنمیم يش لبخندحالت

 ادیز يغذا تونمیمن نم:دیگویو م اوردیرا به جلو م شیلب ها..؟...یکنیناراحت نگاه م نقدریشده چرا ا یچ-

و در حال حاضر ...برم خدا رو شکر کنم دیشاهکارام امر طالقم نداده با نیکه تا االن با ا نیهم...درست کنم

 : دیگویو م زندیدر هوا م یبعد بشک...شوهر در خطره يخانواده  شیآبروم پ

که نقشه اش را  رودیدارد م...نهیامشب تدارك بب يتا برا ادیآشپز خونه مون ب زنمیزنگ م...کنم کاریچ دمیفهم-

 :میگویم شیرا برا تیمن وسط راه موقع یکند ول یعمل

کاراش رو بکنه و  ادیخودش خوند تا ب شیمامانت پ شیدو ماهه پ نیرفته که اون آشپز رو هم ادتینکنه -

 :دیگویو م گرددیبر م یبا کالفگ انایو...کنه يآشپز

 :میگویم...کنم کاریحاال چ-

 :دیگویو م ندازدیاحمقانه م ینگاه انایو...میکنیبا هم غذا درست م-

 :میگویم!...؟ينکنه تو بلد...ستمیمن که بلد ن-

 :دهدیادامه م کندیکه آن ها را جابه جا م یدر حال...رودیم لیو به طرف وسا خنددیم...واال دونمینم-

غذا  رونیمبارك و از ب بیتو ج کنهیدست م ریاگرم نشد ام...چیاگه شد که ه...میکنیاصن ما تالشمون رو م-

 قایدق...دمیرا تا به حال ند انایپدر و مادر و...میشویو با هم دست به کار م...میخندیبا هم م ییدو تا...دهیسفارش م

از من  يزیچ انایو...که آن زمان هم من نبودم شتندفقط در محضر حضور دا قتیدر حق...رفتند انایو یشب عروس

با ...دانمیرا هم نم لشیدل...نزده بود یکه اتفاق افتاد حرف یراجع به تصادف يزیاصال پچ...به پدر و مادرش نگفته

 ندبا لبخ...کندیدارد با تعجب به من نگاه م انایو نمیبیو م کنمیبه پهلو نگاه م...امیم رونیاز فکر ب یحس نگاه کس

 :میگویم

که در دستم  يا یبا کمال تعجب به ماه...کندیدستم اشاره م ریسر به ز ؟بایکنینگاه م نیشده چرا همچ یچ-

که در دستم بود تمام  یآن ماه بایتقر...که پر از مواد شده بود...نمیبیگاز را م يتابه رو یو ماه...کنمیبود نگاه م
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 يلبخند انایو...کنمینگاه م انایو به و کنمیرها م ابا تعجب آن ر...بود یبود و خال دهیکش شبرونیاستخوان ها

 :دیگویو م زندیم

که من تعجب کرده  يتو کارت غرق بود نیهمچ...يبخدا بلد بود...يکردیشکم پر درست م یماه یتو داشت-

 :میگویم یبا کالفگ...بودم

 :دیگویو م بردیم یو به سمت بشقاب ماه ردیگیمچ دست را م انایو...کنمیم کاریدارم چ دمیفهمیما من نما-

فقط ...یکن کاریقراره بعدش چ نکهیا ای یگرفت ادیاز کجا  نکهیبه ا...فکر نکن يزیبه چ...يکه بلد نیمهم ا-

بعد با کمک هم برنج را دم  یانجام دادم و ساعت گفتیرا که م يکار...اجازه بده دستت کارشو بکنه

و با لبخند به هم نگاه  میساالد را آماده کرد...هم کتلت درست کرد انایو...میشکم پر درست کرد یماه...میگذاشت

 کی کردمیحس م...من خوشحال بودم...خنده مان به هوا برخاست يقهقه ها يبعد صدا يلحظه ا...میکرد

من مثل  يبرا یول...نبود یکشف چندان مهم...ذا درست کنملدم غ دانستمیمن حاال م...کشف بزرگ کردم

 نکهیبعد از ا...گرفته ام یماه يبو...رومیو به حمام م شومیجدا م انایاز و...بود بایاتم مهم و ز يشکافتن هسته 

 یکیتون...رومیو به طرف کمد م کشمیرا سشوار م میموها یباز هم به سخت...شومیدوش گرفتم از حمام خارج م

 الرا کام میموها...پوشمیم دمیسف یرو فرش يها ییو دم پا یو شال دیسف يو به همراه شلوار دارمیرنگ برم یآب

کمرنگ  یفقط به زدن رژ لب...هم ندارم یشیو آرا...شالم جا داده ام ریهمه اش را در ز بایجمع کرده ام تقر

را جابه جا  ونیزیتلو يته و کانال هامبل نشس يکه آماده رو نمیبیم انایو و رومیم رونیب...کنمیقناعت م

زانو ها  يرا تا رو شیکه پاها...ردبا همان رنگ به تن دا یبه رنگ قرمز به همراه دامن یکت...کندیم

هم با  ریبرخاف من راح بود و ام انایو...بگردم دهیاز همان اول دلم خواست که پوش یاست ول بیعج...پوشاندیم

 یو اندک رودیم فونیبه طرف آ انایزنگ در و يبه صدا...را همه جوره دوست داشت انایاو و...نداشت یاو مشکل

به ...شودیبه چهل سال وارد م کینزد یبا سن بایتقر يکه مرد...شودییدر منتظر م دمو ...زندیبعد دکمه اش را م

 انایو...ن استآن ز هیشب ارینوجوان که بس يو دختر زندیسال نم یاز س شتریاست که سنش ب بایز یهمراش زن

و به  مانمیها نم آنو منتظر تعجب  کنمیبا آنها سالم م انایاز و تیمن هم به تبع...کندیم یبا آن ها احوال پرس

 ...رومیآشپز خانه م

تا به حال ...مهندس بود و همسرش هم عکاس بود ریام يعمو...بودند یخوب يخانواده  ریام يعمو ي خانواده

 هیشب اریبس یدانشجو بود ول نکهیبا ا...زدیکوچکتر از سنش م یلیدخترشان هم خ...برپا کرده بود شگاهینما نیچند

 ...همچون پدرش مهندس معمار شود خواستیم...بود يمعمار يدانشجو...ها بود یرستانیدب
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بودم برعکس چنان راحت ...کردمینم یبیجمع اصال حسه غر نیا انیمن در م...خوب بود یلیخ...بود یخوب شب

 ...خودم هستم يبا خانواده  ییکه گو

خشک شده بود مثله  میگلو...بودند به گمانم دهیهمه خواب...شب است میدوازده و ن کنمیرا نگاه م ساعت

که  یبا پوف...اورمیامشب فراموش کردم آب ب...است یپارچ آبم خال یول کننمیبه کنار تختم نگاه م...هرشب

 نیآست یرهنیپ...شومیو و از اتاقم خارج م دهمیدوشم قرار م يام را رو یرو دوش...شومیاز تختم بلند م کشمیم

آرام از پله ...بودم ختهیرا باز دورم ر میو موها...يبه همراه شلوار...کمرم است ریآن تا ز يبلند به تن دارم که بلند

پز خانه رفتم و آب سر و صدا به آش یب... چراغ سالن روشن است شومیمتوجه م یول رومیم نییها پا

به سمت اپن که به طرف سالن  یکم...آزار دهنده يکنجکاو نیامان از ا یول اتاقمخواستم برگردم به ...خوردم

به  خوردیکه م یبا تکان...افتاده است بایمبل تقر يکه رو نمیبیرا م ریبرادر ام...ندازمیم ینگاه میو ن رومیاست م

 يبرا گریکه د دمیفهم...نمیبیرا نم یکس کنمیدوباره به سالن نگاه م یوقت يا هیو بعد از ثان گردمیعقب برم

به طرف اتاقم ...من فراموش کرده بودم یانجامشان دهد ول دیکار دارد و با یگفته بود که کم...خواب رفته است

 کنمین کج مراهم را به سمت سال...بود که به جانم افتاده بود يبد یچه حسه فوزول گرید نیا دانمینم یول رومیم

پهن  زیم يکه رو یینقشه ها دنیو بعد از د رومیبه آن جا م...نگاه مبکنم دنشسته بو ریکه برادر ام ییو به جا

 يسر کیبه خودم آدم که با خط کش  یفقط وقت دانمینبود را نم ایدسته خودم بود ...کنمیبه آن ها م یبود نگاه

که من از  دانمیناخوداگاه م...باعث ترسم شود من را شکه کرده بود نکهیا يکه بجا دمینقشه کش يرو ییخط ها

غر قابل فهم  میکه برا گذردیم ییها ریدر سرم تصو...اورمیسر در م یعجب است ول...اورمینقشه ها سر در م نیا

 دهمیسرم فشار م يدستانم را رو...من آزار دهنده بود يبرا یبود ول يکه نشان از شاد ییخنده ها يصدا...است

با  يدختر...اورمیاز آن سر در نم يزیمبهم که چ يریتصاو...است ادیز ریتصاو نیحجم ا...بندمیو چشمانم را م

که  دیچیدر سرم پ یمیدرد عظ ریهمه تصو نیاز فشار ا...میو شاد میزنیقهقه م...میخندیکه با هم م یآب یچشمان

و ...روشن شوند يگریپس از د یکیخانه  يکه باعث شد چراغ ها ییناله ها...بلند بکنم يباعث شد از درد ناله ا

انگار  یول...چه شد دمیو بعد از آن نفهم...ترسان به طرفم آمد و مرا در آغوش کشد يکه با چهره ا انایبعد هم و

ن اتاق هم به درو دینور خورش...ام دهیدر تختم دراز کش کنمیچشمانم را که باز م...بمانم داریب توانستمینم گرید

شانه  يدستم را رو...تختم نشسته و به گمانم خواب است رهکه کنا نمیبیرا م انایکه و گردانمیسرم را برم...تابدیم

 :کنمیم شیو آرام صدا گذارمیاش م
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 نمیبیمن را م یوقت...و چشمانشش را باز مکند خوردیم یتکان انایو...بلند شو...يدیخواب نجایچرا ا انایو..انایو-

 :دیگویو م ندینشیم عیسر

 :میو مگو کنمیبا تعجب به او نگاه م...؟يندار یحالت خوبه؟مشکل...يشد داریب-

 :دیگویو م کشدیم یقینفسه عم انایو...داشته باشم؟ دیبا یمعلومه که خوبم چه مشکل -

که ناگهان مگر چه شده بود  بیکه د میبگو خواهمیم...مردم از ترس...يدیدیم شبتویحاله د دیبا...خدا رو شکر-

مبهم را در ذهنم  ریو آن تصاو بندمیچشمانم را م...ندیایچشمانم م يجلو شبیو اتفاقات د ستمیا یاز حرکت م

از  يدر هاله ا...آشناست میبرا بیکه عج اورمیم ادیرا به  یبه رنگ آب یو فقط چشمان...دهمیسر و سامان م

ندانستن وحشتناك  نیا...از آن مثله غرق شدن در آن سخت است ییکه رها زنمیدست و پا م یسردرگم

 :پرسدیم انایو...کنمیو من چشمانم را باز م زندیم میصدا انایو...است

 :میگویآرام م...؟یکنیم ينطوریچرا ا انایشده  یچ-

 :دیگویم انایو...و منو کالفه کرده...چشمم ياومد جلو شبیکه از د یجفت چشم آب هیاز  ریتصو هیفقط -

خوشحال  انایو...مهم از خاطراتمه ریتصو هیفکر کنم :میگویو م دهمیسرمرا تکان م...؟ياورد ادیبه  يزیچ یعنی-

 پردیاز جا م انایو یبلند کس يبا صدا...يریم ادیحافظه اتو به  يپس کم کم دار...هیکه عال نیا:دیگویو م خنددیم

 يهمه تو...رمیم نییمناسب به پا یلباس دنیاز پوش دو بع مشوریمن هم دست و صورتم رو م...رودیم رونیو به ب

 :دیگویکه م دیآ یهم م یبرادر ام يسالن نشسته ان و صدا

 :دیگویم ریهمن دختر برادر ام ایسارا ...يتو دست نزد یسارا مطمئن-

و  دهدیسرش را تکان م ریبرادر ام...باره دومم باشه نیشما دست زدم که ا ياومدم به نقشه ها یآره باا من ک-

 :دیگویم

 يو با صدا رمیگیآوردم لبم را گاز م ادیکه تازه به  يا ياز ترس خراب کار...شنیکه عوض نم یآخه الک-

 :میگویم یفیضع

 :دهمیبزنند ادامه م یحرف نکهیو قبل از ا..کاره من بود-

 ریبرادر ام...طور بشه نیا خواستمیمن نم...واقعا دست خودم نبود...من واقعا متاسفم که نقشه هاتونو خراب کردم-

 :دیگویو م پردیحرفم م انیبه م

 :دیگویو او م دهمیندانستن تکان م یسرم را به معن...یفهمیم يزیچ یمگه تو از نقشه کش نمیکن بب صبر
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 نیوبه نظر من که ا...يدیو درست کش یاصول یلیساختمون دگه رو خ هی...اما آخه کله نقشه عوض شده-

 :دیایکه تا به حال ساکت بود به حرف م ریام...اما من  میگویو م کنمیچشمانم را گشاد م...هیعال

که  کنمیکنجکاو به او نگاه م...دهیم یمعن هیفقط  یو درست بکش یاصول ينقشه  هی یتونیتو م یوقت انایک-

 نیاز ب يو نقشه ا رودیم يبه گوشه ا ریبرادر ام...هینقشه ها و معمار نیتو هم مثله برادرم کارت هم دیشا:دیگویم

قرار  زیم ياو نقشه را رو...کنمیکار را م نیهم...شوم کیبه او نزد دیگویو مرا م کشدیم رونیب شینقشه ها

 یبه نقشه نگاه...شودیدور م زیبعد از م.  يبد صیتشخ دیاون نقشه رو دا یتونست شبیاگه د:دیگویو م دهدیم

را به آن اضافه  یو خطوط دهمینقشه قرار م يو رو دارمیط کش را برمخ...کنمیو در آن دقت م کنمیم

 دانمیم یول اورمیسر در نم دیگویم ریکه برادر ام یاز آم اصول يزیچ...شده ام بخودم هم از کارم متعج...کنمیم

برادر  يبا صدا...نفس بکشد تواندیداده باشند م ادشی نکهیرا دارم که بدون ا یحسه آدم...درست است یچه خط

 :میایبه خودم م ریام

 يو برا يایب کنمیم شنهادیحال بهت پ نیو هم...یمهندس هیمن مطمئن شدم که تو ...کارت حرف نداره دختر-

 :میگویو م کنمیبا تعجب به او نگاه م...یمن کار کن

نقشه ها  نیاز ا يزیکه چ ستمیمطمئن ن یمن حت...اسم ندارم یمن حت...من مدرك ندارم...ممکنه ریغ نیا یول-

 :دیگویم ریبرادر ام...نه ای ارمیسر در م

من کار  يو صاحب اون شرکتم و تو برا سییمن ر...ياریسر در م نایمن مطمئنم تو از تموم ا یول-

متوجه  يزیموضوع چ نیاز ا یکه کس یحواست رو جمع کن دیفقط با خوادیازت مدرك نم یکس...یکنیم

 ...ماند یباق نیگفت هم ریرادر امکه ب نیهم نیو ا...نیهم...نشه

 نیبه من گفته بود که ا ریهمان برادر ام ای يمعز يآقا...شومیم يمعز يمتوجه حرفه آقا کنمیکه دقت م شتریب

دست به کار  عیسر...گفتیم زیاو چه چ دمیاما حاال فهم...دمیفهمیمن مشکل را نم یساختمان مشکل دارد ول

 يآقا یمنش نکهیبعد از ا...رومیم يمعز يو به طرف اتاق آقا کنمیآرا لوله م..کنمیو نقشه را درست م شومیم

که او  کنمیسالم م...شومیو پس از در زدن وارد م رمیگیم شیبه او گفت که من آمده ام،راه اتاق را در پ يمعز

 :میگویم یو با خوشحال رمیگینقشه را به طرفش م...دهدیهم با لبخند جوابم را م

 یبعد از برس...ردیگیو نقشه را زا من م برویرا باال م شیابروها...درستش کردم...ه منظورتون شدمبالخره موج-

 :دیگویآورد و با لبخند م یآن سرش را باال م
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و  شومیاز اتاق خارج م یبا خوشحال...دختر یهست یتو عال...برمیم یبه استعدادت پ شتریب گذرهیهر لحظه که م-

را تا خانه  نجایراه ا...ندارم یمشکل طیبا مح ییبا نا آشنا گرید...رومیم رونیاز شرکت ب فمیبعد از برداشتن ک

شرکت  کیسبزه نزد يرفتن به خانه به طرف فضا زقبل ا...بروم توانمیاست اما م یطوالن یهرچند راه...بلدم

فضا  نجایا يگل ها يبو...کشمیم قیو با لبخند نفس عم...نمینشیآن م يو رو کنمیرا انتخاب م یمکتین...رومیم

من  یعنی میگویو با خود م کنمینگاه م کنندیم يبه بچه ها که چه با ذوق دارند باز...با طراوت کرده اریرا بس

روزها از بس سوال  نیخندم،ایفکر به افکاره خودم م نیبعد از ا کردم؟ویم ياصال باز...بودم نگونهیبچه که بودم ا

از دست خودم ...کنمیهم به چشم سوال نگاه م تیاهم یب يها زیچ نیبه ا یحت دیآ یدر ذهنم م جوابیب يها

که  نمیبیرا  يدختر و پسر یقتمثال و...ستندیکه چندان هم مهم ن ییسوال ها...مداومم کالفه شدم يو سوال ها

موضوع مهم است اما  نیا دانمینه؟م ایبوده ام  نگونهیکه من هم قبال ا دیآ یدست در دست هم دارند به ذهنم م

 یبعد از گرفتن تاکس...رومیم ابانیو به آن طرف خ شومیبلند م میکالفه از جا...ستیمن که ن تیهو یبه مهم

از راه را  یمین کنمیکه نگاه م رونیبه ب...کندیهم به آن طرف حرکت م نندهرا...دهمیو آدرس را م شومیسوار م

 بیعج یول شناسمیکه من نم يخواننده ا...کندیشروع به خواندن م نیاز ضبط ماش يخواننده ا يصدا...میرفته ا

و  جااما ک...من قبال هم ان آهنگ را گوش داده بودم...شناسمشیم کنمیاست که با هر مصرع از شعرش حس م

 ...تر شده بود بایآهنگ ز نیبا وجود ا يانگار خاطره ا...آشناست میفقط برا دانمیرا نم یک

 دکمیخورش یشیجنگل شب پنهون م نیا يکجا"

 چکاوکم یکشیپر م. کدوم سد سکوت  پشت

 تو يمن که منم برا.  یکنیبه من شک م چرا

 تو ياز عشق تو و سرشارم از هوا زمیلبر

 نبض دل عاشقمو. کدوم غزل بدم  دست

 کدوم بهانه باز پنهون کنم هق هقمو پشت

 نرو  کنمینم هیگر

 نیبش کشمینم اه

 نبمو رنمینم حرف

 نیبب کنم،ینم بغض

 ترك نکن منو نرو .  دکمینکن خورش سفر
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 سفر نشو نیا یمرگ منه ، راه نبودنت

 به اخر برسه نجایکه عشق منو تو ا نذار

 تو مرگ من از رفتن تو سر مبرسه يبر

 نرو  کنمینم هیگر

 نیبش کشمینم اه

 بمون رنمینم حرف

 نیبب کنمینم بغض

 از صدام زهیریعشق م نیکن و بب نوازشم

 ترانه هام گنیکه باز اونچه م نیکن و بب صدام

 ، گمم میمیچه من به چشم تو کمم ، قد اگر

 پر تالطم ام يایعشقم و در اتشفشان

 نرو  کنمینم هیگر

 نیبش کشمینم اه

 بمون رنمینم حرف

 نیبب کنمینم بغض

چشمانم را که بستم ...آمد یال مبا ینفسم هم به سخت...شده بود سیتمام صورتم از اشک خ یول یاز ک دانمینم

نفر را  کی يصدا...خوردمیمن هم مدام دور م...بود از باران سیخ ابانیخ...ستمین نیدر ماش گریحس کردم د

 دیگویمدام م...قرار دارد یاهیاز س يا هو در هال ستیکه چهره اش معلوم ن یکس...شنومیانگار از اعماق چاه م

 ...رها شو...سیخودتو رها کن آرتم...نزار...نزار طوفان نابودت کنه سیآرتم

من را که  انایو و شومینزار وارد م یبا حال...شومیو منتظر باز شدنش م ستمیا یافروخته پشت در م يچهره ا با

 :کندیم میو نگران صدا دیآ یبا آن ظاهر آشفته به سمتم م ندیبیم

 کیفقط  فتمیب نیاز شدت سر درد به زم نکهیقبل از ا...جواب بده انایا تو ام کافتاده؟ب یشده چه اتفاق یچ انایک

 :دیایبرون م میلب ها انیجمله از م

 ...دمینفهم زیچ چیو بعد از آن ه...سیآرتم...سیآرتم...نه انایک-

************* 
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 :دیگویو م کندینگاه م ریبه ام یبا ناراحت انایو

 :دیگویو م کندینگاه م انایاز سر افسوس به ک یبا نگاه ریام...م؟یکن کاریچ دیحاال با-

تو تب داره  شبیکه از د شهیآخه نم:دیگویکالفه م انایو...میصبر کن دیکه دکترشم گفت با يدید...دونمینم-

 :دهدیو ادامه م دهدیقرار م انایسر ک يدستش را رو سوزه،ویم

 :دیگویو م کندینگاه م انایبه و رتیبا ح ریام...اومده ادشی ییزایچ هیفکر کنم -

بعد ...رودیو به طرف پنجره م شودیبلند م انایاز کنار تخت ک یبا کالفگ انای؟ویگیم یچ يمعلوم هست دار چیه-

 :دیگویم ندازدیکه به آسمان م یاز نگاه

صداش کردم و گفتم  یبعد از ظهر که با اون ظاهر آشفته اومده بود خونه، وقت روزید گم،یم یچ فهممیآره م-

 سیگفت بگم آرتم انا،یگفت که بهش نگم ک رفتیکه داشت از حال م یافتاده؟در حال یچه اتفاق انایک

 :ادامه داد دیمچرخ ریکه به طرف ام یدر حال بعد

و از  سوزهیداره تو تب م روزیاز د...طور شده نیکه ا نهیاورده،واسه هم ادیاز گذشته اش به  ییزایچ هیاون -

 :دیگویو م کندیکه بر تخت افتاده م سیهمان آرتم ای انایبه ک ینگاه ریام...ادیبر نم يکار چیما هم هدست 

خصوصا با ...شده بودم دیکردن خانواده اش ناام دایاز پ بایمن تقر شه،یم یعال یلیباشه که خ يطور نیاگه ا-

که با سه تا گلوله زنده مونده بود خودش  نیهم...ستیبه برگشتنش ن يدیدکترا گفته بودن ام...هانیو تیوضع

باز هم  انایو...میکن دایطفل معصوم رو پ نیا يما حداقل خانواده  ادینم رونیمعجزه بود، حاال هم که از کما ب هی

 انایک يدست ها يو رو کندیمرطوب م یرا کم يا رود،پارچهیو به سمتش م ندازدیم انایبه ک ینگاه

 شیناله ها نیکلمه را ب کیو  کردیمدام ناله م...در آمد انایک يناله  يصداموقع بود که  نیهم...کشدیم

حافظه اش را به دست  انایشد، او مطمئن شد که ک لیتبد نیقیبه  شتریب شکه دقت کرد، حدس انایو...گفتیم

 یپاتخت يظرف آب را از رو انایو..اتفاق افتاده بود نیآن هم بعد از گذشت شش ماه،اما ا ر،یهرچند د...آورده

ناله  کی انایاما هنوز ک...شودیهم به دنبالش روان م ریام...تا آب را عوض کند رودیم رونیو به سمت ب داردیبرم

 :کندیم

 ...مـــــامان...مامان-

*** 

ام چه  یافتاده؟بر سر زندگ یچه اتفاق بندم،یچشمانم را م یکم پرم،یاز خواب م قیعم یحس ترس با

وحشتناك بود که مثل پتک بر  یقتینبوده،حق الیو خ کنم،خوابیو به اطراف نگاه م نمکیآمده؟چشمانم را باز م
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 یافتاده که هرچه سع میلوهمانند خوره به گ یبغض دانم،یرا خوب م نیا ست،یسرم هجوم آورد، حالم خوش ن

 دهد،دستمیو سر درد آزارم م جهیتخت بلند شوم اما سرگ ياز رو کنمیم یسع شود،یآن را قورت دهم نم کنمیم

به همراه  یمشک ییو از آن مانتو رومیم میبه طرف کمد لباسها زم،یخیو با ضعف برم دهمیم هیتک واریرا به د

را  روم،آنیم فمیو به طرف ک پوشمیآن ها را م یبه سخت اورم،یمبه همان رنگ در  يرنگ و شلوار یمشک یشال

سکوت را  نیا لیدل کنمیرفته، به ساعت که نگاه م خانه در سکوت فرو...رومیم رونیکه برداشتم با عجله به ب

 خورم،یآب م یوانیو ل رومیبه طرف آشپزخانه م...ساعت شش صبح است و هوا هنوز کامال روشن نشده...فهممیم

وقت  نیا ستمیمتوجه ن فهمم،منیحاله خود را اصال نم روم،یو به سمت سر کوچه م رومیم رونیاز خانه ب جلهبا ع

حالم  یام، من حت بهیاست که من با آن غر يشهر نجایکه ا ستمیآمده ام،متوجه ن رونیب يا زهیصبح به چه انگ

متوجه  یحت یرحمیدر کمال ب م،شو هوشیبفهمم که هر لحظه ممکن است از ضعف ب خواهمینم فهمم،یرا نم

بغض را  نیا لحظه فقط حس بد و خوره مانند نینگرانم بشوند، من در ا ریو ام انایکه ممکن است و ستمین

را  ایبرد فهمم،منیام را م یمهم تر است، من دلتنگ انایو یخانواده ام از نگران ینگران دانمیمن فقط م فهمم،یم

که  یمتوجه قطرات اشک یلحظه حت نیدر ا نال،یبه سمت ترم کنمیدر بست م یتاکس کی یبه سخت فهمم،یم

سوختن مداوم  نیو ا فمم،یاشک ها را م نیمن خاطرات دفن شده کناره ا ستم،یهم ن کندیم سیصورتم را خ

و بدون  دهمیپول م يمقدار کندیکه با تعجب به من نگاه م يکه به راننده ا یدر حال فهممیاز بغض را م میگلو

 دیبا که فهممیو فقط م دهم،یبه راهم ادامه م رم،یپول را بگ یکه برگردم و باق کردیم میاو که صدا هتوجه ب

بعد از گرفتن  ،یینداشتن کارت شناسا نیا يراه است برا نیاما بهتر ردیگیعجله کنم، اتوبوس هرچند وقتم را م

از  یکیو به طرف  گذارمیم فمیدر ک اآن ر یاست، با کالفگ گریساعت د کی يبرا ندازم،یبه آن م ینگاه تیبل

و  کنمیم فمیدست در ک فرستم،یام به خودم لعنت م یناگهان از حواس پرت نم،ینشیم شیو رو رومیها م مکتین

که فقط صفر را  یاما در حال لغزد،یدکمه ها م يدستم رو کنم،یبه آن نگاه م یآورم با کالفگ یام را در م یگوش

نحو  نیرا به بهتر ایبرد زیمن که همه چ زد،یریصورت نمناك از اشکم م ياشک رو يزده ام دوباره قطره ا

آورم، بعد از چند لحظه عمق فاجعه  ینم ادیشماره اش را به  یام که حت دهیرس ییچگونه حاال به جا دانستم،یم

 یبد شانس مالآرسام، پدر و مادرم و خانه و در ک يرا، که شماره  ایبرد يمن نه تنها شماره  فهممیرا بهتر م

 شده؟  یچ ایخدا...کنمیم هیگر صدایب و ندازمیم فمیرا با حرص به ک یآورم، گوش ینم ادیمارال را هم به  یحت

نداشتم پس با عجله پس از  يبار...رومیبه طرف اتوبوس م خواندیاتوبوس تهران را م نیکه مسافر یزن يصدا با

 يانتها بایبود که تقر یتک صندل کی کنم،یم دایام را پ یصندل يو شماره  رومیبه داخل اتوبوس م تیدادن بل
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ام اشک  یبه حاله زندگ شتریب گذردیم ههر لحظه ک بندم،یو چشمانم را م نمینشیم شیاتوبوس قرار داشت، رو

هستم که در کمال آرامش هنوز به مقصد  یماه در اتوبوس نیام نابود شده و من حاال پس از چند یزندگ زم،یریم

 يه شهرهستم، اتوبوس حرکت کرد و من هم چشم ب نجایتهران حرکت هم نکرده، بر سرم چه آمده که اکنون ا

و هر  دمیپرسیسوال را مدام از خودم م کیرقمش زد، در تمام طول راه فقط  میدوختم که سرنوشت با جبر برا

چه بود؟با  لشیماجرا من هم مقصر بودم؟اگر بودم دل نیداشتم جواب خود را بدهم، در ا یسع یبار با کالفگ

 ینداشتم،من واقعا ب یاتفاقات دست نیدر اکه نه،من  دهمیجواب م یبا خود خواه دیسوال را شا نیا یکالفگ

 چیاتفاقات ه نیاست که من در ا نیحقبقت ا ست،یخود خواهانه ن کنمیجوابم آنچنان هم که تصور م رم،یتقص

 دانمیرا م نیفقط ا یشدم، ول هوشیاز شدت ضعف ب ایخوابم برد  دانمینم بندمینداشتم،چشمانم را که م يریتقص

 ...دمیاز اطرافم نفهم زیکه هچ چ

شهر شده  کینزد گرینگاه که کردم متوجه شدم د رونیدر اتوبوس بودم، به ب...کنمیچشمانم را باز م یجیگ با

است، از  میاز دردها کیبخاطر کدام قایدق دانستمیکه نم یوجودم را در بر گرفت، ترسو وحشت یاضطراب م،یا

 شوم،یراننده سوار م يو اشاره  دربستو با گفتن  رومیم یتاکس نیبه طرف اول عایسر شومیم ادهیاتوبوس که پ

برسم،احمقانه تصور هر  مانمیصبرانه منتظر م یو ب دهمیرا م ایآدرس شرکت برد تمیبدون توجه به موقع

 بتیغ نیشود بخاطر ا بمینص یلیس دیو بدتر شا نیبار گفتم فحش و نفر کیداشتم،  ایرا از برد يبرخورد

از  ریشدن،به غ ایرا جو بتمیمن و علت غ یدر پ یپ يتصورم آغوشه گرمش بود با اشک ها يا ،لحظهیناگهان

داشتم به واکنش دوم، با  ازیدو واکنش را نشان خواهد داد و من چقدر ن نیاز هم یکیحتما  س،یکه ن نیا

زنگ شرکت را  یرا به سمت در شرکت تند کردم،وقت میقدم ها...را دادم هیشدم و کرا ادهیپ نیاسترس از ماش

 يضربه برا نیاول شناختم،یکه من نم يباز شد،مرد ریتاخ یمنتظر باز شدن در بودم که در با اندک يه ایزدم ثان

 :مسن سال بود گفت بایمرد که تقر...ترس

حدود  یبود با سن یزن یمنش زیبدون پاسخ به مرد داخل را نگاه کردم پشت م...د؟یکار دار یخانم با ک دییبفرما-

بود که  نیمهم نبود، مهم ا نهایکدام از ا چیاما ه ،یمرتب و رسم يبه چشم داشت و ظاهر ینکیسال که ع یس

هستن؟با  یک نهایکجاست؟ا ایبرد یرچرفته؟مش رحمان آبدا اکجایبرد یمنش ق،یشقا ست،ین قیزن شقا نیا

چکونه به حرف آمد  دانمیکه خودم هم نم یبود نگاه کردم و با زبان ستادهیا میشک به آن مرد که روبه رو

 :دمیپرس

 :گفت یالیخیکجان؟مرد با ب یمش رحمان و خانم همت د؟پسیهست یشما ک-
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 د؟یزنیحرف م یبه ک دراجعیدار دونمیمن نم-

مرد جوابم را بدهد  نکهیشرکت کجاست؟قبل از ا نیا سییر یسبحان ایبرد...ایبرد دمیپرس يدیو ناام یکالفک با

 :دیبلند پرس یهمان خانم منش

 :آن مرد کنار رفت و به آن زن گفت...؟یپشت دره حاج یک-

 :زن بلند شد و به طرفم آمد و گفت...اومدن یفک کنم اشتباه یخانم هستن ول نیا-

 :با تته پته جواب دادم..خانم؟ دیکار دار یبا ک-

 :زد و آرام گفت يزن لبخند...شرکت نیا سییر ،یسبحان ایبرد..ایبرد..با..با-

 :دمیپرس یبا کالفگ...میدار یغاتیشرکت تبل هی نجایساختمون رو فروختن و ما حاال ا نیا شونیا-

 :زن گفت...؟یچ ایپس برد-

که کارخونه شونو به پدرشون سپردن و خودشون هم  شهیم یچهار ماه شونیکه من خبر دارم ا ییتا اونجا-

 زیتلفن م يصدا...دمیشن سیهارو هم از ر نیهم دونم،ینم شونیاز ا يزیچ گهیراستش د...برادرشون رفتن شیپ

 ادیز یکه با سرعت میبود؟قدم ها نم دارم،دستهیقدم به عقب برم...ردیگیو زن از من فاصله م شودیبلند م یمنش

شرکت دور شوم و به خانه  نیاز ا خواستیدلم م خواست،یدسته من بودند؟نه نبودندف دلم فرار م رفتندیبه جلو م

 ایکه برد میگویفکر کنم،اول با خودم م زیبه چه چ دیکه با دانستمیم یمان، به اتاقم، فرار کنم و فکر کنم، حت

ممکن  نیته که بمونه،نه ارف دیشا اهمیفقط رفته بهش سر بزنه،  ستیکه بد ن نیبرادرش،خب ا شیرفته پ

 فهمم،یچطور پدر و مادرش رو رها کرده؟نم ا؟اونیمن فقط چند ماه نبودم اونوقت اون رفته اون سره دن ست،ین

 یعنی...نمیشیزانو م يرو ومدنیکه اشک هام هنوز هم بند ن یرو در حال ادهیوسط پ...بده یلیخ نیو ا فهممینم

تموم  يباز هم اون سر درد ها دم،یوفشار م دمیسرم قرار م يدودستم را رو...نداشتم ستادنیتوان ا گهید

دفعه سر  نیا کنمیکه فکر م یو در حال فتمیبه هق هق م انمیبود،بدون توجه به اطراف دهیرو بر ،امونمینشدن

 ...شمینم زیچ چیه وجهوببعدم مت نمیبیم اهیرو س زیدردم علت داشت باز هم همه چ

* * * 

 يکه تو یو بعدم سرم نجاستیا دیسف واریدر و د نمیبیکه م يزیچ نیو نگاهم اول کنمیچشمنم را باز م یناتوان اب

کم  یبغضم اندک نیاز ا دیبه کار بردم تا شا دنشیکه تمام تالشم رو برا کش نیسنگ یدستمه، با نفس

لبخند به طرفم  شه،بایجوون وارد م يرو دخت شهیدر اتاق باز م دم،یمو به بالش پشت سرم م هیو ک نمیشیکنه،م

 :گهیو م ادیم
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من برم به دکترت بگم  ،يکه از هوش رفته بود شهیم یهفت هشت شاعت بایتقر ،يسالم بالخره بهوش اومد-

باز و بسته شدن در فضا را در بر  يو صدا رودیاز جانب من به سمت در م یحرف بدون حرف نیو بعد از ا ادیب

 ختنیاشک هام دوباره شروع به ر ایبرد يآور ادیبا به  کنم،یفکر م ریو به اتفاقات اخ بندمیچشمانم را م ره،یگیم

از درد به خودم  دم،یفشار م کردیو با دستم سرم رو که به شدت درد م کنمیبا حرص اونا رو پاك م کنن،یم

لحظه در  نیبعد تصادف هست، هم يبدتر از اون سر درد ها یلیخ نیو ا ترکهیسرم داره م کنم،یو ناله م چمیپیم

،اون پرستار شونه  انیبه طرفم م عیمن سر دنیبا د شن،یمرد جوون وارد م هیبا  ونو همون پرستار جو شهیباز م

 :دیناله هامو گرفتم اون مرد پرس يجلو یبه سخت یآرومم کنه، وقت کنهیم یو سع رهیگیهامو م

 براتون افتاده؟ یشده خانم؟چه اتفاق یچ-

 :دمیجواب م هبانال

 :گهیو م کنهیاون مرد مشکوك به من نگاه م...رمیمیدارم م...دیبد ییدوا هیتو رو خدا ...ترکهیسرم داره م...سرم-

 د؟یدار ادیاعت يزیبه چ-

 :میگویو م دهمیتکان م یرا با کالفگ سرم

 ...ستمینه من معتاد ن...نه-

 :دیگویدوباره م مرد

آن دختر هم خارج  برد،یرا م يزیو نام چ کندیبه پرستار اشاره م نیح نیو در هم ه؟یچ يسر در برا نیپس ا-

و  کندیبا شدت به هم برخورد م میو من که از شدت درد دندان ها کنهیدکتر همچنان منتظر نگام م...شودیم

و  دکنیرا در دستم فرو م یسرنگ شود،یمو پرستار داخل  شودیدکتر جوان را بدهم، در باز م نیجواب ا توانمینم

زود دردم آرام  یلیهرچه بود آرامم کرد،خ یچه بود ول دانمینم رم،یگیمن بعد از وارد شدن آن ماده به بدنم آرام م

 رونیبه پرستار گفت و پس از آن پرستار دوباره ب يزیچ د،دکتریطول کش قهیفقط چند دق دیگرفت،شا

 د؟یبهتر شد:و گفت نشستکنارم  یصندل يدکتر رو...رفت

 :دکتر ادامه داد...آره یرا تکان دادم به معن سرم

طور هم بود فشارتون  نیدادم و هم صیتشخ یشدنتون رو ضعف جسمان هوشیاوردنتون من علت ب یوقت-

 د؟یدار گرنیم يسردرد، سابقه  نیا یبود و سرم بهتون وصل شد، ول نییپا یلیخ

 :میگویو م دهمیرا تکان م سرم

 :دکتر با تعجب به من نگاه کرد و گفت...درد نداشتم وقت سر چیدکتر من ه ينه آقا-
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 ه؟یپس علتش چ-

 :ادامه دادم آرام

 يچهره  یوقت...خوب شدنش برهیو زمان م هیسردرد ها عاد نیدکترم بهم گفته بود که بعد از اون تصادف ا-

ماه تو کما باشم بعدش که  هیداشتم که باعث شد  یتصادف هی شیشش ماهه پ:ادامه دادم دمیکنجکاو دکتر را د

سر درد  نیاوردم و ا ادیاز گذشته به  ور زیبود که همه چ روزید نیبهوش اومدم حافظه ام رو از دست دادم و هم

 :دیگویو م کندینگاهم م یدکتر با ناراحت...از قبل شدن شتریها هم ب

سرم را به چپ و ...میبفهم ادتویز يسر درد ها نیو علت ا يکه انجام بد سمینویم شیآزما يسر هیواست -

 :میگویو م دهمیراست تکان م

برم و همزمان از  دیمن با خبرن،یبرم، من عجله دارم، خانواده ام شش ماهه از من ب دیدکتر من با ينه آقا-

 :دیگویدکتر م...کنمینم میها جهیبه سرگ یو توجه شومیتخت بلند م يرو

 :میگویو م چکدیصورتم م ياشک رو يقطره ا د،یبر يطور نیبزارم هم تونمیمن نم ست،یاما حالتون خوب ن-

 رو پرداخت کنم؟ مارستانیب ي نهیکجا برم هز د،یمنو درك کن کنمیبرم،خواهس م دیاما من با-

 :دیگویو م سدینویکاغذ م يرا بر رو يزیچ عیو سر دهدیسرش را تکان م یبا ناراحت دکتر

و  دهمیسرم را تکان م...حساب يبرا نییپا يها رو انجام بده، حاال هم برو طبقه  شیآزما نیفرصت ا نیدر اول-

از  ادینه چندان ز یبعد از پرداخت مبلغ روم،یم رونیو بعد از تشکر از او به طرف ب رمیگیکاغذ را از دستش م

اصال  ست،یم خوب نحال...دهمیو آدرس خانه را م رمیگیم یتاکس مارستانیب يو از جلو میایم رونیب مارستانیب

 يراننده  یرا تحمل کنم، چهره ام آنقدر نزار بود که حت گرید یشک ایدعوا و  چیه توانمیاصال نم ست،یخوب ن

و به سمت در  شومیم ادهیپ نیاز ماش یاز حساب کردن پول تاکس د،بعدیحالم را پرس یهم با نگران یتاکس ریپ

 يصدا دهمیام، زنگ در را که فشار م ستاهیا میپاها يبر رو ینامتعادل است و به سخت میقدم ها روم،یخانه م

 :میگویم یحالیصدا تنگ شده بود، با ب نیا يبرا یلیکه دلم خ کنمیفکر م نیو من به ا چدیپیم غونیآرسام در آ

 ...منم آرسام-

آشفته بود در  رایآرسام که بس يو چهره  شودیدر با شدت باز م يا هیبعد از ثان یول شنومیاز آنور خط نم ییصدا

 :چدیپیآرسام در گوشم م ریمتح يشود،صدایم داریچارچوب در پد

  ؟یخودت سیآرتم-

 :میگویم یحالیو با ب دهمیرا تکان م سرم
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لب  ریو ز کشدیو من را محکم در آغوش م گذاردیبه جلو م یآرسام ناباور قدم...خودمم آرسام،خودمم داداش-

 :دیگویمدام م

که  یهمان حس مهم...ادیبه سراغم م تیدر آغوش آرسام حس امن...من برگشته سیآرتم...ایخدا...شکرت ایخدا-

 فیو ضع حالیاما من آنقدر ب بندد،یدر را م برد،ویآرسام من را به داخل م...بودم بینص یمدت ها بود از آن ب

 ي قهیبه داخل برد، به  ،ودیو مرا در آغوش کش دیرا فهم نیقدم از قدم بردارم، آرسام ا یحت توانستمیبودم که نم

کرد، به اطراف نگاه کردم و  مینرم رها ییبعد در جا یچنگ زده بودم که مبادا از من جدا شود، اندک راهنشیپ

که  یفرو رفتم، خواب قیعم ینقش بست و بعد از آن به خواب میلب ها يتلخ رو يلبخند دم،یخود را در اتاقم د

تخت خودم بودم،در اتاق خودم بودم، کناره برادر  يرو برد،منیم دیبا یعنی برد،یرا با خود م میها یتمام خستگ

ممکن است سر بار باشم، از حس بد  نکهیاز ا ینگران چیکه متعلق به من هم بود، بدون ه یسقف ریخودم، در ز

ر به آن فک کردمیم یسعآرامم نکرد، هرچقدر  خواستمیکدام آنطور که م چیهم راحت بودم، اما ه یتیهو یب

نداشتم هم فقط  یتیهو چیاگر ه یحت خواستم،یرا م ایمن فقط برد...شدینم نمیمثبت آن را ب ينکنم و جنبه 

 ...خواستمیرا م ایبرد

 ابد،ی یم انیپوسته تنم جر ریز یقیعم یخوشحال دنشیاز د کنم،یصورتم چشمانم را باز م يرو یحس دست با

پر آرامشش  یآب يچشم ها نیکه چقدر دلم تنگه ا داندیفقط خدا م رم،یگیو او را در آغوش م شومیم زیخ مین

 :دیگویو م دهدیبود، من را سفت فشار م

دستش را باال  کنم،یو در چشمانه اشک بارش نگاه م کنمیاو را از خودم جدا م...یدلم برات تنگ شده بود آرت-

تلخ  يلبخند زند،یده بودم را کنار مآن ها نش يرا که اصال متوجه  ییاشک ها کشد،یصورتم م يو رو اوردیم

 :دیگویو م ندینشیم شیلب ها يرو

 :میگویو م فتمیبه هق هق م...؟کجایآرت يکجا بود-

 :دیگویو م شودیو دوباره همان مارال شوخ طبع م شودیاز من جدا م...گمیمارال، م گمیبرات م-

 یآرت یحموم نبوده؟آخ يکه بود یینکنه اوجا نمیبب ؟یآرت یچند روزه حموم نرفت...چندش نقدیاَه اَه اَه دخترم ا-

ما  ینکنه تو آرت نمیاصن صبر کن بب نم،یدرست صورتت رو بب تونمینم یحت يشد فیمن از بس کث ي چارهیب

اون کرده اومده تا مارو هم بخوره؟بالش پشت سرم را  هیو خودش رو شب دهیمارو دزد یکه آرت یغول هیو  یستین

 :دیگویو م کندیبه سمت او پرتاب کنم که از دستم فرار م خواهمیو م رمیگیبه طرفش نشانه م
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لبش لبخند بود اما  يشناسم،رویمن او را م شود،یحرف از اتاق خارج م نیوپس از ا... میمنتظر یآرت ایب عیسر-

غصه که او هم مثل من ناراحت بود و  دانمیدر اورد اما م يبود، مسخره باز یو دلتنگ يچشمانش پر از دلخور

 یدوش عیو سر رومیحوله ام به طرف حمام م نپس از برداشت...رومیو به سمت کمدم م شومیبلند م میاز جا...دار

و در خانه قدم  شومیاز اتاق خارج م میو خشک کردن موها میاز لباس ها یکی دنیپس از پوش...رمیگیم

مبل نشسته اند و دارند  يکه در آغوس آرسام است و هر دو رو نمیبیو مارال را م رومیم نییبه طرف پا...زنمیم

 یآب پرتقال را به سخت وانیل کیرا باز کردم،  خچالیبه طرف آشپز خانه رفتم و در  کنند،یبا هم پچ پچ م

و آرسام  کنمیو مارال با لبخند نگاهم م شوندیمن از هم جدا م دنیخوردم و به سالن برگشتم، آرسام و مارال با د

 :میگویو م زنمیبه آن ها م يلبخند يا هیو بعد از ثان نمینشیآن ها م يروبه رو ...م با غمه

 :که به شدت ناراحت بود گفت یاتفاق افتاده مگه نه؟آرسام با لحن یلیکه نبودم انگار خ یمدت نیا-

 ا؟س؟چریآرتم یرفت ؟چرایرفت یکجا گذاشت ییهوی؟ياتفاقا افتاده، تو کجا بود یلیخ یآره آرت-

آن هم  يکه بغضم رو ییو با صدا رندیگیم شیو قطرات اشک باز هم راه صورتم را در پ فشاردیرا م میگلو بغض

 :گفتم دیلرزیگذاشته بود و به شدت م ریتاث

 ییاتفاقا س؟چهیشده آرتم ید؟چیگویو م کندیآرسام با تعجب نگاهم م...من رو بردن...من نرفتم آرسام...من-

 امیاز آن شب، از پ کنم،یم فیشروع به تعر لرزدیآن خاطرات م يآور ادیکه بدنم از  یافتاده؟ و من در حال

بزرگ  یغم یاز غم بود و به سخت یکوه شبعدش،و هر آنچه اتفاق افتاده بود، با هر جمله ام که پشت ا،ازیبرد

ش باز مرا به خانه راه که با آغو يبرادر يکردم، برا فیبرادرم تعر يرا برا زیو همه چ ختمیریاشک م شدیم انیب

آرام  دکهیگویو به من م ردیگیآرسام مرا در آغوش م میبعد از حرف ها ،یحیتوض چیداده بود، بدون درخواست ه

 :میگویو م شومیاز آرسام جدا م...درست خواهد شد زیباشم که همه چ

 شده؟ یچ ایآرسام بابا و مامان کجان؟برد-

 :دیگویو م زندیتلخ م يلبخند آرسام

که رفتن، راستش مامان بعد از رفتن تو داغون شده بود و  شهیم يرفتن مشهد،دو روز ارتیز يمان و بابا برا-

چند روزه ..ادیکرد به مامان کمک کنه از اون حال و هوا درب یسع یلیخ ینداشت ول یحال درست نکهیبابا هم با ا

 نییسرش را پا کنمیمنتظر که به او نگاه م...نایم گهیدو روزه د یکیسفر داد و با هم رفتن،  شنهادیهم پ شیپ

 :میگویم صالیبا است...دهدیو ادامه نم ندازدیم

 :دیگویو م کندیدرست بوده مگه نه؟با تعجب نگاهم م یاون منش يحرفا-
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 :دهمیبدون توجه به حرف اون ادامه م...؟یکدوم منش-

 رفته؟ نجایاز ا ایرفته،آره؟برد ایبرد-

 :دیگویو م زندیرا کنار م شیاشک ها مارال

هم که اومد تو اتاقت و اون نامه رو  یداغون شد،وقت یستین دیشن نکهیاون بعد از ا ،یحالش بد بود آرت ایبرد-

 ...یلیبد بود، خ یلیبدتر شد،اون خ دید

 :میگویتعجب م با

 کدوم نامه؟-

 :دهدیادامه م مارال

 نیو از ا یازدواج کن ایبا برد يخوایکه نم ينامه که از طرف تو نوشته شده بود، تو داخلش گفته بود هی-

 نیماه تموم کل ا کیکردنت،نه،بلکه  دایبشه از پ دیناام نکهیداغون شد،نه ا دیاون نامه رو د یوقت ایحرفابرد

 دیماه نا ام کیبعد از ...ازت بپرسه چرا؟ طبود که فق نیبشه و علتش ا دایازت پ يپا گذاشت تا رد ریشهر و ز

که به حرف  دمیشد، د نیزده شد و خونه نش ایاز دن يکه چطور دمید ،یآرت دمیشد، من شکستنشو به چشم د

شب از  هی نکهیکارش رو ادامه داد تا ا نیماه تمام ا کی ومد،ینم رونیو از اتاقش ب کردیکس گوش نم چیه

اون  گهیهم اومد من د یتا صبح برنگشت، وقت یکجا رفت ول دونمیرون،نمیب داومدو از خونه ز رونیاتاقش ب

به خاله و شوهر خاله، و بعدم  ینداد، حت تیکس اهم چیبه ه گهیاو عوض شد، د یآرت دم،یرو ند میقد يایبرد

کرد و  یتوجهیخاله اصرار کرد که بمون و نرو اون ب یرفتنش، هرچ دیطول نکش ادیز ره،یکه اعالم کرد داره م

به خاله و  زنهیزنگ م یبرادرش، فقط هر از گاه شیکه نرفته پ دیبعدش خبر رس یبرادرش، ول شیپ رهیگفت م

راحت  الیکجاستف کارخونه رو هم به پدرش سپرد و با خ قایاالن دق میدونیکدوممون نم چیحالش خوبه،ه گهیم

 ...رفت

قدم  کی کنم،یو از پشت قفل م بندمیدر را م روم،یو به طرف اتاقم م شومیبلند م میمارال از جا ياز حرف ها بعد

سر  ابونیبدم، نه ، از بد هم بدترم، به کدوم ب ست،یافتم، حالم خوش ن یم نیو با زانو به زم گذارمیبه جلو م

ه که از شدت درد قلبت مچاله شده قهق یحال رکه د ستین نیا یوونگیشدم، مگه د وونهید دونمیبزارم که م

قلب پر  نیلبت باشه؟مگه ا يلبخند مضحک رو هیکه اشکات از چشات روونه  یکه در حال ستین نیا ؟مگهیبزن

ام  وونهیشدم، د وونهیآره من د...نهیهم یوونگیتپه؟دیو دوباره م شهیاز درد مچاله م هیکه هر ثان ستیاز عشق ن

کنم که  کاریچ ایخدا زنم،یوسط خنده هق م هوی یول خندمیافتادم و دارم م نیزم يرو قاتا نیا يکه االن تو
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بشه و بهم  رهیکه تو چشام خ خوادیدلم نگاه سبزش زرو م خواد،یرو م ایدلم برد خواد،یراحت بشم؟دلم آرامش م

چرا  ستن؟ین یدائم هک يدیرو م ییزایتوئه، آخه چرا بهمون چ رهیتوئه خدا،همش تقص رهیلبخند بزنه، همش تقص

از هر وقته  شتریکه ب یدور باشه اونم وقت نقدریاز من ا ایبرد دیکه موقته؟چرا با میکنرو تجربه  یحس يزاریم

با چه  ستیمهم ن ،يچطور ستیبهم برش گردون، مهم ن ایخدا...خوادیدارم؟من دلم اونو م ازیبهش ن يا گهید

 ...نیهم...نیهم نمش،یدوباره بب خوامیفقط م ،یتیوضع

********* 

 دیدلم از خورش روزید نیمثال هم ،یحرف بزن زیشدم، مسخره است که با همه چ وونهید کنمیواقعا حس م من

با من لج کرده،آره  تابه؟یم روزیپر نورتر از د یحت ایو  روزیمن ناراحت و غصه دارم جرا بازم مثل د یگرفت، وقت

 دیخورش خواستیمدلم  ست،یمهم ن یچ کسیه يبگه احساسه تو برا خوادیمنو زجر بده م خوادیدلش م دونمیم

 خواد،یم یکیکنم، بابا مگه زوره؟ من دلم تار رونیب میاز زندگ کردیم یرو با اون نورش که مدام بهم دهن کج

باشه، واسه  کیتار خوادیاتفاقات فکر کنم، اصال اتاق خودمه دلم م يو به همه  نمیکنج اتاقم بش خوادیدلم م

که خودمم  يجور هی یقبل يپرده  ياز انبار حاج خانوم اوردم و رو رهیو ت میزخ یلیخ يپرده  هیرفتم  نیهم

 نیرو ا یزندگ يزایهمه چ شدیچجور، نصب کردم، بعدشم از شرش راحت شدم، چقدر راحت، کاش م دمینفهم

 که زیهمه چ ست،ین يطور نیا زیاما همه چ ،یآسون تر از اونجه تصورش رو کن یلیدرست کرد، ساده، خ يجور

که  نجاستیمشکل ا ،یعوضشون کن ،یحرکت ساده درست شون کن هیبا  يکه بخوا ستیکنارت ن اءیمثل اش

 ،یشیمشکل بزرگ مواجه م هیبا  هوی ،یعوضش کن ای یپاك کن تیاز رندگ يرو که بخوا يا یمنف زیهرچ

است همش بسته  یشیمتوجه م یزودتر از اونچه که تصورش رو بکن دن،یزود احساسات خودشونو نشون م یلیخ

 گمیباهام لج نکن، هرچقدر بهش م گمیبغض نفهم تو گلوم م نیاالن، هرچقدر به ا نیبه احساست، مثال هم

 ده،یگوش نم کنه،یعوض هم نم یحت چ،یرو درست که ه يزیگلوم چ يگوشه  یمدام خودتو پنهون کن نکهیا

دلم و تا ابد  يتو شهیعقده م نکهیا مه ای اد،یم رونیاز چشام ب شهیاشک م ایبهش بگم عاقبتش  يچطور

آرام و به ...یاز اونچه تصورش رو بکن شتریب اد،یز یلیکنم هم اشک دارم هم عقده، خ شیحال يچجور مونه،یم

را در آن  دیو کل رومیبه طرف در م شوم،یاتاق، بلند م کیتار يگوشه  نیگوشه تر م،همانیاز جا یسخت

خوب تر از خوب  نکهیا ای دانم،یرا خوب م نیاما ا ،یبا چه روش و چگونهکه  ستیمهم ن میاصال برا چرخانم،یم

به غذا دارد که اگر نداشت هرگز از آن گوشه  ازین یجسم لعنت نیزنده ماندن ا يزنده بمانم، برا دیمن با دانم،یم

 زیچ چیوقت است که ه یلیخ د،یآ یگرم م يغذا يبو روم،یآمدم،به طرف آشپز خانه م ینم رونیاتاق ب ي
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سه روز،حتما  شودیرا به خاطر آوردم، با احتساب امروز م میها یبدبخت يکه همه  ینخورده ام از همان روز باران

کند که در را باز کنم، اما من در همان گوشه از  يداشت کار یکار مارال است، صبح آمده بود در اتاقم و سع

که  یرا نفهم یحرف یخواهیم ینکردم، وقتمداوم مارال گوش هم  يبه اصرار ها یاتاق راحت بودم، پس حت

به  ،یفکر کن تیها یاست که به بدبخت یکاف نیهم ست،یگرفتن گوش که ن ایبه هدفون و آهنگ  يازیحتما ن

 يزیگر ندهیمن هم به آن ها فکر کردم و از زمان حال به گذشته و آ ن،یهم ت،یدر ها یمهار نشدن يطوفان ها

ساعت متوقف شد،  يشده بود، ناخوداگاهچشمانم در سالن گشت و رو نیعج صهکه همه اش با غ يزیزدم، گر

 يآور ادیام بود که مدام به من  یدو صبح مگر مهم بود؟ مهم حس زشت گرسنگ ایساعت دو بود، دو شب 

 زا یآورم و اندک یحاج خانوم در م يها نتیاز کاب یبشقاب خواهد،یو زنده آب و غذا م یتو هنوز زنده هست کردیم

به درون غذا و لقمه  زنمیو قاشق م نمینشیم زیسر م زم،یریها که مارال درست کرده بود در آن م یآن ماکارون

از بغضم بود  کردیکوچک را سخت م يکه قورت دادن آن لقمه  میحس درد وحشتناك در گلو نیا خورم،یم يا

هم  گرید يچند لقمه  یو به سخت فرستمیلعنت م شانمیگرم نخوردنم؟به خودم وافکار پر ياز سه روز غذا ای

رد  خواستمیبدون توجه م د،یآ یم میآراسته جلو يکه با ظاهر نمیبیآرسام را م شومیکه بلند م میاز جا خورم،یم

 حینگه داشتنم را توض لیدل شومیو منتظر م گردمیشوم که مچ دست راستم را گرفت، با تعجب به طرفش برم

 :دیگویدهد، بدون توجه به انتظار من م

 .استقبال مامان و بابا میتا باهم بر يایم رونیو ب یشیآماده م يریاالن م نیهم-

 :میکویو م ندازمیرا باال م میشانه ها تفاوتیب

 ...امیمن نم-

آرسام ...کرد؟ یحد عصبان نیکه بر زبان راندم چه داشت که آرسام را تا ا "امیمن نم" نیمگر ا دانمیهم نم خودم

 :دیداد کش

 .حرف اضافه ام موقوف، زود برو آماده شو من منتظرتم ،يایب دیبا یعنی ایب گمیمن م یمگه دست توئه؟ وقت-

 :ستادیو ا دیمرا شن یعصبان هیآشپز خانه راهش را کج کرد که صدا رونیتوجه به من به طرف ب بدون

نداره چه  یربط چیبرو به من ه يبر يخوایم یهر قبرستون خوادیتو دلت م ام،ینم یعنی نیو ا. ام،یمن گفتم نم-

رو ندارم، نه تو رو نه  یکس چیه يهام برسم، حوصله  یاستقبال، بزار به بدبخت امیبه من چه ب ،یکنیم یغلط

دلسوز و خانواده  ياون مثال بابا يها راون حاج خانوم حاج نرفته و نه توپو تش يمسخره  يسوال جواب ها

که در صورتم نشست ساکت شدم، چشمانم را باز کردم،  یهنوز حرفم را کامل نگفته بودم که با برق...دوست و 
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 تیوقت عصبان- گفتیم شهیحاج خانوم بودم که هم يجمله  نیا یبود، من مصداق واقع نیهم شهیهم

فکر کنم باز هم گند زدم، اصال خداوند -یگیم یچ یفهمیو نم یکنیو فوران م يبندیم زیچشماتو رو همه چ

بار نوبت آرسام بود  نیو ا شودیگونه ام روان م يمسخره ام رو يرا ساخت که فقط گند بزند، اشک ها سیآرتم

 :که فوران کند

متوجه رفتار مسخره و  ؟اصالیکنیم کاریچ يدار یفهمیم چی؟هيشد وونهیزده به سرت؟د س؟یچت شده آرتم-

 :میگویو با بغض م ؟آرامیگیم ایچ یبفهم که به ک ؟نفهم،یهست موردتیب

باشه،  نجایا ایبرد خوامیمن م ترسم،یبعد م ياز هر لحظه  ترسم،یم یلیآرسام، خ ترسمیمن دلم تنگ شده، م-

 انیبه م یکه آرسام عصبان زنمیحرف  خواستمیهنوز م...درست بشه زیهمه چ شهیباشه که مطمئن بشم م نجایا

 :دیحرفم پر

 دیداره، آره خب نبا یکجاست و چه حال ایکه برد نهیاست، فقط ا ایمشکل تو فقط حال برد يآره همه  نه،یهم-

بود که غصه  سیافتاده، فقط آرتم ایو برد سیآرتم يشده؟اتفاقه بد فقط برا یحال برادرت مهم باشه، مگه چ

بود که از غم  چارهیب يایبرد فقط نیشد، ا کیو تار اهیبه قول خودش درخشان و خوبش س ي ندهیخورد و آ

به سرش اومد؟مگه مهمه  یچ یرفت یداغوون شد، مگه آرسام مهمه؟مگه مهمه برادرت از وقت سیرفتن آرتم

 ییشناسا يبرا ایکه ب گرفتنیباهام تماس م يو کالنتر یکه هربار از پزشک قانون یوقت دمیکش يچه زجر

 دونستمیمن نم دنیپرسیازم حال تو رو م لیوام و فامو اق ستداره هر بار دو یتیخواهر گم شده ات، مگه اهم

همون  يبودم، مگه سکته  خبریاز تو ب شتریها هم ب بهیمن از اون اقوام و غر نکهیبگم، چرا؟فقط بخاطر ا یچ

همون پدر به ظاهر دلسوز  یشب و پنهون مهین يو اشکا یمهمه؟ مگه نگران دهیحاج خانم به قول تو حاج ند

 ایکدوم سر دن ستیاست که معلوم ن ایمهم فقط برد...مهم فقط حال سرکار خانوم ست،یکه مهم ن ومهمهمه؟ معل

مسخره رو  يرفتارا نیا س،یآرتم ایبه خودت ب ست،یمهم ن زیچ چیآره ه ست،یمهم ن کنه،یداره عشق و حال م

و مامان بابا  ایدرك کن، ب کمی م،یدیکمتر هم نکش م،یدینکش یاز تو سخت شتریکنار بزار، اگه منو و مامان و بابا ب

 هی،یداشته باش یزندگ هیکه  کردمیفقط دعا م يکن، من تو تموم مدت که نبود یو زندگ ایرو خوشحال کن، ب

 يبهم نشون بده هنوز نه فقط زنده ا خوام،یم میمن خواهرم رو مثل قد خوام،یدرست، زنده بودن رو نم یزندگ

 .هنشونم بد ،یهست یبلکه پر از زندگ

 :دیگویبرگردد بلند م نکهیو بدون ا رودیحرف به طرف در م یب
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و ماما بابا رو خوشحال  میریکه با هم م ياگه اومد مونم،یمنتظر م گهید ي قهیتا ده دق ،يایب کنمیمجبورت نم-

 .يایب ینخواست یول یکه برگشت گمیو به مامان بابا م رمیکه تنها م يومدیاگه هم ن م،یکنیم

کس را نداشتم،  چیه یکه، من تحمل ناراحت خواستیفکر کردن نم...رفت رونیحرف از در ب نیبعد از ا و

 ...مخصوصا برادرم را

 يماه با ظاهر نیپس از چند دیکه نبا دمیفهمیم گریرا د نیا ینداشت ول تیاهم میبرا يظاهرم ذره ا هرچند

البته هرچقدر  دم،یروشن پوش یبا رنگ یبود که لباس نیهم يبرا دیپدر و مادرم ظاهر شوم، شا ينامعقول جلو

 .کار را پنهان کنم، نشد نیا یاصل لیکنم دل یسع

مهم  ایبه او ثابت کنم که فقط برد خواستیآرسام دلم م يبعد از حرف ها م،یدروغ بگو توانمیخودم که نم به

 ياش تا باال يکه بلند دمیپوش یبه رنگ آب ییخانواده ام ارزش قائلم،مانتو يتک تک اعضا يو من برا ستین

خوب بودم و مناسب، به  ،یمشک یشالو  یپاشنه تخت آب يبه همراه کفش ها ،یبود و شلوار کتان مشک میزانو

 یناراحت یعنی نیو ا زدینم یحرف چیرا روشن کرد و حرکت کرد،ه نینشستم و او ماش نیهمراه آرسام در ماش

 يبار با دستش که رو کی قهیاش از من، هر چند دق یناراحت نیاش از من، با اخم به جلو نگاه کرده بود و ا

 ...من يبود و البد از حرف ها تشینشان از عصبان نیو ا زدیم فرمانبه همان  يبود ضربه ا نیفرمان ماش

 :و آرام گفتم دمیاشاره ام ناخن شستم را ساب يانداختم و با ناخن انگشت ها نییرا پا سرم

تو بود  يجا یکه هر کس دونمیم ست،یکه رفتارم درست ن دونمیکه زدم متاسفم، م ییحرفا يآرسام من برا-

باهاش  شدیحاضر نم یبلکه حت چیه دادیشده بود به خونه راه که نم بیماه بدون خبر غ نیرو که چند يخواهر

 :دیگویو م پردیحرفم م انیآرسام به م...حرف بزنه م

بعد از اون  مونه،یدور از تو برام مثل جهنم م یو من زندگ یرزشبا ا یلیتو برام خ سیحرف رو نزن آرتم نیا-

باشم که بخوام تو رو به خونه  یبهشتم رو به خونه راه ندم؟ اصال من ک شهیتو مگه م يو درد از دور شیهمه آت

 :دهمیادامه م...خودت راه ندم؟ ي

تو  شهیباعث دردسر شدم و هم هشیهم زنم،یگند م شهیمن هم ،يکه چقدر بزرگوار یدونیخودت بهتر از من م-

 ...ازت ممنونم داداش، ممنونم ،يدرستشون کرد

 :دیگویم

بودم که خواهرم که نفس هاش  توجهیب نقدریچرا ا دمیپرسیهر لحظه از خودم م س،یآرتم زدیدلم برات پر م-

 ...بسته اس به جونم ازم دور شده؟
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 يتو قیعم يلبخند دمشونیکه د یوقت شم،یو منتظر ورود مامان و بابا م کنمیچشم به رو به رو نگاه م با

که اشکم اشک  دونمیدفعه م نیا شه،یم يجار يصبر چیاون لبخند اشکم بدون ه کنه،همراهیصورتم جا باز م

کور  دیبا...خواستمشیم بیها عج یکه تازگ يو پدر زمیحاج خانم، مادر عز يدوباره  دنیبخاطر د هفیخوشحال

 يمادرم رو، حاال که جلو ي دهیقامت خم دیکور بود و ند دیسر پدر رو، با يشده  دیسف بایتقر يموها دید و ندبو

آشکار  یول زیر يچروك ها تونمیاز سر باور حضورم باال اورده و من م یلمس يو دستش رو برا ستادهیروم ا

بلکه  ،یخوشحال يدفعه نه برا نیاز قبل بشه، ا شتریو شدت اشکام ب نمیصورتش کامل بب يمن رو برو يبرا

بود، حاال  ایبرد يدردم دور نیکه بخاطر من بر پدر و مادرم اومده بود، تا قبل از ا يو درد یغم از ناراحت يبرا

من مقصر  دونهیخوب م دونمیکه م یبه دلم نشسته، عذاب وجدان دیجد يدرد یبدون درست شدن درد قبل

 ...خورهین رو ممثل خوره م یستم ولین

مامان هم انگار باور کرد که برگشتم،  دم،یم يدر آغوشش جا عیبرسه، خودم رو سر نیقیبه  شتریب دمینم اجازه

 :دیچیتو گوشم پ هیدستاش پشت کمرم حلقه شد و صداش همراه با بغض و گر

که دلم از نبودنت هزار راه رفت و  يبود زد؟کجایبودنت پرپر م يکه دلم برا يمادر؟کجا بود یخودت سیآرتم-

 باشه؟ تمونیوضع دیبا نیبه سر دخترم اومد که ا یبرگشت؟چ

 :میگویم

 که؟هست؟ ستین یبیعج زیمگه وضعمون چشه؟من مامانم رو بغل کردم و مامانم هم منو بغل کرده،چ-

 :نالدیم

 مارستانیتخت ب يرو ینگرانتو که منو از  ،يهست نفسم، تو که مامانو دق داد زم،یهست دخترم، هست عز-

تو که  ،یچ یعنیاطالع از بچه اش، یمادر ب هی ینگران یفهمیتو چه م دم،یکش یمن چ یدونیکه نم ،تویانداخت

ازت خبر نداشتم جونمم  نکهیامن هر لحظه با وجود  ،یچ یعنیو دروغ  قتیحق نیدست و پا زدن ب یدونینم

 دهیتنت لک زده بود، من شش ماه و ده روز بود که دخترم رو ند يبو يدفاع از تو گذاشتم، من دلم برا يبرا

و  کندیمن رو از خودش جدا م ؟يقدر الغر شد نیبه سرت اومده که ا یبودم، من تو رو هر لحظه کم داشتم، چ

که مخصوص خودش بود، همان  ییاز همان نگاه ها کند،یم گاهن قیبودند عم سیدر چشمانم که از اشک خ

که  ییهمان ها خواند،یآب خوردن م یام را به راحت یکدامشان تا عمق احساسات و مکنونات قلبکه با هر ییها

 :و خواند و گفت دیتا نخواند و غصه بخورد، اما فهم ند،یتا نب رمیگیم نییبودم، سرم را پا يمدت ها از آن ها فرار
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را به دو  ؟سرميآشفته ا نقدریکردن که ا کاریچ باره؟دخترمیازشون م اسیبه سر چشمات اومده که غم و  یچ

پدرم سر  يرا پاك کند، نگاهم از او رو شیدارد اشک ها یکه سع فتدیو نگاهم به آرسام م دهمیطرف تکان م

زهر خند  کی ایاست؟  یخوشحال يلبخندش از رو کند،ینگاهم م فهممیاش را نم یکه معن يبا لبخند خورد،یم

از نظر او  دیشا ياست به احساسات مادر و دخترانه  يپوزخند دیهم شا ای دانم؟یهر چه که نم ياست از رو

به چشمانش  گرید زیهر چ ایپوزخند  ایلبخند  دانمیاز آن نم میچشم ها داردیکه به سمتم برم یمضحک؟ با قدم

دور از خودم را بخوانم، به  شهیپدر هم نیحرف نگاه ا ستمین بلدمن  خورد،یسر م کندیکه مشتاق نگاهم م

آغوش او هم مثل آغوش مادر دلتنگ باشم و به  يکه انتظار دارد که برا کنمیحس م ستم،یخدا بلد ن يخداوند

به  یقدم خواهم،یآن ها را نم گریاگر رفتم و پسم زد چه؟از دست افکار مزاحم خسته شدم، د یآغوشش بروم،ول

 د،یتپیم يگریبار تند تر از هر وقت د نیاحساسات قلم که ا ياز رو یبلند، قدم یقدم دارم،یبر م پدرمسمت 

 است،یآغوش دن نیمنت تر یب دانمیکه م یآغوش شود،ینم دایپ ایدن يجا چیسپردم که ه یخودم را به آغوش امن

که انتظار نداشتم مرا در آغوشش  ياما او با تمام حس پدرانه ا ،يپدر داشتم، هر رفتار نیرا از ا يانتظار هر رفتار

 :ابدیب نانیاز وجودم اطم خواستیکرد، انگار م میفشرد و آرام صدا

 ...من سیآرتم...سیآرتم-

  م،یایم رونیآرسام از آغوشش ب يصدا با

 ...خونه میبهتره زود تر بر-

 ازین ریهضم اتفاقات اخ يبرا م،یدار ازیهمه به زمان ن م،یکنیفرودگاه حرکت م رونیبه طرف ب یحرف چیه بدون

مارال در را باز کرد  م،یوارد خانه شد یبا آرامش همگ م،یبا آرامش به سمت خانه حرکت کرد م،یبه زمان دار

 یکیمارال و آرسام باخبر شوم، اما آنقدر به ما حس نزد يمن هنوز هم فرصت نکرده بودم از ماجرا مان،یبرا

کارها بلد نبود و گمان کنم از  نیبود، هرچند مارال از ا دهیهمه تدارك شام د يکه به خانه آمده بود و برا کردیم

 یدو مدت نیا دمیبود،تازه آن شب بود که فهم نیریحضورش خوب بود، ش یرستوران محبوبش کمک گرفته، ول

شدن ارتباط  راحت يبه اصرار آرسام برا شیکه نه، دوهفته پ یآنچنان يالبته نامزد کردند،که با هم نامزد  شودیم

کوتاه محرم شده  یمدت يبه هم برا مانیپدرم با پدر مارال صحبت کرده بود و آن ها با حضور پدر ها شانیها

تا با هم ازدواج  ودمکوتاه محرم شده ب یمدت يبرا ایندارم، من هم به برد تیمحرم نیبه ا یبودند، حس خوب

آخر،  يود که باز هم سردرد داشتم، نه به شدت دفعه آخر بهم خورد، از صبح ب يدر لحظه  زیاما همه چ م،یکن

 دهد،یم حیپدر و مادر توض يکه آرسام برا دانمیم روم،یبه اتاقم م یحیتوض چیاما داشتم، ساعت نه شب بدون ه
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 یمیقد یکه از گوش يو آن را با شارژر رومیام م یبه سراغ گوش یلیم یبا ب روم،یرا، به طرف کمدم م زیهمه چ

را روشن کردم، با روشن  یصبر کردم و بعد گوش قهیده دق دیشا ،یبه شارژ زدم، اندک خوردندیام بود و به هم م

برده  ادیاز  نکهیا رد،نهیگیدلم م ر،یبرادر ام یو حت ریو ام انایها بود که آمد،همه از طرف و امیپ لیشدنش س

را همچون خواهرم دوست دارم،حاال که حافظه ام را  انایو ست،منیطور ن نیمهم نباشند، نه ا میبرا ایباشمشان 

 ياز همه  اورم،یب مانیشباهت ظاهر نیا يبرا یدرست لیدل توانمینم کنمیتر که فکر م یبه دست آورده ام منطق

که نه، حتما  دیآن ها هم کم مقصر نبودند، شا ظرمآن ها، خب به ن يگذشته، دلم گرفته، از دست همه  نهایا

با خانه ارتباط برقرار کنم  ایخودم را به خانه برسانم و  توانستمیبود، م ریاگر قبل از آن تصادف که مقصرش ام

هست،  ست،یمگر ن زیهمه چ ایبود،اما خب برد دیشا ایکه نه، فقط برد زیمتفاوت بود، همه چ زیحاال همه چ

را  ایو حس خوب حضور خانواده ام، باز هم برد تیوجود امنو همه کس به او دارم، با  زیاز همه چ شتریب یحس

و سپس نام  دیآ یام که به صدا در م یکه کالفه ام کند، گوش زندیذوق م يکم دارم، عدم حضورش آنقدر تو

 يدستم را رو یآن میتصم کیدر  کنم،یو مردد به آن نگاه م رمیگیرا در دست م شودیبر صحفه اش ظاهر م انایو

من  شود،یقلبم مچاله م يلحظه ا چد،یپیکه در آن م انایو يدهم،صدایگوشم قرارش م يصحفه اش ملغزانمو رو

را  میصدا تنگ شده بود، در کمال تعجب اشک ها نیا يابلهانه دلم برا یلیاحمقانه او را دوست داشتم، خ یلیخ

محدود با او  یکه مدت بهیغر کی يو حس ها برا یدلتنگ نیا کنم،یپاك م زدیریصورتم م يکه صادقانه رو

 میو حاال نگران صدا دادیکه طلب کار تا به حال داشت فحش م شیاست، به صدا بیعج میکردم برا یزندگ

 :میآ یو سپس به حرف م دهمیگوش م کندیم

 :دیگویم...هستم انا،یآره هستم و-

عقل ناقصت هزار تا بال ممکنه سرت  نیبا وجود ا یگیره؟نمیدلمون هزار راه م یگی؟نمییمعلومه کجا چیه-

 :میگویم...انا؟کجا؟یک ییرم؟کجایمیم یاز نگران یگینم اد؟یب

که پدر و مادرم و برادم هم  یسقف ریخبر رفتم،من شکه بودم،االن تهرانم، خونه مون، تو اتاقم، ز یب دیببخش-

 ... اناینجا؟ویداره بودن ا یچه حس یدونینم کشن،یتوش نفس م

 ...بله-

 :چدیپیبا بغض م شیصدا ؟يایم نجا،یمن،ا شیپ ایب ا،یبرات تنگ شده، ب دلم

 باهات حرف بزنه زنهیکه داره بال بال م ریهم من، هم ام م،یایفرصت م نیدر اول-

 :میگویو م خندمیم
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و  خواهدیراحت م یتوانم با او هم صحبت کنم، دلم خواب ینم یعنیسالم برسان  نیو ا...بهش سالم برسون-

دراز کش خودم را  کشم،یو دراز م رومیبه طرف تختم م یدنچ اتاقم را، بعد از قطع کردن گوش يهمان گوشه 

 ایبرد ریتقص نیو ا بردیخوابم نم...است دهیفا یکه ب نمیبیم یول مانمیوضع م نیدر هم یمدت کشم،یدر آغوش م

 ر،یوقت است، آرام بگ رید یلعنت دیکه به او بگو ستین یکی زند،یشبانه ام پرسه م يخواب ها یاست، مدام حوال

 ...امشب را آسوده بخوابم کیبگذار 

که  یسکوت کرده ام، سکوت.روزهاست نیتر ازقبل، ساکت تر از قبل، آرام تر از قبل، حال من در ا ریگ گوشه

بارها  کنم،یم هیگر میاز دست رفته ها ادیهرشب به  د؟یسکوت را نشن نیا ادیفر شودیبلند است، مگر م ادشیفر

که خاله و شوهر خاله اش هم  دیگویم کند،یم یاطالع یاو همچنان اظهار ب یرا گرفته ام، از مارال، ول ایخبر برد

ندارم، حالم از  ییآن ها جا انیدر م ایبسر بزرگشان رفته اند، من بدون حضور برد شیکه پ شودیم يدو سه روز

هم باعث نشد  هانیخبر بهوش امدن و یخود فرو رفته ام که حت ییآنچنان در الك تنها خورد،یخودم بهم م

را به زندان منتقل کردند تا روز دادگاهش برسد، گفت که مدارکم را  هانیگفت که و انایحداقل متعجب شوم، و

رفتن من ناراحت شده و باز هم  يبرا ریدر دست دارد و قرار است آن ها را به دستم برساند، گفت که برادر ام

 ...او بروم شیداده به پ شنهادیپ

ها خالصه شد،  نینبود، تمام جمالتش در هم نگونهیا شیاما دو روزه پ زندیحرف م ادیز يدر حالت عاد انایو

 ...او آوردم نه خودم يبود،اما نه به رو زیسوال برانگ میبرا

 یکاناپه نشسته بود، اندک يکه رو دمیرفتم مادرم را د رونیاز اتاق که ب روم،یو به طرف در م شومیبلند م میجا از

 تینها یدوست داشتم، تا ب یلیاز خ شتریب یلینقش بست، من او را خ میلب ها يرو يبه او نگاه کردم، لبخند

 ایرفتار کنند؟ بعد از آن شب که با برد نگونهیا نشانهستند که با فرزندا ایدن نیمگر چند نفر در ا دمش،یپرستیم

فوق العاده بود  نیچقدر خوب بود، ا نیاز گذشته نزدند،و ا یحرف چیکدام،نه پدر و نه مادر، ه چیصحبت کردند ه

شود، درك شدن حالم از  یتداع میبرا يزیاز گذشته چ خواستندیبود که نم یعال نیا کردند،یکه من را درك م

خودم و  يبرا یفنجان .حاضر کردم يقهوه ا عیبود، به طرف آشپزخانه رفتم و سر یعال یلیخ دهخانوا يسو

 کنمیرا که من درست م ییقهوه ها دانمیم رم،یگیمادر م يو جلو برمیمادرم، قهوه را به سالن م يبرا یفنجان

و به بخار  ردیگیدر دستش م اآن ر رد،یگیوقهوه را از دستم م زندیم يو لبخند زندیم يدوست دارد، لبخند اریبس

فرو رفته که با بخار قهوه  قیعم يتا به من نگاه کند، انگار در فکر ردیگینگاهش را از قهوه نم شود،یم رهیآن خ

 .شودیبزرگ تر و بزرگتر م
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 :دیآ یمن به خودش م يصدا با

 ؟یکنیفکر م یبه چ دیشده مامان؟دار يزیچ-

 :دیگویو م کندینگاهم م یآورد و اندک یرا باال م سرش

 ؟یکتک بزن ریدل س هیخودت  و دلت بخواد به یبش یتا حاال شده از دست خودت عصبان-

 :میگویو م کنمیبه سوالش فکر م یکم

 .نه-

 :دیگویم

 ...یحس رو تجربه نکن نیهرگز ا دوارمینشده، ام نطوریخوبه که ا-

 :میگویم

 ینگاه یرا به او گفتم ول نیا یبا شوخ...؟یخودت رو بزن خوادیو دلت م یهست ینکنه از دست خودت عصبان-

 :به من کرد که تا مغز و استخوانم را سوزاند و آرام گفت

نگاهت  ییهویدانشگاه، همون موقع ها که  یرفتیکه م یمنه، اگه اون وقت ریتقص زیهمه چ کنمیفکر م یگاه-

اون آدم سابق نشد، اگه همون موقع  گهیشد و د يکه دختر شاد و شنگول من منزو یعوض شد، همون وقت

 ه،یغم نگاهت بخاطر چ دونمیکه م فهممت،یکه منم م ،یستیکه تنها ن دادمیبهت نشون مو  گرفتمیدستت رو م

 چیه یول ياش شده بود فتهیکه درسته ش یزود به کس نقدریا ،يدادیجواب مثبت نم ایبه برد عیسر نقدریا

 يتو يزیچ هی یلیاگه قراره به هر دل کنمیمثل االن فک م یگاه ،یبست ینم دیام یازش نداشت یشناخت

جلوت رو  يکه متوجه شدمعاشق شد یهرگز وارد بشه، کاش موقع میکاش اجازه ند يسرنوشتت نباشه ا

چون  کردم،یمخالفت م ياومد خواستگار ایکه برد یو وقت گرفتم،یدستت رو م کردم،یم تییراهنما گرفتم،یم

بود،  نطوریمن ا يمن تجربه داشتم، حداقل برا شه،یو غصه شروع بشه با درد هم تموم م یکه با ناراحت یعشق

رو به کار  اتمیخودم و خانواده ام تجرب یزندگ يحداقل تو رمیبگ ادی اخودم رو کتک بزنم ت خوادیدلم م

بود، مگر  دهیکه او از همان اول فهم دانستمیمبل بلند شد و به طرف اتاقش رفت، من م يمادرم از رو...ببرم

 يزیه،چاز همه ذهنم را به خود مشغول کرد شتریب يزیاما چ...مادر پنهان بماند؟ نیب زیاز چشمان ت يزیچ شدیم

از  نگونهیداشته که حال ا یناموفق یعشق يمادرم در گذشته چه تجربه  کردم،یتصورش را هم نم یکه هرگز حت

 ...کردیشکست صحبت م

 :میگویو م نمکینگاهش م یحال یبا ب رفت،یسو به آن سو م نیداشت از ا یخوشحال با
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 ...خسته شدم بابا مینیبش ایب ،یور اون ور رفت نیمارال تورو خدا بس کن، چقدر ا-

 :دیگویو م گردیو به سمتم برم ردیگیم شییروبه رو کیبوت نیتریرا از و شیرو

غر نزن، حاال هم  یه رزنایمثه پ یکه بهم خوش بگذره، آرت رونیهم سن و سال خودم اومدم ب هیمثال با  شیا-

 ...چطوره نیا نیبب نجایا ایب

 یکم نییرنگ روبه رو دوختم، از باال تنگ بود و از پا یآب يکه گفته بود رفتم و نگاهم را به مانتو ییآنجا به

 :به طرف او نگاه کردم و گفتم امد،یبود و حتما به مارال م کیساده، اما ش یلیبود، خ شد،سادهیگشاد م

بعد از هزار تا ادا ...میرویم کیو با هم به داخل بوت دهدیسرش را تکان م...خوشت اومد دیبپوشش شا میبر خوبه،

که  بردیزمان م یطوالن یوسواش داشت، مدت یلیمارال خ د،یرا که خواسته بود خر ییو اطوار مارال بالخره مانتو

 دیپرسیآمده بود م دیهرکه با او خر این بار از م رهزا دیخریرا م لهیهم آن وس یرا انتخاب کند و وقت زیچ کی

 نوینه چرا ا گفتیم ادیخوب است و بهت م یگفتیم یوقت ست؟ویخوبه؟خز ن اد؟رنگششیخوبه به نظرت؟ بهم م

حرف ها که من اصال حوصله اش را  نیو از ا داشتمیبر م گهیرنگ د هیکاش  ست،یرنگش خوب ن نیدم؟ایخر

 .کرد شدیهم نم شیکار چیلباس و ه دیداشت در انتخاب و خر ینداشتم، کال اخالق مزخرف

امروز اصال  م،یگارسون آمد سفارش دو فنجان قهوه داد یو وقت مینشنیهم م يروبه رو یدو صندل يهم رو با

مارال نبود، تازه کاش به اصرار ختم  ياگر آن اصرارها میایب رونیحوصله نداشتم، امکان نداشت بخواهم به ب

د هم کرد به قطع کردن رابطه اش با من، یبا زور و اجبار وارد شد و تهد دیایاز پس من بر نم دید یوقت شد،یم

 .خنده ام گرفته بود از اخالق بچه گانه اش گریها د يآخر نیا

و به مارال  اورمیسرم را باال م...به لباسش دیو مارال شا زیمن به همه چ م،یکردیسکوت به بخار قهوه نگاه م در

 :میگویو م کنمیمنگاه 

 :دیگویم...مارال-

 :میگویلب با حرص م ریز...هان-

 تیجمع انیدر م...خواهر شوهر گرام دیهم بگو امر کن ایهم بگو بله عشقم،  ایادب بگو جانم،  یهان نه ب شیا-

 :دیگویمن م يها دنیو لب گز گرانید ينگاه ها انیخنده و در م ریز زندیم یق

 ...باهات خوش گزروند یتحملت کردو کم شهیم ،یشیم یدمت گرم خوشم اومد خواهر شوهر خوب یآرت يوا-

 :میگویم يبود؟جد یقصدش شوخ نکهیا ایبودم که او به من طعنه زد  نیفکر ا در

 ؟یزنیمارال طعنه م-
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 :دیگویو م کندیم اخم

 ...کنمیم ینه پس شوخ-

 :میگویو م کنمیهم اخم م من

 ...یگیم یچ نمیدرست حرف بزن بب یچ یعنی

 :دیگویم نیو غمگ کندیچشمانم نگاه م به

قدر  نیکه مثل خواهر نداشتم دوسش دارم ا یام، کس ندهیدوستم، خواهر شوهر آ نکهیاز ا شمیمن ناراحت م-

شوخ و شنگ و  یکجا رفت اون آرت ،يشد یچه شکل نیبه خودت بندازف بب ینگاه هیناراحت و افسرده باشه، 

قدر  نیا ؟چرايخوایم یچ گهیمشکالت حل شد د يچت شده؟ خدا رو شکر که همه  یخوشحال من؟ آرت

 ؟يقدر منزو نیا ن؟یقدر غمگ نیافسرده؟ ا

 :میگویکه اشک در چشمانم جمع شده م یحال در

که  خوامیرو م يزیاون چ يناقص درست بشه، من همه  زیهمه چ خوامیدرست نشده مارال، من نم زیچ چیه-

 ...همه شو ؟یفهمیشدنم داشتم،ریال همه شو مارال، م دهیقبل از دزد

 :دیگویم تیعصبان با

رو  زیو همه چ تیحافظه ات، اسمت، رسمت، امن ت،یپدرت، مادرت، برادرت، خونه ات، زندگ ،یچیمن که ه-

و به  یو بپوس یکنج اون اتاق بمون يخوایبس کن، چقدر م یآرت ،یزنیحرف م زیچ هیاز  يو دار يشد الیخیب

 يخود خور يو دار ینشستدو ماهه کنج اون اتاق  یست؟آرتیبس ن ؟يزیاشک بر اقتیل یب يایاون برد ادی

 :میگویو م کنمیبا شک به مارال نگاه م... تمومش کن، تمومش کن ا،یببه خودت ب ست؟یبس ن ،یکنیم

گند  یوقت شهیهم رد،یگیو لبش را گاز م ندازدیم نییسرش را پا...؟يخبر دار ایمارال تو از برد ؟یدونیم یتو چ-

 :دهمیادامه م گرفت،یلبش را گاز م زدیم

 :زنمیداد م بایو تقر شومیم یسکوتش حرص دنیبا د...؟یکنیازم پنهون م يرو دار یتو چ-

 ...مارال حرف بزن-

 :میگویالتماس م با

مارال تو رو به جون داداشم قسم  ؟یبگ يخوایشده که نم یچ ،يبگو دختر منو نصفه عمر کرد يزیچ هید -

 ...بگو

 :دیگویو با ناال م اوردیرا باال م سرش
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آرسام مانع  یول ش،یبگم، همون دو ماه پ خواستمینگم، من م یچیهمون داداشت گفته ه نجاستید مشکل ا-

 :میگویو من م کندیاشکش را با پشت دست پاك م...شد،

بد بوده که آرسام بخواد پنهونش کنه،  نقدریتو سرم شده که ازش خبر ندارم، که ا یکبگو مارال، بگو چه خا-

 :آورد یبا ناله اسمم را به زبان م... بگو یپرستیم یبگو، تو رو به هرچ

 ...سیآرتم-

 :میگویاصرار م با

 ...بد تر نشه، بگو نیحالم از ا دمیبگو مارال، بگو، قول م-

 :دیگویم

من به خاله  یکه برگشت شیدو ماه پ یآرت شه،یبد م یلیدهن لقم، اگه آرسام بفهمه من گفتم خ یلیمن خ-

هر چند وقت به چند وقت بهش  اینداشت، فقط برد ایاز برد يام که خبر چارهیب يخبر بده، خاله  ایگفتم به برد

رو برداشتم،  یا بودم، خودم گوشاونج منمزنگ زد، از قضا  ایاونم نه با خط ثابت، بعد دو هفته برد زد،یزنگ م

برگشته، انتظار داشتم  یبهش گفتم که پسر خاله آرت عیبود، شاد بود و سرحال، سر شهیمثل هم ایبرد يصدا

صداش  یاون فقط سکوت کرد و وقت یحداقل متعجب، ول ایو  یو برگشت يشد دایپ نکهیخوشحال بشه از ا

شده بودم و ناراحت، خاله رو  یدست خاله، منم خب از دستش عصبان بدمرو  یداد زد که گوش بایکردم سرم تقر

رنگ  دمید قهیخاله، بعد چند ددق يمبل نشستم رو به رو يرو دادم دستش،و خودم هم رو یصدا کردم و گوش

مبل پرت کرد، رفتم واسش آب قند درست  يخودش رو رو بایرو قطع کرد تقر یو بعدشم که گوش دیخاله پر

بدتر از مگه ممکن بود  ییشده گفت که بدبخت شد،گفت بال یچ دمیحالش جا اومد ازش پرس یتکردم و وق

شده،  یبفهمم چ قایشدم تا دق چیپاپ کرد،منیم نیرو نفر ایو برد ختیریو اشک م کردیناله م اد؟همشیسرش ب

 :کرد و ادامه داد یصندل يافتاده بودم رو حالیب بایبه من که تقر ینگاه...که دمیخاله فهم يآخرش از حرفا

 نیقراره ازدواج کنه و همه کاراشو کرده، خاله گفت امکان نداره اون عاشق شده باشه اونم تو ا ایبرد دمیفهم-

همه  د،یخبر ازدواجش رس شیهفته پ هی نیهم کرد،یداشت ازدواج م ایبرد یول ط،یشرا نیزمان کم، اونم تو ا

 ...تموم شد ،یتموم شد آرت زیچ

 :رال نگاه کردم و لب زدمبه ما ناباور

 :دیگویم یرحمیمارال با ب...شهینه نم شه؟یممکنه، مگه م ریغ نیامکان نداره، نه ا-

 ...برگرد تیتموم شد، به زندگ زیهمه چ ،یکه شده، دست بردار آرت ینیبیم ،یآرت شهیم-
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بود، پر از خبر بد، پر از  نیکه رفتم، تحمآلن فضا را نداشتم، سنگ دانیفقط م دانم،ینه را نم ایخودم بود  دست

توان  گریکه د ستادمیاز حرکت ا یتند ،وقت یلیخ دم،یتند دو دم،یرفتم و دو رونیاز انجا ب ،یحس بد، پر از ناراخت

من بود؟ چرا؟مگر  يبرا ایبد دن يخبر ها يهمه  رامگر من چقدر طاقت غصه داشتم؟ چ دن،یدو ينداشتم برا

بود  ادی،انگار ز ياست؟ آر ادیو خوانواده ام، ز ایآرام کنار برد یزندگ کیفقط از خدا خواسته بودم؟  زیمن چه چ

ها  بتیمص ست،یاول لبخند است، بعد خنده، بعد قهقهه، دست خودم ن خندم،یبود، م ادیشد، ز غیکه از من در

 ...وانهیشدم رفت، د وانهیحد تحملم خارج، د ازشده،  ادیز

و آه و ناله، به کجا سر بگذارم که  ادیو نه خنده و نه فر کندیآرامم م هینه گر شود،ینم کنمیهرکار م شوم،ینم آرام

بغض به  فهمم،یحالت را، آن را نم نیاست، تا به حال تجربه نکرده بودم ا بیحالم عج دانم،یآرام شوم را هم نم

 یتفاوتیبه مرز ب رفت،یم نیکه اگر بود تا به حال از ب ست،یبغض ن نیا يآورد، گره هم دوا یفشار م میگلو

 چیه يبود و نبودم برا کنمیکار ممکن بودهف حس م نیتر لیدل یب نشمیوحودم، آفر کنمیام، حس م دهیرس

کردنم زده شود،  دایپ دیاز من و ام میعشق زندگ دادندیاگر مهم بود که هرطور شده اجازه نم ست،یکس مهم ن

 یدم غروب است، هوا اما مثل دل من باران کنم،ینه؟ رو به آسمان م ای شنودیرا م میاشک دارم خدا صد یحت

 میکه قصد قطع شدن ندارند، بغض گلو میاشک ها زنند،یهستند و مدام چشمک م انیستاره ها کامال نما ست،ین

 ماند نفسم، که حسیشوم، م الیخیرا هم اگر ب زندیبه آن عادت کنم، قلبم که آرام و کند م دیهم که انگار با

و  زندیریسردم م يقطره قطره از چشمانم بر گونه ها میهمانطور که اشک ها د،یایباال ب خواهدیدگر نم کنمیم

 ییرو به آسمان، همان جا کنندیم يآرام کردنم باز يو نقش سوهان روح را به جا کشندیمدام دردم را به رخم م

و بعد ها  نمیتا خدا رابب کردمیبه آن نگاه م که ساعت ها ییهمان جا گشتم،یدر آن به دنبال خدا م یکه از بچگ

 یاگه هست ؟یهست ایشدم و ناله کردم، خدا رهیبه همان آسمان دوباره خ د،یاورا د شودیچشم نم نیبا ا دنمیفهم

آرم؟ حکمت  یقسمت و سرنوشت در نم نیسر از ا گهید فهممت؟ینم گهیچرا د کنم؟یچرا مثل قبل حست نم

کارات حکمت دارن؟ خب آخه چرا حکمتشو به من  يهمه  گهیحاج خانوم م شهیکه هم يداره؟آره همون طور

 ادمیاز  یلعنت يایبرد نیخفه بشه؟تا ا یبغض لعنت نیدردم ساکت تر بشه؟ تا ا کمیتا  یگیچرا نم ؟یگینم

خدا؟ هست  ستین ست؟ین ایدن نیآدم تو ا گهیمن باشه؟ مگه د يبرا دیسختت با يامتحانا يبره؟چرا همه 

نشسته بودم بلند  شیکه رو يخنه ا يو از سکو دهمیبار هزارم قورت م يکه هست، بغضم را برا خورمیقسم م

نشان از  ردیگیکه ناگهان همه جا را در بر م یاذان يکجا هستم، صدا دانمینم کنم،یبه اطراف نگاه م شوم،یم

فکر کنم،  میها یبه بدبخت نمیبنش نکهینه ا نم،فکر ک یکم خواهمیم دهد،یم یحوال نیمسجد را هم کیوجود 
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سستم کوچه  يبا قدم ها...بلند شوم دیمن با يانجام دهم فکر کنم، آر دیکه با ییو کارها ندهیبه آ خواهمینه، م

جمله ورد زبانم شده که  کیتوان راه رفتن هم ندارم، فقط  یحت گریگذرانم،دیراه م افتنی يهم برا یها را در پ

از او  دمیخبر اازدواجش را شن یمتنفرم، امروز وقت ایتکرارش کنم تا خودم هم باورم شود، من از برد دیمدام با

 ایعاشق برد گیبند است؟ خب من هم د ییعشق و نفرت به تار مو يفاصله  ندیگویم نکهیمتنفر شدم، مگر نه ا

امشب ازت متنفرمف  م،یگویبا خود م دامم م،یگویبرد، م نیکارش من را خرد کرد، غرورم را از ب نیاو با ا ستم،ین

من  يمن از او متنفرم،آر کنم،یخودم مدام تکرارش م يبرا کنم،یم انیب ایمن امشب با تمام وجود تنفرم را از برد

دروغ را  کی یوقت ندیگویمگر نم یحرف است، ول کیکه فقط  دانمیمتنفرم، اما خودم هم خوب م ایامشب از برد

تا ورد  میگویدروغ را م نیا ابمیکه م  یخب من هم در هر فرصت شود؟یباورت م همخودت  یمدام تکرار کن

و بعد از  رومیسستم به طرفش م يبا قدم ها دم،یزبانم شود، تا باورم شود،در حال سقوظ بودم که مسجد را د

و  کنمیم عرا در شکمم جم میپاها نم،ینشیو م رومیم يبه طرف گوشه ا میمستق شوم،یداخلش م يبرداشتن چادر

شروع کرد؟مگر  شودیشروع کنم؟ اصال مگر م دیاز کجا با کنم،یو فکر م دهمیقرار م میزانو ها يسرم را رو

 میزندگ يدوباره برا شود،شروعینم شود؟نهیو دوباره شروع کنم؟م زمیو خاطراتم را دور بر یتمام عاشق شودیم

مسخره فکر کنم، من شکستم،  یزندگ نیدادن ا هبه چگونه ادام توانمیکار ممکن است، من فقط م نیمسخره تر

بودم ماند، همان  یدر آن زندان کهیدر آن باغ میاز زندگ يافتاده، تکه ا ییداغون شدم، خرد شدم و هر تکه ام جا

 يکه همه  يدر محل تصادفم ماده، همان تکه ا يبعد يتکه  ساخت،یرا م میها یتکه از وجودم که خوش

 یعاشق ياست، همان تکه  ایبرد شیاز من هنوز هم پ يتکه ا د،یکشیرخ م خاطراتم را به يها یخوش

هستم فقط  میقد سیعوض شدم؟ نه عوض نشدم، هنوز هم همان آرتم ستم،یمن سابق ن گریمن د س،یآرتم

 ادامه نکهیا يمتنفر باشم تا بتوانم ادامه دهم، تنها راه برا دیبا گریندارم، فقط د دیام گریفقط د ست،ین ایبرد گرید

 ...دیاز او متنفر باشم، با دیاست، من با ایدهم باور تنفرم از برد

 ...میهمه بند چقدر از هم دور نیبند وجودم به بند بند وجود تو بسته است با ا بند

دلت و  شودیکنار گذاشته شود؟ مگر م یبافته است به راحت یکه بند بند وجودت با خوش یعشق شودیم مگر

 يتمام آن حرف ها ت،یبه تمام باورها یو پشت کن يریبگ دهیناد کندیخواسته اش را که صادقانه تقاضا م

پاك کنم،  میرا از زندگ مهه خواهمیکرده؟ من امشب م یمعرف یزندگ لیدل نیتر یکه عشق را اصل يعاشقانه ا

از  گریاند، هزار حرف د دهیکردند، بهم نرسرا از دست داده اند، فراموش  شانیها عشق ها یلیبودم که خ دهیشن
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مگر آن ها عشق را کنار نگذاشتند؟ من  توانم،یعاشقانه، اگر آن ها توانستند من هم م يتلخ قصه ها يها انیپا

 ...بتوانم دیبا یعنی توانم،ینکردند؟ خب من هم م یو با آرامش زندگ شدندن تفاوتیمگر آن ها ب گذازم،یهم م

بال را  نیمگر من چه کرده بودم که ا سوزد،یدلم م شیاز دست او و کارها سوزد،یم یلیدلم خ سوزد،یدلم م اما

درست است که به  يآر کردم،یم يآرام خود را سپر یسرم آورد؟ مگر من خواسته بودم؟ من که داشتم زندگ

من از عشق  انستم،دیها را نم زیچ یلیخ یشده بودم، اما با ورودش عاشق شدم، من معن فتهیقول حاج خانوم ش

از کلمه  یلیخ یرا در ذهن داشتم، من معن یگاه هیدر دست هم و تک ییو دست ها تیآرامش و امن ،يفقط شاد

از غم  يچه، من که حسرت را بلد نبودم، من که خبر یعنی ينبودن و دور دانستمیبودم، من که نم دهیها را نچش

کند در  دایحجم پ نگونهیا تواندیبغض م دمیفهمینم یمن حت دانستم،یرا نم یفراموش يعشق نداشتم، من که تمنا

روز را  کیبرگشتن و نگه داشتن  يآرزو یبودم، من حت دهیرا هم نچش دهیبر دهیبر يمن طعم نفس ها ت،یگلو

کاش آن وقت ها که به صورتت زل  يکه مثال ا م،یگویکاش م يو ا خورمیحاال حسرت م دانستم،امایهم نم

 کردمیصورتت را با لذت لمس م يو زبر بردمیدست م کردم،یخط و حالت ها را باعشق نگاه مو تمام آن  زدمیم

امروز  يبرا داشتمیتا همه را نگه م ،یو خوش یلمس آن همه خوب يداشتم برا يشتریکاش وقت ب يبرگردد، ا

را  یخوش آرامش يخاطره  یدککه پر شده ام از بغض و ان يامروز نیکه به قول همه همان روز مباداست،هم

 دهیرا نچش یکس يطعم لب ها یمن حت ا؟یبرد يبا من چه کرد بخشد،یم یپر از روزمرگ نیهرچند کم به ا

داغ،  نیو جانسوز است ا نیشود بر خاطرات گذشته، و چه سنگ یلب ها داغ یهمان گرم نکهیبودم چه برسد به ا

 نیبه ارمغان گذاشت؟ مگر هم میها را برا نیا ي رفتنش همه ااو ب نکهیاوست، مگر نه ا يادگاریها همه  نیا

 تلخ تنها گذاشت؟ يها يگار ادی نیا ينبود که رفتو من را با همه 

حس  چیکنم، مثل گذشته، بدون دغدغه، بدون ه یساده زندگ خواهمیفراموش کنم، م خواهمیخدا م يبخداوند

 نیا يمگر همه  اورد؟یخود ن يچال کرد و به رو الیخیهمه را ب شودیبدون ترس از دست دادن، اما مگر م ،يبد

نمانده بود،  یمن گریاز خاطر زدود و دم نزد؟ من عاشقانه خودم را در تو حل کردم، د یبا تلخ شودیها را م یخوش

 یخوب يتا باز هم خودت را و همه  یو رفت یجا گذاشت میاما چه بد که تو مرا در پس نبودن ها ،يهمه تو بود

به گذشته  خندد،یام به من م ندهیآ دهد،یآزارم م ندهیآ يقهقهه ها يصدا...یبکش دتیرخ عشق جدرا به  تیها

را قاطعانه با  زیبودم، همه چ زانیو بود گر یمن که از هرچه شک و دو دل تازد،یم رحمانهیو ب زندیم شخندیام ن

 نیحاال با فکر بازگشتنت که محال تر نیهم یحت يکه باعث شد يتو بود نیا کردم،یدرست حل م میتصم کی

است،  دناكبرگشتن تو را داشته باشم، در دیمسجد زل بزنم و ام نیهم يممکن است به در قسمت زنانه  يآرزو
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بگذارم و به تو ثابت  هیاز جانم ما توانمیحاال م نیمن هم ترسم،یم کنمیاش من اعتراف م یاما با تمام دردناک

تا  تیاز من عشق ندارد که به پا شتریکس ب چیتو را دوست داشته باشد، ه تواندیماز من ن شتریکس ب چیکنم ه

 يکه به تو دارم بدون ذره ا یاز عشق نانیرا با اطم اثبات يراه برا نیا توانمیکند، م یحد جان از خود گذشتگ

 نیتم را که پس از او احساست، بازتاب حماق یتو هست تیرا چه کنم؟ واقع تیشوم، اما واقع روزیلغزش بروم و پ

دارم دورش بزنم،  یاحمقانه سع دمیآن خبر را شن یکه از وقت یرا چه کنم؟ همان حرف خوردیهمه جنگ به من م

که  یخواهینم ،يدلبسته ا يگریبه د يزود نیکه به ا یخواهینم ،یخواهیتو مرا نم ،یستیمن ن متو سه

 ییو به دست تنها يکرد یکه پدر و مادرت را هم قربان یخواهینم ،یاز شهرت و کشورت هم دل بکن یتوانست

که خداوند آدم ها را به اندازه  دیگویحاج خانوم م م،یآ یتلخ است و جانکاه، اما من با آن کنار م تیواقع ،يسپرد

من را  خواهدیخدا م دیاز تو بود، شا يدور شیآزما يداشتن تو هم مقدمه  دیخب شا کند،یم شیتوانشان آزما ي

من باز هم  ،يمن بود یتو هم امتحان سخت زندگ دیشا کند،یامتحان م يجور کیکند، او هرکس را شیآزما

و دست  دمیکم آوردم و به انتها رس یینشد که ببرم، اگر وقت ها هماگر  ای شوم،یشوم، من برنده م روزیپ دیبا

تلخ و  يو اشک ها هیگر یحت ادیو ناله و فرزجه  یحت زیچ چیکه ه ییرا فشار دادم، همان وقت ها میبردم گلو

 دور توانمیاتاق چاره ساز نشد، م يگوشه  نیتر يآن گوشه ا ایبرادر و  تیدامن پر مهر مادر و آغوش پدر و امن

 نندیدور شوم، که همه نب قیحقا يتا از همه  شومیدور م ند،یبب یاجازه ندهم شکستنم را کس نکهیا يشوم، برا

 یزندگ کی يبرا د،یجنگ دیسخت و پر درد دور شد، با يوقت ها دیبا يچگونه نابود شد، آر ییموال سیآرتم

ام غلبه کند و جانم  يدیو ناام اسمی یگاه دیو شا جنگمیمن چگونه م ندیبب یبگذارم کس دینبا د،یجنگ دیخوب با

د با سرنوشت بروم و پوزخند بزنم قوا کنم، و دوباره برگردم، دوباره به نبر دیتا تجد کشمیرا به لب برساند عقب م

 ،یمن را فراموش کن یتوانینم یهر کار هم بکن دیگویو م زندیکه مدام از گذشته پوزخند م یآن عشق يبه همه 

 ...هر کار

 نیکه بجز ا دانمیآمدم، اما م رونیب کیو تار اهیشاپ س یاز آن کاف یبا چه سرعت دانمینم کنم،یم بمیدر ج دست

که بغضم  کشمیم قیعم یو نفس شومیبلند م میبا خود ندارم، از جا زیچ چیه بمیده هزار تومن مچاله شده در ج

را  سیدرد آرتم یمحکم و مصمم است، من قسم خوردم نگذارم کس میقدم ها روم،یم رونیخفه شود، به طرف ب

حدودا چهل ساله که  يمرد شوم،یسوار مو  رومیها م یاز تاکس یکیباشد، به طرف  بهیغر کیاگر او  یحت ند،یبب

فقط ده هزار تومن به همراه دارم، آن مرد  میگویو م دهمیشده، آدرس را به او م دیسف یتا قسمت یکم شیموها

اطراف  يبا چشمانم به درخت ها کند،یاست، سپس حرکت م یکه کاف دیگویمو  دهدیهم سرش را تکان م
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 يکارها يچگونه برا نکهیمردم، ا يها یروز مرگ نیو غرق شدن ب خواهد،یم یدلم روزمرگ کنم،ینگاه م ابانیخ

و  کشند،یبودنشان را به رخ م يامروز د،یجد يکه مدام با مدل موها ییجوان ها کنند،یکوچک جنجال به پا م

آمده که به گرد هم  یمردان ریپ کنند،یم یو مثال جوان خندندیهم م یدر پ یآنچنان يها شیکه با آرا ییدختر ها

خود  يمغاره ها غیتبل يکه برا ییمغازه دارها گردد،یکه هرگز برنم کردندیصحبت م يبودن و با هم از گذشته ا

در آغوش  ایکه دست در دست مادرانشان و  ییرا پر کرده بودند، بچه ها یآنچنان يبوردها لیو اجناسشان ب

و  کوفتندیم نیپا بر زم خواستندیبه دست آوردن آنچه که م يکه برا ییو خردسال ها کردند،یم یپدرانشان بچگ

 خواستمیتمام آنچه را م خواهدیدلم م دادند،یو بغض نشان م هیرا با گر شانیپافشار شتریب یو کم اوردندیبهانه م

که  دانستمیم ییآن موقع ها پدر و مادرم را قهرمان ها م،یمثل قد رم،یاز پدر و مادر بگ هیکلک و گر یبا کم

به  توانندیممکن را م ریذهن کودکانه ام غ يهرچند بزرگ و برا یکه هر در خواست خورند،یهرگز شکست نم

 ...نیهم خواهد،یم یدلم بچگ م،یکالم و خالصه بگو کیآب خوردن حل کنند، در  یراحت

را که اکنون صاف کرده بودم و قابل قبول به  یآن ده هزار تومان کنم،یبه در خانه مان نگاه م نیتوقف ماش با

و زنگ در  رومیمصمم به طرف در م يبا قدم ها شوم،یم ادهیپ نیو پس از تشکر از او از ماش رمیگیطرف مرد م

و  دهمیمکث در باز شد، در را هول م يا رهچون بدون ذ فون،یاز پشت آ دندیکه مرا د دانمیم دهم،یرا فشار م

 شود،یاز ظاهر م شانیو آرسام آشفته و پر شودیباز م یدر اصل اطیبا قدم دوم در ح گذارم،یه مقدم را در خان نیاول

 کنم،یم یاز کنارش رد شوم سالم خواهمیکه م یو در حال دارمیرا به سمتش بر م میقدم ها تفاوتیو ب یمعمول

 :شودیکه جوابش با خشم آرسام همراه م

هنگام و قبل از  نیدر هم...ره؟یدلمون هزار راه م یگینم ؟يتا االن کجا بود س؟یمعلومه چه خبره آرتم چیه-

 يو همه  ندازمیبه آن ها م یمعمول ینگاه شوند،یجوب من پدر و مادر و مارال هم در چارچوب در ظاهر م

به سمت آرسام  یجواب دنینبدون ش کنم،یو سالم م رمیگیم دهیشده در صورتشان را ناد ختهیر ینگران

من ناراحت شود،  يممکن است از جواب سر باال دانمیم نکهیحق دارد نگران شود، با ا دانمیم نکهیبا ا گردم،یبرم

 :میگویاما محکم م

و قبل از هر عکس العمل آن ها به داخل ... یبچه با من رفتار کن هیمثله  دیبزرگ شدم آرسام، تو نبا گهیمن د-

را از خواهر  ییرك گو نینزد، او اصال انتظار ا یبود که آرسام حرف نیهم يهمه شکه شدند، برا دانمیم روم،یم

بود،  یاحساسات دینبا گریاست، د نیقدم هم نیاول میگویو با خود م رم،یزبان و آرام خود نداشت، به اتاقم م یب

ست و نابود شده و از به بعد فقط عقل ا شهیهم يبرا ایباور کنم احساسات من با از دست دادن برد خواهمیم
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جا آن گوشه  کیاما  بافدیاش را م یخال يزمان جا دانمیخوب م... نیهم...تر یمنطق يو رفتار یحرف منطق

 ...نمیاز نبودنش غمگ شهیهم غزمقلبم و م یپنهان يها

 ؟یخوبه آرت حالت

 نکهیبدم، ا نکهیمارال؟ ا يبشنو یخواهیچه م میگویو با خود م کنمیپر سوالش نگاه م يتمسخر به چهره  با

و ساعت ها از  نمیکه بنش يبدتر از من هم مگر وجود دارد؟ مگر تو تا به حال حس من را تجربه کرده ا

 زیچ کی دنیفهم يبرا ،یبفهم یتونیتو نم شود،ینه، نم اورم؟یب لیحرف بزنم و دل تیبرا ضمیاحساسات ضد و نق

 یمارال هرگز بفهمد چه حال خواهمیممن ن ،یاز ته دل و با تمام وجودت حسش کن دیبا ،یتجربه اش کن دیبا

 ...دارم، هرگز

 :میگویم يمسخره ا تیصورتم و با لحن به غا يآورم رو یکش م شتریرا ب لبخنم

 بد باشم؟ دیمعلومه که خوبم، چرا با-

 :دیگویشکه م مارال

 ...حالت خوب نباشه دیگفتم شا يومدیشاپ و تا حاال هم ن یاز کاف رونیب يآخه با اون حالت زد-

 :میگویو م خندمیم

خوبم از همان  يآر دهم،یدر دل ادامه م...برو به کارات برس ست،ین یبه نگران يازیخوبم، من خوبم مارال، ن-

 ...مرد شیکه پدر بزرگم بود و فردا ییخوب ها

ماه  شوم،یم رهیو به ماه خ رومیاتاقم م يمن به کنار پنجره ...بنددیو در را م رودیم رونیاز اتاق ب حرفیب مارال

 کنم،یمن آرام هستم، آرام آرام، با خودم فکر م یاست ول بیعج کشد،یاش را به رخ همه م ییبایهمچنان ز

 يفرد يصدا نیچگونه طن ستیمهم ن یتو حرف بزند، گاه يبرا تواندیچقدر م یکه کس ستیواقعا مهم ن یگاه

ات، بدون  یقدم کیدر  ستاده،یفاصله از تو ا نیدر کدام يکه فرد ستیتو را به اوج آرامش برساند، مهم ن

تمام  يکه فاصله اش با تو به اندازه  يفرسنگ ها دورتر از تو، در کشور دیهم شا ایدور از تو،  يفاصله، در شهر

است که او هرچقدر هم دور هر لحظه در خاطرت حضور دارد،  نیا زیچ نیمهمتر اقعباشد، در و تیها ییتنها

 کنم،یرا حس م ایمن برد ستنت،یبودنت و ز يبرا ندیافریو هر دم در تو دغدغه ب کند،یبه تو محبت مهرلحظه 

قلبم، در  ررا د ایقلبم نشان از لمس حضور اوست، من برد يتر از مغزم، تپش ها نییپا ییدر جا ،یحوال نیهم

 .از قلبم قرار گرفته، نگه داشته ام ياتاقم در گوشه ا يگوشه  نیتر يگوشه ا نیکه مثل هم ينقطه ا
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ازت  میبگو عیشدم سر يعشقم را چال نکرده ام، فقط در قلبم نگه داشته ام، تا هروقت از دستش کفر من

با  ایو هروقت آرام بودم با لمس حس حضورش آرامتر شوم، و  نمت،یبب خواهمینم گرید میبگو عیمتنفرم، سر

 ...حالم بهتر شود شیها یتمام خوب

 بندم،یام را کرده، با ارامش چشمانم را م یدوست داشتن يانایو ياست که دلم هوا بیو عج رومیتختم م به

 يکارها نیاز سخت تر یکی یفیبود، بالتکل یآرام خواه شتریاتفاق، ب کیاز  یاگر خبر داشته باش یگاه

آرامشم  نیا دیشا...آورد یم دو هردم حست را به در رساندیکه جانت را به لب م ییاز همان سخت ها است،یدن

 نیباشد با بدتر يمساو متشیاگر ق یاست، حت هیهد نیرها شدن بهتر یفیاست، از بالتکل نیهم به خاط هم

چشمانم  اهیس ي نهییدلم برات تنگ شده، من تمام سهمم را از آ: میگویو م زنمیحرف م ایدر دلم با برد...ایخبر دن

االن من  نیو حاال از هم يو من را ترك کرد يبخت شو اهیس يدیترس ستهاو تو ندانسته و نخو دمیبه تو بخش

 ...شود اهیام تماما س یزندگ...رنگ شود کی زیگرفتم چشمانم را ببندم تا همه چ میتصم

 ؟يدیآدرس م نیآدرستون، چرا همچ نیتو سرت با ا یآرت اه

 ؟یبگو کجا هست قایمن درست آدرس دادم، االن دق انایبابا و يا-

 : میگویفکر کردن م یبا کم...که همش باغه و دور تادورش نرده است ستادمیا يخونه ا هیواال، کنار  دونمیچم-

 :دیگویم... امیتا ب ستیبا یهمون جا که هست-

و با عجله به خودم که هنوز  کنمیو تلفن را قطع م میگویم يباشه ا...صبر کنم گهیمن حال ندارم د ایایزود ب-

 قایدق روم،یم ستادهیا انایکه و یه آن سمت م،یایم رونیو از خانه ب کنمینگاه م نهیتنم است در آ رونیب يلباس ها

 یبا کم د،یایتنها ب دادمیو اجازه نم رفتمیدنبالش م بهخودم  دیدو کوچه باالتر باشد، از همان اول هم با دیبا

 نیاول کند،یم يانداخته و باد با آن ها باز رونیرا ب شیموها شهیمثل هم دم،یرا د انایو قهیعجله بعد از پنج دق

به  دهیراحت و آزاد پوش ییمانتو ،یحاال فندق یبودند ول ییطال شیاست، تا سه ماه پ شیرنگ موها رشییتغ

اش را هم در دست دارد  یدست فیدوش گذاشته و ک ياش را هم رو یو تنگ، کوله پشت یمشک يهمراه شلوار

ثابت  میقدم ها یخانم افخم دنیبا د یمانده که به او برسم ول يچند متر کند،یو کنجکاوانه به اطراف نگاه م

تعجبم را  کنمیم یسع کند،یم یدارد با او احوال پرس یمعمول یلیکه خ کنمینگاه م انایبا شک به و شوند،یم

شکه  اریبسمن  دنیبا د یخانم افخم کنم،ینگاه م یپنهان کنم و به طرف آن ها رفتم، با آرامش به خانم افخم

را در آغوشم نگه  انایو اقیاو را بدهم، با اشت يجواب کنجکاو توانمیآغوشم نم انابهیو من با هجوم و شودیم

 کرد،یکه با لبخند به ما نگاه م دمیرا د یموقع بود که خانم افخم نیهم م،یشویاز هم جدا م یو بعد ا کم دارمیم
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خانه  نیمادرم بوده، من از زمان تولد در هم ي هیو همسا یمیدوست قد یاز لبخندش تعجب کردم، خانم افخم

که با حرفش  ستیلبخندش چ لیهم بوده، در فکر بودم که دل یو از آن موقع ها خانم افخم کردمیم یزندگ

 :مارا پر از سوال کردو رفت يهردو

آوره،  يدازه که شادو چند سال، به همون ان ستیشدن گشده ات بعد از ب دایدوستم خوشحالم، پ يواقعا برا من

سوالم داشته باشد، اما او هم گنگ و  يبرا ینگاه کردم تا بلکه او جواب انایبا تعجب به و...زجر آور هم هست

 دمیکشیکه م یرا گرفتم و در حال انایدست و کرد،ینگاه م شدیکه آرام آرام از مادور م یمتعجب به خانم افخم

 :گفتم

 :دیگویم یبا ناراحت انایو گه؟یم یچ ینم افخمهست، وگرنه خا يزیچ هیمن مطمئنم -

 :میگویمتشنج م یبا اعصاب کنم،یکه باور نم يهمه شباهتمون فکر نکرد نینگو تا به حال به ا سیآرتم-

اگه  ینگرفتم، ول يا جهی، ساعت ها، مداوم بهش فکر کردم و نت يزیاز هرچ شتریمعلومه که فکر کردم، ب-

 دوننیاز شباهتمون نگفتم، م يزیمن تا به حال نه به مامان و نه به بابا چ شه،یامشب معلوم م نیباشه هم يزیچ

از  انایو...منه هیشب نقدریا انایاون و دوننیمماه منو تو خونه اش راه داده، ول ن نیکه چند ادیب ییانایقراره و

چرا  انا؟یشده و یچ: میگویو م کنمیگرفته نگاه م نییو به او که سرش را پا گردمیبا تعجب برم ستاد،یحرکت ا

 :دهدیمغموم و گرفته جواب م ؟يستادیا

 زیهمه چ خوامینم زه،یلحظه فرو بر هیتو  میگذشته ام و زندگ خوامیوحشت دارم، نم فتهیکه قراره ب یهر اتفاق ز

 :میگویو م رمیگیو او را در آوش م کشمیدستش را م...عوض بشه

خواب هرچند  هیکه تا ابد تو نهیبهتر از ا زهیباشه فرو بر یخواب پوچ و دروغ هیگذشته ا که مثل  يهمه  نکهیا-

 :غردیم یعصبان انایو کنمیکه در خانه را باز م یدر حال...یندون يزیچ قتیو از حق یخوش ست و پا بزن

رو دوست داشتم و  میزندگ ؟منیکنیصحبت م رحمانهیطور ازش ب نیکه ا یدونیم یمن چ يتو از گذشته -

فکر  ست،یبوده که ن ییایو یلیخواب باشه که خ هیاگه همش  یباشه، حت یاگه همش دروغ یدوست دارم، حت

نباشم کمتر  دهیکش یبختاز تو بد شتریخانم اگه ب سینه آرتم دم؟یمن کم زجر کش دم؟ید یمن کم بدبخت یکنیم

که پدر حرف اول  نیا زد،یبودم که پدرم حرف اول رو م يخانواده ا هیخودمو شناختم تو  یمنم از وقت دم،ینکش

که بزرگ شدم و خودمو  یباشه خوب هم هست، اما از وقت یبلکه اگه حرفش درست و منطق ست،یرو بنه بد ن

اون خود  ومد،یمتنفر بودم، ازش بدم م هانیسن کمم از و مونرو بافتف تو ه هانیشناختم پدرم تو گوشم فقط و

من فرار کردم، فرار کردم  یعقد جواب بله بدم ول يکه سر سفره  د،یشدنم کش یکار به زندان خواه و مرموز بود،
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که عاشقانه  یکه اونو از پا بندازم، که بتونم به کس ارمفیدر ب هانیسال تمام جون کندم که سر از کار و هیو 

 ...دمیکم ند س،یآرتم دمیند یرو داشته باشم، من کم بدبخت ریدوستش داشتم برسم، که ام

 :میگویو آروم م ندازمیم نییرا پا سرم

 ایدن يها یتموم بدبخت دنیبه کش نیو هم ستادهیکه همه جوره پشتت ا يرو دار ریدر عوضش االن ام یول-

طور  نیامروز ا دیدنبایایبا من به داخل خانه م یو بدون حرف ندازدیم نییرا پا اناسرشیو...ارزه یارزه، م یهم م

حاال فقط ناراحت شده ام، نه از ورودش بلکه از  ماا م،یو آرامش بود برا يپر از شاد انایصوراتم ورود ودر ت شد،یم

و به همه جا  کندینگاه م زیبه همه چ يو او را به داخل خانه مبرم، با کنجکاو رمیگیاش، دستش را م یناراحت

مارال است،  شیرفته اند و آرسام هم پ میعمو يمادرم به همراه پدرم به خانه  ست،یخانه ن یکس کشد،یسرك م

و و با  گردمیبرم انایو شیو پ کنمیدرست م يلباس قهوه ا ضیخودمان است، پس از تعو اریتا شب خانه در اخت

به  خندم،یم شیها يباز وونهیو من هم به د زندیحرف م میکه افتاده برا یاتفاقات ياز همه  انایو م،یخوریهم م

 یک جا خورد و با چشمانیکامل را  يتزایپ کی انایو یوقت م،یدهیم تزایفارش پو س میزنیرستوران زنگ م

 يها یکردم که دست نزند و آن خنده ها و شوخ دشیمن نگاه کرد، و من تهد ي مهینصفه ن يتزایبه پ صیحر

 نکهیهمه مشکل من را بدون ا نیبتواند با وجود ا انایکه مثل و ستین یکس چیه ایما،من مطمئنم در دن يساده 

 حالیب بایتقر انایشب است و و ازدهی کنمیبه ساعت نگاه م...ستیبدهد بخنداند و آرام کند، هچ کس ن يدلدار

 يو رو میرویو با هم به اتاقم م کنمیبلندش م کند،یم يباز امیپ ریمکشد و با ام ازهیخم کی هیاست و هر ثان

 یمنبع آرامشم است، حت انایو کنم،یاو سرش را به طرف سقف گرفته و من به او نگاه م م،یکشیتخت دراز م

خسته است و  انایفکر کردم و نیو من به ا میدیبا هم خواب...است بیعج یلیخ میبرا نیآرسام و ا زا شتریب

 ...فردا ياز مادر و پدر را بگذارم برا ییبازجو

  ه؟یچ لشیدل فهممیمن واقعا نم ؟یکنیاستشو بگو، چرا ازم پنهون مفقط بهم ر خوام،یم زیچ هیمن ازت  مامان

 :دیگویو م کندیپرتاب م زیم يبه دستمال دستش را رو تیبا عصبان مادرم

وجود  يزیبهت بگم؟ چ دید آخه چند بار با ،يدیتو مدام ادامه م گمینم يزیمن چ یه س،یآرم گهیبس کن د-

 نیاون دوستت که ا شیبرو پ عیسر یستیجا با نیکه ا نیا يحاال هم به جا ،ینداره که تو ازش خبر نداشته باش

 ...میهم صبحانه بخور اب ارشیبرو ب نمش،یبب نییپا ادیاز ما نم کشهیطور که معلومه خجالت م

 :میگویم یبد خلق با
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مجبورم  دیگینم یچیحاال هم که شما ه ن،ییپا ادیخواستم تو اتاق بمونه تا بهش خبر بدم، بعد ب انایمن از و-

 . وارد بشم گهیراه د هیاز  دیکنیم

 گفتیمادر که مدام م يو به حرف ها رم،یگیپدر را م يو شماره  رومیحرف به سمت تلفن م نیاز گفتن ا بعد

 :را برداشت، و گفت یدو بوق خورد پدر گوش نکهیندادم، پس از ا یتیچه کار کنم هم اهم خواهمیم

 د؟ییبفرما الو

 :میگویم عیزنگ زده سز یچه کس ندینگاه نکرد بب یاو حت زنم،یم يلبخند

 ازتون بکنم؟ یخواهش هی شهیسالم بابا منم، اگه م-

 :دیگیتعجب م با

 اومده؟ شیپ یبگو دخترم، مشکل-

 :میگویم عیسر

 .باهاتون دارم یخونه، آخه کار واجب دیایگفتم اگه بشه ب ست،ین ینه بابا مشکل-

 :دیگویم ینگران با

 اومده؟  شیواسه مادرت پ یبابا مشکل سیآرتم-

 :میگویم عیسر

کار واجب باهاتون دارم، که اگه  هیمن فقط  د،یمامان نگران نش دمیرو م یگوش دیاینشده اصال ب يزینه بابا چ-

حرف  نیو پس از ا. دیایب عیسر کار، خداحافظ بابا منتظرم سر دیبر ذاشتمیاصال نم شدمیم داریصبح زودتر ب

اگر پدرم نگران شده حق داره، خب من تا  ند،را راحت ک الشیتا با پدر حرف بزند و خ دهمیرا به مادر م یگوش

بودو دلهره آور، به  بیعج یکم شیبرا نیام و ا یشخص يکارها يبه تلفنش زنگ نزده بودم برا یبه حال حت

با  ا،یبگذار و به خانه ب نیکه اگر آب در دستت است بر زم فرستمیم امسیو به آرسام هم پ رومیام م یسراغ گوش

 يروبه رو انایو شوم،یو داخل م رومیبه طرف اتاقم م...نگران شود؟ یدارد اگر کم یبیمگر چه ع میگویخود م

سرش را در لبتاب فرو برده بود،  يادیو تمرکز ز يبا کنجکاو د،یکشیلبتابم نشسته بود و داشت در آن سرك م

ام  یشخص ياتم بشکافد، به طرفش رفتم و از پشت به لب تاب نگاه کردم، عکس ها يهسته  خواستیانگار م

دارم با  گریچون د دیرفتند، شا ادمیعکس ها را فراموش کرده بودم، چطور شد که از  نیاصال ا ا،یبودند با برد

از کجا  ا،یبرد رمیگ یم کیرا به فال ن امدنتیبافم،نیم ایچون دوباره دارم رو دیشا م،یایکنار م امدنشینبودنش و ن

و دست هات به  يآمد ینامردان نشده بود ؟ ؟ از کجا که م يهاخنده  هیشب تیو خنده ها يآمد یمعلوم که م
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 یوقت... ادامه بده  امدنتیداد ؟ به ن یکه هنوز نمرده اند نم ییاسکلت ها ينوازش من در خواب؛ بو يبو يجا

تند  يقدم ها ریبود ماه را ز ینکرده خواه ییکه خدا یاز کجا که شب يماه بود یحساب يبار بود نیآخر يبرا

 يلبخند ها نیبا هم ؟یسابق باش يایهمان برد ییای؟ از کجا معلوم که اگر ب یشکنجه نکرده باش آلودتهوس 

خشم و هوس و  دیهمچنان پر از عشق و مهربان باشند؟ شا تیو آرامش بخش؟ از کجا معلوم چشم ها بایز

در ذهنم حک کرده  ار تیمهربان چشم ها یول یوحش يباشد، من همان سبزها دهیچشمانت را دزد ینامهربان

ام، بگذار دست  یمن به همان ها راض ،یچهره و نگاه را در ذهنم از آن خود کرده باش نیباتریز شهیام تا هم

باز باشد، مرا فکر  يگرید يس، بگذار آغوشت برادستانت ب يها یلمس مهربان ادیباشد،مرا  يگرید يبرا تیها

 ادیرا فر زیچه چ دانمیچشمانت که حاال نم يبگذار سبز کند،یم تیکفا شهیهم يبرا تتیآغوش پر امن يگرما

لب تابم بس  يصحفه  نیدر ا یمهربان و عشقت حت ينگاه ها نیمن هم يباشد، برا گرید یکس يبرا زندیم

بسازم،  دیو شا دیخودم با يبار هم من برا کیساختند بگذار  دیبا میبرا هیهمه بق نیبس باشد، ا دیبا یعنی...است

به  انایو يبا صدا رم،یبگ میخودم تصم يبار هم من برا کیکردند، بگذار  فیتکل نییتع میبرا هیقهمه ب نیا

 .میایخودم م

ان و خوشگل،  يهمه شون هنر د،یگرفت یقشنگ يبا هم، چه عکسا دیهمه جا رفت نیا ينگفته بود یآرت يوا-

بودم تا بهتر و  بایز يعکس ها دنبال ژست ها نیتک تک ا يبرا م،یگویو در دل م زنمیم يلبخند انایبه و

پدر و آرسام را  نیو ماش کنمینگاه م رونیاز پنجره به ب کردیمادرم که مرا صدا م يتر باشند، با صدا زیخاطره انگ

 :میگویم انایرو به و نم،یبیم

 ...باشه دیگویو م دهدیتکان م نییسرش را به باال و پا ن،ییپا ایصدات کردم ب یتوق-

 شیمبل نشسته و آرسام هم کنارش بود و مدرم هم رو به رو يکه رو نمیبیو پدر را م رومیم نییپله ها پا از

و  رومیبا آرامش به طرف مبل م شنوم،یو جوابم را هم م کنمیبود، با لبخند به آن ها سالم م گرید یمبل يرو

 :دیگویآورد و م یپدرم طاقت نم کنم،یو به او نگاه م نمینشیپدر م يکنار مادرم روبه رو

 خونه؟ میایب یچرا به منو آرسام گفت س؟یشده آرتم یچ-

 :میگویم

 :دیگویو م کندیبا شک به من نگاه م. داشتنیخانواده حضور م ياعضا يهمه  دیکارتون داشتم، با-

 بوده؟ یکارت چ میبگو بب م،یخب حاال حضور دار-

 :میگویم يچد يچهره ا با
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نداد و منو دست به سر کرد،  یاما جواب درست دم،یخونه از مادرم پرس دیایاز شما بخوام ب نکهیبابا من قبل از ا-

شما از  م،یخبریهست که ما ازش ب ییزایچ هیافتاده،  ییاتفاقا هینه چندان دور،  يتو گذشته ها دونمقبال،یمن م

که  ستین يادیدرخواست ز ه،یخوام بدونم اون چیمن م د،یکنیرو از گذشته پنهون م يزیچ هیمن و آرسام 

  اده؟یمطلع بشم، ز خبرمیکه ازش ب ییزایبخوام از گذشته ام و چ

 :به مادر انداخت و سپس با آرامش گفت ینگاه مین پدر

که ما ازتون پنهون کرده  ستین يزیوجود نداره، چ يراز چیه نجاستفیمشکل ا اما ست،ین ادیمعلومه که ز-

 .میباش

 :زنمیداد م بایو تقر شمیم یعصب

 خوام،یم قتویبوده، من فقط حق یچ هیقض دیهست بابا، هست، انکارش نکن من مطمئنم هست، بهم بگ-

 ...نیهم

 :دیگویم رودیکه به سمت در م یو در حال شودیبلند م شیو از جا کندیاخم م پدر

 يزیکه چ يبرو به کار برس و از گذشته ا >ریغاز نگ هیصد من  يحرفا نیوقت منو با ا س،یبس کن آرتم-

و  شوم،یبلند سد راهش م يو با قدم ها شومیمثل خودش بلند م >نپرس موردیب يسوال ها ستیتوش ن

 :میگویم

 :دیگویم. شرط داره هی یوجود نداره،ول يزیچ کنم،یباشه من قبول م-

  کنم،یرا صدا م انایبلند و يبا صدا ؟یشرط؟ چه شرط-

 نمیبیم یوقت کنم،یاز شرط من باخبر شود نگاه م دیشده تا شا رهیو منتظر به پدرم که به من خ...انـــایو انا،یو -

 :میگویو م چرخمیبه سمت پدر م دیایم نییدارد از پله ها پا انایکه و

 نیکه مسخره تر میهم شد هیقدر شب نیجهت ا یکه ب دیفقط نگ د،یکن حمیو توج دیبد حیرو برام توض نیا-

 نییبو پا ستادهیا یحرکت چیه یکه ب رومیم انایحرف به طرف و نیو پس از ا د،یاریب دیتونیخواهد بود که م یلیدل

 :میگویو بلند م رمیگیراه پله، دستم را در دستش م

لحظه ساکت بود، با  نیکه به سمت ما آمد آرسام بود، که تا ا یکس نیچرا ماتتون برده؟ اول گهید دیبد حیتوض-

و از سمت چپ من به سمت  دهدیم یجاخال انایو یرا لمس کند، ول انایتا صورت و اوردیشوك دستش را باال م

قرار گرفت و در  انایو يشد و رو به رو کیکه مادرم نزد کردمینگاه م انایو عیحرکت سر نیبه ا. رودیراست م

کرد، هر از  هیو گر دیرا سفت در آغوش کش انایبعد و کرد،ینگاه م انایکه اشک از چشمانش روان بود به و یحال
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 انایمادرم از و کرد،یم یمرا عصبان نیاز آن ها نداشتم و ا یکه فهم شدینامعلوم از دهانش خارج م یاصوات یگاه

 :خانه افتاده بود رفت و با ناله گفت يگوشه  یتک صندل يرو بایکه تقر درجدا شد و به سمت پ

 ...برگشته سیخودشه مگه نه؟ آرم ه؟یپس ک ستیما ن سیاگه آرم نیآره؟ ا ؟ینیبیم

تا  شومیم رهیمنتظر به دهان مادر خ م،یمادرم خواست که تنها باش م،ینشسته ا انایاتاق مادر و پدر به همراه و در

 شیدر گلو کند،بغضیشروع به حرف زدن م یپنهان کرده باخبر کند، به سخت شهیکه هم يمن را از گذشته ا

 دنیدهد، و با د حیتوض میتا بعد برا دادماجازه ن یرحمیبا ب کرد،یسخت م شیهم حرف زدن را برا نیبود و هم

حرف نگه داشته بودمش،  شیسر جا یمضطرب بود، به سخت اریاما بس انایو دم،یحالش هم دست از اصرارم نکش

مادرم به  يبا صدا. از ما دو نفر یکی یبودن زندگ یرفتن و دروغ نیاز ب یمهم بود، به مهم اریمادرم بس يها

 :میآ یخودم م

 طنتیو ش يبجز بچه باز دونه؟یم یاز زندگ یپونزده ساله يدختر بچه  هیمگه  ن،یبچه بودم، هم هیمن فقط -

بزرگ که  گفتنیاسم، مدام م هی کردن،یاسم رو تو گوشم نجوا م هی شهیهم ادیم ادمی یهمون دوران؟از وقت يها

به عنوان شوهرم فکر کنم،  ریجهانگ هکه ب کردیپدرم مدام منو مجبور م ،یازدواج کن ریبا جهانگ دیبا يشد

فقط  دونستم،یهم داشت رو نم یچه اخالق دونستم،یچند سالش بود رو هم نم دونستم،یبود رو نم یک ریجهانگ

هنوز مادرم منو باردار بود با هم شرط  یکه از وقت دونستمیو دوست پدرم بود، فقط  کیکه پسر شر دونستمیم

 يتو يوقت خدشه ا چیبمونه، تا ه داریپا شونیدوست شهیتا هم ن،کرده بودن که من بشم همسر پس او

از دوست داشتن  زدن،یحرف م یکه مدام از عشق و عاشق دمیروابطشون وارد نشه، من اون موقع دوستام رو م

و نشناخته بدم  دهیازش ند بیاسم داشتم که عج يمنفقط  دونستم،یاحساسات نم نیاز ا يزیمن که چ گفتن،یم

و من تو فکر  دیباریسرد بود داشت برف م بیراه برگشت از مدرسه که هوا عج يروز تو هی...ریانگجه ومد،یم

نفس بکشم، بخاطر  تونستمیبودمش، از درد ن دهیف ندچاله که بخاطر بر هیپام رفت تو هواسیامبودم، ب ندهیآ

زودتر بلند بشم و  کردمیم یکردن بلند شم اما نشد، داشتم سع یسست شده بود، سع بایهوا هم بدنم تقر يسرد

دستم قرار گرفت، با فشار بلندم  يدست اومد و رو هی ییهویبرسونم و بتونم راه برم ك  يزیچ يواریخودمو به د

و آرامش، با کمک اون مرد  یکرد و من تازه تونستم نگاهش کنم، نگاهش پر از حرف نگفته بود، پر از مهربون

دکتر جا انداختش، با کمک همون مرد به خونه رفتم،  یرفته بود و وقت رخونه رفتم، پام د کیبه درمانگاه نزد

از اون روز به بعد  شناخت،یکه اون مرد منو خوب م کردمیحس م یبود ول بیعج م،یکلمه حرف هم نزد هی یحت

 ،حس کنم، کنجکاو شده بودم نم،یدورو برم رو خوب بب تونستمیانگار مغزم از توهماتم آزاد شده بود، تازه م
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ذهن  ي وارهیبزطرگ تر از د ایتلنگر که بهم بفهمونه دن هیتلنگر بودم ،  هیشدم، انگار منتظر  اریناخوداگاه هش

 تونستمیم رفتمیراه م ابونیخ يتو یمحصورش کرده بود، اون موقع بود که وقت ریمنه که پدرم با اسم جهانگ

 نم،یبب ومدیپشت سر آروم آروم دنبالم م زرو که ا یکس هیسا تونستمیرو حس کنم، م یکس نیسنگ ينگاه ها

 ایو مهربون رو از پشت درخت  بایز ریو تصو هیاون سا دادمیسرعت به خرج م کمیکه  یگه گاه تونستمیم

بود اون  ینیریمهم شده و چه حس ش یکس يناخواسته حس کردم که وجودم برا نم،یاطراف بب يستون ها

و ساکت حاج محسن،  يدختر منزو ؟یباشم، اونم ک رونیب خونهاحساس، ناخوداگاه حس کردم شوق دارم از 

کم کم  شد،یام حبس م نهیو نفس تو س گرفتیقلبم تپش م هیون ساشدن و دور شده هم کیاون موقع ا با نزد

کم کم اون  زدم،یم دیپروام د یب يرو با نگاه ها هیچشم اون سا ریخجالت رو کنار گذاشتم و آشکارا و نه ز

گونه هام رنگ  نمشیبیم یکه وقت دیکه شناختمش، فهم دیوابسته اش شده بودم فهم لیلد یکه ب يمرد

با هم عشق رو تجربه  م،یبا هم آشنا شد م،یبا هم حرف زد ست،یزمستون ن يبخاطر سرما يقرمز نیو ا رهیگیم

 ریجهانگ گهیکه د مپدرت شده بود ریقدر درگ نیاون موقع ها ا ،یپنهان يها داریو د یمکیقا يبا نامه ها م،یکرد

 ییروز که تو خونه داشتم چا هیبسته، فراموش کردم،  ریبردم، فراموش کردم من اسمم به اسم جهانگ ادیرو از 

و  ستادفیحس کردم قلبم از کار ا هویهول شدم،  هوی یدر اومد، دست من نبود ول يصدا ییهوی کردمیدم م

زدم که خودمم از ترس کپ کردم، همون موقع  یغیدستم، چنان ج يرو زهیاحساسم باعث شد آب جوش بر نیا

 دیبریکه درد داشت امونم رو م نیسطل آرد فرو کرد، همون موقع با ا ياومد داخل و دستم رو تو عیمادرم سر

از نگاهش بدم اومد، ترس به تک  کرد،یداشت منو برانداز م پرواتریداخل شده بود و ب پروایکه ب دمیرو د يمرد

 بهیکه نسبت به اون غر ياز ترس اون مرد، از ترس حس بد دمیلرز دم،ینفوذ کرد و لرز نمبد يتک سلول ها

 ایلبخند دن نیاز نظر من زشت تر یبود ول بایکه هرچند ز يبراق و لبخند ییداشت با چشما بهیداشتم، اون غر

مادرم منو  زدم،یتوهمات تلخم دست و پا م ينبودم و داشتم تو ایدن نیو من که انگار تو ا کردیبود منو نگاه م

به اون چشم و  توجهیمن اما ب م،یطر هواس پرتبخا کردیتشکم خوابوند و مدام سرزنشم م يبرد تو اتاقم، و رو

 ي رهیت يرو يکه داد عرق سرد یبا جواب دم،یبوده، از مادرم پرس یک بهیکرده بودم تا بفهمم اون غر زیگوش ت

اوردم،  ادیسپرده بودم به  یبود ساده لوحانه به دست فراموش هارو که مدت  قتیکمرم نشست و من تازه حق

تب کردم و  قتیحق نیگفت و رفت، من اما با ا نویبابام، مادرم ا کیخان، پسر شر یمامان گفت که اون جهانگ

اش  ینیریرابطه کرده بودم که ش هی ریکنم، خودم رو درگ کاریچ دیکه با کردمیحالم بد شد، مدام با خودم فکر م

شده به خودم  نییتع شیاز پ یو ازدواج ریس جهانگبرده بود، من از تر ادمیاطرافم رو از  يها یتموم تلخ
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 دایعالقه پ شناختمیکه اونو نم یبود و تو همون نگاه اول به من دهیبود که د يتو فکر دختر ریو جهانگ دمیلرزیم

اون از من خوشش اومد، من هر لحظه با حرفا و  ازدواج به اجبار خواهد بود، اما نیا دونستیکرده بود، اونم م

که عاشقش شدم  یکه مگه کس کردمیو با خودم فکر م دمیلرزیپدرم که با اون گذاشته بود م يقرار مدار ها

 کردیکه پدرش هم اونجا کار م ينبود، تو حجره ا شتریشاگرد ب هیاون موقع پدرت  سته،یدر مقابل پدرم با تونهیم

 ز،یمقدار پس انداز ناچ هیو  ریمادر پ هیرحمت خدا رفت، اون به جاش سر کار حاضر شده بود،  به نکهیو بعد از ا

من هم که هنوز  يبرا نیا تونست،ینم سته؟یبا یرستم ریو جهانگ يزدیدر مقابل حاج محسن ا تونستیمگه م

عقل ناقصم  ندرش نداشتم،با همو یبود که شک انیچنان ع دیرسیبودم و سنم به زور به هفده م کیکوچ

من  ؟یپنهون کرد، تا ک شدیمگه عشق رو هم م شد،یمگه م یگرفتم رابطه ام رو با پدرت تموم کنم، ول میتصم

که به  شدیم یماه کیسخت بود، به خدا که سخت بود، یول ومدم،یو کنار م شدمیروبه رو م قتیبا حق دیبا

بلکه بتونه فراموشم کنه، اما عمق  نمشینب که رفتمینم ابونیپدرت جواب نمدادم و تو خ يپسغوم ها غومیپ

ماه  هیگذاشته، گفت  ریکه پدرم صدام کرد و گفت که قرار ازدواجم رو با جهانگ دمیفهم یفاجعه رو اون وقت

با اون  خوامیکه هرگز نم خوام،یرو نم ریاما من با تموم وجودم مطمئن بودم که جهانگ د،یکنیازدواج م گهید

 تونستمیهرگز نم یداشتم ول دیپدرم کامال قطع ام ي لهیازدواجم با پدرت به وس قبولازدواج کنم، اگرچه از 

بابام با شدت برخورد  یکنم، ول مونیگرفتم که بابام رو پش میرو قبول کنم، با همون عقل ناقصم تصم ریجهانگ

داشتم که اون  برادرممن تنها دختر اون بودم، به  ر؟یکرد، خب مگه چند تا دختر داشت که بخواد بده به جهانگ

اما  کنمیازدواج نم ریسنش، به بابام گفتم که سرم بره با جهانگ دیرسیموقع ها بچه بود، به زور به هفت سال م

و منو تو خونه حبس  شیحس پدر يهمه  يدونش رو، پا گذشت رو هیکرد، کتک زد، من رو ، دختر  دیپدر تهد

چشماش قرمز شده بود خونه اومد و  تیکه از عصبان یدر حال ابامروز ب هیهون جا تموم نشد،  زیکرد، اما همه چ

که به  م،یشاگرد هجره اومده خواستگار هیکردم که  کاریبهم گفت که چ تیمنو داغون کرد، با کتک و عصبان

ازم  يکنه، و بعدش هم منو تو همون حال رها کرد، و چند روز يدختر منو خواستگار ادیخودش جرات داده ب

 نییعقدم تع يکه برا يشب تا روز هیکردن، فقط  دایکرده بودم از نجات پ دیقطع ام گهیمن د ،خبر نگرفت

ازدواج آماده کنم، منم  يو خودم رو برا امیکرده بودن مونده بود، که بابام صدام کرد، بهم گفت که به خودم ب

به بابام گفتم  ش،هم رو یکی نیحرمت ها شکسته بودن ا يبودم، همه  ستادهیسفت و سخت رو حرفم ا

 کنم،یم ستیکردم خودم رو سر به ن دشیتهد کشم،یازدواج نکنم، گفتم خودم رو م ریاما با جهانگ رمیحاضرم بم

جون خدمتکار خونمون  میخودم رو بکشم، همون شب مر خواستمیبودف م نیگوش نداد، و واقعا هدفم هم یول
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بطلبم، رفتم  تیو ازش حالل نمش،یبار بب نیآخر يبرا ممنم با خودم گفت نم،یبب خوادیبهم خبر داد که پدرت م

متوجه نشه،موفق هم شدم،  یام رو کردم که کس یرفتم، و تمام سع رونیشب از خونه ب یبه سخت دنش،ید يبرا

خودم رو سر به  خوامیبهش گفتم که م میافتاده، با تموم بچگ یبراش گفتم که چه اتفاق دمیبهش رس یوقت

گفت با هم  م،یکنیبود، کله اش پر از باد، دستم رو گرفت و گفت با هم فرار م جوونکنم، اونم که  ستین

قبول  نیراه بودم، واسه هم هیمن فقط منتظر  م،یخوشبخت بش میتا بتون میبر دیگفت که با م،یشیخوشخت م

بفهمه من  بابااگه  دونستمیم م،یدر خطر دونستمیبه خونه برنگشتم، م گهیکردم، و باهاش فرار کردم، اون شب د

مدت  هیواسه  کنه،یپدرت قول داد که فکر همه جاش رو م یپدرت، ول ادیکه م یکس نیفار کردم سراغ اول

اورد، من  ریگ يکار هیو پدرت هم همون جا  میپدرت، اونجا با هم ازدواج کرد يعمه  يرشت خونه  میرفت

 ریجهانگ کردمیاتفاقات، ساده لوحانه فکر م ي زن تنها بود موندم و غافل بودم از همه هیپدرت که  يعمه  شیپ

که داره  زدیحرف م يبا پدرت غرق شده بودم، مدام ازخونه ا یو خوشحال یمن شده، و تو خوشبخت الیخیب گهید

از اقامت  یشش ماه بایتقر شه،یدرست م زیو همه چ میکنیم یهم راحت زندگ شیپ يو به زود کنه،یدرست م

 یلیگذاشته بودم و خ یباردارم، اون موقع پا تو سن هجده سالگ دمیفهم که گذشتیما تو رشت م یپنهان

 گهیاومدن آرسام ناخوداگاه د ایبعد از به دن د،یگنجیاما پدرت خوشحال بود و تو پوست خودش نم دم،یترسیم

 ایدنبعد از به  بود،یمراقب بچه اش م دیمادر بودم،که با هی گهیبچه رو نداشتم، د هیحس  گهیبزرگ شدم، د

بود،  یعال زیهمه چ م،یرو اونجا شروع کرد مونیو زندگ مینقل مکان کرد دمونیجد ياومدن آرسام ما به خونه 

دکتر و گفتن که دوقلو باردارم از  میرفت یدوباره ام رو به پدرت دادم، وقت يبعد از چهار سال خبر باردار

 سیآرتم م،یاسمشون رو هم انتخاب کرده بود خواست،یهردومون دلمون دختر م م،یبال در اورده بود یخوشحال

و دوست  نیریش ،یتر از عال یدخترم، عال یشده بود، عال ییایمون رو یاومدنتون زندگ ایبا به دن س،یو آرم

 هی دیپدرت جور شد که با يبرا يکا هی نکهیبودن، من خوشبخت بودم، تا ا یمن عال يدوقلو ها د،یبود یداشت

هفته بعد پدرت با دست پر برشت،گفت  هی م،یپدرت تا تنها نباش يعمه  يخونه  فتممن ر زد،یسر به تهران م

رفتن تمام  نیاز ب یعنی نیبهش سپردن و ا کردیرو که برا کار م یکس ياز حجره ها یکیکه گردوندن 

 هی م،یخودمون برگشت يبه خونه  نکهیتا ا کردم،یم یما، م اما بدون پول هم احساس خوشبخت یمشکالت مال

من تو خونه تنها بودم،  کشه،یطول م شتریکارش تو حجره ب ادیتر م ریشب که پدرت بهم گفته بود که امشب د

در اومد، انتظار نداشتم  يکه صدا کردمیم یاطیو منم منتظر باباتون بودم، و داشتم خ دیآرسام و شما خواب بود

بازش کنم در با شدت باز شد، و  نکهیقبل از ا تعجب کردم، رفتم سراغ در و نیواسه هم ادیزود ب نقدریپدرتون ا
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دهان قرار داد و دم  يبکشم که دستش رو رو غیو خواستم ج دمیظاهر شد، ترس کلیه يمرد قو هی ي هیسا

 :گوشم گفت

 ...خفه شو، حرف نزن-

کابوس شبام رو نشناسم؟ به زور منو به داخل خونه هل  شدینشناسم؟ مگه م شدیرو شناختمف مگه م صداش

دم  یبود، زد و هرچ یعصبان ریبود، جهانگ ادمیپر از نفرتش رو  يداد و در رو بست، هنوزم به وضوح چشما

 بایتقر يکه با چشما آرسامشدن،  داریبچه هام ب ومدیکه م ییدستش بود رو شکست و داغوون کرد، از صداها

بکنم،  تونستمینم يو دعا کار هیشده، منم که بجز گر یمامان چ دیپرس ید و با بچگبسته جلوم ظاهر ش

چک زد تو گوشش که بچه ام  هیانگار داغ دلش تازه شده باشه به طرفش رفت و  دیکه آرسام رو د ریجهانگ

که از  ریجهانگکرن  نیو تو بغلم گرفتم و شروع کردم نفر دمرفتم و بچه ام رو با زجه بلند کر ن،یپرت شد رو زم

کردن  هیبه گر دیو شروع کرد دیشد داریشما هم ب یول دونمینم ریجهانگ يداد ها ایمن بود  يزجه ها يصدا

 یچ ایکنه  يعقده ش رو خا خواستیبود، م یهدفش چ دمیتر شده بود، من اصال نفهم یعصب ریچهانگ

کردن، اون قدر زد که مرگمو به چشم  یحمله کرد و شروع کرد به لگد زدن و فحاش مبه طرف یول دونستمینم

 :گوشم گفت يشم تو هوشیب نکهیو قبل از ا دمید

تحمل نداشتم و  گهیکه تا آخر عمرت هم کابوست بشم، من د کنمیم يکار شه،یتموم نم نجایا زیهمه چ-

م نبودن برام مه هیسرم بود، اون لحظه اصال بق يقرمز باال يبهوش اومدم پدرتون با چشما یشدم، وقت هوشیب

از  یکیخبر عمرم رو بهم داد، گفت که  نیداغوون شده بود، بدتر بایپدرتون هم که تقر دم،یفقط از بچه هام پرس

بچه هاتو  یو نتون یمادر باش شدیمگه م شناختمتون،یمن م یبده ول صیدوقلو ها رو برده، اون نتونسته بود تشخ

 يبا من کار گفتیراست م ریجهانگ سم،یآرم يرو شناختم و دلم پر زد برا سیآرتم عیسر ؟يبد صیاز هم تشخ

از وجودم رو با خودش برد و منو داغوون  يفراموش نکنم، اون تکه ا يا هکرد که تا آخر عمرم هم اونو لجظ

 اون آدم سابق نشد، سرش رئ با کار گرم کرد و تو کار غرق شد و گهیکرد، از همون موقع بود که پدرتون د

 واستمنشد، بعد ها که با پدرم روبه رو شدم و عاجزانه ازش خ یکنه ول دایرو پ سیتمام توانش رو گذاشت که آرم

برداشت و شد پدر بزرگ واسه دختر و پسرم،  نهیکرد، پدرم دست از ک یاطالع یکنه اونم اظهار ب دایو پ ریجهانگ

حاال سرنوشت باعث شده شما دو تا روبه  یرگز، وله م،ینزن یهرگز از گذشته حرف میگرفت میو منو پدرتون تصم

 ...دیو حرف از گذشته بزن دینیروم بش

 ...حتما...داشتند ادیرا پاك کردم و اتاق را ترك کردم، مادر و دختر حتما با هم حرف ز میها اشک
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*** 

 ماه بعد شش

 :میگویو م کنمیبه مهندس نگاه م یکالفگ با

منتظر  دیگویو م کندیاخم آلود به من م یمهندس نگاه کنم،یم یدگیحاال رس نیمن واقعا خبر نداشتم، هم-

 ...يبر یتونیحاال هم م ،يخبر درست شدنضش رو بهم بد يتا آخر ساعت کار مونمیم

دست به کار  عیسر نم،ینشیم ستمیو پشت س رومیبا عجله با اتاق خودم م روم،یم رونیو از اتاق ب میگویم یچشم

 زیو همه چ رومیساعت به سراغ نقشه ها م کیبه بار آمده را جمع و جور کنم، بعد از  يها یتا آن خراب شومیم

و با عجله  دارمیو وسائلم را برم کنمیم لولهکه مطمئن شدم نقشه را  زیهمه چ یاز درست کنم،یرا از اول چک م

از درست بودن کار مطمئن شدم به شرکت باز  نکهیپس از ا کنم،یو با مهندس ناظر صحبت م روم،یم نیسر زم

 یو به او اصالحات شومیکه گفت وارد م يدییبعد از بفرما روم،یشرکت م سییبه طرف اتاق ر میو مستق گردمیم

 روم،یم رونیو از اتاق ب کنمینفسم را فوت م دمیرا د تشیلبند رضا نکهیبعد از ا دهم،یم حیرا که انجام دادم توض

امروز  نیمثل هم دهد،یهم خشونت به خرج م یاست و گاه يجد اریدر کارش بس ست،ین يمهندس آدم بد

شش ماه  نیخانه همچنان ساکت است و سوت و کور، در ا روم،یاز کارم فارغ شدم به خانه م نکهیصبح، بعد از ا

به اعدام محکوم  هانیو نکهیبعد از ا شوم،یاز مرورشان هم کالفه م یکه من حت یافتاده، اتفاقات يادیاتفاقات ز

 تیشکا ریتوزانه و پر از خشم از جهانگ نهیمادر و پدر ک انایهمان و ای سیآرم تیشد بدون توجه به عدم رضا

از  یبود، دل خوش یهم زن خوب انایمادر و انداختنش،و ضرب و شتم به زندان  ییکردند و به جرم آدم ربا

تا همراه دخترش باشد، او از  دیخر انایو یکیدر نزد يه اخود خان يبرا رینداشت، بدون توجه به جهانگ ریجهانگ

به خانه آمد و گفت از پرورشگاه گرفته تا با هم  يبا نوزاد يروز ریجهانگ گفتیبود، و فقط م خبریب انایو يماجرا

بعد از  انایبود، و یفرصت مناسب شیبرا انایبچه دار شود و و توانستیجهانگر نم دمیطور که فهم نیکنند، ا گبزر

 وند،یحاضر م نجایا ریهروقت که فرصت کنند خودش و ام زنند،یهفته به خانه اش رفت، اما مدام به ما سر م کی

از آن شهر ندارم،  یخوش ياما من خاطره  روند،یبه اصفهان م عایو مادر و پدر من هم هر زمان که بخواهند سر

 نیدر ا شودیبار سوم م نیمادر باز هم به اصفهان رفته اند، اکه دوباره به آنجا برگردم، پدر و  خواهدیاصال دلم نم

مارال است، از دوماه  شیاست، آرسام هم که طبق معمول پ یشش ماه که آن ها به اصفهان رفته اند، خانه خال

واقعا آن ها من را  ایو حساس شدم  ریمن بهانه گ دانمینم م،ینیبیکمتر آرسام را م گرید کردندکه عقد  شیپ

 ياز آن آهنگ ها یکیو  کشمیتختم دراز م يرو میلباس ها ضیو پس از تعو رومیبه اتاقم م...وش کردندفرام
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به  گریشدم، د عالقمندآهنگ ها  نیمسخره است که به ا دهم،یرا که تازه دانلود کرده بودم گوش م کالمیب

مارال را کم  کنم،یخودم فکر م يکالم به غصه ها یآهنگ ب کیبلکه با  کنم،یآهنگ ها فکر نم يقصه 

مدت هاست با  ست،یمثل قبل ن کنمیفقط حس م دانم،یچه را نم يبرا کند،یم ياز من دور کنمیحس م نم،یبیم

از من  نیمارال هم بخاطر هم دیمدت هاست، شا م،نگرفته ا ایاز برد يخبر چیمدت هاست ه م،یشویهم تنها نم

دارد صاحب فرزند  ایبرد دیشا داندیچه م یکس شود،یکه خبر بد به من بدهد ناراحت م نیاز ا دیشا کند،یم يدور

کمتر که نه،  م،یبگو هیبق يگرفتم کمتر از احساساتم برا ادی گریمن د ،یلیخوشبخت است، خ یلیخ دیشا شود،یم

 یکه با معرف یز وقتمگر احساسات من مهم هستند؟ معلوم است که نه، ا زنم،ینم هیبه بق احساسماز  یاصال حرف

 خندم،یم...کمتر کنم،یفکر م میها یاستخدام شدم کمتر به بدبخت ییرزایدر شرکت مهندس م ریبرادر ام ينامه 

دق  دیشا..دیشا دانمیسرد،نم سردسرد شده ام،  ستم،یهم ن ایبرد ادیبه  گرید ستم،یتب هم ندارم، داغ هم ن گرید

 رونیاست اما هروقت به ب بیعج...ایدن ينسبت به تمام حس ها يحسم کرد یب داند،یچه م یکرده ام،کس

 وانهیمن د ایتو اند  هیشهر همه شب نیمردان ا ای ،يگریتو،دست در دست د هیشب نمیبیرا م یکیمدام  رومیم

را،که  زیهمه چ م،یتمامش کن ایب میگویو من به تو م یهست نجایا ارانگ م،یگویبا تو سخن م المیدر خ گریشدم،د

اما  رد،یگیتو را نم يجا یهرگز کس دهمینه من سد راه تو باشم و نه تو مجبور به ماندن،نگران نباش قول م

 یگاه ؟یدانیم کنم،یرا شروع کردم، خودم هم تمامش م يباز نیمن ا ،يفراموشم کن، بخند تو که مقصر نبود

 یلیتو خ کنمیحس م یگاه یمسخره است ول... میبه هم نرس ایعاشقانه است، ب کی انیپا نیباتریز دنیسنر

،  میزدیآخر را م يکاش با هم حرف ها ،یحرف را هم از من گرفت نیو آخر دارید نیآخر کیحق  یکه حت يبد

نباشد  نیریش ریتصو کیخاطره ام از تو  نیناجوانمردانه ترکم کرد،که آخر ایکه برد گفتمیکه من مدام با خود نم

باور کنم بد بودنت را،  توانمیو نم دمیبدت را ند يکه هرگز چهره  سوزدیسرشار از عشق، دلم م يمکالمه  کیبا 

من از اعماق قلبم دوستت  میگویو م میایکم کم با خودم کنار م گریسخت است، زجر آور است، تلخ است، د نیا

حق آن  نیا کنمیخودم فکر مکه دوست شان دارم، با  ییداشته باشم از آن ها یچشم داشت چیه دیدارم، من نبا

 ...نیها همواره کاذبند و دروغ هیو توج لیمن را ترك کنند و بروند، دال یحیتوج چیهاست که بدون ه

به فاصله  میتا ما عادت کن زندیهروقت بخواهد خودش را به خواب م کند؟یم يچگونه با ما باز ریتقد دینیبیم

 ...ها

 ...ام ختهیاشک ها را ر دیکن باور

 ...ها را شمرده ام نبودن
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 ...ها را خورده ام غصه

 ...گذردیروزها که م نیا

 ...ام یخال

 ...ام از خشم یخال

 یدلتنگ

 ...نفرت

 ...از عشق یحت و

 ...ام از احساس یخال

 :میگویو م کنمیبه مادر نگاه م تیعصبان با

 شه؟یمگه م د؟یخونه دل بکن نیاز ا دیخوایممکنه، شما چطور م ریغ نیا-

 :دیگویبا آرامش م درمما

خودشو بازنشسته کنه و حجره رو بسپره دست  خوادیم گهیپدرت که د م،یهم باش کینزد خوامیمن فقط م-

 کنهیازدواج م گهیآدمش هم سراغ داره، آرسام هم که تا چند وقت د اد،یکه خوب از پش کاها بر ب گهید یکی

ما  م،یفروشیجا رو هم نم نیا ه،یخوب يهمون اصفهان، جا میدیخونه د هی م،یرو گرفت ممونیمنم با پدرت تص

 خوادیخب اونم دلش م نجافینقل مکان کنه به ا تونستینم سیآرم یطیرا چیتحت ه م،یبا هم باش میخوایم

 .میریم يزود تر آماده شو به زود گه،یباشه د کمونینزد

 گذارمیکه در آن جا م یبد شوم، که هر قدم يبه آن شهر پر از خاطره ها خواهمیمن نم گوسند؟یچه م نهایا

باغچه را، با تمام خاطرات  نیرا، ا اطیح نیخانه را، ا نیرا دوست دارم، ا نجایشود، من ا میاز دردها یکی یتداع

باشد، با  دیب نظر ن هم مهم با ،یمتیق چیبه ه کنم،یخانه دل نم نیبه همراه دارد، من از ا میکه برا یخوب

 :میگویو م کنمیحاج خانوم مرو به  تیعصبان

دست  متونیاز تصم د،یمنو مجبور کن دیتونیکنم، شما هم نم یزندگ ییخونه جا نیاز ا ریغ ستمیمن حاضر ن-

 :دیگویو م گرددیبه طرفم برم تیمهم باشه مگه نه؟ مادرم با جد دینظر من هم با د،یبردار

 ...همه با هم س،یآرتم میریما م م،یبرگرد ممونیما از تصم شهیباعث نم یآره نظر تو مهم است ول-

 :زنمیم ادیفر
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شما  مونم،یم نجایشده ا یمتیبه هر ق ،یطیشرا چیتحت ه کنم،یمن ان شهر و آدم هاشو رها نم ام،یاما من نم-

شما هم  مونم،یآرسام م شیآؤسام هست، من پ خورم،یخونه تکون نم نیاما من از ا د،یخب بر دیبر دیخوایاگه م

 يو به قطره ها کنمیو در را از پشت قفل م رومیبلند به طرف اتاقم م يبا قدم ها...دیجونتون برس سیآرمو  دیبر

من او را دوست دارم، آن حرف ها هم همه از لج بود،  کنم،ینم يحسود سیمن با آرم زند،یبر دهمیاشک اجازه م

 یدور کنند و با توجه به دلتنگ نجایمرا از ا خواهندیآن ها بدون توجه به خاطرات من م ردیگیخب من حصم م

سال گمشده شون رو  ستیاز ب شتریخب حق دارن، بعد از ب م،یگویاو باشند، با خود م کیکنار او و نزد سیآرم

 دارم، ندارم؟ یحق یزندگ نیکنار هم باشن، اما خب منم از ا خوانیکردن و حاال هم م دایپ

با  زنه،یبغض به گلوم چنگ م یاز هر وقت شتریب شه،یم یهتوج یبهم ب يطور نیندارم که ا کنمیفکر م یگاه

 پرسم؟یکه از خودم م هیچه سوال نیهست؟ خب ا ست،یمن ن ریتقص نیواقعا سخت شده، ا یزندگ گمیخودم م

 يآدم ها یه؟ مقصر اصلیچ یدونینداره، م يریتقص چیهم ه یزندگ یحت رم،یتقص یمن ب ست،یمعلومه که ن

 کنن،یرو برام سخت م ینابجا شون از نظر من و بجا از نظر خودشون، زندگ ماتیاطرافم هستن، اونا با تصم

نتونست درکم کنه و نتونست عمق  یکس چیوقت ه چیاالنم، واقعا بده که ه دنیسخت تر از نفس کش یحت

 هیو هر نفسم انگار  کشمیدرد م هر لحظه نجایدرد آوره که من ا نه،یسرم آوار شده بود بب يرو که رو يفاجعه ا

 نهیا ه؟یچ یدونیدرد آور تر م ،يخندیو تو اونجا هر بار البد خوشحال م گهیشکنجه است که نبودن تو رو برام م

انگار هر لحظه احساساتم  ست،یخوشحال ن ایبرد کنمیهمه اتفاق با خودم فکر م نیکه من هنوز هم با وجود ا

دوست داشتن،  هیدوست داشتن یفراتر از احساسات ساده ول يزیچ کنن،یاز عشق رو برام باز م دیجد يا چهیدر

رو  یشگیازت متنفر بشم، هرشب با خودم همون دروغ هم تونمیطرز تفکرم نم نیسخته که من با وجود ا لیخ

چرا اون  دونمینم یامشب ازت متنفرم ول کنمیتا باورش کنم، هر شب قبل خواب با خودم تکرار م کنمیتکرار م

شده و نه تنها قلبم، بلکه مغزم هم مدام  نیآب خوردن دروغ یبرام ملموس بود به راحت نقدریکه قبال ا یقانون

 نیرو که به خودت تلق يزیقانون که هرچ نیازت دست بکشم و متنفر بشم، ا تونمیمن با تکرار نم کنه،یردش م

 ...چقدر بده نیو ا کنهیمن صدق نم يبراحداقل  شهیخودت هم باورت م تیدر نها یکن

 ...فهممیکارهات رو نم لیمن واقعا دل ؟یکنیم يطور نیافتاده مارال؟چرا ا یاتفاق

 :دیگویدستپاچه م مارال

من فقط خواستم با دوستم چند کلمه حرف بزنم، فقط خواستم  ،یمشکوک زیتو هم که به همه چ یبابا آرت يا-

 ...نیهم م،یدرد و دل کن
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 :میگویم يجد یلیخ

شده که  یچ م،یبا هم تنها نشد یوقت حت چیه م،یبا هم درد و دل کن یوقت نختست چیچند ماه ه نیتو تموم ا-

با  دیدو تا دوست با يدیهمه وقت فهم نیشده که بعد از ا یچ ؟يدوستت افتاد نیا ادیهمه وقت به  نیبعد از ا

 هم درد و دل کنن؟ 

 :دیگویو م ندازدیم نییسرش را پا مارال

هم دارم، فراموش کردم ما چقدر  ییها فهیهام شدم که فراموش کردم وظ یمن متاسفم، اونقدر غرق روزمرگ-

جبران  خوامیم یعنی کنم،یجبران م یمن رو ببخش، ول ،یمنو ببخش که غافل بودم آرت م،یبود یمیبا هم صم

 ...کنم

 :میگویبغض م با

ندارم که قرار باشه  یمن اصال مشکل ه؟یچ یدونیاصال ممن که حالم خوبه،  ؟یجبران کن يخوایرو م یچ-

 نیرو بهتر از ا یمگه تو تا حاال آرت م،یمن خوبم، عال ن؟،ینفر درد و دل کنم، مشکال از من فرار هیبخاطرش با 

مو  ندهیآ کنمیدارم تالش م ستادم،یخودم ا يسر کار، رو پا رمیمن دارم م کنم،یکه باور نم يدینگو د ؟يدیهم د

که فراموش کنم، نه  کنمیتالشم رو م يدارم همه  اره،ینتونه منو از پا در ب یمشکل چیکه ه کنمیم یبسازم، سع

االنم رو  یواقع ریو غ یآرامش هرچند پوشال روزمید یگذشتم رو، که به همون زندگ یعشقم رو، نه زندگ

 یعنیخواسته هات  يدل کندن از همه مارال،  یفهمیرو فراموش کنم، م رزوهامآ کنمیم یدارم سع ونم،یمد

رو که دلم  يزیرو فراموش کنم، من دارم همه چ میزندگ لیقلبم رو فراموش کنم، دل کنمیم یمن دارم سع ؟یچ

 کنم،یفراموش م خواستیم

 رمیس یروزا چقدر از زندگ نیتو ا یدونینم

 نکهیاز ا رمیمیم دارم

 رمیمیو نم یرفت تو

 ...من عاشق يبرا ادهیز متشیق نیو ا زمیبر رونیتموم عاشقانه هام رو از پنجره ب کنمیم یمنسع

 فتمیِ تو م ادیروزا چقدر  نیتو ا یدونینم

 ِ کینزد امیِ دن ته

 بهت گفتم یکن ک نگاه
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هر کار هم کنم  دونمیم یاماخودم بهتر از هر کس نم،یخودمو به خواب بزنم، که نفهمم، که نب کنمیم یسع دارم

 ...شکنجه یعنی نیچشماشم، و ا داریب دارم،یخواب هم ب يتو یحت دارم،یبازم ب

 یامیکه قد ِ دن ییتو! تو؟ یبرم ب دیبا کجا

 نمیبیرو م ییهرجا که

 یِ چشمام شیپ نمینب

من که دوسش دارم، من که عاشقشم، پس  گم،یتموم داشتن ها، و با خودم م الیخیب شم،یم الیخیب یگاه

 ...با اون نه، با عشم ،عشق بکنم تونمیم

 شبم با بغض دم سازه ایدن نیِ ا يهرجا برم

 هست يزیچ هیهرجا  آخه

 ِ تو بندازه ادی منو

چشام تار  یگاه کنمیکه حس م ییتا جا زم،یریاشک م ره،یگیام م هیگر شم،یشب ها، هروقت تنها م يتو مدام

ندارم که اونو  نویدل ا یحت نمیبیو م امیاونه، اما به خودم م رهیخب همش تقص گمیبعدش با خودم م نه،یبیم

 عشق مگه نه مارال؟ یعنی نیهام بدونم، ا ياریمقصر بد ب

 رمیمیدرد م نیاز ا یبرزخ ک نیتو ا دونمینم

 شب کیچرا  دونمینم

 رمیگینم یفراموش

 کنه،یم شانتیپر شیآرامت کند بعد از آن با بنده ها شتریهرچقدر خدا خودش ب دمیفهم دیجد زیچ کی امروز

کردم فراموش کنم به مسخره  یرو که سع يزیاون چ يهمه  نمیبیو م امیلحظه به خودم م هی هیچ یدونیآخه م

 ...من عذابه، عذاب يبرا يآور ادیو  شهیم يآور ادیشکل ممکن بهم  نیتر

 یش ایقراره تازه رو یبکش وقت نجایا منو

 ایدن.تا آخر ِ اگه

 یِ تو دلم باش قرار

 یداشتم به خط کش روزیمثال د ندازه،یم ادشیممکن منو  يزایچ نیمسخره تر ییهوی یمسخره است ول یلیخ

 یو کل میها رد شد یخط کش نیاز هم یکیبار با هم از رو  هیاومد  ادمی هویکه  کردمینگاه م ادهیعابر پ يها
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داشت، بعد  ایمثل همون که برد دمید نیماش هی شیچند روز پ ایفکرام،  ي هیسر آغاز بق شهیم نیو ا میدیخند

 ...خاطره هام باهاش افتادم و دوباره هم فکرام شروع شد ادی

 یامیکه قد ِ دن ییتو! تو؟ یبرم ب دیبا کجا

 نمیبیرو م ییهرجا که

 یِ چشمام شیپ نمینب

که جزو  زیهرچ ای ،یقال هیلب تاب،  هیقلم،  هیبه حرف،  ن،یاخم دلنش هی نم،یبیلبخند خوشکل م یوقت مثال

همه  نیا دیام آخه چرا با ياز خاطراتم، از خودم کفر یکیو  ندازهیم ایبرد ادیمنو  گهیدور و برم باشه د اءیاش

 دونستم،یطور بشه؟ نم نیقراره ا يروز هی دونستمیواسه ثبت خاطره هام؟ واقعا چرا؟ مگه من م کردنیدقت م

 چرا؟ کنم؟یرو فراموش نم زیچ چیپس چرا ه دونستم،یبخدا نم

 شبم با بغض دم سازه ایدن نیِ ا يهرجا برم

 هست يزیچ هیهرجا  آخه

 ِ تو بندازه ادی منو

رو که منو بهش وصل کرده، اما  ییها ریترك کنم او زنج خوامیزود فراموش کنم، م خوامیخوام بد باشم، م یم

خودم هم باورم نشد چه برسه به تو،  نم،یبیسش رو که رو صحفه است مو عک کنمیلب تابم رو روشن م ییهوی

 ادیببرم دوباره به  ادمیاز  خواستمیرو که م ییزایچ يوقفه بهش زل زدم و همه  یدو ساعت تمام ب شهیباورت م

 اوردم؟

رو با افکارم و  تیاما خدا واقع ا،یفکر برد یبدون حت يروز هی ده،یروز جد هیامروز  گهید گمیروز با خودم م هر

همه  یهست که بتون ییجا یعنی گمیتو سرم، مارال بارها با خودم م کوبهیپتک م هیحادثه ها و خاطرات مثل 

 ییخسته ام، از دو رو نمیبیکنم م یکه م رفک...ستین...بجز فکرت و احساسات؟ هست؟ يرو با خودت ببر زتیچ

لحظه  هیتو  دنیشروع به پر المیمکان و خ هیجا و تو  هیخسته ام، باور کن خسته شدم از بس نشستم  ریو تزو

 نویهم ا ایمتنفر بودم، برد يموشک باز میهم از قا یاما من از همون بچگ دونمیرو کرد، تو رو نم گید ي

هستم ودلخوشم و خودش  الشیمدام و هر لحظه با خ نهیواسه هم کنه،یم تمیداره اذ نهیواسه هم دونست،یم

 ...نهیمگه نه؟ واسه هم ست؟ین

که منو  هیهمون قایوقت مارال وان دق چیگردن، ه یوقت بر نم چیباشه، روزها و لحظه ها ه ادتیکه  گمیم بهت

 يمرد زن دار فکر کنه؟ اما تو که جا هیبه  تونهیچطور م ه؟یچجور آدم گهید یآرت یبا خودت بگ دیشا ده،یآزار م
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بد رو پنهون  يها تیواقع شهیهم فکریبدل  نیا یفهمیوقت نم چیتو ه ،یستیتو که مثه من ن ،یستیمن ن

 يخودم رو تو يایباد زن داره، من هنوزم همون برد ادمیفکر کنم و بعد  ایمن تا حاال نشده که به برد کنه،یم

 تونهیکه بهم گفته بود دوستم داره، که نم یهمون دم،یورزیکه با تموم وجودم بهش عشق م یهمون نم،یبیم المیخ

واز  پرستم،یرو م ایمن برد گه،ید امیبا خودم کنار ب دیبا یازم دور باشه، هنوز که هنوزه اعترافش برام سخته، ول

گذشته ام که تموم شدن  يبا غصه  گرده،یوقت برنم چیه گهیهم کامال آگاهم که اون که رفته د قتیحق نیا

مارال من حالم  ،فراموشش کنم تونمیکنم نم یهرچقدر هم سع دونمیم زم،ویریاشک م شهیتا هم کنمیم یزندگ

 خوامیمعجزه م کنم،یبرگشتنش فکر نم يمعجزه هم برا هیبه  یحت ست،یمال من ن ایکه برد دونمیم گهیخوبه، د

 گهید یکی ي ایو حاال برد شه،یمن نم ي ایهرگز برد گهیکه اون زن داره، اون د نمیبیم تمیچکار، با تموم خر

ندارم،  یازش سهم گهیاست، من د گهید یکیو لبخند هاش متعلق به  کنهینگاه م گهید یکیو صورت است، ت

وارد شدن به  يبرا یقبول کنم که با اجازه به کس خوامیمطمئنم، هرگز نم زیچ هیمن تموم شده، اما از  يدوره 

قبولش کنم  خوامینم گهیدرسته که د رسم،یهم دست بکشم، درسته که بهش نم الشیمجبور شم از خ میزندگ

 ره،یرو هم ازم بگ الشیخ یکس دمیو اجازه نم پرستمش،یهنوز هم عاشقانه م دارم،هنوز هم دوسش  یول

 ...زارمینم

 چیمن ترحم ه ،یکنیبهم ترحم م نمیبرگردم و بب خوادیدلم رو زدم، اما دلم نم يمارالف باهات حرف ها يدید

 ...طفا برو، بروپس ل کنم،یهرگز قبول نم خوام،یکس رو نم

 ... مارال دوستم بود، دوست زنم،یم يبسته شدن در لبخند يصدا با

 یزندگ سیکه آرم روندیم ییکه چه با عجله به جا کنمیکه اشک در چشمانم حلقه زده به آن ها نگاه م یحال در

اصرار کردم تا بمانند و  یلیمطمئن شدم، مگر من اصرار نکردم؟ خب چرا من خ گریاگر شک داشتم د کند،یم

آرسام  نکهیتا بعد از ا شه،ینه تا هم ،یبمون یتونیتو م"جمله شد کینروند و سهم من از تمام آن اصرار ها فقط 

از خودم مراقبت کنم که مثال آرسام را  توانمیمگر من نم میگویبا خودم م "خودمون شیپ يایازدواج کرد، بعد م

اگر بود آن  ست،کهیمهم ن یکس يوجودم برا د،یآ یبرنم یاز کس يشته اند، کارنگه دا نجایمراقبت از من ا يبرا

 ابایدن يهمه  یاما وقت کنم،یم یانصاف یب دیشدم، شا ینم دهیدر خانه بودند، من دزد مهه نکهیشب با وجود ا

است آزارم  یمدت زیچ کی یول شوم،یدارد چرا من سازگار باشم؟ من هم هرگز سازگار نم يمن سر ناسازگار

اصرار  وجودداشت که با  يشده مگر ارزش کمتر دایتازه پ سیمن ، وجود من، حضورم، از حضور آرم دهد،یم
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مادر و پدر  يناراحتم، دلم برا یفقط کم ستم،ین ریتوجه نکرد؟ البد هست، من دلگ یمداوم من باز هم کس يها

 ...خودم مهم باشد؟ نه نبود ياهد برامهم بود که بخو یکس ياما مگر دل من برا ن،یهم شود،یتنگ م

* * * 

مثال مراقبت از من گذاشته بودند  يرا که برا یآن آرسام یحت گرید کنم،یرا درك م یتازه است که معن انگار

از هم دور  یقط کم م،یهم ندار یمشکل م،یستیبا هم قهر ن رود،یو صبح زود هم م دیآ یآخر شب م نم،یبینم

 يها هم حدودا ساعت سه خانه ام، برا ظهرو  رومیصبح ها تنها به سر کار م شتر،یب یاندک دیاز کم شا م،یشده ا

 کالمیب يآهنگ ها زنم،یدر خانه قدم م خورم،یو م کنمیدرست کرده ام گرم م شبیرا که از د ییخودم غذا

 ندم،خیم سازندیکه م يمسخره تر يو به جک ها میگویمسخره م يبا خودم حرف ها یگاه دهم،یگوش م

آن را از من  یکه کس دهمیکنم، حت اجازه نم شیرها خواهدینم مدل گریام انس گرفته ام، د ییبا تنها گرید

دردسر، همدم من شده و هردم  یآژار است، ب یب مییتنها م،یکنیم یو با هم زندگ میبا هم دوست شده ا رد،یبگ

زده به سرم،  زد،یریهم با من اشک م دیو شا کندیبا من بغض م شود،یو خسته نم میگویم شیبرا میاز درد ها

 یچ يبرا دونمیام، امروز خوشحالم، نم یپر از آرامش هم راض یوانگید نیشدم، اما من به هم وونهید دونم،یم

بچگونه  هیان خشحال يام بزنم برا یتو ذوق دلم و بچگ خوامیو نم یهم مدونم برا چ دیاما به خوشحالم، شا

چشمام دوباره برق داره اما آخه  ستم،یا یم نهیآ يو رو به رو رمیآرم، م یخودم نم يه رواما ب دونم،یاش، آؤه م

چشمام گود  ریاما الغر شدم، ز شمیالغر تر شدم، قدم بنده، حدودا صدو هفتاد م یلیعوض شدم، خ نقدریچرا ا

از  گکشمیها شده، صورتم رو که دست م یرستانیشده، ابروهام مثل بچه دب ختهیبهم ر یلیافتاده، موهام خ

 نکهیآرسام هم بخاطر ا دیشا رم،یگیم یخودم افسردگ دنیبا د شم،یم یانخودم عصب یتوجه یو ب یحواس پرت

امروز فرق داره، اول به  یول دونه؟یچه م یکس کنه،یم يازم دور ستمیشدم و به فکر خودم ن ختهیقدر بهم ر نیا

به  کشمیبهتر شده، دست م یلیحالم خ کنمیحس م کنم،یو اون تو مشغول مخودم ر یو دو سات رومیحمام م

 یبه رنگ آب يو بلوز رمیگینم موهام رو م نه،یشیلب هام م ياز ته دل رو يلبخند کنم،یو اونو لمس م گردنبندم

سوخته،  يشال قهوه ا هیشلوار دم پا، و  هیو  يبه رنگ قهوه ا يساده ا يو بعدش هم پالتو پوشمیم یآسمون

ها نفس بهم  یکه تازگ رمیم یشگاهیآرا متبه س میمستق رم،یم رونیو از خونه ب دمیدوشم قرار م يرو رو فمیک

 يمقدار هیسرش تو الك خودشه، اما  ه،یدختر خوب شه،یم یمدت هیکرده بود، نفس همکارم شده،  یمعرف

 شم،یو داخل م رم،یم شگاهیند به طرف اون آراازدواج کنه، با لبخ يهم داره، نامزد داره و قرار به زود یطونیش

نشستم و بعد از  یصندل يبه طرفم اومد و بهم خوش آمد گفت، رفتم رو اشتسبزه رو د يکه چهره ا يدختر
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تو همون حالت  یساعت کییکنه اونم کارشو شروع کرد،  کاریبهش گفتم چ نکهیآماده شدنم اونم اومد، بعد از ا

دم تازه ید نهیکارم تموم شد و خودمو تو آ یموندم و بعدش بلند شدم و او شروع کرد به مرتب کردن موهام، وقت

بهتره برم  گمیو با خودم م امیم رونیب شگاهیروزا، از آرا نیتوجه بودم ا یکه چقدر نسبت به خودم ب دمیفهم

 دیمن که مدام خر يبرا نیو ا کردم،یاستفاده م میمیقد يس هانرفتم و مدام از لبا دیوقته که خر یلیخ د،یخر

که هرگز تصورش را  ییممکن ها ریهمان غ کهمدت هاست  میگیو با خود م کشمیم یعجب بود، آه کردمیم

مغازه ها را  يها نیتریو و زنمیام، تنها قدم م یبه زندگ کیاست که ممکن شده اند و نزد یمدت کردمیهم نم

جفت دست  کیدیبا میگویو با خود م گذارمیم میپالتو بیسرد است در ج شهیآن دستم را که هم کنم،ینگاه م

جفت شده را، آن قدم  يرا، آن دست ها ییدوتا يآن لبخند ها نمینگاه نکنم و نب کنمیم یکش هم بخرم، سع

 . کنم دیخر خواهمیم دیایم ادمیاما  ندازمیم نییرا که پر از عشق هستند، سرم را پا ییزدن ها

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

انگار مرده ام، مگر آدم  نم،یبیخودم را م يمغازه ا نیتریسخت شده،در و نقدریکردن هم ا دیاست که خر بیعج 

نون  شود،ینمرده ام مرده م میرینون را که بگ نیدارد، تنها تفاوتش در نون است، ا یمرده با آدم نمرده چه فرق

 یامروز هوس خوشحال بیمتحرك که عج يمرده  نیبه ا ست؟یچ هیبود که از من گرفته شده، نون بق ایمن برد

 يها هیو آن سا کنمیها نگاه م نیتریو دوباره به و زنمیبه خودم م يپوزخند کنم،یکرده بود نگاه م یالیخیو ب

 يروزها نیامروز را از غصه ها رها شوم، که فراموش کنم که ا کی خواهدیم کنم،دلمیخوشبخت را فراموش م

گوشه از  نینه؟ که اگر دارد در کدام ایدارد  ادیچال کنم، فراموش کنم خدا من ا به  دیکجا با ام را یپر دلتنگ

و  زنمیم دنیاست بگردم، امروز خود را به نفهم یبه دنبال آن اندك مهربان که سهم هر آدم دیبا شیایدن

که  م،ینشو دیناام يکه ما از باز گفتندیرا م نیسر شکستنک دارد، ا يباز گفتندیم میبچه بود دیایم ادمی خندم،یم

داشتند  ودکانهبود؟ خب معلوم است که نبود، آن موقع ها ک یمهم زیسر شکستن ساده چ کیمگر  م،یادامه ده

دل شکستنک  یواقع يباز م،یگویامروز با خود مدام م ،یبزرگ و واقع زندگ يباز يآماده  کردند،یآماده مان م

 میها هنوز هم سر پا هست یو امروز بخاطر همان آمادگ میمان اول آماده بودچه بد است که از ه نیهم دارد و ا

 يبجز شاد زیچ چیه يکه باز گفتندیو مدام به من م کردندیکاش هرگز من را آماده نم يا م،یکشیو نفس م

 یزندگ يجد يباز نیا انیهم ندارد، آن وقت حاال، در م یکیتار يو نقطه  نیریخوب است و ش يندارد، که باز
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 نیفقط من ا نکهیاز ترس ا دیسکته کنم، شا دیشا رم،یشکه شوم و بعد بم یکه دلم شکست از آن شکستگ

 ایدن يها یندارد و تمام بدبخت یدرد مشترک چیکس با من ه چیکه ه نیام دق کنم، از ا دهاتفاق ها را تجربه کر

 قیکه ناخواسته مارا عا یبچگ يرس هاد نیدفعه تمام کنم، امان از ا کیمال من است، ذره ذره که نه، 

 ...امان...کردندیناخواسته مارا آماده م کردند،یم

آن پالتو را  میگویو به فروشنده م شومیوارد مغازه م زدیکه مدام به من چشمک م یکرم رنگ يپالتو دنید با

آن را  يکودکانه ا یبا خوشحال د،یایحتما به من م کنمیچرا فکر م دانمینم ک،یساده است و ش شیپالتو اورد،یب

هم  دیبوت سف میجفت ن کی عیبعدش سر خرم،یاز خوب بودن آن مطمئن شدم آن را م یو وقت کنمیپرو م

وارد خانه که  رم،یگیم شیراه خانه را در پ افتمی نانیاطم نمیها دیاز خر یو وقت ،یپنج سانت ییبا پاشنه ها خرمیم

و آن را روشن  رومیم يساکت و سرد، به راغ بخار شوم،یرو به رو م یشگیهم يدوباره با همان صحنه  شومیم

 دهیخر رونیرا که از ب ییتزایخودم پ يبرا کنمیرا عوض م میلباس ها نکهیگرم شود، بعد از ا یتا خانه کم کنمیم

 خورم،یرا م میتزایپ کنم،یخنده دار نگاه م پیرا روشن کرده ام و به آن کل ونیزیکه تلو یو در حال کنمیبودم باز م

است از فرط  يادیمدت ز هک فهممیم کشمیکه م يا ازهیبا خم دهد،یعدد نه را نشان م کنمیساعت را که نگاه م

و به  دمیم یعادت شده بود، به خودم فحش میبرا بایتقر نیو ا رومیمثل مرغ سر شب به رخت خواب م يکاریب

به  شیدلم هوس آن گوشه را بکند، به جا ترسمیچون م کنم،یاتاق هم نگاه نم يبه آن گوشه  یحت روم،یاتاقم م

 نیا میها دیبودند، مدت ها بود از خر یعال گذرانم،یاز نظر م دمبو دهیرا که خر ییو لباس ها رومیطرف کمد م

امشب  خوابم،یو م کنم،یشش کوك م يو سات را رو رومیبه تختم م شودینبودم،ساعت ده که م یقدر راض

 ...شاد نباشم نگونهیممکن است فردا شب ا نکهیاز ا ردیگیهم داشتم، دلم م یراحتخوشحال بودم و خواب 

و از  کنمیرا شانه م میو موها رومیام م نهیو مسواك به طرف آ ییبعد از دست شو شومیم داریکه از خواب ب صبح

 شتریرا دوست ندارم، ب ادیز شیآرا زنم،یو با به آن کرم م رومیبعد به سراغ صورتم م کنم،یباال سفت جمع م

لباس  نکهیبعد از ا کنم،یقناعت م ملیرژ گونه و رژ و بعد هم ر یکنم، پس به زدن کم شیمحو آرا دیایخوشم م

و  خورمیشر م وانیل کیو  رومیم رونیکرم رنگم را هم سر کردم از اتاقم ب يو مقنعه  دم،یرا پوش دمیجد يها

هم دور برسم مگر  یها به سر کر بروم اگر ک یروز با اتوبوس و تاسام خواهدیدلم م شوم،یسپس از خانه خارج م

 یبرف يدانه  برمیهوا لذت م يکه از سرما یو در حال زنمیها قدم م ابانیبا فراغ خاطر در خ...یچیه شود؟یچه م

هستم،  یمن عال شود،یم شتریام ب یزود برف زد، خوشحال یلیامسال خ شود،یباورم نم ند،ینشیصورتم م يرو

و به  شومیآمد سوارش م نکهیبعد از ا د،یایب شومیو منتظر م رومیاتوبوس م ستگاهیآهسته به ا يبا قدم ها ،یعال
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و  رومیبه طرف آسانسور م عیو سر روم،یمشوم با جله به داخل م ادهیدر شرکت پ یوقت روم،یطرف شرکت م

 کنمیموقع حس م نیو چشمنم را مبندم و هم نمکیآمد خودم را به داخلش پرتاب م یوقت دهم،یدکمه را فشار م

داشت،  یخوب يچهره  نم،یبیم میرا رو به رو يمرد و کنمیهم باجله داخل شد، چشمانم را باز م گریکس د

 ي لهیکه به م یروشن، در حال یبه رنگ کم ییو موها ک،یبار يلب ها ،یعقاب بایتقر ینیب ،يقهوه ا یچشمان

 :دیگویو م ندازدیبه من م ینگاه میداده بود ن هیآسانسور تک

 م؟یدیرو د گهیما قبال همد-

 :میگویم یتفاوتیب با

 .نه

 يبعد از لحظه ا ندازد،یم نییو بعد سرش را پا کندیبه چهره ام نگاه م کندیدارد فکر م دهدیکه نشان م یاخم با

 : دیگویو م اوردیناکهان سرش را باال م

 اومد ادمی-

را  شیآور ادی نیو بلند ا يدفعه ا کیچون  اورم،یحرفش سرم را باال م نیکه در فکر خودم بودم ناگهان با ا من

 :قلبم قرار دادم، و آرام گفتم يشکه شدم و دستم را رو یبه بان آورده بود کم

 نیبعد از گفتن ا...ستادیقلبم ا يوا د،یقدر خوشحال شد نیاومده که ا ادتونی یچه خبره؟ حاال انگار چ يوا يا-

 يبا پسر دهدیم یکال حواس پرت شده ام، چه معن زنم،یو لبم را گاز م دهمیدهانم قرار م يحرف دستم را رو

 ریو ز دهمیو سرم را به چپ و راست تکان م شومیم يحرف زد؟ از دست خودم کفر یقدر خودمان نیا بهیغر

حواسش را پرت کنم  خواهمیدارد خنده اش را قورت دهد، و مثال م یسع بایکه تقر ندازمیبه او م ینگاه یچشم

 :میگویو م

 حرکت دادم و منتظر به او نگاه کردم نییاومد؟ و سرم را به پال و پا ادتونی یخـــب حاال چ-

 :زد و گفت يخنده ا تک

 ...شرکت خودمون ياز مهندس ها د،یهست يشما خانم مولو-

 :میگویم یتعج با

 خودتون؟-

 :دیگویم

 .محمد هستم کیمن شر م،یدوبار روبه رو شده بود یکیما با هم  ،يدیبابا انگار واقعا تا حاال منو ند يا-
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 :میگویم گنگ

 محمد؟-

 :دیگویو م کندیرا گاد م چشمانش

 ؟یدونیشرکتتون رو هم نم سییاسم ر یکه حت نگو

 ام کردم يدر درست کردن خراب کار یسع دمویبه دندان گز لب

شرکتشون  سییآدم اسم ر شهییحرفو زدم، وگرنه مگه م نیا نیشکه شدم واسه هم کمی هیچ دیدونیآهان، نه م-

و از  زنمیم ينداشتت، لبخند مسخره ا يارواح عمه  یدونیآره م...دیگیرو م یک دونمیرو ندونه؟ نه بابا، من م

شرکتمون نگاه هم  سییر کیشر نیا ي رهبه چه کنمینم یسع یحت روم،یم رونیبود ب ستادهیآسانسور که حاال ا

 دیاتاق من چسب روم،یو به طرف اتاقم م میگویم يبا اجازه ا کیو رو به اون شر شمیوارد شرکت م عیکنم، سر

و با  رمیمگ نییسرم را پا شنوم،یآن دو تا را خوب م يقهقه ها يصدا نیشرکت و بخاطر هم سییبه اتاق ر

 ...ردیگیخودم خنده ام م یحواس پرت نیاز ا یول...زدن گندامروز شروع کردم به  میگویخودم م

تعجب  مینفس رفتم، نفس مدام از لبخند ها شیزود انجام دادم و پ یلیرا خ میبودم، کارها يپر انرژ يادیز امروز

و از خاطرات  کردمیو با او صحبت م کردم،یرا گشاد تر م میو من هم لبخند ها کرد،یو گنگ نگاهم م کردیم

 بوده باشم طونیش نقدریکه من ا شدینفس باورش نم گفتم،یم یبچگ

نجمه وحشتناك تپل  نیداشتم امش نجمه بود، آقا ا یدوست هی م،یبود یوقت درتان ادمهیبهت نگفتم،  نویا يوا-

رو اورده بود رفتم شلوارشو برداشتم و پرش  شیو اون لباس ورزش م،یروز که ورزش داشت هیمنم  ،یبود و خجالت

دوتا از بچه ها  یکی یبرداشتم و با همدست اروشلو نیآقا ا ومد،یکردم، آخه اون موقع هم مثله االن برف مبرف 

بچه ها هاجو واج داشتن به  م،یرفت رونیبستم به پنکه، بعد که بچه ها به کالس اومدن با اشاره به اون دو تا ما ب

 هیرو سر بق يطور نیافتاد، برف بود که هم برق و زدم و پنکه راه دیکه من کل کردنیشلوار نجمه نگاه م

 داشتیچنان متعجب شده بود که چشم از شلوارش ر نم منجمه ه خت،یریم

 :دیگویم نفس

 شد؟ یخب بعدش چ يوا-

 ...خواستن اشمیهفته از مدرسه اخراج کردن و اول هینجمه رو  گهید یچیه-

 غصه خورده نه؟ یالبد کل ؟یکارو بک نیچطور دلت اومد باهاش ا ،يبدجنس بود یلیخ سیآرتم يوا-
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حرف  نیو بعد از ا...گرفت از اون زمان به بعد از حق خودش دفاع کنه ادیعوضش  کردیم هیآره همش گر-

 ...گفتم رینجمه را به خ ادیزدم و  يدوباره لبخند

نگاه کردم  اومد، با شک به نفس یاهم اهم کس يکه صدا میدیخندیو م میزدیبا هم حرف م میطور داشت نیهم

 :و گفتم

 :و گفت دینفس خند م؟یزنیحرف م میدار ییتو دست شو میاومد ستینکنه حواسمون ن نمیبب-

که  دمیمهندس را د يرو به رو چهره  يحرف از پنجره  نیهات و متعاقب ا هیفرض نیخاك تو سرت نکنم با ا-

 :خیتوب يو دهان باز کرد برا کرد،یبا اخم نگاه م نهیدست به س

 ...نیکار خالف قوان نیو ا ستیدعوت کردن دوستانتون ن يمحل کار جا یمیخانم کر-

 :با تته پته حرف بزند که من برگشتم و گفتم خواستیبود م ستادهیکه حاال ا نفس

با خانم  امیو بعدش گفتم ب میما کارامون رو انجام داد هیچ دیدونیم خوام،آخهیمهندس من معذرت م يوا يا

 ...حرف بزنم کمی یمیکر

 :ه حرف آمد کردیگشاد شده داشت نگاهم م یه با چشمان مهندس

 نیو بعد از ا...اتاقم دیاریب نیکرد لیرو که تکم ییاون پرونده ها عایلطفا سر د،یبله، من متوجه نشدم شما هست-

 سییه طرف دفتر رعد از برداشتن اون پوشه ها ب روم،یو به اتاقم م شومیاز نفس جدا م رود،یو م گرددیحرف برم

به  حیو پوشه ها را همراه با توض کنمیدوباره سالم م شوم،یکه گفت وارد م يدییو بعد از بفرما زنمیو در م رومیم

کردم و  یرفتن شدم، از نفس خداحافظ يدستش دادم و از اتاق خارج شدم، ساعت سه شده بود و من هم آماده 

خواستم  زد،یپوش شده بودند و پرنده پر نم دیها تماما سف ابانیرفتم، خ رونیبدون اطالع از وضع موجود به ب

هوا  يچه کنم که سرد یول بایبرف خوب است و ز شد،یرد نم یهم آن حوال يتاکس ا چیاما ه رمیبگ یتاکس

و متعاقب  یبوق يبگردم، با صدا یحواس به دنبال تاکس یبا شددت به هم بخورند، و ب میباعث شد دندان ها

 مرد که من را صدا کرد به عقب برگشتم، يآن صدا

 ...يخانم مولو-

 :و گفت کرد،یکه با لبخند نگاهم م دمیشرکت مان را د سییر کیتجب همان شر با

 ...رسونمتونیم ییخانم موال دیسوار ش دییبفرما-

 :قبول نکرده باشم گفتم عیسر نکهیا يبرا

 :گفت...رمیخودم م شمینه مزاحم نم-
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 ...هوا نیتو ا ادینم رتونیگ نیماش دیسور ش دییبفرما-

که  ینیباز کرد، آرام سوار شدم و او در ح میدر جلو را برا دمیرفتم که د نشیهم بدون تعارف به طرف ماش من

 ...و من هم به او آدرس را دادم رومیپرسد که کجا م کردیحرکت م

 :نام آرسام با لبخند جواب مدهم دنیو با د کنمیم بمیدست در ج م،یایبه خودم م لمیموبا يصدا با

 :دیگویو م چدیپیم یآرامش در گوش يصدا...سالم ام،یالو آر-

 االن؟ ییحالت چطوره؟ کجا يسالم خواهر-

 ...رسوننیمنو م نشونیدارن با ماش دنیاز همکارا زحمت کش یکیتو راه خونه ام،  ،یخوبم مرس-

 :دیگویکنجکاو م آرسام

 از همکارا؟  یکیکدوم -

 ...گمیخونه بهت م امیاالن م الیخیحرفاست؟ ب نیآرسام االن وقت ا يوا میگویم

که توقع دارم به من تبرك  کنمیفکر م نیمن به ا کند،یرا قطع م یگوش یو بعد از خداحافظ گودیم يا باشه

با ...یکه خوشحال یمهم خودت کار؟یچ يخوایم کیتبر سیآرتم الیخیب میگویینه؟ بعد م ایتودم  يبا ندیبگو

 :میگویشوم م ادهینکه پیقبل از  دم،یکه رس نمیبیو م گردمیه سمتش برم کیهمکار و شر يآقا يصدا

 :دیگویبا لبخند م...دونمیمن هنوز اسم شما رو نم ید،ولیمنو رسوند دیدیمن واقعا ممنونم که زحمت کش-

من هم دستم را در دستش  رد،یگیو دستش را به طرفم م...با شما خوش وقتم ییهستم، از آشنا یحسام کمال-

 :میگویو م دهمیقرار م

 کنم،یم یاز او خداحافظ شومیم ادهیپ نیهستم، منم خوشوقتم، بعد از ماش ییموال سیآرتم د،یشناسیمنم که م-

 نه؟ ایاو رفته  نمیبب گردمیبر نم گریو د رومیبه سمت خانه م

 کی غیج يبا صدا بود،یخانه م دیمن،اما به نظرم آرسام با ییخانه و تنها یکیو باز هم تار کنمیدر را باز م دیکل با

 ...گردمینفر و متعاقب آن باز شدن چراغ ها به عقب برم

 :میگویوم کنمیلبخند به او نگاه م با

 :دیگویمبزند و م يآرسام لبخند... من اصال توقع نداشتم آرسام، واقعا ممنون-

 ...کارها رو مارال کرد شتریالبته ب گرفتم،یمن که هر سال واسه تولدت جشن م ،یتوقع نداشت یچ یعنی-

 کند،یرا با شوق نگاه م سیمادر اشک در چشمانش جمع شده و من و آرم ردم،یگیو به سمت همه برم خندمیم

ب  هستند، نجایا ریو ام سیحاال شکه نشده بودم، آرم يوقت به اندازه  چیمن ه می.اگر بگ میگویدروغ نم
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 نیکنند و ا ریاند تا مرا غافلگ دههمه راه آم نیهمراه پدر و مادرم، مارال هم هست، و آرسام، معلوم است که ا

 ...سیبه اندازه آرم دیآن ها مهم هستم، شا يمن هنوز هم برا عنی

شب به  سیآرم پرسد،یدوباره از من نم سیبود اگر آرم یبود، عال یامروز و امشب عال زدمیکه حدس م همانطور

 :دیمنظور فکر کنم، پرس یاتاقم آمد و ب

 :و من لبخند زدو و گفتم ؟یکنیم ینه؟ حس خوشخت ایشده  یرنگ اتیدن س؟یحالت خوبه آرتم-

کس  چیکنم که ه يکار خواهدیچرا دلم م دانمینم...نگران نباش ،یخوبه، عال یمعلومه که هست، همه چ-

 نیا. وقت به کام من نبوده چیه ایاست که دن نیا میراستش را بگو ست،یطور ن نیدر اصل ا ینگرانم نباشد، ول

داند چند  ینم.  زنمیلبخند م انهیموز امامن .لجم را در آورد  خواهدیم. با من گذاردیم يناسازگار يبنا یروزها ه

دوست  يآن سبز ها د،یایب ادمی تیکنم رنگ چشم ها یم یسع.ارزش شده  یب میبرا ایست که تمام دن یوقت

که  یهمان م،یخود واقع يدلم تنگ شده برا دم،یرس یتفاوت یو امروز به مرز ب...بود میایتمام دن يروز یداشتن

 يو صبح هم روز رسانمیبه صبح م یو تمام نشدن چیدر پ چیافکار پ نیرا با هم شب...بودم ایقبل از آمدن برد

 ...کنندیقبل م يشکه تر از لحظه که هر دم من را  یغافل از اتفاقات کنم،یرا آغاز م گرید

 ؟يدیرو شن دیخبر جد سیآرتم

 :میگویو م کنمیخوشحال نفس نگاه م يتعجب به چهره  با

 :دیگویم ؟ينه چه خبر-

 چه خبره؟ نیبب رونیب ایب یشینقشه هاست، بابا خسته نم نیاز بس سرت تو ا ؟يدیاوه چطور هنوز نشن-

 :میگویم یحوصلگیب با

 :دیگویاز سر ذوق م يخب حاال مگه چه خبره؟ با لبخند-

از  یکیاالنم قراره  م،یدیقرار داد به توافق رس يمهندس رفته بود برا شیکه چند وقت پ یبا اون شرکت خارج-

 ...ادیب میکه قراره بساز يدیجد يطرح شهرك تجار يمهندس هاشون برا نیبهتر

 : میگویو م ندازمیرا باال م میابروها

 ...رسهیم ییشرکت هم بالخره داره به جاها نیا ه،یعال یلیخ نیا-

 :دهدیبا ذوق ادامه م نفس

ذوق دارم  یلیمن خ سیآرتم يوا میمهندس باش يجشن رو مهمون خونه  هیاتفاق  نیتازه قراره به افتخار ا-

 ...هیبدونم خونه اش چه شکل
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 تو رو دعوت کرده؟ یحاال ک-

 ...برن یشرکت قرار به اون مهمون يکل مهندس ها دوننیم بایهمه تقر یکه نه ول دعوت

 :میگویو م ندازمیشانه باال م یتفاوتیب با

 ...امیمن که نم-

  ؟یدست بکش یفرصت نیهمچ هیاز  يخوایچجور م برمت،یخودم م ،يایب دیبا ؟یآرت يشد وونهید-

 :میگویو م خندمیمصمم نفس م يچهره  به

 ...خب حاال-

* * * * 

 ؟يخوایم یچ نمید بگو بب ،ياه مارال خسته ام کرد _

 :دیگویو م ندازدیمرتب و آراسته ام م ينگاه به چهره  مارال

 ...ستیکه ن یمهم زیبزار بعدا بگم، چ یخب آرت-

 شده؟ یچ نمید بگو بب ،يایب نجایتا ا یداشتینبود برنم یمهم زیاگه چ-

خوشحاله و  یلیخاله گفت که خ هویخاله، بعد اونجا  يرفتم خونه  روزید یعنی روز،یخب من د...راستش من-

 ...اومده ایشده بعدش گفت که برد یبهش گفتم چ نا،یا

 :میگویو م کنمیمارال نگاه م يو به چهره  فتمیم یصندل يهمان جا رو میمستق

 :دیگویمارال؟ م یمطمئن-

که  شنومینفس را م يپشت خط صدا دارمویرمآن را ب عیو سر شومیام هول م یگوش يبا صدا...آره مطمئنم-

رو به  پوشمیرا م میکه مانتو یو در حال خورمیتکان م یصندل يخراب از رو یبا حال...دیکه رس نییپا میایدبیگویم

 :میگویمارال م

و از در  کنمیمتعجب مارال نگاه نم يبرم مارال و به چهره  دیچشم خاله ات روشن، من با ،یخب به سالمت-

آمده؟ عاجزانه به  ایبه من چه برد زنم،یو من قاطعانه پسش م دیایم میاشک در چشم ها زنم،ین م رویخانه ب

 يمرا چه به شوهر مردم؟با صدا زنمیم بیبه من ربط دارد و بعد به خودم نه یاز هرکس شتریکه ب میگویخودم م

و آهسته دامنم  کنمیفس، در را باز من نیبه سمت ماش کنمیو قدم هام را تند م گردانمیکه آمد سرم را برم یبوق

 يها یزبان نیریو در مقابل ش اورمیمسخره بر لب م يو لبخند نشنمیجلو م یصندل يو رو زنمیباال م یرا کم

و به همراه مارال به درون خانه  شومیم ادهیدر واقع خرابتر از خراب از ماشن پ البا ح...کنمینفس فقط سکوت م
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 نیا کرد،یم کاشینکرد که ا ریذهنم را درگ يخودیتجمالت ب نیکدام از ا چیه م،یرویشکوهمند مهندس م ي

زن دار در  مرداز فکر آن  يلحظه ا خواستمیمن فقط م لرزاند،یم کاشیآشکار خانه دلم را نلرزاند که ا تیاشراف

 تپدینم من يقلبش برا گرید یتاسف هست ول تیبود و حاال هم با نها میتمام زندگ يآن مرد که روز م،یایب

و به سالن رفتم،  دمیرا پوش میبا نفس لباس ها د؟یتپپیکه قبال هم م یدانیاز کجا م میگویبه خودم م رحمانهیب

کردن را  يانگار رو صحنه هستم و نقش باز کنم،یم ينقش باز نگونهیا بهیجمع غر نیچرا دارم جلو ا دانمینم

بخاطر  میگویم کیو بعد از سالم کردن به اوتبر میرویبا لبخند به طرف مهندس م دانم،یخود م یحتم ي فهیوظ

گوشه  يها یاز صندل یکی يرو یو من بعد از اندك زمان میرویهمکاران م ي هیبا نفس به کنار بق ،يروزیپ نیا

و قطرات  کنم،یرعد و برق به پنجره نگاه م يفکر کنم، از فکر کردن خسته ام، با صدا خواستمیمن نم،ینشیم

 کیو همان شر گردمیآشنا به سمتش بر م يفرد يبا صدا کارد،یمداوم آن ها لبخند را بر لبم م زشیباران و ر

 ...فکر کنم دیبا دانمینامش چه بود؟ نم نم،یبیشرکت را م سییر

 ...خانم سیآرتم دیخلوت کرد-

 ادمیو من فقط  دانستیاسمم را هم م یاو حت دانمیفقط م دانمیرا هم نم کردیم تیمیاحساس صم نقدریا یک از

 ...است کیبود او شر

 :دیگویو م دهدیحرفم را ادامه م...کردمیرو تماشا م رونیداشتم ب ادیبارون م دمید هویآره -

با ...کرد دایپ شهیجا نم چیبارون هست رو ه يصدا يکه تو یآرامش ده،یم یبه من حس خوب شهیبارون هم-

بار هم مطمئنا من  نیآمد که ا شیباز هم صدا شوم،یم رهیو دوباره به باران خ کنمیم دییحرکت سر حرفش را تا

 مخاطب بودم

 ...نداره ایاز خارج یاشم دسته کم افهیق یول هیرانیکه ا گفتیاومد، محمد م هیاون شرکت خارج ي ندهینما-

را از نفس  کیشر نیم انا دینگاه کردم و با خود گفتم با کردینگاه م کیکه چشمان شر ییبه آنجا يکنجکاو ب

فرو رفته بودم که  نیریش ییایانگار در رو کردم،یباور نم دمیدیرا که م يزیچرا اما چ دانستمیبپرسم، نم

آهسته آهسته ته  نکهیبهتر ا ای شومگم  بایز یدوست داشتم در آن حجم رنگ م،یایب رونیاز آن ب خواستمینم

و  یرا ادامه ده یو زندگ يتا گرم شو یبسوزان کیبه  کیرا  تیروز تمام آرزوها کیبکشم،چه سخت است که 

 دیوقت نفهم چیفروش، او ه تیدخترك کبر چارهیب ،يو تمام شد يدیکه ته کش ینیتمام بب یرحمیبا ب هویبعد 

سوزانده بودم  شودیم یکه مدت میاز آرزوها یکی کنمیو فکر م دمیمن فهم یزنده اند، ول شانیآدم ها با آرزوها

آنگونه که  زیچ چیکه ه دیبه رخم کش رحمانهیآرزو دست برداشته بودم و سرنوشت چه ب نیبرآورده شده، من از ا
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نشناخت، او  و دیاورا ند شودیمگر م شناسم،یم یبود، من اورا بهتر از هرکس ایبرد ست،ین میکنیو فکر م میخواهیم

وجودم او را  يمن هم وجود ندارد، همه  گرید نمیبیم کنمیم تر است، بشتر که دقت کیاز من هم به من نزد

چه  دانستمیحرکاتبدنم هم کنترل نداشتم، من نم يرو یاست،من حت يو زجر آور صدایب ادیو چه فر زندیم ادیفر

آرام و بازهم انگار در  د،یکه مرا ند دمیستاده ام،فقط دیا ایبرد یقدم کیکه در  دمیفقط د کنم،یو چه م میگویم

 آمد رونیخلسه بودم که اسمش از دهانم ب

 ...ایبرد-

ترسناك باشد نه،  نکهیخورد و بعد به طرفم برگشت، آرام نگاهم کرد، نگاهش مرا ترساند، نه ا یکه تکان دمید

 :گاه کرد و گفتزجر آور ن يشخندیرا با ن میاز سر تا پا دم،یترسیبود که من از بودنشان م ییبلکه پر از حس ها

 د؟یمنو صدا کرد-

پر  ياز صدا یهم ناراحت نشدم، من حت کردینگاهم م تفاوتیآنطور ب نکهیلحن طلبکارش ناراحت نشدم، از ا از

فقط  دانستمیمن تا به حال نم ز،یچ کیمرا تا حر مرگ ناراحت کرد،  زیچ کیاز نفرتش هم ناراحت نشدم، فقط 

 بست،ینبودم که جمع م بهیمن با او غر ،يستادیکه چقدر عقب ا ،يبه تو بفهماند که چقدر دور تواندیم "د" کی

اشک بار که هنوز هم  یبا چشمان ست،ین گرید دانمیخودم هم م یبود، حت میگویبا خود م ياو شوهرم بود،آر

 میگویو م کنمینگاه م یدوست داشتن يبه آن سبز ها زنمیلجبازانه اشک ها را پس م

 رحمانهیو ب گرددیبود برم ستادهیو رو به مهندس که کنارش ا زندیم يپر تمسخر پوزخند...من فقط...من...نم-

 :دیگویم

 دختره هم جزو کارکنان شماست؟ نیمهندس نکنه ا نمیبب-

بدون  توانستمیکه بروم، اما من که نم کندیمردم اشاره م ایو با سر به من که از لحن برد کندیم یاخم مهندس

کمم بود، با  يآر ست،یسابق ن يایبرد گرید ایکم بود تا بفهمم که برد زیآم نیلحن توه نیدانستن بروم، انگار ا

 :میگویزار م یحال

  ؟یشناسینکنه نم...منم ؟یگیم یچ ایبرد-

 :دیگویو م گذراندیرا از نظر م میحقارت از سر تا پا ي دهیطرفم و با د گرددیبرم ایبرد

 ...با دختر مثل تو آشنا بوده باشم ادینم ادمیمن اصال-

باز هم روبه مهندس ...که انگار از مخاطب قرار دادن من انزجار داشت یرا با غلظت گفت و لحن "مثله تو "

 :دیگویو م کندیم
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از من  یتفاوتیو با ب... دختر ها رو ندارم نیمزاحم من نشه من اصال وقت ا دیبگ نیلطفا به ا یاصالن يآقا-

را نتوانستم کنترل کنم، حرف  میسالن رفت، با نگاهم دنبالش کردم و اشک ها گریفاصله گرفت و به طرف د

 ي بهیغر کیام، آن هم نه  بهیگرفتم، من غر دهیناد شهیکه هم یقتیحق ینیبود، به سنگ نیسنگ شیها

 يکراهت دارد،با صدا شیم برابردن اسمش ه یهستم که از آن به شدت منتنفر است و حت يا بهیغر ،یمعمول

 :دیگویکه م گردمیمهندس به طرفش برم

حرف از  نیو بعد از گفتن ا... دیایلطفا به خودتون ب ؟یچ یعنیرفتار ها  نیخانم؟ ا دیکنیم کاریمعلومه چ چیه-

دوخته،  نیکه با اخم نگاهش را به زم نمیبیر م کیو شر گردمیرفت، به عقب برم ایمن فاصله گرفو به طف برد

 کنمیحس م کند،ینگاه م نیو به زم کندیم خمفکر کند ا خواهدیکه هرگاه م دمیکم هم فهم يها دارید نیدر هم

و با دو از آن عمارت خارج  پوشمیو آن ها را م رومیم میخودم را کنترل کنم، به طرف لباس ها توانمینم گرید

اصال  ستم،یو اصال هم متوجه حالم ن دومیقط مبروم؟ ف خواهمیوقت شب به کجا م نیا دانمینم یحت شوم،یم

 ذارمیو م دهمیم هیتک یسیخ واریام، به د نیکلمه غمگ یواقع يشدم، به معنا نیحال من مگر مهم بود، غمگ

من حالم بد  نم،ینشیو م خورمیسر م سیخ يها کییموزا يبدنم رخنه کند،آؤام به رو يسرما به تمام سلول ها

کند،  لندمباشم تا ب ایبرد يمنتظر دست ها دیهرگز نبا گریکه د کنمیم نفکریرا هر لحظه که به ا نیاست و ا

 يدیهنوز هم زنده بودم، فقط به مدد ام شیپ يچند لحظه  نیمن تا هم زم،یریو اشک م لرزم،یم ا،یدر رو یحت

 انیهنوز هم در بردنم جر رحمانهیاست که ب یدارم، فقط خون یآدم مرده چه فرق کیکه داشتم، اما حاال مگر با 

و  کرد،یکاش نم يکه ا کندیهنوز هم آن خون را پمپاژ م ااست که هرچند کم فشار، هرچند بادرد، ام یدارد و قلب

 گریندارم، د زیچ چیاست، من ه یبه برگشتنش هم ندارم خال يدیام یحت گریکه د ییایبرد ادیکه بجز  يمغز

من امروز  زند،یصورتم بر يباران هرچند پرفشار بر رو يقطره ها گذارمیو م کنمیمرده ام، رو به آسمان م

حس تلخ و شکستن،  نیشده بودم، پر از هم نگونهیهم به بلند شدنم ندارم، قبال هم ا يدیام یشکستم، من حت

 زنند،بایاست و دم نم گرید ینفرت و هر احساس ایپر حرف که هر روز شاهد عشق و  يکوچه ها نیهم انیدر م

را که  یکه آن کس ینمگر تا زما تشانیموقع یکه آدم ها غافل اند از درك واقع کنمیفکر م نیپرت به ا یحواس

و دوباره تازه شود تمام آن خاطرات و با فهم  نندیبعد از مدت ها بب کردیم نییآن ها را تع زیو همه چ تیموقع

 يدلم فقط آن گوشه ا ت،یاهم یو چقدر وجودت ب يکه چقدر غافل بود یتازه بفم دیو احساس جد تیموقع

 روم،یو با قدم ها سستم به جلو م شومیبلند م نیاز زم ،ینتمام نشد يا هیو گر خواهدیاتاق را م يگوشه  نیتر

که  فهمانندیو به من م روندیهم م يراه بروند، چشمانم اما رو توانددیپاها هنوز هم م نیکه چگونه ا فهممیمن نم
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آسفالت  يصورتم را رو شیو سا وفتمیم نیکه بر زم ییتا جا زنمیباز هم قدم م رحمانهیاما من ب م،کشینم گرید

 ...بودن و نبودن نیب ییکه در خال هستم، جا کنمیاحساس م بندمیو از در چشمانم را م کنمیحس م ابانیخ

 یکه ناگهان سوزش زدمیدر افکار خودم پرسه م خواهد،یاما حس ندارم چشمانم را باز کنم، مدام دلم م دارمیب

از سوزن متنفر بودم و به  شهیرا در دستم حس کردم، چشمانم را باز کردم و دستم را نگاه کردم، هم قیعم

روزها مدام در آن  نیکه ا نمیبیم ییاز اتاق ها یکیو خودم را در  کنمیبه اطراف نگاه م کردم،یتحملش م یسخت

 کی اینگاه سرد و  کیحرف بد،  کیتحمل  یشده ام که حت فیقدر ضع نیا م،یگویرا م جسمم زند،یها پرسه م

آورد، با  نجایمرا به ا یچه کس دانمیآمدم، نم نجایچگونه به ا ستین ادمیمبهم را هم ندارم، اصال  یتفاوتیب

من  يبا صدا کشم،یخفه م یغیکه خودم از درد ج کشمیآزار دهنده را م وزنطرف آن س برمیدست م یکالفک

پوش به داخل آمد، به گمانم پرستار بود، با لبخند به سمتم آمد  دیسف یدر باز شد و خانم یول دانمینه را نم ایبود 

 :گفت شدیم کیکه به من نزد یو در حال

بود به طرفم آمد و تشر  قیعم اریکه بس یدستم با اخم دنیبا د...دیشد داریبه به خانم خوش خواب، بالخره ب-

 :زد

 یب زد،یلب غر م ریکرد و با اخم ز یدگیبه دستم رس ؟یکنیکه م هیچه کار نیدختر ا ،يکار کرد یچ نیبب-

 :توجه گفتم

 نجا؟یمنو اورد ا یک-

 :نگاهم کرد و گفت تفاوتیب

 ...اوردتون بعدم رفت ،ییآقا هی-

 بود؟ یبود خب؟ چه شکل یک-

تونو انجام داد و تا  يبستر يبود، سبز، قد بلندم بود، کارا یفک کنم چشاش رنگ یدقت نکردم ول ادیز دونمینم

 ...بود، بعدشم رفت نجایا شمیساعت پ کی نیهم

 :کنمیزمزمه م يناباور با

 بود خانم؟ یاسمش چ...اسمش-

 :در صورتم انداخت و گفت ینگاه

 ...رودیم رونیو پرستار از اتاق ب دهمیسرم را تکان م...امیو م کنمینگاه م رمیم ياگه بخوا یول دونمینم-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يمهسا اسد  –امشب ازت متنفرم 

wWw.98iA.Com ١٤٩ 

که با خودم کنار آمدم  شبیاز بعد از د یبوده ول نجایا ایمطمئن بودم که برد بایمن نبود، در شک بودم، تقر دست

بخواهم او  نکهیام ندارم، چه رسد به ا یرا هم در زندگ ایبرد يتحمل رد پا یو رسما شکست را قبول کردم، حت

حدس بزنم اما باز  توانمیم یعنی خت،یریچه م يابار بر نیا دانمینم، قطرات اشکم نمرا ساعت ها کنارم حس ک

به  تپد،یاو م يبرا رحمانهیفکر کنم که هنوز هم قلبم ب نیجرئت ندارم به ا یقبول کنم، من حت خواهمیهم نم

 دانم،یم زنم،یبم ضربه مراه نفسم را بسته بود به قل میکه در گلو یبغض نیرفتن ا نیاز ب يو برا زنمیقلبم چنگ م

نشانه  نیا دنیندارد و با د يروزیبه پ يدیام چیه گریکه د يبازنده ا يمن بازنده شدم، آر دانم،یخوب هم م

 گریبار د نیبود و ا دهیچرا که طعم تلخ شکست را قبال هم چش زندینور در اطرافش با شدت پسشان م يها

او از آن دسته آدم  م،یگویرا م گاهشیخودم روشن کردم، جا يرا برا ایبود که برد شبید نیتحمل ندارد، هم

 يحضور دهد،یحضور پررنگشان هر دم آزارت م یول ستندین تیتازه شده بود که در زندگ ایبود  میبرا ییها

از  یوقت رمش،یهم بودم نبود تا در آغوش بگ نیغمگ ینبود، وقت دمیخندیم یها وقت یمانند، تازگ هیو سا کیتار

حضورش را  یحت کنمیم هیگر یسرش داد بزنم، وقت که ستیهستم ن یهمه کس و مخصوصا از خودش عصبان

را ساخت، به روحم وصل  دمیجد یبا نبودش زندگ کنم،یپر ابهام هم حس نم يها هیخالصه شده در همان سا

 ...ستیشده اما ن

که  یاسم آن کس دیکه به من بگو نمیآن پرستار را ببتا  دوزمیو آشفته نگاهم را به در م یبا نگران شود،یباز م در

با ثبات بود و  شوم،یالل م شیبایچشمان ز يقد برافراشته و سبز دنیاما با د ست،ین ایدارده برد ياریمرا 

هر لحظه  کردمیمه نشسته هم بودم حس مین یتخت در حالت يحاال که رو نیهم یمحکم، برعکس من که حت

 يبه درازا ییچشمانم پر از حس ها ین ینبود بر عکس من که ن زیچ چیممکن است از حال بروم، در نگاهش ه

و حقارت، به طرف تختم آمد  یحاال پر از ناراحت یرنجش، ول ینفرت، گاه یگاه ،یبود، عشق، سردرگم میزندگ

نشکنم، از رفتارم شگفت  شتریشده ام، ب ریتحق حس نکنم شتریگرفتم که ب چشمانداختم، از او  نییکه سرم را پا

 :دیگویم یمحکم يو با صدا ستدیا یم میرو به رو قایدق شوم،یزده م

بلندش کردم و  تینفر افتاده، از سر حس انسان هی دمینداشتم زود برگشتم، تو راه د یحوصله مهمون شبید-

 ...نجایرسوندمش ا

به  تیتحمل مکنم، او نگران من نبود، فقط انسان توانمینوز هم نمدرد نهفته در آن را ه دانمیکه م کشمیم یآه

 :دهدیم ،ادامهيدار بهیغر کیکه در برخورد با  یخرج داد، همان حس

 ؟يبوده که به سرت خورده، چه ضربه ا يبخاطر ضربه ا شترشیات دکتر گفت ب نهیحالت بد بود، بعد از معا-
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او مرا  م،یدروغ بگو توانمیاما به خودم که نم!ده؟یسوال را پرس نیمهم بودم که ا شیکه برا کنمیفکر م نیا به

را که در ذهنم  یسوال نیتوجه به سوالش اول یدوست ندارد و من به قدر تمام دوست داشتن ها دوستش دارم، ب

 :بپرسم را به زبان آوردم دمیاو را د یوقت خواستمیبود و م

 د؟یگویتوجه به سوالم م یو ب کندیو اخم م خوردندیم دونیبه هم پ شیابروها...؟يدوسش دار ؟يعاشق شد-

 :پرسمیم...ضربه خورده به سرت؟ يچطور-

 :دیگویو م دهدیم رونیب یرا عصبان شینفس ها...خوشگل تر از منه؟-

 :پرسمیم...؟يسر خودت اورد ییبال هیخودت  ای ،يکرد تصادف

 يکه سبز يقرمز يرگه ها نم،یبیو در چشمانش آتش را م کندیتحمل نم گرید...دوست داره؟ شتریاز من ب-

 :غردیچشمانش را در بر گرفته بود، م

 :میگویو م ندازمیم نییسرم را پا...ییموال سیجواب منو بده آرتم-

به  گرید...نداشت،مگه نه؟ دنیپرس گهیکه د نیا ،يخوب معلومه که از من بهتره که باهاش ازدواج کرد-

 :ناقوس مرگ بود میبرا شیو حرف ها شیصدا یلو کنمیصورتش نگاه نم

دوسم داشت،  شتریآره عاشق شدم دوسش دارم، از تو هم خوشگلتر بود، هم ظاهرش هم باطنش، از تو هم ب-

 خورده؟ ییجا هیواقعا سرت به  ایحاال جوابم رو بده، دکتر اشتباه کرده  ،یجوابتو گرفت

 :گومیو م کنمیم بغض

 نیدر اول مارستان،یب ينخورده، من فقط از حال رفتم، ممنون که منو رسوند ییکرده، سر من به جا باهیاشت-

 ...گردونمیبهت برم يرو که پرداخت کرد يا نهیفرصت هم هز

 :دیگویم يبا پوزخند کشد،یخشم در چشمانش زبانه م کنم،یاو نگاه م به

 يریچشمت کور خودت م کنم،یپرداخت نم يا نهیهز چیه بهیغر هی يبگم که من برا دیمحض اطالعت با-

تا آخر عمرت ازم ممنون  دیبا یوفتیولگرد ب يسگا ریکه رسوندمت و نذاشتم گ نیهم ،يدیرو م مارستانیپول ب

بمانم، از  نجایا خواهدیدلم نم گرید شکند،یبغضم م شود،یبه من از اتاق خارج م توجهیحرف ب نیبعد از ا...یباش

 یب ییو با پاها کنمیرا پرداخت م مارستانیب ي نهیهز یبعد از مدت روم،یم رونیو به ب شومیتخت بلند م يرو

بگرد و بعد از  یتاکس میبود خواهش کردم برا ریپ يار نگهبان ه مرد کنم،یم تیهدا رونیرا به ب میثبات قدم ها

 ستیقرار ن میکگویو با خودم م رمیگیم يمواد غذا يسر راه مقدار کنم،یم تو دادن آدرس حرک یآمدن تاکس

به خودم  رسمیبه آن کلبه م یوقت یول ا،یبرد دیاز شا یخال ییجا خواد،یدنج م يجا کیفقط دلم  رم،یکه بم
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جو  واست، من هنوز هم آرامش را در خاطراتش جست  ایپر از حس حضور برد نجاینه ا میگویو م زنم،یپوزخند م

 ...خواهمشیو هنوز هم نابورانه م کنمیم

 :به طرفش برگشت و گفت تیعصبان با

 :و گفت اوردیمارال اما کم ن...کنم؟ کاریچ دیراجع به اون بدونم با يزیبس کن مارال، من اگه نخوام چ-

به ...یافتاده کهآرت یکالم بهت بگم چه اتفاق هیخب بزار  ؟یکنیم تیاه چرا همش اذ ،یبدون دیبا ست،ین یراه-

 :زندیم ادیو فر پردیحرفش م انیم

 ...رمیمن م نکهیا ای يریم نجایاالن از ا نیهم ایبشنوم، بس کن،  خوامینم ار،یاسم اونو ن-

 :گفت رفتیو به سمت در م داشتیرا برم فشیکه ک یدر چشمان مارال جمع شد و در حال اشک

 ...حرف بزنم؟چرا يزاریچرا نم ا،یبرد یکنیاشتباه م-

 یاست، چرا مارال سع یعصبان کند،ینصب شده نگاه م يو به تابلو کندیم واریرا به سمت د شیتوجه رو یب ایبرد

را  ایکه با هم بودند و برد روزیداشت، همان د سیانتظار را از آرتم نیکه او ا یدهد در حال حیتوض شیدارد برا

اتاقش  به طرف کرد،یعز و جز مارال را درك نم ههم نیا نکیا دادیم حیتوض دیبود براش با يزیاگر چ دیآرام د

به آن نگاه کرد و  یافتاد، اندک یرفت و در را باز کرد، دو قدم به جلو برداشت و چشمش به قاب عکس هست

آرام شد،  یکه گرفت کم یبعد از دوش...و حوله اش را برداشت و به حمام رفت دیکش شیدر موها یکالفه دست

را هم  یدر همان شرکت بود که هست کرد،یاز دوستانش کار م یکیدر شرکت  بودبه آلمان رفته  یاز وقت

اما هرگز  کرد،یرنگش همه را جذوب م یبود که برق چشمان توس یدختر آرام و ساکت یمالقات کرد، هست

 ...بود بیعج شیبرا نیبود، و ا دهیند يرا در کنار پسر یهست

عوض  شیحال و هوا نکهیا يداده بود که برا شنهادیپ ایبه برگشت شد، او به برد یاصرار همان دوستش راض با

ها قرار  یمشترك که تازگ يپروژه  نیا شد،یاز دست افکارش خالص م يطور نیا دیبرود، شا رانیشود به ا

آمد را  یبه او م اریرنگ که بس دیسف یشرتیبه همراه ت نیشلوار ج کیفرصت بود،  نیدادش بسته شده بود بهتر

پولش را  فیو ک لشیژل حالت داد، موبا یرد و با کمرا خشک ک شیرفت و موها نهیآ يسپس به جلو د،یپوش

 خواستیرا برداشت و از خنه خارج شد، دلش م نشیماش یمیقد چییرفت و سو زشیم يبرداشت، به سمت کشو

و  یدر شهر بزند، دلش شلوغ یگرفت که گشت میتصم نیهم ياز دست افکار مزاحم خالص شود برا یکم

 ...یسادگ ن،یهم خواست،یمردم را م يو ساده  انیپا یب يهمهمه 

* * * * 
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را دوست داشت و  نجایکلبه آمده بود، ا نیکه به ا شودیبلند شد، سه روز م شیانداخت و از جا یساعت نگاه به

 نجایرا که قبال به ا يا یمیقد ياز لباس ها یکیبلند شد و  شیاز جا د،یایب نجتایگرفت باز هم به ا میتصم

هفته را زحمت  نیکل ا دیاست و با دهعقب افتا شیکارها يخودش فکر کرد حتما همه  د،بایآورده بود پوش

او هنوز زنده است و  نکهیاز ا نانیاطم نان،یخلوت را دوست داشت، به او آرامش داده بود و اطم نیبکشد، اما ا

تهران رساند و بعد  رفت، و خودش را رونیب عیکرد، سر دیبا یکه زندگ نیا یعنینفس  نینفس بکشد و ا تواندیم

 الشیبابت خ نیتنها باشد و از ا خواهدیبه آرسام گفته بود که نگرانش نشود، که م ت،تعلل به شرکت رف یاز کم

کار  نیکه نفس هم ا ردیبگ یمرخص شیآن روز که به کلبه رفته بود هم به نفس گفت که برا يراحت بود، فردا

را و  زیهمه چ د،خود را کرد که فراموش کن یتمام سع د،یجد یگزند کی يآماده بود برا زیرا کرده بود،همه چ

 شیکند، به اتاقش رفت و شروع به انجام کارها یشاد باشد و زندگ خواستیداشت، دلش م یامروز حس سبک

بار چکش کند، داشت تند  نیآخر ياز آن ها بود که برا یکیکرد،پرونده ها را در دست گرفته بود و سرش در 

افتادند،  شیپرونده ها  يخودش و هم همه  مه يزیکه ناگهان با برخورد به چ رفتیتند به اتاق مهندس م

 :سرش را در دست گرفت و غر زد 

سرش را باال آورد و همان  یکس يخنده  يچجور جلوم سبز شد؟ با صدا نیکه قبال ستون نبود پس ا نجایاه ا-

 :لجش گرفت و گفت خندد،یم زیر زیداشت ر که د،یرا د کیشر

 :کرد و گفت یمصلحت يسرفه ا کیشر...میما هم بخند دیبگ هی يخنده دار زیاگه چ-

هم آن ها را مرتب کرد و  سیحرف خم شد و پرونده ها را جمع کرد، آرتم نیو متعاقب ا ستین يزیج رینخ-

کوتاه گفت و به اتاق مهندس  یشینازك کرد ا کیشر يبرا یکه پشت چشم یبغلش زد و در حال ریبلند شد و ز

 ...محو بزند يخندهم لب سیمهندس به هوا رفت و باعث شد آرتم يخنده  يرفت، در را که بست صدا

آخه تو  گفتیهم با سرعت رد شد، به جلوتر رفت، با خودش م یبلند کرد که تاکس یتاکس کی يرا برا دستش

 ست؟ین يا یتاکس چیاومده مگه که ه یتاکس یمحله قحط نیا

سوار  عیو در دل گفت کاش تعارف بزنه و منم سر دیرا د کیبه عقب نگاه کرد و باز هم شر یبوق يصدا با

در دست گرفتش و با کمال آرامش سوار شد، هر بار  سیکرد و آرتم یهم شد، احسان تعارف نیبشم،که هم

آره و نه هم  عموالکلمه که م کی يبا جواب ها سیآرتم اوردیب شیپ یبحث خواستیهمان شرك م ایاحسان 

شود که سرش محکو به  ادهیپ عیخواست سر سیآرتم دند،یبه کوچه شان رس نکهیتا ا کرد،یبودند بحث را تمام م
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سرتون :دستت درد نکنه گفت  دیبگو نکهیا يشد و به جا ادهیپ يخورد، سرش را گرفت و با زار نیسقف ماش

 :برگشت و گفت کیدهانش را گرفت و به طرف شر يش را گرد کرد و با دست جلوناگهان چشمان...درد نکنه

 يبرنگشت به قهقهه ها یاز آنجا دور شد و حت عیو سر...بود که دستتون درد نکنه نیمنظورم ا...یعنیخب -

 ...احسان نگاه هم کند

خودش بود،  يسر جا زیه چهم پردازم،یخانه م یو به برس کنمیرا عوض م میلباس ها عیسر رومیخانه که م به

 ...سه روز اومده باشه خونه نیگمون نکنم اصال آرسام تو ا

 کنم،یدانلود م دیواسه خودم چند تا آهنگ جد نترنت،یبه ا شمیو وصل م دارمیو لب تاپ رو برم رمیاتاقم م به

دلم  گهید ینه اتفاقا خوبم هستن ول ستن،یخوب ن نکهیگوش دادم، نه ا کالمیخوب خسته شدم از بس آهنگ ب

 ادیبرام نم یمهم لهیمیوقت ا چیه بایقررو چک کنم، معموال که نه ت لمیمیگرفتم ا میتصم ییهوی خواد،یتنوع م

و با  کنمیبازش م شه،یماله پنج ماه پ بایتقر کنم،یبه اسمش نگاه م دیجد لیمیا هی دنیبا د گه،یخب د یول

  شم،یحس م هیخوندنش هر لحظه دچار 

 يهمه  کنمیم یعالمه قرص آرام بخش سع هیبا  نم،یبیرو روشن نم ایدن گهید یول ستین يادیمدت ز "

خوب  يکنم همه  یسع خوامیهفت رنگ هراس دارم، م ياز آدما ترسم،یبد رو هضم کنم، م يحوادث و روزها

 سیمن از خ ریبه غ دارهفقط جا  شه؟یمگه چتر من چقدر باز م شه،یها رو جمع کنم و کنارم نگه دارم، اما نم

اشتباه  یول ،ییکنارم باشه تو دیکه با یاون خوب کردمیکنه، فکر م يریهم جلوگ گهینفر د هیشدن 

که هر لحظه  یاز احساسات کنمیبود، فرار م ییفقط تنها يکه به من داد یهمه حس خوب نیتاوان ا...کردمیم

 دنیاز دو ه،یچ یدونیتو داشتم تو وجودم رشد کنه، م هکه ب یمثله اون یعشق زارمینم گهیبندازن، د رمیممکنه گ

تا بهت ثابت کنم  رمیم رم،یدفعه م نیاما ا اد،یبدم م یمتنفر شدم، از عشق تو خال دنیخسته شدم، از رفتن و نرس

 گهید يم رو جاتمام اونچه از تو ندار تونمیبرم، م راههیبه ب تونمیاز عمد به مغزم دستور غلط بدم، م شهیکه م

گرفتم که دروغ  ادیبزنم، از تو  دنیهم خودمو به ند دمتیاگه د یحت تونمیکنم، م دایپ گهید یوجود کس يوت

 نیتا بخندم، هم دمیکه االن دارم عضالت صورتم رو تکون م نیهم ه،یگفتن هم ساده تر از هر کار ساده ا

غرورم له کنم، با  يپا ریآدم ها رو ز تونمیمنم مثل تو م ه،یدروغ بزرگ یلبخند خشک و خال نیتکون ها و هم

رو  یبدم، تا ک يهمه رو باز تونمیبشن، م دایکه واله و ش ییگولشون بزنم تا جا یپوشال يدوست داشتن ها

که بخواد  ياز پس کار شهیتا بهت ثابت کنم آدم هم دمیادامه م دم،یکه بتونم ادامه م ییاما تا جا دونم،ینم

زبون  نیبا هم ياحساسات فقط بازدارنده ان، فقط عقلت رو به کار بنداز گه،یم یقلبت چ ستیمهم ن اد،یبرم
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 ادیرو تو بهم  نایا ،ياریآب به وجود ب یبه شفاف ییو احساسا یبگ ایدن یبه بزرگ ییدروغ ها یتونیم کتیکوچ

 تونمیمن م یبرات نوشتم، نوشتم که بدون نیواسه هم ه،یچ ممیبهت بگم تصم خواستیراستش دلم م ،يداد

 یحت یضربانش رو وقت يصدا تونمیم رم،یبگ دهیناد شهیهم يبرا یقلبم رو حت تونمیکنم،من م یتو زندگ بدون

تازه  نویراحت تر خوهاد بود، ا یزندگ يند تیبه احساست اهم ینشنوم، کر بشم، کور بشم،وقت کنهیبهت فکر م

 یخال گهینگاهم د کنم،یام را م یسع ماممکنم که به تو خو کرد، ت نیساده ام نفر کشف کردم، فقط دارم به دله

که حواست  زنهیم بیشو نه يروزیعقلم پ هوی یول بخشمتینم گمیتو، با خودم م ریتصو یحت ز،یشده، از همه چ

 "...شهی،همییتو شهیهم ،ییبرنده، بازنده تو س،یمن برنده ام آرتم م،یکجاست؟ ما برنده ا

بودم،  دهیرو نچش يروزیبازنده بودم، من که هرگز طعم پ شهیگفتن نداشت، من هم گهیکه د نیا گمیخودم م با

 ...کس چیه ا؟یبجز برد ادیقدر از من بدش ب نیا تونهیم یک دونم،یمن م یول هیننوشته از طرف ک نکهیهرگز، با ا

انگار  گهیحاال د یول خواستمیخودم م يهنوز هم تورو برا اهامیرو يتو یول يزن دار دونستمیم نکهیبا ا قبال

پس چرا من داشته باشم،  دونم،یم ،يندار یبهم حس گهید دونمیم ده،یخودش رو آشکارتر نشون م قتیحق

فراموشت  تونم،یمن هم م سپ یپس چرا من داشته باشم، اگه تو تونست يمن رو ندار يآرزو گهید دونمیم

 ...مو بسازم ندهیتا آ سپارمتیم یبه دست فراموش کنم،یم

 ...دیجد ي بهیو غر یمیعشق قد خداحافظ

 :میگویو م کنمینگاه م کیخندان شر يچهره  به

هم لبخند بزرگ  کیشر...خندمیحرف دوباره غش غش م نیو بعد از ا...مردم از خنده دیتو رو خدا بس کن يوا-

 :دیگویو م زندیم

 هویکه  دمیکشیم ییو ال کردیم یرانندگ يادیروز رفته بودم تو اتوبان داشتم با سرعت ز هینگفتم، آقا  نویتازه ا-

 ...از دستم در رفت، بگو خب نیکنترل ماش

 :میگویم کنجکاو

 ...خب-

 ییطور ده تا نیو هم گهید یکیاونم به  گهید یکیهم زد به  نهیاون ماش ،ینیماش هیزدم به  گهید یچیه-

 ..رفتم سیمرکز پل نیگرفتم و به سمت اول یعدد تاکس کیشدم  ادهیپ نیاز ماش عیداغون شد، منم سر نیماش

 ؟یواسه چ سیواااا پل-

 ...دنیرو دزد نمیرفتم گفتم ماش شمیرو بدم ورشکست م نیهمه ماش نیاگه بخوام خرج ا دمیخب د-
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 :دهان باز به او نگاه کردم و گفتم با

 ...دمیحرف دوباره خند نیرف نداشت و بعد از گفتن اکارت ح ،يدار ولیبابا ا-

مهندس آمد که با تشر  يانداخته بود که صدا میو من را از انجام دادن کارها زدیهنوز هم داشت حرف م کیشر

به طرفم آمد و  لکسیر یلینزدم، و احسان هم خ یانداختم و حرف نییمن سرم را پا..اسم احسان را صدا زد

 :و گفتگرفت  میجلو یکارت

کارت را از دستش گرفتم و او ...نجایا يایب یهر وقت خواست هیکاف میبخند مویبازم با هم بگ ياگه دوست دار-

 فمیکارت را در ک "یخاموش يکافه  "نوشته بود  شیبه کارت انداختم، رو یرفت، نگاه رونیاز اتاق ب عیسر

عالمه  هیدر اتاقم را زد و داخل شد و شروع به حرف زدن کرد،  شیسات پ کیاز  دم،یرس میگذاشتم و به کارها

خودم را  يجلو یغش غش بخندم ول خواهدیآن ها دلم م يآور ادیکرد که من هنوز هم با  فیخاطره تعر

 ...رسمیو به کارم م رمیگیم

 سیآرم نمیبیه مک کنمیرا نگاه م یگوش دهم،یم یو گردنم را تکان دارمیام سر از نقشه ها برم یگوش يصدا با

در  سیشاد آرم شهیهم يصدا دهم،یگوشم قرار م يرا رو یو گوش کنمیاست، با دستم صحفه اش را لمس م

 :چدیپیم یگوش

 ت؟یوقت دستت نره طرف گوش هیبهت نزنم که تو  یزنگ هیاگه من  ؟یسالمت ؟یخوش ؟یخوب ،یسالم آرت-

 ...گردنت رو بشکونم خوادیاالن دلم م یاگه فکر کن یونیمد

 ها؟ یهست یعصبان یلیخ ياوه اوه انگار-

 نباشم؟ یعصبان شهیهستم، مگه م یمعلومه که عصبان-

 :میگویخنده م با

 :دیگویبا حرص م ؟یهست یعصبان یخب واسه چ-

و  نیام ن،یو آم نیام " گهیم رهیراه م ،یام کرده آرت وونهید وار،یسرم رو بکوبم به د ریاز دست ام خوادیدلم م-

 "نیآم

 ان حاال؟ یک نیو آم نیخب ان ام-

 ؟ینگو خبر نداشت عیه گه،یچه هامن د-

 :میگویبا تعجب م-

 س؟یآرم یزنیحرف م یرو خبر نداشتم؟ زاز چ یچ-
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 :دیگویم یبا خوشحال-

 ...خاله اشون قربونشون بره یاله یاوخــــــــــــــــ "سهراب و ساره" ،یقراره خاله بش وونهیتو سرت د-

 :میگویم زنمیرا پس م میکه اشک ها یحال در

 س؟یآرم یگیتو رو خدا راست م-

 ؟ينکرد دایتو چه خبر؟ هنوز شوهر پ ه؟یآره بابا دروغم واسه چ-

 :میگویم یساختگ یناراحت با

 دوره زمونه؟ نیتو ا شهیم دایبابا خواهر دست رو دلم نزار که دلم خونه، شوهر کجا پ يا-

 :دیگویو م خنددیغش م غش

 ...غر بزنم، اه، خداحافظ ریبرات از دست ام کمینتونستم  کنه،یداره صدام م ریام يوا س،یآرتم يخر یلیخ-

خودم  يمطمئنم کمتر از بجه ها س،یآرم يبچه ها کنم،یرا پاك م میو اشک ها کنمیم یبا لبخند خداحاقفظ-

 ...را دارم دنشانیاالن شوق در آغوش کش نیدوستشان نخواهم داشت، از هم

ستاره ها  ،یرگیت چیصاف صاف است، بدون ه کنم،یو به آسمان نگاه م رومیاتاقم م يلبخند به سمت پنجره  با

 ...خندمیمن هم با تمام وجودم م کنند،یم يلبخند زنان شاد

ت ساعت هفت نمیبیو م کنمیبه ساعت نگاه م خورد،یخانه بهم م نیسکوت حال بهم زن ا نیحالم از ا گرید من

از  گریکند، خب د رییتغ میحال و هوا خواهدیاست که از شرکت برگشته ام و دلم م یچند ساعت دهد،یرا نشان م

بود  روزید نیآخر هم رد،یگیدلم م ماتاقم ه يگوشه  نیتر يسکوت خسته شده ام، با فکر کردن به آن گوشه ا

اتاق را بلکه  ينه فقط آن گوشه  خواهد،یدلم فکر نم گریبردم، د نیرا آنجا گذاشتم و آن گوشه را از ب زمیکه م

در همان  ینیکه بنش ستیدنج ن ست،یخانه دنج ن نیا يجا جیه گریخانه را هم پر کردم، د يمن تمام گوشه ها

که گرچه رد است اما پر است  يوارید رد،یسفت در برگ يواریو دوطرفت را د يوگوشه ها و در خودت مجاله ش

سر  خواهم،یو آن گوشه ها را هم نم واریکردن به د هیزود گذر تک يحس ها نیت، من هماز استجکام و قدر

 ونیزیتلو اهیس يگذاشته ام و به صحفه  میزانوها يرا در شکمم جمع کردم، سرم را رو میمبل نشسته ام و پاها

و راست را هم  بچه بودم، آنقدر کوچک که فرق دست چپ یبود، ول یچه زمان قایدق ستین ادمی کنم،ینگاه م

من، من با  يبرا بافتیم یمادر بزرگ، مادر بزرگ داشت کاله يطور نشسته بودم در خانه  نیهم دانستم،ینم

 هیبه دست آوردن عروسک دختر همسا يبرابود که صبح  میو دار دعوا ریو ذهنم در گ کردمیتعجب به او نگاه م

گفت که ان موقع ها با همان عقل کوچکم  يمادر بزرگ بود که به خودم آمدم، به من چبز يداشتم، با صدا
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 گهیدخترم د نجایا ایپاشو پاشو ب ؟ینشست يطور نیکه ا یکس یمگه تو ب "گفت که ست،ین یخوب زیچ دمیفهم

آن هم  بود که به من نشان داد بغل کردن خودم "ها" نیو هم "ها  یخودت رو بغل کن يطور نیا نمینب

همه سال خودم را  نیکه بعد از ا کنمیبه خودم نگاه م کندفیام م هیو مادر بزرگ تنب ست،یخوب ن ينطوریا

 يطور نیها ا کسیبه من گفته بود که ب ست،یجندان سخت ن شیروزها درك حرف ها نیسفت بغل کرده ام، ا

نگفته بود  ،یکس بودن کن یباز هم احساس ب یول یداشته باش زینگفته بود ممکن است همه چ یول نند،ینشیم

را ندارم؟  یمن کس ،یکس باش یکس کامل شود، و تو در جمع همه کس هم ب کیات فقط با  يشاد شودیم

 فمیدستم را در ک روم،یو به سمت اتاقم م شومیبلند م میاز جا شوند،یاو نم میکدام برا چیدارم، اما ه يدارم، آر

که  فتدیم یمشک. آوردم چشمم به همان کارت قرمز  رونیرا که ب یگوش گردم،یام م یو دنبال گوش کنمیم

حتما مثل اسمش خاموش است و ساکت، پر  کنمیبا خودم فکر م ،یخاموش يکافه  ،یآمد، خاموش فمیصبح به ک

 یو لباس رومیبه طرف کمدم م عیفکر سر نیا بابار امتحان کردن را داشت؟ خب داشتف  کیارزش  ،ینیاز سنگ

شد  يا قهیدق ستیب دیشا رم،یگیو کارت را به سمت راننده م رمیگیم یتاکس رومیم رونیاز خانه که ب پوشم،یم

 کیکه شر کنمیو فکر م رومیباال م یتنگ بایتقر يپله ها روم،ازیبه طرف در م هیبه آنجا، بعد از دادن کرا دنمیرس

 رد،یگیفضا را در بر م ینگیریج نگیریج يصدا کنمیچه کار دارد؟ در را که باز م یکوچک يجا ننیهمچ کیبا 

به  یخال زیم کی دنیو با د چرخانمیم عیسرم را سر فتد،یکه آنجا بود به من ب یچشم هرکس شودیکه با عث م

 یبه اطراف نگاه ستمنش نکهیبعد از ا شوند؟یم بمیگوشه ها نص نیهم شهیچرا هم دانمینم روم،یهمان سمت م

 گذاشتند،یم ییاسمش را روشنا دینداشت، با یمطابقت کردمیاصال با آنچه که فکر م کنم،یبا دقت نگاه م کنم،یم

 يبا گل ها شانیرو شد،ینم شتریکه تعدادشان از ده تا ب يا رهیدا يزهایشاد بود و پر از حس خوب، م زیهمه چ

 ییرنگ بودند، فضا یاسیکه  ییبایو ز ریحر يها يزیبود، رو م شده نییتز بایز یسفال ينرگس در آن گلدان ها

گونه با  نیاست که ا نیهم يبرا دیشا شناسند،یهمه هم را م کردمیچرا حس م دانمیکه نم ییگرم با آدم ها

و  کنمیدور م یچشم ریز يچشم و فکرم را از آن نگاه ها يپسر يصدا کنند،باینگاهم م یچشم ریز یتعجب ول

داشت با آن چشم  نیدلنش یصورت د،یرسیسال م کیو  ستیبه زور به ب دیسنش شا کنم،ینگاه م بایز پسر نیبه ا

 :روشن در جشمانم نگاه کرد و گفت يقهوه ا يها

 ...و من بپرسم دیسوال داشتم، البته اگه اجازه بد هیمن -

 ..دییبفرما-

 دهدیم حیو او توض کنمیبا تعجب به او نگاه م د؟یکرد دایپ يرو چجور نجایا-
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 انیم یافراده خاص نجایا شناسه،یو نمر نجایا یآخه کس-

 خاص؟-

 نجایا ییهدفمون هم از برپا م،یهست یمیو با هم صم میبا هم دوست م،یشناسیرو م گهیآره خاص، ما همه همد-

 کرده؟ یرو بهتون معرف نجایا یبود، ک امونییو تنها امونی یدور هم يپاتوق برا هیفقط 

 هول ادامه دادم دمینگاه متعجبش را د یوقت...کیخب شر-

 :پسر گفت...هیخوب يجا نجایا امیشرکتمون گفت که ب سییر کیکه شر نهیخب منظورم ا-

 ه؟یشرکتتون چ سییر کیشر نیخب اسم ا-

را کشف کرده  یمهم زیکه چ ينه حسام، آره حسام و انگار زیچ یعنی ز،یآهان چ. اممممم...خب...اسمش؟ -

و با شک  کنمیفکر م یبعد کم ،یحسام جمال م،یگویو با ذوق م زنمیم یو بسشکن اورمیباشم دستم را باال م

 : میگویم

 ياتم شکافته باشم به چهره  يو با ذوق انگار که هسته  ،یآره آره کمال ،یککمال ،یعنیخب  ست،ین ینه جمال-

 :میگویبا تعجب م کنم،یآن پسر نگاه م يسرخ شده 

 شده؟ يزیچ-

 :دیگویم

و  دهمیتکان م نییسرم را به باال و پا...دینر ییجا دا،یجا بمون نیکار دارم، شما هم ییجا هیبرم  دینه خب، ن با-

 یکه آنجا نشسته بود، گوش یرفت و زد پشت کس زهایاز م یکیکه به سمت  کنمیآن پسر را با چشمانم دنبال م

 گارسون ندارد؟ نجایا خواهد،یخب من دم قهوه م ندازمیبه آن م یگاه دارمیام را بر م

* * * * 

 :دیگویو م کوبدیم یبا ذوق به کمر عل پر

 :دیگویم يآشکار يبا کنجکاو یغل...بهت بگم يزیچ هیاگه  شهیباورت نم-

 قیطرف رف دم،یمعلومه که فهم دیگویو م زندیم یهمان پسرك چشمک ایارسالن  ه؟یک يدیفهم نمیبگو بب-

  دیگویو م کندیچشمانش را گشاد م یعل...حسامه

 نه بابا؟-

 یو رو به عل زند،یبه آن دخترك م ياز سر کنجکاو یهم نگاه یو هست خندندیبا هم م...بابا یبه جونه عل-

 دیگویم
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 :ندیگویو ارسالن با هم م یعل...پس آقا حسام هم بله-

حسام آب دستته بزار  "فرستدیمضمون به حسام م نیبا ا یامیو پ اوردیاش را در م یارسالن گوش...بلـــــه-

 :دیگویو م کندینگاه م یبه عل يموز يو با لبخند "...که اتفاقه مهم سال افتاده نجایا ایب نیزم

 رودیم شخوانیو به سمت پ میامشب حال کن خوامیم نجایا ایبچه ها رو جمع کن ب-

* * * * 

 :میگویمشتاقشان نگاه مکنم و م يتعجب به چهره ها با

 :زندیحرف م نیدلنش یصورت یول یمعمول یبا قد و قامت يپسر... سیخب من اسمم آرتم-

و وب اشاره تا آخر  دهدیرا نشان م ینامزدم، کنار هست یهست نمیا کند،یام، اشاره به کنارش م یمن که عل-

که  نمیعشقه ارسالن و ا یپونه همسر محمد، فاط ن،یو ثنا نامزد رام نیمحمد و رام ب،یهم به ترت نایو ا دیگویم

 نگیریج يبا صدا کند،یم یاظهار خوشحال و کندیجمع نگاه م نیبه ا سیو آرتم کنندیهمه سالم م... ارسالن

 يا یرنگ از قالب رسم دیسف یشرتیو ت نیج يکه با سلوار نند،یبیو حسام را م گردندیبه سمت در برم ینگیریج

 ...نمودیم باتریکه داشت خارج شده بود و ز

جمع  نیدر ا شتریدوست دارم ب نکهیو با وجود ا شوندیچشمانم گشاد تر از حد معمول م کنمیساعت که نگاه م به

 میگویو م شومیبلند م میباشم از جا بایز

 ...شده رمیبرم، د دیمن با-

 ...رسونمتیمن م دیگویو م شودیزود بلند م حسام

 :میگویم شومیحسام م نیسوار ماش یو وقت کنمیم یاز همه خداحافظ یخوشحال با

 ...يدار یخوب يدوستا-

 :دیگویم یشوخ طبع با

 :میگویو م کنمیبه او نگاه م يجد زند،یحرف مثال مسخره اش م نیبه ا ياز خودمه و لبخند یخوب-

 :دیگویم يو جد کندیاو هم لبخندش را جمع م...شهیم دایگفتم، دوست خوب کم پ ياما من جد-

من اونا رو به  ،یهمونقدر فابل اعتماد، همون اندازه، مهربون،وست داشتن مونن،یخانواده ام م ياونا مثله اعضا-

 ...نداشتم دوست دارم يقدر خواهر و برادر ها

 :میگویو م خندمیم

 :دیگویم ینیب زیبا ر...دیخوشبخت یلیخوشبحالتون، پس خ-
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 ؟يندار ایخوشخت نیمگه تو از ا -

 :میگویم-

دروغ  ادیز یعنیدروغ گفتم؟ نه دروغ نبود، ...خوب بوده و هست يدوستا نیتا دلتون بخواد، دور و برم پر از ا -

 يدر دوران ها لیها نفس، آن اوا یاز مارال، و تازگ رینداشتم، به غ یوقت دور و برم دوست چینبود، من ه

ها فراتر با آن  يوقت از حد چیمن ه یول دانستندیبا همه خوب بودم، همه من را محرم اسرار خود م رستانیدب

 يبا صدا...پرسدیحال مرا نم میمثل قد گریکه ازدواج کرده د یاخت نشدم، مارال اما خوب است، فقط از وقت

  گردمیحسام به طرفس برم

 ...دیندار یدوست چندان کردمیاما من فکر م د؟یگیم يجد-

 :میگویم صادقانه

 ...و نفس همکارم ها ازم دور شده ینفر که تازگ هیندارم بجز  یمن دوست د،یدرست فکر کرد-

 ضیو بعد از تعو شومیو صدا داخل م سریو ب عیسر رسمیبه خانه که م دهد،یو به راهش ادامه م دیگوینم يزیچ

دوستان حسام باعث  چ،ینداشتم، ه يفکر بد چیخوب بود، من ه زیامشب همه چ روم،یبه تختم م میلباس ها

آن ها غرق  يبایز يها یمرگ وزسپرده شوند و من در ر یشده بودند که تمام افکارم از مشکالتم به فراموش

 ...خواهمیم یمن فراموش شود،ینم نیاست، بهتر از ا یخوب که نه، عال نیا...شوم

مدام  یگوش نیامروز که جمعه بود پس چرا ا کنم،یام متعجب چشمانم را باز م یزنگ هشدار گوش يصدا با

 قهیپانزده دق دیفکر کنم با شوم،یبلند م میبا عجله از جا نم،ینشیم میسرجا خیس يزیچ يآور ادیبا  خورد؟یزنگ م

را  میبعد از مسواك زدن باس ها و رومیم ییبه دست شو عیبودم، سر نجایهنوز ا یول شدمیحاضر م شیپ ي

با حسام و دوستانش به کوه  دیقرار گرفته بودم و حاال با یستیبودم، در رودر با یاز دست خودم حرص پوشم،یم

هوا  دهد،ویرا م دیع يهمه جا بو گریاواخر اسفند ماه است، د شوم،یاماده م عیو سر کنمیبه ساعت نگاه م م،یبرو

 نیهم يبرا میبه کوه برو يزد نیبه ا یانکه صبح يبرا ستیهنوز هم مناسب ن منبه نظر  یهم بهتر شده، ول

بعد از  رم،یگیام را در دست م یو گوش رومیآماده کردم، بعد از خوردن صبحانه به سالن م یکلفت بایتقر يپالتو

و با  شومیم کیحسام نزد نیبا عجله به ماش کنم،یو در را قفل م شومیاز خانه خارج م عیبه صدا در آمد سر نکهیا

 هیپس بق پرسمیو م دهمیکه من هم جوابش را م کندیبا لبخند به من سالم م کنم،یکمال آرامش در جلو را باز م

 :دیگویم کندیحرکت م که یکجان؟ در حال
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 يصدا کند،یرا روشن م نیکه او هم ضبط ماش زنمینم یحرف.. یکوه به هم برس يها کینزد میقرار گذاشت-

 من را به فکر فرو برد یول دانمیچقدرش را نم يکه برا چدیپیم نیدر ماش ییآشنا

 دکمیخورش یشیجنگل شب پنهون م نیا يکجا

 چکاوکم یکشیکدوم سد سکوت پر م پشت

 یکنیبه من شک م چرا

 تو يکه منم برا من

 تو ياز عشق تو سرشارم از هوا زمیلبر

 تو ياز عشق تو سرشارم از هوا زمیلبر

 کدوم غزل بدم نبض دل عاشقم رو دست

 کدوم بهانه باز پنهون کنم هق هقمو پشت

 نرو کنمینم هیگر

 نیبش کشمینم آه

 بمون  زنمینم حرف

 نیبب کنمینم بغض

 مدکینکن خورش سفر

 نکن من رو نرو ترك

 مرگ منه نبودنت

 سفر نشو نیا یراه

 به آخر برسه  نجایکه عشق من و تو ا نزار

 تو او مرگ من از رفتن تو سر برسه يبر

 نرو  کنمینم هیگر

 نیبش کشمینم آه

 بمون زنمینم حرف

  نیبب کنمینم بغض

 نیکن و بب نوازشم
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 از صدام زهیریم عشق

 که باز نیکن و بب صدام

 ترانه هام گنیم اونچه

 ام گمم یمیمن به چشم تو کمم قد اگرچه

 پر تالطم ام يایفشان عشقم و در آتش

 نرو  کنمینم هیگر

 نیبش کشمینم آه

 بمون زنمینم حرف

  نیبب کنمینم بغض

آهنگ را گوش داده بود که من از  نیآهنگ بود، از بس ا نیعاشق ا ایبرد بندد،یتلخ بر لبانم نقش م يلبخند

کم که نه، اصال آهنگ با  ایبه دست آوردن حافظه ام شد، برد يآهنگ بود که جرقه  نیحفظ بودمش، هم

 ادمی کنمیهرچه فکر م کرد،یمفرق  نیبود و بس، اما ا کالمیب يخوراکش آهنگ ها داد،یخواننده گش نم يصدا

 یبا تعجب گردم،ینه؟ با صدا حسام ناغافل به طرفش برم اینگ را دارد آه نیبودم چرا ا دهیکه از او پرس دیآ ینم

و من هم  ردیرا به طرفم مگ یآب يبطر عیسر دارد،یرا کنار جاده نگه م نیو ماش کندیفراوان به من نگاه م

حس شده اند،  یب مینمانده، پاها یدر بدنم جان کنمیحس م نوشم،یگرم و کم آب میاز او م حالیچرا اما ب دانمینم

 قیعم یو نفس کنمیرا پاك م میاز دست خودم عصبان هستم، ا شدت اشک ها لرزند،یو دستانم به وضوح م

کند،  ارچه ک میانگار منتظر بود به او بگو کرد؟یگونه نگاهم م نیحسام نگران شده بود، نگران بود که ا کشم،یم

داغ در آن فرو کرده باشند  یخیکرد، انگار س دنیکش ریحال نداشتم حرف بزنم، سرم شروع به ت یاما من که حت

 يسردرد ها نینمتوانم بکنم، ا یحرکت چیه فهممیو فقط م کنمیم قیعم يدرد ناله ا اورند،ازیو با شدت در ب

من را به هم  يها میو کل برنامه ها و تصم ندیآ یبار م کیام شده بودند، هرچند وقت  یشگیمهمان هم یلعنت

 ییبا دست ها اورم،یم رونیرا از آن ب يو کاغذ برمیم فمیرا به طرف ک روند،دستمیو با کمال آرامش م زندیریم

 دهم،یو سرم را از شدت درد فشار م رمیگیبود م ستادهیا میروبه رو ریلرزان آن را به طرف حسام که مات و متح

 کی نیشوم، من که تا هم هوشیب باز هم خواستیحرکت کرد، دلم نم یحرف چیحسام کاغذ را گرفت و بدون ه

 غیج يوقفه صدا یفقط ب شنوم،یاز اطرافم نم يصدا چیدفعه چه شد؟ه کیخوب بودم پس  یلیخ شیساعت پ

 نوشته میدکتر برا شیپ يکه دفعه  ییقرص ها کشد،یم ریت شتریو سرم ب چد،یپیگوش خراش در گوشم م ییها
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حاال حالم خوب بود، با  خوردمشونیاگر م دیبود را نخورده بودم، آخر مثل بچه ها با خودم لج کرده بودم، شا

لب هاش را  یدائم ي، فقط تکان ها دمیشنیو من نم زدیکه م ییحرف ها شوم،یم ادهیپ نیکمک حسام از ماش

رفت و در حال سقوط بودم که در هوا  میپاهاجان از  د،یکشیمن را م یدستش در کمرم بود و به سخت دم،یفهمیم

و من هم  يشویم هوشیاز شدت درد ب گفتیباز هم از هوش رفتم، دکترم م شهیمعلق شدم، و بعد مثل هم

 ...دانستمیم

* * * * * * * 

به در  یاتاق نشست و با نگران يروبه رو يها یهمان صندل يرو میساعت و عدد هفت و ن يعقربه ها دنید با

او به اتاقش رفت، دکتر  ییآمده بود رفت و با راهنما رونیاتاق نگاه کرد، با باز شدن در به طرف دکتر که تازه ب

 :دیپرس یبا نگران ت،حسامنوش يزیآنها چ يرو یفرو برد و کم زشیم يرو يرش را در بگه ها

 ...حالش بد شد هویخوب بود، بعد  یلیدکتر آرتمس چش شده؟ صبح خ يآقا-

 :دیگویبا آرامش م دکتر

دادم و گفتم که  حیتوض شونیمنم به ا دن،یسوال رو پرس نیاوردن و هم ییآقا هیرو  شونیهم ا شیپ يدفعه -

و  ادهیز یلیدارن که شدتشون خ ییسر دردها يسر هیوارد شده  شونیکه به سر ا يضره  ایبعد از تصادف 

وجود داره خوردن  يریگجلو يکه برا یهست، و تنها راه شونیو آروم نبودن زندگ یعلتش هم فشار عصب

 ...داروهاشون هست که متاسفانه استفاده نشدن

به وجود  شیبرا جوابیعالمه سوال ب کیبرعکس شد،  یول شودیدکتر تمام سواالتش حل م دنیبا د کردیم فکر

دوست داشت  يبود، آر بیعج شیدختر از اولش هم برا نیا د،یرس سیبه اتاق آرتم کرد،یآمد که کالفه اش م

 سیکنار تخت آرتم یدلصن کی يکف سالن نگاه کرد و داخل شد، رو يها کیکشفش کند، با اخم به سرام

ساعت ها به  خواستیکه آدم دلش م نیدلنش يغرق خوابش نگاه کرد، چهره ا ينشست، و با دقت به چهره 

بسته بود،  شی، مخصوصا حاال که چشم هاآن چهره دنینخواهد شد از د ریآن نگاه کند و بداند هرگز س

 شیدخترك معصوم روبه رو نیا دانستیم مابود ا دهیند یبودند و گستاخ، هرگز از او گستاخ اهیچشمانش س

 ... را زیرا به آتش بکشد، همه چ زیمعصوم همه چ يچهره  نیبا هم تواندیم

بود،  دهیفایهم فشارشان دادم، بلکه دردش کمتر شود، اما ب يرو دند،یکشیم ریت کردند،یدرد م چشمانم

بود و  نییحسام، سرش پا یپشان يچرا بازشان کردم و باز هم همان اخم رو دانمیبازشان کنم، اما نم خواستمینم

و  گردانمیمشغول فکر بود، سرم را برم تاما سخ دانم،یرا نم زیبه چه چ کرد،یباز هم داشت فکر م ان،یاخمش نما
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دردش از چه بود را هم  کرد،یدرد م میگلو کند،یم تیدارد چشمانم را اذ بیکه عج دیبا رنگ سف یباز هم اتاق

را به دستم  وانیبه کمک آمد و ل یبود بردارم که دست زیم يرا که رو یآب وانیدستم را دراز کردم تا ل دانستم،ینم

خش دار تشکر  تینهایب ییزدم، و با صدا يآرام و مهربان حسام نگاه کردم و لبخند يداد، برگشتم و به چهره 

 :به حسام گفتم دم،یآب را سر کش وانیمتعجب شدم و اخم کردم و ل میخش در صدا نیکردم، خودم هم از ا

 :گفت طونیش تینهایب ییساعت چنده؟ با لبخند و صدا-

 :اخم کردم و با نمک گفتم...خانم دیبه کار ساعت دار کاریچ د،یبرنامه مون رو خراب کرد نیشما که زد-

 :و گفت دیخند...دیبه برنامه تون برس دیبر دیتونیداره؟ م یدهععععع برنامه شما به من چه ربط-

 :گفتم یبرم؟ آنقدر مظلوم گفت که من هم به سادگ-

 ییبایز نیجمله در ع نیانداختم و با خودم فکر کردم چه قدر ا نییحرف سرم را پا نیوبعد از گفتن ا...نه نرو-

جمله را به او  نیکه ا دادیهم به من وقت م ایکاش برد ست،یمهم هستند الزام تیکه واقعا برا یکسان يبرا

 ...کاش ت،مهم اس میکه برا دیفهمیاما خب م کردیهرگز قبول نم دیشا م،یبگو

 بیروزها عج نیمن ا کند،ینگاهم م بیعج یکه زل زده به من و دارد با حالت دمیرا باال آوردم و حسام را د سرم

 :کج کردم و گفتم ینگاهش پر از سوال بود، سرم را کم فهمم،یحرف نگاه ها را م

 :شد و گفت میچشم ها خیبا همان نگاهش م...بپرس حسام، نزار تو دلت بمونه-

افتاده، دوستم ندارم  یگذشته ات چه اتفاق هیپرسم تو زندگب خوامینه؟ نم ای يبپرسم قبال تصادف کرد خوامینم-

مگه  د،یفهم شهیم یها رو به راحت نیا يهمه  یدونیکه خوب م دونمیم انه؟ی یرو دوست داشت یپرسم کس

بغض بهم نشون نده که  پراز يچشما نیا شهیمگه م ؟یبه چشمت نگاه کنم و نفهمم که چقدر عاشق شهیم

فوزولم  یلیبخاطر تصادف، من خ دهیهمون دکتر بهم گفت سرت ضربه د یگذشته ات پر از ماجرا بوده؟ حت

رو  طنتیش شهیمثله تو که هنوز هم م يخراب شد؟ اونقدر خراب که دختر زیبهم بگو چرا همه چ س،یآرتم

نگاه مادر بزرگا  ادینگاه پر رمز و راز من رو  نیا ،تادهحال اف نیبه ا د،یچشمات د يتو رنگیب یهرچند کم و حت

 چرا؟... ندازهیم

 :گرفتم و گفتم دهیبود را ناد میکه در گلو یانداختم و بغض نییرا پا سرم

از روحم رو با  يهر لحظه ذره ا کنه،یندونستن داره من رو نابود م نیشد و هم يطور نیچرا ا دونمیمنم نم-

 دهمیو ادامه م...تلخ یکم ق،ینه عم خندم،یم...برهیخودش م
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 گمیروز مبادا، دروغ نم يمعجزه هاش رو نگه داشته برا يو خدا انگار خواد،یمعجزه م هیروزها دلم سخت  نیا-

اون  نکهیتا قبل از ا م،یکه با هم حرکت کرد يهمون لحظه ا نت،یکه اومدم تو ماش یصبح نیاگه بگم تا هم

ز رو به خاك سپرده بودم، راحت شده یخودم همه ج الیتموم شده، به خ زیهمه چ کردمیحس م ،يآهنگ رو بزار

 ادیم ادمیمن هنوزم  دمیکه اون آهنگ شروع شد، همون لحظه که د نیهم یبودم، با خودم کنار اومده بودم، ول

 نیممکنه، و ا ریغ دمیکه من رو دوس نداره، همون موقع فهم اد،یبدش م یدوس داره، که از چ یکه اون چ

 ...بود نیدردام، آره هم يشروع دوباره  یعنی

 :دیگویم طنتیبا ش حسام

- :میگویو م خندمیم...ریگیب لیعکس بده جسد تحو ارم،یکه دلت رو شکونده؟ بگو تا برم دخلش رو ب هیاون ک-

 ...نکن تمیباهات مثل آدم بزرگا حرف زد، برو برو اذ شهیلحظه فکر کردم م هی

 :دیگویو م دهدیبامزه تکان م یرا با حالت شیهااز ابرو یکی

 :دیگویو م شودیم يبعد جد کنم؟یم تیمن اذ ؟یآبج ادیدلت م-

 کنم،ینگاهش م ؟یرو بگ هیاصل قض يخوایفقط درد و دل بود، نم یول ،يواسم درد و دل کرد سیآرتم-

انگار ...و راحت تر شوم،یتر م کیکه هر لحظه به او نزد دمیبود و چگونه، اما تا به خودم آمدم د یاز ک دانمینم

 ،يجار میو اشک ها شوندیباز م میهابود که مدت ها از من دور بوده و حاال کنارم است، لب  ییآشنا ي بهیغر

 چیه اورد،یرا به زبان م شیو قلبم صدا فتدیپر از درد، زبانم به کار م گرید يشاد و لحظه ا ينگاهم لحظه ا

را از دوشم برداشته  نیسنگ يکه انگار بار دانمیخودم هم مبهم ست، فقط م يبرا میصدا م،یگویچه م فهممینم

 ...آسوده بخوابم یالیبا خ نماند، آن قدر سبک شدم که بتوا

 * * * * * * * * * * 

با خودش  ش،یها يبه باز ،یبه زندگ خندد،یم کشد،یم قیعم ینفس رونیسرد ب يو در هوا رودیم رونیب به

هم  دیشا ای یستون ای واریاز پشت د یتا کس میهر لحظه منتظر باش دیبا یعنیکند؟یم یخدا با ما شوخ دیگویم

 :دیو بگو دیایب رونیب خته،یر شیکه برگ ها یدرخت

 ...یبود، شوخ یگولت زدم، شوخ يدیپخخخخخ، د-

جمالت ساده اما پر  نیکردم و هم یشوخ ز،یسورپرا يپخ ها و جمله  نیتا هم شودیما آدم ها خالصه م یشوخ

اتفاقات  يهمه  ینیو بب يزیلحظه از خواب برخ کی شودیم یعنیادامه دارد؟  یخدا تا ک يها یاما شوخ ،یمعن
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بود  يباز کیهم همه شان  دیشا ای ؟یرا بدان تیقدر داشته ها یخدا بوده تا کم يبامزه  یشوخ تیتلخ زندگ

 ...جانکاه و خدا برنده است، برنده يجز صبر میندار یراه چیکه ه میهست ییبازنده هاکه بازنده و برنده دارد، ما 

 :و گفت چاندیرا در هم پ شیها اخم

 گردمیو زود برم کنمیم ستیکارهامو راست و ر رمیبرم، م دیمامان با-

بدون بچه هام  تونمینم گهیهان؟ بخدا من د ا؟یماه؟ دو ماه؟ دوسال؟ چقدر برد هیچقدر؟  یعنی یگیکه م يزود-

 نیکه ا یبه اون دختر گفت یچ نمیاصن بگو بب ،يدیبر نجایمارال رو هم از ا يپا ياومد یکنم، از وقت یزندگ

 ؟یگفت یقهر کرده؟ چ يطور

 :دیگویم تیعصبان با

 کنم؟ کاریچ دیبا نمیننر رو بب يبابا، من اگه نخوام اون دختره  يا-

حاال شده  ،يگذروندیوقتت رو با اون م يکوچولوت بود، همه  یکه آبج شیننر؟ تا چند وقته پ يهه دختره -

 ه؟یبگو دردت چ ا،یننر؟ دست بردار برد

از زبونش  یآرت یآرت ،یو حرف درست حساب یاحوال پرس يبجا نمیبیکه تا مارال رو م نهیدردم؟ دردم ا-

 ...نیبدونم، هم يزیاز اون چ خوامیمن نم وفته،ینم

 ،یاونم با ک ،يخارج و بعدش هم بدون خبر ازدواج کرد یرفت یلیدل چی، قبال بدون هجاست نیخب مشکل هم-

و  ،يکرد یشناسنامه ات رو خط خط يحال زد نیداشته باشه، با ا يا ندهیقراره چه آ یدونستیکه م يدختر هی

 يقدر لجباز نیچرا ا ؟یبدون يزیچ يخوایاز اون دختر نم یگیروبه روم و م یستیمیکامل وا ياالنم با لجباز

به  زارم،ینم گهید ،یبکن تیکه دلت خواسته با زندگ یتا االن بهت اجازه دادم هر غلط هیچ یدونیاصن م ؟یکنیم

 ...کنمیرو با تو معلوم م فمیمحض برگشتنت تکل

 يبحث ادامه دهد، برا نیبه ا خواستیمصمم مادرش نگاه کرد، کالفه بود و نم يبا تعجب به چهره  ایبرد

 رانیدر ا شهیهم يداشت برا میامشب پرواز داشت، تصم نیکوچک بست، هم یاتاقش رفت و ساک به نیهم

پر از اتفاقات تلخ بود،  شیفکر هم کند، آنجا برا یدر آن شهر پر از غم حت یبه زندگ خواستینم گریبماند، د

هم نتوانست  یاما هست د،یایب رونیب سیخوب بود، خوب بود که باعث شد از فکر آرتم شیبرا یهرچند هست

 ...اوردیدوام ب

* * * * * * 

 :دور و برم نگاه کردم و گفتم به
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 ؟یشناسیرو از کجا م نجایا ه،یباحال يچه جا يوا-

 :به اطراف نگاه کرد و گفت حسام

 ...ینیبیم ارنیمعرکه اس، حاال م نجایا يزید ام،یم نجایوقته ا یلیخ-

 هی ندازه،یاون م ادیمنو  زینخورده بودم، مسخره اس که همه چ يزید گریوقت بود که د یلیتلخ زدم، خ يلبخند

اسپرت  يخونه، کفش ها یتک يو ماه، و آسمون، مبل ها دیخورش اده،یدرخت، خط عابر پ هی ب،یس هیلبخند، 

من جرئت ندارم طرفشون برم، اون  و خورهیداره خاك م یجاکفش يقرمز داره، همونا که تو يکه خط ها دمیسف

 دیسف رهنیپ نیا یکه حاال با حسام روش نشسته ام، حت یتخت نیهم یاتاقم، حت يشده تو زونیآو ینقاش

 ...خوامیدقت کنم، نم خوامیدقت نکنم، نمم کنمیم یوقته که دارم سع یلیحسام، خ

 ...دنیهامون رس يزیآهان د-

آدم  کرد،یم دنیمدام منو وادار به خند م،حسامیلبخند به حسام نگاه کردم و با هم شروع به خوردن کرد با

گرفته  ادیبدتر از منه فقط  تشیاون وضع کنمیچرا اما حس م دونمیکه ناراحت باشه، نم دمیتا حاال ند ه،یبیعج

 ...نیهم اره،یخودش ن يبه رو گهید

ه و ناخوداگا کنم،یپشمک بزرگ گرفته نگاه م هیکه دستش  يو به اون دختر بچه ا نمیشیم مکتین يرو

 :میگویم

 :دیگویو م ندازدیبه من و پشمک م یحسام نگاه...پشمکشو يوا-

  ؟يخوایپشمک م-

 :میگویمظلوم م يو با چهره ا ندازمیرا بال م میابروها

 نخوام؟-

که  یدر حال شود،یم کیبزرگ به من نزد یبا پشمک قهیو بعد از چند دق شودیبلند م یصندل يو از رو خنددیم

 :زندیغر م ردیگیپشمک را به طرفم م

 نمیبش دیمن با کننیخوب ثبت م يهزار تا خاطره  رنیم رونیتو رو خدا شانس منو نگاه کن، مردم با دخترا ب-

 :میگویو م خندمیم...پشمک خوردن خانمو نگاه کنم

و  کنمیغرق فکر حسام نگاه م يبه چهره  خورم،یپشمک خوشمزه ام را م یالیخیو با ب ینگاه نکن یتونیخب م-

 :میگویم

 :دیگویو م کندیو مات نگاهم م گرداندیرا به سمتم برم شیرو ؟یکنیاخم م یکنیفکر م یچرا وقت-
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 ست؟یبهتر ن...کنم هیکه بخوام گر نهیبهتر از ا-

 :میگویبه طرفش و م کنمیو سرم را کج م زارمیم میزانوها يرا رو دستانم

 یکردم ول یسع یلیخ تونم،یمن نم ،یو بجاش اخم کن ،یاشک هاتو کنترل کن یتونیخوش به حالت، م-

 ...کرده غیازم در نمینشد،هه خدا ا

اخم ها من پر از عقده  نیبا ا یول مونهیتو گلوت نم يزیو چ یشیم یخال یکن هیگر یطور نگو، وقت نیا-

 :میگویم يآشکار يبا کنجکاو...شمیم

 :دیگویو م زندیتلخ م يلبخند زنه؟یم ادیلباته چشات از درد فر يکه لبخند رو یکه در حال هیمشکل تو چ-

 رن؟یبگ میمن تصم هیحق دارن در مورد زندگ هیبه نظر تو بق انمه،یغلط اطراف يها میمشکل من تصم-

 :میگویو م دهمیرا به چپ و راست تکان م سرم

 :دیگویخش دار م ییبا صدا... رهیبگ میما تصم يحق نداره جا ینه کس-

 ست؟یو ن کنهیباشه به صالح من فکر م خوامیکه من م یچرا در حال کنه؟یکارو م نیپس چرا ا-

 :میگویم یکالفگ با

 :دیگویو م کندیمغموم نگاهم م يبا چهره ا...بتونم کمکت کنم دینکن حسام، درست بهم بگو، شا میعصبان-

 :میگویمصمم م ؟یکارو کن نیا يخوایکس نتونست کمکم کنه، تو چطور م چیه-

 ...دمیبهت قول م ونم،تیمن اگه بخوام م-

 دیرسیگرفته و پر غم به گوشم م نقدریبار ا نیاول يبرا شیبه حرف زدن، صدا کندیو شروع م زندیتلخ م يلبخند

 ...گوش دادم شیو من با تمام دقتم به حرف ها

 هیکه االن هست نبود،  یینجایشرکت، البته اون موقع ها شرکت ا رفتمیداشتم م شهیبود، مثل هم شیسال پ دو

مرد دستش رو گرفته بود، و  هی دمش،یکه د شدمیکوچه رد م هیداشتم از کنار  نمیجمع و جور تر، با ماش يجا

 ادهیپ نیاز ماش ،یفوزول يحرفا، از رو نیاو  يژانگولر باز ينگه داشتم، نه برا عیسر وار،یچسبونده بودش به د

اون موقع برام  هیفرار کنه، اما قض خواستیو م ردکیم دادیشدم، دختره داشت داد و ب کیشدم و آروم بهشون نزد

تحمل نکردم و رفتم جلو  گهید س،یبه پل زنهیشو در اورد و گفت که االن زنگ م یگوش ارویجالب شد که اون 

 :و گفتم

 :افتاده؟اون مرده برگشت طرفم و گفت یآقا اتفاق-
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 ي نهیضربه با دست راستش که آزاد بود به س هیکه گفت دختره  نویا کرده،یم يتو روز روشن داشته ازش دزد-

من سوار  گهید یچیپسر مال اون محل نبود، ه يپسره زد و پا به فرار گذاشت، پسره بدو رفت دنبالش، انگار

 يمانتو هیشد،  دایدختره پ يکله  وو منتظر شدم، که سر ستادمیاون کوچه ا یشدم و رفتم تنها خروج نیماش

ول انداخته بود و با کالهش نگه  نجوریشالشم هم ب،یشلوار هشت ج هینش بود با ت یارتش يرنگ و رو رفته 

بود، اومد از کنارم رد  چوندهیرو پ یکیتازه اون  نتم،ینداشت بب چاره،انتظاریهنگ کرد ب دیتا منو د...اش داشته بود

 سیپل لیتحو دیتم بابهش گف کنه،یکار م یچ نمیب خواستیدلم م ه،یبد درد یفوزول ،بشه که دستش رو گرفتم

بابام معتاده، داداشم زندانه، به  ض،یننم مر بافت،یبدمت و اونم شروع کرد به التماس کردن، اولش همش دروغ م

مو در  یگوش صممباهاش لج کرده بودم، م یمن الک یحرفا، ول نیولم کن و از ا يدوست دار یارواح خاك هرک

 یحالت نگاهش عوض شد و اشک تو چشاش جمع شد، بدون حرف دمید هوی س،یاوردم تا زنگ بزنم به پل

با بغض لب  ؟یبافیاز اون دروغا نم گهینگفت،لجم گرفت و گفم که چت شد پس؟ چرا د یچیو ه ستادیساکت ا

دستشو  رم،یبودم که اونم به لطف تو م هاز دست دادن ندارم، زندان نرفت يبرا يزیو گفت که من چ دیهاشو ورچ

نگفت که بهش گفتم خونه ات کجاست، با تعجب نگام  یچیکردمش، بهم نگاه کرد و ه نیماشگرفتم و سوار 

رفتم  ،یکلنگ يخونه  هیپشت بوم  ياتاق باال هیخرابه بود، آره خرابه بود،  هیکرد و آدرس داد، خونه نبود که، 

قرص  يسر هی خچالی يدختره رفت از تو کرد،یحدود هفتاد سال م دم،ید مسنزن  هیتو خونه اش با تعجب 

شب تا صبح  رون،اونیاما از خونه رفتم ب يدونم،چطوریدر اورد و با ناز و نوازش داد دست همون زنه، اصال نم

بود رفتم  یچشام،از اون شب فک کنم از رو فوزول يجلو ومدیمعصومش م يخوابم نبرد، تمام مدت، چشما

بود، مادر بزرگ  دهیکه د رزنیشت، خودش بود و همون پدختره، اسمش مهال بود، خوشکل بود، ننه بابا ندا نبالد

 یو وقت کردیخونه اون خونه کار م نینبودن ا یدرست و حساب یداشت ول یعنیبود، کار نداشت، خب  شیپدر

قرار بود مادر بزرگش رو ببره دکتر  نهرو بز ارویاون  بیج خواستیاون روز که م کرد،یم يبر بیج وردیهم کم م

بدجور منتظر فردام تا دوباره برم سر راهش  دمیچطور اما تا چشم باز کردم د دونمیصه نمواسه چشماش، خال

درس نخونده بود، کمکش کردم فرستادمش تو  شتریب پلمیکنم، تا د یسبز بشم و باهاش حرف بزنم و شوخ

قبول  یشد خودش رو جمع و جر کرد، حاضر نبود از من کمک رسکارش که د ،يگر یبرا منش قمیشرکت رف

و  نمایرستوران و س م،یگشتیم م،یرفتیم رونیم،بیبا هم خوب بود اد،یبر م شیخودش از پس زندگ گفتیکنه، م

روز منو تو شهر با  هیدختر خاله ام  نکهیخوب بود تا ا زیهمه چ م،یشهر با هم خاطره دار نیا يپارك و هر جا

من و  یزندگ ش،یوارم هرگز هم نشناس دی، امتو یشناسیکف دست مامانم، رو نم زارهیمبره م نه،یبیمهال م
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تا  رهیبرام دختر همکاره بابا رو بگ خواستیهم و غمش پول و ثروت بود، م يهمه  د،یخواهرم رو به گند کش

به نسترن که  نینفر ن،ینفر خواستم،یمن مهال رو م خواستمش،یکارخونه مون مستحکم تر بشه مثال، اما من نم

گذشت که از فرداش مهال منو  نشونیب یچ دونمیکرد، رفت سراغش و نم دایمهال رو پ به مامان خبر داد، مامان

مجبورش کردم باهام حرف بزنه،  ،یچیمنو داد، نه هم نگاهم کرد، ه ينه جواب تلفن ها گهید د،یدیو نم دیدیم

و برهان اوردم به گوشش نرفت که  لیباهاش حرف زدم و دل یهرچ م،یخوریکه ما به درد هم نم گفتیزبونش م

اما من ول کن نبودم، رفتم سراغ مامان و باهاش حرف  م،یخوریبود، ما به درد هم نم نیحرفش هم ينرفتهمه 

رو  گاهشیبه جاش پوزخند زد و گفت که جا یبه مهال گفته، ول یزدم، ازش محترمانه خواستم بهم بگه چ

 یول دمیکشیمهال خجالت م يبهش توجه نکرده بود، از رو که تا حاال یتیهمون واقع اده،بهش نشون د

هرطور که ممکن بود، من از خونه  موند،یبه پام م دیکارش رو درك کنم، اگه دوستم داشت با نیکه ا تونستمینم

ه خواهرم، ارث و  پردمبابا رو هم س يو قسم خوردم که هرگز پام رو تو اون خونه نزارم، کارخونه  رونیزدم ب

اگه هم تا اون موقع تحمل کرده  وردم،یو پول در م کردمیخودم چالغ نبودم، کار م کار،یچ خواستمیم راثیم

و منتظر  ستمیا یمهال م يسر کوچه  رمیسال م کیبودم فقط به خاطر احترام بود، هنوز هم که هنوزه بعد 

منم آدمم، دل دارم،  سیآرتم یول از کنارم رد بشه، توجههیاما انگار اونم عادت کرده که ب نمیبیم اد،یتا ب شمیم

سال بهش گفتم که دست برداره از اون  کیو بعد  ششیرفتم پ روزیبهش بگم،د دیخب دوسش دارم، چطور با

رو تموم کن، اونم نه گذاشت و نه برداشت، بهم گفت که دوسم  هیقض نیمسخره، باهام ازدواج کن و ا يفکرا

به خاطرش با غرورم هم قهر ...بود، دوسم نداره نیا ییهمه پادو نیتو رو خدا، دستمزدم بعد ا ینیبینداره، م

بزارم و فرار کنم اگه  ابونیتو بهم بگو سر به کدوم ب سیدلخوشم، آرتم دنشیلحظه از دور د هی یحت کنم،بهیم

 یمدام دارم سع ا؟یکه برم  خورهیگله م دیپاهام با ترد رم،یسرنوشتم نباشه؟ مدام با خودم درگ يمهال تو يچشما

دارم تو  کنم،یاون دق م یقلبم بزنم که نخوامش، اما خودم که خوب مبدونم، ب ي نهیدست رد به س کنمیم

نقاب خودم رو همون  هیهمش با  م،یزندگ يدوران ها نیاز بهتر یکیاطراق کردم کنار  کنم،یم یگذشته زندگ

پر  يکه چقدر محتاجم به دست ها نهینب یسسرم اومده، تا ک به یتا کس نفهمه چ دم،ینشون م یآدم قبل

شب و روز دارم دعا  زنه،یاون م يقلب برا نیو بفهمه که ا نهیقلبم بش يلحظه رو هی یحت يآرامشش، تا برا

 ییسرمون و با دعاها يبزر باال يخدا يحوصله  دینباینبا گهید دمیها فهم یمعجزه بشه ام تازگ هیکه  کنمیم

رو باور نکنم،  رسنیبه نظر م یمعجزه ها هرچقدر هم که واقع دونمیم گهیمن د م،یسر نبر ستین مونکه سهم
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 ادیها دارم  یکه تازگ يزیدلم، هرچ یافتنیدست ن يکنم تو گوشه  میقا دیگرفتم که خاطرات خوبم رو با ادی

 کارکنم؟یخب چ یتلخ و درد آورن ول رمیگیم

 :میگویم و زنمیتلخ م يو لبخند کنمیرا پاك م میدستم اشک ها ا

 :دیگویو م کندینگاهم م یاشک یدوستت داره؟ با نگاه-

 ...لجبازه يبد جور وونهید گه،یاما نم ره،یمثل من درگ فهمم،یآره، من م-

 ،یسر همون کوچه منتظرش باش شهینم شهیتا هم یبهش ثابت کن دیبا شه،یدرست م زینگران نباش همه چ-

 ...و اون تنها بمونه يعمق فاجعه و بهش نشون بده، بهش بفهمون که ممکنه هر لحظه از دستش بر

 :دیگویم يدینا ام با

 ده؟یجواب م یعنی-

 :میگویم يدواریام با

 يایفکرم که امکان نداره برد نیو هر روز تو ا دمیرو با زنش ند ایمن خودم هنوز برد ده،یمعلومه که جواب م-

 ... کنمیم شهیتک تک موهاشو از ر نمشیباشه، اگه بب يا گهیمن با کسه د

 ...خندمیحرف تلخ م نیبعد از گفتن ا و

که خاموش کردن آن، به  یرا روشن کن ينور دیجمله فکر کن،شا نیا يدوستت دارم، اول رو ییگویم یوقت

 ...خاموش شدن او ختم شود

 حسام؟ یکنیم کاریچ يمعلومه دار چیه

با تعجب به او نگاه  م،ینشست مکتین يدستم را گرفت و رو...ات عمل مبکنم هیخب معلومه، دارم به توص آره

 :کردم و گفتم

 ؟یزنیحرف م هیبدونم از کدوم توص شهیم-

حدودا ساعت  نجا،یا ادیجمعه ها م شهیجا پاتوق مهالست، هم نیا نیصبر کن حاال، بب گم،یآره خب، بهت م-

 ...گردهیهشت برم ایت و ساعت هف ادیم شیش

 داره؟ یبه من چه ربط نایخب ا-

... نه، دوست دختر یدوست معمول ،یو بعدش فکر کنه که تو دوست من نهیمارو با هم بب دیاون با گه،ید نیدهم

 :چشمانم را گشاد کردم و گفتم

 چرا من؟ ار،یرو ب گهید یکیخب  ؟یگیم يدار یمعلوم هست چ چیه ،يوا-
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حرف را زد  نیآنچنان مظلوم ا گهید نیتو رو خدا بش ال،یخیبابا اصال ب يا ،يخبر دار زیکه از همه چ ییتو آخه

 :گفت عیو او سر...که ناخوداگاه نشستم

 ...به موال میچاکرت-

 :کردم گفتم يا خنده

 :دیگویو م کندیو به من نگاه م گردیم شیرا از روبه رو شیو رو خنددیم...يو رو نکرده بود يالت بود وونهید-

 دمیها فهم یتازگ یول شه،یم یمعنیبرام ب یبدون مهال زندگ کردمیفکر م شهیمن هم س،یآرتم هیچ یدونیم-

 :میگویو م ندازمیم نییسرم را پا... زنده بودنم ي زهیانگ مه،یزندگ لیمهال دل

نفر  هیبودن  ي زهیگاالن ان نیکه ما هم یدونیاز کجا م خواد،یم زهیبودنش انگ يبرا یآره خب، هر آدم-

 نیاون باشه، تا حاال به ا یناج تونهینگاه گرم م هی دهیکه به آخر رس یآدم يبرا یکه گاه دونمیمن م م؟یستین

 باشه؟ يچه معجزه ا رهکه دوستت دا یکس يبرا تونهیکه نگاهت و بودنت و دستات م يفکر کرد

که کنترل زمان دستم بود تا بتونم با اون  خواستیمدام دلم م هیچ یدونیشده بودم، م دیناام یلیروزا خ نیا-

 ستیخوب ن نیا...ستینبودن هامون نمونه، اما دست من ن يبرا یبودن هامو کش بدم، اونقدر کش بدم تا وقت

 چیبدن ه هو،یو  یخودت کن ریو اونو درگ یکن يآدم باز هیکه با قلب و ذهن  ،یقدر عوض بش نیا هویکه 

 يعوض شدن ها نیا يبرا ست،ین هیرفتن قابل توج يبرا یلیاصال به نظر من هچ دل ،يبر يبزار یمنطق لیدل

 یول س،یاز دستش گرفته آرتم یلیدلم خ...يکه انگار هرگز اون آدم سابق نبود وفتنیاتفاق م يکه جور ،یناگهان

 :میگویو م فشارمیگذارم و میدستش م يدستم را رو...دوسش دارم

 يو دستم را که رو زندیپر مهر به من م يو لبخند کندیو نگاهم م گرددیمبر شهیدرست م زینترس همه چ-

 :دیگویو م کندیاحاطه م گرشیدستش بود با دست د

 ؟یدوستم نیقبال بهت گفته بودم که تو بهتر-

 :میگویو م دهمیتکان م نیسرم را به طرف یلبخن با

 ...ينه نگفته بود-

 :دیگویو م خنددیم

 :میگویآرام م بایو تقر کنمیبه چشمانش نگاه م...یدوستم نیتو بهتر-

 ینگاه کند چشمک میبه روبه رو نکهیو بدون ا زندیم ياومده، لبخند يکه منتظرش بود یفکر کنم اون کس-

 :دیگویو م زندیم
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 کنم؟یم یهمه دارم چاپلوس نیا یمن الک يپس فکر کرد-

 :میگویو م کنمیبانمک م یاخم

است که با  ییدر آوردن لج مهال ياست و برا یدروغ شیخنده ها نیکه ا دانمیومن م خندد،یبلند م...بدجنس-

شود دارد به حسام نگاه  دهیممکن است د نکهیو بدون فکر به ا ستاده،یا مانیمظلومش روبه رو يآن چهره 

 "يکانس بعدس"دیگویلب م ریو ز ردیگیدستم را م شودویحسام بلند م...حالش را تصور کنم توانمیو من م کندیم

 يبرا قایدق دانمیکه حسام نم میشدیم کیبه مهال نزد بایتقر میداشت شوم،یو من با او همراه م کشدیو دستم را م

 یوقت زدم،یرا از خنده چنگ م نیهمان موقع زم دادیکرد که من اگر اجازه م فیبامزه تعر ي فهیلط کیاما  یچ

کارش دل  نیکه ممکن است ا دانمیحسام چه کار کرد اما م دمینم م،یرد شده بود به خودم آمدم از کنار مهال

 :به طرفم برگشت و با بغض گفت میکه شد نیسوار ماش...مهال را بشکند

 داره؟ يا جهیکارمون نت نیا یعنی-

 :میگویو م دهمیتکان م نیسرم را به طرف-

 ...دونمینم-

 :دیچیپ یحسام در گوش يرا جواب دادم، صدا یحسام گوش يشماره  دنیبا د-

 ؟يبود یبا تعجب مبگوبم با ک...کهیدهعععع برو کنار مرت...؟یسالم، حالو احوالت چطوره؟ خوب-

 :دیمگو

 ...من رد بشم دهیراهم نم رهیحلزون داره م هیساعته جلوم با سرعت  کی ارویبابا -

 ؟يکه زنگ زد یداشت کارمیخب چ میگویو م خندمیم

عکس  شگاهینما میکه با هم بر يدار يعالقه ا ایآهان کارم، عرضم به حضورتون که زنگ زدم که بپرسم آ-

 از دوستام؟ یکی

 ؟يعالقه مند شد زایچ نیبه ا یاز ک-

 ...میدلم خواست با هم بر هویدعوتم کرد، منم  شیپ ي قهیچند دق نیهم ست،ین ادیز-

 ...هیپاخوش بگذرونم، من  کمی ادیخب منم بدم نم-

 ...دنبالت امیآماده باش ساعت هفت ب یاوک-

و با حوصله آماده بشوم،  رمیوقت دارم دوش بگ م،یچهارون ندازم،یبه ساعت م ینگاه یاز قطع کردن گوش بعد

از آن ها را  يو مقدار کنمیرا خشک م میکارم تموم شد، موها نکهیبعد از ا روم،یو به حمام م دارمیحوله ام را برم
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 يآجر يرژ گونه  کیو  زنمیکرم م یکم يدارمق کنم،یرا به صورت فرق دو طرف صورتم رها م هیو بق بندمیم

 زنمیم ملیر يادیو مقدار ز کنم،یم اهیمروم و دور تا دورش را با خط چشم س میمات، به سراغ چشم ها یو رژ لب

بودم، چشمانم که  یال از چهره ام راضنکرده بودم، اما حا شیگونه آرا نیوقت بود ا یلیخ کنم،یو به خودم نگاه م

به آن ها نگاه کنم،  نهیمدت ها در آ خواستیتر شدند من خودم دلم م بایز یلیخط چشم خ نیابودند با  یمشک

قرمزم  يمانتو روم،یو به طرف کمد م شومیبلند م میاز جا زند،یاعتماد به سقفم باال م یگاه ست،یدست خودم ن

لباسم را که  دم،یو شال سف دیفساپورت س کیبه همراه  اورمیزانو بود رادر م ریز یکم بایاش تا تقر يرا که بلند

 روم،یم نییو از پله ها پا دهمیام را در آن قرار م یو گوش رمیگیرنگم را به دست م يکوچک نقره ا فیک دمیپوش

 رونیآب خنک به ب یکمربع به هفت بود و من هم آماده بودم، به آشپز خانه رفتم و بعد از خوردن  کیساعت 

و منتظر  شومیرنگم از خانه خارج م يبدون پاشنه نقره ا يکفش ها دنیبعد از پوش کنم،یو در ا رو قفل م رومیم

به هم  شوم،یو سوار م رومیآمد، با لبخند به طرفش م ینیبوق ماش يبود که صدا دهینرس قهیبه دو دق مانم،یم

 ...کندیو او هم حرکت م میکنیسالم م

 نکهیجا با ا نیخفه کننده بود، اما ا زیچقدر آنجا همه چ د،یکش قیعم یرا که در فرودگاه گذاشت نفس شیپا

شد،  یاز فرودگاه رفت و سوار تاکس رونیخوب نفس بکشد، با عجله به ب توانستیداشت م ینه چندان پاک يهوا

خودش را داد،  يآرامش آدرس خانه موضوع خبر نداشت، با  نیهم از ا یو کس ادینگفته بود که امروز م یبه کس

 يخانه ا يهمه وقت دلش برا نیاست که بعد از ا بیبه آنجا نرفته، عج یکه مدت هاست کس يهمان خانه ا

را حساب کرد و وارد خانه شد، همه  هیکرا یهم نکرده بود، با نگه داشتن تاکس یدر آن زندگ یتنگ شده که حت

ها نگاه کرد و به سمتشان رفت، پرده ها را کنار زد و خانه روشن شد،  پنجرهجا را خاك گرفته بود، با اخم به 

وحشتناك بود، خودش به  نجایا د،یمبل ها را کنار کش يرو يگذاشت و با حرص ملحفه ها يساکش را گوشه ا

فکر  نیا سامان بدهد، با نجایو به اوضاع ا دیایب کندیرا خبر م یکند، با خود گفت کس زشیتم توانستینم ییتنها

از دوستان  یکیدر اورد و با  بشیاش را از ج یتخت گذاشت، گوش يبه طرف اتاق خواب رفت و ساکش را رو

 ... کردن خانه خواست زیتم يرا برا یحرف زد و کس مشیقد

* * * * * * * 

خانه  نیا يکه برا ییاهایمبل لم داد، چه رو يلبخند به خانه که مثل روز اولش شده بود نگاه کرد و رو با

که مدام  شودیباعث م زیچه چ شد،یم یو چشمانش را بست، از حال خودش عصبان دیکش غیعم ینداشت، آه

 خوردیحرص م شتریحال ب نیا با ،یافکارش ناراحت بود و عصبان نیاز ا ند،یرا بب سیآرتم اهی يچشم ها ریتصو
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 ریرفت، تصاو ياش را برداشت و به داخل گالر یگوش...دارد شیبه بستن چشم ها يدیشد لیم دیدیکه م یوقت

 شینتوانست برا تیهمه ثروت و موقع نیچطور با ا چاره،یب یکرد و دلش گرفت، هست کردیبه  کیرا  یهست

که  نیهمیآمد ول یازش برنم يکار چیتر بود، او ه ثروتمنداز او  یکند؟ هه اگر به پول بود که هست يکار

حس، با  کینداشت، فقط  یبه هست یچندان يهرگز عالقه  گرفت،یخوشبخت بود دلش آرام م یهست دانستیم

 ...نیهم سوخت،یهستس م تیمظلوم يکه دلش فقط برا کندیاعتراف م یناراحت

با او ازدواج کند، تا او را خوشحال کرده باشد،  یحس بود که باعث شد با وجود خبر از مشکل هست نیهم

عاشق او شده بود، هرگا با او داشت، همانند  یبیبه طرز عج یهست سوختیم یهست يابرخالف او که دلش بر

به او گفته بود که  یهست سوخت،یدلش م وفتادیبه او زد م یکه هست يبه حرف آخر ادشیفرد عاشق، اما  کی

بود که برود  هرچند کوتاه او را داشته، گفته یزمان يگفته بود که خوشحال است که برا داند،یراز چشمانش را م

 ایاشتباه است، برد دانستیم ایتصور کرد که برد یاشک بار او را کنار عشق يبا چشم ها یبه عشقش برسد، هست

که عشق را  دانستیرا نم نیباخبر شده بود، اما او ا یمیعشق قد نیا زا یچه کرده بود که هست دیهرگز نفهم

 ...پنهان کرد، هرگز شودیعاشق نم کی نیب زیهرگز از چشمان ت

 * * * * * * * * 

 ؟یکنیم تیقدر اذ نیدختر ا نیچرا ا ،يلوس شد یلیحسام خ-

 :میگویم تیادب شه با عصبان کمیخب بزار  ؟يلوس شد یچ یعنی-

هم  هیگر يبغض کرده اگه دستتو از رو کمرم برندار چارهیبهش بنداز ب ینگاه هی تونم،ینم گهینه نه نه من د-

 :حسام با ذوق گفت... ها کنهیم

 :میگویمصمم م... ادیصبر کن تا خودش جلو ب کمیتو رو خدا  یبه موال، آرت میچاکرت ؟یگیجون من راست م-

 ؟یکنیفکر م چارهیبه حرص دادن اون دختر ب يعکس اونوقت همش دار شگاهینما ينه، تو منو مثال اورد-

به سمت مهال بروم که حسام دستم را  خواهمیحرف م نیبا گفتن ا.  میکنیرو تموم م زیحاال همه چ نیهم

 :دیگویآرام در گوشم م شود،یو مانع م ردیگیم

 دنیبا شن... همه وقت بدون اون نیا دمیکش يبزار بفهمه من چه زجر ،یتو رو خدا آرت گه،یبار د هیفقط -

 زندیبر رونیبود تا درد دلش را ب يو در چشمانش که منتظر تلنگر ستمیا یپر بغض حسام از حرکت م يصدا

 :نگاه کردم آرام در گوشش گفتم

 ...گهیبار د هیفقط -
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 :تلخ زد و گفت يا خنده

 ...سیآرتم کنمیآره جبران م کنم،یجبران م-

 دم،یحسام مرا به خانه رساند من هم آرام خواب نکهیو بعد از ا میزد رونیب شگاهیاز نما گریدر دست همد دست

انسان  يو ادا کنمیسرم را با عشق حسام گرم م کنم،یکال فکر نم یعنی کنم،یفکر م ایبه برد روزها کمتر نیا

 ...اورمیشاد را در م يها

 :میگویو م کنمیحسام نگاه م يجد يچهره  به

 :دیگویو م خنددیکنم؟ م کاریچ دیخب، حاال من با-

شامل  یدوست نیدوستاشو دعوت کرده و ا يباره، همه  نیآخر نیا ،يخوریفقط از کنار من تکون نم ،یچیه-

شلوغ  شیعروس خواستیبا هم داستن، کال نرگس دلش م یخوب يربطه  یدونیآخه م شه،یحال مهال هم م

حرف  نیپس از گفتن ا ومهال که بماد  گهید ،یداشته باش دیشهر رو با يمهندسا يهمه  دنیباشه پس انتظار د

 :میگویم طنتیبا ش رودیقهقهه اش به هوا م

 شیپ میخوایکه م ياون طور زیچ چیقدر خروس نخونه، ممکن هم هست ه نیخب حاال تو ا به کبکت بگو ا-

 ...نره

 :دیگویو م کنهیاخم م-

 ...قدر ضد حال نزن خب نیاه ا-

جشن هم  نیرنگ که مناسب ا یمشک يکت و شلوار خرم،یمناسب م یو من لباس میرویم دیهم به خر با

 ...رنگ ينقره ا ییهست، ه همراه صندل ها

عالمه اضطراب را هم به  کی کنمیکه دقت م شتریذوق داشتم، اما ب یلیجشن خ نیا يبرا یبود ول بیعج

و  رومیشدم، به رخت خوابم م وانهید وفتد،انگاریم میدارد برا یچه اتفاق دانمیمن نم کنم،یاحساساتم اضافه م

و ساعت  شومیم داریاز خواب ب ما یگوش يشم، با صدااستراحت کنم تا شب حوصله داشته با یکم دهمیم حیترج

به خودم  یحساب نهیآ يو جلو شومیخارج م عیسر يسرسر یو بعد از گرفتن دوش رومیبه حمام م نم،یبیرا م

 دنیخودم بروم، چون ممکن بود شب حسام سرش با مهال شلوغ باشد، بعد از پوش نیقرار شد با ماش رسم،یم

امشب حسام  ستیتر شده بودم، معلوم ن بایو ز دادیو قدم بلند تر نشان م ندازمیبه خودم م ینگاه نهیلباسم در آ

و به سمت  شومیم نیسوار ماش شوم،یو از خانه خارج م پوشمیلباسم م يرا رو میمانتو عیقرار است چه کند، سر

م، خوب بود، فقط به ها عالقمند شده ا یتازگ یعنیخب  د،یایاز سرعت خوشم م دهم،یمقصد مورد نظر گاز م
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 یبه مقصد مورد نظر به ساعتم نگاه دنیبا رس...يرها بود زیو از همه چ يدادیو گاز م يکردیرو نگاه م هروب

به  نم،یبیبا گرداندن چشمم حسام را م روم،یو به داخل م شومیم ادهیپ نیعدد نه از ماش دنیو با د ندازمیم

صورتش را به صورتم  د،یایم رفمبا ذوق به ط زندویگشاد م يلبخند دنمیباد کنم،یو سالم م رومیطرفش م

که در گوشم  کنمیبا تعجب به او نگاه م کارد،یگونه ام م يرو يبوسه ا عیحرکت سر کیو در  کندیم کینزد

 ...ها فهمهیرو م زینکن تو رو خدا، همه چ يچشاتو اون جور نیا د،یگویم

 :دیگویو م خنددیم...ششششیبوسم کنه، ا یکی ادیخب من بدم م يکارو کرد نیاه چرا ا-

 :میگویبا اخم م اد؟یبدت م يجد-

نگاهم را  م،ینینشیو م میرویها م یبا هم به طرف دو تا از صندل...خو ادیوااا مگه مرض دارم دروغ بگم، بدم م-

به سمت  امگردیچهره ام را برم تفاوتیب کند،ینگاهم م تیکه با صبان نمیبیو مهال را م چرخانمیدر اطراف م

 :میگویحسام، و م

 کندیکه م یحسام با اهم اهم... دمیبرا خودم دشمن تراش یتو رو خدا الک يدیخرخرمو بجوئه، د ادیوا حسام ن-

 :دیگویآرام م

مهال  یحرص يبعد چهره  يا هیثان...میگویم يو باشه ا دهمیبرخورد کن سرم را تکان م یعیاوه اوه اومد، طب-

 :دیگویو م چرخدیبه سمت سام م شود،یظاهر م میروبه رو

 :دیگویو با لبخند م کندیتر م کیخانمو؟ حسام مرا به خود نزد یکنینم یسالم، معرف-

 م،یبا هم نامزد کن يهستن، دوست دخترم، قرارم هست به زود ییموال سیآرتم شونیا کنم،یم یالبته که معرف-

 :دیگویآشکار م یو با غم شودیال سرخ ممه يچهره ...یشرکت کن مونیتو جشن نامزد شمیخوشحال م

مهال هنوز هم داشت ... یمگه نه؟ د حرف بزن لعنت یکنیم یشوخ يدار ؟یگیکه نم يجد ،یگیم يدار یچ-

نگاه کردم که هرگز  يفرد يسرخ شده  يبه چهره  تینهایب یفراوان و با ترس یاما من با تعجب زدیحرف م

شد، دستم رو از  کیآشکار به من نزد یو غم تیبا عصبان ایبرد...نمشیجا بب نیا دادمیاحتمالش را هم نم یحت

بود که فقط دو قدم بزرگ با من فاصله  ایآوردم و از حسام فاصله گرفتم، نگاهم به برد رونیدست حسام ب

 ایبار حس کردم که من از برد نیاول يبرا دم،یاز چشمانش که االن قرمز شده بود ترس یچرا ول دانمیداشت، نم

که آمد و اشک شد از خانه خارج شدم، به حسام هم فکر  یبا بغض وقدم هام را به سمت عقب برداشتم  ترسم،یم

 ختندیریبا اشک هام که بر صورتم م...اش با خودش است هیکه داده بودم عمل کردم، بق ینکردم، من به قول
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بود که بعد از  بیو عج راندمیقرار است کجا برم، فقط م نکهینداشتم از ا يفکر چیشدم و راندم، ه نمیسوار ماش

 ...افتمیام  یشگیهمان خلوتگاه هم يخودم را جلو یاعتس

 :و گفتم دمیبه طرف مادر چرخ تیعصبان با

 :و گفت دیمادرش با عصبانت به طرفش جرخ... مامان بس کن من حوصله ندارم-

به  دیبا زارم،ینم گهید يفرار کرد تیهمه وقت از واقع نیا ،یبه حرفام گوش کن دیبا ؟يحوصله ندا یچ یعن-

  يحرفام گوش بد

برم، به طرف مادرش رفت و  دیکردم، با رید یکاف ياال نه، من عجله دارم، به اندازه  یول دمیباشه گوش م-

و  دیکش قیعم یشد پوف نشیسوار ماش نکهیگونه اش کاشت و از او فاصله گرفت، به محض ا يرو يبوسه ا

بود و او  یدوست خوب ایبرد يبرا شهیهم یسابقش، عل هیاستارت زد، امشب جشن ازدواج دوستش بود، هم کالس

شد، به طرف داخل  ادهیآن ها ماشن را نگه داشت و پ يخانه  دنیاو را از دست بدهد، با د یعروس خواستینم

از  يبه گوشه ا نیبعد از ا...گفت کیگشت، به طرفشان رفت و به آن ها تبر یخانه رفت و با چشم دنبال عل

 د،یرا د سیطرف در سالن نگاه کرد و در کمال تعجب آرتم بهحوصله  یسالن رفت و به اطراف نگاه کرد، ب

بلند شود که با  شیاز جا خواستیم کرد؟یچه م نجایا سیچشمانش گشاد تر از حد معمول شده بودند، آرتم

 نیا د،یاو را بوس يهم گونه  یشد و کمال کینزد یبه حسام کمال سیقفل شد، آرتم شیسر جا دیکه د يزیچ

که اجازه  یسیهم کرده بود، چگونه ممکن بود آرتم شیکرده بود، به شدت عصبان عجبشمت نکهیعالوه بر ا

کنار آمده باشد، با دقت به آنها نگاه کرد  یکار کمال نیا ای نگونهیدست هم بزند ا یبه صورتش حت یکس دادینم

 سیاز کنار آرتم قایبلند شد و به طرفشان قدرم برداشت، دق شیحرفق کنار هم نشستند، از جا یعد از کمکه ب

 زیهمه چ يهنوز هم رو بیعج يبه طرز اورد،یسر در ب زیازهمه چ خواستیم شد،یم کیداشت به او نزد

حرف  ید و رو به کمالش کیبه آنها نزد يحساس بود، دو قدم مانده بود که به آن ها برسد که دختر سیآرتم

 :دیگویو با لبخند م کندیتر م کیخانمو؟ حسام مرا به خود نزد یکنینم یزدسالم، معرف

 م،یبا هم نامزد کن يهستن، دوست دخترم، قرارم هست به زود ییموال سیآرتم شونیا کنم،یم یالبته که معرف-

 : گفتیدختر داشت م...یشرکت کن مونیتو جشن نامزد شمیخوشحال م

رفت  ایهواس برد یول...یمگه نه؟ د حرف بزن لعنت یکنیم یشوخ يدار ؟یگیکه نم يجد ،یگیم يدار یچ-

را  سیسر آرتم خواستیمشت شد، دلش م شیشد، دست ها یشدت عصبان ،بهيو نامزد یدوست يبه واژه 

گرفت و از خانه  صلهاز حسام فا عیسر د،یاو را د سیبکوبد، با خشم به او نگاه کرد و آرتم واریجا به د نیهم
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 سیامکان نداشت، تا به حال به ازودواج آرتم نیو به خروج او نگاه کرد، ا دیبه سمت در چرخ ایخارج شد، برد

به او  یاجازه ندهد دست کس یرا بکشد ول سیآرتم خواهدیدلش م یبیبه طرز عج دیدیفکر نکرده بود،اما حاال م

 يبود چشمانش را از رو شیکه روبه رو يفرد دنیگشتف با دشانه اش به عقب بر يرو یبا برخورد دست...برسد

 :لب گفت ریحرص بست و ز

 :مارال با آرامش گفت ؟یکنیم یچ نجایمارال تو ا-

 :زد و گفت يحرف پوزخند نیدوست من هم هست؟ و متعاقب ا یعل ينکنه فراموش کرد نمیبب-

با حرص به ... خودتو یحت يو فراموش کردهمه ر ،يها فراموش کار شد ینبود تو کال تازگ ادمیخب البته -

 :دیگویو م پردیحرف مارال م انیم

در  يگاریس رود،یحرف به طرف بالکن م نیموعظه نکن، برو به کارت برس و بعد از گفتن ا کنمیخواهش م-

بود و او در  یبالکن بزرگ کند،یو دود را در هوا پخش م زندیبه آن م یقیپک عم کند،یو با خشم روشن م اوردیم

 ...بود ستادهیدنج آرام ا يگوشه  نیا

آرسام با ...بکوبد واریسرش را به د خواستیدلش م ایبرد يرفتاره مسخره  نیاز ا یآن طرف مارال عصبان از

 چیو بدن ه ردیگیدست مارال را م رود،یو به طرف مارال م داردیآب برم یوانیل عیصورت قرم مارال سر دنید

 :دیگویو م گذاردیو آرسام هم دستش را در کمرش م کشدیم قیعم یمارال نفس برد،یاو را بالکن م یحرف

خودتو به  دیچقدر با ادیسر عقل ب خوادینر نم هی یوقت ست؟یبس ن ؟يقدر خودتو عذاب مد نیا یآخه واسه چ-

 ؟یبزن شیآب و آت

 :دیگویآشکار م یمارال با بغض-

که افتاد؟  یاتفاقات نیاون بود ا ریمگه تقص زنه،یپر م یآرت تیمظلوم يچقدر دلم برا یدونیخب تو که نم-

 نیمسخره بدزدنش و ا لیدل هیبه  شیچند روز قبل از عروس ادیخوشش م يمعلومه که نبود، آخه کدوم دختر

رو ببره اصفهان،  یآرت کهچقدر تالش کرد  چارهیب سیکس آرسام، آرم چیکس، ه چیه اد،یهمه بال سرش ب

 ...از عوارض همون تصادف باشه دیقدر لج باز نبود که، بهم گفت شا نیا یگفتم آرت سیقبول نکرد، به آرم یآرت

آمد و  رونیدنج ب ياز آن گوشه  دادیمارال گوش م يبه حرف ها يکه تا به حال ساکت بود و با کنجکاو ایبرد

 :گفت

 :با حرص گفت  یشک شد ول يا لحظه ایبرد دنیکدوم تصادف؟ مارال با د-

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-
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 ؟یزنیکجا باشم؟ گفتم از کدوم تصادف حرف م دیبا

 :مارال با حرص به او نگاه کرد و گفت-

حافظه اش  یکه باعث شد آؤت یها شد، همون تصادف يدور نیکه باعث تمام ا زنمیحرف م یاز همون تصادف-

که افتاده؟  ییاز اتفاقا یدونیم یو بشناسه، تو چ نهیکه باعث شد خواهرش رو بب یرو از دست بده، همون تصادف

 ...یدونینم یچیه ا،یبرد یچیه

 :زندیم ادیفر ایبرد

بده، روشنم کن،  حیخب توض ،يبد حیبرام توض خواستیکه همش م يخب بگو تا بدونم، بگو، مگه تو نبود-

همه حرف پشت سر  نیبزنه و ا بشیغ شیه روز قبل از عروسس سیافتاد که باعث شد آرتم ییبگو که چه اتفاقا

تمام آنچه را  کندیکه هق هق م یو در حال شکندیبغض مارال م... گهیهمه درد بگشم، د بگو د نیو ا ادیمن در ب

ماجرا نه  نیسکوت کرده بود، مقصر ا شهیآرسام مثل هم نیب نیو در ا دانست،یکه داشت رو کرد، هرچه که م

او نه  د،یاعمالش رس يبود که به سزا ریجهانگ یهم مقصر نبود، مقصر اصل سیآرم یحت س،یبود و نه آرتم ایبرد

داشتن  يبرا دیبود که با ایبرد نیبه خواهرش تالش کند، ا ایبرد ندنبرگردا يبرا وانستیو نه م خواستیم

 یسر خورد و در حالت نیزم يرو ایدکه بر دید یهمه وقت نیبا ا... کردیو تالش م زدیم واریبه در و د سیآرتم

 شیجا زمارال را ا یآب داد، به سخت یوانیبلند شد و به او ل برد،یبه سر م ست،ین ایدن نیکه در ا يگنگ انگار

را  نیدور شده بود، خودش ا سیبود که از آرتم يادیکوفت شد، مدت ز شیهم برا یعروس نیبلند کرد و برد، ا

و  ندیغم بب نیپنهان کردن ا يو تالشش را برا سیاست که هر روز غم آرتم نیدور باشد بهتر از ا خواست،یم

داخل شد در کمال تعجب  یرا باز کرد، وقت در یحالیبه طرف خانه راند و با ب رد،یدلش بسوزد و قلبش آتش بگ

 ...کجا بود؟ سیبود، آرتم بیو همه جا سوت و کور بود، عج د،یخانه را خاموش د يچراغ ها

 رونیو ب دارمیبود بر م نجایرو که از قبل ا میبافتن یزده به سرم فکر کنم،رودوش بارد،یبدجور هم م بارد،یم باران

خاك  يبو دم،یدلنواز باران رو گوش م يو صدا بندمیچشمامو م خورن،یصورتم م يباران رو يدانه ها رم،یم

 رسه،یو به گوشم م شهیبرگ درختا رد م نیباد از ب يصدا نه،یریچقدر ش نیشده همه جا رو در برگرفته و ا سیخ

ترسناك بپره  زیچ هی ای هیسا هی هوی دمیترسیم دم،یترسیچشمامو باز کنم م نکهیاز ا یبود ول ییایرو زیهمه چ

و من  کنمیآرامش رو تجربه نم نیا گهیاگه چشمام باز باشه د دونمیرو بهم زهر کنه، م زیوسط آرامشم و همه چ

ها رو  ییبایز نیبازشون نکنم، تا بتونم ا گهیببندمشون و د شهیهم يبرا خوادیدلم م شه، بازچشمام  خوامینم

از معلم  یچرا از وقت دانمیها همه اش سراب است، نم ییبایز نینکند ا میگویشفاف حس کنم،با خودم م یلیخ
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آن طور  زیچ چیباشد، ه یواقع ریغ زیهمه چ نکهیترس داشتم، از ا شهیگرفتم هم ادیچهارم دبستانم سراب را 

 ییالفبا د،یجد يالفبا کی دیهم شا ای د،یجد يدوره  کی دیشا خواهد،یم دیجد زیچ کیدلم  نم،یبینباشد که م

آدم ها که نه، با  نیبدهد، که صداقت باشد، که محبت باشد، با خود ا یکه در آن عشق و دوست داشتن معن

دار را که  یمعن يواژه ها نیکدام از ا چیچون ه دیشا م،یآ ینم نارچرا با آن ک دانمیتفاهم ندارم، نم شانیالفبا

حس وجود باران  نیهم خواهد،یرا م يو دور یسادگ نیدلم هم نم،یبینم شانیدر الفبا ستیپر از حس زندگ میبرا

 اآدم ه نیبا ا يکردن خسته شده ام، از باز يخسته شده ام، از باز خواهم،یرا م نیخورده،هم سیخاك خ يو بو

آنچنان محکم هلت  دهند،یآب خوردن هلت م یو به سادگ کشوننتیم يباز انیناگهان ناخواسته به م ترسم،یم

آنقدر دردناك  شود،یمادر هم خوب نم يبا فوت ها یکه حت ییزخم ها شود،یوجودت زخم م يکه همه  دهندیم

 تیزخم ها يجا شود،ینم یول يبلند شو یخواهیم یه ند،یآ یبند نم تیو اشک ها یزنیکه بخاطرشان زجه م

با نمک زودتر خوب  ندیگویم پاشند،یو نمک بر آن هم م دارندیهمه زخم دست برنم نیو با ا سوزد،یم کند،یدرد م

 شهیهم يو هر لحظه انتظار دارم برا کندیقلبم درد م سوزم،یدروغ است، من که هنوز هم دارم م یول شود،یم

از  یخسته ام، حت کنم،یو من ناکهان از ترس چشمانم را باز م شودیم ندرعد و برق بل يصدا...چشمانم بسته شود

باد  يهو هو يصدا نیتر ا بیعج کاود،یاست که چشمانم اطراف را م بیجان ندارند و عج میفکر کردن، پاها

درختان با باد تکان  يو اکنون هراس، شاخه ها اوردیآرامش را به ارمغان م میبرا شیپ يا هیاست که تا ثان

را  میآن نگاه کنم، قدم ها يبه قرمز توانمیآسمان را که نگو نم رد،یگیمبهم م يها هیسا نیو دلم از ا خوردیم

بزرگ به  يها هیسا نیاز ا یکیکه ناگهان  ترسمیرم،میگیروبه رو نم يو چشم از فضا دارمیبه سمت خانه برم

را در فضا رها  قمیعم يو نفس ها بندم،یم رادر  عیطرفم حمله کند و مرا در خود ببلعد، با ورودم به خانه سر

 نیریش يکه هوا چقدر سرد بوده است، تازه از آن خلسه  فهممیو تازه م ردیگیتمام بدنم را فرا م يلرز کنم،یم

است، لباس  ریپذ بیبه قدر خودش آس یروحم نه، ول يبدنم اگرچه به اندازه  نیکه ا فهممیو م میایم رونیب

است و  سیخ سیخ میموها پوشم،یم نیشلوار ج کیبلوز ساده به همراه  کیآن ها  يبجا و اورمیرا در م میها

 يرو کنم،یم شتریآتشش را ب يو مقدار رومیم نهیبه طرف شوم لرزد،یاز سرما م یخشک است ول نکهیبدنم با ا

گرم  يبرا که کنمیبه آن چوب ها نگاه م کشم،یخودم م يرا رو ییو پتو نمینشیبزرگ م بایتقر يآن تشک ها

گونه آرام  نیکه ا امدیم شیاست که آرامش دارم، کمتر پ بیعج کنند،یو جلز و ولز م سوزندیکردن من چگونه م

 ...باشم و دلم بخواهد که بخوابم

* * * * * * 
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 :دیگویو م کندیبه آرسام نگاه م تیعصبان با

 ...که کجا رفته یبدون دیبا ،یتو برادرش ست؟یکه ن یچ یعنی-

را با شدت به طرف پنجره هل داد و  زیم يرو یگلدان چن ایحرف برد نیکه با ا زدیفه در خانه قدم مکال آرسام

 يبحث ها نیو خسته از ا گذاردیگوشش م يرا رو شیشکستنش همه جا را در برگرفت، مارال دست ها يصدا

 :زندیم ادیفر بایتغر ایآرسام و برد ي دهیفایب

با  شه؟یم دایپ سیآرتم يچز ها که داغون کرد نیبا ا ؟یکنیم کاریچ يمعلوم هست دار چیآرسام ه د،یبس کن-

 :دهدیسکوت آرسام ادامه م دنید

من نگرانم  دیتورو خدا عجله کن ،ییجا یمارستانیدوستاش ، ب يخونه  د،یو دنبالش بگرد دیکارها بر نیا يبجا-

 عیو سر داردیآرسام کتش را برم کند،یم هیو از ته دل گر زدیریگونه اش م يرو شیحرف اشک ها نیو بعد از ا

س ممکن است کجا مانده باشد، تا به حال یکه آرتم نیبزند از ا توانستینم یحدس چیه شود،یاز خانه خارج م

سابقه نداشته است، از  داندیناگهان با خود فکر کرد که از کجا م یباشد، ول رونیسابقه نداشت شب را از خانه ب

 سیحد از آرتم نیاو چگونه توانسته بود تا ا د،یکوب یشد و با مشت بر فرمان م یمه غفلت خود عاصه نیا

از  يرفتار کرده بود، لحظه ا نگونهیرا به او سپرده بودند آن وقت او ا سیآرتم رشدور شود،مادر و پد زشیعز

 ...که به خود نسبت نداد ییخارج نشد و چه فحش ها تشیخر نیفکر ا

گنگ  شیدرك کند،هنوز هم اتفاقات برا توانستیرا نم زیچ چیرا نداشت، او هنوز هم ه يکار چیا توان هام ایبرد

که واضح بود و  يزیچ دانست،یرا م زیچ کینکرده بود، فقط  لیهنوز آن حرف ها را تحل ییگو ب،یبودند و عج

تالش  دیبا د،یجنگیبدست آوردنش م يبرا دیرا دوست داشت با سیهمه آرتم نیروشن، او اشتباه کرده بود، اگر ا

 سیآرتم يباور کرده بود که آن همه مهر و محبت در چشم ها افتنیماه گشتن و ن کیاما او بعد از  کرد،یم

و همه کس فرار  زیاش باعث شد او از همه چ یکه تلخ يبود،باور ینبوده است، و چه باور سخت شیب یدروغ

 يکه مدام دلش هوا وفتدیآن وقت ها م ادیبه  کند،یز باران نگاه ما سیخ يها شهیبه ش...از خودش یکند، حت

 یب يبودند که مخاطبش حاضر نبود، عاشقانه ها ییآن روزها تمام فکرش عاشقانه ها کرد،یرا م سیآرتم

 يچقدر دلش از سرما دانستیکاش م کرد،یبا او بودن را م يکه دلش هوا دانستیهه، کاش م ا،یمخاطب برد

که چقدر دلواپسش بوده و چقدر تنهاست، و دلش محتاج حضور  دانستیاو بودن گرفته بود، کاش م یب يروزها

بود،  دهیبسته بوس يکه چقدر با تمام وجودش بارها و بارها او را با چشم ها گفتیبود،کاش به او م نشیرنگ

 یگار برگشته بود، همان کسان و ندیبیماتش را در پنجره م ریتصو د،یایها م یکینزد نینگاهش از دورها به هم
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بر  يلبخند رد،یگیو او جان م زندیاش به او لبخند م هیسا کرد،یم یدر او زندگ سیکه مدت ها قبل با وجود آرتم

 توانستیم يحس بد چیبود که حاال بدون ه نیلبخند تلخ بود و درد آور، مهم فقط ا نیا ستیمهم ن اورد،یلب م

با آن قلب  سشیبود که آرتم دهیتالش کند و دم نزد،او حاال فهم سشیآرتم دنبه دست آور يتا سالها برا یحت

 ...شانس بد ، با او بد تا کرده بود نیا يآورده و او چقدر برا یکوچکش چقدر بد شانس

مبل نشسته است و سرش  يمارال رو گردد،یبرم کند،یروشن شده نگاه م گریبه هوا که د کشد،یم قیعم ینفس

تمام  کند،ینگاه م دهدیو به ساعت که عدد هفت را نشان م داردیمبل برم يه، کتش را از رورا با دستانش گرفت

و سوار  شودیاز خانه خارج م عیسر رد،یگیتمام وجودش را در بر م یو نگران زندیکه داشت پر م ییحس ها

دستش را  رسد،یبه ذهنش نم يفکر چیکه کجا به دنبال او بگردد، ه شدیندیبا خود م يلحظه ا شود،یم نشیماش

و  شودیم ادهیپ نیماش د،ازیچیکه در کوچه پ ندیبیآرسام را م نیلحظه ماش نیو در هم کوبدیبا شدت به فرمان م

 :دیگویو م کندیآرسام نگاه م به یبا نگران رود،یبه استقبال او م

 ؟ينکرد داشیشد؟ پ یچ-

 :دیگویم يدیبا نا ام آرسام

 شودیم کیکه به آنها نزد یدر حال د،یایصدا مارال م... کجا رفته ستیم، نبود، معلوم نپا گذاشت ریهمه جا رو ز-

 :دیگویم

و آب دهانش را  دهدیم هیآرسام تک نیحرف مارال به ماش نیبا ا ایبرد...براش افتاده یچه اتفاق ستیمعلوم ن-

 :دیگویم یو با نگران دهدیقورت م

 نشیو به سمت ماش داردیبرم نیاش را از ماش هیتک...میکنیم داشینشده، ما پ شیزیمارال؟ اون چ یگیم یچ-

... کردیم دایپ دیشهر است، او را با نیدر هم ییبرود، حتما جا نیآب که نشده به زم کرد،یم دایاورا پ دیبا رود،یم

 ... دیبا

به آن ها وصل شده  نیسنگ يچشمانم را باز کنم، انگار که وزنه ا توانستمیافتاده بود، نم میبرا یچه اتفاق دانمینم

 ياتفاق جلو کیاز  ریتصو کی هیبه ثان هیبود و در سرم انگار بمب منفجر کرده بودند، ثان شانیباشد، افکارم پر

 نکهیبلند شوم، با وجود ا میاز جا توانستمین بود و نمیکالفه کننده بود، سرم سنگ نیو ا بستیچشمانم نقش م

 يشتریب يپتو نجایا خواستیباز هم سردم بود، دلم م کردمیم بدنم حس مصورتم و تما يعرق را رو يدانه ها

بلند شوم،  شدینم کردمیهرکار م یآزار دهنده رها شوم ول يسرما نیاز ا یو کم چانمیبود تا خود را در آن بپ

 توانستمیکه م يرا در سرم حس کردم، تنها کار یمیبار درد عظ نیفکر نکنم و بخوابم، ا زیچ چیکردم به ه یسع



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يمهسا اسد  –امشب ازت متنفرم 

wWw.98iA.Com ١٨٤ 

که به آخر  کنمیبار حس م نیدردناك، ا يسردرد ها نیخسته شده ام از ا گریبود، د قیعم یآه دنیبکنم کش

هم از درد آن شکه  خودمکه  کنمیم يدرد، ناله ا نیخوب شدن ا يندارم برا يدیام چیام، انگار که ه دهیرس

چرا  دانمیفرق داشت، نم شیدفعات پ يا همه بار اما ب نیحس را تجربه نکرده بودم، ا نیقبال هرگز ا شوم،یم

 کنمیو حس م رمیگیتوان فکر کردن به دردم را هم ندارم، ناگهان آرام م یکه حت دمیرس ییطور شدم، به جا نیا

 ...رفت نیهم که داشتم از ب را ياریکه در هوا معلق شدم، همان اندك هش

* * * * * * 

 يگرفته بود و در افکار خودش غرق بود، قطره ها شیآرسام سرش را با دست ها کنند،یبه هم نگاه م دانهیام نا

راه  نیاز ا یمارال عصبان داشت،یاما دست از راه رفتن بر نم اینداشت، برد ستادنیاشک مارال که انگار قصد ا

 :دیبه او غر ایبرد يکالفه کننده  يرفتن ها

 رفته باشه؟ تونهیکارها فکر کن که کجا م نیا يبجا ،يدحوصله ام رو سر بر ؟ینیبش شهیم گهیبسه د ایبرد-

 :زد ادیکه منتظر بود تا فوران کند فر ایبرد

که دوست داشت بره خبر داشته  ییاز جاها دیتو با ،يمن از جا بدونم ممکنه کجا رفته باشه؟ تو دوستش بود-

 :سال ازش خبر نداشتم؟ مارال دوباره هق زد کیاز  شتریکه ب یپرسیم یاز من ،یباش

 یوقت دومیمن نم کرد،ینشست و برخواست نم یاواخر از همه دور بود، با کس نیآخه من از کجا بدونم، ا-

 :تو اتاقم باشم، آرسام کالفه گفت دمیم حیترج شمیاه من خودم که هر وقت ناراحت م ره،یکجا م شهیناراحت م

 ...داشته باشه يبه اونجا عالقه ا سیآرتم کنمیبرم خونه باغ مادر بزرگمون، اما فکر نم دمیم حیمنم ترج-

 :زد و گفت گرید یکالفه قدم ایبرد

 شدمیمنم قبال که ناراحت م نهیبدونم اون االن کجاست، اگه به ا خوامینه ما، من م سیبابا بحث سر آرتم يا-

 ...برم کلبه دادمیم حیترج

 یآن کلبه را دوست داشت، اگر صد درصد نه، ول سیداشت آرتم ادیکه  ییکلبه، تا آنجا تاد،سیاز حرکت ا ناگهان

 ياز در خارج شد و بدون توجه به صدا زدن ها عیکه آنجا باشد وجود دارد، سر نیحداقل ده درصد احتمال ا

 نیبود چند کیدر راه نزد د،یکه چگونه به کلبه رس دانستیشد و به سمت کلبه راند،اصال نم نیمارال سوار ماش

شد و به سمت در  ادهیبود،از ماشن پ نجایپس ا د،یکش قیعم ینفس سیآرتم نیماش دنیبار تصادف کند، با د

هواس به طرف  ید،بینشن یرا صدا زد، اما جواب سیبه در زد و آرتم يباز نشد، تقه ا یکلبه رفت، در را هل داد ول

بود، دوباره به سمت در  دشیبود، پرده مانع د دهیفا ید اما تالشش برا نگاه کن اخلکرد د یپنجره رفت و سع
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را بلند صدا زد، اما باز هم تنها جواب سکوت بود، با دستش در را هل داد، و سپس لگد  سیرفت و باز هم آرتم

 فیجسم نح دنیدبست و داخل شد، با  تیکنده شد، چشمانش را از عصبان بایبه در زد، در از جا تقر یمحکم

نگران تر  سیصورت سرخ آرتم دنیرا به سمت خود برگرداند، با د شیپتو به طرفش رفت، و رو ریدر ز سیآرتم

و با دست  چاندیهمان پتو پ انیاو را در م عیآن وحشت کرد، سر یصورتش گذاشت، از داغ يشد و دستش را رو

 سیگذاشت و حرکت کرد، در طول راه مدام آرت نیشرفت و او را عقب ما نیلرزان بلند کرد، به سمت ماش ییها

که اشک در چشمانش جمع شده بود و او قصد کنار زدنشان  یحرکت،در حال کی یاز حت غیدر یول زدیرا صدا م

به دست دکتر ها  سیو سپردن آرتم مارستانیبه ب دنیبعد از رس کرد،یو مدام ناله م کردیرا نداشت با او صحبت م

 يکرد، در محکمه  هیگر سیگذاشت و به حال بد آرتم شیزانو يو دستش را رو وردسرخ نیزم يخودش رو

 شیاتفاق او بوده،اگر از همان اول بود و اگر از همان اول تنها نیعقلش بارها خود را محکوم کرد که باعث ا

 یدر اتاق د،بشو نیچن نیتحت فشار ا سیکه آرتم گذاشتیاو نم یعنی فتد،یاتفاق ب نیامکان نداشت ا گذاشتینم

که خارج شده بود رفت و  ياشک بار به طرف مرد ییبا چشم ها ایرا در آن برده بودند باز شد و برد سیکه آرتم

 :دیپرس

 :دکتر حالش چطوره؟ دکتر گفت يآقا-

 ایبرد شه،یان شااهللا زود خوب م م،یاورد نییتبش رو پا اد،یبه هوش ب میمنتظر باش دیبه خدا باشه، با دتیام-

 :دادادامه 

 :به او کرد و گفت یدکتر نگاه شش؟یبرم پ شهیم-

 ه؟ینسبتت باهاش چ یول ،يبر یتونیآره پسرم م-

 :الفاصله گفت ایبرد

 ...دکتر ينامزدمه آقا-

 :زد و گفت  يلبخند دکتر

 ...خدا حفظش کنه و سپس از او دور شد-

تک  يشد، رو کیبه او نزد کردینگاه م سیآرام آرتم يکه به چهره  یبه اتاق رفت و آرام آرام در حال ایبرد

 ...او نگاه کرد يکنارش نشست و دستش را با دستانش فشرد و به چهره  یصندل

با  رد،یآرم گ يلحظه ا دیبکوبد تا شا واریسرش را به د خواستیبود، دلش م یخودش عاص يتمام حماقت ها از

 ...اش را در آورد و با او تماس گرفت یگوش عیفکر آرسام سر
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بار فرق دارد، من چگونه به  نیاما ا ،یشگیهم دیسف واریدر و د نیهم هم کنم،بازیباز م یرا به سخت میها شمچ

زنده ماندن پر داده بودم،  يرا هم برا دمیکه در کلبه بودم و ام دم،منیرس دیسف واریدر و د نیبا ا مارستانیب نیا

با لبخند به  شود،یداخل م یو خانم شودیکه در باز م ندمچشمانم را بب خواستمیجا در آوردم، م نیچگونه سر از ا

 :دیگویو م کندیمن نگاه م

او هم در  دهم،یندانستن تکان م یسرم را به معن ؟یینجایچند روزه ا یدونیم ،يمن بهوش اومد يخدا يوا-

 :دیگویم کندیو سرمم را چک م شودیتخت م کیکه نزد یحال

 ،يو تو حال خودت نبود يکردیمدام تشنج م ادتیبخاطر تب ز یول يومدیهشت روز، بهوش م شهیبا امروز م-

از  دیچرخیزبانم نم شود،یو خارج م کندیو بازش م رودیحرف به طرف در م نیمن برم به دکترت خبر بدم بعد از ا

اندك  يفکر نکنم،لحظه ا زیچ چیه بهکردم  یرا بستم و سع میفقط چشم ها کنم،یچه م نجایاو بپرسم که من ا

که  يجوان بود، با سر يباز شد، دکتر که مرد میبالفاصله دکتر آمد و چشم ها ،ییتنها نیا دیفقط طول کش

 نکهیبعد از ا شیچشم ها يرو یطب نکیع کیبود، همراه  ختهیر شیتا وسط ها شیچه موها يبرا دانمینم

 :در دفترش نوشت، به من گفت يزیچ

 چیه يتب کردن برا د،یو به خودتون سرما ند دیمراقب خودتون باش دیبا یول د،یدفعه رو شانس اورد نیخانم ا-

 شتریب دیخاصتون با طیو به خصوص با شرا د،یکه شما داشت يدیمخصوصا اون تب شد ست،یکس خوب ن

باز  میصدا نکهیا يبرا شود،یم ارجاز در خ کند،یو در را باز م داردیرا به طرف در برم شیقدم ها... دیکن اطیاحت

که باز هم انتظار  شودیوارد م یبار کس نیو ا شودیدر دوباره باز م کنم،یم یو اه نوشمیآب م يشود جرعه ا

 یبه طر تخت م میمستق شود،ینه چندان مرتب داخل م یقرمز و سر و وض یبا چشمان ایرا نداشتم، برد دنشید

رو به پنجره  یچشمانم، سرم را با کالفگ ین یدر ن زندیو زل م دوزدیسبزش را در چشمانم م يچشم ها د،یآ

چقدر از  میاهایمرد رو نمیبیو م رودیکه به طرف پنجره م شنومیرا م شیقدم ها يصدا رم،یگیو رو از او م کنمیم

 :دیگویو م چدیچیم شیقبل الغر تر شده، صدا

 :میگویم يو جد رمیگیرا به دندان م میلب ه س؟یآرتم يکرد کاریبا خودت چ ،ينگرانم کرد-

 :دیگویو م گرددیبه سمتم بر م ؟یباش بهیغر هینگران  دیوجود نداشت، چرا با ینگران يبرا یلیدل-

 :میگویبا بغض م س؟یآرتم يا بهیتو غر-

 میبه چشم ها میمستق... ترم بهیغر بهیغر هیوقته از  یلیشدم، خ بهیبودم، نه، غر بهیغر نکهیام، نه ا بهیآره غر-

 :دیگویو م کندینگاه م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا يمهسا اسد  –امشب ازت متنفرم 

wWw.98iA.Com ١٨٧ 

و من توجه  ندازدیم نییسرش را پا...ییآشنا نیمن آشنا تر يتو هنوز هم با ،یستین بهیتو غر س،یآرتم یستین-

 میچشم ها يشده ام با اشک ها يجار یوقت م،یاز چشم ها ردیگینگاهش را م یوقت فهممیام که نداشته باشم م

ها غرق حرفات  میمثل قد یفقط کم خوامیکه بگو، بگو من م د،یگویبه التماس م د،یگویکه م شیلبها يرو

 ...میبشم، باهام حرف بزن، مثل قد

 :میگویو م چدیپیم میدر گلو يبد بغض

افکارم  یحت ،ینیبیفردا، م هیامروز،  هیدوروزه،  ایگذشته رفته، مرده، دن شه،ینم ست،ین میمثل قد زیچ چیه-

و  اوردیسرش را باال م... و بس نمیبیرو م ایمثل بچه ها غرق خاطرات بشم، دو روز دن خوامینم گهیعوض شده، د

 :دیگویم

و  یرو تو چشمام نگاه کن ایدوروز دن نیامروز و فردا و هم شهیباشه قبول، منم قبول دارم، گذشته رفته، حاال م-

 شه؟یم س؟یآرتم شهیاومده؟ م شناختمیکه م یسیبه اون آرتم یبدونم چ خوامیم ،یبگ زیاز همه چ ،یحرف بزن

 :میگویو م دهمیسرم را به چپ و راست تکان م

... برو ا،یلطفا برو، برو برد خوام،یخاکش کردم برام زنده بشه؟ نم یکه به سخت يبشه، که اون گذشته ا یکه چ-

 :حرف ها بود که ادامه داد نیاما سمج تر از ا ایبرد

رو دوباره باز  زیکه تو همه چ خورهیرمب ایدن ياز قانون ها یکیداره گذشته زنده بشه؟ به کدوم  بیمگه چه ع-

 :میگویهان؟ با بغض م ؟ياریبه زبون ب ،یکن

در  نیو با خارج شدنت از ا شمیفقط من با مرور اون ها زنده م خوره،یبرنم ایدن يکدوم از قانون ها چیبه ه-

حس هام رو زنده کنم، و با  يمن بازم درد مرگ رو تجربه کنم؟ دوباره همه  یهست یتو راض رم،یمیدوباره م

که هنوز هم خودش رو سفت به  یسمج نیرفتن تو دوباره مجبور بشم بکشمشون و خاکشون کنم، ممکنه که ا

 :دیگویم ؟یهست یراض اره،یچسبونده دووم ن ایدن

هان؟ از کجا  ؟یگذشته رو خاك کن يدوباره همه  یدر خارج شم و تو مجبور بش نیکجا که من قراره از ا از

 :گمیگونه هام و م يروون بشن رو زارمیو م رمیگیاشک هام رو نم يمعلوم؟ جلو

 رهینفس به خاطر تو م هی یوقت ،يبر دیجفت چشم تو خونه ات منتظرته، با هی یواضح، وقت یلیواضحه، خ نیا-

و  شودیدر هم م ایبرد ياخم ها...ا؟بفهمیبرد یفهمیم ،يبر دیبا زنهیقلب بخاطر تو م هی یوقت ،يبر دیبا ادیو م

 :دیگویو م دیکویم زیم يوو ر اوردیمشت شده اش را باال م يو دست ها بنددیچشم هاش را م
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با  ؟يدیرو بشنوم، به حرفام گوش م زیرو بگم، تا همه چ زیتو همه چ يبرا دیاول با ،یگیآره تو درست م-

 :بود جوابش را گرفت و گفت هیبغض و گر يسکوتم که از رو

 داتیپ یپا گذاشتم و وقت ریشهر رو ز نیکل ا س،یماه در به در دنبالت بودم، همه جا رو گشتم آرتم کیتا -

 يدوا ییتنها دیشا گفتمیخودم بستم، با خودم م يزده شدم، رفتم تو اتاقم و در رو رو ایشدم، از دن دینکردم، نا ام

دوماه گذشته، از  دمیبه خودم که اومدم د ره،یگیم دلمدرد آور هم  ییاون تنها يآور ادیدردم باشه، بد بود، با 

من  ادیکه تو رو  دمیدیم زیچ هی داشتمیشهر برم يتو یبود که هر قدم نجایا یبدبخت رون،یخونه زدم ب

منم فرار کردم، از  زش،یچ ورد،همهیم ادمیشهر تو رو  نیا زیدرد آور بود، همه چ یکوچولو، ول زیچ هی نداخت،یم

دوستم، تو اون شهر  شیرفتم، رفتم پ نجایبود، از ا یاز خودم و احساسم، کارم به نظرم منطق ،تو و خاطراتت

با همه سر و کله  دیهر روز با د،یرسیخودم نم يکارا يدوستم منو سرکار برد، کارش ساده بود، به پا بیغر

دختر  هی دم،یرو د یسته نکهیفکر نکنم، تا ا يبد زیچ چیبه ه گهید شدیباعث م نیخوب بود، ا نیو ا زدمیم

که  يکار کرد،یتو اتاقش و ساعت ها خودش رو با کار سرگرم م نشستیبود، حسابدار بود، م یدختر آروم ،یرانیا

اونجاست متعجب  يکارخونه دارها نیاز بزرگ تر یکیپدرش  دمیفهم یهم نداشت، وقت یبراش درآمد چندان

رو  یزندگ نیبهتر تونستیکه م یدر حال کردیو خسته م ریگهمه خودش رو در نیا دیبا یلیشدم، اون به چه دل

 نقدریا میبود یخوب يشدم، کم کم باهام دوست شد، با هم دوست ها کیدر رفاه کامل داشته باشه؟ بهش نزد

تو  یاهیخط س چیبود، بدون ه يدختر صافو ساده ا یبرام بگه، هست شیزندگ زیخوب که اون بخواد از همه چ

شد که  يکردم، چطور کاریچ دونمیپر از آرامش و ساده، نم نداخت،یتو م ادیچشماش منو دروغ نگم  ش،یزندگ

و بهم گفت که دخترش صادقانه منو دوست داره،  شمیبه خودم اومدم که پدرش اومد پ یاون عاشقم شد، اما وقت

 يکار تونهینم هنکنه، گفت حاال ک زشیدختر عز يکه برا ستین ایدن نیتو ا يکار چیه گفتیو م کردیم هیگر

آخر عمرش  يماه ها نیکه ا نهیبکنه ا تونهیکه م يداشته باشه، حداقل کار یآروم و معمول یزندگ هیکنه اون 

 تیگفت نها ده،یکه از مادرش به اون رس ،يمادرزاد يماریب هی ضه،یمر یگفت که هست نه،یاونو خوشحال بب

 جیبودم و گ جیمن گ نه،یمدت کم اونو خوشحال بب نیاکه تو  خوادیو اون م ست،ین شتریعمر اون تا شش ماه ب

صادقانه تو چشمان نگاه کرد و اعتراف کرد که عاشقم  یبهم گفت که دوستم داره، وقت یهست یتر شدم وقت

هرگز نتونستم اونو  دونستم،یدوست خوب م هیبود، اما من اونو فقط  یدختر خوب ومد،یبدم نم یشده، من از هست

نکردم، اون قدر بهش محبت کردم که  غیمحبتم رو ازش در یکنم، به عنوان زن خودم، ول اهگزن ن هیبه عنوان 

که من  کردیاون فکر م المیو به خ سوزوندمیعشق م يمن داشتم اونو تو شعله  رم،یباعث شد عذاب وجدان بگ
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بهم گفت که  یتسماه تموم بشه، ه شیهنوز مونده بود که ش د،یکه وقتش رس نیهم خالصانه عاشق هستم، تا ا

ام، گفت که برم سراغش، گفت  گهینفر د هیکه من عاشق  دونهیبرم سراغ عشقم، تو چشمام نگاه کرد و گفت م

چشماشو بست، بعد از رفتن اون منم نتونستم تو  شهیهم ياز من به دل نداره، و بعدش هم برا يا نهیک چیکه ه

برات افتاده، ازت  ییچه اتفاقا دمیکه من فهم یاز زمان شتهنگذ ادیز سیآرتم...برگشتم ارم،یاون شهر سرد دووم ب

 ،یبرات وجود نداره، حرف بزن یگیکه م یمیبرام مثله همون قد خوامیمن م ،یکن فشونیبرام تعر خوامینم

 ...نیهم

که مدت  ییهمان حرف ها اورم،یتلنبار شده در دلم را به زبان م يو حرف ها کنمیشفافش نگاه م يچشم ها به

 :میگویم دن،یشن يدارم برا یبغض آزار دهنده پنهان شده و امروز گوش نیدر پشت ا هاست

 نیکه با کوچکتر يتن و بدنت زخمه، روحت زخمه، روانت زخمه؟ طور يهمه  یتا حاال شده حس کن-

 نیتر يمثل همون گوشه ا يگوشه ا هی خواد،یدنج م يگوشه  هیدلت فقط  ،یو داد بزن یبش تیاذ يبرخورد

 یدونیم یبغضت سر باز کنه، گاه نیا دیتا شا ،یکن هیتو اون گوشه و گر ینیاتاقم که پرش کردم، بش يگوشه 

 بیهم کمتر بهت آس ای فته،یکه اون اتفاق ن یکن يکار یتونیم شه،یبهت الهام م يانگار فته،یب یاتفاق هیقراره 

بعدش  فتهیتا اون اتفاق ب یمونیباشه، منتظر مغلط  زیهمه چ نکهیاز ا ،یترسیم ،یکنیکارو نم نیبرسه، اما ا

 فته،یب ییاتفاقا هی دیبا رتیتو تقد یاسمش سرنوشت، گاه نیا یگفتم، ول يدید یتو سرت بگ یبکوب یدودست

تا کارگردان قصه  یمونیکه ارزش اون اتفاق هرچند تلخ رو داره، خفه م شهیثابت م ییزایچ هیچون با افتادنشون 

همه رو  ان،یبه چشمت بد م ایدن يها یخوب يهمه  ،ینیبیو فقط همه رو م یچرخیو م یچرخیبگردونت، م

 دیداد بزنم، تا شا تونمیتا م خوامیم خواد،یم خواست،یم ادیدلم، دلم فقط فر ا،یمن شناختم، دلم برد ،یشناسیم

 نیو ا ينبود ،يدر شرکت تو بودم، نبود میبرگشتم، اون موقع مستق یزه،وقتیبر رونیتلنبار شده ب يعقده ها نیا

من دلم تنگ تو بود، و نبودنت برام مرگ بود  ایبرد م،یکنیکه تصور م هیزیبهم نشون داد واقعت تلخ تر از اون چ

 گریآمدند که د یکردم آن قدر کش م یکه آرزو م یلحظات يدلتنگ همه .خاطره هام شدم يدلتنگ همه 

بود،من فقط دلم تنگ بود و  ایلحظات دن نیتر قیشدم که عم یم یلحظاتدل تنگ .نگران تمام شدنش نباشم

تو بود  ریمن سابق نشدم، تقص گهیمنم از همون موقع د ،يتو نبود بوددل تنگم که ن يبرا خواستمیمرهم م هی

 ریدرگ یگفتیها من همونم که م یموقع منو به من نبودنم محکوم نکن هی ستم،یمن سابق ن گریکه من د

 :دیگویآرام م ایهست؟ برد ادتی ،یستعشقش ه

 :میگویم هیبا گر... بوده و هست ادمی شهیهم ادمه،یمعلومه که -
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 نداشتم، مگه نه؟ یمن برات ارزش ا،یچرا برد ؟يو منو برنگردوند يچرا نموند ؟یپس چرا رفت-

 :دیگویبا غم نگاهم مبکند و م ایبرد

 :میگویم...حرف نزن يطور نیبود، ا یو خواه ،یهست ،يبود زیمن همه چ يتو برا سیحرفو نزن آرتم نیا-

 دهدیقرار م میلب ها يسکوت رو يانگشتش را به نشانه  ایبرد... رهید ایهست برد ست؟یشده، ن رید گهیاما د-

 :دیگویو م

تو با من  م،یوقتشه که با کمک هم بلند ش گهید ست،ین ریشروع د يوقت برا چیه ست،ین رید س،ینگو آرتم-

 :میگویو م دهمیمگه نه؟ سرم را تکان م ،يایم

نگاه  میو در چشم ها شودیم کیآرام به من نزد ایرو فراموش کنم؟ برد زیکه همه چ ،يخوایم یتو از من چ-

 :دیگویو در همان حالت که سرش مقابل من است م کندیم

با  ایبه گذشته فکر نکن، ب گهیدوروزه؟ خب د ایدن يرو، مگه نگفته بود زیفراموش کن، همه چ س،یآره آرتم-

 :کنمیآرام تکرار م... میرو بساز ندهیهم آ

 :کندیزمزمه م شودیم کیکه به صورتم نزد یو در حال دهدیسرش را تکان م... فردا هیامروز و  هی نده،یآ-

م ندارند؟ دروغ بود، تما یها تمام یگفته که تلخ یو چه کس بندمیرا م میامروز و فردا و من چشم ها نیهم-

بزنم و از عمق وجودم همه  ادیبار بتوانم فر نیا دیشا ها،یها، هم خوش یهم تلخ شود،یتمام م زیهمه چ شود،یم

 خواهمیم نبارینه فکر نکنم، من ا رسد؟یم رسد،ینم یبه گوش کس تیبا حرف که صدا زم،یبر رونیرا ب زیچ

ام را با همه قسمت کنم، درست است من هرگز  یخوشحال خواهمیرا بلند کنم و به گوش همه برسانم، م میصدا

 ...يهمه بدانند که من حاال پر هستم از شاد خواهمینداشتم اما من م گرانید ياز شاد یسهم

 ...ماندیبزن و بگو که، م ادیفر... ییتر از هر رد پا یماندن ماند،یصدا م: جمله نیآخر

 

 ...انیپا

 

 

 

  93 شهریور  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  93 اسفند: انتشار در سایت نودهشتیا 
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