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 ! تو  ایآورم که قصه همسفر را من خوانده ام  ینم ادیبه  یحت

 عاشقانه را من از تو برده ام يباز نیدانم که اگر من خوانده ام ا یم فقط

 .  .  . لبخند سرد  نیزنم به ا یچراغ خاموش و زل م نیدر برابر ا نمینش یحاال م و

 میتکرارِ تکرار است و ما تکرارِ تکرار یزندگ

 .  .  . و تکرار تو  یتکرار دلبستگ.  .  .  تکرار عشق .  .  .  است  ییتکرارِ تلخ تنها یزندگ

 .  .  . ماند  یمن خواه یتکرار زندگ یتو قصه ب.  .  .  نه  اما

 

 اول فـــصـــل

 

خم شدم تا کفش هام و .  کالسکه وارد خونه شدم  يبودن چرخ ها یتوجه به خاک یب.  رو باز کردم  يورود در

 .  ندادم  تینگاهش و حس کردم اما اهم ینیسنگ.   ارمیاز پام در ب

 ؟يکجا بود ـ

 . دوختم  شیعصبان دیشا اینگاه خسته ام و به نگاه کنجکاو و .   ستادمیاز چند لحظه صاف ا بعد

 . گذاشته بودم  ادداشتیبرات .  خونه  کیپارك نزد ـ

 ؟یک ياون وقت با اجازه  ـ

 : زدم و گفتم  یمصنوع يلبخند

 !  رمیگ یاجازه نم یانجام کارهام از کس يوقت برا چیمن ه!  بس کن  ـ

 : گفت  تیبا عصبان.  در هم گره خوردند  ابروهاش

 ست؟ه!   ستیبابات ن يکه خونه  نجایا ـ

 : به خواب رفته بود، بغل کردم و گفتم  یرو که به تازگ حانهیر.  گذاشتم  یرو کنار جاکفش کالسکه

 !  یستیتو هم آقا باال سر من ن ـ

کف بود، به  يها کیاز برخورد عصاش با سرام یکه ناش ،یتق تق يصدا دنیبا شن.  به سمت اتاقم رفتم  و

 : سمتش برگشتم و گفتم 

 .  شتیپ امیخودم م.   یکن یل یدنبالم ل تتیوضع نیا با ستیالزم ن ـ
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 يرو رو حانهیر عیسر یلیخ.  اتاقش بود، شدم  يهم پشتم و بهش کردم و وارد اتاقم، که درست رو به رو باز

 . برگشتم  ییرایتختم گذاشتم و به پذ

شدم تا به اتاقش برم  یکه از کنارش رد م یدر حال.  داده بود  هیو به چارچوب در تک ستادهیسرجاش ا هنوز

 : گفتم 

 .  ياریبه پات فشار ن نقدریبهتره ا ـ

 : و گفت  دیبه سمتم چرخ.  تخت دو نفره اش گذاشته بودم، نشستم  کیکه نزد يا یچوب یصندل يرو و

 !  یرو تموم کن يباز نیخوام ا یم ـ

خط .  افتاده بود  شیشونیپ يبه خاطر اخمش چند تا خط رو.  شدم  رهیکه جوابش رو بدم بهش خ نیا بدون

 . شده روشون هنوز مشخص بودند  ختهیر یمشک يِکه با وجود موها ییها

 . کرد و وارد اتاق شد  یپوف

 ! تمنّا جوابم رو بده  ـ

 : کردم و گفتم  یکوتاه مکث

 . افته  یاتفاق نم نیا یکه من خواسته ات رو قبول کنم ول يمنتظر.   يخوا یتو جواب نم ـ

 : گفت  يابروهاش و باال برد و با لحن آمرانه و شمرده شمرده ا جفت

 ! به نفع هردومونه  نیچون ا فتهیاما بهتره که ب ـ

به خاطر .  م مقابلش قرار گرفت.  داد، از جام بلند شدم  یکه خبر از اومدن بابا و مامان م فونیزنگ آ يصدا با

 : شدم و با لحن خودش گفتم  رهیتو چشم هاش خ.   رمیقدش ازم بلندتر بود، مجبور بودم سرم و باال بگ نکهیا

 . نبودم  یوقت حسابگر خوب چیبرعکس تو، من ه ـ

*** 

با  یحتشدند  یهمه و همه باعث م.  .  .  صوت سوزناك قرآن  .  .  .  گالب   يبو.  .  .   فضا   نیسنگ يهوا

 .  بسته بودن چشم هام هم بفهمم کجام 

 .  نمِ خاك به دماغم چشم هام و باز کردم  يبا خوردن بو.   دمیکش قیعم نفس

 .  .  .  پر پر بود، ثابت موند  يخورده، که پر از گل ها سیتلِّ خاك خ يرو نگاهم

.  باورش برام سخت بود .  انداختم  نییشد پا یکه م ییفشرده شدن قلبم، پلک هام و بستم و سرم و تا جا با

 . که بشه فکرش و کرد  یسخت تر از اون
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 .  کنم  هیتونستم که گر ینم.  کنم  هیخواستم که گر یگلوم و گرفته بود اما نم بغض

 مگه نه؟.  .  .  و دوست داشت  یکی ـ

درست مثل اتفاق .  کنند  ریانگار همه دست به دست هم داده بودند تا من و غافلگ.  ام حبس شد  نهیتو س نفس

 .  رو به اون رو کرده بود  نیو از ا میده روز افتاده بود و زندگ نیا يکه تو ییها

از .  خون فرو رفته بودند، نگاه کردم  يایدر ياش که تو یدرشت مشک يو باال بردم و تو چشم ها سرم

 : از تعجب باشه  يو عار یکردم لحنم معمول یسوالش جا خوردم اما سع

 ه؟یمنظورت چ ـ

 : و در آغوش گرفته بود، زل زده بود گفت  شیفرد زندگ نیزتریکه عز یکه به تلِّ خاک یحال در

 . رو دوست داره  گهینفر د هیدونستم  یم ـ

 : شد و گفت  رهیمن خ يبار تو چشم ها نیا

 .  .  .  یهمه م ،یدونست یتو هم م ـ

 : که اجازه بدم جمله اش رو کامل کنه گفتم  نیبدون ا.  جام بلند شدم  از

 !  یزن یحرف م یفهمم راجع به چ ینم ـ

 : گفت  تیبا عصبان.  زود جوش آورد  شهیهم مثل

  ؟یبه نفهم يخودت و زد ای یفهم ینم ـ

 : گفتم  یتفاوت یکردم و با ب یپوف

 ! فکر کن  یلیهر طور که ما ـ

 : گفت  دیلرز یم تیکه از بغض و عصبان ییبا صدا.  خواستم از کنارش رد بشم که مچ دستم و گرفت  یم

 ! و بدونم  قتیخوام حق یمن م ـ

 .  درونم  یپوشاندن آشفتگ ينقاب بود برا هیکه  یاخم.  اخم کردم  دید یکه صورتم و نم نیا با

 !  ستیوجود نداره؛ اگر هم وجود داشته باشه االن وقت فاش شدنش ن یقتیحق ـ

مشتش و تنگ تر کرد و .  بود  دهیبکشم، اما با قدرت به دستم چسب رونیو تکون دادم تا از دستش ب دستم

 :  دیپرس

 ! داره  یدون یوقتشه؟ فقط دوباره نگو وجود نداره که خودت هم م یپس ک ـ

 : نفسم و فوت کردم و گفتم  یبا کالفگ.  هم فشار دادم  يم و رودندون ها هیچند ثان يبرا
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 .  کنه  یم نییتع طیکنم، شرا ینم نییوقتش و من تع ـ

 

 .  مشتش و باز کرد  یحرف چیمکث کوتاه، دوباره دستم و تکون دادم و اون بدون ه هیاز  بعد

 یبندازم به سخت دایبه قبر ش یکه نگاه نیبدون ا.  و گرفتم  چرشیول یِمشک يو دسته ها ستادمیا پشتش

و قار قارِ کالغ ها  لچریو يچرخ ها ریله شدن سنگ ها ز يحاال فقط صدا.  و به جلو هل دادم  لچرشیو

 . زد  یسکوت رو به هم م

که تنها سه سال ازم  دا،یباهام تماس گرفته بودند و خبر تصادف آرشام و خاله ام ش مارستانیاز ب شیروز پ ده

هر شب با کابوس .  جنازه تو گوشم بود  عیخاله هام، موقع تش يها غیج يهنوز صدا.  گتر بود، رو بهم دادند بزر

 . ماجرا مقصر بودم  نیا يمن تو.  .  .  کرد  یم تمیاذ یلیخ زیچ هیشدم و  یم داریب

 .  رفتم  یسرم و به چپ و راست تکون دادم و به سمت درِ خروج یکالفگ با

 یسع.  بابا و مامان به خودم اومدم و اشک حلقه زده تو چشم هام و پاك کردم  یِت سر تا پا مشکقام دنید با

شد که بتونم اون  ینم نیبر ا لیبدم دل بیتونستم آرشام و فر یاگه م.   رمیبه خودم بگ یعیطب يکردم چهره ا

 یزود متوجه اضطراب و آشفتگ یلیزد خ یازم سر م کیاشتباه کوچ هیمطمئن بودم اگه .  بدم  بیها رو هم فر

 .  شدند  یدرونم م

.  به چشم هاش شد  دنیکه به ما انداخت مشغول دست کش ینگاه میبا سر به ما اشاره کرد و مامان هم با ن بابا

 .  کرد  یم هیحتما باز هم داشت گر

از .  نگه داشتم  نیماش کیو نزد لچریبگم و يزیکه چ نیبدون ا.  بابا به سمتم اومد  ن،یشدن به ماش کینزد با

کمکش کردم تا از جاش بلند شه و .  آرشام و در آوردم و به دستش دادم  يبابا، عصا ينقره ا 405صندوق 

 يو بست و همراه عصا تو لچریزود و یلیبابا خ.  و بستم  نینشست در ماش یوقت.   نهیجلو بش یصندل يرو

 .  صندوق گذاشت 

 دنیبار الیسرم نگاه کردم، هنوز هم خ يباال اهیس يبه ابر ها. سرد شده بود  یو هوا کم میماه بود يد لیاوا

 .  نداشتند 

کنه و  هیابر ها گر يگرفته بود به جا میانگار اون تصم.  بود انداختم  ستادهیبه مامان که کنار بابا ا یکوتاه نگاه

فقط من و  یول داست؛یه خاطر مرگ شها ب هیگر نیکرد ا یم الیآرشام خ.  تر کنه  ختهیاعصاب من و به هم ر

 : گفتم  یبا کالفگ.  رفتم  سمتشونآروم به .   هیها چ هیگر نیا یعلت اصل میدونست یبابا م
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 ؟یکن یمامان چرا تمومش نم ـ

سکوت شاهد مشاجره  يبه بابا که طبق معمول تو.  هم فشار دادم  يدندون هام و رو.  تر شد  دیش شد هیگر

 : شد و گفت  رهیمامان تو چشم هام خ.  انگار باز هم قصد دخالت نداشت !  نه .  ما بود نگاه کردم 

 تمنّا؟ یهست متیهنوز سر تصم ـ

 : سرم و تکون دادم و گفتم  آروم

 . و گرفتم  میمن تصم.  شه  یمامان نظر من عوض نم.  آره  ـ

 : و گرفت و گفت  دستم

 .  .  . ا تمنّ یول ـ

 . کنم  ینیعقب نش ممیخواستم از تصم یبار نم نیسوزوند اما ا یهقش دلم و م هق

 . بابا منصرف بشم  ياخم ها ایمامان  يخواستم به خاطر اشک ها ینم

 :و گفت  دیبه سمت مامان چرخ دیسکوتم و د یوقت بابا

و گرفته هر چقدر هم که  مشیتمنّا تصم.   .  . نکن  یهات تو دل بچه رو خال هیقدر با گر نیخانوم ا نیمه ـ

 !  به خودت رفته  یتو کله شق.  .  .  شه  یمنصرف نم م،یکن یسع

رفت و پشت  نیتا خواستم به حرفش اعتراض کنم به سمت ماش.  لب هاش نقش بست  يرو یلبخند تلخ و

 : و گفتم  دمیکوب نیبه نشونه اعتراض پام و به زم.  فرمون نشست 

 مامان؟ یخواست یو م نیهم ـ

 .  سرش و به چپ و راست تکون داد  مامان

 .  و روشن کرد و حرکت کرد  نیبه محض سوار شدن مامان، بابا ماش.  شدم  نیو فوت کردم و سوار ماش نفسم

 .  و زدم  فونیشدم و زنگ آ ادهیپ عیسر.  گرفتم  رونیچشم از ب نیتوقف ماش با

 بله؟ ـ

 .  .  .  نییپا ایب قهیقد هی.  داداش تمنّام  ـ

 .  امیباشه االن م ـ

بردن آرشام  يبرا.   میرفت نیبا هم به سمت ماش.  کوچه بود  يشوهر خواهرم، تو ،يمهد قهیکمتر از چند دق تو

بهونه .   ادیمامان، حاضر نشد که به خونه ب ياما آرشام، با وجود اصرارها.  داشتم  اجیبه خونه به کمکش احت
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ترنّم  يکردم تا بهش چشم غره برم که صدا یم دهتازه داشتم خودم و آما.  ساختمون بود  ادیز يااش هم پله ه

 : اومد 

 باال؟ نیاینم ـ

 : رفتم و گفتم  فنیآ مقابل

 چطوره؟ حانهیحال ر.  فکر نکنم  ـ

 : که بغض کرده بود گفت  یحال در

 باشه؟  يخوا یچه طور م ـ

 : و گفتم  دمیکش یآه

 ! دونم  ینم ـ

 .  نییپا امیمن دارم م ـ

 . باشه  ـ

 : گفتم  ستین يمامان خبر ياز اصرار ها گهید دمید یوقت.  برگشتم  نیماش شیپ دوباره

 .  ارمیچمدونم و ب رمیمن م ـ

نگاه .  اما همه سکوت کردند .  .  .  »  ؟يخوا یکمک نم« مثال  ای» باشه برو « بگه  شونیکیداشتم  انتظار

پوزخند  يو آخر از همه رو دیداشتند نگاهشون و ازم بدزند چرخ یصورت تک تکشون که سع يام رو يسرسر

ناچار پشتم .  کارش برداره  نیخواست دست از ا ینگاهش کردم اما انگار نم رهیخ هیچند ثان.  آرشام ثابت موند 

 . و بهشون کردم و وارد ساختمون شدم 

 .  کنم رفتم  یم یا، اون جا زندگطبقه سوم که چند ساله همراه طاه به

بعد از برداشتن چمدونم به .  که الزم داشتم و جمع کرده بودم  ییها لیاومده و تمام وسا مارستانیاز ب روزید

 . رفتم  نییاز پله ها پا یسخت

 .  زودتر از همه متوجه حضورم شد و به سمتم اومد  يمهد.  هم به جمع پنج نفره مون اضافه شده بود  ترنّم

 ! بدش به من  ـ

 .  و از دستم گرفت و به سمت صندوق رفت  چمدون

 . داد  یسست سرش و تکون م یلیشده بود و خ رهینقطه خ هیبه .  هم نگاهم رفت سمت آرشام  باز

 .   ستادمیصندوق گذاشتم، کنار ترنّم ا يکه چمدون و تو نیاز ا بعد
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 آرشام؟ هینظرت چ ـ

 : آروم گفت  رهیکه نگاهش و از نقطه رو به روش بگ نیا بدون

 راستش و بگم ترنّم خانم؟ ـ

 ! معلومه  ـ

 .  رمیگ یاگه الزم باشه پرستار م یحت.  خوام از بچه ام دور باشم  ینم ـ

که با هم گذاشته  يقرار میمستق ریخواست غ یم.  متوجه طعنه اش شدم .  شد  رهیمن خ يبار به چشم ها نیا

 : با اخم گفتم !  هم با منه  حانهیر تیکه مسئول نیا.   ارهیب ادمیو به  میبود

 ! درست مثل قبل .  تونم ازش مراقبت کنم  یمن که گفتم، م ـ

البته به اصرار .  ما بود  شیپ حانهیزنده بود اکثر اوقات ر دایکه ش یوقت یکردم، حت يادآوریحرف بهش  نیبا ا و

!  دادم  یم شیداد و من فقط باز یکارهاش و مامان انجام م شتریم، گرچه ببود حانهیمن، چون من عاشق ر

 : بگه مامان گفت  يزیکه چ نیآرشام اخم کرد اما قبل از ا

 . چون تمنّا فردا امتحان داره  نیبه توافق برس دیفعال در مورد امشب با ـ

 نیآرشام بدون ا.  امتحانم و فراموش نکرده بود خوشحال شدم  خیهم تار طیشرا نیتو ا یکه مامان حت نیا از

 : گره ابروهاش و باز کنه گفت  ای رهیکه نگاهش و ازم بگ

 . ندارم  یباشه من مشکل ـ

 : به ترنّم گفتم  رو

 . تونم ببرمش  یاگه سختته م ـ

 : زد و گفت  یآرامش بخش لبخند

 ! ت و آماده کن امتحان فردا خود يبرو برا!   ه؟یچه حرف نیا ـ

 . دنبالش  امیفردا صبح م ـ

 : گفت  دیلرز یهوا م يکه به خاطر سرد یحال در

 .  زمیباشه عز ـ

 : که سردش شده چون گفت  دیمامان هم فهم انگار

 .  میگرد یو زود بر م میرسون یها رو م نیتو، من و بابا ا نیبر يمادرجان تو و مهد ـ

 : ترّنم بغلم کرد و آروم زمزمه کرد .  تعجب به مامان نگاه کردم  با
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 !  کهیکوچ یمراقب خودت باش آبج ـ

 : و نوازش کردم و گفتم  پشتش

 ! کنم  یجبران م ـ

 .  به گونه ام زد و در عقب و باز کرد  بوسه

 .  سوار شدم و ترنّم هم درو بست  یحرف چیه یب

دونستم قراره چه  یهنوز هم نم.  اتفاق ها افتاده  نیتونستم باور کنم ا ینم هنوز هم.  بغض کردم  اریاخت یب

 ! انگار مثل همه، هنوز تو شوك بودم .  .  .   فتهیب يا گهید ياتفاق ها

بود و با نگاه  نجایکاش اون هم ا.  طاها افتادم  ادی.  شدم  رهیسبزِ ترنّم خ يو چشم ها یصورت گندم به

 . د دا یم دیگرمش بهم ام

 .  و روشن کرد و راه افتاد  نیماش یحرف چیه یتکون دادم و باز هم بابا ب یو به نشونه خداحافظ دستم

 .  شده بود نگاه کردم  سیمامان که باز هم چشم هاش خ به

.  کرد  یام م یواقعا ناراحت و عصبان نیو ا!  دخترش و سست کنه  يقدم ها دیبا يدونست چه جور یم انگار

 : تفاوت رو به بابا گفتم  یب يبا ظاهر

 اط؟یتو ح يذار یو م نیبابا ماش ـ

 :بهم نگاه کرد و گفت  نهیآ از

 .   میخسته شد یحساب.  خونه  میر یم گهیما د.  نه دخترم  ـ

 : بالفاصله گفتم  نیهم ينداره، برا يا دهیدونستم هر چقدر اصرار کنم فا یم

 .  نیهر جور راحت.  باشه  ـ

 : حاال ساکت بود گفت  که تا آرشام

 .  نیزحمت افتاد يقدر به خاطر من تو نیخوام ا یمعذرت م ـ

 : شونه اش گذاشت و گفت  يسکوت کرد اما بابا دستش و رو مامان

 کار و بکنه؟ نیا یک میما کمکت نکن.   یتو هم مثل پسر خودمون ه؟یزحمت چ ـ

 .  لبهام نقش بست  يرو یکیآرشام لبخند کوچ مثل

 :رو به مامان گفتم .   دمیهوا لرز يلحظه به خاطر سرد کیشدم  ادهیکه پ نیماش از

 . برم  یچمدونم و م امیبعدش م.  تا من به آرشام کمک کنم  نینیبش نیشما تو ماش ـ
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 : با بغض گفت  مامان

 . باشه دخترم  ـ

 .  سرم و تکون دادم و نفسم و فوت کردم  یکالفگ با

 یآرشام و از صندوق بر م يداشتم عصا یوقت.  برگشتم  نیوباره به سمت ماشد اطیاز باز کردن در ح بعد

 .  شد  ادهیپ نیداشتم، از ماش

.   میو راه افتاد دمیمن هم از کمرش چسب.  اش و انداخت رو دوشم  گهیدست راست عصا رو گرفت و دست د با

خونشون که به دو تا  کیکوچ اطیاز ح!  داغ کردم  ننیب یصحنه رو م نیکه مامان و بابا دارن ا نیاز فکر ا

 .  میشده بود رد شد نیحوض گرد بدون آب مز هیبرگ و  یدرخت ب

دو ماه اول، به  یکیگرچه .  گرفتند خونشون و عوض کنند  میو آرشام تصم دایبود که ش یاز فوت مامان بعد

 .   میکم کم عادت کرد یهممون سخت گذشت ول يآپارتمان، برا يدفعه ا هیخاطر خلوت شدن 

با قدم .  و باز کنم  يتا من در ورود ستادیو باز هم آرشام سر جاش ا میباال رفت وونیچهار تا پله سمت راست ا از

.  شده بود رو به سمت قفلِ در بردم  یدستم که دچار لرزش محسوس.  به ظاهر محکم به سمت در رفتم  ییها

  . و توش چرخوندم و بازش کردم  دیکل

بتونم بغضم و  دیچشم هام و بستم و آب دهنم و قورت دادم تا شا.  شد  ریغم به دلم سراز یباز شدن در کل با

 .  بود  دهیفا یبفرستم اما ب نییهم پا

.  کرد  ینم هیبغض کرده بود اما گر.  بازم چشماش قرمز بود .  و بهش نگاه کردم  دمیسمت آرشام چرخ به

قدم اول و برداشتم اما اون از جاش تکون .  شونه م گذاشتم  يقبل دستش و رو آروم به طرفش رفتم و مثل

 یوقت.  به جلو هلش دادم  ود،بهش نگاه کنم با دستم که دور کمرش ب ایبگم  يزیکه چ نیبدون ا.  نخورد 

 : خوره گفتم  ینم یبازم تکون دمید

 .  ناراحت بشه  نیاز ا شترینذار ب.  کنه  یمامانم داره نگاه م.  کنم  یآرشام خواهش م ـ

 یفکر م يزیحتما اون هم داشت به چ.  دادم سکوت کنم  حیترج.  بود  دهیفا یبه جلو هولش دادم اما ب بازم

 یدونستم تا چند هفته، هر بار که به بهشت زهرا م یم.  .  .   دایبه نبودن ش.  .  .  کردم  یکرد که من فکر م

 .  .   .شه  یتکرار م تیوضع نیهم م،یر
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باز هم با هم، هم قدم .  برداشتم  الیبه خودم اومدم و دست از فکر و خ نیتق برخورد عصاش با زم يصدا با

به .  شکل خونه خم شدم و کفش هام و از پام در آوردم  یلیمستط ییرایبه محض وارد شدن به پذ.   میشد

 .  ارهیاش و در ب یمشک ییآرشام هم کمک کردم تا دمپا

 .  نشست، به کوچه رفتم  ییرایپذ يِقهوه ا -کرم  یِمبل چرم يرو یوقت

اش  رهینگاه خ ریز.  و بهم نگاه کرد  ستادیمن صاف ا دنیبا د.  بود  نیزم يمشغول گذاشتن چمدونم رو بابا

 : سرم خم شد و تنها تونستم بگم 

 .  نیممنونم که بهم اعتماد کرد ـ

 : گفت  هیبغلم کرد و بعد از چند ثان مامان

 . بهم زنگ بزن  يکرد دایپ یاگه مشکل.  تمنّا مراقب خودت باش  ـ

 . کرد  ینم هیگر گهیبابا باهاش صحبت کرده بود که د انگار

 . باشه مامان  ـ

 :جدا شدم و ادامه دادم  ازش

 . ممنون  زیبابت همه چ ـ

 . دخترم  مینکرد يکار ـ

 : کردم خطاب به مامان گفتم  یکه به بابا نگاه م یحال در

 . ارزش داره  ایدن هیبرام  نیکه بهم اعتماد کرد نیهم ـ

 : بار بابا گفت  نیا

 !  میریجواب اعتمادمون و بگ دوارمیام ـ

 : زدم و گفتم  یکیکوچ لبخند

 . هست  زیحواسم به همه چ نیمطمئن باش ـ

 : بازوم گذاشت و گفت  يدستش و رو مامان

 .  برو تو، هوا سرده  گهید ـ

 . و چمدونم و برداشتم و به خونه رفتم  لچریهر دوشون، و دنیبعد از بوس.  و تکون دادم  سرم
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 یم لونیداشتم دنبال نا.  آشپزخونه بود  يها نتیاز کاب یکی يسرم تو کشو.  خواست به حموم بره  یم آرشام

کنه، که احساس کردم  جادیشه و براش مشکل ادست و پاش ب يگشتم، تا به کمکش نذارم آب وارد گچ ها

 .   دمیو شن يزیشکسته شدن چ يصدا

باز  لونیکردن نا دایبه محض پ.  باز هم مشغول گشتن شدم  ومدین ییصدا یتعجب سرم و باال برم اما وقت با

 .  کنم  یمطمئن بودم اشتباه نم گهیدفعه د نیا.  شکستن اومد  يهم صدا

داره  دمیفهم ینم یول دم،یشن یگنگ آرشام و م يصدا.  رفتم  رونیترس از جام بلند شدم و از آشپزخونه ب با

 .  گه  یم یچ

 .  در گذاشتم  يو به پشت در رسوندم و گوشم و رو خودم

 ؟یکه بازم تنها شدم خوشحال نینه؟ از ا یخوشحال.  .  .   ؟يراحت شد؟ باالخره کارِ خودت و کرد التیخ ـ

 . و مشت کردم و چشمام و بستم  دستم

 ؟يخالص نکرد یکوفت یزندگ نیچرا من و از ا ؟يبشه؟ چرا من و نبرد یکه چ یخدا چـــرا؟ منو نگه داشت ـ

 : از چند لحظه سکوت، باز هم صداش اومد  بعد

کردم  یکار م یچ دیبا گهید.  .  .  مادر بزرگ بشه؟  یمثل خودم ب دیبچه ام هم با ست؟یهمه درد بس ن نیا ـ

 .  .  . خـــــــــــدا .  .  .   دمیداشتم؟ کم عذاب کش یکه نکردم؟ کم بدبخت

بشه پشت دستم و  يصورتم جار يکه رو نیاشک تو چشمام حلقه زد اما قبل از ا.  .  .   دیستون بدنم لرز چهار

 .  و پاکشون کردم  دمیبه چشم هام کش

 .   میشد رهیهر دو به هم خ.  کردم رو فشار دادم و در و باز  رهیدستگ

متنفر بودم از آروم کردن .  کار  نیاما متنفر بودم از ا.  بدم  يو بهش دلدار نمیتونستم راحت برم کنارش بش یم

کار  نیدونست با ا یم دیبا.  مرده بود  داینه، ش ایدونست قسمت بود  یم دیبا!  سر و ته   یب يدل با حرف ها

 .  شه  یمدرست ن زیچ چیها ه

.  داد  یم حیترج يدلدار ایزود گذر دروغ  یِنیریو به ش قتیحق یِتلخ دینبا.  شد  یرو به رو م قتیبا حق دیبا

 قتیبا حق دیبا.  شد  یرو به رو م قتیبا حق دیبا.  کرد  یرو که من مرتکب شده بودم و تکرار م یاشتباه دینبا

 : کردم و گفتم  زیچشم هام و ر!  کردم   یرو به روش م

 !  يبازم داغ کرد ه؟یچ ـ

 : اخم گفت  با
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 . خوام تنها باشم  یم.   رونیبرو ب ـ

 : زدم و گفتم  يپوزخند

 ؟یستین شهیمگه تنها تر از هم ؟یستیمگه ن ـ

 : توجه بهش ادامه دادم  یاما ب.  چونه ش و حس کردم  لرزش

 ؟يچرا ساکت شد ـ

 : هاش و بست و زمزمه وار گفت  چشم

 . تمنّا  رونیبرو ب ـ

 : قدم به سمتش رفتم  هی

  ؟یفرار کن قتیاز حق يخوا یچرا؟ م ـ

 : دستم به خودم اشاره کردم و گفتم  با

 ! ذارم  یمن نم ـ

 : هاش و باز کرد و گفت  چشم

 ؟یهست یمگه تو ک ـ

 : دونستم آرامشِ قبلِ طوفانه، گفتم  یکه م یزد، آرامش یکه آرامش توش موج م یلحن با

 !  نیدار ایدن نیکه تو و دخترت تو ا یتنها کس!  ام که برات مونده   یام؟ آرشام من تنها کس یمن ک ـ

 : کوره در رفت و داد زد  از

 .   دهیقبرستون خواب يتنها کس من، االن گوشه  ـ

 :بلند گفتم  يخودش با صدا مثل

 !  گرده  یبر نم گهید.  تنهات گذاشته  !  رفته آرشام   دایش ؟یکنباور  يخوا یپس چرا نم ـ

 رونیدستاش بود ، ب يرو که تو دایخم شدم و قاب عکس کوچک ش.  بلند به سمتش رفتم   ییقدم ها با

 : پرتش کردم و بلند تر از قبل گفتم  واریکه داشتم به طرف د یتیبا تموم عصبان.    دمیکش

 . مــــرده  گهیاون د ـ

صدا  نیاما با ا.  زد  یقلبم محکم م.  آرشام بود  دیگر شکسته شدن ام یتداع نهیشکسته شدن آ يصدا انگار

 .  و آروم شدم  دمیبه هدفم رس.   آرشام آروم شدم  یِپوشال دیشکستن ام يصدا دنیبا شن.  آرامش گرفتم 

 .  شدم  رهیصورتم گذاشتم و ناباورانه بهش خ يودستم و ر.  احساس سوزشِ گونه چپم به خودم اومدم  با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ا. زهرا  – یتکرار دلبستگ

wWw.98iA.Com ١٥ 

 .  .  .   ستین دایکه مرده ش یاون ـ

 : نوازشگر صورتم شده بود بهم اشاره کرد و گفت  شیکه چند لحظه پ یدستش، همون دست با

 . زنده اس  دایش.  احساس توئه  ـ

 : مشت به قلبش زد و ادامه داد  با

 !   شهیهم.  تو زنده س  نیا شهیهم دایش ـ

 .  .  .  حق داشت .  هم فشار دادم  يهام و رو پلک

 .  کشد  یدست بلند کنه که داشت نبودن عشقش و به رخش م یحق داشت رو کس.  داشت من و بزنه  حق

 .  کردم  یکار و م نیاون بودم ا يهم جا من

 .  .  . زدم  یمن هم م.  ام  چارهیزدم تا رحم کنه به دل ب یم.  زدم تا ساکت شه  یم.  زدم  یهم م من

 

 دوم فـــصـــل

 

تونستم  ینم گهید.  کردم، مشغول سر کردن مقنعه م شدم  ینگاه م نهیآ يخودم تو ریکه به تصو یحال در

 هیو گر یخواب یکه به خاطر ب م،یقهوه ا يچشم ها يتو یمداد مشک دنیبه کش نیهم يکنم برا شیآرا یلیخ

 یِدگیزدم تا رنگ پر رژهم به لب هام  یکم.  پف کرده و خمار شده بودند، اکتفا کردم  یحساب شبید ي

 . مشخص نباشه  یلیصورتم خ

 ینگاه میبه ساعت ن.   دیطول کش قهیدو دق یکیکارم فقط .  چمدونم گذاشتم  يو جزوه هام و تو کتاب

 . هفت بود  کینزد.  انداختم 

 .  جام بلند شدم و به اتاق آرشام رفتم  از

چند لحظه بعد آرومتر از .   دمیدهنم گذاشتم و خند يباز غرق خواب بود، دستم و جلو مهیکه با دهن ن دنشید با

!  سالم جناب استاد : (دادم  امکیتختم برداشتم و بهش پ يو از رو میگوش.  قبل در و بستم و به اتاقم برگشتم 

 . ( دمگر یبر م گهیتا دو سه ساعت د.  ه امتحان سر جلس رمیمن م

با  دنمیبه محض د.   بود لبخند زدم و به سمتش رفتم  گهیدختر د هیکه مشغول صحبت با  نبیز دنید با

با !  !  لباش نقش بسته بود  يرو يا انهیکه لبخند موذ یدختره دست داد و به سمتم اومد؛  اون هم در حال
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با پسرِ دوست پدرش نامزد کرده بود و  یبود و به تازگ یدختر شاد و مهربون.  آشنا شدم  میتو دوره کاردان نبیز

 .  با خبر بود  میاز اتفاقات زندگ شیبود که کم و ب یدر حال حاضر تنها کس

 یعاشقش بودم، ول یزمان هیدونست که من  یم نمیا یحت.  دونست قراره من از آرشام مراقبت کنم  یم مثال

دونست که  یشناخت هم م یرو م دایخودم بهش نگفته بودم، چون هم ش.  همسر آرشام بود  دایدونست ش ینم

من اصال  يبرا نیو ا وزهس یموضوع رو بفهمه دلش به حالم م نیدونستم اگه ا یم!   منه  ياون خاله 

 انهیبا همون لبخند موذ.  .  .  دستم و گرفت و محکم فشار داد  ستادیکه مقابلم ا نیبه محض ا.  نبود  ندیخوشا

 : گفت 

 ن؟یبود داریتا چند ب!  نگا چشماش چه پف کرده !   شب؟یخوش گذشت د ـ

 : دادم گفتم  یکه ماساژش م یبهش نگاه کردم و در حال.   دمیو پس کش دستم

 .  .  .   يدستمو له کرد.  .  .  چه خبرته  يوا ـ

 : سبزش گفتم  يها شدن تو چشم رهیو بلند کردم و بعد از خ سرم

 .  .  . شما؟ سومندش  یدومندش خوب.  اولندش سالم  ـ

 : و قطع کرد و با اعتراض گفت  حرفم

 ! همه راهو؟ زود باش برو سر اصل مطلب  نیره ا یم یک.  .  .  اوه  ـ

 : و گفتم  دمیخند

 ! کردم  یقدر سخته عمراً قبول م نیا يدونستم بچه دار یکه اگه م نهیاصل مطلب ا ـ

 : لب هاش داد  يرو شخندیابروهاش جاش و به ن نیگره ب بازم

 از اون چه خبر؟!  !  .  .  .  بچه  يبچسب به بابا.  .  .   الیخ یبچه رو ب ـ

 : کردم و گفتم  یپوف.  کمر دردم افتادم  ادیحرف،  نیا دنیشن با

 !   دمیبهش چسب یبه اندازه کاف روزید ـ

 : زده گفت  ذوق

 !  !  يکرد یم یما رو هم خال يخوش گذشته؟ جا پس ـ

 :کردم گفتم  یو خاموش م میکه گوش یحال در

 ! از کت و کول افتادم  یحساب.  .  .  آره  ـ

 : حواله بازوم کرد و گفت  یآروم مشت
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 ! اونم تو .  .  .  آره  ـ

 : گفتم  يو بلند کردم با لحن زار سرم

دونم از  یمن که م.  .  .  کنم  يحضرت آقا باز يتا پله نقش عصا رو برا ستیمجبور شدم ده ب نبیز يوا ـ

دست و  یکیدادم تا اون  یپله ها هولش م يشد از باال یبه خدا اگه م.  .  .  نداخت  یقصد وزنش و روم م

 !  پاش هم بشکنه 

 : و گفت  دیخند يبلند يصدا با

 ! پره  یمعلومه دلت حساب ـ

 : و گفتم  دمیمانتوش و کش نیآست

 !  آرومتر بخند  کمیتو امروز چته؟  ـ

 : شدند با عجله گفتم  یکه وارد سالن م ییدانشجو ها دنیبا د.  .  .  نگاهم و به در سالن دوختم  و

 .  .  . شد  رید یسر جلسه که حساب میبر ایب.  رو ول کن  نایحاال ا ـ

مطمئن .  دونستم و نوشته بودم  یرو که م ییجواب سوال ها.  .  .  برگه پاسخ نامه م و مرور کردم  گهیبار د هی

 یهام به فکر انتقام نم چوندنیها و کالس پ بتیالبته اگه استاد به خاطر غ!   رمیگ یبودم حداقل چهارده و م

 !  ! افتاد 

نگاهم به سمت مراقب که .  تو فکر بود نگاه کردم  یکه خودکارش و تا ته کرده بود تو حلقش و حساب نبیز به

 . کفش هاش رو اعصابم بود  يواقعا که صدا.  شد  دهیپاشنه بلندش مشغول قدم زدن بود، کش يبا کفش ها

بالفاصله سرش و باال آورد .  ضربه زدم و بهش نگاه کردم  میبشنوه رو دسته صندل نبیکه ز يخودکارم جور با

 یلیخ.  خواد  یسوال چند و م دمیازش پرس یلب ریا چشم و ابرو به برگه ش اشاره کردم و زب.  و بهم نگاه کرد 

 !   نبیز نیداشت ا یعجب شانس.  نگاه کردم  بسر چرخوندم و به مراق.  زود با انگشتش عدد چهار و نشون داد 

 کیبا نزد.  نوشتن جواب اشد زود مشغول  یلیخ.  دادم  هیتک یصندل یپاسخنامه ام و باز گذاشتم و به پشت برگه

داد برگه هام و جمع و جور کردم و بالفاصله از جام بلند شدم  یکه خبر از اومدن مراقب م یتق تق يشدن صدا

 . 

به محض .   میشد ریو از پله ها سراز میبا هم برگه هامون و به مراقب داد.  سرش و تکون داد  تیبا رضا نبیز

 : بلند نباشه گفت  ادیداشت کنترلش کنه تا ز یکه معلوم بود سع ییبا صدا نبیخروج از سالن ز

 !  کویبزن ال ولیا ـ
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 .  .  .  میو به هم زد میدست هامون و مشت کرد همزمان

 ! شه، باالخره تموم شد  یباورم نم نبیز يوا ـ

 : کرد گفت  یکه مقنعه ش و درست م یحال در

 ! ه تو تازه شروع شد يبرا!  مال من تموم شده  ـ

 : و کج کردم و با تعجب گفتم  سرم

 ؟یچ ـ

 : زد پس کله م و گفت  آروم

رو از مامان جونت  حانهیر يبر دیتو با یخوابم ول یم ریدل س هی رمیاالن من م!  گم  یدرد سر هات و م ـ

 ! تو  ياوووف چقدر کار دار!   یکن یدگیبچه رس يبه بــــــابا!   یناهار درست کن!   يریبگ لیتحو

 : گفت  یلبش محو شد و با ناراحت يسکوتم خنده از رو دنید با

 گفته؟ يزیبهت چ روزید ـ

 : گفتم  یسرم و تکون دادم و با کالفگ.  .  .   دمیکش یآه شبید يادآوری با

 .  میانتخاب نیگفت؟ هر دومون مجبور به ا یم دیبا یچ ـ

 : چرخوندم و آروم زمزمه کردم  يا گهیو به طرف د سرم

 .  يحق اعتراض ندار یمجبور باش یوقت ـ

 .  ادیما ب يدرست مثل آرشام که مجبور شد چند سال قبل به خونه .  بود  نطوریواقعا هم هم و

*** 

دونم چند  ینم.  مبل سه نفره انداختم و چشمام و بستم  يخودم و رو.  رفتم  ییرایاومدم و به پذ رونیاز اتاق ب 

 : گذشته بود که صداش اومد  قهیدق

 ! تمنّا .  .  .  تمنّا  ـ

 ؟يپر یم نییباال و پا شیاسفند رو آت نیع هیچ!  مرض  ـ

 ! اومده  یک نیبب.  .  .  جا  نیا ایبدو ب ـ

دونم چند  ینم.  مبل سه نفره انداختم و چشمام و بستم  يخودم و رو.  رفتم  ییرایاومدم و به پذ رونیاتاق ب از

 : گذشته بود که صداش اومد  قهیدق

 ! تمنّا .  .  .  تمنّا  ـ
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 ؟يپر یم نییباال و پا شیاسفند رو آت نیع هیچ!  مرض  ـ

 ! اومده  یک نیبب.  .  .  جا  نیا ایبدو ب ـ

 : چشم هام و بستم و گفتم  دوباره

 ! اومده؟  یبه من چه که ک ـ

 : محض خوردن کوسن مبل تو سرم چشم هام و باز کردم  به

 ! جا  نیا ایرو تکون بده ب کلتیاون ه قهیدو دق.  خاك تو سرت  ـ

 : نثارش کردم و گفتم  يغرّه ا چشم

 !  دایکه دستم بهت نرسه ش نیمگه ا ـ

 : از پنجره فاصله گرفت و گفت .  از جام بلند شدم  و

 اومد صدات کنم؟ اروی یاصال مگه خودت نگفت.   دستت به من بخوره يجرأت دار ـ

 : رفتم پشت پنجره و گفتم  يکنجکاو با

 ه؟یک اروی ـ

 ! کنم  یرو عرض م تونیمهمون مامان ـ

 

با .  نظر گرفتم  ریخونه رو ز اطیشده ح زیر يبا چشم ها!  کردم که به قصد زدنش از جام بلند شدم  فراموش

.   زدم  یکرد لبخند پت و پهن یصحبت م یبود و داشت با مامان دهیپوش یکه لباس سر تا پا مشک يپسر دنید

 : گفتم  رمیکه نگاهم رو ازش بگ نیبدون ا

 ! چه خوش قد و باالست المصب !  بار هم ما رو برق گرفت  هیخدا رو شکر  ـ

که دستاش و از هم باز کرد و پسره رو بغل کرد با دست راستم به کف دست چپم مشت زدم و  یمامان دنید با

 : گفتم 

 ! شانس  نیبخشکه ا!  مخش و زد  یمامان میدیجنب ریشد؟ د یچ يدیاَه د ـ

 . که به پس کله م زد، با صورت رفتم تو پنجره  يضربه ا با

 ؟یکن یتو به مادر بزرگت هم رحم نم ـ

 : کردم گفتم  یاشاره م یکه به مامان ینفسم و فوت کردم و در حال.  رفتم  يبهش چشم غره ا بازم

 ! قافله  قیدزدن و رف کیشر شونیفعال که ا ـ
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 : رفت گفت  یکه به طرف اتاق خوابم م یدادم گرفت و در حال یرو که در حال حرف زدن تو هوا تکون م دستم

 .   نییپا میبرو اون مانتوت رو تنت کن بر ایب ـ

با .   میرفت نییدست تو دست هم از پله ها پا.   میو همراه با هم از خونه خارج شد دمیلباسم و پوش عیسر یلیخ

 : بلند گفتم  يزدم و با صدا يو اون پسره و بابا و مامان لبخند یمامان دنید

 !   یسالم بر همگ ـ

پسره هم سرش و بلند کرد .  جواب سالمم رو دادند  یو بابا با مهربون یگوشه لبش و گاز گرفت اما مامان مامان

کار  نیها ا بهیغر دنیبا د شهیهم!  دست خودم نبود  .  شدم  رهیتو چشم هاش خ.  آروم جوابم و داد  یلیو خ

 هی.    .  .کرد  ینگاهش با همه فرق م یول!  !   یچشم يرابطه  يبرقرار يها هیتو ما زیچ هی.  کردم  یرو م

که سالم داد  دایش يبا صدا!    یبود از هر حس یو خال یاهینگاهش پر بود از س.   برام جالب بود  ییجورا

 . نگاهش و ازم گرفت و جواب سالم اون رو هم داد 

 

شه  یحادثه وارد سرنوشتمون م یبه خونه مون کل بهیکه با ورود اون غر نیخبر از ا یب.   میوارد خونه شد همه

  .  .  . 

 : گذاشتم و گفتم  زیم يو رو میا يچا وانیل

 !  ؟یچ یعنیآرشام  ـ

 : نگاه کرد و گفت  بهم

 ! و قدرتمند  يقو ـ

 : تعجب گفتم  با

 ! واقعا؟  ـ

 شیاز زندگ ختهیجسته و گر یمامان.  تکون داد  دییزد و سرش و به نشونه تأ يلبخند یدونم چرا، ول ینم

که بابا  یدانشگاه يو االن تو.  عمه اش بزرگ شده  شیآرشام پ دمیحرف هاش فهم نیبکرد و من از  فیتعر

درست  یو آمد نداشته باشه، ول تتا مشکل رف انیب نجایقرار بود همراه عمه اش به ا.  ده قبول شده  یدرس م

 . کنه  یعمه اش فوت م یده روز قبل از اسباب کش

.  نداشت  يا دهیبا وجود مخالفت بابا و مامان، هم فا ،یمامان ياصرارها یحت ادیجا ب نیخواست به ا ینم آرشام

 ! کرد  یپسر تنها رو راض نیشخصا به اصفهان رفت و ا یکه مامان نیتا ا
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 : داد گفت  یرو بغلم م حانهیکه ر یدر حال مامان

 ! وغش رو هم زده رو خورده، آر رشیدر ضمن ش.  االن هم، جاش رو عوض کردم .  رفته حموم  شبید ـ

 : زدم و گفتم  يضربه ا حانهینوك انگشتم به دماغ ر با

 طون؟یگه ش یخاله راست م ـ

 : خواستم ببوسمش گفتم  یکه م یذوق مرگ شدم و در حال دنشیخند با

 ! قربونت برم من  ـ

 : و بلند کردم و گفتم  سرم

 جا؟ نیاومده بود ا یترنّم ک ـ

 . رو نگه داره  حانهیتا با آرشام حرف بزنه که بذاره ر ادیخواد ب یم.  بود  8ساعت  ـ

 .  امیخودم از عهده اش برم ـ

 چیخودش گفت به ه شیخوبه دکتر پ.   حانهیهم از ر یهم از اون مراقبت کن یتون یمامان جان تو که نم ـ

 !  ارهیبه پاش فشار ب دیوجه نبا

 . حق با شما باشه  دیشا.  دونم  ینم ـ

 . چقدر ناآرومه  یدون یکرده که خسته شده و گرنه خودت م هیاالن اونقدر گر ـ

 

 : سکوت گفت  هیمامان بعد از چند ثان.  نگفتم  يزیچ

 !  یانگار به زور چشمات رو باز نگه داشت.  خودت هم بخواب  دیخواب یوقت ـ

 : سرم رو تکون دادم و گفتم  

 ! سرم تو کتاب بود  تا صبح.   دمیاصال نخواب شبید.  آره  ـ

 : گفت  یناراحت با

 نگفت؟ ناراحتت که نکرده؟ يزیچ شبیآرشام د ـ

 : کردم گفتم  یدوشم جا به جا م يرو رو فمیکه ک یحال در

 ! بگه؟  دیبا یچ.  نه بابا  ـ

 : دادند نگاه کردم و گفتم  یرو نشون م ازدهینپرسه به ساعت که عقربه هاش عدد  يا گهیکه سوال د نیا يبرا
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 ! فکر کنم آژانس هم تا حاال اومده .  رم   یم گهیمن د.  خوب  یلیخ ـ

 : زنگ اف اف، ادامه دادم  يصدا دنیشن با

 ! فعال خداحافظ .  کنم  یجبران م!  مامان  یمرس ـ

 : رو تکون داد و به گفتن  سرش

 !  بهم زنگ بزن  یداشت يکار ـ

 . کرد  اکتفا

 

 سـوم صـــلفـــ

 

 

ده  ییرایبه طرف اتاق خوابم که با سطح پذ.   دیچیتو وجودم پ ینیریگرم به صورتم، حس ش يبرخورد هوا با

 .  اختالف داشت رفتم  يمتر یسانت

و و بعد  حانهینشستم و اول بالشت ر نیزم يبعد از عوض کردن لباس هام رو.  تخت گذاشتم  يرو رو حانهیر

 : با لبخند گفتم .  ز شده ام گذاشتم درا يپاها يخودش و رو

 ! تمنّا بره به باباش به به بده .  خوشگلمون ال ال کنه  یِن ین ـ

.  شده بود  رهیزد به من خ یکرد و انگشت شصت دستش و مک م یکه پاهاش و به طرفم شوت م یحال در

 .  شدم  رهیمن هم همونطور لبخند به لب بهش خ

خوش فرمش هم  یصورت يدماغ کوچولو و لب ها.  ش به آرشام رفته بود  دهیکش يو ابروها یمشک يها چشم

 یخودم م يها یبچگ ادی دنشیاز همه عاشق صورت گرد و تپلش بودم چون با د شتریو من ب.  بود  دایمثل ش

 ! افتادم 

 : شدم  ییپاهام و به چپ و راست تکون دادم و مشغول خوندن الال آروم

 کن بخواب خوابت قشنگه ییالال ـ

 مهتابِ شبات هزار تا رنگه گل

 از خواب قصه ینش داریوقت ب هی

 تو شهر غصه يوقت پا نزار هی
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 دارهیکن مامان چشماش ب ییالال

 وارهیهر شب لولو پشت د مثل

 بادکنک تو نخ نداره گهید

 رسه به ابر پاره پاره ینم

از جام بلند شدم و .   دمیکش رونیبالش ب ریآروم پاهام و از ز.  شعر و خوندم تا چشماش بسته شد  نیا اونقدر

 .  تخت گذاشتمش  يبعد از گفتن بسم اهللا بلندش کردم و دوباره رو

 دهیصبحانه رو توش چ لیکه وسا يا ینیس قهیبعد از چند دق.  آشپزخونه رفتم تا صبحانه آرشام و آماده کنم  به

چه  شبیفکر کردم که با اتفاق د نیرفتم به ا یکه به سمت اتاقش م یاپن برداشتم و در حال يم از روبود

 ! تو چشم هاش نگاه کنم  دیبا يجور

 : داده بود و مشغول خودن کتاب بود گفتم  هیکه به تخت تک دنشیبا د.  به در زدم و وارد اتاق شدم  يا تقه

 !  ریصبح بخ.  سالم  ـ

 : نگاه کرد و گفت  وارید يساعت رو به

 !  ریظهر بخ یبهتره بگ ـ

و  ینیکه در و ببندم به طرف تخت رفتم و س نیبدون ا!  دوازده بود  کینزد.  به ساعت انداختم  ینگاه مین

 : لب تخت نشستم و گفتم .  گذاشتم  یپا تخت يرو

 !  يگرسنه ا یلیحتما خ ـ

 : زد و گفت  يپوزخند

 ! باشم؟  ریکه س يانتظار ندار ،يبهم داد شبیکه د یبا شام ـ

 

با .  و به دستش دادم  ریش وانیکه بحث و ادامه نده، ل نیا يبرا.   ختیباز هم اعصابم بهم ر شبید يادآوری با

 : گفتم  يلحن سرد

 . تا سرد نشده  شیبهتره بخور ـ

.  کره و عسل شدم  کیکوچ يامشغول درست کردن لقمه ه.   دیاز اون و نوش یبزنه کم یکه حرف نیا بدون

 .کرد  یحرف ها رو تو دلش پنهون م یلیخ یکه گاه یسکوت.  عاشق سکوت بودم . سکوت برقرار شد  نمونیب

 : شد و گفت  رهیتو چشم هام خ.  و به دستم داد  ریش وانیل
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 . دست خودم نبود  شبیاتفاق د ـ

و  کیکه توش سنگ پرت شده بود و سطحش پر از امواج کوچ يتوالت که مثل برکه ا زیم يرو ي نهیآ به

 : آروم زمزمه کردم .  بزرگ بود نگاه کردم 

 !  ستیدست ما آدما ن زایچ یلیخ ـ

 : شده بود برداشتم و گفتم یو که حاال خال يا ینیس.  کرد  سکوت

 . صدام کن  یداشت يکار ـ

 د؛یجوش یم قهیپنج تا هشت دق دیطبق دستور مامان با.  آب جوش انداختم  يرو شستم و تو حانهیر رِیش شهیش

و پر  يکتر.  مدت مشغول شستن ظرف ها شدم  نیتو هم!  بود جدا  یکیجدا، سرپستانک هم که پالست شهیش

شدم  داریکه از خواب ب یوقت تاو هم روشن کردم و کمش کردم؛  رشیشعله ز.  اجاق گاز گذاشتم  يکردم و رو

 . خشک معطل جوش اومدن آب نشم  ریدرست کردن ش يبرا

خواب چند  هی.  داشتم  اجیبه خواب احت.  تخت انداختم  يکه تموم شد به اتاق خوابم رفتم و خودم و رو کارم

 ! دونستم بتونم داشته باشمش  یم دیبع حانهیساعته که با وجود ر

◊◊◊ 

 .  نتونستم دو ساعت بخوابم  یحت اوووف.  چشم هام و باز کردم  هیگر يصدا با

بغلش کردم و با تکون دادنش .  خواب آلودم از جام بلند شدم  يو ماساژ چشم ها یلب ریغر غر ز یاز کم بعد

مشغول .  به اتاق آرشام رفتم !  فکر کنم گرسنه ش شده بود .  نداشت  يا دهیاما فا.  کردم آرومش کنم  یسع

 : کرد انداخت و گفت  یم هیداشت گر مکه هنوز حانهیبه ر ینگاه کوتاه.  سر و کله زدن با لپ تاپش بود 

 شده؟ یچ ـ

 :رفتم و بچه رو گذاشتم تو بغلش  جلو

 .  و آماده کنم  رشینگه ش دار تا ش قهیچند دق ـ

 هشیآب سرد و باز کردم و ش.  و آماده کردم  رشیزود ش یلیخ.  بگه از اتاق خارج شدم  يزیکه چ نیقبل از ا و

پشت  ریقطره ش هی.  کار و ادامه دادم  نیا قهیدو سه دق.  گرفتم  رشیدادم ز یکه تکون م یرو در حال ریش

 .به اتاق برگشتم  ستیمطمئن شدم داغ ن یو وقت ختمیدستم ر

دهنش گذاشتم اما با تکون دادن سرش به چپ و راست مجبور  يرو تو شهیرو از آرشام گرفتم و سر ش بچه

 :گفتم  یبا ناراحت.  شدم دستم و عقب بکشم 
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 آخه چت شده عسلم؟ ـ

 : گفت  آرشام

 ! کرده  سیفکر کنم جاش و خ ـ

 : تعجب گفتم  با

 ؟یچ ـ

 : در همون حال گفت .  شد  شیمشغول ور رفتن با لپ تاپ بازم

 !  یه، بهتره جاش و عوض کنکرد يگفتم حتما خرابکار ـ

 : و باال آورد و با پوزخند ادامه داد  سرش

 ! که؟  يبلد ـ

 : گفتم  یتفاوت یخوردم اما با ب یدرون داشتم حرص م از

 . گرفتم  ادی نیبود یکه شما مشغول خوشگذرون یاون موقع یعنی!  معلومه که بلدم  ـ

 .  رفتم  رونیدادم از اتاق ب یو تکون م حانهیکه ر یدر حال و

 يکه برا يپوشک و دستمال مرطوب و پماد.  گذاشتم و خودش و هم خوابوندم  نیزم يرو رو حانهیر تشکچه

داده بودم  نیکه به دماغ چ یشلوار و پوشکش و در حال.  پاش بود و کنار دستم گذاشتم  یاز سوختگ يریجلوگ

 يبودم که خان زاده خرابکار نشدهمتوجه » ! «  زیعطر دل انگ نیهنوز هم متعجب بودم چرا با ا.  در آوردم 

 !  کرده 

و آروم بلندش  ریقوزکش و بگ.  با دستمال مرطوب از جلو به عقب پاکش کن « :  دیچیمامان تو گوشم پ يصدا

کردم  یدختر ترنّم و عوض م ،یکه پوشک هست ییروزها يادآوریبا » !   یکن زیباسنش و خوب تم یکن تا بتون

 راهیلب هم به آرشام بد و ب ریز و.  کردنش شدم  زیاز چشم هام و بستم و مشغول تم یکی.  ت خنده ام گرف

 ! که گذاشته بود  يگفتم با اون شرط مسخره ا

 يباال بردم و رو حانهیر يپاها نیگذاشتم و قسمت جلوش و ب رشیکه کارم تموم شد، پوشک و ز نیاز ا بعد

« : حرف مامان افتادم  ادیبازم .  دو طرف، محکمش کردم  يِچسبنده  يو بعدش با نوارها.  شکمش گذاشتم 

 »!  بشه  تیکه بچه اذ یتنگش نکن یلیفقط حواست باشه خ

سطل آشغال  ياتاق من و آرشام بود بردم و تو نیکه ب ییو به دستشو فیپوشک کث.  از جام بلند شدم  عیسر

 يلبخند.  خنده هاش، لبخند زدم  دنیبا د.  تاقم برگشتم زود دست هام و شستم و به ا یلیخ.  اونجا انداختم 
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داشت که  یبچه تو وجودش چ نیا ونستمد یاصال نم!  و از ته دل  یواقع يلبخند.  که به خاطر وجودش بود 

 ! کرد  یمن و مجبور به لبخند زدن م شهیهم

 ریبعد از س!  خوردن شد  ریول شبار بدون امتناع مشغ نیخوشبختانه ا.  دهنش گذاشتم   يرو تو ریش شهیش سر

 .  شدنش، بهش کمک کردم که باد گلوش و بزنه 

 چیه یآب دهنم و قورت دادم و ب.  شدم  رهیسرخش خ يبا ترس به چشم ها.  طرف اتاق آرشام رفتم  به

 حانهیبه ر.  که به خاطر حرف من ناراحت شده لبم و از داخل گاز گرفتم  نیاز فکر ا.   ستادمیسر جام ا یحرف

 : خش دارش گفت  ينگاه کرد و با صدا

 ؟یداشت يکار ـ

 : و تکون دادم و آروم گفتم  سرم

 تا من نمازم و بخونم؟ يرو نگه دار حانهیر قهیچند دق یتون یم ـ

 : تاپش و کنار خودش گذاشت و گفت  لپ

 . بدش به من .  آره  ـ

که تو آغوش آرشام بود  یدر حال دایعکس ش دنیبا د.  شد  دهیلپ تاپش کش تورینگاهم به سمت مان اریاخت یب

رو به دستش  حانهیسست جلو رفتم و ر ییبا قدم ها.  زدند قلبم فشرده شد  یلبخند م نیو هر دو رو به دورب

 : با گفتن .  دادم 

 . گردم  یزود بر م ـ

که  یم و ماساژ دادم تا بلکه بغضبا دستم گلو.  دادم  هیدر و پشت سرم بستم و بهش تک.  و ترك کردم  اتاق

بغض حاال حاالها قصد  نیانگار ا.  بود  دهیفا یبره اما ب نییگلوم جا خوش کرده بود پا يده روز تو نیا يتو

 !  هانگار قصد کرده بود من و بشکنه بعد خودش بشکن.  شکستن نداشت 

*** 

 یم جهینت نیبه ا شتریکردم ب یفکر م ریو هر بار که من به اتفاقات اخ.  اتفاق  افتاد  عیسر یلیخ زیچ همه

 ! مار داره  يپسر مهره  نیکه ا دمیرس

تونست خودش و تو دل بابا و مامان جا  عیسر یلیمار، خ يهم به خاطر همون مهره  دیشا ایدونم چطور، و  ینم

 ! من  يمعلم سرخونه  یتو ح.  دوست طاها  نیتر یمیو بشه صم.  کنه 

 .  ارشد  یکارشناس کیبودم و اون ترم  رستانیموقع من سال سوم دب اون



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ا. زهرا  – یتکرار دلبستگ

wWw.98iA.Com ٢٧ 

پسر  نیگفت ا یم یبه مامان یبه شوخ یگاه یحت!  از اخالقش گرفته تا درسش .  بود  یازش راض یلیخ بابا

انگار که .  شد  یحرف خوشحال م نیچقدر از ا یو مامان!  به سفارش کردنش نبود  يازیخوبه که اصال ن نقدریا

 . آرشام پسر خودش بود 

 : آب خورد و گفت  کمیداد،  یم حیمسئله رو برام توض هینفس  هیکه داشت  یساعت میاز ن خسته

 تمنّا خانم؟ يدیفهم ـ

 : گفتم  یحواس پرت با

 ؟یچ ـ

که رو به  یتمیبه الگور یتبا ناراح!  فروکش کنه  تشیخواست عصبان یانگار م.  چند لحظه سکوت کرد  يبرا

 : سرم و بلند کردم و گفتم .  درس برام سخت بود  نیا يریادگی نقدریدونم چرا ا ینم.  شدم  رهیروم بود خ

 ! فهمم  ینم یچیمن ه ـ

 : گفت  یبا مهربون.  وارد اتاق شد  ییچا وانیبا دو تا ل مامان

 .  رهیم شیچطور پ ـ

 : زد و گفت  ینی، لبخند نمک»!  طبق معمول افتضاح « خواستم دهنم و باز کنم و بگم  تا

 . بره  شیتونه پ یهم م نیتمنّا خانم بهتر از ا یشروع خوبه، ول يبرا ـ

کردم  یم الیزد خ یحرف رو م نیا يا گهیاگه هرکس د.   ختیر نییپا يو که بهم دوخت دلم هر نگاهش

 ...حاال  یشدم، ول یم یو از دستش عصبانکنه  یداره مسخره ام م

مامان  يجلو ایکنه  یم قمیتشو میرمستقیفکر کنم که داره غ نیخواست به ا یدلم م.  انداختم  نییو پا سرم

 !   تمیحما

 حیشروع به توض يجد یلیو جا به جا کرد و خ سیبرگه چرك نو یکم.  از رفتن مامان بهش نگاه کردم  بعد

 . دادن مجدد کرد 

مدرسه  يو بر یبش داریصبح از خواب ب يخوا یفکر کن م.   ستیاصال سخت ن نیبب م؛یبزار از اول شروع کن ـ

و بعد از خوردن صبحانه و جمع  يدست و صورتت و بشور دیحلش اول با يبرا.  شه صورت مسئله  یم نیا.  

 دیکه با ییکارها یعنیده،  یم شونراه حل مسأله ن!   تمهیالگور هی نیا!   یبش نیهات سوار ماش لیکردن وسا

 يبعد صبحانه بخور یبش نیاول سوار ماش یتون یمثال نم.  تا مسئله مورد نظرت حل بشه  يانجام بد بیبه ترت

 ؟یاوک.  مهمه  یلیخ بیپس ترت!  
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 : و تکون دادم و با ذوق گفتم  سرم

 !  دمیفهم نویا!   یاوک ـ

 : و به دستم داد و گفت  ییچا وانیل

 .  یسر مسائل اصل میبخور تا بر نویحاال ا.  خوبه  ـ

.  شد  یساعت کالفه م میبابا که سر ن!  فکر کردم که چقدر حوصله داشت  نیو به ا دمیام و نوش ياز چا یکم

دانشجو سر و کله بزنم، مطمئناً اوضاعم بهتر از  یشدم تمامِ روزم و با کل یالبته اگه منم مثل خودش مجبور م

 ! شد  یاون نم

 ! باشه  يعنوان مناسب تر نیریش قیفکر کنم توف یول.  بود  ياجبار قیتوف هیمن  يحاال حضور آرشام برا و

مربع رو حساب  طیمح میخوا یفرض کن م.   میکن یساده شروع م یلیمسئله خ هیحاال از .  خوب  یلیخ ـ

 ه؟یفرمولش چ...  میکن

 : گفتم  يجد يا افهیاما با ق یشوخ به

 ! قاعده بزرگ به عالوه قاعده کوچک ضربدر نصف ارتفاع  ـ

اش  افهیجور موقع ها بد جور ق نیا.   دمیگرد شده بودند فهم یاز چشم هاش که کم.  هنگ کرد  دوباره

 : خنده هام گفتم  ونیو م دمیبلند خند يبا صدا!  خواست لپشو بکشم  یشد اونقدر که دلم م یم یگوگول

 .  4ضربدر  ضلع کیکردم  یشوخ ـ

 ...خنده اش و بشنوم  يبود تونستم صدا نجایکه ا یماه کیحرفم، باالخره بعد از  نیاز ا بعد

*** 

 . و سر از سجده برداشتم  دمیهمه دعا کردم صلوات کش يکه برا نیاز ا بعد

 یآرشام...  دیچش یبه آرشام که تازه داشت طعم عشق و م.  که تو اون اتاق بودند فکر کردم  يپدر و دختر به

فکر کردم و ...  مادر شدن  یب يبود برا کیکوچ یلیکه خ حانهیبه ر...  تنها تر شد  دایکه تنها بود و با رفتن ش

 ...کرد  یم اکه روزگار در حقِ ما آدم ه یهمه ظلم نیا يبرا ختمیاشک ر

 

راه و رفته  نیامروز چند بار ا  .اومدم و به طرف اتاق آرشام رفتم  رونیو از اتاق ب دمیرو روش کش حانهیر يپتو

هدف شروع به  یب!  فکر کنم اونقدر بود که نشه شمرد .  .  .  اوووف !  هم ده بار  دیبودم؟ دو بار؟ سه بار؟ شا

 یدر چوب دنیبا د.  .  .  پنج .  .  .  چهار .  .  .  سه .  .  .   دو.  .  .   کی.  بلندم کردم  باًیتقر يشمردن قدم ها
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که  دمیروحش و شن یب يصدا.  بهش زدم  يسوخته بود سرم و باال آوردم و تقه ا يکه به رنگ قهوه ااتاقش 

 : گفت 

 ! تو  ایب ـ

نفسم و فوت .   دمیکش یقیچشم هام و بستم و نفس عم شبید يادآوریبا .  گذاشتم  رهیدستگ يو رو دستم

 .   دمیکش نییرو پا رهیکردم و دستگ

توالت  زیم يرو يشکسته  ي نهیچشم به آ ياز گوشه  اریاخت یب.  من هم باز شدند  يباز شدن در چشم ها با

 .  شده  رهیکه سر جاش نشسته و به من خ نمیتونستم آرشام و بب یهمون هم م ياز تو.  نگاه کردم 

 ؟يفکرات و کرد ـ

 : گفتم  یالیخ یشدم و با ب رهیهم تو چشم هاش خ من

 ؟یدر مورد چ ـ

 : گفت  یلمس کرد و با کالفگدست چپش و  گچ

 !   متیتصم یِدر مورد درست ـ

 : در و که هنوزم تو دستم بود رها کردم و گفتم  رهیدستگ

 شده باشه؟ رید یلیخ یکن یفکر نم ـ

 : کرد و گفت  یپوف

 ! بشه  ریهنوز شروع نشده که بخواد د!  نه  ـ

 :قدم به جلو برداشتم و گفتم  هی

 !  میلیاون هم مطابق م.  تمومش کنم  دیو شروع کنم با يکار یو من وقت.  من شروع شده  ياما برا ـ

 :تحکم گفت  با

 .  امیکنار ب طیشرا نیتونم با ا یمن نم ـ

 کینزد یِآروم به سمت صندل ییبا قدم ها.  ام بردم و به عقب فرستادمشون  رهیت يقهوه ا يموها نیو ب دستم

 : بودند نگاه کردم و آروم گفتم  یاهیو س یکیتار يایتو چشم هاش که دن.  تخت رفتم و روش نشستم 

که  نیخاله م مراقبت کنم؟ ا يکه من از شوهر و بچه  نیکه باجناق بابام بشه دامادش؟ ا نیا ط؟یکدوم شرا ـ

  طه؟یشرا نیشوهر خواهر مامانم بشه شوهر دخترش؟ منظورت ا

 : دادم، ادامه دادم  یم هیتک یصندل یکه به پشت یکردم و در حال یمکث
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 ! نه تو  میمن و پدر و مادرم هست ادیکنار ب طیشرا نیبا ا دیکه با یاون ـ

 کنار اومدند؟ طیشرا نیبابا و مامانت با ا یبگ يخوا یم ـ

 : تکون دادم و گفتم  دییو به نشونه تأ سرم

 !  میکه به هم محرم یاون هم در حال.  بودم جا ن نیطور نبود من ا نیاگه ا ـ

 : زمزمه کرد .  شد  رهینصب بود خ واریمن، به د يرو به رو قایکه سمت راستش و دق یعکس به

 . من هنوز به نبودش عادت نکردم  ـ

بار، نه  نیکه ا یبغض!  نکنه  تمیتا باز بغضم اذ.  هم به قاب عکس ننداختم  ینگاه مین یعادت گذشته حت به

که دلم  یمعشوقم تو آغوش کس دنیو آرشام بود و نه به خاطر د دایش يقفل شده  يدست ها دنیبه خاطر د

 . شناخت  یم "بهیغر"اون و به اسم 

 . آشنا تر بود  ییکه برام از هر آشنا يا "بهیغر"به خاطر نبود .  بود  دایبار به خاطر نبود ش نیا بلکه

تا مجبور .  خودش و به رخ من نکشه  شتریب دایش یخال ياون عکس نگاه کنم تا جاخواستم به  یبار نم نیا

هممون  یزندگ دایفکر کنم که با رفتن ش نیتا مجبور نشم تمام شب و به ا.  سر کنم  هینشم امشب و هم با گر

شد  یم يکه ده روز یتلخ قتیچشم دلم هم به حق دیتا شا.  نگاه نکردم و چشم هام و بستم ... ختیبه هم ر

 .  باهاش رو به رو شده بودم بسته بشه 

از خاطراتشون مثل دست و پا زدن  یخالص يانگار فراموش کردن آدم ها و تالش برا.  بود  دهیفا یانگار ب یول

در  یسع شتریهر چقدر ب.   يشد یغرق م شتریب يزد یدست و پا م شتریهر چقدر که ب.  تو مرداب بود 

 .  يآورد یم ادیبه  شتریب یداشت یفراموش

 : با حرص صورتش و برگردوندم و گفتم .  جام بلند شدم و لبه تخت نشستم  از

 نیخودم هم بتونم با ا حانهیبا وجود ر دیتا شا.   یجام تا به تو کمک کنم که به نبودش عادت کن نیمن ا ـ

 .  امیماجرا کنار ب

 : دستم و گرفت و گفت  مچ

 ؟یفهم یم.  عادت کنم خوام  یاما من نم ـ

 : زدم و گفتم  يپوزخند

به  یاگه بتون.   یو زنده ش کن يببر نینبودش و از ب یبود فکر کن، تا بتون شتیکه پ ییاون قدر به روزها ـ

 !  یکن یها کمک م یلیخ
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 یول.  کرد واقعا مالِ خودشه  یکه حس م یتنها کس.  زنش بود  دایش.  دادم  یبهش حق م.  شل شد  دستش

تخت  یچشماشو بست و سرش رو به پشت.  ممکن نبود  ریسخت بود اما غ.   ومدیموضوع کنار م نیبا ا دیبا

 : آروم زمزمه کرد .  داد  هیتک

 چرا رفت؟ ـ

 : جام بلند شدم و مثل خودش زمزمه کردم  از

 . شه  یمجبور م ییجاها هیآدم .   ستین ياریاخت شهیرفتن هم ـ

 . جمله رو حس کرده بودم  نی، با تمام وجود، درد اچقدر بد بود که خودم و

.  خودش نبوده  اریبه اخت دایکه رفتن ش ومدیموضوع کنار م نیباالخره با ا... شدم رهیبسته اش خ يچشم ها به

تونست چون  یاون م یول!  ممکن بود  ریهر چند که به ظاهر غ... هر چند که سخت بود... اومد یکنار م دیبا

 ...بود ختهسا يمرد قو هیروزگار از اون ... و قدرتمند يقو... بود "آرشام"

*** 

 .   ستیها دست ما ن زیچ یلیوقت ها، خ یلیخ یدون یم

و چقدر سخته که مجبور ... آدم هیاز  دنیدست کش یگاه یحت ایعاشق شدن، متنفر شدن  ،یمرگ، زندگ مثال

کنن که اون آدم تا  یها فکرشو نم یلیکه خ نهیمهم ا ستیمهم ن لشیدل !  یتو اوج داشتن، دست بکش یبش

 .  .  .  هیچه اندازه برات دوست داشتن

 . ماه بود  يد يروزها نیاز هم یکی تو

 .  شد  یهم اون روز صبح از دنده چپ بلند شده بود که روشن نم نمونیماش انگار

 یکه خودم رو گرم کنم مرتب دستام رو بهم م نیا يمن هم برا.  هنوز مشغول سر و کله زدن باهاش بود  بابا

 :در آورد و گفت  بشیرو از ج شیکالفه شده بود، گوش یبابا که حساب.  کردم  یم "ها"و روشون  دمیمال

 . بفرسته  نیماش هیزنم آژانس زود  یزنگ م.   ستیدرست بشو ن نیا رینخ ـ

 شهیبرعکس هم.  با بابا شد  یمشغول سالم و احوالپرس.  آخرش مصادف شد با خروج آرشام از خونه  لهجم

 . انگار هنوز از دستم دلخور بود .  آرشام هم جواب سالمم رو آروم تر از خودم داد .  آروم سالم کردم  یلیخ

کردم بابا  یدعا دعا م.  رو برسونه تونه سر راه من  یبابا خراب شده بهش گفت م نیباز هم ماش دیفهم یوقت

 . آوردم  یاز همه طرف بد م دیقبول نکنه اما انگار امروز با
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بوسش کنم اما  یخواست بپرم بغل بابا و کل یشدم اون قدر که دلم م یبود خوشحال م يا گهیهر وقت د دیشا

 یول.   نمیتونستم برم پشت بش یقل مکاش حدا.  آرشام راه افتادم  ينقره ا دیبه سمت پرا یبا ناراحت!  االن نه 

 !  من نبود  یچون به قول بابا ممکن بود به آرشام بر بخوره، اون که راننده شخص.  کار رو هم نداشتم  نیاجازه ا

 نیوهمش نگران ا نمیخواست کنارش بش یدلم نم گهید.  من نبود؟ زور که نبود  یبه فکر ناراحت یکس چرا

.  بهم دست بده  یحرارت بدنم بره باال و احساس خفگ.  ضربان تند قلبم به گوشش برسه  يباشم که نکنه صدا

 ! بکشم  نییرو پا نیماش شهیش کمیتو زمستون هم مجبور بشم  یاون قدر که حت

 قهیچند دق.  بار به خاطر خجالت  نیزد اما ا یباز هم قلبم تند تند م.  انداختم  نییجلو نشستم و سرم رو پا ناچار

 : گذشت که باالخره لب باز کرد  یاز راه افتادنمون م يا

 ؟یبگ يزیچ يخوا ینم ـ

 : گفتم  رمیکه نگاهم و از رو به روم بگ نیبدون ا.  جا به جا شدم  یرو صندل یکم

 .  میبا هم ندار یما که حرف ؟یمثال چ ـ

به .  نگه داشت  ابونیکنار خ.  و کنترل کنه  تشیخواست عصبان یدرست مثل اون موقع ها که م.  کرد  سکوت

 : و گفت  دیسمتم چرخ

 ! تمنّا بهم نگاه کن  ـ

و  اوردیباالخره طاقت ن.  بود که نذارم اشک تو چشم هام حلقه بزنه  نیام بر ا یتمام سع.  نکردم  ییاعتنا

همونطور که !  نداشتم  یمن در مقابل اون قدرت.  نکردم  یمقاومت.  صورتم و به سمت خودش برگردوند 

 : دستش رو گونه ام بود گفت 

 چرا؟ ـ

  "!نکن  هیگر "گفتم  یجمله رو م کیوار فقط  یذهنم طوط تو

 .   میخور یمن و تو به درد هم نم ـ

 ؟یباور کن يخوا یچرا نم.  من دوستت دارم  یول ـ

 .  تو جواب من نداره  يریچون تأث ـ

 :  فتادیشد اما از پا ن نیغمگ نگاهش

 ...مدت هی... مدت هی میتون یم.   یشناس یخوب من و نم دیشا ـ

 .  سردم و رو دست داغش گذاشتم  دست
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 .  به نفع هردومونه  یاگه فراموش کن ـ

 : گفت  یبا مشت به فرمون زد و عصبان.   دیو پس کش دستش

 آخه چرا؟ ـ

 : گفتم  یرحم یبا ب.  دوختم  رونیو به ب نگاهم

 .  .  . مردا متنفرم  يچون من از همه .   میهم ساخته نشد يچون من و تو برا ـ

و  ستادهیرو ا ادهیکه تو پ يو تنها دختر بچه ا.  و روشن کرد و راه افتاد  نیزود ماش یول.  مکث کرد  هیثان چند

 .  .  .  گونه ام سر خورد باشه  يکه رو یشده بود تونست شاهد قطره اشک رهیبهم خ

 .بود  یمرد برام دوست داشتن نیا يکارها يهمه ... بود یغرورش هم برام دوست داشتن یحت

*** 

 

 چــهــارم فـــصـــل

 

 : و گفت  دیتختم دراز کش يرو

 کدوم دوستت؟ ـ

 : بستن موهام شدم  مشغول

 !   يخانم کشاورز.   گهید نبیز ـ

 ؟يباهاش بود شهیکه هم یهمون ـ

 . آره  ـ

 : رفتم  رونیاز اتاق ب فونیزنگ آ يصدا با

 . صدام کن  یداشت يکار ـ

گذشت و محکم  اطیبا عجله از ح نبیز.  رو باز کردم  ییرایدر پذ فنیبعد از زدن دکمه آ.  در اتاق رو بستم  و

 . بغلم کرد 

 دختر؟ يچطور ـ

 : زمزمه کردم  آروم

 !  يند یوقت سوت هی.  خونه است  اروی ـ
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 : خودم آروم گفت  مثل

 ! راحت  التیخ ـ

 .  دستش و گرفتم و به سمت اتاق آرشام رفتم .  جدا شد و بعد از درآوردن کفش هاش وارد خونه شد  ازم

 !  ! رسه  یاز دوست خُلم م ییرایبعد نوبت پذ م،یحمومش کن دارهیب حانهیتا ر.  طرف  نیاز ا ـ

داده بود  هیکه به در بسته اتاق تک نبیسرم و بر گردوندم و به ز.  شدم  حانهیر يدر آوردن لباس ها مشغول

 .  اش و گرفتم  رهیرد نگاه خ.  نگاه کردم 

 داست؟یعکس ش نیا ـ

مقابل عکس قرار گرفت و بعد از چند .  نگفتم  يزیآب دهنم و قورت دادم و چ.  ام حبس شد  نهیتو س نفس

 .   دیبود چرخ به سمت من که زبونم بند اومده هیثان

 فوت کرده؟  دایتمنّا ش ـ

 .  انداختم و چشم هام و بستم  نییو پا سرم

 .  .  .  ؟یکن یاز استاد مواظبت م يازدواج کرده بود؟ تو االن دار یعیاون با استاد شف ـ

 :ستادیا مقابلم

 .  .  .  استاد خودمونه؟  یکه دوستش داشت یاون یچرا بهم نگفت ـ

شونه  يبا دستش مجبورم کرد سرم و رو.  دست هاش و دورم حلقه کردم چشم هام و باز نکردم  یوقت یحت

 : با بغض گفتم .  اش بذارم 

 کنه؟ یرو عوض م یگفتنش چ ـ

 .  يشد یبود که سبک م نیحداقلش ا ـ

برق اشک تو چشم هاش، بازوهاش و گرفتم و با  دنیبا د.  ازش جدا شدم  قهیبعد از چند دق.  نگفتم  يزیچ

 : لبخند گفتم 

 نیا یحت.  و فراموش کردم  زیازدواج کرد همه چ دایآرشام با ش یوقت!  مثل من .  رو فراموش کن  زیهمه چ ـ

 ...عاشقش بودم یوونگیکه تا مرز د

*** 

تالش  یکل.  دن ما دو تا شده بود بو نیهم متوجه سرسنگ دایش یحت.  گذشت  یم یاز اون روز لعنت یماه چند

جمله رو  نیو اون قدر ا» !  ما نبوده  نیب يزیچ« : گفتم  یاما هر بار با اخم بهش م ارهیکرد تا از ماجرا سر در ب
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رو دور  یوقت یبه نظرت خنده دار باشه ول دیشا!  شد  یوقت ها خودم هم باورم م یگفته بودم که بعض

 يجور نیکه واقعا ا یکیمن  يدر واقع برا!  و تنها چاره صبره  يندار يراه فرار گهید ،یافتاده باش یبدشانس

 .  بود 

 .  بعد از در زدن وارد شد  یحال مرتب کردن اتاقم بودم که مامان در

 گلم؟ ياجازه هست نوه  ـ

 : زدم و گفتم  یگرم لبخند

 ! جونم  یمعلومه مامان ـ

که به دور تا دور اتاقم نگاه  یدر حال.  به سمت تخت اومد و روش نشست  نهیاز بستن در، آروم و با تومأن بعد

 : کرد گفت  یم

 . دارم  یزحمت هیبرات  ـ

 یازش استفاده م شهیعطر بود و هم نیعاشق ا یمامان.   دیچیتو دماغم پ يعطر گل محمد.  نشستم  کنارش

 : و گرفتم و گفتم  دشیدست تپل و سف.  کرد 

 . م گم چش یم دهینشن ـ

 ! نوبت اون بود که لبخند بزنه  نباریا

 .  یحرف بزن دایخوام با ش یم ـ

 ؟یدر مورد چ ـ

 . آرشام  ـ

 : گفتم  دیلرز یم یکه کم ییبا صدا.  ام حبس شد  نهیتو س نفس

 شده؟ یچ ـ

 .   دیکش شیرو پ ياومد و سربسته بحث خواستگار روزیپر.  سالِ عمه اش بود  شیهفته پ کی ـ

 ؟يخواستگار ـ

 ! شده  دایکه خاطر خواه ش نیآره مثل ا ـ

 !  هیاتفاق راض نیکامال مشخص بود از ا.  شد  قیخنده اش عم و

 یم.  .  .  نه  دایام اما ش یمن راض.  مدت خوب خودشو نشون داده و ثابت کرده  نیتو ا.   هیخوب یلیپسر خ ـ

 .  یکن شیخوام تو راض
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 : بهت گفتم  با

 من؟ ـ

 : اش ثابت موند  دهیدست چروک يزد و دستش و رو دستم گذاشت نگاهم رو يدلبخن

 .  باهاش حرف بزن .  خونمون  ایبهونه ب هیشب به !   یتون یدونم که م یم ـ

 ( ؟یمامان يخوا یم یتو از من چ(تو دلم زمزمه کردم .  بهش نگاه کردم .  جاش بلند شد  از

 خونه خاله معصومه؟ يای یتو نم.  منتظر منن  دایمامانت و ش ـ

 :دهنم و قورت دادم و گفتم  آب

 .  دارم  مهیکار نصفه ن یکل!  نه  ـ

 : رفت گفت  یکه به سمت در م یدر حال.  و تکون داد  سرش

 ...فقط.  باشه دخترم  ـ

 يلبخند که بغض گلوم و گرفته بود نیبا ا.  نگاهش نگران بود .  از جام بلند شدم .  و بهم نگاه کرد  دیچرخ

 : زدم و گفتم 

 .   امیاز پسش برم.  راحت  التونیخ ـ

 يرو اریاخت یب.  تحمل وزنم و نداشتند  گهیپاهام د.  رفت  رونیاز اتاقم ب یحرف چیه یلبخندم و داد و ب جواب

 . امشب حتما شبِ مرگ من بود .  .  .  نگاهم رو در بسته اتاق ثابت موند .  افتادم  نیزم

 »بد.  .  .  پسر  يباهام بد تا کرد« : با بغض زمزمه کردم .  .  .  از آرامشش افتادم  نگاه پر ادی

*** 

 .  قدر تو اتاق قدم زده بودم که پاهام درد گرفته بود  اون

 . خوند  یم ییبراش الال شهیهم دایش ـ

داده بود و به  هیکنار در تک واریبه د.  زد، گرفتم و بهش نگاه کردم  یکه تو خواب هم نق م حانه،یو از ر چشمام

 : شده بود  رهیمن خ

 ؟یخون یتو براش نم ـ

 . هم فشار دادم  يهام و رو لب

 .  بخونه  ییبچه ش الال يبرا شهیهم دیمادر با هی ـ

 : کرد و گفت  حانهیبه ر ینگاه.   ستادمیسر جام ا اریاخت یب
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 . که مادر نداره  يبچه ا چارهیب ـ

نه اون راننده  دامیکنم من مقصر مرگ ش یم الیکه خ ییمثل همون موقع ها.   بهم دست داد يبد احساس

 انمیدرد واسه خودم و اطراف یسازِ کلّ نهیکه با تمام اشتباهاتم زم یمن... زده بود نشونیکه از پشت به ماش يا

 . شده بودم 

بغض کردم » . بکشه  يمادر ینذار درد ب« دیچیتو گوشم پ دایش يصدا.  بغلم، نگاه کردم  يبچه معصومِ تو به

که  یدر حال اریاخت یب... خودم هواش و داشتم.  و حس کنه  يمادر یذاشتم درد ب یخودم نم... ذاشتم ینم.  

 : کردم  مدوستش داشت یلیکه خ يا ییزدم شروع به خوندن الال یدوباره قدم م

  زمیبخواب آروم عز نایم گل

 مزیتو خواب شبت شبنم بر که

 رهیبخواب آروم که د نایم گل

 رهیگیام م هیبد جور داره گر گهید

 ستاره دارهیآروم که ب بخواب

 حراسونه دوباره  میمر دل

 بارون نباره  گهیوقت د چیه دیشا

 ارهیآروم که شب طاقت ب بخواب

 تو بستم  يایدل رو به رو اگه

 شکستم  زتییاز بغض پا اگه

 تلخ هیشب گر نیتو ا یدون ینم

 تو هستم يچشما ونیمد هنوز

 مثل اندوه بارون یمعصوم تو

 معبد دور کی ییتنها مثل

 و  مونییتنها میقسمت کن نشد

 و نور نهیآ قیفصل حر نیا تو

 و مه آلود ریدلگ يایدن نیا تو

 ستیجز تو به فکر بغض من ن یکس
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 تو خوندم  نیغمگ ياز چشم ها من

 ستیجا شب عاشق شدن ن نیشبِ ا که

 شب شد گهیبخواب که د نایم گل

 من از شکستن جون به لب شد دل

  رهیبخواب آروم که د نایم گل

 ... رهیگیام م هیبد جور داره گر گهید

 .   ستادمیآرشام سر جام ا يتق تق عصا يصدا با

 که صورتم نیا ياجازه .  خروج داشتند  يرفته بود و پشتش بهم بود، اشک هام اجازه  رونیکه از اتاقم ب حاال

 ... نم نم بارون دعا کنم تا خدا بهش صبر بده نیا ریبارون بشن رو صورتم و من ز.  کنند  سیو خ

 : لرزونم زمزمه کردم  يکه اشک هام و پاك کنم با صدا نیبدون ا.  تخت گذاشتم  يرو رو حانهیر

 شب شد گهیبخواب که د نایگل م ـ

 من از شکستن جون به لب شد دل

  رهید بخواب آروم که نایم گل

 رهیگیام م هیبد جور داره گر گهید

نذرِ .. .  کردم  سی يمطالعه رو برداشتم و مثل چند شبِ گذشته شروع به خوندن سوره  زیم يقرآن رو کتاب

 .  میسوره رو بخون نیهر شب ا دایمامان بود که تا چهلم ش

به اندازه  يزیچ چیتو عمرم از ه.   دمیکه اومد از جا پر یرعد و برق يآخر بودم که با صدا هیخوندن آ مشغول

 .  و سرجاش گذاشتم  دمیقرآن رو بوس.   دمیترس یرعد و رق نم

 میما بر ایتو اتاق ما  ادیوحشتناك ب يصداها نیا دنیخواستم تا خواب یازش م.  اتاق آرشام رفتم و در زدم  به

 ! تو اتاقش 

خواستم به اتاقم برگردم که باز هم غرّش  یم.  نداشت  يا دهیاما انگار فا.  دوباره در زدم  ومدین ییصدا یوقت

اتاق تو .  در بردم تو  يو سرم و از ال دمیکش نییدر و پا رهیناچار دستگ.  آسمون من و سر جام متوقف کرد 

 : آروم گفتم .  محض فرو رفته بود  یکیتار

 ؟يدیآرشام خواب ـ
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لحظه با نورِ برق اتاق روشن شد و تونستم تخت  هی.  در و باز کردم و وارد اتاق شدم  ومدین ییصدا یوقت

.   ادیرعد م يباز هم صدا گهید هیدونستم تا چند ثان یگوشم گذاشتم چون م يدستام و رو.   نمیو بب شیخال

 . نبود  يخبر شامبرق و با آرنجم زدم و دور تا دور اتاق و نگاه کردم اما از آر دیکل

و باز کردم  ییرایبا ترس در پذ.  اون جا هم نبود .  و نگاه کردم  ییرایآشپزخونه و پذ يرفتم و تو رونیاتاق ب از

.   دمیو به طرفش دو دمیکش غیاون بارون وحشتانک ناخودآگاه ج ریز دنشیبا د.   دمیسرك کش اطیح يو تو

 : و گفتم  ستادمیاجلوش .  کرد  یبود و به آسمون نگاه م ستادهیپله ها ا نییپا

 ! تو  میبر ایب ؟یکن یکار م یجا چ نیمعلومه ا چیه ـ

 : که بهم نگاه کنه گفت  نیا بدون

 . تنهام بذار  ـ

 : و گرفتم و گفتم  دستش

هم به  یسرما خوردگ يخوا یحاال م.   ياریبه پات فشار ب دیدکتر گفته بود نبا!  تو  میبر ایگم ب یبهت م ـ

 اضافه بشه؟ تیضیمر

 : شد تو چشم هام  رهیخ تیو پس زد و با عصبان دستم

 . نداره  یگفتم به تو ربط ـ

 میشونیموهام و که به پ.  شده بودم  سیخ یبارون بودم اما حساب ریهم نبود که ز قهیچند دق یکه حت نیا با

 : چشمم بودند و کنار زدم و گفتم  يهاشون هم جلو یبودن و بعض دهیچسب

 . تو  میبر ایب ؟یکن یآرشام چرا مثل بچه ها لج م ـ

 يتوجه به سرد یب.  هم فشار دادم  يبا حرص دندون هام و رو.  باز هم سرش و باال گرفت  یحرف چیه یب

 : نشستم و گفتم  نیزم يخونه، رو يتو يبا همون لباس ها ومدیکه م یهوا و بارون

 .   نمیش یم نجایم امن ییجا نیتا هر وقت که تو ا.  خوب  یلیخ ـ

 : نگاه کرد و با اخم گفت  بهم

 ه؟یها چ يمسخره باز نیا ـ

 :خودش اخم کردم  مثل

 تو؟  ای ارمیدر م يمن دارم مسخره باز ـ
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بعد از .  تو چهره م بدم بهش نگاه کردم  يرییکه تغ نیمن هم بدون ا.  شد  رهیسکوت، تو چشم هام خ يتو

دستش .  پله از جام بلند شدم و به طرفش رفتم  نیبه محض باال رفتن از اول.   دیبه طرف پله ها چرخ هیچند ثان

 يبا صدا.  شدم  رهیسرم و باال بردم و به فک منقبض شده اش خ.   دمیدوشم انداختم و از کمرش چسب يو رو

از  یحرف چیه یمتوجه ترسم شد که ب دیشا.  به کمرش چنگ زدم  اریاخت یکه بلندتر از دفعات قبل بود ب يرعد

 . مونده باال رفت  یباق يپله ها

در .  کالفه ام کرده بودند پاك کنم  یخوردند و حساب یکه از روش سر م ییتا آب ها دمیکش میشونیبه پ یدست

 : همون حال گفتم 

 . کارم در اومده  ياگه سرما بخور.  حموم  يبر دیبا ـ

 : آورد  نییو پا سرش

 . فکر کنم اوضاع تو از من بدتره  ـ

 .   میو باز کردم و وارد شد ییرایپذ در

باورش !  گاه  هیتک هیدرست مثل !  عصا  هیدرست مثل .  رفت و من هم به دنبالش  یبه طرف اتاقش م آرشام

 یم يبازگاه و  هینقش تک گهینفر د کی يگاه بودم داشتم برا هیتک هیکه خودم محتاج  یمن.  برام سخت بود 

 .  کردم 

باورش برام .  بدم  هیآرزو داشتم خودم بهش تک يبشم که عمر یگاه کس هیروزگار مجبورم کرده بود تک!   آره

که خودم  یگرفتم وقت یرو هم م گهیخورده د نیزم هیدست  دیسخت بود که با.  .  .  سخت .  .  .  سخت بود 

 .  .  . بودم  یخورده و زخم نیزم

 يو قطره ها دمیکش شیشونیبه پ یدست.  در حموم بود نشست  يکه جلو يا هیچهار پا يد و رواتاقش ش وارد

 يزیبه هر چ دیانگار با.  بود، ثابت موند  رهیخ نینگاهم رو چشم هاش، که به زم.  بارون رو از روش کنار زدم 

 ...من يغم زده  يکرد به جز چشم ها ینگاه م

که، در نبود  یشب نیاول ادی.  بهشون نگاه کردم .  برداشتم  لونیها نا نتیاز کاب یکی يآشپزخونه رفتم و از تو به

 .  که از آرشام خوردم  يا دهیکش ادی... بحثمون ادی.  خونه گذاشته بودم افتادم  نیپا تو ا دا،یش

که از  ییجا.  قدمگاه عشقم  يرو.   دمیچپم کش يگونه  يدستم و رو.  زدم و به زمان حال بر گشتم  پلک

 ...رفتم یم ارتشیهزار بار به ز ياون شب، روز

 :گفت  حانهیر دنیبا د.  ها هم تو دستم وارد اتاقش شدم  لونیبغلم بود و نا حانهیکه ر یحال در



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ا. زهرا  – یتکرار دلبستگ

wWw.98iA.Com ٤١ 

 ش؟یآورد یچ يبرا ـ

 ؟ياوردیچرا لباست رو در ن.   میشد بفهم داریکه اگه ب ـ

 : گچ گرفته اش و نشون داد  دست

 تونم؟  ینم ییتنها يدیهنوز نفهم ـ

رو  حانهیکه ر نیبعد از ا.   اوردمیخودم ن يبه رو نیهم يهاش عادت کرده بودم، برا هیچند روز به کنا نیا تو

باهاش » ! «  تیوضع نیخواست تو ا یدلم نم.  پوشش شدم  ریتخت گذاشتم، مشغول در آوردن بلوز و ز يرو

با وجود لرزش دستم حتما متوجه  یلو.  م و بلند نکردم لحظه هم سر هی یحت نیهم يچشم تو چشم بشم؛ برا

 ؟یشه بلند ش یـ م.  کردم حداقل صدام لرزش نداشته باشه  یسع.  هول شدنم شده بود 

حق  گهیحداقل د.  دادم  یکردم به خودم حق م یاون لحظه سکته م ياگه تو.   ستادیداد و ا هیعصاش تک به

نشسته بود  میشونیپ يکه رو یتونستم عرق یراحت م یلیخ.  شلوارش رو هم در آوردم !  غش کردن و داشتم 

ها  لونینا.  حموم بود گذاشتم تا فردا بشورمشون  يسبد رخت چرك ها که تو يلباس هاش و تو.  و حس کنم 

کارم که تموم شد .  شون بشه گذاشتم گچ دست و پاش که امکان داشت آب وارد يرو برداشتم و اون ها رو باال

 :گفتم 

 .   میبر میتون یم ـ

و باز هم کمکش کردم تا وارد حموم بشه .  حموم گذاشتم  يکه روش نشسته بود و برداشتم و تو يا هیپا چهار

  . 

ام و رفت لباس ه رونیآرشام از حموم ب یوقت.   رمیدوش بگ هیخواست  یبخار حموم گرم شده بودم اما دلم م با

که مرده  یاون« :  دیچیصداش تو گوشم پ.  گونه م گذاشتم  يباز هم دستم و رو.  دوش  ریدر آوردم و رفتم ز

 .  »  .  .  .  احساس تو .  .  .  احساس توئه 

 یبزنه تا بکر و دست نخورده باق خیکردم که  يخودم کار!  زده  خیدونست احساس من نمرده، فقط  یم کاش

 یکاش م.  خبر بود  یکرده بود و خودش ب ریکه تمام روح و روانم و تسخ یکس يبرا.  صاحبش  يبمونه، برا

 ! شد که بگم  یکاش م.  .  .  دونست 

به  حانهیبه آرشام که کنار ر.  اومدم  رونیکردم از حموم ب یکه موهام و خشک م یو در حال دمیام و پوش حوله

دور انگشت اشاره اش حلقه  حانهیر دیو سف کیکوچ يانگشت ها  .بود نگاه کردم  دهیراست دراز کش يپهلو

 .  و به آشپزخونه رفتم  دمیکش یلب آه ریز.  شده بودند 
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دهنم  يرعد و برق دستم و جلو يبا صدا.  آرشام برداشتم  يهم برا یکیانداختم و  یقرص سرماخوردگ هی

با .  کردم خونسرد باشم  یسع.  ه اتاقش رفتم نداشت؟ با عجله ب یوحشتناك تموم يصدا ها نیچرا ا.  گرفتم 

 : آروم گفتم  يصدا

 . قرص و بنداز  نیا ایب ـ

 : به دستم نگاه کرد و مثل خودم آروم گفت .  سمتم برگشت  به

 ؟یچه قرص ـ

 !  يریشگیصرفا جهت پ!   یسرماخوردگ ـ

از پنچره .   دیقلپ آب خورد و دوباره دراز کش هیسر جاش نشست و قرص و با .  زدم  يلبخند کج و کوله ا و

 .  بردم  حانهیتخت و دور زدم و دست هام و به سمت ر دیبا ترد.  انداختم  ینگاه رونیاتاقش به ب

 ؟یکار کن یچ يخوا یم ـ

 : نگاه کردم و گفتم  بهش

 . ببرمش تو اتاق  ـ

 . من بمونه  شیبذار امشب پ ؟یچ يبرا ـ

 "!بمونم  شتیبذار منم پ ": کاش جرأت داشتم بگم .  دادم  هم فشار يهام و رو لب

 ! کنه  يهم خراب کار دیشا ،یو آماده کن رشیش دیبا ؟یشد چ داریوقت ب هیاگه  ـ

 : گفت  یچون با ناراحت.  بود  دهیفا یاما ب» جا بمون  نیباشه پس تو ا«: کردم که بگه  یتو دلم دعا م داشتم

 . ببرش .  باشه  ـ

آرشام با .  دهنم گذاشتم  يگفتم و دستم و جلو ي»  عیه« رعد و برق  يبا صدا.  دستام و دراز کردم  دوباره

 : گفت  ینگران

 شد؟ یچ ـ

 : و برداشتم و گفتم  دستم

 !  یچیه.  .  .   یه ـ

 گهیغرّش د هی دمیکه آسمون و روشن کرد فهم يبا نور.  شدند  رهیبهم خ یشده اش با موشکاف زیر يها چشم

 .  از ترس لبم و گاز گرفتم !  تو راهه 

 ؟یترس یاز رعد و برق م ـ
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 : لرزونم گفتم  يصدا با

 . بترسم  دیبا یچ يبرا! ... نه .  .  . نه ... آر ـ

 : توجه به حرفم با بغض گفت  یب

 ! آسمون چقدر غرّش کرد؟  ادتهی ادته؟یما رو  یِشبِ عروس.  عاشق رعد و برق بود  دایش ـ

 :و تکون دادم  سرم

 .  ادمهیآره  ـ

 دمیاز همون شب بود که ازش ترس.  از همون شب بود که از رعد و برق متنفر شدم « : تو دلم زمزمه کردم  و

 ...« 

 .  امشب و تو اتاق من بمون  يخوا یاگه م ـ

 : زدم و گفتم  يا یکرد اما لبخند زورک یداشت خفه ام م بغض

 ؟يندار یتو مشکل ـ

 : گفت  زود یلیخ

 . بمونه  شمیتونه پ یهم م حانهیر يجور نیا.   ینه چه مشکل ـ

که چراغ اتاق و روشن  نیبدون ا.  لباس هام به اتاقم رفتم  دنیپوش يخدا خواسته سرم و تکون دادم و برا از

ك اشک هام و پا.  شدم  دنشونیو مشغول پوش دمیکش رونیکردم لباس هام و ب یم نیف نیکه ف یکنم در حال

 . بر گشتم  رشامو آروم شدم، به اتاق آ دمیکش قیکه چند تا نفس عم نیکردم و بعد از ا

 

چند بار به .  خوابش برده  دمیمنظم آرشام فهم ينفس ها يبا صدا.  برد  یهام و بسته بودم اما خوابم نم چشم

 یشر شر آب...دیبار یوقفه م یکه ب یبارون... رعد و برق يصدا... بود دهیفا یاما ب دمیچپ و راستم چرخ يپهلو

 یوقفه به ذهنم هجوم م یکه ب یآور خاطرات ادی... گذشته بودند ادآوریهمشون برام ... ختیر یکه از ناودون م

 ...که دقّم داد تا بگذره يگذشته ا. .  .  شوت شدم به گذشته .  آوردند و خواب و از چشم هام دور کرده بودند 

*** 

دور  میهمه حلقه زده بود.  شد  یلحظه قطع نم کیها  نیاطرافم و بوق ماش يادست و سوت آدم ه يصدا 

 . کرد  یم هیکه مثل ابر بهار گر ییدایش.   دایش
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همه ... خاله هام ،یمامان، ترنّم، مامان.  کرد چون قرار بود از خانواده ش جدا بشه و بشه عروس آرشام  یم هیگر

 ... خودم و چرا يها هیگر لیدونستم اما دل یهاشون و نم هیگر لیدل... خود من یحت.  کردند  یم هیو همه گر

 یچقدر دلم م.  شده بود  شهیتر از هم یخواستن شیتو کت و شلوار داماد.  به آرشام انداختم  ینگاه یچشم ریز

 .  چشم هام و بستم  اریاخت یب.   دمیخند یبودم و از ته دل م دایش يخواست جا

از  دیبا.  کردم  یو فراموش م زیهمه چ دیاز امشب با.  حق نداشتم بهش فکر کنم  گهید.  شده بود  تموم گهید

 ...ها بهیکردم که گناهه چشم داشتن به مال غر یو تو گوشم فرو م نیامشب ا

 .  کنه  یکه داره بهم نگاه م دمیلرزونش رو د ریتصو.  هام و باز کردم  چشم

 یعشق يحلقه  نمیتا خوب و واضح بب... بشه يصورتم جار ياشکم رو يتا حلقه  هام و باز و بسته کردم چشم

 ... ستمیخواب ن گهیبسپارم که د ادیتا خوب به ... دیدرخش یکه تو دستش م

تمنّا از ... دید یکس لبخند تمنّا رو نم چیه گهید.  لبخندم و در مقابل آرشام زدم  نیآخر... لبخند زدم اریاخت یب

 ... تمنّا نبود گهیاز فردا تمنّا د... دیخند یکس نم چیه يفردا برا

 مجبورم بخندم آخه

 نهیاشکام و نب یکس

 کو تا باورم شه حاال

 .  .  .  نهیمن هم سرنوشت

 : رو از خودش جدا کرد و گفت  دایش یمامان

 .  نینیبب ریخ تونیاز زندگ یاله.   نیخوشبخت بش یاله ـ

 : لرزونش گفت  يبا صدا.  آرشام گذاشت  يدستش و تو دستا و

 . سپارم  یآرشام جان، دخترم و به تو م ـ

 : به جونم زد  شیآرشام که آت يصدا و

 . مثل تخم چشمام مواظبشم  ـ

 : با لبخند گفت  یمامان

 .  .  . به سالمت  نیبر ـ

 .  راه افتادند  نیآرشام حلقه کرد و به سمت ماش يدستش و دور بازو دایبردار ش لمیخواست ف به

 چه سخته یدون ینم آخ
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 قیدقا نیتو ا دنتید

 دار و ندار و  بردن

 عاشق يدستا بستن

 شم یم یچ یدون ینم آخ

 رهیگ یدستاتو م یوقت

 خوام بگم که بر گرد یم یه

 .  .  .   رهید یلیخ گهید اما

خواست  یانگار خدا م.  کردند  دنیامون شروع به بار یقطرات بارون ب.  رعد و برق سرم و بلند کردم  يصدا با

تونستم که  ینم.  خواستم  یکردند لبخند بزنند اما من نم یم یهمه سع... نهیاشک هام و نب یکمکم کنه تا کس

درست همون موقع که .  کنم  هیصبح گر دتونستم تا خو یدر عوض دلم اون قدر پر بود که م یول.  بخندم 

 .  .  .  عشقم و عشقش 

*** 

اون بود که  هیگر يبارون قطع شده بود و فقط صدا.  و باز کردم  سمیخ يچشم ها حانهیر ي هیگر يصدا با

 : خواب آلود آرشام اومد  يصدا.  شکست  یسکوت خونه رو م

 ؟يداریتمنّا ب ـ

 : دهنم و قورت دادم و گفتم  آب

 . آره  ـ

 : بستمشون و گفتم  عیسر نیهم يبرا نهیو بب سمیخ يخواستم چشم ها ینم.  خواب و روشن کرد  چراغ

 . کنه  یم تینورش چشمام و اذ.  .  .  خاموشش کن  ـ

 : زود خاموشش کرد و گفت  یلیخ

 . فکر کنم گرسنه اش باشه  ـ

 : جام نشستم و گفتم  سر

 . حتما گرسنه است .  آره  ـ

 يرو که آماده کرده بودم و تو رشیش.  دادم به آشپزخونه رفتم  یکه تکونش م یرو بغل کردم و در حال حانهیر

 .دادن بهش شدم  ریگذاشته بودم برداشتم و مشغول ش خچالی
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 پـنـجــــم فـــصـــل

غرق خواب بود .  به آرشام انداختم  ینگاه.  از هم باز کردم  یپشت سر هم زنگ پلک هام و به سخت يصدا با

خدا هم نذاشت چند  يکرد که محض رضا هیرگ يداریاون قدر تو خواب و ب شبید حانهیالبته حق داشت، ر!  

 !  میبخواب یدرست و حساب قهیدق

و  یگوش.  از چشم هام و باز نگه داشته بودم  یکیبه زور .  رفتم  ییرایاومدم و به پذ نییاز تخت پا آروم

 : خواب آلودم گفتم  يبرداشتم و با صدا

 بله؟ ـ

 : متعجب مامان اومد  يصدا

 ! ساعته پشت درم  هی ؟يتمنّا خواب بود ـ

 : گفتم  دمیکش یم ازهیکه خم یو در حال دمیدست راستم که آزاد بود چشمم و مال با

 . تو قربونت برم  ایب.  آره مامان  ـ

.  به آشپزخونه رفتم و به صورتم آب زدم .  بود  ازدهی کینزد.  انداختم  یبه ساعت نگاه.  دکمه اف اف و زدم  و

فهمه  یپف کرده ام م يدونستم با موها یم.  م و موهام و شونه کنم مامان اومد تو بر نهیآ يتا خواستم جلو

 : و گفتم  دمیبه موهام کش یدست!  حموم  یده که چرا شب رفت یم ریحموم بودم و بازم بهم گ

 !  یسالم مامان ـ

 : مشکوك سر تا پام و برانداز کرد و گفت  ینگاه با

 ! سالم  ـ

 : گفتم  دهنم و قورت دادم و آب

 ؟يایباالخره بابا اجازه داد ب!  ورا  نیچه عجب از ا ـ

 : آوردم گفتم  یدر م يمسخره باز یتو دستش و گرفتم و در حال قابلمه

 !  يدیکم کش نقدهیچرا ا يدیحاال که زحمت کش ؟يدیچرا زحمت کش ـ

 : اجاق گاز گذاشتم و گفتم  يقابلمه رو رو!   غیبزنه اما در کیلبخند کوچ هی ایداشتم مامان بخنده  انتظار

 شده مامان؟ يزیچ ـ

 : که به سوالم جواب بده گفت  نیبدون ا.  بهش نگاه کردم  و

 کجاست؟ حانهیر ـ
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 : رفتم گفتم  یکه به سمت اتاقم م یو گرفتم و در حال فشیک

 .  دهیخواب ـ

کمد  يبرداشتمش و تو نیزم ياز رو عیول شدم و سربود ه نیزم يحوله م که رو دنیبا د.  اتاق و باز کردم  در

داشتم .   دمیکش ینفس راحت ستیمامان اون جا ن دمید یو وقت دمیبه سمت در چرخ.  لباس هام پرتش کردم 

 ! باال  دمیذاشتم که با صداش پر یخودم م فیو کنار ک فشیک

 ؟يبود دهیخواب یمطمئن ـ

 : هول شدم و گفتم .  ، نگاهم به تخت مرتبم افتاد »آره«: خواستم لب باز کنم و بگم  تا

 .  آره .  .  .  آ  ـ

 : و ادامه دادم  دمیسمتش چرخ به

 . شدم  داریب شیپ قهیچند دق نیهم.  .  .   زهیچ یعنی ـ

 : اخم گفت  با

 ؟يد یزنم جواب نم یساعته زنگ م هیپس چرا  ـ

به .  خورم  یهمه دروغ و م نیمطمئن بودم چوب ا.  کردم به خودم مسلط بشم  یو سع دمیکش یقیعم نفس

 : گره شده ام نگاه کردم و گفتم  يدست ها

 . بودم  ییدستشو ـ

 : و باال بردم و گفتم  سرم

 . متوجه نشدم  ـ

اما من فقط .  مامان به در اتاق آرشام نگاه کرد .  بلند شد  حانهیر ي هیگر يمامان خواست لب باز کنه صدا تا

 : و گفت  دیبه سمتم چرخ.  شده بودم  رهیبه خودش خ

 ! تمنّا چرا خشکت زده؟ بچه خودشو کشت  ـ

 : و به چپ و راست تکون دادم و گفتم  سرم

 ؟یچ ـ

 : چشماش و گرد کرد و گفت  مامان

 ؟يشنو یرو نم حانهیر هیگر يصدا ـ
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.  بازش با تعجب بهش نگاه کردم  يچشم ها دنیبا د.  خودم اومدم و با عجله به اتاق خواب آرشام رفتم  به

 یبه من نگاه م يجور هیچرا امروز همه .  آب دهنم و قورت دادم .  شده بود  رهیاون هم با بهت به من خ

 کنن؟ 

 . خانم  نیسالم مه ـ

 حالت چطوره؟.  سالم آرشام جان  ـ

 ! آرشام به خاطر مامانه  رهیدادم که حتما نگاه خ يمامان به خودم دلدار دنیگشتم و با دعقب بر به

 ! تمنّا تو چت شده؟ بچه هالك شد  ـ

کرد خودش و  یم یکه سع یآرشام در حال.  رفت  حانهیبگم وارد اتاق شد و به سمت ر يزیکه چ نیقبل از ا و

 : باال بکشه گفت 

 . کنه  یم يقرار یب یلیچند روزه خ ـ

با ترس ... و نهیبود مامان اونا رو بب یکاف!  بر من  يوا.  کرد  خیبالش و گردنبند کنار بالش، دست هام  دنید با

 یتا خواستم نفس راحت.  نشده بود  يزیانگار هنوز متوجه چ.  رو بغل کرد  حانهیخم شد و ر.  شدم  رهیبهش خ

آب دهنم و قورت دادم و .  شده بود  رهیبه گردنبندم خ.  و گرفتم رد نگاهش .  راه متوقف شد  نیبکشم مامان ب

 . شد نگاه کردم  یمن و مامان رد و بدل م نیبه آرشام که نگاهش مدام ب

 . کال نا آرومه پسرم  حانهیر ـ

 : داد از کنارم رد شد و گفت  یرو تکون م حانهیکه ر یحال در

 . کارت دارم .   رونیب ایچند لحظه ب ـ

بد .  خراب کردم .  موهام بردم و چنگشون زدم  نیدستم و ب.  رفت  رونیبگم از اتاق ب يزیکه چ نیل از اقب و

 .  که به آرشام نگاه کنم دنبال مامان رفتم  نیبدون ا.  .  .  هم خراب کردم  يجور

در اتاق آرشام و بستم و به طرفش .  داد  یفقط تکونش م حانهیر يها هیتوجه به گر یزد و ب یاتاقم قدم م تو

 : بهم نگاه کرد و گفت .  رفتم 

 ؟يبود دهیتو اتاق آرشام خواب شبید ـ

مامان خالص بشم و  ییکه زودتر از بازجو نیا يبرا.  کرد  یم هیهنوز داشت گر.  انداختم  حانهیبه ر ینگاه

 : و آروم کنم گفتم  حانهیبتونم ر

 . آره  ـ
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با  یاما وقت.  کنم  یتراش لیدل ایحتما انتظار داشت بگم نه .  چشم هاش و گرد کرد » آره« کلمه دنیشن با

 : گفت  تیدادم؟ با عصبان یکار رو انجام م نیا دیبا یچ يبود برا دهیخودش د يچشم ها

 بود جواب اعتماد ما؟ نیا ـ

 : بلندش در اتاق و بستم و گفتم  يخاطر صدا به

 ! نشده که  يزیمامان چ ـ

 : توجه به حرفم گفت  یب

 نشــده؟  يزیچ ـ

 : و گاز گرفتم، به خاطر سکوتم ادامه  لبم

 چند وقته؟ ـ

 : با تعجب گفتم !  من بود که گرد بشن  يبار نوبت چشم ها نیا

 چند وقته؟ یچ ـ

 !  ن؟یرفت شیتا کجا پ!   یخواب یکه تو اتاقش م نیا ـ

در کنترلش  یکه سع یتیبا عصبان.  بر علت شده بود  دیهم مز حانهیر هیگر يصدا.   ختیپاك به هم ر اعصابم

 : داشتم گفتم 

 نیهم يتو اتاق بمونم، برا ییتنها دمیترس شبیبه خاطر رعد و برق د ؟یکن یبزرگش م نقدریمامان چرا ا ـ

 !  فتهیب ستیو قرار هم ن فتادهیاتفاق ن نمونیب يزیچ.  آرشام  شیرفتم پ

 !  شه  یها شروع م یچیه نیاز هم زیهمه چ ـ

 : و ازش گرفتم و گفتم  حانهیر.   اوردمیطاقت ن گهید

 .  یکن یم میعصبان يحرف هات دار نیبا ا.  مامان بس کن  ـ

 .  شده اما سرم و بلند نکردم  رهیبهم خ دمینگاهش فهم ینیسنگ از

 یچ يجا بود نیهفته که ا کی نیتو ا یدون یم.   يزیر یبا کارهات اعصاب من و به هم م يتو هم دار ـ

 نمت؟یبب امیشد ب یچقدر اصرار کردم تا بابات راض یدون یم.  تو بود  شیپ المیهمه ش فکر و خ دم؟یکش

 : رفتم گفتم  یکه به سمت در م یحال در

قدر  نیمن ا دنید ياگه هم قراره برا.   امیاما من خودم از پس کارهام بر م يممنون که به فکرم بود یلیخ ـ

 !  ستمیبه زحمت ن یراض.   یکار و بکن نیا ستیالزم ن یافتیبه زحمت ب
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 یب.  در متوقف شد  رهیدستگ يدستم رو سشیخ يچشم ها دنیبا د.  آخر برگشتم و بهش نگاه کردم  لحظه

 : گفت  رهیاز دستم دلگ دیشد فهم یکه ازش م ییتوجه به نگاه بهت زده م اشکش و پاك کرد و با صدا

االن هم اومده بودم بگم طاها اومده .   امیجا نم نیبه ا گهیکنه د یقدر ناراحتت م نیمن ا دنیاشه، اگه دب ـ

که افتاده با خبر بشه  یخوام طاها از اتفاق یچون نم یبهتره باش.   انیشام م يهم برا يترنّم و مهد.   یمرخص

  . 

 : سمتش رفتم و گفتم  به

 .  .  . مامان، من  ـ

 : سمت در رفت و در همون حال گفت  به

 .  شب منتظرتم  ـ

 : دنبالش رفتم و گفتم .  شد  ییرایوارد پذ عیسر ییو باز کرد و با قدم ها در

 . لحظه صبر کن  هیمامان  ـ

با حرص پام و .   ستادمیا ییرایمتأصل وسط پذ.  شد  اطیرو هم باز کرد و وارد ح ییرایتوجه به من در پذ یب

 ! طرف اتاق آرشام نرم  ادیتو دلم عهد کردم اگه طوفان هم ب.   دمیکوب نیزم يرو

با تعجب  ت،یاون وضع يمن تو دنیبا د.  کردم که آرشام در اتاقش و باز کرد  یم هیگر حانهیر يپا به پا داشتم

 : گفت 

 مامانت کو؟ ؟یکن یم هیچرا گر ـ

 : و گفتم  دمیبه صورتم کش یدست

 . رفت  ـ

 ؟یچ يبرا!  رفت؟  ـ

 :و گرفتم و گفتم  زششونیر يهم اشک تو چشم هام حلقه زد اما جلو باز

 ...کنه یفکر م... کنه یفکر م.  تو اتاق تو بودم  شبید دهیفهم ـ

 : توجه بهش گفت  یاما ب.  کنم  لیجمله ام و تکم نتونستم

  .کنم  یمن خودم باهاش صحبت م.  کنه  یم هیچه جور هم گر نیبب ـ

 : گفتم  تیبا عصبان.  حرصم گرفت  شیالیخ یلحن صدا و ب از

 . کنم  یالزم نکرده، خودم درستش م ـ
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 : زد و گفت  يپوزخند

در ضمن تو .   يداد یجا رو م نیاومدن به ا شنهادیپ دیاعتمادند اصال نبا یقدر بهت ب نیا یدونست یتو که م ـ

 . کنم  یپس خودم حلّش م ره،یمنم گ يپا ییجورا هی هیقض نیا

 : گفتم  دیلرز یکه چونه ام به خاطر بغضِ گلوم م یحال در

 .  یخودخواه یلیخ ـ

 کیبه خاطر خودش و بچه اش نزد.  از مامان از دست آرشام دلخور شدم  شتریب.  با عجله به اتاق خودم رفتم  و

 ...زد یباهام حرف م نجوریاهفته بود که از خواب و خوراك افتاده بودم و حاال عوض تشکر  کی

.  لحظه متوقف شدم  هی يگذشتم، برا نهیآ يشروع به قدم زدن کردم، تا از جلو حانهیآروم کردن ر يبرا

بودمش چشم هام گرد  دهیکه پشت و رو پوش میمشک شرتیت دنیبا د.  خودم زل زدم  ریو به تصو دمیچرخ

 : زمزمه کردم هم فشار دادم و تو ذهنم  يدندون هام و رو.  شدند 

 ... رعد و برقه یلعنت به هرچ ـ

*** 

که به مناسبت سالگر ازدواجشون گرفته بودند دعوت کرد، دو تا  یکیجشن کوچ يما رو هم برا دایکه ش یوقت

 .  حساب روزها از دستم در رفته بود .  سال گذشته  کیکردم که  یاصال باور نم!  شاخ باال سرم ظاهر شد 

 !   دیباور کن دیشد یمجبور م دیمن بود يگفتن شما هم جا یرو م يا گهید زیچ میتقو يرو يعدد ها یوقت یول

 ینم گهید.  رو بهم داد  شیبرد و خبر باردار يمن و به گوشه ا دایکه ش دیحال اون موقعم رو تصور کن حاال

 .  بغض گلوم و گرفته  لیدل یتونستم خودم و متهم کنم که ب

زد و آرشام هم با بابا، طاها  یحرف م یبود، مامان با مامان يکار هیمشغول  یهر ک . مادرجون نشستم  کنار

 رهیبهم خ دایش!  گفت از کارش دست برداره  یکرد و ترنم هم داشت با حرص م یم تیرو اذ یداشت هست

سه بار پشت سر هم دست هام  یلبخند مصنوع هیبا .  خواست کارم و شروع کنم  یشده بود و با نگاهش ازم م

 : اومد گفتم  نییکه سر و صداها پا یکم.  همه بهم نگاه کردند .  و به هم زدم 

 ! رو بهتون بدم  یمفتخرم که خبر مهم ونیخوب خانم ها و آقا ـ

نگاهم اون قدر .  شد نگاه کردم و بعد به آرشام  یم دیکه داشت سرخ و سف دایبه ش.  شد  زیهاشون ت گوش

 .  داره  یاه بود که نتونستم درست بفهمم چه حالکوت

 . شه  یفرشته کوچولو به جمعمون اضافه م هی گهیتا چند ماه د ـ
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 : تر کردم و گفتم  ظیلبخندم و غل.  گنگ بود  نگاهشون

 .  .  .  شم  یدخترخاله دار م دمیشا ایمن دارم پسرخاله  ـ

 : گفتم  شیو با تموم سخت دمیکش یقیعم نفس

 . حامله است  دایش ـ

.  و همراه من دست بزنن  انیتا همه به خودشون ب دیطول کش هیچند ثان.  باز هم شروع به دست زدن کردم  و

رو  هیداره بق یبا کارهاش سع یکه دلش پر از غمه ول یتونستم حال دلقک یراحت م یلیخب اون موقع خ

 .  بخندونه درك کنم 

اتفاق  هیمدت به  نیکه تو ا يکار.  وارد اتاق شدم و در و محکم به هم زدم  میدیکه به خونه رس نیمحض ا به

 ياز آدم ها.  گفتم  یم راهیلب به خودم بد و ب ریآوردم و ز یداشتم لباس هام و در م.  شده بود  لیتبد يعاد

ماجرا ها رو  نیتونستم ا یچون نم.  .  .  مثل همون ها  یکیشده بودم  قایدست و پا متنفر بودم و دق یب

 تمیتمام عصبان.  بدون در زدن وارد شد  شیشگیطاها به عادت هم.   امیحداقل باهاشون کنار ب ایفراموش کنم 

 : با داد گفتم .  کردم  یو سرش خال

 ! تو  يایو م نییپا ينداز یطور سرتو م نیکه هم ستین لهیجا طو نیا ـ

 : گفت  یظیاخم غل با

 چند ماهه چه مرگته؟ نیمعلوم هست ا ـ

 : اش قرار گرفتم  نهیبه س نهیس

 . نداره  یبه تو ربط ـ

 : به عقب هولش دادم  و

 !   رونیبرو ب ـ

قفل چرخوند و بعد از قفل کردن  يو تو دیبکشه، کل نییرو پا رهیکه دستگ نیا يبه جا یول دیسمت در چرخ به

 : ومد مامان از پشت در ا يصدا.   دیدر دوباره به سمتم چرخ

 .  واسه من  نیبه خدا اعصاب نذاشت.  ها  دیباز شروع نکن ـ

 : توجه به حرف مامان گفتم  یب

  ؟یکن یکار م یچ ـ

 ؟یبزن یحرف يخوا ینم ـ
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 : بلندتر از قبل گفتم  ییکردم و با صدا اخم

 ؟یفهم یم.  نداره  یگفتم به تو ربط ـ

با حرص تکونم .   ستادیاتاقم ا يقد ندهیبگم مقابل آ يزیکه چ نیقبل از ا.  سمتم اومد و به بازوم چنگ زد  به

 : داد و گفت 

نفر  هی يکه منتظر ه؟یگر ریز یزن یم يزیکه سر هر چ ؟يکم کرد لوینداره که سر چند ماه ده ک یبه ما ربط ـ

  ؟يکلمه حرف بزنه تا بهش بپر کی

 : کردم دستش و پس بزنم اما موفق نشدم  یسع

مثل  يکه چقدر نگرانت شدن؟ شد یاصال به فکر مامان و بابا هست ؟يخونه ا نیخودت تو ا فقط يفکر کرد ـ

 ... که يریزنج يها وونهید نیا

 : گفتم  غیج با

 ... دهنتو ببند ـ

 : قدم به عقب برداشت  هیبازوم و ول کرد و .  اش ضربه زدم  نهیدست هام محکم به قفسه س با

 ؟يخوا یو م نینشده؟ آره؟ ا یچیوانمود کنم ه يخوا یشما هم بخندم؟ م يجلو يخوا یم ـ

 : دوباره به عقب هولش دادم  و

 .   ینیب یکه م يا وونهید نیهم.   نمیمن هم!  تونم  ینم ـ

 شده؟ یبچه ها باز چ ـ

به قصد زدنش دست هام و باال بردم .  دوباره به سمت طاها رفتم .   ختیبابا اشک هام رو گونه ام ر يصدا با

 .  راحت گرفتشون  یلیا خام

راه رو  يدار یبفهم دینگاه به دور برت بنداز، شا هی.  حداقل به فکر خودت باش !  به درك  یستیبه فکر ما ن ـ

 ...ير یم یعوض

بودند و  ستادهیبابا و مامان که پشت در ا دنیبا د.   رونیو باز کردم و با نگاهم بهش فهموندم که بهتره بره ب در

در و به هم  شهیگذاشت محکم تر از هم رونیتا طاها پاش و ب.  کردند پوزخند زدم  یبهمون نگاه م یبا نگران

من  يتونست خودشو جا یم یاصال ک.  کشم  یم یمن چ دیفهم یکس نم چیه.  و قفلش کردم  دمیکوب

 بذاره؟

 : اومد  یاتاقم فرود م یدر چوب يوقفه ام به رو یب يها مشت
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 چرا مــن؟.   .  . خدا چـــرا؟  ـ

نه  گهید...کردم هیبلند شروع به گر يبا صدا.  سر خوردم  نیزم يدادم و رو هیکه فروکش کرد، به در تک خشمم

 يطاها که تو يخواست در و باز کنم برام مهم بود نه صدا ینگران مامان که داشت با التماس ازم م يصدا

 ...خواستم یجوابم و از خدا م یسوالِ بمن فقط جوابِ ... کرد یو مواخذه ام م دیچیپ یگوشم م

 

شه،  یبدتر نم نیاز ا یگ یتا با خودت م.  .  .  اتفاق بد پشت اتفاق بد .  بود  نیگفتم هم یکه م یبدشانس دور

 ! شه  یبدتر هم م نیاز ا یفهم یافته که م یم یاتفاق

شب  هیراحت شده بود که تو  زیاز بابت همه چ الشیخ دیشا.  کرده بود  يبا خودش چه فکر یدونم مامان ینم

 .  تنها گذاشت  شهیهم يما رو برا یسرد برف

 يرو تو چشم ها یتونستم نگران یم.  از همه بدتر بود  ،یاز حدش به مامان شیب یبه خاطر وابستگ دا،یش حالِ

مراقبت  يام رو برا یمام سعناراحت بودن بشم و ت الیخ یب یمدت يبود که برا یبرام کاف نیو هم نمیآرشام بب

 . بکنم  دایاز ش

گرفت که خونه اشون رو عوض کنه  میماه تصم کیآرشام بعد از گذشت  یول.  بودم  ششیاوقات پ شتریب بایتقر

 . نبود  ندیبرامون خوشا یلیخونه خ يدفعه ا هیشدن  یگرچه خال دیرس یبه نظر م یخوب میتصم نیو خوب ا.  

 

 

 تمنّا؟ ـ

 هووم؟ ـ

 شه؟ یم یک هیبه نظرت شب ـ

لبخند  هیبا .  شکمش گذاشته بود نگاه کردم  يکه دستش رو رو دایرو از سقف اتاق گرفتم و به ش نگاهم

 : گفتم  یزورک

 ! خواد بشه  یم یهر ک هیتو نشه، شب هیشب ـ

 ! اون  کنم اگه دختر باشه یآرشام گفت اگه پسر باشه من اسمش رو انتخاب م!  هم دلش بخواد  یلیخ ـ

 : گفتم  يکنجکاو با

 پسر؟ ایدختره  یتا بفهم یسونوگراف ير یخوب چرا نم ـ
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 : زد و گفت  يگله گشاد لبخند

 ...گفت یرو م نیا شهیمامان هم هم! ...  یکه ندون نِیآرشام گفته مزّه ش به ا ـ

 : که حواسش رو پرت کنم گفتم  نیا يبرا.  لب هاش رفت  يلبخند از رو "مامان"گفتن اسم  با

 پسر؟ ایدختره  یکن یخوب خودت فکر م ـ

 : هاش رو باال انداخت و گفت  شونه

 . دونم  ینم ـ

 : زدم و گفتم  يشخندین

 ! خوب از حس مادرانه ت استفاده کن  ـ

 . شد  زونیو لوچه ش آو لب

 . شه  یمه نقشه هام نقش بر آب مباشه ه يجور نیاگه ا!  گه پسره  یآرشام م یکنم دختره ول یحس م ـ

 : بستم گفتم  یکه موهام رو با کش م یجام نشستم و در حال سر

 !  ؟يچه نقشه ا ـ

 : ذوق سر جاش نشست و گفت  با

برمش پارك  یم.  کنم  یم يباهاش خاله باز.  بندم  یم یکنم و دو گوش یاگه دختر باشه، موهاش رو بلند م ـ

!  خوره  یم چیبکشم االن پات پ غیج یمنو بپوشه و من ه يبزرگ بشه و کفش ها کمی یفکرشو بکن وقت.  

 !  آرشام و زبونشو برام دراز کنه  شیاونم زود بره پ

 : باز گفت  شیزد با ن یش م نهیبه س یآروم و پشت سر هم يکه با مشت ضربه ها یحال در

 ! قربونش برم  یاله ـ

 : و باال دادم و گفتم  ابروهام

 !  دا؟یت خوبه شحال ـ

 :و گفت  دیخند

 . گم  یم یمن چ یفهم یم یتجربه اش کن یروز وقت هی.   هیحس خوب یلیخ!   یلیآره خ ـ

به ساعت نگاه .  سرم و به چپ و راست تکون دادم .  زود به خودم اومدم  یلیساکت شدم اما خ هیچند ثان يبرا

 . مانتوم شدم  دنیاز جام بلند شدم و مشغول پوش.  شد  یم دایآرشام پ يسر و کله  گهید قهیتا چند دق.  کردم 

 !  ؟ير یتمنّا بازم م ـ
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 : بستم گفتم  یمانتوم رو م يکه دکمه ها یحال در

 . برم کمک مامان  دیبا.   انیخانواده عموم قراره ب.   میامشب مهمون دار.  آره  ـ

 : کردم که باز صدام کرد  یشالم رو سر م نهیآ يجلو داشتم

 ! تمنّا جونم؟  ـ

 : گفتم  یساختگ یسمتش برگشتم و با کالفگ به

 ه؟یباز چ ـ

 : گفت  دیکش یکوتاهش م يموها يکه دستش رو تو یدر حال.  باز شد  ششین دوباره

 دختر بشه، دماغ آرشام بسوزه؟ مین ین یکن یدعا م ـ

 . و به سمت در اتاق رفتم  دمیخند اریاخت یب

 !  ؟یکن یدعا م ـ

 : و گفتم  دمیبه سمتش چرخ.  رو باز کردم  در

 ! کنم دماغ آرشام بسوزه  یبدرقه ام، آره، دعا م يایاگه ن ـ

سر  رهیدستگ يدستم از رو.  کرد  یکه با تعجب بهمون نگاه م دمیبرم آرشام رو د رونیخواستم از اتاق ب تا

 : زودتر از من به خودش اومد  دایش.  انداختم  نییضربان قلبم که باال رفت سرم رو با خجالت پا.  خورد 

 ! سالم همسر گلم  ـ

 : کوتاه گفتم  یلیهم خ من

 ! سالم  ـ

گفتم  دمیکش یکه با چشم و ابرو براش خط و نشون م ینگاه کردم و در حال دایبه ش.  هر دومون رو داد  جواب

 : 

 . رم  یم گهیخوب، من د یلیخ ـ

 ؟یمون یشام نم يچرا برا ـ

 : زودتر از من گفت  دایش

 . امشب مهمون دارن  ـ

 : آرشام نگاه کردم و گفتم  به

 . با اجازه  ـ
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 : گفت  دایکه ش ادیبدرقه م ب يخواست برا یم

 ! صاحبخونه س نه مهمون  گهیتمنّا د.   رهیخودش م ـ

من بود  يجا یکسهر  دیشا.  کردم  یم هیکه گر یکردم اون هم در حال دنیشروع به دو دیپام به کوچه رس تا

 ایکار دن نیاون لحظه، برام سخت تر يتو دا،یش يآرشام و خنده ها يقربون صدقه ها دنیشن.  کرد  یم هیگر

 .  .  . بود 

*** 

 شـشــم فـــصـــل

 

بار بود که  نیامروز اول دیو شا!  مامان ازم خواست که به خونه خودم برم  میکه وارد خونه شد نیمحض ا به

و  دایش.   میزنده بود ما طبقه سوم بود یاون زمان که مامان!  کاش خونمون سه طبقه نبود  کردم یآرزو م

 .  اومدن آرشام  ازهم طبقه دوم و طبقه اول هم دست مستأجر بود، البته تا قبل  یمامان

 يبرا نیو ا.   میکن یگرفت که به طبقه اول اسباب کش میو آرشام، بابا تصم دایو رفتن ش یاز فوت مامان بعد

اصرار،  یدرس و بهونه کردم و با کل نیهم يبرا.  هام غرق بشم  ییتنها يایتو دن شتریبود که ب یمن فرصت

بود که تو  يمعجزه ا نیو مامان اول باباو انگار موافقت !  ازشون خواهش کردم که بذارن من همون جا بمونم 

 ! رخ داده بود  میزندگ

به اتاقم رفتم و طبق عادتم درش و قفل کردم  میمستق.  و در خونه رو باز کردم  سالنه از پله ها باال رفتم سالنه

 الیرو با فکر و خ يادیز يکه توش شب ها یاتاق.  شدم  رهیخودم و رو تختم پرت کردم و به سقف اتاقم خ.  

 يه، براک يشاهد درد.  هام بود  دنیکش ابها و عذ ییکه شاهد همه تنها یاتاق.  به صبح رسونده بودم 

 .  بودم  دهیکش ز،یفراموش کردنِ همه چ

با .  بود گشتم  یپاتخت يرو شهیکه هم یهوا دنبال قاب عکس يتو.  هام و بستم و دستم و دراز کردم  چشم

.  حاال همه رو به روم بودند .  آروم چشم هام و باز کردم .  مشتم و تنگ کردم و گرفتمش  یلمس قاب چوب

 .  .  .  ترنّم و طاها .  شده بودم  رهیخ نیورببه د یمصنوع يخودم که با لبخند... آرشام... یمامان... بابا... مامان

 :  لب زمزمه کردم ریز.  .  .   دیگونه م غلط يرو یاشک دایش دنید با

آرشام کمتر غصه  ياون جور دیشا.  .  .  من  يها ییتنها یحت.  .  .  سر جاش بود  زیتا همه چ يکاش بود ـ

 .  .  . باز هم همه خوشحال بودند  ياون جور دیشا. .  .  خورد  یم
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 . م گذاشتم و چشم هام و بستم  نهیس يعکس و رو قاب

◊◊◊ 

.   شیانگار باز هم برگشته بود به چند سال پ.  بود  بهیغر شیبرا خانه نیا.   دیدور تا دور خانه چرخ نگاهش

 شیپلک ها.  داد  هیمبل تک یسرش را به پشت.  کرد  یم یبگیانگار باز هم به عقب برگشته بود که احساس غر

 .  هم فشار داد  يرا رو

 یانگار هر سکانس از زندگ!  را  نیگرد بودن زم یبود معن دهیباز هم بر گشته بود به اول راه و تازه فهم انگار

 . نبود  یاش راض ينشده و خدا هنوز از باز یخوب گریانگار هنوز باز.  شد  یبار تکرار م نیچند دیاش با

 ومده؟ین شیبراتون پ یهشت روز مشکل نیتو ا ـ

 یب.   حساب روزها را داشت قیچقدر دق.  خانم گره خورد  نیرا که باز کرد نگاهش در نگاه مه شیها چشم

 يآن چشم ها.  حس کرد تمنّا مقابلش نشسته  يلحظه ا يبرا.  توجه به سوالش چهره اش را از نظر گذراند 

که به آن  یگوشت بایتقر ماغکرد، د یم ییخود نما دیکه در آن پوست سف یمشک يدرشت و ابروها يِقهوه ا

کرد  یم یتداع شیتمنّا را برا ریخوش فرم، همه و همه تصو يبرجسته و لب ها يآمد، گونه ها یصورت گرد م

  . 

 شده؟ يزیآرشام جان چ ـ

 : انداخت و زمزمه کرد  نییرا پا سرش

 . خوبه  زیخانم، همه چ نینه مه ـ

.  ندارد  یاو مشکل يخواست بداند که دخترش در خانه  یحتما م.  سوال چه بود  نیدانست منظورش از ا یم

 دیشا!  از مشکل بود  یمعصومش کوه افهیبا ق یعروسک فسقل نیهم.  انداخت  حانهیبه ر ینگاه یچشم ریز

 !  که گذاشته بود  یبه خاطر شرط.  بزند  هیخواست به او کنا یخانم م نیهم مه

 ؟ یمطمئن ـ

 : را تکان داد و گفت  سرش

 .  ستین یگفتم که مشکل ـ

به  حانهیباالخره تو مسائل ر.  زنه به خونه  یزنگ نم هیدونم چرا  یاصال نم اد؟یتمنّا از پس کار هاش بر م ـ

 .  .  . داره اما  اجیاحت ییراهنما
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 يزیگذاشته بود به آن ها چ شیکه برا یفکر کرد که حتما هنوز تمنّا از شرط نیخانم، به ا نیسکوت مه با

 :  گفت اریاخت یب.  پوزخند بود  هیشب شتریزد که ب يلبخند.  نگفته بود 

اگه به  نیمطمئن باش.  در مورد نوزاد ها  یحت.  اطالعات هست  زیراجع به همه چ نترنتیروزا تو ا نیا ـ

واسه کمک به حموم کردنِ  ادیم یدر ضمن دوستش هر از گاه.   رهیگ یم ییبر بخوره ازتون راهنما یمشکل

 !  حانهیر

که به سمت  یاز جا بلند شد و در حال.  خانه آمد زنگ  يخانم خواست به کار تمنّا اعتراض کند، صدا نیمه تا

 : رفت گفت  یاف اف م

 ... ستیکدوم از کارهاش معلوم ن چیه لیدل... امان از دست تمنّا ـ

دانست چرا  ینم.  دانست  یتمنّا را نم ياز کار ها یلیخ یاو هم معن.  کرد  دییخانم را تا نیذهنش حرف مه در

... اتفاقات را نیا لینه دل... تمنّا را يکارها لینه دل... دانست ینم.  او حاضر شد از او و دخترش مراقبت کند 

 ... دانست ینم زیچ چیانگار ه

در خواب  حانهیکه ر ییها ییبا صدا.  طاها برادر بزرگتر تمنّا پشت در است  دیخانم فهم نیمه يصحبت ها از

 : خانم آمد  نینگران مه يصدا.  بار واقعا لبخند زد  نیآورد به او نگاه کرد و ا یاز خودش در م

 . دونه  یتو و تمنّا نم هیاز قض يزیفقط حواست باشه چ.  آرشام جان، طاهاس  ـ

 : گفت  يجد یلیرا چرخاند و خ سرش

 . خانم  نیباشه، حواسم هست مه ـ

◊◊◊ 

قاب عکس رو سر جاش برگردوندم و با .  که به در اتاق خورد چشم هام و باز کردم  ییضربه ها يصدا با

 : گفتم  يخواب آلود يصدا

 بله؟ ـ

 : مهربون طاها اومد  يصدا

 جون؟ یآبج يدیخواب ـ

 : از جام بلند شدم و بعد از باز کردن در گفتم .  دو بار پلک هام و باز و بسته کردم  یکی

 ! شدم  داریب گهید یزن یجور که حضرت آقا در م نیودم، ااگه تا حاال خواب ب ـ

 .   دیعادتش انگشت اشاره و وسطش رو خم کرد و دماغم رو کش طبق
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 !  ؟یچته وحش يوا ـ

.  و به طرف تختم رفت  دیخند شهیمثل هم.   دمیدست چپم دماغم و ماساژ دادم و با مشت آروم به پشتت کوب با

 : چشم هام و گرد کردم و گفتم .  شت و که کنارش بود بردا تارمیگ

 !  !  اینزد ،يبه اون دست زد ـ

زدن  تاریسرش مشغول گ ریبه خودش گرفته بود، خ يجد يا افهیکه ق یبلوزش رو باال زد و در حال يها نیآست

 : شد 

 خواد یازت نم یچ چیتمنّا ه نیدلم جز ا ـ

 آرزو خدا تو رو به من داد نیبهتر يا

 : اعتراض گفتم  با

 ! طاها  ـ

 : سرش و باال آورد و در همون حال ادامه داد  یژست خاص با

 شه تو صدام یبغض من وا نم ـ

 خوام یم هیگر ایدر هی ایخدا

 یبودم و از عاشق عاشقت

 نمونده برام یچ چیغمت ه جز

 

 شه یتموم نم یچ چیه ییجدا با

 شه ینم ریس یاز عاشق عاشق

 يتو، اگه عاشق نبود بگو

 . شه  ینم ریاز تو دلگ عاشقت

 

 : و به کمرم زدم و گفتم  دستم

 !  یستیتو آدم بشو ن ـ

 : گفت  یتو دماغ ییو گرفت و با صدا دماغش

 !  یطاها توکّل نگرید س ـ
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 : کردم و گفتم  یپوف

 تموم شد؟ ـ

 : ابروش رو باال داد و گفت  يتا هی

که نصف عمرت بر فناست غم  ؟يگرد یم هودهیبگو از بهر چه تو ب ؟يگرد یدر خانه و تو گرد جهان م اری ـ

 ! بخور 

 : زدم و گفتم  میشونیام گرفته بود اما با کف دستم به پ خنده

 .  یکن یام م وونهیکه االن د رونیبرو ب ایبلند شو ب ـ

 : و کنارش گذاشت و گفت  تاریگ

 یو خاطره مرور م يجا عکسش و بغل کرد نیا یاون وقت تو نشست نه،ییپا ارویگم  یم!   یبابا چقدر خنگ ـ

 اون هم با چشم تر؟ یکن

سرش و کج کرد و .  نگاه کردم  رهیم قفل کردم و بهش خ نهیس يبزنم، دست هام و رو یکه حرف نیا بدون

 : گفت 

 برم؟ دیاالن با ـ

 : خواروند گفت  یکه سر کچلش رو م یاز جاش بلند شد و در حال.  نگفتم  يزیابروم و باال دادم و چ يتا هی

 ؟يایب يخوا یتو نم یول.  باشه  ـ

 : از اتاق هولش دادم و گفتم  رونیدستم به ب با

 ! حرمت نگه دار  کمیاما  میسر قولمون باش شهیهم دیکه با نیبا ا ـ

 : ت و گفت اش رو بهم دوخ ينگاه جد.  لحظه خنده از لبش رفت  هی

 ه؟یهمش شوخ یدون یخودت که م ـ

 : و تکون دادم و گفتم  سرم

 .  .  .  یول میبخند شهیخونه هم نیآره قرار بود تو ا ـ

 .   یستین شهیکنم مثل هم یشده تمنّا؟ احساس م يزیچ ـ

 : و گفتم  دمیکش یآه

 آرشام اومده؟ .  نه  ـ

 : تر از خودم گفت  ناراحت
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 . آره  ـ

 : و گفت  دیبه سرش دست کش بازم

 .  اوردهیشانس ن زیچ چیاز ه.  سوزه  یراستش دلم به حال آرشام م ـ

 : من گفت  يبغ کرده  افهیق دنید با

 !  یچاکش نهیالبته به جز تو که عاشق س ـ

 دایش ریتصو دنیبا د.  شدم  رهیخ یپاتخت يو به عکس رو دمیچرخ.  کردم لبخند بزنم اما موفق نشدم  یسع

 : گفتم 

 .  اوردیوقت شانس ن چیهم ه دایش ـ

◊◊◊ 

 .  باز شدن در سرش را بلند کرد  با

آه حسرت  اریاخت یباز هم ب.  باز هم دلش گرفت .  طاها و تمنّا قفل شد  يقفل شده  يدست ها يرو نگاهش

 .  دیکش

تقاص  نیچن نیا دیبفهمد به کدام گناه کرده و نکرده با دیتا شا.  تا فکر کند .  را بست  شیهم چشم ها باز

 . پس بدهد 

اش پا گذاشته بود مجبور به ترکش شده  یو هر کس که به زندگ.  تنها بود  شهیآمد هم یم ادشیکه  ییجا تا

تا   .بود  بهیبا واژه پدر و مادر غر.  فقط خودش بود و عمه اش .  با عمه اش بود  یتا جوان یاز کودک.  بود 

.  کند  یرا هج ییگرفت تنها ادی "مامان" ای "بابا"گرفتن واژه  ادی يو به جا دیچشمش را باز کرد عمه ش را د

 .  . 

 دید یعمه ش را م يریدرگ "مامان " ای دیبگو "بابا"که اول  نیپدر و مادرش بر سر ا يریدرگ دنید يجا به

 !  مادرش را  ایکند  نیدانست پدر او را نفر یکه نم

 . آمد  یمشترك بر نم یکه مادرش از پس زندگ نیعمه ش بزرگ شد به جرم ا با

 . پدر و مادر بزرگ شد چون پدرش کورکورانه ازدواج کرده بود  یب

 ...ناجور است يوصله  شهیبداند او هم یبدون آن که کس... آن دو یزندگ يبشود وصله  دیآمد تا شا ایدن به
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توانست از عهده بزرگ کردن او بر  یتنها شد چون پدرش نم... ش، پدرش را دوست نداشتشد چون مادر تنها

 شیتنها ازیتنها عمه اش ماند و در اوج ن... تنها عمه اش کنارش ماند چون خودش تنها بود.  .  .   دیایب

 ...گذاشت

کرد  یدو نفره شد اما سع یزندگ نیگرچه خودش هم مجبور به ا.  اش گذاشت  یهم به اجبار قدم به زندگ دایش

 . بود  يرا که شروعش با نابود يا یکرد از نو شروع کند زندگ یسع.   دیایکنار ب زیبا همه چ

رفت تا در دلش  یکه م یدر دل کس دیفهم رید.  انداخته  هیاش سا یبر زندگ يا بهیقامت غر دیفهم رید و

نه به عنوان  دیشا.  کرد  ریدلش را تسخ یاش به راحت یزندگ ي بهیو غر دیفهم رید.  ندارد  ییجا رد،یبگ يجا

 ... توانست منکر آن شود ینشسته بود و نم شبر دل دایاما هر چه که بود ش.  همراه تنها به عنوان مادر بچه اش 

تو همه جا «: لب زمزمه کرد  ریز.  بود نگاه کرد  وارید يکه رو دایرا باز کرد و به قاب عکس ش شیها چشم

را دوست  یواقعا چه کس دایکه ش دیخواهد فهم يفکر کرد که روز نیو به ا.  »  !   یستیجا ن چیه و یهست

نفسش را فوت ... خواست آن روز زودتر برسد یاما دلش م.  دانست در آن لحظه چه خواهد کرد  ینم.  داشت 

در مقابل چشمانش مانع از  يمردانه ا يافکارش غرق شود که تکان دست ها يایخواست باز هم در دن یکرد، م

نه تنها .  زد  يدر دلش پوزخند.  شد  رهیخ رهیو در دو جفت چشم سبز ت دینگاهش را باال کش.  کار شد  نیا

 .  .  .  کیو تار ودب اهیهم س شیبختش، که رنگ چشم ها

 آقا آرشام؟ ییکجا ـ

 : زد و گفت  يا یزورک لبخند

 ! جا، در خدمت شما  نیهم ـ

 : محصور در گچش اشاره زد و گفت  يبه پا.  نشست  شیمردانه دستش را فشرد و رو به رو طاها

 ؟ياوضاع چطوره؟ تو کارات به مشکل بر نخورد ـ

 : انداخت و در جوابش گفت  حانهیبه ر ینگاه

 ! که گرفتم، فعال نه  يبه لطف پرستار ـ

دانست االن در  یم.   دیاو را د ي رهیطاها نگاه خ . تمنّا گره خورد  یِخینگاهش سر خورد و در نگاه سرد و  و

 : که توجه آرشام را به خودش جلب کند گفت  نیا يبرا.  دلِ خواهرش، غوغا به پاست 

 . کنم  یتو پادگان همش به تو فکر م ـ

 : و ادامه داد  دیکش یپوف



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ا. زهرا  – یتکرار دلبستگ

wWw.98iA.Com ٦٤ 

 ...یِخال يِواقعا تحملِ جا ـ

 : حرفش را قطع کرد و گفت  آرشام

 .   یطاها جان بهتره راجع بهش صحبت نکن ـ

 : سخت بود ادامه داد  شیکه برا نیا با

 . شه  یزنده نم گهیاون د گرانیبا ناراحت کردن خودت و د.  رفته  گهید دایش ـ

 یول ندیتوانست ته آن شرم و خجالت را بب یبود اما م ینگاهش عصبان.  باز هم نگاهش را به تمنّا دوخت  و

 : آن که نگاهش را از او بردارد گفت  یب.  نشده بود هنوز آرام 

 . ها سخته  یلیخ يآدما با خاطره هاشون زنده اند برا یکه بعض نیدر ضمن باورا ـ

تنها تمنّا بود که به خودش آمد و به .  شد  دهیهمه نگاه ها به سمت او چرخ حانه،یر هیگر يبلند شدن صدا با

 یکیکرد به  یرا تکرار م» نکن هیجونم، گر«که جمله  یگرفت و در حال در آغوشش یبا مهربان.  سمتش رفت 

  .  از اتاق ها رفت 

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...زد یخواهرش موج م يکه در چشم ها یآرشام بود شد و هم شرم يکه در صدا یطاها هم متوجه بغض و

◊◊◊ 

 یکه هر لحظه حال خودم خراب تر م یو آروم کنم در حال حانهیکردم ر یم یسع.  اتاق شدم و در و بستم  وارد

رو تو دهنش  شهیتا خواستم سر ش.  و در آوردم  ریش شهیاز ساکش که گوشه اتاق گذاشته بودمش، ش.  شد 

شده  رهیموشکافانه بهم خ یبود و با نگاه هداد هیسر بلند کردم و به طاها که به در تک.  بذارم، در اتاق باز شد 

 يبا ساکت شدن صدا.  گذاشتم  حانهیرو تو دهن ر شهیم و ازش گرفتم و سر شنگاه عیسر.  بود نگاه کردم 

 .  دمیکش یاش نفس راحت هیگر

 جا چه خبره تمنّا؟ نیا ـ

 : نگاه کردم و با تعجب گفتم  بهش

 کجا؟ ـ

 : قدم جلو اومد و گفت  دو
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 ! پره  تشیچپ، ظرف یعل يخودت و نزن به کوچه  ـ

 : کردم و گفتم  یکیکوچ اخم

 ؟یگ یم یمعلوم هست چ ـ

 . حال تو نشدم  رییهم نکن که من متوجه تغ الیخ.   يآرشام نشد ينگو که متوجه طعنه ها ـ

 : سمت در رفتم و گفتم  به

 .  یزن یحرف م یدونم از چ ینم ـ

 : با اعتراض گفتم .  بار عقب عقب رفت و خودش و به در اتاق چسبوند  نیا

 .  اریدر ن يطاها مسخره باز ـ

 . خوردم  یجا چه خبره از جام تکون نم نیتا نفهمم ا ـ

با .  شد  رهیاون هم تو چشم هام خ.  شدم  رهیتو چشم هاش خ یحرف چیه یهم فشار دادم و ب يهام و رو لب

شونه م  يرو رو حانهیطاها گرفتم و سر ر ينگاهم و از چشم ها.  شده  ریس دمیفهم حانهیر يتکون خوردن ها

 : گفت  هیطاها به کنا.  ه پشتش ضربه زدم تا باد گلوش و بزنه گذاشتم و ب

 !  يوارد شد ـ

 .  باز و بسته کردم  یهام و با کالفگ چشم

 ؟يمدت کجا بود نیتو ا ـ

 : با اخم گفتم .  شدم  یم یکم داشتم عصبان کم

 کدوم مدت؟ ـ

 .  مدت که من خونه نبودم  نیهم ـ

 ؟یپرس یکه م هیچه سوال نیا!  خودمون  يخونه  ـ

 . رو لبش نقش بست  يپوزخند... کرد زیهاش و ر چشم

 ! ترنّم  يخونه  یبهم گفته بود که چند روزه رفت!  هم تو، هم مامان !   یگ یدروغ م يدار ـ

 . تر  قیهام گرد تر شدند و پوزخند اون عم چشم

 مگه نه؟.   يآرشام بود يخونه  ـ

 . برداشتم  قدم به عقب هیدهنم و قورت دادم و  آب

 بفهمم؟ آره تمنّا؟ دیمن حاال با!   يمنظورش از اون پرستار تو بود ـ
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 طاها؟ یگ یم یچ يدار ـ

 : کج کرد و شمرده شمرده گفت  یو کم سرش

 !  ادیکه چقدر از دروغ بدم م یدون یم.  فقط بهم دروغ نگو  ـ

 : دلهره گفتم  با

 ...به خدا.  کس بفهمه  چیخواست ه یمامان نم.  شد  يدفعه ا هی زیهمه چ ـ

 .  تونستم بخونم که دلخوره  یاز چهره ش م.  و به نشونه سکوت رو دماغش گذاشت  دستش

 ... باشه!   کهیکوچ یباشه آبج!  کس  چیپس من شدم ه ـ

 : دستش گذاشتم و گفتم  يدستم و رو.  به سمتش رفتم .  برد  رهیرو به سمت دستگ دستش

 . گه  یکردم مامان بهت م ین فکر مم.   یستیکس ن چیتو ه ـ

 : اشاره کردم و گفتم  حانهیر به

وقت  یحت نیبب.   یدرکم کن داداش کمی.  بودم که پاك فراموش کرده بودم  ریبه جونِ خودم اون قدر درگ ـ

 ...نگفته يزیدونستم مامان بهت چ یبه خدا اگه م.   ارمیهام و ب لیوسا هیجا تا بق نیا امینکردم ب

 : لبم گذاشت و گفت  ياشاره اش و رو انگشت

 .  یزن ینم يدست به کار لیدل یدونم ب یم... شششیه ـ

اما .   هیدونستم عکس العملش چ ینم.  حس شده بودم  یسرم ب ياز فکر تو.  ملتمسم و بهش دوختم  نگاه

 : به زحمت دهن باز کردم و گفتم .  با دست آزادم دستش و گرفتم .   دمیترس یم

 .  يبشنو گهینفر د کیو از  نیخوام ا ینم.  هم هست  گهید زیچ هی ـ

 

 : توهم من بود گفت  دیکه شا یبا ترس دیجو یکه داشت گوشه لبش و م یحال در

 ؟یچ ـ

 : انداختم و گفتم  نییو پا سرم

 ... تیمحرم ي غهیص یعنی.   میما به هم محرم... ما... من و آرشام ـ

 : سرش و تکون داد و گفت  يبا ناباور.  گه ناچار سرم و باال بردم  ینم يزیچ دمید یوقت

 ؟یچ یعنی ـ

 .  هم فشار داد  يهاش و رو چشم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ا. زهرا  – یتکرار دلبستگ

wWw.98iA.Com ٦٧ 

 .  خواست من بود تا تو خونه اش معذب نباشم  نیا ـ

 ! تمنّا  ـ

 :بهت زده اش گفتم  يتوجه به صدا یب

 .  بدونه  يزیچ یخواست کس یبود که مامان نم نیبه خاطر هم ـ

و به دست طاها دادم و از اتاق  حانهیزد ر یآرشام که اسمم و صدا م يصدا دنیبا شن.  اتاق و باز کردم  رد

 .  مبل سه نفر نشسته بود و پاش رو هم روش دراز کرده بود نگاه کردم  يبه آرشام که رو.  رفتم  رونیب

 بله؟ ـ

 : به در اتاق انداخت و گفت  ینگاه مین

 . بشه  دایمهمون ها پ ياالناست که سر و کله   . ییبرم دستشو دیبا ـ

 : گفت  یبا نگران.  شونه م بذارم  يدستش و بلند کردم تا رو.  از جاش بلند شد .  و به دستش دادم  عصاش

 ! طاها خونه س  ـ

 : کردم و گفتم  یپوف

 . راحت  التیخ.  دونه  یو م زیاون همه چ ـ

 : دوباره دستش و گرفتم و گفتم .  شد  رهیبهم خ هیثان چند

 . قدر دست دست نکن  نیا.   انیاالن مهمون ها م ـ

 .  اتاق بود رفت  کیکه نزد ییبگه به سمت دستشو يزیکه چ نیا بدون

 .  .  . سکوت .  .  .  سکوت .  .  .   سکوت

و  کیاز همه ج.  فرق داشت  هیا طاها با بقام... آرشام... بابا... مامان... در مقابل کار هام سکوت کرده بودند همه

 خیبه توب یحت.  کرد  یکاش سکوت نم.  دونست من قبال به آرشام عالقه مند بودم  یپوکم با خبر بود و م

تونم در مقابل سکوت اون مقاومت  ینم ستمدون یم.  کرد  یبودم اما سکوتش کالفه م م یکردنش هم راض

 .  کنم 

.  به آرشام نگاه کردم .   میستادیهر دو مون ا.  اومد  رونیدر اتاق باز شد و طاها ب که میبود ییدستشو کینزد

نگاهم سر خورد و .  کنه  یخواست با نگاهش ازش معذرت خواه یانگار م.  به طاها زل زده بود  یبا ناراحت

دست من که دور کمرش حلقه شده بود  دوشم بود و يدست آرشام که رو نینگاهش ب.  طاها ثابت شد  يرو
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التماسم و .  آروم سرم و به چپ و راست تکون دادم .  من ثابت موند  يو در آخر رو چشم ها.  در گردش بود 

 .  نگه  يزیخواستم با نگاهم خواهش کنم تا چ یم.  نگاهش کردم  رهیو خ ختمیتو چشمام ر

.  .  چون آروم تر از خودم سرش و به نشونه باشه تکون داد و دوباره وارد اتاق شد .  متوجه خواهشم شد  دمیفهم

 . 

 

 

 ؟یچ یعنی یدلبستگ نیتکرار ا یدون یم.  بشه  داریممکنه دوباره حس ت ب ـ

 . تونستم بگم  ینم يزیکردم اما چ یفقط دهنم و باز و بسته م یماه مثل

 ها تکرار بشه؟ هان؟ یاون سخت يه هم يخوا یتو که نم ـ

خودم .  اما موفق نبودم  رمیاشک هام و بگ زشیر يخواستم جلو یم.  انداخت  اطیبه ح یپنجره اتاق نگاه از

 .  مقابل طاها نه  یکارو بکنم ول نیتونستم ا یشناختم مقابل هرکس م یرو خوب م

 !  یباش یمنطق دیتمنّا با ـ

با بهت .  گونه ام مصادف شد  يقطره اشک، رو نیسرش و نگاه کردن تو چشم هام ، با سر خوردن اول برگشتن

 : گفت 

 . نداشتم  يباور کن من منظور ؟یکن یم هیگر يدار ـ

 : گفتم  ادیخواست به سمتم ب تا

 . خوام گذشته رو جبران کنم  یمن فقط م.  شه  یتکرار نم یچیه ـ

 ؟يهنوزم دوستش دار... هنوز.   یتو قبال دوستش داشت.   ستیت ما آدما ندس زایچ یلیخ یدون یم ـ

که  ییبا فکر کردن به روزها و ماه ها.   دمیکش قینفس عم هیچشم هام و بستم و .  انداختم  نییو پا سرم

 ریسوال درگ نینه ا ایجواب آره  نیهنوز هم تو ذهنم ب... هنوز هم یول... کردند خیگذرونده بودم دست هام 

 :چشمام رو باز کردم و گفتم .  بودم 

 ! دونم  یباور کن هنوز نم... دونم ینم ـ

 : کرد گفت  یکه موهام و نوازش م یکرد و در حال بغلم

 ...مواظب دلت... مواظب خودت.  مواظب باش تمنّا  ـ

 هفتــم فـــصـــل



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ا. زهرا  – یتکرار دلبستگ

wWw.98iA.Com ٦٩ 

 

 

سرم به خاطر شب .  قرص مسکّن انداختم  هیدادم به آشپزخونه رفتم و  یرو تکون م حانهیکه ر یحال در

هاش به خاطر دندون در آوردنش  يقرار یب لیمامان دل يبه گفته .  هاش درد گرفته بود  هیها و گر يداریب

 ! آروم بشه  کمیو  ادیکردم تا زودتر دندونش در ب یفقط خدا خدا م.  بود 

اما هنوز چند .  جواب دادن شدم  الیخ یه ناشناس بشمار دنیبا د.  به اتاق رفتم  میزنگ گوش يصدا دنیشن با

دکمه سبز  يانگشتم و رو یلیم یبا ب.  بلند شد  میگوش ياز قطع شدن تماس نگذشته بود که باز هم صدا هیثان

 .   دمیرنگ کش

 الو؟ ـ

 ! الو سالم  ـ

 نییسالم بفرما ـ

 تمنّا؟ یخوب ـ

 ! شما؟  نیببخش ـ

  ؟یشناس یمنم نم گهیسرت شلوغه که د نقدریا یعنیمعرفت  یب ـ

تخت بلند شدم و در  ياز رو.  ماهان مقابل چشمم جون گرفت  ریزود تصو یلیخ.  به ذهنم فشار آوردم  یکم

 .  اتاق رو بستم 

 تمنّا؟ ییالو؟ کجا ـ

 :در همون حال گفتم .  آروم بشه  دیرو تندتر تکون دادم تا شا حانهیر

 ؟يماهان از کجا زنگ زد ـ

 بچه است؟ يصدا.  عشقم  دمهیخط جد ـ

 . آره  ـ

 ؟ییمگه کجا ـ

 : که آب دهنم و قورت دادم گفتم  نیچشم هام و بستم و بعد از ا هیثان چند

 . است  حانهیر ي هیگر يصدا.  ترنّمم  يِخونه  ـ

 .  میبذار تو آرامش حرف بزن ت،یدو دقه بِدش دست آبج ـ
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 : باشه گفتم  میکردم مال یم یکه سع یلحن با

 . قطع کنم، بچه خودشو هالك کرد  دیشه زودتر کارت و بگو با یاگه م.  ترنّم کار داره .  شه  ینم ـ

 !  يبه فکر خودمون هم بود یو اون نیقدر که به فکر ا نیکاش ا ـ

 ! خودمون؟  ـ

 ! آره خودمون  ـ

 : گفتم  تیخودش با عصبان مثل

 ! وجود نداره  ییما یول ـ

 ! بذارم  شیخوام پا پ یمن م.  بردار  يدست از لجباز تمنّا ـ

 !  یکن ینم يکار نیتو همچ ـ

 !  بکنم؟  دیچرا نبا ـ

 !  گم  یچون من م ـ

پس مشکل .  رو گذاشتن به عهده خودت  میندارند، خانواده تو هم که تصم یوصلت مشکل نیخانواده من با ا ـ

 !  ه؟یچ

 !  هیمشکل من شخص ـ

 !  امیاصال باهاش کنار ب ای.  بتونم حلش کنم  دیبهم بگو؛ شا ـ

 ...ماهان ـ

 جانِ دلم؟ ـ

 : و آروم گفتم  دمیکش یقیعم نفس

 باشه، مگه نه؟ يرابطه جد نیقرار نبود ا ـ

 : گفت  یاز مکث کوتاه بعد

 ...یول... چرا ـ

 : خوابوندم گفتم  یپام م يرو رو حانهیکه ر یو قطع کردم و در حال حرفش

 .  میبود یما فقط دو تا دوست معمول.  و اما نداره  یول گهید ـ

 !  م؟یبود ـ

 : و فوت کردم و گفتم  نفسم
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 .  میبش الشیخ یشه بهتره کال ب یرابطه عوض م نیحاال که داره شکل ا.  آره  ـ

 ! تمنّا؟  ـ

 : بزنه، ادامه دادم  یکه اجازه بدم ماهان حرف نیآرشام، بدون ا يصدا دنیشن با

 . خداحافظ .  بهم زنگ نزن  گهیکنم د یخواهش م.  من کار دارم  ـ

رو خاموش کردم و بعد از  میگوش نیهم يبرا ست،یبشو ن الیخ یدونستم ماهان ب یم.  تلفن و قطع کردم  و

 . کرد ،  به اتاق آرشام رفتم  یم هیکه همچنان داشت گر حانه،یبغل کردن ر

 ! بله؟  ـ

 ! زنگ اف اف رو زدن .  زنم  یدو ساعته دارم صدات م ـ

 : تخت گذاشتم و گفتم  يرو رو حانهیر یکالفگ با

 ! باباش  ایبرسم  یفسقل نیا يبه کارها دیدونم با ینم ـ

 : لبخندش دست مشت شده ام و باال بردم و گفتم  دنیبا د.  و بلند کردم  سرم

 !  زنمتایم ـ

 : زنگ اف اف دستم و گرفت و گفت  يدوباره  دنیشن با

 ! نرفته خانم غرغرو  ارویبدو تا  ـ

 

 

دستم  يتو يپاکت ها دنیسرش و بلند کرد و با د.  بود که وارد اتاق شدم  حانهیر يحال ناز کردن موها در

 : گفت 

 ! باالخره آوردنشون؟  ـ

 . از طرف دانشگاهه  ـ

 : و به سمتم دراز کرد و گفت  دستش

 . کنم  حشونیدو روزه تصح یکی دیبا.  امتحاناته  يبرگه ها . آره  ـ

 ! همه دروس ارائه شده ات؟  ـ

 : کرد گفت  یاز پاکت ها رو باز م یکیکه به زحمت  یحال در

 . آره  ـ
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 : به خودم گرفتم و گفتم  یمظلوم ي افهیق

 ! ها  نیاستاد تو رو خدا نمره بد ـ

 : برد اشاره کرد و گفت  یکه کم کم داشت خوابش م حانهیر به

 ! برو به کارت برس بچه  ـ

 : هام و گرد کردم و گفتم  چشم

 ! استــــــاد  ـ

 : بعد از چند لحظه گفت .  خنده  ریز زد

 .  ستمین يباز یاهل پارت یدون یتو که م ـ

 : گفتم  تینشستم و با همون مظلوم کنارش

 در مورد من؟ یحت ـ

 : مکث کوتاه گفت  هیشد و بعد از  رهیتو چشم هام خ.  لبش محو شد  ياز رو خنده

 . بخواب  کمیخودت هم .  برو بخوابونش  ـ

 :و کج کردم  سرم

 گه؟ید يد ینمره م ـ

 : و باال انداخت و گفت  ابروهاش

 !  نوچ  ـ

 : گفتم  زونیلب و لوچه آو با

 .  ستین ياز آب پرتغال خبر گهیپس د ـ

 : در بودم که گفت  کینزد.  رو برداشتم  حانهیبلند شدم و راز جام  عیسر و

 . عوض بشه  ممیتصم دیحاال شا ـ

 : با دستم بهش بوس فرستادم و گفتم .  گذاشتم  شیو دوتا دندونم و به نما یو با ذوق س دمیسمتش چرخ به

 ! عاشقتم  يوا ـ

کم کم  قهیدو دق یکیضربان قلبم بعد از .  دادم  هیبه در بسته اتاقم تک.  اومدم  رونیاز اتاق ب عیسر یلیخ و

 .به آه شد  لیتبد میگوش دنیبشه، با د "نفسِ راحت"رفت تا  یکه م ینفس یول.  آروم شد 
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 میفشار به مغز مبارك تصم یبعد از کل.  ناهار بکنم  يبرا يفکر هیبه آشپزخونه رفتم تا  حانهیاز خوابوندن ر بعد

 ادیز ایالبته اگه از کم .  تونستم بپزم  یبود که م ییغذا نیبهتر یعنی.  ست کنم در ینیزم بیس يگرفتم کوکو

 یکه پخته بودم، فاکتور م يدو بار یکی نیا يسوختنش موقع سرخ شدن ، تو يبودن نمکش رو به عالوه 

 ! گرفتم 

 ! زد  یخورد و دم نم یغذاها رو م نیسوخت که ا یآرشام م يدلم برا شتریوسط ب نیا و

 . بودم که باز هم توسط آرشام احضار شدم  ازیحال رنده کردن پ در

 تمنّا؟ ـ

 .  امیاالن م ـ

 . مشغول رنده کردن شدم  يشتریو با سرعت ب دمیو باال کش دماغم

 ! ! تمنّــــــــا  ـ

 : و فوت کردم و گفتم  نفسم

 . اومـــدم  يوا ـ

 : در همون حال به اتاقش رفتم و گفتم .  به جون چشم هام افتادم  يهام و شستم و با دستمال کاغذ دست

 بله؟ ـ

 شده؟ یچ ـ

 . کار دارم  یبدو کارت و بگو که کل!   یچیه ـ

 .  ترنّم پشت خطه  ـ

 . اومدم  رونیرو که به سمتم دراز کرده بود گرفتم و از اتاق ب شیگوش

 الو؟ ـ

 ! سالم کوزت خانوم  ـ

 .  یبارم کن کهیت یکید تو کوفت، فقط مونده بو ـ

 ! هم خونه دار  ،يهم مادر شد ،يروز هم همسر شد کیتو !  گم؟  یدروغ م ـ

 ! ! ها  يکه هوس کتک کرد نیمثل ا ـ

 !  ؟یکن یم هیگر ينکنه روت دست بلند کرده دار ؟یزن یحرف م یچرا تو دماغ ـ

 : زدم گفتم  یچشم هام و باد م يکه با جعبه دستمال کاغذ یحال در
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 . خوام کوکو بپزم  یم.  کردم  یرنده م ازیداشتم پ ر،ینه خ ـ

 : و در همون حال گفت  دیبلند خند يصدا با

باز کردن .  .  .  پنکه  ينشستن جلو!   ؟یکن یاستفاده نم يکرد یکه خونه ما استفاده م ییچرا از شگردها ـ

 .  . .   يدود نکیزدن ع.  .  .  در و پنجره ها  يهمه 

 هیبعد از چند ثان.   دمیزده بودم خند يدود نکیرنده کردن، ع ازیپ يکه خونه ترنّم برا يروز ادیهم با  خودم

 : گفتم 

 ! نه؟  ای يکار دار یچ یگ یم.  بابا  يا ـ

 : گفت  يجد یلیبار خ نیا

 ؟يکرد یآرشام و راض نمیخواستم بب یم ـ

 . اصال راجع بهش حرف نزدم  ـ

 ! کنه؟  ینم تتیا اذ حانهیر یعنی ـ

 ...یول!  از قبل  شتریحاال هم که وقت دندون در آوردنشه ب... چرا ـ

 . کنم  یم شیخودم راض ـ

 .  ستین یشدن یآرشام راض!  نکن  کیخودتو کوچ ـ

در .   یبه همه کارها برس یتون یتو نم دهیمدت فهم نیباالخره تو ا.   ستین يجور نیاصال ا چارهیب.  نه بابا  ـ

 . کنند  یهم گچ پاش رو باز م گهیضمن تا دو سه هفته د

 ... هم فشار دادم يپلک هام و رو.   ختیر نییپا يحرف دلم هر نیا دنیشن با

 يباز هم باز گهید يرفتم؟ دو سه هفته  یجا م نیاز ا دیبا گهید يدو سه هفته  یعنی... گهید يسه هفته  دو

 ... گهید يفقط دو سه هفته ... دنشیلحظه د هی يدلم برا يقرار یب... شد؟ یو حسرت شروع م يدور

که  ییدرست مثل روزها... سال طول بکشه کیدو سه هفته قد  نیا يِ هیخواست هر ثان یکه چقدر دلم م آخ

 . .  . سوختن و وجودم و خاکستر کردند  شیتو دور

 .  امیپس من امروز بعد از ظهر م ـ

 : خودم اومدم و گفتم  به

 .  منتظرتم .  باشه  ـ

 . فعال خداحافظ  ـ
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 . خدانگهدار  ـ

سرش و بلند کرد .  اشک تو چشم هام حلقه زد  دنشیبا د.  برگه ها بود  حیمشغول تصح.  اتاق آرشام رفتم  به

 : گفت  سمیخ يچشم ها دنیو با د

 شده؟ يزیچ ـ

 ! نه  ـ

 ؟یکن یم هیپس چرا گر ـ

 : زدم و گفتم  یکیزور لبخند کوچ به

 . کردم  یرنده م ازیداشتم پ ـ

 .  نمیدستم و گرفت و مجبورم کرد کنارش بش یهمراه با گوش.  و به سمتش دراز کردم  شیگوش

 خاموشه؟ تیگوش ـ

 . آره  ـ

 چرا؟ ـ

 : چشم هام و بستم و بعد از باز کردنشون گفتم  هیثان چند

 . بشه  داریب حانهیزنگ بزنه ر یکی دمیترس ـ

 .  گونه ام سر خورد  يرو یقطره اشک و

 !  يبند یچشم هات و م یدروغ بگ يخوا یم یوقت شهیهم ـ

 : و در حال پاك کردن اشک هام گفت  دیصورتم کش يدستش و رو.  شدم  رهیخ بهش

 مگه نه؟.   ستین ازیاشک ها هم مال پ نیا ـ

 : دستم و فشار داد و گفت  یکم

 .  يخسته شد یلیمدت خ نیحتما تو ا ـ

 : دهنم و قورت دادم و گفتم  آب

دو  نیا ياگه دوست دار یول.  رو ببره  حانهیخواد ر یم.   نجایا ادیترنّم بعد از ظهر م.  ناهار درست کنم  دیبا ـ

 . ندارم  یجا باشه، من مشکل نیسه هفته هم هم

 دو سه هفته؟ ـ

 : جام بلند شدم و گفتم  از
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 . جام  نیکه من ا یتا وقت یعنی... یعنی... یکه گچِ پات و باز کن یِمنظورم تا وقت ـ

 . با عجله از اتاق خارج شدم  و

 

 .  زود دکمه در باز کن رو زدم  یلیترنّمه خ دمیفهم یوقت.  ساعت چهار بود که زنگ خونه رو زدند  يها طرف

 : زد و گفت  يلبخند دنمیبا د.   ادیرو هم باز کردم و منتظر موندم تا ب ییرایپذ در

 . سالم حنا خانوم  ـ

 !  ؟يشروع کرد ومدهیمزه، ن یب ـ

 : داد گفت  یکه باهام دست م یحال در

 ! در ضمن جواب سالم هم واجبه !  شدا  یبد نم يکرد یرو هم جارو م اطیح نیگم ا یم ـ

 : و گفتم  دمشیطرف خودم کش به

 ! باشم؟  شیکنه که من دوم یجارو م اطیآب و هوا ح نیتو ا یآخه کدوم آدم عاقل.  سالم  کیعل ـ

 کجاست؟ حانهیر!   ؟یکن دیتقل دیبا شهیهم.  باش  شیخوب اول ـ

 .  .  .  باباجونش  شیپ.  تو اتاقه  ـ

 : گذاشت و گفت  یجاکفش يهاش و تو کفش

 ام؟یدونه قراره من ب یآرشام م ـ

 : سمت اتاق آرشام رفتم و گفتم  به

 . منتظرته .  .  .  اوهوم  ـ

 : بود گفتم  حانهیرو باز کردم و رو به آرشام که مشغول قلقلک دادن ر اتاق در

 . آرشام جان، ترنّم اومده  ـ

 : سرش و بلند کرد و گفت  دیخند یکه هنوز خودش م یحال در

 ! تو  ادیباشه، بهش بگو ب ـ

بگم، ترنّم وارد اتاق شد و  يزیکه چ نیقبل از ا.  لبخند زدم و سرم و تکون دادم  اریاخت یخنده اش ب دنید با

 . رو آماده کنم  ییرایمن هم به آشپزخونه رفتم تا بساط پذ.  کرد  یشروع به احوال پرس

 ! رو به اتاق بردم، ترنّم شروع به، به به و چه چه کردن، کرد  ییچا یوقت

 ! زد  یم دیسف و اهیمامان عمراً دست به س يتو خونه !   ایدختر ما رو کدبانو کرد نیآرشام، خوب ا ـ
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 : داد گفت  یکه سرش و تکون م یدر حال آرشام

 ! بعله، از دست پختشون کامال مشخصه  ـ

که لبش و  یدر حال.  ترنّم پنهون نموند  دیکه به آرشام رفتم از د يچشم غره ا!  خنده  ریهردوشون زدند ز و

 : گاز گرفته بود رو به آرشام گفت 

بهت کوفتم  گهیمثال کارد بخوره به شکمت، د ای!  رسم  یبره، بعد به حسابت م بذار ترنّم یعنیچشم غره  نیا ـ

 !  ! دم  ینم

 ! ترنّـم  ـ

 !  ه؟یچ ـ

 .  .  . واقعا که خدا تو و طاها رو ساخته  ـ

 )Just For Fun!  (جاست فور فان  ـ

 : گذاشتم و گفتم  یپاتخت يرو رو ییچا ینیس

 .   نیر یخدا رو شکر از رو هم که نم ـ

 : رو به آرشام گفتم .  اومدم  رونیاز اتاق ب حانهیرو دور زدم و بعد از بغل کردن ر تخت

 ! هم کرده  يخرابکار يفکر کنم از بس قلقلکش داد.  بدم  ریش حانیبه ر دیبا.   دیراحت حرفاتونو بزن ـ

*** 

 . شدنم  داریاز خواب ب يبرابود  یتلنگر کاف نیرم و هم یم یبهم گوش زد کرد که دارم راه رو عوض طاها

 یهمه خودم و خانواده ام رو عذاب بدم و اون مشغول خوش گذرون نیا ؟یخودم فکر کردم که آخرش که چ با

 ! داشت  يهم حد یوونگیباالخره د!  باشه؟ 

و مهم تر از .  چشمم دور کردم  ينداخت از جلو یاون م ادیکه من و  يزیهر چ.  از اتاقم شروع کردم  اول

 دیخب باور کن.  .  .  داد و من هم  یاون درس م یعنی.   میکه ساعت ها روش درس خوند يریتحر زیهمه م

.  چشم هاش بود  یدوست داشتن یاهیس ای نیدلنش يمن هم تمام حواسم به تن صدا!  .  .  .  دست خودم نبود 

بود که حاال داشت  ییزهایچ نیهمه اش از هم ال؛یخ یب.  .  .  و  رمیروز دست هاش و بگ هیشه  یکه م نیا ای

 . نداره  يا دهیکه فا شونیادآوری.  کرد  یداغونم م

تونم انکار کنم که برام  ینم.  رفته بود  دایبه سراغ ش ارهیکه حرص من رو درب نیا يبود که آرشام برا نیا مهم

 .  .  . راش داشتم منم ب.  منو بچزونه  یو تونست حساب.  نداشت چون واقعا داشت  تیاهم
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 .   دیرو به گند کش زیاشتباه همه چ میتصم هی یبود ول یبزرگ و درست میتصم رییتغ يبرا ممیتصم

داشت بهم  یبود و از ترم اول سع میهمکالس.  باز شد  میآرش به زندگ يشروع شد که پا یاز وقت زیچ همه

فراموش کردم قرار بود بهش .  .  .  اوه  فته؟یاتفاق ب نیکه چرا نذاشتم تا حاال ا دیدون یبشه و حتما م کینزد

 .  فکر نکنم 

داشت و خب اون واقعا  یکه کشش خاص یعسل يچشم ها ،یپوست گندم.  پنج سال ازم بزرگتر بود  آرش

 نیالبته ا.  تونست بهم کمک کنه که عوض بشم  یکه به نظرم م یکس قایدق.  مهربون و شوخ .  جذاب بود 

 ! بشم  یعوض شدن عوض يبود که کمک کرد به جا یچون اون کس.   نظر من بود

کار کرد و حاال در  یکه آرشام باهام چ نیبه ا یوقت یبرام سخت بود ول کمی.   میو آرش با هم دوست شد من

.  جور جاها شروع شد  نیشاپ و ا یو کاف ياولش مثل همه از شهرباز.  کرد  یو حل م زیبود همه چ یچه حال

 ... از گرفتن دست و . .  .  و چهار ساعته  ستیب يها يو اس باز ینصفه شب ياز حرف زدن ها

 یکینور قرمز .  بودم که مشغول رقص بودند  يچند ده تا دختر و پسر نیب لیبه خودم اومدم مست و پات یوقت

کر کننده  کیبه خاطر موز.   نمیاگوشش باز بود ببرو که تا بن ششیاز رقص نور ها رو صورتش افتاد و تونستم ن

 : بلند گفت يبا صدا

 .  ارمیشدم که بتونم به دستت ب یم دیداشتم ناام گهید ـ

 يمثل خودش با صدا.  متوجه اش بشه  یکیتونست تو تار یکه مطمئن بودم نم يکار.  هام و چرخ دادم  چشم

 : بلند گفتم

 ؟يردبـه دستـــم آو يکـــرد ـــالیخ ـ

 ه؟یمنظورت چ ـ

.  کرد تکون دادم  یبلغور م یدونستم خواننده اش چ یکه نم يا یخارج کیموز تمیتوجه بهش خودم رو با ر یب

 . و باعث شد تو بغلش ولو بشم  دیتو حس و حال خودم بودم که دستم و کش

 گفتم؟  یچ يدینشن ـ

 : و با ناز گفتم دمیبه گردنش کش یدست

 . االن و بچـــسب !   الیخ یبــ ـ

 : جلوم رو گرفت.  رو پنجه پام بلند شدم تا گونه اش رو ببوسم  و

 ! تمنّا جواب بده  ـ
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 : و گفتم دمیخند

خوام  یفقط م.  عشق مـــن االن با عشــــقشه و منــــم با تـــو .   ـــزمیدوســـتت ندارم عز ـ

 .   ارمیحرصـــش و در ب

 ؟یچــ ـ

ناز کنه  دیگلم دختر با« بود  دهیجواب شن هیتا حاال صد بار اون جمله رو گفته بود و فقط .  بود جا خورده  معلوم

 ياریخواستم زود بدستم ب یمن دوستت داشتم اما نم!  خوره  یم نیزود که پا بده، زود زم.  و پسر نازشو بخره 

 : دامه دادما ارمبا لحن کشد.  به دروغ نداشتم  یلیاما االن م.  » ! 

 که من بذارم اون خـــوش و خـــرّم باشه و خــودم ناراحـــت؟ يخوا ینم!   یتالفـــ ـ

 .  يشعور یب یلیخ ـ

 : گفتم دهیبر دهیبر.   دمیته دل خند از

 !  یاز بابــام گرفتــ یخواســـت یکه م ينمــره ا!   ينـــدار... دوستــم! ...  یتـــو هم مثـــل منــ ـ

 ! من و تو رو به هم وصل کرده بود؟ نمــــره؟  نیا يفکر کرد ـ

.  تو فکرشه  یدونم چ یهام و نم یکرد من از اون گوش مخمل یفکر م.  مسخره گفت  یرو با لحن نمره

 : دستش و گرفتم

 !  ـــالیخ یب!  آرش  ـ

 : و کنار گوشم خم کرد و شمرده شمرده گفت سرش

 !   یخانم توکل... ورهخ یم... به هم... حالم ازت ـ

 : زدم و گفتم يناراحت شدن لبخند يکرده بودم چون به جا یقاط واقعا

 .  بگذرد  زین نیا.  نداره  بیع ـ

حتما منتظر .  دادن بود به سمتش رفتم دنبالم راه افتاده بود  سیاز مستخدم ها که مشغول سرو یکی دنید با

باال  یسرم و کم. سر و گردن ازم بلندتر بود  هیکال .   دمیبه سمتش چرخ.  بکنم  يو زار هیبود شروع به گر

 : بردم

 !  شیبه سالمـــت ـ

 : از حدقه در اومده اش گفتم يچشم ها دنیبا د.  هم رفتم باال  يا گهیاستکان د مچهین هی و

 ـــه؟یچ ـ
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 : و پر کردم وانمیل یکم دوباره

 ! تو  یبه ســـالمت نمیا ـ

 : و گفتم دمیبه گوشه لبم کش یدست

 ؟يشد یراض ـ

 همه حرفات راست بود؟ ـ

 : تو هوا تکون دادم و گفتم  یدست

 ! برو بـــابـــا  ـ

به چند تا دختر و پسر برخورد .  رفت  یم جیسرم گ.  که لباس هام اون جا بود برم  یتا به سمت اتاق دمیچرخ

 . شد  یباز م نشویو پسرا هم ن کردنیدخترا اعتراض م.  کردم 

 .  گذاشتم جلوم سبز شد  رونیتا پام و از اتاق ب.  و تنم کردم  دایلباس ها مانتو و شلوارم و پ نیزور از ب به

 کجا؟ ـ

 ! خونـــه  ـ

هم کردم  یو براش دهن کج» آرش تو رو خدا من و برسون « گفتم  یتو ذهنم با ناراحت.   دیو کنار کش خودش

فکر کنم اصال تو اون  نیکه به صورتم خورد باعث شد به ا ییزدم هوا رونیاز خونه که ب!  احمق  يپسره !  

 !  وجود نداشت  ژنیخونه اکس

 . خونه ها بچسبم  واریحفظ تعادلم مجبور بودم از د يبرا.  رفتم  ادهیسر کوچه پ تا

 : دست بلند کردم و گفتم دمیرو که د یتاکس نیاول

 ! دربــست  ـ

 نیهم يبرا.  کرده بودم  يرو ادهیز یشد، امشب حساب یشل و ول حرف بزنم اما نم یلیخواستم خ ینم

 .  گرفتم کلماتم کوتاه باشه  میتصم

 .  ـمیمســتق ـ

که خونواده ام رفته بودند حداقل تا  يا یخدا رو شکر عروس.  بود  میدوازده و ن.  چشم دوختم  نیساعت ماش به

دونم چرا  ینم.  دادم و چشم هام و بستم  هیتک یصندل یسرم و به پشت.  دیکش یساعت دو نصفه شب طول م

 .  کردم  یپوف تینبا عصبا.  آرشام مقابل چشم هام نقش بست  یاز شب عروس يریتصاو یول

 : گفتم یناگهان میتصم هیبعد تو  قهیدق پنج
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 .  يبعـــدکوچه  ـ

 : و ادامه دادم دمیکش یقیعم نفس

 . دســت چـــپ  ـ

 ادهیاش رو حساب کردم و پ هیکرا.   میبود دهیبعد رس قهیچند دق.  مشکوك راننده رو با اخم جواب دادم  نگاه

 یم.  جا باشم  نیاالن ا دینبا دمیفهم یم.  کارهام و ندارم  اریو اخت ستمیتو حال خودم ن دمیفهم یم.  شدم 

 ...ارسه ب... دو بار... بار هی.  زنگ  يدستم رفت رو یول دمیفهم

 ه؟یک ـ

 !  یبودم اون تو چه حال یمن تو چه حال.  خواب آلودش پوزخند زدم  يصدا دنیشن با

 ! مـــنـــم  ـ

عر زدن همون  يصدا هیشب شتریکه ب ییصدا نیبا ا دمیفهم.  » ! کاملت  یممنون از معرف«تو ذهنم گفتم  و

 :کردمش یدرست و حساب ییراهنما هی نیهم يبرا.  بود نشناخت  یموجودات گوش مخمل

 . تمنـــام  ـ

 : ترس گفت با

 شده؟ يزیچ ـ

 : حرصم گرفته بود یحساب

 . پــام عــلف ســـبز شــده  ریز ـ

همون طور که از .  در که باز شد وارد خونه شدم و بستمش .  رو به روم زدم  واریرفتن سرم، دستم و به د جیگ با

 .  شد  ریاز پله ها سراز دنمیپله ها بود اما با د يباال.  کردم به حرکتم ادامه دادم  یبه عنوان عصا استفاده م وارید

 شده؟ یچ ـ

 : باشه اما نبود یخواست لحنم معمول یهم دلم م باز

 ــوابه؟خـ... ـــدایش ـ

 . خاله مهدخت بمونه  شیمدت پ هیبهت که گفت قراره .   یحواست کجاست؟ رفتن عروس ـ

 .  از کنارش رد شدم ! !  که باعث درخشش چشمم شد حس کردم  یبرق خودم

 . نبود  ـــادمی ـ
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کس بزرگشون با ع دنیبا د.  وارد اتاقشون شدم .  لباسم و باز کردم  يدکمه ها.  انداختم  ییرایو وسط پذ فمیک

 .  تخت پرت کردم  يحرص مانتوم رو ازتنم کندم و رو

 ....  خسته یحساب.  شدم  داریزود از خواب ب یلیصبح خ ـ

 .  به سمتش برگشتم  دیکه تو دهنش ماس حرفش

 ! تمنّـــا  ـ

تم *لخ يبازو يرو یدست.  بار شالم رو در آوردم  نیتخت نشستم و ا يرو.  دوخت  نینگاهش رو به زم عیسر

 . بود  نییهنوز سرش پا.   دمیکش

 جـــانم؟ ـ

 .  از فرط تعجب چشم هاش گرد شده بود .  و باال آورد  سرش

 ؟يدوســـتم دار.  .  .  آرشـــام هـــنوز هـــم  ـ

 ... تو... تو ـ

 : زدم و سرم و تکون دادم يشخندین

 . .  .  یولـــ.  مـــســـتـــم  ـ

 : ه سمتم اومدب.  رفت  جیگ سرم

 ؟یچ ـ

 : به عکسشون اشاره کردم.   نهیمجبورش کردم کنارم بش دمیو کش دستش

 ! خوام عروســـت بشم  یم ـ

به لطف آرش .  لب هاش کردم  دنیس*بشه شروع به بو یکه باز هم چشم هاش اندازه نعلبک نیقبل از ا و

 .  شدم  کرد خودش و عقب بکشه اما مانعش یسع.  وارد شده بودم  یحساب

 : گفت دهیبر دهیبر.  باالخره ازش دل کندم .  .  .  االن  یصحنه رو تصور کرده بودم ول نیا یلیخ اهامیرو تو

 .  .  .  کار رو  نیا.  .  .   دینبا ـ

 . .  . مـــن دوس  ـ

 . خفه شو  ـ

 : که تو صداش بود جمله ام رو کامل کردم یو بهت تیتوجه به عصبان یب

 ! دوســـتت دارم  ـ
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که نسبت  يا مهیهمون ن.  شده بود  داریوجودم ب ي گهید مهیانگار ن یول رمیخودم و بگ يخواستم جلو یم

 مهیو حاال همون ن. . .  کنم وجود نداره  الیخواستم خ یم.  خواستم نابودش کنم  یتفاوت بودم و م یبهش ب

 . به فکر انتقام افتاده بود 

 م؟یا هـــم بـــاشـــبـــ يخوا یمـــ ـ

 : دیجاش پر از

 ؟یگ یم یچ يدار ـ

 . . . قـــدر از مـــن متنفـــر  ـــنیا ـ

 : ساکت شدم دایش يصدا دنیشن با

 ؟يداریآرشامم هنوز ب ـ

 يسر تا پام و با ناباور.  اومدن از حدقه هاش بود  رونیتونستم بگم چشم هاش تو مرز ب یواقعا م گهید االن

 : لب گفت ریبرانداز کرد و ز

 . . . تمنّا  يبدبختم کرد ـ

 . . . و اون وقت  یچونیپ یمنو م یخستگ يبه بهونه  ـ

 .   دیمن حرف تو دهنش ماس دنیآرشام با د مثل

 . . . تو  ـ

 . دم  یم حیجان من بهت توض دایش ـ

 . و شروع به داد زدن بکنه  ادیاز بهت در ب دایبود تا ش یگذشت اما همون کاف هیثان چند

 جا چه خبره؟  نیا ـ

 : شد رهیچشم آرشام خ تو

 ؟یها برس يکثافت کار نیتا به ا يومدین ـ

 : از جام بلند شدم با حرص گفتم.  به من اشاره کرد  و

 . . . درســـت حـــرف بـــزن  ـ

 : فقط آرشام گفت.  بر جمع نگذاشت  یچندان ریجمله لفت دادم که تاث نیا يادا يقدر برا نیا و

 . . . دهنتو ببند  ـ
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 کنه؟ یکار م یتو خونه من چ نیا ـ

هم رو  يتو مدرسه هوا.   میرو با هم سر کرد مونیکه تمام دوران بچگ یمن.  منظورش من بودم  نیا از

بودم و تنهاش  ها بهش کمک کرده یکه تو همه سخت یمن.   میهم بود شیو چهار ساعته پ ستیب.   میداشت

 .   دید یم دایدونم شما هم االن حق رو به ش یگرچه م.  نذاشته بودم 

 . به من نگاه کن  دایش ـ

 ؟یبگ يخوا یم یچ ـ

 . . . بذار من حرف بزنم  ـ

 ! شه  یگند با حرف پاك نم نیا ـ

.  هم فشار دادم  يپلک هام و رو هیچند ثان.  رفت  جیسرم گ.  داداش گوش هام به سوزش افتادند  يصدا با

 : آرشام با داد گفت

 . بگو  يزیچ هیتو  ـ

اما به مزاجش خوش  "خفه شم"که  نیرو اجرا کنم ا شیخواست دستور قبل یدلم م شتریب.  قدم عقب رفتم  هی

 :با بغض گفت دایش.   ومدین

 . آرشام ازت انتظار نداشتم  ـ

 : به طرفم اومد آرشام

 ؟يچرا الل شد ـ

 : زدم و گفتم يپوزخند.  رفتم  واریبه سمت د قدم هیهم  باز

 بگـــم؟ یچـــ ـ

 : که من ازش متنفر بودم گفت يبلند يصدا با

 .  .  .  یکار داشت یچ.  .  .   ییجا نیکه چرا ا نیا ـ

 

 : که من ازش متنفر بودم گفت يبلند يصدا با

 . . .  یکار داشت یچ. . .   ییجا نیکه چرا ا نیا ـ

زدم که باعث شد  يلبخند.  تو ذهنم نقش بست  دمیس*بو یقبل که داشتم لب هاش و م قهیچند دق صحنه

 : بره يبه هوا دایش غیج
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 . . . آرشام  یپست یلیخ ـ

 : من اشاره کرد به

 .  نطوریتو هم هم ـ

 . کنه  یکار م یفهمه داره چ ینم.  اون مسته .   ستیتمنّا حالش خوب ن ـ

 : دیسمتم چرخ به

 .  یبزن لعنتد حرف  ـ

بگم؟  یچ دیبا خودم فکر کردم با!  من  يروزها نیرنگ ا.   یو دوست داشتن اهیس.  شدم  رهیچشم هاش خ تو

 یرو عوض م یچ نیا ش؟یپ قهیچند دق نیهم ایرخ داده بود  شیپ يسال و خورده ا کیکه  ییاز اتفاق ها

 کرد؟

که رو به روم بود  يباز به مرد مهیبا دهن ن.  اومدم  رونیب الیشترق و سوزش گونه ام از فکر و خ يصدا با

 : شدم رهیخ

 ! تمنّا حرف بزن  ـ

.  اومد  رونیکردم که از دهن اون ب یچون مثل احمق ها داشتم به اسمم فکر م.  دادش مهم نبود  يصدا گهید

 .  بچسبونم  واریباعث شد خودم و به د يبعد دهیکش

  ؟یچرا خفه خون گرفت ـ

 : ستادیسر جاش ا دایسمتم اومد اما با داد ش هم به باز

 ! بس کن  ـ

دوباره و دوباره  يصدا.  تونست تو خودش جمع کنه  یکه م یبود با تمام نفرت رهیهنوز تو چشم هام خ نگاهش

.  کرد  هیبلند شروع به گر يبا صدا دایش.  گونه ام سر خورد  يرو یقطره اشک.   دمیشکستن قلبم و شن ي

 میرو به خاك سپرد یبود که مامان یدرست مثل وقت دایحال ش.   دیافتاد آرشام به سمتش چرخ نیزم يرو یوقت

 .  .  . هاش  یخود زن. . .  کردن هاش  نیلعن و نفر. . .  زجه هاش  يصدا.  

 .  .  .  یبا نگران.  به سمتش رفت  یبا نگران آرشام

 .  ستیما ن نیب يزیخورم چ یجان به روح عمه ام قسم م دایش ـ

 . من توهم زده بودم  ایکرد  یم هیدونم آرشام هم داشت گر ینم

 ! عمه ام .   دایبه روح عمه ام ش ـ
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خواستم شروع به  یم.  توش بودم خفه تره  شیکه چند ساعت پ ياتاق از خونه ا نیا يکردم هوا یم احساس

تو بغل  دایحاال ش.  ست و لرزونم بود س يجا خالص شم اما حاصل تمام تالشم قدم ها نیکنم و از ا دنیدو

اش تو چشم  یسرد و سوزن گاهکه ن یکرد اون هم در حال یآرشام بود و اون داشت با لحن مهربونش آرومش م

 . من قفل شده بود  يها

اش گذاشتم و در و  رهیدستگ يدستم و رو ییرایبه درِ پذ دنمیبه محض رس.   دمیسرعت بخش یقدم هام کم به

 يبد يدادنم به در، در با صدا هیولو شدم و در اثر تک نیزم يرو.  رفت  جیسرم گ يلحظه ا يباز کردم اما برا

 :اومد یآرشام هنوز م يصدا.  بسته شد 

 . . . نکن قربونت برم  هیگر. . .  به جونم نزن  شیآت.  آروم باش  دایش ـ

 : لب زمزمه کردم ریکه برام مونده بود ز یوانت نیافتاد با آخر نیزم يکه رو سرم

 . . . بس کن  ـ

*** 

 يداشت محتو یبه دستم وصل بود و پرستار جوان یسرم.  بودم  مارستانیب يهام و که باز کردم تو چشم

در .   قهیدق ستیسه و ب.  به ساعت نگاه کردم .  داشتم  يسردرد بد.  کرد  یسرمم اضافه م عیرو به ما یآمپول

 :بعد از رفتن پرستار گفت.  باز شد و آرشام اومد تو 

 . . . تا  یتونستم بذارم همون جا بمون یکاش م ـ

 :به جاش گفت.  ادامه اش منصرف شد  از

 ایدن نیکه تو ا یتنها کس. . .  زنم، عشقم، مادر بچه ام  دایش. . .  من .  نشو  یدور و بر خانواده من آفتاب گهید ـ

 . برام مونده 

 . شد  دتریبود اما سر دردم شد نیتلق دیشا

 . . .  راحت  یلیخواستم آبروت بره برعکس تو که خ یچون نم يبه خانواده ات گفتم مسموم شد ـ

پر ...  تو چشم هام نگاه کرد  هیپاهاش له کرده چند ثان ریکه مطمئن بشه من و ز نیا يبرا.  هم ساکت شد  باز

 يبه مالفه .  قدر راحت غرورمو له کنه  نیقرار نبود ا.  به سمت در رفت ...  ترسناك  یِاهیس...  از نفرت 

 .  که روم بود چنگ زدم  يدیسف

 ...  که گفتم  يزیهر چ...  که کردم  يهرکار.  تو حال خودم نبودم  ـ

 .   ستادیجاش ا سر
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 .... که من دوست  ییتمنّا...   ياون موقع تو برام تمنّا نبود ـ

کالسش  يکرد؟ با پسرا یمست نم ؟یکه اون دوست داشت چ ییتمنّا.  خورد  یاز سکوتش به هم م حالم

روز به  هیکرد  یم الیدونست که اون تمنّا خ یرو هم م نیموند؟ ا یمامان و باباش نم يزد؟ تو رو یالس نم

  ده؟یکه حاال اون تمنّا به آخر خط رس نیرسه؟ ا یعشقش م

ده تا  یکارم و سخت تر کرد چون مطمئن بودم نفرت چشم هاش بهم قدرت م نیسمتم برنگشت و هم به

 دیتو وجودم جوش يکه لحظه ا یبا نفرت.  زده بود  یلیافتادم که بهم س يلحظه ا ادی.  حرفم و محکم تر بزنم 

 :گفتم

 ....متنفرم ....  ازت متنفرم آرشام  ـ

*** 

 : برق گفتم  دیبعد از زدن کل رو گرفتم و حانهیر انگشت

 ! روشن شد  ـ

 : رو زدم و گفتم  دیکل دوباره

 ! خاموشش کرد  حانهیر ـ

آورد و  رونیترنّم سرش و ب.  ساعت در اتاق آرشام باز شد  میکه باالخره بعد از گذشت ن میبود يحال باز در

 : گفت 

 . رو جمع کن  حانهیر يها لیوسا ـ

 : تعجب گفتم  با

 ؟یچ يبرا ـ

 ! خوام ببرمش  یخب م!   یجیچقدر گ ـ

 ! آرشام قبول کرد؟  ـ

 . خوام بدزدمش  یپ ن پ، م ـ

 : کنم به سمتم اومد و گفت  یجور دارم نگاهش م نیهم دید یوقت

 چرا خشکت زده؟ ـ

 : رو دادم بغلش و گفتم  حانهیر

 . نگه اش دار  قهیدق هی ـ
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 .  به سمت اتاق آرشام رفتم  و

 ؟يکرد آرشام قبول ـ

 ! رسه؟  یطور به نظر نم نیا ـ

 : پا و اون کردم که گفت  نیا کمی

 ؟يدار یتو مشکل ـ

 : اتاق رو بستم و گفتم  در

 ...  يگم اگه به خاطر من قبول کرد یم...  یعنی...  نه  ـ

 . به کمک دارم  اجیاحت اده،یکارهام ز کمی!  به خاطر تو نبود  ـ

 . تعجب کردم  یطرز حرف زدنش حساب از

 . سر به خونتون بزن  هیخودت هم .  رو جمع کن  حانهیر لیوسا ـ

 ؟یچ يبرا ـ

 ؟ینیخواد خانوده ات و بب یدلت نم ـ

 . شه تو رو تنها بذارم  ینم یول...  چرا  ـ

 ! به مراقبت داشته باشم  ازیکه ن ستمیمن بچه کوچولو ن ـ

 ! نبود  نیمنظور من ا!   یه ـ

 : و گفت  دیکشتختش دراز  رو

 ...  برگرد  یبرو هر وقت خواست.  خواد تنها باشم  یدلم م ـ

 ! آرشام  ـ

 ! ! درم پشت سرت ببند  ـ

هنوز تو فکر حرف ها و .  اما باالخره به خودم اومدم و اتاق و ترك کردم .  شدم  رهیلحظه با بهت بهش خ چند

 : ترنّم منو به خودم آورد  يلحنش بودم که صدا

 تمنّا؟ ـ

 . در و که هنوز تو دستم بود ول کردم  رهیدستگ

 بله؟ ـ

 کجاست؟ حانیر ریش شهیش ـ
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 .  ارمشیاالن م ـ

رو  شهیش.  به اتاقم رفتم .  چند مشت آب هم به صورت خودم زدم .  و شستم  ریش شهیآشپزخونه رفتم و ش به

 : ساك گذاشتم و گفتم  يتو

 . جدا، سرپستونک هم جدا  شهیش قه؛یدقپنج تا هشت !   شینره بجوشون ادتی ـ

 گه؟یامر د!  چشم  ـ

 ! بشه  تیکه اذ يمحکم نبد یلیحواست باشه پوشکش و خ ـ

 : به نوك دماغم زد و گفت  يانگشتش ضربه ا با

 ! کنه  یم يکه پنج ساله داره بچه دار یزن یحرف م یکیبا  يحواست باشه، دار ـ

 : گفتم  هیکردم و بعد از چند ثان يا یمصنوع ي خنده

 ؟یگفت یبه آرشام چ ـ

 ! چطور؟  ـ

 ! خوام بدونم  یم ـ

.  دلش برات تنگ شده .   یزن یزنگ بهشون نم هیگفت  یم چارهیب.  گفتم بابا من و فرستاده .  .  .   یچیه ـ

 یدون ینم.  خونه  يسر بر هیکه کنم  تیالبته گفت اگه تونستم راض.  من و فرستاده براش از تو خبر ببرم .  .  

 !  خونه  يهم بگذره و تو برگرد تهچند هف نیکنه ا یفقط خدا خدا م!  چقدر از دستت ناراحته 

 یلیکرده بود که خانواده ام خ يادآوریباز هم ترنّم با حرف هاش به آرشام .  هم فشار دادم  يهام و رو لب

 .   ستندین یراض

کردم اصال  یمدت زود بگذره و من آرزو م نیکرد که ا یبابا خدا خدا م.  .   . شدم  رهیخ حانهیصورت ر به

 !  نگذره 

 ! رو بهت گفتما  زایچ نیمن ا یوقت بهش نگ هی ـ

 . راحت  التیخ ـ

 . خونه  میسر بر هیحاال بلند شو، حاضر شو  ـ

 

 هشتــم فـــصـــل
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 : اپن نشستم و گفتم يرو

 ! بده من ببرم  یدو بسته گوشت خورشت یکیمامان  ـ

 . کن، منت هم نکش  يبرو بخر، خرد کن، بسته بند!  مگه خودت چته؟  ـ

 : گفتم تیعصبان با

 با تو حرف زد ترنّم خانوم؟ یک ـ

 ! با خواهر بزرگترت درست حرف بزن تمنّا  ـ

 : گرد شده گفتم يچشم ها با

 ! طـــاهـا  ـ

 .  دینکن تشیبچه ها اذ.  .  .  ا  ـ

 ! بودن  ينجوریاز اولش هم باهام ا...  بابا  ینیب یم ـ

 : که صورتش و جمع کرده بود گفت یدر حال طاها

 .  ادیکم لوس شو که اصال خوشم نم...  خوبه ...  خوبه  ـ

 !  ریگوشاتو بگ یناراحت ـ

 ! ها  يخوا یتمنّا کتک م ـ

 : و کج کردم و اداشو در آوردم دهنم

 ! ها  يخوا یکتک م ـ

 !  نمیبب ستایوا ـ

 .  یزرنگ.  .  .  ا  ـ

 . و طاها هم شروع به دنبال کردنم کرد  دمیپر نییاون طرف اپن پا از

 . رفتم و وارد راهرو ساختمون شدم  رونیب ییرایعجله از پذ با

 !  گهیرسه د یدستم بهت م ـ

 : رفتم گفتم یکه از پله ها باال م یحال در

 . پنبه دانه  ندیبشتر در خواب  ـ
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که خواستم در  نیبه محض ا.  با عجله در خونه رو باز کردم و به اتاقم رفتم .  تر برداشتم  عیقدم هام و سر و

 : داد کرد یبا تمام زورم در و فشار دادم و اون هم شروع به داد و ب.  در گذاشت  ياتاقم رو ببندم پاش رو ال

 ! شد  پام کنده...   وونهید...  پام  يآ ـ

 : گفتم دمیخند یکه م یحال در

 !   ستمیمارمولک و نشناسم که تمنّا ن يمن تو ،يغلط کرد ـ

 .  هل محکم درو باز کرد و وارد اتاق شد  هی با

 .  گهیمن مارمولکم د ـ

من هم دستم هام و دور گردنش قفل کرده بودم و .  دورِ خودش شد  دنیحرکت بغلم کرد و مشغول چرخ هی تو

 !  دمیکش یم غیکه چشم هام و بسته بودم ج یدر حال

 ! بگو غلط کردم  ـ

 !  وونهید نیبذارم زم ـ

 ! ذارم  ینم یتا نگ ـ

 !  يباشه غلط کرد ـ

 : کرد و گفت شتریو ب دنشیچرخ سرعت

 تندتر بچرخم؟ ای یگ یم ـ

 :هم فشار دادم و گفتم يرو شتریهام و ب پلک

 ! خوره  یداره حالم بهم م يوا ـ

 .  نیپس بگو تا بذارمت زم ـ

 ! گم  ين م  ـ

 .  میپس بچرخ تا بچرخ ـ

 : اش چسبوندم و گفتم نهیو به س سرم

 !  یتو رو خدا داداش ـ

 : تخت گذاشت و گفت يمن و رو.   ستادیا تیاز چند لحظه سرعتش کم شد و در نها بعد

 !  به موال  دمیاز تو سرتق تر ند ـ

 .   دمیکش ینفس راحت نم،یمطمئن شدم واقعا رو زم یاز چشم هام و باز کردم و وقت یکی
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 ؟یگردنمو ول کن يخوا ینم ـ

 . هام و از گردنش باز کردم و به عقب هولش دادم  دست

 : زد گفت یکه نفس نفس م یحال در

 آرشام چطوره؟ ـ

 ساعت چنده؟ یراست.  باز کردن گچ دستش  يبرا میبر دیبا گهیده روز د.  .  .  خوبه  ـ

 .  قهیشش و ده دق ـ

 : نشستم و گفتم سرجام

 . برم خونه شام درست کنم  دیبا.  شد  رمید يوا ـ

 .   دمیرفتم و لباس هام و پوش نییعجله به طبقه پا با

 بابا جان؟ ير یکجا م ـ

 : کردم گفتم یکه شالم و مرتب م یحال در

 . کار دارم  یکل.  برم خونه  دیبا ـ

 ؟یمون یشام نم ـ

 .  امیبا آرشام م گهیروز د هی شااهللایا.  نه  ـ

 : گفت ترنّم

 ! جا  نیا ادیداره م.  دلش برات تنگ شده  یهست ـ

 : گفتم دمیبوس یکه مامان و م یحال در

 . خونتون  امیفردا، پس فردا م ـ

 : گفت دیپوش یکه کتش رو م یطاها در حال.  رفتم  رونیاز در ب دمیکه صورت بابا رو هم بوس نیاز ا دبع

 . صبر کن ، برسونمت  ـ

 : بگم مامان گفت يزیکه چ نیاز ا قبل

 . ها رو هم ببر  نیا ایتمنّا ب ـ

گوشت رو گرفتم و  يبا ذوق بسته ها.  گذاشته بود، به سمتم دراز کرد  لونیرو که داخل نا یسه بسته گوشت و

 : گفتم

 ! دستت درد نکنه مامان جون  ـ
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 : هم به دستم داد و گفت یچندتا تراول پنجاه مامان

 ! شه  یالزمت م ر،یها رو هم بگ نیا ـ

 : گفتم یناراحت با

 کار؟ یخوام چ یرو م نایمامان، ا يوا ـ

 : داد گفت یکه به سمت پله ها هلم م یدر حال ترنّم

 !  یچقدر عشق پول میدون یندونه ما که م یچکیه.  که نشناستت  ایب یکس يافه ها برا نیبرو از ا ـ

دستم و براشون تکون دادم و همراه طاها از پله ها  دم،یخند یکه م یمن هم در حال.  خنده  ریزدند ز همشون

 . رفتم  نییپا

 

 :خم شدم و رو به طاها گفتم یکم.  شدم  ادهیردم و پرو باز ک نیماش در

 . خونه  میبر ایب ـ

 .  یمرس ـ

 ؟یکن یتعارف م ـ

 شه؟ یم یمامان و به دستش نرسونم چ يدهایکه اگه خر یدون ینه م ـ

 : و گفتم دمیخند

 . پس برو به کارت برس  ـ

و روشن کرد و راه  نیبه محض باز کردن در، طاها ماش.  هام و از صندوق برداشتم و به سمت خونه رفتم  دیخر

 ییرایباال رفتم و در پذ اطیح يبا عجله از پله ها.  شد  يجور هیچراغ خاموش اتاق آرشام ، دلم  دنیبا د.  افتاد 

 .  رو باز کردم 

 یکه غرق خواب بود، نفس راحت دنشیبا د.  ارد اتاقش شدم و عیسر یلیاپن گذاشتم و خ يهام و رو لیوسا

گذاشتم و بعد از جا  زریفر يگوشت رو تو يبسته ها.  لباس هام و عوض کردم و به آشپزخونه رفتم .   دمیکش

 . عدس پاك کردم و گذاشتم تا آبپز بشن  کمیهام ،  دیبه جا کردن خر

 شتریچهره اش ب تیتو خواب معصوم.  چراغ خواب و روشن کردم و لبه تخت نشستم .  اتاق آرشام برگشتم  به

گونه اش، دستم  يبا لمس رطوبت رو.  آروم دستم و جلو بردم و گونه اش و نوازش کردم .  بود  شهیاز هم

 . متوقف شد 
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 : صورتش خم شدم و آروم گفتم رو

 ؟يداریآرشام ب ـ

 : و باز کرد و گفت پلک هاش يال

 شون؟یدید ـ

 .  که صداش بغض داره  نیا دنیبرام سخت نبود فهم گهید.  و از داخل گاز گرفتم  لبم

منو  يشد و بابام هم هوا یم حانهیمامانم مواظب ر دیشا...  خواستند  یمن هم منو م يکاش مامان و بابا ـ

 ! داشت 

 . ک زدم چشم هام چندبار پشت سر هم پل يخاطر اشک تو به

 ؟يرو انجام بد يکار یتمنّا سخته مجبور باش ـ

 ه؟یمنظورت چ ـ

 . گذره  یبهت سخت م یلیخ یینجایا یحتما وقت ـ

 ... آرشام  ـ

 ...  ياز مرد ها متنفر یوقت.   نطورهیحتما هم ـ

 : لب هاش گذاشتم و گفتم يچپم و رو دست

 ! اومدم  نجایمن از اولش هم به خواست خودم ا.  .  .   ــشیه ـ

عوض کردن  يبرا.  انداختم   زیم يرو يبه برگه ها ینگاه.  که حرفم رو باور نکرده  نیمثل ا.  نگفت  يزیچ

 : بحث گفتم

 ؟يکرد حیمن و صح يبرگه  ـ

 : با ترس گفتم.  دستم رو از دهنش برداشتم .  هاش و به نشونه آره بست  پلک

 خب چطور بود؟ ـ

 : زد و گفت یکیکوچ لبخند

 ! افتضاح  ـ

 . نکن  تیاذ....  ا  ـ

 !  يخراب کرد یحساب.  گم  یم يجد ـ

 . آرشام هم سرجاش نشست .  تخت انداختم  ياتاق و روشن کردم و خودم و رو چراغ
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 .  نمیخودم بب دیبرگه ام کو؟ من با ـ

 : برگه جلوم گرفت هیو رو کرد و  ریها رو ز برگه

 .  ناهاشیا ـ

.  برگه ها شد  هیخودش هم مشغول جمع و جور کردن بق.  شدم  رهیبهش خ یازش گرفتمش و چهارچشم عیسر

 : با اعتراض گفتم

 ؟ينمره داد 1بهم  کیچرا سوال  ـ

 !  يچون منظورو نرسوند ـ

 : و بلند کردم و گفتم سرم

 ! دادم  حینامرد من شش خط راجع بهش توض ـ

 : و گفت دیخند

 دن؟ یمنمره  ییلویمگه ک ـ

 !  يداد ینم نمیدفعه ا هیخب !  و پنج صدم؟  ستیسوال سه، ب...  ا ...  ا  ـ

 !  یوفتیو ن يریده بگ ياونو دادم که باال ـ

 ؟ياز کجا آورده بود نویمن هنوز تو کف سوال هفتم، ا شییخدا ـ

 !  يدیفهم یم ،يشد یاگه سر کالس ها حاضر م ـ

 . داشتم  بتیمن فقط سه تا غ ـ

 ! حذفت نکردم  يشانس آورد!  پنج تا  ـ

 : و رو کردم و گفتم ریرو با چشم هام ز برگه

 حاال چند شدم؟ ـ

 ! و هفتاد و پنج صدم تمام  ازدهی ـ

 : و بلند کردم و گفتم سرم

 ... اگه بابام بفهمه .  خاك بر سرم .   ـــعیه ـ

 : با ذوق گفتم.  زد افتاد  یبهم چشمک م یپاتخت يکه رو يبه خودکار قرمز نگاهم

که  يبه نظرم استاد ه؟یچ یدون یم.   یکن حیبرگه صح یستیتو اصال بلد ن.  کنم  یاالن خودم درستش م ـ

 !   ستینمره نده که استاد ن
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 : با اعتراض گفتم.  شد و زودتر از خودم خودکار و برداشت  تمیمتوجه ن.   دمیپر نییرو تخت پا از

 . بدش به من  ـ

 بشه؟ یکه چ ـ

 .  که نمره ام و درست کنم  ـ

 :ابروش و باال فرستاد يتا هی

 ه؟یالک يفکر کرد ـ

 ! شه؟  یمعدلم چقدر کم م یدون یم...  آشارم بدش به من  ـ

 !  یکن یطونیکم ش یخواست یم ـ

 : شدم و گفتم کینزد بهش

 !  گهینکن، بدش د تیاذ...  ا  ـ

 .  دیو خودش عقب کش دیتخت چرخ يرو

 !  رشیبگ یتون یاگه م ـ

 : و به کمرم زدم و گفتم دستم

 ! شکونما  یدستتم م یکیزنم اون  یم ـ

 . منو  ينخور...   نایمامانم يوا ـ

 : و گفتم دمیکوب نیرو زم پامو

 . دم  ینشونت م ؟یکن یمنو مسخره م ـ

دادم  هیکه به دست چپم تک نیو بعد از ا دمیخودم و جلو کش.  پاهاش گذاشتم  نیو پام رو ب دمیسمتش پر به

 . برد  یدستش و عقب م یبود و ه دهیاما نامرد دراز کش.   رمیکردم با دست راستم خودکار و ازش بگ یسع

 ! بدش ب ه من  ـ

 ! د م  ين م  ـ

.   روش فتمیباعث شد تعادلم و از دست بدم و ب نیدفعه برداشتمش و هم هیدست چپم،  یخاطر درد ناگهان به

 : با حرص گفتم

 ! نه؟  ای شید یم ـ
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 ! نه  ـ

 : گفتم يشتریب تیصورت خندونش نگاه کردم و با عصبان به

 !  رمایگ یگازت م ـ

 ! بچه  یچقد تو خشن ـ

با دستم، دست راستش و نگه داشتم و سرش و به سمت .  و تو موهاش بردم و بهشون چنگ زدم  دستم

 : گردنش فرو کردم و گفتم يسرم و تو گود.   دمیمخالفش کش

 !  ایخودت خواست ـ

از .  کند، از گردنش گرفتم  یکه به قول طاها، گوشت و استخون رو با هم م يمشهور ياز اون گاز ها یکی و

 : گفتم دمیخند یکه م یسرم و بلند کردم و در حال.  لحظه نفسش بند اومد  هی دمیفهم دنشیطرز نفس کش

 !  ؟يحال کرد ـ

 .   رمیکردم خودکار و از دستش بگ یباز هم سع و

 . خسته شدم  گهیبدش د...   يوا ـ

 !  ش؟یخوا یم ـ

 ! آره  ـ

 ؟یمتیبه هر ق ـ

 : ذوق گفتم با

 ! معلومه  ـ

 : داد گفت یکه گردنش و ماساژ م یو به اون دستش داد و در حال خودکار

 ! گازت؟  نیا یتالف یحت ـ

افتاد که بابا قراره نمره  ادمی یاما وقت.  مردد شدم  کمیمع شده بود نگاه کردم، به صورتش که از درد ج یوقت

 : گفتم نهیدوازده ام رو بب

 !  شتریپنج نمره ب ـ

 ! سه نمره  ـ

 : گفتم يلجباز با

 ! چهار و هفتاد و پنج صدم  ـ
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 : گفت يجد یلیخ

 .  شتریچهار، نه کمتر، نه ب ـ

 ! ها  يریمحکم نگ یلیپس خ ـ

 ! هفته جاش بمونه  هیجور که فقط  هی ـ

 ! آرشام  ـ

 گه؟ید يخوا یچهارنمره رو نم ـ

 : مشت به بازوش زدم و گفتم با

 ! نامرد  ـ

 !  بودم  رشیبار من ز نیو ا دیکه وزنم و از روش برداشتم چرخ نیبعد از ا بالفاصله

 ؟يحاضر ـ

 . خواستم آمپول بزنم  یکه م ییدرست مثل وقتا.  فکر کنم  يا گهید زیکردم به چ یهام و بستم و سع چشم

درست مثل خودم سرم و به سمت چپم .  لحظه مور مورم شد  هی يموهام فرو کرد برا نیدست هاش و ب یوقت

 .  گردنم فرو کرد  يخم کرد و سرش و تو گود

 .   دمیاز گچ دستش چسب اریاخت یلبم و گاز گرفتم و ب.  نفس هاش، حالم بدتر از قبل شد  يحس گرما با

خواست، هر  یهم دلم م.  راحت بشم  تیوضع نیخواست از ا یهم دلم م...   دیکوب یم يشتریبا شدت ب قلبم

 !  سال بگذره  هیاش قد  هیثان

 ياش، صدا یمشک يچشم ها دنیبا د.  نفس هاش و حس نکردم، چشم هام و باز کردم  يگرما گهید یوقت

چند  نیکنه ا یبابا خدا خدا م...  کنند  یهم گچ پاش رو باز م گهیدو سه هفته د« ...   دیچیترنّم تو گوشم پ

 » !  خونه  يهفته هم بگذره و تو برگرد

 .  باز هم چشم هام و بستم  اریاخت یب.  تو چشم هام حلقه زد  اشک

 ...  دادم  ختنیر يگردنم، به اشک هام اجازه  يلب هاش رو يحس گرما با

 !  دمیرس یوگرنه حتما حسابت و م یکه تو دستم امانت فیح ـ

 . زود از جام بلند شدم و به سمت در رفتم  یلیو از روم برداشت، خ شینیسنگ یوقت

 کجا؟ ـ

 : که به سمتش برگردم گفتم نیدهنم و قورت دادم و بدون ا آب
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 ! فکر کنم عدسا تا حاال جزغاله شدن  ـ

 

 .   دمیچرخ ینت م يشب گذشته بود اما همچنان داشتم تو مهیعت از نسا کی.  به ساعت انداختم  ینگاه

که باز هم قلبم شروع به محکم زدن کرده بود،  یدر حال.  نوشتم باز کردم  یکه توش خاطراتم و م يورد لیفا

و لب هاش  يهنوز گرما...  بار بوسم کرد  نیاول يبرا...  بار گازش گرفتم  نیاول يامشب برا« : کردم پیتا

 .  رو زدم ) Save( ویو بعد دکمه س...  »  !  کنم  یگردنم حس م يرو

 . لبخند زدم  اریاخت یگردنم گذاشتم و ب يدستم و رو.   دمیکش یقیعم نفس

با .  آب از دستم افتاد  وانِیداد آرشام، ل يصدا دنیبا شن.  تخت گذاشتم و به آشپزخونه رفتم  يتاپم و رو لپ

 .  کردم  یآشپزخونه و اتاقش رو ط نیعجله فاصله ب

 : و باز کردم و گفتم در

 آرشام حالت خوبه؟ ـ

موهاش و که .  گه دستم و دراز کردم و چراغ خواب و روشن کردم  ینم يزیچ دمید یوقت.  تخت نشستم  لبه

 :کنار زدم و زمزمه کردم شیشونیپ يعرق بودند، از رو سیخ

 ؟يدیبازم خواب د ـ

 : آروم گفتهاش و بست و  چشم

 . خاموشش کن  ـ

 : از خاموش کردن چراغ خواب، دست راستش و گرفتم و گفتم بعد

 ؟یباهام حرف بزن يخوا یم ـ

 ! نه  ـ

 : آب دهنم و قورت دادم و گفتم.   رهیاشک هاشو بگ يجلو شهیخواد مثل هم یبود م معلوم

 بمونم؟ شتیامشب پ يخوا یم ـ

 : گه آروم سرم و تکون دادم و گفتم ینم يزیچ دمید یوقت

 . صدام کن  ،یداشت اجیاحت يزیاگه به چ...  رم  یپس من م.  باشه  ـ

که لب هام به خاطر بغضم  یدر حال.  ام حبس شد  نهینفس تو س.  از جام بلند شدم، دستم و محکم گرفت  تا

 : گفتم دندیلرز یم
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 ؟یسبک بش يخوا یچرا نم ؟يریگ یاشک هات و م يچرا جلو...  آرشام  ـ

 .  ترش نشستم  کینزد یکم نباریا

 . کنه  ینم هیگفت مرد گر یم شهیعمه هم ـ

 : دست هام صورتش و قاب گرفتم و گفتم با

 ! کنه  یم هیکه دلش شکسته گر یهرکس ـ

که موهاش  یدر حال.  شونه ام گذاشتم  يگونه اش سر خوردند، سرش و رو يکه رو یاشک يقطره ها دنید با

 : که بابا عاشقش بود و زمزمه کردم يکردم، شعر یم هیکردم و خودم هم گر یو نوازش م

 و آن ؛ نیام ، از زبان ا دهیمن شن ماه

 ...! ستیمال مرد ن هی، گر ستین هیمال گر مرد

 تو ، يگونه ها  ي، رو دیکن یسوال م یه

 ؟  ستیچ يبرا اشکها

 !    ستیمال مرد ن هیگر

 ! درنگ   یبعشقِ  مرد

 ! شکلِ پاره سنگ   مرد

 .   .  ! بدون شرح   يمنظر

 !پر از پلنگ يا شهیب

 ، متیمعبد مال!  اشک   شهیهم یول زن

 .. .است یچقدر عاطف زن

 !  ! ستیمال مرد ن هیگر

 ، قیرنجمان به راه ، گرچه زخممان عم گرچه

 . . .  !  ستیمال مرد ن هیاست ، گر یته مانیدستها

 گرانیگفتمت ، در حضور د چندبار

 ! ستیمال مرد ن هی، گر ستیشود گر ینم یه

 کران ، یب ریحر يا ستن،یتب گر يا

 . . .  ! امان  یناگهان ، انفجار ب اتفاق
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 ، ری، آه جان ِ من بم ریرا بگ هیگر ابر

 !   ستیاشک من با اشک

 !  ستیمال مرد ن هیگر

 !    ستمیکه مرد ن من

 ، ستمیسرد ن گور

  …  ستیپشت درد ن ،ينهفته  حسرت

 شود چگونه ماند ؟ یتوام به من بگو، م با

 ؟ ستیمال مرد ن هی؟ گر ستیشود چگونه ز یم

 بغض کرد و نه ، مرد

 هم نکرد ، هیگر مرد

 ... ُمرد ُمرد ُمرد مرد

 سکوت نیبود از ا خسته

 ست،یکس که ن چیرسد، جزتو ه یکه م یهق هق

 !   ستیمال مرد ن هیگر ست؟یک يصدا صدا نیا

 کند، یگناه م یکند ، ه یم هیگر مرد

 کند یزند ، اشتباه م یخند م شین

 ب،یزند به خود نه یاش، م یمشک رچتریز

 ! است   یاز تو منتف هیگر

 ! ستیمال مرد ن هیگر

 ، ستندی، چونکه مرد ن ستندیگر ابرها

  ستندی، چونکه مرد ن ستندیرود ز مثل

 :نوشت نیسطر آخر شعر را چن مرد

 !   ستیگر یکه م همچنان

 .  .  .   ستیمال مرد ن هیگر

 بود؟  یاون ک یبگ يخوا ینم دن؟یهمه شب کابوس د نیا ستیبس ن ـ
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 : و گفتم دمیاش رو بوس شونه

 ؟یبدون يخوا یم یچ ـ

 : که ازم جدا شه گفت نیا بدون

 . . .   یدون یکه م یهرچ ـ

 .  باشه  ـ

نرم  یلیو همون طور که انگشت هام و خ دمیکش یقینفس عم.  رو جمع جور کنم  کردم تا بتونم افکارم یمکث

 :دادم گفتم یموهاش حرکت م يتو

 يرازها ياز همه  بایتقر.  خوب بود  یلیپونزده سالش، رابطه مون خ دایمن دوازده سالم بود و ش یوقت ـ

 دایمحسن فقط سه سال از ش.   ادیاون موقع بهم گفت که از پسرعموش خوشش م.   میبا خبر بود گهیهمد

 یول.  عالقه باخبر شده بود  نیا از یدونم از کجا، اما مامان ینم.  رو دوست داشت  دایاون هم ش.  بزرگتر بود 

ذارن که چند سال  یبزرگترها قرار م.  باز بشه  دایش يدوست نداشت که رو یعنی.  آورد  ینم دایش يبه رو

 . دوتا رو به هم محرم کنند  نیرو گرفت، ا پلمشید دایکه ش یوقت گه،ید

 : و ادامه دادم دمیکش یآه.  مشخص نبود نگاه کردم  یلیخ یکیتار يکه تو دایش ریتصو به

 هیبرد تا  یهم محسن و همراه خودش م یگاه.  کرد  یجا به جا م شهیبار ش.  محسن راننده بود  يبابا ـ

انگار قسمت نبود کار  یول...  پاش  ریبندازه ز نیماش هیخواست بعد از عقدشون  یم.  بده  ادیبهش کار  ییجورا

 ... بکشه  نجاهایبه ا

 چرا؟ ـ

 : رو با زبونم تر کردم و گفتم لبم

.  به پا شد  امتیق د،یخبرش بهمون رس یوقت...  هم محسن هم باباش جا در جا فوت کردند .  تصادف کردند  ـ

 یتظاهر م دیشا...  دونم  ینم...   ای...  زود به خودش اومد  یلیاما خ.   یو درك کنر دایحال ش یتون یحتما م

که تو  یتا وقت.  ازدواج کنه  یکس چیه باخواد  یگفت نم.   شهیوقت عاشق نم چیه گهیبهم گفت د.  کرد 

 ...   يکرد يازش خواستگار

 مگه نه؟.  خواست  یمنو نم ـ

 : دهنم و قورت دادم و گفتم آب

 ! نه  ـ
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 چرا؟ ـ

 چرا؟ یچ ـ

 چرا بهم جواب مثبت داد؟ ـ

 . شد  یتا راض میچون باهاش حرف زد ـ

 :شدن تو چشم هام گفت رهیبعد از خ.  جدا شد  ازم

 د؟یحرف زد ـ

 :انداختم نییو پا سرم

 نشمویکه پ یسال کیخب تو .  ازم خواست که باهاش حرف بزنم  یمامان یعنی...   یمن و مامان...  آره  ـ

 یسه سال از اون ماجرا م.   دیبا هم خوشبخت بش دیتونست یم دایتو و ش.   متیخوب شناخته بود ،يبود

رو به  دایش.  ازدواج کنه  دیکرد، با دایگفته بود اگه خواستگار خوب پ دایمامان محسن هم به ش یحت.  گذشت 

 یتا به زندگ یبهش کمک کن یتون یو م ییدایکرد تو عاشق ش یفکر م یمامان...  روح محسن قسم داده بود 

 ...  برگرده 

 :شد رهیصورتم و باال آورد و باز هم تو چشم هام خ.  چونه ام گذاشت  ریو ز دستش

 ! رو دوست دارم  گهینفر د هیمن  یدونست یتو که م ـ

 .  زود به خودم اومدم  یلیاما خ.   دیتو دهنم ماس حرف

 . ده  ینم رییرو تغ يزیحرف ها چ نیا.  در ضمن گذشته ها گذشته .   يگذاشته بود شیتو خودت پا پ ـ

 :دیرو پس کش دستش

 . کنه  یحرف ها زخم دل من رو خوب نم نیا.  آره  ـ

 :گره خورده اش گفتم يتوجه به ابروها یب

 !  نیشما با هم خوشبخت بود.  اون دوستت داشت  یول ـ

 يتو جمع؟ اگه بخوا يظاهرساز ؟یتو خال یِخوشحال هی ؟یکن یم یمعن یرو تو خوشحال یتو خوشبخت ـ

 ! خوشبخت بودم  ایدن يآدم ها ياز همه  شتریمن ب ،یحساب کن ينجوریا

 . شدم  رهیبهت بهش خ با

قبول ...  ازدواج و نداشته  یگفت آمادگ یم!  خواست تا بهم عادت کنه  یازم وقت م...   شهیهنوز باورم نم ـ

 ... من باهاش کنار اومدم  یول.  هش عادت نکرده بودم کردم چون خودم هم هنوز ب
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 : بلند گفت يدفعه با صدا هی

 ! کرد  یم ياون فقط داشت برام نقش باز یول ـ

 :گفتم نانیبا اطم.  سر شونه هاش گذاشتم  يهام رو دست

 یهمه م.  دوستت داره  دایدونستن ش یهمه م!  شد  یاگه دوستت نداشت نسبت به کارهات حساس نم ـ

 ... که حالش خوب بشه  يدونستن تو باعث شد

 :سردم و کنار زد و گفت يحرکت دست ها هی تو

 مگه نه؟ ؟يدیم يدلدار يبازم دار ـ

هم  زایچ یلی، بدون خ رهیبگ ادی دایقرار بود ش دیشا.   گمیرو م قتیمتننفرم ، فقط حق يمن از دلدار!  !  نه  ـ

به همه  ستنیشن و مجبور ن یم يمجبور به انجام کار یآدما گاه يریبگ ادی دیتو هم با.  کرد  یشه زندگ یم

 .  میریبگ ادی ایند نیرو تو ا زایچ یلیخ دیما با...  تو تن بدن  يخواسته ها

 : زد و گفت يپوزخند

 با دلِ آدما رو؟ يباز ؟یگرفت ادی یتو چ ـ

 : زدم و زمزمه کردم یتلخ لبخند

 ! ها ناراحت نشم  هیو کنا شیگرفتم از ن ادیمنم  ـ

 ایفراموششون کنم و .  ببرم  نیبد رو از ب يشد خاطره ها یکاش م.   دمیتختم دراز کش ياتاقم رفتم و رو به

و اون .  کارها رو نداشتم  نیکدوم از ا چیمن قدرت ه فیاما ح.  خوان ذهنم رو پر کنند پسشون بزنم  یم یوقت

 .  ارنیهجوم و قلبم رو به درد م به مغزم شهیها هم

*** 

بار  کی قهیبودم و هر دق ستادهیجا ا نیشد که ا یم یمیساعت و ن کی.  دستم انداختم  يبه ساعت تو ینگاه

و باز هم زنگ  دمیکش یقینفس عم.  شدم  رهیدستم خ يرز تو يبه گل ها.  آوردم  یزنگ در رو به صدا در م

 .  خونه شون رو زدم 

 . جا برو  نیبهت بگم از ا دیچند بار با ـ

 :بغض گفتم با

 . کنه  یبگم اشتباه م دیبا.  حرف بزنم  دایبا ش دیآرشام من با ـ

 .  يکرد یفکر م نیبه ا یمن و بدبختم کن يخونه  يایب تیکه با اون وضع نیقبل از ا دیبا ـ
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 :بزنه گفتم یکه آرشام حرف نیاقبل از .  دوباره زنگ رو زدم  یبا درموندگ!  » تلق«باز هم  و

 . کنم  یبگه م يبگو هر کار.  خوام جبران کنم  یبهش بگو م.  بگو اون موقع حالم بد بود  دایآرشام به ش ـ

 :اومد دایپر حرصِ ش يصورتم رو پاك کنم صدا يرو يخواستم اشک ها تا

 آره؟ ؟يهر کار ـ

 :با عجله گفتم نیهم يکنم برا یجواب داده احساس خوشحال دایکه ش نینداشتم تا به خاطر ا یوقت

 یاون ب...  منه  ریهمه اش تقص.  نداشت  يریتقص چیخورم آرشام ه یبه جون مامان و بابام قسم م دایش ـ

 .  گناهه 

 :تر از قبل گفت یعصبان

 ؟يهر کار دمیپرس ـ

 :گفتم دیلرز یکه به خاطر بغضم م ییصدا با

 .  گمیبه خدا راست م.  نم ک یم یبگ يهر کار ـ

خوام  ینم.  اسمت به گوشم نخوره  یحت گهیکن د يکار هی.   فتهیچشمم به چشمت ن گهیکن د يکار هی ـ

 .   يدار دایخاله به اسم ش هیفراموش کن .   نمتیبب گهید

رحمانه  یرو هضم کنم اما اون ب دایش يکردم حرف ها یم یبودم و سع رهیرو به روم خ واریزده به د بهت

 :داد یداشت ادامه م

کنم  یفراموش م یحت.   نیکنم تو با شوهرم ، تو اتاق خوابمون بود یفراموش م.  کنم  یمنم فراموشت م ـ

 ؟یتون یتمنّا؟ م یتون یم.  فقط دست از سرمون بردار .  ازت متنفرم 

 : لب زمزمه کردم ریز.  گل از دستم افتاد  دسته

 . تونم  یم ـ

تا چشمش .  تا گم بشم .  کردم عقب عقب رفتم تا از اون جا دور شم  یکلمه رو تکرار م نیطور که ا نیهم و

و حاال دزد  میهم بود زیهمه چ يروز هیمن و اون  ادین ادشیکه .  ازم متنفره  ادین ادشیکه .  به چشمم نخوره 

و » ازش متنفرم«که سرش داد زدم و گفتم  یشامهمون آر.  گناهه  یکه باورش بشه آرشام ب...   گهیهمد دیام

 . سر و ته بشنوه  یدروغ ب نیپوزخند قلبم رو به خاطر ا ياون نتونست صدا

 یاس ام اس هینه  یزنگ هینه .  درآوردم  فمیرو از تو ک میدر اتاقم ، گوش دنی، بعد از کوب دمیبه خونه رس یوقت

 .  آرش رو گرفتم  ي و بعد از پاك کردن اشک هام شماره دمیکش یآه...  
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 الو؟ ـ

 .  سالم آرش  ـ

 د؟ییبفرما.  سالم  ـ

 :ابروم رو باال فرستادم يتا هی

 ! حالت خوبه؟ تمنّام  ـ

 !  ؟یحال شما چطوره دختر استاد توکل.  ام  یعال ـ

 ؟یزن یحرف م يجور نیآرش چرا ا ـ

 :حرفم و قطع کرد تیعصبان با

 خواد؟ یدلت م يزنم؟ مگه چه جور یحرف م يجور نیچرا ا ـ

 . هم بغضم شکست  باز

 . گند زدم  شبیپر.   ستیآرش من حالم خوب ن ـ

 .  يرابطه گند زد نیبه ا یآره حساب ـ

 .  .  . منظور من  یول ـ

 که؟ ادیم ادتی.  اون شبته  يکه برام مهمه حرف ها يزیتمنّا تنها چ نیبب ـ

 .  .  . آرش  ـ

.  رفته  ادتیاون شب بهت گفتم اما انگار .  رو زبونت  اریاسم منو ن گهید  …رش و زهرمار آ.  آرش و کوفت  ـ

 .  میکات کن دیبا.  شناسم  یبه اسم تمنّا نم يدختر گهیمن د.   ياز چشمم افتاد گهید

 :مثل خودش با داد گفتم.  شدم  وونهیحرفش د نیا با

  … یعوض یتون ینم.   یکارو بکن نیا یتون ینم ـ

 تــــو؟!   ؟یخانم توکل رهیمن و بگ يخواد جلو یم یک ـ

 :دمیکش غیوار ج وانهید

   …خــــوام  ینمـــ  …خوام بــاز تنهــــا شم  ینمـــ.   یکارو بکنــــ نیا یتون ینمــــ  …آرش  ـ

در اتاق با .   شد یهدف باز و بسته م یفقط دهنم بود که ب.  ممتد، صدام قطع شد  يبوق ها يصدا دنیشن با

 :شدت باز شد

 ؟یکش یجور عربده م نیچته ا ـ
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 .  دمیعقب کش یرو کم خودم

 هـــان؟ ؟یزن یجور ضجه م نیکنه که به خاطرش ا یکار م یبرات چ ـ

 ... طاها  ـ

 ره؟یگ یخره؟ دستاتو م یم یبرات بستن ؟يبردت شهرباز یم ـ

 . به جواب سوال هاش نداشت  یانگار عالقه چندان.  خواستم دهن باز کنم حرفش رو ادامه داد  تا

که  یکن یها بهش التماس م نیبه خاطر ا يکنه؟ دار یبه خاطرت مست م ؟یپارت ادیذاره؟ م یباهات قرار م ـ

 ولت نکنه؟ آره تمنّا؟

 :کردم یکه فکرش رو م یاز اون شتریب.  شدم  یعصبان

که شما  يچـــرا؟ اون که داره کار ؟يکنم ناراحت شد یم ییمحبت، گدا بهیغر هیکه دارم از  نیاز ا ؟هیچ ـ

 ن؟یپس چرا ناراحت.  کنه  یکم م تتونیده، داره از بار مسئول یرو انجام م دیدر حقم بکن دیبا

 :مقابلم زانو زد.  طاها نمدار شد  يو چشم ها يهام جار اشک

 .  رمیگ یخودم دستت رو م ن؛یبب.  کنم  یمن جاشو برات پر م ـ

 :بغلم کرد.  دست سردمو گرفت  و

 يهرجا بخوا.  خرم  یبرات م يبخوا یهر چ.  برمت  یم يهر جا که بخوا.  کنم  یخودم بغلت م ن؛یبب ـ

 .  امیباهات م

 :خودش جدام کرد از

 که تنهات نذاره؟ یکن یبازم بهش التماس م ـ

و .  استفهام  ،یناراحت ت،یعصبان: زینگاهش مخلوط بود از سه تا چ.  اش نگاه کردم تو چشم ه هیچند ثان يبرا

 یم نییاش که تندتر از معمول باال و پا نهیسرم رو به س.  زمان نداشتم  کیمن تحمل هر سه تاشون رو در 

 . رفت چسبوندم 

 سمتش تمنّا؟ ير یبازم م ـ

بود که من داشتم تو  نیمهم ا.  جواب سوالش مهم نبود .  کردم  هیبلند گر يبا صدا یخجالت چیبار بدون ه نیا

 . کمک به سمتم دراز شده بود  يبرا یزدم و دست یباتالق دست و پا م
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بهش  دیمن چند تا قول بزرگ هم داده بودم که با.  کردم  یجبران م دیچند تا اشتباه بزرگ کرده بودم و با من

 . کردم  یعمل م

 .  آرشام رو مالقات نکنم  ای دایوقت ش چیتا هکردم  یم یسع دیبا

کنم البته به جز ابراز  فیرو براش تعر زیکار مجبور شدم همه چ نیا يکردم و برا یم نانیبه طاها اطم دیبا

 یالبته اگه ب.  داشتم  ياحساس بهتر يجور نیچون ا.  زده بودم  شیکه چند شب پ يعالقه آرشام و گند

 ! م شد یعذاب وجدانم م الیخ

 نمونیب يکه عالقه ا نیبا ا.  برام سخت بود  ییجورا کیبود که دور آرش رو خط بکشم که  نیهم ا شیآخر و

 .  داد وابسته شده بودم  یکه بهم م ییها تینبود اما من به حضور و اهم

من درس رو بهونه کردم و  انیشام ب يقراره برا دایمامان گفت که آرشام و ش یقول ها، وقت نیخاطر هم به

 . رفتم  نبیز شیپ

 ! خانم دهن لق مثل ترنّم هستم  هیخبر داره، من  زیاز همه چ نبیچون ز دیفکر کن دیشما اصال نبا و

 :با لبخند ظرف تخمه رو جلوم گذاشت و گفت نبیز

 واقعا طاها اون حرف ها رو زد؟ ـ

 :بلندش رو پشت گوشش فرستاد يمو.  ادم فقط سرم رو تکون د ش،یپ قهیچند دق یخاطر پر حرف به

 ه؟یچ متیخب حاال تصم ـ

بفهمه من  نبیخواست ز یفقط دلم نم!   ستمیمن دروغگو هم ن یه -همون آرشام خودمون( دیمطمئنم سع ـ

 . خواد سر به تنم باشه  ینم! ) همه بال سرِ استاد مورد عالقه اش آوردم  نیا

 :گرفت و گفت شگونیرو ن بازوم

 ماچتم بکنه؟ يخوا ینکنه م ـ

 :دمیرو عقب کش خودم

 . دستم  يوا ـ

 :توجه به حرفم گفت یب

 . خودت بود  یمنظور من زندگ یول ــ

 :کردم گفتم یکه داشتم با دندونم پوستش رو جدا م یتخمه تپل برداشتم و در حال هی

 ! کدوم قسمتش؟  قایدق ـ
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 ؟یتوبه کن يخوا یمدت نمهمه  نیبعد از ا.   ییرابطه ات با اون باال ـ

 .   ستین یحرفش از سر شوخ دمیصورت مطمئنش نگاه کردم و فهم به

 . توبه گرگ مرگه  ـ

 :اخم گفت با

  ؟یچ یعنی ـ

 :بشقابم انداختم و گفتم يتخمه رو با حرص تو پوست

نس آوردم فقط شا.  هاش بودم  يهمه گند کار کیشر.  دوست بودم  یمن چند ماه با اون پسره عوض یعنی ـ

 .  دینکش یکارم به خونه خال

 ! که خدا هوات رو داشته  یکن یاعتراف م يپس دار ـ

 :در همون حال گفتم.  کردم  دنیکه نشون بدم حرفش مسخره است شروع به خند نیا يبرا

 . جام  نیهوامو داره که االن ا.  آره  ـ

 .  .  . مرد زن دار و  هیچشم داشتن به .   يد یتاوان کارهات رو م يدار یگفت یتو که م ـ

 :گفتم تیاخم و عصبان با

 که بشه مــــرد زن دار؟ نیقبل از ا ؟یقبلش چ ـ

 :فشار داد یرو به گرم دستم

.   یبه خدا اعتماد کن دیفقط با.   يریگ یاش رو م جهیروز هم نت هی.   يکرد يتو فداکار یدون یخودت م ـ

 . کنه  تیهمراه يو بذار يریسراغش رو بگ

 :زدم يپوزخند

 . فعال که تا چهل روز محکومم به نجس بودن  ـ

 :بشه یبار نوبت اون بود که عصبان نیا

 ؟يمست کرد شبید ـ

 . شده  قیآرش با اون دختر خراب رف دمیفهم یوقت ختیاعصابم به هم ر ـ

 :بزرگ شده بود اشاره کرد یشکمم که در اثر استفاده از مشروب کم به

  د؟یفهم يزیطاها هم چ.   ياریسر خودت م ییچه بال يدار نیبب.  کارها به فکر خودت باش  نیعوض ا ـ
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بغض .  قولم زده بودم از خودم بدم اومد  ریکه باز هم ز نیاز ا.  از کل بحثمون ناراحتم کرد  شتریب سوالش

کنه که از کدوم قسمت از جمله اش ناراحت  یفکر م نیبود که حس کردم داره به ا يجور نبیچهره ز.  کردم 

 :پاش گذاشتم يسرم رو رو.  شدم 

 ... ارمیاگه نتونم طاقت ب.  رسه  یوقت سر نم چیموندم که ه يخسته شدم بس که منتظر معجزه ا نبیز ـ

 :رو نوازش کرد موهام

 .  یبه خدا توکل کن دیاش رو هم با هیبق.   یتا حاال که تونست.   وونهیبس کن د ـ

 .  کردم  یم هیگر نبیز شیپ دیبود که نبا نیکه بهش فکر کردم ا يزیچ نیآخر.  رو بلند کردم  سرم

 قدر سرکش شدم؟ نیبخشه؟ من که ا یمنو م ـ

 :من رو پاك کرد يکرد اما اشک ها یم هیکه خودش گر نیا با

 مطمئن باش تمنّا !  کنه که باورت نشه  یجور تو رو رامِ خودش م هی ـ

*** 

 .  .  شدند  یذهنم تکرار م يماهان و آرشام تو يصدا.  شده بودم  رهیتلفنم خ یبه گوش مردد

 »با دلِ آدما رو؟ يباز ؟یگرفت ادی یتو چ«  ـ

پس .  رو گذاشتن به عهده خودت  میندارند، خانواده تو هم که تصم یوصلت مشکل نیخانواده من با ا«  ـ

 »!   امیاصال باهاش کنار ب ای.  بتونم حلش کنم  دیشا!  .  .  .   ه؟یمشکل چ

 نیبه ا دیگرفتم؟ چرا نبا یدرس م دایش یاز زندگ دیچرا من نبا...  رو روشن کردم  میهام رو بستم و گوش چشم

 کرد؟ یزندگ شهیهم م زهایچ یلیکه بدون خ دمیرس یباور م

 : لب زمزمه کردم ریز.   دمیتخت دراز کش يرو

 ! بودن و نداشتنش؟  اینبودنش سخته  ـ

فکرش هم  یحت.  رفت، لبم رو گاز گرفتم  یم دایش ياون تصادف آرشام به جا يکه ممکن بود تو نیفکر ا با

 ! کرد  یام م وونهید

 !  بود  »یو دوست يدور«واقعا عشق من و آرشام همون  دیشا

 یقیشماره اش، نفس عم دنیبا د.  زنگ خورد  میبرد که گوش یساعت، کم کم داشت خوابم م کیاز  بعد

 . و جواب دادم  دمیکش

 الو؟ ـ
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 ! خوام باهات حرف بزنم  یم.  تمنّا تو رو خدا قطع نکن  ـ

 ماهان؟ ـ

 ! جانم؟  ـ

اون  دیشا خت،یر یم يجانم از زبونش دلم هر يکلمه  دنیهام و بستم و با خودم فکر کردم، کاش با شن چشم

 . قه دارم بهش عال یکنم کم الیتونستم خ یموقع م

 . تند برخورد کردم .  متأسفم  روزیبابت د ـ

 . راجع به کات کردنمون ...   ینباش متیسر تصم دوارمیفقط ام.  نداره  یاشکال ـ

 .  ستمین.  نه  ـ

 ! ذره شده  هیدلم برات  م؟یقرار بذار هی میتون یم!  خوبه  یلیخ یعنی.  خوبه  ـ

 :رو گاز گرفتم لبم

هر .   يبذار شیپا پ یتون یبعدش م.  ماه  کی یعنی.   يمدت بهم فرصت بد هیخوام  یم!  راستش هنوز نه  ـ

 میو تصم یخوب فکراتو بکن یتون یاون موقع م.  گم  یبهت م يشب خواستگار ،یهم که الزم باشه بدون یچ

 .   يریدرست بگ

 ! ماه قطع رابطه؟  کی یعنی ـ

 . دارم  ازیبهش ن دایکه االن شد هیزیتنها چ ـ

 : گه گفتم ینم يزیچ دمید یاز چند لحظه وقت بعد

 ! کنم  یخواهش م ـ

 ؟یچ يبپرسم برا تونمیم.  باشه  ـ

 .  ستیباشه، جواب من صد در صد مثبت ن ادتیفقط .  بهتره  یندون يزیماهان چ ـ

پتوم رو بغل .  گونه ام سر خوردند  ياشک رو يبعد از قطع تماس، قطره ها.   میهم حرف زد گهید قهیدق چند

 . کردم و سرم رو توش فرو کردم 

 نیدلم سنگ يبودنش برا نیو چقدر سرسنگ.   مینزده بود یحرف چیتا حاال به جز سالم اول صبح ه شبید از

 .  .  . شد  یتموم م

 

 نـهـــم فـــصـــل
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 اوضاعش چطوره؟ ـ

 : انداخت و گفت يولوژیبه برگه راد ینگاه دکتر

 ! خوب جوش خورده  یلیزود و خ یلیخ تیبعد از چهار هفته، شکستگ ـ

 : به من کرد و گفت ینگاه

 !  !  يدیبهش رس یلیحتما خ ـ

 :لبخند گفتم با

 . عمل کردم  نیکه شما گفت ییزهایفقط به چ ـ

 :رو به آرشام گفت دوباره

که بدنت از  فهیح.  .  .   يببر نیبا ورزش، اضافه وزنت رو از ب یزود پات هم خوب بشه و بتون یلیخ دوارمیام ـ

 .  .  .  فتهیفرم ب

 : رو دوباره داخل پاکت گذاشت و گفت يولوژیراد ي برگه

 .  داخل اتاق تا گچت رو باز کنم  يبر یتون یخب م یلیخ ـ

و  بیعج لیکه پر بود از وسا یکیکوچ یلیاتاق خ.  جام بلند شدم و به آرشام کمک کردم تا به اتاق بره  از

 !   بیغر

 .   ستادمیتخت نشست و من هم کنارش ا يرو آرشام

 ! استرس دارم  ـ

 : نگاه کردم و گفتم بهش

 . خوبه  زیدکتر که گفت همه چ ؟یچ يبرا ـ

 ؟یهنوز از دستم ناراحت ـ

 . سر جاش باشه  میکه بعد از سه روز ناراحت ستمین يا نهیاون قدر ک ـ

 ؟یزن یپس چرا باهام حرف نم ـ

 : کردم گفتم یکردم و نوازششون م یزده بودند، نگاه م رونیکه به سرانگشت هاش که از گچ ب یحال در

 .  يفرو بر تییتو الك تنها یانگار تو دوست داشت یول ـ

 : و با دست سالمش صورتم و به سمت خودش چرخوند و گفت دیرو عقب کش دستش
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 .  خوامش  ینم گهید.  بودم  من تمام عمرم تنها ـ

چشم هام متوقف  يچند لحظه نگاهش تو صورتم به گردش در اومد و آخر سر رو.  شدم  رهیچشم هاش خ تو

 .  شد 

 ؟يوقت تنهام نذار چیه يد یتمنّا قول م ـ

دوباره تو چشم هاش  یانداختم و وقت نییسرم رو پا يلحظه ا يبرا.  نگاهش دلم و به لرزه انداخت  التماس

 : نگاه کردم گفتم

 .  برات انجام بدم  ادیاز دستم بر م يدم هر کار یقول م ـ

بازوش رو فشار دادم و  یبعد کم هیچند ثان!   میمثل دو تا مجسمه بود قایچند لحظه من و آرشام دق يبرا خب

 :با خنده گفتم

 ؟يانجام بد یتون یرو م يامروز چه کار یاگه گفت ـ

 : تر شد ظینگاه گنگش خنده ام غل دنیبا د.  ابروش رو باال فرستاد  يتا هی

 ! چند هفته  نیا یبه تالف ،یدستت رو بخارون یحساب یتون یم ـ

 : گفت دیخند یکه م یحال در

 !  یگفت يآ ـ

.  زد و روشنش کرد  زیدستگاه رو به پر هی میبه محض اومدنش س.  که دکتر وارد اتاق شد  میدیخند یم میداشت

ثابت موند و  زشیت ي غهیت يام رو رهینگاه خ.  کرد نگاه کردم  یسر و صدا م یبا ترس به دستگاه که حساب

 يکرد به رو یم یسع یبهتر نبود ول منحال و روزش از .  به آرشام انداختم  ینگاه.   دیخنده رو لبم ماس

 !  !  ارهیخودش ن

 : گفت دیخند یکه م یخت و در حالبه چهره امون اندا ینگاه دکتر

 ن؟یدیترس ه؟یچ ـ

 : زبونم لبم و تر کردم و گفتم با

 ! وقت دستش و نبره  هی ـ

 !  ! است  هیبخ هیخرجش فقط  ـ

 .  .  . آخه  یول ـ

 : گفت دیکش یآرشام م يبازو يدستگاه رو رو ي غهیکه ت یجلو اومد و در حال دکتر
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!  احساس سوزش کنه  کمیداغ بشه و  یکم دیفقط شا.  رسونه  ینم یبیاصال به پوست آس!  کردم  یشوخ ـ

 . نگاه کن 

شده و هر لحظه منتظر  رهیگشاد شده به بازوش خ يدادم و با چشم ها یکه دست آرشام رو محکم فشار م من

 : قطع شدنش بودم، با تعجب بهش گفتم

 ! کنه؟  یدرد نم ـ

  :راحت شده بود گفت الشیهم که انگار خ اون

 ! نه  ـ

 : گفت دکتر

 !  میکن یخب؛ پس شروع م یلیخ ـ

 .  گچ دستش گذاشت  يدستگاه رو رو غهیت و

دکتر .  افتاد  نیزم يگچ از دور دست آرشام جدا شد و رو قهیدق کیتو کمتر از .  اوج گرفت  یصدا کم و

 : دستگاه رو خاموش کرد و گفت

 . درد نداشت؟ خب حاال آروم دست رو مشت کن  يدید ـ

بعد از .  ترسه، دستش و گرفت و آروم انگشت هاش و مشت کرد  یم ییجورا هیتونه و  یآرشام نم دید یوقت

 : در همون حال رو به من گفت.  آوردن ساعدش کرد  نییکار و کرد، شروع به باال و پا نیکه چند بار ا نیا

که  گهیالبته تا چند هفته د.   ادیدر ب یکار رو براش انجام بده تا دستش از حالت خشک نیچند نوبت ا يروز ـ

 .  شه  یکامال دستش خوب م گهینوبت باز کردن گچِ پاشه، د

 : و رو به آرشام گفت دیچرخ دوباره

 . تا بتونه عادت کنه  ار،یبه دستت فشار ن یلیچند روز خ نیفقط فعال تو ا ـ

 : داد و گفتسرش و تکون  آرشام

 . دکتر  يحتما آقا ـ

 : زد گفت یلبخند م تیکه از سر رضا یدرحال دکتر

 .  يبر یتون یم ـ

 : رو به دکتر گفتم.  برداشتم  نیزم يشدم و گچ دستش و از رو خم

 ! نگه اش دارم  يادگاریخوام  یم ـ
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 .   میاومد رونیدکتر ب یاز مطب خصوص یدو با خوشحال هر

 یمامان حساب.  به خونه، به مامان زنگ زدم و خبر باز کردن گچ دست آرشام رو دادم  دنیمحض رس به

بنا به خواسته آرشام به ترنّم هم زنگ زدم .  زود خوب بشه  یلیخوشحال شد و دعا کرد که مشکل پاش هم خ

خوشحال شد و  یحسابخبرم  دنیترنّم هم بعد از شن.   ارهیجا ب نیرو به ا حانهیو ازش خواستم که بعد از ظهر ر

 . رسونه  یگفت تا ساعت چهار خودش رو م

 

 . تخت نشستم و شروع به ورزش دادن دستش کردم  يرو.  رو به دست آرشام دادم  ریش وانیل

 : اعتراض گفت با

 !  يکرد نشییاز صبح صد دفعه باال و پا.   چارهیدست ب نیبابا رحم کن به ا ـ

 ! خوام زود خوب بشه؟  یبده م ـ

 ! خوبه  یلیاگه دوباره نشکنه خ یگرفت شیکه تو پ يروند نیبا ا ـ

 ! آرشام  ـ

 : گذاشت و گفت یپاتخت يرو رو وانشیل

 گم؟ یمگه دروغ م ـ

 : گفتم یناراحت با

 . بکن  يدوست دار ياصال به من چه خودت هر کار ـ

و من و به سمت خودش  دیاز بازوم چسب دیخند یکه م یدر حال.  به نشونه قهر، پشتم رو بهش کردم  و

 . برگردوند 

 . خوره  یچه زود بهش بر م!  خب حاال  یلیخ ـ

 : و گفتم دمیتخت دراز کش يرو

 .  رمیم یم یدارم از خستگ ـ

 : کرد دستش رو مشت کنه گفت یم یکه سع یحال در

 .  خب بخواب  ـ

 : هام و بستم و گفتم چشم

 . کن  دارمیترنّم اومد ب یفقط وقت ـ
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 . باشه  ـ

 . کردم به خواب رفتم  یکه فکرش و م يزیهام و بستم و زودتر از چ چشم

 

 

 تمنّا جان؟.  .  .  تمنّا؟  ـ

 : و تو بالشت فرو کردم و گفتم سرم

 . بذار بخوابم  ـ

 . فکر کنم ترنّم باشه .  زنند  یدارن زنگ درو م ـ

 : گفتم دمیمال یکه چشم هام و م یدر حال.  نشستم  سرجام

 ! تازه خوابم برده بود  ـ

 : و گفت دیو کش لپم

 !  يدیشه که خواب یم یمیدو ساعت و ن ـ

 : گفتم تیمشت به دستش زدم و با عصبان با

 .  يلپم و کند ـ

 . رو زدم  فنیرفتم و دکمه آ ییرایاومدم و تلوتلوخوران به پذ نییتخت پا از

 . به آشپزخونه رفتم و به صورتم آب زدم  ییرایاز باز کردن درِ پذ بعد

 ! سالم  ـ

 : و گفتم دمیسمت ترنّم چرخ به

 . سالم  ـ

 : و گفت دیرو عقب کش حانهیر.  به سمتش حمله کردم  بایتقر حانهیر دنید با

 ! منم دلم برات تنگ شده بود .  استقبال گرم  نیممنون از ا ـ

 ! م روز خونتون بود يخوبه پر.  اَه لوس نشو  ـ

شده بود بغلم داد و  شهیتر از هم یبود خواستن دهیکه پوش یرو که با دندون تازه اش و اون لباس صورت حانهیر

 : گفت

 ! واقــــعا؟  ـ
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 : گفتم دمیرو بوس بچه

 ش؟یاوردیکجاست؟ ن یپس هست ـ

برش  دیبه زور با ششیره پ یداره که هر بار بچه م یخانم چ نیدونم ا یمن نم.  رفته خونه مادرشوهر  ـ

 !  میگردون

 : و گفتم دمیخند

 ؟یکن یم يبه مادرشوهرت هم حسود ـ

 : رو گرفت و آروم گفت بازوم

 ! رو ببر بده به آرشام که خبر دست اول دارم برات  حانهیر.   الیخ یاون و ب ـ

 : گفت یترنّم بعد از سالم و احوال پرس.   میهم به اتاق آرشام رفت با

 !  !   میهم دو کلوم با هم اختالت کن کهیکوچ یتر خلوت کنن من و آبجتا پدر و دخ ـ

 .  رفت  رونیاز اتاق ب دیکش یکه من رو دنبال خودش م یدر حال و

 : تختم نشست و گفت يرو

 !  !  دهیکش يخاله معصومه چه نقشه ا یاگه بدون ـ

 : نشستم و گفتم کنارش

 ؟يچه نقشه ا ـ

 : آروم تر از قبل گفت یدر بسته اتاق نگاه کرد و کم به

 ! در مورده آرشامه .   یحدس بزن یعمرا اگه بتون ـ

 !  ده؟یآرشام نقشه کش يخاله برا ـ

 : تو سرم و گفت زد

 ! آروم تر  کمی!   ؟یزن یچه خبرته داد م ـ

 : گفتم یکالفگ با

 !  گهیبگو د.  اوووف  ـ

راجع به آرشام و اوضاعش سوال کرده که مامان بهش گفته  کمیاولش .  مان که زنگ زده به ما نیمثل ا ـ

 .  دایالبته بعد از چهل ش!  باال بزنه  نیخواد براش آست یخاله هم گفته م.  پرستار گرفته 

 : تعجب گفتم با
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 ؟یچ یعنی ـ

 .  .  . دخترِ خاله مهدخت  ـ

 وشا؟ین ـ

زن مرده که دو سه تا  يمردها ایسن باالن  یلیخ ای ان،یکه براش م ییبعد از طالقش خواستگارها.  .  .  آره  ـ

 !  هیخوب یلیخ ي نهیخب آرشام گز.  بچه دارن 

 زن مطلقه ازدواج کنه؟ هیبا  دیآخه چرا آرشام با ـ

حاضر باشه زنِ  يدختر مجرد چیبعدش هم فکر نکنم ه.  مراقبت کنه  حانهیتونه از ر یچون خودش نم ـ

هنوز نظرت راجع به ازدواج  نمیبب!  که مثل تو خُل باشه  نیمگه ا.  شش ماهه داره  يبچه  هیبشه که  يمرد

 ! به آرشام  متیبنداز میبتون دیعوض نشده؟ شا

 . ندارم  یترنّم اصال حوصله شوخ ـ

 : جاش بلند شد و گفت از

 کنه؟ یبه نظرت آرشام قبول م یول ـ

 :هامو باال انداختم شونه

 . خودشه  یندگز!  دونم  ینم ـ

 .  ادیبر ب حانهیتونه از پس ر یخودش نم.   رهیزن بگ دیباالخره با.   گهید یکیهم نه  وشایحاال ن ـ

 : دست هام گرفتم و گفتم نیو ب سرم

 .  زهیر یافتم، اعصابم بهم م یم دایش ادیحرف ها همش  نیبا ا.  شو  الیخ یتو رو خدا ب ـ

 .  .  .  ستیمثل قبل ن گهید.  البته االن بهتر شده .   هیمامان که کارش شده بود گر ـ

 . ماجران  نیا یو آرشام قربان حانهیفقط ر م،یکن یهممون عادت م ـ

 : اتاق رو باز کرد و گفت در

 ! موضوع با مامان حرف نزن  نیفقط راجع به ا.  ندارم بگم  یچیه ـ

 : زدم و گفتم یتلخ لبخند

 مامان تا حاال تو نشناخته؟ یکن یفکر م!  بکشن  دیبا گرانیدتو رو  یجور دهن لقّ شهیهم ـ

 ! بود مثال  يسرّ.  کنه  یفرق م یلیخ یکی نیآخه ا ـ

 : و تکون دادم و گفتم سرم
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 . راحت  التیخ ـ

 : ترنّم رو به آرشام گفت.   میجام بلند شدم و همراه با هم به اتاق آرشام رفت از

 . رم  یم گهیخب من د یلیخ ـ

 :آرشام از تعجب باال رفت يابرو

 ؟يزود نیبه ا ـ

 . برم اونجا  دیبا.   میشام خونه مادرشوهرم دعوت.  آره  ـ

 : آرشام گفتم ياشاره ابرو با

 . جا بمونه  نیا حانهیر يخوا یم ـ

 : بهم نگاه کرد و گفت ترنّم

 . برمش  ینه، م ـ

 ! کنه؟  ینم تتیاذ ـ

 ! چقدر بچه دوست دارم  یدون یتو که م.   شمهیپ گهید يته فوقش دو سه هف ؟یتینه بابا، چه اذ ـ

 : توجه به حضور آرشام ادامه داد یب

 ! تو رو بغل کنم  يبرسه که بچه  يچقدر دوست دارم روز یدون ینم يوا ـ

 : اعتراض گفتم با

 ! ترنّم  ـ

 ! ترنّم و کوفت  ـ

 : و گفت دیسمت آرشام چرخ به

فکر کرده مامانم .  گه اصال قصد ازدواج نداره  یبه ما هم م.  ذاره روش  یم بیع هی ادیم يهر خواستگار ـ

 . بندازه  یکه ترش کارهیب

 :با خنده گفت آرشام

 . خاصه  سیک هیمنتظر  دیخوب شا ـ

 : ترنّم تو وجودم تلنبار شده بود گفتم یقبل يکه به خاطر حرف ها یتیعصبان با

 !  هیجواب من منف ادیستگار هم بصدتا خوا.   ستمین یمنتظر کس.   رینخ ـ

 : ترنّم نگاه کردم و گفتم به
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 تو رو که تنگ نکردم، کردم؟ يجا ـ

 : کرد گفت یرو بغل م حانهیکه ر یحال در

 !  به من چه؟ .  اصال شوهر نکن .  باشه بابا  ـ

 : به آرشام نگاه کرد و گفت بازم

فعال .   میبند و بساط رو دار نیهم ادیهر وقت اسم شوهر م.  اخالق گندش  نیبه ا میعادت کرد گهید ـ

 . خداحافظ 

 . خدانگهدار  ـ

 یخال يبا رفتنش، به اتاق خودم رفتم و برا.  کردم  شیهمراه ییرایاومدم و تا در پذ رونیسرش از اتاق ب پشت

مطالعه گذاشته بودمش قرار  زیم يکه رو يا نهیقفلش کردم و مقابل آ.  کردن حرصم، در رو محکم بستم 

تو .  کردند  ختنیاشک هام شروع به ر رهباالخ.  که پلک بزنم  نیبدون ا.  شدم  رهیخودم خ ریبه تصو.  گرفتم 

 : زدم بیذهنم به خودم نه

 ؟یچته دختر؟ مگه قرار نبود به نبودنش عادت کن ـ

 : لب زمزمه کردم ریو تکون دادم و ز سرم

 .  .  .  امیکنار ب گهینفر د هیدنش کنار تونم با بو ینم ـ

 .  يکارو کرد نیچند سال ا یول ـ

 . اون موقع مجبور بودم  ـ

 ؟یستیاالن ن ـ

پشت  واریولو شدم و به د نیزم يرو.  دل کندم  سمیخ يچشم ها ریاز تصو.  هم فشار دادم  يهام و رو دندون

 .  .  . دادم  هیسرم تک

 .  .  . که توش قبول شده بود  یبه دانشگاه لعنت

 ! به خونه امون که سه طبقه بود  لعنت

 .  .  .  دیشدم و دلم لرز رهیخ اهشیس يکه تو چشم ها يبه اون لحظه ا لعنت

 .  .  . به خودم که دل بستم و نتونستم دل بکنم  لعنت

 .  .  . به خودم  لعنت

 .  .  . خودم  به
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 . به در اتاقم خورد  ییها ضربه

 شده؟ يزیتمنّا جان چ ـ

 : گفتم تیبا عصبان.   دیدلم لرز "جان"پسوند  دنیشن با

 . تنهام بذار  ـ

 ؟یدرو باز کن يایشه ب یم ـ

 ! نــــه  ـ

 دفعه چت شد؟ هیآخه  ـ

 . حوصله اتو ندارم .  دست از سرم بردار  ـ

 . نداشتم  يباور کن منظور ؟ياز حرف من ناراحت شد ـ

 : بلندتر از قبل گفتم رمیشکستن بغضم و بگ يداشتم جلو یکه سع یحال در

 .  .  .   ادیاز همتون بدم م.   ادیازتون بدم م ؟یکن یچرا ولم نم ـ

 : گفت یطوالن بایمکث تقر هیاز  بعد

 .  .  .  خوام؛ اگر هم که نه  یاگه به خاطر حرف منه معذرت م ـ

 .  زانوهام گذاشتم  يدهنده رفتنش بود، سرم و رو تق تق عصاش که نشون يصدا دنیلحظه بعد با شن چند

 »!  هیخوب یلیخ ي نهیآرشام گز«  ـ

 يحاضر باشه زنِ مرد يدختر مجرد چیبعدش هم فکر نکنم ه.  مراقبت کنه  حانهیتونه از ر یخودش نم«  ـ

 ».  شش ماهه داره بشه  يبچه  هیبشه که 

به .  رفتم  ییدر و باز کردم و به سمت اتاق رو به رو.  از جام بلند شدم .  افکارم رو پس زدم  تیعصبان با

 دهیانگار که چند سال ند!  !  دلم براش تنگ شده بود ...  شده بود نگاه کردم  رهیصورتش که با تعجب بهم خ

 . کرد  یبزرگ و بزرگتر م بغضم رو مترنّ يکه حرف ها یچند قدم به جلو برداشتم، در حال...  بودمش 

 » دایالبته بعد از چهل ش!  باال بزنه  نیخواد براش آست یگفته م«  ـ

 تمنّا  ـ

صدام کنه؟  که  يجور نیبار ا هیکه منتظر بودم فقط  یبه آدم»   جانم؟ « گفتم  یم دیبا.   دندیهام لرز لب

 شد؟  یوقت سهم دلم نم چیکه ه یدلم و بلرزونه؟ به آدم
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گردنش مونده بود  يکمرنگ دندونم که رو یلینگاهم به رد خ یوقت.  تخت نشستم  يلبه ... و رفتم جل بازم

 .  تخت گرفت  یاش و از پشت هیتک.  قلبم و مچاله کرد  یافتاد حس کردم کس

 . نداشتم  يباور کن منظور ـ

از هم باز شده اش، خودم و تو آغوشش  يدست ها دنیبا د.  گونه ام سر خورد  ياشک رو يقطره  نیاول

که  ییاما از فکر روزها!   گرفت  یدلم آروم م!  شد  یراحت م المیخ ک،یبهشت کوچ نیتو ا دیبا.  انداختم 

پا تو  گهینفر د هی نمیتونستم باز هم بب یمن چطور م...  حالِ دلم بدتر شد ...  نداشتمش تنم به لرزه افتاد  گهید

 اره و دم نزنم؟ذ یآرشام م یزندگ

 : کرد گفت یکه موهام و نوازش م یهق هقم، در حال يبلند شدن صدا با

 ؟یکن یم هیآخه چرا گر.  .  .  آروم باش دختر  ـ

 : چنگ زدم و گفتم شیمشک رهنیپ به

 .  نپرس  یچیه.  .  .   یه ـ

 : تر بغلم کرد و گفت محکم

 .  .  .  باشه .  .  .  باشه  ـ

 

سنگ قبر که به خاطر  يدستم رو رو.  و مشغول شستنش شدم  ختمیسنگ قبر ر يرو رو يبطر يتو آب

رو  ییلب حرف ها ریکرد و ز یدستش رو پرپر م يرز تو يآرشام گل ها.   دمیزده بود کش خیهوا  يسرد

به خاطره ها  مو باز هم تما.  ثابت موند  دایاسم ش ينگاهم رو.  شدم  یکرد که متوجه شون نم یزمزمه م

 .  .  . ذهنم هجوم آوردند 

 *** 

که باز هم به راهش ادامه  نهیاما مهم ا.   ارهیکم م ییجاها کیو با اراده باشه  ينظرم آدم هر چقدر هم قو به

 .  بده 

سه ماهه که .  ظاهر نشدم  دایش يبار هم جلو کی یسه ماهه که حت.  گذره  یم يماهه از اون خرابکار سه

نماز  ونیدر م یکیسه ماهه که .  زنم  یرو پس م دندیچرخ یکه دور و بر آرش م يفکارمست نکردم و ا گهید

 ! سه ماهه که مثال آدم شدم .  .  .  خونم  یهامو م
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تونستم مثل قبل برم زنگ خونشون رو  ینم گهیمن د.  اوقات تنگ بشه  یکه دلم گاه دیبهم حق بد دیبا یول

 !   حانهیپناهم پناه بردم؛ ر نیبه آخر نیهم يو برا.  » !  یسالم من اومدم مهمون«بزنم و بگم 

 گهینبودم، و د شیالبته من آدم سه ماه پ.  کرد  یمن رو آروم م نیبه آرشام بود و ا هیحد شب یاون ب يها چشم

ود رو ناب هیخودم و بق یزندگ میفکر یو ب یکه داشتم با خودخواه دمیچون فهم.  نگاهم به آرشام مثل قبل نبود 

رو  یبگم سوال دیبا یول» !  ؟یگند بزن یتون یهم م نیاز ا شتریمگه ب« نیگ یم نیدونم دار یم.  کردم  یم

!  دارم  ییباال تیظرف يکه تو خرابکار نیباش دهیفهم دیبا نمیاما ا.  دونم  یکه خودم هم جوابش رو نم نیدیپرس

کرد و هم به خاطر  یهم خوشحالم م نیعهدم مونده بودم و ا يبود که من سه ماه رو نیبه هرحال مهم ا

 .  .  . م ناراحت  یدلتنگ

 نیمنظورش از همه من و طاها و همچن دمیو من فهم!  کردند  رییکنه همه تغ یگفت احساس م یم مامان

رو هم  نیدر ادامه حرفش گفت ا یوقت یول.  دونم چطور اما اون حسش کرده بود  ینم.  بود  دایآرشام و ش

ذارم به  یاون لحظه ام رو م حالوصف .  .  .  اممم .  .  .  .  برگشته  دایش یکنه که دوباره افسردگ یحس م

 . خودتون  يعهده 

 :رو بغلم گذاشت حانهیر مامان

 . برن مسافرت  يقراره سه چهار روز ـ

 برن؟ یرو نم حانهیر ـ

 میباش حانهیچند روز مراقب ر نیتو ا میتون یمنم گفتم م.  داره  هیروح رییبه تغ ازین دایگفت ش یآرشام م.  نه  ـ

 . 

 :و از جاش بلند شد دیکش یآه

 ؟یمواظبش باش یتون یم.   دیرم خر یسر م هیمن  ـ

 :سرم رو تکون دادم و گفتم یحواس پرت با

 . باشه برو  ـ

همه اش دوست .  قرار نداشت  دلم آروم و.  خوابوندمش  یکردم و با هزار بدبخت يباز حانهیبا ر یکم من

 . مسئله رو بزرگ کرده  نیا شیو بفهمم مامان فقط به خاطر نگران فتهیب یاتفاق هیداشتم 

*** 
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که بخوام حرص بخوردم تماس رو قطع کردم  نیقبل از ا.  زنگ خورد  میخوابش برده بود که گوش حانهیر تازه

مامان به سمتم اومد و .  گرفت  شیرو در پ ششیشد و روال دو ساعت پ داریب حانهیر.  شده بود  رید یول.  

 :بغلش کرد

 کنه؟ یم هیقدر گر نیامروز چش شده ا نیا ـ

 :اخم به شماره ناشناس نگاه کردم و گفتم با

 . دونم  ینم ـ

و با  دمیکشسبز  يدکمه  يراهرو دستم رو رو يتو.  رفتم  رونیبا عجله از خونه ب.  زنگ خورد  میگوش دوباره

 :که هنوز رو صورتم بود گفتم یهمون اخم

 الو؟ ـ

 الو؟ تمنّا خانم؟ ـ

 :تعجب گفتم با

 . بفرمایید . خودم هستم  ـ

 . از بیمارستان تماس مى گیرم  ـ

 :از پله ها نشستم و گفتم یکی ياومد تو دهنم، رو قلبم

 بیمارستان؟ ـ

 فروزنده مى شناسید؟ دایبه اسم ش یشما خانم.  بله  ـ

 :آب دهنم رو قورت دادم و بعد از یه مکث کوتاه گفتم.  لحظه مغزم قفل کرد  یه

 . آره  ـ

( .  .  . ) اگه امکانش هست خودتون رو به بیمارستان .  متاسفانه ایشون و شوهرشون تصادف بدى کردند  ـ

 . برسونید 

 یـ ک. داد یکرد تکون م یم هیرو که هنوز گر حانهیاشت رد.  مامان وارد راهرو شد .   دیچسب نیبه زم پاهام

 بود؟

تونستم از پله ها باال  یکه م یجواب گذاشتم و با تمام سرعت یسوال مامان رو ب.  گرفتم  حانهیرو از ر نگاهم

 یخال فمیک يدراورم داشتم تو يکشو يپول تو یهرچ.  بستم  ونیدر م یکیمانتوم رو  يدکمه ها.  رفتم 
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 نیماش چیسوئ.  رفتم  رونیاز اتاق ب لهپولمه با عج فیک يتو میکه مطمئن شدم کارت بانک نیبعد از ا.  کردم 

 .  بود برداشتم  زونیکنار در آو يدیرو که به جا کل

 : بار لحن مامان نگران بود نیا.  رفتم  نییپله ها پا از

 شده؟ یتمنّا چ ـ

 رونیبه سوال مامان نداشت ب یکه چندان ربط یرو باز کردم و کلمات دهنم.  بدم  یچه جواب دیدونستم با ینم

 :فرستادم یم

 . گم بهت زنگ بزنه  یبه طاها م ـ

 

 .  .  . اما  دهیند يا يجد بیآس.   ومدهیهنوز به هوش ن یعیشف يآقا ـ

 :ترس گفتم با

 چطوره؟ اون خوبه؟ دایحال ش ـ

 :مسن بود سرش رو به نشونه تأسف تکون داد و گفت بایتقر يکه مرد دکتر

 .  .  .  دیشا یول.  گم  یرو م نیمتأسفم که ا.  .  .   شونیا ـ

 . دست بردم و به گلوم چنگ زدم .  کردم  بغض

 زنده اس؟ ـ

 .  .  .  یبله ول ـ

 :گفتم شدم و رهیدکتر خ يپر اشکم به چشم ها يبا چشم ها.  تو دلم روشن شد  يدیام يسو کور

 نمش؟یتونم بب یم ـ

 .  ندیدارند که شما رو بب يادیاصرار ز یندارند ول يچندان مساعد طیکه شرا نیبا ا ـ

 دایمهم بود که ش نیلحظه فقط ا نیتو ا.   هیمساعد چ طیمهم نبود منظورش از شرا.  سر دکتر راه افتادم  پشت

 .   نهیخواست من رو بب یکه م نیمهم تر از اون ا یو حت.  .  .   دیکش یزنده بود، نفس م

خواستم به اون همه  ینم.   دهیتخت دراز کش يکه رو دمید یرو م دایاز اون اتاق فقط ش.  اتاق شدم  وارد

 دنیرو احاطه کرده بودند توجه کنم اما با د دایبودم و حاال ش دهیها د لمیکه فقط تو ف یبیو غر بیعج لیوسا

خواستم به  یم.   ستادمیسرش ا يالبا.  کرد  ریورتش، نفس تو گلوم گص يرو قیعم يها و زخم ها يکبود

  ؟یخوب فکر کنم اما به چ يها زیچ
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 ؟يباالخره اومد ـ

 . . . صداش  يبرا.  نگاهش تنگ شده بود  يچقدر دلم برا.  باز شدن چشم هاش بغض کردم  با

 سرت اومده؟ ییچه بال ـ

 دایآرشام، ش شیرفتم پ یکردم، اگه نم یاگه اون شب مست نم.  اتفاق بودم  نیمن باعث ا.  خم شدم  یکم

 :باز هم چشم هام پر از اشک شد.  کنه  دایپ ازیشد که به مسافرت ن یحالش بد نم

 ؟يچه جور.   ارمیبال رو سر خودمون ب نیتونستم ا يمن چه جور ـ

 :دستم رو گرفت دایش

با شما بد تا . . .  سه ماه از دست دادمش  نیمن ا.   يرو از دست بد یفرصت دیگفتن دوست دارم نبا يواسه  ـ

 . کردم 

 :گفتم تیبا عصبان.  کرد  یهم مثل من داشت به اون شب فکر م دایش پس

 .  .  .  . احمقِ  هیمن .   یتو حق داشت ـ

 مگه نه؟ ؛يدوستش دار ـ

 !  دایش ـ

 .  دمیخواب محسن رو د شبید ـ

 :شد يهام جار اشک

 ؟يدار يحرفات چه منظور نیاز ا.  بس کن  ـ

 .  .  . توهم زده باشم اما اگه زنده نموندم  دیشا ـ

 . خوام بشنوم  ینم. . .  خفه شو  ـ

با فکر به واژه فرشته اعصبابم به هم .  فرشته ها بشه  هیشد شب یکه باعث م ییاز همون خنده ها.   دیخند

 .  ختیر

تونم آرشام رو  یم. . .  اما اگه نموندم .  مثل قبل  میش یم.  گه زنده موندم ا میکن یرو فراموش م یهمه چ ـ

 بسپرم دستت؟

 ؟یزن یراجع بهش حرف م يجور نیمگه بچه اس که ا ـ

 .  تنها بود ، با من تنها تر شد . . .  تنهاست  ـ

 :دیصورتم کش يرو باال آورد و انگشت هاش رو رو دستش
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 . . . بشه  سیوقت نذار چشم هاش خ چیه ـ

 .  یحرفو بزن نیا دی، نبا دایاون دوستت داره ش ـ

 . هاشو بست  چشم

 .  میبا هم بود حانیما فقط به خاطر ر ـ

از آرامش پر  شیصداش که تا چند لحظه پ.  تونستم از نگاهش بخونم  یهاشو که باز کرد اضطراب رو م چشم

 :دیلرز یبود حاال به خاطر بغض م

 .  نمینتونستم بزرگ شدنش رو بب.  هاش و بلند کنم تمنّا نتونستم مو ـ

انگشت اشاره ام رو به سمتش دراز .   دمیبه سمتش چرخ.  از تخت دور شدم  تیرو ول کردم و با عصبان دستش

 :کردم

 ؟یکن یم يباز يهند لمیف يدار يفکر کرد ؟یفهم یم.   حانهیبه خاطر ر.   يایم رونیتو زنده ب ـ

 .  دیباز بغضم ترک و

نذار درد .  .  .  خانم بشه .  که بزرگ بشه  یفقط نذار کفش پاشنه بلند بپوشه تا وقت ؟یکن یموهاشو بلند م ـ

 . بکشه  يمادر یب

 ! بس کن  ـ

 . زد  یاش کبود شده بود اما هنوز داشت حرف م چهره

 . ترسم  یتمنّا بغلم کن؛ م ـ

حرف ها به دوش بکشم  نیبار ا ییتونستم به تنها یمن نم.  جا بود  نیکاش آرشام ا.  ترس به سمتش رفتم  با

که هر لحظه در باز  نهیدونستم آرزوش ا یم.  حس کنم  دایآرشام رو تو نگاه ش یخال يتونستم جا یم یول.  

 .  ام بلند شد  هیگر ياصد اریاخت یب.  دست هاشو دورم حلقه کرد .  تو  ادیبشه و آرشام ب

 . . .  کهیکوچ یلیخ هنوز حانمیر ـ

 . تو رو به روح محسن تمومش کن  ـ

 . بازوم چنگ زد  به

 . . . که تو رو دوست داشت به خاطرِ  نیآرشام هم با ا.  کرد که زن آرشام بشم  میراض يطور نیزنعمو هم ا ـ

به سمت ما کرد  ینگاه یجیبا گ.  شده وارد اتاق شد  یچیآرشام با سر باند پ.  جدا شدم  دایباز شدن در، از ش با

بود که  نیاون قدر جو سنگ.  عقب رفتم  یحرف چیه یمن ب.  نا متعادل به سمت تخت اومد  ییو با قدم ها
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گچ گرفته شده آرشام شک زده  يو پا تدس دنیاز د نیبا ا.  پرستار ساکت شد و دست از اعتراض برداشت 

 . رو آروم کنه  دایونه قلب شت یدونستم حضورش چقدر م یبودم اما خوشحال شدم چون م

 حالت خوبه؟. . .   دایش ـ

 :گفت يانداخت و با لحن زار دایش يبه سرتاپا ینگاه

 کار کردم؟ یکار کردم با تو؟ چ یمن چ ـ

 :شونه اش گذاشت يو رو دیکش رونیاز دست هاش رو از دست آرشام ب یکی دایش

 . من خوبم  ـ

 . من مقصرم .   ینتبه اون سفر لع میمن گفتم بر.   یستین ـ

 کنه آرشام؟ یدستت درد نم ـ

رو  دایسمت راست ش یکردم هر لحظه امکان داره آرشام تعادلش رو از دست بده، صندل یکه حس م من

 یکاف يمن به اندازه .  اومدم و اجازه دادم تا با هم خلوت کنند  رونیاز اتاق ب.  برداشتم و کنارش گذاشتم 

تو ذهنم  دایش يحرف ها.   ستمنش نیزم يتوجه به اطراف رو یدر رو بستم و ب.  شده بودم  شونیمزاحم زندگ

 .   دیچرخ یم

 :کردم هیزانوم گذاشتم و شروع به گر يسرم رو رو.  امتحان رو نداشتم  نیطاقت ا من

 .  . .  دم جبران کنم  یقول م.  فرصت بده  هیفقط بهم .  .  .  خوام  یآرشام رو نم گهیخدا د ـ

قول .  قول دادم نمازم رو سر وقت بخونم .  قول دادم تکرارشون نکنم .  ذهنم آوردم  يبدم رو تو يکارها تمام

 دایکه مطمئن بشم ش.  بخوام  زیچ هیهمه قول فقط از خدا  نیسرم رو بلند کردم تا در عوض ا.  .  .  دادم 

به .  پرستارها افتاد الل شدم  نیکه ب ییو وال هولشام و داد آر ياما با صدا.  .  .   ارهیرو به دست م شیسالمت

 . خوردم  نیبلند شدم و به اتاق رفتم، انگار تمام توانم همون دو قدم بود که بعدش زم نیاز زم یسخت

که تو  ییصداها ونیاتاق م يتو يصداها.  داشت آرشام رو از تخت دور کنه  یبود که سع يپرستار يرو نگاهم

.  .  .  وقتمون  یب يها هیگر.  .  .   دایمن و ش لیدل یب يها دنیخند يصدا.  گم شد  دیچرخ یذهنم م

 دایش دیفهم یم یکه وقت یکسمتعجب هر  يصدا.  .  .  خورد  یم نیکه به زم مونیباز یل یسنگ ل يصدا

خوند  یم ییها زیقبر محسن چ يکه داشت باال ییحاج آقا يصدا.  .  .  شد  یمنه چشمهاش گرد م يخاله 

 یمن به هر سمت م يفقط صدا بود و چشم ها.  .  .  ذاشت درست متوجه شون بشم  یزجه ها نم يکه صدا

 .  .  . صداها گم بودم  نیمن ب.  نبود  ياما خبر.  کنند  دایتا منبع اون ها رو پ دندیچرخ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ا. زهرا  – یتکرار دلبستگ

wWw.98iA.Com ١٢٩ 

تو ذهنم ساکت شدند  يشد، تمام صدا ها یم دهیکه داشت باال کش يمالفه ا دنیبا د.  هام رو باز کردم  چشم

به شونه آرشام  يضربه ا یدکتر با ناراحت.  کرد  یرو صدا م دایوقفه ش یآرشام بود که ب يناله ها يفقط صدا.  

« .  بهت زده ام به تخت نگاه کردم  يچشم ها اب.  رفت  رونیزمزمه کرد و از اتاق ب ي»متأسفم«لب  ریز.  زد 

که به  دمیکش يبه سمت مرد ن،یزم يخودم رو رو.  سر چرخوندم » بشه  سیاش خوقت چشم ه چینذار ه

نگاه کوتاه به آرشام و تکون دادن سرش به  کیهر پرستار بعد از .  سر خورده بود  نیزم يداده و رو هیتک وارید

 .  رفت  یم رونیتأسف از اتاق ب ينشونه 

باز کرد  یاز اشکش بکشم اما چشم هاش رو به طور ناگهان سیخواستم دستم رو به صورت خ.  نشستم  مقابلش

 .   دمیحرکتش ترس نیو من از ا

 مگه نه؟.  گرده  یبهش التماس کنم بر نم ـ

و  دمیبه صورتش کش یدست.  صورتش که انگار سرعت گرفته بودند، جرأتم برگشت  يرو ياشک ها دنید با

 :گفتم

 .  .  . نکن آرشام  هیگر ـ

نکنم؟ دست هام و دور  هیشد که گر یاصال مگه م.  کردند  ختنیمن شروع به ر ياشک ها.  کرد  هیگر یول

ما بود که سکوت اتاق  يها هیگر يو حاال فقط صدا.  شونه ام گذاشت  يآرشام حلقه کردم و اون سرش رو رو

 .  .  . شکست  یرو م

 

 

 

 دهـــم فـــصـــل

 

 

 : قاشق از آش رشته ام رو خوردم و گفتم هی

 !  دیباال بزن نیواسه اش آست دیبا گهیبابا چند ماه د ـ

 : ظرفش پرت کرد و گفت يقاشقش رو تو طاها

 !  کار؟یخوام چ یزن و م.  راحت شدم  يمن تازه از شرّ سرباز!  باو  مینیب میشن ـ
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 .  میکه ما از شرّت راحت بش ـ

 : آورد گفت یمن و در م يکه صداش و نازك کرده بود و مثال داشت ادا یحال در

 تو رو تنگ کردم؟  ياصال به تو چه مربوطه؟ مگه جا!  وا  ـ

 : با خنده گفت بابا

 !  نیهست يطور نیجفتتون هم هم!  نه  ياز لحاظ مغز یول نیبالغ شد یکیزیکه از لحاظه ف نهیمهم ا ـ

 : رو به مامان گفت و

 ! بمونن  شمونیر خیدوتا تا آخر عمر ب نیاوضاع ا نیکنم با افکر  ـ

 : میو طاها با اعتراض گفت من

 ! ! بابا  ـ

 : که تا حاال ساکت بود گفت ترنّم

 حرف حق که جواب نداره، داره؟.   نیبچه ها شلوغ نکن ـ

 : که هنوز شروع نشده بود، رو به آرشام گفت ییخاتمه دادن به دعوا يبرا مامان

 برات بکشم؟ يخور یرشام جام، بازم آش مآ ـ

 ! شدم  ریخانم، س نیدستتون درد نکنه مه ـ

 کنه؟ ینم تتیاذ گهیدستت چطوره پسرم؟ د ـ

 : به من انداخت و با لبخند گفت ینگاه مین آرشام

 . درست مثل روز اولش شده .  بهتره  یلیخ.  نه  ـ

 .  شه  یپات خوب م یانشااهللا تا باز شدن دانشگاه ها هم شکستگ.  خدا رو شکر  ـ

 : بار بابا گفت نیا

 !  یش یگرفتن نم یخوبه که مجبور به مرخص ـ

 . چرا اتفاقا به فکرشم  ـ

 . شه  یتا اون موقع که اوضاعت رو به راه م ؟یچ يآخه برا ـ

 .  .  .  حانهیبه خاطر ر شتریب ـ

 : به غبغب انداخته بود گفت يکه باد یدر حال ترّنم

 ! اون با من  ـ
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 : با خجالت گفت آرشام

خوام  ینم.  از خودم دور نباشه بهتره  یلیدر ضمن اگه خ.  جان زحمت دادم  يبه تو و مهد یبه اندازه کاف ـ

 . بدعادت بشه 

 : گفت یمشغول جمع کردن ظرف ها شد و در همون حال با ناراحت مامان

 .  .  .  یحاال به فکر زن گرفتن باش نیاز هم دیبا.  .  .   يایاز پس بچه برب یتون یخودت که نم ـ

کرد به  یکه سرفه م یدر حال.   دیحرف مامان، آب تو گلوش پر نیا دنیمشغول آب خوردن بود که با شن طاها

به  فیکث يبرداشتن ظرف هاهم گذاشتم و بعد از  يکوتاه رو هیچند ثان يپلک هام و برا.  شد  رهیمن خ

 .  آشپزخونه رفتم 

  ! شد مادر؟ احمد بزن پشت بچه خفه شد  یچ ـ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

کس  چیکه ه فیاما ح!   داشتیبغض دست از سر گلوم بر م نیزد و ا یشد و پشت من م یم دایپ یکی کاش

 .  .  .  یبغض لعنت نیشم پشت ا یدارم خفه م دیفهم ینم

ظرف ها رو جمع کرده بود وارد  هیکه بق یبعد طاها در حال قهیدو دق یکی.  شستن ظرف ها شدم  مشغول

 : گذاشت و گفت نکیس ياون ها رو تو.  آشپزخونه شد 

 بود؟ یمنظور مامان از اون حرف چ ـ

 :گفتم رمیکه مشغول شستنش بودم بگ ینگاهم رو از بشقاب نکهیا بدون

 ست؟یمشخص ن یعنی ـ

 : گوشم زمزمه کرد کنار

 . زد  یحرف و م نیا دیمامان نبا.   یزنِ آرشاماالن تو  ـ

 : بار بهش نگاه کردم و گفتم نیا

 !  هیباز هی زیکنه که همه چ يادآوریفقط خواست به آرشام  ـ

 ست؟ین يتو که باز يبرا ـ

 : مکث کوتاه گفتم هیچشم هاش نگاه کردم و بعد از  تو
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 . قراره توش ببازم  شهیکه هم يا يباز.   ستمیکه من قاعده و قانونش و بلد ن يباز هی.  چرا هست  ـ

 . شورم  یکنار، خودم م ایتمنّا جان ب ـ

 : چشمم حلقه زده بود و با پشت دست پاك کردم و گفتم يکه تو یمامان اشک يصدا دنیشن با

 .  يخسته شد یکاف يبه اندازه .  نه مامان  ـ

 : بعد از رفتن مامان گفت طاها

 ؟يدوستش دار یگ یچرا بهش نم ـ

 کنم؟ لیخوام خودم و بهش تحم یکنه م الیکه خ ـ

 .  .  .  یول ـ

 ؟يکرد یفکر و نم نیا ،ياون بود يتو اگه جا ؟یچ یول ـ

 . بار نوبت ترنّم بود که بحثمون رو قطع کنه  نیا

 . طاها برو اونور بذار من آب بکشم  ـ

 : نگاه کردم و گفتم بهش

 .  شورمیخودم م ـ

 :گفت د،یکش یاز بشقاب ها رو آب م یکیکه  یحال در

 ! جون  يکن، ته تغار ینیریکم خودش ـ

 

همراه .  آشپزخونه گذاشت  زیم يکه شسته بود و خشک شده بودند، رو ییاز شستن ظرف ها مامان خرماها بعد

 .   میبا ترنّم مشغول در آوردن هسته و گذاشتن گردو شد

 يباورش برا.   مشیچهل روزه که از دست داد.  گذره  یم دایشد که چهل روز از رفتن ش یهم باورم نم هنوز

 .  رو بهش سپرده بود  دایقبل از مرگش ش یمخصوصا مامان که مامان.  همه مون سخت بود 

 ییو بعد از اون حلوا میدیخرما سلفون کش يها ینیس يرو.  باالخره کارمون تموم شد  میساعت و ن کیاز  بعد

 .   میگذاشت خچالیاون ها رو هم داخل  نشون،یو بعد از تزئ میختیر ینیس يهم که مامان پخته بود، تو

 : سرخ شده بودند رو به طاها گفت ه،یکه چشم هاش به خاطر گر یدر حال مامان

که فردا صبح مهمون  دیاستراحت کن کمیهم گذشته،  کیساعت از .  طاها جان پاشو با آرشام برو طبقه باال  ـ

 .  میدار
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 : آرشام به من شد گفت رهیکه متوجه نگاه خ طاها

 ! حق نداره پا بذاره تو اتاقش  یکس ،یشناس یتمنّا خانوم هم که م!  نفره است  هیمامان تخت من  یباشه ول ـ

 : بگه، بابا گفت يزیکه مامان چ نیاز ا قبل

 !  نیبمون نجایهم ا تو و ترنّم.  پس تمنّا و آرشام برن باال  ـ

 

 : تخت طاها نشست و گفت يرو

 ؟یکه مامانت راجع بهش حرف زد، خبر داشت يزیتو از چ ـ

 : کردم گفتم یکه کش موهام و باز م یحال در

 چطور؟ ـ

 ؟یو به من نگفت یدونست یم يزیخوام بدونم چ یفقط م ـ

 : ترس گفتم با

 ؟يا یقدر عصبان نیحاال چرا ا ـ

 خوشحال باشم؟  دیبا ـ

 : گم گفت ینم يزیچ دید یوقت

 ؟یدونست یم ـ

 : سرم و تکون دادم و گفتم آروم

 . بهم گفته بود  ییزهایچ هیترنّم  ـ

  ؟یک ـ

 .   ینیرو آورده بود تا بب حانهیکه ر یوقت.   ياون روز که گچ دستت رو باز کرد ـ

 : هنوز هم نگاه منتظرش و بهم دوخته ادامه دادم دمید یوقت

.  باهات حرف بزنن  دا،یخوان بعد از چهلِ ش یم.  بهم گفت خاله معصومه زنگ زده و با مامان حرف زده  ـ

 .   وشایراجع به ن

 ! خوبه .  .  .  خوبه  ـ

 : بدون توجه به من ادامه داد.  شدم  رهیتعجب بهش خ با
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چون ! نداره احساس و نظر منه  تیکه اهم يزیچ.   رهیبگ میمن تصم يشه که برا یم دایپ یکیهر بار  ـ

 :متوجه منظورش نشدم با تعجب گفتم

 ه؟یمنظورت چ ـ

 : زد و گفت يپوزخند

 ه؟یچ وشاینظرت راجع به ن ـ

 : دهنم و قورت دادم و گفتم آب

 !  هیزن خوب ـ

 چرا طالق گرفت؟ ـ

 . با شوهرش اختالف داشت  ـ

 باشه؟ یمادر خوب حانهیر يتونه برا یبه نظرت م ـ

 : کردم صدام به خاطر بغضم نلرزه گفتم یم یکه سع یحال در

 . هم مهربونه، هم صبور !  چرا که نه .  .  .  آره  ـ

 .   دیو تکون داد و پتوش و روش کش سرش

 : تدر بودم که گف کیخواست زودتر به اتاقم برم اما نزد یگرد کردم، دلم م عقب

 چند سالشه؟ یراست ـ

 : که برگردم گفتم نیهام و بستم و بدون ا چشم

 . پنج سالش باشه  ایو چهار  ستیفکر کنم ب.  چهار سال از من بزرگتره  کینزد ـ

 یم هیکه گر یبعد از وضو گرفتن در حال.  اومدم  رونیکرد، درو باز کردم و از اتاق ب دایسکوتش ادامه پ یوقت

 . کردم وارد اتاقم شدم و در و قفل کردم 

 .جا نماز و پهن کردم و بعد از پاك کردن اشک هام قامت گرفتم .  سرم انداختم  ينمازم و رو چادر

به ...   ازمندیو همه مون بهش ن ازهین یب ارمیب ادشیقل هو اهللا خوندم تا به ...  رو خوندم تا شکرش کنم  حمد

بلند شدم و دوباره به ...  در مقابلش به خاك افتادم ...   شیشه در مقابل بزرگ یم مرکوع رفتم تا بگم کمرم خ

 ...  گردم  یو دوباره به خاك بر م دمبمونه از خاك به وجود اوم ادمیکه ...  .  خاك افتادم 

 ...  اما بغض دوباره گلوم و گرفته بود ...  هم بلند شدم  باز
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اما زبونم ...   یتو بگ یهرچ...   يتو بخوا یخواست بگم، هر چ یدلم م  .هام و در مقابلش بلند کردم  دست

 .  .  .  دینچرخ

 .  .  .  اما نتونستم  رمیاشک هام و بگ يجلو خواستم

 .  .  . خم شدند و افتادم  زانوهام

که مثل  شونیادآوریخم شده بود از ....  کمرش خم شده بود از گذروندن اون روزها ...  طاقتش رو نداشت  دلم

 .  شینمک بودند رو زخم کار

موقع گفتن وقنا  دیچرخ یجهنم بود اما زبونم نم امیتو بود و نبود آرشام دن...  که ربنّا بخونم  دینچرخ زبونم

 ... عذاب النار 

 ... جهنم بود  نیبهشت من وسط هم!  بود  نیمن هم يایدن!  سرد گلستون من بود  شیآت نیا

 دنیطاقت د گهید....  دونستم نداشتنش چقدر درد داره  یبار م نیرو نداشتم، چون ا شیطاقت دور گهید

رو ازشون  امیخواد وکالت گرفتن دن یعاقد که م يصدا دنیشن...  ازدواجش رو نداشتم  يحلقه  دیخر یمکیقا

 .  .  .  شن یاتفاق م نیدن و شاهد ا یکه با خنده اجازه م ییبزرگترها دنید.   رهیبگ

آوردم و رو دهنم  نییسرم خشک شده بودند رو پا يکردم، دست هام و که انگار باال یم هیکه گر یحال در

 یخواستم اون هم بفهمه که قلبم باز هم م ینم.  .  .  هق هقم و بشنوه  يخواستم صدا ینم.  .  .  گذاشتم 

 : مهم فشار دادم و زمزمه وار گفت يچشم هام و رو.  .  .  شکنه تو نبودش 

 . تونم  یبه خودت قسم نم.  .  .  تونم  یخدا نم ـ

صبرانه چشم  یکه انگار ب یاهیس ي ندهیاز آ.  .  .  بود  دهیچشمِ دلم ترس.  .  .  خاك افتادم در مقابلش  به

 .  .  .  رهیبگ ییتونست رنگ روشنا یم ییکه فقط با خواست اون باال يا ندهیآ.  .  .  انتظارم بود 

 

 .  پلک هام و باز کردم  یبه سخت یزنگ گوش يصدا با

لب تخت .  اومدم و بعد از شونه کردن موهام و عوض کردن لباسم به اتاق طاها رفتم  نییتخت پا يرو از

بدم که  صیتونستم تشخ یراحت م یلیپف کرده اش خ ياز چشم ها.  شدم  رهینشستم و به صورت آرشام خ

 .  و کنار زدم  شیشونیپ يرو ياآروم موه.  کرده  هیگر شبیاون هم د

 آرشام؟ ـ

 .  محض صدا کردن اسمش، پلک هاش و باز کرد  به
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 .  مهیساعت هشت و ن ـ

 : و گفتم دمیلبم کش يزبونم و رو.  نگاه کاوشگرش کالفه شدم  ریز

 .  انیمهمون ها م گهیچند ساعت د.   یحاضر ش دیبا ـ

 : کرده بودم، اشاره کردم و گفتم زونیآو یچوب لباس يکه رو يا یمشک رهنیبه پ.  جام بلند شدم  از

 . هم برات آوردم  زیتم یلباس مشک ـ

داشتم .  بلند سالم کردم و وارد آشپزخونه شدم  يبا صدا.  بودند و مشغول کار  داریهمه ب.  رفتم  نییطبقه پا به

 : خوردم که مامان گفت یصبحانه م

 آرشام خوابه؟ ـ

 . شد  ردایاالن ب نیهم.  نه  ـ

 .  میکار دار یزود صبحانه ات و بخور که کل.  خب  یلیخ ـ

 يحال بود که همه برا یو لحن سالم دادنش ب افهیاون قدر ق.  بلند شدم، آرشام وارد خونه شد  زیاز پشت م تا

 : به خودم اومدم و گفتم هیزودتر از بق.  لحظه سکوت کردند  کی

 آرشام؟ زمیبر ییبرات چا ـ

 : حال خودم و نباختم و گفتم نیبا ا.  نگفت  يزیچ ینگاه کرد ول بهم

 . آشپزخونه صبحانه بخور  ایب ـ

رفتم تا به ترنّم که مشغول  نییو به طبقه پا ختمیر يچا وانیل هیبراش .  نشست  زیآشپزخونه اومد و پشت م به

 .  ها بود کمک کنم  یصندل دنیچ

 نطوریو هم دایش يها و چند تا از دوست ها ییخاله ها و دا.  شد  دایپ مهمون ها يساعت سر و کله  کیاز  بعد

 .  آرشام و کارکنان دانشگاه  يهمکارها

 ختهیحالم به هم ر یو صوت قرآن و صلوات، حساب هیگر يبه خاطر صدا.  شدم  ییرایبا ترنّم مشغول پذ همراه

 . بود 

 : برداشت و گفت ییخرما.  کردم به خودم مسلط باشم  یسع دمیرس وشاین يجلو یوقت

 . غم آخرتون باشه .  خدا رحمتش کنه  ـ

 : درشتش نگاه کردم و گفتم يچشم ها تو

 . جان  وشایممنون ن ـ
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 : دهنم و قورت دادم و ادامه دادم آب

 .  میهاتون جبران کن يانشااهللا تو شاد ـ

 يجلو یبه سخت.  چشم هام نقش بست  يکه سر سفره عقد نشسته بودند جلو یآرشام و اون در حال ریتصو و

ظرف خرما رو .   دمیبعد چند نفر به آرشام رس.  مهمون ها رفتم  هیاشک هام و گرفتم و به سمت بق زشیر

 . نگاه کرد و بعد به صورتم  نملرزو يدوخته بود باال آورد و به دست ها نینگاهش و که به زم.  جلوش گرفتم 

خاله و مامان که انگار حواسشون به .  گونه اش سر خورد، بغض من هم شکست  يکه رو یقطره اشک دنید با

 : زمزمه وار گفتم.  هاشون بلند شد  هیگر يصحنه صدا نیا دنیما بود، با د

 . نذار بغضت تو گلو بمونه  ـ

حرف  چیه یکه ترنّم بهم زد ب يطعنه ابا .  قطره اشک هم رو گونه هامون سر خورد  نیدوم هیاز چند ثان بعد

 . از کنارش رد شدم  يا گهید

 

از  یکم.  اش ادامه داد  هیصورتش و کج کرد و باز به گر یگذاشتم اما با کج خلق حانهیو تو دهن ر ریش شهیش

 هیگر يگذشت اما هنوز هم صدا قهیچند دق.  جمع شده بودند فاصله گرفتم  دایکه دور سنگ قبر ش یتیجمع

 . شدم  یکالفه م شتمواقعا دا گهیبر علت شده بود و د دیسردردم هم مز.  اش قطع نشده بود 

 ! بدش به من تمنّا جان  ـ

دست هاشو به سمتم دراز کرد و .  از قبل شد  شتریتعجبم ب وشاین دنیبا د.  تعجب به سمت صدا برگشتم  با

 :گفت

 . بذار کمکت کنم  ـ

 . شه  یدونم چرا آروم نم یقط نمف.   امیخودم از پسش بر م ـ

 : توجه به حرفم، بچه رو ازم گرفت و گفت یب

 .  ادهیلباس هاش ز یدرسته هوا سرده ول.  مطمئنم گرمشه  ـ

 : با اعتراض گفتم.  و در آورد  شرتشیسو و

 ! ممکنه سرما بخوره  ـ

 : زد و گفت یکیکوچ لبخند

 . کنم  یکار م یدونم دارم چ یم.  نترس خانم کوچولو  ـ
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گذاشت و اون هم بدون  حانیدهن ر يسرش و تو.  و هم از دستم گرفت  ریش شهیو دراز کرد و ش دستش

 !  !  خوردن شد  ریمقاومت مشغول ش

در  وشاین.  همه لباس تنِ بچه کرده بود  نیترنّم بود که ا ریهمش تقص.  هم فشار دادم  يهام و رو دندون

 : رفت گفت یم تیکه به سمت جمع یحال

 ؟يکرد یمراقبت م حانهیمدت تو از ر نیتو ا ـ

 : سرش راه افتادم و گفتم پشت

 . ترنّم بود  شیوقتا پ شتریب ـ

 ؟یو قبول کن تشیتو مسئول يکه به بچه ها دار يکردم با عالقه ا یفکر م ـ

 : و گفتم دمیکش یقینفس عم.  شده بودم  یقدر عصبان نیدونم چرا ا ینم

 . استعدادش و نه  یعالقه دارم ول ـ

 : کرد گفت یم شتریچهره اش و ب ییبایکه ز يو با همون لبخند ستادیا

 . کامال مشخصه  یها ول یناراحت نش ـ

 .  دوباره راه افتاد و من هم به دنبالش .  باال رفته فقط نگاهش کردم  يابرو با

به شونه  یبابا دست.   میمتفرق شد و تنها ما موند تیباالخره جمع میبهشت زهرا بود يساعت که تو کیاز  بعد

 :آرشام که ساکت و مغموم بود، زد و گفت ي

 . پسرم  میبهتره بر گهید ـ

و مامان و ترنّم هم با بابا  میطاها شد نیمن و آرشام سوار ماش.  به آرشام کمک کرد که از جاش بلند شه  طاها

 .  اومدند 

رفت که  رهیدست من هم به سمت دستگ.  شد  ادهیپارك کرد پ اطیح يتورو  نیکه طاها ماش نیمحض ا به

 :آرشام گفت

 . خودمون  يخونه  میرفت یکاش م.  کنه  یدرد م یلیسرم خ ـ

بهش نگاه کردم و .  وجودمو در بر گرفت  ینیریمن رو با خودش جمع بست حس ش "خودمون"با واژه  یوقت

 :گفتم

 .  میگرد یبعد از شام بر م ،یطبقه سوم استراحت کن یتون یم ـ
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 ! بابا آخه چرا من؟  ـ

 : و گرفت و گفت دستم

 .  یکیبهش نزد هیاز بق شتریچون تو ب ـ

 .  .  . آخه  یول ـ

 : بودم، به دستم داد و گفت دهیبه همراه طاها خر روزیکه د يدیسف - یطوس رهنیپ

 ! دخترم  يانجام بد يخوا یقتل که نم ـ

 : تمگرفتمش و گف یدست دو

 .  دیفقط چون شما گفت ـ

 : هم به طرفم گرفت و گفت يا گهید کیکوچ بسته

 .  ياریات رو در ب یبهتره تو هم لباس مشک ـ

 : به کار رفته بود گفتم یمختلف يکه توش رنگ ها یرنگ يریش يروسر دنید با

 . خوام  یمن نم ـ

 شمونیاز پ دایدرسته ش.   یاز آرشام هم انتظار انجامش رو داشته باش دینبا یکار و نکن نیاگه تو ا!   ـــسیه ـ

 .  میعقب بمون مونیرفتنش باعث بشه تا ما از زندگ دینبا یرفته، ول

 . کار دارم  نینسبت به ا يحس بد هیاما  ـ

 :چپم رو گرفت و گفت دست

 ای.   یروحش دعا کن يشاد يبرا یتون یدر عوض م.  نداره  يا دهیفا چیاون ه يبرا یلباس مشک دنیپوش ـ

 !   یاون و به آرامش برسون زانش،یبا آروم کردن عز یحت

 . تونم آرامش بخش آرشام باشم  ینم.   امیوقت از عهده اش برنم چیدونم ه یکه م يکار ـ

 : گفت شیبا لحن سرشار از مهربون.  شد  رهیچشم هام خ تو

 . تونه به همسرش آرامش بده  یزن نم هی يکس اندازه  چیه.  حرف و نزن  نیا ـ

 : زدم و گفتم يپوزخند

 . شه  یتموم م يکه به زود هیباز هیها  نیا يهمه .   ستمیمن که زنش ن ـ

 : شونه ام گذاشت و گفت يو رو دستش
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تمنّا نذار !  شه  یوقت فراموش نم چیکه ه تهیبخش از زندگ هی نیا!  وقت نبوده  چیه.   ستین يباز نیا ـ

که چرا راحت .   ياز کارها رو انجام نداد یلیکه چرا خ يحسرت بخور ،یکن یروزا فکر م نیبه ا يدار یتوق

اش و  یها هنوز نتونسته اند معن یلیخ ماا شه؛یم ریزود، د یلیروزا مد شده که همه بگن خ نیا.   یازشون گذشت

 ! درك کنن 

 : به سرم بوسه زد و گفت.  انداختم  نییدر مقابل حرف هاش سرم و پا تنها

 ! که گفتم انجام بده  يحاال برو و کار ـ

 .  جام بلند شدم و به طبقه باال رفتم  از

داده بود و  هیتخت تک یکه به پشت دنشیبا د.  به اتاق خودم بود شدم  دهیاز در زدن وارد اتاق طاها که چسب بعد

 :هم فشار دادم و بعد صداش کردم يام و رولب ه هیچند ثان يچشم هاش و بسته بود، برا

 آرشام؟ ـ

 : خش دارش گفت يبهم نگاه کرد و با صدا.  انگشت شصت و اشاره چشم هاشو ماساژ داد  با

 بله؟  ـ

 : کرده بودم جلو آوردم و گفتم میکه پشتم قا يبا ترس بسته ا.   دمیکش یقیعم نفس

 . تو گرفتمش  يبرا ـ

 : رفتم و گفتم جلو

 .  ياریو در ب تیلباس مشک... خوان  یم. . .  خوان  یبابا و مامان م ـ

 : گفتم شیکنارش نشستم و در حال در آوردن بلوز از بسته بند.  کردم  دایجرأت پ ینگفت، کم يزیچ یوقت

 . . .  نَد  یآخه تا حاال تو رو با لباس طوس.  من نه  یول!   ادیگفت مطمئنه که رنگش بهت م یطاها م ـ

 ! بس کن تمنّا  ـ

 .  بغض دارش وا رفتم  يصدا دنیشن با

 پوشم؛ باشه؟ یو نم نیمن ا ـ

 .  .  . آخه  یول ـ

 ! که گفتم  نیهم ـ

 .  .  . کارا  نیبا ا ـ

 : گفت تیداد با عصبان یکه تکونم م یو گرفت و در حال بازوهام
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 ؟یفهم یم.  پوش بمونم  اهیخوام س یمن م یشه ول یزنده نم گهیکارا د نیآره با ا ـ

انداختم و به بلوز و  نییسرم و پا هیبعد از چند ثان.   نطوریاون هم هم.  شدم تو چشم هاش  رهیخ یحرف چیه یب

فشار .  باز هم به چشم هاش نگاه کردم .  افتاده بودند نگاه کردم  نیزم يکه از دستم رها شده و رو يا يروسر

کف دست هام و دو طرف صورتش گذاشتم و در .   اوردمیاما خم به ابرو نشد  یم شتریانگشت هاش هر لحظه ب

 : کردم گفتم یشصتم صورتش و نوازش م يکه با انگشت ها یحال

 .  .  .   يدونم چه جور یمن نم یتونم آرومت کنم؛ ول یگه م یبابا م ـ

 : و ادامه دادم دمیخودم و جلو کش یکم

 یم یباور کن برامون سخته وقت.   یکن یاما ماها رو ناراحت م یکن ینم یکمک دایبه ش دنتیپوش یبا مشک ـ

 .  میانجام بد میتون ینم يو کار یکش یعذاب م يدار مینیبب

 کنن؟ یچرا همه از رو ظاهر قضاوت م ـ

 میکه دوستشون دار ییبه خاطر اون ها یگاه دیآرشام ما با.  تو  یمن، حت یحت. . .  چون بهش عادت کردند  ـ

 !  میدرد و رنج نشون بد یو خودمون رو ب مینقاب بزن

 .  بازوهام سر خوردند  يدست هاش از رو هیبعد از چند ثان.  هاش و بست  چشم

 چرا؟ ـ

 : آروم زمزمه کردم.  شونه اش گذاشتم  يصورتش سر دادم و رو يچپم و از رو دست

 !  میچون دوستشون دار ـ

 : رو به سمتش گرفتم و گفتم يروسر.  برداشتم  نیزم يشدم و لباس ها رو از رو خم

 . سرم کن  ـ

زد و با  يگره ا.  سرم انداخت  يرو از دستم گرفت و بعد از تا کردنش اون رو رو يمکث کوتاه روسر هیاز  بعد

به خودم اومدم که  یوقت.  بودم  رهیخ نشیغمگ يتمام مدت به چشم ها.  دستش موهام رو عقب فرستاد 

گونه ام بود  يرو که هنوز رو تشدس.  تکون دادم  یجا خوردم و سرم رو کم.  شده بود  رهیآرشام هم بهم خ

 : و گفت دیعقب کش

 . تموم شد  ـ

 : و گفتم ختمینگاهم ر يالتماسم و تو.  چشم هاش گرفتم  يزدم و بلوز و جلو یکیکوچ لبخند

 اجازه هست؟ ـ
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 : شد و گفت رهیچشم هام خ تو

 . . .  میکه دوستشون دار نیبه خاطر ا ـ

 يروسر لونیو از جام بلند شدم و نا دمیکش ینفس راحت.  کرد  شیمشک راهنیپ يبه باز کردن دکمه ها شروع

 . .  .  . برگشتم  یوقت.  اتاق انداختم  يسطل زباله  يو بلوز رو تو

 :دستم اشاره کرد و گفت يبه بلوز تو آرشام

 به من؟ ياونو بد شه یم ـ

 یکه م یدر حال.  و برهنه اش گرفتم  یعضالن ينگاهم رو از بازوها یهام و باز و بسته کردم و به سخت چشم

که  يبلوز رو ازم گرفت و با لبخند.  دونستم صورتم از خجالت سرخ شده با عجله بلوز رو به سمتش دراز کردم 

 .  اون رد کرد  يها نیکرد دست هاش و از آست یم شتریخجالت من رو ب

 تو؟ يشد یچ ـ

 :هم گره کردم و گفتم يدستم رو تو يها انگشت

 ! زود لباست رو بپوش همه منتظرن  ـ

شه تو  یم.  کردم  یم فیک یدستم شکسته بود حساب یوقت.  متنفر بودم  زیر يدکمه ها نیاز بستن ا شهیهم ـ

 ؟يبرام انجامش بد

به سراغ  یوقت.  دکمه کردم  نیگفتم شروع به بستن اول یم راهیبد و بکه به خودم  ینشستم و در حال کنارش

و بعدش من .  طول بکشه  ایدکمه ها تا آخر دن نیشد که دعا کردم کاش بستن ا یدونم چ یرفتم نم يبعد

 یچقدر م يکه دوست دار یکس راهنیپ يکار ساده مثل بستن دکمه ها کیکردم که  یفکر م نیداشتم به ا

 .  .  . خش باشه تونه لذت ب

 یشده بود و پلک نم رهیتو ذهنم خطاب به آرشام که تو چشم هام خ.  دکمه سرم رو باال بردم  نیبستن آخر با

 نیاول يدستم رو دوباره رو.  دوختم  نییفکر نگاهم رو به پا نیو به خاطر ا» !  ؟یمن رو ببوس شهیم«زد گفتم 

 شتریها رو باز کنم و ببندم؟ اما انگار آرشام ب اون گهیبار د هیشه  یفکر کردم نم نیبار به ا نیدکمه گذاشتم و ا

 ! بود تا باز و بسته شدن اون دکمه ها، درست مثل خودم  لیمن ما دنیبه بوس

.  دو تا رو با هم حس کرد  نیشد ا ینم!  که دورت رو احاطه کرده  یشیآت يحس گرما.  .  .  تو بهشت  بودن

 .  زود ازم جدا شد  یلیخ.  حس ها رو با هم رو تجربه کنم  نیفق شدم ابوسه من مو نیبا هم یول

 :گفت یمونیکوتاه چشم هاشو بست و بعد با پش يا هیثان يبرا
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 . . . اصال دست . . .   دیببخش ـ

 :که هنوز تو شُک بوسش بودم حرفش رو قطع کردم و گفتم نیا با

 . . . من ناراحت نشدم  ـ

 :کرد اخم

 . کردم  یکار رو م نیا دینبا ـ

 :دست سردم دست داغش رو گرفتم با

 . گفتم که ناراحت نشدم .  نداره  یاشکال ـ

از جام بلند .  سرم مرتب کردم  يرو که عقب رفته بود رو رو يشد، روسر رهیحرف زدن بهم خ يبه جا یوقت

 :شدم و گفتم

 .  میبهتره که بر گهید ـ

 

 :گفتم یبا کالفگ.  و به همراه استادهاشون خوند که برداشته بود ر ییاسم واحدها نبیز

 شه؟ یشروع م یحاال کالس ها ک ـ

 .  چهارده بهمن  ـ

 ! آرشام باز بشه  يگچ پا دیکه با يدرست روز.  اووف  ـ

 :با اعتراض گفتم.   دیخند فقط

 .  میتا اون موقع راحت.  که کالس ها لق و تقه  ریبا تاخ يتا حذف و اضافه .  کوفت  ـ

 .  ستاین يخبر چوندنیاز پ گهیترم د نیاز االن بهت بگم ا ـ

 :و گفتم دمیتختم دراز کش يرو.   دمیبار من خند نیا

 خانم متنبه شده؟ ه؟یچ ـ

 !  يشد یمتنبه م ،يدرخشان رو به نامزدت نشون بد ينمره ها نیا يشد یتو هم مجبور م ـ

 . م شدت گرفت  خنده

 چته؟!  هار هار زهر مار  ـ

 :گفتم يجد یلیخودم رو گرفتم و خ يزور جلو به
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اول هم  فیحتما رد.   یکالس ها حاضر باش يمثل بچه مثبت ها سرِ همه  ادیاصال بهت نم یول.   یچیه ـ

 ؟ینیبش يخوا یم

 . خنده  ریزدم ز یباز پق و

 ؟یکن یمسخره م م يعوض دلدار.   سمینو یم يادگاری یک واریمنو باش رو د ـ

 .  گهیکار کنم؟ واقعا مسخره س د یخب چ ـ

 ! اول  فیسر کالس، اون هم رد شهیمن و تو هم.   یگ یراست م ـ

 .  میدیهر دو خند و

 ازدهـــمی فـــصـــل

 

 يدوست دار یگاه!  گذره  یخواد م یکه دلت م يزیزمان زودتر از چ يکه اصال دوست ندار یوقت شهیهم

کنه  یساعت رو مجبور به حرکت م يداره به زور عقربه ها یکی یکن یزود بگذرند اما حس م يدور يها هیثان

انگار عقربه ها با هم مسابقه  اام!  اصال نگذرند  یحت ایبگذرند  ریوصال د يها هیثان يهم دوست دار یگاه!  

 ! دو گذاشتند 

 . کنند  یم تیو زودگذر آدم و اذ رگذرید يها هیثان نیچقدر ا و

 .  .  . شه  یم ریزود، د یلیوقتا خ شتریبه قول بابا، ب و

 : نوشت گفت یم يزیکه چ یدر حال دکتر

 .   یباش وتراپیزینظر ف ریچند جلسه ز دیبا ـ

 : گفتم ینگران با

 دکتر؟ ياومده آقا شیپ یمشکل ـ

 . کرد  دییو لبخندش حدسم رو تا.   دیبار یم تیاز چهره اش رضا.  نگاه کرد  بهم

 يو جلو میش یمجبور به گچ گرفتن عضو م یدرمان شکستگ يبرا یمتأسفانه وقت  .خوبه  زیهمه چ!  نه  ـ

 یحرکات کشش دیبا یهم بعد از درمان شکستگ ماریب.  شن  یم یمفصل ها دچار خشک م،یریگ یحرکتش و م

انجام بشه  وتراپیزیف کی نظر ریحرکات ز نیو به نظرم بهتره ا.  کنه  تیانجام بده تا عضالتش و تقو یتیو تقو

بشه و آرشام جان  یط یبا کمک شما پروسه درمان به خوب دوارمیام سم،ینو یو م دیبر دیکه با ییآدرس جا.  

 . نداشته باشه  یمشکل گهید
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 : زدم و گفتم يلبخند

 .  .  . کنم  یمن تا هرجا که بتونم بهش کمک م ـ

زود  یلیخ.   میاومد رونیاز مطب ب) بردارمش يارادگیدفعه نتونستم به عنوان  نیکه ا(از باز کردن گچ پا  بعد

به  ییکه متوجه شد ما از طرف دکتر عطا نیبه محض ا یمنش.   میکرد دایکه دکتر آدرسش رو داده بود پ ییجا

 يسر هیو  یورزش لیطرف سالن وسا کی!  برد  اقسالن بود تا ات هیشب شتریکه ب یما رو به اتاق م،یاون جا اومد

 دیسف يهم پنج تا تخت که اطرافشون رو با پرده ها گهیشده بود و طرف د دهیچ بیو غر بیعج لیوسا

 . پوشونده بودند قرار داشت 

کردم  یبودند نگاه م یوتراپیزیو مشغول ف دهیپوش دیکه درست مثل دکتر ها روپوش سف یبه کسان يکنجکاو با

 .  گوشه سالن نشسته بود رفت  زیپشت م هیکه برعکس بق ییبه سمت آقا یمنش.  

 . اومدند  ییخانم و آقا از طرف دکتر عطا نیا ،یصادق يآقا ـ

 : کوتاه گفت یکیبعد از سالم و عل مرد

 ه؟یخب مشکلتون چ ـ

 : که نشسته بودم جا به جا شدم و گفتم يا یصندل يرو یکم

.   رندیدرمان پاش رو گچ بگ يد تا برادکتر ها مجبور شدن.  شد  یدگید بیتصادف دچار آس هیهمسرم تو  يپا ـ

پاش  يمفصل ها یبه خاطر خشک دیدکتر گفتند با يآقا.   میگچ پاش و باز کرد يماه و خورده ا کیبعد از 

 .   میانجام بد یوتراپیزیف

 : و تکون داد و گفت سرش

ما فکر  يمارهایاکثر ب.   دیرو بدون زیچند تا چ دیالبته با.  کنه  یمشکل کمک م نیبه رفع ا یوتراپیزیف.  بله  ـ

اصال درست  نیاما ا.   دندیانجام م یوتراپیزیف کینیو در کل یوتراپیزیرو متخصصان ف يکنند که بازپرور یم

آموزش  یوتراپیزیمتخصص ف فهیو وظ خصوصهم يانجام حرکات و نرمش ها ،يقسمت عمده بازپرور.   ستین

از اندام درمان  دیبا ماریب.  ام اون نرمش ها بطور مکرر و مداوم تو خونه است انج ماریب فهیو وظ مارهیاون ها به ب

 يالبته به جز کارها رهیروزمره به کار بگ يتهایاستفاده کنه و اون رو در فعال یشده اش مثل قبل از شکستگ

 . ها رو ممنوع کرده باشه  اونکه پزشک  یخاص
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از تخت ها  یکیاز جاش بلند شد و به سمت .   فتهیاز قلم ن يزیدادم تا مبادا چ یدقت به حرف هاش گوش م با

که  وتراپیزیبا دقت به دکتر ف.  مرد حدودا چهل ساله بود  هی ماریب.  همراه آرشام به دنبالش رفتم .  رفت 

 : ادامه داد یصادق يآقا.  مشغول ورزش دادن پاش بود، نگاه کردم 

.  سه بار  ياون هم روز.  هم انجام بده  وتراپیزیف ابیدر غ یوز حتحرکات و بطور مکرر در طول ر دیبا ماریب ـ

 شهیحالته که م نیتنها تو ا.  بشه  جادیکشش داد که درد ا يزانو رو تا حد دیحواستون باشه که با دیفقط با

به چون .  و نگران کنه  ماریب دیدرد نبا جودالبته و.  داشت بافت نرم تحت کشش قرار گرفته است  نانیاطم

قابل تحمل و با عدد ده  ریرو با عدد صفر و درد غ يدرد یاگه ب.   رسهینم يبه پالك صدمه ا ایمحل عمل 

 . تا حد عدد سه درد و تحمل کنه  دیبا ماریب مینشان بد

 : انداخت و گفت یاش نگاه یساعت مچ به

 د؟یدار یسوال.  دادم  حیکه الزم بود رو براتون توض ییزهایکنم اکثر چ یفکر م ـ

 : به آرشام انداختم و گفتم یکوتاه نگاه

  د؟یکن یجلسات و شروع م یک ـ

 : رفت گفت یکه به سمت در سالن م یحال در

 . بهتون وقت بده  ندهیدو روز آ یکی يکنم تا برا یهماهنگ م یبا منش ـ

 میو به خونه برگشت میتشکر کرد یاز دکتر و منش م،یاومد یبه مرکز م دیکه فردا با یاز مشخص شدن ساعت بعد

 . 

 

که غرولند  یاول آرشام و بعد از اون طاها در حال.  باز شد  ییرایبودم که در پذ فیکث يشستن ظرف ها مشغول

 . کرد وارد شد  یم

 ! تــُف !   کهیتراف یتُف به هرچ ـ

 : با تعجب گفت.  کرد  دنیطاها شروع به بو کش.   میدیو خند میو آرشام به هم نگاه کرد من

 زرشک پلوئه؟ ـ

 : با غرور سرم و تکون دادم و گفتم.  آب رو بستم و دست هام و با حوله خشک کردم  ریش

 . اوهوم  ـ

 : به آرشام گفت رو
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 ! مگه کنسرو زرشک پلو هم در اومده؟  ـ

 : گرد شده گفتم يچشم ها با

 ! طاهــــا  ـ

تا خواست به غذا ناخونک بزنه، .  کرد  دنیباز هم شروع به بو کش.  داشت آشپزخونه اومد و در قابلمه رو بر به

 : پشت دستش زدم و گفتم

 . ممنوع  یفضول ـ

 نجا؟یمامان اومده ا ـ

 !  رینخ ـ

 ؟یترنّم چ ـ

 ! نه  ـ

 .  یپخته باش نویشه تو ا یکه باورم نم یکیمن  ـ

 !  م؟یخورد یمدت ما کوفت م نیتو ا يکرد الیخ ـ

 : گفت دیخند یکه م یر حالد آرشام

 ! البته بالنصبت کوفت  ـ

به سمت اتاقش رفت و  دیلنگ یکه م یدر حال.  بهش رفتم  يچشم غره ا.   دیحرفش طاها هم خند نیا با

 : گفت

 .  یفهم یم يخور یحاال امشب م.   هیدست پختش عال!  کردم بابا  یشوخ ـ

 : خواستم بخندم ادامه داد تا

 .  البته اوضاع نمکش و هم که نگم بهتره !  خامه  ایسوزه  یم یفقط گاه ـ

 .   دمیحرص بخورم به سمتش دو ایدونستم بخندم  یکه نم یدر حال.  حرف با عجله به اتاقش رفت  نیبا ا و

تخت ولو شد  يرو.  زدم  رجهیبازش به سمتش ش شین دنیبا د.  تخت افتاد  يعقب عقب رفت تا رو دنمید با

 : زدنش مشت کرده و باال نگه داشته بودم رو گرفت و گفت يکه برادستم و .  

 ! که بتونه رو من دست بلند کنه  ینشده کس دهییاز مادر زا ـ

 : بار دست چپم و باال بردم و گفتم نیا

 .  یفهم یچشمت بادمجون کاشتم م ریز یوقت ـ
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 : با حرص گفتم.  دستمم گرفت  نیتر از قبل ا عیسر

 . تو حلقت  ختمیاون همه غذا که ر فیح ـ

 !  يداد یبه خوردم م يغذاهاتو زور یکن یپس اعتراف م ـ

 .  طاها اومد  يکنم که صدا یگاز آب دار خال هیو خم کردم تا حرصم و با  سرم

 !  ــــــبیس دیبگ ـ

 . بکشم  رونیآرشام ب يکردم دست هام و از دست ها یسع شیگوش دنیبا د.  زود سرم و بلند کردم  یلیخ

 ! طاها اون ماس ماسک و بذار کنار  ـ

 .  شه عکس بندازم  ینترس نم ـ

 : زد و ادامه داد يشخندین

 .   رمیگ یم لمیآخه دارم ف ـ

 . بار طاها رو دنبال کردم  نیآرشام دست هام و ول کرد ا یوقت

 ! بدش به من مسخره  ـ

 : رفت و گفت رونیاتاق ب از

 .  رشیبگ یتون یاگه م ـ

 : که آرشام با خنده گفت میدیچرخ یمبل ها م دور

 !  گه؟ید یاز اولش گرفت ـ

 .   رمیگ یهنوزم دارم م!   یکه گفت یآره، از همون بالنصبت کوفت ـ

 : زدم گفتم یکه نفس نفس م یو در حال ستادمیجام ا سر

 .  یوفتین رمیکه گ نیمگه ا ـ

 : دمیکش غیبه دماغم، از ته هنجره ام ج یسوختن يبا خوردن بو .  ادیتا حالم جا ب دمیکش قیتا نفس عم چند

 ! غذام سوخت  يوا ـ

 ! کرد  یم یبود که اعصابم و خط خط یخنده اون دو تا روان يباز هم صدا و
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 یم دیسرنوشت که شا يبه باز.  کردم  یکه گذشت فکر م ییداشتم به روزها.  سقف اتاق زل زده بودم  به

که روزگار به دلمون گذاشته بود و تحمل  یداغ یِنیسنگ میتا بتون میریخواست من و آرشام کنار هم قرار بگ

 .   میکن

 .  ندارم  شیتو زندگ ییخواست به من ثابت کنه که من جا یهم م دیشا

از طرف  اس ام اس هی.  و که کنار بالشتم بود برداشتم  میروشن شدن سقف، نگاهم و ازش گرفتم و گوش با

 .  نبیز

 چه خبر؟.  سالم  ـ

 :کردم پیتا عیسر

 . باهاش صحبت کنه  ادیگه خاله قراره ب یترنّم م!  شه  یمون تموم م غهیفردا شب مهلت ص.  پاش بهتره  ـ

 ؟یکار کن یچ يخوا یتو م ـ

 . که گونه امو تر کرد پاك کردم  یاشک.  زدم  يپوزخند

 ! کشم کنار  یم ـ

 یبهش فکر نم گهید.  .  .  کردم  ینم هیگر گهید.  بالشتم فرو کردم  يو خاموش کردم و سرم و تو میگوش

 .  کردم 

 ینیریحاال که ش!  آره .  سخت تر از قبل بود  یلیکه خ نیبا ا.  .  .   الیخ یبه ظاهر ب يبشم همون تمنّا دیبا

 .  .  . ش حضورش و حس کرده بودم برام سخت بود تحمل طعم تلخِ نبودن

◊◊◊  

 نشون یخراب ب نیاز دل من، از ا یدون یم یچ

 نرو، بمون یبار بهم بگ هیشد فقط  یم یکاشک

 صدا یو سرد و ب اهیات بمونم، س هیکه سا بذار

 از هم جدا میبش دینگو، با گهیرو خدا د تو

 

 تو الیمن پرم از خ یول هیتو خال يجا

 جون خاطراتمون، تموم قلبم مال تو به

 قلبم مال تو تموم
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تخت بردم تا چمدونم  ریدستم رو ز.  کنار تختم زانو زدم .  رو نشنوم  ییصدا چیحرص در اتاقم و بستم تا ه با

 یلیچمدونم خ دنیبا د.  تخت رو نگاه کردم  ریگذاشتم و ز نیزم ينکردم سرم رو رو داشیپ یوقت.  رو بردارم 

 .  آوردم  رونشیزود ب

منتظرم  ییزهایاتاق چه چ نیا رونیدونستم ب یم.  زوه هام، همه رو جمع و جور کردم هام و لپ تاپ و ج لباس

دونه االن حالم  یکه م یداداش.  .  .  کشه  ینفس راحت از دستم م هیبعد از دو ماه  دیکه شا يمرد.  هستند 

با برگشتنم احساس  دیکه شا یبابا و مامان.  و باز بشه سنگ صبورم  میچقدر خرابه و منتظره تا به خونه برس

 . ذارم  یجا جا م نیدونند من همه احساسم و هم ینم یکنند ول یم تیامن

تخت بود  ریکه ز يا یچوب يجعبه .  رو جا گذاشته باشم  يزیبار اتاق رو چک کردم تا مبادا چ نیآخر يبرا

که توش  یمدارک ریشناسنامه و سا دنیبا د.  آوردمش و درش رو باز کردم  رونیب عیسر.  کنجکاوم کرد  یحساب

نتونستم .  توجهم رو جلب کرد  ينامه ا تتخت هل بدم پاک ریتا خواستم دوباره جعبه رو ز.  زدم  يبود پوزخند

 . مقاومت کنم و بازش کردم  میمقابل حس فضول

 يتونفس  دمیبه آخرش رس یو وقت.  گرفت  یسرعت م شتریگذشت ب یهر سطر نامه که م ياز رو نگاهم

پاکت و جعبه رو به  عیسر.  طاها که اسمم رو صدا زد باعث شد از جام بپرم  يصدا.  م حبس شد  نهیس

 . سرجاشون برگردوندم 

بعد از باز .   دمیکش یقیبستم و نفس عم هیچند ثان يچشم هامو برا.  شالم و مرتب کردم .   ستادمیا نهیآ يجلو

از جاش بلند  عیشدند، سر ریکه غافلگ ییطاها مثل آدم ها.  لپ تاپم و برداشتم  فیکردن در اتاق چمدون و ک

 . دادم  لشیتحو يا یکهام و ازم گرفت و من لبخند زور لیوسا.  شد و به طرفم اومد 

آرشام بود مانعم  يعمه  ينامه  تیاون نامه که در واقع وص يادآوریاما  رمیبغضم و بگ يخواست جلو یم دلم

 دایآرشام به خواست عمه ش با ش دمیفهم یم دیچرا حاال با.  دستم رو که هنوز سرد بود مشت کردم  . شد  یم

 . رو خراب کرده بودم  زیحاال که من همه چ!  در آوردن حرص من؟  يازدواج کرده نه برا

کاش .  .  .   دیشده بود، پر کش رهیداده بود و تو سکوت بهم خ هیاتاقش تک واریبه سمت آرشام که به د نگاهم

.  جا رسوندم  نیرو به ا شیمسخره م زندگ يو ازش بخوام من رو ببخشه که با فکر ها نمیشد مقابلش بش یم

 : ناراحت، شمره شمرده گفت ییطاها با صدا.   ستادمیرو به روش ا

 . منتظرتم  نیماش يتو ـ
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 .   دیبازم سرم چرخ ییرایبسته شدن در پذ يبا صدا.  کردم  بشینگاهم تعق با

فکر تو سرم نقش بست که خدا اونو  نیلحظه هم ا نیتو ا یو حت!  کرد  یم باترشیگره ابروهاش هم ز یحت

 !  تا من عاشقش باشم  دهیآفر

امروز و فردا مامان .  ماه هم گذشت  هیاز « . . .   دیچیماهان تو گوشم پ يگلوم بزرگتر شد و صدا يتو بغض

 ».   يقرار خواستگار يزنه برا یزنگ م

 شتریوقت ها چشم ها ب یانگار بعض. . .  شدم تو چشم هاش  رهیخ. . .  اما نشد  رمینگاهم و ازش بگ خواستم

 .  دندیفهم یزبون هم و م

دست هام و دور کمرش حلقه . . .  شم  یم گهیتاب تر از هر وقت د یکنه ب یکه گونه ام و نوازش م دستش

 هیبار عطر بهشتم و وارد ر نیآخر يبرا.  کشم  یم قینفس عم.  چسبونم  یاش م نهیکنم و سرم و به س یم

دلم . . .  کنم؟  یرو حس م ییاجد يکه دارم لحظه  هیبار چندم نیکنم که ا یفکر م نیو به ا.  کنم  یهام م

 .  نه خونواده م نه خدام .  ذارند  ینم یعنی.  تونم  یپناهم رو تنها بذارم اما نم یخواد پناه ب ینم

احساس بد مقصر بودن، احساس تلخ .  رو به رو نشده بودم  کجای ضیهمه احساسات ضد و نق نیحاال با ا تا

 »خدا؟ هیچه امتحان نیا« .  ذهنم نقش بست  يسوال تو کیو فقط .  و احساس تلخ ترِ از دست دادن  ییجدا

 

 بره یشبا خوابت م ،یک يمن با صدا بعد

 بره یشب و از روزگارت م یمن آروم ک بعد

 کنه یم يباز وونهیمثل من باخنده هات د یک

 کنه یم یتو رو راض يکه بهونه دار یوقت

 بیبا رق يخند یم يکه تو، دار یدلخوشه وقت یک

 .  .  .   بیمنه مونده غر نیکنه، جز هم یم یبا تحمل زندگ یک

 

بگم از  يکلمه ا یحت ایکه بهش نگاه کنم  نیبدون ا.  بشن ازش جدا شدم  ریکه اشک هام سراز نیاز ا قبل

 . اومدم  رونیخونه ب

 اریاخت یب.  شدم  رهیبه رو به روم خ.  راه افتاد  یحرف چیه یو روشن کرد و ب نیاز سوار شدنم، طاها ماش بعد

 : و گفت دیبازوم کش به یکرده بود دست ینیب شیاتفاق و پ نیطاها که انگار ا.   هیگر ریزدم ز
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 . آروم باش تمنّا  ـ

 يزیچ نیمسخره تر نیا تیموقع نیتو ا دیفهم یاون موقع م دیهستم شا یدونست االن تو چه حال یم کاش

ادامه  ختنمیتوجه به حرفش به اشک ر یبا دست هام صورتم و پوشوندم و ب.  تونست ازم بخواد  یبود که م

تو کمتر از .  شد  ادهیپ دمیباز و بسته شدن در فهم ياز صدا.  و متوقف کرد  نیبعد ماش قهیدو دق یکی.  دادم 

 : در سمت من و باز کرد و آروم گفت هیچند ثان

 .  میقدم بزن کمیشو  ادهیپ ـ

 . به دستم داد  یهام و از صورتم جدا کرد و دستمال دست

 ! شد  یول ادته؟ی.   شهیتکرار نم یچیه یخودت گفت ـ

هم دوش هم وارد پارك که به خاطر .  شدم  ادهیجواب دادن به حرفش پ این اشک هام و پاك کرد بدون

 یسرما هنوز هم سبز بودند نگاه م نیتو ا یکاج که حت يبه درخت ها.   میخلوت بود شد یلیهوا خ يسرد

 .  که به آرشام زدم افتادم  یحرف ادی.  کردم 

!  ندارم  يدادم که درد یخانواده ام نشون م شیبازم پ دیبا.  گرفتم  یدوباره تظاهر و از سر م دیهم با خودم

ها دارن  انهیکه مور یهمون درخت. . .  نبودش  يدرخت سبز تو سرما هیشدم  یم دیبا.  چون دوستشون دارم 

 هیکاف تلنگر هیکه  نیخبر از ا یب.  کنند  یمبه ظاهر برافراشته اش حسادت  گرانیبرنش و د یم نیذره ذره از ب

 .  .  . واسه از پا درآوردنش 

 ! کس  چیه. . .  کرد  یباور نم چکسیکاش ه یول. . .  شدم همون درخت سبز  یم دیبا.   آره

 دوازدهـــم فـــصـــل

 

 

من  یعنیکرد ازم حرف بکشه  یم یمدام سع نبیز.  حوصله تر از قبل بودم  یها شروع شده بود و من ب کالس

کرد با حرف زدن  یم الیشدم چون خ یاز کارش ناراحت نم.  بده  میبراش درد و دل کنم تا اون بتونه دلدار

 . کار من از سبک شدن گذشته  دیفهم یم دیبا گهیاما د.  شم  یسبک م

 .  میکالس دار ازدهیفردا ساعت  ـ

 :و گفتم دمیکش ینیدروغ ي ازهیخم

 . دنبالت  امیساعت ده م ـ
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 تمنّا؟.  ه باش ـ

 هووم؟ ـ

 ؟ياصال به استاد زنگ نزد گمیم ـ

 . نوچ  ـ

 ؟ياصال ازش خبر ندار یعنی!  واقعا؟  ـ

 :گفتم یتلفن رو به دست چپم دادم و با کالفگ یگوش

رو  حانهیگه راه رفتنش بهتر شده، بعد از تموم شدن جلسه ها ر یطاها م ،یوتراپیزیبره ف دیبا گهیسه جلسه د ـ

 .  .  .  ادیترم دانشگاه نم نیخودش، ا شیبره پ یم

 دو هفته چت شده؟ نیاصال معلومه تو ا.   ایباز زود جوش آورد!   یه ـ

 :رو فوت کردم نفسم

 !  ادیفقط خوابم م ـ

 :گفت یمهربون با

 .  میزن یباشه بخواب، فردا حرف م ـ

 :شدم یعصبان اریاخت یب

 !  کلمه  کی یحت.  جع بهش حرف بزنم خوام را ینم گهید.  دست از سرم بردار  نبیز ـ

 .  یخوام باهات حرف بزنم تا آروم بش یمنو باش که م ـ

 :گفتم يا یگلومو گرفت اما با لحن معمول بغض

 . فراموش کنم  زویخوام تا همه چ یخورده وقت م هیندارم، فقط  يبه دلدار يازین.  من آرومم  ـ

 .  .  .  یول ـ

 . تونم مطمئن باش  یمن م ـ

 :سکوت گفت هیاز چند ثان بعد

 .  ریشب بخ.   یبرو بخواب تا فردا سر کالس چرت نزن ـ

 . شب خوش  ـ

و  دمیتختم دراز کش يرو.  که بخونم پاکش کردم  نیاز ماهان داشتم که بدون ا امیپ هی.  رو قطع کردم  تماس

 م؟اشتباهم رو جبران کن دیفکر کردم که چطور با نیبه ا
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 کی نیا.  دانشگاه سر نزدم  تینمره هام به سا دنید يافتاد که اصال برا ادمیشدم  داریکه از خواب ب صبح

 .  دادم  یکه از آرشام جدا شده بودم اونقدر فکرم مشغول بود و حالم بد که به خودم حق م يهفته ا

 الیفرستادم، موز یلب صلوات م ریکه ز یدر حال.  شه  یالزم م یتظاهر به خوشحال یانگار گاه یول

)Mozilla (و زدم  تیرو باز کردم و آدرس سا . 

 .  رو باز کردم  میکارنامه ترم جار یخودم شدم و از قسمت امور آموزش يپنل کاربر وارد

.  زهرخند بود زدم  هیشب شتریکه ب يکه سرش با آرشام دعوا کرده بودم، لبخند یدرس مِینمره شونزده و ن دنید با

 .  متوجه ورود طاها به اتاقم نشدم  یاونقدر تو فکر بودم که حت

 ! زنند  یلبخند ژکوند م نیغمگ شهیخانم هم نمیب یبه به م ـ

 : ابروش و باال فرستاد و گفت يتا هی.   دمیاش خند دهیژول يموها دنیو بلند کردم و با د سرم

 وونه؟یچته د ـ

 : با ذوق گفتم نیهم يبرا.  کنم  يطاها باز هم نقش باز يکردم جلو یبود اما سع دهیفا یکه ب نیا با

 !  !  ! شونزده شدم طاها، شونزده  ـ

 : بهم رفت و گفت يغره ا چشم

 ! ذوق داره؟  نقدریشونزده هم ا.   يخر یلیخ ـ

 : با دستم به نمره ام اشاره کردم و گفتم.  پاش گذاشت  ينشست و لپ تاپم و رو کنارم

 . درس و با آرشام داشتم  نیا!   نیبب ـ

 : تر آورد و گفت نییانگشتم و پا هیاز چند ثان بعد

 .  یو هم باهاش داشت نیا ـ

 : خنده و گفت ریطاها که اول تعجب کرده بود، زد ز.  شدم  رهیگرد شده به نمره ام خ يچشم ها با

 !  يوا يوا يوا.   زدهیس و یدخترِ استاد توکّل. . .  و پنج؟ اوه اوه  ستیو ب زدهیس یهوش مصنوع ـ

 : نگاه کرد و گفت بهم

 ! نگم؟  يزیبه بابا چ يد یچقدر م ـ

 : پس کله اش و گفتم زدم

 !  ؟ینینمره من و بب يایگفت ب یاصال ک.   نمیبب رونیپاشو برو ب ـ
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 : داد زدم تیبا عصبان.  تاپ و برداشت و با عجله به سمت در اتاق رفت  لپ

 .  یلوس یلیطاها خ ـ

رفتم تا بهش برسم اما با اون  یم نییپا یکیپله ها رو دو تا .  زد  رونیپا تند کرد و از خونه ب.  دنبالش کردم  و

 !  کرد  یپله ها رو رد م یکیسه تا  یدرازش هر از گاه يپاها

 . وارد خونه شد  رمشیکه بتونم بگ نیاز ا قبل

 مــــامـــــان؟!  . . .   نیدست گلِ دخترت و بب ایمامان؟ مامان ب ـ

 : که طبق معمول تو آشپزخونه بود دستش و به کمرش زد و گفت مامان

 به جون هم؟ نیشده مثل موش و گربه افتاد یباز چ ـ

 : بلند گفتم يصدا با

 ! مامان بگو اون المصب و بده به من  ـ

 : نگاه کردن به طاها که پشتش پناه گرفته بود گفت بدون

 شده مامان جان؟ یآخه چ ـ

 : آورد و گفت نییسرِ مامان پا يلپ تاپ و از باال طاها

 . گرفته  زدهیخانم واسه ما س ـ

 .  گرفت و بهم دوخت  ورینگاه متعجبش و از مانت مامان

 قدر کم؟ نیچرا ا ـ

قبل از .  بغض کردم  اریاخت یب.  در گردش بود  دیخند یم انهیمامان و طاها که موذ نینگاهم ب هیچند ثان يبرا

 : بشه خطاب به طاها گفتم يگونه ام جار يچشم هام رو يکه اشک تو نیا

 .  .  .  یاحمق یلیخ ـ

که بهم برسه به طبقه باال رفتم و در و از  نیاما قبل از ا ادیدونستم دنبالم م یم.  رفتم  رونیبا عجله از خونه ب و

) play( یکه بهش وصل بود و پل یفلش يِاز آهنگ ها یکیو روشن کردم و  ونیزیتلو.  داخل قفل کردم 

 . کردم 

زار زدن  يزد بشنوم و نه اون صدا یطاها که داشت اسمم رو صدا م يکردم که نه صدا ادیصداش و ز اونقدر

 .  .  .  من رو  يها

 .  کردند، چشم هام و باز کردم  یرفتند و لمسش م یم نییگونه ام باال و پا يکه رو ییحس سر انگشت ها با
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 : رو مقابل چشم هام گرفت و گفت يدیکل.  تعجب کردم  یطاها حساب دنید با

 ! مامانه  دكی دیکل ـ

 : چشمم گذاشتم و گفتم يو رو دستم

 .  رونیبرو ب ـ

 : گفت یمونیدستم گذاشت و با لحن پش يو رو دستش

 . وگرنه قصد ناراحت کردنت و نداشتم .  کنم  یخواستم شوخ یفقط م ـ

 .  ناراحت نشدم  ـ

 : چشم هام برداشت و گفت يزور دستم و از رو با

خواد باهات  یمامان م.   ستیها ن يلوس باز نیدر ضمن االن وقت ا.   یکن یم ينجوریکه ا يناراحت شد ـ

 . حرف بزنه 

 : بهش رفتم که گفت يغرّه ا چشم

 . فکر کنم مامان ماهان زنگ زده .   ستیراجع به نمرت ن ـ

 رونیاز خونه که ب.  جا  نیکه اومدم ا شهیم یساعت مین دمیساعت فهم دنیبا د.  تفاوت از جام بلند شدم  یب

 : رفتم طاها با تعجب گفت

 !  يخواستگار ادیگفتم؟ قراره ماهان ب یچ يدیفهم ـ

 : و گفتم ستادمیپله راهرو ا نیاول رو

 .  ادیخب ب ـ

 ؟يبهش جواب مثبت بد يخوا یم نمیبب ـ

 : زد و گفت يلبخند دنمیمامان با د.  رفتم  نییکه جوابش و بدم از پله ها پا نیا نبدو

 . و جمع نکردم  زیهنوز م.  صبحانه بخور  ایب ـ

 .  طاها هم رو به روم نشست .  آشپزخونه نشستم  زیاز شستن دست و صورتم، پشت م بعد

.  سکوت مشغول صبحانه خوردن شدم  يتو.  ت رف رونیرو مقابلم گذاشت و از آشپزخونه ب ییچا وانیل مامان

 : دوباره برگشت و گفت قهیمامان بعد از پنج دق

 .  يخواستگار انیخواستن امشب ب یم.  تماس گرفته بودند  يتمنّا جان خانواده فرهاد ـ

 .  بهش نگاه کردم  دمینوش یرو م مییکه چا یحال در
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 .  بهشون گفتم فعال دست نگه دارن  یول ـ

 ؟یچ يبرا ـ

 : مکث کرد و گفت یکم مامان

 !  وشاستین يِمراسم خواستگار.  خونه خاله مهدخت  میامشب قراره بر ـ

 یبعد از چند لحظه به خودم اومدم و با لحن.  شدم  رهیبود به مامان خ میباز که نشون از بهت زدگ مهیدهن ن با

 : تند نباشه گفتم یلیکردم خ یم یکه سع

 د؟یمن و عقب انداخت يتگارخواس وشایبه خاطر ن ـ

 : کرد هیزود شروع به توج یلیو خ.  از اون نداشت  یمامان هم دست کم.  با تعجب بهم زل زد  طاها

 . گذاشته شده  ياالن دو روزه که قرارِ خواستگار م؟یکرد یکار م یچ دیبا ـ

 ! نه اون  دیرفته که شما پدر و مادر من هست ادتونیانگار  ـ

من که کف .   میما هم قبول کرد م،یمجلس بر نیآرشام از ما خواست که باهاش به ا.  تمنّا  هیچه حرف نیا ـ

 .  ادیتو خواستگار ب يدستم و بو نکرده بودم که قراره برا

 .  آرشام همشون و پراکنده کرد  ریچند لحظه همه اتفاقات تو ذهنم رژه رفتند و تصو تو

 .   انیشد که فردا ب نیقرار بر ا ـ

 : آروم گفتم ق،ینفس عم هیگذاشتم وبعد از  زیم يو رو وانمیل

 !  ستیبرام مهم ن ـ

 . متعجبشون از جام بلند شدم و دوباره به طبقه باال رفتم  يدر مقابل چشم ها و

 ینگاه.  بود  نبیهمشون هم متعلق به ز.   امیکال و سه تا پ سیهفت تا م.  تخت برداشتم  يرو از رو میگوش

 :کردم پیکوتاه براش تا یلیتخت نشستم و خ يرو.  بود  میدوازده و ن.  به ساعت انداختم 

 . شرمنده .   امیامروز نتونستم ب ـ

که اصال حوصله صحبت  یزنه در حال یرو خاموش کردم، چون مطمئن بودم ماهان حتما زنگ م میگوش و

 . کردن با اون رو نداشتم 

 . رفتم  رونیطاها رو برداشتم و از خونه ب نیماش چیاز خوردن شام، سوئ بعد

 ؟ير یتمنّا کجا م ـ

 : طاها که دنبالم اومده بود نگاه کردم و گفتم به
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 . ها بچرخم  ابونیتو خ کمیخوام  یم ـ

 . خاله  يخونه  يایمگه نم ـ

 : تفاوت گفتم یب یمکث کوتاه با لحن هیاز  بعد

 . کارها رو ندارم  نیوقت ا  .کنم  دیخر کمیفردا  يخوام برا یم.  نه  ـ

 : شد و گفت رهیتو چشم هام خ.  بچرخم بازوم و گرفت  نیخواستم به سمت ماش تا

 .  یمن و گول بزن یتون ینم یول ،یکن یم ينقش باز يدار ـ

 : و پس زدم و گفتم دستش

به خاطر  یعنی.   میش یما با هم خوشبخت نم.  کنم  یمن دارم فراموشش م.   يدفعه رو اشتباه کرد نیا ـ

 ! شه  یباهام خوشبخت نم یمشکل من، کس

 ؟یکن یم يلجباز یبا ک يدار ـ

 .  کرد  یرو شروع نکنه ول يباز نیتونست ا یبا خدا؛ چون م ـ

که بهش نگاه کنم از  نیدر و باز کرد و من بدون ا.  سوار پژو پارسش شدم و روشنش کردم .  نگفت  يزیچ

 .  مقابلش رد شدم 

مغازه ها  نیتریو دنیرو صرف د یساعت مین.  و متوقف کردم  نیپاساژ ماش کی کینزد قه،یدق ستیاز ب بعد

تا خواستم پولش رو حساب کنم، زن و .  که به چشمم اومد و انتخاب کردم  یکیتون نیکردم و در آخر ساده تر

 یزن با کالفگ.  کرد نگاه کردم  یم هیوقفه گر یکه بغلشون بود و ب يبه بچه ا.  وارد مغازه شدند  یمرد جوان

 : گفت

 ! خسته شدم به خدا  ـ

 : به زن زد و گفت یلبخند مهربون مرد

 ! بدش به من فرشته خانــوم  ـ

 : بعد از گرفتن بچه شروع به حرف زدن باهاش کرد و

 ! آ  رمیبگ یج یواسه مامان ج میاومد ؟ییبابا یکن یم هیچرا گر.  .  .   حانهیر ـ

از مغازه  دمیگذاشتم و بعد از برداشتن خر شخونیپ يدستم مچاله شده بودند رو رو يکه تو ییها اسکانس

تو ذهنم  حانهیآرشام و ر ریداد تو گوشم بود و تصو یباباش قلقلکش م یخنده اون بچه وقت يصدا.  زدم  رونیب

 . کرد  ییبود، شروع به خودنما مامان تو گلوم جا خوش کرده يکه بعد از حرف ها یو باز هم بغض. . .  
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گذاشتم و  نیفرمون ماش يسرم و رو.  پرت کردم  میکنار یصندل يو رو دمیخر لونیشدم و نا نیماش سوار

 . اما نتونستم .  ببرم  نیبغضم و از ب قیکردم با چند تا نفس عم یسع

 : دمیگونه ام، سر خودم داد کش يقطره اشک رو نیسر خوردن اول با

 !  يحق ندار ؛یکن هیگر يحق ندار ـ

با تعجب به داشبورد نگاه  ،یزنگ گوش دنیبا شن.  و روشن کردم و راه افتادم  نیبعد از پاك کردن اشکم، ماش و

 . شماره بابا بود .  طاها برداشتمش  یگوش دنیبا د.  کردم 

 : پارك کردم و جواب دادم ابونیو کنار خ نیماش

 الو؟ ـ

 ؟ییالو تمنّا کجا ـ

 : کوتاه گفتم یلیطاها خ يصدا دنیشن با

 !  ابونیتو خ ـ

 خونه خاله؟ يایگه مگه نم یمامان م ـ

 : مکث کوتاه گفتم هیبعد از .  هم فشار دادم  يهام و رو دندون

 . بهت که گفته بودم حوصله ندارم  ـ

 . . . آرشام ناراحت بشه  دیداد که زنگ بزنم بگم شا ریگ یبهش گفتم، ول ـ

 !  ستیمشکل من ن نیا ـ

 .  گهیمامانه د ؟ياریباشه چرا جوش م ـ

 . پارك کردم  ییبدجا ؟يندار يکار ـ

 . فقط زود برگرد خونه .   میریم میدار گهینه؛ ما د ـ

 خداحافظ.  باشه  ـ

 . مواظب خودت باش  ـ

 

 يدکمه ها یبا کالفگ.  بود و هنوز به خونه برنگشته بودند  میو ن ازدهیساعت .  تخت انداختم  يو رو خودم

 . پرت کردم  یو باز کردم و بعد از آوردن شالم، هر دوشون و به سمت جا لباس میسرمه ا يمانتو
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زود پاکشون  یلیخ یول.  شروع شده بود، اشک رو مهمون چشم هام کرد  شیکه از دو ساعت پ یبه مجلس فکر

 . ندم  تیبهشون اهم گهیگرفته بودم د میچون از امشب تصم.  کردم 

خودم و  يگرفتند، من هم برا یم میتصم حانهیآرشام و ر یزندگ يکه بزرگتر ها داشتند برا یهمون دو ساعت تو

 . نداشتم  يادیکردنشون وقت ز یعمل يبرا یگرفتم که حت ییها میتصم میزندگ

استراحت  دیبا.  بالشت نرمم گذاشتم و چشم هام و بستم  ياتاق و خاموش کنم، سرم و رو که چراغ نیا بدون

 ! بود  یفردا روز مهم.  فردا خسته نباشم  يکردم تا برا یم

 

 يریهمراه بابا گرفته تا نظافت و گردگ ینیریو ش وهیم دیاز خر.  به کارها بود  یدگیاز صبح مشغول رس مامان

نمونده  یشد و به جز پختن شام کار خاص دایترنم پ يچهار بعد از ظهر بود که سر و کله  کیساعت نزد.  خونه 

 ! گردنش  میبود که بنداز

 یمن خواستگار م يچون هر وقت برا.  نبود  بیعج نیالبته ا.  شام همه ساکت بودند  زیسر م شهیعکس هم بر

بلند شدم  زیهمه غذام و تموم کرده بودم از سر م من که زودتر از فن،یزنگ آ يبا صدا!  بود  نیاومد اوضاع هم

 : و گفتم

 ترنم؟ ادیقراره ب يمهد ــ

 :و برداشت و گفت وانشیو ل بشقاب

 . نه؛ رفته خونه مامانش  ـ

دکمه در باز .  شد  ریبه وجودم سراز یاز اضطراب و ناراحت یموج حانه،یآرشام و ر دنیبا د.  رفتم  ییرایپذ به

 : ع گفتمکن و زدم رو به جم

 . رم باال حاضر شم  یمن م.  آرشامه  ـ

 . بهتر بود  دمشید یفعال هر چقدر کمتر م.  به طبقه باال رفتم  یبدون انتظار جواب و

به مژه هام  یکم.   دمیو سر کزدم و شلوار همرنگش و هم پوش دمیرنگم، شال سف یشمی کیتون دنیپوش بعد

 . نکردم  غیاز رژ و رژگونه هم در.   دمیزدم و داخل چشم هام سرمه کش ملیر

 یم زیل یحساب یبود ول یدونم جنسش چ ینم.  تخت گذاشته بود و برداشتم  يکه مامان رو يگلدار دیسف چادر

سرش نگه داره  يچادر و رو نیتونسته ا يذهنم بود که مامان سر عقدش چطور يسوال تو نیا شهیهم.  خورد 

 . 
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به  دیشا.  دونستم  یچراش رو خودم هم نم.  کردم  یچادر سر م میلس خواستگاربار بود که تو مج نیاول امشب

ازش خواستم که چادرش رو بهم  یمامان وقت افهیق.  کرده بودم  دایبه آرشام پ تمیکه بعد از محرم یخاطر حس

 . بود  یدنیبده واقعا د

 نهیآ يسر تا پام و تو گهیبار د کیشالم و مرتب و .   دمیکش زشیر يبه گل ها یو سرم کردم و دست چادر

 :چشم هام زل زدم و گفتم ریبه تصو ینگران واکنش ماهان شدم ول يلحظه ا يبرا.  کردم  یبررس

 . خواد  یم نویکه دلت ا نهیمهم ا!  شد به درك  یهر چ ـ

 ينفر نیاول.  رفتم  نییاز بابت مرتب بودن ظاهرم راحت شد، به طبقه پا المیخ یوقت.   دمیکش یقینفس عم و

 : زد و گفت يلبخند.  که متوجه حضورم شد مامان بود 

 ! قربون قد و باالت برم  ـ

 : با اعتراض گفتم.  حرفش همه بهم نگاه کردند  نیا با

 . خدا نکنه  ـ

اش ضربان قلبم اوج  رهیاز نگاه خ.  مبل تک نفره نشسته بود سالم دادم  يچرخوندم و به آرشام که رو چشم

خدا رو شکر با وجود رژگونه  یول.  تونستم حدس بزنم که لپام گل انداخت  یراحت م یلیخ یتح.  گرفت 

 . کوتاه جوابم رو داد  یبعد از مکث.  شد  یام مشخص نم یگلبه

 :رو بغل کنم کنار گوشم گفت حانهیتا خم شدم که ر.  سمتش رفتم  به

 . کنم  یم يحسود یباش شیکه قراره همراه زندگ یبه کس ـ

ام حبس شد  نهیس ينفس تو.  مثل چشم هام . . .  نفس هاش داغ بود .  مثل دست هام . . .  سرد بود  عطرش

اعتــراف میــکنم با همه « ذهنم زمزمه کردم  يو تو.  چشم دوختم  دایسرم و چرخوندم و به قاب عکس ش.  

.  .  من آن لحظه ها را مــرده ام .  .  .   حســادت نکرده ام  "او"ام ،هرگـز به بودنت در کنــار  یزنــانگــ ي

 .  چشم هامو بستم » .  .  !  

گفت تا  یکاش م.  بوده  يباز هیها  نیا يگفت همه  یو در گوشم م ومدیکاش م.  کرد  یخدا کمکم م کاش

زد و  یمحرف  تمیکه آرشام داشت برام از الگور یبه همون اتاق.  تونم برگردم به گذشته  یچشم به هم بزنم م

 . بود  دهیدلم نلرز يِکه هنوز پا یبه زمان.   رمیبگ ادیدرس رو  نیبود که ا نیدغدغه ام ا نیبزرگتر
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طاها  رهیو نگاهم به نگاه خ دمیبه عقب چرخ.  که تو بغل آرشام کز کرده بود زدم  حانهیبه گونه ر يا بوسه

 یم يلجباز یبا ک يدار« دیپرس یانگار با نگاهش باز هم داشت م.   یبتن وارید هیمثل برخورد با .  خورد 

  »؟یکن

به .  باز کردن در رفت  يطاها نگاهش رو ازم گرفت و برا.  باالخره سکوت شکسته شد  فنیزنگ آ يصدا با

 نیمه.  زد  یو لبخند گرم.  سرم مرتب کرد  يدوشم افتاده بود رو يسمت مامان رفتم و اون چادرم رو که رو

به ظاهر زنده موندن بس بود  ين بهونه برایمن هم يبرا.  لبخند گرمِ مامان و نگاه گرمترِ بابا  نیهم.  بس بود 

 .  .  . 

 

به کت و شلوار  نشیزبیت ينگاه کردن تو چشم ها يرو به دستم داد و من به جا یدسته گل صورت ماهان

 . دادم و به آشپزخونه رفتم  یبه پدر و مادرش هم سالم کوتاه.  شدم  رهیخ شیمشک

لب  دیسف يفنجون ها.  برد  ییرایگلدون پر آب اونو به پذ يبه دنبال اومد و بعد از گذاشتن دسته گل تو ترنّم

به دست به جمع مهمان ها ملحق  ینیبار هزارم مرتب کردم و س يچادرم رو برا.  پر کردم  يرو از چا ییطال

 .  شدم 

آرشام نگاهش رو .  ماهان لبخند زد و آروم نشدم .  ماهان تشکر کردند  يمامان و بابا.  رو تعارف کردم  يچا

 . . . نه لبخند مامان گرمم کرد نه نگاه مهربون بابا  گهیو د.  زد  خیو وجودم  دیازم دزد

 تیاز کارش و وضع . . .  التشیاز سن و تحص. . .  از پسرش گفت .  ماهان شروع به صحبت کرد  يبابا

که حتما  نیاز ا. . .  که به من عالقه داره  نیاز ا. . .  نداره  یخاص يماریب يکه سابقه  نیاز ا. . .   شیاقتصاد

 . کنه  یم تیپسرش رو حما

 یخال يواسه ماهان نبود و جا ییجا چیکه توشون ه ییاهایرو.  فکر کردم  اهامیو گفت و من فقط به رو گفت

 .  زد  یذوق م يتو یآرشام حساب

 .  میو با هم صحبت کن میحرف ها باالخره از بابام اجازه خواست تا من و ماهان بر ياز همه  بعد

بلکه با نگاهش شروع به کنکاو صورتم .  بار نگاهش رو نگرفت  نیا.  و باال بردم و نگاهم به آرشام افتاد  سرم

حضور داشت؟  شیکه تو مجلس خواستگار يبراق از شوقِ دختر يگشت؟ دنبال چشم ها یم یدنبال چ.  کرد 

.  خواست بخندم؟ باشه  یم ؟که پشت سد چشم هام تلنبار شدند ییبرق به خاطر اشک ها نیدونست ا ینم
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چون باالخره تو مجلس .  که مست بودم از وجودش  نینه به خاطر اتفاق امشب، به خاطر ا.  زنم  یلبخند م

 . رو داشتم  اشیتو قلبم رو يبود که عمر یکاش نقشش هم همون یول.  د شرکت کر میخواستگار

و قلب من .  من و آرشام رفت و برگشت  نینگاه ماهان ب.  گرم بابا که دستم رو گرفت به خودم اومدم  دست

 . داشت  یدست از نوازش صورتم بر نم يکه لحظه ا یبه خاطر نگاه دیلرز

 . کن  ییراهنما تمنّا جان، ماهان رو به اتاقت ـ

 .   ممیتصم يشد برا يدییخانواده م نگاه کردم و نگاه دلخور طاها مهر تأ يبار به اعضا نیآخر يبرا

که  ییها یاز صندل یکیرو .  که کنار اتاق مامان و بابا بود و مثال اتاقِ خودم، رفتم  یبه اتاق.  جام بلند شدم  از

 : شکستن سکوت گفت يبرا قهیدو دق یکیبعد از .  وم نشست رو به ر.  ترنم اون جا گذاشته بود نشستم 

 اتاق خودته؟ ـ

 . کنم  یم یمن با طاها طبقه باال زندگ.  نه  ـ

 : دست عرق کرده ام گوشه چادر و گرفتم با

 .  يخوشگل شد.   ادیبهت م یلیچادر خ ـ

 . از کجا شروع کنم  دیفکر کردم که با نیو از داخل گاز گرفتم و به ا لبم

 ؟یبگ يزیچ يخوا ینم ـ

 .  نگاه کردم  بهش

 . . .   دیهست که با زهایچ یلیخ.  چرا  ـ

 . بشم  رهیخ شیقهوه ا يتونستم تو چشم ها ینم.  و به گوشه اتاق دوختم  نگاهم

 .  . . اول راجع به  ـ

 : صورتم تکون داد يو جلو دستش

  !نه اون ور  یمن رو به روتم خانم ـ

 :گفتم يمقدمه ا چیه یب.  دوباره سر چرخوندم  ناچار

 .  هیجواب من منف ـ

 : بهت گفت با

 !  ؟یچ يبرا ـ

 . . . که ما به درد هم  نیا يبرا ـ
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 :هاش و به نشونه سکوت باال آورد دست

 . رو دوباره تکرار نکن  يا شهیجمله کل نیخواهشا ا ـ

 . . . من  یول ـ

 . شم  یمن قانع نم يارین یمنطق لیتا دل ـ

 نیا دیمن با.  خواهرم ازش با خبر نبود  یکه حت يراز.  داشتم  یپرده از رازم بر م دیبا.  رو فوت کردم  نفسم

 .  بهش جواب رد دادم  یکنه از سر خودخواه الیخواستم ماهان هم مثل آرشام خ ینم.  کردم  یکار و م

 .  .  . تونم  ینم.  .  .  تونم  یمن نم ـ

 ؟یچ یتون ینم ـ

 :هم فشار دادم يهامو رو پلک

 .  بچه دار بشم  ـ

 ؟یچ ـ

لب هام و به .  آرزوهامو نابود کرده بود  يکه همه  يزیبرام سخت بود حرف زدن راجع به چ.  نگاه کردم  بهش

 :زحمت باز کردم و گفتم

 .  .  .  رحمم و .  .  .   یعمل جراح هیکه داشتم، تو  يا يماریبه خاطر ب شیچند سال پ ـ

حق با توئه تمنّا، « هیدونستم جوابش چ یم.  و فکر فرو رفت  دیتو موهاش کش یدست.  نتونستم ادامه بدم  گهید

 : شد گفتم یسکوتش طوالن یوقت.  » !   میخور یما به درد هم نم

 .  يخودت اصرار کرد یجا بکشه ول نیخواستم کار به ا ینم ـ

 :آروم گفت نگاه کرد و بهم

 .  میریاز پرورشگاه بچه بگ میتون یم.  ندارم  یمن مشکل ـ

 مونیپش مشیاز تصم عیحرفو بشنوه سر نیا يکردم هر مرد یم الیخ.  چند لحظه فکرم از کار افتاد  يبرا

.  کرد؟ اشک تو چشم هام جمع شد  یقدر راحت قبول م نیممکن بود آرشام هم ا یعنی.  .  .  حاال  یول.   شهیم

 : گفتم يسرم و تکون دادم و با لجباز

 .  یکن یاشتباه م يدار یفهم یم یاگه خوب فکر کن.   ستیمشکل ساده ن هی نیا.  خودت و گول نزن  ـ

 .  که دوستت دارم  نهیمهم ا ـ

 ! من ندارم  یول ـ
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 :گفتم یبا درموندگ.  از قبل جا خورد  شتریب.  دهنم گذاشتم  يبلندم، دستم و رو يخاطر صدا به

 . . . تونم قبول کنم  یمن نم.  من شو  الیخ یب ـ

 ؟يخوا یم یچ گهید.  دم خوشبختت کنم  یقول م.   امیکنار م طتیمن با شرا ـ

 . دادم  یبار به خودم و آرشام فرصت م کی يکاش برا.  کردم  سکوت

 وسطه؟ یکس يپا ـ

 .   ستادمیجام ا سر

 . بگم آره  دیبا يشه دست از سرم بردار یباعث م نیاگه ا ـ

 : رو به روم قرار گرفت عیسر یلیقدم به سمت در رفتم اما خ کی

 ؟یگ یم یچ يدار ـ

 !  آرشام بودم  غهیمن ص. . . .   ؟یچ نیا.  باشه  ست؟یبرات مهم ن نیا ـ

 : شد رهیبهم خ دهیباال پر يابروها با

 ؟یچ ـ

 : سرشونه هام افتاده بود گفتم يتوجه به چادرم که رو یب

 . من چند ماه زنش بودم . . .   غهیص ـ

 .  منقبض شد  فکش

  ؟یباهام بهم بزن یخواست یهمون موقع که م ؟یک ـ

 .  ابروهاش به شدت در هم گره خوردند .  و تکون دادم  سرم

 سراغم؟ يکه دوباره اومد يخودتو بهش بنداز ینتونست ـ

 : گشاد شده گفتم يبا چشم ها.   نیرو داشتم به جز ا یانتظار هر حرف.  باز موند  دهنم

 ؟یگ یم یچ یفهم یم ـ

 : سرخ شده بود تیاز عصبان.  زد  يپوزخند

.  .   یتون یاون بچه داره و تو نم.  کرد  یمغزت خوب کار م شهیهم.   هیخوب یلیکنم؟ نقشه خ یمگه اشتباه م ـ

  . 

 .  بهش زدم ساکت شد  که يا دهیکش با

 .   یخواد بگ یدلت م یو هر چ یدم دهنتو باز کن یاجازه نم ـ
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 : زد داد

 چرا؟ دروغه؟ ـ

 : بلندتر از خودش داد زدم.  اتاق رو باز کردم  در

 !  از خونه ما گورتو گم کن .  .  .   رونیبرو ب ـ

 ! تمنّا؟  ـ

 : زد ياومد پوزخند یآرشام که به سمتمون م دنید با

 . شوهرت نگرانت شده  ـ

 . دهنتو ببند .  خفه شو  ـ

 : رو به ماهان گفت.  آرشام دست هام و از پشت گرفت و مانعم شد  ارم،یخواستم به سمتش هجوم ب تا

 جا چه خبره؟ نیا ـ

 : التماس خطاب بهش گفتم با

 .  جا بره  نیبگو از ا.  .  .  بگو بره  ـ

 : ماهان به سمت بابا و مامانش راه افتاد و گفت.   باز هم تو آغوشش تقال کردم و

 .  جا رو تحمل کنم  نیتونم ا ینم گهید.   میبهتره بر ـ

 : گفت تیماهان با عصبان يبابا.  خانواده ام خشکشون زده بود  ياعضا.  تو چشم هام حلقه زد  اشک

 شده؟ یچ یبگ يخوا ینم ـ

 بعدا  ـ

و دست گل و  دمیبه سمت اپن دو.  بکشم  رونیآرشام ب يدست ها نیموفق شدم دست هام و از ب باالخره

 :گفت یطاها با نگران.  رو برداشتم  ینیریجعبه ش

 ؟یکار کن یچ يخوا یم ـ

ماهان و .  زدم  رونیاز خونه ب.  خواست از شرش خالص شم  یهمه وجودم رو گرفته بود و دلم م تیعصبان

مامان و .  پرت کردم  نییتو دستم و به پا لیاز همون باال وسا.  کردند  یخانواده ش داشتند از راهرو عبور م

 یم یتوجه به من به سمت در خروج یو سرشون رو باال آوردند، اما ماهان ب ستادندیماهان سرجاشون ا يبابا

 : با تمام توانم داد زدم.  رفت 

 .  برو به جهنم  ـ
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 . نرده ها سر خوردم  کنار

 . . . تمنّا دخترم  ـ

 : و رو گوش هام گذاشتم و گفتم دستم

 . بشنوم  يزیخوام چ ینم ـ

 هیشده بود؟  بمینص یچ یلعنت یزندگ نیاز ا.  گرفتم  شیاز جام بلند شدم و راه طبقه باال رو در پ یبه سخت و

 یکه حت يکه همه اش به فکر خودشون و آبروشونن؟ خواهر و برادر يعذابم بده؟ پدر و مادر شهیعشق که هم

شد؟ به کجا  یهمه صبر چ نیا خرکشم؟ که فقط بلدن بگن صبر کن؟ آ یم یتونن درك کنن من دارم چ ینم

 بودم؟ دهیرس

هق هقم  نیب.  کردم  هیبلند شروع به گر يو با صدا.  افتادم  نیزم يرو يدر ورود کینزد.  خونه شدم  وارد

 : دمیآرشام رو شن يصدا

 ؟یکن یم هیچرا گر ـ

 .  نگاه کردم  شونشیو به صورت پر دمیسمتش چرخ به

 کرده؟ تتیقدر اذ نیا یتمنّا چ ـ

خسته  یزندگ نیکه چقدر از دست ا نیکه چقدر بدبختم؟ ا نیا ؟یبدون يخوا یرو م یچ ؟یکن یچرا ولم نم ـ

 رو؟  یشدم؟ چــــــ

 : دمیخودم و عقب کش.  نشست  نیرو زم کنارم

 .  .  .   نمتیخوام بب ینم.   رونیبرو ب ـ

 : لرزونمو گرفت و گفت يشونه ها.  کرد  کیخودش و بهم نزد يلجباز با

 .  کشه  یجور داره عذاب م نیکه دوستش دارم ا یکس نمیتونم بب ینم ـ

 . خوامش  ینم.  .  .  خوام  یدوست داشتنو نم نیمن ا ـ

 .  بود  دهیفا یاما ب.  کردم به عقب هولش بدم  یسع و

  ؟یختیجور به هم ر نیگفت که ا یماهان چشده؟  یآخه چ ـ

 .  .  .  يکه برات کردم از رو ییهمه کارها یکن الیکه خ دم؟یبرات نقشه کش یکه مثل ماهان فکر کن ـ

 : گفت یکالفگ با

  ؟یگ یم یچ نمیقشنگ حرف بزن بب ـ
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 رونیرو ب ییسوم دراور که سمت راست تختم بود، برگه ها ياز کشو.  جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم  از

 . شد  یکه مربوط به اون اتفاق ها م يزیو هر چ یو سونوگراف شیآزما يبرگه ها.   دمیکش

 : برگه ها رو به دستش دادم و گفتم.  دنبالم وارد اتاق شده بود  به

 .  .  .  یبدون دیکه با ییها زیهمه چ ـ

تونستم به  ینم.  کردم اما طاقتم تموم شده بود  یمثل قبل سکوت م دیبا دیشا.  بود  رهیتو چشم هام خ هنوز

 یکه تو دلم مونده بود و نم ییوقت گفتن حرف ها.  .  .  حاال وقت اعتراف بود .  سکوت ادامه بدم  نیا

 :شدم و گفتم رهیتو چشم هاش خ.  بدونه  یخواستم کس

مشکلش به عشقش جواب  نیکه به خاطر هم یکی.  ونه بچه دار بشه ت یکه نم یکی.  دختر ناقصم  هیمن  ـ

 .   نهیو بب شیگذاشت از دستش بره تا بلکه خوشبخت.  رد داد و راحت اونو از دست داد 

 : توجه بهش ادامه دادم یب یباور کردن حرفام براش سخت بود ول دیو آروم به چپ و راست تکون داد شا سرش

 .  .  .  و گفتم تا دست از سرم برداره  زیبهش همه چ.   رهیجات و بگ یخواستم کس ینم ـ

 : گفتم يقرار یبا ب.  انداخت  نیزم يبرگه ها رو رو.  قدم به سمتش رفتم  هی یدرموندگ با

 خواستم خودم و بهت بندازم؟  یکه من م یکن یتو هم فکر م ـ

 يبلوز ي قهیاز .  ببرم  ادمیماهان رو از  نیتم توهتونس ینم يلحظه ا.  اشک به چشم هام هجوم آورد  دوباره

 : دمیکه خودم براش گرفته بودم چسب

 .  .  . آرشام .  .  .   ؟یگ ینم يزیچرا چ ـ

 .  گونه ام سر خوردند  ياشک رو يلحظه بعد قطره ها چند

زل  هیاز چند ثانبعد .  و ازش فاصله گرفتم  دمیدست هام و عقب کش.  کرد  یاون هم مثل ماهان فکر م پس

 .  .  .  اتاق رو ترك کرد  یحرف چیهم، بدون ه يزدن تو چشم ها

سکوت ...  و بعد  دمیشکستن قلبِ شکسته م رو شن يبار هزارم صدا يو برا.  شدم  رهیبهت به رفتنش خ با

 . تختم افتادم  يعقب عقب رفتم تا رو يبا ناباور.  همه جا رو گرفت 

دارند با هم حرف  دمیشن یم.  و بعد مامان  ستادیاتاقم ا يگذشته بود که طاها رو به رو قهیدونم چند دق ینم

 شیپ قهیچند دق نیکه آرشام اومده بود تا هم ياز روز.  گذشته بود  یتمام حواسم پ.   دمیفهم یزنند اما نم یم

شد برگردم به گذشته؟ همون  یم.  رو  نمیریتلخ و ش يلحظه ها يهمه .  هامون رو  هیهمه خنده ها و گر...  
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همون ...  درس بود  نینگرفتن ا ادیدغدغه م  نیگفت و بزرگتر یم تمیکه آرشام داشت برام از الگور يروز

 ... بود  دهیدلم نلرز يکه هنوز پا يروز

طاها .  به سمت چپم نگاه کردم .  مقابلم نبود  یکس گهید.  به خودم اومدم .  شونه ام نشست  يرو یدست

با ...  با بغض .  آرشام  یخال يبه جا.  باز هم سرم رو چرخوندم و به رو به روم نگاه کردم .  کنارم نشسته بود 

 :داد گفتم یرو نشون م میدیو اوج ناام دیلرز یکه م ییصدا

 ... باختم ...  طاها  دیزورم به آرزوم نرس ـ

 . دستش گذاشتم  يدستم رو رو.  ز اشک پر شد هام ا چشم

 .  تهیزندگ يکه همه  یبکش يزیدست از چ ،يکه ندار يزیسخته به خاطر چ یلیخ ـ

 .  شونه ام رو فشرد  فقط

 . آرزوهات دود بشه و بره هوا  يروزه همه  هیسخته  یلیخ ـ

 .  تلخم  يشد پناه هق هق ها و باز هم.  ش چسبوند  نهیموهام فرو کرد و سرم رو به س نیرو ب دستش

 

پنهون  هیاون رو از بق يدونستم اگه بخوا ینم یدونستم ول یم نویدارند؛ من ا یو نقص بیع هیآدم ها  همه

گفتن  يفرصتم رو برا یمن حت.  از اشتباهاتم بود  یکی نیده و ا یخودشو نشون م يبدجور يروز هی یکن

 .  .  . شه  یم ریزود د یلیخ مرو هم فراموشش کرده بود نیو ا.  .  .  .  دوستت دارم از دست داده بودم 

.  سفر کوتاه داشته باشند  هیگرفته بودند  میبابا و مامان تصم.  گذشت  یم يخواستگار يهفته از ماجرا کی

مسئله که آرشام بعد از اون شب  نیبا ا.   امینار بباشه تا بتونم با خودم ک یتونست فرصت یم ییتنها نیا دیشا

 . بود  دنشیلحظه د کیقرارِ  یازم نگرفته بود و قلب من هنوز ب یسراغ گهید

خاموش خونه  ينگاهم که به چراغ ها.  شدم  ادهیباز کردن در پ يرو مقابل خونه پارك کردم و برا نمیماش

 ادیبه  يبود برا يخاموش بهونه ا يگرفته بود و چراغ ها ییهمه تنها نیدلم از ا یعنی.  خورد دلم گرفت 

 .  آوردنش 

بود  حانهیاز ر یش که عکس نهیبه پس زم.  م رو در آوردم  یپالتوم بردم و گوش بیدستم رو داخل ج اریاخت یب

 .  شدم  رهیخ

من  یوقت.  باشم  هحانیآرشام رو بهم سپرد و ازم خواست مراقب ر یوقت...  تو سرم چرخ خورد  دایش يها حرف

 یم الیچون خ.   ختمیر یو من اشک م دیخند یاون م...  طور بود  نیهم شهیهم.   دیو اون خند ختمیاشک ر
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هم که  یوقت یمن حت یول.   مقدر خوشحال باش نیتونستم ا یشد من هم م یمن م يکردم اگه آرشام برا

 .  داشتمش قدر دان نبودم 

 هیا ندهیتو آ رشیکه روزِ تعب ییایرو ؛یدارند به اسم خوشبخت ییایتو ذهنشون رو.   نینطوریآدم ها هم ي همه

 . که به اجبار من، محکوم به سکوت شده بودند  ییآخ که چقدر دلم پر بود از حرف ها.  رسه  یوقت نم چیکه ه

رو  شیبا رفتن گوش.  ..رو نداشت  ینیسنگ نیتحمل ا گهیدلم د.  رو فوت کردم و شماره آرشام رو گرفتم  نفسم

 .  هوا شروع به حرف زدن کردم  يِسرد الیخ یآب دهنم رو قورت دادم و ب ریغامگیپ

داشتم به تو ...  اما من  يا حانهیبه ر یدگیالبد مشغول رس یکن یکار م یچ يدونم االن دار ینم...  سالم  ـ

 نیکردم ا ینم الیتو رو سپرد راستش خ دایش یوقت.  کنم  یفکر م شهیهم يراستش رو بخوا...  کردم  یفکر م

هوات رو داشته باشم آخه به  دیاون جور که با منتونست.  نبودم  یدونم امانت دار خوب یم...  اما  فتهیاتفاق ب

 . شه  داریخودم قول داده بودم نذارم حسم ب

 :هم فشار دادم يهامو رو پلک

.   یاگه تو نداشته باش یهنوز هم دوستت دارم حت.  تونستم داشته باشمت  یآرشام من دوستت داشتم و نم ـ

 یکه قراره باز هم از دست بدمت؛ نه که مهم نباشه ول ستیمهم ن گهید.   ياگه تو نخوا یخوامت حت یهنوز م

.  ام خو یبشم نه م تیمانع خوشبخت متون یمن نه م.  راهه  نیبهتر یالیخ یبکنم ب يتونم کار یحاال که نم

روز با  هیم که  یخنده دار باشه اما من همون دیشا.  شه  یکنار من خوشبخت نم یکس دمیوقته که فهم یلیخ

 . بمون  گهیخواد بهت نم یکه دلش م نیبرو و حاال با ا میخواست بهت گفت از زندگ یکه دلش نم نیا

 ».  .  .  ينبود یبرام خواستن نقدریبگم؛ فقط کاش ا یچ دیبا گهیدونم د ینم

گذاشتم و به  اطیرو داخل ح نیماش.  زدم  تیاز سر رضا يتوجه به بغض گلوم لبخند یرو قطع کردم و ب تماس

کردم کاش  یفکر م نیو من به ا دندیچرخ یذهنم م يتو ییهمه ش جمله ها.  سمت ساختمون راه افتادم 

 . داشتم  هیکه گذرونده بودم گال ییشد؟ من قد تک تک روزها یمگه م یول!  گفتم  یاون ها رو هم م

 یفیخف غیج.  که اصال انتظارش رو نداشتم رو به رو شدم  یبرق رو زدم و بعد با کس دیکل.  رو باز کردم  در

 .  قلبم که ضربانش اوج گرفته بود گذاشتم  يدستم و رو.  چسبوندم  واریو خودم رو به د دمیکش

 یکم.  ناخودآگاه به سمتش رفتم و بغلش کردم .  کرد  هیو شروع به گر دیاز خواب پر حانهیر غمیخاطر ج به

 یوقت.  بود انداختم  زیم يکه رو یشکالت کیو ک وارید يرو يزهایبه آو ینگاه.  تکونش دادم تا آروم شد 

 .  تخت گذاشتمش  يبه اتاقم بردمش و رو دیدوباره خواب حانهیر
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 . کرد  یآرشام سالم آروم.  برگشتم  ییرایپذ به

پشت سرم  واریدادن به د هیجوابش رو دادم و بعد از تک.  بود افتاد  کیکه کنار ک شیبار نگاهم به گوش نیا

 :دمیپرس

 ؟يدیهمه ش رو شن ـ

 :شد رهیرو تو دستش گرفت و بهش خ شیگوش

 .  .  .  یآره ول ـ

 ؟يباور نکرد ـ

 . جاش بلند شد و به سمتم اومد  از

 . ترسم که خواب باشم  یفقط م.  .  .  چرا  ـ

 :تلخ گفتم يخنده  هیو با  دمیشونه ش کش يدستم رو رو ستادیرو به روم ا یوقت

 ؟یش داریتا از خواب ب رمیگازت بگ يخوا یم ـ

 :دستم رو گرفت و زمزمه وار گفت.  شد  رهیچشم هام خ تو

 ؟یعجزه کنم یتون یتو م. . .  خواب بمونم  نیتو ا شهیکن که هم يکار یتون یاگه م ـ

 . من؟ من خودم هنوز منتظر معجزه م  ـ

دونم از  یکه م نیهم ،یتونم دوباره ازت بخوام باهام بمون یکه م نیهم م،یهم يکه دوباره رو به رو نیهم ـ

 . من معجزه س  يبرا نایهم. . .   يد یته دلت بهم جواب رد نم

 ؟يدوباره ازم بخوا ـ

 . به جواب مثبت ادامه داره  دنیتا رس تمیالگور نیا ـ

 .   یبار از خوشحال نیا.   دیلرز دلم

 که من دارم؟ یو نقص ـ

 :فشار داد یرو به گرم دستم

 ییلحظه هم نتونستم به جدا هی يبرا یهفته حت کی نیتو ا.  ده  ینم رییرو تغ يزیکه چ یدون یخودت م ـ

 . دوباره مون فکر کنم 

 که جواب رد بده؟ یخواست وشایخودت از ن . پس طاها درست حدس زده بود  ـ

 :بهش نگاه کردم و گفتم یبا نگران.  آره  یعنی نینگاهم کرد و هم فقط
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 .  ترسم که خواب باشم  یآرشام منم م ـ

 :و گفت دیرو بوس میشونیپ

 .  میدارتریب يا گهیانگار از هر وقت د ـ

خطاب به آرشام که سفت و محکم .  بگم در خونه باز شد و طاها نفس نفس زنان وارد شد  يزیخواستم چ تا

 :بود گفت دهیدستم رو چسب

 که نکردم؟ رید ـ

 :و گفت دیخند آرشام

 !  يحساسش رو از دست داد يجا.  .  .  چرا  ـ

 :میکرد و من و آرشام همزمان باهاش گفت اخم

 ! !  !  تـــف  که؛یتراف یتف به هرچ ـ

 

 

 ـــان✘ــیپــا

 

 ا.   زهرا

 92مهر  7

 

 

 

 

  92 مهر  : یینها انیپا

  93 آذر: انتشار در سایت نودهشتیا 
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