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# موسیآن  

# _قیهست  

 

 « به نام خداوندگاِر عشك »

 

 ! عشك

محض  یخورد که " عشك دروؼ یبه گوشم م ادیروزها ز نیا

در وجود  یموهبت اله نی! عشك ممدس تر ستیاست " ! نه ، ن

احساساِت کوچک و  گریانسان است ، ما فمط در اکثر موالع د

ها  را اشتبا رمانیحم   

میکن یعشك " تصور م "  !  

 

خواند دیخواه ندهیآنچه در آ »  » 

سست و مضطرب ، رژه  یطوِل مؽازه را با گام ها گریباِر د کی

. او و ولت  دیرس یم دیبا گریرفتم . دلم شور افتاده بود ، تا االن د

؟! نه ، امکان نداشت ینشناس  . 



سر  یدستانم را رو،  ستادمیخلوت ا ابانِ یبه خ رهیلفسه ها خ انِ یم

کردم رگ و  یبه هم لفل کردم و جمجمه ام را فشار دادم ، حس م

مؽزم ورم کرده است ی شهیر  . 

 یلب زمزمه وار ، او را م ریساعِت گذشته ، داشتم ز کی نیا تمامِ 

 ! خواندم

_ ایدختر ... ب ایؼزل ؟ ب ی... کجا موند ای! ب گهید ایب  ! 

 کی نیهم دینداشت ، ؼزل با ییانگار اثِر جاو یورِد تکرار نیا

شد و نشد یم شیدایپ شیساعِت پ  ! 

،  استمیجا ب کیتوانستم  یهم شروع کردم به راه رفتن ، نم باز

، نگاهم  دمیمؽازه که چرخ یبه پا بود . سمِت انتها ییدرونم ؼوؼا

لفل شد یمان یِ در چشماِن ؼرق در نگران  . 

ستیل ننرما طیبود که شرا دهیاو هم فهم ی، حت آه  ! 

دیو آهسته پرس دیخود را جلو کش یکم  : 

_ ؟ یریشه باهاش تماس بگ ینم  

 شیپ مهیپنج دل نیکه هم یلینگاه کردم ، موبا لمیبه موبا دانهیام نا

باشد "  ی" دستگاه مشترِک مورِد نظر خاموش م دنِ یبعد از شن

انداخته بودم زیم یبار ، رو نیو پنجم یس یبرا  . 

دادم رونیفرو بردم و نفسم را کالفه ب شلوارم بِ یدر ج دست  . 



_ ده ... خاموشه الکردار یجواب نم  ! 

وار بود و  وانهیاش به ؼزل ، د یرنگ باخت ، وابستگ صورتش

نداشت دنیطالِت انتظار کش  . 

_ ادینکنه ن  ! 

ذره تاب و  کیو و با بؽِض او ،  دِل من آن  دیاش لرز چانه

در مانده و مستؤصل به تحملش را هم از دست داد ، چند لحظه 

را گرفتم ، هر چند احممانه میاطرافم نگاه چرخاندم و بعد تصم  ! 

_ تا برگردم ؟ یمؽازه رو داشته باش یهوا یتون یم یمان  

گرفت دیاز ام یته رنگ نگاهش  . 

_ دنباِل ؼزل ؟ یر یم  

 یزده ا جانیه یکردم و در جواب " برو ، برو ! "  دییسر تؤ با

گرفتم لیتحو  . 

فرستادم و با دو گام خود را به  هیرا به ر ژنیاز اکس یادیز حجمِ 

رساندم و به اورکتم چنگ زدم و  یاصل زِ یچرخاِن پشِت م یِ صندل

 شهیش یبزنم ، که چشمم به آن سو رونیآمدم بپوشم و از مؽازه ب

 . لفل شد

،  دیدو یرو م ادهیرا که در پ انیحال و گر شانیدخترِک پر نگاهم

کرد یؽازه و هول دادِن در ، همراهبه م دنیتا رس  . 



اش هم همراه  ختهیافسار گس ی هیگر یمحِض باز شدِن در صدا به

 . با تِن لرزاِن کوچکش ، به داخل هجوم آورد

افتاده  ی... چه اتفال تیوضع نی، با ا نجایدلم پاره شد ! او ... ا بندِ 

 !بود ؟

دخترک  ی، سو یمان یشده ؟ "  یشده ؟ چ ی" چ  یصدا انِ یم

بر  گریبه شانه اش و دسِت د یو ممابلش زانو زدم و دست دمیدو

کج شده ، کادر شده  دِ یسف یاشکش که با ممنعه  ِس یصورِت سرخِ خ

برخاستنم را به زبان گره زدم و  یبود ، گذاشتم و روحِ آماده 

دمینال  . 

_ دخترم ؟ حرؾ  هی؟! چ زمیشده عز یجان  ... چ کای... ن کاین

 ! بزن

خفه و خش افتاده ، پاسخ داد ی، با صدا رشیهك هِك نفسگ انِ یم  . 

 ! ما ... ما ...مامانم ... کارن ، مامانم_

افتاده بود ! مادرش ... ؼزلم ی، اتفال ستادیا للبم  ... 
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 :ممدمه



کرد و  یم ؾیبود! چنان با آب و تاب تعر یخوب یلصه گو مادرم

یدید یم شیداستان ها انِ یاخت که خود را مس یم ریتصو . 

ام، من را در تخت  یشانیپ انِ یگرم م یهر شب، با بوسه ا او

گفت یم ینشست و لصه ا یخواباند و خودش کنارم م یخواب م . 

 یلصه  دنیشن یزده برا جانیرا مشتاق و ه میتمام روزها من

رساندم یبه شب م ،یبعد . 

انداخت، دست من  یجره به کار مکرد و حن یکه دهان باز م مادرم

پر از رنگ و  ییایبرد، دن یم یگرید یایگرفت و به دن یرا م

وجود نداشت، هر  یمحال چیکه در آن ه ییاینور و عشك! دن

بد بودِن  ایشد و خوب و  یعاشمانه حل م یبوسه  کیبا  یمشکل

بود دایپ شانی افهیذاِت آدم ها از ل . 

رو  بایز یگفت، دخترک یرم مکه ماد ییتمام لصه ها انیم در

شجاع که از  یشد، عاشك شاهزاده ا یوجود داشت که عاشك م

آمد یدور دست م یارید . 

 ،یهر داستان، شاهزاده و دخترک با مشکالت و موانعِ متفاوت در

مخوؾ  ییبار اژدها کی. دندیجنگ یم گر،یکدیبه  دنیرس یبرا

جواهر نشانش  ریشجاع با شمش یو شاهزاده  دیدزد یدخترک را م

 انیبه م یجادوگر طلسم کی ،یشتافت، گاه یبه نجاِت معشوق م

 ریافتاد و جهان ز یاتفاق م میهفت الل نِ یب یانداخت و گاه جنگ یم



 ریدل یو شاهزاده  بایشد، اما هر چه بود در آخر دخترک ز یرو م

دندیرس یبه هم م . 

. و آن ها تا بود : " .. نیمادرم ا یتمام داستان ها یِ انیپا ی جمله

کردند یدر کنار هم زندگ یو خوش یآخر عمر ، با خوب  ! " . 

گفت،  یشاهزاده خانوم " که مادرم م ریشب بعد از " شب بخ هر

 دهیکه شن یلصه ا انِ یم ییبستم و ذهنم را به ماجراجو یمن چشم م

 یپؾ کرده  راهنیرو، پ بایدخترِک ز یفرستادم تا به جا یبودم، م

بگذارد و  شیکند، تاجِ الماس بر خرمن موها تن یرنگ یصورت

 ندیتمام، بنش زیهمه چ یشاهزاده  تظرِ من یطلسم شده ا یللعه  انیم

 مِ یتمد دن،یکند تا هنگاِم رس یرا گلدوز دشیسف یشمیو دستمال ابر

 .او کند

 یآن لصه ها یایشدم، رو یاز آن هم که ؼرق در خواب م بعد

 یباز مید را هم با عروسک هاو تماِم روز بع دمید یرا م نیریش

کردم یاش را م . 

افکاِر  نیگذشت و ا نیریش یها الیخ انِ یم میها یو روِز کودک شب

 یها لمیام را هم گرفت و کتاب ها و ف ینوجوان ی مهیرنگارنگ، 

 زیانگ الیخ یایپر زرق و برق دن یها یمورد عالله ام فانتز

شدند انیپر . 

ژرؾ و پهناور بود که من  یدربه ل ؾیلط یاهایرو نیا انوسیال

دمید یرا نم متیحم ی دهیساحل زبر و چروک . 



 یکه برا ییاو، والعا به لصه ها ینداشت، زندگ یریتمص مادرم

چون و  یب یکرد ، شباهت داشت، مادرم ملکه  یم ؾیمن تعر

پدر و  یما بود، شرح دلدادگ یلصِر کوچک هشتاد متر یچرا

نددانست یهمه م با  یمادرم را تمر ! 

 ینداشتم ، من در تماِم زندگ یریپرداز هم تمص ایفکِر رو یب منِ 

احترام دم؛ید یهمه عشك بود و هر چه م دمیشن یام، هر چه م ! 

می! ما ممصر نبودنه  . 

بود،  نیریش یادیؼاِز ز کیصد من  یآن داستان ها ،یاصل ممصر

: نوشتند یجور کتاب ها م نیا انیدر پا یکنج ،یگوشه ا ،ییجا دیبا

هر  ،یوالع یلصه بود، در زندگ ی" مخاطِب محترم! آنچه خواند

که سر راهت  ییرو بایهر دخترک ز ایو  دیمرِد سوار بر اسِب سف

آن  ینخواهد بود. جهاِن والع گرتید ی مهیلرار گرفت، لزوما  آن ن

. پس یاست که امکان دارد هرگز " او " را ماللات نکن عیلدر وس

 ییایو ب یباز کن تا کار دست خودت ندهلطفا  چشمانت را درست 

شد؟ نگونهیکه چرا ا یریما را بگ ی مهی ! " 

خود ، نداشت  یانیپا یهشداِر مهم را در صفحه  نیا یکتاب چیه اما

 ... . پس

بود انیشاه پر یلصه ها ریتمص زیهمه چ "  ! " 
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انیشاِه پر یلصه ها» اول   فصل  » 

در سر انداختم و بلند داد زدم صدا : 

 !مامان! مامان_

دیاز اتاِق خودش، به گوشم رس شیصدا : 

_ ؟یخوا یم یشده ؼزل؟ چ یچ  

کمرم  نه،یپشِت لباسم در آ دنِ ید یکه به خاطِر تالشم برا یحال در

بلند ؼر زدم یشکست، با همان صدا یداشت م . 

_ گرفتم یهاش کشتبا نمدریکرده، خفه شدم ا ریلباسه گ نیا پِ یز ! 

شد، پاسخ داد یتر م کیهر لحظه نزد ش،یکه صدا یحال در : 

_  نیشه ا یبا اون لباس بچه ، پاره م رینگ یاومدم ... اومدم، کشت

یآخِر کار ! 

که  یبالفاصله بعد از اتماِم جمله اش در را هول داد و در حال و

ق نرود ، وارد اتا شیپا ریدامنش را در مشت جمع کرده بود تا ز

 .شد



_ تو! موهاتم  یلباس آورد نیبه سِر ا یچ نمینگاش کن! صبر کن بب

یکه داؼون کرد ! 

حالت ممکن نگاهش کنم نیکردم به مظلومانه تر یسع  . 

_ گهیسخته د دنشیخب پوش ! 

 کیتکان داد و دو طرِؾ لباس را به هم نزد میبرا یدیبه ناام یسر

دیرا باال کش پیکرد و ز  . 

دادم رونیام را بنفِس حبس کرده  آسوده  . 

_ لباس خواستم بپوشم ها هی! شیآخ ! 

را مرتب کرد میموها یوارفته و کج شده  یسنجاق ها مادرم . 

_  ریؼزل؛ ؼر زدن بسه، بجنب مانتو بپوش، د گهیخب د یلیخ

شه یناراحت م ونیکتا میبرس . 

 ییلباِس پر زرق و برق و ابروها یبرا نهیبه آ رهیکه خ یحال در

مرتب کردنشان را گرفته بودم،  یاجازه  شیته پهف کی نیکه هم

لب زمزمه کردم ریکردم ز یحظ م : 

_ رسه یخودش سر ولت همه جا م ونیحاال انگار عمه کتا ! 

نرفته بود، هشدار گونه اما با خنده،  رونیکه هنوز از اتاق ب مادرم

دیؼر . 



 !ؼزل_

دمیکج کردم و زبان گز سر . 

  !من؟ من اصال  حرؾ زدم؟_

کرد و از اتاق  یبه انداخت و ؼرولند یچپ نگاه چپ مامان

رفت و بعد بلندتر گفت رونیب . 

 !بجنب_

 کیشده، هنِر دسِت مامان بود،  رهیبه لباسم خ گریخنده باِر د با

رنِگ دنباله دار که دو ماِه تمام من و مامان،  یگلبه یِ ماکس

میدامنش گذاشته بود یها یسنگ دوز یچشمانمان را رو ! 

دِر  یکه مادرم در حاِل رفتن به سو یگریا با تشِر دام ر مانتو

شده  ونیشن یموها یرو اطیزد تن کردم، شالم را با احت ،یخروج

که از مامان لرض گرفته بودم  یپاشنه بلند یام انداختم، کفش ها

دمیدو رونیرا در دست گرفتم، دامن باال دادم و از اتاق ب . 

چهارچوِب در خانه  انِ یمامان که م یطور دوان دوان به سو همان

جا ثابت نگه  کیرا  ایکرد آر یم یبود و سع ستادهیمنتظر من ا

را مرتب کند، رفتم ونشیدارد و پاپ . 

_ اومدم م،ی... بر میبر ! 



که اوضاعش بدتر از لبل  دیسو کش کیرا به  ونیبه زور پاپ مامان

 دیدو نیماش یدستش فرار کرد و سو رِ یاز ز ایشد و آخرش هم آر

جلو، کناِر بابا انداخت یصندل یدش را روو خو  . 

داد و ؼرولند کرد رونیرا کالفه ب مشیبازدِم عم مامان . 

_ از دست شما دوتا یوا ! 

 تیبه حرفش شکا دنیانداختم و در حاِل پوش نیزم یرا رو کفشم

 . کردم

_ شه یجا بند نم هی ویویاِه مامان! به من چه خب! اون  ! 

کتفم زد انِ یباال داد و آرام م ابرو . 

 !ؼر نزن ؼزل ... بدو ... بجنب_

 یو پنج سال زندگ ستیخنده راه افتادم، مامان هنوز بعد از ب با

 یم شیشوهرش پ یبحِث خانواده  یمشترک با بابا، هنوز هم ولت

جمهوِر  سیکرد که انگار آن ها رئ یرفتار م اطیآمد، چنان با احت

 !مملکتند

خودش را که  ون،یرِگ عمه کتانالابِل پسِر بز یِ عروس نیهم یبرا

سرولت و  زیو بابا را هم کچل کرد تا همه چ ایمن و آر چ،یه

معموال  ایو نمص باشد، گرچه با وجود من و آر بیع یمرتب و ب

و حرص  میگذشت یم الیخ یشد، ما ب یمنظم انجام نم یکار چیه

ماند یم یمامان بال یخوردنش برا . 
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 ستادهیدِر تاالر ا ،یبا آن کت و دامِن خشک و رسم ون،یکتا عمه

گرفت یو نگران، مدام شماره م دهیبه دست رنگ پر یبود و گوش . 

کرد،  یتاالر پارک م اطِ یاز ح یرا گوشه ا نیهمانطور که ماش بابا

 :مادرم را مخاطب لرار داد

_ چشه؟ ونیعارفه، کتا  

هم به رفتاِر مضطرِب عمه جلب حرؾ توجه مادرم را  نیبا ا و

 .کرد

_ که بشه گفت نگراِن اومدن عروس و  ستیهم ن ریدونم، د ینم

 !دوماد باشه

خودش را  با  یتمر ایشده بودم و آر رهیهم کنجکاوانه به عمه خ من

داشته باشد یبهتر دِ یمن انداخته بود، تا د یپا یرو . 

به پِس گردنش زدم یجان یب ی ضربه . 

_ برو اون ور ا،یله شدم آر ! 

داد نیچ ینیچرخاند و ب میبه سو سر . 



_ نمیخوام بب یمنم م ! 

به کلنجاِر ما دو تا انداخت یوسط، نگاه ی نهیاز آ بابا  . 

_  ادهیپ نیتون یم ن،یاریرو درب گهیچشم و چاِل همد ستیالزم ن

نیبش  ! 

و خواست از  دیرا کش رهیکرد و دستگ یبه من زبان دراز ایآر

 نییرد شود که زود تر از او خودم را پا من یدست و پا یرو

کردم حفظ تعادل کنم و مانتو و لباسم را  یانداختم. بالفاصله سع

ها و  ینبودم اما در مهمان نطوریتکاندم و مرتب کردم. گرچه ا

و معمول به نظر برسم! مثل  آرامو  نیکندم تا مت یجشن ها، جان م

شاهدخت کی !  

 ینامتعادل بر پاشنه  یود و با گام هاشده ب ادهیسِر مامان که پ پشتِ 

برساند،  ونیخود را به عمه کتا عیکردم سر یم ینازِک کفشش سع

آمپر  یبدجور مینداشت اما کنجکاو یبه من ربط دیراه افتادم. شا

 .چسبانده بود

آنکه به  یمانده را جلو آمد و ب یمادرم، چند گاِم بال دنِ یبا د عمه

آورد و دست مادرم را گرفت شیبدهد ، دست پ یسالِم من جواب . 

_ نیاومد رید نمدریچرا ا ن؟یعارفه کجا بود ! 



نبود! عمه فمط  ریچپ چپ به من انداخت. والعا  د ینگاه مین مامان

زده باشد، وگرنه شروع مراسم را در کارت  یخواست ؼر یم

از هفت گذشته بود مهیزده بودند و حال فمط ده دل 7دعوت  . 

آورد ریِر تمصسر کج کرد و عذ مامان : 

_  دی! تا حاضر شدن طول کشنیچه جور یدون یبچه ها رو که م

افتاده؟ یاتفال ؟یشد ی... حاال گذشته، تو چ  

طرؾ و آن  نیبه ا یو صورتش گل انداخت، نگاه دیلب گز عمه

طرؾ انداخت ، بعد هم همان نگاهِ  معذب را نثاِر من کرد و 

دیآخرش ِمن ِمن کنان نال : 

_ هویرفته دنباِل تابان، وسِط راه  یعروس م نیا ماشپاشا داشته ب  

... 

دیمادرم بند آمد و به صورت خود کوب نفِس  : 

_ شده؟ تصادؾ کرده؟ شیحضرِت عباس ... طور ای  

جمع شد هیدر ثان ونیعمه کتا اخم : 

_ ریعارفه! زبونت رو گاز بگ یوا ! 

دیانداخت و سردرگم پرس نییتر از لبل دستش را پا جیگ مامان : 

_ شده؟ یس چپ  



مادرم نشست  یو دسِت بابا بر شانه  دندیهم به ما رس ایو آر بابا

 :اما، عمه را مخاطب لرارا داد

_ ؟یشده کت یچ  

و چانه لرزاند دیبابا لب برچ دنِ یبا د عمه : 

_ کمِک پاشا؟ یبر یتون یکاوه، دستم به دامنت، م یوا  

دیزده پرس باباهول : 

_ شده؟ یمگه چ  

کند و  یباز نم یدهانش را درست و حسابچرا عمه،  دمیفهم ینم

 نیزده، که همه ا یآن شاِخ شمشاِد تازه دامادش چه گند دیگو ینم

نشوند جیلدر گ ! 

و چند بار رنِگ صورتش عوض شد تا  دیچیهم به خود پ باز

باز شد شیباالخره لفِل لب ها : 

_  نهیراه، پاشا خواسته خم شه بب نیعروس پنچر شده ب نیماش

شلوارش ... خب ... شلوارش ه،یچطور کیاوضاع الست  ... 

نشان  زیکرد لحنش تمسخرآم یم یکه به شدت سع یدر حال بابا

دیندهد پرس : 

 !شلوارش پاره شده؟_



 کیبه هوا شل ایآر یخنده  خت،یر رونیجمله که از دهاِن بابا ب نیا

او، لهمهه نزنم یتا به خنده  دمیچیشد و من به خود پ . 

دیبه گونه اش کش ید شد و چنگکبو ونیعمه کتا صورت . 

_ بچه! ساکت! آبرومون رفت ی! الل نشایآر ! 

رفت و خنده را بر لِب او  یچشم ؼره ا ایبه آر دیچرخ مامان

را گرفتم او را به خود  ایآر یبردم و شانه  شیخشکاند. دست پ

خورد و  یزود به ؼرورش برم یلیدانستم خ یکردم، م کینزد

کند یبؽض م . 

عصا لورت  یپسر عمه  یود به خاطِر تنباِن پاره مانده ب نیهم

دیایداده، اشِک بچه در ب . 

را از من گرفت و رو به عمه  زشینگاِه آرام و تشکرآم مامان

داد یدلدار : 

_  یشلوار براش م هیره  یجان، کاوه االن م ونینگران نباش کتا

خب زنیبره ، هم سا . 

دیدست کوب یمستآصل و نگران دست رو عمه . 

_ ساز  هیهزار بار بهش گفتم  اد،یترسم به کتش ن یدونم م ینم

اصرار کرد چسبان مده چسبان  دهیتاباِن ورپر نیا ر،یگشادتر بگ



رو  نیماش هیبدم، پوِل  یدونم جواِب مادِر تابان رو چ یمده! نم

اون کت و شلوار یدادن برا ! 

که  یزدم، از ولت یانداختم و دور از چشِم عمه پوزخند نییپا سر

رفت مدام  یآمد، چپ م یبان و پاشا عمد کرده بودند بابا راست متا

عملشان تاب برداشته که دختِر از ماه  ژنیو ب ونیگفت کتا یم

راه هم  یپسرشان گرفته اند! انگار حرِؾ بابا ب یبهتران را برا

 یخوردِن شلواِر ملوکانه به خانواده  جر یبرا دینبود و چون با

دادند یعروس جواب پس م . 

دیکش یکالفه آه بابا : 

_  نیفکر ا دیولِت ولتش با ،یکت ستیحرفا ن نیاالن ولِت ا گهید

تونم  یم کاریچ نمیرم بب یمن م ن،یکه نکرد نیکرد یرو م زایچ

ولت هست تا نوبِت اومدِن عروس و  یبکنم، تو هم حرص نخور کل

 .دوماد بشه
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افتاد  ادشیشد و پا بر گاز گذاشت، عمه تازه  نیکه سواِر ماش بابا

 .که ما را به داخِل تاالر دعوت کند

تاالر  نیبودم ا دهیسر و صدا چند برابر شد، شن میدر که گذشت از

کردم که تا  یفکرش هم نم یحت یتاالر شهر است ول نیمجلل تر



 عمه و آلا بیحد دبدبه و کبکبه داشته باشد. انگار والعا پاشا، ج نیا

آخر تکانده بود را تا ایرِ  ژنیب . 

هنوز پا به سالِن  م،یکه گذشت یورود یشده  یگل کار یراهرو از

جوان، دوان دوان خود را به ما  یکه مرد مینگذاشته بود یاصل

گرفت یرساند و نفس  . 

_ گشت، کارش واجبه!  یخانوم حکمت پرور! ... مادرم دنبالتون م

تباه شدهاش نیکه سفارش داد ییانگار دسرها  

آلا  یِ به خاطِر خطاب شدن با ناِم خانوادگ شتریدانستم ب یکه م عمه

 دییبه تؤ یدسر ها، سر یصورتش جمع شده است تا ماجرا ژن،یب

رو سمِت مادرم  یمرد جوان تکان داد و به رسم معرف یبرا

 .چرخاند

_ آلا دارا هستن، برادِر بزرگ تِر تابان جان شونیعارفه جان، ا . 

 یتعارؾ تکه پاره کردن ها انِ یکدر، م یو هم ما را معرفرو به ا و

 یزیمعمول، به دارا نگاه کردم، پس او همان برادِر جنجال برانگ

آورد و  شیپ ثیحرؾ و حد یبود که نبودنش در مراسِم عمد، کل

داشته و او  ریتؤخ یآخرش هم معلوم شد که پرواِز آلا از دوب

رساندنتوانسته خود را به مولع ب  . 

 یم شیکه کامال  مد روز پ ییداشت، از آن پسرها یباکالس پیت

 یخوش دوختش به لوِل عمه، به اندازه  یروند، کت و شلواِر مشک



 نینگ یها ونیکراوات از آن پاپ یو به جا دیارز یما م نِ یماش

شهر  یمؽازه  نیبار از آن، در با کالس تر کیشده که فمط  یکار

بودم، به گردن داشت دهید . 

 ینیچال افتاده و ب یتابان بود، چانه ا یمردانه  یاش نمونه  هچهر

روشن یلیخ یِ جفت چشِم لهوه ا کیو  یاستخوان . 

و کجا شروع شده بود و در  یدانستم ک ینم ما  یکه دل یعادت به

شد  یظاهر م دیرس یکه به نظرم خوب م یممابل هر پسِر جوان

 یِ ودم از بالصورتم که در فکِر خ ی هیسر کج کردم تا آن زاو

نگاِه دارا باشد و بالفاصله  ررسیآمد در ت یبه چشم م باتریجهات ز

 ایرسم ؟"  یبه نظر م بایز یکاف ی هذهنم مشؽول شد که " به انداز

بماند و  رهیامکان دارد ناگهان خ افتدی" اگر نگاهش گذرا به من ب

 مبهوت شود
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یطوالن یماندن رهینگاِه مبهوت شد و نه خاز  ینه خبر اما ! 

 ون،یداد و همراِه عمه کتا لمانیتحو یجمع یِ خداحافظ کی فمط

افتاده اش، رفت لیمادِر از دماغِ ف شاتِ یانجاِم خرده فرما یبرا . 

رفت  یرختکِن تاالر م یِ از پا درازتر دنباِل مامان که به سو دست

 .راه افتادم



 یو خودمان کینزد یها لیهمان فام تاالر شلوغ نشده بود، هنوز

اول ولت آمده بودند  ون،یعمه کتا یکه احتماال  از ترِس ؼرؼر ها

خوردند یم وهیم ینشسته و دو لپ یو کنج . 

شسته رفته و باکالِس تابان  یها لیهم از فام یانگشت شمار تعدادِ 

پا  یعروس و داماد، پا رو گاهیبه جا کینزد یزهایهم دوِر م

انداختند یم هیبه بم هینگاِه عالل اندر سفانداخته و  . 

 ریگ نیجِو سنگ نیا انِ یبدبخت و دار و دسته اش هم م ی خواننده

بکنند دیدانستند چه با یکرده و نم . 

 یتاالر ؼر م یرا نزِد مادربزرگم که داشت سِر خدمه  ایآر مامان،

راحت سر و وضعش  الِ یبتواند با خ مهیزد، فرستاد تا حدالل ده دل

 .را مرتب کند

افتاد  لداینگاه چشمم به  نیرختکن را که باز کردم، دراول یاتال درِ 

 یم یبود و سع دهیاتاق چسب یِ لد ی نهیباز به آ مهیکه با دهاِن ن

کند نهیخط چشمش را لر یکرد دنباله  . 

کار  نیبودم که در ا دهیهرگز ند ریساِل اخ کی نیدر طوِل ا گرچه

 یبه او اجازه  دایکه زن عمو ش نیا موفك باشد اما، به خاطرِ 

حسرِت همان خِط چشم  شهیداد، هم یرا م شیاستفاده از لوازم آرا

خوردم یکج و معوجش را م یها . 



نبرم، آرام  نیکردم دلتش را از ب یم یکه سع یرفتم و در حال جلو

 .دست بر شانه اش گذاشتم

_ لدا؟ی یچطور  

دیخچر میباز به سو ِش یرا انداخت و با ن دستش . 

_ باالخره ؼزل؟ نیاومد  

 یم راهنشیشده اش را بر پ یرو به مادرم که داشت کِت گلدوز و

ادامه داد د،یپوش . 

_ ؟ نیسالم زن عمو، خوب  

گشاده پاسخ داد یبا رو مادرم . 

_ یچه خوشگل شد زم،یسالم عز ! 

 گریتا بناگوش کش آمد و دهان به پاسخ باز کرد اما من د لدای ِش ین

نك زدن گذاشت یبنا چون ذهنم دمینشن . 

" ! اگر من هم اجازه داشتم دیرس یخشگل به نظر م لدایهم  دیبا

 دهیکش ،یبمالم و چشمانم را با خط دهیپوسِت رنگ پر نیبه ا یکرم

نشان  یبزنم تا خود ملیکوتاهم را ر یتر نشان بدهم و مژه ها

شدم یم باتریبدهند، از او ز " 

 یل باز کردم و آن را رومانتو ام را، ماتم زده و کس یها دکمه

اتاق انداختم یگوشه  یِ صندل  . 



 یتازه مامان اجازه داده بود آن ابروها ،یاز هجده سال زندگ بعد

مرتب کنم، آن هم با نظارِت خودش  یرا کم ختهیشلخته و به هم ر

 میاز حِد مجاز از ابروها شیب ییکه مبادا تاِر مو شگریبر کاِر آرا

 .کسر شود

ال را هم از سر برداشتم که با تشِر مامان مواجه و ش دمیکش یپوف

 .شدم

_ رسه مجلسشون  یکه به نظر م ینطوریبنداز سرت ؼزل، ا

 !مختلطه

که شال را نگه داشته بود در هوا ثابت ماند و آه از نهادم بر  دستم

 رِ ینکرده بودم که ز میآمد، دو ساعت ولت صرِؾ آراستن موها

 یرا م یحرف تیحد از جد نیبا ا مامان یشال پنهانش کنم، اما ولت

نداشت.  یدادم چون عالبِت خوش یزد، جرأت مخالفت به خود نم

که آزادانه بر دوشش  لدای یشده  ویو یفمط مستؤصل به موها

و سر خوش، در  الیخ یاما ب لدای دم،یشدم و آه کش رهیبود خ ختهیر

بود  شده دیدو چشمش نا ام ِش یشدِن آرا کسانیکه باالخره از  یحال

به مادرم پاسخ داد ختیر یم ؾیو لوازمش را داخِل ک . 

_  ن،یاریدر ب یامل باز نیآره انگار مادِر تابان گفته اگه بخوا

کنن یمراسم شرکت نم یما تو یخونواده  ! 

اش را محکم کرد یمادرم در هم رفت و گره روسر اخمِ  . 



 _ حرفا؟ نیا یچ یعنی ؟یامل باز ! 

کرد به شدت مظلوم به  یم یکه سع یسر کج کرد و با لحن لدا،ی

 .نظر برسد، پاسخ داد

_ گه یمن نگفتم که، ماماِن تابان م ! 

دِر اتاق رفت یبه تؤسؾ تکان داد و سو یسر مادرم . 

_ نیجا نمون نیشما دو تا هم ا ! 

 نهیدرمانده به خودم در آ ینگاه گریاز مادرم گرفتم و باِر د چشم

نبود،  بایباسم اصال  هم زکردم، ل یانداختم، حاال که فکرش را م

 هیشاهدخت شباهت داشته باشد شب کی راهنِ یاز آن چه به پ شیب

بزرگ تر دوخته شده باشد زِ یبود که در سا یلباِس کودکانه ا . 

اعتماد به نفسم به باد رفت، بػ کرده و وارفته، پشِت سِر مامان  تمامِ 

 .راه افتادم

*** 

عروس و داماد هم پس از  شد که برگشته بود و یم یساعت مین بابا

بعد از بابا، به تاالر آمدند یبرطرؾ شدِن مشکِل شلوارشان، کم  . 

پاشا و  یجوان، همراه یدخترها و پسرها یهمه  با  یوسط، تمر آن

و همراِه  دندیپر ی، م یمیرلِص نور و بخار و موس انِ یتابان، م

کردند یم ؾیخواندند و ک یخواننده م . 



اش بند کند اما چشم  یصندل یکه او را رو نشد ایآر ؾِ یحر مامان

دمیبخش شیرا به لما طنتیش نیا یبه من رفت که عطا یؼره ا . 

را  هیهم آن وسط بودند و بم دایو زن عمو ش وانیعمو ک یحت

حد با  نیپدر و مادِر من، تا ا دِ یعما دمیفهم یکردند، نم یم یهمراه

 !آن ها تفاوت دارد

زد که: "  یداد و ؼر م یدست تکان م میمدام از آن وسط برا لدای

انداختم ی! " و من در جوابش فمظ سر باال مایب  . 

از مادرم  زیلهرآم دنِ یآمد نگاه دزد یکه از دستم بر م یکار تنها

دل یتو یبود و ؼر زدن ها . 
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ته سر و  دمشید یهربار م م،یایبه چشم ب لدایخواست مثِل  یم دلم

به لوِل  – کی یاز ؼش و ضعؾ رفتن ها ؾیتعر شیحرفها

 لیفام یدرست و حساب یکه منظور پسرها –تازه "  ِس یخودش " ک

بود، پشِت سِر او بود هیو آشنا و همسا .  

خواست بدانم  یکه بخواهم دوست پسر داشته باشم اما، دلم م نیا نه

زند، چه چاک بدهد و ممابلت زانو ب نهیس تینفر برا کیکه  نیا

گفت و تصورش لند در دِل  یم لدایها که  نیدارد؟! مثِل هم یحال

کرد یمن آب م . 



که مادر و پدرم را خطاب لرار داده بود و  ونیبلنِد عمه کتا یصدا

سرسام آوِر آهنگ، به گوِش  یصدا انِ یکرد نطمش را م یم یسع

افکارم را پاره کرد یآن دو برساند، رشته  . 

_  نن،یچ یشام رو م زیون سالن خدمه دارن مکاوه، عارفه ... ا

 نیبه مهمونا برسم، پاش دیمن با ره،یگ یم رادیمادِر تابان همش ا

که شر درست نشه دیاو سالن نظارت کن نیبر . 

آنکه منتظر جواِب مامان و بابا بماند، همانطور که با خودش  یب و

و  دیبگذرد " راهش را کش ریزد که " کاش امشب به خ یؼر م

 .رفت

زودتر از بابا برخاست و لباسش را مرتب کرد و سر سمِت  مامان

 .من چرخاند

_ باشه ایچشمت به آر ! 

 یِ را دور زد و همراِه او سو زیبابا انداخت و م یدست در بازو و

 .دِر سالِن شام رفت

 یمیتا حدالل ن دمیعمب کش یدادم و شالم را کم رونیب یراحت نفِس 

دیایبه چشم ب ونمیاز شن . 

چانه زدم و به وسِط سالن چشم دوختم، تابان دست بر  رِ یز دست

و لباسش  شیآمد، آرا یعشوه م شیگردِن پاشا لفل کرده بود و برا

را فر کرده و بدون تور و تاج ، فمط با  شیرا دوست نداشتم، موها



کوچک ، باز گذاشته بود و دامِن لباس عروسش به  دِ یگِل سف کی

پؾ  یبود و از سِر زانو کم دهیچسب شیابه پاه یزیطرِز اؼراق آم

 کیبودند!  ییایبه عروس ها نبود، عروس ها رو هیکرد، شب یم

 یتوِر بلند که دنباله اش رو کیبزرگ و پؾ دار،  یلیدامِن خ

 یجمع شده م یموها یکه رو نیپر از نگ یِ افتاد و تاج یم نیزم

 یلعا گریتا آرنج هم اگر بود که د دِ یجفت دستکِش سف کینشست، 

ملکه کیشد، مثل  یم ! 

_ یخانوم ! 

پردازم از اوجِ آسمان ها ، به داخِل جمجمه ام سموط  الیخ فکرِ 

که ممابلم  یکِت مرد اهِ یلباِس تابان، بر س دِ یکرد و چشمانم از سف

بود، نشست ستادهیا . 

برادِر با کالِس تابان بود، دارا همان ! 

بود  ستادهیمن ادو سه لدم از  یلحظه جا خوردم، او با فاصله  کی

کرد، دستپاچه شدم وآمدم آرنجم را از  یبه چشمانم نگاه م میو مستم

افتاد، خواستم  نیزم یرو فمیکه ک نمیبردارم و صاؾ بش زیم یرو

شدم، کمر صاؾ  مانیراه پش ی مهیخم شوم و آن را بردارم که ن

نگاه کنم پاسخ داد رتشآنکه به صو یکردم و ب . 

_ ستیسالم... مامانم ن  ! 



بود؟ مگر  یچه حرف نیرا به هم فشردم، ا میبستم و لب ها دهان

گرفته بود یاز کس یخدا سراؼ یبنده  ! 

 یرا برداشت و آن را رو فمیبر لبش نشست و خم شد ک یلبخند

گذاشت و للب من را هم به دهانم آورد زیم . 

_ با خود شما کار داشتم یکه رفتن، ول دمیبله، د . 

گاهش کردم، با من کار داشت؟ن جیمجسمه، مات و گ مثلِ  ! 

با خنده ادامه داد دیرا که د سکوتم . 

_  تیاذ ییتو جمع، تنها یاریب ؾیخواستم خواهش کنم شما هم تشر

نیش یم  . 

 یبه هم گره خورد و برا میبهانه، دست و پا کیجور کردن  یبرا

فکر نکند الل شده ام، هول زده پاسخ دادم نکهیا : 

_ ستمیتنها ن ... 

که تنها  ندیب یو دارد م ستیخود فکر کردم، که او کور نبعد با  و

کردم حینشسته ام، دستپاچه تصح : 

_  شیتماس بود ... گفت حواسم به گوش هی... بابام ... منتظر یعنی

 !باشه

دمیکش یمیداستان، نفِس عم کیاز سرهم کردن  روزمندانهیپ و . 



باال داد ابرو . 

_ حال به هر د،یافتخار بد دیانگار دوست ندار ... 

 رونیب بشیاز ج یسیگذاشت و خودنو زیم یشد و دست رو خم

نوشت و ادامه داد یزیچ یدستمال کاؼذ کی یو رو دیکش . 

_ با شما رو داشته باشم ...  شتریب ییمن دوست دارم سعادِت آشنا

 !پرنسس

من رفت و  ؾِ یدستش در ممابِل چشماِن بهت زده ام سمِت ک و

تکان داد و رفت یلبخند سر کی دستمال را داخلش انداخت و با  . 
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که از تاالر به خانه  یدر دلم نبود، شب گذشته تا زمان دل

 دایو نکاه کردن به دستمال را پ فمیجرأت باز کردن ک م،یبرنگشت

 .نکردم

و ترس معلك مانده  ایرو انیم ییجا دم،ینفهم چیکه ه یعروس از

 نیکردم، مادرم هم ا ینگاه م رهیخ فمیمثِل مجسمه به ک بودم و فمط

گفت ینم چیحاِل من را گذاشته بود به حساِب لج کردن و ه . 



متن، مدام در  کِ یکلمه مثِل موز کیبود،  ریذهنم به شدت درگ 

: " پرنسسدیچرخ یسرم م  ! " 

پرنسس بودم،  کیبه  هیپوش، شب کیاز نظِر آن پسِر جواِن ش من

 کیدر من به وجود آورد، همان  دیمه، هزار حِس جدکل کیهمان 

لدم  یشتریبا اعتماد به نفِس ب یکرد که ولِت خداحافظ یکلمه کار

او کناِر  دنِ یگرچه با د رم،یبردارم ، شانه عمب بدهم و سر باال بگ

تابان و پاشا، دوباره مثِل جوجه پشِت سِر مامان پنهان شدم تا 

در چشم شوم با او چشم ارهیمجبور نباشم دو  . 

کز کردم و هرچه  نیبه بؽل، کنج ماش ؾیبرگشت را هم ک ریمس

 الیاز سر و کله ام باال رفت، نتوانست من را از فکر و خ ایآر

گذاشت و خوابش برد میپا یبکشد و آخرش هم سر رو رونیب  . 

مامان و  لِ یتحو  یهول هولک ریشب بخ کی میدیخانه هم که رس به

درآوردن لباسم را هم رد  یکمِک مامان برا شنهادِ یبابا دادم و پ

 .کردم و به اتالم پناه بردم

 یام را رو یلباس بستم و شال و روسر ضیتعو یرا به بهانه  در

را  فمیو ک دمیتختم و پر یرو یانداختم و با همان لباِس مجلس نیزم

 . باز کردم

دست  شد . دهیدندان کش رِ یز اریاخت یللبم باال رفت و لبم ب ضربانِ 

آوردم و باز کردم رونیفرو بردم و دستمال را ب ؾیداخِل ک . 



با مزه و  تینها یخِط خرچنگ لورباؼه که به چشمم ب کی با

را همراِه با ناِم دارا مختار،  لیموبا یشماره  کیآمد،  یجذاب م

 .وسط دستمال نوشته بود

 شمیتخت انداختم انگار که لرار بود ن یزده دستمال را رو هول

 یکند و چشمم را در م یکله ام را م د،یفهم ید! مامان اگر مبزن

 .آورد

زد که : "  خونکیبخش کنجکاو و سرکِش درونم، به ذهنم س آن

بفهمد ستیمامان کجا بود؟! او که لرار ن  " 

شدم،  رهیدستمال را برداشتم و با دلت به آن خ گریفکر بار د نیا با

 یکه لرار است رمزگشاباشد  یارزشمند یخاک ریانگار که لوحِ ز

 .شود

از عطِر مردانه داشت، به نظر دارا دستش  یکمرنگ یبو دستمال

 یکردم و نفس کیام نزد ینیرا با ادکلنش شسته بود. دستمال را به ب

دمیکش كیعم . 

یجذاب یچه بو "  ! " 

دامنم را  یو دو سو دمیپر نییتخت پا یدلم ضعؾ رفت، از رو ته

و با  ستادمیخودم ا رِ یو ممابِل تصو دمیدو نهیآ یباال گرفتم و تا پا

کردم نافذ نگاه کنم تا  یزدم و سع یصورِت ُگر گرفته لبخنِد پهن

رژ لِب  کیبلند تر بود و  میجذاب تر به نظر برسم. اگر مژه ها



شدم،  یخوشگل م ند،یایکوچکم به چشم ب یلرمز هم داشتم تا لب ها

بزرگترم،  یدختر خاله  ه،مایداد مثِل فر یالبته اگر مامان اجازه م

کردم و آن لوِز کوچِک اعصاب خورد کن را هم  یعمل م ینیب

شد یم یعال یجد یجد گریداشتم، د یبرم . 

گفتن داشتم، سنجاق از  یبرا یزیچ لدا،یمولع من هم در ممابِل  آن

مصرفم  یب ونِ یشن یباز کردم و سر تکان دادم تا گره ها میموها

 خت،یر میرنگم که بر شانه ها ییمامواجِ خر یباز شود، موها

گفتن  یبرا یحاال هم حرف نیبر لبم نشست، هم یموذ یلبخند

 مانتالِ یسانت یکالِس خانواده  باپسِر  دیشن یاگر م لدایداشتم، 

شد یشوکه م یمختار، به من گفته پرنسس، حتما  حساب . 

هم خوشگل بودم! بودم که دارا من را پرنسس  یجور نیهم اصال  

کردخطاب  ! 

را جمع  میبه دامِن لباسم دادم و موها یزدم و پف یپاشنه چرخ بر

طرِؾ شانه رها کردم کیکردم و  . 

 یهم به با کالس به نظر م یلیچندان هم بچگانه نبود، اتفالا  خ لباسم

 .آمد

راستم را باال بردم و در هوا معلك گذاشتم، انگار که بر شانه  دست

دامن را گرفت  یکنج گرمیدست ددر ممابلم گذاشته باشم،  یکس ی

کردم، مثِل  یالیبا آن تصوِر خ دنیو وسط اتاق شروع به رلص

 !تابان! مثِل پرنسس ها



دیبابا به گوشم رس یبه در خورد و پشت بندش صدا یا تمه . 

 ؼزل؟_

زدم و دستمال را مچاله کردم و  رجهینفِس بند آمده بر تختم ش با

ستادمیم و خودم ممابلش اانداخت نهیآ رِ یز زِ یم یداخِل کشو  . 

 بله؟_

در را باز کرد یال . 

_ ؟یخاتون یلباس عوض کرد  

گفتم؟ که  یانداختم. چه م یکه همچنان بر تن داشتم، نگاه یلباس به

 یکنم و م یخودم ذوق م یبرا نهیآ یساعت است دارم جلو کی

دهم؟ یچرخم و لر م ! 

_ رمیدرگ پشیکنم، با ز ی... دارم عوض م یعنیاِمم، نه ...  . 

همان پشِت در گفت از : 

_ کمکت کنه، برم صداش بزنم؟ یخب مامانت که بهت گفت بذار  

که کاسه  دیفهم یشد حتما  م ی! مامان اگر با من چشم در چشم منه

کاسه دارم مین رِ یز یا . 

_ شه ینه... نه، داره باز م ! 

دیکش یمینفِس عم بابا . 



_ رسه،  یبرام م دیجد یباشه دخترم، خواستم بگم فردا بار ماه

 یکمکم، البته به خاله عاط ادیمؽازه، عارفه هم م رمیصبح زود م

... میچون ما ممکنه تا شب برنگرد ایتو و آر شیپ ادیسپرده که ب

باشه ایحواست به آر ومدهیفمط تا خاله ت ن  . 

 یریدادم و در پاسخ شب بخ لشیتحو یکج کردم و"چشم"  سر

گرفتم لیتحو . 
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ذوق زده بر لبم نشست،  یو لبخند دمیکش یکه رفت، نفِس راحت بابا

توانستم  یآورد و من م یآمد، فرگل را هم م یکه م یخاله عاط

 یِ کنم، فرگل عمِل کِل زندگ ؾیتعر شیرا برا یعروس یتماِم ماجرا

که دو سال از من بزرگ تر  یمن بود، دختِر کوچک تِر خاله عاط

آورد یمدر  زیر از همه چبود و س  . 

دارا با فرگل، به جاِن  ی هیگذاشتِن لض انیزده از فکِر در م جانیه

شوم و به فردا برسم. اما  دنیخواب یتر آماده  عیلباسم افتادم تا سر

هم سخت تر بود، صد بار دوِر  دنشیدرآوردِن آن لباس از پوش

ار ستون ، کتفم به سر و صدا افتاد ، عرق از چه دمیخودم چرخ

لباس در  پِ یرگ به رگ شد ، آخرش هم ز  ردنمبدنم راه افتاد و گ

افتاد نیزم یخورد و رو نهیرفت و به آ . 



افتاده بود برداشتم و کچاله شده ته  نیزم یلباس را که رو دستپاچه

چه  ندیآن انداختم تا مامان نب یرو گریکمد انداختم و چند لباِس د

زده ام یگند . 

و استرس تند تند، خودش را به در و  جانیکه از ه یبا للب باالخره

تخت انداختم و  یخود را رو د،یکوب یام م نهیس یلفسه  وارِ ید

دمیلحاؾ بر سر کش . 
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خاله جواِب سالمم را نداده بود، مچِ دست فرگل را،کفش در  هنوز

و در جواِب "  دمیکشگرفتم و پشت و سر خود  اورده،یآورده و ن

متعجِب فرگل، ذوق زده فمط  یها دنیشده؟ " پرس یشده؟ چ یچ

 :تکرار کردم

_ رو نشونت بدم یزیچ هی دیبدو ... بدو با . 

ما عادت داشت، خنده کنان در را  یها یباز وانهید نیکه به ا خاله

شکِم  یبرا یگرفت تا فکر شیراِه آشپزخانه را پ امدهیبست و ن

ندما بک یگرسنه  . 



 الِ یولت خ چیگفت من و فرگل انگار ه یم شهیهم یعاط خاله

جا  ،یگفت در همان سِن ده دوازده سالگ یم م،یبزرگ شدن ندار

میمانده ا ! 

به نظر برسم،  تیکردم خانم و با شخص یم یسع شهیمن هم گرچه

 زیانگ جانیه یافتاد، آنمدر حرؾ ها یاما چشمم که به فرگل م

آن  یکه کودِک درونم دست و پا دیرس یگفتن به ذهنم م یبرا

دیپر یم رونیبست و ب یکه از خود ساخته بودم را م یخانم . 

در را بستم ، دستمال  د،یکه پشِت سرم با سر به داخِل اتاق دو فرگل

و با کؾ دست به تشک  دمیتخت پر یو رو دمیلاپ زیم یرا از کشو

 .ضربه زدم

_ فرگل بدو نیبش ایب . 

 یمن به وجد آمده بود، خود را رو جانِ یِد هح نیهم که از ا فرگل

 .تخت انداخت

_ دهنم ینه؟ للبم اومد تو ای هیچ یگ یم ! 

 یگذاشتم و ذوق زده، گوشه  شیرو ِش یرا باز کردم و پ دستمال

 :ناخن به دندان گرفتم و گفتم

_ نگاه کن نویا ! 



به نام و  یگشاد شده دستمال را برداشت و نگاه یبا چشمان فرگل

آن را  یو رو کرد و با پوف ریداخت و بعد دستمال را زشماره ان

تخت گذاشت یرو . 

_ ؟یمعرکه گرفت ینطوریشماره ا هیواسه  ن؟یهم  

 یکوچک یمسئله  ه،یلض نیاز نظِر فرگل، ا یعنیشد،  یدلم خال ته

بود؟ اما نه، کوچک نبود، او به من گفت " پرنسس" ! من تماِم شب 

بودم دهیلب لرمز، د پؾ دار و رژ دیرا خواب لباِس سف . 

_ رو  نیپاشا، ا یعروس یتو شبیفرگل، د گهیمهمه د یلیخب خ

فمینگرفتم... انداخت تو ک یعنیگرفتم،  . 

دیآن رنگ از صورِت فرگل پر کی . 

_ بابات؟ یالیاز فک و فام  

دادم لشیبزرگ تحو یا خنده . 

_ ... داداِش عروس یعنیعروس... خب  ینه، از خونواده  ! 

و انگار که به  دیاش چسب یفرفر یرستنگاه موها فرگل به یابرو

و صاؾ  دیبرق وصل شده باشد از آن حالِت لم داده، مثل فنر پر

 .نشست

_  یلیزِن پاشا، خ یگفت خونواده  ی! والعا ؟! بابات اون بار میوا

 .پولدارن



آمده بود، ذوق کردم و دستانم را به هم  جانیکه او هم به ه نیا از

دمیکوب . 

_  مرغِ یبود جشنشون! فکر کن... تاالِر س یچ یدون ینم فرگل یوا

رو گرفته بودن ییطال ! 

بازش  مهیزد و دستش را بر دهاِن ن رونیفرگل از حدله ب چشمانِ 

 .گذاشت

_ ؟ یلیخدا وک ! 

 كیبه جانم تزر یکردن از شِب گذشته، انرژ ؾیتعر یبرا آنمدر

کردم و  را جمع میجا بند شوم، پاها کیتوانستم  یشده بود که نم

دو زانو نشستم یرو . 

_  یعالم دسر از اونا که عکسش رو تو هیپنج مدل ؼذا داشتن با 

بازار دونِ یوسِط م لبردِ یتاالره زدن به ب ػِ یتبل . 

" بزرگ بر لبم نشاند و با  یکه فرگل گفت خنده ا یلب ری"ِ زیوا

ادامه دادم یشتریحِظ ب . 

_  یخوانندهه م گروه کامل بود، ده نفر پشِت سرِ  هیارکستشون 

بودن که  دهیپاشا خر یبرا یزدن، لباساشونم که نگو... کت شلوار

 ... آدم



باز به دهنم آمد ، خنده  چارهیب یپاره شدِن شلواِر پاشا یما جرا و

فرگل که متعجب به  یتخت افتادم و با نفِس بند آمده برا یکنان رو

دادم حیشده بود؛ توض رهیرفتنم خ سهیر . 

_  دهیخرد کیکوچ زیسا هی یخوب بودا اما انگار یلیکت شلواره خ

 هویبودن، بنده خدا پاشا لبِل اومدن به تاالر خواسته خم شه 

 .شلوارش جر خورده بود

به  یباز، دست ِش یشد و با همان ن کیفرگل به هوا شل ی خنده

دیصورتش کوب . 

_ کردن ؟ کارشیداره! ...چ یخاک به سرم، چه شانس یوا  

باال دادم شانه . 

_  ایعوض کردم شلوارو  دمیرو جمع کرد، نفهم هیبا رفت لضبا

 .دوختنش

بر تخت جا به جا شد یشتریب اقِ یبا اشت فرگل . 

_ شد؟ یبرادر عروس چ ال،یخ یرو ب نایا  

را  یمهم زِ یخواستم چه چ یرفته بود که م ادمیبند آمد، اصال   نفسم

شدِت به لبم که از  یرا جمع کردم و زبان میکنم. دست و پا ؾیتعر

دمیحرؾ زدن، خشک شده بود کش . 



_  زِ یم دنیصدا کرد که حواسشون به چ یمامان و بابا رو عمه کت

جن جلوم ظاهر شد نیپسره ع نیا هویشام باشه،  . 

زد خو  یکه به لحاؾ چنگ م یبا چشماِن گرد شده و انگشتان فرگل

دیرا جلو تر کش . 

 !خب خب ؟_

زدم و ادامه دادم یآنکه بخواهم لبخند یب . 

_ اما خب ... من از ترِس مامان،  ،یوسط تنها نباش ایاولش گفت ب

شماره رو با  نیاونم برداشت ا ام،یب شهیبهونه آوردم که نم یکل

خوام  یوبهم گفت م فمیاسمش رو دستمال نوشت و گذاشت تو ک

 یزیچ هیدونم، ینم ایبا شما رو داشته باشم،  شتریب ییسعادت آشنا

بهم گفت پرنسس خرشمآ ها! تازه هیما نیهم یتو ! 

من، گل انداخته بود پر  شبِ یکه صورتش درست مثِل د فرگل

دیپرس جانیه . 

 !خب بعد؟_

باِد ذولم در رفت تمامِ  . 

_ ... بعدش رفت گهید یچیه ! 

شده باشد وا رفت دهیهم مثل من، انگار که از برق کش فرگل . 

_ ؟ یکن کاریچ یخوا یخب حاال م  



دادم، با  یم یانگشتانم باز انِ یرا م که دستمال یزدم و در حال خم

دمینال زانیآو یلب و لوچه  . 

_ کنم کاریدونم چ ی... نمگهید نیهم . 
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چرخاند وبا دهاِن جمع شده سرش را خاراند یچشم . 

_ بود؟ یپسره چجور  

دمیپرس جیگ . 

_ بود؟ یچجور یچ یعنی  

داد نیچ ینیچپ کرد وب یچشم میبرا . 

_ دارا خاِن مختار؟ خوب ؟ بد ؟  نیبود ا یگم چطور ی! م ایخنگ

  زشت ؟ خوشگل ؟

و ادامه داد دیدر چشمانش درخش یبرل و . 

_  کلیه نی؟ داشت ؟ از ا یپک چ کسیلدش بلند بود ؟ س

شترهیکه عرِض شونه شون از لدشون ب ایورزشکار ! 

انداخت یدیشد یحجم از سوأل، مؽزم را به تکاپو نیا . 



گرچه پر رنگ  اورم،یب ادیبه  اتیکردم او را با تماِم جزئ یسع

 یخوش دوختش بود که برا یِ تصورم از او کِت مشک نیتر

از چشم در چشم شدن با او، هنگاِم صحبت، به آن زل  یریجلوگ

 .زده بودم

از تالشم، پاسخ دادم یبه مؽزم آوردم و با اخِم ناش یشتریب فشارِ  : 

_ باشه با کالس بود،  پیخوشگل و خوشتکه  نیاز ا شتریب یدون یم

زنن، لدشم ... به نظرم متوسط  یم پیمد روز ت یکه حساب نایاز ا

پکم که کسیبود ... س  ... 

و با صورِت سرخ شده ادامه دادم دمیخند . 

_ ستیو کت که معلوم ن رهنیپ رِ یخب از ز ! 

را باال برد و به عالمت " خاک بر سرت" ، تکان داد و با  دستش

تگف ؤسی : 

_  شتریب د،ید یپسره رو م نیتو ا یکوِر مادرزاد، جا هیاگه  یعنی

تونست اطالعات بده یم . 

چپ نگاهش کردم چپ  . 

_  شتریدونه پسر ب هینگاهش کنم، من  دمیاِهه! خب خجالت کش

السیگودز یایآر نیاونم ا ستیهمصحبتم ن ! 

تکان داد یسر فرگل  . 



_ اؾ  یتا با هم ب شیا شت شیآب برده، االن همه ش گهیبابا تو رو د

یکن یم یباشک باز میلا ایدارن، تو هنوز با آر . 

 دنیؼرورم برخورد، تنها تالِش من بزرگ و عالل به نظر رس به

 !بود

گرفتم یانداختم و انگشتان را به باز نییپا سر . 

_ کنم؟ کاریچ یگ یم  

انگشت شصت و اشاره اش  نیفکر کرد و چانه اش را ب یکم

زد یبعد بشکن هیگرفت و چند ثان  . 

_ دمیفهم ! 

دمیکل فراموش کردم که ناراحت شدم، مشتالانه از جا پر به . 

_ کنم؟ کاریچ ؟یخب چ  

باال داده گفت یکج و ابرو یلبخند با . 

_ نام و نشون دارم، لبال  خِط دوستم بود بعدش  یب یشماره  هیمن 

 مینیبب میو امتحانش کن میبا اون بهش زنگ بزن ایداد به من، ب

اگرم خوب بود  ،یش یم الشیخ یاگه بد بود که ب ه،یر آدمچطو

بهتر؟ پسره هم باکالسه هم پولدار هم  نیاز ا یخب ... چ

تیباشخص  . 



 یامضا کردِن لرارداد یحرؾ، انگار که در آستانه  نیا دنیشن با

منهدم کردِن جهان و از نو ساختنش لرار داشته باشم، دست و  یبرا

سرد نشست یکمرم عرل ی رهیتبه لرز افتاد و بر  میپا . 
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آورد، آنمدر که داشت  یبه للبم م یادیفشاِر ز ،یو کنجکاو جانیه

هم ترس و استرس، خونم را به  یی. از سودیپر یم رونیاز حلمم ب

 .جوش آورده بود

_ فرگل؟ یولت بفهمه منم چ هیاگه   

داختبه من ان یکرد و نگاِه چپ چپ اخم . 

_ خواد بفهمه؟  یم یهرکول پوآرو؟! چطور ه؟یک اروی یفکر کرد

سِر سوزن شک کنه،  هیذارم  یزنم نم یمن خودم باهاش حرؾ م

در روز به  نمدریا ،یشناس یرو نم یامروز یبعدشم تو پسرا

 ادشونی یزنگ بزن یدن که ولت یجورواجور شماره م یِ دخترا

یتو کدومشون بود ادینم . 

 ایشماره داده باشد و  یگریه دارا به جز من به دختر دک نیفکِرا از

شد هم  یپرنسس خطابش کرده باشد، اخمم در هم رفت، مگر م

گر؟یعاشك من شده باشد هم چند نفِر د ! 

ؼر زدم یگره زدم و با بداخالل نهیکرده دست بر س بػ . 



_ ستین ینجورینه من مطمئنم دارا ا ! 

شد و بعد پِك خنده  رهیبم خحك به جان ی افهیچند لحظه به ل یبرا

که راه انداخته بود، سِر  یاش به هوا رفت و با همان ِهر و ِکر

تکان داد میتؤسؾ برا . 

اوهو! چه زود پسر خاله ت شده! آخه خنِگ خودم، تو که همش _

ه؟یکه چجور یدیبار، اونم در حد چهار کلمه حرؾ، از کجا فهم هی  

از ما  شتریا بهتر و بر زهایچ یلیخ دیفکر کردم، فرگل شا یکم

عشك و احساس آدم ها اعتماد  یرویاز او به ن شتریدانست اما، من ب

فکِر من در مورِد دارا،  نیا یبرا یا یمنطم لیدل چیه دیداشتم، شا

گفت که امکان ندارد او جز  یتِه للبم م یزیوجود نداشت، اما چ

داد که  یطرِز حرؾ زدنش نشان م اصال  را بخواهد!  یمن کس

 لدایسر و ته که  یب یدوست داشتن ها نیاشمم شده است، نه از اع

که  یگفتند، نه! عشك ... همان عشِك ناب و پاک یفرگل م یحت ایو 

داشتم که وجود دارد مانیمن ا ! 

باال دادم شانه . 

_  یحس هیداشت،  یحِس خوب هینگاهش خوندم، چشماش  یاز تو

 ... که

 میدهانم گذاشت و برا یِ ساکت کردنم، رو یتا دستش را برا دو

 .چشم درشت کرد



_ نگاه  هی یتو ون،یشاه پر یلصه ها نیا هیتو رو خدا نگو که شب

نیشد گهیعاشك همد ! 

از دهانم جدا کرد و منتظِر پاسخم  یطوالن یدستش را با مکث و

آنچه فرگل گفت اما  ما  ینداشتم، حاال نه دل یجواب گریمن د یماند ول

میخواستم بگو یبه همان، م هیشب یزیچ کی . 

دیباز هم خند دیسکوتم را د یولت . 

_ نگاه عاشك  هی یتو یبگ یخواست یم یخاک به سرم، جد یوا

ن؟یشد  

ادامه داد كیعم یبا نفس و . 

_ پسره ...  ارویاما  ستین دیبع نتیریالبته از تو با اون عمِل ش

 !امکان نداره

کردم یام پافشار دهیرا جلو دادم و بر عم میها لب . 

_  هی یولت ،یو حرؾ هاش رو بشنو ینیکه نگاهش رو بب ینبود تو

رو من  نیرو للِب آدم گواه بده امکان نداره اشتباه باشه، ا یزیچ

به للبش اعتماد کنه دیلبول دارم فرگل، آدم با یلیخ  . 

داد و با پشِت چشِم نازک شده رو از من گرفت نیچ ینیب . 



_ بوده بوده آدما با مؽزشون للنبه سلنبه ماِل کتاباس، تا  یحرفا نیا

مؽز و للب از اوِل ازل اشتباه  یبگو کال  جا ایباره ب هیفکر کردن، 

 !شده

گرفتم یانداختم و انگشتان را به باز نییپا سر . 

_ احساِس آدما از فکرشون ممدس تره ینه... ول ! 

نثارم کرد و دست در  ییدر هوا تکان داد و " برو بابا" یدست

گشت ، حك به جانب ادامه  یم یزیکه چ یحالفرو برد و در  فشیک

 .داد

_ کما رفته یتو یبایکنم، ز یاالن بهت ثابت م ! 

و دستمال را برداشت و شروع  دیکش رونیب یگوش کی فشیاز ک و

کردِن شماره، هول زده مچش را گرفتم پیکرد به تا . 

_ شمارش رو داده به من،  شبیها! همبن د یفرگل االن زنگ نزن

فهمه ها یم ! 

تماس  یکه دکمه  یبه من انداخت و در حال یهیعالل اندر سف نگاهِ 

دیزد، ؼر یرا م . 

_ نیحاال بب ،یهمون عروس یهم شماره داده تو گهیبه صد نفر د ! 

 خت،یحالت بلندگو گذاشت و با بوِق اول، دِل من ر یرا رو تماس

وجود نداشت ،یمانیبازگشت و پش یبرا یراه گرید . 



و نفِس من را بند آورد دیچیندگو پمردانه اش در بل یصدا . 

 الو، بله؟_

 یفرگل را چنگ زدم و ناخنم را در پوستش فرو بردم، ب ساعدِ 

به من رفت یصدا تشرم زد و چشم ؼره ا  . 

به صورتش داد، حاال انگار که دارا  یچرخاند و ناز لیبه موبا رو

ندیب یاو را م  . 

_ پهیسالم آلا خوشت ! 

متعجب پخش شد یو لحن یطوالن یدارا با مکث یصدا . 

 شما؟_

به من انداخت و در پاسخ به دارا  یکرد و نگاه زیر یخنده ا فرگل

 .گفت

 !عشمت_

نیباز به من زل زد و چشم و ابرو آمد که حاال بب و  ! 

ختیاما، تماِم معادالِت فرگل را به هم ر دارا . 

_ خانوم محترم نیاشتباه گرفت ! 

ل بدهد، تماس را خاتمه دادبه فرگ یگریآنکه مهلِت حرِؾ د یب و . 



 تیاز ؼرور و رضا یفرگل باز ماند و بر لب من لبخند دهان

 .نشست
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_ ریبگ لیبفرما فرگل خانوم، تحو !  

و با سماجت، شماره را دوباره گرفت و به "  دیاخم در هم کش فرگل

هم که من گفتم، گوش نداد ینکن "  . 

اما  میکرد زیزده، گوش ت جانیبه صدا در آمد هر دو ه اول که بوقِ 

من و حرِص فرگل،  یتماس رد شد. خنده  دهیبه بوِق دوم نرس

گرفت یشتریعمِك ب . 

خاموش شده بود یبار، گوش نیفرگل تماس گرفت و ا گرید بار . 

کتِؾ  یانیلد صاؾ کردم و شانه عمب دادم و به م روزمندانهیپ

زدم یفرگل ضربه ا . 

_ خانوِم شکاک؟ یشد عیضا ! 

هنوز هم اخم بر چهره داشت فرگل . 

_ که  نیؼزل، حاال جواب نداد که نداد، ا یالیخوش خ یلیبه خدا خ

رو  طونیدوره زمونه دست ش نیا یکنه، پسرا یرو ثابت نم یزیچ



گم  یدن، من فمط م یاز پشت بستن، آدم رو درسته لورت م

 .حواست رو جمع کن

گفتم الیخ یباال انداختم و ب شانه . 

_ راحت التیباشه، خ ! 

داند  یدانستم که م یتکان داد و نگاه از من گرفت؛ م یسر فرگل

او زده ام، چون او احساِس من را  یدلخوش یحرؾ را برا نیا

اعتماد داشتم زیاز هر چ شیکرد، من به للبم ب یدرک نم . 

*** 

 یو کارها دیچرخ یسره داشت دوِر خودش م کیاز صبح  مامان

ژله  نِ یهم به جاِن تزئ یاخر كِ یدلا نیداد و ا یمانده را انجام م یبال

کرد یلب ؼرؼر م ریها افتاده بود و ز . 

را پهن کرده  دنشیکش یکه وسِط هال، بساِط نماش ایهنوز با آر بابا

زد تا بتواند او را به اتالش بفرستد و فرش را  یبود سر و کله م

و  یکه از خاله عاط یاضافه ا یها یبکشد و صندل یجارو برل

ندیرا بچ میمادر جون گرفته بود . 

توانست  یراحت و جمع و جور م یلیکه خ یمهمان کی یبرا

 دنیهفته دو کیکه با  میافتاده بود یبرگذار بشود، به چنان دردسر

شد یو کار کردن هم جمع نم . 



مراسِم  یگرفته بودند که برا میهمان اول، مامان و بابا تصم از

و آلا  ین و پاشا، فمط خودشان دو تا را همراه با عمه کتتابا یپاگشا

پدر و مادِر تابان، دعوت کنند اما، زن عمو  یبه اضافه  ژنیب

آن ها  یپاگشا یکه برا یو شلوؼ مانیپر و پ یبا مهمان دا،یش

و پدرم رشته بودند پنبه کرد رگرفت، هرچه را که ماد .  

و خسته کننده  کوچک یمهمان کیکردم  یمن چون فکر م البته

خاله  یامتحاِن کالس زبان، به خانه  یباشد، آن شب را به بهانه 

همه آنجا بوده اند،  دمیکرد فهم ؾیرفتم و بعد که مامان تعر یعاط

آن شب حرص  یِ همه و ...دارا! آنمدر به خاطر نرفتن به مهمان

دارا به  یدوباره  دنِ ید یدلم برا م،کرد یخوردم که داشتم سکته م

توانستم بکنم یهم نم یؼلط چیم افتاده بود و هتالط  . 

که عمه  نیا یمامان گفت مجبور است برا یخاطر هم ولت نیهم به

از ما نرنجد، مثِل زن عمو، همه را دعوت کند، من ذوق زده  یکت

فکر  نیبه ا گریاستمبال کردم و د شنهادیپ نیو خوشحال، از ا

کوچک ما تا چه  ی خانواده یبرا یبزرگ یمهمان نینکردم که چن

اوردیو درشت به بار ب زیر یاو کاره یتواند دوندگ یاندازه م !  

انتمال دادم  سیداغ به د ی تابهیمرغ را از داخِل ماه یتکه  نیآخر

گاز را خاموش کردم یو شعله  . 

_ خوبه؟ نایا نیمامان، بب  



نرود،  نیدسرها از ب نِ یتزئ یکرد دلتش برا یم یکه سع یحال در

دیکش یسرک . 

_ شده؟ ییهر دو طرفش لشنگ طال  

دو تا تکه مرغ  که به  یکیگرفتم، اگر از  یرا به باز انگشتانم

 یدرباره  یپرداز یایو رو الیخاطِر ؼرق شدِن من در فکر و خ

خودم و دارا و لربان صدله  یبایز یخانه  یدر آشپزخانه  یآشپز

 یم یکه من آشپز یدارا و دسِت گره شده اش بر کمرم، زمان یها

 یاش به لهوه ا ییبود و طال شدهاز حد معمول سرخ  شیکردم، ب

دانست  یاش بد نبود، گرچه اگر مامان م هیبم م،یگذشت یزد م یم

مهماِن  یکرد، ولت یدو تا هم از دستم در رفته، سکته م یکیهمان 

به نظر برسد یعال زیخواست همه چ یداشت، دلش م بهیؼر . 

_ هییآره مامان، همش طال . 

باز هم سر در دسرها فرو برد مانما . 

_ ممکنه  گهیخب، دستت درد نکنه، حاال بدو برو لباس بپوش که د

 امیرو جمع نکرده بود صدام کن ب لشیهم هنوز وسا ایاگه آر ان،یب

کنم شیحال ! 

آمدم که چشمم به  رونیگفتم و دوان دوان از آشپزخانه ب یباشه" ا "

شده بود و داشت دور تا دوِر  دیافتاد و بابا که از او نا ام ایآر

دیکش یم یاو را جارو برل لِ یوسا . 



هول و کالفه بود، اصال   یمامان را صدا کنم، مامان ولت امدین دلم

کرد یآرام برخورد نم . 

رفتم و کنارش زانو زدم و در گوشش گفتم ایآر یعجله به سو با . 

_ برم صداش  یرو جمع نکرده باش لتیمامان گفت اگه هنوز وسا

نم!...برم؟ک  

دانست چه  یو چشمانش گرد شد، خوب م دیبه طرفم چرخ ایآر سرِ 

میگو یدارم م . 

 !نه... نرو صداش کن ؼزل_

زدم یکج یلبخند . 

_ ؟یکن یاگه نرم جمع م  

تکان داد، دست  دییجمع کرد و سرش را تند، تند به عالمِت تؤ دهان

ختمیصاِؾ برالش فرو بردم و به همش ر یموها انِ یم . 

_ نمی! بدو ببکالیآبار . 

را در با چند بار انداختت،  شی، کاؼذ و مدادها دیفنر از جا پر مثلِ 

دیاتالش دو یهول هول، در بؽل جمع کرد و با سرعت سو . 

شد رهیرا جاموش کرد و با تعجب به من خ یجارو برل بابا . 

_ باز شد؟ نیکه چسبش از زم یگفت یچ  



و ابرو باال انداختم دمیخند . 

 !خشِم مامان_
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کوتاه، به هوا رفت اما روشن شدن  یبابا با مکث یخنده  یصدا

ما را شوکه  یبابا، هر دو یلهمهه  انِ یآهنگش در م دنِ یچیو پ فنیآ

 .کرد

دیهراسان پرس بابا : 

 !اومدن؟_

را  یکه من من گفتم، خم شد و دستپاچه جاروبرل ی" ایوا ی" ا با

اتالم  یکند، سمت یچه م نمیتا بب ستادمیکرد، من ناجمع و جور 

و سر راه هم به مامان هشدار دادم که دمیدو : 

 !مامان، اومدن_

خود را داخِل اتاق انداختم و . 

دادم و دست بر للبم فشردم تا ضرباِن پر  هیلحظه به در تک چند

همه اضطراب، به خاطِر  یو نفسم برگردد، ا ردیاسترسش آرام بگ

دارا که  یدوباره  دنِ ید یمهمان ها نبود، من فمط برا دنِ یزود رس



خواب و  ،یماِه تمام، همان چند کلمه حرفش در مجلِس عروس کی

زده بودم جانیخوراکم را گرفته بود، ه . 

اما  رم،یماه، هزار بار وسوسه شدم تا با او تماس بگ کی نیا در

لتم فرو خجا وارِ ینشد، نتوانستم، هرچه با خود کلنجار رفتم، د

ختینر  . 

و با نگاهم  نمیاو را بب گرِ یبار د کیاما فرصتش را داشتم تا  حاال

به او بفهمانم که من هم دوستش دارم، خوانده بودم که ُعشاق، با 

توانست  یتوانند با هم حرؾ بزنند، پس او هم م ینگاهشان هم م

توانست یزباِن نگاهم را بفهمد، حتما  م ! 

 میلباس ها نیاز ب ،یادیبا وسواِس ز ش،یپ را که از دو روزِ  یلباس

را که به  یانتخاب کرده و کنار گذاشته بودم، به تن کردم و شال

آمد،  یکت و دامنم م یِ نفت یبه رنِگ آب هیاز بم شینظرم رنگش ب

 یبنِد انگشت مو کیشدم و آن  رهیخ نهیبر سر انداختم ، به آ

کنان خواندممرتب کردم و زمزمه  رامانده از شالم  رونیب . 

من و توست  تا اشاراِت نظر، نامه  انیآنچه م ؛ینشود فاِش کس "

 !رساِن من و توست

که  یپاسخم گو به نگاه  میگو یگوش کن، با لِب خاموش سخت م "

1من و توست یزبان " 

 



 

________ 

مشك اهیشعر از هوشنگ ابتهاج ) کتاب س .1 ) 
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دیبابا به گوشم رس یبه در خورد و پشِت سرش صدا یا تمه . 

_ مهمونا اومدن ،یایب ریؼزل، بجنب، زشته د ! 

به خودم انداختم تا  یگریتشِر بابا، دهان بستم و هول زده نگاِه د با

از مرتب بودِن ظاهرم راحت شود و بعد با عجله صندل به پا  المیخ

 یز اتاق، نفسرفتن ا رونیلبل از ب دم،یکردم و به سمِت در دو

 رمیکردم بر خودم و اضطراِب دست و پا گ یو سع دمیکش كیعم

را چرخاندم و پا به راهرو گذاشتم رهیؼلبه کنم. دستگ . 

آن همه آدم، وسِط حال،  دنِ یکردم همه با هم آمده باشند، د ینم فکر

کردند، رنگ  یم یو سالم و احوال پرس دندیلول یکه در دِل هم م

 .از رخم پراند

گره کرده درهم  یرفتم و با دستان شیسست و نامطمئن پ یلدم ها با

معذب تر از  د،یکس نشن چیآن ولوله ه انِ یدادم که البته م یسالم

به من افتاد و با  ونیتا باالخره، چشِم عمه کتا ستادم،یا یلبل گوشه ا



" ماشاهللا! ماشاهلل! دختر خوشگلم!" گفتنش، توجه ها را به سمِت 

 یها و احوالپرس یاز روبوس یپشت سرش، موج و دمن جلب کر

شد ریسراز میمتنوع به سو یها . 

گرم و  ای یکه من را، سرد و مصنوع یرنگارنگ یآؼوش ها انِ یم

کشاندند، چشم به اطراؾ چرخاندم تا دارا  یخود م انِ یدوستانه به م

کنم دایرا پ . 

 نشست. نگاهم یم ژنیبه دعوِت پدرم، کناِر پاشا و آلا ب داشت

 یتیمتوجه نشده بودم که چه جذاب یلبل داریاو جا ماند، در د یرو

بودم دهیجذاب تر از او ند یدارد، اصال  تا به حال مرد ! 

که  ینازک یطاق دار، لب ها یداشت و ابروها یگرد یصورت

به  شیبود وموها دیشد، پوستش سف یم دهیبه داخل کش دنیولِت خند

سل بود هم طعمشهم رنگ ع شیزد، چشم ها یم یلهوه ا ! 

اندازه جذاب باشد،  نیتا ا افه،یمدل ل نیکردم، ا یولت فکر نم چیه

در نظر  میاهایاز ماللات با دارا، از مرِد رو شیآن چه من، پ

را  میاهایبه دارا نداشت، اما انگار تماِم رو یشباهت چیداشتم، ه

که  دمیفهم یبود م میرو ِش یاشتباه به هم بافته بودم، حال که دارا پ

وجود ندارد ایدن ربهتر از او د . 

آمد ،  یکه فوق العاده به او م نیرنگ و شلواِر ج یآب شرتِ یآن ت با

به  ه،یاز بم زشیوجه تما نیاما هم دیرس یبه نظر نم یرسم

افزود یم تشیجذاب . 



 ریو ز یپنهان یها یها که تمام شد، مهلِت چشم چران یبوس دهید

مهمان ها  یاز لباس و مانتو یو کوه دیمن هم به سر رس یپوست

دستانم ماند تا به اتاق ببرم و به سرعت برگردم تا به کمِک  یرو

کنم ییرایمامان، پذ . 

پشِت سرم راه افتاد و به حرفم  ششیآرا دِ یتجد یبه بهانه  لدای

 .گرفت

_ خونتون ؼزل امیخواستم امشب ن یم ! 

در تالش  کردم و یکه ِهن و ُهن کنان در اتالم را باز م یحال در

به  هیکنارم، تک نهیکه دست به س ییلدایاز  زد،یبودم که لباس ها نر

دمیبود، پرس ستادیا وارید : 

 چرا؟_

بعد از من، وارد اتاق شد ،یمکث با . 

_ یومدین میداد یخوب تو اونشب که ما مهمون ! 

و با عجله مرتبشان کردم ختمیتخت ر یها را رو لباس . 

_ فرداش  ام،یخب اونشب من نتونستم ببا هم،  میمگه بده بستون دار

 !امتحان داشتم... کالس زبان

 یانداخت و دورادور نگاه وترمیکامپ یِ صندل یخودش را رو لدای

ممابل انداخت وارِ ید ی نهیبه خودش در آ . 



_ یومدیالبته بهتر که ن ! 

دمیصاؾ کردم و متعجب پرس کمر . 

 چرا؟_

 یاش را به باز دهیاتو کش یاز موها یداد و طره ا نیپ ینیب لدای

 .گرفت

_ بابا از اول تا آخر تابان و پاشا، پُِز ماه عسلشون رو دادن  یچیه

سرش برامون هنر  رِ یشلؽم نشست خ یپسره  نیو بعدشم که ا

کرد، مؽزمون رو خورد یینما . 

 یدر م یهمان طور که سو دم،یرا نفهم شیدوم حرؾ ها ی مهین

دمیرفتم پرس : 

_ ه؟یشلؽم ک  

از من برخاست تیبعهم به تا لدای . 

_  یداداِش تابان ! با اون چونه  گه؛یوارفته د ربرنجِ یش نیهم

 یؼلط هی یکیاونشب بعد شام  نه،یسوراخش! چشمت روز بد نب

رو برداشت،  سنای تاریبزنه، اونم گ تاریبهش زد که گ یکرد تعارف

شد، انگار که تو حموِم  ریجوگ هویچهار تا دنگ و دونگ زد بعد 

رو کار انداخت برامون  صاحبش یب یشه، اون حنجره خونشون با

کرد یگوشم درد م روزید نیتا هم یخوند، جات خال . 



 یدر ثابت ماند، داشت در مورِد دارا حرؾ م ی رهیبر دستگ دستم

گفت؟  یکه به هم بافت را خطاب به دارا م ینیهمه توه نیزد؟ ا

نداشتم برنجِ وارفته حمش نبود، شک  ریش ،ییبایدارا به آن ز

از  لدایمحل نداده بود و  لدایالبد دارا به  باست،یهم ز شیصدا

بود، دارا  نطوریزد، حتما  هم یحرؾ ها را م نیحرصش داشت ا

 !فمط من را دوست داشت، من پرنسسش بودم

 یماندم نم یبدهم از اتاق خارج شدم، اگر م لدایبه  یآنکه جواب یب

 یزیفعال  چ لدایخواستم  ینزنم، نم یتوانستم دهان ببندم و حرف

 .بداند

فرار از دستش به آشپزخانه پناه بردم و  یهم پشِت سرم آمد، برا او

 دیچ یرا از مامان که داشت استکان ها را مرتب م ییچا ینیس

 .گرفتم

_ ها نهیؼزل، سنگ شیننداز ! 

به ؼلط کردن افتاده  ،ینیوزِن س رِ یکه همان لحظه هم، ز یحال در

 .بودم، پاسخ دادم

_ تونم ینه مامان، م . 

هنوز،  لداکهیمردد و نامطمئن نگاهش را از من گرفت و به  مامان،

بود گفت ستادهیدِر آشپزخانه، منتظِر من ا . 



_ شکالتا رو کمِک ؼزل  نیا ایب زم،یجان، لربوِن دستت عز لدای

 !ببر
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مامان که داشت  ی نهیرا داخِل آشپزخانه انداختم و سر در س خود

نگه  یرا که به سخت یفرو بردم و بؽض د،یچ یرا م وهیم ِس ید

صدا هك زدم یداشته بودم رها کردم و ب . 

حرکت ماند یخبر از همه جا، شوکه و نگران، مات و ب یب مامان . 

_ شده؟ یمامان؟ چ هیؼزل؟ ... چ  

پاسخ  دمشیشن یم یکه خودم هم به سخت ییکنان، با صدا نیف نیف

 .دادم

_ زهیبر اییبود چا کیگند... گند زدم مامان... نزد ! 

نفسش  یاش بود، حس کردم لحظه ا نهیکه سرم بر س همانطور

دیجان پرس یرفت، ب . 

_ خت؟یر ! 

سر باال آوردم و به صورِت نگران و ناراحتش چشم دوختم و  آرام

دمینال . 



_  م،ی... همه فکر کردن دست و پا چلفت دنیهمه فهم ینه ... ول

؟یمهمون یبرگردم تو یآبروم رفت مامان... حاال چطور  

بار، خودش من را به  نیمامان، دور شانه ام حلمه شد و ا دستانِ 

ام لب زد یشانیآؼوشش دعوت کرد و بر پ : 

_  چیه یکرد الیره؟ خ یم زایچ نیآدم با ا یدلم، مگه آبرو زیعز

ردن؟نک ینشستن تا حاال خرابکار رونیکه ب ییکدوم از اون آدما  

دستانش  رِ یتکان دادم. صورتم را اس دییدر آؼوشش به نشان تؤ سر

 .کرد و چشم در چشمم دوخت

_  یحواسش رو جمع کنه تا اشتباه نکنه، اما گاه یحساب دیآدم با

 ،یکه از اشتباهت فرار نکن نهیمهم ا گه،یباالخره آدمه د اد،یم شیپ

؟ یفهم ی... م یهست یفیآدم ضع یو فرار کن یاگه بترس ! 

زد یتکان دادم، لبخند دنیسر به فهم بازهم . 

_ ییایدختِر دن نیتر یؼزل، نه؟ تو لو یستین ؾیتو که ضع ! 

که چندان هم به  نیزد و من با ا یمامان م شهیبود که هم یحرف نیا

کردم باورش کنم یم یآن اعتماد نداشتم، سع . 

 !آره_

را  میاو اشک ه دیکش میبه گونه ها یتر شد و دست كیعم لبخندش

 .زدود



_  زِ یتا م ایبه صورتت بزن، بعد ب یآب هیدلم، حاال برو  زیعز نیآفر

مینیشام رو بچ . 

 یسو یگفتم ، آهسته و ناراض یو دهان جمع کردم و "چشم" لب

 .دِر آشپزخانه راه افتادم

 شیلخ لخ کنان پ ،یبهداشت سیپشِت اتاق ها را تا سرو یراهرو

به دستانم زدم و بر  ینم ستادم،یا ییدستشو ی نهیرفتم و ممابِل آ

از التهاِب صورتم  یسرخ و ِگر گرفته ام گذاشتم تا کم یگونه ها

 .گرفته شود

 رگیلرمز شده و مو ینیرا بر سرم مرتب کردم و به نوِک ب شال

زد یذوق م یتو یلیشدم، خ رهیمتورِم چشمم خ یها . 

و  مختیرا بر دستانم ر شیهم آِب سرد را باز کردم و خنکا باز

نگاه کردم، گرچه هنوز هم رنِگ  نهیچشمانم گذاشتم، باز به آ یرو

دیرس یلرمز بر چهره ام ؼالب بود اما بهتر از لبل به نظر م . 

 ییفرو رفته از دستشو بانیخشک کردم و با سِر در گر صورت

 یکس ی نهیآمدم، هنوز در را نبسته بودم که با سر به س رونیب

به  نمیه نکهیا یو برا دمیب کشخوردم و هول زده خود را عم

آسمان نرود، دست بر دهان لفل کردم و ناباور به چشماِن روشِن 

زد یبر صورتم دو دو م کاند یشدم که در آن فاصله  رهیدارا خ . 

_ ؼزل؟ یچرا باهام تماس نگرفت  



تند و  یفشرد، نفس ها یدستم با سماجت، لب و دهانم را م هنوز

و  دمیرساند، حرفش را شن یزم نمبه مؽ یکاف ژنِ یکم عممم اکس

 دهیترس از د ینداشتم، مؽزم آنمدر رو ییاما لدرت پاسخ گو دمیفهم

جواِب  یداد، فرصِت فکر کردن رو یمانور م ط،یشدن در آن شرا

 .دارا را نداشت

زد یلبخنِد کمرنگ د،یپر اضطرابم را که د سکوتِ  . 

_ ن؟ ... ها ومده؟یمن ... من منتظرت بودم ... از من خوشت ن

 ؼزل؟

 انِ یم زیت یکه گفت، درست مثِل خنجر یآن ؼزِل پر آب و تاب و

 .للبم نشست

حرکت کناِر تنم  یآرام و لرزان، دهانم را رها کرد و ب دستانم

شد اما نگاهم ؼرق در  یفکم باز نم د،یچرخ یافتاد، زبانم نم

 تواند حرِؾ للبم را از عمكِ  یچشماِن او بود، حتم داشتم که دارا م

آدم ها از زبانشان  یچشمانم بخواند. والعا اعتماد داشتم که چشم ها

 .صادق تر است

جلوتر گذاشت و زمزه کرد یبه من، گام رهیخ . 

_ که فردا صبح،  یصدا نیخوام اول یمنتظرم نذار، م نیاز ا شتریب

تو باشه! ... باشه؟ یشنوم، صدا یپشِت خط م  



را  میفرستادم و لب ها نییجمع شده در دهانم را با استرس پا بزاقِ 

 مهی، دست و پا شکسته و ن یبه : "  باشه"ا هیشب یزیبه گفتِن چ

 .کاره، جنباندم

نثارم شد و بعد به سرعت خود را عمب  یشتریبا عمِك ب لبخندش

دیپرس یبلندتر یدوخت و با صدا نیو نگاهش را به زم دیکش . 

_ جاست؟ نیهم یبهداشت سیسرو  

 هیکه لاف نیا یاش شوکه شدم، اما برا یگهانحالِت نا رِ ییتؽ نیا از

 .را نبازم با همان لحِن دستپاچه سر تکان دادم و زمزمه کردم

 !بله_

خم کرد یسر ،یو رسم مودبانه . 

 !ممنون_

رفت و من تازه متوجه  ییدستشو یآرام از کنارم گذشت و سو و

 یها سیبود و د ستادهیمامان شدم که در چهارچوِب دِر آشپزخانه ا

ؼذا بگذارند، تازه  زِ یم یداد تا رو یم لدایو  سنایرنج را به ب

دارد، به  یلیرفتاِر دارا، چه دل ی کبارهیدگرگون شدِن  نیا دمیفهم

 یشک کرده باشد چون فمط نگاه یزیچ بهآمد مادرم  ینظر نم

گذرا به من انداخت و باز هم مشؽوِل کارش شد، اما در هر 

که مامان،  نیفکِر ا یحت د،یاال کشب یصورت ضرباِن للِب من به آن



 د،ید یبه صورِت من م دهیکم و نگاِه چسب یدارا را با آن فاصله 

دیایشد نفسم بند ب یباعث م . 

 

موسیآن یکپ ��, [29.01.18 12:30] 

تازه کردم و به  ینشوم، نفس یکه باعث شک و شبهه ا نیا یبرا

ام  یعاد رِ یِل ؼشام لدم تند کردم تا هم مامان متوجه حا زِ یم یسو

وارم  وانهیسرگرم شوم و از آن التهاِب د ینشود و هم خودم کم

 .کاسته شود

دادم لشیتحو یزورک یو لبخند ستادمیمامان ا ممابلِ  . 

_ برم مامان یپارچ آب رو بده من م . 

شد رهیبه من خ نیزبیو ر كیدل ینگاه با . 

 حالت بهتره؟_

پناه  ییبه دستشو یلی! آه اصال  فراموش کردم که به چه دلبهتر؟

برده بودم، رفتاِر  ادیام را از  یزندگ یهمه  چ،یکه ه نیبردم، ا

و شکننده و  رینفسگ یدارا، لحِن گرم و عاشمانه اش، آن فاصله 

داد، حافظه ام را به  یمشامم جوالن م انِ یعطرش که هنوز م یبو

پاک کرده بود یکل . 

 .آره ... آره خوبم_



ن داده بشود، که البته به خاطِر اضطراِب تا حالم خوب نشا دمیخند

شد، فمط  هیبه ادا در آوردن شب شتریرخنه کرده در جانم، خنده ام ب

کار داشت و فرصِت دلت بر رفتارم را  یشانس آوردم که مامان کل

"  کیآب را به دستم داد و  نیکرد، فمط دو پارچِ سنگ ینم دایپ

داد لمیعجله کن " هم، تحو . 

از  یشام رفتم، کم کم داشتم از شوِک ناش زِ یم یسوبه دست،  پارچ

حرؾ  نِ یریآمدم و تازه آن طعِم ش یم رونیآن ماللاِت کوتاه، ب

که  هیکردم،هر ثان یبودم را درک م دهیکه از زباِن دارا شن ییها

فتم و لبخنِد  یفرو م نیشهدآگ یدر هپروت شتریگذشت، من ب یم

دش یتر م كیمستانه ام عم . 

 رونیگذاشتم و نفسم را از آن اعماق وجود ب زیم یرو ها را پارچ

شدم،  رهیخ میرو برو وارِ یفرستادم و با همان لبخنِد سرخوش، به د

بود و با لحِن پر  ستادهیدارا بود که ممابلم ا دم،ید یرا نم وارید

باشد که  ییصدا نیمن اول یخواهد صدا یگفت که م یخواهشش م

شنود یفردا صبح م . 

گذاشت و آرنجش  زیم یو ظرؾ دسر را رو ستادیرم اکه کنا سنای

خورد، من را از جا پراند مینا خواسته به بازو . 

شوکه شدم نطوریمحکم به من خورده که ا یلیفکر کرد خ چارهیب . 

_ حواسم نبود د،یؼزل ببخش یوا ! 



زدم یگنگ به او انداختم و لبخند کمرنگ ینگاه . 

 ...نه ... اشکال نداره_

 یفمط در ذهِن آشفته ام سع م،یگو یه چه دارم مک دمینفهم یحت

 اورم،یبه هم ببافم که رسم ادب را به جا ب یزیچ یکردم تعارف

نبود زیآم تیگرچه چندان هم موفم . 

بار  نیبزنم، باز هم به آشپزخانه رفتم و ا یگریآن که حرِؾ د یب

که خودم سرخشان کرده بودم را به دستم  ییمرغ ها ِس یمامان، د

امده و  رونیب ییمان لحظه متوجه شدم که دارا از دستشوداد، ه

 یزیآبرو ر کیکه باز هول نکنم و  نیا یبندد، برا یدارد در را م

شام پناه  زِ یاز او گرفتم و باز هم به م شمچ اوردم،یبه بار ن گرید

 .بردم

شلوغ جا دادم، دارا درست از پشِت سرم  زِ یم انِ یرا که م سید

 .گذشت و زمزمه کرد

_ پرنسسم رو داشته باشه، خوردن داره ...  یکه عطِر دستا ییؼذا

 نه ؟

به  شیداغ از جوشش حرؾ ها یعیمجسمه، مات ماندم، ما مثلِ 

ختیللبم ر یرو میشد و مستم ریسراز میگوش ها . 

در ممابِل دارا... ذوب شدم من ! 
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*** 

را به دهان  رمیآخِر نان و پن ی را برداشتم و با عجله لممه فمیک

دمیبه آشپزخانه کش یگذاشتم و از جا برخاستم و سرک . 

_ سفره رو جمع کنم؟ یخوا یمن برم؟ م ؟یندار یمامان کار  

 نتیرا داخِل کاب شبیشاِم د یِ بشماب ها نیکه داشت آخر همانطور

چرخاند میبه سو یداد، سر یجا م . 

_ زود صبحانه  دیشه، با یم داریب ایبذارش االن آر زم،ینه عز

هر  یربع صبر کن هیبخوره که ببرمش کالس... اگه تو هم 

برم یدوتاتون رو با هم م . 

متوجِه  دیرفتن از خانه، دل در دلم نبود، اما مامان نبا رونیب یبرا

شد یم یرعادیو اضطراِب ؼ اقیاشت نیا . 

_  یخب، سرکوچه تاکس کهیشه، نزد یم رمیآخه منتظر بمونم، د

رمیگ یم . 

آمد که  یم شیشد از عمِك چشمانش خواند، کم پ یرا م ینگران

 یبروم، تا ساِل گذشته اصال  اجازه  رونیاز خانه ب ییخودم تنها

 نیرا نداشتم، امسال هم که باالخره بابا و مامان به ا یکار نیچن



هنگاِم  شهیبزرگ شده ام، هم یکاف یکه به اندازه  دندیرس جهینت

شدم یو مضطربشان، روبرو م نگرانصورت خروج از خانه با  . 

_ رم؟یبرات آژانس بگ یخوا یم  

ام خودش را نشان ندهد یتا کالفگ دمیخند . 

_ گهیهست د یتاکس ابونه،یمامان همش دو خ ! 

گفت و دست بر  یرا بست، آخ نتیتکان داد و دِر کاب یسر مردد

ستادیکمر، صاؾ ا . 

_ ها ینش یشخص نِ یؼزل سواِر ماش ! 

گفتم.  یسرسر یلب چشم ریراه افتادم و ز یکفشجا  یسو به

داد هیمامان پشِت سرم از آشپزخانه خارج شد و به در تک . 

_ خودت  یسر ظهر یوفتیدنبالت، راه ن امیبعد از کالست خودم م

ایبرگرد ! 

حوصله تر از لبل باز تکرار کردم یرا سِر پا انداختم و ب کفشم . 

 !چشم_

خودم را  بایباز کردم و تمر که در را دیبگو یزیدوباره چ آمد

. اگر دمیدو اطیکردم و به ح یانداختم و با عجله خداحافظ رونیب

 یکرد و آخرش هم دلش آرام نم یم حتمیماندم تا خوِد شب نص یم

آمد یافتاد و م یگرفت و خودش همراهم راه م . 



زد، به  یهزار م یکه رو یرا هم پشِت سر گذاشتم و با للب اطیح

 نیِم شِب گذشته را پلک بر هم نگذاشته بودم تا اکوچه زدم. تما

در تابوت، طاق باز  یفمط مثِل مرده ا شبیلحظه فرا برسد، د

و به سمؾ زل زدم، لحظه به لحظه حرکات و نگاه ها و  دمیخواب

کرد.  یشد و در دلم لند آب م یدارا در ذهنم مرور م یحرؾ ها

 یکرد و هر راه یشدن به من استفاده م رهیخ یبرا یاز هر فرصت

کلمه هم که شده با من حرؾ بزند، نگاه  کیرفت تا بتواند  یرا م

 زیچ چیکه آن ته مانده دل من را هم آب کرد و ه ییها و حرؾ ها

نگذاشت یاز للبم بال ! 

ام کرد و  یجمله، ضربه فن کیبا  ،یهم، زماِن خداحافظ آخرش

 .رفت

" یهست ییشه چشم از تو برداشت، بس که تماشا یاصال  نم !" 

افکارم،  یمتن، در پِس تمام یِ میحرفش، تا صبح، مثِل موس نیا

شد یمدام تکرار م . 

مانده بودم به  داریکه شب گذشته را به خاطرشان ب یمروِر افکار با

سوپرمارکِت سِر کوچه، لدم کج  یآن به سمت کی دم،یسِر کوچه رس

رز که سالم کشاو یکه آلا نیکردم تا کارت تلفن بخرم، اما با فکِر ا

که من کارت تلفن  دیبا پدرم دارد و ممکن است به او بگو یکیو عل

مان شدمیام، پش دهیخر . 



رو را راه افتادم، بابا لبل از کنکورم لول داده بود که  ادهیطوِل پ

 لیموبا میکه لبول شده باشم، برا یدر صورت ج،یبعد از اعالِم نتا

 یگذشت و من حت یم هجیاز اعالم نت یکه مدت نیبخرد، اما با ا

نشده بود  لیموبا دِ یاز خر یانتخاِب رشته هم کرده بودم، هنوز خبر

تلفِن  کیاز  دیعمل به خواهِش دارا، با یهم برا طرخا نیو به هم

ولت پا از چهارچوِب  چیمن که ه یکردم، برا یاستفاده م یعموم

و  جانیکار حِس ه نینگذاشته بودم، ا رونیلانونمنِد خانواده ام ب

اندازه در وجودم به جوشش انداخته بود کیگناه را درست به  . 

رفتم  یم شیپ ابانیرا که داشتم تا سِر خ ییرو ادهیطوِل پ نیهم من

تا سِر کوچه،  یرو ادهیهم، تا به حال نرفته بودم، تماِم خالفم، پ

شدن و به کالِس زبان رفتن بود و بس یسواِر تاکس ! 

 دنیشن رِ یتوانستم از خ یبودم! مگر م ییاما من پرنسِس تماشا حاال

را که با آن لحِن پر  یشد خواسته ا یبگذرم؟ مگر م شیصدا

رم؟یبگ دهیخواهش، کناِر گوشم زمزمه کرده بود، ناد  

لرار  ابان،یخ چِ یسِر پ یِ به تلفن عموم دهیکه نرس یسوپر مارکت از

 نیاو تماِم طوِل  دمیکارت تلفن خر کیداشت، دستپاچه و با لکنت، 

 ،یدوست ،یدور یولت آشنا کیکوتاه مدت دعا کردم که  دِ یخر

ندیمن را نب یلیفک و فام . 

گنجِ با ارزش در دست فشردم و سمِت تلفِن  کیرا مثِل  کارت

راه افتادم یعموم . 



و رو کردم تا دستور العمِل  ریو کارت را ز ستادمیتلفن ا ممابلِ 

تا باالخره  دیطول کش مهیدو دل یکیکنم،  دایاستفاده از آن را پ

را برداشتم و دست بر شماره ها لؽزاندم یگوش  
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دارا زل زده بودم که در  یکه به دستماِل منمش به شماره  آنمدر

 کی یاز حت یریجلوگ یحال برا نیمؽزم حک شده بود، با ا

 یبارو شماره را  دمیکش رونیب بیدرصد خطا، دستمال را از ج

خواندم و همزمان گرفتم گرید . 

شدم، ضرباِن للبم نامنظم شد و نفسم بند  مانیاول که خورد پش بوق

کردم؟! حتما  دارا با خودش  یبود ک داشتم م یچه کار نیآمد، ا

خواهش وا  کیهستم که با  یکرد که چه دختِر سبک سر یفکر م

 !رفته و با او تماس گرفته ام

بگذارد،  شیرا سِر جا یکنم که گوش یضاز آنکه دستم را را لبل

دیچیدارا در گوشم پ یصدا . 

 !الو_

گرفتم  میشده بود، گند زدم! تصم رید گرید دم،یام کوب یشانیپ به

را حفظ کنم، اما  میحرؾ نزنم تا فکر کند مزاحم هستم و آبرو

کرد یخوب کار م یادیانگار، حِس ششِم دارا، ز . 



زه کردزنم، آرام زم ینم یحرف دید یولت . 

_ ؟ییؼزل ... تو  

 یدست بر دهان لفل کردم. صدا ش،یخطا یحدِس ب نیاز ا ریؼافلگ

دیچیخنده اش پشِت خط پ . 

_ بگو ...  یزیچ هیشنوم،  ینفسات رو م یصدا ،یپرنسِس خجالت

دیحسرِت صدات پوس یدلم تو ! 

را چنگ  یگوش یو رو شد و صورتم گر گرفت، دو دست ریز دلم

فرو بردم فنشکرویزدم و دهان در م . 

 !سـ ... سالم_

بود، شادمان پاسخ داد كینفِس عم کیاز  یکه ناش یمکث با . 

_ کلمه  هی... سالم خوشگل خانوم، من که مردم تا شما زمیسالم عز

رو، ملکه؟ ایباالخره رع یدونست كی... ال یحرؾ بزن  

مانده بود که به پاسخ دادن فکر کند؟! فمط مثِل  یبال یمؽز مگر

 یسع اریاخت یبودم و ب ستادهیبه دست ا یدهاِن باز گوش مجسمه با

تلفن  یآژانس را از بنده  کی یؽاتیکردم با ناخن، برچسِب تبل یم

 .بکنم

 !ممنون_



داشته باشد، فمط  یدانستم که پاسخم به صحبت او ربط یم دیبع

که فکر نکند الل شده ام میبگو یزیچ کیخواستم  ! 

داشت، چنان  یاش هم عالم مردانه یخنده  یصدا د،یخند باز

یشد یم کسانیانداخت که با خاک  یبه جاِن آدم م یزلزله ا . 

_ جا  هیشلوغ،  یایاون مهمون ی... نه تو نمتیخوام بب یؼزلم ... م

نمت؟یبب یای... م میکه بشه حرؾ بزن  

ترس به حلمومم چنگ  ستاد،یا کبارهیواِر للبم،  وانهیضرباِن د آن

خواست، پا گذاشت  یکه او م یزیبست. چ نفسم را یانداخت و راه

ام بود یزندگ نِ یاز لوان نیدو ج کی یبر رو . 

دمیخفه، نال ییصدا با . 

 ...آخه_

هزار فکر و احساِس  م؟یآن "آخه" چه بگو یدر ادامه  ندانستم

 یشده بودند و اجازه نم بانیمتفاوت با هم در وجودم، دست به گر

 .دادند درست فکر کنم

مهربان ادامه داد یگفتن ندارم با لحن یبرا یرفکه ح دید یولت . 

_ نمت؟یاونجا بب 5فردا ساعت  ؟یشاِپ فنجون رو بلد یکاف  

 یشاپ ها یاز کاف یکیبودم،  دهید ادیشاپ فنجان را ز یکاف

 یشاپ رفتن؟ مگر م یمعروؾ شهر بود، اما من را چه به کاف



اش هم !  را نداشتم! اجازه شیرو نم؟یبنش شیتوانستم بروم رو برو

کردم؟ یمامان را چکار م ! 

رنِگ التماس گرفت لحنش . 

_ ؼزلم؟ یاینه ؟ م گهید یایم ! 

مهربان و  نمدریا یگفتم؟! چطور ولت یچطور به او نه م یوا

زدم؟ یخواند، پسش م یعاشمانه من را م  

کرد امل  یخورد؟ اگر فکر م یذولش نم یگفتم نه، تو یم اگر

چمدر سر به راه  ندیامتحانم کند، ببخواست  یهم م دیهستم چه؟!  شا

خوردم؟ یگفتم آره، در امتحانش شکست م یهستم، اگر م ! 

را به جاِن نا آرامم انداخت شیصدا باز . 

_ ؼزل ایب ! 

را سِر  یگوش ار،یاخت یدستپاچه و سردرگم شده بودم که ب آنمدر

فوت کردم رونیگذاشتم و نفِس بؽض آلودم را به ب شیجا . 
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*** 



بر تخِت فرگل جمع کردم، آنمدر از او تشر خورده بودم که   پا

به صدا افتاده بود ی" ستوِن فمراتم از شدِت خستگنی"صاؾ بش . 

_ وول نخور ؼزل نمدریاِه ا ! 

دمینال . 

_ گهیبه خدا خسته شدم، خوبه د ! 

ام زد یشانیبه پ یآرام ی ضربه . 

_ کنم، باالخره  یرو حالت ندم ولت نمتو  یمو نیؼر نزن، من تا ا

تو یمو ایرم  یمن از رو م ای ! 

را با اتو مو و تافت و  میموها یاصرار داشت لسمِت جلو فرگل

تر و پؾ کرده نشان بدهد تا به لوِل  میحج ،یهزار جور اسپر

گربه، به سرم  یمثِل مو م،ینازک و صاؾ موها یخودش تار ها

 .نچسبد

 یهم مثمر ثمر به نظر نم ادیاو ز یته ساع میتالِش ن نیا گرچه

اتو  یباال یدست او و دما رِ یدادم ز یم حی. البته من ترجدیرس

که  یکه بخواهم به اتفال نیگوش کنم تا ا شیو تشر ها نمیبنش شیمو

فکر کنم افتد،یلرار بود ب گریدو ساعت د یکی ! 

 که تماسم را با دارا لطع کردم تا تمامِ  یگذشته، از لحظه ا روز

ولِت کالِس زبان و چهار ساعِت بعد از آن که توانستم مامان را 

خاله عاطفه بروم، مؽزم  یکنم که اجازه بدهد شب به خانه  یراض



 یبود که  دارا حرفش را م یرد کردِن لرار ایو  رفتنیپذ رِ یدرگ

که با فرگل مشورت نکنم و از او کمک  یدانستم تا ولت یزد. م

انم بکنمتو ینم یؼلط چیه رم،ینگ . 

باالخره اجازه را صادر کرد، انگار که  یتیکه با نارضا مامان

را جمع  لمیمجوِز ورود به بهشت را گرفته باشم، ذوق زده وسا

صبرانه منتظر بازگشِت بابا از مؽازه شدم تا من را به  یکردم و ب

باِر  یِ ها یخاله ببرد. گرچه از شانِس بد من، تانِک ماه یخانه 

داشته و در مؽازه دردسر درست کرده بود و تا ترک بر د،یجد

که بابا مشکل را حل کرد و تانک را سر و سامان داد، دو  یولت

 یباالخره صدا یاما ولت د،یاز حد معمول طول کش شیب یسه ساعت

 کیرا برداشتم و بعد از  فمیک دم،یبابا را داخِل کوچه شن نِ یماش

 یها حتیتظر نصبا مامان و بدون آن که من یسرسر یخداحافظ

انداختم و در  رونیاش بمانم، دوان دوان خود را از خانه ب یشگیهم

دمیپر نیرا باز کردم و داخِل ماش اطیح . 

با  دنیمن، در لالِب خند یهمه عجله  نیتعجبش را از ا بابا،

ختیر رونیچشماِن گرد شده، ب . 

_  نمدریدن که ا یم ینذر یچه خبره خاتوِن بابا؟ خونه خاله عاط

؟یوله  

دمیانداخته خند نییتازه کردم و با سِر پا ینفس . 



_ ولته هوس  یلیبپزه، خ کیخواد ک ینه ... فمط فرگل گفت خاله م

 .کرده بودم

 یبود که م یبهانه ا نیبود! در والع مزخرؾ تر یخودیب ی بهانه

 یکه چرت و پرت م دیبابا هم فهم دیدانم شا یشد سِر هم کرد. نم

گفت و بعد در سکوت کوچه را  یفمط آهانچون در جوابم  م،یگو

گرفت شیرا در پ یخاله عاط یدور زد و راِه خانه  . 

پاگشا و حرؾ  یفرگل حرؾ زدم، از مهمان یتمام شب را برا من

دارا گفتم تا تماسم با او و آن لراِر ترسناک! فرگل هم تا خوِد  یها

فکرم  یکرد و فکر رو تیصبح نشست و گوش داد و نصح

 .گذاشت

لراِر ساده رفتن، کاِر چندان  کیکه سِر  دمیفرگل فهم یحرؾ ها اب

ستیهم ن یبیو ؼر بیعج ! 

 یزیپسرک، چ یرو به رو ینینش یم یرو یگفت : " م یم فرگل

و به  یده یاز مشتماِت لهوه باشد سفارش م حا  یباکالس که ترج

بعدش  یگذار یو کنار م یکن یخوردنش هم فمط مزه اش م یجا

و به  یباف یبه هم م نیو سنگ یچرت و پرِت فلسفهم چهار تا 

 یهم دمت را م رو در آخ یده یاو هم گوش م یچرت و پرت ها

" ! گرچه طبِك تعرِؾ فرگل از یگردیکولت و برم یرو یگذار

 یراحت و آسان به نظر م یادیماللات ز نیشاپ، ا یلرار در کاف

منرفتن دو دل بود ایرفتن  یاما من هنوز هم برا د،یرس . 



 یخواهد من را به کتابخانه ببرد تا برا یبه خاله گفت که م فرگل

ام بخوانم  یانتخاب یورود به دانشگاه چهارتا کتاب در مورد رشته 

 یزده  رتیح دگانِ یو خاله هم در ممابِل د دیایو حساِب کار دستم ب

راحت  یلیفراوان را داشت، خ یشدن ها  چیمن که انتظاِر سوأل پ

 .لبول کرد

بابا،  یمؽازه  یها یبود که مشکِل تانِک ماه نیکه آوردم ا ینسشا

را هم به  ایشِب لبل کامال  برطرؾ نشده بود و مامان از صبح آر

تا شب  گریدانستم د یخاله آورد تا به کمِک بابا برود و م یخانه 

نخواهد گرفت ایاز من و آر یهم سراؼ . 

شده بود، شالم  دیام من نا یکه باالخره از حالت گرفتِن موها فرگل

را جمع کرد شیسرم انداخت و اتو مو یرا رو . 

_ رو  ابونیتو کار کردم، ب یچهار تار مو نیا یکه رو ینمدریاگه ا

شده بود زاریزم االن شال یشخم م . 

دمیکرده شالم را جلوتر کش اخم . 

_ پر پشته، فمط تارهاش نازکه میلیموهام خ ! 

مانتواش کرد یها داد و شروع به بستِن دکمه نیچ ینیب . 

_ کم بده عمب دلمون وا  هی! اون شالت رو سیخب بابا چهل گ یلیخ

 .شه



 ششیِزآرایم ی نهیبه خودم در آ یتخت برخاستم و نگاه یرو از

 .انداختم

_ ادیبهم م شتریب ینجوریا ! 

به تؤسؾ تکان داد یسر . 

_ ؟ یزن ینم میرِژ لِب خشک و خال هی   

نکرده باشم، شماره که گرفته کار مانده بود که  کی نیهم فمط

 یهم که حرؾ زده بودم، سر لرار هم که داشتم م یبودم، تلفن

کرد یخونم را حالل م دیفهم یرفتم... مامان م . 

فرگل دادم، چپ چپ نگاهم کرد لِ یمحکم، تحو ینوچ"  " . 

_ برمت یؼزل روضه که نم الیخ یبابا ب ! 
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در روضه  شیپ یچند مدت نیراهه رفت که هم یب نیبه افکِر من  و

به لوِل  لدایگرفته بود،  دا،یکه طاهره خانم، مادِر زن عمو ش یا

جمله  لِ یکه فرگل در تکم یداشت ! اما حرف شیَمن آرا کیمامان، 

و  ختیفکرم را از هم گس یاش به زبان آورد، رشته  یلبل ی

نشاند میابروها یانیم یاخم . 

_ ینیدوست پسرت رو بب میر یم میدار یتنا سالم ! 



" دوست پسر"  در  امد،یدوست پسر به مزالم خوش ن ی کلمه

" و ییآبرو یمثِل "گناه"، "ب یفرهنِگ لؽاِت من کناِر کلمات

دوستم را به خاطِر داشتِن  نیآمد. من بهتر ی"سوءاستفاده"، م

 دیکه فهم یولت شیدوست پسر از دست داده بودم! مامان دو سال پ

و چند ساله ام، دوست پسر دارد، من را از  نیدوسِت چند ه،یهان

که  دیحرؾ زدن و رفت و آمد با او منع کرد و آخرش هم چون د

ترم، با  ی انهیم رستان،یبا او در رابطه هستم، ساِل آخِر دب یپنهان

 یمن بدآموز یهزار دردسر، مدرسه ام را عوض کرد که برا

 .نداشته باشد

دوست پسر را به دارا بچسبانم!  یخواست کلمه  یم! من دلم ننه

که ... عاشمش شده بودم یدارا، عشمم بود، مرد ! 
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که مهماِن صورتم شده بود، ؼر زدم یظیهمان اخِم ؼل با . 

_ ستیدارا دوست پسرم ن ! 

 باال انداخته به یانداخت و با ابرو ؾیرا داخِل ک لشیموبا فرگل

دیسمِت من چرخ . 

_ من خبر ندارم؟ نینکنه محرم شد ؟یپس چ ! 

ابروانم کورتر شد گره . 



_ که من ما دوست پسر و دوست دختر  نهیبابا! منظورم ا یگیم یچ

میا گهیما عاشِك همد م،یستین ! 

باز شد ششیو ن دیفرگل هم باال پر یابرو یکی آن . 

_ خب ...  یلیخ م،یدیفهم میعشك و عاشم یو معن میاوهو! نمرد

جون، مجنون منتظرته تیخب... پاشو ژول یلیخ ! 

جلو دادم دهان . 

_ نبودا تیمجنون عاشِك ژول ! 

تکان داد یسر فرگل . 

_ تا عشمت از  میدونم، باالخره عاشك که بوده...حاال بر یچه م

نکرده یخودکش تیدور . 

 یمن، نگاه یدر هم فرو رفته  ی افهیبه ل یموذ یبا خنده ا و

تاق را باز کردانداخت و دِر ا . 

به  یسرش سالنه سالنه راه افتادم، هنوز هم دلم کامال  راض پشتِ 

رفتن نبود، اما جرأِت گفتنش را به فرگل نداشتم. در دوازده ساعِت 

 نیبود که آخر دهیرفتن و نرفتن چرخ انِ یم میگذاشته آنمدر که تصم

 و میچرت و پرت نگو نمدریکرد و گفت ا دمیبار فرگل به مرگ تهد

آن بمانم. حاال هم تماِم تالشم  یو پا رمیبگ میتصم کی زادیمثِل آدم

داشت حرِؾ خودش  یبود که آن لسمِت سمجِ مؽزم را که سع نیا



بنشاند، خفه کنم و  یمنصرؾ کردنم از رفتن، به کرس یرا برا

بمانم یبال ممیتصم یرو . 

کرد تا  یظرؾ بزرگ پفک م کیرا مهماِن  ایکه آر یخاله عاط با

و از خانه  میکرد یثابت نگه دارد، خداحافظ ونیتلوز یو را پاا

با خانه  یادیز یکه دارا گفته بود، فاصله  یشاپ یکاف م،یزد رونیب

پشِت  یرا با تاکس یکوتاه رِ یبود مس ینداشت، کاف یخاله عاط ی

میتا به آنجا برس میسر بگذار . 

 انِ یمرا  نشیآست یرا به راننده گفت، گوشه  ریفرگل مس یولت

گرفتم یانگشتانم به باز . 

_ گم فَفَر یم ...! 

سمِت من کج کرد یرا کم سرش . 

 !هوم؟_

 یجد گریبار د نیا دمیترس یهم حرفم را مزه مزه کردم، م باز

شود، اما اضطراب و استرس، اماِن ساکت ماندن را  یعصبان یجد

داد ینم . 

_ ... به نظرت گمیم ... 

دیپرس حوصله سر تکان داد و پچ پچ کنان یب : 



_  ایلرار درسته  نیبه نظرم رفتن سِر ا یبپرس یخوا یهان؟ م

 !نه؟

را داشتم و  دنشیبود که لصِد پرس یسوأل ما  یدل نیبه هدؾ، ا زد

سوأل  نیهم دنِ یو چهار بار پرس ستیدانستم بعد از ب یوالعا  نم

کند رییکردم امکان دارد جوابش تؽ یچرا فکر م . 

 یانداختم و " آره" ا نییِل فرگل پارا آرام در پاسخ به سوأ سرم

لب گفتم ریز . 

دیکالفه کش یهوف . 

_ دختر،  یاسترس دار نمدریکه ا یآپولو هوا کن یخوا یمگه م

گهید یگرد یو برم یباف یدو کلوم حرؾ به هم م یریم ! 

انگشتانم بود انِ یم تشیآس هنوز . 

 ... آخه_

دیدر هوا تکان داد و با حرص نال یدست . 

_ دست تو واخ! ؼزل از ! 

دانستم هر ولت فرگل "  یبه دهان گرفتم و صاؾ نشستم، م زبان

دهد،  یم لیکند و " واخ" تحو یم ی" و " آخ" را با هم لاطیوا

آمپر چسبانده است تشیعصبان یعنی . 



شلوغ  ابانِ یخ یشاب ساکت ماندم و به منظره  یبه کاف دنیرس تا

 نی. اما اخودم نگه داشتم یزل زدم و تالطِم درونم را برا

شدم، دوام آورد ادهیپ یکه از تاکس یفمط تا ولت یخوددار . 

تماِم تنم به لرز  ستادم،یشاپ ا یگذاشتم و ممابِل کاف ابانیکه به خ پا

فرگل را پنگ زدم یافتاد. بازو . 

_ ... تو رو خدا...ؼلط کردم... اگه مامان بفهمه میبرگرد ایفرگل... ب

ها شه ی... فرگل ... خاک به سرم میچ ! 

منفجر شد کبارهیکرده نگاهم کرد و  بػ . 

_  نیاصال  تو و چه به ا م،یؼزل! به جهنم، برگرد یخسته م کرد

 اطیخانوِم خ یته خونه وِر دِل خاله تا صؽر ینیبش دیؼلطا! تو با

که واسه شازده پسرش دنباِل زن  یحاج خانوم هیآدرست رو به 

عمدم شوهرت  یروزتا  ت،یخواستگار انیگرده، بده و اونام ب یم

ینیرو نب ! 

من توجه کند، با حرص  یآنکه به صورِت مؽموم و وارفته  یب و

تا برود. باز هم درمانده و  دیو راهش را کش دیکوب نیپا بر زم

 .مستؤصل دستش را گرفتم

_ استرس دارم ست،یفَفَر لهر نکن خب ... به خدا دست خودم ن ! 

و چشم به چشمانم  ستادیا میدلش به حالم سوخت، روبرو انگار

 .دوخت



_  جدهیه گهیگم، تو د ی... به خدا به خاطر خودت م نیؼزل ... بب

و گذاشته ته خونه که  دهیچیپنبه پ یتو رو ال یجور هیسالته، خاله 

به خودت بده،  یتکون هی ،یکنه از عهد لاجار جاموند یآدم فکر م

وم ولته تم یلیشدن خ دیانداختن و سرخ و سف نییسر پا یدوره 

 !شده

هجده  یفرگل نمص تماِم آموخته ها یانداختم، حرؾ ها نییپا سر

دوست داشت  میمن بود، اما ذهِن کنجکاو و ماجراجو یسال زندگ

ردیتمامش را بپذ . 

 !باشه_

 یبر لبانش نشست و دست باال آورد و شال را بر سرم کم خنده

ختیام ر یشانیو چند تار مو بر پ دیعمب کش . 

_  یحساب ،یکن یم کاریچ نمیگل، حاال برو بب ی دخترخاله نیآفر

یخاله عارفه کن بِ یدوماد پولدار نص هیمخ پسره رو بزن که  ! 

دانستم دوباره  ی! " اما م ای" تو هم با من ب میخواست بگو یم دلم

ام خواهد  یشانیبه پ یاز کوره در خواهد رفت و برچسِب امل

 .چسباند

_ ایگردم، منتظرم بمون یبرم یزود ! 

زد یو چشمک دیدر چشمانش درخش یلبر . 
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_ کناِر کافه، دوستم اونجا  کِ یبوت نیهم رمیاصال  عجله نکن، من م

 .فروشنده س، هر چمدر دلت خواست بمون

خواستم بر سِر زمان چانه بزنم چون شک  یوالع من اصال  نم در

که  نیا یحبت کنم. اما براکلمه هم با دارا ص کی یداشتم بتوانم حت

تکان دادم و  دییبه تؤ یدوباره فرگل بر سرم ؼر ؼر نکند فمط سر

شاپ، به راه افتادم یکاف یآرام اما پر استرس، سو . 

شده  رهیو به من خ ستادهیا ابان،یخ یبه فرگل که آنسو گرید ینگاه

که  یشاپ را با دستان یکاف یو چوب نیبود، انداختم و بعد در سنگ

 خیزدند، هول دادم و تِن سست و  یم از انجاِم دستور سر باز ممدا

 یاحساس م میتپش للبم را پشِت دندان ها دم،یزده ام را به داخل کش

بپرد رونیدر تالش بود تا از دهانم ب اجوانمردانهکردم، للبم ن . 

و  ضیعر یراه پله  کیشدم،  رهیممابلم خ یبا دلهره به منظره  

 کیبود که با  میرو شیشده پ یکنده کار یاشده با چوب ه نییتز

رفت یم نییدر انتها، به سمِت پا چیپ . 

رفتم نییو پله ها را لخ لخ کنان پا دمیجلو کش گرید یرا بار شالم . 

و  دمیو بر سِر فکِر " برگشتن و فرار کردن" کوب ستادمیهر پله ا 

 .باز حرکت کردم



و  کیتار مهین یفضا راه پله را که از لدم گذراندم نگاهم بر چِ یپ

 یکوچک با سمِؾ کوتاِه چوب یثابت ماند، سالن یسالن اصل یخفه 

شده بود،  دهیکه با فاصله ازر هم چ یمیلد یِ و صندل زِ یو چند م

اندازه  نیشاپ تا ا یکاف نیباعث شده که ا زیدانستم چه چ ینم

 دیشا ایدر موردش وجود نداشت،  یالبج زیچ چیمحبوب باشد؟ ه

آوردم یشاپ ها در نم یخوب و بِد کاف من سر از ! 

آشنا، ثابت و مات ماند یریتصو یدنینگاهم با د چرخِش  . 

کوچک، به  یزیسالن، پشِت م یگوشه  نیدر دنج تر ییجا دارا،

بود ستادهیاحترام من سرپا ا .  

و شلوار  اهیاسپرت س راهنِ یکرد. پ ریکنج گلو گ دنش،یبا د نفسم

 یکه رو یبزرگ یآفتاب نکیبا عرنگش، همره  یکتاِن خاکستر

شد مرموز به نظر برسد، مرموز...  یسرش گذاشته بود، باعث م

جذاب یلیجذاب بود! خ ! 

کرد، دلم اما جلوتر از  یام نم یاریاو،  یرفتن به سو یبرا میپاها

دیو در آؼوِش او پر دیجسمم پرکش . 

زور خودم را به جلو هول دادم به . 

او با تماِم  یب داشت اما، چهره تعج یمحِو او بود، جا نگاهم

 نیتر بایمن داشت، به نظرم ز ی مهیکه نسبت به سل ییتفاوت ها



صورت عالم بود. اصال  او بهتر وجود نداشت! من در ممابلش 

 زشت نبودم ؟

مثمال  کیآن  د،یخشک امدهین ند،یرفت بر لبم بنش یکه م یلبخند

دادم و  یگوش م اعتماد به نفسم به باد رفت و کاش حرِؾ فرگل را

ی! چه افتضاحدادیداِد ب یکردم. ا یم شیآرا یکم ! 

که هنوزم با  یبودم، در حال ستادهیخودم که آمدم، ممابلش ا به

رفتم یافکارم کلنجار م . 

_ ؼزل یاومد ! 

 گریکدیدر شکستِن  یکه سع یجمع شده و انگشتان یلب ها با

 .داشتند زمزمه کردم

 !بله_

که  یدرشت یگذاشت، دندان ها شیبه نما را شیزد و دندانها یلبخند

هم به  شینبودِن دندان ها ؾیرد یکرد، حت یلبخندش را با مزه م

آمد یصورتش م ! 

ممابلش اشاره زد ینشست و به صندل آرام . 

_ زمیعز نیبش . 

که  یزمیو نشستم، آن عز دمیرا عمب کش یو لرزان صندل معذب

دیکش نرویب میتوانم را از دست و پا یگفت؛ ته مانده  . 



گذاشت زیم یرا در هم گره زد و رو دستانش . 

_ یکن ینم دمیدونستم ناام ی... م یخوشحالم که اومد یلیخ . 

در خودم فرو رفتم و زمزمه کردم شیاز پ شیب . 

 !ممنون_

" ممنونم " در فرهنگ لؽات وجود نداشت،  یدانستم اگر کلمه  ینم

الکن استکه دارا فکر نکند زبانم  میخواستم بگو یمن چه م . 

دستم گذاشت یو منو را جلو دیجلو کش یرا کم خودش . 

_ ؟یخور یم یخب چ  

نگاِه  یلحظه سر باال آوردم و با او چشم در چشم شدم، داؼ کی

 ادیافتاد،  نییو باز سرم پا اوردمیرا تاب ن شیپروا یو ب رهیخ

با کالس سفارش بده،  زِ یچ کیحرِؾ فرگل افتادم که گفت " 

 یماِت لهوه!" و من تازه آن لحظه متوجه شدم که نماز مشت حا  یترج

هستند ییزهایچه چ ما  یدانم " مشتماِت لهوه " دل ! 

توانستم  ینم یکه حت ییاسم ها دنیبه منو انداختم و با د ینگاه

 ریباشم ز اوردهیکه کم ن نیا یرفت، اما برا جیتلفظشان کنم، سرم گ

 .لب گفتم

_ لهوه هی ! 

زد یلبخند . 



_ اسپرسو خوبه؟ ؟یچه لهوه ا  

تکان  دییحفظ آبرو ، سر به تؤ یبرا ستیدانستم چ یکه نم نیا با

 .دادم
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که انگار لرار نبود از لبش پاک شود سر چرخاند  یهمان لبخند با

 یپشِت سر زِ یپسرِک جواِن گارسون، که از م هی یو اشاره ا

و گفتگرفت، زد و آرام به ا یسفارش م . 

_ موکا، لطفا   هیاسپرسو با  هی ! 

من و خودش سفارش داد،  یآنچه که برا یدرباره  یتیذهن چیه

مهم نبود، من آنمدر استرس داشتم که اصال  به  ادینداشتم، البته ز

کردم یخوردن فکر نم . 

دوباره صاؾ نشست و به  د،ی" چشم " را از گارسون شن یولت دارا

شد رهیمن خ . 

_ یگفت یوما، مخب خانوم خان ! 

گفتم؟! من که رسما  الل شده بودم یم یزیچ ! 

خفه،  ییگرفتم و با صدا یمانتوام را به باز نِ یسر آست ی دکمه

 .پاسخ دادم



_ نزدم یمن ... حرف . 

در هم لفل کرد زیم یو دوباره دستانش را رو دیخند . 

_  یکم حرفه انگار ... اما چشمات کل یلیآره ... خانوم پرنسس خ

؟یدونست یگفتن داره، م یحرؾ برا  

که بنِد دلم پاره شد و للبم  دی" اش را کش یدونست یآنمدر آن " م و

 یِ در تنه فرو بردم تا ُگر گرفتگ شتریسرم را ب خت،یافسار گس

را نبرد میصورتم، آبرو . 

او هم به زباِن نگاه ها اعتماد داشت پس !  

_ به  لشنگت رو هم بشنوم ... حسرت یاما من دوست دارم صدا

 !دلم نذار

داشت گوش دادن به حرؾ  یزد، چه لذت یلشنگ حرؾ م چمدر

شیها . 

_ بگم ...من یآخه ... چ  ... 

چانه، ستون  یریرا ز شیاز دستها یکیانگشتانش را گشود و  لفلِ 

 .کرد

_  بهیؼر یراحت با پسرا یلیکه خ یستین یدونم، تو دختر یم

خوشم اومده تتیخصوص نیاز هم ما  یمنم دل ،یارتباط برلرار کن ... 



گارسون، حرِؾ دارا را لطع کرد، او منتظر ماند تا گارسون  آمدنِ 

 یو برود، بعد خودش فنجاِن محتوا ندیبچ ز،یم یسفارشات را رو

 یکیدست من گذاشت و آن  ی" اسپرسو"، به گمانم، را جلو

خودش  یآمد، برا یسفارش را که پر زرق و برق تر به نظر م

 .برداشت

_ بذار من حرفام رو بزنم، بعد  ،یزن یکه حرؾ نمخب ... تو 

نه ایکه صدات رو بشنوم  ید یشما افتخار م نمیشم بب یمنتظر م . 

و آرام زمزمه کردم دمیگز لب . 

_ دییبفرما . 

زد یو لبخند دیکش كیعم ینفس . 

_ هستم، از دروغ خوشم  یؼزل خانوِم گل، من آدِم رک نیخب ... بب

 د،یجد یبچه ها نیگ، به لول الشن یخوام با حرفا ینم اد،ینم

رو پنهان کنم، دور و بِر من پِر  یزیخوام چ یمخت رو بزنم ... نم

سرم، دوست دختر داشتم یجورواجوره، به تعداد موها یدخترا . 

زد؟ دعوت  یحرؾ ها را به من م نیمچاله شد، چرا داشت ا للبم

رنگارنگش را به من بدهد ؟ یکرده بود که پِز دوست دخترها ! 

کردم در هم رفت که  یاز آن چه که تصور م شیصورتم ب نگارا

 .او متوجه شد



_ خوام کامال  روراست باشم، چون  یاخم نکن ؼزل جان، من فمط م

حرفا  نیکوتاه مدت رو دارم نه تو اهِل ا یدوست هینه من لصِد 

تا بعدا  بر به مشکل  یاول بدون نیرو هم یخوام همه چ یم ،یهست

مینخور . 

تم چند سال از من بزرگ تر است، اما آنمدر پخته و دانس ینم

خودم، شرمنده شدم یزد که از اخِم کودکانه  یحرؾ م یمنطم . 

داد لشیتحو ی" دیلب " ببخش ریاز ابرو گشودم و ز گره . 

را خورد وانشیل اتِ یاز محتو یا جرعه . 

_  با  یآخه تمر ،یحك دار ست،یالزم ن یعذرخواه زم،ینه عز

حرؾ ها  نیشروع صحبتش ا یاول اونم برالرار  یتو چکسیه

 یخوام دوست یکه من م یزیچ م،یزنه، اما ما فرق دار یرو نم

...هان؟یکنم تو هم با من هم نظر باش یو فکر هم م ستین  

 دییدارد، نه جرأت تؤ یدانستم چه لصد ینگاهش کردم، نم فمط

 داشتم و نه دِل رد کردن

مانده ام، حرفش را  حرکت یمثِل مجسمه، ساکت و ب دید یولت

از من، ادامه داد یاحتماال  با احتساِب جواِب آر . 

_ همون نگاه  یو تو دمیعمِد تابان و پاشا د لمِ یف یمن تو رو تو

خوام از خودم  یؼزل، نم یدون یاول،، ازت خوشم اومد، م



تونم بفهمم  ینظر م هی یتو م،یکنم اما من آدم شناِس خوب ؾیتعر

یه نظرم ... محشرو تو ب هیچطور آدم یک ! 

لند بود که در دل من آب شد لویک لویک و !  

خم شد و ادامه داد زیم یاز لبل رو شتریب . 

_ و  یو خانوم ریکه سر به ز ییو تو دل برو بایدختر ز هیتو 

 ابون،یخ یصاحب مونده که ولن تو یب یعروسکا نیبا ا یحساب

ورد تو فکر در م ی... من بعد از عمِد تابان و پاشا، کلیفرق دار

ازت  یخود یمتوجه شدم ب دمتید یعروس یکه تو میکردم، ولت

ومدهیخوشم ن . 

من راه انداخته  یکه درون ییخبر از ؼوؼا یتازه کرد و ب ینفس

کالم را در دست گرفت یبود، باز رشته  . 
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_ مسن و ساِل ه با  یتمر یولت ن،ییپا یلیؼزل جان، من از سِن خ نیبب

به پوِل  یخواست متک یدلم نم سادم،یخودم وا یپا یتو بودم، رو

گم از  یراه انداختم، نم یبابام باشم، واسه خودم کار و کاسب

خونواده ام کمک نگرفتم، گرفتم... اما بعدش که کارم گرفت، پوِل 

 بیج ینه ساله که دستم تو ایحدود هشت  النبابام رو پس دادم، ا

راحت درآمد دارم و خونه و  یزندگ هیخدا تا حِد  خودمه و شکر



رو گفتم که  نایا ی... همه دمیخر گهید یجدا از خرجا نممیماش

 اشونیمن االن فکر دوست دختر باز یهمسن و ساال دیشا یبدون

و ازت  دادممن به تو شماره  مم،یساختِن زندگ یباشن، اما من پ

مدت با هم حرؾ  هی یتا ازت بپرسم حاضر نجایا ییایخواستم ب

 امیب ،یبود یو بعد اگه تو هم راض میآشنا بش شتریو ب میبزن

تیخواستگار ! 

 یباال آمد ، در لحظه  میاز ته دلم تا پشِت دندان ها یخفه ا ػِ یج

شد ختنشیر رونیآخر دستم که بر لبانم لفل زد و مانعِ ب . 

 !دید یفرگل بود و م دیکرد؟! با یم یداشت از من خواستگار دارا

که دارا چمدر جنتلمن و آلاست دیفهم یبود تا م دیبا یآر ! 

 یخوشش نم م،یکه بخواهد صرفا  دوست باش نیهم مثِل من از ا او

خواست من... همسرش باشم یآمد، دارا م ! 

خودش موعظه کند که عشك  یو برا ندیتوانست بنش یفرگل م حاال

نانندو چ نندیمردها چن یشود و همه  یم دایفمط در لصه ها پ ! 

به للبش  دیگفتم آدم با یمن م یولت دیفهم یفرگل م گرید حاال

دارا لبخند زد،  یچه، للب من از همان اول به رو یعنیاعتماد کند 

دانستم یفرق دارد! م ایدن یآدم ها یدانستم او با تمام یمن م  ! 



 یاز زندگ یتوانم چنان داستاِن عاشمانه ا یدانستم در کناِر او م یم

ه همه به حالمان ؼبطه بخورند، من و او لرار بود شاهد بسازم ک

میباش یمثاِل عشاِق والع ! 

توانست من را به  ینم گریگفتم، او د یرفتم و به فرگل م یم دیبا

و  بایکه چه سرنوشت ز دیفهم یم دیخاطِر افکارم سرزنش کند! با

در انتطارم نشسته است یعاشمانه ا . 

آمدم رونیپوِز فرگل به خاک، ب دنِ یدارا، از فکِر مال یصدا با . 

_ ؼزل لبوله؟ هینظرت چ  

به  یلحظه ا یدهان برداشتم و نگاهم را برا یرا آرام از رو دستم

 .صورتش دوختم

 !لـ ... لبوله_

محِو لبانش، کش آمد و تماِم صورتش را گرفت لبخندِ  . 

_ جان ... لبوله... ؼزل خانوِم خوشگِل خودم یا ! 
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*** 



و پر از  جانیدارا و خودم را، با ه یاز آن که تماِم حرؾ ها بعد

او، کامال  بر خالِؾ  ی افهیکردم، ل ؾیفرگل تعر یآب و تاب، برا

 هیاز لبل " عالل اندر سف شیتصورم در هم رفت و نگاهش به من ب

 ." شد

_ بهت بگم ؼزل یدونم چ ی... والعا  نم یعنی ! 

دمیه پرسو درماند متعجب . 

 !آخه چرا؟_

که فحشش داده باشم، چپ چپ نگاهم کرد انگار . 

_ چرا؟! پسره بهت نخ داد  یپرس یم یآخه چرا؟! ؼزل والعا  دار

انگار که  ؟ییناز و ادا چیبدون ه ؟یسِر نخ رو گرفت یتو هم فرت

کنه  یرو دسِت ننه بابات... حاال پسره فکر م یدیچهل ساله ترش

یرشوهر کردن دا یعمده  ! 

باز ماند!  مهیدفاع از خودم، همانطور ن یباز شده ام برا دهانِ 

 یکه نم یزیگفت ها! فکِر من، آن لحظه، به تنها چ یراست م

کردم؟! اما  یلبول م یزود نیبه ا دینبا یعنیناز کردن بود.  د،یرس

نبود، من هم او را دوست داشتم،  دنیعشك به ناز کردن و ناز خر

کنم؟ یزش باداشت که نم یلیچه دل  

_  یناز کنم؟ اگه ناز م یواسه چ گه،یخب... منم دوستش دارم د

؟یخورد چ یذولش م یکردم و اون تو  



انداخت، سرش  یکه مانتواش را مچاله شده داخِل کمد م همانطور

من چرخاند یسو یرا به تند . 

_ ! دوستش دارم، دوستش دارم! با ه؟یحرفا چ نیؼزل؟! ا یخل شد

 یشه که تو شده باش یعاشك م یحرؾ زدن ک مهیلرار و پنج دل هی

حاِل چشم و گوش  نی؟ من گفتم برو دو کلمه حرؾ بزن از ا

سالم  هیکه با  یجنبه ا یب نمدریدونستم ا یچه م ییایدر ب یبستگ

ذولش بخوره،  یگذشته، ؼلط کرده تو نیلرزه! از ا یدلت م کیعل

که من  یربرنجیش یاون پسره  ،یو خوشگل یخوب نیدختر به ا

تو از سرشم  دم،ید نیاومد یم رونیشاپ ب یاز کاف نیداشت یولت

شوهر اومده؟ یِ ذولش بخوره، مگه لحط ی! بعدشم اصال  تویادیز   

 نیبه نظرم ا دا  یعاشك رک حرؾ زدِن فرگل بودم اما جد لبال  

آمد یآزار دهنده م یادیخصلتش ز . 

گرفتماز او  یدر بؽل جمع کردم و نگاهم را با دلخور زانو . 

_ گم فرگل، عاشك شدن زمان الزم نداره،  یم یچ یدون یتو نم

نگاه هم  هیبا  یحت یکن یم دایگم شده ت رو پ ی مهیاون ن یولت

 نیبه دارا توه نمدریخواد ا یشه عاشك شد . در ضمن دلم نم یم

پهیخوب و خوشت میلیاون خ ،یکن . 

ستادیبه کمر، ممابِل کمدش ا دست . 



_ آدم  هیشه ها! بابا پسره شب یعاشك کور م گن که آدم یراست م

مارک دار تنش  کِ یدست لباِس ش هیدر حاِل آب شدنه که  هیبرف

سرم دوست  یگه اندازه موها یم ادیکرده باشه، بعد پرو پرو م

نارس یدختر داشتم، بزؼاله  ! 

تخت برخاستم یو دهان جمع کردم و با حرص از رو لب . 

_  ،یدر مورد دارا بد حرؾ بزن یاالن گفتم حك ندار نیفرگل هم

انگار یدینشن ! 

به هم  ای میآمد با هم بگو مگو کن یم شیپ ادیمات ماند، ز فرگل

ما رد و بدل  انِ یم یاندازه جد نیتا ا یولت کالم چیاما ه م،یبپر

 .نشده بود

 چیه یبرداشتم و ب وترشیکامپ یصندل یو شالم را از رو مانتو

را گرفت و به اعتراض  میبازو ممدمه یبه سمِت در رفتم، ب یحرف

 .صدا باال برد

_ کنم چشمات رو  یم یؼزل؟ دارم سع یلوس شد نمدریکجا؟ چرا ا

خوره یباز کنم چرا بهت بر م ! 

دمیکش رونیرا از دستش ب میکرده در را باز کردم و بازو بػ . 

_ به هم  گهیبرنج... خوبه د ریش یمن لوس و کور، اونم بزؼاله 

؟یخور یرو م یچ ی تو ؼصه م،یایم گهید  



زده و نگاِه  رتیصورِت ح یرفتم و در را به رو رونیاز اتاق ب و

 .ناباورش بستم

باز شدِن در را، پشِت سرم  ینرفته بودم که صدا یلدم هنوز

فرگل با دو گاِم بلند خودش را به من رساند و شانه ام را  دم،یشن

 . گرفت

 ...ؼزل ... ؼزل_

دمچرخان شیحوصله نگاه به سو یب . 

_ ه؟یچ گهید  

از التماس به خود گرفت یا هیته ما لحنش، . 

_  یشم، تو ... تو خودت بگو، کجا ی... اصال  من الل منیؼزل بب

مگه هزار بار  اهاته،یاون به لوِل خودت، مردم رو هِ یپسره شب نیا

 هیت شب ندهیشوهِر آ ی افهیو ل خیر یدوست دار یمن نگفت یبرا

اونه ؟ نه  هیکجاش شب نیا م؟یدید رنتنتیا یاون عکسه باشه که تو

نه ه،یش  شرل افهیپوستش سبزه س، نه لدش بلنده، نه ل ... 

دمیصحبتش پر یانیدر هم فرو رفت و م شتریب میها اخم . 

_  هیاون عکسه  ،یاریحرفا رو از کجا م نیفرگل دست بردار، ا

 یشکل نیکه ا دمیفهم دمیدارا رو د یبود، اصال  من از ولت ایرو



س، مهم روحِ  افهیل یدوست دارم ... بعدشم مگه همه چ رشتیب

 !آدمه

کج کرد و ابرو باال داد دهان . 

_ به جهنم، اصال دارا خوِد تام کروز،  افهیخب باشه، اصال  ل یلیخ

که  یدون یاز کجا م ،ید یکه شعاِر روحِ آدما مهم تره م ییتو

 مهینج دلذهِن توئه؟ با پ یکه تو هیزیچ هیدارا فکر و رفتارش، شب

؟یدیرو فهم یحرؾ زدن همه چ  

پاسخ دادم ظیؼ با . 

_ خودمه، دوست  یکنم، زندگ یتو فکر کن اشتباه م ست،یمهم ن

 !دارم اشتباه کنم

دانستم که دارا، همان  یمن م اورم،یخواست ممابلش کم ب ینم دلم

به  هیکه اصال  شب یاست، اما ثابت کردنش به فرگل میاهایمرِد رو

نداشت، آب در هاون  ید و به گواِه للب اعتمادکر یمن فکر نم

بود دنیکوب . 

شود که  دایپ یمن بود، امکان نداشت مرد یگمشده  ی مهین دارا

من، شباهت داشته باشد گرِ ید ی مهیاز دارا به ن شیب ! 
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دوم : " کارن یراو " 

که  یدیو به پاکِت سفاز صورِت اشک آلود و ملتهبش گرفتم  چشم

گذاشت، دوختم میرو شیپ . 

_ ه؟یچ نیا  

دیکنان نال نیف نیف . 

 !خودت بخون_

 یِ ام را پا یکه زندگ یمن یکند، برا هیآمد او گر یم شیکم پ یلیخ 

 یبه عذاِب جهنم م ش،یاشک ها دنِ یاو گذاشته بودم، د دنِ یخند

 .مانست

که  یو کاؼذبردم ، پاکت را باز کردم  شیو نگران دست پ مردد

دمیکش رونیدرونش جا خوش کرده بود، ب . 

سربرِگ کاؼذ ، دلم را لرزاند، او که  یرو شگاه،یو اسِم آزما آرم

داد؟! اصال   یم شیآزما دیهم نبود، چرا با مارینداشت، ب یمشکل

کرد؟ یم هیچرا داشت گر ! 

آمار و  یجواِب کوتاه، تعداِد محدود کی د،یبر تماِم کاؼذ دو نگاهم

امارل !  



توانستم با خودم  ینگران و مضطرب بودم که نم یلحظه به حد آن

دهند یرا نشان م یزیاعداد، چه چ نیکنم که ا لیتجزه و تحل . 

_ ه؟یچ ِش یآزما نیا  

آن فرو  انِ یرا برداشت و صورتش را م یدیجد یکاؼذ دستمال

 .برد

_ گهیخودت با دلت بخوون د ! 

که  یکوچک زِ یشدم. م طفره رفتنش در پاسخ دادن، کالفه نیا از

زانو زدم نیاو بر زم یِ ممابلش بود را کنار زدم و روبرو . 

_  نیا نمیگم بگو...بگو بب یبهت م ،یجون به لبم کرد ك،یشما

سرت اومده؟ ییچه بال ه؟یچ شیآزما ! 

که  یخبر از آشوب یلرزانش را به چشمانم دوخت و ب یها مردمک

دیکش كیعم ید، نفسدلهره و اضطراب، در وجودم به پا کرده بو . 

_ شدم کارن چارهیب ! 

... دمیترس یم خت،یمانده بود فرو ر یکه از للبم بال یته مانده ا آن

 مانیبر سِر زندگ ییبال گر،یباِر د کیکه  دمیترس یتا حد مرگ م

آتش به  شیکه چند ساِل پ یمثِل آن سرطاِن لعنت یینازل شود، بال

نشاند اهیس خانواده انداخت و ما را به خاکِ  انِ یم . 



زده ام را به دوِر مچِ دستانش لفل کردم و ملتمسانه  خی انگشتانِ 

دمینال . 

_ به سرمون شده ی... بگو چه خاک كید بگو شما ! 

رفت، زمزمه  یم یکه رو به خفگ ییانداخت و با صدا نییپا سر

 .کرد

 !من باردارم کارن_

 میوش هاتا آنچه را که گ دیدستانم وا رفت. چند لحظه طول کش لفلِ 

 انِ یکند، رفته رفته آشوِب و طؽ لیو تحل هیاند، مؽزم تجز دهیشن

کم جان بزند یکرد که لبخند دایدرونم فروکش کرد و لبم فرصت پ . 

باردار بود كیشما ! 
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گرفت، صورتش را  یم یشتریکه ذره ذره، جاِن ب یهمان لبخند با

گرفتم میدست ها انِ یم . 

_ ه؟یچ یبرا گهیاشکا د نی... ایخوب نی... خبر به اوونهید  

شعله ور شد یبه خشم لینگاهش، تبد انِ یخفته م ؼمِ  . 

_ کجاش خوبه؟ ؟یشد وونهیکارن؟ د یگ یم یچ  



ادامه داد یبلندتر یشکمش اشاره کرد و با صدا به . 

_ زنه به تموِم برنامه هامون یگند م نیا ! 

لب آنچه را گفته بود با  ریاستم و زو از جا برخ دمیدر هم کش اخم

 .خود زمزمه کردم

_ ن؟یا ! 

نگاه از من گرفت ،یو عصب کالفه . 

_  نیبزرگ تر یلدم هیتو رو خدا معلم اخالق نشو کارن، من االن 

تونم یاالن نم ست،یاالن ولت باردار شدنم ن مم،یهدؾ زندگ ! 

ت شد و تنم را کرخ ریسراز میاز خون به دست و پا یداؼ انِ یجر

 .کرد

_ یخوا ی... م یخوا ی... م یعنی  ... 

کرد لیبه خرج داد و حرفم را تکم یشتریجرأِت ب او . 

_  هیخوام بندازمش ... فمط ... فمط  یآره ... آره خب معلومه که م

هست یمشکل ! 

بزرگ تر که او کمر  نیحس نگاهش کردم، مشکل از ا یو ب مات

آمد،  یاز ته چاه در م که ییتنش بسته بود؟! با صدا یبه لتِل پاره 

دمیدرمانده پرس . 



_ ؟یچه مشکل  

دیبه صورتش کش یدست . 

_  نیا یمتوجه  رید میلیخ مم،یت یفشرده  ینایمن االن وسِط تمر

 نایاز تمر یسمط، کل یشدم ... االن اگه بخوام الدام کنم برا یلعنت

افتم یعمب م . 

 كیاشم د،یزود پز باشد، مؽزم سوت کش گِ یکه جمجمه ام د انگار

گفت؟ یچه م  

بود را تمام کردم و بازوانش  انمانیکه م یگاِم بلند، فاصله ا کی با

دمیرا به چنگ کش . 

_  یگ یم یچ ك؟یشما یباف یواسه خودت به هم م یدار یچ

 هیتو؟ به خاطِر  یعاطفه شد یب نمدریتا حاال ا یاز ک وونه؟ید

یخوا یم نیو چهارتا تمر یکوفت یمسابمه   ... 

دینم را پس زد و داد کشحرص دستا با . 

_  نیخوام از شِر ا یم یکوفت یآره ... آره به خاطِر اون مسابمه 

عمره  هیکارن، من  یفهم ی... نم یفهم یبچه خالص شم، تو نم

 یزیتونم اجازه بدم چ یمسابمه رو داشتم... نم نیا یکه آرزو

رهیرفتنم رو بگ یجلو . 



او  یاز صدا میدابر استخوانم نشست، ص شتر،یمثِل ن شیها حرؾ

 .باالتر رفت

_ مبارزه  دونِ یاون م یمن تو كیدونم؟! شما یفهمم؟ من نم یمن نم

 یفهمم که شرکت تو یفهمم  خوبم م یبزرگ شدم ... م یلعنت ی

 هیخوِن  ختنِ یر متِ یاون مسابمه چمدر برات مهمه اما ... اما نه به ل

 !بچه

برداشت و  زیم یرا از رو شیآزما یچنگ زد و برگه  فشیک به

دِر خانه به راه افتاد یتپاند و سو ؾیمچاله شده داخِل ک . 

_ که هنوز  یدو سه ماهه ا نیجن ،یکدوم بچه توأم دور برداشت

لفل گنده س به دست  هیکجاش بچه س؟ فمط  اوردهیدست و پا در ن

من که به آرزوهام نرسم یو پا . 

 ك،یشما یِ انحجِم نامهرب نیاز آنکه مؽزم را از فکر کردن به ا لبل

جمع و جور کنم، او  ،یپاسخ یکردن دایپ یمنع کنم و ذهنم را برا

زد و ممابِل چشماِن ناباورم، با  رونیدر را باز کرد و از خانه ب

دیحرص در را به هم کوب . 

گردباِد  نی. استادمیبه در،شوکه و مات، ا رهیخانه، خ وسطِ 

 یانگار زندگ افتاد؟ مانیچه بود که به جاِن زندگ گرید مهیسراس

 یبرا شتریبا من بردارد، هر چه ب دنینداشت دست از جنگ الیخ

 یسِر راهم لرار م یبزرگ تر یکردم، بال یحفظ آرامش تالش م

بزرگ یادی! زبودبزرگ  یادیز گرید یکی نیگرفت و ا ! 



کردم، اگر همانجا خشک  یم یکار دیبه پا بود، با ییسرم بلوا در

گذاشتم، امکان  یدست م یست روو د ستادمیا یمثِل مجسمه م

به دستمان بدهد یکار ك،یشما یِ جنوِن آن نیداشت ا . 

 دیطول کش یا هیچند ثان دم،یو دستپاچه، دوِر خودم چرخ سردرگم

بکنم. چشمم که بر  یچه ؼلط دیبا ما  یتا مؽزم دستور بدهد که دل

 یاجازه م دیگرفتم، نبا میثابت ماند، باالخره تصم نیماش چِ یسوئ

خراب، در شهر راه  یو فکر شانیبا ان حاِل پر كیم که شماداد

ردیبگ سرمانو گل بسازد و به  افتدیب . 

و  دمیکناِر در لاپ زِ یم یرا از رو لمیرا برداشتم و موبا چیسوئ

دمیدو نییدر را بستم و از پله ها پا مهیسراس . 

هنوز  كیشما نیکه ماش نیدر مورد ا دم،یام یکور سو نیآخر یولت

و از  دمیخودم پر نِ یماش یشد، پشِت فرمان دیباشد، ناام نگیرکدر پا

زدم رونیآپارتمان ب . 

دانستم لبل از انجام هر  یشناختم، م یرا مثِل کِؾ دستم م كیشما

"  یرود، همان  " شر یبه سراغِ آن دوسِت جادوگرش م یکار

همه سال، هنوز نتوانسته بودم  نیکالهبردار که بعد از ا رِ یفالگ

کم کنم مانیا از سر زندگشرش ر . 

زنگ زد. از فکِر  لمیانداختم، موبا یاصل ابانِ یرا که به خ نیماش

 یرا از رو یفرمان خم شدم و گوش یباشد، رو كیکه شما نیا



 شگر،ینما یو بدوِن نگاه کردن به صفحه  دمیداشبرد به چنگ کش

پاسخ را زدم یدکمه  . 

_ ك؟یالو شما ! 

وتاه، دلخور و محزون، در گوشم ک یبا مکث فش،ینرم و لط یصدا

دیچیپ . 

_ ستین كیمنم کارن ... شما ! 

را، پر از  كیعم یو نفس دمیبه عرق نشسته ام کش یِ شانیبه پ یدست

 ك،ینسبت به شما یکاف یفرستادم. او به اندازه  رونیسر و صدا ب

آزرده شود نیاز ا شیخواست ب یحساس شده بود، دلم نم . 

_ ... به شماره نگاه نکردم، فکر کردم  دیدلم... ببخش زیسالم عز

باشه كیشما دیشا . 

دیکش یآه . 

_ من لطع کنم ؟ یخوا یم ؟یمنتظر تماسش بود  
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دلش رنِگ ؼصه به  یعنیزد،  یآرام و شمرده حرؾ م نمدریا یولت

به لحنم  یشتریزنگار، آرامِش ب نیزدودِن ا یخود گرفته بود، برا

کردم كیتزر . 



_  یبود، تو که م کیاشتباِه کوچ هی... به خدا فمط  زمیروشنکم، عز

مهم تره ...  ایدن یتو زیمن از همه چ یصدات برا دنِ یشن یدون

 .دلخور نباش خوشگلم

گرفت یجاِن دوباره ا شیصدا . 

_ زنگ زدم بپرسم  ست،ی... مهم نیچیدلخور نشدم... فمط ... ه

م برات تنگ شدهدل یلیخ د،یخر میامروز بر یایم . 

 یبود وسِط زندگ یچه گرِه کور نیا ایکردم؟! خدا یرا چه م كیشما

دمیکش یم انیرا به م كیباز هم بحِث شما دیمن؟! نبا . 

_ بازار رفتن  یدو ساعت کار دارم، ممکنه نتونم خودم رو برا یکی

یعال کِ یرستوراِن درجه  هیبرمت  یم امیبرسونم، اما شب م ! 

دیخند . 

_ رفتن رو  دیدم ؼِر خر یلول م یبرام بخر یبستن هیم اگه بعدش

 .سرت نزنم

کرد تیاش به هم سرا خنده . 

_ من یچشم شکمو ! 
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*** 

کوچِک  یدرست ممابِل خانه  ك،یشما دِ یدرست بود، پرا حدسم

و خفه، پارک شده بود. دلم  کیتار یآن کوچه  یدر انتها یشر

 كیکه شما نمیدسم درست باشم،دوست نداشتم ببخواست ح ینم

عالرؼم تمام مخالفت ها و تذکرات من در مورد رفت و آمدش با 

باز هم  خت؛یر یم رفال گرفتن نزِد او دو یکه برا یو پول یشر

رود یبه سراغِ او م یمیهر تصم یبرا . 

لفل  یدندان ها انِ یکه حرصم را م یشدم و در حال ادهیپ نیماش از

خانه  یسو ندازم،یکرده بودم تا داد و هوار راه ن یزندان شده ام،

 .راه افتادم

تنفر من  زانیخوب م یلیرا که خ یکردم چطور شر یفکر م داشتم

باز کند  میدانست، مجبور کنم تا در را برا ینسبت به خودش را م

 کیجوان ممابِل دِر خانه شدم، احتماال  او هم  یکه متوجه دختر

بود كیشما احمك، مثلِ  یمشتر . 

دخترک باز شد، لدم تند کردم ، خودم را جلو  یکه به رو در

کردم یریانداختم و از بسته شدِن در جلوگ . 

ام شوکه شده بود، هراسان عمب  یهجوِم ناگهان نیکه از ا دخترک

دیکش ػیو ج دیپر . 

_ وونهید یایکجا م ! 



ناموفك، تالش کردم که معمول و آرام به نظر برسم یِ سع کی در . 

_ خانوم لصدم ترسوندِن شما نبود با صاحب خونه کار  دیببخش

 !دارم

دخترک که  یزده  رونیاز وحشت و از حدله ب زیلبر چشمانِ 

زد، به من فهماند که حرفم  یناباور و مردد بر صورتم دو دو م

رسد یبه نظر نم یو منطم یاصال  والع . 

_ ن؟یو داد راه انداخت ػیچه خبره ج نجایا ! 

سرم به طرِؾ ساختمان  ،یدو رگه و خش داِر شر یداص دنیشن با

که بر  یلواره اش، با آن تاپ و شلوارک یدرشت و ب کلی. هدیچرخ

زد، دست به کمر زده و اخِم در هم، در چهارچوِب  یتنش زار م

شد انیدِر نما . 

دهان باز کرد تا باز هم اعتراض کند که چشمش به من  طلبکارانه

باز ماند مهیافتاد و دهانش همانطور ن . 

بر لبم  یچشمانش ظاهر شد، پوزخند انِ یکه م یآن هراس از

 .نشست

_ اوضاعِ کار و بارت چطوره؟ ن،یسالم خانوِم کؾ ب  

کرد  یگره زد، داشت تالش م نهیاز کمر انداخت و بر س دست

خود را حفظ کند یخونسرد . 



_ ؟یخوا یم یچ نجایا  

باال دادم ابرو . 

_ بهت نگفتم اگه بساِط  شیماِه پ شی! شست؟ین ادتیخوام؟  یم یچ

خدمتت؟ امیم سیبعد با پل یدفعه  یرو جمع نکن تیرمال  

پشت سرش هم  وارِ یکه با گچِ د دیچنان رنگ از رخش پر کبارهی

بزدند اما زبانش گرفت ینبود. دهان باز کرد حرف اسیلابل ل . 

_ سی... به ... پل سیپـ ... پل ... 

در خود  شتریجداِل ما، مدام ب نِ ایکه م یکه آمد، دخترک سیپل اسم

و پا به فرار گذاشت دیدر دو یرفت، هول زده سو یفرو م . 

 یانداختم و بعد رو به سو ینگاه مهیسراس زِ یگر نیخنده به ا با

چرخاندم و ابرو باال انداختم یشر . 

_ بهت خبر ندادن که دارم  یکرد رشونیکه تسخ یشد؟ اجنه ا یچ

نجا؟یا امیم سیبا پل  

منفجر شد کبارهی . 

_  سیسر من پل یکه بخوا یباش ی! سگ ککهیمرت یگـ... خورد

ره یم ممیشما یخونه بخوره آبرو نیتو ا سیپل یپا ،یاریب ! 

آپارتمان به گوشم  یاز داخل كیشما ینگران و ترس خورده  یصدا

دیرس . 



_ اومده؟ چه خبره؟ یک ؟یشر  

ش پشِت واژه، لامت نیتر شد و با گفتِن آخر کیکم کم نزد شیصدا

اما لبل  د،یکش یاو سرک یشانه  یظاهر شد و از آنسو یسِر شر

دیبه سمتش چرخ یمن شود شر یدنیاز آنکه موفك به د . 

_ سر من ول  یرینگ یگل هیتا  نجا،یا ایچند بار بهت گفتم ن كیشما

به جوِن من ینره خِر للچماق رو انداخت نیباز ا ؟یکن ینم ! 

دیدر سر انداختم و هوار کشنماندم صدا  كیجواِب شما منتظرِ  . 

_ رمال ی ارهیحرؾ دهنت رو بفهم پت ! 

به گوشم  ،یو داد شر ػیج ی نهیدر پس زم كیبلنِد شما نِ یه یصدا

او ثابت ماند.  ی دهیو هراس دهینگاهم بر صورت رنگ پر د،یرس

دینگران و درمانده نال . 

 ... کارن ... من_

بدنم پمپاژ شد، جانم  ی شهیکه از للبم به تماِم رگ و ر یداؼ خونِ 

دمیرا به چنگ کش كیبردم و مچ شما شی. دست پدیرا به آتش کش . 

_ نمیبب وفتی... خفه شو فمط ... راه ب كی... خفه شو شما سیه ! 

 یشد، م دهیپشِت سرم کش یسکندر کیو او با  دمیدستش را کش 

شود،  یم فمیراحت حر یلیدانستم اگر بخواهد مماومت بکند، خ

دانستم  یدادم، اما م مشیتعل یاش بودم، خودم عمر یخودم مرب



شود، اصال  انگار فراموش  یشوم، خلع سالح م یم یعصبان یولت

ردکرد که لدرِت دفاع از خودش را دا یم ! 

را گرفت شیبازو یبرسد، شر اطیبه ح كیشما یاز آنکه پا لبل . 

_ من؟ یپاچه  یتو یرو بکن سایو پل یکجا؟ خودت بر  

 یمتریلیرا تا چند م دمیرا دور زدم و انگشت تهدزده  خی كِ یشما

بردم شیچشمانش پ . 

_ خورده نخورده ها، بکش دست نجست رو تا  كیدستت به شما

 !نشکستمش

و  دمیمچش کوب یآن که مهلت حرؾ زدن به او بدهم رو یب و

کندم كیشما یدستش را از بازو . 

_ كیشما میبر ! 

پوزخند زدمشد،  یکه به نظر داشت منفجر م یرو به شر و . 

_ باهم فرق  ادیترسوندِن تو، ز ایاما زدن  ستیدر کار ن یسیپل

 .نداره... خوش گذشت

فرستادم و به  رونیاز خودم ب شیرا پ كیرا باز کردم و شما در

کرد لبخند زدم و  یداشت نثارم م یکه شر ییها راهیفحش و بد و ب

 .در را پشِت سِر خودم بستم
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انداخته پشِت سرم راه افتاد، بدوِن نگاه کردن به  نییبا سِر پا كیشما

راه افتادم.  نیماش یدستم بود، سو ریاو، همانطور که مچش اس

 یکردم تا آرام شوم، دلم نم یسکوت م دیرا با یا مهیدو دل یکی

کنم یخال كیرا بر سِر شما تمیخواست آن حجِم عصبان . 

نشاندم و بعد  یصندل یرا رو كیم و شمارا باز کرد نیماش در

را دور زدم و خود را پشِت فرمان انداختم نیماش . 

هر چه با خود کلنجار رفتم تا  یعنیزدم اما حرکت نکردم،  استارت

به خانه، خفه بمانم، نشد دنیزماِن رس . 

_  دیچندبار با ؟یکن گریمن رو خون به ج یخوا یم یتا ک كیشما

به سرم  ی... من چه گل رم؟یده بگخراب ش نیا یمچت رو تو

از دست تو آخه المصب؟ رمیبگ  

دینال یخفه ا یصدا با . 

 ... من_

 شیسر به سو ظ،یو با ؼ دمیفرمان کوب یدستم را رو کؾ

 .چرخاندم

_ ؟یتو چ ! 



 كیرفت، به چهره اش دل ادشیبزند اما انگار  یباز کرد حرف دهان

داشت  یز کبودا ینبود، لبش ته رنگ یعیشدم، حالِت صورتش طب

زد یم یدیو پوستش به سف . 

داد نیسنگ ینگران کیخود را به  یو جا دیاز سرم پر تیعصبان . 

_ ...حالت خوبه؟ كیشـ ... شما ! 

وار بر شکمش نشست و للِب من را از  وانهید یبا لرزش دستش

دمیباز داشت. به زور زبان چرخاندم و پرس دنیتپ . 

_ ك؟یشما یکرد کاریبا خودت چ ! 

خون، از دهانش  یادیصدا، حجِم ز یبزند اما، به جا یرفح آمد

ختیر رونیب . 
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دادم رونیب یادیبند آمده ام را با فر نفِس  . 

_ ؟یشد یچ كی!  شماك؟یحضرت عباس! شما ای  

چنگ شد بر  گرشیبر شکم فشرد و دسِت د شیاز پ شیرا ب دستش

ام مهی . 

_ ... کـکـ...ا ... کارن   



بر  یدست گرفتم و دست کیو سردرگم دستش را در  دستپاچه

گاز گذاشتم یفرمان فمل کردم و پا رو . 

_ ؟یبه سر خودت آورد یجاِن کارن... چ ! 

بوق  یدست رو انیخدا" گو ایعك زد و باز خون باال آورد، "  باز

به دور زدن گرفته  میکه چند متر باال تر تصم ینیگذاشتم تا ماش

 هیثان کی یتوانستم حت یتر از سر راهم کنار برود. نم عیبود، سر

داد یداشت ممابِل چشمانم جان م كیرا هم از دست بدهم، شما . 

*** 

 وارید نیاز ا مارستان،یب یعرض راهرو یِ چهار متر یفاصله  آن

حس شده بود یب میرا آنمدر رفتم و آمدم که پاها واریبه آن د . 

و  ی. نگراندیکوب یکرم مشت محِس بد؛ همزمان با هم، به ف دو

تیعصبان ! 

از خشم . در  زیبودم و تا خرخره لبر كیسر حِد مرگ نگراِن شما تا

سخت جانش در حال  نِ یو جن كیکه شما ریدو سه ساعِت اخ نیا

 نیا دم،یکه از حرؾ دکترها فهم یزیبا مرگ بودند، تنها چ دنیجنگ

استاندارِد  رِ یدست ساز خورده و فرموِل ؼ ییدارو كیبود که شما

 نیاست. از همان لحظه که ا آوردهبال را به سرش  نیآن، ا

گرفت و در تماِم  یشیپ یخشمم بر نگران دم،یموضوع را فهم

دواند شهیوجودم، ر . 



گرفت، دست  یکه در جانش داشت پا م یگرفتِن جان یبرا كیشما

! او که به لوِل خودش ورد بر ودی" جادوگر شده یبه دامِن آن " شر

 یکه برا دمیشن ینوشت، گهگاه هم م یخواند و طلسم م یب مآ

و آن  نیو افزون کردِن عشك، به ا دنییو پسر زا ییبخت گشا

 یکند . حتما  برا یز میسازد را تجو یکه خودش م ییداروها

بود دهیچیپ ینسخه ا نیهم چن كیشما  ! 

 رشیدر تسخ یآوردم که تماِم اجنه ها ی" م یبه سِر " شر ییبال

و  كیاز سالمت شما دیبکنند، فمط اول با شیبرا ینتوانند کار هم

 کیاز  شیساعِت پ میشدم، گرچه ن یگناهش مطمئن م یب نِ یجن

بودم که خظر رفع شده است اما تا با چشماِن خودم  دهیپرستار شن

باور  دم،یشن یللِب بچه را نم ربانِ ض یو صدا دمید یرا نم كیشما

کردم ینم .  

بودم که ده هفته سن دارد دهیفهم یاِل ناباورکه در کم یا بچه  ! 

را  یده هفته ا نِ یدِل کشتِن جن ینبود، چه کس یهفته سِن کم ده

که لحظه به لحظه  یداشت؟! چطور امکان داشت جاِن موجود

شد را گرفت؟ یبه آدم م هیشب شتریب ! 

من را وسِط راهرو متولؾ  یعصب یرژه  لم،یزنِگ موبا یصدا

دیکش رونمیب شانمیپر کرد و از افکارِ  . 

ام  یشانی" روشنک " ، دستم را، درمانده و مستؤصل، بر پ نامِ 

دادم؟ ینشاند. حاال جواِب او را چه م  



که  یاتصال تماس را زدم و کناِر پنجره ا یدکمه  ك،یعم ینفس با

ستادمیگذاشته بود، ا شیرا به نما مارستانیرو به ؼروِب ب اطِ یح . 

 !جانم روشنک_

را سست کرد میق زده اش، دست و پاذو یصدا . 

_ ؟ییایم یشم، ک یکارن ... سالم، من دارم کم کم حاضر م  

بود که بخواهم  نیا ایکاِر دن نیسخت تر دم،یبه دهانم کش یدست

برنامه اش را کنسل  دیبا ك،یبدهم به خاطر شما حیاو توض یبرا

 .کنم

_ زمیروشنک ... عز ... 

 کیکه  دیفهم دمیکالِم ناام از ایدانم حِس ششمش فعال شد  ینم

لنگند یکار م یجا . 

_ افتاده؟ یشده کارن؟ اتفال یچ  

بزرگ کم  یفضا نیدر ا ژنیچمدر اکس دم،یکش كیهم نفِس عم باز

  !بود

_ یعنیکه نشده ...  یزینه ... چ  ... 

دیزده و سرد پرس خیکوتاه،  یمکث با . 

_ ؟یکنرد  یکه نتونست دهیبرات تراش دیکاِر جد هی كیباز شما  



دو بشر  نیا انِ یم ستادنیچنگ شد، ا میموها انِ یباال رفت و م دستم

جنگ بود دانِ یم یِ مرکز یدر نمطه  ستادنیمثِل ا . 

_ انداخته،  ریاومده که من رو گ شیپ یمشکل هی... فمط  زمینه عز

میمارستانیحالش بد شد، االن ب كی... شما یدون یم . 

به  یبرا ینگران نیا دانستم تمامِ  ینگران شد، گرچه م شیصدا

كیدردسر افتادِن من است نه حاِل شما . 

_ شده؟ ی! چرا؟ مگه چیوا ! 

را کرده که  یلصِد جاِن بچه ا كیگفتم؟! که شما یچه م دم،یکش یآه

امروز متوجه حضورش شده است؟ نیهم ! 

_ دارن، به  یدونم... انگار مسموم شده، اما شب رو نگهش م ینم

 دیخر میبا هم بر امیشب ... فردا حتما  مام یخاطر ... برنامه  نیهم

رستوران ... خوبه؟ میر یبعدم م  

دیپرس میتوجه به حرؾ ها یب . 

_ ن؟یمارستانیکدوم ب  

دمیو مردد پرس دمیدر هم کش اخم . 

 چرا؟_

سوألش سماجت کرد بر . 



_ ؟ییگم کجا یم  

را  مارستانیزدم ناِم ب یدست و پا م دمیترد انِ یکه م همانطور

در ادامه گفتم زمزمه کردم و . 

_ ها،  نجایا یایاز اون سِر شهر ب یوفتیروشنک تنگ ؼروبه راه ن

شه یخوب م مینگران نباش، من حالم خوبه، شمال یخودیب . 

دادم تا حِد  یم حیدر مورد رفت و آمدش، ترج یبر نگران عالوه

و ترکششان، دامن  ریکنند که ت داریدو نفر کمتر با هم د نیامکان ا

ردیمن را نگ . 
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فمط من را سردرگم تر کرد پاسخش . 

_ تا اون  گمیبه بابام م امیفکر نکن، من اگرم بخوام ب زایچ نیبه ا

یخوام تنها باش یبرسونتم، نم یحوال ! 

باز هم به  ا،یگفتم ن یاگر باز هم م دم،یکش یجمع کردم و هوف دهام

دمز یدامن م كینسبت به شما تشیحساس . 

مستاصل گفتم فمط . 

_ یش یم تیروشنک... اذ . 



خودش را  گریساعت د میداد که تا ن لمی" نه " تحو کیفمط  لاطعانه

را  شترمیهولزده اش مهلت تالش ب یرساند، بعد هم با خداحافظ یم

منصرؾ کردنش، گرفت یبرا . 

 ینشستم و نمشه م یام، م ختهیدر کنار تماِم افکاِر به هم ر دیبا حال

 یبشوم و جلو كیکه چگونه مانعِ برخورِد روشنک با شما مدیکش

رمیجنگ و جدلشان را بگ . 

 كیخودت را به من نچسبان و نه شما میشد به روشنک بگو یم نه

با او درست رفتار کند دیشد که با یاش م یحال . 

و سر وضعِ به هم  یخون یبه کنار، با لباس ها ایلضا نیا تمامِ 

 کی هیبود لض دهیروشنک که از من شنکردم؟  یام چکار م ختهیر

کرد؟ یظاهرم سکته نم دنِ یبوده، با د  تیمسمو  

را تنها بگذارم و بروم لباس  كیتوانستم که شما ینداشتم، نم یراه

را هم نداشتم که به دادم برسد یعوض کنم، کس . 

 انِ ینشستم و سرم را م وارید یدرمانده و خسته، گوشه  همانطور

 .دستانم گرفتم
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*** 



طول  مهیدل ستیروشنک تنها ب دنیچطور گذشت اما رس دمینفهم

 یزدم و سع یحرؾ م كیکه داشتم با دکتِر شما یدرست ولت د،یکش

" کارن! کارن! "  یخودم را راحت کنم، با صدا الیکردم که خ یم

دیاو چرخ یگفتِن روشنک سرم به سو . 

کردم و لدم سمِت روشنک چرخاندم، با از دکتر  یسرسر یتشکر

و شوکه به من زل زد و بعد با  ستادیا یسر و وضعم لحظه ا دنِ ید

دیدو میبه سو یخفه ا ػِ یج . 

دو دستم را بلند کردم که او را به آرامش دعوت کنم اما او  هر

 .مهلِت حرؾ زدن به من نداد

_ ... به سرت اومده؟ لباسات  یچ ؟یشد یخدا کارن... کارن چ ای

خون از کجا اومده؟ نیا  

لحِن ممکن پاسخ بدهم نیکردم با خونسردانه تر یسع . 

_ ...  ستیخوِن من ن نای... آروم باش ... ازمیعز ستین یچیه

ممدار خون باال آورد هی كیشما . 

لحنش را حفظ کرد یاما آشفتگ ختیچشمانش ر یِ نگران . 

_ خون باال آورد؟ یخدا! چرا آخه؟ واسه چ یوا   

به هم  دیکه با ییسوأل و جواب ها! لعنت به دروغ ها نیز اا امان

بافتم یم . 



_ خورده بود ... انگار به معده اش نساخته یاشتباه یدارو هی . 

بر دهانش گذاشت دست . 

_ بوده آخه؟ ی! چه لرصیوا یا  

تکان دادم و کالفه پاسخ داد یسر . 

_ دونم... حاال خدا رو شکر خطر رفع شده ینم . 

دیپرس مردد . 

_ س چرا مرخصش نکردن؟پ ! 

کرد تا سوألش مؽرضانه به نظر نرسد اما  یتالش م یلیخ گرچه

شناختم یبود، من او را خوب م دهیفا یب . 

_ خطر رفع شده اما حالش که  زم،یشه عز یکه نم ینجوریهم

 .خوِب خوب نشده

" دیگفت و باز پرس یآهان"  . 

_ شه؟ یفردا مرخص م یعنی  

ام  یزدم تا آشفتگ یو لبخند دمیکشبه گردنم  یدست ،یو عصب کالفه

 .باعِث کدورِت خاطِر او نشود

_ گفت یم ینطوریدونم ... دکترش که ا ینم . 

داد رونیب یادیز یرا با سر و صدا نفسش . 



 !بازم خوبه... خدا رو شکر_

منحرؾ کردِن بحث از  یدادم و برا هیپشِت سرم تک وارِ ید به

دمیپرس ك،یشما . 

_ ؟یگفت یبه بابات چ   

مماس کرد واریآمد و کناِر من، شانه به د جلو . 

_ کارن ِش یرم پ ینگفتم، فمط گفتم م یخاص زِ یچ ! 

باال آمد و تِه حلمم را سوزاند، با اخِم  میاز معده تا گلو یتلخ عیما

دمیپرس ند،یحِس ناخوشا نیاز ا یناش . 

_  نکهیا یکارن خودش کجا مونده که به جا نیاونولت بابات نگفت ا

خدمتش؟ میخانوِم دسته گلش رو ببر دیزنش، ما با دنبالِ  ادیب  

برلبانش نشست زیآم طنتیش یخندیباال داد و ل ابرو . 

_ ماللاِت دوستت که  یرفت یم یچرا اتفالا  گفت! منم بهش گفتم داشت

که من  ییخراب شده ... بابامم از اون جا نتیهوماشی  مارستانهیب

لبول کرد م،یخوب یلیخ گرِ یباز . 

خوش فرمش ضربه  یعمل شده  ینیاشاره، آرام به بانگشِت  با

 .زدم

_ من؟ یتو آخه کوچولو یزبون رو از کجا آورد نیا  



به ؼبؽب انداخت یتکان داد و باد یسر . 

_ عمره دارم خاِک تئاتر  هی یما رو؟ نا سالمت یبَه! دست کم گرفت

خورما یم ! 

بر لبم نشست یلبخند . 

_ لربوِن شکِل ماهت، پنج  عمر انگار چند سالته! هی یگ یم نیهمچ

سالت هم عمر  هیو  ستی! تازه خوِد بستایعمر ن هیسال کار کردن، 

شه یحساب نم . 

داد لمیتحو یساختگ یاخم . 

_  کیعمره که ک هی یبارم که تو گفت نیباشه بابا بزرگ، ا

زنم که ده سال از  یذولت م یمنم تو ،یکن یکار م نگیبوکس

ستیسال عمر ن شیو ش ستیب ! 

را از سِر روشنک  كیکه توانسته بودم فکِر شما نیاز ا خوشحال

دمیکش ینفِس راحت اندازم،یب . 

_ به من بگو یدوست داشت یباشه خانوم، شما فمط اخم نکن، هرچ . 

که به  یپرستار یپا یبزند اما صدا یو دهان باز کرد حرف دیخند

آمد، مانع از شروعِ صحبِت او شد یما م یسو . 

_ مشفك؟ یآلا  



 یکردم که حرف یکه خدا خدا م یروشنک گرفتم و در حالاز  نگاه

دمیپرستار چرخ یکامال  به سو د،یاین انیبه م كیشما یِ از باردار . 

 .بله ... خودم هستم_

را که در دست داشت، چرخاند و  یپوش، پرونده ا دیجواِن سف زنِ 

گره زد نهیآن، بر س یبؽل کرد و دستانش را رو . 

_ تمل کنن به بخش، خدا رو شکر حال رو من مارتونیخوان ب یم

 ؾیتشر دیتون یم گهیساعِت د میخوبه، تا ن نشونیخودشون و جن

راهرو ی، انتها11ماللات. اتاق  دیببر . 

پرستار دادم، از  لِ یتحو یبه لبم سنجاق کردم و " چشم" یلبخند

 ییخواست روشنک بو یدرون اما، منجمد شده بود، اصال  دلم نم

یزود نیببرد، الالل نه به ا كیشما یباردار ی هیاز لض . 

که از ما دور شد، دسِت روشنک بر شانه ام نشست پرستار . 

 !کارن؟_

" کارن؟! " گفتنش، استارِت  نیبستم و پلک بر هم فشردم، ا چشم

بحِث مفصل بود کی ! 

کردم،  یخونسرد ماندن، خرج م یکه تماِم تالشم را برا یحال در

دمیچرخ شیآهسته به سو . 

 جانم؟_



اما بهتر همان  د،یخواهد بگو یدانستم چه م ینداشت، م دنیپرس

بستم تا خودش شروع کند یبود که دهان م . 

_ بارداره؟ كیگم که ... شما یم ! 

پا انداختم کیو وزنم را بر  دمیبه دهانم کش یدست . 

 !خب ... آره فکر کنم_

مسئله را  نیانتظار نداشت ا دیدانم شا ینم د،یاز چشمانش پر برق

کنم دییؤت . 

_ ؟یچرا ... چرا به من نگفته بود  
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تازه اولش بود نیا دم،یکش یآه ! 

_ یچیه گهیمن که د ده،یامروز فهم نیخودشم هم ! 

نشاند شیابروها انِ یم یفیودهان جمع کرد و اخِم ظر لب . 

_ ؟یکنه؟ مسابمه ش چ کاریخواد چ یحاال م  

دمسردرگم تکان دا یسر . 

_ دونم ینم ! 



گره زد و مردد زمزمه کرد نهیبر س دست . 

_ خواسته بچه رو بندازه که دارو خورده ینکنه م  ... 

دیپرس یبلند تر یرو به من با صدا و . 

 !آره؟_

او چکار کنم! حِس  یِ در پ یدانستم با ذهِن کنجکاو و سوأالِت پ ینم

دادگاه  بعدا  در دیدانست هر چه بگو یرا داشتم که خوب م یمتهم

استفاده خواهد شد هشیعل . 

چپ زدم یعل یهم خود را به کوچه  باز . 

_ دونم ینم ! 

 یمعنا ما  یاش، دل یچشم ریباره نزد اما نگاِه ز نیدر ا یحرف گرچه

داد ی" م ی" خر خودت ! 

بخش آنجا لرار داشت،  یراهرو که دِر ورود یسمِت انتها یسر

دیچرخاند و بعد آرام پرس . 

_ ؟خبر داره دیفر  

دمیکش یهوف ییبازجو نیاز ا خسته . 

 !فکر نکنم_

باال داد ابرو . 



_ ن؟یچرا اون رو خبر نکرد  

باال رفت میصدا ناخواسته . 

_ م؟یدیامروز فهم نیگم هم یم یش یروشنک! متوجه نم یوا ! 

عمبگرد کرد، دخترِک دل نازک یو چانه لرزاند و لدم دیبرچ لب ! 

_ وسط  كیشما یبار پاگم هر یم نیکارن؟ بب یپر یچرا به من م

نی... بب یش یباشه تو عوض م ! 

صورت گذاشت، نفسم را فوت کردم و دوباره  یدو دستم را رو هر

 .دستانم را کناِر تن رها کردم

 یولت یگریفهماندم که من هم مثل هر انساِن د یبه او م چطور

هم که  كیدهم؟! شما یبحران باشم، آرامشم را از دست م رِ یدرگ

 یگونه راِه حل چیمعضل انگار ه نیحران بود! اب گرید یمعنا

 !نداشت

_ زمیروشنک ... عز  ... 

حالِت لهر، رو از من گرفت به . 

_ بگو خب و  یش یگم عوض م یکارن، م زیزبون نر یخود یب

یکن درستش کن یسع  . 

خاتمه دادن به بحث گفتم یانداختم و برا نییپا سر . 



_ کنم یدرستش م ! 

نرم تر شد یکم لحنش . 

_ ؟یریتماس بگ دیبا فر یخوا یم یه... حاال کخوب  

حبس کردم تا  نهیباال برود نفس در س میاز آن که باز هم صدا شیپ

رمیآرام بگ . 

_ چطوره ... بعدش چشم كیحاِل شما نمیمهلت بده اول بب زمیعز  ...  

تکان داد یسر . 

_ گهید مشینیبب میخب بر ! 

دمینال . 

_ گه؟یساعِت د میگفت ن یدیمگه نشن  

باال داد شانه . 

_ میتا االن انتمالش دادن، بر گهید . 

آمدم؟ یدختر بر م نیاز پِس زباِن ا مگر  

_ میباشه ... باشه بر . 

از من راه افتاد و رفت، پشِت سرش، سالنه سالنه روان  جلوتر

 .شدم



 ست؟یچ گریدو نفر با همد نیکردم که مشکِل ا یولت درک نم چیه

آن ها  یبه هردو یکاف یزه کردم که به اندا یمن تمام تالشم را م

که  یگاهیکدام در جا چیه یبود که برا نیا میسع یتوجه کنم، همه 

جنِگ دو  هیشدند، شب ینم یداشتم کم نگذارم، اما باز هم راض

بودمشترک  یمالک بر سِر ملک ! 

ایحِس دن نیبدتر با  یبود، تمر یبد یلیخ حِس  ! 

 یاتاق شماره که ممابِل  یبه خانم دکتر دنیروشنک با رس لدمِ 

و بعد  ستادمیبود، متولؾ شد، پشِت سِر او من هم ا ستادهیدوازده ا

دمیخود را جلو کش یکم . 

دیباال داد و پرس ییو ابرو دیدکتر به سمِت ما چرخ سرِ  . 

_ د؟یهست ماریب نیشما همراِه ا  

تخت در  یکه رو ده،یرنگ پر كِ یاز پشِت سِر دکتر، به شما ینگاه

نداختم و بعد رو به دکتر پاسخ دادبود ا دهیاتاق خواب . 

 !بله_

شد دهیدر هم کش یدکتر کم یابرو . 

_ ؟ دیدار ماریبا ب یچه نسبت  

دادم رونیرا آرام و شمرده ب كیعم ینفس . 

 .برادرش هستم_



تر شد ظیدکتر ؼل اخم . 

 همسرشون کجا هستن؟_

زدم دنیو خودم را به نشن دیمعنا دار کش یکه روشنک هوف دمیشن . 

_ رفته خارج از  یمسافرت دو سه هفته ا هی یبرا ست،ین نجایا

 .کشور

لب زمزمه کرد ریتکان داد و ز یسر دکتر : 

 !عجب _

بلند تر ادامه داد و . 

_ بشه،  تیزیروان شناس و هیداره که توسِط  اجیخواهرتون احت

دیندارن، بهتره تنهاش نذار یداریپا یروح تیوضع . 

دوختم و سر تکان داد نیبه زم نگاه . 

 !چشم_
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*** 

خوش انِ یپا» دوم:  فصل  » 



که احتمال داره  ینیشبیاز ابهاماِت لابل پ یریجلوگ یدوستان برا ))

فصل "  نیعرض کنم که صرفا  اسم ا زیلبل از هر چ اد،یب شیپ

داستان داره و نه فصِل  انیبه پا یخوش " هست اما نه ارتباط انیپا

پست  یفصل و کل نیو چند می! تازه اول راهنهیمط اسمش ا! فهیانیپا

وندهرمان م انیتا پا )) 

 :ؼزل

که حاال در نظرم  یشاپ یدارا، در آن کاف  شنهادِ یماه از پ کی

ماه من فمط  کی نیگذشت. در مدت ا یعالم بود، م یجا نیباتریز

 یها یمهمان ونیهربار هم مد نم،یسه بار توانسته بودم دارا را بب

و  یتابان و پاشا بودم، آن دعوِت همگان یزرق و برِق پاگشا پر

 لیکل فام ی مهیداده بود،  بیترت دایش وکه زن عم یشلوؼ یِ مهمان

 نیکه از ا یرا گرفت و دسِت همه را در حنا گذاشت، تنها کسان

ها  دیتماِم با انِ یکه م ی. منمیبردند، من و دارا بود یاوضاع سود م

 دنِ ید یبرا یمدام فرصت میبر دست و پا لفل زده یها دیو نبا

از  شتریب دید یم راکه هربار من  ییجستم و دارا یاو م یدوباره 

برد یدلم را م شیپ . 

 کی نیآدم را بلرزاند. در ا نِ یدانست چه کند تا دل و د یم خوب

 .ماهه من " کشته مرده"اش شده بودم

کرد. بابا  یدایز راتِ ییبه نفع من و دارا، تؽ طیاواخر ، شرا نیا

 دیخر لیمن موبا یعمل پوشاند و برا یباالخره بر تِن لولش جامه 



من با دارا،  یپنهان یو تماس ها یدزدک یها امکیپ یو راه را برا

 .هموار کرد

دارا؛ به  یعروسکم"  ها ری" شب بخ  امِ یتوانستم با پ یم حاال

. به هم ببافم و ؼرق در لذت شوم نیریش یاهایخواب بروم و رو

دست و  یو ورودم به دانشگاه، کم یلیهم آؼاز ساِل تحص ییاز سو

کوتاه مدت و جمع و جور، باز کرده بود و  یها دارید یبالم را برا

رفتن از خانه و فرار از سوأل  رونیب یتوانستم برا یراحت تر م

 یبدجور ر،یچند روِز اخ نیشدن، بهانه جور کنم. خالصه ا چیپ

 .خوشبحالمان شده بود

نامنظِم کالس ها در آؼاِز ترم و  یاز برنامه  فوریروز هم ک نآ

دارا، در سلِؾ دانشگاه، با  دنِ ید یبرا گرید یآمدِن فرصت شیپ

و در  میؼذا نشسته بود زِ یدو دوسِت تازه ام، دوِر م م،یو مر حانهیر

. میزد یو حرؾ م میگشت یگوشت م یتکه ا یدر پ مهیخورشت ل

دادم و آن دو با  یپُِز دارا را م وزدم  یدر والع من حرؾ م

شده بودند رهیزده به دهانم خ جانیچشماِن ه . 

_  تارشیگ میبزرگم دعوت بود یپسرعمو یکه خونه  شبمیتازه پر

! بیزد اصال  عج یآهنگ هیرو آورده بود ... وسط مجلس نشست 

لشنگ بود همه انگشت به دهن مونده بودن، بعدشم با آهنگه  نمدریا

 یه ی... ول ستاین ادمی! شعرش یی! چه صداییصداخوند... چه 

خوند ؼزل ؼزل یشعر م یاون وسطا ! 

 



 یچانه زد و رو رِ یدست از ؼذا خوردن برداشت و دست ز حانهیر

وا رفت زیم . 

_ با کالسه؟ ؟یش چ افهی! لش؟ییخدا  

خم  زیم یفرستادم و مثِل او بر رو رونیرا شمرده شمرده ب نفسم

 .زدم

_ ادکلنش رو  یتموم لباساش مارکه، بو په،یوشتباکالسه و خ یلیخ

کنه یم وونهیآدم رو د یفرسخ شیاز ش . 

زده لاشمش را پر کرد و لبل از آنکه به دهان بگذارد  جانیه میمر

 .گفت

_  یعکس هیتام کروزت، خوب  نیبا ا یبابا خب دلمون رو آب کرد

میببر ضیف مینیما هم بب ریازش بگ یزیچ یلمیف ! 

که  یزمان ،یدر مهمان شیدر والع همان دو شب پجلو دادم،  دهان

 هیو دور از چشِم بم یخواند، پنهان یزد و م یم تاریدارا داشت گ

بود  لیبا موبا لمیتجربه ام در ضبط ف نیگرفتم، گرچه اول لمیاز او ف

 ینیزوِم صد در صد، نوِک ب یرو ریاولش، تصو ی مهیو دو دل

مستند  کی ادِ یاش هم آدم را  یبود و بال کرده یبردار لمیدارا را ف

انداخت، اما در هر صورت خودم، آخر  یژاپن م یاز زلزله ها

ذوق مرگ شده بودم. اما  دنشیپتو، با د رِ یز ،یشب بعد از معمان

را به آن ها نشان بدهم،  لمیاگر ف دمیترس یبود که م نیمسئله ا



ؾ بر خال یزیچ لدا،یآن دو هم مثِل  دمیترس یمسخره ام کنند، م

 دم،ید یرا م لدایمدته هر بار  نی. تماِم اندیمن بگو ی دهیباور و عم

گفت،  یآن ها بد م یکِل خانواده  با  یداشت از دارا و تابان و تمر

را  لدای یبه حرؾ ها هیشب ییحرؾ ها دنِ یوالعا  تحمِل شن گرید

 .نداشتم

دیکش رونیمن را از افکارم ب م،یحرِؾ مر دِ ییدر تؤ حانهیر صحبتِ  . 

_ ما هم  ریعکس ازش بگ هی شیدیبار د نیا گه،یگه د یراست م

مشینیبب . 

به اشتراک گذاشتِن تماِم  جانِ یکردم و آخرش هم ه یمکث دیترد با

و دل را به  دیآن چه در سرم داشتم، با آن ها، بر اضطرابم چرب

زدم ایدر . 

 یرا از کناِر صندل فمیچنگالم را در ظرؾ ؼذا انداختم و ک لاشك

دمیکش رونیرا ب لمیتم و موبابرداش . 

_ گرفتم شبیازش دارم، همون پر لمیف هیاتفالا   ! 

دیزده از جا پر جانیو ه دیدستانش را به هم کوب حانهیر . 

_ نمیآخ جون! بب ! 
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 نیرا در دست چرخاندم و لفلش را باز کردم، گر چه ا لیموبا

ه خاطِر نظراِت تندش در مورِد دارا، روزها رابطه ام با فرگل ب

که از  یلمیپنهان کردِن ف ینداشت، اما مجبور شده بودم برا یفیتعر

دارا گرفته بودم، از او کمک بخواهم چون در طوِل روز ، مامان  

را هفت  لمیکرد.  فرگل هم ف یو رو م ریام را ز یگوش ادیز

کردنش  دایپ یپنهان کرده بود و من هربار برا لیسوراخ در موبا

آمد یجانم باال م . 

 یعصب یلبخند ج،یزمان بر و گ یِ جستجو نیو درمانده از ا معذب

دادم و باز سر در  میو مر حانهیمنتظر و پرسشگِر ر ینثاِر نگاه ها

فرو بردم یگوش . 

_ کنم یم داشیاالن پ ! 

افتمشیهمان لحظه باالخره  و ! 

را  لیکردم و موبا یرا پل لمیجا به جا شدم و ف یبر صندل جانیه پر

 .رو به آن ها چرخاندم

_ ناهاشیا ! 

به سرعت  میباعث شد مر لمیاز موبا یبلند یلیخ یشدِن صدا پخش

را با خم شدن  شیرا از دستم بماپد و صدا یاز جا بپرد و گوش

ولوم، خفه کند یآن و فشردِن دکمه  یرو . 

_ ؼزل یوا ! 



دا سلؾ آنمدر به اطراؾ انداختم، شکِر خ یزده نگاه خیو  شرمنده

اطرافمان  زِ یدو م یکیفمط  د،یرس یشلوغ بود که صدا به صدا نم

کاِر خود شدند یو باز مشؽول دندیکنجکاوانه  کش یسرک . 

لبخند زدم دهیکه راحت شد، همانطور رنگ پر المیخ . 

_ بود آبرومون بره کینزد یوا ! 

شکمش گذاشته بود و لاه لاه  یکه از همان اول دست رو حانهیر

داد رونیب ینفس د،یخند یم . 

_ منفجر شد تیگوش یخوب بود انگار تو یلیخ یوا ! 

از آن حالِت شوک زده خارج شده بود  حانه،یر یکه با خنده  میمر

بلند  دنیرا در حِد شن شیبرداشت و صدا شیپا یرا از رو یگوش

او  یشانه  یهم خود را رو حانهیچشم دوخت، ر ریکرد و به تصو

نماند تا من باِر  ییجا گریه فرو برد و دانداخت و سر در صفح

نمیبب راام  یبردار لمیف یشاهکار گرید . 
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بود که به طرِز  لمیف تِ یفیک یب یشد صدا بمیکه نص یزیچ تنها

بودم فرق داشت، آن  دهیزنده شن یبا آن چه که به صورت یبیعج

که آواز  ینیریحِس ش انِ یخواند و من م یدارا م یشب ولت

 یلیخ شیداد، ؼرق شده بودم، به نظرم صدا یخواندنش به من م



هم گوش  یتا حد یمدحتآ یم لمبریآمد اما آن چه از ف یم بایز

ضبِط  نِ ییپا تِ یفیک رِ یهمه اش تمص د،یرس یخراش به نظر م

زنده کجا یصدا کجا و آن صدا نیام بود وگرنه ا یگوش یصدا . 

دیآورد و با صورِت در هم رفته نال رونیب یسر از گوش میمر . 

_ دماؼه هیکه فمط  نیا ؟یگرفت لمیدلت خوشه ف یلیؼزل خدا وک ! 

زده ام را  خی یِ در تنه فرو بردم و لاشك به دست گرفتم و ؼذا سر

و رو کردم ریز . 

_ شه خب ... حواسم نبوده زوم کردم یاالن درست م ! 

دیدبردارد خن ریآن که چشم از تصو یب حانهیر . 

_ یؼزل، طرؾ رو نشونه گرفت ستیزوم ن گهید نیا ! 

و اخم کردم دمیبرچ لب . 

_ گهیشه د یدرست م ! 

ما باال برد و گفت یساکت کردِن هر دو یبرا یدست میمر . 

 .آها ... درست شد_

 ریشدن به تصو رهیدر صفحه فرو برد  و با خ شتریسرش را ب و

 یگرفتن نشانه  فهایل نیدر هم رفت. ا شتریلحظه به لحظه اخمش ب

بشنوم یدارا حرِؾ بد یخواست در مورد ینبود، دلم نم یخوب . 



 جانیاز ه یاز آنها، نشان کی چیه یچهره  یکه تمام شد، رو لمیف

شد ینم دهید ن،یشیو ذوِق پ . 

دمیپرس دواریام : 

 خوب بود؟_

کرد گسترشش دهد را بر  یکه به زور تالش م یلبخند حانهیر

 .لبانش سنجاق کرد

_ ره خوبهآ ! 

دستم  یرا جلو یخوددار نبود، گوش حانهیر یاما به اندازه  میمر

دیگذاشت وعمب کش . 

_ که  نمیب یگفتم االن تام کروز رو م یکرد ؾیازش تعر یجور هی

خونه یم نیمارت یکیر یداره با حنجره  ! 

یکیشناختم اما آن  یرا م یاول ... 

_ ؟ یک یبا حنجره  ! 

تکان داد یانداخت و سربه من  وسانهیمؤ ینگاهِ  میمر . 

_ آدِم  هیمنتظِر  یکه تو از دارا حرؾ زد یگم، اونجور یکال  م

تموم بودم زیهمه چ  ... 

گذاشتم زیآرنج بر م زانیآو یجلو دادم وباشانه ها دهان . 



_ گهیتمومه د زیخب همه چ  ... 

را کورتر کرد شیگره ابرو ها میمر . 

_  ستمتیس یتموم " تو زی"همه چ یمعن ای ینیخواد بب یدلت نم ای

نشده ؾیدرست تعر . 

داد، دلم را  ینم یلصد و ؼرص چیه یکه بو نیبا ا حرفش

 .شکست

تپاندم و از جا  فمیبرداشتم و داخل ک زیم یرا از رو یگوش

 . برخاستم

_ چون تو  ستیفرق داره ... لرار ن مهیبا سل مهیجون ، سل میمر

دارا بد باشه اد،یخوشت نم . 

توجه به " ؼزل  یو ب دمیگرفتم ، بر پاشنه چرخبه لهر از او  نگاه

سلؾ کج کردم یِ خروج یدر یراه به سو حانه،ی، ؼزل " گفتِن ر . 

 یتابستان برا یتالش ها نیبه جا مانده از آخر یآن گرما در

سلؾ، تا دانشکده را با اخِم  بِ یو سراش یراِه طوالن ،ییخودنما

گرفتم شیآشفته ، در پ یدرهم و فکر . 

و  می" ؼزل " گفتِن مر یلدم هم نرفته بودم که با صدا تسیب هنوز

همزمان، متولؾ شدم یبه صورت میبازو یشدن دهیکش . 

دمیچرخ میبه طرِؾ مر ظیؼ با . 



_ گهید یحرفت رو زد م؟یمر هیچ گهید ! 

، من را  رمیاش بگ دهیکردم نا د یاز او گذشتم و سع یلجباز با

ستادیدور زد و ممابلم ا . 

_ حرفم گوش کن به سایؼزل! وا  

پا انداختم کیگره زدم و وزنم را بر  نهیبر س دست . 

 !بگو_

دمشیفهم یدر نگاهش بود که نم یبار پلک زد، حس چند . 

_ درست حاِل چهار سال  ،یکه تو االن دار یحال نی... انیؼزل بب

حمالت کردم ... تو نکن ینجوریمنه ... منم هم ِش یپ ! 

شناخِت آن  یِ برا یرصتدر والع هنوز ف دم،یرا نفهم منظورش

نکرده بودم که بتوانم صحبتش را درک کنم، تنها  دایاش پ یچنان

بود که چهار سال از من بزرگ تر  نیدانستم ا یکه از او م یزیچ

پسِر هشت ماهه دارد کیازدواج کرده و  شیاست و سه ساِل پ . 
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دمیو اخم آلود پرس جیگ . 

_ ؟ی؟ چه حمالت یگ یم یچ  



دهند یلبخند نم یکه اصال  مزه  ییزد، از آن لبخند ها یلبخند . 

بر شانه ام گذاشت و به راه افتاد و مجبورم کرد با او هم لدم  دست

 .شوم

_ االِن تو بودم، عاشك  یسن ی، درست ولت شیؼزل من چهار سال پ

 یُ آشپز یبرادرشوهر خاله م شدم، اون مولع ها تازه از دوره ها

راه بندازه و  یکار و کاسب نجایخواست ا یتهران برگشته بود و م

ش  افهیو ل پیو از ت دمشیخاله م د یخونه  یفست فود بزنه، تو

کشش بدم، خالصه بگم اونم از من  امخو ینم نیخوشم اومد ... بب

 یخوشش اومده بود، چهارتا حرِؾ لشنگش من رو برده بود تو

فمط سامان  ایدن یکردم تو یکر مشده بودم که ف یجور هیهپروت، 

فت  یرفتم، راه م یصداش م یزد لربون صدله  یآدمه، حرؾ م

فکر  دمید یرو م کلشیلد و ه ومد،یلدم برداشتنش در م یجونم برا

 هیرو به جز اون خلك نکرده...  یبت نیخدا همچ گهیکردم د یم

توهم واسه خودم سر کردم تا بحث ازدواج  یتو ینجوریسال هم

من مخالؾ بودن، مخصوصا خاله م،  یخونواده  د،یکش شیرو پ

کردم  یبود که " نه " من فکر م سادهیپا وا هیخالم  یاون مولع ولت

نظر من هزار برابر از  ازکنه که برادر شوهرش که  یم یحسود

 یفکر م گهیشوهِر اون سر بود، از من خوشش اومده. خر بودم د

نییافتاده پا دونه آدم از آسمون هی نیکردم فمط هم  ... 

ام را فراموش  یصحبتش من را کنجکاو کرده بود که دلخور آنمدر

دمیزده پرس جانیکردم و ه . 



_ شد؟ یخب بعدش چ  

بر دهانش  دهیبه آن لبخنِد ماس یبه من انداخت و عمِك اندک ینگاه

 .داد

_ کردم،  شهیش یزدم، خوِن همه رو تو  شیخودم رو به آب و آت

! یتا باالخره لبول کردن، چه لبول کردن سادمیهمه وا یرو یتو

 یبرا یبه سرمون آورد یچ نیبابام روز لبل از عمد بهم گفت بب

 نییتع یدرست حساب ی هیمهر یوصلت، نه گذاشت نیلبول کردِن ا

راه آورده  یکه از سر ارانگ چ،ینه ه ینه شرط و شروط میکن

 هی یتتمومه، اگه ح یعمدنامه رو که امضا کرد ی... پا متیباش

 یرو یزنمت که نتون یاونمدر م یبکن یتیشکا تیبارم از زندگ

... چون هزار بار من و مادرت و کل خانواده ت  یسیپاهات وا

یکن یاشتباه م یدار میبهت گفت !  

و ادامه داد دیکش یآه . 

_  یبابا برام مهم نبود، با خودم م یگوش ندادم! اون مولع حرفا

گم  یبه بابام م امیم میخت شدخوشب یبا سامان حساب یگفتم ولت

بود یسامان چه فرشته ا یدی! دیکرد یاشتباه م یدید . 

 نیچرا لحنش تا ا دمیفهم یانداخت، نم نییکرد و سر پا سکوت

 یممابِل خانواده اش م دیکرد نبا یفکر م دیاندازه بؽض دارد، شا

به خاطر عشك، ارزشش را  دنیاما از نظر من جنگ ستاده،یا

 .داشت



_ شد؟ یدش چخب بع  

 میمر م،یبود دهیدانشکده رس یجلو یبه محوطه  بایتمر گرید

درخت نشست،  ی هیسا رِ یز یمکتین یچادرش را جمع کرد و رو

شدم رهیرخِ ماتم زده اش خ میاز او من هم نشستم و به ن یرویبه پ . 

گرفت یرا به باز انگشتانش . 

_ سمؾ  هی رِ یآدم ز هیبا  یؼزل، تا ولت یدون ینشد ... م یزیچ

 هی شهیازدواج هم ش،یدرست بشناس یتون ینم ،ینکن یزندگ

عاشمانه ازدواج  یبسته  دِ ید هیسن کم، با  یتو یاما ولت سکه،یر

یرو هزار برابرش کرد سکیر نیا یعنی ،یکن یم . 

حرفش را اصال  لبول نداشتم نیجمع شد، ا صورتم . 

_ تونه  یم یهر سن یعشك تو م،یمر ستیحرفت درست ن نیا

 یبرا زشیآدم بشه، آدم عاشك از همه چ یعِث خوشبختبا

 گهیذاره، بعدشم سِن آدم که باال بره د یم هیمعشولش ما یخوشحال

دم آدم سن  یم حیو صدالت رو نداره، من ترج یعشمش اون پاک

ازدواج کنه و در کناِر عشمش بزرگ شه نییپا . 

دستم گذاشت یو دست رو دیخند تلخ . 

_ کنم،  یؼزل، باور کن ... کامال  درک م لشنگن یلیافکار خ نیا

بافتم، من  یبه هم م ادیز ینظرات فلسف نیمنم لبل از ازدواجم از ا

 ی هیپا نیو محکم تر نیتونه بزرگ تر یکنم که عشك م یانکار نم



که هر دو طرؾ  نهیشرط داره ... اونم ا هی نیباشه، اما ا یزندگ هی

از  فشونیکه، تعر نین اباشن و مهم تر از او كاندازه عاش هیبه 

باشه یکیعشك  . 

باال دادم ابرو . 

_ فکر کنه، اگه  گهیآدم د هیشه که مثِل  ینم دایپ یآدم چیه

ازدواج کنه، دو  دینبا چکسیاصال  ه یگ یباشه که تو م ینطوریا

 یم یکنن به خاطِر هم از خود گذشتگ ینفر که عاشمانه ازدواج م

نذار یهم احترام م ی دهیکنن و به عم . 

انداخت نییپا سر . 

_ به  لیبه مرور تبد یاز خود گذشتگ نیکه ا یآره ... اما به شرط

نفر نشه هی ی فهیوظ ! 

 یاصالٌ نم میبه دور از چشِم او زدم، مر زیتمسخر آم یلبخند

تواند  یدانست عشك تا چه اندازه م یچه، نم یعنیدانست عشك 

 !معجزه کند

_ افته ... اصال   یاتفالا نم نیکدوم از ا چیباشه ه یاگه عشك والع

؟یدیلدر نا ام نیکه ا هیمشکِل تو با شوهرت چ  

به من انداخت كیعم ینشست و نگاه صاؾ . 
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 ،یکن یو باهاش ازدواج م یش یم ینفِر اشتباه هیعاشك  یولت

که چه  یفهم یبدتر، بد از بچه دار شدن م ایتازه بعد ازدواج 

پشت سرت رو خراب  یکه مثِل من تموِم پل ها میولت ،یکر یؼلط

مونه ... من بعد  یجبراِن اشتباهت نم یبرا یراه چیه گهیکرده، د

 مونیتموم زندگ ه،یآدِم بچه ننه ا درکه سامان چم دمیاز ازدواج فهم

 رهیگ یم میکنه، اون برامون تصم یم ؾیو تکل نییرو مادرش تع

 یدر مورد خصوص ی... باور کن حت  میو کجا بر میکن کاریکه چ

ده یروابطمون هم مادِر سامان نظر م نیتر . 

تیو کم اهم یسطح یبه نطرم بهانه بود، بهانه ها شیها حرؾ . 

_ که به اون  یش یم یزیعاشك هر چ ،یاگه والعا  عاشك باش میمر

شه و  یمادرت م نیطرؾ مربوطه... مادرش درست ع

 یتو هم مهم م یمهمه براشوهرت  ینظر مادرش برا یهمونجور

  ... شه

دیصحبتم پر انِ یم کالفه . 

_  نیزدم، با ا یحرؾ ها رو م نی! به خدا منم ایؼزل ... ؼزل! وا

نه اون  ییالیبافتن ها خودت رو گول نزل، نه تو ل سمونیآسمون ر

مجنون ... گذشت اون دوره ها، بعد ازدواج، چشمات که خوِب 

عشك از  نیچندتا توه دنیو شنخوب باز شد، با چهار بار دعوا 



خوبه ... اون  یبده چ یچ یمفه یپره و بعدش تازه م یسرت م

چرخه یزبونت به شعار دادن نم گهیمولع د . 

 یانگار فکر م د،یکش یاعصابم خظ م یداشت رو میمر یها حرؾ

خوشبخت  ستیکس لرار ن چیه گریکرد چون او خوشبخت نشده، د

 .شود

_ واسه  یهست یمشترکت ناراض یزندگلدر از  نیاصال  تو که ا

یبچه دار شد یچ . 

فرو برد بانیسر در گر ،یپوزخند با . 

_  دهیبه طرِؾ ما کش شتریسامان ب میحمالت! فکر کردم بچه دار بش

 هیبودم بچه پا دهیآخه شن م،یش یشه و از شِر مامانش خالص م یم

از  شتریب مونیکنه، بچه آوردم تا زندگ یرو محکم م یزندگ یها

بد تر شد زیز هم نپاشه ... اما همه چا . 

 یمؽزم نم یبه خورد شیکدام از حرؾ ها چیتکان دادم، ه یسر

را خراب تر کند؟ یعشك زندگ کی یشد ثمره  یرفت، مگر م ! 

_ دارا  ستیشوهر تو خوب ن ستی... لرار نمیمر ستنیهمه مثل هم ن

 .هم خوب نباشه، دارا فرق داره

زد و  میکم جان به زانو یند ضربه ! چیو طوالن كیعم د،یکش یآه

بر شانه انداخت ؾیو کرخت از جا برخاست و ک نیسنگ . 



باشه ؼزل ... من فمط نظرم رو گفتم ... چون حال و احوالت، من _

رو مجبور  یشه کس یاوِل خودم انداخت، نم یاون روزا یادیرو 

باشه یگ یکه م نطوریهم دوارمیبه گوش دادن کرد ... والعا  ام ! 

دانشکده به راه افتاد یآن که منتظِر پاسخِ من بماند، به سو یب و . 

کرده و دلخور، رفتنش را نظاره گر شدم، لرار نبود من مثِل  اخم

او باشم، من والعا  عاشِك دارا بودم، دارا هم عاشك من بود... عشك 

کرد یمعجزه م ! 
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*** 

 یگرفتِن حرؾ ها دهیناشن یتالشم را برا که  داشتم تمام نیا با

به  شیساعِت پ مین نیکه هم ییزهایکردم اما، چ یخرج م میمر

کردم تظاهر  یسع یلیکرد. خ یخورِد مؽزم داد، افکارم را رها نم

بود، آن بخِش  دهیفا یام اما ب دهیکنم که اصال  آن حرؾ ها را نشن

 یاحساساِت من م ساِز ناسازگار با یگاهاما  شهیمؽزم که نه هم

و رو کند ریرا ز میمر یزد، اصرار داشت که صحبت ها . 

که  یو صورِت در هم فرو رفته ، در حال ریبا ذهِن درگ همانطور

زدم، آنمدر  رونیفشردم از دانشگاه ب یکالسورم را در بؽل م

چه دارم دانشگاه را  یرفت برا ادمی یافکارم مؽشوش بود که به کل



و  ینیماش یدر پ یپ یبوق ها یکه با صدا نیکنم، تا ا یترک م

ستادمیخود آمدم و ا هدارا، ب ی"ؼزل ؼزل " گفتن ها . 

و سر درگم، سر به سمِت صدا چرخاندم و با دارا که تا کمر  جیگ

آمده بود، مواجه شدم و تازه  رونیب ابان،یخ یآن سو نش،یاز ماش

کنسل شدِن کالس، با او لرار دارم لیآوردم به دل ادیبه  . 

به راه  نشیماش یبه لبم سنجاق کردم و لخ لخ کنان سو یلبخند

 .افتادم

شدندم را به نظاره نشست و  کیشکفته و بشاش، نزد یصورت با

سالم کرد یبا خوشحال دمیکه به او رس یولت . 

_ عاشِك دل خسته چشم  نیساعته که ا هی ؟یخانوم یکجا بود

کنم؟ یدق م یگ یانتظارته؛ نم  

لرو بردم و  مهیکرد، سر در  یافکارم را خنث یِ ختل نشیریش کالمِ 

 .لبخند زدم

_ دیطول کش میکالِس لبل دیببخش . 

و سر کج کرد دیخند . 

_ دست از خجالت  یخوا یم یتو! ک یش یم دیبازم که سرخ و سف

تو دختر؟ یبردار دنیکش  



 یگرید یاز هر لحظه  شتریدانست و من ب یمن را خجول م او

که  نیدانست هم یکردم. او که نم یحت مام احساِس ولا یدر زندگ

 نیا ییدلم پر از عشِك اوست و به خودم جرأت داده ام که با او تنها

 میکه از تمام مرزها و حد و حدودها یعنیطرؾ و آن طرؾ بروم 

 .پا فراتر گذاشته ام

هنگاِم حرؾ زدن  میبهتر شده بودم، الالل دست و پا یلیمدت خ نیا

شد، اما باز هم از نظِر دارا،  ینم لفل نمو دها دیچیپ یبه هم نم

بخش نبود تیرضا . 

و باز کرد و به  دیاش را کش یدِر کنار دست ی رهیشد و دستگ خم

 .من اشاره داد

_ تا خجالت از  یگردش حساب هیببرمت  ایبپر باال خانوم خانوما، ب

 .سرت بپره

م را دور زد نشیشد، ماش یسرخ م شتریب هیکه هر ثان ییگونه ها با

بار بود که  نیاول نیو آرام در کنارش نشستم و در خود جمع شدم، ا

داشت یتازگ یادیز میتجربه برا نینشستم و ا یم نشیدر ماش . 

نگاهم کرد یچشم ریز . 

_ که سرت  یکرد دایپ نیکِؾ ماش یبابا اون چونه روبده باال، چ

نه؟ییهمش پا  



د، به عطرش بو یبازگشت را که مملو از بو یب یول كیعم ینفس

فرستادم و سر بلند کردم. با خنده گفت هیر . 

_ شد نیا ! 

و راه افتاد دیپدال گاز کوب وبر . 

رخِ او اما مثِل  میزدِن ن دید یرفت برا یکه دلم ضعؾ م نیا با

شده بودم، نه دل و جرأتش را داشتم و نه  رهیمجسمه به روبرو خ

شته دست از سِر ذهنم برندا میمر یرا! هنوز هم حرؾ ها شیرو

دمیکش یتحت فشار بودم و عذاب م یبود، از هر جهت . 

چرخاند میسر به سو د،یچیپ یاصل ریدانشگاه را که به مس ابانِ یخ . 

_ ؼرق شده ؼزل؟ تیچندتا کشت   

چه گفت، فمط چشم از  ما  یدل دمیبود که نفهم شانیلدر افکارم پر آن

وِر گرفتم و تا حِد انگشتانش که د نشیماش زِ یداشبرد براق و تم

دمیبردم و پرس شیفرمان لفل شده بود پ . 

 هوم؟_

به من چشم دوخت یشتریدلت ب با . 

_ شده؟ یهست، چ تیزیچ هی یجد ینه انگار جد  

دوِر کالسورم گره زدم شیاز پ شیرا ب دستانم . 



_ یچینه ... ه . 

 یگوشه  کی دهینکش هیگفت و به ثان یباال داد ، " آهان" ابرو

دستش را  کیو  دیال  به طرفم چرخپارک کرد، کام ابانیخلوت خ

ام انداخت یپشِت صندل . 

_ مختلؾ  یتار تاِر موهام دروغ از آدما یمن به اندازه  ن،یؼزل بب

حرؾ رو  هیتونم راست و دروغ بودن  یراحت م یلیخ دم،یشن

خودت  یدروغ بگ یخوا یم یبدم، مخصوصا  تو که ولت صیتشخ

گو... پس لطفا  به من دروغ نیکن یرو بؽل م ! 

و  هیلض نیولت به ا چیتعجب نگاهش کردم، من خودم ه با

گرفتم توجه نکرده بودم، در  یکه زماِن دروغ گفتن م یگوریف

او اضافه  یعال اتِ یبه خصوص گریخوِب د تِ یخصوص کیذهنم 

به عشِك باهوش و مهربانم  دیباهوش بود! من نبا یلیشد، دارا خ

گفتم  یز را به او میه چآؼاز راه هم نیگفتم، اگر از هم یدروغ م

 یم یدروؼ چیه یعمر ب کیکردم،  یو کامال  روراست شروع م

کنم یزندگ یو خوش یتوانستم در کنارش با خوب . 

_ من و تو اشتباهه یگن رابطه  ی... همه م یدون یخب ... م . 

باال رفت و چشمانش گرد شد شیها ابرو . 

_ دونن؟ یهمه؟ مگه همه م ! 

کردم که مبادا ناراحت شود حیتصح و هول، حرفم را دستپاچه . 



_  حانه،یو ر مینه، نه، نه... منظورم فرگل دختر خالم و مر

 .دوستامن

که اختصاِص دو  نیا ینداشت، اما برا یمخالفت چارهیب ی حانهیر

کردم  یسع د،یرس یکه گفتم مسخره به نظر م ینفر به آن "همه" ا

کنم شتریتعداد را ب . 
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کنجِ لِب دارا نشست یا خنده . 

_ گن اشتباهه؟! خوب مگه مهمه که  یدوستات و دختر خاله ت م

بگن؟ یچ  

حتما نبود!  د،یپرس یم دیلحِن پر از ترد نیدارا با ا یبود؟ ولت مهم

انداختم نییدهان جمع کردم و سر پا . 

_ ینه ... ول ... 

باالتر رفت شیابروها . 

_ اشتباهه؟ یکن یتو هم فکر م ؟یچ یول  

لحنش باال رفت یللبم با خشک شدن ضربان . 

 !نه ... نه به خدا_



دیکش یهوف . 

_ ؟یفمط به خاطِر حرِؾ چهار نفر دو دل شد ؟یپس چ   

گرفت و مؽزم  یکالم را از دستم م یطرز حرؾ زدنش رشته  نیا

انداخت یرا به تالطم م . 

_ ، فمط نگران شدم که یعنینه ... فمط ... خب   ... 

دیخود را جلو کش یتنگ کرد و کم چشم . 

_ خوشبختت نکنم؟ ینگران شد  

هر لحظه انتظار  م،یدانستم چه بگو یبه دهانم آمده بود، نم للبم

 .داشتم سکته کنم

فرو برد و  شیبدهم، کالفه دست در موها یاز آنکه پاسخ لبل

دیؼر . 

_ ؟یمن عاشمتم ؼزل... تو هم عاشمم ! 

نگاهش کردم، مات و مبهوت فمط ! 

تر تکرار کرد لندب . 

_ ؟یعاشمم هست ! 

مؽزم را به کار انداخت و دهانم  د،یشد یمثِل شوک شیصدا یبلند

 .را به پاسخ باز کرد



 !اوهوم_

آرام شد کبارهی . 

_ پدر  چ،یکه ه التیدوستات و فک و فام ه،یکاف نیخوبه! ... هم

 دیفمط با ست،یمهم ن یتو عاشمم باش یمادرتم بگن اشتباهه، تا ولت

یاریکم ن یبدلول   . 

لرارم چنگ کردم و آرام زمزمه کردم یبر للِب ب دست . 

 چشم_
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و رو شد، اگر پدر و مادرم با  ریدر دلم ز یزی"چشم" اما چ گفتم

توانستم  یشد؟  مگر من م یکردند چه م یازدواج ما مخالفت م

اگر  یعنینه!  یعنیه گفت ن یمامان اگر م استم؟یممابِل مادرم ب

 یم یدوختم" نه" بود و "نه" بال یرا هم به هم م نیآسمان و زم

دانست مادر من تا چه اندازه سرسخت است یماند! دارا نم . 

 شرفته،یاسکنِر پ کیانگار داشت مثِل  د،یبر صورتم چرخ نگاهش

کرد یمؽزم را کاوش م . 

_ ؟یگرفت هیچ افهیل نیاگه " چشم"، پس ا  

دمیکش یآه . 



_ رو به خونواده م بگم،  هیلض یترسم ولت ی... م یدون یم

نشه یکنم، مامانم راض یهرچمدر هم پا فشار . 

شد رهیبه روبرو خ میاز من گرفت و مستم نگاه . 

_ دارم؟ ینشه؟ به نظر تو من مشکل یراض دیچرا با  

که او بد برداشت نکند،  میدانستم چه بگو یاز نهادم بر آمد، نم آه

 یشد. سع یآمد باعث سوءتفاهم م یم رونیاز دهانم بانگار هر چه 

کنم حیکردم گفته ام را تصح . 

_ ستین نینه ... منظورم ا . 

زده  خیحرؾ زدن به من بدهد، سرد و  یآن که مهلت ادامه  یب

دیپرس . 

_ تو کمم؟ یبه نظرشون من برا ؟یپس چ  

شدم، او تند تر از من، محکم تر و حك  یلانع کردنش هول م یبرا

شد در حرؾ  یباعث م هیلض نیزدد و ا یجانب تر حرؾ مبه 

. به زور خودم را جمع و جور کردم و به لکنت اورمیزدن کم ب

 .پاسخ دادم

_ سِن  ینه... مامانم با سن من مشکل داره، اصال  کال  با ازدواج تو

لبل از ازدواج  یدوست یبا رابطه  نیمخالفه ... عالوه بر ا نییپا

 .هم مشکل داره



کج زد یاش داد و لبخند یشانیبه پ ینیچ . 

_ سِن  یپدر و مادرت هم تو دمیکه من شن یاون طور ؟یواسه چ

نه؟یاز ا ریازدواج کرد هم لبل از ازدواج عاشك هم بودن، ؼ نییپا  

دانست،  یمن و خانواده ام م یرا درباره  زیانگار همه چ او

شد یکرد که دهاِن آدم بسته م یم یرا موشکاف زیهمه چ یجور . 

که مادر و پدرم عاشمانه  نیدانستم با وجود ا یوالع خودم هم نم در

مسائل، تا  نیبا هم ازدواج کرده اند چرا مادرم با ا یو در نوجوان

دختِر بزرگ  ماه،یفر یولت شیاندازه مشکل دارد؟! پنج سال پ نیا

 یسالگ ستیخواست با دوست پسرش در سن ب یم یتِر خاله عاط

 یبند و بار یب نیجوش آورده بود که ا یابم حسازدواج کند، مادر

ستیچ گریها د !  

گفتم و لانعش  یم یزیچ دیجوا ب بگذارم؛ با یشد دارا را ب ینم

کردم یم . 

_ کرده، االن مثِل اون مولع  رییگه دوره مونه تؽ یخب... مامانم م

ستیها ن . 

گذاشت یشانیو دست بر پ دیکش كیعم ینفس . 

_ یبیعج یچه بهانه  ! 

و مسخره بیبود، عج بیگفت عج یانداختم، راست م نییاپ سر ! 



شد،  یگفتم اوضاع بدتر م یممابلش سکوت کردم، هر چه م در

شدم بهتر بود یبستم و الل م یدهان م . 

کرد رمیؼافلگ یکه زد حساب یاما با حرف او . 

_ رو  گهیکه همد شترهیب ایماه  هیما االن  ه؟یچ یدون یاصال  م

روزا لرار  نیکنم که هم یمامانم صحبت ممن با  م،یدوست دار

 ینطوریا م،یخودمون رو بدون ؾیرو بذاره تا تکل یمدار خواستگار

هیکه نظر خونواده ت چ میفهم یزودتر م . 

؟یزود نیخشک شد، به ا میزد و گلو رونیاز حدله ب چشمانم  

 !و ... والعا ؟_

تکان داد یسر . 

_ ؟یدار یخوب آره! تو مشکل  

شد  یزود است، باز هم دارا دچار سوءتفاهم م یلیگفتم خ یم اگر

کرد یو اشتباه برداشت م . 

_ نداشته باشه یمامانم هم مشکل دوارمیفمط ام ،ینه ... چه مشکل ! 

پاسخ داد كیعم یداد و با نفس هیو به در تک دیکش نییرا پا شهیش . 

_ باشن، من و  یناراض ایدن یآدما ینداره، اصال  بذار همه  یاشکال

کسم حك نداره  چیمهمه، ه نیو فمط هم میخوا یرو م گهیتو همد

؟یفهم یسد راهمون بشه، م  



بود که  نیمن نبود، مهم ا دنینفهم ای دنیاما مهم فهم دمیفهم یم

ردیمادرم بپذ . 

ضربان للبم باال رفت و صورتم ُگر گرفت، دارا  دهینکش هیثان به

ت خواس یاو م د،یایام ب یخواست به خواستگار یم یجد یجد

 .همسرم بشود

*** 

کردم  یکه با دارا خداحافظ یبه پا بود، از لحظه ا ییدلم ؼوؼا در

 یهفته  کیبه خانه برگشتم، تا آن لحظه که  میو بعد اتمام کالس ها

گذشت، من آرام و لرار نداشتم، دارا  یاز او م یخبر چیه یتمام ب

 نیدانستم ا یکند و من نم یگفته بود که با مادرش صحبت م

لراِر  مِ یتنظ یرسد و آن ها برا یجه میبه نت یبت چه زمانصح

رندیگ یتماس م یخواستگار .  

 یرا م میها امیدارا خاموش بود، نه پ یگوش ریهفت روز اخ نیا

 یام م یپر از ترس و لرز و پنهان یبه تماس ها یخواند و نه پاسخ

رده دارا مخالفت ک یداد که خانواده  یاز للبم گواه بد م یداد. بخش

گفت  یشده است، اما بخش اعظم و عاشِك للبم م المیخ یاند و او ب

به من با  دنیرس یلول داده، دارد برا ودشاو همان طور که خ

جنگد یخانواده اش م . 

خواست فکر کنم  یخبرش کالفه ام کرده بود، دلم نم یب بتِ یؼ

کند، عشك ما لرار بود  میتوانست رها یکرده است، نه نم میرها



عشك  یخواست پا به واد یهر کس که م یبرا دیه شود، بااسطور

 ی. مثل پدر و مادرم ... مثل تمام داستان هامیشد یبگذارد، مثال م

بزرگ یعاشمانه  ! 
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زد، به خود آمدم و دست  یم میمادرم، که معترضانه صدا یصدا با

برداشتم الیاز فکر و خ . 

_ زد، حواست کجاست؟ خیؼزل! ؼذات   

از بشماِب دست نخورده ام گرفتم و به صورِت مردِد مامان  چشم

هم  ای. بابا و آردیخانواده چرخ یتمام اعضا نیدوختم و بعد نگاهم ب

شده بودند رهیاعتراِض مامان، به من خ دنِ یبا شن . 

سِرهم کردم یرا به زبان تر کردم، لاشمم را برداشتم و دروؼ لب . 

_ کردم¬یشتم به امتحاِن آخرهفته فکر مدا د،یببخش . 

بر لبش نشست یو لبخند دیبابا، به سرعت پر ی¬چهره تعجبِ  . 

_ امتحان دانشگاه ها؟ چه زود شروع کردن به امتحان  نیاول

یماه نشده رفت هیگرفتن، هنوز  . 

و رو کردم ریبشمابم را ز اتِ یتکان دادم و محتو یسر . 



 !آره_

زنگ تلفن،  یبزند که صدا یحرفخواست دهان باز کند و  مامان

اش شد¬مانع . 

فکر ضربان  نیاسترس به جانم افتاد که نکند مادِر دارا باشد، با ا 

 .للبم باال رفت و فکم لفل شد

پاسخ  یخواست برا یخوش دست بر ساعد بابا که م یبا رو مامان

گذاشت و خودش برخاست زدیدادن برخ . 

_ دم کاوه، ؼذات رو بخور یمن جواب م . 

بر زانو ستون کرد و از سِر سفره برخاست و جمعمان را  ستد

رفتنش خم کردم رِ یشده سر سمِت مس زیت یترک کرد. با گوش ها . 

مامان در پاسخ به  یزد که صدا یم میللبم پشِت دندان ها هنوز

برخاست ییرایتلفن، از سالن پذ . 

_ ؟یجان، لربونت برم ممنون، شما خوب ونیسالم کتا  

از دارا و خانواده اش نبود یرخاست، باز هم خبراز نهادم ب آه . 

زد میبا آرنج به بازو ایآر . 

 ؼزل ... ؼزل؟_

حوصله دهان جلو دادم و سمِت او خم زدم یب . 



 هان؟_

به بشمابم اشاره کرد نامحسوس . 

_ به من؟ ید یم ؟یخور یمرؼت رو نم  

کردم اخم . 

_ یترک یم ،یخودت اون همه دار ! 

شد زانیو لوچه اش آو لب . 

_ خواستم... از اونا ندارم یتو م یایاز اون مرغ گردال . 

بر لبم  یداخِل بشمابم زل زدم و لبخند یتکه راِن گرد و للنبه  به

 دهینشست، همزمان، ناخواسته باز هم توجهم به صحبِت مامان کش

 .شد

_ بگم یدونم آخه من چ یخودشون گفتن؟ ... نم ! 

گذاشتم و  ایِل بشماِب آررا در مرؼم فرو کردم و آن را داخ چنگال

ختمیرا به هم ر شیموها گریبا دسِت د . 

_ یبخور گردال ریبگ ! 

کرد زیمامان، گوشم را ت یمکالمه  انِ یاسِم خودم م دنِ یشن . 

_ ؼزل زوده یحرفا برا نیجان...ا یآخه کت . 



 ونیآن نفسم بند آمد، امکان داشت مادِر دارا از عمع کتا کی

رد؟یالزم، با مامان تماس بگ یها یهماهنگ یخواسته باشد که برا  

زد میباز هم به بازو ایآر . 

_ ؟ید یم تمینیزم بیس ! 

در  یساکت کردنش، دست یبرا د،یگو یم یبفهمم چ ما  یآن که دل یب

مامان دوختم یهوا دادم و باز گوشم را به حرؾ ها . 

_ میدر موردش صحبت کن یخواد حت یجان... والعا  دلم نم ینه کت ! 

کرد؟ با  یمتولؾ شده بود، مامان داشت مخالفت م میبرا زمان

آوردم.  یدر نم  شیمادر دارا؟ سر از حرؾ ها یخواستگار

تر آورده بود نییرا پا شیمخصوصا  حال که صدا  

_ به پاشا و تابان داره؟ ماشاهلل خوب و  یمسئله چه ربط نیآخه ا

ه، بگم ن دیکنن ... من االن بگم باشه بعدا  با یم یخوش دارن زندگ

بد تره یاون جور ... 

دمیرا در ادامه پچ پچ کرد که من والعا  نفهم یزیچ و . 

لاشمم را داخِل بشماب انداختم و برخاستم، بابا  دهیو هراس کالفه

زد میمتعجب به من چشم دوخت و صدا . 

 ؼزل؟ کجا؟_

حواس پاسخ دادم یب . 



_ شدم ریس . 

ست خودش د یو بشمابم را جلو دیزده دست به هم کوب جانیه ایآر

دیکش . 

_ ینیزم بیآخ جون س ! 

به او رفت یچشم ؼره ا بابا . 

_ نمیصبر کن بب ! 

من را مخاطب لرار داد و . 

_ دخترم یکه نخورد یچیه . 

دمینال مستؤصل . 

 !اشتها ندارم_

بکند که  حتمینگران دهان باز کرد که احتماال ، نص یبا صورت بابا

ما  ی! "، همه ؟یچداِد بلنِد مامان، که هوار زد: "  یناگهان صدا

 ینیزم بیمشؽوِل س ی، که دو لپ چارهیب یایرا از جا پراند و آر

 .خوردن بود را به سرفه انداخت

هم در  شیکه للبم از ترس، کنجِ لفسش پناه گرفته بود و صدا نیا با

 انِ یو م دمیبا سر به طرفش دو ا،یامد اما از هوِل خفه شدِن آر ینم

شده عارفه ؟ "  ی: " چ کیبابا هم با  . همزمان با من،دمیکتفش کوب

دیهال دو یاز جا برخاست و سو . 
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بابا به هال برسد، مامان با  ای د،یایبند ب ایآر یاز آنکه سرفه  لبل

ما  یبه خون نشسته، ممابِل هر سه  یصورِت برافروخته و چشمان

 ید و بس، از نگاهش خشمبه من بو رهی. نگاهش اما فمط خستادیا

کار  یجا کیبودم،  دهیرا ند رشیکه تا به حال نظ دیکش یشعله م

 نیساده، مامان تا ا یِ خواستگار کیبه خاطِر  د،یلنگ یبه شدت م

شد، نه ! پس چه؟ ینم نیو خشمگ یاندازه عصب ! 

_ میبا هم حرؾ بزن دیاتالت ... با یؼزل... برو تو ! 

بدهم. فمط  یکرد که پاسخ ینم یرایخشک شده بود و نفسم  دهانم

زده، مات به او مانده  خی یو دست و پا دهیمجسمه وار با رنگ پر

 .بودم

مامان گذاشت یبر بازو یجلو رفت و دست یگام بابا . 

_ ؟یختیلدر به هم ر نیگفت که ا یچ یشده؟ کت یعارفه ... چ  

کرد بر اعصابش مسلط شود یسع مامان . 

_ دم کاوه جان ...  یم حیرات توضنگفت،بعدا  ب یزی... چیزیچ

بده حشونیتوض دیهست که ؼزل با زایچ یسر هیفعال   . 



و به باد  ختیمانده، ر یهم که از دل و جرأتم بال یمثمال کی آن

 .رفت

از مامان بکشد یشتریکرد حرِؾ ب یسع بابا . 

_ شده؟ یآخه عارفه ... چ  

؛ در کرد ایبه آر ینامحسوس یآمد، اشاره  ییچشم و ابرو مامان

 .ادامه مچ من را در دست گرفت و رو به بابا گفت

_ دم یم حیبرات توض . 

به ناچار همراهش راه  د،یمن را پشِت سِر خودش کش با  یتمر و

 یخودش به مسلخ م یرا داشتم دارد با پا یا¬یافتادم، حِس لربان

 یرفت، دلم آشوب شده بود، مامان ب یرود، فکرم به هزار جا م

شد  یکه گرفته بود باعث م یا افهیل نیشد، ا ینم یعصبان یخود

 .اشهدم را بخوانم

کرد، اهسته پشت سرم  تیاتالم را هول داد، من را به داخل هدا در

 .وارد اتاق شد و در را بست

 یافتاده است؟ حت ینکردم دهان باز کنم و برسم چه اتفال جرأت

شوم رهینتوانستم سر بلند کنم و به چشمانش خ . 

رخ در رخ نه،یبه س نهیس ستاد،یمد و کامال  ممابلم الدم جلو آ دو . 

_ راسته ؼزل؟ ونتیعمه کتا یحرفا ! 



به شدت دردناک شده است، انگار  دنمیکردم نفس کش یم حس

کردم یداشتم سکته م . 

 !کـ ... کدوم حرؾ؟_

گره زد و ابرو گره کرد نهیبر س دست . 

_ نگت زنم پس چرا ر یحرؾ م یدارم در مورد چ یدون یاگه نم

ده؟یپر  

شناخت یبد بود که مامان من را مثِل کِؾ دستش م یلیخ ! 

حصار کردم میرا بر گونه ها دستانم . 

_ دهینپر ! 

تکان داد یو سر دیکش یهوف . 

_ اریرو ب لتیبرو موبا . 

که لبل از ناهار به دارا زده  یاس ام اس نیآخر د،یاز سرم پر برق

را هنوز فرصت بودم  دهیپرس بتشیؼ لیو از حال و احوال و دل

 .نشده بود پاک کنم

_ مامان؟ یخوا یم یچ یبـ... برا  

به صورتم انداخت، بالفاصله  كیدل یتنگ کرد و نگاه چشم

انگشتانش گرفت یانیدستانش را باال آورد و صورتم را م . 



_ کرده بودم ؼزل؟ آره؟ ... آره؟ تتیترب یجور نیمن ا ! 

بدنم هر  ی، دمابدنم رخنه کرده بود ی شهیدر تمام رگ و ر ترس

حلمومم  یوارینامهربان به در و د یآمد، بؽض یتر م نییلحظه پا

 ی. چند بار پلک زدم تا چشماِن مملو از اشکم، لدرتدیکش یچنگ م

کند دایپ دنید . 

 ... مامان ... به لرآن_

که  ییلرزان و گر گرفته اش را از صورت کند و با صدا یدستان

ا به آسمان نرود و سمؾ را کرد ت یحجمش را کنترل م یبه سخت

 .نشکافد گفت

_  یها؟ کجا دمیکه من نفهم یپات رو کج گذاشت یزهرمار ؼزل! ک

؟یش یم کیتو ج کیکم گذاشتم که با پسر مردم ج تتیترب  

 یکند برا یخالص شد به للبم که داشت جان م ریمامان ت حرؾ

بود،  دهیبدنم از کار افتاد، مامان فهم ی. زبانم الل شد و اجزادنیتپ

یوا ی! ایوا ! 

و گونه اش را چنگ زد دیبه صورِت خودش کوب محکم . 

_ به من بگه  دیبا ونیخاک بر سِر من، کتا یخاک بر سِر من ... ا

خاک به  یذاره... ا یگلم با پسِر مردم لرار م یدسته  یدختر

 .سرم



 دهیممدمه گرفت ، هراس یبلوزم را ب ی مهیدست  کیآمد و با  جلو

رو به اوجِ او گم شد یکه در صدا دمیخفه کش ینیه . 

_ زنگ زده  ونی... کتا یؼزل... آبرو برام نذاشت یریدرد بگ یا

خواد، مِن خر گفتم نه،  یگه مادر تابان ؼزل رو برا پسرش م یم

گه مادر تابان گفته  یگرده م یگفتم دخترم بچه س، عمه ت برم

ز هم ا یؼزل و دارا لول و لراراشون رو گذاشتن و شناخت کاف

خدا من رو  یمونه... ا یم شیرسم فاتیدارن فمط بحِث تشر

وجب  مین یذار یبکشه... خدا بکشتت ؼزل که لول و لرار برام م

 .بچه
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بودم، از ترس   ستادهیا یسنگ یمجسمه  کیبه مامان، مثِل  رهیخ

واِب لانع کننده ج کیکردِن  دایپ یزبانم بند آمده بود، مؽزم برا

 رونیب م؟یتوانستم بگو یگفتم؟ چه م یکرد، چه م یام نم یاری

مامان بود و من  دیپسر، خِط لرمِز عما کیرفتن و لرار گذاشتن با 

شود و چه  یدانستم او تا چه اندازه امکان دارد عصبان یوالعا  نم

 چی! امکان داشت من را بزند، گرچه هردیدر نظر بگ میبرا یهیتنب

فرق داشت،  هیبار حتما  لض نیکار را نکرده بود اما ا نیا ولت

 یم رونمیبدتر ... از خانه ب ایکرد  یهم در اتالم حبسم م دیشا

 !انداخت... ممکن بود از خانواده طردم کند؟



 یشهر زندگ یها ابانیخ انِ یم دیافکار، لرز به تن انداخت، با نیا

 یشدم دارا م ید مگر ابانی. اگر خدمیکش یم یکردم و گرسنگ یم

آمد امکان نداشت اجازه بدهد که  یحتما  م یآمد نجاتم بدهد؟ آر

 یآمد و من را با خود به خانه اش م یپناه بماند، م یپرنسسش ب

که همراه  نیو به خاطر ا دیفهم یمامان م ابرد، اما ... بعدش حتم

 یام م نهیس یو رو دیبر یدارا رفته ام، سرم را گوش تا گوش م

تگذاش . 

و فرار از  تیمولع نیاز ا زیگر یبرا یچه فکر کردم راه هر

زد و  ینفس داشت ؼر م کینکرد، او هم  دایپاسخ دادن به مامان پ

خواند یمن و خودش را م یآبرو ی هیمرث . 

 یممدار نامرد کیکه  ییاز آن راه ها د،یراه فمط به ذهنم رس کی

دیرس یبود اما ان لحظه تنها چاره ام به نظر م . 

 دیبستم، دهان کج و معوج کردم و خود را به ؼش زدم تا شا چشم

و دست از ؼر زدن  دیایبه رحم ب تمیهمه مظلوم نیمامان دلش از ا

 .به سرم بردارد

مامان آن لدر  ایکردم  ینمشم را خوب باز یادیدانم من ز ینم

حال  یآوردم، چون ب یدارم ادا در م دیبود که نفهم ریذهنش درگ

مامان به هوا  یوحشت زده  ػِ یانداختم، ج نیزم یروکه خود را 

 .رفت

_ خدا! ؼزل ای ! 



نمشه ام گرفت و حمه ام کار کرد، با چشماِن  نکهیدل خوش از ا من

 نمیماندم تا بب یدستاِن مامان بال یبسته همان طور وارفته بر رو

رسد یبه کجا م یباز نیآخِر ا . 

داد و آرام به  یان مکه من را تک یو داد کنان در حال ػیج مامان

کند، بابا را به کمک  اریزد تا مثال  من را هوش یصورتم م

 .خواست

و وحشت  مهیسراس یباز شدن در اتاق و پشت بند آن صدا یصدا

دیبابا به گوشم رس یزده  . 

_ ؼزل بیاماِم ؼر ایشده عارفه!...  ی... چ یچ ! 

 ییاز جا شیدست بابا را بر گونه ام حس کردم و صدا یگرما

تر از لبل به گوشم خورد کینزد یلیخ . 

_ دفه عارفه؟ هیشد  یچ  

و دردناک که هر لحظه امکان داشت  نیسنگ یبا بؽض مامان

دیمنفجر شود نال . 

_ یخاک به سرم شد ... وا یکاوه ... وا یوا  ... 

 یمامان از ترس نم چارهیب د،یخراش شیاز درد و رنِج صدا دلم

ز واکنشش به دروغ گفتنم توانست درست حرؾ بزند، اما ترس ا

 دیفهم ینجاتش بدهم، اگر م یاجازه نداد چشم باز کنم و از نگران



از  شیشد و جرمم ب یزده ام، گناهم دو برابر م یهوش یخودم را ب

  .لبل

 رونیانداخت، من را از بؽِل مامان ب میکتؾ و زانو ریدرست ز بابا

کردلدم تند  رونیبرخاست رو به ب انیگو یعل ایو  دیکش . 

 یبابا م یدستم را در دست گرفته بود هم پا شانیآشفته و پر مامان،

زد یم میو مدام صدا دیدو . 

شده؟" پشت سرمان  ی"چ دیپرس یدور تند مدام م یهم که رو ایآر

 .راه افتاد

 یاما از حِس گرما دم،ید ینم یزیسماجت چشم بسته بودم و چ با

به  دمیافتاد فهم یسرم م یکه رو یا یبر پوستم و روسر دیخورش

 یگذاشت و سرم را رو نیبعد بابا من را داخِل ماش م،یآمده ا اطیح

که از جلو نشستن ذوق  ایآر یمامان لرار داد، در را هم برا یپا

باز کرد و خود هم  دیکوب یمن دست به هم م الِ یخ یکرده بود و ب

 .پشِت فرمان نشست

 ،یدرمانگاه یال سوو احتما میزد رونیاز خانه ب دهینکش هیثان به

میراه افتاد یزیچ ،یمارستانیب . 

*** 

داد  یم شیکه خبر از بارِش اشک ها یلرزان یبا نفس ها مامان

گفت که درست  یم ییزهایلب چ ریکرد و ز یسرم را نوازش م



خواند که  یگوِش بابا م رِ یبا ذوق مدام داشت ز ای. آردمیشن ینم

ندیِر او بنشهنگام برگشتن هم اجازه بدهد جلو و کنا . 

تشر زد ایصبِر بابا تمام شد و به آر باالخره . 

_ ریزبون به دهن بگ هیدو دل  ! 

بالفاصله مامان را مخاطب لرار داد و . 

_ شد؟ یجور نیشد که ؼزل ا یچ یبگ یخوا ینم  

لرز لرزان در پاسخ گفت مامان : 

_  یشد،من ... من عصبان یدونم به خدا چ یدونم ... نم ینِـ ... نم

خدا مرگم  یدونم ... ترسوندمش، وا ی، تند حرؾ زدم ... نمشدم 

بچه م یبده ... خدا من رو بکشه ... وا . 

مردم  یرانندگ یبرا یبوق گذاشت و ؼر ؼر کوتاه یدست رو بابا

صحبت را سمِت مامان چرخاند یکرد و بعد رو . 

_ ها... اصال  چرا  یکن ینکن عارفه االن سکته م یجور نیا

 یدختر رو گرفت نیگفت که دست ا یچ ونیکت ؟یشد یعصبان

اتاق؟ یتو یبرد  
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ستادیام بود از حرکت باز ا یشانیمامان که در حال نوازِش پ دست . 

_ خواد زنگ بزنه لرار  یگفت مادر تابان م ی... کت یکت

پسرش بذاره یؼزل رو برا یخواستگار ! 

دیسپر رینفسگ یبعد از مکث بابا . 

_ داره  یظفل معصوم چه ربط نیزده به ا یحرف هیخب اون حاال 

 !آخه؟

کردم حرارِت دست مامان از انگشتانش، نرم نرمک کم و کم  حس

 .تر شد

_ گفت ... ؼزل و پسره لبال  حرفاشون رو زدن یم . 

شد و  یم یسکوِت بابا، مردم و زنده شدم، البد او هم عصبان با

 رونیب نیمن را از ماش ابانیوسط خزد و همان جا  یترمز م یرو

ؼش کنم و پس  یجد یبود جد کیرفت، نزد یانداخت و م یم

بابا و آنچه گفت، نجاتم داد یکه صدا افتمیب . 

_ اگرم  یبگه راسته؟ حت یهر چ یگفته باشه، مگه هر ک یخب کت

راهشه به نظر تو؟ نیدرصد راست باشه ... ا هی  

کرد و به لرز افتاد یمامان باالخره حرکت یخشک شده  دست . 

 ... کاوه ... من_

باال رفت یبابا، فمط کم یصدا . 



_ بذار  ،یخواد خودت و ؼزل رو سرزنش کن یعارفه االن نم

 یبه سرمون رفته، بعدش حرؾ م یچه گل مینیدکتر بب مشیببر

میزن ! 

خواست  یکه بابا، از او م ییساکت شد، مثل تمام ولت ها مامان

با هم  ایآرامش و بدون حضور من و آر ادامه ندهد تا بعدا  در

 .صحبت کنند
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فکر کنم، اگر به  شتریب یمامان و بابا به من اجازه داد کم سکوتِ 

من خودم را به ؼش زده  دیفهم یو دکتر م میدیرس یم مارستانیب

اتحه ف دیبا گریبار د نیشد؟! ا یگفت چه م یام و به مامان و بابا م

خواندم یخودم را م ی . 

از  شیکردم تا ب یم یفکر ستیبا یم مارستانیبه ب دنیاز رس لبل

افتمیبه دردسر ن نیا . 

 جهینت نیو سبک کردم و بعد به ا نیجوانب را با خودم سنگ یکم

 مارستانیبه ب دنیکار، به هوش آمدن، لبل از رس نیکه بهتر دمیرس

به بدنم  یفیامان، تکاِن خفدستاِن م رِ یخاطر هم ز نیاست، به هم

خفه و گنگ کردم یدادم و ناله ا . 



ام ¬سرم برداشت و بر گونه یهراسان دستش را از رو مامان

 .گذاشت

 ؼزل؟ ؼزل جان؟_

دیبابا به گوشم رس یبار صدا نیکردم، ا یهم ناله ا باز . 

_ شد؟ یعارفه؟ چ   

زد یبه او نداد، او فمط داشت من را صدا م یپاسخ مامان . 

_ باز کن چشمت رو مامان یدلم ... ؼزل زِ یل ... عزؼز . 

بعد، پلک  هیحرِؾ مامان، اما چند ثان نیبالفاصله بعد از ا نه

چشم باز کردم ،یبلندتر یلرزاندم و با ناله  . 

دستانش لاب کرد انِ یصورتم را م مامان . 

_ ؟یخدا رو شکر... ؼزل دخترم...ؼزل خوب یؼزل؟ وا  

دیچرخاند و پرس سر رو به عمب یلحظه ا بابا . 

_ شد؟ داریب  

بزرگ  یشد اما لبش با خنده ا ریسراز گریمامان باِر د یها اشک

کش آمد، بر تنم خم زد و صورتم را به باِد بوسه گرفت و در همان 

 .حال به بابا پاسخ داد

_ چشماش رو باز کرد داره،یآره ... آره خدا رو شکر... ب . 



دوخت و ادامه داد ابانی" گفت و باز چشم به خیشکر ی"اله بابا . 

_ چک کنن که خوِب خوب باشه مارستانیب مشیبر یحاال م . 

را از صورت من و  شیاشک ها یسیسر بلند کرد و خ مامان

 .خودش پاک کرد

_ مامان؟ یحرؾ بزن ؼزل... خوب  

دمیبه چشماِن سرخ و آشفته اش دوختم و بؽض کرده نال چشم . 

 ... ما...مان ... مامان من به خدا_

دیام را بوس یشانینداد ادامه بدهم، باز هم پ ازهاج . 

لربوِن شکِل ماهت بشم دخترم، ناراحت نباش... فکرش رو _

ستیمهم ن یچیه گهینکن... تو فمط حالت خوب باشه، د . 

شد، اگر  یلند آب م لویک لویبزرگ، ک یروزیپ نیدلم بابت ا در

نداشت، وجود  یمشکل گریشد، د یازدواجِ ما نم یمامان سِد راه

آمد یکنار م هیراحت تر از مامان، با لض یلیبابا خ . 

و پر از وحشِت صورتم را حفظ  دهیکردم بؽض و حالِت ترس یسع

او  یمن بسوزد، دلسوز یبرا دینرود که با ادشیکنم تا دِل مامان 

توانست راِه حِل تماِم مشکالت باشد یم . 

*** 



 دهیاز بازاِر آزاد خرمدرکش را  مارستانیدانم دکتِر اورژانِس ب ینم

و  نهیساعت معا میشانس آوردم که او بعد از ن یادیمن ز ایبود 

شوِک  کیبه مامان و بابا گفت که فشارم افتاده و  تم،یچکاِب وضع

را از سر گذرانده ام یعصب . 

 یبود که تا آن روز از زندگ یشانس نیبه جرأت بزرگ تر نیا

که هر گونه مخالفت و کرد  یآورده بودم، چون حال مامان فکر م

تواند حاِل من را بد کند یدعوا در مورد دارا م . 

و شوق،  یبه در اتاق خورد و باعث شد من که با خوشحال یا تمه

بزنم،  رجهیتختم ش یآوردم به سو یادا در م نهیخودم رو به آ یبرا

هنوز در  مارستان،یکردند بعد از برگشتن از ب یمامان و بابا فکر م

ت در تختم و دست و پنجه نرم کردن با ضعِؾ پس از حال استراح

 !شوک هستم

پتو فرو رفته بودم، مامان خود را به  رِ یز با  یکه باز شد تمر در

که باز هم  نیو در را پشِت سرش بست، از فکِر ا دیداخِل اتاق کش

سوأل و جواب کردن، لرز به جانم افتاد یآمده باشد برا . 

_ مامان؟ یداریؼزل؟ ب  

حال  یب یرا برا میکه تماِم سع ییو با صدا دمیپهلو چرخ به آرام

کردم گفتم ینشان دادنش خرج م . 

_ دارمیآره ... ب . 



که در دست داشت،  یبزرگ وانِ یبر لبش نشست، با ل یتلخ لبخندِ 

تخت نشست یجلو آمد و لبه  . 

_ یریرو بخور جون بگ نیپاشو گل دخترم، ا . 

داخِل  اتِ یمحتو دنِ یتم و با دو نشس دمیخود را در تخت باال کش آرام

چشمانم برق زد و دهانم آب افتاد، شربِت دلچسب و خوشمزه  وانیل

جا نخورده  چیرا ه رشیکرد و نظ یکه فمط مامان درست م یا

 .بودم

 وانیباشد لرار است حالم خوب نباشد، ل ادمیآن که  یلحظه ب کی

و باز هم در نگاه متعجِب ا دنِ یاما با د دم،یرا از دسِت مامان لاپ

فرو رفتم یحال یالِک ب . 

دیبه صورتم کش یلبخند دست با . 

_ یصورِت ماهت بشم دختر گلم ... خدا رو شکر که بهتر یفدا . 

و خنک  نیریش یاز شربت یانداختم و با لذت جرعه ا نییپا سر

دمینوش . 

باز کردِن سِر  یدانستم در تکاپو یسکوت کرده بود اما م مامان

دعوا آمده  یباز هم برا دیرس یه نظر نمصحبت است، گرچه ب

 .باشد

 ...ؼزل_



نگاه به چشمانش  دهیشروع شد! سر بلند کردم و مردد و هراس یوا

 .دوختم

 بله؟_

تخت جا به جا شد یرو یو کم دیکش كیعم ینفس . 

_ ؟یدارا، برادِر تابان رو دوست دار نیتو ا  
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 ی! انگار خودش جوابش را موسیه شدت مؤبود، ب وسیمؤ لحنش

گفتم  یگفتم؟ اگر م یم دیدانست و از دانستنش خرسند نبود. چه با

افتضاح بود یکند، " نه " هم که دروؼ یکه سرم را م یآر . 

شدم رهیخ وانمیصدا به ل یفرو بردم و ب بانیدر گر سر . 

دراز مدت، باالخره خودش به حرؾ  یبا مکث دیرا که د سکوتم

دآم . 

_ یپس دوستش دار !  

لب زمزمه کرد ریو ز دیآه کش و . 

_ ایخدا ! 

و بلند تر ادامه داد دیبه صورتش کش یدست . 



_ دوباره تماس  ونتمیعمه کتا م،یبا هم حرؾ زد یمن و بابات کل

یشدم ول یم یاون لدر عصبان دیدخترم... من نبا نیگرفت، بب ... 

و ادامه داد دیکش یآه . 

_ و دور و از چشم درست  یدزدک یاط هاجور ارتب نیؼزل ا یول

اما حرفم  ستین انوسیدونم االن عهد دل ی... دختر گلم، من مستین

خونواده ش  كیاز طر دیاگه اون پسر از تو خوشش اومده با نهیا

 یکار رو نداشت، تو که داشت نیکرد، حاال اون عمِل ا یالدام م

اول با  یگفت یم یحرؾ بزن هاشازت خواست با یدلم، ولت زیعز

 .خونواده م حرؾ بزن

 یمن حرؾ م یو دهانم جمع شد، مثال  اگر دارا اول با خانواده  لب

کردند؟ یزد آن ها لبول م  

 ... آخه ... مامان_

مامان بود، کمرنگ شد یکه بر لب ها یلبخند . 

_ نظر خانواده با هم صحبت  ریاگه ز یکن یدخترم؟ فکر م یآخه چ

داشت؟ یمشکل نیکرد یم  

افتاد، حاال که  ینم یاتفال نیه نداشت اما عمال  هرگز چنک یمشکل

من خود را به ؼش و ضعؾ زده بودم و مامان مولتا  روشن فکر 

گفت اتفاق  یکه م نیزد اما اگر هم یحرؾ ها م نیشده بود از ا

کرد یافتاد باز هم مخالفت م یم . 



 جلو آمد و دست دم،یچرخاندم و زانو به بؽل کش واریاز سمِت د رو

 .بر شانه ام گذاشت

_ آخه  ست؟یحرفام درست ن یکن یؼزل؟ فکر م یبا مامان لهر

 ،یواشکیمدت کوتاه با چهار کلمه صحبِت  نیا یدختر گلم ... تو

که  یپسر به دست آورده باش نیاز ا یتون یم یتو چه شناخت

برِگ گل  یسالته، ما تو رو تو جدهیتو همش ه ؟یدوستش دار

 یکن یفکر نم ،ییما یه خانوِم خونواده تو شاهزاد م،یبزرگ کرد

پسر به تو ابراز عالله کرد، ما رو در  نیاگه همون اول که ا

بهتر  میسر و سامون بد هیلض نیتا خودمون به ا یذاشت یم انیجر

 بود؟

من بود،  یمنظور محو کردِن دارا از زندگ ما  یو سامان دادن دل سر

نداشت،  یلبت خوشدانستم. اما بحث کردن با مامان عا یخوب م

" دی:" ببخش کیدر خودم جمع شدم و به  شتریفمط ب نیهم یبرا

 .کوتاه اکتفا کردم

و از جا برخاست دیباز هم آه کش مامان . 

_ و  تینبودم اما با اصراِر عمه کت یبه هر حال ... من راض

باباش با  رن،یتابان تماس بگ یخونواده  میبابات، اجازه داد یحرفا

... یخواستگار انیآخر هفته ب یلرار گذاشتن برابابات حرؾ زد، 

با هم  شتریفردا حالت بهتر شد ب ستم،ین یؼزل ... من راض یول



 هیاونم به خاطِر  یکن یت باز ندهیآخوام با  ینم م،یزن یحرؾ م

ستیعالله که اصال  هم عالالنه ن . 
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*** 

 :کارن

برداشتم و به سر و صورِت  یصندل یدسته  یرا از رو حوله

 یزدن داشت از رو برهیرا که با و لمیو موبا دمیام کش¬عرق کرده

ناِم مادِر روشنک، به  دنِ یو با د دمیافتاد، در هوا لاپ یم زیم

 .سرعت جواب دادم

_ یالو؟ سالم خانوم ناصر ! 

عادت، او را " استاد" صدا  یها تالش کرده بودم تا از رو مدت

پاسخ داد ریخسته و دلگ ییصدا نزنم. با : 

_ کالس یبود ومدهیامروز ن ؟یسالم پسرم، خوب . 

تکان دادم یو سر دمیکش یآه . 

_ امینتونستم ب د،یبله ... ببخش . 

دیپرس آرام . 



_ اومده؟ شیپ یمشکل  

 یزیروزها تنها چ نیصدا بر لبم نشست، مشکل؟! ا یب یپوزخند

، انگار که برگشته شد مشکل بود یم افتیام  یکه فراوان در زندگ

را گرفت  یزِن فرنگ کیکه بابا دسِت  یبودم به همان دوران نحس

رها کرد و رفت چاره،یب مارِ یو ما را با مادِر ب . 

صاؾ کردم یمصلحت یبه سرفه ا صدا . 

_ دیکم کار داشتم، ببخش هیفمط  ،ینه ... چه مشکل . 

میگو یبود که آن چنان هم راست نم دهیفهم دیکرد، شا یمکث . 

_ در مورد خودت و رروشنک باهات حرؾ  دی... با نیکارن ... بب

 .بزنم

و  نیزم انِ یرفت پرده را از پنجره کنار بزند، م یکه داشت م دستم

بست خیآسمان  . 

_ شده؟ یزیچرا؟ چ  

_ نشده یزیبگم واال، دروؼه اگه بگم چ یکه ... چ یزیچ . 

 انِ یا منداشت، پرده ر یاصال  حاِل خوب شیلرزِش صدا خت،یر دلم

 .انگشتانم مچاله کردم

_ شده؟ یچ  



پاسخ داد یآرام تر یفرکانِس صدا با . 

_ بودن  دهیبود، دوستاش ازش پرس یعصبان یلیفرامرز خ روزید

اومد  یناراحت و عصب نمیباالخره عمِد دخترت مشخص نشد؟ ا

راه انداخت دادیداد و ب یخونه و کل . 

 تشیو مهربان! عصبان آرام شهیهم ِس ینامه نو لمیف ،یریلد فرامرزِ 

دادم در مورِد عمب افتادِن  یاما حك م د،یگنج یدر فکرم هم نم

و گردنم را بشکند دیایب تیعمِد ما از عصبان خِ یتار . 

دادم هیتک شهیو سر به ش دمیکش آه . 

_ من دارم همه  دیکنم، اما باور کن یحك دارن ... من کامال  درک م

کنم یتالشم رو م ی . 

اش پاسخ داد یشگیهم یربانهمان لحِن مه با . 

_  نیدونم ا یخودم دوست دارم، م یِ کارن من تو رو مثِل بچه 

 ستیکه فرامرز به خواسِت روشنک گذاشته چندان ساده ن یشرط

رو به   تونیممکنه فرامرز نامزد ینکن یفکر هیزود  یلیاما اگه خ

 .هم بزنه

را آهسته زده ام  خیکنم، مشِت  یشدم دارم پرده را از جا م متوجه

آفتاب گرفته و داغ لرار  ی شهیش یباز کردم و کؾ دستم را رو

 .دادم



که  یپدِر روشنک شرط کرده بود تا زمان ،یخواستگار روزِ 

واحد آپارتمان مجزا و آبرومند بخرم، فکِر عمد و  کینتوانستم 

من که  یآمد اما نه برا یبه نظر م ینباشم. شرط ساده ا یعروس

دسِت چندم داشتم ی هیاز کار در نشر یریحموِق بخور و نم . 

خود را خرجِ  ییدارا یهمه  بایبا روشنک تمر ییلبل از آشنا من

آن چه داشتم  یکرده بودم و ته مانده  كیو شوهر دادِن شما لیتحص

 كیبود که شما یدر همان آپارتمان یجمع و جور یمتر 55هم واحِد 

در آن ساکن بودند دیو فر . 

هم  نیهم یکند برا یزندگ كیبه شما کیدخواست نز ینم روشنک

بتوانم با پولش و  دیفروش گذاشته بودم تا شا یواحدم را برا

کنم، اما از  دایپ یزندگ یرا برا یگرید یچندرؼاز پس اندازم، جا

افتضاح بود یادیو فروِش خانه ز دیشانِس بد، انگار بازاِر خر . 

وشنک گفتمرا جمع و جور کردم و در پاسخ به مادِر ر افکارم . 

_ کنم  یدم سع یمن لول م ،یخانوم ناصر دییفرما یشما درست م

رو جور کنم طمیهر طور شده شرا . 

داد رونیب كیعم ینفس . 

_ و تند  یدیممنون پسرم، گفتم بهت اطالع بدم که اگه فرامز رو د

نمتیب یفردا سِر کالس م ،ینش ریبرخورد کرد دلگ . 



دادم  لشیو پا شکسته تحو دست یِ خداحافظ کیاو تشکر کردم ،  از

بود، باز کردِن  دهیبدنم ته کش یانداختم. انرژ زیم یرا رو یو گوش

و  دنیتوانم نبود. مشکِل خانه خر یهمه گره کور در حد نیا

 یسو، دردسرها و تنش ها کیکش آمده ام با روشنک از  ینامزد

گرید یاز سو كیشما   

که چشمانم را  یحالکردم و در  یپر و خال ژنیاز اکس هیبار ر چند

از پنجره فاصله گرفتم. تماِم شِب گذشته، خواب به  دمیمال یم

 دهیمشت کوب چارهیب ی سهیمانده و به ک داریبود، ب امدهیچشمانم ن

را از سرم  دیو فر كیشما یِ در پ یپ یداد و دعواها یبودم تا صدا

 نِ یجن یاما دلم برا آمدند¬یکنم ، از پِس هم خوب برم رونیب

دو  نیا یها¬یخودخواه انِ یکه م سوخت¬یها م¬آن ی¬رهچایب

 ینم چکسیانگار ه گرفت،¬یو جان م کرد¬یرشد م وانهید

 نهیکه سنگ پدر شدنش را به س دیفر یخواست به او فکر کند، حت

کرد یمحکوم م یعاطفگ یرا به ب كیو شما دیکوب¬یم . 
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گذشت، هر روزش جهنم  یم كیشما یِ دارکه از بار یسه ماه نیا

 ینم كیکردم که اگر همان اول ممابِل شما یفکر م یبود،گاه

کردم، بهتر  ینم یزنده نگه داشتِن بچه اش پافشار یو برا ستادمیا

داشت،  یشتریآرامِش ب مرد،¬یاگر آن طفِل معصوم م دیبود، شا



بچه اش را  دینداشت، حاال که فر دوجو یراِه بازگشت گریاما حاال د

شد  یکنار آمده بود، البته نم طیبا شرا یهم کم كیخواست و شما یم

اسمش را کنار آمدن گذاشت، چون با وجود جلسات متعدد مشاوره 

آمد او  یم انیدکتر، هر بار که اسم مسابمه به م یو کمک ها

شد و  یساکت م دیکرد و فمط با داد و هواِر فر یمعرکه به پا م

 ما  یشد گفت که دل یخاطر هم نم نیگرفت. به هم یزبان به دهان م

 .کنار آمده است

 طِ یحوصله خود را داخِل حمام انداختم، شرا یاز تن کندم و ب لباس

کله  كیو شما دیبزنم، فر یتوانستم حرف یبود و من هم نم یافتضاح

بودند که با چهار کلمه از جانِب من سر و سامان  یشك تر از آن

من خود تا خرخره  ن،یحل بشود، عالوه بر ا و مشکالتشان رندیبگ

سرنجامم بودم یب یؼرق مشکالِت نامزد . 
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_  ی... بزن م ؟یبزن ... بزنش کارن! بزن کارن! مگه نون نخورد

 !گم

ام نشست، نفس من را بند  نهیس انِ یکه درست م اریمحکِم سام مشتِ 

ه هوا بردآورد و داِد سهراب را ب . 

 !حواست کجاست پسر؟_



را باز کرد و کتِؾ من را  شیزده و هراسان، مشت ها ارهولیسام

خوردم گرفت یکه تلو تلو م . 

_ ؟یشد کارن، چرا دفاع نکرد یچ ! 

انداختم و دستش را پس زدم نییپا سر . 

_ نیاومدم تمر یم دیامروز اصال  نبا ال،یخ یب . 

گره زد نهیو دست بر س دیاخم در هم کش سهراب . 

_  یآخر ماه م ا،یستیمدته اصال  تو باغ ن هیکارن،  یگ یم یچ

مسابمات؟ یبرا یبر ینجوریهم یخوا  

 رونیب نگیکنار زدم و از ر یشانیو از پ دمیکش میبه موها یدست

 .آمدم

_ کنم یم شیکار هی . 

رختکن  یزد به سو یم میتوجه به سهراب که باز هم صدا یب و

 یکه مطمئن م یبشو نبود الالل نه تا ولتراه افتادم. حال من خوب 

شدم روشنک را از دست نخواهم داد، دلبرِک حسود اما به شدت 

در مورد خواهِر کله شمم و  یفکر کیام!  بعدش  یدوست داشتن

کردم یاش م یاوضاعِ متزلزِل زندگ . 

وسِط  مکتِ ین یحوصله رو یکمد برداشتم و ب یرا از داخل ساکم

ساک را باز نکرده بودم که سر و کله  پیز رختکن انداختم، هنوز



؛  مکتین یبزند جلو آمد و رو یآن که حرف یشد، ب دایپ اریسام ی

به ساِک من، ولو شد هیتک . 

_ نشد؟ تیزی! چ؟یخوب  

حوصله تکان دادم یب یو سر دمیام کش نهیبه جناِق س یدست . 

_ خود به خودت  یشه، ب ینم میزیکوچولو چ یمشتا نیمن با ا

خوام لباسام رو بردارم ینده، جمع کن خودت رو م یدواریام . 

ساک برنداشت یخودش را جابجا کرد اما وزنش را از رو یکم . 

_  نیاما اگه ا ،ییآِس ما یچته؟ تو برگ یبگ یخوا یکارن دادا، نم

 یبه مسابمه... سهراب بدجور یزن یگند م یادامه بد یجور

هیشاک ! 

رش نشستمشدم و خم زده کنا میلباس ها الِ یخ یب . 

_  یرو یچی،هیگره خورده به هم سام میکار و باِر زندگ یهمه 

ستیروال ن ! 

باز شد و دست بر شانه ام گذاشت ششین . 

_  یزادایروال بوده؟ کدوم کاِر تو مثِل آدم یمگه از اول رو

به چشم و چاِل  یزن یبلدوزر مشت  م نِ یع نجایا یایم ست؟¬گهید

سرکار  ،یریگ یو بلبل عکس مدانشگاه از گل  یر یو اون، م نیا

گهید یچیهم که ه  ...  



را در چنگ فشردم میدو دست گرفتم و موها انِ یرا م سرم . 

_ روشنک کفرش در اومده از بس  یبابا ،یگم سام یم یدارم جد

عمدمون رو عمب انداختم خیکه تار . 

دیدر هم کش اخم . 

_ خونه  هیشه به  یم یخودشونه، حاال چ ریبابا خوب تمص یا

خودت چشه؟ یشن، اصال  مگه االن خونه  یراض یاره ااج ! 

تند و  یتنمس كیدستانم گرفتم و با چند نفِس عم انِ یرا م صورتم

 .کالفه ام را کنترل کردم

_ مشکِل  خته،یبه هم ر میزندگ یتو زیگم همه چ یم نیهم یبرا

 ییتونم جا ینم گهی! ممهیبا شما ست،یمن ن یروشنک با خونه 

باشه؛ از شانِس بدمم از  كیشما یبه خونه  کیزدکنم که ن یزندگ

فروش ، بازاِر خونه راکد شده، منم  یخونه م رو گذاشتم برا یولت

 کیشه نزد یلانع م روشنکوسط موندم، نه  نیا یطور نیهم

کنه،  یرفتارش رو با اون درست م كیکنه نه شما یزندگ كیشما

شکل دارنلدر با هم م نیدو نفر چرا ا نیفهمم ا یوالعا  نم ! 

باال داد شانه . 

_ حاال؟ یخونه رهن کن هیشه  ی! ... نمگهیدخترن د  

از لبل پاسخ دادم دتریناام . 



_ شوهرش  یخوام دخترم خونه  یگفت م یباباش روز خواستگار

خونه ش رو بزنه  لیبار وسا هی یکه سال نیآرامش داشته باشه نه ا

، همه جوره خونه به اون خونه بره، حك دارن نیبؽل و از ا ریز

گذاشتن، دوست ندارن بعد از  هیروشنک و داداشش تا االن ما یبرا

با من راه اومدن،  یاالنشم کل نیبکشن، تا هم یازدواجشون سخت

ده؟ یبه من زن م یوگرنه ک  

چرخاند و چپ چپ نگاهم کرد میبه سو سر . 

_ دم؟ ای یخودت رو دادا؟ مگه تو چته؟ شاخ دار یدست کم گرفت  

بر لبم نشست یکوچک یبه ذمش، خنده  هیمدحِ شب از . 

_ ازم؟ یکرد ؾیاالن دلت خوشه تعر  

در هوا تکان داد یدست . 

_ لد و لواره س  ،یکم ندار یزیکه چ نهیمنظورم ا ،یحاال هر چ

 هیشب ،یبه لوِل کام ،یسادیلد وا میصِؾ تمس یدوبار تو یکه انگار

معلك  بتیج فمط شپش تو ،یهم که هست ایتالیدهه هشتاِد ا یجنتلمنا

شه یمشکل حساب نم نیزنه که اونم همچ یم ! 

از ته دل بود یخنده  کیآن چه بر لب داشتم  گرید حاال . 

_ گه؟ یچرت و پرتا در موردم م نیاز ا یکام یجد ! 

دیداد و ابرو در هم کش نیچ ینیب . 



اون  یلدر از صبح تا شب سرش تو نیا وونهید یآره پسره  _

با  نهیب یرو م یکه هر ک کشهیالسک یلمایف یمسخره  ونیکلکس

خدا  یکنه. ول یشون م سهیعهِد بوق مما دِ یو سف اهیس یگرایباز

مردک از  یدیرو شن یکی نیهمه حرؾ زدم تو فمط هم نیا یلیوک

؟یخود راض  

و از جا برخاستم دمیدست با زانو کوب دو . 

_  یمشکِل چندان یپول یاز نظر تو ب دیشا دم،ینه همه ش رو شن

رو  تیزندگ یو بخوا یدر شرؾ زن گرفتن باش یاما ولتنباشه، 

خوره که  یسرت م یتو نیهمچ تشیاهم یسر و سامون بد

رونیزنه ب یچشمات م . 

گرفت یحك به جانب ی افهیجمع کرد و ل مکتین یرا رو شیپاها . 
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_ کندن داداِش من! خواهرت رو با هزار جون  گهیخودته د ریتمص

 ،یدیکش ینفِس راحت م هی یبخت، تازه داشت یخونه  یفرستاد

 یرو م تیزندگ یداشت ،یدانشگاه که واسه خودت حال کن یرفت

وسط؟ نیبود ا یزن گرفتنت چ نیا گهید ،یکرد  

 ختم،یر یم رونیب شرتم،یت یِ که دل و جگِر ساکم را در پ یحال در

هوا پاسخ دادم یب : 



_ گهیدِل د ! 

جنباند یسر . 

_ ره  یدلش م یگذاشتن، هر ک یچ یرو برا یدل باشه، پس دوست

بره دیکه سرش نبا ! 

دمیکردم و به تن کش دایرا پ شرتمیت باالخره . 

_ ستمیمدل رابطه ها ن نیمن آدم ا . 

جمع کرد دهان . 

_  یمردا هیشب تتیتو از همون دوران طفول یگ یآره، آره راست م

ه فکِر کانوِن گرِم خونه نمونه که ب یپدرا نیمثِل ا ،یخونواده بود

رسه به تو یآدم م نیاسکار گاگول تر نیآفر نیشون هستن، آفر ! 

شد که به چرت و پرت گفتن  یتکان دادم، سال ها م یسر الیخ یب

عادت داشتم اریسام یها . 

برخاست مکتین یرو از . 

_ ه؟یدفتر نشر ؟یر یحاال کجا م  

جمع و جور کردِن ساکم شدم مشؽولِ  . 



_  یزنم و برا یسر م گهیش چند تا مشاور امالِک دآره اما لبل

 رونیفالکت ب نیسپارم بلکه فروش بره و از ا یفروش خونه م

امیب . 

 !پس مشکلت پوله؟_

گره کرده  نهیدست به س م،یسهراب، هر دو سر بلند کرد یصدا با

داده بود هیو به چهار چوِب دِر رخت کن تک . 

تکرار کرد باز . 

_ لدر حال و روزت آشفته س؟ نیا که یدار اجیبه پول احت  

بود اما دوسِت من  ایدن یِ مرب نیانداختم، سهراب بهتر نییپا سر

باز کنم شیدلم را برا یشد که بخواهم سفره  یحساب نم . 

از جانِب من بماند گفت یآن که منتظِر پاسخ یب . 

_ خرم،  یآخر ماه رو ببر، من خونه ت رو م یسه تا مسابمه 

خوبه؟ ،یاریدم تا کم و کسر ن یبهت ماضافه  ونمیلیم ستیب  

دیمن پرس یزده و مات، به جا ارتعجبیسام . 

_ ؟یجد ! 

به ؼبؽب انداخت یاز در گرفت و باد هیتک سهراب . 

_ دارم؟ یمگه من با شما دو تا شوخ ! 



او  یدانستم مسابماِت آخر ماه برا یشدم، م رهیمجسمه به او خ مثلِ 

اندازه نیکردم تا ا ینمدارد اما فکرش را هم  یا ژهیو تِ یاهم ! 

من دراز کرد یدست مشت کرد و مشتش را به سو سهراب . 

_ ؟یبر یم ؟یگ یم یچ  

دمیدادم و مشت به مشتش کوب رونیب كیعم ینفس . 

_ برم یم ! 
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*** 

سهراب جاِن  یاما دلخوش، پله ها را باال رفتم، حرؾ ها خسته

برد در آن سه  یفکرم رو یبود، حاال تمامبه من داده  یتازه ا

 یکردم، برا یم نیتمر یشتریب یمسابمه متمرکز شده بود، با انرژ

کردم، اعصابم آرام شده بود یکار و دانشگاه حوصله خرج م . 

آن ها رفتم با  یبه خانه  یخانم ناصر یبه دعوت یهفته، ولت آخر

تا سه ماه  اتیپدر روشنک حرؾ زدم و به او لول دادم که که نها

آوردم،  یرا فراهم م یخرم و هم ممدمات عروس یهم خانه م گرید

مسابمات  انِ یکه اگر م دمیخودم خر یبرا یشتریعمدا  مدت زمان ب

افتاد، بدلول نشوم یا فهو فروِش خانه ول دیخر ای . 



مسابمات را  نیحضور در ا یبرِد خودم مطمئن بودم تجربه  از

من  ؾیحر چکدامشانیم را آماده کنم، هدانستم اگر خود یداشتم و م

 نیجز برد نداشتم، تماِم سرنوشتم در ا ینخواهند شد، به عالوه راه

شد و بس یسه مسابمه خالصه م ! 

راه پله  چِ یپ نیافکار، هنوز آخر نیهم انِ یحاِل دست و پا زدن م در

 كیباز شد و شما دیو فر كیبودم که دِر واحِد شما دهیچیرا به باال نپ

دیدر سرک کش یصورِت خندان، از البا  . 

_ کارن؟ یاومد  

دمیسرک کش نییبه نرده لفل کردم و به پا دست . 

_ دمیاالن رس نیسالم، آره هم . 

یشاد و لو یانرژ کیصورتش پر بود از  یاجزا تمامِ  . 

_ نجایا ایشام ب یبرو لباِسات رو عوض کن برا . 

 كیو شما دیرخورد، تحمِل ف یکه داشت جانم را م یآن حِد خستگ با

جا با هم نداشتم کیرا به صورت  . 

_ گهیولت د هیباشه  ك،یخسته م شما یلیخ . 

داد لمیتحو یساختگ یاخم . 

_  میخوا یسه نفره م یجشِن کوچولو هیناز نکن کارن، امشب 

گهیضدحال نزن د م،یریبگ . 



داشته باشد یآن روز مناسبت خاص امدین ادمیچه فکر کردم  هر . 

_ ه؟یجشن چرا؟ خبر ! 

زد یموذ یباال داد و لبخند ابرو . 

_ گم یخبرشم بهت م ،یشما افتخار بده مجلس ما رو منور کن . 

برد اما نتوانستم در  یداشت خوابم م ستادهیکه همان طور ا نیا با

ستمیام با یبرابِر کنجکاو . 

_ گردم یبر م گهید مهیخب باشه، تا ده دل یلیخ . 

دیو خند دیزده دست به هم کوب ذوق . 

_ ون! دمت گرم داداشآخ ج . 

و پله ها را سالنه سالنه باال رفتم دمیکودکانه اش خند یِ سرخوش به . 

 كیشما یکردم و به خانه  یرا عوض م میزودتر لباس ها دیبا

دارد یممدمه، چه مناسبت یجشِن ب نیا نمیتا بب گشتمیبرم . 

 لم،یزنِگ موبا یدر واحدم را باز نکرده بودم که صدا هنوز

ه  هیهمسا یِ شگیرا شکست، از ترِس اعتراضاِت هم سکوِت راهرو

 رونیب بیرا از ج لمینسبت به سر و صدا در راهرو، دستپاچه موبا

را خوانده و نخوانده، پاسخ دادم، آن چه  رندهیو ناِم تماس گ دمیکش

به نام روشنک بود هیشب یزیچ دمید شگرینما یصفحه  یرو . 



 الو... بله؟_

کرد لیتبد نیمیسم را به خط، حد یآن سو فشیظر یصدا . 

_ ؟یدیدو یم یکارن؟ داشت  

لرار دادم و چراغ  یجاکفش یرا پشِت سرم بستم، ساکم را رو در

 .را روشن کردم

_ که اسمت رو بخونم  نیبدون ا دیببخش با ،یآره تمر ؟ییروشنک تو

 .جواب دادم

رفتم، گوشم را به لحِن  یاتاِق کوچکم م یکه به سو یحال در

پردماو س نِ یآهنگ . 

_ ؟یمگه هنوز باشگاه ؟یدیدو یکجا م  

دمیخند . 

_  دمیاالنم رس ه،یظهر باشگاه بودم، بعدم رفتم دفتر نشر زمینه عز

 .خونه

ختیدر کالمش ر یطنتیش انهیموذ . 

_  یم یصحبت طوالن هیدلم  ،یدون یاالن... م یکاریهوم ... پس ب

دیشه گفت و شن یکه تا خود صبح م ییخواد، از اون صحبتا .  



بست و پلکم فرو افتاد، عجب  خیچهارچوب در اتاق، لدمم  انِ یم

افتاده بود یصحبِت طوالن ادِ ی یشب ! 

_ نیروشنک ... بب  ... 

 میتا آخِر حرؾ ها دهیاو نا شن ایبود  دینا ام یادیدانم لحنم ز ینم

 :رفت، چون گفت

_ خونه ت؟ انیلراره ب نایا كیشما ای یخسته ا ه؟یچ  

خواست دروغ  یتازه کردم، دلم نم یو نفس دمیکش یشانیبه پ یدست

بدهم لشیتحو . 

_ شام دعوتم کرد  یبرا كیاومدم خونه، شما یداشتم م یخب ... ولت

نییپا . 

لب زمزمه کرد و  ریزدم " را ز یحدس م دیبه " با هیشب یزیچ

 :بعد بلندتر ادامه داد

_ شم یمزاحمت نم ن،یخب باشه، خوش باش یلیخ ! 

رمیبه سرم بگ یچه گل دیبا مایدل طیشرا نیادانستم در  یکه نم یوا . 

_ زمیروشنک عز  ... 

 یممدمه و ناگهان ی" خداحافظ کارن "، ب کیبا  دیصحبتم پر انِ یم

گذاشت یباز بال مهیمن را ن یبه تماس خاتمه داد و دهان . 



دمیکوب یشانیپ به . 

_ شانس نیگند بزنن به ا یا ! 

بم مسلط شوم، بعد کردم به خودم و اعصا یسع كیعم یچند نفس با

بماند اما با  یروشنک را گرفتم تا اجازه ندهم ناراحت بال یشماره 

باشد" ، مواجه شدم ی" دستگاِه مشترِک مورد نظر خاموش م . 

تخت انداختم، لباس از تن کندم و  یرا رو لمیو موبا دمیکش یهوف

ام فرو بردم تا  یلباس راحت، سر در کمِد پارچه ا کی یِ کالفه پ

دیایکردنم در ن ریبابت د كیشما یصدا حدالل ! 
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والعا  روزم کامل  گریزد د یبه سرش م یاو هم هوِس بد للم اگر

 رونیرا برداشتم، از خانه ب دمیکل دم،یشد، با عجله لباس پوش یم

دمیدو نییزدم و پله ها را پا . 

لبل از آن که دستم به بود  دهیرا شن میپا یکه انگار صدا كیشما

باز کرد میگشاده برا یزنگ برس، در را با رو . 

_ یدوباره سالم، خسته نباش . 

زدم شیبه رو یلبخند . 

 .ممنون_



کش آمده  یچهار چوِب در کنار رفت و با همان لب ها یانیم از

 .گفت

_ زد خیتو که ؼذا  ایبدو ب . 

داده بود و مبل لم  یکه رو دیاز پا کندم و وارد خانه شدم، فر کفش

برخاست، به طرفم آمد و دستش  دنمیکرد با د یتماشا م ونیزیتلو

دراز کرد میرا به سو . 

 احواِل داداشمون؟_

مشکِل آن ها نبود، دستش را  نیکه چنان رو به راه نبود اما ا احوالم

 .گرم فشردم

_ ن؟یبه منم بگ نیخوا ی... نم نیخوبم، اما انگار شما دو نفر بهتر  

 تیشام هدا زِ یم یا در دست نگه داشت و من را سودستم ر دیفر

 .کرد

_ گه، عجله نکن یم یچ یپَز چ كیشما یِ لرمه سبز نیبب نیبش ایب ! 

 یهر دو یپر از خنده  یبه صورت ها یو مشکوک نگاه مردد

 ینشستم، در آن اعماِق للبم، ترس یصندل یآنها انداختم و آرام رو

آن  یِ همه خوشحال نیرا به ادانستم چ یدوانده بود، نم شهیگزنده ر

 دیچرخ یآزار دهنده مدام در سرم م ینداشتم، فکر یدو حِس خوب

باشد داشتهن یدرست لِ یدل ،یشاد نیکه ا ! 



نشستند و  یم ینبود، هربار دو نفر دیبع زیچ چیه دیو فر كیشما از

زدند یگفتند، لالبا  گند م یم یمیتصم . 

بشمابم را با  كید، شمانشستن زیم یمن، آن سو یهم، روبرو کنارِ 

و  یاما کنجکاو خت،یخورشت ر میبرا دیبرنج پر کرد و فر

را بسته بود میاضطراب، راِه گلو . 

کردم  یسع یلیبا ؼذا شدم، خ یرا برداشتم و مشؽوِل باز لاشمم

نتوانستم  یؼذا دهانم راببندم اما حت انِ یخودم را کنترل کنم و تا پا

بشماب گذاشتم و به  یو سولاشك هم بخورم. دستانم را د کی

شدم رهیکه دهانش پر از ؼذا بود خ كیصورِت شما . 

_  نیکه ندونم مناسبِت ا یبخورم، الالل تا ولت یزیتونم چ یمن نم

هیچ یکه گفت یجشن ! 

انداخت دیبه فر یو نگاه دیتند تند لممه اش را جو كیشما . 

_ د؟یمن بگم فر  

زد یلبخنِد بزرگ دیفر . 

_ زمیبگو عز . 

من چرخاند یو رو به سو دیگز یبل كیشما . 

_ ونانی میر یم میما... ما دار ! 



حرفش  نیآن لدر ا ن،یبودم به جز ا یزیهر چ دنیشن منتظرِ 

و دور از ذهن بود که مؽزم نتوانست با آن چه که  رمنتظرهیؼ

دیایاست، کنار ب دهیشن . 

 !هان؟_

دیذوق زده دستانش را به هم کوب كیشما . 

_ ونانیکارن،  ونانی میر یم ! 

که  یزینه؟!  تنها چ گریگفت د یرا م ی! همان کشور خارجونان؟ی

رفتِن بابا بود یشد، لحظه  یم یدر ذهنم تداع ونانیاسِم  دنیبا شن ! 

خارج از کشور  یها مسابمه ا یزود نیبه ا دیآمد فر ینم ادمی

 ونانی نیپس ا ن،یهم که باردار بود و خانه نش كیداشته باشد، شما

 یدست و پا شکسته م یِ اوضاعِ مال نیشد؟ با ا شیادیاز کجا پ

 خواستند به مسافرِت خارج از کشور بروند؟

خم زدم زیم یرو یبه هم گره خورد، کم میابروها . 

_ کار؟یچ دیبر نیخوا یم ونانی ! 

دمیپرس دیبا ترد د،یرو به فر و : 

_ ؟یاردو دار  

دیبلند خند یبا صدا دیفر . 



_ یزندگ یجا برا¬اون میریمبرادِر من،  هینه بابا اردو چ ! 

 میبرا شیبه او ماندم تا حرؾ ها رهیلحظه مات و مبهوت، خ کی

گرفه بودند سکته ام بدهند میتصم یانگار دو نفر افتد،یجا ب . 

_ ؟یچ ! 

وخندان گفت ختیاز نوشابه اش را به دهان ر یجرعه ا دیفر . 

_  یزندگ ونانی میریم میدار كیگم من و شما یچرا؟ م یستیتو باغ ن

اسمش مهاجرته م،یکن ! 

 ایدو  نیبلند بخندم، ا ی! حاال نوبِت من بود که با صدامهاجرت

کردند یفرض م وانهیمن را د ایشده بودند  وانهید . 

_  میامشب تصم ؟یجور نی! مگه کشکه؟ همن؟یمهاجرت؟! خل شد

 یم داریفردا صبح اونجا از خواب ب ن،یکن یزندگ ونانی نیگرفت

ن؟یش  

ابرو باال انداخت طنتیا شو ب دیخند دیفر . 

گرفت،  یدستانش را به هم گره زد و انگشتانش را به باز كیشما

را که  یخواست اشتباه یم یشناختم، ولت یحالتش را خوب م نیا

کرد، با خود فکر  یکار را م نیمرتکب شده را پنهان کند، هم

 " !کردم: " خدا رحم کند

شدم رهیبه او خ میمستم . 



_ ك؟یاز للم انداختم شما رو یزیوسط چ نیا  

انگشنانش لفل شد و به  ینگاهش رو د،یبر لبش ماس كیشما لبخندِ 

 .سرعت گره دستانش را باز کرد

 ...خب_

چه صبر کردم ادامه نداد هر . 

_ ؟یخب چ  

دیکرد و نال دیمعذب و پر استرس رو به فر كیشما : 

 !تو بگو_

دیخند یترِس چشماِن او، هنوز م الِ یخ یکه ب دیفر . 

_ ودت بگو خبخ ! 

در خود فرو رفت شتریب كیشما . 

_ گهیبگو د . 

باال انداخت و من را مخاطب لرار داد یشانه ا دیفر . 

_ هست  یماه جدهیه فده،یه هی م،یبر میخوا ینم ییهوی یجور نیهم

 شیمهاجرتمونه، خدارو شکر اون جا پارت یکارا یِ پ مور،یکه آلا ت

 .گردن کلفته کارمون رو زود را انداخت



و نفِس من را بند آورد، نفسم بند آمد و للبم از  موریآلا ت تگف

موری... آخ آلا ت موری... آلا ت ستادیحرکت ا ! 

 یاز حِد تحملم خارج بود. از جا برخاستم و مشت رو گرید نیا

دمیکوب زیم . 

_ ن؟یکرد کاریچ ! 
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اما  كیکرد، شما یم مخونسردانه لم داده بود و فمط نگاه دیفر

 .وحشت زده از جا کنده شد

 ...کارن_

دمیاو توپ به . 

_  یبو ؟یمحبت کرد ییِ به بابا و ازش گدا ی! زنگ زد؟یکارن چ

ولمون کرد و  یچه وضع یرفته تو ادتیپولش به مشامت خورده 

  رفت؟

انداخت نییسرخ شد و سرش را پا صورتش . 

باال برد یدست دیفر . 

_ بابات خودش با ما تماس گرفت دور بر ندار کارن، . 



باِر  دنیدانست به دوش کش یشدم، او چه م رهیلحظه به او خ چند

پانزده ساله که  یپسرک یآن هم برا ده،یاز هم پاش یِ زندگ کی

رها کرده و رفته،  یچشم آب یرا به عشِك زن یپدرش خانه و زندگ

دارد؟ یچه حال  

را مخاطب لرار دادم كیهم شما باز . 

_ زنگ زدم التماسش کردم که  یولت ؟یافتاده تو دخترش دشایحاال 

که  ادیپست کردِن اجازه نامه ش، خودش ب یعمدت به جا یبرا

! هان؟؟یبچه ش نبود م،یحفِظ آبرو کن   

صدا بلند کرد دیفر . 

_ مایشنو یم یکارن آروم ترم حرؾ بزن ! 

جواب گذاشتم یدادم و باز هم او را ب رونیرا پر حرص ب نفسم . 

_ كیشما ! 

تحمِل  خت،یرا به من دوخت، دلم ر سشیخ یبند کرد و چشمان سر

 یتالش کرده بودم که لطره اشک یاو را نداشتم، عمر ختنِ یاشک ر

زدیچشم ها فرو نر نیاز ا . 

 ... کارن به خدا بابا_

دمیصحبتش پر انِ یم یتر میلحِن مال با . 



_  یناعتماد ک یباعث شده به مرد یآخه لربوِن شکِل ماهت بشم، چ

 ادینم ادتی! ست؟ین ادتیتنهات گذاشته؟  طیشرا نیبدتر یکه تو

ولمون کرد؟ یچطور  

را پاک کند شیکرد اشک ها یو سع دیبه صورتش کش یدست . 

_ خواد جبران کنه، اونجا خودش برامون  یم مونه،یپش یبه خدا کل

 یحرؾ زده، از باشگاها دیفر یباشگاهم برا هیبا  ره،یگ یخونه م

باشگاِه خوب جور  هیمنم  یبرا اد،یب ایبچه هم که دن ،ونانهیخوِب  

هم که  یاز نظِر مال م،یکن شرفتیپ میتون یم شتریکنه، اون جا ب یم

 .بابا هوامون رو داره

 یتوانست هوا یبر لبم نشست، بابا مگر م یپوزخند ناخودآگاه

را داشته باشد؟ یکس ! 

دمیطعنه پرس به . 

_ نعمت؟ انوِس یال نیا یتو نیبپر نیخوا یم یحاال ک  

انداخته پاسخ داد نییبه زبان تر کرد و با سِر پا یلب كیشما . 

_ گهیدو سه ماه د . 

حدودا دو ماهه بود، سه  نشیکه باردار است جن دیفهم یولت كیشما

برد، با  یگذشت و او در ماِه پنجم به سر م یاز آن روز م یماه

 یباردار آخرِ  یماه ها گر،یدو سه ماه د ،یحساِب سر انگشت کی

نه ایدهند  یپرواز م یدانستم به او اجازه  ینم یشد، حت یاش م ! 
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 دیرفته بود، شا ادشی دیکند، شا یدانست دارد چکار م ینم كیشما

آن زمان که سرطان تماِم جاِن  اورد،یب ادیخواست به  یهم دلش نم

فشاِر  رِ یشدِن او را  ز مادرمان را گرفت و بابا نتوانست ذوب

شد گفت آن  یدوازده سال داشت، نم كیتحمل کند، شما یماریب

. اوردیرا به خاطر ن یجهنم یوزهالدرها هم بچه بوده که آن ر

ام،  چارهیمادِر ب یهمان روز ها که صورِت به استخوان نشسته 

ذوِق بابا زد و او را از خانواده دور کرد، شش ماه ما را با  یتو

فرستاد، رها کرد و رفت،  یعمه ام به خانه م كیکه از طر یپول

هتلش، با  یِ ونانیاز مسافراِن  یکیبعد از آن هم گندش در آمد که 

به دلش انداخته  یروشن، دلش را برده و هوِس عاشم یِ آب یچشم ها

ؼربت  اریاست. آخرش هم هتل و خانه را فروخت تا برود در د

نبود دختر و  ادشیبرسد، آن مولع  اریکسب و کار کند و به وصاِل 

بدون خانه و پشتوانه، چه  ضیمادِر مر کیپسر نوجوانش، با 

 .خواهند کرد

 یِ بازنشستگ رِ یما، آن زمان شده بود حموِق بخور و نم ییِ دارا تمامِ 

گرفت و پوِل جان کندن  یزودرِس مامان که از شرکِت مخابرات م

ساطهر مؽازه و ب یمن دور از چشِم مامان، پا . 



که تنها پناِه ما  یکه فروختِن خانه ا ندیمولع بابا کجا بود؟ کجا بب آن

دانست ما با چه جان  یاز خانواده شکست، او چه م یبود چه کمر

هم که بدتر از  الشیخ یخواهر و مادِر ب م؟یبزرگ شد یکندن

 !خودش

مادرمان را خوابانده  دمیروز در آن معرکه به خودم آمدم و د کی

گه  یلبرستان و خودمان با حموِق اندکش و کمک ها ی هنیس میا

میکن یم یزندگ یخانه اجاره ا کیگاِه خاله و شوهر خاله ام، در  . 

دردها را همراه با من لمس کرده بود  نیهم بود، او هم تمام ا كیشما

را فراموش کند زیتواند همه چ یچطور م دمیفهم یو حاال نم ! 

کرده بودم، تا  یرا باز نینمش والد او ینبوِد پدر و مادر، برا در

فرق  طیاما انگار حاال شرا م،یکس و کار هست یب یادیحس نکند ز

 !کرده بود

کند که ثابت  یزندگ یخواست برود و کناِر پدر یم كیشما حاال

است اموختهیپدرانه را ن یکرده بود مهر و محبت . 

آمد یزد که کم کم جانم داشت باال م یآن لدر شور م دلم . 

 یپا یبعد از ازدواجش هم، نتوانسته بود بدوِن من رو یحت كیشما

 یاز حدش به من، صدا شیب یوابستگ نیاصال  هم استد،یخودش ب

دو طرفه را بنا نهاده بود یِ حسود نیروشنک را در آورده بود و ا . 



 كیرا درک کند و نه شما یحِد وابستگ نیتوانست ا یروشنک م نه

کرد یخود م یاپ یرو ستادنیا یبرا یتالش . 

خواست فرسنگ ها  یچگونه انمالب کرده بود و م دمیفهم ینم حاال

کند. گرچه شک نداشتم که  یاز من دور شود و مستمل زندگ

رفت و  یبابا م دِ یداشت به ام كیوجود نخواهد داشت، شما یاستمالل

 یخواهد شد، اما ولت مانیدانستم پش یم نیمیبه  بیبا احتمال ؼر

ماند که  ینم یبال یبودند، حرف دهو دوخته، تن کر دهیخودشان بر

 .من بزنم

دادم و  رونیآرام کردِن للِب آشوب شده ام، ب یرا برا كیعم ینفس

انداختم نییسر پا . 

_ دیخب... موفك باش اریبس . 

گرفتم شیرا دور زدم و راِه خروج در پ زیم و . 

 !کارن ... کارن تو رو خدا صبر کن_

شد كیشما دسِت لرزانِ  رِ یاس مچم . 

 ... داداش، لربونت برم ... لهر نکن... به خدا_

دیپر كیحرِؾ شما انِ یاز جا برخاست و م دیفر . 

عمر به پاش  هی ،یمیکارن، لهر کردن نداره، تو داداِش شما نیبب _

سالته اما نمش پدر رو  شیو ش ستیکه فمط ب نیبا ا ،یدیزحمت کش



 یزندگ یبه که توواج یکرد، اما احترامت تا ولت یبراش باز

خودمون  یزندگ یبرا میتون یما نم یعنی.یمشترکمون دخالت نکن

م؟یندار نمخودمو ارِ یاخت م؟یریبگ میتصم  

 یهمان طور که مچ من را در دست نگه داشته بود سر سو كیشما

زد شیصدا دیاو چرخاند و و به تهد . 

_ دیفر ! 

آزاد کردم كیو مچم را از دسِت شما دمیرا عمب کش دستم . 

_ عالل و  یگه، شما هر دوتون آدما یدرست م دیفر ك،ینه شما

من نه حِك دخالت دارم و نه ناراحت شدن، فمط  ن،یهست یبالؽ

 یاشتباه باشه، راه متونیچون اگه تصم نینش مونیپش دوارمیام

دیکه فکرش رو بکن هیزیسخت تر از چ یلیبرگشتنش خ . 

به شانه ام زد یجلو آمد و دست دیفر . 

_ خودمون یپا ممیشد م،یش ینم مونیپش ! 

به هوا رفت كیاعتراِض شما یصدا باز . 

_ دیفر ! 

به او انداخت ینگاِه تند یچشم ریسر چرخاند و ز دیفر . 

_ گم مگه؟ یبد م ؟یراه انداخت دیفر دیچته فر  



باز من را مخاطب لرار داد و . 

_ گم داداش؟ یبد م  

تکان دادم یبه لبم سنجاق کردم و سر یلبخند . 

_ دخالت کنم دیمن نبا ،یگ یجان، درست م دینه فرنه...  . 

دستش که بر شانه ام لرار داشت زدم ورو به در  یو یآرام دست و

رفتم یخروج . 

_ خوابم،  یرم م یخسته م م یلی... خدیممنون بابت شام، بازم ببخش

خرم یم کیخودمم ک م،یریگ یفردا دوباره جشن م ! 
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*** 

 :ؼزل

بود، بعد از  ستادهیلبخنِد بزرگ بر لب، دِر دانشگاه منتظرم ا کی با

بود، دارا باالخره به  یگذشِت روزها، امروز که روِز خواستگار

داد و خواست که هر طور شده به ماللاتش بروم امیمن پ . 



از  یکتاب دیخر یبودم اما به بهانه  لیکه پنج شنبه ها تعط نیا با

خودم را به او رساندم، گرچه به شدت از او  دانشگاه، یکینزد

بودم ریدلخور و دلگ . 

_ اس؟یسالم ... احواِل خانوم خوشگِل ما چطور  

حرؾ زدنش و  ی! دلم براشهیمهربان بود، مهربان تر از هم لحنش

که به شدت او را مرموز  یباال زده ا نی آست ِیمشک راهنِ یآن پ

خود را  یعِ دلخورکردم موض یداد، لنج رفت، اما سع ینشان م

 .حفظ کنم

_ ستیاصال  خوب ن ست،یحالم خوب ن . 

لند در دل من آب کرد لویک لویک ینگران نینگران شد و ا نگاهش . 

_  نیا دیکه نبا شیشده مگه؟ آدم روز خواستگار یچ زم؟یچرا عز

؟یشد مونیلدر گرفته و ناراحت باشه، نکنه پش  

زماِن مکالمه با او هر چرا در  دمیفهم یهم دستپاچه ام کرد، نم باز

شد یگفتم اشتباه م یچه م . 

_ ناراحت بودم،  تیفمط...فمط از دور ه،یچ مونینه...نه به خدا پش

خاموش بود تیخبر بودم و گوش یشد که ازت ب یده روز م . 

کرد اخم . 



_ باز  یدیچرا االنم که من رو د یناراحت بود میاگه از دور

 سگرمه هات تو همه؟

انداختم نیپا سر . 

_ ؟یرو خاموش کرده بود تیآخه ... خب چرا گوش  

کج بر لبش نشست یلبخند . 

آهان پس بگو! خانوم خانوما لهره با دارا! دِل کوچولوت برام _

 تنگ شده بود؟

به  یاش نشده سر یکه دوباره حرفم باعث دلخور نیاز ا خوشحال

تکان دادم و در ادامه گفتم دیینشان تا . 

_ یشد المیخ یکردم ب یفکر م ! 

باال رفت و صورتش متعجب شد شیابروها . 

_ بشم؟  التیخ یشه من ب یؼزل؟ مگه م یشناخت ینجوریمن رو ا

که اومدم در دانشگاه  یداشتم، او روز لیخاموش بود دل میاگه گوش

حرؾ زدم اونا هم از انتخابم استمبال  نایدنبالت، شبش با مامان ا

 یرفتم برا یم دیداشتم، با شیدر پ یمسافرت کار هیکردن، اما من 

داد اول برم  شنهادیآوردم، بابام پ یم جنساز مرز  میمؽازه، مستم

 حیگفت صح ،یخواستگار میکه بر امیراحت ب الیسفر و بعد با خ

هفته برم مسافرت، اون شب  هیول کنم  یبعد از خواستگار ستین

دادم  یم امکیبهت پ نیپمپ بنز یکه راه افتادم برم مرز، داشتم تو



منم  د،یلاپ ستمرو از د میموتور سوار گوش هیت کنم اما که خبر

افتضاحه شماره ت رو حفظ نبودم که بخوام از  میعدد یحافظه 

 یخونه تون هم تو یخبرت کنم. شماره  گهیتلفِن د هی كیطر

به  میبرگشتم مامانم نتونست مستم یشد که ولت نیبود هم لمیموبا

گرفت خونه تون زنگ بزنه و از مادِر پاشا کمک . 

للبم نشست یرو دستم . 

_ نشد؟ تیزیخودت که چ دن؟یرو دزد تیخدا ... گوش یوا  

دیخند : 

 ساد،یزدن کنارم وا نیبنز یبشم؟ طرؾ به بهانه  یچ زمینه عز _

رو از  میشد، گوش نیبعد که من حواسم پرِت حساب کردِن پول بنز

و فرار کرد دیدستم کش .  

دمینال مستؤصل . 

_ ینشد یزیرو شکر خودت چ سرت، خدا یفدا یگوش . 

به چشمانم زل زد میمستم . 

_ پرنسسم شدم؟ یبزرگ تر که باعِث ناراحت نیاز ا یچ   

انداختم نییو پلک پا اوردمیداؼش را تاب ن نگاهِ  . 

 .من ... من فمط نگرانت بودم_



ام زد ینیبه نوِک ب آرام . 

_ شم من، عروس خانوم یم تمیلربوِن نگران ! 

ؼرق کرد:"  نمیرین را در تصوراِت ش"عروس خانوم" و م گفت

 یبند یبا تور نیتاجِ پر از نگ کیپؾ دار و باشکوه،  راهنِ یپ کی

 ییطال یرنگ شده  یافتاد با موها یم نیکه دنباله اش بر زم

را  شیخواهِر بزرگ تر فرگل، موها ماه،یفر یولت هیدرست شب

ق سالِن ؼر کیوسِط  هم،رنگ زده بود. من و دارا دست در دست 

دو نفره یرلِص عاشمانه  کیدر نور، با  "! 

زد یچشمانم بشکن ممابلِ  . 

_ خانوم خانوما؟ ییکجا  

آمدم رونیب نمیشهداگ االتِ یخ از . 

_ جا نیهم ،یجیهان ... ه ! 

به من انداخت طنتیپر ش ینگاه . 

_ ؟یکرد یفکر م مونیدر مورد عروس یداشت  

دیدندان دو رِ یُگر گرفت و لبم ز صورتم . 

 .آره_

دینده پرسخ با : 



_ زد؟ یکه چشمات برق م یکرد یبه کجاش فکر م  

و شرم زده پاسخ دادم خجول . 

 !به لباس عروسم_

نگاهم کرد مردد : 

_ یآهان! چمدر تو بچه مثبت ! 

دمیپرس جیگ : 

 هان؟_

همان خنده که بر لبش جا خوش کرده بود، بحث را عوض کرد با . 

_ ه گل دست هیخوام  ی! امشب رو عشمه، امشب که مالیخ یب

پرنسس!  رِز سرخ  یو برم خواستگار رمیبزرگ رز سرخ بگ

؟یدوست دار  

بودند که  دیسف یرز ها شهیدوست داشتن که دوست داشتم اما هم از

کردند یتوجهم را جلب م . 

_ دوست دارم دیرز سف یلیلشنگه، من خ دمیآره لشنگن، رز سف . 

اش را خاراند چانه . 

_ طور نیکه ا ! 

ادامه داد یبا مکث و . 



_ مامان و بابات پرنسسشون رو  یخواستگار میایخب حاال امشب ب

م؟یدن ما ببر یم  

خانواده ام جز  یچند روزه از اعضا نیبود، ا نیهم ما  یمن دل ترِس 

نکرده بودم،  افتیدر یگرید زیدارا، چ یدر باره  یموجِ منف

مدل عاشك شدن آخر و  نیکرد که ا یم حتمیمامان هر روز نص

 ینرم تر همان حرِؾ مامان را م یبا هم که با کالمعالبت ندارد، با

فمط به خاطر آرام نگه  یخواستگار یدادنشان هم برا تیزد، رضا

تابان و  یِ بود که جوِش زندگ ونیداشتن من و بستن دهان عمه کتا

زد یپاشا را م . 
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_ اهمون بندازن و ر نِ یب یسنگ هی نایترسم مامان ا یدونم، م ینم

م؟یکن کاریاون ولت چ م،یاجازه ندن به هم برس  

دیباال داد و خند ابرو . 

_ با زبون خوش  ای امیاتاق خوابت رو باز بذار، امشب م یپنجره 

دزدمت، بابا  یندازمت رو دوشم و م یم ایبرمت  یهمراه خودم م

ستین یالیلشکرم جلو راهم باشم، خ هی چ،یو مامانت که ه . 

و تماِم جانم را  دیشعله کش چ،یحرفش گرم شد، گرم که ه نیابا  دلم

مرِد شجاع بودم نیوار عاِش ا وانهیدر بر گرفت، من د . 



*** 

ام را  یداشتم چروک کوچِک کناِر روسر یسع یدیوسواِس شد با

خورد،  یکناِر گونه ام فر م یبه طرز احممانه ا دنیکه هنگاِم پوش

داد زد ایرفع کنم که آر . 

_ گه بدو اومدن یمامان مؼزل،  ! 

دارا و خوانواده اش  د،یچیاز آن چه بود به هم پ شیب میو پا دست

گرفتم یم یام کشت یآمدند و من هنوز هم داشتم با روسر . 

آن  یتخت انداختم و به جا یرا باز کردم و رو یروسر مهیسراسر

 یِ روسر ییبایکه به ز نیشاِل راحت تر به سر انداختم، با ا کی

دیرس یش و نگارم نبود اما حدالل مرتب به نظر مخوش نم . 

و  دمیرنگم که مامان انتخاب کرده بود کش یبه سارافوِن توس یدست

 تِ یم هیانداختم، به لوِل مادربزرگم، شب نهیبه خودم در آ یباز نگاه

بود دهیاز لبر درآمده، رنگم پر . 

نم آن هم که مامان اجازه داده بود استفاده ک یذره رژ لب کی همان

 یتر م میلدر رنگش به پوست شباهت داشت که اوضاع را وخ

 .کرد

 یزرد مارِ یبه ب دن،یجذاب به نظر رس یکه به جا نیاز ا ناراحت

زدم رونیبودم، از اتالم ب دایگرفته شباهت پ  
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ر جا چکا نیهمه آدم ا میزبانم را بند آورد، ا م،یرو ِش یپ ی منظره

کردند؟ یم  

مهمان  یبرا ییجا گریدارا نبود اما خانه د یاز خانواده  یخبر

مادربزرگ و پدر بزرگم،عمو  ژن،یو آلا ب ونینداشت، عمه کتا

! تازه لطؾ کرده و جوان تر سنایبه همراِه   دایو زن عمو ش وانیک

بودند اوردهیها را با خودشان ن . 

ه خانواده ام به آن ک یمراسم یهمه آدم را برا نیحضوِر ا لیدل

ها  نیسر چرخاندم تا از مامان بپرسم ا دم،یفهم یبودند نم یناراض

 نیمامان خبر از ا یکنند اما صورِت بهت زده  یجا چکار م نیا

 یاست. گرچه سع زیخبر از همه چ یداشت که او هم ماننِد من ب

باشد اما  یمودب زبانِ یکند و م یرساحوال پ ییداشت با خوش رو

گفت، اما بابا مثِل  یرا م زیمتعجب و وق زده اش همه چ چشمانِ 

 ما  یمستم ینکرد و بعد از سالم و احوال پرس یدار شتنیمادرم خو

 .عمه را خطاب لرار داد

_ د؟یکن یم کاریجا چ نیا ما  یلدمتون رو چشم، اما دل ون،یکتا ! 

عمه گرد شد چشمانِ  . 



_ ؼزل  یمراسم خواستگار یبرا یگ یم یعنیداداش؟  یچ یعنی

سرت، مادر جون و  یفدا یبه ما نگفت یچیحاال ما ه م؟یاومد ینم

ان؟یب یبگ یخواست یآلا بابا رو نم   

لبل از آنکه بابا دهان باز کند گفت وانیک عمو . 

_ یدختر شوهر بد یواشکی م؟یمزاحم نباش میبر یخوا یم . 

کرد و بلند گفت یلب استؽفار ریز بابا . 

_ هنوز  یخواستگار نیچون ا مینگفت یما به کس  ه؟یحرفا چ نیا

 یبعد یجلسه  یبشه برا ینگرفته، اگه لرار بود جد یحالت رسم

عارفه رو یهم شما رو هم خونواده  میکرد یهمه رو دعوت م . 

نازک کرد یپشت چشم عمه . 

_ اگه  یول ه،یداداش، همه جورش رسم هیخواستگار یخواستگار

میر یبحثش جداس، ما م میما باش یخوا ینم . 

خودش را وسط انداخت مامان . 

_  یلیلدمتون رو چشم، خ ،یجان، لربونت برم کجا بر ونینه کتا

دینیبش دییبفرما د،ییبفرما ن،یکه اومد میهم خوشحال شد . 

 لِ یکمرنگ تحو یبه بابا انداخت و بعد لبخند ینگاِه دلخور عمه

 .مادرم داد، در آخر هم نگاهش به من افتاد و مات ماند

کنم که عمه رو سمِت مادرم چرخاندسالم  خواستم . 



_ اجازه  ن،یطفل معصوم ساخت نیکه واسه ا هیا افهیچه ل نیعارفه، ا

ها شهیکنه، مثال  مراسم خواستگار شیکم آرا هی یداد یم ! 

شده پاسخ داد یمامان که در ممابِل عمه دهانش بسته م یبه جا بابا . 

_ ادهیپسندش کرده، از سرشم ز یجور نیپسره هم . 

گفت و ادامه داد یزده " آهان"  خیباال داد و  ییابرو عمه . 

_ شد ها یبهتر م شیکم آرا هیبا  یاون که صد در صد ول . 

با  یستیکردم که مامان به خاطر رودربا یدر دل آرزو م داشتم

کنم که زنگ در به  شیآرا شتریعمه هم که شده به من اجازه بدهد ب

 .صدا درآمد و آه از نهادم برخاست

رو به عمه شانه باال انداخت بابا . 

_ شده، اومدن رید گهید ! 

و بدوِن  دهیرنگ پر ی افهیل گریحبس شد حاال د نهیدر س نفسم

تماِم  دیایب شینداشت، اضطراِب آن چه لرار بود پ یتیاهم شم،یآرا

 .فکرم را مشؽول خودش کرده بود

 دارا، استرسم را صد چندان کرد، مادر و یخانواده  تِ یجمع دنِ ید

خواهران  دمیکه تازه فهم گریپدرش، تابان و پاشا و دو دختر د

مسن که احتماال  پدر بزرگ  یکوچک تر دارا هستند و زن و مرد



از گل  یو مادر بزرگش بودند و در آخر دارا که دسته گل بزرگ

رز در بؽل داشت یها . 

فکر کنم که چرا با آن که به او گفته بودم رز  نینکردم به ا فرصت

که خودش خواسته بود را آورده  یدوست دارم، باز هم همان دیسف

 یو احوالپرس تیازدحاِم جمع انِ یاست، چون تا به خودم آمدم م

پر سر و صدا، گم شدم یها . 

هم  یسوزن انداختن نبود، انگار که دو خانواده برا یجا خانه

کرده باشند یلشکر کش ! 

کرد و دلم آب  یا تاللنگاهم با نگاِه داغِ دار یتنها لحظه ا انیم نیا

نداشت که دسِت گِل پر زرق و برلشان باِب  یتیاهم گریشد، د

از حد معمول  شیحاضر در خانه ب یتعداد آدم ها ایام نبود و  مهیسل

که او آن طور  نینداشت، هم تیاهم زیچ چیه گریبود؛ نه د ادیز

بود یکرد، کاف یم اهمنگ یگرم و خواستن ! 

در دل  دنیتا مهمان ها درست از لول دیطول کش یادیزماِن ز مدت

. گرچه ردیبگ یتا مجلس حالت رسم نندیجا بنش کیهم، بردارند و 

مملکت و  یشدن هم، بحث آب هوا و بحران التصاد یبعد از رسم

رفته بود به چه  ادشانینمِل مجلس شد، اصال  انگار  ،یاسیاوضاعِ س

 .خاطر دور هم جمع شده اند



دارا  یشد، من بودم، حت یضطراب خفه مکه داشت از ا یکس تنها

 ریز یپا انداخته بود و فمط گهگاه یهم آسوده نشسته و پا رو

دیکش یانداخت و وجودم را به آتش م یبه من م ینگاه یچشم . 

پدِر دارا که  ش،یو پر از فرسا یساعِت طوالن کیبعد از  باالخره

لند بودم نامش منصور است، ب دهیجمع فهم یصحبت ها انِ یدر م

 .گفت

_ که ما رو امشب  یاصل یخب به نظرم بهتره در مورد مسئله 

میدور هم جمع کرده صحبت کن . 

کرد و با سکوِت هراس آوِر جمع،  دایپ یناگهان یللبم افت ضربانِ 

دیباره باال کش کی . 

زد و آرام گفت یبه رسم ادب لبخند پدرم : 

_ دییکنم، بفرما یخواهش م . 

رو به جمع چشم چرخاندتکان داد و  یمنصور سر آلا . 
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_ فرق داشت، مادر پدرامون  ایما خواستگار یدوره زمونه 

کردن، حاال من  یدوختن و تنمون م یو م دنیبر یخودشون م



شد وگرنه تا روز عمد  بمونیکه فرزانه خانوم نص میشانس آورد

نمشیاجازه ندادن بب . 

 گرانیداد که د لیتحو یمادِر دارا؛ خنده ارو به فرزانه خانم،  و

حرِؾ  كِ یو هر کس به تصد دندیادب همراهش خند تیرعا یهم برا

دانستم آن دو  یگفت،همه به جز پدر و مادِر من! خوب م یزیاو چ

شناختند، بلکه عاشك هم بودند یرا م گرینه تنها همد . 

به من انداخت یخانم نگاِه مهربان فرزانه . 

_ خودشون  ی مهیجوونا خودشون بنابر سل گهیاالن دخدا رو شکر 

 ستن،یاستثنا ن هیلض نیکنن، ؼزل جون و دارا هم از ا یانتخاب م

و انتخاب هردوشون هم به جا  دنیو پسند دنیرو د گهیدوتا همد نایا

پارچه  هیما که ماشاهلل هم کار و پول و خونه داره هم  یبوده، دارا

و سر به  بیته لرص ماهه و نجبزنم به تخ هآلاست، ؼزل جونم ک

هم رو  دیکه با ییچون اونا یخواستگار میومدیما ن متیدر حم ر،یز

میرو بذار یلول و لرار عمد و عروس میما اومد دن،یبپسندن پسند . 

اما در  د،ییکه صورِت مامان سرخ شد و دندان به هم سا دمید

ردبابا چرخاند و درمانده نگاهش ک یسکوِت مطلك، تنها چشم سو . 

مامان  یُگر گرفته  یصورت ینثار یمهربان یبا آرامش، لخند بابا

 :کرد و رو به مادر و پدِر دارا گفت



_ شما کامال  درسته، آلا دارا هم همونطور که شما  شاتیفرما

یآلا و با کماالت هستن ول نیفرمود ... 

حرفش انداخت که جان من را گرفت، نگاِه نگراِن دارا  انِ یم یمکث

بر علت شد و دلشوره ام را صد چندان کرد دیهم مز . 

ما، ادامه داد یتوجه به چشماِن پر از دلهره  یب بابا . 

_  یشما هردو هنوز بچه ن، نه سن یهم ؼزِل ما و هم آلا دارا یول

 دنِ یصرِؾ عالله داشتن و خوب به نظر رس ،یدارن و نه تجربه ا

پس من  دو نفر باشه، نیا یِ تونه ضامن خوشبخت یهر دو طرؾ نم

نظِر دو  ریز میبهتره اجازه بد د،یکنم عجله نکن یاز شما خواهش م

رو  یبشناسن بعد حرؾ عمد و عروس ور گهیهمد شتریخانواده، ب

میبزن . 

به مشام  یخوب یبابا بو یزد، از حرؾ ها خی میدر رگ ها خون

خواهد آن ها را دست به سر  یآمد فمط م یبه نظر م د،یرس ینم

 .کند

دیمردد پرسمنصور  آلا . 

_ مدت؟ چمدر؟ هینامزد باشن  دییفرما یشما م یعنی  

من به لرض رفت  ی هیکه انگار از ر ینفس د،یکش یمینفِس عم بابا

 .چون هوا کم آوردم



_ باشه،  یمدت فمط رفت و آمد خونوادگ هیگم  ی! من مهیچه عجله ا

 نینظر خودمون ا ریباالخره ز ست،یهم ن یبه نامزد اجیاحت یحت

رنیبگ میبشناسن بعد تصم شتریب یسال هیرو  گهیجوون همد دو تا . 

که عمه  یکه تا آن لحظه ساکت نشسته بود با پچ پچ پدربزرگم

باره صدا باال برد کیگوشش کرد،  رِ یز ونیکتا . 

_ با هم حرؾ  ،یاسم و رسم چیشه  که بدون ه یاستؽفرا...! نم

اگه نامزدم  یافتن. حت یبزنن کاوه، دختر و پسِر جوونن به گناه م

خونده بشه ؽهیص دیبشن با . 

انفجار بود، انتظار داشتم هر لحظه منفجر شود  یدر آستانه  مادرم

بابا لبل از آن که مامان به  رد،یو ترکشش دامن همه را بگ ریو ت

دیبا صورِت سرخ شده آرام ؼر دیایحرؾ ب . 

_ من امکان نداره اجازه بدم دخترم  ه؟یحرؾ ها چ نیپدِر من ا

دوره زمونه  م،یرو روش بذار یاگه اسِم نامزد یبشه حت هؽیص

شن  یبا هم همصحبت م لیفام یهمه جوون ها نیعوض شده، ا

هیدو نفرم مثِل بم نیا . 

کرد لبخند زنان همه  یسع د،یمتشنج د یمنصور که جو را کم آلا

 .را آرام کند

_ سالم بود که با  19اومد، من خودم  شیبحث بچه بودِن بچه ها پ

تر، حاال  کیاز االِن دارا نه سال کوچ یعنیزانه ازدواج کردم، فر



ما بازم بچه  یدارا میتورم و لوس شدن بچه ها رو هم حساب کن

و هفت سالشه، گل دختر شما هم  ستیشه، ماشاهلل ب یحساب نم

گهیشده د یمومسالشه اما خانوِم ت 18درسته  . 

کند،  دایدن پفرصِت دهان باز کر یلبل از آن که کس ونیکتا عمه

 .خود را وسط انداخت

_ پا کدبانوئه، از  هیؼزل جوِن ما به لطِؾ مادِر گلش،  نیآره واال، ا

 یلوِس امروز یدخترا نیباره، مثِل ا یهنر م هیهر انگشتش 

پزه آدم انگشتاش  ینزنن که، ؼذا م دیو سف اهیکه دست به س ستین

مدت  هیزه ... تایمربا، ترش ،یپز ینیریخوره، ش یرو باهاش م

بود؟ یچ یسازه... اسمش چ یمهم هست که کاسه و کوزه   

که کنار عمه نشسته بود با خنده به او گفت دایعمو ش زن . 

_ یسفالگر ! 

 ؾیکه آتشم زده باشند، تنم داغ شد و در خود فرو رفتم، تعر انگار

 یبه جا نیجِو سنگ نیجمع و تحِت ا نیاز خودم، آن هم در ا دنیشن

آزار دهنده بود شتریببودن  ندیخوشا . 
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 یادامه  رِ یگیآن که پ یگفت و ب یخانوم با خنده " ماشاهلل" فرزانه

 .حرِؾ عمه بشود رو به بابا کرد



_ اما حرِؾ پدرتون  م،یرو لبول ندار ؽهیخونواده ص یما هم تو

ه بمونن ب ینجوریهم یلول و لرار چیشه بدون ه ینم حه،یصح

ما هم باز کردِن  ی فهیرو دوست دارن و وظ گهیهر حال هم د

 گهیماِه د یلرار عمد رو برا نیپس اگه اجازه بد شونه،یزندگ رِ یمس

جور کردِن ممدمات مراسم عمد  وجمع  یماه هم برا هی نیا م،یبذار

عمد  ریسال ز هی نیبعدش اگه خواست زا،یجور چ نیو ا شیو آزما

ن؟یب بشناسن... خوبه موافمرو خو گهیبمونن تا همد  

آهسته اما پر از حرص رو به بابا چشم و ابرو آمد، بابا  مامان

ممابلش  زِ یاز م ینیریش کیخواست دهان باز کند که پدر بزرگم 

 .برداشت و بلند گفت

 !مبارکا باشه_

ذوق زده و هلهله کشان دست زدند، اما من، هنوز هم با  جمع

ل زده بودم که دستپاچه رو به و مضطرب به بابا ز رهیخ ینگاه

دیچرخ یپدربزرگم م . 

خشک و خشِن بابا باال رفت یآرام شد، صدا یو صدا که کم سر . 

 _ لطفا   دیصبر کن ! 

 نیحاضر یبر جمع حاکم شد، سِر تمام یو تلخ نیسنگ سکوت

دیبابا چرخ یرو . 
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ل گفتتازه کرد و آرام تر از لب ینفس پدرم : 

_  ریدونم که در کار خ یرو هم م نیا ح،یشما صح یحرؾ ها

کنم  یشما خواهش م یاما از همه  ستین یاستخاره ا چیحاجت ه

من و مادر  دیهستن اما، اجازه بد یدرسته که همه راض د،یصبر کن

پرسجو و  یبه لول میلد یو به رسم سنت ها میفکر کن یؼزل هم کم

 یتنها دخترمونه، نم یزندگعمر  کیبه هر حال بحث  م،یکن كیتحم

شاهزاده  هیؼزل رو مثل  ،یاما از نظر عاطف یگم از نظر ماد

ماه به ما  کیکنم الالل  یمن خواهش م م،یپر لو خوابوند یتو

نیفرصت بد . 

مهربان زد یخانم لبخند فرزانه . 

_ من به  اد،یسر ذوق م نهیب¬یرو م یمهر و محبت پدر نیآدم ا

دوباره  گهیماه د کیچشم ما  د،ییفرما¬یت مدم، درس یشما حك م

ما و دارا  الیکه خ نیاما صرفا واسه خاطر ا م،یش یمزاحمتون م

شما که صد در صد به  زمیپرسم، عز یراحت شه، از ؼزل جان م

؟یهست یوصلت راض نیا  

من را مخاطب لرار داد شوکه شدم و دهانم لفل  یکه ناگهان نیا از

همه آدم صحبت  نیتوانستم ممابِل ا یمهم ن یشد، من در حالت عاد

 ی رهینگاه خ ریز یبکنم، حاال او تولع داشت در مراسِم خواستگار

 !تمام خوانواده و چشماِن ؼضبناِک مادرم، دهان باز کنم؟



سواِل  نیآمد، بابا هم از ا یخونش در نم یزد یرا کارد م مامان

توانستم فرزانه  یمادِر دارا، کالفه شده بود، اما به خاطر آن ها نم

گذاشته بود من  شیجواب بگذارم، حاال که دارا لدم پ یخانم را ب

دمیکش یپا پس م میبه خاطِر ترس ها دینبا . 

نگاهم به چشماِن  یآوردم و لحظه ا رونیب بانیزور سر از گر به

شد كیبه مؽزم تزر یشتریمشتاق و منتظِر دارا افتاد و شهامت ب . 

 ییدم و با صورِت ُگر گرفته و صداسمِت فرزانه خانم چرخان رو

 .خفه، زمزمه کردم

 !بله_

بلند گفت یمنصور با صدا آلا : 

_ والعا  مبارکه گهیحاال د ! 

*** 

فرستادم و زانو در شکم  نییرا به زور پا میکرده در گلو ریگ بزاقِ 

 .جمع کردم

زد یرفت و ؼر م یرا رژه م ییرایهنوز داشت طوِل پذ مامان . 

_ ارزه، زنِک پرررو یما مفتم نمرسما  گفت حرؾ ش ! 

طور  نیدارا ا یکه در مورد مادِر مهربان و دوست داشتن نیا از

زد، کالفه بودم یحرؾ م . 



 !مامان_

دیو رو به من توپ ستادیا کبارهی : 

رو ایح ی! تو هم که شرم رو خورد؟یمامان چ _  ... 

نشسته  نیزم یبه کانتر آشپزخانه رو هیاعتراض بابا که تک یصدا

ود به هوا رفتب . 

 !عارفه_

به بابا پناه  یکاره رها کرد و با لحِن آرام تر مهیحرفش را ن مامان

 .برد

_ پسره  یخونواده  م؟یریبه سرمون بگ یچه گل یگ یکاوه... کاوه م

ذاشتن،  یفردا لرار محضر رو م نیهم یکرد یرو که اگه منع نم

 نیتو الفل زد به دهن من و  هیؼزل هم که نگذاشت نه برداشت 

 !هوا

 یتوانست از هم فاصله داد تا اندازه  یدستانش را تا آن جا که م و

را نشان بدهد یآن لفِل فرض . 

 کیمسئله که  نیا دم،یکوب نیحرص از جا برخاستم و پا بر زم با

 داریجسور من را ب یآن رو یلدم مانده بود تا به دارا برسم بدجور

 .کرده بود



_  میفمط خواست ستمین یفتم نه راضگ یگفتم خب مامان؟ م یم یچ

خوب بود؟ م،یکه مسخره تون کن نیایب  

من ، بابا را  یو جا دیدستش کوب یگفت و رو یآهسته ا نِ یه مامان

 :مخاطب لرار داد

_ در آورده؟ یواسه من چه زبون ینیب یم ؟ینیب یم  

خامه  یها ینیریاز ش یکه آن وسط نشسته بود و داشت دولپ ایآر

خورد گفت یم یعاِب مراسِم خواستگارخوش رنگ و ل یا . 

_ دهنش یتو دمیؼزل لبال  هم زبون داشت، من د ! 

مامان نشود، اما  تیباعِث انفجار عصبان دنمیتا خند دمیلب گز من

بابا به هوا رفت یلهمهه  . 

و به او تشر زد دیچرخ ایدست به کمر رو به آر مامان . 

_  خچالی یوتو هم شکمت باد کرد، برو بذارشون ت گهیبسه د

نده وسِط معرکه یهم نظِر کارشناس یخودیمسواک بزن بخواب، ب . 

به مامان چند بار پلک زد و بعد شانه باال انداخت و باز  رهیخ ایآر

 .هم مشؽوِل خوردن شد

در هوا تکان داد و رو از او  یبا صورِت سرخ شده دست مامان

 .گرفت

_ ! اُهگمیم یده چ یگوش نم چکسیاصال  انگار ه ! 



 انیگو یعل ای د،یمامان را شن یبه بؽض نشسته  یصدا یولت بابا

او رفت، دست دوِر شانه  یدست بر زانو گذاشت، برخاست، سو

 یگفت.مامان نگاه یزیگوشش چ رِ یاش حصار کرد و آرام ز

تکان داد دییبه تا یلدرشناسانه به او انداخت و سر . 

کند و چه  یشود بابا چکار م یم یمامان عصبان یدانستم ولت ینم

 یآتش م یرو یرفت، مثِل آب یم شیاما هربار که به سو دیگو یم

بود  بایز بِ یترک نیکرد، اصال  ا یآرامِش بابا معجزه م شهیشد، هم

داشت: التداِر مامان و آرامِش بابا یکه خانواده را محکم نگه م ! 

من گذاشت و آرام گفت یگونه  یرو یجلو آمد و دست مامان : 

_ میزن یرؾ مفردا با هم ح . 
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بر لِب من نشاند یلدر لحنش آرام شده بود که لبخند آن . 

 .باشه_

رفت و  ایآر یداد و بعد به سو لمیکمرنگ تحو یهم لبخند مامان

 گریرا با دست د ینیریش یدست و جعبه  کیاو را با  یبازو

آشپزخانه به راه افتاد یگرفت و سو ! 

من چرخاند یاز طرؾ آن دو راحت شد، رو به سو الشیخ که بابا : 



_ خاتون؟ میکم حرؾ بزن هیاتالت  یتو میبر یایم  

رفت،  یمهر و محبتش ضعؾ م یگفت دلم برا یکه م خاتون

حرفش  یشد او من را خاتون بخواند و من رو یاصال  مگر م

 حرؾ بزنم؟

 !چشم بابا_

داتالم لدم کج کر یدر کمرم انداخت و سو دست . 
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نشست و من را دعوت به نشستن  وترمیکامپ زِ یم یصندل یرو

تخت خوابم کرد یرو . 

خواهد  یدانستم چه م ینشستم و به او چشم دوختم، نم ممابلش

به مراتب ساده تر از مامان بود،  میاما حرؾ زدن با او برا دیبگو

و به  یطوالن یها هیجوابآن ها  یهر دو یهرچند در ذهنم برا

را آماده کرده بودم ینظرلانع کننده ا . 

به جلو خم شد یگذاشت و کم شیدست بر زانو بابا . 

_ شه ها یخب... خاتوِن بابا داره عروس م ! 

 نیکه بابا ا نیا یبر لبم نشست، برا یدر دلم آب شد و لبخند یلند

انداختم نییسر پا ندیحجِم ذولم را نب . 



دیکش یآهکه بابا  دمیشن . 

_ مختار  یؼزل... تو امروز، جواِب مثبتت رو به دارا و خونواده 

دخترم، عروس شدن فمط  نیبب ،یخوام بازم فکر کن یاما م ،یداد

لشنگ  یو چهار تا نگاه عاشمانه و حرؾ ها دیلباس سف هی دنیپوش

زِن دارا  ستیباشه! اما فمط لرار ن ،یدارا رو دوست دار ست،ین

عروِس پدر و  یش یم ،یبش ادهد اون خونوتو که وار ،یبش

 یم ؟یمادرش، زن داداِش سه تا خواهرش، اونا رو هم دوست دار

اگه از گل نازک تر بهت  یتون یم ؟ییایبا همشون کنار ب یتون

؟یبگن تحمل کن  

من هم  یعشِك من بود و هر که را که او دوست داشت برا دارا

وانستم سر بلند کنم و رفت. اما هر چه کردم نت یبه شمار م زیعز

میرا به بابا بگو نیا . 

نرم تر ادامه داد د،یرا که د سکوتم : 

_  ادیم شیپ یمشکالت یخوش نداره ؼزل، گاه یرو شهیهم یزندگ

گرفته تا دور از جونت  یشه، از مشکالت مال یکه آدم باورش نم

واکنش ها  یسر هیبد  طیشرا یتو یو سالمِت آدم، هر کس یماریب

 یکه گاه ییمخصوِص خودش رو داره، رفتارا یرو رفتارها

و  یدونم تو با دارا حرؾ زد یمن م نیبب ستن،یخوب هم ن نیهمچ

اطرافشون  طیشرا یآدما ولت یاما همه  شیشناس یممدار م هی



 طیشرا یاگه تو دید دیکنن، با یخوبه، خوب و نرمال رفتار م

شه یم یچ رنیسخت لرار بگ ! 

. خجالت دمیم و زانو در شکم کشتخت جمع کرد یرا رو میپاها

خواستم  ینداشت، اگر م یا دهیانداختم فا نییو سر پا دنیکش

چرخاندم یزبان م دیسرنوشتم را خودم رلم بزنم با . 

_ آدم  دیشه شناخت با یرو نم چکسیباشه که ه ینجوریخب اگه ا

اون  مینیتا بب ادیب شیطرؾ پ یبد برا طیعمر صبر کنه تا شرا هی

کنه یم کاریمولع چ . 

بر لب بابا نشست یلبخند . 

_  یو نگاهت ب یبش كیدل یهر آدم یرفتار عاد یاگه تو زم،ینه عز

شه آدم ها رو تا حد  یم اد،یدستت م یطرؾ باشه، کم کم همه چ

 ییلرار ها یشناخت اما نه با دو سه بار حرؾ زدن اونم تو یادیز

ه خودش رو نشون بده. ب یرو نیتر یکنه عال یم یکه طرؾ سع

با هم  یشتریب یِ اومد خونوادگ ودادم رفت  شنهادیخاطر من پ نیهم

خواستم  یم یکرد من حت یاگه آلابابا دخالت نم م،یداشته باش

ارتباط  م،یبا هم داشته باش یکوتاه خونوادگ یبدم سفرها شنهادیپ

 ،یبهتر بشناس یلیشه آدما رو خ یباعث م یخونوادگ کینزد

کنه یرو رو نم سفر، دست آدما هیمثِل  یچیه ! 

عاشك من بود و من عاشك او، من اعتماد داشتم آدِم عاشك،  دارا

دهد،  یجان م شیخواهد و برا یم یظیمعشولش را در هر شرا



و با  یباش یشد عاشك کس یکرد، اصال  مگر م یعشك معجزه م

شدم،  یشد، خودم مرهمش م یاگر ؼصه دار م ؟یاو بد رفتار کن

کردم در  یگرفتم و آرامش م ینش را مشد، دستا یم یاگر عصبان

یطیهر شرا ! 

از عشك نداشتند اما من خوب  یدرست ؾیتعر گرید یآدم ها دیشا

ؼلبه کند اگر  یطیتواند بر هر شرا یدانستم که عاشك بودن م یم

به وجود  ایهمه داستان ماندگار عاشمانه در دن نینبود، ا نیچن نیا

ه گوش من برسدنمل شود و ب نهیبه س نهیآمد که س ینم ! 

_ دوست داشته باشه و  یلیرو خ یکنم آدم اگه کس یمن فکر م یول

 هیزیچ نیعالله ت به اون آدم اول یطیهر شرا یعاشمش باشه تو

یکن یکه بهش فکر م . 

دیکش كیعم ینفس . 

_  یطیجور شرا نیا یچون هنوز تو یزن یحرؾ رو م نیا دیشا

یلرار نگرفت . 

دمیدر هم کش اخم . 

_ نیستین ینجوریمامان هم هممگه شما و  ! 

دیخند . 



_  میکه االن هست ینیتا ا میتالش کرد یلیباور کن من و مامانتم خ

میباش ! 

 یشد، چرا فکر م یداشت از مرِز منطِك من خارج م شیها حرؾ

 نیو فمط خودش و مامان در ا میتالش کن میتوان یکرد من و دارا نم

اند؟¬موفك بوده نهیزم ! 

_ کنم دم تالش یمنم لول م . 

نگاهش کدر شد رنگِ  . 

_  هیکه من و مادرت  هیزیچ نیا زم،یعز یکن یدونم تو تالش م یم

کنه؟  یاونم تالش م ؟یاما دارا چ م،یبد ادیبهت  میکرد یعمر سع

گرفته؟ ادیرو  زایچ نیاونم ا  

 ادیخوب ماندن تالش کند؟ حتما   یگرفته بود چطور برا ادی دارا

و چکار کند تا دل آدم را  دیچه بگودانست  یگرفته بود، او خوب م

عاشمانه رفتار کند پس حتما راه و  دیدانست چطور با یبلرزاند، م

 .رسِم عاشك ماندن را هم بلد بود

تکان دادِن ساده بود، اما زبانم  دییسر به تؤ کیبه بابا فمط  جوابم

بزنم یکه حرف دینچرخ . 

آرام از جا برخاست بابا . 



،  یکه زدم بازم فکر کن ییبه حرؾ ها خواد یبه هر حال دلم م _

ذهِن توئه یکه تو ستین یراحت نیچون ازدواج به ا ! 

نبود  یاجیگفتم اما لصدم فکر کردن نبود، احت یلب "باشه"ا ریز

بود، عشك  یکاف نیفکر کنم، من عاشِك دارا بودم و هم شتریب

کرد یمعجزه م  

*** 
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" چهارده روز بعدماه و  کی " 

فرو بردم، مادِر  مهیو با لبخند سر در  دمیلب به دندان گز ی گوشه

لند در دلم آب شد لویک لویدارا گفت عروِس گلم و ک ! 

هر چه پدر و مادرم تالش کردند  ریاخ مِ یماه و ن کی نیمدت ا در

که  نیتا نظر من را عوض کنند، نشد که نشد! مخصوصا  بعد از ا

در مورد دارا دست به کار شد و  كیتحم یا  برابابا خودش شخص

 یبهانه ا گریکند، د دایاو پ یمشکل در باره  کی ینتوانست حت

به لوت لبل استوار بود بحث عمب  وزکه هن ینماند، تنها بحث یبال

بود که با مخالفِت آلا بابا و عمه و صحبت  یانداختن عمد و عروس

شد عمد برگذار شود و  آلا منصور و پدرم لرار انیم شتریب یها

میرا صبر کن یشتریزمان ب یعروس یبرا . 



خواستم نفِس  یو من م دیرس یکه به سرانجام م یهر بحث اما

دیبر یو نفسم را م آمدیم انیبه م یگریبکشم بحِث د یراحت . 

که از اول مراسم  یکه فرزانه خانم با همان لبخند یمثِل ولت درست

 انیرا به م هیه بابا و بحِث مهربر لب داشت، دهان باز کرد رو ب

دیکش . 

_ رو مطرح کنه اما باالخره  زایچ نیخب گرچه شگون نداره آدم ا

 نییجلسات تع نیا یتو دیشه با یگذاشته م یهز زن یکه برا یحم

ه؟یچ هیمهر افروز  نظرتون در مورد مهر یبشه، آلا  
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مادرم رد و بدل شد و بعد بابا دهان باز  پدر و انِ یم یطوالن ینگاه

 .کرد

_ موضوعات شگون  نیا ی¬حك با شماست، حرؾ زدن درباره

هرچمدر هم که باشه، ضامِن  ه،ینداره و خب من معتمدم که مهر

نکرده  یحك که البته اگه خدا هیسنته و  هیاما  ست،ین یخوشبخت

هر حال  شه.  به یم مالیمعموال  پا یزندگ یتو ادیب شیپ یمشکل

 دیشن نبا یم همسرشون ی¬وارِد خونواده یداماد، ولت ایعروس 

اون خونواده داشته باشن، هون طور اگه دارا  یبا بچه ها یفرل

دونم، انتظار  یرو مثِل پسِر خودم م شونیخان داماِد ما بشه، من ا



احساس رو داشته باشه،  نیشما هم یدارم ؼزل هم در خونواده 

با پاشا جان ازدواج  شیمدت پ هی نیگل هم دختِر، تابان خانوم

 ینم طیشرا ی هیو جشن و بم هیدر مورد مهر یکردن، من حرف

دخترتون چمدر بود؟ ی هیؼزل دختر شماست، مهر دیزنم، فکر کن  

که  یدر هم رفت، زمان یفرزانه خانم و آلا منصور کم صورتِ 

 نِ یسنگ و ادیز ی هیما، مهر لِ یفام انِ یپاشا و تابان عمد کردند م

ام باال  هیخواست مهر ینمِل مجلس بود، من دلم نم یتابان، مدت

جرأِت  گریبگذارم، اما د متیعشمم ل یباشد، دوست نداشتم رو

بابا بشوم ایمامان  تیعصبان اعثِ خواستم ب یمخالفت نداشتم، نم . 

دسِت تابان را که در  د،ید نیکه جو مجلس را سنگ یکت عمه

گفت یبا لبخند کنارش نشسته بود گرفت و . 

_ اش هزار و پونصد سکه س اما خب  هیداداش تابان جوِن ما مهر

تومن، آلا منصور  ونیلیاز اون ماشاهلل جهاز آورد صد و هفتاد م

هم به پاشا کادو  نیماش هیخونه به اسمش زدن و  هیهم لطؾ کردن 

 .دادن

به عمه انداخت، اما او  یبابا برافرخته شد و نگاِه چپ چپ صورتِ 

زد یهمچنان،حك به جانب و سرخوش لبخند م . 

گرفت و رو به جمع گفت ونیخانم لبخند را از عمه کتا فرزانه . 



_ دختِر دسته  م،یندار یجان لطؾ دارن، به خدا ما تولع ونیالبته کتا

بچه ها  میاما کاش اجازه بد مته،یل یگنجِ ب هیگِل شما خودش 

هیلض نیدر مورد ا رنیبگ میخودشون تصم  . 

رو به سمِت من من چرخاند و : 

_ ت باشه؟ هیچمدر مهر یشما دخترم، دوست دار  

که همزمان مامان به من رفت  یبا حرِؾ او و چشم ؼره ا دهانم

شد یگفتم جنجال به پا م یبسته شد، هر چه م ! 

بزنم، بحث را در دست  یلبل از آن که من دهان باز کنم و گند بابا

 .گرفت

_ رو  هیمهر ی هیدو نفره، اما لض نیا یدرسته که بحِث زندگ

کنن یمعموال  بزرگترها معلوم م . 

منصور سر تکان داد آلا . 

_  یرو م گهیپس حاال ما لرار عمد و مراسم د د،ییفرما یدرست م

م،یریگ یم میو تصم مینیشیمفصل م گهیمجلس د هیبعد در  م،یذار  

 نیااز  یبا خوشحال د،یایمدام کش ب هیلض نینبود ا لیم یکه ب بابا

 .نظر استمبال کرد

_ گهیولت د هی یبرا میذار یان شاءهللا! پس م .  

*** 



 "کارن"

 رونیباز، لنگ لنگان از باشگاه ب ِش یبه دوش انداختم و ن ساک

من  دنِ یمنتظرم نشسته بود، با د نشیپشِت فرماِن ماش اریآمدم، سام

دیسر کج کرد و کنجکاوانه پرس : 

_ پولت رو؟ یگرفت  

را باز کردم و خود را کناِر او انداختم نیخنده دِر ماش با . 

_ خونه رو به نامش  یبه حسابم تا ولت ختیرو ر ونیلیم ستیفعال  ب

ده یبزنم بعد پول خونه رو هم م . 

تکان داد یسر . 

 اوضاع پات چطوره؟_

حرکِت  کیمسابمه در  نیدر آخر دم،یبه مچِ دردناکم کش یدست

بود دهید بیآس یاحممانه، بدجور . 

_ استراحت  یدو ماه یکیشه، دکتر گفت فعال بهتره  یبهتر مداره 

باشگاه بشم الیخ یکنم و ب . 

در هم رفت اخمش . 

_ بابا یوالعا ؟  ا ! 

باال انداختم شانه . 



_ رو راه  یمدته فرصت کنم سور و ساِت عروس نیاتفالا  بهتر! ا

 .بندازم

دیبه هم کوب یدست . 

_ یول شاِم عروس یا ! 

دادم تکان شیبه تاسؾ برا یسر . 

 !گشنه_

گاز گذاشت و با خنده گفت یرو پا . 

 خب؟ کجا ببرمت شاه دوماد؟_

به صورت کبود و درب و  یآوردم و نگاه نییرا پا نیماش رِ یآفتابگ

که از مسابمه برگشته بودم،  شیداؼانم انداختم، از سه چهار روز پ

چند روزه  نیشد گفت خوب! ا یبهتر شده بود اما هنوز هم نم یلیخ

از  شیام ناراحتش نکند، اما ب افهیروشنک نرفته بودم تا ل دنِ یبه د

صبر کنم تا خبِر خوِش جور شدِن پول را به او  تمتوانس ینم نیا

 .بدهم

_ نایروشنک ا ی¬ خونه میبر . 

کرد و بلند گفت یا خنده : 

_ اری ی¬ ممصد... خونه ! 



شدم رهیخ رونیب یچانه زدم و به منظره  ریز دست . 

خانه هم  یبه جان کندن حل کرده بودم و مسئله  را یعروس مشکلِ 

و  كیشما یپا در هوا یِ از بابِت زندگ المیشد، اگر خ یداشت حل م

بار هم که شده کامال  بر وفك  کی یشد، زندگ یهم راحت م دیفر

در  یزندگ یو همسرش هوا كیگذشت، اما فعال  شما یمرادم م

کرد ینمخارج از کشور در سرشان افتاده بود و رها هم  ! 

آنها خوشحال بود من  مِ یتصم نیلدر که روشنک بابِت ا همان

 كینگران و ناراحت بودم، روشنک فکِر راحت شدن از دسِت شما

احممم  یخواهِر دلنازک و تا حد ی ندهیکرد و من فکِر آ یرا م

 !بودم

خودم  یعروس انِ یروشنک، فکرم مدام م یراِه باشگاه تا خانه  تمامِ 

 یا جهینت چیتاب خورد و آخر هم به ه كیو شما دیو مهاجرِت فر

دینرس . 
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کردم و  یخداحافظ اریشدم و از سام ادهیپ ن،یمحِض تولِؾ ماش به

روشنک راه افتادم و   یخانه  یبعد از رفتِن او، سالنه سالنه سو

زنگ فشردم و منتظر ماندم یدست رو . 



 یدر کنار رفت و نگاِه آشنا کینزد یه پنجر یپرده  یا لحظه

در به  یکوتاه یو بعد با فاصله  دیدرخش شهیروشنک پشِت ش

باز شد میرو . 

شده ام سر خورد و  یآتل بند یِ روشنک از صورتم بر پا نگاهِ 

 .دوباره باال آمد

_ ؟یبه سِر خودت آورد یچ  

خاراندم و شانه باال انداختم یسر . 

_ نبودآسون  نیسومم همچ یمسابمه  . 

دیدر هم کش اخم . 

_  یچ نیمتنفرم، بب یورزِش لعنت نیگم، از ا یهزار بار گفتم بازم م

 !به روزت اومده آخه

در ستون کردم یبه چهارچوب دست . 

_ به لوِل تو  نیخوب برات آوردم، اگه هم یخبرا یدر عوضش، کل

پوِل خونه و  تونستم¬ی" نبود، حاال حاالها نم ی" ورزش لعنت

ر کنمرو جو یعروس . 

دیبر دهان حصار کرد و ذوق زده پرس دست : 

_ ؟یمگه جورش کرد  



دمیخند . 

_ شدم؟ یشکل نیچرا ا یپس فکر کرد ! 

دیپر نییو باال و پا دیدست به هم کوب جانیاز ه پر . 

_ بدو ای... بمیبگ نایبه مامان ا ایتو، ب ایکارن، کارن عاشمتم! ب یوا ! 
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*** 

از  زانیآو یاز پا درازتر، با صورت در هم و لب و لوچه  ستد

که به زور تعارؾ تکه پاره  یزدم، آن شام رونیروشنک ب یخانه 

 کیکرده بود و مثِل  ریگ میگلو انِ یم ییجا ختند،یکردن در حلمم ر

داد یداشت عذابم م میبدخ یؼده  . 

خوش  بود امدهیکردم و چه شد! اصال  انگار به من ن یفکر م چه

  !باشم

جمع و جور بود و  یعروس کیبودم  ختهیچه برنامه اش را ر آن

روند، روشنک به  یدارند م دیو فر كیکردم حاال که شما یدعا م

شود و من  یدر همان حد راض ییجا ایمن  یدر خانه  یزندگ

بکنم، اما  یکاسب کی یاز پولم را صرِؾ راه انداختن یبتوانم ممدار

! اسِم جور شدِن پول که آمد سه ودنب نطوری اانگار نظر آنها اصال  



 دیبزرگ وخر یِ عروس کی یبرا ختندینشستند و برنامه ر ینفر

خودشان یخانه  یکیدر نزد یخانه ا ! 

ملک  متینبود اما ل یبد یکه من در آن ساکن بودم جا یا محله

شد یدو برابر م بایآنها تمر یطرؾ ها . 

را  نیا یکم! رو یلیود! خکردم پولم کم ب یکه حساب م یجور هر

که  نی! همدیرحم کن چارهیمِن ب بِ یلطفا  به ج میهم نداشتم که بگو

اللبا بدهند و  کیگلشان را به مِن  یحاضر شده بودند دختِر دسته 

که توانستم بکنم مهلت  یبود، تنها کار یبکشند کاف یهمه معطل نیا

کنم و به  جور یبود تا بتوانم وام گرید ی اههخواستم دو ساه م

مخارج بچسبانم یزخِم بال . 

 سیکه رئ شیصحبت کنم تا از عمو اریبود که با سام نیا فکرم

 عیسر یمن وام یکوتاه مدت برا یبانک بود بخواهد با سپرده ا

پس دادنش را گرفته بودم  یجور کند، گرچه از همان لحظه ؼزا

دیرس یبود که به فکردم م یتنها راه حل نیاما ا . 

تکان دادم و خود را داخلش  یتاکس یبرا یفه دستو کال خسته

را  ریرفت مس ادمیکه  یانداختم، فکرم به شدت مشؽول بود، طور

میبه راننده بگو . 

_ آلا یکن یچرا حرکت نم ! 

به طرفم چرخاند سر . 



_ دونم ممصدت کجاست ینم یولت یکجا برم مرد حساب ! 

ردم و ک یاز او عذرخواه یو با شرمندگ دمیبه صورتم کش یدست

شدم رهیخ شهیش یآن سو یرا گفتم و بعد به منظره  ریمس . 

 یشد راحت زندگ یحك با روشنک بود، در چهل متر جا، نم دیشا

خواست یکه روشنک دلش م یکرد، الالل نه آن زندگ . 

تعهد  نیاش رفتم ا یکه به خودم جرات دادم و به خواستگار یزمان

بکنم، هر  یاو هر کار خوشحال نگه داشتنِ  یرا لبول کردم که برا

بود که به تعهدم عمل کنم دهی! و حاال ولتش رسیکار . 

 یکار کنم، م شتریب یلیخ دیبا رمیدانستم اگر بخواهم وام بگ یم

خواهد آمد اما ارزشش را داشت،  شیپ یسخت یلیخ طیدانستم شرا

 میشد یبزرگ تر م یشد و ما صاحب خانه ا یوام باالخره تمام م

 مانیاز مراسم عروس ینیریش یتوانست خاطره  یو روشنک هم م

 .داشته باشد

از ممابل  یکه ؼرق در فکر بودم متوجه شدم که تاکس همانطور

خانه ام گذشت یکوچه  . 

_ شم یم ادهیپ نجایآلا ممنون ا . 

خانه ره افتادم یشدم و سو ادهیترمز زد و من پ یرو . 

_ نبودا یصلوات ی! تاکسیآلا... داداش! ... حاج یه ! 



به حواِس پرِت خودم فرستادم، راه رفته را برگشتم  یو لعنت ستادمیا

را حساب کردم هیو کرا . 

_ بود ریفکرم درگ د،یببخش . 

فرمان انداخت یرا جلو هیتکان داد و کرا یسر . 

_ دوره زمونه همه فکرشون مشؽوله نیبرکت! خدا ببخشه، ا ! 

که  خانه راه کج کردم، حاال یکردم و سو یعذر خواه گرید بار

 یذوق م یتو شتریب میشده بودم درِد مچِ پا دینا ام ندهینسبت به آ

مصدوم شده باشم، تازه درد  شیساعِت پ کی نیزداصال انگار هم

 .گرفته بود

به "  یبد للمم باز کردم و نگاِه چپ چپ دِ یآپارتمان را با کل در

دِر  یشد رو یهفته م کیکه  یآسانسور خراب است"ِ بدخط

کرد، انداختم و سمِت پله ها رفتم یم ییماآسانسور خودن . 

داد  یشدم که صدا یرد م كیو شما دیفر یاز دِر خانه  داشتم

نبود اما هر بار للبم را  یزد، اتفاِق تازه ا یلیبه گوشم س دادشانیوب

کند  یرا دوا نم یمن درد یدانستم دخالت کردن یکرد، م یمچاله م

 نیهم یه ور تر بکند، براامکان دارد آتِش بحثشان را شعل یو حت

 یدهان ببندم و کر و کور رد بشوم که صدا شهیخواستم مثِل هم

گفت کنجکاوم کرد یو آن چه که داشت م دیفر . 



_  نیدکتر گو.. خورد با تو، مگه شهر هرته، در مورد بچه مون ا

رمیگ یم میمنم که تصم . 

 

موسیآن یکپ ��, [29.01.18 14:20] 

آنها بشوم و راهم را به  الِ یخ یتم که بچه با خود کلنجار رف هر

 خیواحدم بکشم و بروم، نشد؛ نتوانستم. لدمم همان ممابل در  یسو

 .بست

بلند اما ناالن پاسخ داد كیشما . 

_ از  دیگفت با م،یبد یسه بعد یبه خدا دکتر گفت الزمه سونوگراف

 یب ادیشه که چون تو از دکترا خوشت نم ی. نممیبچه مطمئن بش

 یبچه مشکوکه م نیا یِ ! دکتر گفت به سالمتمیبش زایچ نیا الِ یخ

مشکوک ؟یفهم ! 

باز هم باال تر رفت دیفر یصدا . 

_ بچه خطر  یبرا یسه بعد یگفت سونوگراف دمیپرس بایمن از فر

بچه ت رو تو خطر  یستیکرده تو که خر ن یؼلط هیداره، دکتر 

 بایرسوزه؟ ف یما م یبچه  یدکتر دلش برا یکرد الیخ ،یبنداز

اشعه داره، اگه اشعه ش فردا پس  ایجور سونوگراف نیگفت ا یم

 یاون دکتِر ب ای یهست گوپسرمون بشه تو جواب یِ فردا باعث کور

ز؟یهمه چ  



و داد زد دیکوب زیبه م هیشب یزیبه چ كیشما : 

_ چهار کالس  نیخواهِر تو اگه هم نیدونم ا ی! من نمبایفر بایفر

 یچه ربط بایبکنه، آخه به فر یخواست چه ؼلط یسوادم نداشت م

فهمه  یده، اون چه م یمن نظر م یدر مورد زندگ ادیداره که م

ایگـ... خور نیرو چه به ا یماتی! تزرهیچ یاصال  سونوگراف ! 

خانه را لرزاند دیفر یصدا . 

_  یپررو تر م یگم ه ینم یچیه یحرؾ دهنت رو بفهما! هر چ

که تو اصال  یزیت، چماس یبچه  یفکر سالمت چارهیب بای! فریش

نداشته، همه  یما دخالت یزندگ یولتم تو چیه ،ید ینم تیبهش اهم

 یپاش وسط زندگ هیکه کال   ستنیکه مثل اون داداِش الدنگ تو ن

 !ماست

خودتان  میبه در بزند تا بروم به آنها بگو یرفت تمه ا یکه م دستم

 دنیشن با د،یبردار دادیبه درک به خاطر آن بچه دست از داد و ب

و آسمان خشک شد نیزم انِ یم د،یحرِؾ فر نیا . 

دادم؟  یآن ها جوالن م یدر زندگ یادیبود؟ من ز ینطوریا والعا  

تمام  یکردم ول یم یزندگ شانیکیآنها در نزد یبه خواسِت هر دو

مشترکشان نداشته باشم، اما  یدر زندگ یبود که دخالت نیتالشم ا

نبود زیآم تیانگار چندان هم موفم ! 

گفت یمن را به خود آورد که م كیشما یصدا . 



_ کارن اگه نبود که تو رو آب  نیهم د،یفر ییچشم و رو یب یلیخ

 .برده بود

_ یمن رو ؟ من رو آب برده بود؟ مثال کارن چه ؼلط  ... 

صحبت  یادامه  دنیپتک شد بر سرم، مؽزم از شن دیفر یها حرؾ

هم  دیدانم شا ی، نمتوان رفتن نداشت میزد اما پاها یاو سر باز م

خواهر باردارم  یکار به دست د،یفر تِ یحجِم عصبان نیا دمیترس یم

 .بدهد

ساعت ها همانجا پشِت  دیشا مه،یفمط چند دل دیچمدر، شا دمینفهم

که به زور سرپا نگهش داشته باشند، آنجا ماندم.  یدر، مثِل مرده ا

ش کرده به خودم آمدم که بحثشان تمام شده و خشمشان فروک یولت

به  شانیپا یداد که ولت یداشت لول م یبا لحِن آرام تر دیبود و فر

 یِ از سالمت نانیاطم یآن جا را برا ین پزشک هایبهتر دیرس ونانی

را  یکار چیه رانیا یداشت دکترها دیکند، چون عم جیبس نشان،یجن

دهند یدرست انجام نم . 

فرو  یشانه ها سست و یسمِت پله ها راه کج کردم و با لدم ها آرام

مهاجرِت آن  نیکار هم نیوالعا بهتر دیواحدم رفتم، شا یافتاده سو

 یحد آزار دهنده بود، مهاجرتشان م نیها بود، اگر حضور من تا ا

سر و سامان بدهد زیتوانست به همه چ ! 

*** 



 "ؼزل"

 یکرد که انگار دارم حکم لتل خودم را امضا م ینگاهم م یجور

به  یداشتند به جز مامان! او هنوز هم راضزنم، همه لبخند به لب 

ام کوتاه آمد، بدون  یازدواج نبود فمط در برابر من و پافشار نیا

تیرضا ! 

 ایبودن  یبودم که بخواهم به راض یزیاما خوشحال تر از چ من

 چیمن بود و ه یروز زندگ نینبودن او فکر کنم، آن روز مهم تر

 نیر کند، مخصوصا  اام را خدشه دا یتوانست خوشحال ینم زیچ

را  هیو مشکل مهر میبود دهینمص کش یب یکه دو نفر با دارا نمشه ا

دیاین شیخانواده ها پ نیب یتا مشکل میهم حل کرده بود . 

تا  میکن نییتابان تع ی هیمهر یرا به اندازه  هیگفته بود مهر دارا

که  نیباشند و روز بعد از عمد بدون ا یمادر و پدِر من راض

تا پدر و مادر او  میکن یکم م هیمن بفهمد از ممدار مهر یه خانواد

باشند یهم راض . 

 یگرید زِ یبه دارا و خوشحال بودِن او چ دنیمن جز رس یبرا

کرد هر دو خانواده را کامال   یم ینداشت، اما دارا سع تیاهم

افتدین انیبه م ینگه دارد تا اختالف یراض . 

 میایحاضرم به عمِد دارا در بکه  دیبار سوم از من پرس یبرا عالد

بر به لول  یمبن یکم رنگ دیمادرم ام یو من هنوز هم در چشم ها



بزرگ  یکه با آن ب" با جازه  دمید یخودش " سر عمل آمدنم" م

 !تر ها، بله " گفتنم، خاموش شد

جمع گم شد، او همچنان با  یِ شاد یویایه انِ یسکوِت مامان، م ادِ یفر

 نیکرد، از او دلخور بودم، از ا ینگاهم مسماجت اخم کرده بود و 

ام را زهر مارم کند، حرصم گرفته بود،  یداشت خوشحال یکه سع

لربان صدله ام برود!  زد،یخواست بخندد، اشک شوق بر یدلم م

باال  یاز خوشحال دایبود و زن عمو ش هعروس شد سنای یمثِل ولت

دیپر یم نییو پا ! 
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عمد، به زور نگاهم را از  یکه شروع کرد به خواندن خطبه  عالد

دوختم که صورِت خنداِن دارا  میرو ِش یپ ی نهیمامان گرفتم و به آ

لرار بود به همه  یمرِد دوست داشتن نیکرد. ا یم ییدر آن خودنما

تواند معجزه کند! لرار بود به مادرم بفهماند  یثابت کند که عشك م

مهم بلد بودِن راه و رسم  ،یعاشك بشو یسنچه  ستیکه مهم ن

ستیعاشم . 

لرائت  نه،یدارا، در آ رینگاِه محِو من به تصو انِ یخطبه را م عالد

وار به دارا زل زده بودم که کال فراموش  وانهیکرد و من آنمدر د

دستانم گذاشته  یکه رو یشدن خطبه، به لرآن یکردم هنگاِم جار



که خاله عاطفه اصرار داشت بر  یآن! لراندازمیب یبودند، نگاه

نساء باز شود یسوره  ! 

 نیتزئ یبه خودم آمدم، تابان لرآن را از دستم گرفت و جعبه  تا

رنِگ پر از رز سرخ  ییطال ینیس انِ یحلمه ها را که م یشده 

ما گرفت یرو ِش یکرد، پ یم ییخودنما . 

 یشناکه آ یروز گذشته از مؽازه ا نیکه هم مانیاز حلمه ها ادیز

زرد بود و نمش  یآمد، طال یخوشم نم م،یبود دهیپدِر دارا بود، خر

ساده دوست داشتم اما زماِن  دِ یسف یداشت، من طال یادیو نگار ز

 یحلمه را برا نیا یبهناز، خواهر کوچک تِر دارا، ولت د،یخر

کرد و  ؾیاز آن تعر یحساب دم،یخانم پوش انهفرز شنهادیامتحان به پ

و من  دیآ یبه دستم م هیاز بم شتریب نیاشت که همد یادیاصرار ز

بود،  زیدارا عز یحرؾ او که به شدت هم برا ینخواستم رو

بزنم یحرف . 

 یاز سِر ناچار یانگشتم نشاند، لبخند یحلمه را برداشت و رو دارا

نداشت، ما لرار بود تا آخر عمر، به  یتیها اهم زیچ نیزدم، ا

میکن یباهم زندگ یو خوش یخوب ! 
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*** 



 مین یرفت برا یکردم و دلم ضعؾ م یمدام نگاهش م یچشم ریز

 یبه راه بود، راه رهیاو اما، پشِت فرمان، خ نش،یو دلنش یرخ جد

گذران ولت یشد برا یم یهدؾ فمط ط یکه ب ! 

که لرار بود در  یاتمام مراسم محضر و شام انیساعت زمان م دو

هدؾ  یشهر ب انیان سرو شود، باعث شده بود مرستور کی

گفت  یاو م میرینگ یبه اصرار دارا بود که عمد مفصل  م،یبچرخ

گرفت و بهتر است عمد مختصر  میخواه یباشکوه یبعدا  عروس

ب پدر و مادر من یکه او به فکر ج نیباشد و من هم به خاطر ا

ساعته را  دو یولفه  نیبود، ذوق مرگ شدم. اما حاال که داشتم ا

کردم  یکردم، داشتم در دل آرزو م یحجم سکوت تجربه م نیدر ا

 یجشن رزرو م یسالن را برا کیرستوران  یکاش به جا یکه ا

میلدر معطل نشو نیتا ا میکرد . 

کرد، ذهن من پر بود از هزاران  یدارا، داشت خفه ام م سکوت

 نیا زده از جانیعاشمانه و انتظار داشتم او هم ه شیحرؾ و ستا

عاشمانه ببافد میو برا ندیبنش م،یکه باالخره محرم شده ا . 

سخت گذشت تا باالخره به خودم جرات دادم و دهان باز  آنمدر

 :کردم

 ...دارا_

به من انداخت ینگاه مین . 



 هوم؟_

لبخند جذاب بر لب  کیکردم  یرا درهم گره زدم و سع انگشتانم

 :بنشانم

؟یگم دارا... خوشحال یم  

تکان داد یدوخته بود، سر ریه چشم به مسک همانطور . 

 !معلومه که هستم_

که نشان از  یزیهر چه نگاهش کردم چ دم،یبه طرفش چرخ کامال

و رو شد رینکردم، دلم ز دایداشته باشد در صورتش پ یشادمان . 

_ شده؟ یزیچ ؟یدارا والعا خوشحال   

باال داد شانه . 

_ گهیبشه، خوشحالم د ینه چ . 

 یخنده  کیدهد،  یذوق م یکه بو ییز آن خنده هااما نه ا دمیخند

 !معذب و سردرگم

_ ستیآخه صورتت خوشحال ن ! 

کرد اخم : 

_ داره؟ یمگه صورتم چه مشکل  

که زده بودم را جمع کردم یزده گند هول : 



_ ستیخوشحال ن گمینداره لربونت برم، فمط م یمشکل چیه . 

دیکش ام را گرفت و نرم ینیاز فرمان کند و آرام نوک ب دست . 

_ موش  یکرد یو رو نم یلربون صدله ها هم بلد بود نیاز ا

من؟ یموش  

پر شد از مذاِب احساس خواستنش، صورتم گل انداخت و  دلم

بزرگ بر لبم نشست یلبخند . 

دیخند دارا . 

_  شهیخوام هم یخانوم خانوما، اصال  م گهیخجالت نکش د

یباهام حرؾ بزن ینجوریا . 

کردمانداختم و زمزمه  نییپا سر : 

_ گم یم ینجوریهم شهیهم یچشم، اگه تو دوست داشته باش . 

برداشت و به طرفم  یدستمال کاؼذ کیداشبرد  یشد و از رو خم

 .گرفت

: رو دوست داشته باشم اون رژ  زیمن همه چ یحاال که دوست دار

 فتیک یکه تو هیرو پاک کن و از رژ لب لهوه ا یلب صورت

 یچ شگرهیدونم آرا ینم گذاشتم بزن، رنگش رو دوست ندارم،

به لبت زده یرنگ نیخودش فکر کرده که ا شیپ . 



تمام طول  یعنیبست؛  خیمن  ینزد اما دست و پا یبد حرؾ

زدم، چهره  یبه او لبخند م نهیآ انیکه در م یمراسم محضر، زمان

آمد؟ یام در نظر او زشت م  

رفت نیاز ب کبارهیمثمال اعتماد به نفسم  کیآن  تمامِ  . 

و به  دمیکش نییرا پا نیماش ریلرزان، هول زده آفتابگ یت هادس با

شده باشد،  نایشدم. انگار که تازه چشمم ب رهیصورت خودم خ

احمك و زشت به نظر  یمتوجه شدم که چمدر با آن رژ لب صورت

رسم یم . 

خواستم!  ینبود که من م یزیان چ نیشد. ا ریسراز میبه گلو بؽض

ام بود  یروز زندگ نیدر مهم تر دنیرسبه نظر  باتریز میتمام آرزو

 ...و حاال

 نهیاحممانه در آ ریرژ لب را از لبم پاک کردم تا آن تصو مهیسراس

نکند یبه من دهن کج . 

کرد آرام گفت ینگاهم م یچشم ریکه ز دارا . 

_ بزن،  فتهیوسط ک بیج یرژ لب بزن، تو یکیحاال از اون  نیآفر

رژ گرفتم و  هیبهناز  از هیرنگ نیرژ لبت ا دمیمحضر د یتو

فتیک یگذاشتم تو . 



 فمیدارا از بهناز رژ لب گرفت و در ک یکه چه زمان دینکش مؽزم

زشت به  نیاز ا شیبود که ب نینداشت، مهم ا یتیگذاشت، اما اهم

 .نظر نرسم

دستم نلرزد،  ن،یماش زِ یر یکردم در تکان ها یم یکه سع یحال در

دارا نگاه کردم و با بؽض  و به دمیرژ لب بهناز را به لبم مال

دمیفروخورده ام پرس . 

 خوبه؟_

به من داد یرا لحظه ا نگاهش . 

 .آهان، حاال بهتر شد_

شد"، اما انگار نظر دارا به  یخواست بشنوم که "عال یم دلم

" نبودی"عال . 

رژ لب  ینبود که برا ی" رنگیشدم، "لهوه ا رهیهم به خودم خ باز

دادم، مثل   یم حیخ را ترجو سر یدوستش داشته باشم، صورت

که فرگل در خانه از رژ لب  یولت ایکرد،  یم شیآرا لدایکه  یولت

 شگریکار ارا یهم ولت شگاهیزد. داخل ارا یم میبرا ماهیفر یها

اصال  از  دمیفهم کبارهیحاال  اماذوق زده شدم  یتمام شد حساب

دیآ یخوشم نم یصورت ! 
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*** 

با  یخورد، خداحافظ یبه هم م یحالم داشت از روبوس گرید

گفتن و رفتن بودند، خسته ام  کیکه مشتاق به تبر ییمهمان ها

چند  یخواست، استراحت یم یاستراحِت طوالن کیکرده بود، دلم 

 یکه م یزیعمد، برخالؾ چ یجشن خشک و رسم نیروزه! ا

که در  نیا نبود. مخصوصا   زیانگ جانیپنداشم، چندان هم ه

در سکوت، کنار هم نشسته  ینیجِو سنگ انِ یرستوران، خانواده ها م

آمد یلاشك و چنگال بود که م یبودند و فمط صدا . 

 یشده با آن پارچه  یمنجك دوز دیهم در آن کت و شلواِر سف خودم

فرزانه خانم به تن کرده بودم تا  ی مهیکه به سل نش،یخشک و سنگ

باشد، داشتم بخارپز  یم بدهد و هم لباس مجلسهم کاِر مانتو را انجا

 یدیشدم، کمر و کتفم هم به خاظر دوخت زبر لباس، خارش شد یم

 نیبرسد تا از شر ا یکردم لحظه ا یدعا م مطگرفته بود و داشتم ف

 .لباس خالص بشوم

کردند و رفتند، دارا آرام دست  یمهمان ها هم که خداحافظ نیآخر

 تیهدا مانیرا به سمت خانواده ها کمرم گذاشت و من یبر گود

 یکرد و بعد از خوش و بش کردن با پدر و مادرش، رو به سو

 .پدرم چرخاند

 !پدر جون_



که  نیاز ا دم،یبه او انداختم و ذوق زده لب گز یچشم ریز ینگاه

خطاب کرد، دلم لنج رفت نطوریپدر من را ا . 

بر  یدست ییبر خالؾ مامان که هنوز بػ کرده بود با خوش رو بابا

دارا زد یشانه  . 

 جانم پسرم؟_

زد یلبخند بزرگ دارا . 

_  یکیکه من و ؼزل  رمیجونتون سالمت، اومدم ازتون اجازه بگ

در خونه ارمشیبعدش م م،یشهر بچرخ یهم تو گهیدو ساعت د . 

 کیخواست من را به  یاش م یکه او با تمام خستگ نیاز ا آنمدر

آمدم و عذاِب تحمِل کت و  جانیگردش در آرامِش شب ببرد، به ه

رفت ادمیشلوار  . 

زد،  یم ادیبه مامان که تمام صورتش "نه" را فر ینگاه بابا

پاسخ داد یانداخت و با مکث : 

_  یو با دلت هم رانندگ نینداره پسرم، فمط لطفا زود برگرد یاشکال

 .کن

زد یلبخند کمرنگ دارا : 

 .رو چشمام پدر، با اجازه تون_

رو به من کرد و : 



_ زم؟یعز میبزن یچرخ هی میبر  

شل شد شمین : 

_ میبر . 

و اخم  یو از ممابل مادر ناراض میکرد یخانواده ها خداحافظ با

او  یصورِت در هم رفته  نیو باز هم دلم از ا میکرده ام گذشت

 .گرفت

و ناراحت، دوشادوش دارا از رستوران خارج شدم، در  دلخور

که دارا کنار  یا حرفمادر جا مانده بود، ب شیکه فکرم پ یحال

 .گوشم زد، به خودم امدم

_ ؟ینیمشترکمون رو بب یخونه  یخوا یم  
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کرد،  یشدم که شاد و سرخوش نگاهم م رهیچشماِن درخشانش خ به

کنم را  یلرار بود در آن زندگ یکه عمر یخواست خانه ا یدلم م

 یولت شیهفته پ کی نیبودم، هم دهید رونیبار از ب کیالبته  نم؟یبب

آپارتمانش را از دور نشانم داد،  م،یعمد رفته بود یها دیخر یبرا

 ییدادم در روشنا یم حیده بود، گرچه ترجیاما داخل خانه را ند

 یتا با همفکر هم برا نمیکمتر خانه را بب یروز و با شدت خستگ



توانستم  ینمخواست  یدارا م یاما ولت م،یریبگ میتصم لیوسا دیخر

اورمینه ب . 

بر لب نشاندم و پاسخ دادم یلبخند : 

 .حتما  _

دراز کرد نیتکان داد و دستش را سمت ماش تیبا رضا یسر : 

 .بفرما شاهزاده خانوم_

که من را دوباره شاهزاده خانم خوانده بود، به  نیزده از ا ذوق

راه افتادم نیماش یسو . 

د، تازه مؽزم نرم حرکت کر نیگاز گذاشت و ماش یپا رو یولت

مشترکمان  ینرمک به کار افتاد، لرار بود با دارا، تنها در خانه 

 کیشد  یباعث م نی! اگریکس د چیباشم، با او و بدون حضور ه

دانستم  یکه نم ی... حسافتدیاما گزنده به جانم ب نیریش یدلهره 

بد ایخوب است   ! 

ن به م ینگاه یچشم ریکرد، ز یم یطور که رانندگ همان

 .انداخت

_ خونه  نیبه هر حال ا یول اد،یاز خونه مون خوشت ب دوارمیام

رمیگ یبهتر م یجا هیتهران  میبر یمولته، ولت . 



خودم شک کردم، مگر لرار بود به تهران  یبه گوش ها د،یپر پلکم

اطالع بودم؟ یگذاشته شد که من ب یبرنامه چه زنمان نی!ام؟یبرو  

_ تهران دارا؟ میلراره بر  

شد رهیباال رفته به من خ یرو هااب با . 

_ تا  میوجب جا اونمدر بمون هی نیا یتو یخوا ینکنه م ؟یپس چ

شهِر وامونده بزرگ  نیا یبچه هامون تو ادیوالعا  دلت م م؟یبپوس

 بشن؟

در  یبه خاطر زندگ ای& بچه& ذوق کنم  یکلمه  یبرا ندانستم

دیم چرباما در آخر حال بدم به ذوِق کوچک رم،یتهران عزا بگ . 

  مگه شهر خودمون چشه دارا؟_

تکان داد یسر : 

_  یجا نجایا انوسه،یلطره در برابر ال نیشهر ما در ممابل تهران ع

نداره، مردمش شور و حال ندارن، فضاش کسل کننده  شرفتیپ

و  ستیتهران ب ی شهیرگ و ر یؼزل، تو یدون یست، تو نم

کوتاه مدتمونه،  یه برنام نیداره، تازه ا انیجر یچهار ساعته زندگ

کشور خراب شده  نیکه از ا ینخودت رو آماده ک دیبعدش کم کم با

میبر . 



کردند  یم یحرؾ نا گفته به حلمومم حجوم آورده بودند و سع هزار

آن ها فمط  یهمه  انیاما از م زندیبر رونیحنجره ام را بدرند و ب

عرض اندام دادم یسوال اجازه  کیبه  : 

_ ؟ کجا میبر رانیاز ا  

پاسخ داد الیخ یب : 

_ آلمان، سوئد، هلند ...  رانه،یبهتر از ا میدونم، هر جا بر یچه م

کایآمر ! 

 گری&بهشت!&د دیگو یکه انگار دارد م کایگفت  آمر یجور و

دارد ، چون احتماال  باز هم مثال  یچه مشکل رانیمگر ا دمینپرس

دمیشن یرا م انوسیلطره و ال . 

چه واهمه و  الیخ یسخ خونسردانه و بپا نیدانست با هم ینم دارا

اندازدط من تا به حال به جز چند تا مسافرت  یبه دلم م یترس

 به،یؼر طیدر مح یشهرم را ترک نکرده بودم، زندگ ،یخانوادگ

که فکر و فرهنگشان با من  ییآدم ها انیدور از پدر و مادرم و م

ن از م د،یرس یترسناک به نظر م تینها یمن ب یتفاوت داشت برا

بهیؼر یتهران هم وحشت داشتم چه رسد به کشور !  

و آؼاز  یسال تا عروس کینکردم،  یدهان بستم و اعتراض اما

توانستم  یسال م کی نیو من در ا میمشترکمان زمان داشت یزندگ



و  میاش کنم تا در شهر خودمان بمان یبا با عشك و محبت راض

میکوچک و آرام داشته باش یزندگ کی . 

را حل خواهد کرد.  یه دل اعتماد داشتم که عشك هر مشکلاز ت من

 یکردم تا زندگ یام م یتمام احساساتم را خرج مرد زندگ دیفمط با

 .بهشت شود

ممابل مجتمع بزرگ و پر زرق و برق، از فکر و  ن،یتولؾ ماش با

آمدم رونیب الیخ . 

داد،  یتکان م داریسرا یبرا یکه دورادور سر یدر حال دارا

من گفت خطاب به : 

_ پرنسس خوشگلم یبه لصر خودت خوش اومد . 

لصر برازنده  یبه عظمت ساختمان انداختم، الحك که کلمه  ینگاه

و چشم  بایآپارتمان ز نیکه چن دمید یاش بود، در خواب هم نم

 یخانه  کی میاهایرو انیم شهیخانه ام باشد، گرچه هم ینواز

کردم  یحظ م شیزدم و برا یسرسبز را توهم م یاطیکوچک با ح

با هر  ینبود که آدم دلش نخواهد، هر کس یزیآپارتمان چ نیاما ا

شد یعاشمش م یا مهیسل . 

پارک کرد و با  نگیپارک عیوس یرا در محوطه  نیماش دارا

کنم، به اطاعت از  شیشد و از من هم خواست همراه ادهیپ یلبخند



جمع گذاشتم و بزاِق  نگیپارک یملیو ص یاو پا بر کؾ پوش سنگ

فرستادم نییشده در دهانم را پا . 

شده و جانم را تا  بیترک گریکدیبا  جان،یو اضطراب و ه ترس

باال آورده بودند میپشت دندان ها . 

ترسد راه گم کند پست سر دارا به راه افتادم  یکه م یجوجه ا مثل

 نیو وارد آسانسور بزرگ آپارتمان شدم، به جرات بزرگ تر

دمید یکه در عمرم م یآسانسور . 

ستادیرو به من ا نهیرا فشرد و دست به س ۵ یدکمه  دارا : 

_ ؟ یپسند یچطوره؟ م  

زده پاسخ دادم جانیه : 

_ عاشمشم یعال ه،یعال . 

باال داد و خنده کنان گفت ییابرو یتا : 

 .عاشك من باش وروجک_
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انداختم نییسر پا دمیخند . 

 



 .هستم_

 

دیدو انگشت گرفت و کش انیا مام ر گونه . 

 

_ دونم یم . 

 

للب  ستاد،یدونم"ش را کامل نگفته بود که آسانسور ا ی" ممِ یم هنوز

 .من هم به همراهش

 

 صیتوانستم تشخ یاصال  نم دم،یفهم یهمه اضطرابم را نم نیا لیدل

داد درست  ی! اما هر چه بود اجازه نمجانیه ایبدهم که ترس است 

 .نفس بکشم

 

 رونیدستم را در دست گرفت و همراه با من از آسانسور ب دارا

که شش واحد خانه  میشد ضیبزرگ و عر یراهرو کیزد، وارد 

کتش فرو برد، دسته  بیرا در خود جا داده بود، دارا دست در ج

رفت، پشت سرش راه  ۸۲و به سمت واحد  دیکش رونیرا ب دشیکل



را  میو نفس ها بدنمکردم لرزش  یم یکه سع یافتادم و در حال

تا در را باز کند ستادمیکنترل کنم، منتظر ا . 

 

روبه رو شدم که  یو در عمب رفت و من با منظره ا دیچرخ دیکل

 .اصال انتظارش را نداشتم

 

 چیمن ه از،یاز حد ن شتریب یزیچ یبودند، حت لیخانه تکم لیوسا

خانه  نیخودم بخرم، ا ی مهیتوانستم به خواست و سل یرا نم زیچ

داشت زیمه چه ! 

 

دیمتعجب شده بود چون دارا پرس یادیحالت چهره ام ز انگار : 

 

_ ؟یؼزل؟ خونه مون رو دوست ندار هیچ  

 

 یشد خانه ا یهم دوستش داشتم، اصال مگر م یلیداشتم، خ دوستش

لوکس را دوست نداشت، اما آن ته  لیبا آن همه وسا ییبایز نیبه ا

 ی مهیکاش سل یکه ا دیکوب یم نیته دلم، داشت کودکانه پا بر زم

کرد یم ییشده، خودنما دهیخر لیوسا انیمن هم م ! 



 

_ ؟یگم پس جهاز من چ یلشنگه... فمط ... م یلینه خونه مون خ  

 

کند گفت یکه کفش از پا م یاش را خاراند و در حال چانه : 

 

_  ارنیدوست ندارم پدر و مادرت مجبور بشن به خودشون فشار ب

دوست دارن جهاز بدن بگو پولش رو  یدیبخرن، اگرم د یزیو چ

خوشگل برات بخرم نیماش هیبدن تا  . 

 

خودم؟! از فکر نشستن پشِت فرمان، دلم ضعؾ رفت یبرا نیماش . 

 

کتفم گذاشت انیم یدست دارا : 

 

_ دوست داره که چشماش چهلچراغ  یرانندگ یهان؟ خانوم موش

 !شد؟

 



و ذوق زده پاسخ دادم دمیخند : 

 

_ دوست دارم یلیا خام ستما،یبلد ن . 

 

دارا نشست یها لب یرو یا خنده . 

 

_ تو، تا خونه رو نشون خانوم راننده بدم میخوب حاال بر یلیخ . 

 

به نشان اطاعت تکان دادم و پشت سر او وارد خانه شدم.  یسر

و لوکس که لرار بود بعد از  یبزرگ صد و پنجاه متر یخانه 

کنم یدر آن زندگ یعروس  . 

 

پا به طرؾ من  یپاشنه  یاخل سالن گذاشت و رولدم به د دارا

و دستانش را باز کرد دیچرخ . 

 

_ من یبایز یاز لصر شما ملکه  نمیا . 

 



که ملکه خطاب شده بودم، نگاهم را در تمام خانه  نیزده از ا ذوق

دمیزده به هم کوب جانیچرخاندم و دستانم را ه : 

 

_ خوشگله ،دارا یلیخ یلیخ . 

 

تکان داد یسر : 

 

_ بزرگ هم برات دارم یلیخ زیورپراس هی . 

 

به او ،مات ماندم رهیخ .  

 

_ ؟یزیچه سورپرا  

 

زد انهیموذ یرا تنگ کرد و لبخند چشمانش . 

 

_ یش یچند لحظه صبر کن مطمئنم که عاشمش م . 



 

از اتاق ها رفت و من ماندم با  یکیاز من گرفت و به سمت  رو

نظر گرفته  در میکه دارا برا یزیروبرو شدن با سورپرا جانیه

 .بود

 

 یخانه چرخاندم، سالن یسالن بزرگ و اصل یمنتظرم را رو نگاه

رنگ خوشم  نیاز ا ادیبود. گرچه ز ییکه رنگ ؼالب بر آن طال

به وجود  بایلوکس و ز ییآن در خانه فضا بیآمد اما ترک ینم

دوستش نداشته باشم توانستم یآورده بود که نم . 

 

رنِگ بزرگ  یسورمه ا ی سهیک کیدارا با  دهینکش مهیدل به

شدم چه  رهیبرگشت ، متعجب به آنچه که در دست داشت خ

پنهان شده بود؟ سهیدر آن ک یبزرگ زیسورپرا  

 

و چشم نوازش،من را دعوت به نشستن  نیبا همان لبخند دلنش دارا

 ییو طال دیسف یوسط سالن کرد. همان مبل ها یمبل ها یرو

گ بودبزر یزیکه به طرز اؼراق آم یرنگ . 

 



از مبل ها نشستم یکی یجلو رفتم و ممابلش رو زده جانیاما ه آرام . 

 

لطور آن را باز کرد و در  پیوسط گذاشت و ز زیم یرا رو سهیک

رنگ را  دیلباس عروس سف کیزده من  رتیممابل چشمان ح

دیکش رونیب . 

 

_  ،یمون بپوش یجشن عروس یکه لراره برا یاز اون لباس نیا

من والعا  متناسبه  یبایاندازه است، چون عروس زمطمئنم کامال  

 التیپس خ شهیعوض م زشونیراحت سا یلیلباس ها خ نی،البته ا

 ...راحت باشه

 

من داشتن  یگفت و من همچنان مات مانده بودم، تمام آرزو یم او

. آنچه در دمید یرا م شیایرو یبود که عمر یآن لباس عروس

 یکرد با لباس مورد عالله  یم ییچشمم خودنما شیدستان دارا، پ

از دامن پؾ  یلباس نه خبر نیتا آسمان تفاوت داشت.در ا نیمن زم

 کیپر آب و.تاب را داشت،  یو شکن ها نیدار بود و نه آن چ

اش آن را  مهیپشت  ییایتالیا یساده که فمط مارک یلباس ساده 

کرد یارزشمند م . 
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رفت، مگر من  نیاز ب یدارا تا حد یزده  با نگاه ذوق ام یدلخور

 زیچ چیبپوشم،ه یچه کس یدلخوش یلباس را برا نیخواستم ا یم

لباس  نیمهم تر از خوشحال بودن دارا نبود ،اگر او از ا یدر زندگ

 یآمد من هم دوستش داشتم، اگرچه هنوز هم دلم برا یخوشش م

دارا از همه  یاماشادرفت  یم جلباس پؾ دار و با شکوه لن کی

من با ارزش تر بود یبرا زیچ . 

 

دیزده ، پرس من با خودم ،دارا ذوق یکلنجار ذهن نیا انیم : 

 

 لشنگه ؼزل ؟_

 

گفتم یرا به کنج لبم سنجاق کردم و با خوشحال یلبخند : 

 

_ ؟ یدیوالعا  لشنگه از کجا خر  

 

پاسخ داد لبخندزنان : 



 

_ کنه و من از اون خواستم تا  یم یزندگ ایتالیاز دوستانم در ا یکی

که براش  یمشهور، طبك عکس یمؽازه  هیلباس برند رو از  کی

 دیبه دستم رس روزید نیمن بفرسته،هم یفرستاده بودم بخره و برا

و من خودم به شخصه عاشمش شدم و مطمئن هم بودم که تو 

ادیخوشت م . 

 

را خراب کنم ، آرام زمزمه کردم نانشیاطم نیا امدین دلم : 

 

_ دوستش دارم یلیلباس والعا لشنگه و من خ نیدرسته ا . 

 

 رهیستاره باران به آن خ یرا رو به خود چرخاند و با نگاه لباس

 .شد

 

_ به فرشته  هی. شبنمیلباس بب نیا یتونم صبر کنم تا تو رو تو ینم

یشیها م ! 

 



انداختم. دستانش را  نییاز کنج لبم سر پا یو با گزش کوچک دمیخند

و از جا برخاست دیوببه هم ک  . 

 

_ لباست رو  ،یدیمن،  لصر ترو که د یبایخوب شاهزاده خانوم ز

ممدار  کیو در دل شب  میکه بر یهم که نشونت دادم،حاال موافم

م؟یشهر رو بگرد  

 

شدم رهیو به او خ ستادمیبر مبل ستون کردم، ا دست . 

 

_ یکه تو بگ یهر چ . 

 

مام کرد، دستش را بر را ت انمانیم یرا دور زد و فاصله  زیم

گونه ام را حصار کرد.  گرشیکمرم نشاند و دست د یگود یرو

بودن به او گر گرفت. صورتم سرخ  کیهمه نزد نیتمام تنم از ا

حال  نیانداختم تا ا نییو سر پا دمی. لب گزدیچیشد و دلم در هم پ

چانه ام زد و سرم را  ریانگشت ز اراخرابم را از او پنهانکنم. اما د

که پر از  ینگاه کنم چشمان رهیال آورد. مجبور شدم به چشمانش خبا

 .تمنا بود



 

_  الیخیب دیخوام بشه ،با یکه من م یزیاگه لرار باشه هر چ

 چیه گهیو د یجا بمون نیو تو هم میمراسمات بش نیو ا یعروس

یپدر و مادرت بر نگرد یولت به خونه  . 

 

ادامه داد یو با لبخند دیکش كیعم ینفس  : 

 

_ مراسم ها دست و پامون را بسته ، اما لول  نیکه ا میکن کاریاما چ

خوددار باشم چون تو والعا آدم رو وسوسه  نمدریا شهیکه هم دمینم

یکن یم . 

 

که آنمدر  یو ترس با هم به جانم افتاد ،حس جانیخجالت ه حس

بود که کامم را عسل کرد و آنمدر ترسناک بود که نفسم را  نیریش

 . بند آورد

 

*** 
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* 

 :کارن

 

را در دست چرخاندم و دنده را عوض کردم، روشنک  یگوش

به او  خواستم یبود که م یهنوز پشت خط منتظر آن خبر خوش

 .بدهم

 

_ کارن جونم به لبم اومد گهیبگو د . 

 

دمیخند . 

 

_ دلم زیخدا نکنه عز  . 

 

دوباره گفت رینفس گ جانیهمان ه با : 

 



_ بگو یوا ! 

 

دهان باز کردم زده ذوق : 

 

_ کنم،  یوام جور شد روشنک، تا آخر ماه هم خونه رو معامله م

میباش یزود به فکر جشن عروس یلیخ دیبا  . 

 

دیکش ػیج یخوشحال با  . 

 

_ سر خونه  میبر میتون یم گهی.دیلیخ هیعال یلیخ شهیباورم نم یوا

مونیو زندگ . 

 

وام سخت بود  نیپس دادن ا دی.شا او دلگرم شدم یحجم شاد نیا از

اما مطمئنا  به شاد  کردم، یشبانه روز کار م دیو به خاطر آن با

دیارز یشدن روشنک م . 

 



از  كیداشبورد انداختم. شما یرا رو یکردم و گوش یاو خداحافظ با

 گرید یبخرم، دو هفته  شیچمدان تازه برا کیمن خواسته بود تا 

 لشیه شدت مشؽول جمع کردن وساب كیبودند و شما ونانی یراه

مسابماتش در  نیآخر ریرا درگ ریاخ یهفته  کی نیا دیبود، فر

 هیرا ته خواهد یم كیکه شما ییزهایبود و فرصت نداشت چ رانیا

 .کند

 

به سر  نشیسخت و سنگ یهم که در ماه هفتم باردار كیشما خود

دیایب رونیاز خانه ب ادیز توانست ینم برد، یم . 

 

 ینگاه یو رانندگ ییو به افسر راهنما ستادمیلرمز ا چراغ پشت

 یام زنگ زد. سرک یانداختم، درست همان لحظه بود که گوش

 کرد، یم ییخودنما شگریصفحه نما یکه رو یو به شماره ا دمیکش

 .نگاه کردم

 

چشم درچشم هستم  سیکه با پل یهنگام توانستم یبود ،اما نم كیشما

که  یتا چراغ سبز شود ،هنگامبه او پاسخ بدهم. صبر کردم 

 لمیپارک کردم و موبا یحرکت کردم تماس لطع شده بود، گوشه ا



تا او  دیطول کش یادیرا گرفتم، زمان ز كیرا برداشتم و شماره شما

 .به تماسم جواب بدهد

 

در گوشم  شیشدم که صدا یم دیداشتم از پاسخ دادنش نا ام گرید

دیچیپ . 

 

 ! کارن_

 

ختیلرزان بود که دلم فرو ر آن لدر سست و لحنش . 

 

_ ؟یشده؟ خوب یپشت چراغ لرمز بودم، چ دیببخش كیشما ! 

 

رفت لیاز لبل تحل شتریب شیصدا  . 

 

_ ؟یخودت رو برسون یتون ی،م ستینه کارن، اصال  حالم خوب ن  

 



دیضربان للبم باال کش یآن به . 

 

_ ؟یشد یچ كیخدا شما ای  

 

دینال آرام : 

 

_ ادیز یلیخ یلیکنه خ یدلم درد م شیساعت پ میدونم از ن ینم ! 

 

دمیزدم، پرس یرا دور م ابانیطور که داشتم با عجله خ همان : 

 

_ بشه؟ یچ یلربونت برم منتظر بود یخوب چرا زودتر زنگ نزد  

 

به بؽض نشست شیصدا . 

 

_ ایزودتر ب ایدونم کارن فمط ب ینم  . 

 



به  کیدادم ، دل گرمش کردم که نزد لشیتحو یزده چشم هول

را گرفتم.  دیانه هستم ، به تماس خاتمه دادم و بالفاصله شماره فرخ

ماند،  جهینت یآنمدر بوق خورد تا لطع شد،دوباره گرفتم و دوباره ب

چیو باز هم ه گریبار د کی  ! 

 

_ یستیکه هربار کارت دارم ن دیلعنت به تو فر ! 

 

خانه، راندم یتماس گرفتن با او شدم و با عجله به سو الیخیب . 

 

در راه  مهیتنها ده دل نیسنگ کینبود، با آن تراف یادیخانه راِهز ات

 .بودم

 

. پله دمیدو رونیب نیاز ماش مهیآپارتمان پارک کردم و سراس ممابل

 دمیکوب كیشما یبه در خانه  یباال رفتم و مشت انیدر م یکیها را 

زدم شیماند، نگران و کالفه،  بلند صدا پاسخ یکه ب . 

 

_ ؟اومدم ییکجا كی، شما كیشما  . 



 

للبم تا دهانم  د،یدر به گوشم رس یاز آنسو ؾیخف یناله ا یصدا

دمیبه در کوب یگریباال آمد ، مشت د . 

 

_ كیدر رو شما نیباز کن ا ! 

 

آمد یهم ناله و باز هم جان من که مدام باال تر م باز  ! 

 

توانست در را باز کند یبود، انگار خواهر دردانه ام نم دهیفا یب  . 

 

 نیبار ...دوبار... باالخره ا کی دم،یرفتم و شانه به در کوب مبع

 یم یدرد کیبه  دیو آن ساخته شده بود ،با نیا یمشتها ریتن که ز

 .خورد

 

که  كیشما یباز شد و عمب رفت، نگاه من رو یبلند یبا صدا در

 .وسط حال افتاده بود، ثابت ماند

 



انو افتادمو ممابلش به ز دمیجلو دو انیابوالفضل گو ای . 

 

_ ؟یشنو ی... مكیشما ك،یشما  

 

و رو به مرگ کرد ؾیخف ی او در جوابم فمط ناله و . 

 

جدا کردم   نیو دستپاچه، او را در آؼوش گرفتم ، از زم دهیهراس

مرد یگذاشتم، خواهرم داشت م دنیپا به دو رونیبر رو به ب ! 

 

* 

 

 !کارن! کارن_

 

دست از رژه رفتن در  ،دیدو یکه داشت به طرفم م دیفر یصدا با

نگاهش کردم .بعد از  رهیخ رهیو خ ستادمیعرض راهرو برداشتم، ا

در اخر خودش را رساند یدر پ یپ یسه ساعت تماس گرفتن ها . 

 



دیسالمش کردم .در جوابم پرس یزده ا خیلحن  با : 

 

_ چطوره ؟ كیشده ؟حال شما یچ  

 

میایخودم کنار ب تیتا با عصبان دمیکش یمیعم نفس . 

 

 ...خوبه اما_

 

تا حرفم را کامل کنم ، مشت جمع کردم  داد یخشم مهلتم م نیا کاش

شدم رهیو به او خ . 

 

دی،دوباره پرس دیرا که د سکوتم : 

 

_ کارن؟ یزنیچرا درست حرؾ نم یاما چ  

 



 یبود که به راحت یهم مکث کردم، اعصابم خراب تر از آن باز

به او بدهم یبتوانم مؽزم را جمع کنم و پاسخ . 

 

 ... مجبور شدن که ... که_

 

دیؼر کالفه : 

 

_ ؟یکه چ گهیِد حرؾ بزن د  

 

دمیکش یهوف . 

 

_ دستگاهه یکنن، بچه االن تو نشیمجبور شدن که سزار . 

 

شد رهیو عمب رفت و مات به دهانم خ یگام دیفر . 
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_ که نه  اد،هنوزیب ایلرار نبود االن به دن شه؟ی! نه ... نه مگه م؟یچ

ایخدا ی... آخه ... وا ونانی یماهش نشده ،لرار بود تو  .... 

 

از من چرخاند ، حاال نوبت او  یفرو برد و رو شیدر موها چنگ

راهرو رژه برود انیبود که م . 

 

را ،انگار تمام مسئله مهم  كیکردم،نه او را و نه شما ینم درکشان

کردند که  ینگار درک نمبود ،ا ونانیآنها مهاجرت به  یزندگ

آمدن فرزندشان آن هم به صورت نارس  ایمشکل بزرگ آنها به دن

هم بعد از به هوش  كیانگار نگران او نبودند، شما کدام چیاست، ه

که مهاجرتشان  دینال رد،یرا بگ رزندشسراغ ف نکهیا یآمدن به جا

شود؟ یچه م ونانیبه   
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دیرو به من چرخ ستادیباره دست از لدم زدن برداشت ا کی دیفر : 

_ سالم بود؟ ش؟یدیحال بچه چطوره؟ د  

دمییدندان به هم سا یو عصبان کالفه : 



_  ایکه هنوز به دن یولت یباش زایچ نیکه نگراِن ا رهید گهیاالن د

االن فمط خدا رو  ،یکه نشد یشد یم شیریگیپ دیبود با ومدهین

زنده هستنشکر کن که هردوشون  . 

ام چنگ زد مهیلحظه کنترلش را از دست داد و به  کی یبرا : 

 .مثل آدم حرؾ بزن کارن، بگو حال بچه چطوره_

را با حرص پس زدم دستش . 

_ زودتر از حد  یلیفمط گفتن خ نمش،یدونم اجازه ندادن که بب ینم

که زنده بمونه میدعا کن دیاومده و با ایمعمول به دن . 

را باال برد شیشت و صدابه عمب بردا یلدم : 

_ مگه شهر هرته؟ اصال  از کجا  شینیکه اجازه ندادن بب یچ یعنی

 هیبه ما  هویو  میمن رو عوض بکنن؟ اومد یمعلوم که نخوان بچه 

خودمون، لالب کردند. اون ولت تو  یبچه  یرو جا لیبچه عل

؟ید یجواب من رو م  

حجم حمالتش کالفه شدم نیا از . 

_  ؟یشد وونهید د؟یفر یکن یودت بلؽور مخ یبرا یدار یچ

 نیداره، ا ژهیو یها به مرالبت اجیآمده احت ایپسرتون نارس به دن

بچه  نیا هیخونه، ر یو بر یکه بچه ات رو بؽل کن ستین یجور

 ریتونه ش یداره،نه م گهیهنوز کامل شکل نگرفته هزار تا مشکل د



بهتره دهنت رو  مونه،پسیم زندهاز اون دستگاه  رونیبخوره و نه ب

 یمسئله ا گهید نیدکتر ها کارشون رو بکنن. ا یو اجازه بد یببند

تو حل بشه یکه با للدر باز ستین . 

سپر کرد و داد زد نهیسمتم س به : 

_ و  لیوک یمن شد یبرا گهیحرؾ دهنت رو بفهم ها کارن! حاال د

شرؾ؟ یب یدکترا یوص  

با  مارستان،یاز پرسنل ب یبه اعتراض بلندشد، مرد یسوم یصدا

 .توپ پر به سمِت ما آمد

_  مارستانهیب نجایا ن؟یجنگ؟ دعوا دار دونیم نیچه خبرتونه؟ اومد

. حراست نیسرتون انداخت یکه صدا تو ستین دونیچاله م ون،یآلا

 رو خبر کنم؟

انداختم نییباال بردم و سر پا میرا به نشان تلسل دستانم . 

_ دیببخش دییفرما یشرمنده آلا... درست م ! 

را باالتر برد شیو صدا دیاما، محکم به شانه ام کوب دیفر : 

_ گ...  ینم،کسیخوام بچه م رو بب یمن م ؟یگ یم یبرو بابا تو چ

رهیخوره بخواد جلوم رو بگ یم ... 

دیو داد کش دیپوش چرخ دیرو به مرِد سف و : 

_ خوان بکنن یم یمثال  چه ؼلط نمیحراست رو خبر کن بب ! 



منفجر شدن بود  یکه در آستانه  یرد پرستاراو و م انیرا م خودم

گذاشتم و اول رو به مرد  دیفر ی نهیانداختم، دستانم را تخت س

دیپرستار نال : 

_ زنش تو اتاق عمل  نیشو برادر من، ا الیخ یجون مادرت ب

داره  یدونه چ ینم ه،ی... عصبستیبوده، وضع بچه ش مشخص ن

کنم یتش مکنم شما برو من خودم ساک یگه، خواهش م یم . 

دیدستم کوب یرو دیفر . 

_ کنم؟ تو اگه آدم یرو ساکت م یچ یچ ... 

دمیحرفش پر انِ یم زیو ت تند : 

_ رو سرت  یرو بذار نجایا یفکر کرد د؟یفر هیچ ایباز یکول نیا

 یتون یگوساله، نه م رونیب ندازنتیدن؟ م یبه حرفت گوش م

گهینه بچه رو ... ببر صدات رو د ،ینیرو بب كیشما . 

پرستار تشر زد ردم :  

_ گهید نیتمومش کن ! 

را عمب نگه دارم، رو به پرستار  دیکردم فر یم یکه سع همانطور

 .چرخاندم

_ شیننداز تو آت زمیآلا تموم شد، ه گهیبرو د . 



 میبرا دیو انگشت به تهد دیکوب نیکبود از خشم پا بر زم یصورت با

 :تکان داد

_ صداتون گهیبار د هیفمط اگه  ... 

دیآرام تر شده بود از پشت سرم ؼر یکم که دیلر : 

_ عمو گهیبرو د . 

برندازمان کرد و باالخره رفت هیچند ثان ن،یسنگ یبا نگاه مرد . 

 دیفرستادم و باز هم فر هیکنترل اعصابم به ر یرا برا كیعم ینفس

 :را مخاطب فرار دادم

_  دادیالبته اگه اونجا هم داد و ب ،ینیرو بب كیشما یبر یتون یاالن م

.  میاز دکتر سوال کن میبر میتون یدر مورد بچه هم م ،یراه نداز

زن و بچه  نهیخدا خودت رو کنترل کن! مهم ا یفمط محض رضا

نهیسخت زنده موندن... مهم االن فمط ا طیشرا نیا یت تو ! 
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افتد یخوش، اتفاق م انیبعد از پا یسوم )) آن چه گاه فصل ! )) 

 :ؼزل



والعا  باور کرده بودم  گریمن د گذشت، یهفته از مراسم عمد م دو

 نی. در ادمید یم یشتریب یکه همسر دارا هستم. حاال او را با آزاد

دارا، همراه با خانواده  یبه دعوت خانواده  کباریفمط  ریمدت اخ

برخالؾ نظر مادرم،، من معتمد بودم همه  م،یها رفته بود به خانه آن

هستند. مخصوصا بهناز خواهر  یخونگرم و مهربان یا آدم هاآنه

شده بود. مادرم همچنان دل  یمیبا من صم یکوچکتِر دارا که حساب

من مخالؾ  میکدامشان نداشت و هنوز هم با تصم چیاز ه یخوش

و با هر کارشان ناراحت  کرد یبود. از هر حرفشان سوءبرداشت م

را روز بعد از  هیرممدار مهشد، اجازه ندادم که متوجه بشود  یم

 م،یکم کرد م،یمن و دارا گذاشته بود ،یکه دونفر یعمد، بنابر لرار

 ۰۵۱۱را از  هی. ما ممدار مهرشد یبه پا م یمعرکه ا دیفهم یاگر م

بودم چون به نظرم  یخودم راض م،یسکه کاهش داد ۸۱۱سکه به 

ه بشود، اصال ب یباعث خوشبخت توانست ینم هیمهر ادیممدار ز

عشمم را  که نیا یداشته باشم، برا هینبود که انمدر مهر وبنظرم خ

را کم کردم. اما  هیمبلػ مهر تیبه دارا ثابت کنم، در کمال رضا

 انیرا به م یدیدارا حرؾ جد هیمهر هیحاال بعد از تمام شدن لض

کرد، دارا  یم ریبه خود درگ یبود که فکر من را بدجور دهیکش

دانست و من  یو کمال خود م مامرا حك ت داشت که آن یخواسته ا

آن چه  انِ ی. من مدمیترس یدادم اما از خواسته اش م یبه او حك م

با آن ها بزرگ شده بودم  یکه عمر یخواست و اعتمادات یدارا م

زدم یدست و پا م دهیو هراس جیگ .  



چانه زده بودم  ریمن را به خودم آورد، دست ز میخسته مر یصدا

کردم یکالس نگاه م یو به تخته خال . 

_ شده؟ یؼزل چ  

از تخته گرفتم و نگاهم را به او دادم چشم . 

_ نشده یچیه ،یچیهان!؟ ه . 

شانه او  ینشسته بود از رو میکه با فاصله از من و کنار مر حانهیر

و گفت دیسرک کش : 

_ اما انگار خوابت برده بود میچند بار صدات زد . 

تکان دادم یسر . 

_ کردم یشتم فکر منه بابا کجا بود دا . 

دیکنجکاوانه پرس میمر : 

_ ؟یبه چ  

من پاسخ داد یبه جا جانیبا ه حانهیر . 

_ اریحتما به  ! 

. به خنده اش لبخند زدمدیو خند دیدستانش را به هم کوب و . 

 .آره_



دیبه صورتش کش یدست میمر . 

_ باهم؟ نیچه خبراست خوب  

 رونیمشکل ب کیرابطه  نیمدام از ا خواست یکه او م نیا از

داد یم یموج منف شهیهم مثل مادرم هم میبکشد دلخور بودم، مر . 

_ یعاشك والع هی ،یمرد والع هی ه،یدارا والعا  عال میآره که خوب . 

به صورتم انداخت كیدل یکرد و نگاه زیرا ر چشمانش . 

نزدم والعا   یمن که حرف ،یدار دیبودنش تاک یچرا انمد به والع _

یو تو خوشبخت بشباشه  یکه والع دوارمیام . 

را جمع کردم و از جا برخاستم فمیک . 

_ انگار مامان من نگرانم  یانمدر که تو نگران من میمر الیخیب

ستین . 

به من انداخت یصورت در هم رفته نگاه با . 

_ یریم یباشه بابا حاال ناراحت نشو کجا دار . 

باال انداختم شانه . 

_ االن هم  ،یبد یمنف یناراحت نشدم فمط دوست ندارم انمد انرژ

رونیب میدارا خواسته که باهم بر امیرو نم یبرم کالس بعد دیبا . 

دیزده، کامال  سمت من چرخ رونیاز حدله ب یبا چشمان حانه،یر . 



_ اگر  ش؟یشناسیمگه نم ،یکجا بر ه،یبا دکتر محمود یکالس بعد

ممکنه برات دردسر بشه یبخور بتیؼ . 

در کالس دکتر  خوردن بتیدل فکر کردم که دردسر ؼ در

از ناراحت شدن دارا، بهتر است یمحمود . 

_ منم که تا حاال  م،یکن بتیؼ میجلسه که مجاز ۳نداره تا  یاشکال

بزنه یکنه حرف ینداشتم، پس ؼلط م بتیسر کالسش ؼ . 

"  کیانداخت و تنها به  نییبزند سر پا یکه حرف نیبدون ا میمر

گفت ی، با خوشروئاما حانهیخدا نگهدار " ساده، اکتفا کرد، ر : 

_ و مجبور  یبود ضیگم که مر یکرد بهش م ابیاگه حضور و ؼ

یکه بر یشد . 

زدم ینگاه مهربانش لبخند به . 

_ حانهیلربون دستت ممنون ر . 

را به سرشانه انداختم،  فمیفرستادم، ک یبرا یبوسه ا یبا خوشحال و

در رفتم و از کالس خارج شدم یبه سو . 

با  زد، یذوق من م یتو میمر امدین انیبحث دارا به م هربار

که من هم لرار است مثل او بدبخت بشوم،  کرد یسماجت فکر م

من  ستین یمشترک اش راض یچون خودش از زندگ کرد یفکر م

 شتریدو نفر من را ب نیکدام از ا دانستم یباشم. نم یناراض دیهم با



ه . خسته شداالتشیبا خ میرم ایدهند مادرم با افکارش  یآزار م

که  یدادند و افکار مسخره ا یکه م یهمه موج منف نیبودم از ا

کردند یمن ابراز م یآنها در مورد من و زندگ . 

به آنها  دیبود که من با یگریمهم د یزهایچ دمیدانشگاه رس اطیح به

جواب  آمد، یجواب م کیدارا امروز به دنبال  کردم، یفکر م

 !خواسته اش

ل و از نظر من پر از عجله بود. به که از نظر او معمو یا خواسته

پشت بازار،  یدر کوچه پس کوچه ها شمانیمکالمات دو روز پ ادی

شد یافتادم که هنوز هم در سرم مدام تکرار م . 

"_ ماست یعیحك طب نیؼزل ا نیبب . 

دانستم دارا چطور  یبود، نم نیسنگ یلیمن خ یمکالمه برا نیا

کند یمسائل صحبت م نیانمدر راحت در مورد ا . 

_ که یتا ولت یآخه مگه خودت نگفت یدرسته ول ... 

 

موسیآن یکپ ��, [29.01.18 14:31] 

ستادیو ا دیکش یآه . 

_ مراسم دست  نیا مینکرد یکه روز یگفتم تا ولت زمیدونم عز یم

ما رو بسته اما یو پا ... 



و با من چشم  دیکاره رها کرد، کامال به طرفم چرخ مهیرا ن حرفش

 .در چشم شد

_  هیبا  میکه با هم ازدواج کرد یام کن ؼزل، به نظر تو فرق ماهنگ

ه؟یخواهر و برادر چ  

داشت که نتوانستم به آنها  دهیچیآنمدر احساسات در هم پ چشمانش

انداختم و زمزمه کردم نییبمانم، سر پا رهیخ . 

_ میآخه ما االن فمط با هم عمد کرد . 

اش گرفت یدستان لو انیام را م شانه . 

_ چهار  دیبه عمد من و تو رو به هم محرم نکرده حتما باخط یعنی

تو حك  م؟یبرلصن تا ما به هم محرم بش مونیعروس یتو انینفر ب

بفهم یؼزل، زن من یمن . 

 گفت،یگرچه راست م م،یحرفش چه بگو نیدانستم در برابر ا ینم

 یما با هم رابطه ا یاما من دوست نداشتم تا لبل از مراسم عروس

من بود و هم از  یخانوادگ تیهم ماحصل ترب نیا م،یداشته باش

. ترس از رابطه، ترس از بد به نظر گرفت یم شهیترس من ر

زیترس از همه چ دن،یرس ... 

انداختم و  نییفمط سر پا مینتوانستم بگو زیچ چیلفل شده بود ه زبانم

دمیلب گز . 



 انیتر شد و دستانم را م کیبه من نزد یگام دیرا که د سکوتم

گرفتدستش  . 

_  یمجبور کنم فمط م یخوام تو رو به کار یمن نم زمیؼزل عز

 یولت نکهیعادت بد داشتم، ا یمن از بچگ یرو بدون زیچ کیخوام 

به  یآوردم و برا یحتما به دستش م دیبا خواستمیرو م یزیچ هی

به  نیا نیب یولفه طوالن هیاما اگر  کردم یدست آوردنش تالش م

به خواسته م سرد  دنیبه رس بتنس گهیافتاد من د یدست آوردن م

رو که  یزیچ هیمن مهمه  یشد. برا یم تیشدم و برام کم اهم یم

 یفرل گهیوگرنه د ارم،یمولع بدستش ب خوامشیحك منه و من م

 .نداره

شد و  هیوارد ر یکمرم نشست.نفسم با طعم تلخ رهیسرد بر ت یعرل

جودم را به دست جانم را  زهر کرد. دارا اگر به مولع من و تمام و

آورد ممکن بود نسبت من و وجود من سرد شود. ممکن بود  ینم

 یتنگنا انینداشته باشم. حرفش من را م یتیاو اهم یبرا گرید

نشدن از طرؾ او و تمام  واستهخ انیم ییسخت لرار داد تنگنا

 .افکار و اعتماداتم

چنگ انداخت میو دردناک به گلو نیسنگ یبؽض . 

 ...دارا... من_

ام گذاشت ینیب یاشاره اش را آرام رو نگشتا . 



_  ،یبد یخوام جواب ینگو خانوم دلنازِک من، االن نم یچیه سیه

به جون خودت  ،یحرفم فکر کن نیا یروز رو ۸ دمیبهت اجازه م

بندم و  یباشه من دهنم رو م یلسم اگر بعد از دو روز جوابت منف

ز ازدواج. من کنم تا بعد ا یمسئله صحبت نم نیدر مورد ا گهید

رو  نیکه برات سخته، اما ا یبش یخوام تو مجبور به کار ینم

خوام و منظورم از تو تمام توئه یبدون من با تمام وجودم تو رو م . 

" 

که گفته شد تا حال،  یدا را از همان لحظه ا شیدو روز پ یحرفها

دارا بودم حك  یو رسم یشد. من زن عمد یم یمدام در سرم هج

 چیآنکه ه یام ب یدخترانگ یایدن نکهیاو، اما فکر ا تمام و کمال

 نیمادرم، از ب یاحساس یبرگزار شود و بدون پشتوانه  یمراسم

 دادمیم یبه خود دلدار ییاز سو د،ترسان یم یبرود، من را بدجور

 گریمهربان من است و با وجود او د یکه همه خانواده من دارا

دلم  یداشت و از سو نخواهم یپشتوانه احساس چیبه ه یاجیاحت

 یکه دست از بدللم یخواست مادر یحرؾ زدن با مادرم را م

به حرفم گوش کند یبرداشته باشد و با مهربان . 

 شیب یدانستم حرؾ زدن درباره خواسته دارا با مادرم اشتباه یم

 یمفصل راه م یدعوا کی شد، یم یمادر لطعا  عصبان ستین

به هم خوردن عمد  متیل به تشیممکن بود عصبان یانداخت و حت

 .من با دارا تمام بشود



که به جز  یمیگرفتم تصم میتصم ییدهان بستم و خودم به تنها پس

نداشت یگریخوشحال نگه داشتن دارا هدؾ د ! 

 ــــــــــــ
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* 

 نیتر ترسناک دیهمسرم شا یخواسته  نیتر یمثبت به شرع جواب

بود که من در تمام طول عمرم داده بودم، من  یجواب مثبت

روابط نداشتم، تمام  نیاز ا یدرست یذهن نهیزم شیپ چگونهیه

 ییزهایبود و چ لدای ایاز فرگل  میها دهیدانستم شن یکه م ییزهایچ

خوانده بودم یدرس یکه در کتاب ها . 

مادرم و خاله عاطفه که از  یپنهان یصحبت ها انیلبل م ها مدت

بودم که خاله و همسرش به  دهیشن دادمیگوش م یاوکنجک یرو

 یرابطه از هم جدا شده بودند، م نیخاله ام به ا یلیم یخاطر ب

ذوق همسرم  یتوانند تو یرابطه م نیدانستم که رفتار سرد در ا

را مشتاق نشان دهم دارا فکر  داگر خو دمیترس یم ییبزنم و از سو

احساساتم را  انیطؽهستم. جوش و خروش و  ایح یکند که من ب

رابطه هم کنجکاو بودم  نیمن نسبت به ا رم،یبگ دهیتوانستم ناد ینم

دمیترس یو هم از آن م . 



گذشت و  حاال  یاز جواب من به خواسته دارا م یچهار روز سه

گردش عصرانه، از خانه  کی یاو و برا نیمن سوار بر ماش

زدم رونیب .  

دارا به چه خاطر  دانستم ینم یممصد کجاست، حت ما  یدانستم دل ینم

ایگردش بود  کیدنبال من آمده است، والعا   ... 

شد، درست از  یم نییو کنجکاو در دلم باال و پا یموذ یحس آن

که به دارا گفتم هر چه که بخواهد همان خواهد شد،  یهمان لحظه ا

را گرفتند گریهمد ی مهیاحساساتم  . 

رابطه وسوسه کننده  نیا یتوانستم انکار کنم که حس تجربه  ینم

که  یداشتم، کشش هیلض نیو مرموز به ا كیکشش عم کیاست، 

و روزها به آن فکر کنم.  نمیشد شبها، خوابش را بب یباعث م

وسوسه به  نیگرچه اضطراب داشتم اما انگار ا دم،یترس یگرچه م

دیچرب یم زیهمه چ . 

دستم نشست، به خودم آمدم یدارا که رو دست . 

_ من؟ هیموش موش یکن یکر مف یبه چ یدار  

وصؾ من  ی" را برایوالع دوست نداشتم کلمه "موش موش در

بار من را شاهزاده،  نیخواست مثل همان اول یاستفاده کند، دلم م

من مهم ابراز  یالماب صدا بزند، اما برا نجوریپرنسس و از ا

خواست در ابراز  یعشك بود هر جور که دارا دوست داشت، دلم م



کنم،  جادیا یتیمحدود شیبراخواستم  یمن راحت باشد نمعالله به 

" هم یکلمه "موش موش نیذولش بزنم، هم یدوست نداشتم تو

باشد ایلمب دن نیعاشمانه تر توانست یم . 

زدم یلبخند . 

_ میبر میخوایکه کجا م کردم یداشتم فکر م یچیه . 

به من انداخت كیدل یکرد و نگاه زیرا ر چشمانش . 

_ میکجا بر خوادیمن دلش م یلوکوچو طونیهوم ش . 

گوشه لب به دندان گرفتم آرام . 

_ یهرجا که تو دوست دار دونم ینم . 

که پر از التهاب بود دیکش كیعم ینفس . 

_ دل  نیا یممصد برا هیفمط  یکه تو لبت رو گاز گرفت ینجوریا

مونه یمن م وونهید . 

شد و صورتم ناگهان گر گرفت،  شتریدندانم بر لب ب فشار

به جانم انداخت. دستم را در  نیریو ش یوحش یگزش شیاه حرؾ

 دانستم یداد،حاال م نیبه ماش یشتریدست فشرد و بعد سرعت ب

 .ممصدش کجاست

* 



او دوختم و آه از نهادم برخاست. سِر  یخال ینگاهم را به جا 

را از بالشت جدا کردم و به ملحفه چنگ زدم و آن  جمیو گ نیسنگ

 یرا در سر م شیای. آنچه رودمیچیردناکم پد یرا دوِر تِن برهنه 

شد  یکه م یکابوس نینبود، دردناک تر شیب یپروراندم، کابوس

دید ! 

هجوم  کیفمط  نیا کردم، ینبود که فکرش را م یزیآن چ نیا

به من حمله کرد و  یممدمه بود که مثل طوفان یو ب کبارهی ن،یسنگ

ز در شوک بودم، . هنودیتنم را سلول به سلول از هم در رحمانهیب

یا مهیدل ۰۱احساِس  یاتفاِق خشن و ب نیشوِک ا ! 

که لبل از  یزهرمار یدنیآن نوش یهم مشامم پر بود از بو هنوز

اش را سر  یخودش هم بطر ختیرابطه به حلمم ر نیشروع ا

شده بود یلاط مویاز ل یالکل که با ته طعم زیتند و ت ی. بودیکش . 

بگذارد آن لحظه  میخواست تنها ینم که داشتم دلم یدرد و لرز تمام

داشتم که من را  ازیآؼوش امن و مهربان ن کیبه  زیاز هر چ شیب

تند  یرابطه  نیحاال که ا خواستیو نوازشم کند. دلم م ردیدر بر بگ

 ییو از من دلجو دیایرحمانه را پشت سر گذاشته ام دارا ب یو ب

را کنترل نکردم  که خودم دیدلم ببخش زید که عزیو بگو دیایکند، ب

خودم را  یکه نتوانستم جلو یجذاب بود میآنمدر برا دیو بگو دیایب

بروم شیو آرام آرام پ رمیبگ . 



 نیسنگ د،تنیدخترانه ام را به خون کش یایدارا بعد از آن که دن اما

گردم، خودت  یشده اش را از تخت جدا کرد و با گفتن: "تا بر م

رفت و من ماندم با  رونیاتاق ب "، ازادیکن از خون بدم م زیرو تم

شد یدور م تیکه به نظر داشت لدم به لدم از والع ییایرو . 

و لربان  کردینوازشم م دیخرینازم را م دیمن، دارا با یایرو در

. اورندیرفت تا درد و سوزش نتوانند من را از پا در ب یصدله ام م

 خواست،یاز درد م تیدلم گله با شکا خواست،یدلم ناز کردن م یآر

خواست یم یعالم مهربان کیدلم  ! 

دارا در  یلدم ها یشود که صدا یداشت از اشک پر م چشمانم

چهارچوب در  انیسر چرخاندم و او را با تن برهنه م د،یچیاتاق پ

به لب داشت ی. لبخنددمید . 

_ ؟یخوب  

 یرا برا یو لبخند دمیچیدور خودم پ شیاز پ شتریرا ب ملحفه

ق کردماو بر لبم سنجا تیرضا . 

 .خوبم_
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 اجیروحم احت کندیتنم درد م ستم،ینه خوب ن میخواست بگو یم دلم

 یها ازیپر شود از راز و ن دیبا میبه نوازش دارد، گوش ها

دیزبان نچرخ نیعاشمانه ات،اما هرچه کردم ا . 

آمد و لبه تخت نشست جلو . 

_ حالم از خون  ستیدست خودم ن یدون یؼزل مجبور شدم برم، م

خورهیبه هم م . 

ناراحت شده  یخود یحك با او بود، من ب دیانداختم، شا نییپا سر

 نکهیتولع داشته باشم با ا توانستم یبودم، دست خودش که نبود، نم

خورد بماند و ناز من را بکشد یحالش از خون به هم م . 

_ نداره یاشکال . 

و با همان خنده زمزمه کرد دیخند : 

_ و  ادیب نیآسمون به زم گهید ،یزِن خودم یراست راست گهیحاال د

من و تو از هم جدا کنه. تو  تونهیکس نم چیبه آسمون بره ه نیزم 

خوشگل خانومم زمیریبه پات م یبخوا یهرچ . 

ته دلم را گرم کرد و کم کم به  شیخودم جمع شدم، حرؾ ها در

داد تیلبخندم رنگ والع . 



_  یخوام برا یکه م زهیچ هیدارا، فمط  مخوایازت نم یچیمن ه

 نیعشك که من و تو رو ب هیداشته باشم ... اونم عشك توئه،  شهیهم

کنه یزدن آدما مثال یهمه  . 

خم شد یاش گذاشت و کم نهیس یرو دست . 

_ خانوم خانوما میمجنونت ! 
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*** 

 :کارن

 دیو فر كیپسر شما یآمدن مان ایاز به دن یروز جهنم کیو  ستیب

و تحت نظر  مارستانیپسرک هجده روز اول را در ب گذشت، یم

آمدنش  ایهزار دستگاه مختلؾ گذرانده بود. نارس به دن ریدکترها ز

که به خاطر آن  شیآمده برا شیپ یطرؾ و مشکالت جسم کی

 کیداده بود،  كیشما هب یشر یکه اوائل باردار یکوفت یدارو

 .طرؾ

فلج  ییللب سوراخ سوراخ، پاها کیپسرش با  دیکه فهم یولت دیفر

 نیآمده و تمام ا ایبه دن گریو درشت د زیمشکالت ر ایدن کیو 

انجام داده است،  كیبوده که شما یمسائل هم به خاطر کار احممانه ا

در  یکه مان ییبه راه انداخت. تک تک روز ها یبزرگ یدعوا



 دانیدر م دیو فر كیشما کرد، یم تالشزنده ماندن  یبرا مارستانیب

را مرخص  یبدتر شد که مان یولت زیجنگ بودند. اما همه چ

 .کردند

گرفت و من هم از  یباال و باالتر م دیو فر كیشما نیب یها تنش

معرکه  نیا انینمانده بودم. م بینص یآشوب ب نیو ترکش ا ریت

وز بکنم، روشنک هر ر یکار یعروس یبرگزار یبرا توانستم ینم

دو  یکی نیشد، پدرش در هم یم یاز روز لبل از عصبان شتریب

رابطه ما را به هم بزند کهچند بار لصد کرده بود  ریاخ یهفته  . 

سو و دؼدؼه  کیروشنک، از  یدادن و بهانه آوردن برا حیتوض

به خاطر آن  دیو فر كیشما یآرام نگه داشتن جو متشنج زندگ ی

دوروبرش بود، از  یبلند یسر و صدا دیکه نبا یطفل معصوم

بود جهینت ی. گرچه تالشم از هردو سو بگرید یسو ! 

 دیداد، فر یمن را م یجواب تماس ها انیدر م یکی گرید روشنک

هردو خوب  رفت، یهم که اصال حرؾ گوششان نم كیو شما

به آرامش دارد و  اجیاحت فشیکه فرزندشان با للب ضع دانستند یم

 یآمدن مان ایکه با توجه به نارس به دن نددانست یکند، م هیگر دینبا

اصال  انگار  کردند، یو عمل نم دانستند یبه او برسند، م شتریب دیبا

دارد، تمام مهر  یبعد از آنکه دکتر به آنها گفت بچه شان مشکالت

شان به باد رفت یپدر و مادر . 



کردم من تا آن روز ده ها پدر و مادر را  یدرکشان نم دم،یفهم ینم

پاره  یرایبودم که فرزندشان مشکل دارد آنها با جان و دل پذ هدید

 یجزو توانند ینم دیو فر كیچرا شما دمیفهمیجگرشان هستند، نم ی

 !از آنها باشند؟

 كیگرفت که پدرم دوباره با شما دنیجوش یمعرکه ولت نیا گید اما

مهاجرت خارج از کشور به سر  یصحبت کرد و باز هم هوا

نالص  یگفته بود وجود بچه ا كیاد. پدرم به شماخواهر احممم افت

تا  دیبندد، گفته بود که با شرفتیپ یاو را برا یتواند دست و پا یم

در  یتوان یولت نم چیه گرید و یبچه شو نیا ریآخر عمر پاگ

خوانده بود که اگر  كیپدرم به گوش شما ،یداشته باش تیباشگاه فعال

کند بهتر است فرزندش را  رفتشیبرود و آنجا پ ونانیبه  خواهد یم

بسپارد، چون  یمرکز توانبخش کی ایو  یستیبه دست بهز رانیدر ا

دوا و  یوورزش تمرکز کند و هم ر یهم رو ونانیدر  توانند ینم

به  كیمکالمه شما نیکه بعد از ا کردمیدرمان پسرش. من فکر م

با  را زیچ چیه دیبشود و به پدرم بگو ونانی الیخ یو ب دیایخودش ب

کند، اما انگار تصور من اشتباه بود، انگار  یفرزندش عوض نم

از  ی" در مورد بعضایدادن فرزند به تمام مسائل دن حیلانوِن "ترج

 یخواهر خودم! انگار جد نیکرد، نمونه اش هم یممادرها صدق ن

 یدر آن باشگاه دست دوم، برا تیو فعال ونانیرفتن به  ،یجد

اندن در کنار او بودو م یمهم تر از مان كیشما . 



"بچه ام، بچه  كیشما یکه از آؼاز باردار دیداشتم الالل فر انتظار

نشان بدهد ...  یبزند، عکس العمل یکند، حرف یکرد، کار یام" م

 یاش برا یبود. انگار تمام محبت پدر یهم راض دیاما به نظر فر

 از آن یسهم چارهیب یشده بود و لرار نبود مان رهیبچه سالم ذخ

 .داشته باشد

اتفاق افتاد،  کمیو  ستیروز ب یعصر باران یاصل یفاجعه  اما

و عاجز،  دهیکه از روز تماس گرفتن بابا، من هراس یفاجعه ا

 .منتظر رخ دادنش بودم

دانستم کجاست، فمط از  یزده بود و من نم بشیؼ دیروز لبل فر از

 گریدزد و  رونیساک لرمز رنگ از خانه ب کیکه با  دمیپنجره د

با من  یروزها بدجور نیکه ا كیبرنگشت، هر چه هم ازشما

کجا رفت؟" او فمط شانه باال  دی"فر دمیشده بود، پرس نیسرسنگ

 .انداخت

درست  ،یلعنت کمیو  ستیهمان ب یعنی د،یبعد از رفتن فر روز

زدم تا لبل  یم رونیاز خانه ب ،یشگیکه زود تر از موعد هم یولت

بر  كیکه شما دمیبه روشنک بزنم، د یراز رفتن به دانشگاه، س

 ییرا در پتو یخالؾ ظاهر معمولش، چادر به سر انداخته، مان

داشت گرشید ستو دو ساک بزرگ را هم در د دهیچیپ . 



بود در واحدش را ببند  یتا او با هر زحمت ستادمیراه پله ا چیپ انیم

م صبحم شدم تا بفهم یبرنامه  الیخ یبرود، ب نگیو به سمت پارک

خواهد کجا برود و چکار کند یم افهیو ل ختیبا آن ر كیشما . 

للب من را به  شتریب دیطول کش شتریهر چه ب یلعنت بیتعم اما

 كیکرد. انگار شما کینزد نیمیرا به  اهیدهانم آورد و آن شک س

را  تشیانسان دیخواست ل یخودش را گرفته بود و م میوالعا تصم

 یدر محله ا كی مطمئن شدم که شمامسئله کامال نیاز ا یبزند، ولت

و ساکش را برداشت و  یزد، مان رمزت یدور تر از خانه رو یلیخ

شد ادهیپ نشیاز ماش . 
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 ابانشیخ یکه انتها یمحله اصال با نام آن ساختمان بزرگ نیا

یستیکرد معروؾ بود: "بهز یم ییخودنما "! 

مهاجرتش کرده  یعملش را فدا كی، اگر شمانبود زیدرنگ جا گرید

دلش  یتوانستم اجازه بدهم هر ؼلط یبود من هنوز عمل داشتم، نم

خواهد بکند یم . 

 كیو در را محکم پشت سرم بستم، لدم شما دمیپر رونیب نمیماش از

 د،یو به سمت ما چرخ ستادیبست، ا خی نیبستن در ماش یبا صدا

 یا هیپؾ آلوِد گرصورتش ؼرق در اشک بود و چشمانش 



صدا زمزمه کرد. نگاه درمانده و  ی. لب جنباند و نامم را بیطوالن

ردیرا بگ خشمممنفجر شدن  یحال نزارش نتوانست جلو . 

_ ؟یکن یم یچه ؼلط یدار  

 ی هیشکست و با هك همش گر گریبلند من بار د یبا صدا بؽض

هم سر به آسمان گذاشت یمان . 

_  یچه فشار یمن تو یفهی... نمیفهم ی... نمیدون یکارن تو نم

 وونهی... به خدا دارم د یدون یرفته کارن... تو نم دیهستم... فر

تنها بزرگش  دیبچه بمونم... با یگفت اگه بخوام پا دی... فرشمیم

جمع  دیبا ییرو خودت تنها یکه زد یکنم... گفت... گفت گند

... من تونم یتونم به خدا نم یتونم کارن... من نم ی...من نمیکن

 نجایرو بذارم ا ی... اگه... اگه ماندی... بدون فرامیاز پسش بر نم

... ستمیمرالبشن، من بلد ن شتریب نجایبرم... ا دیتونم با فر یخودم م

 ... من

 بافت،یکه داشت کلمات گنگ و شکسته اش را به هم م همانطور

از من گرفت و باز راه افتاد یرو . 

دستاِن  انِ یو بچه را از م دمیدو شیبه سو مهیهول زده و سراس 

دمیکش رونیلرزانش ب . 

_ بکن...  یبکن یخوا یم یبرو ... هر ؼلط یبر یخوا یهر جا م

تو رو پس بده یایتاواِن بلند پرواز دیبچه نبا نیا ! 



دیچرخ میو مستؤصل به سو درمانده . 

_ ... ستیکارن... تو رو لرآن بفهم! بحث سِر رفتن و نرفتِن من ن

... مشکالِت ما به  مینگهش دار میتون یلصه، ما نمبچه نا نیا

نهیب یجهنم، خودش عذاب م ! 

دیبه مؽزم دو اد،یاز خون، با فشاِر ز یداؼ انیفشرده شد، جر للبم . 

_ ... یدون یگه نالص؟! اصال  م یخودش م ینالص؟! آدم به بچه 

چشمم  ،یطفل معصوم باش نیخواد نگراِن عذاِب ا یتو ...تو نم

کنم... تو برو که پروازت نپره مادِر  یرو م شینوکرکور خودم 

 .نمونه
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 "ده سال بعد"

 

 :ؼزل

 

 ستیاز ب شتریبلند بسته شدن در، باالخره به خودم آمدم؛ ب یصدا با

به  رهیخ شم،یآرا زیم یصندل یشد که مثل مجسمه، رو یم مهیدل

پلک زدن، مانده بودم کباری یحرکت، بدون حت یمات و ب نه،یآ . 



که حس کردم سوزش  یزیچ نیآمدم، اول رونیاز خلسه ب یولت

 یم شهیدر تمام تنم ر انهیکه موذ یچشمانم بود و بعد درد دیشد

 .دواند

خودم نشسته بودم، با همان سر و صورت آشفته و  نه؛یآ درون

 .چشمان اشک آلود

 یاش به کبود یدردناکم نشست که سرخ یگونه  یآرام رو دستم

زد یم . 

_ خاک بر سرت ؼزل یخاک بر سرت... ا ! 

دینال ختیر یکه حاال داشت نرم نرم اشک م نهیداخل آ ریتصو : 

_ کردم؟ کاریچرا؟ مگه من چ  

هنوز  نهیآ یچسباندم، آن سو نهیام را به آ ینیزدم و نوک ب خم

 ینیحاال ؼزل هجده ساله بود که ب ،یخودم بودم اما نه من امروز

کرد یمن چسبانده و اشکبار نگاهم م ینیبه ب . 

دمیاو توپ به : 

_ از  شایآت نیاالغ تموم ا ی! دختره ؟یکرد کاری! چ؟یکرد کاریچ

شه یاحمك بلند م یگور تو . 

گرفت یشتریاش وسعت ب هیگر . 

_ نکردم یکار بد چیباهام حرؾ نزن... من... من ه ینجوریا . 



م، از او دور کند نهیبر لبم نشست؛ صورت از آ یبزرگ پوزخند

گره زدم نهیشدم و دست بر س . 

_ االغ صدات زدم؟  یناراحت شد ،ینازناز یکوچولو ؛یآخ

 ؟یش یبهت بگم خوشحال م یباهات حرؾ بزنم خوبه؟ چ یچطور

؟یبگم موش موش ایپرنسس بگم خوبه؟ شاهزاده خانوم چطوره؟  ! 

دیباال کش کبارهی میصدا و : 

_ ؟یجور نیا یشیخر م ؟یشیم یخوبه؟ راض یجور نیا  

بلندتر ادامه دادم و : 

_ عمر  کی یکلمه ها برا نیبا هم گهید یکلمه ها خر شد نیبا هم

یبه سر من ِگل گرفت . 

کرد مادرش  یمدرسه بود، وگرنه فکر م کایرا شکر که ن خدا

نبود  کاین یجنگد. ولت یبا خودش م نهیشده که دارد ممابل آ وانهید

ساله  ۰۲دخترک  یرا رو میراحت عمده ها الیتوانستم با خ یم

هم کم کم داشتم سر  دیشده بودم، شا وانهید دیکنم، شا یدرونم خال

 یزندگ طیشرا یتنها راه آرام ماندنم در بال نیآمدم، اما ا یعمل م

نداشتم یگریراه د بایکه به جز تحمل کردنش، تمر یا یبود، زندگ . 

به من  نهیاز عمك آ دهیو هراس رانیساله که هنوز ح جدهیه ؼزل

دیسکوت کرده ام و آرام شدم، نال دید یچشم دوخته بود، ولت : 



_ ات  افهیو ل ختیچرا ر ؟یبد اخالل نمدریچرا ا ه؟یمشکل تو چ

شده؟ ینطوریا ! 

به تاسؾ تکان دادم و نگاهم را از او گرفتم یسر . 

_ توهم زده یدختره  ییمشکل من تو ! 

دمیپشت ذهنم شن ییرا در جا شیصدا . 

_ کردم آخه؟ کاریو چمگه من با ت  

را از جگرم تا حلموم، آتش  رشیآنمدر داغ که تمام مس دم،یکش یآه

 .زد

که دوستش نداشتم، نشستم. دست  یتخت خواب یرو نهیبه آ پشت

آرام ضربه زدم کباریتشک گذاشتم  یرو . 

_  یم میبسته تصم یبا چشما یتا بهت بگم ولت ن،یبش ریبگ ایب

شهیم یعالبتش چ یریگ . 

م آلودش آمد و آرام کنارم نشستوه ریتصو . 

_ م؟یکدوم تصم ! 

داد یکه ته طعم زهر مار م یلبم نمش بست، لبخند یرو یلبخند . 



ام را  یآن را باز کردم و گوش پیرا از کنار تخت برداشتم، ز فمیک

را روبه  نهیپس زم ریدکمه روشن را زدم و تصو دم،یکش رونیب

 .رو گرفتم

_ ؟ینیب یرو م نیا   

شد رهیخ نهیپشت زم یبایز ریبه تصو جان،یذوق و ه با . 

 .چمدر خوشگله_

 دهیکه در تمام عمرم د یدختر بچه ا نیباتریخوشگل بود، ز یآر

 .بودم

_ چند سالشه؟ یدون یست، دخترمه، م کایاسمش ن  

از عکس گرفت و چشمان متعجبش را به من دوخت نگاه . 

 !چند سالشه؟_

انداختم نییپا سر . 

_ ؟یچ یعنی نیا یدونیشه. م یم مسالش تمو ۹ماه  ریت ! 

نگفت. زمزمه کنان ادامه دادم چینگاهم کرد و ه مبهوت :  

_ یکه تو، فمط دو ماه بعد از عمد با دارا باردار شد نیا یعنی . 

بلندش را پوشش داد نیدهان حصار کرد و ه یرا رو دستانش . 

_ من رو زنده گذاشت؟ یخاک به سرم! مامان چه طور یوا  



 یبلند یشد، با صدا یتر م كیلحظه بر لبم عم که هر یپوزخند

ختیر رونیب . 

_ ! مگه تو اصال  برات مهم ؟یشناس یمامان؟ مامان ؟! تو مامان م

دارا، دارا...  یگفت ی! همش مگن؟یم یبود که مامان و بابات چ

 !دارا

احممانه بر لبش نشست یدارا که آمد، لبخند اسم . 

_  چکسیبه ه گهیشه دعشمش هواش رو داشته با یخوب آدم ولت

نداره اجیاحت یحت . 

دهانش بکوبم، اما او متاسفانه  یخواست با تمام لدرت تو یم دلم

که خودم ساخته بودمش تا  ینبود، تصور شتریب یتصور ذهن کی

آرام شوم یکم دیبا او درددل کنم و سرش داد بزنم شا . 

با چشمان  یولت شیدر زمان تاب خورد، ده سال پ اریاخت یب ذهنم

آمدم و  رونیب ییزد، از دستشو یکه در دهانم م یاشک آلود و للب

چک مثبت را به دارا نشان دادم، او بر عکس من، خونسردانه  یبیب

دیلبخند زد و من را به آؼوش کش . 

خوان به  یاز خدا م یدلم دو تا عاشك چ زیبهتر عز نیاز ا یچ

 جز ثمره عشمشون؟

شد بر آتش سوزاِن  یآبعشك" ناگهان  ی"ثمره  یکلمه  بیترک و

شد که  دهیمسئله کش نیترس و وحشِت درونم، آن لحظه فکر من ا



 ایآن که فکر کنم آ یمعجزه خداوند هستم، ب نیحاال حامل بزرگتر

نه. به هرحال  ای میبچه باش نیا یبرا یخوب نیوالد میتوان یما م

عشك معجزه خواهد کرد ودمثمره عشك بود و من معتمد ب ! 

 

سمویآن یکپ ��, [29.01.18 14:33] 

دیچیذهنم در سرم پ یؼزل هجده ساله  یصدا : 

_ م؟یبه خونواده ها گفت یچطور  

دخترک سرخوش  نیتخت برخاستم و نگاهش کردم، هم یرو از

مادرش، شب و روز خواب  دنیبود که آن روز ها از استرس فهم

متحرک  یمرده  کیبود که ظرؾ سه هفته مثل  نینداشت، هم

و استخوان، زرد زردشد، پوست  ! 

 ییکمد لباس ها چرخاندم تا مانتو یرا بؽل کردم و رو به سو خودم

کنم دایزدن از جو خفمان آور خانه پ رونیب یبرا . 

باز کردم حیدهان به توض همزمان : 

_ خواهر  کردیتابان بود، چون دارا فکر م میکه گفت یکس نیبه اول

 .بزرگترش از تمام افراد خانواده عالل تره

شد که من  یماه م کی با  یتمر میخبر را به تابان داد نیکه ا یروز

ماه همه نگران من شده بودند  کی نیدانستم باردار هستم، در ا یم



 میشدم، نه ؼذا از گلو یتر م ؾیچون روز به روز الؼرتر و نح

 نیبخوابم اما فکر خانواده ام اصال  به ا توانستم یو نم رفتیم نییپا

 یکه ممکن است من باردار باشم، آنها حت فتر یسمت و سو نم

با  یکردند که من و دارا لبل از مراسم عروس یفکرش را هم نم

میداشته باش یهم رابطه ا . 

استرس  کرد یوالعا  فکر م ای زدیمامان خودش را گول م دانم ینم

از کارش هم  نیبال را به سر من آورده است. هم نیامتحان ها ا

مینگو یزیو به او چباعث شد من الل شوم  . 

تابان، به او گفت که  یبرا یذهن یممدمه  کی جادِ یبه خاطر ا دارا

میرا زودتر از موعد برگزار کن یعروس م،یلصد دار . 

 ینم رونیاز خاطرم ب چگاهیمتعجب تابان، در آن روز ه چهره

 .رود

 _ همه  نیفهمم ا یمن نم ن،یریبگ یسال بعد عروس کیلرار بود 

ه؟یچ یعجله برا  

آرام و شمرده پاسخ داد دارا : 

_  ایبرگزار شه  یتا آخر ماه عروس دیبا ای م،یتون یشه... نم ینم

میریگ یاصال  جشن نم . 

و پر از وحشت من و  دهیصورت رنگ پر انیکه نگاهش م تابان

دیسردرگم پرس د،یچرخ یخونسرد دارا، مدام م یچهره  . 



_ شدم، آخه چرا؟ جیمن والعا گ  

کرد پایچل نهیو دست بر س زد یلبخند دارا . 

_  یلباس تنش نم ادیشکمش باال م گهیچون ؼزل بارداره، دو ماه د

گهیره د ! 

من  یدارا، رو یباز از لب ها مهین یمات تابان با دهان نگاهِ 

 ینگاهش آب شدم، نگاه ریو بر من ثابت ماند، آن لحظه ز دیچرخ

که از  ییداشت، حرفها یاریبس یکه در سکوت حرؾ ها

فرو بروم نیخواست در زم یهم دلم م دنشانینشن . 

 

موسیآن یکپ ��, [29.01.18 14:34] 

دیهجده ساله، مؽموم و ناراحت پرس ؼزل : 

_ د؟یفهم یمامان چطور  

 زده خی یبا دست ها یکی یکیمانتو ام را  یکه دکمه ها همانطور

اتفالات  نیاز تلخ تر یکیخبردار شدن مامان  دم،یکش یبستم، آه یم

مامان آن شب  ردیاگر بابا نبود تا دستانش را بگ دیبود. شاعمرم 

 نمدریولت در عمرم مامان را ا چیکرد، ه یمن را تکه تکه م

در  چارهیب یایبودم. آر دهیند دیاندازه نا ام نیو بابا را تا ا یعصبان

. ردیدامنش را نگ مان،یو ترکش دعوا ریاتالش پناه گرفته بود تا ت

فرزند من  کردیشده بود که درک نم یعصبان یمامان به حد



حد و حرمت احترام  شهیکه هم یست، مادر یو لانون یشرع

هم  منزدن به  یتا تهمت هرزگ یداشت، حت یرا نگه م یخانوادگ

رفت شیپ . 

_ پاشا  یرو برا زیهمه چ دیرو فهم هیتابان همون شب که لض

 یدنبالش کرده بودن، بالفاصله ماجرا یگفت، پاشا هم که انگار

محل و کؾ دست مادرش گذشت، هنوز هم  یو باردار هیمهر

با من داشت که مهلت نداد خودم  یا یعمه چه پدر کشتگ دمینفهم

که پاشا بهش  یتبدم، درست ول حیمامان توض یرا برا زیهمه چ

و گفت اونم به مامان خبر داد زیزنگ زد و همه چ . 

رت صو ی. دو دستش رودیچیخفه اش در پس ذهنم پ نیه یصدا

دیخورد و گونه ها را چنگ کش . 

_ خدا من رو بکشه یوا . 

 یلوس باز نیدخترک و هم نیهم ریتمص امدیآمد و ن شیچه پ هر

بود شیها . 

پرت کردم و رو به  نیرا که برداشته بودم سر کنم بر زم میروسر

دمیاو ؼر . 

_ که خدا تو رو نکشت، تو  نیمنم ا ینکشت،مشکل اصل گهینه د

یسال رو زهرمار خودت بکن ۰۱ نیم اتا تما یزنده موند .  

و منگ به من چشم دوخت جیگ . 



_ هست  تیتو زندگ یاصال مگه به جز زود بچه دار شدن چه مشکل

؟یشیاسفند رو آت نیکه ع   

آن را  مانیاتاق خواب که لاب عکس ها واریبه در و د ینگاه

گشاد ادامه داد یپوشانده بود انداخت و با لبخند : 

_  یچ گهیلرص ماهه، د نیهم لربونش برم ع کایدارا که هست، ن

؟یخوا یم  

بدهم، خم شدم،  یآنکه به او پاسخ یبه تاسؾ تکان داد، ب یسر

برداشتم و بر سر انداختم نیزم یاز رو گریام را بار د یروسر . 

_  یراه چیه گهیداره، اصال د دهیحرؾ زدن با تو فا ه،یچ یدون یم

نداره دهیفا . 

 یساله  جدهیؼزل ه ریزدم، تصو رونیب را گفتم و از اتاق نیا

 یزندگ یبه شدت کدر و والع یاحمك، پشت سرم محو شد و رو

کرد یبه من دهان کج گریبار د . 

بود و سفره  ختهیمبل ر یدارا رو یبود، لباس ها ختهیبه هم ر هال

کرد، چشم از بشماب  یم ییناهار هنوز همان وسط خانه خودنما ی

آشؽال  یبلند از رو یرفتم و با گام هافرش گ یدارا رو یبرگشته 

 زیلبل از برگشتن دارا خانه را تم دیرد شدم، با نیزم یرو یها

شد، اما آن لحظه نه  یبه پا م گرید یکرد و گر نه معرکه ا یم



به  دنیرس یحاال هم برا نیاش را داشتم و نه ولتش را، هم هیروح

مدآ یپدر مادر شاگردانم هم در م یبود صدا ریکالس د . 

و در را لفل کردم دمیکش رونیب ؾیرا از ک دمیکل . 

_ خانوم مختار ریروز شما بخ . 

 ریباال و متاسفانه مد یطبمه  ی هیبود، همسا یمیخانم صد یصدا

 .ساختمان

 یانداختم و پلک بر هم فشردم، بعد از آن جنگ اعصاب نییپا سر

زدن  سر و کله یکه دارا به راه انداخته بود والعا حال و حوصله 

افتاده را نداشتم لیبا آن زن از دماغ ف . 

دمیاو چرخ یبازگرداندم و سو ؾیرا به داخل ک دمیکل . 

_ ن؟یسالم، ممنونم، حال شما؟ خوب هست  

 یم یو فمط سع ستمیدانستن حالش مشتاق ن یدانست برا یم مطمئنا  

پاسخ گذاشت یام را ب یکنم مودب به نظر برسم چون احوال پرس . 

_ کنم  یادآوری امیماه شده ها، گفتم ب ی مهیجان، ن خانوم مختار

نیهنوز شارژ رو پرداخت نکرد . 

 دیدانستم چطور با یبود که نم یهم از آن مشکالت ناجور نیا

 یمسخره اش با خودش م یحلش کرد، اگر دارا دست از لجباز

سر و سامان داد اما حاال یزندگ نیبه ا شدیحتما م دیکش ... 



ازمکردم خودم را نب یسع : 

_ بابت شرمنده ام، خدمت همسرتون هم  نیبله متوجهم، والعا از ا

ممدار  هی کاین یمدرسه  لیوسا دیعرض کردم، ماه مهر بود و خر

کنم خدمتتون یتموم شد، تا آخر هفته پداخت م نیسنگ . 

فحش بود تا  هیشب شتریلب زمزمه کرد که ب ری" زدوارمی"ام کی

 :دعا، بعد بلند تر ادامه داد

_ گله مند بودن از سر و  نایبازم امروز خانوم پندجو ا یسترا

همه  شه،یمختل م هیبم شیاسا د،یکن تیصداتون، تو رو خدا رعا

مشکل دارن اگه لرار باشه همه داد و  شونیزندگ یباالخره تو

زهیر یهوار راه بندازن که ساختمون م ! 

 یاش للبم را فشرد، "آخ لعنت به تو دارا!" صدا ییرک گو نیا

فرو بردم مهینگذاشته بود. سر در  میاش آبرو برا دهینخراش . 

_ خوام یمن عذر م . 

اش آب نشوم رهینگاه خ ریز نیاز ا شیعجله را بهانه کردم تا ب و . 

_ شده رمیبه کالسم برسم، د دیمن با دیببخش . 

" آسانسور رفت، لدم  یداد و به سو لمیزده تحو خی یخداحافظ"

پله  كیچهار طبمه، از طر نیرفتن ا نییسمت پله ها کج کردم، پا

در آسانسور بود یمیها، به مراتب آسان تر از تحمل خانم صد . 



 ینم زده  ابانیو به خ دمیدو نییپا انیدر م یکیزنان پله هارا  نفس

پناه بردم یباران . 

 

موسیآن یکپ ��, [29.01.18 14:34] 

از  شد، دست تکان دادم، لبل یکه داشت رد م یتاکس نیاول یبرا

را گفتم ریو مس دمیکه کامال تولؾ کند باال پر نیا . 

ام را  هیکه حرکت کرد تازه توانستم نفس حبس شده در ر نیماش

 یزندگ دم،تایدو یولفه م یشش سال بود که من ب زم،یبر رونیب

 شیدرست شش سال پ یمان را سرپا نگه دارم. آر یرو به فروپاش

 رانیبست و یاز پا یزندگ نیا دمیبود که فهم یلعنت زییپا نیدر هم

 یزندگ شهیو به جان ر برداشتکه دارا تبر  یاست. درست ولت

و نگاه کرد ستادیمان افتاد، بعد از آن هم من تالش کردم و ا ! 

 یبرود اما گاه شیپ ینطوریا یخواست زندگ یولت دلم نم چیه

که خودم رلم زده بودم  یبا سرنوشت آن هم سرنوشت دنیجنگ

نبرد  نیا یبرا یو در تن من جان د،یرس ینظر م سخت به یادیز

 .تن به تن نمانده بود

خانه  ینه چندان طوالن ریرا بؽل کردم و منتظر ماندم تا مس خودم

گذشته،  یبشود، فکر کردن به روزها و سال ها یتا ممصدم، ط



 یا دهیفا چیکه بر للبم نشسته بود ه یتر کردن زخم كیجز عم

 .نداشت

به  یشدم و با نگاه ادهیواست من تولؾ کرد پکه به درخ یتاکس

انداختم و  نییمنتظر شاگردانم در مؽازه، سر خجالت پا یها صورت

 .لدم تند کردم

_ ن؟یمنتظر موند یلیبچه ها خ دیببخش  

آنها بزرگتر بود  یکه از همه  یدخترک شانزده هفده ساله ا نازیپر

 :لبخندزنان پاسخ داد

_ میدیاالن رس نیهم نه، خانوم مهر افروز، ما هم . 

 یمعطل شده اند اما آن لدر همگ یساعت میدانستم احتماال ن یم

 اورند،یمن ب یمسئله را به رو نیخواستند ا یمهربان بودند که نم

بود شانیمخصوصا حاال که صورتم اشفته و حالم پر . 

 تیمؽازه را هول هول باز کردم و بچه ها را به داخل هدا در

 هیسفال را به ر ؾیشن کردم و عطر لطکردم، چراغ ها را رو

ام که پر بود  یکوچک و دوست داشتن یمؽازه  نیپشت ا دم،یکش

 یکارگاه آموزش سفالگر کی ،یسفال یاز کوزه ها و مجسمه ها

 ریچند سال اخ نیشد اما ا یداشتم که لبال به عنوان انبار استفاده م

داده  یخواند، آن را سر و سامان یکه دخل و خرجمان با هم نم

دادم  یرا آموزش م یچند نفر یبودم و هر بار به صورت دوره ا



تا کمک خرج شود، البته چند روز در هفته هم صبح تا ظهر در 

 یدادم تا استفاده  یدرس م یاضیشهر، ر یاز آموزشگاه ها یکی

خاک گرفته ام کرده باشم سانسیهم از ل یاندک . 

کارگاه شدم و  وارد دمیپوش یکه روپوش کارم را م همانطور

 یرو ینوجوانم که هر کدام گوشه ا یبه شش هنرجو یلبخند

دادم و به دو چرخ بزرگ  لینشسته بودند، تحو یچوب یها یصندل

 .وسط کارگاه اشاره زدم

_ م؟یکار با چرخ رو شروع کن نیخب بچه ها امروز آماده هست  

 شنهادیپ نیو مشتالانه از ا دندیدست به هم کوب یبا خوشحال همه

 .استمبال کردند

بزرگتر گل رس  یکارگاه فرو بردم و بسته ها یمیدر کمد لد سر

کار گذاشتم زیم یو رو دمیکش رونیرا ب . 

_ داشته و لدرت  اجیفمط ظرافت احت نیکار کرد یتا االن هر چ

 اجیاحت نایجز ا یزیچ یدست یذهن چون کار با لالب و طرح ها

 یدستتون لو دیبا ن،ینیبشچرخا  نیندارن، اما حاال که لراره پشت ا

یهم لو یلیباشه، خ ! 

 یو ادامه دادم:اگه گل رو ورز نداده رو دمیرا به هم کوب میها دست

بزرگ، پس اول از همه  یخرابکار هی شهیحاصلش م دیچرخ بذار



تحمل فشار  نهیکه خوب ورز نب یدگلیخوب ورز بد دیگل رو با

نمیبب نیچرخ رو نداره، پس بجنب ... 

کاره رها کنم و  مهیدن در مؽازه باعث شد حرفم را نباز ش یصدا

 یاز آن ها بخواهم کارشان را شروع کنند تا من به کار مشتر

" کارگاه را ترک کردم و پا به  گردمی" االن برم کیبرسم، با 

 .مؽازه گذاشتم

بست، او  خیچهارچوب در کارگاه به مؽازه،  انیلحظه لدمم م کی

دید یمن را م دینبا باشد اصال نجایلرار نبود ا ! 

من  دانست یم دیکه نبا ییاو د،یمن رنگ از رخ او هم پر دنید با

 یگام جلو آمد و از در ورود کیکنم.  یم یزندگ رانیهنوز در ا

 ییبرداشت و با صدا یشتریب دیرا با ترد یفاصله گرفت، لدم بعد

دیآمد، لرزان نال یکه از ته چاه در م : 

 ؼـ ... ؼزل؟_

تازه دورگه شده اش ضعؾ رفت، پسرک تخس  یاصد یبرا دلم

شده بود یخودش مرد یکوچک، برا . 

 جانمیو ه رتیحجم ح نیدهان لفل شد تا ا یاراده رو یب دستم

خاموش بماند، در کارگاه را پشت سرم بستم و جلو رفتم اما فمط 

 یم دیصادر کرد، چه با ستیچند گام، مؽزم بالفاصله فرمان ا

اوردم؟ یم یکردم؟ چه بهانه ا یسر هم م دیبا یگفتم؟ چه دروؼ  



دلخراشش را  دیجلوتر آمد و باز هم ترد د،یخاموشم را که د مکث

 :به جان من انداخت

_ گفت؟ یپس دوستت راست م ؟یؼزل خودت ! 

نداشتم، آنمدر ؼرق در روزگار خودم  یدوست گریمن که د دوستم؟

نمانده  یمبال میبرا یدوست چیه دمیبه خودم امدم د یبودم که ولت

 .است

نداد فکرم را جمع و جور کنم و باز هم سوال سر هم کرد مهلت : 

_ ؟یکن یم کاریچ نجایا ؟یاالن آلمان باش دیمگه تو نبا  

 یو شوک زده با صدا ستادیهم برداشت و ناگهان ا گریگام د کی

دیپرس یبلندتر : 

_ شده؟ یصورتت چ  
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که لدرت تکلمم را کامال  ختیرا تند تند بر سرم ر سواالتش آنمدر

همه سال ذوق زده  نیبعد از ا دنشیدانستم از د یاز دست دادم، نم

 ایکرده بود شوکه باشم و  دایخبر پ یکه من را ب نیاز ا ایشوم 

سواالتش به دنبال جواب بگردم یذهن آشفته ام برا انیم ! 



دستانش  انینه ام را مدو گام بلند خود را به من رساند و شا با

نگاه  یبودم برا دهیکه او را رو در رو د یبار نیگرفت، آخر

سر و  کیانداختم و حاال لدش  یم نییسر پا دیکردن به چشمانش با

 .گردن از من بلند تر شده بود

ته  یگونه اش گذاشتم تا زبر یناباورم را باال آوردم و رو دستانِ 

نمیب یمکند که خواب ن یاداوریبه من  ششیر . 

_ ایآر ! 
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*** 

با چرخ، زود تر  شتریب نیرا برخالؾ اصرار بچه ها به تمر کالس

روپوش کارم به مؽازه  ضیاز حد معمول تمام کردم، بعد از تعو

پا  کیبلنِد که کنج مؽازه،  ی هیچهارپا یبرگشتم، او هنوز هم رو

خواست و من  یم حی. او توضدیکش ینشسته بود و انتظارم را م

صبر کند حاتمیتوض دنیشن یخواهش کرده بودم برا . 

خواستم که  یولت م شتریتمام کردن کالس بهانه بود من ب گرچه

که لرار بود به او بدهم، فکر کنم. گرچه بعد از  ییپاسخ ها یرو

همه  دی. بادمیهم نرس یا جهینت چیفکر کردن ها هم به ه نیتمام ا



 نیا شیوفا یگفتم حك داشت بداند که خواهر ب یاو م را به زیچ

 .همه مدت کجا گم و گور شده است

رفت، با  رونیکرد و از مؽازه ب یهنرجو که با من خداحافظ نیآخر

 یرفتم و در چند لدم ایآر یشمرده به سو ییها و گام كیعم ینفس

مؽازه نشستم یکهنه  یصندل یاش رو . 

_ والعا   ،یهمه منتظر موند نیکه ا دیخب داداش کوچولو ببخش

کردم یکالس رو تموم م نیا دینداشتم با یچاره ا . 

 یبود، هنوز نگاهش در پ رانیهم صورتش متعجب و ح هنوز

 یبود که انگار نم یگشت. لحنش طور یم شیپاسخ به سوال ها

مودب باشد ایبرخورد کند  یمیصم دیدانست با . 

_ که... خوب با اون وضع  خوام بدونم یفمط م یعنیاشکال نداره... 

مؽازه  نیا ی... تونجایاالن، ا ن،یشما داشت ادیم ادمیکه من  یزندگ

آلمان؟ نیکه رفت نیکوچولو... اصال مگه نگفت ! 

همه راز پنهان کار سخت بود،  نیپرده برداشتن از ا دم،یکش یآه

خواست انجامش بدهم یساخت که دلم نم یاز آن کارها . 

_  زهایچ یلیعوض شده، خ زایچ یلیخ ا،یرست آ دهیچیپ یلیخ هیلض

میکرد یم شونیاز اول نبود ما فمط باز . 

دیتر از لبل پرس سردرگم : 



_ ؟یچ ! 

دادنش اصال  راحت نبود حیتکان دادم توض یسر . 

_ نجام؟یا یدیفهم یبرات فمط بهم بگو که چطور گمیم  

گشود حیجا به جا شد و آرام لب به توض هیچهارپا یرو . 

_ با تلفن خونه تماس  شیدو هفته پ یکی بای، تمر حانهیدوستت ر

اون روز فمط من خونه بودم، بهش  د،یگرفت و احوال تو را پرس

و تو هم  میباهات در ارتباط لیمیا كیفمط از طر شهیگفتم مثل هم

گفت  حانهی. اما ریکن یم یبا شوهرت و بچه ت زندگ یآلمان دار

رم نشد گفتم امکان اولش باو ده،یدتهران  یکه به نظرش تو رو تو

بهش گفتم حتما اشتباه  ،یو به ما خبر نداده باش ینداره برگشته باش

از اون  ده،یکه مطمئن تو رو د کرد یم یاما اون پافشار ده،ید

بهم بده، اونم  دهیکنه تورو د یرو که احساس م ییخواستم آدرس جا

رو داد ایکینزد نیهم ییجا هیآدرس  . 

زد خی میو پا دست . 

_ ؟یمورد با بابا و مامان حرؾ زد نیدر ا  

شد رهیخ شانمیبه حال پر متعجب . 

_ بهشون نگفتم اول خواستم مطمئن بشم، اومدم تهران به  یزیچ

نایا وانیبهانه سر زدن به عمو ک . 



نزده بود خوشحال  یمسئله که به بابا و مامان حرف نیاز ا آنمدر

اش به  و خانواده وانیرفت در مورد آمدن عمو ک ادمیشدم که 

کنم یکنجکاو یزندگ یتهران برا . 

_ یکه به مامان و بابا نگفت یکرد یکار خوب . 

دیدر هم کش اخم . 

_ ؟یکه از آلمان برگشت یبه ما بگ یخواستیم یؼزل؟ ک یچ یعنی  

زده اش گذاشتم خی یدست ها یرو دست . 

_ ولت آلمان  چیکه ما اصال  ه نهیا هیلض ا،یآر یستیتو متوجه ن

مینرفت . 

حرکت به من چشم دوخت، نگاه  یه ماتش برد، خشک و بلحظ کی

 دایاز دروغ پ ینا باورش را به کند و کاو در صورتم فرستاد تا رد

دیتر از لبل پرس جیشود، گ دیناام یکند و ولت : 

_ ؟یچ یعنی...ـی ! 

از مسائل  یلیمسئله، خ نیدادن ا حیتوض یانداختم، برا نییپا سر

خواست  یدلم نم یکه حت یمسائل دادم، یشرح م دیرا هم با گرید

 .آنها فکر کنم

_ که خودم نخواستم  یرو بهت بگم تا ولت زیاگه همه چ یدیلول م

؟یبه مامان و بابا نگ یچیه  



پاسخ دهد صادلانه : 

_ ... خوب آخه چرا؟دیدونم... نه... شا ینم یعنینه...  ! 

زدم جشیگ یسردرگم نیتلخ به ا یلبخند . 

_ بفهمن... باشه؟ یزیودم نخواستم اونا چکه خ یتا ولت خوادیدلم نم  

و پس کله اش را خاراند دیبه صورتش کش یدست : 

_ کنم یم یسع یعنیباشه ...  ! 

چشم درشت کردم یبرا شیها یعادت کودک به . 

_ خوام بفهمن، پس  ینم یعنیبفهمن  خوامینم گمیم یلطفا  ولت ایآر

ونه، خودمون بم نیب دیبدم با حیرو برات توض یزیاگه لراره چ

؟یدیمرد و مردانه بهم لول م ! 

گرفت نانیاز اطم یرنگ نگاهش : 

_ دم یباشه لول م . 

و خودم رو به او خم زدم دمیجلوتر کش یرا کم یصندل . 

_  یجور مسائل سر در نم نیو از ا یبچه بود یلیاون ولت ها تو خ

من  دنیهمه فهم نکهینه، بعد از ا ای ادیم ادتی دونمی... نمیآورد

اونمدر  یعنی م،یهم نگرفت یا اصال  مراسم عروسباردارم، م

اومد و من اونمدر حالم بد بود که دارا،  شیمختلؾ پ یها یریدرگ



 یو ب میبر هیبه آتل یعکس عروس تنگرف یداد فمط برا شنهادیپ

تهران و دارا  میماه عسل اومد ی. برامیبش یمراسم عروس الیخ

 ینشون بده، م به من ایشهر دن نیکرد تهران رو لشنگ تر یسع

 م،یکن یو تهران زندگ میایدو سال ب یکیگفت دوست داره بعد از 

رفت وجود نداره شیپ ییشهر خودمون جا یاصرار داشت که تو  
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برنامه  دونستمیتهران بعد از اونم آلمان. من اصال نم میریم گفت یم

رفتم.  یته بودم دنبالش مفمط چشمام رو بس ه،یچ یزندگ یاش برا

که اون مسائل  یمامان از ولت ادته،یرو  ایلضا نیچمدر از ا دونمینم

بابا هم  یاومد کال با من لهر کرده بود حت شیپ یلبل از عروس

من اون روزا فمط دارا رو داشتم که از لحاظ  ،گرفت ینم لمیتحو

تر از داد زود شنهادیپ یهم ولت نیهم یکنم، برا هیبهش تک یاحساس

لبول  میکن یتهران زندگ میایو ب میمون را ببند لیموعد باروبند

 یباهاش مخالفت کنم و اونم تنهام بذاره... برا دمیترس یکردم،م

رو  مونیخونه و زندگ کا،ین ناومد ایهم چند ماه بعد از به دن نیهم

دراز مدت  یافسردگ هی. من اون مولع ها نجایا میو اومد میفروخت

گرمتر شدن رفتار مامان،  یگرفته بودم، حت انمیبعد از زا

 تیو بهتر شدن وضع کایاومدن ن ایبابا از دن یخوشحال

حرؾ و  چیهم کمکم نکرد بهتر بشم. فمط بدون ه مونیخانوادگ

کردم،  یزندگ بیشهر ؼر نیا یتو نجایدارا ا همراهاومدم به  یبحث



کم تر  یلیخ یطوالن یفاصله  نیا ی رفت و آمدها به واسطه دیشا

هم  یگاه ن،یزدیو به ما سر م نیاومد یشما م ،یشد اما هنوزم گاه

بودم  یبه همون هم راض ومدن،یخواهراش م ایپدر و مادر دارا 

حدود  یزیچ هی م،یکن یندگآلمان ز میگرفت بر میکه دارا تصم یولت

شیسال پ ۶ ! 
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اش را خاراند چانه : 

_  دیریم نیو گفت نیکرد یکه خداحافظ ییهمان ولت ها با  یتمر یعنی

 .آلمان

 یلعنت میاز همان تصم زیتکان دادم، همه چ یزده سر خیو  وسیمؤ

مهاجرت شروع شد یدارا برا . 

_ همون ولت بود بایآره تمر . 

دیمردد پرس یتنگ و و نگاه ییچشم ها با : 

_ ن؟یشد؟ چرا نرفت یخوب چ ! 

سرم با من ازدواج کرده بود تا اجازه هم نکهیگفتم؟ ا یم دیبا چه

 نیهم نکهیمهاجرت به آلمان از طرؾ پدرش صادر شود، ا



شروع  دیرا به باد داد ؟! اصال  از کجا با مانیمهاجرت تمام زندگ

کردم؟ یم ! 

از اول شروع  دیبا میکه چرا به آلمان نرفت نیدادن ا حیتوض یبرا

ازدواج دارا با من زهیکردم، از انگ یم . 

ام اجازه دهد صحبتم را  هیتا ر دمیکش كیدو بار نفس عم یکی

کنم یطوالن . 

_  هیبا  یدوب یکه با من آشنا بشه، تو نیدارا لبل از ا ا،یآر یدون یم

دوست بوده یشیاتر مهیو ن یرانیا مهیدختر ن . 

 ی نهیدر پشت زم شدیزد، باورش نم رونیاز حدله ب چشمانش

باشد دهیخواب یراز نیبه ظاهر گل و بلبل خواهرش چن یزندگ . 

 !والعا ؟_

اش  یتلخ زدم، حك داشت باور نکند، او در عالم عالم کودک یلبخند

بود دهیپر آب و تاب از من ند یجز عاشمانه ها . 

_ کرده و به خاطر  یم یزندگ شیاتر یآره، والعا!  دختره هم تو

رفت و آمد داشته، اون  یبه دب یپدرش گاه یها یگذار هیسرما

 شیو اتر ادیکه ب خوادیو ازش م ندازهیجرت به سر دارا ممها یهوا

 یمنصور پدر دارا که پسرش را خوب م یکنه، اما آلا یزندگ

بره اونجا و  یگذار هیسرما كیده تا از طر یشناخت بهش اجازه نم

که دارا از  کنهیؼلط، فکر م ایبا دختره ازدواج کنه، حاال درست 



 لیدل دیشا ادالبتهیبر نم بهیآدم با فرهنگ ؼر کیپس ازدواج با 

هم داشته که من ازش خبر ندارم، به هر حال آلا منصور به  یگرید

اگه  ،یو سروسامان گرفت یازدواج کرد نجایهر ولت ا گهیدارا م

 ،یکن یخواد زندگ یکه دلت م ایدن یو هرجا یبر یتونیم یخواست

اصل اما در  کنهیمدت دارا ناز و لهر م هی نکهیاز ا میحاال بگذر

به اسم  شیکه خونه زندگ نیکنه چون با ا یمخالفت تونستیاون نم

دارا هم  کرد، یم نیش رو پدرش تام هیخودش بود اما اصل سرما

نفر ازدواج کنه بعد  هیکه پدرش گفته با  یورهمونج رهیگیم میتصم

بوده  نیهم مدام تو فکر ا نیهم یرو ببنده و بره، برا لشیبار و بند

 هیکنه تا بتونه راحت باش ازدواج کنه،  دایرو پ دختر ساده هیکه 

 دونستیتابان که م اد،یم شیازدواج تابان پ یمدت بعدش هم ماجرا

تا با اون ازدواج  گردهیم هدختر چشم و گوش بست هی یداداشش پ

 یبره، منه از همه جا ب نجایکنه، سر پدرش رو گول بماله و از ا

کرد که  یرفتار م یرجو هی دیدارا با کنه،یم یخبر را معرف

اش فکر کنن والعا  سر عمل اومده و فکر اون دختره رو از  خانواده

عاشمانه ازدواج کنه. و خوب  خوادیکرده و والعا  م رونیسرش ب

دختر ساده احمك بودم که با چهار تا جمله  هیموفك هم شد من 

گمشدمه. بچه دار  مهیعاشمانه خر شدم و فکر کردم که دارا همون ن

کرد،  یادیدارا نبود اما به اون کمک ز یها مون جزو برنامهشدن

برنامه اش نبود که من رو طالق بده،  یچون از اولش هم تو

رو بکنم و  میو من اونجا خونه دار نآلما میبر گهیبا همد خواستمیم

بسوزه نه کباب، با  خیاون به عشمش برسه، به لول خودش نه س



 تونمیگوش بسته از کجا م خودش فکر کرده بود من احمك چشم و

بفهمم که سرش به کجا گرمه، اگر هم خانواده اش سراؼمون رو 

آلمان  یرو تو مونیتونست بگه محفل گرم خانوادگ یگرفتند م یم

بچه  یکرد. پا یباباش رو حفظ م یبانیراه هم پشت نیو از هم میدار

شد هم سر من گرم  یم شتریپدرش ب تیهم که وسط اومد هم حما

اون بتونه راحت تر به دختره برسه تر تا .  

فرود آمد شیپاها یباال رفت و به ضرب رو ایدو دست آر هر . 

_ میدونست یبود و ما نم یشرؾ چه مار یمردک ب ! 

نکرده بودم و  ؾیصدم اتفالات رخ داده را تعر کیمن هنوز  مار؟

لرار بود چه  دیفهم یرا م زیگفت مار! اگر همه چ یبه دارا م ایآر

اژدها؟ ؟دیبگو ! 

 انیکه حاال چشمانش نم اشک گرفته بود زمزمه وار در م ایآر

دیسکوتم پرس : 

_ شد؟ یبعدش چ  

... بعدش فاجعه شد بعدش !  

دمیکش یآه . 

_ کاراش رو حساب شده انجام داد، به مولع زن گرفت،  یدارا همه 

و  بیع یمهاجرت و الامت رفت، ب یکارها یبا حساب و کتاب پ



جا رو اشتباه کرد،  هیرو نمد کرد،... اما  ش هینمص تموم سرما

که من اشتباه کردم ییدرست همونجا . 

کرد یدر هم جمع شد و فکر ایآر یابروها . 

_ ن؟یکجا رو اشتباه کرد  

داد یزهرمار م یکه مزه  ییاز آن خنده ها دم،یخند . 

_ من اون رو و اون  م،یرو انتخاب کرد یاشتباه یما آدما یهر دو

 !... اون رو

دیپرس تمبهو : 

 !هان؟_

خشک شده ام را به زبان تر کردم یها لب . 

_ دختره که  یرو نمد کرد و فرستاد برا شییدارا یهمه  بایدارا تمر

کنه و ملک  یگذار هیحاال اومده بود آلمان تا اونجا براش سرما

 لیدست وک فرستهیبخره، البته به من و خونواده ش گفته بود داره م

تادفرسیکاش م یمطمئن، که ا ...  

هم  ایکامال لابل حدس بود، ار هیلض نیا یانداختم، بال نییرا پا سرم

را خواند انشیپا یبه راحت . 

_ د؟یدارا رو باال کش یبعدش اون دختره پوال  
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 هیکاش لض دم،یکش هیبه ر كیعم یؼبار آلود مؽازه را با نفس یهوا

مان تمام  یزندگ هیو از دست رفتن سرماپول  دنیباال کش نیبا هم

را با هم تجربه کرد اما در والع  یو عشم یدارا شکست مال شد،یم

 یکاسه و کوزه ها بر سر من شکسته شد، دخترک خارج یهمه 

 زتیو با زن عز نیحاال برو بنش کهگذاشته بود  امیدارا پ یبرا

نه  یده را زهر مار خانوا یساده، زندگ امیپ کی نیکن، هم یزندگ

 .چندان منسجم ما کرد

_ دیما را باال کش یزندگ ی هیآره اون دختر همه سرما . 

دیبا صورت در هم فرو رفته پرس ایآر : 

_ ؟یدیرو فهم زایچ نیتو از کجا ا  

گری. مسخره بود ددیرس یمسخره به نظر م دیشا متشیحم ! 

_ اگه بگم خودش بهم گفت؟ یکنیباور م  

زد ونریناباورانه از حدله ب چشمانش . 

_ ؟یوالعا ؟! خوب چطور  



لابل درک  ایآر یبرا میبگو خواستم یکه م یزیاصال  چ دانستم ینم

 یها لابل درک نبود، همه آدم کس چیه یاصال  برا دینه، شا ایاست 

چه شد دندیفهم یتا م کردند یم یمن زندگ یبه جا دیبا ایدن ! 

_  ش،یتوپ آت کی نیروز دارا اومد خونه، شده بود درست ع هی

اون روز  دمش،ید یم یاندازه عصبان نیبار بود که تا ا نیاول یبرا

دادم، بچم فمط چهار سالش  یؼذا م کاینشسته بودم و داشتم به ن

گلدان  کیکه دم دست بود،  یزیچ نیبود، دارا که از در اومد اول

کرد رو  یم یباهاش باز کایکه معموال ن ینییتز یکوچولو

 هوی کایمن شوکه شدم و ن وار،ید یرو دیبرداشت با تمام لدرت کوب

همه  هویدارا هم شروع شد،  دادیداد و ب کاین هیبا گر ه،یگر ریزد ز

 دهیکه من نه تا حاال شن ییو زمان و به فحش است، فحش ها نیزم

 کردمیم ردونستم، من اون ولت ها فک یرو م شونیبودم و نه معن

خودم  الیبه خ نمیدوا کنه برا هم تونهیرو م یکه عشك هر درد

خواستم آرومش کنم، رفتم جلو که مثال  بؽلش کنم و بهش آرامش 

 شیکارش پ یبرا یمشکل دیکه احتماال  شا کردم یبدهم چون فکر م

اون لحظه من رو به  دونستمیشده. نم یعصبان نمدریاومده باشه که ا

اون لحظه درد دارا من بودم، چون لبل از  نه،یب یدرد نم یچشم دوا

 ادیلراره رفتنش به هم بخوره و دختره کالهبردار از آب در ب نکهیا

 یبه هدفش بودم اما بعدش باره اضافه شدم کس دنیرس ی لهیمن وس

آورد، اون روز  یم ادشیدلش بود و اشتباهش رو به  ی نهیکه آ

 کاین یبود رو کیهولم داد که نزد یجور هیرفتم طرفش  یولت



لوس  نیگفت حالم از ا ا،ین نم کیکه نزد دیسرم داد کش افتم،یب

دفعه  هیکه بهش داشتم  یاون همه عشم خوره،یهات به هم م یباز

 داد،یبا همون داد و ب تیهمون عالم عصبان یتو ،یشد لوس باز

 یخواسته، گفت حت یرو بهم گفت، گفت که اصال منو نم یهمه چ

از دختر  ،یستیکه آرزوش رو داشتم ن یزن هیبدرصدم ش هی

 دیکرد که چرا همون مولع که با نیت و باباش رو نفرآرزوهاش گف

رو  یاجازه نداده اونا به هم برسن، خالصه همون مولع من همه چ

رو لو داد یآخر و همه چ میدارا اون روز زده بود به س دم،یفهم . 

گره زده بود و لحظه به لحظه صورتش کبود  نهیدست بر س اکهیآر

دیبلند هوؾ کش ییداشد، با ص یتر م نیتر و چشمانش خشمگ . 

_ ؟یچرا همون مولع ازش طالق نگرفت  

 ینم مایخودم هم دل یسوال را حت نیبود، جواب ا یسخت سوأل

چرا همان مولع طالق نگرفتم؟ هزاران جواب  ما  یدل یدانستم، راست

نبود یمنطم با  یکدام تمر چیداشتم که ه شیبرا . 

_ فمط  دیطالق شا ،یشیمتوجه نم ،یازدواج نکن یتا ولت ا،یآر نیبب

 یتاوان داره، مخصوصا برا ایدن هیکلمه،  هی نیکلمه باشه اما هم هی

مادر! بعدشم درسته که من اون مولع  هی یزن، مخصوصا برا هی

خواستم شکست بخورم، من  یشوکه شدم، درسته دلم شکست اما نم

نذاشته بودم، لهر  یخودم بال یاشکست خوردن بر یبرا یراه

افسرده شدم اما به طالق فکر نکردم،دارا هر  کردم، ؼصه خوردم،



هم بود، هر چمدرم به من نارو زده بود، بازم شوهرم بود، پدر  یچ

گشتم که مامان تا آخر عمر بهم  یو برم گرفتمیبچه م بود، طالق م

دارا  استمخو یاگرم م یکن یرو بزنه؟ تازه فکر م تمیسرکوفت خر

داد؟ یطاللم م ! 

دیپرس مردد : 

_ به دختر  دنیتو رو فمط واسه رس یگ ینده؟ مگه نم یواسه چ

چرا تو رو ول  دیبه اون نرس یخواسته؟ خب ولت یم هیخارج

 نکرد؟

 ده،یچیبه هم پ یماجرا نیحك داشت وسط ا ایتکان دادم، آر یسر

تر شود جیو گ جیگ . 

_ که نشون  یزیبرد، برعکس چ یاز پدرش حساب م یلیدارا خ

داد،  یاگه من رو طالق م د،یرست یاز باباش م یداد، حساب یم

 یبوده و چه کاله دهیکش یکه دارا چه نمشه ها دیفهم یباباش م

پدرش  یسر خونواده ش و من دوخته بعدش هم ساپورت مال یبرا

 هیداد، پس  یم سجواب پ یحساب دیداد، هم با یرو از دست م

کرد گهیفکر د . 

دیبه دهانم پرس رهیخ همانطور : 

_ ؟یچه فکر  

صاؾ کردم و پاسخ دادم ند،یرفت به بؽض بنش یکه مرا  میصدا : 
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_  یزیچ یدونست همه  یاحساساتمم، م لیدونست من ذل یدارا م

مدت بعد که اون تب و تاب  هیعاشمونه س،  یزندگ هیخوام  یکه م

زده بود،  کهیاز سرش افتاد و به عوالب رو شدن گند تیعصبان

و مادرش فکرکرد، اومد و نشست با من که دوباره پدر  شیپ

که  یبه همه بگ یبدافسرده شده بودم، حرؾ زد، گفت اگه لول 

 نیا یو صدا یآلمان و رابطت رو با خونواده ت محدودکن میرفت

تموم گذشته م بشم و  الیخ یدم ب یمنم لول م یاریرو درن هیلض

کردم  یا حاال بازاگه ت دمیگفت لول م زم،یتو بر یرو پا زمیهمه چ

هم خودمون  میباشه، گفت اگه جدا بش یبه بعد احساسم والع نیاز ا

 میکمک کن ایهم که شده ب کایپس به خاطر ن کا،یهم ن میشیم تبدبخ

میاز اول شروع کن ... 

تکان داد ؤسیبه  یسر ایآر . 

_ ؟یو تو هم لبول کرد ! 

از او گرفتم و به کفپوش مؽازه دوختم چشم . 

_ کردمو منم لبول  ... 
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*** 

خودم  ؾیخانه و ک یها دیدست، خر کیرا در  کاین نیسنگ ؾیک

 یحرفم را گوش نم کایکه ن نیگرفته بودم و از ا گریرا در دست د

خوردم یرفت، حرص م یدااد و همراه با من راه نم . 

_ آروم تر مامان از نفس افتادم کاین . 

دین چرخو رو به م ستادیا . 

_ شهیم ریاالن د گه،ید ایاه مامان ب . 

خواست زودتر به خانه برسد و سر ولت  یم میسر به هوا دخترک

و اعصاب  زانیاو که از حال نام ند،یکارتون مورد عالله اش را بب

خواست هر طور شده  یمادرش خبر نداشت، فمط م یشده  کیتحر

ندیکارتونش را بب . 

ن خاطرات گذشته، هرچند سانسور و مرور کرد ایزدن با آر حرؾ

را  زهایچ یلیروانم را متالطم کرده بود، خ ،یشده و کم چاشن

 نیاز ا شیرا عمدا کم و کسر کردم که ب ینگفتم، بعض ایآر یبرا

مسائل  ینوجوانش را نجنبانم و شر به پا نکنم و بعض رتیرگ ؼ

به ساعت آمدن  کینزد چونکنم،  انیهم اصال فرصتش نشد که ب

 یمن م یبه مؽازه  مایاو را مستم سشیاز مدرسه بود و سرو اکین

نکرده از  یروبه رو بشود و بعد خدا ایخواستم با آر یآورد، نم

بزند یدهانش در برود و به دارا حرف . 



بود که  ستادهیپا ا کیرا فرستادم برود،  ایهزار لسم و التماس آر با

زده است به  که گند رمیگ یشوهر نامردت ره م ی مهیو  میآ یم

کارش به جز دامن زدن به  نیدانست ا یخواهرم، او نم یزندگ

ده  نینخواهد داشت، در مدت ا یسود چیمن، ه یزندگ یتنش ها

 نیزده بودم، اما ا یبه هر در مان،یحفظ ثبات زندگ یسال من برا

 یرا حفظ کند، برا هیطرفه فمط توانسته بود ظاهر لض کیتالش 

بود و او...  اجیواده، به تالش دارا هم احتخان ادیشکل دادن به بن

برد یبرد، دارا را خواب م یرا اگر آب م ایدن !  

خودش  یحفظ آبرو یتالش کرد، برا لیهم آن اوا دیدانم شا ینم

پدر و مادرش هم که شده تالش کرد، اما تا من از شوک آن  شیپ

 نیاو تمام بار ا ستادم،یآمدم و دوشادوشش ا رونیرودست خوردن ب

من رها کرد و خودش... آه یشانه ها یتالش را رو ! 

بود که  نیا میچند سال به دست آورده بود نیکه در ا یشرفتیپ تنها

دوره  کیآن هم به خاطر  م،یدعوا کن کایکمتر در ممابل ن

 ی هیام و توص چارهیدخترک ب یعصب یوحشتناک از رفتار ها

 نیه باز هم اخانه بود.گرچ طیمشاورش به آرامش او در مح دیاک

 ییبود! دارا شهیهم یکردم و دارا فمط، دارا یم یمن بودم که سع

خواهد،  یم یاز زندگ یزیچه چ مایدانست دل یکه خودش هم نم

با گذشت ده سال از به هم خوردن هدفش، هنوز نتوانسته  یمرد

مسئله هم او را مثل  نیکند، هم دایپ یزندگ یبرا یدیبود هدؾ جد



 یو تند خو، که با هر جرله ا یده بود، عصبآتش کر یاسفند رو

گرفت یو ترکشش دامن من را م ریو ت دیترکیم . 

به مؽز متالطمم  یاخطار امیام، پ یینایلحظه حس ب کی یبرا

دینامنظم افکارم را از هم در یفرستاد و رشته  . 

خشک  یبرگ ها یحواسم دارد رو یب یکاین دمید هیثان کی در

و  رودیم شیآنکه حواسش به جلو باشد پ یکنان ب یل یرو ل ادهیپ

کارتن بزرگ پر از کتاب،  کیتنومند با  یلدم جلو تر مرد کی

 کیرو را از  ادهیبه جلو داشته باشد دارد عرض پ دیکه د نیبدون ا

که سالها بود داشت خاک  یرگبز یوانت به داخل مؽازه  نیماش

کند یم یط خورد،یم . 

به آن مرد برخورد کند و  کایر نمادرانه ام هشدار داد که اگ ترس

در  ایشکند  یم کایسر ن ایکتاب ها از دست مرد رها شود  یجعبه 

للم خواهد شد، اما لبل از آن  چارهیمرد ب یحالت پا نیتر نانهیخوشب

مرد از درون  کی یکند، صدا دایپ دنیکه حنجره ام فرصت لرز

شدمؽازه به هشدار بلند  : 

_ جلو پات رو بپا! بچه یسام ! 

 نهیمرد جعبه به دست در جا متولؾ شد و نفس حبس شده در س و

کرد دایپ ییمن فرصت رها ی .  



 ادیکردم و انگشتانم که از حمل بار ز یرا ط کایگام مانده به ن کی

دمیرا به چنگ کش کاین یحس شده بود، بازو یب . 

 !حواست کجاست آخه تو_

دیاز پشت کتاب ها سرک کش مرد . 

_ جلو پام  نمیبیجعبه بزرگه اصال نم نیخدا، ا خانوم شرمنده م به

 .رو

انداختم نییو سر پا دمیرا از سر راه مرد عمب کش دخترکم . 

_ دیشما نبود، ما رو ببخش ریتمص . 

داشت از  یفمط پا بلند کرده بود و به زور سع الیخ یکه ب کاین

دیپرس اوردیجعبه سر در ب اتیمحتو : 

_ ن؟یاون تو کتاب راپونزلم دار  

زل زدم کاین جانیمان وق زده به صورت پر از هچش با : 

_ ته؟یعذرخواه یجا ! 

به ِهن و هون افتاده بود با عکس حالت  نشیبار سنگ ریکه ز مرد

پاسخ داد یدر هم چهره اش با مهربان : 

_ دو روز  مشون،یدیعمو جون، اما هنوز نچ میدار یهمه جور کتاب

ندرالیدم هم س یهم راپونزل رو بهت م ایب گهید . 



اخم کرد کاین : 

_ شده یمیلد گهید ده،یرو دارم، بابام برام خر ندرالیس ! 

و  دمیرا پس کش کاین نیمعذب و شرمگ د،یابرو باال داد خند مرد

به او رفتم یچشم ؼره ا . 

_ کاین میبر !  

بلند تر ادامه دادم و : 

_ آلا دیبازم ببخش . 

گفت ییگذشت با خوشرو یکه نفس زنان از کنارمان م مرد : 

_ خدا حفظش کنه ،یکنم آبج یهش مخوا . 

بلند تر رو به مرد داخل مؽازه ادامه داد و : 

_ کمرم خرد شد ریبار از من بک نیا ایکارن سر جدت ب . 
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 سهیک امیرا به زور م کایهمانطور که دست ن ستادم،یاز آن نا شیب

در دست نگه داشته بودم راه افتادم دیخر یها . 

بند شروع کرد  کیمؽازه جا مانده بود  یکه سر و نگاهش رو کاین

 :به حرؾ زدن



_  یراپونزل رو برام م میایب گهیگم چند روز د یمامان ... مامان م

؟یخر  

ؼر زدم دیگو یآنکه والعا بشنوم چه م یب : 

_ خوره؟ یبه چه دردت م زمیعز یهمه دار نیا  

داد لمیتحو یاخم : 

_  گهید یجاها میدارم ... اون همه گشتاه خب راپونزل رو که ن

 .نداشتن... بخر خب

باال دادم سر . 

_ تو؟ یدید اخه مگه کارتونش رو صد بار ند  

حرفش ماند یرو : 

_ خوام یکتابشم م . 

دمیکه از سر بازش کرده باشم نال نیا یو برا دمیکش یآه : 

_ خب باشه اول فرصت بده مؽازهه باز شه بعد دعواش رو  یلیخ

دنیچیکه هنوز داشتن جنساشون رو م یدید م،یکن یم  
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 کیبه مؽازه انداختم،  یگرید یکاره  مهیچرخاندم و نگاه ن سر

که  گریتوانستم چند روز د یما فاصله داشت، م یبا خانه  ابانیخ

بخرم و خودم  کاین یو کتاب را برا میایکار و بارشان به راه افتاد ب

بزنم، با توجهه به وسعت مؽازه احتماال  یکتابها چرخ انیهم در م

چند  نیکنم، در ا دایتوانستم پ یم دنیخر یراب یادیز یکتاب ها

 یمن کتاب ها ییخواندم، مونس تمام تنها یکتاب م ادیز ریسال اخ

البته نه از آن کتاب  دم،یخر یبودند که گهگاه م یکوچک و بزرگ

 گریآنها بودم، نه د یدو آتشه طرفدار  یکه روز انیشاه پر یها

 گریمن اصال  د د،بو تیخواندم والع یهر چه م گرینه! حاال د

را  یحال کس داد،یعاشمانه عذابم م یخواندم، لصه ها یداستان نم

 یبا خبر است و نم خیتار تیجنا نیبزرگتر تیداشتم که از والع

بزند یتواند حرف . 

ب بخوانم، با خواندن کتا شیبرا خواست یاز من م کایکه ن ،یگاه

. حاال که دمیچیپ یبه خود م یمثل مار زخم ان،یشاه پر یداستان ها

پرداز نبودم، حاال که ده سال  الینوجوان عاشك و خ کی گرید

بفهمم  توانستم یعاشمانه را داشتم، م یاز زندگ یتجربه سرخوردگ

من کرده اند یبه زندگ یبزرگ انتیداستان ها چه خ نیکه ا . 

دختر وجود داشت، که تا  کی انیشاه پر یها تمام داستان انیم در

اش  یکه ؼالبا  شاهزاده بود، به زندگ یو محکم یمرد لو یپا یولت

منتظر  دیکرد، او با یم یشود، دخترک در فالکت زندگ یباز نم

او را بسازد و خوشبخت کنند،  یزندگ شیاهایماند تا مرد رو یم



توانست از پس  ینم ییبه تنها یدختر چیه انیشاه پر یدر لصه ها

 یم دمید یخواندم و م یحاال که م د،یایاش بر ب یمشکالت زندگ

 نیدخترک خاکستر نش ندرال،یکه س دمیفهم یحاال خوب م دم،یفهم

کنند و با او ازدواج  شیدایخاک بر سر، منتظر ماند تا شاهزاده پ

 یبایز اد،یب رونیب شیها یو ناخواهر یظلم نامادر ریکنند تا از ز

و از طلسم  دیایخفته را خواب دو عالم برده بود تا شاهزاده ب

خانه و خانواره و  دیهم ل ییایدر یجادوگر بدجنس نجاتش بدهد، پر

با او ازدواج  شیاهایمرد رو دیرا زد تا شا زشیصدا و کال همه ج

نبرد تا  شیاز پ یکار چیخودش شاهزاده بود اما ه یبرف دیکند، سف

 رونیشد و او را از خواب مرگ ب دایز ناکجاآباد پآن پسرک ا یولت

را  یمرد یایگوشه نشسته بود و رو کیکه فمط  یآورد، بند انگشت

با او ازدواج کند  دیایبافت که هم لد و لواره خودش باشد و ب یم

 امدین دنشیشاهزاده به د ی! راپونزل هم تا ولتدهیدخترک شوهر ند

از برج فرار کنند...  شیه از موهابا استفاد تواند یکه م دیعملش نرس

عالمه داستان وجود داشت که در همه آن  کیها نبودند،  نیفمط ا

 یلو یمنتظر مرد دیو ناتوان بود که با ؾیضع یها، زن موجود

ماند یخوشبخت شدن م یبرا . 

بودم، دختر که  یبه بند انگشت هیها من شب داستان نیهمه ا انیم در

آنکه  یشمانه ازدواج کردن بود، بکه فمط فکر عا یخجسته حال

گذرد یوالعا  اطرافش چه م ندیچشمش را باز کند و بب .  



عمرم، تازه  یسالها نیدر عوض تباه شدن ده سال از بهتر من

انسان هستم،  کیزن باشم،  کیلبل از آنکه  دمیفهم یداشتم م

را خود  یو زندگ ستدیخودش با یپاها یتواند رو یکه م یانسان

به هر کس  ازین یتواند به خودش، ب یکه م یانسان بچرخانند،

کند هیتک یگرید . 

 اهچالیبد س یشده بود من خودم را تو رید یادیز دنیفهم یبرا اما

بود که نه راه رفتن  دهیرس ییمن با دارا به جا یانداخته بودم، زندگ

 .داشت و نه راه بازگشتن

_ در رو باز کن ایب ؟یسادیمامان چرا وا . 

 یورود یپله ها یبه خودم آمدم و متوجه شدم رو کاین یصدا با

ام ستادهیآپارتمان مجسمه وار ا . 

تر برود و  عیباز کردم تا سر شیاو دادم و در را برا لیتحو یلبخند

 .به کارتونش برسد

 نیبود که من را به ا یلیتنها دل م،یو سر به هوا نیریش دخترک

ده بودم تا دخترکم هم بد للك مان یمن کنار دارا زد، یگره م یزندگ

 یگذشته  یچوب حمالت ها دینبا کایپدر داشته باشد و هم مادر، ن

خورد یمن را م . 

*** 



بر لب سنجاق کرده بودم به  میها یکه از پس خستگ یلبخند با

زدم و با او دست دادم یشبنم لبخند یصورت عروسک . 

_ شبنم جون نیخوش اومد یلیخ . 

دیهوا را بوس شتریب یول با من سر جلو آورد یروبوس یبرا . 

_ بچه ها هم کل  دیببخش م،یزحمت داد یلیخ ،یفدات بشم خانوم

ختنیخونه ت رو به هم ر . 

رسم ادب لبخندم را بزرگ تر کردم به . 

_ خودم چه  یکایمهرسا و مهبد هم مثل ن ه،یچه حرف نیا زمینه عز

دلن زیعز کنهیم یفرل . 

دیونه ام را بوسبار والعا  گ نیسر جلو آورد و ا گرید بار . 

_ یدیزحمت کش یلیتو، به هر حال ممنونم خ یلطؾ دار . 

از آنکه دوباره دهان به تکه پاره کردن تعارفات باز کنم،  شیپ

کمر گذاشت و رو  یگود انیکوروش همسر شبنم جلو آمد و دست م

 .به او گفت

_ خانوم؟ میبر  

نگاهش را به صورت شوهرش چرخاند شبنم : 

_ یدوباره جا نذار یرو برداشت لتیموبا . 



را که در دست داشت به او نشان  لشیکرد و موبا یخنده ا کوروش

 یباز کایکه هنوز وسط هال با ن شیدوللوها یداد، سپس رو به سو

صدا زد کردند، یم : 

_ ن؟یایشما ها نم گهید میبچه ها ما رفت  
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کندند دارا هم باالخره از  یو مهبد که باالخره دل از باز مهرسا

آمد رونیب ییدستشو . 

_ تازه سر شبه نیموند یم ن،یبابا شماها که شال و کاله کرد یا . 

سر شب باشد،  ک،یامد ساعت  یبود به نظر نم یخنده دار تعارؾ

گفت یم یزیچ کی دیاما به هر حال با . 

فشرد یدست او را به گرم کورش : 

_ فردا برن مدرسه  دیچه ها هم باب م،یبود که ما اومد یسر شب ولت

میمزاحمتون شد یحساب . 

رفت و آمد نداشتم، مزاحم  یکس را برا چیکه ه یمن یآنها برا البته

از  یکه همگ گرید یدوتا یکیخانواده و  نیشدند، هم یحساب نم

آوردند و  یدر م ییدوستان مورد اعتماد دارا بودند ما را از تنها

زد  یبه سرشان م یالع هوس مهمانمو نیبس، گرچه اکثرا در بدتر



 یمورد، م یب یبا دارا و جر و بحث ها ماندنهم به تنها  نیاما هم

دیارز . 

باالخره تعارفات کشدار تمام شد، در را پشت سرشان بستم و  یولت

که به  یو شلوغ برگشتم. دارا با دهان ختهیبه هم ر یسمت خانه 

داد یمباز شده بود، داشت به تنش کش و لوس  ازهیخم . 

_  یم ػیج ػیکوروش ج یتوله ها نیآخ پدرم در اومد بس که ا

 .کنن

ؼر زد کا،یرو به ن و : 

_ بابا، فردا توپ تکونت  گهیپاشو د کایوسط ن نیا یهنوز که نشست

مدرسه یبر یده بخوا ینم . 

گرفته بود که  ادیاز جا برخاست،  زانیاو یبا لب و لوچه  دخترکم

کند تا در آرامش بماندن یبهتر است با پدرش مخالفت . 

_ ریباشه، شب بخ . 

اتاق  یاو را که داشت به سو یرفتم و شانه  شیبه سو یلدم

چرخاندم و به  ییرفت گرفتم و او را سمت دستشو یخوابش م

 .هشدار گفتم

 !مسواک_



را در دست  ییدر دستشو ی یریکرد و دستگ یلب ؼرولند ریز

 .چرخاند

هدؾ لرار داده بود و همزمان که لخ لخ کنان اتاق خواب را  دارا

چرخاند، من را مخاطب لرار داد یسر در خانه م . 

_ بچه ها سرم درد گرفت،  یمن برم دراز بکشم، با سر و صدا

خوابم یمونم، نم یمنتظرت م ا،یب یرو جمع کرد نجاهایا . 

 یمعن کیفمط  زش،یمحبت آم یجمله  نیرفت که برود! پشت ا و

خوابم  یمانم و نم یمنتطرت م گفت یبود! هر ولت م دهیخواب

داد یمعنا را م نیهم . 

 داریبود که او لرار است ب یجسم و روح خسته ام، خبر بد یبرا

کنم، چون نه اعصاب جر و بحث را  یبماند، اما لرار نبود مخالفت

 .داشتم نه حوصله اش را

فرستادم، آن  هیبه ر یمیبه خانه انداختم و نفس عم یمستؤصل نگاه

مؽازه شلوغ  نم،یساعت هم نتوانسته بودم بنش کیح روز از صب

 دیبود و کارگاه هم به خاطر کار کردن بچه ها با چرخ ها مدام با

خواهند  یکردم. بعد هم که شبنم خبر داد م یرفت و آمد م انشانیم

 یو جمع آور دیمشؽول خر ند،یایما ب یبه خانه  یدورهم یبرا

جانم افتاده بود و حاال هم  به یخانه و ؼذا پختن شدم، کمر درد بد

دادمیاوضاع خانه را سر و سامان م دیبا . 



را  کاین یو نماش یباز لیخم شدم و وسا گر،ید كینفس عم کی با

 وهیکه وسط هال ولو شده بود جمع کردم، بشماب ها را برداشتم و م

برگرداندم، بساط تخته نرد و ورق  خچالیمانده را داخل  یبال یها

ا را هم جمع و جور کردم و به سراغ شستن ظرؾ پاستور دار یها

 .ها رفتم

 کایپر کردم و سمت اتاق ن یآب وانیباالخره کارها تمام شد، ل یولت

آنکه  یشود و آب بنوشد، ب داریشب ب مهیرفتم، عادت داشت ن

بود دهیچراغ خوابش را روشن کند، خواب . 

کنار تختش گذاشتم، چراغ خواب کوچکش را  زیم یرا رو آب

 یدادم و رو یوشن کردم و لحاؾ در هم گره خورده اش را تکانر

 .تن در خود جمع شده اش انداختم

به خانه که حاال مرتب شده  یگریآمدم، نگاه د رونیب کایاتاق ن از

 دمیکش نیخسته، پا بر زم یکوفته و روح یبا تن   بود، انداختم و بعد

 یم كیخواب راحت و عم کیاتاق خواب رفتم، دلم  یو سو

 !خواست... هر چند کوتاه

بود و  دهیشکم خواب یباز، به رو یبه دارا که با دست و پا ینگاه

سر و صدا، به  یسرد، آرام و ب یکرد، انداختم و با آه یُخرُخر م

. هنوز سرم کامال  دمیمانده بود خز یذره جا که از تخت بال کیآن 

جمع کردم خورد، دهان  یبالشت لرار نگرفته بود که او تکان یرو

شد داریب یلعنت ،و پلک بر هم فشردم !  



رد کرد و  میدست از پهلو د،یمن چرخ یسو ادیز یسر و صدا با

و لباسم را چنگ زد.  دیبر شکمم گذاشت، من را به طرِؾ خود کش

کردم، امر، امِر او  یرا فراموش م یخواب و خستگ دیباز هم با

 یدش را بلد بود، بخو ازیکه از رابطه، فمط رفع ن ییبود! امر او

من کوچک  یها ازیمن و ن روحآن که به احساسات من، جسم و 

بدهد یتیاهم نیتر ! 

و  نیلرار بود عاشمانه تر یرابطه ا انیم دنیهمه سال درد کش نیا

صفر  ریز یبخش ازدواج باشد، من را به انجماد نیتر ؾیلط

باال کردم تا دارا صدا  یام عمل م فهیکشانده بود، من فمط به وظ

کند گناهمانیرا زهر مار من، خودش و دخترک ب ینبرد و زندگ . 
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در برابر خواسته ها  یگرفته بودم هر مماومت ادیولت بود که  یلیخ

آشوب بزرگ است کی یدارا، مساو یو حرؾ ها . 

خسته  یشب نخواب کیچهار سالش بود و بعد از  کایبار، ن نیآخر

تخت ما خوابش  یسر ظهر رو ،یده به خاطر سرما خوردگکنن

کردم که  یبرده بود و من هم از او خسته تر کنارش استراحت م

را بؽل کنم و به اتاق  کایدارا هوس به سرش افتاد و اصرار کرد ن

خواسته اش شوم،  میتسل توانم یکه نم دمیخودش ببرم، آن روز نال

انده بودم جان در تنم نبود، اما م داریب کاین یتمام شب را پا به پا



را از جا بلند کنم که طفلکم  کایدارا باز هم اصرار کرد، خواستم ن

 الیبه پا شد، دارا خ امتیاو ل ی هیسر داد، با گر هیشد و گر داریب

را عمدا   کایفه ام، نیانجام وظ رِ یدر رفتن از ز یکرد من برا یم

تاد که انگار به کرده ام، چنان مشت و لگد به جان اف داریب

آمده بود یخونخواه . 

تن من  ریپدرش وحشت زده ز ی کبارهیاز خشم  چارهیب یکاین

کردم  فشیخود را سپِر جسِم نح  . دیکش یم ػیزد و ج یدست و پا م

تنم  ی شهیکه در تماِم رگ و ر یو با وجوِد درِد استخوان شکن

بخند اش ل دهیبود، به چشمان وحشت زده و صورت رنگ پر دهیچیپ

 :زدم و کناِر گوشش زمزمه کردم

_ میکن یم یباز می... دار هیباز نایا ! 

 نِ یشده و نشده، ُمشِت سنگ یآخِر جمله ام بر زبان جار حرؾِ 

شد و نفسم را در گلو شکست.  دهیکمرم کوب یمهره ها انِ یم یگرید

شد، نمش اولش  یکه سال ها م یا ی! بازیباز نیآخ ... لعنت به ا

ولت دوباره جرات مخالفت با  چیاشتم. از آن به بعد هرا به عهده د

افتادیدارا به سرم ن . 

 

*** 

 :کارن



 نیانداختم و به ماحصل ا یصندل یجان، خودم را رو یو ب خسته

شده بود،به تمام جان  یشدم، عال رهیخ رینفس گ یهفته دوندگ کی

بعد از سال ها  میتوانستم بگو یباالخره م د،یارز یم میکندن ها

مؽازه  نیاز خودم دارم، گر چه پول هم یدرست و حساب زیچ کی

آن چه  گریجور شده بود اما د یطوالن یهم از خون دل خوردن ها

نداشت یتیگذشته بود اهم . 

 آلا مؽازه تون بازه؟_

 یتا بناگوش کش آمده  شیصاؾ نشستم و چشمم به ن دم،یجا پر از

دیخند یمن م یافتاد که به عکس العمل هول زده  اریسام . 

_  ادیدر م نیاز ا یهر کس یبرا یاگه بخوا ده،یند یمردک مشتر

زبون بسته  یهفته اون صندل هیکه سر  یمتر از جا بپر هیتو 

شکنهیم . 

را دور زدم زیجا برخاستم و م از . 

_ جن ظاهر  نیع ینجوریمثل تو ا چکسیچرت نگو بابا، ه

؟یرو آورد ی... مانشهینم  

تکان داد یسر . 

کرد، سرشون گرم بود، پونه هم گفت  یم یباز یعل ریبا ام داشت

ولشون کن حاال مشؽولن، خودم مرالبشونم، در ضمن دستور هم 



شام نبرم خونه خودمم  یصادر کرد که اگه  تو رو با خودم برا

نشه دامیاطراؾ خونه پ . 

زن و  نیا ونیدانست چه اندازه مد یمهربان! خدا م یپونه  آه

ده  نیوجود نداشتند در ا یو پونه ا اریمبودم، اگر سا شیمحبت ها

آوردم یسال طالت فرسا، بارها و بارها کم م . 

_  یبه اندازه  یچمدر خراب شم رو سر شماها، مان گهیآخه من د

کنه یپونه رو خسته م یکاف . 

دیشانه ام زد و اخم آلود ؼر یرو : 

_  میعل ریام ه،یپونه عاشك مان یدون یدسات بردار کارن، خودتم م

تو هم که جز  ره،یگیکال بهونه ش رو م ستین یمان یولتکه 

 یم نهیکه به هم وصله پ هیزنونه چ یتعارفا نیا گهید ،یخونواده ا

؟یکن  

_ الا... مؽازه تون بازه؟ دیببخش  

 یپس گردن کیخواست  یدلم م م،یدیهر دو با هم از جا پر حاال

 رمیلگجمله ؼاف نیلبل با هم ی مهیکنم که دو دل اریسام یحواله 

من را  شیآن جمله دوباره و جا خوردن مجدد ن دنیکرد و حاال شن

 .احممانه باز کرده بود

زمزمه کرد یلب ریفرو برد و ز میدر پهلو یانگشت اریسام . 

_ دهیند یمردک مشتر ! 



دختر الؼر  یاو دادم و رو به سو لیخفه شو تحو یبه معنا یلبخند

ود چرخاندمب ستادهیچهار چوب در ا انیکه در م یاندام . 

_ دیخوش اومد د،ییبله خانوم، بفرما . 

مؽازه یمشتر نیزد و وارد مؽازه شد، اول یکمرنگ لبخند ! 

 نیکسب اول یداشت نشستن و منتظر ماندن برا یادیز جانیه

دیدرآمد از کار جد . 

که در  یزیچ نیلفسه ها رفت، اول یاز کنارم گذشت و سو دخترک

سست و نامطمئنش  یام هاکرد، گ یوجودش توجه آدم را جلب م

رود یراه م نیم دانیم انیکه م یبود، مثل آدم ! 
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جلو آمد  اریجوان که مشؽول برانداز کردن لفسه ها شد، سام دختر

گوشم گفت ریبه من زد و ز یآرام یو تنه  : 

_ دمش؟یش آشناست، کجا د افهیچمدر ل  

چپ نگاهش کردم چپ . 

_ گما یه مبه پون ! 

باال داد ابرو . 



_ ؟یبرام کاشؾ شد گهیزهرمار، حاال د  

زد یخاراند بشکن یهمانطور که چانه اش را م و . 

_  یهمراه اون دختر بچهه بود که راپونزل م نیاومد ا ادمیاهان 

 .خواست

دمیپرس جیچه گفت، گ دمینفهم : 

 هان؟_

تکان داد و در ادامه گفت میبه نشان برو بابا برا یدست : 

_ که نه؟ یبرو کتاب راپونزل رو نشونش بده... دار  

کرد که  یاشتباه م اریاما اگر سام میکردم، از داشتن که داشت یفکر

شد یبد م یلیخ . 

برگشتم زیگره زدم و پشت م نهیبر س دست . 

_ کنه یم دایخودش اگه بخواد پ . 

خم زد زیم یآمد و رو جلو . 

_  یال عذب موندتا حا نهیخاک به سر الل و کورت بکنن، هم یا

 دیبلکه شا یدو کلوم با زن جماعت حرؾ بزن یگم بر یم گه،ید

 یدگیاز ترش یدیرو دزد یکیچش و ابروت لاپ  نیشد با ا یفرج

هم بد نبودا، خوشگله سیک نی. ایدر اومد ! 



دادم لشیبا خنده تحو یاخم . 

_ راه انداختم نه دفتر ازدواج، لرار  ی! کتابفروشیزهر مار سام

 ندازمتیم یاسکنش کن یتو بخوا ادیدر ب نیاز ا یباشه هرک

رونایب !  

به دخترک انداخت و بعد دوباره رو به  یگرینگاه د یچشم وریز

 :من پچ پچ کنان گفت

_ لب ؼنچه، لد  ،یبه جون تو خوشگله، نگاه کن چشم ابرو مشک

 ...بلند

دمیکوب شیبه بازو یمشت . 

_  هی یگفت یم یاشتد شیپ مهیدل هی نیچشم نچرون کثافت، هم نمدریا

 .بچه همراهش بوده

چشم گرد کرد میبرا . 

_ خورد بچه خودش باشه، احتماال  یمن بود بابا، نم یبچهه اندازه 

باشه دهییزا یدونم مگه ده سالگ یخواهرش بود، چه م . 

 د،یآ یم زیدختر جوان، با دو کتاب در دست، سمت م دمید یولت

رفتم تا حساب کار  اریبه سام یخنده ام را خوردم و چشم ؼره ا

دیایدستش ب . 

کنار رفت زیم یزد و از جلو انهیموذ یا خنده . 



گفت، او  یراست م اریگذاشت، سام میرو شیکتاب ها را پ دخترک

کتاب  گر،یکتاب د کیخواست کتاب راپونزل را بخرد و البته  یم

من و  یبود، کتاب مورد عالله  ی"، انتخاب جالباهویپر ه یی" تنها

از جمالتش را حفظ  یند بار خوانده بودمش، بعضکه چ یزیچ

 .بودم

 یجمله  اریاخت یکنم، ب دایرا پ متشیدست گرفتم و چرخاندم تا ل در

  : مورد عالله ام را از کتاب، در ذهن مرور کردم

" میده یخود را بروز نم یجوهر والع میا امدهیتا کامال  از پا در ن ! 

" 

نا خود آگاه بر لبم نشست یلبخند . 

_ شه؟ یچمدر م دیببخش  

بود،  اریبلند کردم و به دختر جوان چشم دوختم، حك با ام سر

 یاجزا انیم ینشست، اؼراق لشنگ یصورتش به دل م بیترک

وجود  دهیدرشت و کش یصورتش با آن چشم ها ؾیکوچک و ظر

لبل  یآرامش هیداشت، شب یبیو ؼر بیداشت، چهره اش حس عج

لهاز زلز شیاز طوفان، مثل سکوت پ ! 

 یکه توجه من را به سو یزیچ نیاوصاؾ، اول نیا یبا همه  اما

شد و  یبود که از گونه اش آؼاز م یکمرنگ یرد کبود د،یخود کش

 کیرد  افت،ی یخط رو به مح سرخ در چشمش ادامه م کیتا 



خواد  یکس دلش نم چیکه ه یآبدار یها یلیبود، از آن س یلیس

 .بخورد

زل بزنم ممکن است باعث سوءتفاهم به او  نیاز ا شیاگر ب دمید

دو کتاب  متیانداختم و ل نییسر پا گریهم بار د نیهم یبشوم، برا

 .را با هم جمع زدم و به او گفتم

که گفته بودم را  یفرو برد و مبلؽ فشیکرد و سر داخل ک تشکر

 ،یگذاشت، دستانش کوچک بود، کوچک و استخوان زیم یآرام رو

زد که  یروشنک مدام ؼرش را م ینزما کیکه  ییاز آن دست ها

 .دوست دارد داشته باشد تا انگشترش اندازه اش بشود

صورتم جمع شد، حس و حال  اریاخت ینام روشنک ب یادآوری با

مسابمه خوردم را  نگیدر ر شیکه هشت سال پ یمشت نیآخر

بود یمن حکم ضربه فن یداشتم، نام روشنک، برا . 

کوچک، رفتن آن  یخداحافظ کیرا داخل کشو انداختم و با  پول

را نظاره گر شدم بیدختر عج . 

شانه ام زد یرو اریسام . 

_ که شیتو؟ خورد ایحاال من چشم چرونم  ! 

دیانداختم که خود را عمب کش شیبرا یتکان دادم و مشت یسر . 

_ شد ریفکرم درگ گه،ید یگ یکه تو م ییچرت و پرتا ریتمص . 



دیخند بلند : 

_ زن گرفتن افتاد؟ ادی لتیف ؟یدعاشك ش یدل ؼافل، زرت یا  

دمیکردم و اخم در هم کش ینوچ . 

_ به ضرب المثل که یگند زد ! 

ادامه دادم یبا آه و : 

روشنک افتادم بابا اعصابم  ادیچند،  لویازدواج ک ه،یعشك چ _

 .داؼون شد

زد رونیرنگ تعجب گرفت و چشمانش از حدله ب صورتش . 

_ داره؟ یچه ربط مهیبه شم زیچ   

از سر عادت زدم یا خنده . 

_ که بخوام در موردش حرؾ بزنم ستین یزیچ ،یسام الیخ یب . 

نشست زیم یرو ییپا کیحساب کتابم را کنار زد .  دفتر . 

_ طرؾ از  ؟یش الیخ یب یخوا یم یده سال گذشته کارن... ک

 یول معطل م یبچه دار هم شد تو هنوز دار لونرشیشوهر م

یچرخ . 



 نیدر دفتر فرو بردم تا اولتکان دادم و در سکوت سر  یسر

 یم ارینداشت، نه سام یا دهیدادن فا حیتوض سم،یفروشم را بنو

گریکس د چینه ه دیفهم ! 
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تجربه شوند تا لدرت درکشان به  دیها فمط با تیاز مولع یبعض

کند، خوشحال  یدرکم نم اریو من خوشحال بودم که سام دیایوجود ب

راحت  الیبرداشته و با خ یاش را از زندگ یدم که سهم خوشبختبو

گذراند یروزگارش را م . 

لبخند  کیاش که با  یپونه را داشت، زن مهربان و دوست داشتن او

. ستادیا یم ایدن یها یها و بد یبر لب، ممابل تمام خوب یشگیهم

شد، او  یاش نم یزده حال خی یبا وجود پونه، مفهوم زندگ اریسام

بود،  طنتیه خاطر پسرک سالم و سرحالش که مدام در حال شب

دیفهم یو خدا را شکر که نم دیفهم یرا نم یدرد من و مان !  

خفه اش کردم از جا برخاستم میکه در پشت دندان ها یآه با . 

_  الیرو بردارم که شب با خ یمان یسر تا خونه برم دارها هیمن 

؟یمؽازه رو دار یهوا م،یراحت دور هم باش  

 یفرار م نیاز ا شیحرؾ زدن ب ریکه دارم از دستش و از ز دیفهم

 .کنم



فرو برد بیبرخاست و دست در ج زیم یرو از . 

_ راحت التیآره برو خ . 

از  شرتمیکم رنگ از او تشکر کردم و با برداشتن سوئ یلبخند با

زدم رونیمؽازه ب . 

به سرم خورد و مؽز شعله ورم را خاموش کرد زییسرد پا یهوا . 

دهد یمرگ م یکه مزه  ییآن خاموش ها از . 

 دمیکش یکردند، من هر چه م یحذؾ م میاز تمو دیرا با زییپا اصال

بود زییاز پا . 
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فرو  بیدر خود جمع شدم و دست در ج دم،یرا به تن کش سوئشرتم

 یرا به فرع ابانیخ یانتها چیپ دینبود، فمط با یبردم، تا خانه راه

که با تمام کهنه بودنش،  یتا به خانه برسم، خانه ا دمیچیپیم کیبار

 نیا نیریتلخ و ش یعاشمانه دوستش داشتم.آن خانه مونس روز ها

ام بود،  یمن و پسرک مهربان و دوست داشتن یده سال گذشته 

بودم که شروع نشده  یمشترک یزندگ ونیرا مد دنشیگرچه پول خر

افتیخاتمه  . 



فاصله ها،  انیممابل در خانه ام از م دم،یچیرا که پ یفرع چیپ

دیرس یکه حرکاتش به نظر مضطرب م دمیرا د یمبهم زن ریتصو .  

آن که چشم از زن بردارم، لدم سمت خانه تند  یکنجکاو ب ینگاه با

 .کردم

 یبود که مدام گوشه  ستادهیکوچک و نوپا کنار زن ا یبچه ا دختر

توجه به او  یکرد، زن ب یو نك نك م دیکش یاو را م یمانتو نییپا

دیکوب یبه در م یزنگ خانه گذاشته بود و گه گاه مشت یدست رو . 

نبود  یزیچ یصحنه ا نیچن دنینداشت، د یبا من کار یکس معموال

باشد، ته دلم شور افتاده بود و للبم پرتالطم  یمن عاد یکه در زندگ

 یم، به شدت آشنا مکه لامت زن در نظر نیمخصوصا ا د،یکوب یم

دیرس . 

گرفت، هر چه  یشتریگام که جلو تر رفتم دلهره ام جان ب هر

خودش  یجد ینفسم بند آمدم، انگار جد شتریتر شدم، ب کینزد

 !بود... خوِد خودش

رفتن سر باز زد شیلدمم از پ د،یام که به چند متر با او رس فاصله . 

لؾ شد، دست و بر صورتم متو دیدختر بچه رو به من چرخ نگاه

در صورتم او را از  زیچه چ دمینك زدن برداشت و مات ماند، نفهم

کرد، شباهت چهره  یصدا انداخت اما صورت او من را ضربه فن



ذره شک را هم از ذهنم پاک  کیهمان  ،یدختر بچه به مان نیا ی

 .کرد

ام چرخاندم و زن را مخاطب لرار دادم دهیدر دان خشک زبان : 

_ كیشما ! 

زمان و آسمان  انیرفت دوباره زنگ را بفشارد م یم که دستش

دیبه طرؾ من چرخ یطوالن یمعلك ماند و سرش با مکث . 

خودش و من  شهیبه ر شهیخودش بود، خواهر دردانه ام که ت یآر

که به  یزد و رفت، رفت و پشت سرش را هم نگاه نکرد. خواهر

 شیپ آمد همان دخترک پر شور و شر و کله پوک ده سال ینظر نم

شد یم دیاز آنچه با شتریب یلیباشد، شکسته شده بود، خ . 

حفظ  یبرا د،یکه بر چشمانم گره خورد،زانوانش لرز نگاهش

آتشفشان فوران  کیچنگ انداخت، بؽضش مثل  واریتعادلش به د

ختیر رونیکرد و ب : 

 !کا... کارن_

از اشکش گرفت اما روح آزرده خاطرم  د،یاز بؽضش لرز دلم

ز احساسات به جسمم نداداجازه ابرا . 

دمیزده پرس خیاز لب گشودم و  لب : 

_ ؟یکن یم کاریچ نجایا  



اش را هم  چارهیپر جوش و خروش که دختر ب زانِ یاشک ر انیم

مبهوت ماند یترسانده بود، لحظه ا . 

_ ممیمنم کارن، منم داداش... شما . 

 یکرد نم یکنج لبم را به باال پراند، فکر م یپوزخند اریاخت یب

که تمام عمرم را به خاطرش  یناسمش، او را، خواهرم را، دخترش

 !جان کنده بودم

_ ؟یکن یم کاریچ نجایا دمیشناسمت، پرس یم  

بشود همان  مانیبرداشت و بعد انگار که پش میبه سو یلدم ناباور

 یدر پ دیو رو کرد، شا رینگاهش صورتم را ز د،یلدم را پس کش

بال در  یظار داشت ز خوشحالگشت، والعا انت یم یاز شوخ یآثار

کارِن ده سال  زم؟یاشک بر دنشیوار با د وانهیو دلتنگ و د اورمیب

کرد؟ یم یکار نیاگر بود چن شیپ ! 

_ رو یخواستم تو و مان یم یعنیمن... من اومدم،   ... 

مثل بمب در للب من منفجر  یزیو چ دیدر دهانش چرخ یمان اسم

 .شد

خواست چه  یم مایؽل کند؟ ببرد؟ دلب ند؟یرا چه؟! بب یبود مان آمده

بکند؟ یؼلط  

برداشتم شیسو دیبه تهد یچشم درشت کردم و لدم شیبرا . 



_ اصال  ه؟یک یمان ؟ینیبب یخوا یرو م یهان؟ مان کار؟یچ یاومد

 یچ یِ پ ینه؟ اومد ایزنده س  یاصال خبر دار ش؟یشناسیمگه تو م

 مادر فداکار؟

بم دهان باز کرده بود، باره بر لل کیاو،  یمهر یب یمیلد زخم

ختیر یم رونیو ب شدیزد، آتش م یخونش به دهانم فواره م . 

 یکه مانعم م یزیاو را بکشم، تنها چ یلحظه مستعد بودم حت آن

بود که پشت سر  یدختر بچه ا ی دهیجفت چشم هراس کیشد، 

 یخشم من، به خود م انیاز سنگر نگه داشته و از ترس طؽ كیشما

دیلرز . 

دمیدستانم فرو بردم و نال انیچرخاندم و سر ماز او  رو : 

_ ! اون بچه رو بؽل کن ترسوندمشكیلعنت به تو شما یا . 

و  دیکه خم شد و دخترک را به آؼوش کش دمیچشم د یگوشه  از

ده  نیکه در ا یزمزمه وار لربان صدله اش رفت، لربان صدله ا

گذاشته بود یسال داؼش را به دل مان . 

کنترل  یرا برا میکه تمام سع یو با لحن دمیکش كیبار نفس عم چند

بردم گفتم یبه کار م شیحجم و بلندا . 

_ رو  یچ یاومد ك؟یشما یدنبال چ نجایا یهمه سال اومد نیبعد ا

؟ینیبب  

را در آؼوش فشرد دخترش . 



_ ساال  نیکارن به خدا تموم ا نم،یرو بب یبارم که شده مان هیاومدم 

 ادیتونستم،اما شب و روز  ینم ام،یشد ب یفکرش بودم، نم یتو

نمیبودم، حاال او مدم بب یمان ... 

دمیحرفش پر انیم . 

_ ؟یبه فکرش بود   

تلخ آنمدر تلخ که دهانم طعم زهرمار گرفت دم،یخند . 

_ والعا؟ ؟یبود یبه فکر مان ! 

دینال : 

_ لحظه هی یآره به خدا کارن حت ... 

دمیصحبتش را بدهم به او توپ لیآنکه مهلت تکم یب . 

_  ای ی! من رو مسخره کرده؟یفکر کردن کاف یکن یالعا فکر مو

؟یزن یم یحرفا رو جد نیا یدار  
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داد، هك زد یکه دختر بچه را در آؼوش تکان م همانطور : 

_ گذشته رو تو سرم  نمدریاومد کارن، ا یاز دستم بر نم یکار

 .نکوب



باال بردم میبه نشان تسل انداختم و دستانم را نییپا سر . 

_ جواب بده،  زادیسوالم رو مثل آدم هیخب... فمط  یلیخب، خ یلیخ

؟یدنبال چ نجایا یبعد از ده سال اومد   

از هك هك باز داشت دن،یلرزانش را به زوِر گز یها لب . 

_ به روح مامان، به جون خودت،  ستم،ین یچیواال به خدا دنبال ه

نمیرو بب یشده مان بارم که هی یفمط اومدم برا ... 

 نیزم یکه رو یانسان نیهم خودخواه بود، خودخواه تر هنوز

آن که در  یخواست، ب یخودش م یرا برا زیوجود داشت، همه چ

داشته  گرانید یتواند برا یم یچه عوالب مشیهر تصم ردینظر بگ

 .باشد

سرم بر هم فمل کردم یدستانم را رو کالفه . 

_ داغ رو دل اون بچه  یخوا یه؟ مبش یکه چ شینیبب یخوا یم

و بعدش  یو خودت رو بهش نشون بد ییایب یخوا یم ؟یبذار

به خاطر نبودنت؟ کم ؼصه  دهیتا دق کنه؟ کم زجر کش یگم ش یبر

از جونش المروت؟ یخوا یم یمادر داشتن به دلش مونده؟ چ ی  

چنگ زد نمیگام جلو آمد و به آست کی د،یدر حدله لرز چشمانش : 

_ نمدریا یعنیاجازه نداده که بهش بگه مامان؟  یه مانروشنک ب ... 

داشت یخوش الیچه خ كیشما د،یسوت کش سرم ! 



دمیحرفش پر انیم زیو ت تند . 

  !روشنک؟_

ادامه دادم یعصب یبا خنده ا و : 

_ تو رو با هم  یمن نشسته تا بچه  یاون پا یکرد الیوالعا خ

م؟یبزرگ کن  

چند بار  خت،ینر رونیش باز حنجره ا یباز کرد اما صدا دهان

 دیشد! شا یماند. باورش نم جهینت یهم لب جنباند و باز هم ب گرید

که  ینبود، دختر یبیو ؼر بیعج زیخواست باور کند. چ یهم نم

توانست  یو نمص را داشت، نم بیع یب یزندگ کی یایرو

کودک معلول را لبول کند کی تیمسئول . 

وام  کید و من را با را تمام کر زیاول همه چ یروزها همان

 یکه داشتم م یازدواج گرفته بودم و خانه ا یکه برا نیسنگ

و کوچکم، تنها گذاشت و رفت ؾیضع یفروختمش و مان . 

آوردم همان روز که  یبه خاطر م اتشیروز را با تمام جزئ آن

رفته  یمان یمعروؾ برا یاز دکتر تیزیولت و کیدنبال گرفتن 

از  دم،یا ممابل در اپارتمانم دبودم و ولت برگشتن روشنک ر

به او لبخند زدم و در عوضش  یشدم با تمام خستگ ادهیپ نیماش

بودم به  دهیخر شیبرا یشکه با هزار دلخو یفیظر یانگشتر نامزد

از خشم  یام پرتاب شد و در ادامه با طوفان نهیس یضرب سو



 یخواهد برود، م یزد م یمواجه شدم، که داد م میدختر آرزوها

هد ترکم کندخوا . 

چنگ زدم شیبه بازو   . 

_ جور  طیهمه جون کندم تا شرا نیحاال که ا ؟یبر یخوا یکجا م

؟یبر یخوا یشه... کجا م  

و من را به عمب هول داد دیکوب نیحرص پا بر زم با . 

_  گهینفر د هی یبمونم و بچه  یخوا یوالعا ؟ م ؟یفهم یوالعا  نم

تو؟ یخوا یم یرو بزرگ کنم؟! هان؟ چ  

رفتم شیبه سو یلدم دانهیناام . 

_  یمن ... من دوستت دارم، نم اد،یب شیپ طیشرا نیمن نخواستم ا

دم، فمط بمون یکنه ... لول م تتیذارم وجود اون بچه اذ ! 

زد و رو از من گرفت یپوزخند . 

_ نالص یاون بچه  ایمن  ای ! 

 یگرفت و دستم عمب رفت برا دنیمؽزم جوش گید انِ یم یخون

شد  یتوانستم، مگر م یاو، اما مگر م یبایبه صورت ززدن  یلیس

که ییکه دوستش داشتم، او ییاو هرز برود؟ او یدستم به رو  ... 

او را به هم  ی ندهیآ یاهایرو ،یحصور مان دیحك داشت، شا دیشا

پناه را به  یدفاع و ب یتوانستم پسرک ب یاما من نم خت،یر یم



روشنک را هم مجبور به  توانستم یامان خدا ول کنم و البته نم

خود کنم یماندن و سوختن به پا . 

هم! چشم بستم و پلک بر هم فشردم زیافتاد، سرم ن نییپا دستم . 

_ به سرش  یچ ستیاون بچه فمط من رو داره، بدون من معلوم ن

داشت یخواه یبهتر ی ندهیاما تو بدون من... آ اد،یم . 

تا به  دیلرز یکه به شدت م ییزده نگاهم کرد و با صدا رتیح

دینال ندیننش هیگر : 

 !حرؾ آخرته؟_

توانستم  یهم داشتم؟ من که نم یآخرم نبود اما مگر چاره ا حرؾ

که من  یمیدر لبال تصم یتیمسئول چیاو بشوم، او ه یمانع خوشبخت

خودم گرفته بودم نداشت یزندگ یبرا . 

جوابش فمط گفتم در : 

 !خدانگهدار روشنک_

که من زدم را او زد یلیعمب رفت و ان س دستش . 

 !تؾ به شرؾ نداشتت کارن_

صورتم نشست و من را از افکار مؽشوش  یرو كیشما دست

دیکش رونیگذشته ب . 



_ داداش؟ یبا روشنک ازدواج نکرد  

را  رتشیزده اش دو دو زد، ح رونیچشمان از حدله ب یرو نگاهم

روشن بود یادیز هیلض نیکردم، ا یدرک نم ! 

دمیدستش کش ریرا از ز عمب رفتم و صورتم یگام . 

_ باشه اما دو تا  ،ینیرو بب یمان یخوا یم ست،یمهم ن زایچ نیا

شینیذارم بب ینم ،یشرط داره که اگه هر کدوم رو لبول نکن . 

و  یجد یرو نیاز وحشت بر صورتش نشست، او به ا یرنگ ته

من خو  یها دنیبا ناز کش یمن عادت نداشت، عمر یزده  خی

نخواهد  یکه بگذارم شرط آسان یدانست شرط یم دیکرده بود. شا

 .بود

گرفت زبانش . 

_ ؟یچـ... چه شرط ! 

دمیشده ام ؼر دهییبه هم سا یپشت دندان ها از : 

_  یکه ک یبهش بگ یاما اوال حك ندار ینیرو بب یذارم مان یم

یرو ندار دنشیاجازه د شتریبار ب هی نیهم ،یدر ثان ،یهست . 
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از رحم  یاثر نیکوچک تر یصورتم در پ یاجزا انیهم م هنوز

مانده، مروت  یکه از من بال یزیچ نیدانست ا یگشت، نم یم

سپر  کیآمد،، من فمط  یکه وسط م یمان یشود، پا یسرش نم

شدم یرحم م یب یدفاع . 

دینال مستؤصل : 

 ...آخه_

رت و که چ نیساکت کردنش باال بردم، لبل از ا یرا برا دستم

 یحرفم را کامل م دیبافت، با یکردنم به هم م یراض یبرا یپرت

دیشن . 

_ چه  ،یکن یمادر یمان یو برا یکه بمون یاگه اومد ك،یشما نیبب

 یزندگ نجایو هم نیبش ایچه بدون اون، لدمت رو چشمام، ب دیبا فر

که حسرتش رو داره،  یرو پر کن از محبت مادرانه ا یکن و مان

 دمیؼر زدن دهن باز کنم، اصال خودم خرجتون رو منامردم اگه به 

کنم، اما یم تونمینوکر ...  

چشمانش تکان دادم شیپ دیگره شد و انگشت تهد مشتم . 

_ و  ینیرو بب یدو بار مان یکیفمط  یاما به خدا لسم اگه اومده باش

 ،یپشت سرتم نگاه نکن یو بعد بر یاسم مامان تو دهنش بنداز

کنم یودم خفه ت مخ یدستا نیخودم با هم ! 



تندم، رنگ صورتش را پراند، او از  یو هراسش حرؾ ها هول

از من را بلد نبود دنیگل نازک تر شن . 

 ...کارن_

دمیحرفش پر انیهم م باز : 

_ اون خراب شده  یبرگرد یخوا یاگه م ایکن  یبمون و مادر ای

یهست یک یبگ یبه مان یحك ندار ،یکه بود یا . 

در دلم داشتم  یکمرنگ دیخود مچاله شد، ام انداخت و در نییپا سر

 اوردیتکانش دهد و او را سر عشك مادرانه اش ب میکه حرؾ ها

 ...اما

_ هستم یگم ک یبه خدا بهش نم نمش،یباشه... بذار بب . 
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*** 

 :ؼزل

 یگونه اش، رو دنیبوس یحلمه کردم و برا ایرا دور گردن آر دستم

رفت  یم نییباال و پا میگلو انیم ینیبؽص سنگ ستادم،یپا ا یه پنج

کنم و او در رفتنش  هیگر دمیترس ینداشت، م دنیکه جرات ترک

خواست او را  یبفهمد. دلم نم شتریبماند و ب دمیترس یکند، م دیترد



آورده بود،  رونیب ینوجوان یاهویپر ه یایکه تازه سر از دن

 نیخودم بکنم، در هم یخورده و گره  دهیچیمشکالت پ ریدرگ

 یآمد به اندازه  یم دنمیبه د ختهیچهار پنج روزه هم که جسته و گر

 دیام لرار گرفته بود، اما نبا یزندگ یها یسخت انیدر جر یکاف

دیفهم یم نیاز ا شیب .  

 دمشینام ی" میرا صد بار به آن چه "حرمت خواهر و برادر او

 المیاما باز هم خ دیو پدر نگو به مادر زیچ چیلسم داده بودم ه

آنها بفهمند و مشکالتم صد چندان  دمیترس یراحت نشده بود، م

 نیمانده بود با کوچک تر یام بال یکه از زندگ یزیشوند، چ

امکان داشت از هم بپاشد یرییتؽ . 

دمیو نال دمیکش رونیرا از آؼوشش ب خود . 

_ ر نرهولت از دهنت د هی گه؟یراحت باشه د المی... خایآر . 

تلخ اما بلند د،یخند . 

_ و  ییایخودت سر عمل ن یتا ولت گهیؼزل، لول دادم د یکچلم کرد

 یمخف نیزنم، اما بدون که ا ینم یمن حرف ،ینگ نایبه مامان ا

به ضرر خودته یکار . 

شدم رهیؼبار گرفته ام خ یانداختم و به کفش ها نییپا سر . 

_ ستیدونم... فمط االن ولتش ن یم . 

به چشمانم انداخت یدینام نگاه . 



_ ولتش برسه یروز هی دوارمیام . 

 سکیر نیبودم هرگز ولتش نرسد، من لدرت ا دواریمن ام و

 .بزرگ را نداشتم

ام نشاند یشانیبر پ یگام جلو امد و بوسه ا ککی دیرا که د سکوتم . 

_ که من  رسونمیساعته خودم رو م میبرم، به عمو گفتم ن دیبا گهید

ارتباطت رو باهام  یباشه حك ندار ادتی یول رو ببره فرودگاه،

ازت با خبر باشم شهیخوام هم یم ،یلطع کن . 

 یبرادر جانم داشت م دم،یپاش شیبه رو یپر از دلتنگ یلبخند

هفته حس داشتنش را تجربه کرده بودم  کیکه فمط  یرفت، برادر

خواستم که بماند یعمر م کی یو به اندازه  . 

_  یراحت، حاال که اومد التی، خبرو لربون شکل ماهت بشم

دارم یدست از سرت بر نم یسادگ نیسراؼم به ا . 

 یبازوانش فشرد و بالخره دل کند و با نگاه انیهم من را در م باز

زد رونیکرد، از مؽازه ب ینم میلحظه رها نیکه تا آخر . 

تنها  ایشدند، آر یو جار دندیباالخره پرده در میرفتنش اشک ها با

 ادیکه من را به  یم به گذشته بود، تنها نشانه ااتصال ینمطه 

انداخت یخانواده ام م . 

برگشته باشد؟!" با  ایباز شدن در مؽازه تکانم داد، "نکند آر یصدا

 دنیرا پاک کردم و سر سمت در چرخاندم، با د میعجله اشک ها



 یبه دوش و ممنعه برسر، نفس راحت ؾیک کا،یخندان ن یچهره 

من  یبه سو دهیو نگران هراس دیده بر لبش ماس. او اما، خندمیکش

دیدو . 

_ ؟یکن یم هیگر یشده مامان چرا دار یمامان... چ  

دمیشدم و تنگ در آؼوشش کش خم . 

_  دم،یچ یم نیتریو یمامان جون، داشتم گلدونا رو تو ستین یزیچ

دوستش داشتم افتاد و شکست یلیکه خ شونیکی . 

کرد و دست به کمر زد اخم : 

_ داره؟ هیگر هیگر زایچ نیمگه ا  

لحنش لبخند زدم طنتیباال دادم و به ش ابرو . 

_ داره خانوم بزرگ؟ هیگر ینداره؟ پس چ  

پاسخ داد دهینکش هیکرد و به ثان یفکر : 

_ داره هیکنه گر یبابا دعوا م یولت . 

من داشت بزرگ و بزرگتر  یکاین خت،یدرون للبم فرو ر یزیچ

یوا ی! ادیمفه یکرد، داشت م یشد، داشت درک م یم ! 

او دادم لیتحو یرا نباختم، اخم خودم : 



_ که  ییبابا فمط ولتا ؟یزن یم هیحرفا چ نیدعوا کرده، ا یبابا ک

ایزن یحرفا م نیاز ا گهید نمی... نبشهیخسته س کم حوصله م . 

 یتندم دهانش را بست و صورتش را در هم برد. با بداخالل جواب

چرخان  یصندل یگذاشت و رو زمیم یرا رو فشیرفت و ک

 .نشست

در  رشیتصو دیمن کم گذاشته بود اما نبا یهرچمدر هم برا دارا

 یدختر بدون عشك پدر که معنا نداشت، نم شد،یکدر م کایخاطر ن

پدرش را دوست نداشته باشد کایتوانستم اجازه بدم ن . 

لبخند  ایدن نیهم تحمل لهر و اخمش را نداشتم، مگر در ا ییسو از

را  کاین یجمع شده  یشد که بتوانم لب ها یم چند نفر سهم من

 تحنل کنم؟

 یکه بحث را عوض کنم، همانطور که ظروؾ لعاب کار نیا یبرا

گفتم دمیچیلفسه ها م یشده را رو : 

_ بود؟ یامروز مدرسه چطور ینگفت  

کرده پاسخ داد بػ : 

 .خوب بود_

بود نیریمن ش یلج کردنش هم برا یحت . 

_ چمدر خوب؟ یعنیخوب بود   



گره زد و رو از من گرفت نهیرا بر س ستانشد . 

_ خوب یکاف یبه اندازه  یعنی . 

شدم رهیبه او خ زانیو با لب و دهان آو دمیاز کار کش دست . 

_  یباد هی دیخونه، شا میبر وفتیخب بد اخالق خانوم، راه ب یلیخ

دیبه اون کله ت خورد لهر از سرت پر . 

را به شانه  فشیبرخاست و ک یصندل یاز رو یطوالن یمکث با

ام را مرتب کردم و  یانداخت، روپوش کارم را در آوردم و روسر

 .جلو تر از او به راه افتادم تا مؽازه ببندم

 نیآن که بداند ا یرو شد و ب ادهیپ یگام عمب تر از من راه کی

 کیکند،  یدر دل من به پا م یلهر کوچک و کودکانه اش چه بلوا

اش ماند یلجباز یپا رو . 
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لحظه  کیکه  نیرفتم تا ا شیخانه پ یلدم لدم سو نیو ؼمگ آشفته

شد دهیبه عمب کش فمیک . 

_ مؽازهه راه افتاده نیمامان نگاه کن ا ! 



امده، سر سمت  رونیاش ب یتوجه یکه از الک ب نیزده از ا ذوق

 رهیتازه نصب شده اش خ یچرخاندم و به تابلو یکتاب فروش

یشدم:"مان "! 

دادم کایرا از تابلو گرفتم و به ن نگاهم . 

_ کتاب  شیسه چهار روز پ نیاره خب مامان جون مگه هم

دمیراپونزل رو برات نخر . 

 یشده بود، ب رهیخ یرنگارنگ کتابفروش نیتریکه به و همانطور

 .توجه به حرفم، گفت

_ بورد کوچولوها هم داره تیتخته وا نیاز ا نیمامان بب . 

 یجانم بشود، کتاب ها یمؽازه لرار بود بال نیتکان دادم، ا یسر

 یلیسال تحص انیخوش رنگ و لعابش، تا پا ریمتنوع و لوازم تحر

کرد یم یرا خال بمینشاند و ج یم اهیمن را به خاک س کا،ین . 

_  ریشام درست نکردم هنوز، د م؟ی... حاال بردمید زم،یآره عز

شهیم . 

دیرا گرفت و کش دستم . 

_ میگرد یبرم یداره... زود یچ گهید مینیداخل بب میبر . 

گوشش گفتم ریشدم و آرام ز خم . 

_ بخرم برات یزیتونم چ یاالن نم کا،ین ستیهمراهم ن ادیپول ز . 



از چشمانش نرفت اقیشد اما برق اشت دینا ام نگاهش . 

دیهم دستم را کش باز . 

_ ... تو رو خدا... تو رو خدامیفمط نگاه کن میخوب بر . 

دانستم "فمط نگاه کردن" در فرهنگ لؽات دخترم درست  یم هگرچ

ذولش را کور کنم، مخصوصا بعد از آن  امدیمعنا نشده، اما دلم ن

گذشته اش ی مهیلهر چند دل . 

_ یچیها باشه؟ ه یچی... هکایاما ن م،یخب بر یلیخ ! 

دیپر باال . 

_ میدم، بر یاخ جون! آخ جون... باشه لول م . 

دیمن را همراه خودش به داخل مؽازه کشحرؾ  نیبه دنبال ا و . 

 ست،یاز فروشنده اش ن یتازه متوجه شدم خبر میکه شد وارد

فشردم تا مانع هجومش به  یرا در دست م کایهمانطور که دست ن

از مرد  یاثر دیچرخاندم تا شا رونیبه ب یداخل شوم، چشم

 ابانیخ یکردم، آنسو شیدایزود هم پ یلیکنم و خ دایفروشنده پ

مشاجره بود  هیشب شتریجوان بود، گرچه ب یشؽول صحبت با زنم

یصحبت عاد کیتا  . 



 کاین م،ینخور یکه در نبود فروشنده بر به مشکل نیا یبرا خواستم

از داخل مؽازه، توجه من را از  ییبه رفتن کنم که صدا یرا راض

گرفت ن،یخشمگ یمرد فروشنده  . 

_ خانوم دییبفرما . 

کتاب  یلفسه  انیکه م یو الؼر اندام بایز یپسر بچه  یرو نگاهم

نشسته بود، ثابت ماند لچریو یها رو . 

صورتش به شدت  فش،یپوست وتن نح ی دهیخالؾ رنگ پر بر

پرپشت از  یو درخشان که حصار دهیکش یکننده بود، چشمان رهیخ

 یشده بود، سوار بر جمجمه ا دهیتابدار به دورش کش یمژه ها

 یهم مردانه نشان م یر اوج بچگخوش تراش که چهره اش را د

 .داد

یبردار شانیشد دست از تماشا یکه نم ییآن صورت ها از ! 

تکان دادم تا چشمانم دست از آن نگاه مات و احممانه به  یسر

 .پسرک، بردارد

_ م؟یبه کتابا بنداز ینگاه هیممنون پسرم، اجازه هست   

 زیگشگفت ان ییبایزد، گونه اش چال افتاد و ز نیریش یلبخند

 .صورتش صد چندان شد

_ دیراحت باش کنمیخواهش م د،ییبله البته، بفرما . 



به  یاش نسبت به سن و سالش فرل یکردم لحنش و جمله بند حس

سال دارد نیچند یبزرگ . 

آمد، اشتباه  یبه چشم م کایمن سنش که حدودا هم سن و سال ن ای

آداب بود یمباد یادیاو ز ایزدم  یحدس م . 

 

موسیآن یکپ ��, [29.01.18 14:47] 

را رها کردم تا با  کایپسرک زدم و دست ن نیریش یبه رو یلبخند

راحت مؽازه را بگردد و فمط لبل از رفتنش هشدار دادم الیخ : 

_ اینزن یزیدست به چ . 

نگاه  د،یدو ریلوازم تحر یلفسه  یداد و و لمیتحو یسر سر یچشم

رنگ رمان رنگا نیاز شوق کودکانه اش گرفتم و ؼرق در عناو

دو تا کتاب بخرم اما پولش  یکیخواست  یشدم، دلم م یرانیا یها

کردم باز هم پول شارژ آپارتمان  یرا نداشتم، اگر خرج اضافه م

آوردم یرا کم م . 

 ی نهیعشك هز نیعاشك کتاب خواندن بودم اما متاسفانه ا من

آمدم یداشت که من از پسش بر نم یادیز . 

 یجلد کتاب ها را از نظر م یروکه خطوط رنگارنگ  نطوریهم

با  نینش لچریپسرک و یکودکانه  یگذراندم، حواسم پرت مکالمه 

شد کاین . 



_ خشک  یخورن، من ازشون دارم، زود یبه درد نم کایاون ماژ

شن یم . 

پاسخ داد کاین . 

 .والعا؟ آخه جلدش لشنگه_

را جلو تر برد لچرشیو پسرک . 

_ ستیجلدش لشنگ باشه، که خوب ن یهر چ . 

 یرا م یزیبچه چ نیا ند،یتلخ بر لبم بنش یباعث شد لبخند جوابش

ده سال عمرم را تلؾ کرده بودم دنشیفهم یدانست که من برا . 

به  شمندیکرد اند یم یکه سع یا افهیچانه اش را خاراند و با ل کاین

ها انداخت کیماژ ی هیبه بم گرید ینطر برسد نگاه . 

 خب کدومش بهتره؟_

از لفسه  کیبسته ماژ کیخم شد و  یکم د،یکش خود را جلو پسر

داد کایبرداشت و به ن ینییپا ی : 

_ خوبه نایا . 

ها انداخت و بعد  کیبه ماژ یاجمال یجعبه را چرخاند و نگاه کاین

زد یلبخند بزرگ . 

 .ممنون، لشنگه_



دستش را به طرؾ پسرک دراز کرد و . 

_ کاستیاسم من ن . 

زده با او دست  جانیه دیدر چشمان پسرک درخش یاز شاد یبرل

 .داد

_ هستم یمنم مان . 

" مؽازه بود نیا ی"! پس نام او رویمان . 

دیکرد و پرس یفکر کاین : 

_ ؟یچ یعنی یمان  

و شانه باال انداخت دیخند یمان . 

_ دونم ینم . 

به ؼبؽب انداخت یباد دخترکم . 

_ خوب یلی"خ یعنی کایاما ن ". 

مهربان پسرک، دلم را لزراند لحن . 

_ شیلشنگه، مثل معن یلیاسمت خ . 

 کیپسر بچه مثل  نیبه راه افتادم، ا یو مان کاین یبه سو ناخودآگاه

 ش،یکرد، لحنش، طرز حرؾ زدنش، صدا یعمل م یلو یآهنربا

آمد یبه نظر م یاو دوست داشتن یدرباره  زیچهره اش! همه چ . 



در کنار او خم زدم تا هم لدش شوم دمیرس کاین به . 

_ ؟یبرداشت یچ  

کرد آمده ام به خاطر  یرا باال گرفت، گمان م کیماژ یننگرا با

 د،یچرخ یدر سرش م دیلولش زده بود و هوس خر ریکه ز نیا

 ینگاهش برا جانیکنم، اما خبر نداشت دلم با برق ه خشیتوب

شود یزود رام م یلیها خ کیداشتن آن ماژ . 

_ هیکی نیبه خدا هم . 

گاهش کردم. را از دستش گرفتم و ن کیبردم و ماژ شیپ دست

داشت یگران بود اما جنس خوب . 

_ نداره یخب باشه، اشکال یلیخ . 

انداختم یبه مان ینگاه و . 

_ فروشنده یرو آلا کایماژ نیا یکن یم دشییشما تا . 

ذوق  کایبا لب خندان تکان داد، ن یکه مان یبا سر موافم همزمان

دیکالمم دو انیزده م . 

_ هیاسمش مان . 

بودم اما خود را به  دهیکالمه شان را شنم ازیتا پ ریکه س نیا با

زده رو به پسرک گفتم جانیندانستن زدم و ه . 



_  هیشه به منم  ی... منم ؼزلم... میدار یوالعا؟ چه اسم لشنگ

بخرم؟ امیپوالم رو جمع کردم ب یکه ولت یکن یکتاب معرف  

انداخت نییشرم خوشمزه سر پا کی با . 

_ نیاز کارن بپرس دیبا سن شما رو نخوندم که، یمن که کتابا . 

ابرو باال دادم متعجب : 

 !کارن؟_

پشت سرم اشاره داد و گفت به : 

 !اون_

و  دمیچرخ د،یباز شدن در مؽازه به گوشم رس یهمزمان صدا و

در آستانه  شان،یپر یبرافروخته و حال یمرد فروشنده را با صورت

کارن دم،یدر د ی !  

رن توجهم را جلب کا نیا زانیکه در پس احوال نام یجالب زیچ

که به نظر  ادیبود، آنمدر ز یبا مان ادشیز تینها یکرد، شباهت ب

خودش  یپاها یتفاوت که او رو نیماکت او باشد، با ا یآمد مان یم

 ایدانستم مرد فروشنده پدر اوست  یبود و پسرک... آه! نم ستادهیا

اصلش بود ابرو بر یبرادرش، اما کپ . 

_ خانوم؟ دیداشت یامر  



را  تشیفرستاد تاعصبان یم هیبه ر كیعم یبه او که نفس ها معذب

را نشانش دادم کیکنترل کند، نگاه کردم و ماژ . 

_ لطفا؟ دیکن یرو حساب م نیا  

دیپر انیبه م یکند مان دایاز آنکه فروشنده مهلت پاسخ پ لبل . 

_ گردن یکن، دنبال کتاب م یمعرف شونیکتاب خوب هم به ا هی . 

 یفمط بهانه ا نیگفتم ا یانداختم، چطور ممستاصل به او  ینگاه

همراه  یکتاب پول دیخر یحرؾ زدن با پسرک بود و برا یبرا

 .ندارم

جلو امد یگام فروشنده . 

_ پر  ییهمون تنها ی هیما یباشه؟ تو یبله حتما، چه جور کتاب

د؟یکه لبال برد اهویه  

 یکه چطور به خاطر داشت که من لبال چه کتاب نیاز ا متعجب

دمیچیدادم، به خود پ یم دیکه با یام و درمانده از پاسخ هدیخر . 

_  یکتاب مزاحمتون م دیخر یبرا گهیروز د هیخب... االن نه، 

 .شم

داد میپسرک کار دست آبرو یایر یباز صدالت ب و . 

_ بخرن انیخوان پوالشون رو جمع کنن بعدش ب یم . 



به پسرک چشم ؼره رفت ظیؼل یبا اخم فروشنده . 

_ یمان ! 

که گفته است شماتت شود یمتیبه خاطر حم اوردیتاب ن دلم . 

_ ستیدرسته من خودم بهش گفتم، االن پول همراهم ن . 
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انداخت نییمرد نرم شد و سر پا اخم . 

_  یم د،یباش نجایا یخانوم، اگه عضو کتابخونه  ستیپول الزم ن

 یالبته تعداد محدود د،ییه بفرماو مطالع دیریکتاب به امانت بگ دیتون

میریگ یعضو م . 

رفتم زشیسمت م اقیبر لبم نشست و با اشت یبرزگ لبخند . 

_ شم یبله حتما... حتما عضو م . 

*** 

که بهدامانت گرفته  یزیو سه کتاب عز تیعضو نیخوش از ا سر

را به داخل فرستادم و بعد  کایبه در انداختم و اول ن دیبودم، کل

 یتمام م دیانجام داشتم که با ینه شدم، هزار کار براخودم وارد خا



نشستم و از خواندنشان  یکتاب ها م یراحت پا الیکردم و بعد با خ

بردم یلذت م . 

. دیچیجمجمه ام پ انیم ینیدر را نبسته بودم که درد سنگ هنوز

گوشم را لرزاند یپرده  کاین ػیج یصدا . 

از  یادیکه حجم ز دمیچشم چرخاندم و دارا را پشت سرم د دهیهراس

بود دهیرحمش کش یرا در چنگ ب میموها . 

" که ؟یکن یم یچه ؼلط یدهان باز کنم و بپرسم " دار خواستم

 .مشت دردناکش دهانم را بست و نفسم را بند آورد

چهار ستون خانه را لرزاند هوارش . 

_ تو روز روشن هرز  دهیرس ییکثافت, کارت به جا یحروم زاده 

؟یپر یم  

که به جان گوشم انداخت, فمط  ییز درد و مبهوت از حرؾ هاا جیگ

 :توانستم بنالم

_ ؟یگیم یدار یچ  

دیچسب یرا رها کرد و حلمم را دو دست میموها . 

_ حواسم  یمن کورم؟ فکر کرد یکرد الیلجن, خ ی کهیخفه شو زن

تو بؽل اون پسره وسط  دمتی, خودم ددمتید ست؟یبهت ن

 !مؽازه...هرزه
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ناظر  رد،یبه من نفسم را بگ یاز آن که نسبت دادن هرزگ شیب

معرکه، جانم را به لب آورده بود، درد داشت که  نیبه ا کایبودن ن

هرزه را  بشنود، کلمه  یاو از دهان پدرش در وصؾ مادر کلمه 

دانستم که در  یاما م دیفهم یاش را نم یحاال معن دیکه شا یا

اخودآگاهش خواهد ماند. ن ریضم  

دمیفشار دستانش نال ریز مستاصل : 

_  یکدوم پسر؟ خجالت نم ه؟یحرفا چ نیدارا؟ ا یگ یم یدار یچ

؟یگ یچرت و پرت م کایجلو ن یکش  

کرد شتریلصد خفه کردنم فشار دستانش را ب به : 

_  یداره من چ یچه فرل گهیکنه د یم یمادرش کثافت کار یولت

دراز رو تو مؽازه ت بؽل کرده  یسره اون پ متیبگم، خودم د

یبود . 

را  ایاو آر د،یدر ذهنم درخش یهمان راه نفس بسته شده، جرله ا با

گفت، اما حنجره ام تحت آن فشاِر ناجوانمردانه، لدرت تکلم  یم

 .نداشت

خارج نشد، آنمدر  میُخر ُخر ترسناک از گلو کیجز  ییصدا

رو به موت هستم دیام هم فهم چارهیب یکاین یترسناک که حت . 



کرد زانیو خود را از دست دارا آو دیجلو دو هراسان . 

 !نکن بابا... بابا تو رو خدا... نکن، ول کن مامان رو_

بر للبم  میمستم یریمثل ت کایبؽض آلود و پر از ترس ن یصدا

از گلو در  یدرست و حساب شیبود که صدا دهینشست، آنمدر ترس

آمد ینم . 

را به عمب هول داد کایو ن دیمن کش یدست از گلو کی دارا . 

_  ؟یمگه لبال بهت نگفتم تو دعوا دخالت نکن؟ هان؟ نگفتم؟ کر بود

 یعنیهرزه  یدون یم ؟یفهم یکثافت هرزه س م هیمامانت آشؽاله، 

؟یچ  

در حال انفجار دست بر دهان گذاشت و وحشت زده  یبا بؽض کاین

تکان داد یلدم به لدم عمب رفت و سر به نف . 

دیهوار کش رادا . 

_ خوابه یره م یم یعنی ... 

دارد در حك  یتیدانست چه جنا ینم د،یگو یچه دارد م دیفهم ینم

شود یدخترکمان مرتکب م . 

ؼفلتش استفاده کردم، دستش را باتمام لدرتم پس زدم و سرفه  از

دمیحرفش پر انیزنان م . 



_  کاین ینیب ینم ؟یفهم یخفه شو، خفه شو دارا، الل شو کثافت، نم

یباف یبه هم م یدار هیچ ؾیاراج نیهمش نُه سالشه، ا . 

بلندش مؽزم را تکان داد دادِ  . 

_  یبعد به من م یخور یم یخوا یدلت م یهر گوه ؾ؟یاراج

یگ ... 

 دیرفتم که مثل ب کاین یاو گوش کنم به سو ییگو اوهیآنکه به  یب

دیجو یو بؽض وحشتزده اش را م دیلرز یم . 

 انیاش را م دهیو صورت رنگ پر را جلو بردم میها دست

 .انگشتانم نگه داشتم

_  یبرو تو زم،یجان... عز کای... نکایلربونت برم، ن ستین یزیچ

؟یر یاتالت، باشه مامان؟ برو لربون شکلت بشم، م  

دیبه عمب کش یادیدارا بر کتفم لفل شد و من را با فشار ز دست . 

_ نزن، معلوم من  یاون دست نجست رو به بچه  نم،یعمب بب ایب

یدیمال اروی یاون دستا رو به کجا ستین . 

داد بزنم  یکایتلخ در معده ام، فمط توانستم سر ن یجوشش تهوع با

 :که

_ گهیبرو تو اتالت د ! 



پا به فرار گذاشت و به  د،یترک یبلند یباالخره با صدا بؽضش

 .اتالش پناه برد

و  ختمیر میللب زخم خورده ام چنگ زدم، تمام نفرتم را در صدا به

دمیسمت دارا چرخ . 

_  یچ یکه بفهم یدهنت رو ببند کثافت احمك، اونمدر شرؾ ندار

بود،  ایبچه، اون پسر آر یجلو ادیم رونیب فتیاز اون دهن کث

برادرم ؟یمفهم ! 

و جهنمش را شعله ور تر کرد دیجهنم بود، خند نگاهش . 

_ دونه ما  ینم یچکیبود، ه یکدوم گور ایآر ؟یزن یبچه گول م

میتهران . 

 شتریاش گذاشتم و او را که داشت هر لحظه ب نهیس یرا رو دستانم

شد، هول دادم یم کیبه من نزد . 

_  دهیدانشگاهم من رو د یدوره  یاز دوستا یکیچرت نگو دارا، 

چه خبره، انتظار  نهیخبر داده بود اونم اومده بود بب ایبود و به آر

داشم فمط باهاش دست دا دنیهمه سال ولت د نیبعد از ا یکه ندار

کنم؟ یبدم و احوال پرس  

گداخته  یرا که به عمب هولش داده بودم را با نفس یگام کی

پرتم کرد نیزم یبرگشت و شانه ام را گرفت و به سو . 



خفه کردنم به سرش زد یشکمم نشست و باز هوا یرو خودش . 

_ یگ یمثل سگ دروغ م ،یگ یدروغ م . 

 یحت د،یایکان نداشت کوتاه بخواست باور کند ام یخودش نم اگر

آوردم تا خودش شهادت هم بدهد او باز  یرا م ایرفتم و آر یاگر م

کم توانم به جانش افتادم یزد.با مشت ها یحرؾ خودش ره م . 

_ تو  یرو بؽل کردم، برا بهیؼر هیگم، رفتم  یآره اصال دروغ م

کثافت؟ یتو اصال آدم ؟یداره... تو شوهر یچه فرل  

چنگ کرد و فشرد، آن لدر  میتماِم لدرت بر گلو را با دستانش

 یاول نفسم بند آمد ، داشت شوخ یبودم که همان لحظه  دهیترس

لبله گاِه  یچشمانش که روز انِ یگرفت، در م یجانم را م یشوخ

از لبر برخاسته  ی، انگار مرده ا دمید ینم یحس چیمن بود ، ه

ببردو  ردیبگ ودشباشد و بخواهد جان من را هم با خ . 

_ یهرز بپر یکشمت بخوا یم ،یخور یتو گـ... م . 

کبود شد  یادیدانم رنگم ز ینم دم،یرو به مرگ به مچش کش یچنگ

زده بود که حلمومم را رها کرد تا خونم به گردنش  خیدستم  ای

افتدین . 

گردن  یفرستادم و دو دست هیمتعدد به ر یرا با سرفه ها هوا

دمیدردناکم را چسب . 
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دیچیدارا در سرم پ یصدا : 

_ کنه،  یو مثل آدم زندگ نییسرش رو بندازه پا دیمن با یمادر بچه 

 یم ،یبذار رونیاگه لدم از خونه ب شکنمیاز فردا للم پات رو م

رو بؽل  ابونیخ یتو یها ایآر یتو خنه که راه به راه نر یتمرگ

بدبخت یعمده ا یکن . 

را بر تنم انداخت، سر در گردنم فرو برد و تمام وزنش   و

 :کناِرگوشم لب زد

_ ه؟یمثل تو چ یحکِم زن یدون یم  

شدم و  رهیحصار دستانش، به سمؾ خ انِ یحرکت، م یو ب مات

وارش ماندم وانهیکالِم د نیا یادامه  دنِ یمنتظر شن . 

تر از لبل، زمزمه کرد آرام : 

 !سنگسار_

مؽزم زد، تم را جمع کردم و با  به یکلمه تلنگر دردناک نیا دنیشن

 ریاش، او را از خود جدا کردم و از ز نهیس یفشار آرنجم به لفسه 

آمدم رونیدستش ب . 

_  ؟یکن یم نیمن رو خونه نش ؟یسنگسار کن یخوا یمن رو م

رو  کایشکم تو و ن یهان؟ د آخه تن لش، من اگه نرم سر کار ک



و هر  ابونایتو خ یچرخ یکنه، از صبح تا شب ول م یم ریس

رو  مونیما؟ کل زندگ یبرا شهیپول م یکن یم خوادیدلت م یؼلط

که جنم کار  خودتمکه به فنا بده  یعجنب ی کهیدست اون زن یداد

 یمن اگه جون نکنم از صبح تا شب که از گرسنگ ،یکردن ندار

پخمه یریمیم . 

دست  د،یدهانم کرد که برق از سرم پر یحواله  یپشت دست چنان

چنگ زدم تا تعادلم بر هم  واریدردناکم گرفتم و به دبر دهان 

اوردم، حالم از  یممابلش کم م دینخورد. به جهنم که درد داشتم، نبا

خورد یکم آوردن به هم م . 

بلند کردم شیبرا دیرا به تهد انگشتم . 

_ کنه، به لرآن  نیتونه من رو خونه نش ینه تو نه گنده تر از تو نم

زنم  یدارم زنگ م یلند شه تلفن رو بر مروم ب گهیبار د هیدستت 

به  یچه گند یکرد ییچند ساله چه ؼلطا نیگم تو ا یبه پدرت م

یزد تیزندگ . 

انگشتانش فشرد انیرا از مچ گرفت و سخت و محکم م دستم . 

_ رو جمع کن، بعد  یکه خورد یتو اول گـ... ،یاضاف یؼلطا

من شاخ و شونه بکش یبرا . 

دمیرها ساختن دستم، ؼر یبرا یا دانهینا ام یتمال در . 



_ هم به  یکن یبکن، نم یکن یشرؾ، باور م یبود ب ایگم آر یم

شمدرک، بزن من رو بکش اصال تا از شرت خالص . 

که نفسش را به  یشد و بعد با همان حرص رهیچشمانم خ هبهیثان چند

 . شماره انداخته بود دستم را رها که نه، پرت کرد

دان کدام  ینم د،یکش كیفس عمدور خوش گشت و چند ن یکم

داده بود و گوش  ادیکنترل خشم به او  یترففند را برا نیا یاحمم

کار را بکند نه آخرش نیاول دعوا ا دیزد نکرده بود که با ! 

دیممدمه به سمتم چرخ یب . 

_ یبه حالت اگه دروغ گفته باش یوا . 

 یاز صورت سرخ از خشمش که انگار روح نداشت، به هم م حالم

د، از گل انداختن گونه اش هنگام حرص خوردن، از دندان خور

کمرنگش که هنگام  یاش، از تاج ابرو دهییو به هم سا ؾیرد یها

زشیشد، از همه چ یاخم برجسته م ! 

که به  یدر هوا به نشان "برو بابا" باال انداختم و در حال یدست

لب ؼرولند کردم ریرفتم ز یم کایاتاق ن یسو . 

_ یاریبه سرم ب یخوا یم نیاز ا شتریب یچ گهید . 

نخواستم بشنوم،  ای دمینشن گریدر جوابم گفت، اما من د یزیچ کی

دانم ینم ! 



را هول دادم، وارد اتاق شدم و در را پشت سرم بستم کایاتاق ن در . 

 نییپا د،یلرز یم دیپتو، که مثل ب ریاز جسم مچاله شده اش ز للبم

م؟یآورد یصوم مطفل مع نیچه بر سر ا میما داشت خت،یر  

تختش نشستم یسست جلو رفتم و آرام لبه  یلدم ها با . 

_ کاین ... 

و تنش را  دیاز اشکش کش سیصورت خ یسکوت پتو را رو در

به تخت گره زد شتریب . 

شانه اش گذاشتم یرا رو دستم . 

 ...دخترم_

 بیؼر میشد، حس چشمانش برا رهیرا کنار زد و به چشمانم خ پتو

کو ترسنا بیبود، ؼر ! 

دیآمد نال یکه از ته چاه در م ییصدا با : 

_ ؟یچ یعنیمامان هرزه  ! 
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را  یزیچ نیچن دیشکست، چرا با نهیمچاله شد، نفسم در س للبم

دادم؟ یم حینه ساله توض یدختر بچه  کی یبرا ! 



ام  یبه تو دارا! نه لعنت به من که کورکورانه تو را به زندگ لعنت

دخترکمان  یما که احممانه به زندگ یدعوت کردم! لعنت به هر دو

میگند زد . 

_ رو  نیبد ا یلیخ یلیخ یبده، فمط به آدما یلیکلمه خ نیا زمیعز

گن یم . 

بر تخت ستون کرد، آرام برخاست، نشست و نگاه معصومش  آرنج

 .را به جاِن آشفته بازاِر دلم انداخت

 پس چرا بابا به تو گفت هرزه؟_

داد، به زور لورت دادم تا حنجره  یرا ته طعم اشک م ظمیؼل بزاق

کند دایپ دنیام لدرت لرز دهیخراش ی . 

_ شن  یم یعصبان یبود، آدما ولت یخب... آخه ... آخه بابا عصبان

زنن، خب؟ یبد م یحرفا یولت یبعض  

 ینگاهش را نم نیدلم ا ران،یهنوز هم مات بود، مات و ح نگاهش

شود رهیم چشمانش کودکانه به اطراؾ خخواست،دوست داشت . 

_ بود؟ یگفت ک یاون آلاهه که بابا م  

از آنچه که  شیمن ب یکایبود، ن یهر کلمه سخت تر از لبل گفتن

کرد یم لیو تحل هیرا تجز شیها دهیکردم شن یفکر م . 



_ االن  گهیداداش کوچولو دارم که د هیکردم که  ؾیبرات تعر ادتهی

بزرگ شده؟ یحساب  

ادامه  كیعم یگفت و منتظر به دهانم چشم دوخت، با نفس یاوهوم

 .دادم

_ خواست  یامروز داداش کوچولوم اومده بود مؽازه، چون م

شد، بؽلش کردم یبرگرده شهر خودمون و منم دلم براش تنگ م . 

رنگ باخت،  بشیاز آن حس ؼر یفمط کم ینگاهش باز شد،کم خی

هم  نیاما... هم امشبش را پاک کنم یتوانستم حافظه  یکاش م

بود متیؼن . 

*** 

 :کارن

را  نینامش ؼزل بود، ؼزل مهر افروز! ا اهویپر ه ییتنها دخترِ 

که در والع اصال وجود نداشت،  یثبت نامش در کتابخانه ا یدر ط

در کتابخانه همان  تیامانت دادن کتاب و عضو ی دهی. ادمیفهم

را  یدرماندگ یچرا، فمط ولت دمیلحظه به ذهنم آمد، خودم هم نفهم

برود رونیاز مؽازه ام ب دیامد که ناامیدلم ن د،یدر چشماِن او د . 

حس مشمئز کننده  نیا یخورد، عمر یبه هم م یاز درماندگ حالم

 یبرا یحس را حت نیکرد، ا یمن را گرفته بود و ول نم شیر خیب

خواستم یدشمنم هم نم . 



که در  بود ریلوازم و تحر یسرگرم مرتب کردن لفسه ها یمان

لدم به داخل گذاشت كیمؽازه مجددا باز شد و شما . 

 دهیرا نفهم میحرؾ ها یدانستم کجا یاو مات ماند، نم یرو نگاهم

بودم که گفتم  دهیساعت آب در هاوِن مؽزش کوب کیاست، انگار 

ندیرا بب یتواند مان یامروز نم . 

ند نتوا كیشما دمیترس یشده بود، م داریب یصبح با نفس تنگ پسرکم

هم نتواند  یبچه و مان ی هیخودش را کنترل کند، گند بزند به روح

را هضم کند جانیه نیا . 

اعصاب خرد کنش را فراموش نکرده  یعادت ها كیانگار شما اما

گوشش در بود و  کیگفتم،  یبود، هنوز هم مثل لبل هر چه من م

دروازه گریگوش د . 

دمیلب ؼر ریرا جلب کنم،ز یآن که تجه مان یب : 

_ ؟یکن یم کاریچ نجایمگه بهت نگفتم برو؟ ا  

بلند  یرا پشت لفسه  یبه داخل مؽازه انداخت امامان یاجمال ینگاه

 زیم ی. جلو آمد و دستانش را رودیبود، ند یخیتار یکتاب ها

دیکوب . 

 کجاست؟_

خم زدم زیم یبه موازات او آنسو  . 



_ یباش نجایتو لرار نبود ا یول نجاست،یا ن،ییپا اریصدات رو ب . 

آورد نییرا پا شیصدا . 

_  دیروزا با نیندارم کارن، تو رو خدا بفهم، هم یادیفرصت ز

نتونم گهیممکنه د نمشیبرگردم... اگه امروز نب . 

در ممابل خواهر  ستادنیاز جگرم برخاست، درد داشت ا یآه

دار شدن  حهیجر یبرا یداشت نگران یشتریکوچکم و درد ب

یاحساسات مان . 

ممابلش  دیت کردم و انگشت اشاره ام را به تهدچشم درش شیبرا

 .تکان دادم

_ ها،  یهست یک یبگ یگم، حك ندار یچند بار دارم م نیبب كیشما

؟یدیدونم و تو، فهم یمن م یگ یچرت و پرت م یدار نمیبب  

دیدر هم کش اخم . 

_ دمیفهم . 

سر و سامان دادن به  یمکث برا هیتکان دادم و با چند ثان یسر

نم، بلند صدا زدمدرو یمعرکه  . 

_ ؟یمان   

آورد رونیو سرش را از پشت لفسه ب دیرا عمب کش لچرشیو . 



_ نداره ها کارن متیل کتیات ایخودکار رنگ نیا . 

اش زدم یشناس فهیبه وظ یلبخند . 

_ کارت دارم نجایا ایفعال ب م،یزن یحاال بعدا م . 

که در دست  یلیگفت و باز هم پشت لفسه فرو رفت تا وسا یا باشه

اردیبگذارد و ب شیداشت را سر جا . 

دیلب زمزمه کنان نال ریدر هم رفته، ز یبا صورت كیشما . 

_ بهت بگه بابا؟ ینذاشت زنه؟یچرا با اسم صدات م  

 یبچه م نیدادنش سخت بود، بابا بدوِن مادر به چه درد ا حیتوض

او کارن بودم،  یخواستم گولش بزنم، من برا یخورد؟ من که نم

اش وابسته است یپدر به مان کیاز  شتریبکه  یاما کارن .  

آن که  یزد، ب یم میهم کارن صدا یعالوهاو از همان بچگ به

داده باشد ادیبه او  یکس . 

_ گهیصدا زدنه د یخب اسم برا . 
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 رونیبه صورت خونسردم، همزمان شد با ب كیچپ چپ شما نگاه

زدم یاو لبخند دنیها، با داز پشت لفسه  یآمدن مان . 



_ ییدختر دا شونیا یمان ... 

 ییو او را دختر بزرگتر دا میمهلت نداد دروؼم را کامل بگو كیشما

دیحرفم پر انیم ،یکنم، ذوق زده خطاب به مان یشهرام معرف . 

 !پسرم_

مسلسل وار به او  ریچند روز اخ نیبند آمد، انگار نه انگار ا زبانم

است، انگار کمر بسته  یچه کس دیبگو یبه مان گفته بودم حك ندارد

ده سال ساخته بودم نیکردن هر چه که در ا رانیبود به و . 

به  كینشان بدهم، شما یاز آن که فرصت کنم عکس العمل لبل

مانده بود در  رانیرا که مات و ح یسرعت باد جلو رفت و مان

دیآؼوش کش . 

_ من رمیبرات، بم رمیبم یپسر خوشگلم، اله . 

آمده بود تمام تالش من را  یداد. آر یمان لیتحو هیگر یها یها و

 ی هیگفتن ها روح رمیب رمیمیو ب یو زار هیگر نیکند، ا رانیو

شکست. سال ها جان کنده بودم تا او با کمبود  یرا در هم م یمان

ؼصه خوردن وجود  یبرا یزیو لبول کند چ دیایکنار ب شیها

 .ندارد

لرزان  یشانه  یکه از رو یت مانپر از سوال و مبهو چشمان

 یو جسمم برا افتدیبه من زل زده بود باعث مؽزم به کار ب كیشما

بخورد یفاجعه، تکان کیاز ولوع  یریجلوگ . 



و از  دمیرا به چنگ کش شیرا هولزده به او رساندم و بازو خودم

دمیلفل شده ام ؼر یدندان ها انیم : 

_ ؟یکن یم یچه ؼلط یدار  

من چرخاند  یباز کند، سرش را سو یگردن مانآنکه دست از  یب

نگاهم کرد انشیو از گوشه چشِم گر . 

 .درکم کن کارن، تو رو لرآن درکم کن_

که کودکش را به جرم نالص بودن رها کرده بود و ده سال  یمیشما

کرد، از من  یم یاو زندگ یخبر از رنج ها یتمام دور از او و ب

 .انتظار داشت درکش کنم

 شیبه بازو یشتریشدم و فشار ب یذره حس برادر کیآن الیخ یب

جدا کردم یآوردم و او را از مان . 

دیکش ػیج سرم : 

_ ولم کن بهت  یاحساس شد یتا حاال انمدر ب یولم کن کارن از ک

گمیم . 

دمیؼر یرا نگه داشته بودم رو به مان كیکه شما همانطور : 

_ با هم صحبت  دیخانوم با نیکتابا بزن من و ا هیسر به بم هیبرو 

میکن . 



 ینم د،یچرخ كیمن و شما انیم گریبار د یپرسشگر مان نگاه

 یگذرد، اما خدا را شکر او م یدانستم در سر کوچکش چه م

در کار است ینباشد حتما  صالح ییخواهم جا یم یدانست که ولت . 

دینال كیبرد تا از ما دور شود که شما لچریچرخ و یسو دست . 

 !نه_

کردم دیتاک یرفتم و به مان یچشم ؼره ا كیبه شمامردد ماند،  یمان . 

 !برو_

 ددیانداخت، راهش را کش نییپسرکم صبر نکرد، سر پا گرید نباریا

 .و رفت

و  دمیلب به اعتراض باز کند دستش را کش كیاز آن که شما لبل

آنمدر فاصله  یکردم، ولت تشیاز مؽازه هدا رونیهمراه خودم به ب

توجه به  یشنود، ب یرا نم مانیصدا ینکه مطمئن صدم ما میگرفت

دمیخواهرم، به او توپ یملتمسانه  ی"کارن، کارن" گفتن ها : 

_ خودم رو جر دادم که در مورد  یهمه گلو نیتو چه مرگته؟ ا

؟یدیحرفام رو نفهم یباد فنا؟! کجا ر،یزبون به دهن بگ تتیهو  

ام فرود آمد نهیمشت شد . بر س دستش : 

_ یکن یال درک نملعنت به تو کارن، اص ... 

عمب رفتم و ازاو فاصله گرفتم یلدم . 



_ کنم؟ د آخه الکردار حال تو درک کردن داره؟ بچه  یمن درک نم

براش  یبعد ده سال برگشت یرفت یطفل معصومت رو ول کرد ی

؟یدل بسوزون  

را از من گرفت و بؽصش را لورت داد نگاهش . 

_ اصال  ؟یفهم یم مسئله رو تو سرم نکوب، من مادرشم نیا نمدریا

هستم یو بهش بگم ک نمیکه بچه م رو بب مهیحك لانون . 

چند سال  نیهم در ا دیشا دانمیشناخت، نم یانگار من را نم كیشما

را  میدانست دارد خط لرمزها یکرده بودم که او نم رییآن لدر تؽ

کند یرد م . 

به طرفش برداشتم دیگام به تهد کی . 

_ انگار به  یهم گفتم ول گهیبار د هی گم،یم یچ نیخوب گوش کن بب

 یخوا یم یعنی ،یخوا یخورد مؽزت نرفت، اگه بچه ت رو م

اما  رم،یبسم هللا... نامردم اگه جلوت رو بگ ،یو بزرگش کن یبمون

مگه از رو نعش  یو دوباره تنهاش بذار یبر یخوا یکه م ییتو

 مادر یتا االن کنار ب ،یکن شییرو هوا یمان یکه بخوا یمن رد بش

مادر باشه بهتره تا  یخودم نوکرشم، بازم ب نمیبزرگ شده بعد از ا

کردن آه و ناله ش  یمادر از راه دور داشته باشه که از کل مادر هی

ادگرفتهیرو  . 



نمانده  یکرد، حرف یبه دهان گرفته بود فمط مات نگاهم م زبان

و  یمان انیهم مجبور شودم گریدانستم اگر هزار بار د یبود، م

است ییرا نتخاب کند باز هم انتخابش آن کشور کذا یکی ونانی . 

فوت کردم رونیانداختم و کالفه نفسم را به ب نییپا سر . 

_ باهاش حرؾ  نیاز ا شتریخوام ب ینم ش،یدید ش،ینیبب یخواست

مشکالتش کنار  یگرفته که با هجه  ادی هیپسر محکم یمان ،یبزن

ره، دوست داره خو یمسخره به هم م یایحالش از دلسوز اد،یب

 یپ برویبرخورد بشه، پس اگه والعا دوستش دار یباهاش عاد

 چیو روان پسرت، ه وحبه ر یکه گند بزن نیچون به جز ا تیزندگ

به موندن  متیکه تصم نیگم مگه ا یبازم م ،یبراش ندار یا دهیفا

 !باشه

دانستم در  یدوخته شد، ناگفته م ابانیبه سنگ فرش خ نگاهش

عاطفه جلوه  یبود چگونه برود ته ب نید، فکر اگذر یسرش چه م

 !نکند

*** 

 

موسیآن یکپ ��, [29.01.18 22:46] 

 :ؼزل

 !سالم_



 یجلسه  نیسوم نیبا فاصله نشستم و به او لبخند زدم. ا کنارش

 یرو ا،یدن یمشاوره  یجلسه  نیتر یرسم ریما بود، ؼ دارید

در پارک پشت خانه ،یباز نیمشرؾ به زج مکتین ! 

_ کایماماِن ن نمتیبیشحالم که دوباره مخو ! 

زد ی" صدا مکایزبان پسرکش، گهگاه من را "مامان ن به . 

تر شد ظیؼل لبخندم . 

_ ارشیماماِن ک نطودیمنم هم . 

خنده دستش را به طرفم دراز کرد و گرم و دوستانه دستم را  با

 .فشرد

_ ستیانگار سر حال ن کایامروز ن . 

 کایبه ن دمیکش یرونومیست او بکه دستم را آرام از د همانطور

حوصله  ینشسته بود و ب ارشیتاب کنار ک یشدم که رو رهیخ

کرد یم یباز . 

 یکه دارا گرفت م یحك داشت، سه روز از آن معرکه ا طفلکم

هضم آن همه تنش و استرس کم بود یگذشت و سه روز برا . 

تلخ بر لبش نشست یتکان دادم، لبخند یفمط سر هیجواب آس در . 

_ زم با باباش دعواتون شد؟با  



که  یاما همان روز اول دیرس یدانم چمدر مسخره به نظر م ینم

باز  شیدلم برا یدر پارک ماللات کردم، سفره  نجایرا هم هیآس

 یدرشت بود و برا زیر یها یشد، آن روز صورتم پر از کبود

و دور بودن خودم از خانه به پارک  کاین ی هیعوض شدن روح

میآمده بود . 

خودش آمد و کنارم نشست، خودش سر صحبت را باز کرد و  هیسآ

 شیام را پ یبودم که تمام زندگ یزندگ یها چهیمن آنمدر پر از دلپ

او باال آوردم یرو . 

را ماللات کردم، او آرام  هیاز شانس خوب بود که آن روز آس دیشا

که مشاوره نخوانده بود  یبود، کس ایزن دن نیو خوشبخت تر نیتر

بود یشاور خوباما م . 

دمیکش یجوابش آه در . 

_ عمرم یدعواها نیاز بد تر یکی ! 

فشرد یدستم گذاشت و کم یرارو دستش . 

_ ه؟یشما دوتا چ رادیو ا بیع یدون یم  

 دهیداشت او کدامش را د یبود، بستگ رادیو ا بیوجود ما ع تمام

 .باشد

_ ه؟یچ  



دیرا کامل در دست گرفت و به طرفم چرخ دستم . 

_ نیستین گهیهم د موسیو آن مایشما ها آن ! 
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نبود که به طور معمول به گوش آدم بخورد، در  یاز آن کلمات نیا

ستیچ موسیو آن مایدانستم منظورش از آن یوالع اصال نم . 

_ ؟یگ یکه م ینیهست ا یچ  

مهربان به نگاه پرسشگرم زد یلبخند . 

_ لسمت همجنس خودت  هیدو بخشه، آدما  یؼزل روح همه  نیبب

اعماق وجود  یتو ییجا هی یعنیبخش که جنس مخالفه توئه،  هیو 

از نظر توئه، تا حاال فکر  یمرد وجود داره که مرد مثال هیتو 

؟یشد یم یچطور مرد مایدل یاگه مرد بود یکرد  

که در  ینامفهوم بود، با سوال میبرا شیبخش اول حرؾ ها هرچه

روشن شد میبرا د،یاخر پرس . 

_  یبا دارا دعوام م یکنم، مخصوصا ولت یبهش فکر م شهیآره هم

کنم که اگه مرد بودم و زن داشتم، چطور  یفکر م نیشه به ا

کردم یباهاش رفتار م . 

فرستاد هیبه ر كیعم ینفس . 



_ ذهن تو ساخته و پرداخته  یکه تو یتوئه، مرد موسیآن مایدل نیا

 ی. مماستیاونا اسمش آن یذهن زنِ  نه،یشده، در مورد مردا هم هم

شباهت رو به  نیشتریکه ب میشیم ییؼزل ما آدما عاشك کسا یدون

ما داشته باشن یذهن موسیو آن مایآن . 

تکان دادم ؤسیبه  یسر : 

_ بودم یلاعده مستثن نیخب انگار من از ا ! 

از لبل در دست فشرد شتریرا ب دستم . 

_  رییشه اسم هر تؽ ینم ،یاشتباه نکن ؼزل، تو اصال عاشك نشد

ساله  جدهینوجوون ه هیرو عشك گذاشت. مگه ذهن  یهورمون

 موسشیدرست از آن ریتصو هیچمدر تجربه کسب کرده که بتونه 

چشم و گوش بسته مثل تو،  یساله  جدهیدختر ه هیداشته باشه؟ 

موسشیخودش رو هم نشناخته چه برسه به آن یحت . 

ده بودم، من فمط در گفت، من در والع هرگز عاشك نش یم راست

خوردم و عشك  یمعلك م ان،یشاه پر یایدن انیم ،یتوهم فانتز کی

 تیوالع نیداشت رو به رو شدن با ا ی. چه درددمید یرا خواب م

 !تهوع آور

_ از عشك  یدرست ؾیتعر یاون مولع من حت ،یگ یراست م

 .نداشتم

داد ارشیو ک کاین ینگاه از من گرفت و به باز هیآس . 



_ آدما اونا رو  یگفت تفاوت ها یم شهیبزرگ داشتم که همپدر هی

تا آسمون با مادربزرگم فرق  نیکنه، خودشم زم یبه هم جذب م

کرد اما  یتا آخر عمر هم با مادر بزرگم زندگ امرزیداشت، خداب

 زیدو تا با هم دعواشون نشه، حاال سر هر چ نینبود که ا یروز

که بود یخودیب . 

دادتازه کرد وادامه  ینفس . 

_  ینظر پدربزرگم رو لبول نداشتم، به نظر هم هر چ چولتیمن ه

و  شهیم یکیهم باشن، هدؾ و ممصدشونم  هیشب شتریزوج ب هی

 نیا ی... ولادینم شیمرِگ عشك بعد از ازدواج پ ی هیلض گهید

 اد،یب شیتونه پ ینم یخودت رو نشناخته باش یحساب یتا ولت لهیمس

 یچ یاز زندگ یدون یخودت نم یانتظار داشت ولت شهیچطور م

یکن دایپ تیزندگ یهمراه مناسب برا هی یبتون ،یخوا یم . 

. ختیسوخت، دودش آه شد و به حلمومم ر شیاز حرؾ ها جگرم

حرؾ ها که مو به  نیا دنیشن ش،یحاال که نه راه پس داشتم و نه پ

پر از سوزن را  یداشت، حس ؼلت زدن در استخر متیمو حم

 .داشت

_  چکسمیازدواجم... ه یعجله کردم تو یلیمن خ ،یگ یدرست م

 .ممصر نبود، خودم گند زدم

تذکر داد که سرسره را برعکس باال نرود و بعد رو به  ارشیک به

من چرخاند یسو . 



_  یحت شناسمیرو م ایلیبده ها، خ نییگم ازدواج تو سن پا ینم نیبب

 تر هم بودن ولت ازدواجشون و االن خوش و خرم کیاز تو کوچ

 یتو یبه آدمش داره، هر کس یبستگ نیکنن، اما ا یم یدارن زندگ

 شتر،یب یکیکم تر  یکیکنه،  یم دایاز خودش شناخت پ یسن هی

 یروز زندگ نیشه و تا اخر ینمشناخت کامل  نیولت ا چیگرچه ه

 یم تیکفا هیبه چ یچ یبدون یکه تا حد نیآدم ادامه داره اما هم

زود بوده یادیز یسالگ جدهیه کنه، در مورد تو... خب انگار . 

را ستون بر زانو کردم و به جلو خم زدم میها آرنج : 

_ دور از جوِن تو، خر تو گل موندم.  نِ یحاال ع ده،یچه فا گهید

 ینداره، به هر حال چاره ا ینشناسم فرل ایخودم رو بشناسم  گهید

ستین . 

چپ نگاهم کرد چپ . 

_ که چاره نداره، مرگه یزیتنها چ ! 

زدم یلبخند نیؼمگ . 

_ منم ُمردم و خبر ندارم دیخب شا . 

جمع شد اخمش . 

_ گم به  ینم ،یبه فکر چاره باش دینخوون دختر، تو با ؤسی ی هیآ

تو،  یآدم زندگ نیخاطر دخترت، نه! به خاطر خودت، چون مهم تر



رو  گرانیحال د یتون یاگه حال خودت خوب نباشه نم ،یخودت

 ینکن یت احساس خوشبختخود یمطمئن باش تا ولت ،یخوب کن

یرو خوشبخت کن کاین یتون ینم . 

گفت،  یدرست م د،یسمت دخترک مؽمومم چرخ ه،یاز آس نگاهم

را محکم بسازم کاین یتوانستم زندگ ینم یرانیمن با حال رو به و . 

_ خرابه رو درستش کنم؟ نیا یکنم؟ کجا کاریچ یگ یم  

از  كیعیفسداد و ن هیتک مکتین یگره زد، به پشت نهیبر س دست

فرستاد هیرا به ر زییپا یهوا . 

_ از  یچ نیخودت رو بشناس و بب شه،یاز خودت شروع م یهمه چ

مشترکت رو نجات  یبعدش تالش کن زندک ،یخوا یم تیزندگ

نداد، بازم  جهیو نت یباشه اگه تموم تالشت رو کرد ادتی یول ،یبد

رسه  یاونمدرام که به نظرم ییولتا جدا یراه چاره هست، بعض هی

ستیبد ن . 

"، به جانم افتاد. یی"جدا یکلمه  دنیبود که با شن یحس نیاول ترس

 یاز زندگ زیچ چیبود. من ه یفیمن مترادؾ با "بالتکل یبرا ییجدا

 نیشد چه؟ اگر ا یبد تر م زیاگر همه چ دانستم،یبعد طالق نم

 یبه سرم م یانداخت، چه گل یهم من را به ؼلط کردن م میتصم

 گرفتم؟
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 هیپدرم بودم، هر ولت لض یهنوز خاتوِن خانه  یها لبل ولت سال

دو  یشد، مادرم عزا یزوج در خانه ما مطرح م کیطالق  ی

رسد و  یبه آخر م ایبا طالق دن یوا یا ختکهیر یعالم به دلش م

 لینشست تحل یشوند و اخر هم م یزن بدبخت و بچه ها آواره م

 شیسر جا دیتمرگ یم دیکرد که زن اگر زن بود و مادر بود با یم

 یللم کی یبود که هر مرد نیکرد. استدالل مادرم ا یم یو زندگ

کند دایاست که للك همسرش را پ یدارد و زن خوب زن . 

آمد، من فمط دورادور و  یم شیحرؾ ها پ نیولت ها که ا آن

خواست امروز ممابل  یدلم م یلی، اما خشنونده بودم یواشکی یگاه

 دیتالش کند؟ مرد فمط با دیفمط زن با یعنیو بپرسم:  نمیمادرم بنش

کنند؟ دایتا للمش را پ ندیمنتظر بنش ! 

_ که بخوام  نیترسم، چه برسه به ا یاز اسم طالق هم م یحت

 .سمتش برم

به سمتم خم شد یکم . 

_ مشترکت رو نجات  یتالش کن زندگ گمیم ر،یطالق بگ گمیمن نم

خودت رو نجات بده، چون سوخت و  یاما اگه نشد زندگ ،یبد

کایدارا و نه ن یتو نه برا ینداره، نه برا یا دهیفا چیساختن ه . 



حرفش  د،یهم آه بود که از دهانم دود شد و به آؼوش آسمان پر باز

یآسان بود، اما در عمل... وا ! 
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 ید اما من هنوز سالنه سالنه راه مباران شدت گرفته بو بارش

به مؽازه نداشتم،  دنیرس یبرا یعجله ا چیه شهیرفتم، برعکس هم

 کیآموزش دادن، دلم  ینه تمرکز کار کردن داشتم و نه حوصله 

چند ساله از  یمرخص کیخواست،  یاستراحت دراز مدت م

ام یزندگ ! 

 یمسافرت که بازگشت کیخواست به مسافرت بروم،  یم دلم

داشته باشدن . 

خورد، آن لدر در  یمداوم و پوچ به هم م یها الیاز فکر و خ حالم

مختلؾ را رفته بودم و به در بسته خورده بودم که  یذهنم راه ها

 .جسمم هم توان تالش کردنش را از دست داده بود

 کیگذشت،  یم یهفته ا کیحرؾ زدم،  هیکه با آس یآن روز از

کردم والعا خودم را بشناسم و  یسعو هوا!  نیزم انیهفته معلك م

بود  بیعج میبکشم، برا یوجودم، سرک یراکد مانده  یایدر زوا

فراموش  یفکر کردن به خودم، آرزو ها و خواسته ها یکه با کم



 یدلم در آوردم که به کل ی هرا از صندولچ یشده و خاک گرفته ا

 .فراموششان کرده بودم

مسخره را در  تیوالع کی تمام کلنجار رفتن ها با خودم، انیم

کردم که آدم ها دو  یگمان م یمِن احمك عمر دم،یمورد خودم فهم

که داشتم  یآن زمان ،یحد وسط چیدسته اند: خوب و بد! بدون ه

 دهیعم نیگرفتم، با هم یم میمشترکم تصم یعمر زندگ کی یبرا

توانند بد شوند  یخوب هم م یهادانستم آدم  یرفتم، من نم یم شیپ

خوب هم دارند یرو یها گاه و بد . 

 یکردم دارا خوب مطلك است، انتظار نداشتم آدم ها یفکر م من

که  یبد انجام دهند و رنگ و رخ عوض کنند. زمان یخوب کارها

که من توان  ستین ییها یاز آن نوع بد دمیفهم دمیرا د شیها یبد

 یادیز یزهایهفته چ کی نیتحمل کردنشان را داشته باشم. تمام ا

 نیکرده بودم و ا دایذهنم را پ تز خودم و دانسته ها و مجهوالا

 یم یفانتز یبود که من به طرز مسخره ا نشانیدردناک تر

دمیشیاند . 

هر که به عنوان عاشك  ان،یشاه پر یکردم مثل داستان ها یم گمان

کم و  یفرشته خو و ب یگم شده  ی مهیهمان ن ریسر راهم لرار بگ

 .کاست من است

-زدهیس یدختر بچه  کیمثل  یسالگ جدهیبود من در ه هیسبا آ حك

کردم و فاجعه آن جا بود که درست در همان  یچهارده ساله فکر م



گرفته بودم،  میعمرم تصم کیسرنوشت  ینالص برا یفکر طیشرا

نداشت یراه بازگشت چیکه ه یمیتصم . 

 نیرا رفته بودم تا خودم را از ا یادیز یچند سال راه ها نیا در

جول  یبار حت کینداشت،  یا دهیوضاعِ آشوب نجات بدهم اما فاا

از خانه  کایو پالسم را جمع کردم که دور از چشم دارا، همراه ن

خودم را  یزندگ ،ییجا یروستا یشهر کیفرار کنم و بروم در 

نرفته برگشتم و  نییاز واحد را پا بعدچهارم  یبسازم، اما تا پله 

اش برگرداندم.  یلبل یرا سر جا زیچچمدانم را باز کردم و همه 

نامعلوم  یعازم سفر یپشتوانه ا چیتوانستم بدون ه یچطور م

 کایامکان داشت سر ن ییکه چه بالها نیشوم؟ خودم به درک، ا

من را از رفتن باز داشت دیایب . 

به  میشده بود تصم ادیز یادیز یفشار زندگ یدوبار هم ولت یکی

و  نیتر عیجستجو کردم تا سر تنترنیدر ا یگرفتم، حت یخودکش

کنم، اما باز  دایرا پ یراه خودکش نیو البته مطمئن تر نیراحت تر

 ندهیدر آ د؟یرس یم کایبه داد ن یهم کم آوردم، بعد از مرگم چه کس

 یدر گوش دخترکم م ییزهایچه چ نممرد لیدهره در مورد دل

 خواند؟

 ان،یپا نیک ترو ترسنا نیبودم، گنگ تر دهیشیبه طالق هم اند یحت

در  یکه گاه ییحرؾ ها یاز العه ال یاز نظر خودم! عمر

گرفته بودم که کاله زن مطلمه، پس  ادی شد،یم دهیخانواده ام شن

 یم نیسرش را زم دیزن بعد از طالق با یمعرکه است، به عبارت



گرفتم  یاگر طالق هم م ،ها گذشته نیمرد! از ا یگذاشت و م

زجر کش کردن من  یا به من بدهد، برار کایامکان نداشت دارا ن

توانستم  ینم کایگرفت و من بدون ن یهم که شده او را از من م

کنم، دخترک جانم، تملم دار و ندار من بود یزندگ . 

که خودم ساخته بودمش  یجز ماندن در مخمصه ا یراه چیه

ماندم یکه خورده بودم، م یلرز خربزه ا یپا دینداشتم، با . 

زنده  یبرا د،یام یالیخ یروزنه  کی ه،یبت با آسبعد از صح اما

موسیکرده بودم: "آن داینگه داشتن دلم پ "! 

بودم  دهیشیاند موسمیپر تشنجم، به آن یها الیتمام فکر و خ انیم من

اش تا باطن  یو او را در ذهنم جان دادم، از ظاهر دوست داشتن

هم  دهیکه... ناد یهمه اش کار دست خودم بود، مرد ش،یبایز

یشد یعاشمش م . 

 موسیبا آن یساله، گهگاه جدهیحرؾ زدن با ؼزل ه یبه جا حاال

 یمن آدم پخته و با تجربه ا یکردم، مرد ذهن یدرد و دل م المیخ

داد و به کلماتم فکر  یگوش م مینشست خوب به حرؾ ها یبود، م

 یبردم، حال درونم را م یکه به کار م یاز لحن یکرد حت یم

 یهم م دیکرد، شا یلشنگ درکم م نمدریم چرا ادان ینم د،یفهم

 !دانستم، آخر او ... خود من بودم

در  ال،یدر خ یمعشوق حت کیآن بود که به نظرم، داشتن  دردم

کردن نبودم،  انتیبود و من آدم خ انتیفرهنگ لؽات من مترادؾ خ



را با خوِد مردانه ام، زهر  نمیریش یفکر هم درد و دل ها نیهم

کرد یمارم م . 

 !سالم_
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 یکه به من سالم داد، رشته  یزمزمه وار یگرفته  یصدا

 یباران زده  یرو ادهیسردرگم افکارم را پاره کرد و من را به پ

پسرک  یسرد بازگرداند. سر به اطراؾ چرخاندم و چشمم رو

کرد،  یبه من نگاه م یدر کتابفروش یکه در آستانه  نینش لچریو

 .ثابت ماند

لبخند زدم شیبایبه صورت ز ستاد،یرفتن، باز ا شیاز پ لدمم : 

_ حالت چطوره؟ زمیسالم عز  

از گلش شکفت گل . 

_ ست؟یخوبه؟ همراهتون ن کایممنونم، ن  

زدم اما للبم در خود مچاله شد،  یهنوز با سماجت لبخند م گرچه

بود که  هدید شتریبار ب کیرا  کایبچه چمدر تنها بود! مگر ن نیا

 یاورد و سراؼش را م یهمه روز به خاطر م نینامش را بعد از ا

 گرفت؟



در ممابل او خم شدم یا شهیچهارچوب ش انیرفتم و م جلو . 

_  یگرده. شما صبح مدرسه م یعصر برم زم،یمدرسه س عز کاین

؟یر  

تکان داد یسر . 

 .بله_

انگشتانم گرفتم انیبردم و دستانش را م شیدست پ آرام . 

_  دیفمط با نجا،یا ارمشیسر ب هیبرگشت،  یولت یدم عصر یم لول

یکتاب خوب براش کنار بذار هی یلودل بد . 

زده دستم را در دست فشرد ذوق . 

_ دم یلول م . 

و دستانش را در دست  دمیکوب نیخنده ممابلش زانو بر زم با

 .چرخاندم

_ ها یپهلوون یحساب ،یدار یا یلو یاوه پسرم تو چه دستا . 

و نا مفهوم  دهیممنون را جو کیانداخت و  نییر پاس شرمزده

به  یشتریب زیافت و خ اورمیکه سر ذولش ب نیا یداد. برا لمیتحو

دادم میصدا : 

_ خوبه؟ یدستا واسه چه کار نیا یدون یم  



تالشم اثر کرد چون چشمانش را کجکاوانه باال آورد و به  انگار

 .صورتم دوخت

_ ؟یچه کار  

دمیهم کوباز آب و تاب دست به  پر . 

_ یسفالگر ! 

 

موسیآن یکپ ��, [29.01.18 22:48] 

صورتش را  نیریش جانیه کیستاره باران شد،  شیبایز چشمانِ 

 .پرکرد

_ ؟یسفالگر ! 

او  اقیرا در پس ذوق خوش طعم پسرک گم کردم، اشت میها ؼصه

ردیبگ یشتریب یباعث شد لحنم انرز . 

_ عالمه  هی ،یلگرکارگاه سفا یتو یدون یم ،یسفالگر زمیاره عز

میِگل ُرس دار ... 

از هم باز کردم و ادامه  ادیوسعت ز کینشان دادن  یرا برا دستانم

 .دادم



گل رو ورز  یحساب دیبا ،یبساز یسفال زیچ هی یخوا یم یولت _

تر باشن بهتره یدستات لو یکه هر چ یبد ! 

دستانش را در دست گرفتم گریو بار د   

_ تو یدستا نیدرست ع ! 

 یرا دنبال م میدرخشان گفته ها یباز و چشمان مهیا دهان نکه ب نیا

کردم رنگ و لعاب  یداد، سع یبه من م یبیعج یکرد انرژ

بدهم میبه گفته ها یشتریب  

_ و  یذاریگِل ورز داده روش م یکه ولت م،یچرخ بزرگ دار هی

یبساز خوادیکه دلت م یهر چ یتونیبا دستات م ،یکن یروشن م . 

دمیپرس جانیپر ه و . 

_ م؟یکن یم کاریبعدش چ یدون یم  

دیتر از لبل پرس مشتاق : 

_ کار؟یچ  

دادم لشیبزرگ تحو یلبخند . 

_ تا  مشونیپزیم یکوره و حساب یتو میذاریرو م یکه ساخت ییزایچ

و هر  یبکش یاونا نماش یرو یتون یمحکم بشن، بعدش م یحساب

یسفالت بزن یرو رو یدوست داشت یرنگ . 



ورتش بود خبر از شوق و شور درونش ص یکه رو ینیدلنش لبخند

 .داشت

_ خاله؟ یریبگ ادی یسفالگر یدوست دار  

با ذوق تکان داد یسر . 

_ یلیآره، خ ! 

من را مخاطب لرار  ،یخسته، از پشت سر مان یآرام و کم ییصدا

 .داد

_ ؟یبد ادشی یتون یشما م  

ستادمیمرد فروشنده، صاؾ ا دنیبلند کردم و با د سر . 

 .سالم_

ستادیا یکنار مانآمد و  جلو . 

_ رفت سالم  ادمیشما شد که  یحرفا ریاونمدر فکرم درگ د،یببخش

 .کنم

با او چشم در چشم  نیاز ا شیکه ب نیا یکمرنگ زدم و برا یلبخند

انداختم نیینباشم، سر پا . 

_ نداره یکنم اشکال یخواهش م . 

را تکرار کرد سوالش . 



_ ن؟یدیآموزش م یشما سفالگر  

کردم، در پاسخ به مرد  ینگاه م یمان نیرید شکه به لبخن همانطور

دادم پدرش باشد،  یاحتمال م نشانیب ادیفروشنده که بنا بر شباهت ز

 :گفتم

_ دارم یکارگاه آموزش سفالگر هیبله من  . 

گذاشت یمان یشانه  یرا رو دستش . 

_ هوا  ار،یرو بردار ب شرتتیجان برو از داخل مؽازه سو یمان

یرخو یسرما م نجا،یسرده ا . 

 یم اهینخود س یشدم که به لول معروؾ دارد او را پ متوجه

هم منتظر شدم تا پسرک مهربان که لبخندش  نیهم یفرستد، برا

به داخل مؽازه برود و سپس چشم به سمت پدرش  شد،یپاک نم

 .چرخاندم

تکان داد و ارام گفت یسر . 

_ د؟یدرس بد یبه مان یبه صورت خصوص دیتون یم  

دمیمتعجب پرس باال دادم و ابرو . 

 چطور؟_

تر آورد نییپا یرا کم شیصدا . 



_ که با اوضاعش آشنا  یکس ایکه من  هیطور یمان یجسم تیوضع

خوام  یطرفم هم نم هیکنارش بمونه و خب از  شهیهم دیباشه، با

که  ادیم شیکم پ یلیچون معموال خ رمیرو بگ شیریادگی یجلو

خواهش  تونمیم نیر ازده بشه و ذوق کنه... بناب جانیه یزیچ یبرا

براش کالس  مؽازه، یجا تو نیهم ،یکنم به صورت خصوص

د؟یبذار  

خواست ذوق چشمان پسرک  یدلم نم متایفکر کردم، حم یکم

کتاب  نیآن هم در ا ،یخصوص سیمهربان را کور کنم اما تدر

والعا دردسرزا بود یفروش . 

_  یلالزمه و هم ک یکاف یممدار مشکله، هم جا هیخب راستش... 

...من فکر نکنم کهدیندار نجایکه ا اجهیو چرخ احت لهیوس ... 

دیصحبتم پر انیم . 

_  میکه تصم میدار یخال یفضا هیمؽازه، پشت لفسه ها  یانتها

داشتم به صورت انبار ازش استفاده کنم، اما اگه شما لبول لبول 

دو جلسه  یکی رم،یگ یکالستون در نظر م یاونجا رو برا دیکن

ادامه  اقیبا اشت نمدریوالعا هم یبعد اگه مان دیر کنبدون چرخ کا

 لهی، هر وسذارم یم ارتونیخرم در اخت یداد، من خودم چرخ هم م

کنم یم هیمن ته دییهم الزم بود دستور بفرما گهید ی . 

گرفته بود به ذوق  میتصم  عیسر یلیبسته شد، به نظر او خ دهانم

عمل بپوشاند یفرزندش جامه  . 



_ کار و ولتم  طیشرا نمیکم فکر کنم بب هیمن  نیبد چشم، اجازه

کنم ینه، بعد خبرتون م ایده  یرو بهم م یخصوص سیاجازه تدر . 

داد هیبه چهارچوب در تک شانه . 

_ ش هم هر چمدر شد  نهیتونم خدمتتون عرض کنم که هز ینم

هر طور شده  دمیرو ندارم اما لول م طشیچون شرا دمیم شتریب

دونم  یرو پرداخت کنم... م تونیصخصو سیحك وحموق تدر

 ... باعث عذاب و زحمته اما

انداخت و زمزمه وار ادامه داد نییپا سر . 

_ داره اجیوالعا احت یا یجور سرگرم نیپسرم به ا . 

و آسمان بودِن عذاب آور، معذب و  نیزم انیحس معلك م کی با

به عمب برداشتم یلدم ،یعصب . 

_  یکی... فمط... خب من تا تسیش ن نهیفهمم... اصال بحث هز یم

کنم یخبرتون م گهیدو روز د . 

را بو  دمیمن، ترد یانگار از پس تعارفات مسسخره  د،یکش یآه

بود دهیکش . 

_ مونم یخب، من منتظر م اریبس . 



 نیعجله داشتند تا بروند و من را از ا میتکان دادم، پاها یسر

ثل کرد م یم جابینجات بدهند اما ادب ا کیدرامات یمخمصه 

خود را نگه دارم یکنم و ظاهر محترمانه  یخداحافظ زادیآدم . 

به تن  شرتیکه سوئ یمان یمودبانه ام، صدا ینیعمب نش انیم

آمد، متولفم کرد یما م یسو . 

_ درست کنم؟ وانیدونه ل هیخودم  یتونم برا یخاله م  
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شد که انگار چنگال  بؽض متولد کی هیشب یزیحنجره ام چ ته

 .داشت و به لصد پاره کردِن حلمومم زاده شده بود

چشمان کدر مرد فرو شنده و ستاره باران چشمان  انیم نگاهم

. به زور دهان باز کردمدیپسرکش چرخ . 

_ اصال کاسه و بشماب مخصوص  شه،یآره پسرم، معلومه که م

چطوره؟ م،یکن یخودتم درست م  

دیرا به هم کوب دستانش . 

_ هیعال ! 

همه ذوق زالل،  نیبا ا یبچه ا نیشد به چن یمگر م خت،یر دلم

سر خرمن داد؟ یوعده    



رفت و خودم  یبه کالس زبان م کایتوانستم پنج شنبه ها که ن یم

اختصاص  یبه مان سیتدر یآموزش کارگاه نداشتم، ولتم را برا

 .بدهم

گرداندم یپدر مان یبه سو رو . 

_ لطفا او  نجا،یا ارمیکه الزمه رو م یلیوسا ام،یپس فردا صبح م

دیآماده کن ن،یلسمت از مؽازه رو فرمود . 

 یرا دارم برا نیشد تا مطمئن شود ا كیچهره ام دل یرو یکم

که نگاه مصمم را  یولت ست،یحرفم جد ای میگو یم یمان یدلخوش

 ینشست و من برا شیلب ها یرو ،یپر از دلخوش یلبخند د،ید

کردم که با لبخند صورتش تا چه اندازه فکر  حانهیلحظه، ول کی

شود یم یدنیو د بایز ! 
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* 

 :کارن

 ینام سفالگر دنیکه  بعد از شن یمان یدایفمط آن ذوق کم پ هیلض

 لِ یدل نیکوچک تر نیا دیباره فوران کرد، نبود. در والع شا کی

شد یاب محس یکالس خصوص یبرگذار یمن برا یفور میتصم .  



دختر جوان  نیارتباط بر لرار کردن با ا یبرا یمان بیعج اقیاشت

شد بخواهم  یدخترک، باعث م یمتمابل در چشم ها اقیو همان اشت

شود شتریارتباط ب نیا . 

پر از شور و شوق خانم مهر افروز با پسرکم حس و  یها صحبت

از ترحم یخال اقیاشت کیداشت،  یحال خوب ! 

داشت، هر چند که در نمش معلمش  ازیزن ن کیبه محبت  یمان

  .باشد

 د،یورز یعشك م یبود و والعا هم مادرانه به مان شهیهم پونه

 یکدام از آن ها ولت چیدر مدرسه اش هم بودند اما ه یمعلمان مان

سر هوا و  یِ عل رینداشتند، پونه ام یمان یرا برا یکامال  اختصاص

که لالبا   گریانش آموز دد نیرا داشت و معلم ها، چند طانشیش

 اجیبه کمک و توجه احت شانیجسم تیبه خاطر وضع یهمگ

 .داشتند

دو ساعت هم که  یکی یزن مهربان که تمام توجهش را برا کی

 نیا دیکم بود و شا یمان یاختصاص بدهد در زندگ یشده، به مان

کند یتوانست کار یؼزل مهر افروز م . 

 یدخترک دستپاچه  نی، از اتوانستم انکار کنم که خودم هم ینم

در وجود او  یزیخوشم آمده بود، چ ز،یؼم انگ یو تا حد نیدلنش

نگاهش بکنم و با دلت  رهیخ گرانیاز د شتریشد که ب یباعث م



 شتریآمد ب یصحبتش را به جاِن گوشم بکشم. بدم نم یشتریب

شومبا او هم کالم  یشتریو مدت ب نمشیبب . 

 کارن؟_

 یکرد، با فکر یفتن دختجون نگاه مر ریکه به مس همانطور

زمزمه کرو یمشؽول در پاسخ به مان  

 هووم؟_

شد رهیرا باال آورد ا به من خ سرش . 

_  میکه خانوم مهر افروز گفت رو انجام بد ییکارا میشه االن بر یم

م؟یو مؽازه رو اماده کن  

زد.  رونیلحظه افکارم مولؾ شد و چشمم از حدله ب کی یبرا

دمیاش را کش ینیزانو نشستم و ب یرو یممابل مان . 

_ مهر افروزه؟ شیلیفام یدون یوروجک تو از کجا م  

بر لبش نمش بست زیآم طنتیاش ش خنده . 

_ رو  شیلیکاؼذ اسم و فام هی یثبت نام کتابخونه رو یخب مگه برا

تو ننوشت؟ یبرا  

ابرو باال انداختم و مشکوک نگاهش کرد یا . 

_ ؟یدیمن نوشت، تو چطور د یبرا  



دیخند یوذم . 

_ گهیخب منم خوندمش د . 

را به داخل مؽازه  لچرشیخنده چپ چپ نگاهش کردم و و با

دمیکش . 

_ تو؟ یکش یمن سرک م یکارا یهمه  یتخس، تو یپسره   

را باال آورد و نگاهم کرد سرش . 

_ اشونیکارهات که نه، فمط بعض یهمه  یهمه  یتو . 

و آرام پس کله اش زدم نرم . 

_ ه خانوم مهرافروز؟مربوط ب یهان کارا ! 

دیکرد و خود را جلو کش یا خنده . 

_ میکن زیپشت لفسه ها رو تم میبر . 

دستم در رفت ریاز ز بایتمر و ! 

باال بردم دست . 

_ یموضوع رو عوض کرد دمیباشه ها! فهم ادتیپسره،  یها . 

که  یبود. از روز یهم کاف نیاما هم دمیرا شن دنشیخند یصدا فمط

 یبیبه طرز عج یانداختم، مان رونیؽازه برا به زور از م كیشما

ماللات  نیدر الک خودش فرو رفته بود، گرچه اجازه ندادم بفهمد ا



خبر ماند  یب انیزن گر تیبه چه علت اتفاق افتاد و از هو بیعج

بود و از آن روز  دهیؼصه را بو کش رکمپس ؾیاما انگار روح لط

ز ماللات با رنگ خنده نداشت. اما امرو گرینگاهش د لیدل یب

باالخره کش آمد  یمان یؼزل مهرافروز، انگار معجزه کرد، لب ها

 .و حال و حوصله اش جا آمد

 یاو شهیلبخند هم نیو آسمان را به هم بدوزم تا ا نیبودم زم حاضر

کرد که  یبماند، اگر خانم مهرافروز لبول نم یاو بال یلب ها

افتادم  یم هم شیبه دست و پا یداشته باشد، حت یخصوص سیتدر

نگه دارم یمان یحس را برا نیتا ا . 

* 
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*** 

مؽازه  یرا تا آنجا که جا داشت داخل دفتر حساب و کتاب ها سرم

 ینظر داشتم، م ریهم او را ز یچشم ریفرو برده بودم، اما ز

کنم،  لیو تحل هیو درشتش را تجز زیر یخواستم تمام رفتار ها

مرالبش  دیباشد، با یبا مان یشتری که لرار بود در تعامل بحاال

از پا خطا نکند یدست نیبودم تا کوچک تر . 



اما تجربه ثابت  دیرس یدختر موجه و مهربان به نظر م نیا گرچه

زود در مورد آدم ها لضاوت کرد و  یلیشود خ یکرده بود که نم

گرفت میتصم . 

 یچوب زیم یرا رو ابزار کارش یبا دلت و وسواس خاص داشت

 یو هم زمان با لحن دیچ یگذاشته بودم، م شیکه پشت لفسه ها برا

را  کیزده، کاربرد هر  جانیه یِ مان یشمرده، برا یو کلمات میمال

داد یم حیتوض . 

 د،یرس یبه نظر نم یداد مصنوع یکه به خرج م یا حوصله

 انیکرد از ته دل بود. گهگاه م یم ینثار مان ػیدر یکه ب یلبخند

 یشد لهمه  یانداخت و باعث م یکوچک م یشوخ کیکالمش 

ندیهـم بر لب من بنش یبه هوا برود و لبخند یمان . 

رنگ و  یسرمه ا ییمانتو یبلند بر سر داشت، رو دِ یشال سف کی

رژ لب کم رنگ که  کیفمط  دینداشت، شا یشیساده، صورتش آرا

صورتش را کاهش بدهد یدگیرنگ پر . 

بود  یزیآن چ هیشب یبه طرز خنده دار شیهارنگ لباس  بیترک

یو شلوار سرمه ا دیسف راهنیبودم، پ دهیکه من پوش ! 

شد  یدو رنگ، انتخاب من در اکثر موالع بود، م نیا متیحم در

 یاست. گرچه م دهیمن لباس پوش ی مهیمطابك سل مایگفت که او دل

باز هم اتفاق است اما  هیفمط  نیا نیمیبه  بیدانستم به احتمال لر

کرد یاز چشم نواز بودن رنگ پوشش کم نم یزیچ . 



نم زده  ابانیگرفتم و به خ دیخند یکه هنوز م یرا از او مان نگاهم

صحبت آن ها بود.  ریهنوز درگ میدادم اما گوش ها یباران ی

داشت، انگار که  یبیاسمش بود! لطافت عج هیدخترک شب یصدا

 یداد برا یکه جان م ییحنجره اش از پر لو باشد. از آن صداها

یؼزل خوان . 

مؽازه چرخاندم یانتها ینگاه به سو باز . 

 ز،یم یگل رس را رو یشده  ومیوک یداشت چند بسته  دخترک

هر کدام  یو با لرار دادن کؾ دستش رو دیچ یکنار هم م

را هم با  زشیم دمانیداد. چ یپسرک مشتالم م یبرا یحاتیتوض

باال داد و روپوش  نیآست یمداد و بعد ک انیپا حاتیهمان توض

دستانش  د،یپوشمانتو  یو رو دیکش رونیکارش را از داخل ساک ب

دیمهربان پرس یبا لبخند یو رو به مان دیرا آرام به هم کوب : 

_ م؟یخب، شروع کن  

تکان داد و  دییسر به تؤ جانیمشتاق تر از لبل، پر از ه یمان

چسباند زیو کامال به م دیرا جلو تر کش لچرشیو . 

بسته از گل ها را باز  کیو  ستادیا زیم یمهرافروز آنسو خانم

 یمؽز من م دیشا ایدور کند افتاد،  یانگار رو رشیکرد، تصو

ندیرا آهسته و با حوصله بب بایمستند ز نیخواست ا . 



دستانش گرفت، سر بر آن خم کرد، صورتش را  انیگل در م یمشت

بخند زنان دستش را سپس ل د،یبرد و با تمام وجود بو کش کینزد

 یکه م یکرد با کار كیبرد و او را هم تشو یصورت مان یسو

ردیعاشمانه بگ یخواهد بکند، ارتباط . 

دو نفر رنگ و لعاب  نیگل رس چنان در صورت ا دنییبو لذت

و خود را در آن  نمیکرد بروم کنارشان بنش یداشت که وسوسه ام م

کنم کیشر نیریش یتجربه  . 

فکر از خودم از جا  نیدور کردن ا یبرا تکان دادم و یسر

 یکتاب ها یلفسه  یکه رو یکردن ؼبار زیبرخاستم تا با تم

نشسته بود خودم را سرگرم کنم اتیادب . 

آن لدر ها هم  دم،یبرداشتم و دستمال کش یکی یکیها را  کتاب

بود یمشؽول نگه داشتن ذهنم کاف ینبودند اما برا ؾیکث . 

را به لفسه برگرداندم و همانطور که  "ی"هفت نگار آسمان کتاب

کنم، باز  یداشتم تا ؼبار روب یدر شعر شاملو" را برم مایکتاب "آن

خود  یدختر سفالگر گوش من را به سو نیا یصدا یمیهم موس

دیکش . 

_  یکل ،یریامتحانت بگ ینمره رو تو نیبهتر یخوا یم یولت یدید

 یریبگ ادیرو  یزیچ هی یخوا یم یولت ای ؟یخون یدرس م

ِگل هم درست  نیا ؟یتا کامل متوجهش بش یکن یم یسع یحساب

توئه نیع ! 



پر شد از  یمان ینشست اما صدا یکه زد، بر لبم لبخند یمثال از

رتیتعجب و ح : 

_ ن؟یمن؟ مثل ا ! 

دیو آرام خند زیمهربان ر سفالگر . 

_ رو  زایچ نیلشنگ تر نکهیا یگل هم برا نیکه ا نهیمنظورم ا

ورز داده بشه. ورز دادن  یحساب دیبا رهیفرم بگ یبسازه و حساب

کنه تا بعد از خشک شدن ترک بر نداره و زود  یگل او رو آماده م

مدت که  هی ،یریبگ ادیرو خوب  یزیچ هی ینشکنه، تو هم ولت

تجربه جمع  شتریهم ب یچهر  ،یکن یازش بگذره فراموشش نم

ره... پس از کم ت ،یبشکن دهیکه مثل سفال ورز ند نیامکان ا یکن

پهلوون  نیا نمیگل رو ورز بده بب یرو باال بزن و حساب ناتیآست

دستاش داره یکوچولو چمدر زور تو . 

 کیدختر فمط  نیفرستادم. ا رونیرا از ته دل به ب كیعم ینفس

با  یباز نیا یساده نبود، او داشت در ال به ال یآمزگار سفالگر

من  یآرزوها یفرا یزیچ نیگفت ا یم یاز زندگ یمان یِگل، برا

 یکه زندگ یمعلم مهربان و دوست داشتن کیبود،  یمان یبرا

 .درس بدهد

_ دیببخش ! 



خودم ؼرق بودم که متوجه نشدم خانم مهر  الیلدر در فکر و خ آن

کارش فاصله گرفت، لفسه ها را دور زد  زیاز م یافروز چه زمان

ستادیسه لدم آن طرؾ تر، پشت سر من ا . 
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کردم خود را خونسرد و آرام نشان بدهم یسع یلیچه خ گر . 

عمب  یکرده است، لدم ریانگار او متوجه شد که من را ؼافلگ اما

بردم، نگاهش را از  یم یکه تازه داشتم به آن پ یرفت و به عادت

دیچشمانم دزد . 

 .ترسوندمتون! شرمنده ام_

 کیکه  نیبترساند، فمط از ا توانست من را ینه او که نم ترس؟

 .باره پشت سرم سبز شد تعجب کردم

_ دیداشت یامر دییکنم، بفرما ینه اصال ، خواهش م . 

باال آورد یکم یخال یاش را همرا کاسه ا یگل دستان . 

_ بود  یتر از اون ؾیاما دستام کث میدار اجیممدار آب احت هی دیببخش

 .که بتونم خودم بردارم

گذاشتم و  شیزدم، کتاب را سر جا نشیمگبه صورت شر یلبخند

 .کاسه را از دستش گرفتم



_ کردم یاومدم پر م یم نیزد یچشم، صدام م . 

که به لفسه  ینام کتاب یتوجه به من، نگاهش رو یکه ب دمید

کرد و با  ینیاز عمب نش یطوالن یریبرگرداندم، جا ماند و با تاخ

بازگشت یبه سراغ مان گر،ید دِ یببخش کی . 

لفسه  یرو گریز رفتنش، به طور ناخودآگاه چشم من هم بار دا بعد

 یبه جا شیچند لحظه پ نیکه هم یو آن کتاب دیکتاب ها چرخ ی

انگشتانم، نگه داشته بودم انیکاسه، م . 

 یبهداشت سیپر کردن کاسه، سمت سرو یباال انداختم و برا شانه

و خانم  یمان یو به سو ختمیکاسه را آب ر ی مهیراه کج کردم، تا ن

و خنده سخت مشؽول وردنه  یمهرافروز رفتم که هر دو با شوخ

از گل بودند یادیحجم ز یرو دنیکش . 

_ آب نمیا دییبفرما . 

باز سر به عمب چرخاند شیبا همان ن یمان . 

_ یمرس . 

به چشمانم متولؾ کرد و  دهینگاهش را نرس دیاما با ترد دخترک

ذب و خجول زمزمه ِمن و ِمن کنان، مع یکم د،یدست از کار کش

 :کرد

_ یآلا دیببخش ... 



کردم لیکه فکر کنم حرفش را تکم نیا بدون : 

 !کارن_

 یبود که نام خانوادگ نیبعد بالفاصله فکر کردم که مودبانه تر ا و

گفتم و باز ادامه دادم یام را م : 

 !مشفك_

به اوست که صرفا  لیجور تحم کیهم  نیباز هم فکر کردم ا و

دمیمستؤصل نال نیهم یصدا بزند، برا ام را یلیفام دیبا : 

 !کارن مشفك_

تکان داد یمن زد و سر جیبه حس گنگ و گ یمحو لبخند : 

_ در مورد  دیداشت اتیادب یلفسه  یکه تو یمشفك، اون کتاب یآلا

موسه؟یو آن مایآن  

دو  نیدر مورد ا یآمد کس یم شینگاهش کردم، کم پ متعجب

بداند یزیاصطالح چ . 

_ مورد باشه ؟ نیکه در ا نیخوا یم یکتاب  

تکان داد یسر . 

_ د؟یخب... آره دار  

کردم و انگشت اشاره ام را باال بردم یفکر . 



_ دیلحظه اجازه بد کی  

دانستم  یرفتم، م یروانشناس یکتاب ها یراست سمت لفسه  کی و

اجناس  لیخودم لبال خوانده بودم ولت تکم م،یرا دار یکتاب نیچن

دمیخر یبخش روانشناس یز آن را برامؽازه به اصرار چند جلد ا . 

به  یو نگاه دمیکش رونیکتب ب گرید نیدرنگ کتاب را از ب یب

 :عنوانش انداختم

" شیانسان و سمبل ها " 

خانم مهرافروز برگشتم و کتاب  یزدم؛ سو تیاز سر رضا یلبخند

 .را به او نشان دادم

_  ،نیخوا یم موسیو آن مایآن میمفاه یکامل درباره  حیاگه توض

کتاب بهتره نیا . 

دیدر چشمانش درخش یبرل . 

_ تونم به امانت ببرم؟ یوالعا ممنونم... فمط... م  

دادم یشتریرا عمك ب لبخندم . 

_ ما  یخاطر عضو کتابخونه  نیبله صد در صد، اصال به هم

گهید نیشد . 

لب گفت ریانداخت و ز نییسر پا نیشرمگ : 



 !بله، ممنون_
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*** 

 :ؼزل

زدم تا نسوزد و  یهم م تابهیها را در ماه ینیزم بیس داشتم

 یم یکه سع یهمزمان کتاب را در دست گرفته بودم و در حال

کردم یکردم از پرش روؼن دور نگهش دارم، مطالعه م . 

را  فشیکتاب و دفترش را وسط هال پهن کرده بود و تکال کاین

داد یانجام م . 

 یآمد و من هم گله ا یم ریاز شب ها د یلیخ نبود، یدارا خبر از

داشتم یشتریب یو فکر یکه خانه نبود آرامش روح ینداشتم، زمان . 

! پسرک یکلمات کتاب بود و ذهنم مشؽول به مان ریدرگ چشمانم

حس افسرده  کیکه عمك چشمان خندانش  یمهربان و دوست داشتن

چشمان او و  لرزاند، حال یمسئله دل من را م نیبود و ا دهیخواب

 ،یبه هم شباهت داشت، انگار که هر دو در اوج کودک یادیز کاین

بردند یبه دوش م رااز احساسات سرخورده  ینیبار سنگ . 

 ینم یخوب شود اما من حت یخواست حال چشمان مان یم دلم

خودم بکنم ی چارهیحال دخترک ب یبرا یتوانستم کار . 



 یبه خاطر مشکل جسم دانستم ینم ست،یچ یدانستم مشکل مان ینم

وجود دارد. پدرش  یدر خانواده اش مسئله ا ایاش ناراحت است 

 یاما مگر دارا هم مهربان به نظر نم دیرس یکه مهربان به نظر م

داشت ؼزل هجده  یبستگ د؟یرس ی! دارا مهربان به نظر مد؟یرس

با دارا  یزندگ یده سال در کوره  هک یؼزل ای ندیساله فکر کند و بب

و من گذشته ام، دو آدم متفاوت  یه. اصال انگار من امروزسوخت

و فکِر جدا  دهیجدا با فرهنگ و عم نیدو آدم هز دو سرزم م،یبود

دار ندارم را بدهم و با تفکر حال  یاز هم. حاضر بودم همه 

 دهیفاروز لبل از عمدم بردگردم، اما چه  کیشده  یحاضرم به حت

محال یادیمحال بود، ز یآرزو کیفمط  نیا ! 

و به  دیکش رونیدر لفل، من را از افکارم ب دیچرخش کل یصدا

ؼرله در  یها ینیزم بیس یاهویه انیحاضر در م یلحظه 

 .روؼن انداخت

ها را داخل ظرؾ  ینیبزمیگاز را خاموش کردم و س ی شعله

به حالمان!  یپشت سر دارا بسته شد، وا یبلند یدر با صدا ختم،یر

او کالفه بود که یعنیطرز ورود  نیا . 

 شیهول زده کتاب ها یکه داشت با حالت دیچرخ کایسمت ن نگاهم

تا کمتر شلخته به نظر برسد دیکش یرا سمت خود م . 

کند اما  یریاز تشنج جو جلوگ دیدهان به سالم باز کنم تا شا آمدم

ؼرش دارا خفه شد انیدر م میصدا : 



_ پاشا داده؟که راپورت ما رو به  یگفت یبه اون داداش آنتنت چ  

با وجود تمام لسم و التماس  ایآر یعنیشد،  یلحظه ته دلم خال کی

یمن دهان باز کرده بود و از ما گفته بود؟ وا یها ! 

کردم خودم را نبازم یسع . 

_ شده مگه؟ یگفته باشه، چ یزیچ ایکنم آر یمن فکر نم  

دهان کج کرد میبرا . 

_ نگفته یچیآره ارواح عمه ت، ه ! 

 رونیگذاشتم و از آشپزخانه ب زیم یها را رو ینیزم بیس کالفه

 .زدم

_ شده؟ یگم چ یم  

و دست به کمر زد دیکش یهوف . 

_  نیپاشا و تابان ع هویتو پاساژ  مینشسته بود اریامروز با هوش

 یزیچ ایکنم آر یفکر نم یگ یعجل معلك اومدن تو مؽازه، بعد م

 .گفته باشه

را  شیرص، صدااز من، پر از ح دیآخرش را به تمل یجمله  و

 .نازک کرد



 یدارا بود و مدت یاز دوستان تازه آشنا اریهوش دم،یدر هم کش اخم

 ایها، به مؽازه  ابانیدر خ دنیچرخ النیو یشد که دارا به جا یم

رفت یاو م یخانه  . 

در آورده باشند  اریهش یکه پاشا و تابان سر از مؽازه  نیا اما

شتطفل معصوم ندا یایبه آر یمطمئنا  ربط . 

_ دونه تو  یرو داره نه اصال م اریهش ینه آدرس مؽازه  ایآر

اومدن  یم دیزده بود با یاگه اون حرف ،یکن یم کاری. چ ییکجا

 .سراغ من که جا و مکانم مشخصه

 میگناه است، برا یکه حاال مطمئن شده بودم ب ییایکردن آر تبرئه

و چه  داشت تا بپرسم با خواهرش و پاشا چه کرده یشتریب تیاهم

به هم بافته است شانیبرا یدروؼ . 

"بودی: "خر خودت یجمله  هیشب یبیدارا به من به طرز عج نگاه . 

_ گفت دمم، اون بزؼاله آمارمن رو  ه،یبه روباه گفتن شاهدت ک

و درشت  زیر یراپورتچ نیدونم تو ع ینداشته باشه؟! من که م

یکار . بار من رو کؾ دستش گذاشت . 

را  یرا، بال شیدم، اما فمط درشت درشت هاگذاشته بو متیحم در

دادم ؾیتخف . 

باال انداختم شانه . 



_ که  یزیبگم تو اون چ یمن هر چ ستیدارا، مهم ن الیخ یب

اون از اون بار که  ،یدرسته رو لبول دار یکن یخودت فکر م

ناجور به من  یو هزار جور وصله  یدید بهیرو مرد ؼر ایآر

لربونت برم؟ تو درست  هیچ یدونیم از حاال، اصال نمیا ،یچسبوند

 هینه اصال  چرا لض ،ییایکجا م یریگفتم کجا م ایمن به آر ،یگ یم

 نهیبب ادیخود خودم زنگ زدم به تابان که ب م،یرو سختش کن

زده یداداشش به چه کاهدون بزرگ ! 

برداشت دیبه سمتم با تهد زیتند و ت یگام . 

 !زهرمار_

م به هوا رفته کاین ی دهیهراس نیهمزمان ه و . 

سرخ از خشم  یو چهره  کاین ی دهیصورت رنگ پر انیم نگاهم

باال رفت دیو انگشت اشاره ام به تهد دیدارا چرخ . 

_  یمادر و پدرتم خبر م یراه بنداز یعربده کش یبه لرآن باز بخوا

شاخ شمشادشون  انیکه ب زنمیجار م لیرم تو کل فام یکنم، اصال م

 .رو تماشا کنن

دردش  ریعمب داد، ت یرا دور انگشتم لفل کرد و کم انگشتانش

شد و صورتم در هم رفت کیبه مؽزم شل میمستم . 

زمزمه کرد یعصبان یام چسباند، آرام ول یشانیبه پ یشانیپ . 
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_ من شاخ و شونه  یخود برا یب ،یؼلطا رو ندار نیا یتو جربزه 

یش ینم فمینکش که حر . 

به عمب رفت یرا ول کرد و گام ستمد . 

_ من گندش رو جمع کردم، گفتم دو  یا گهیهر خر د ایگفته  ایآر

میگرد یبعد برم میمون یدو ماهم م یکی م،یهفته س اومد . 

بر لبم نشست که در پنهان کردنش موفك نشدم یپوزخند اریاخت یب . 

دیآلود ؼر اخم . 

_  ادتیکه گفتم  ازیچ نیکج و راست کردن دهنت، خوب ا یبه جا

باشه، چون تابان فردا شب دعوتمون کرد رستوران و تو هم لرار 

؟یدیکه من بهش گفتم... فهم ییزایبه چ یگند بزن ستین  

بحث دعوا نداشتم ی حوصله . 

_ خب بابا یلیخ ! 

به آشپزخانه انداخت و بعد به آن سمت اشاره کرد ینگاه . 

_ شام رو اریؼذات نسوزه... بردار ب . 



ج محبتش بود که به بحث ادامه نداد و موضوع را عوض او نیا و

 .کرد
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 نیاز ا شیب ایخواستم لج کنم  یبه او انداختم، اگر م یچپ چپ نگاه

و  کاین ی هیکردن روح رانیجز و یا جهیبه بحث ادامه بدهم، نت

شد یحاصل نم گرید یزد و خورد احممانه  کیاحتماال  . 

_ خب، برو لباسات رو عوض کن تا شام بکشم یلیخ . 

شانه انداخت و به سمت اتاق  یبزند کتش را رو یآن که حرف یب

 .خواب رفت

گفتم کایتا وارد اتاق شود و بعد رو به ن ستادمیا منتظر . 

_  ختهیبه هم ر نجایمامان، پاشو کتاب دفترت رو جمع کن ا کاین

 .نباشه

بؽل زد و همانطور که  ریرا ز شیتکان داد و کتاب ها یسر کاین

دیآرام پرس ییخاست با صدا یاز جا برم : 

_ مامان؟ هیپاشا ک  

اش زدم یبه کنجکاو یلبخند : 

_ منه، شوهر عمه تابان هم هست یپاشا پسر عمه  . 



نگاهم کرد، طفلکم حك داشت، او  رانیچشمان گرد، گنگ و ح با

 یاپ یرو ینداشت،از ولت لیاز افراد فام یدرست ؾیتعر چیه

و  لیفام چیو خودمان، بدون ه میبود، خودمان بود ستادهیخودش ا

روحشان را  یسرد و ب یاو از افراد خانواده فمط عکس ها ،ییآشنا

بود دهید . 

دیبار پلک زد و باالخره پرس چند : 

_ خونه مون؟ انیخوان ب یحاال عمه تابان و پاشا م  

تکان دادم یسر . 

_ رونیب مینه احتماال لراره با اونا بر . 

دیکه در چشمانش درخش دمیاز ذوق را د یا جرله . 

 بچه هم دارن؟_

داشت یمجاز یمن از آن ها مبنا یکردم، تمام دانسته  یفکر . 

_ پسر دارن هیدختر و  هیآره فکر کنم  . 

لب زمزمه کرد ریزنان به سمت اتالش راه افتاد و ز لبخند : 

_ ول یا ! 

آوردم  یم رونیب لخچایآب را از داخل  یکه داشتم بطر همانطور

عذاب آور به مؽزم  یو آسمان خشک شد، فکر نیزم انیدستم م



 هیما شب نم،یماجرا را بب نیاز ا یشتریتلنگر زد و باعث شد عمك ب

میکرده، نبود یکشور زندگ یسال خارج ا نیکه چند یخانواده ا ! 

 یعمرش را در آلمان سپر شتریکه ب یمن به عنوان دختر یکاین

بود،  یرانیا یادیفرنگستان باشد، ز یم خور بچه هاکرده باشد و د

را هم در همان  یسیدانست، انگل ینم یکلمه هم آلمان کی یحت کاین

 !حد محدود کالس زبانش بلد بود و بس. من هم از او بدتر

تابان و پاشا،  یداد و دستمان را برا یرا لو م زیهمه چ هیلض نیا

را تمام کاسه و کوزه دانستم آخرش دا یکرد و من خوب م یرو م

شکند یها را سر من م . 

که دارا از اتاق خواب  زدمیدست و پا م یفکر یمهلکه  نیا انیم

آمد رونیب . 

_ ؟یبکش یشام عروس یخوایچه خبره مگه م یدیهنوز ؼذا نکش  

را  خچالیوسط آشپزخانه گذاشتم و در  زیم یآب را رو یبطر

 .بستم

_ ؟یکرد دارا چرا دعوت تابان و پاشا رو لبول ! 

زد و در ادامه گفت یجوابم پوزخند در : 

_ نیدعوتمون کن نیخوایکه م نیبگم ؼلط کرد یانتظار داشت هیچ . 



به  یداشتم. گام یگریهم نبود اما من منظور د دیاز دارا بع البته

 .طرفش رفتم و آرام زمزمه کردم

_ ولت  چیفهمن که ه یم ننیکه اگه ما رو بب یفکر کرد نیبه ا

م؟ینکرد یآلمان زندگ  

را گره کرد شیابروها . 

_ وفته؟یب یاتفال نیهمچ دیاونولت چرا با ! 

را کالفه به کمر زدم دستانم . 

_ سرمون چند سال آلمان  ریکه خ ییچشمات رو باز کن دارا، ما

 چ،یاصال من و تو ه م،یبلد باش یآلمان دیکلمه نبا هی میکرد یزندگ

نگرفته؟ ادی یآلمان یچیمثال  اون جا رفته مدرسه، اون ولت ه کاین  

 ی. کمدیدور خودش چرخ یو کم دیبه صورت و دهانش کش یدست

 .فکر کرد و بعد گفت

_ میبر یرو با خودمون نم کایخب ن . 

 یوق زده نگاهش کردم، ابن حد حمالتش را باور نم یچشمان با

 .کردم

_ دخترمون  یبگ یخوا یدارا؟! بعدش اونجا م یگ یم یدار یچ

جاش  بیکشور ؼر یتو یکه بگ یختیر کجاست؟ نکنه برنامه

ران؟یا میو اومد میگذاشت  



انداخت زیکنار م یصندل یو خودش را رو دیکش یهوف . 

_ یمردم از گشنگ اریؼذا رو ب زم،یریبه سر م یخاک هیحاال  . 

 نیکنم که َگرد ا یانداختم و آرام سمت گاز رفتم، دعا م نییپا سر

نرود کایبه چشم ن زدیخواهد بر سر بر یکه م یخاک . 

*** 

حفاظت از دروغِ مفتضحانه  یدارا برا یهوشمندانه  ینمشه  تمام

به سکوت کند تا  دیرا تهد مانی چارهیبود که دخترک ب نیاش ا

 اریکه طفل معصوممان بس دیبتواند به تابان و پاشا بگو

 گرانیبا د ادیبا تبلتش است و ز یدرونگراست، مدام مشؽول باز

دکن یارتباط برلرار نم . 

 دیکردن دوستان جد دایو پ یمهمان یذولش برا ی! همه کاین چارهیب

دانست که اگر بر خالؾ  یاش م یکور شد، دخترکم با تمام کودک

نخواهد داشت. به  یانجام دهد، عالبت خوش یخواست پدرش کار

که دارا با وسواس خاص  دشیلباس جد انیخاطر هم، م نیهم

پشت  ،یؽل، بػ کرده و ناراضانتخاب کرده بود، تبلت به ب شیبرا

 .سر من وارد رستوران شد

بست،  خیمن هم در کنار دارا لدمم  میدیرس یبه سالن اصل یولت

 شتریب یلیمنتظر به من زل زده بودند، خ یکه با لبخند ها یتیجمع



 نیکرد که از ا یرحم م دیاز حد انتظارمان بود، فمط خدا با

دیاین رونیمعرکه ب کی ،یمهمان ! 
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که در گذر  ییآشنا یمضطربم را در جمع چرخاندم، چهره ها نگاه

 .سال ها، بزرگ تر و جا افتاده تر شده بودند

کم پشت تر از لبل شده بود و پوشت صاؾ  وانیعمو ک یها مو

فمط  دایزن عمو ش د،یدرخش یسمؾ، م ینورپرداز ریسرش، ز

تفاوت  نیهمان بود که بود، با ا عوض شده بود و شیرنگ موها

را به  ششیرا با کالس تر و آرا شیدر تهران لباس ها یکه زندگ

داد یروز تر نشان م . 

و شوهرش هم درست مثل آنها بود، مرد تا  ونیعمه کتا اوضاع

پوش تر از لبل کیشکسته و خسته و زن، ش تینها . 

 ستادهیا شیمایهم با شکم بر آمده اش، کنار شوهِر خوش س سنای

 ینیآوردم، با ب یکه به خاطر م ییلدایهم بود، البته نه آن  لدایبود. 

بوت  میدر آن کت خوش پوشش و ن ،ییطال یعمل کرده و مو ها

آمد که البته هر چه  یزن کامل به نظر م کیپاشنه دار، حاال  یها

نبود وهرشاز ش ینگاه کردم، اثر . 



ند جلو تر از همه، معرکه بود نیا یو پاشا که مسبب اصل تابان

زدند، البته بهناز خواهر کوچک تِر دارا  یو به ما لبخند م ستادهیا

 .هم در کنارشان حضور داشت

خورد گذاشتم و اول از  یکه داشت جانم را م یتمام استرس یرو پا

دست  یو خوشحال یهمه به سراغ تابان رفتم تا با آن لبخند مصنوع

کنم یابراز خرسند دنشیساز، از د . 

 یها یکدام از آن احوالپرس چیباشم، ه نیخواستم والع ب یم اگر

از ته دل نبود.  ،یطوالن یها یبوس دهیگهگاه پر آب و تاب و د

که  دمیفهم یدور بودم م لیسال از خانواده و فام نیحاال که چند

نبودند، از عمه  یگریآدم ها دلسوز و ؼمخوار د نیکدام از ا چیه

 لدای یرا در ازدواج من داشت تا حت شنم نیشتریگرفته که ب یکت

باشم هشیدادم تا شب یجان م یکه روز . 

 یآشنا یجمع نه چندان مهربان، چهره ها نیخواست در ا یم دلم

 یآن ها ب یهر دو یکه از رو نیبا ا دم،ید یپدر و مادرم را هم م

 دم،یترس یشرمنده بودم و از رو در رو شدن با مادرم م تینها

دانست یمن را نم یخ زندگتل متیهرچند حم !  

من  یزد، برادر کوچولو یذولم م یتو یهم بدجور ایآر یخال یجا

کرد یشده بود که بودنش دلگرمم م یخودش مرد یبرا . 

توانستم دل خوش به وجود پدر و  یبود و نه م یخبر اینه از آر اما

دارا و در  یدروغ ها ی هیجمع را در سا نیا دیمادرم باشم، با



 میتمام شود و برگرد یکرد تا مهمان یت دخترکم تحمل مسکو یتلخ

رنگ خودمان یزده و خاکستر خی یبه همان زندگ . 

دستم را گرفته بود و من را کشان کشان کنار  لدای میایبه خودم ب تا

در خود فرو رفته ام هم طبك دستورات  یکایخودش نشانده بود، ن

خم  زیم یو رو سر در تبلت فرو برد د،یپدرش، لبه من چسب یلبل

 .زد

که  یو عمه کت لدای یسواالت و حرؾ ها انیننشسته در م هنوز

 . درست ممابل ما نشسته بود، ؼرق شدم

انگشتانش  انیفر شده اش را م یاز موها یهمانطور که طره ا لدای

گرفته بود خنده کنان گفت یبه باز : 

_ یخانوم خارج ایشد ایآلمان هیشب . 

ها شده بود که  یاجنب هیشب میندم، کجابر لب نشا یاجبار یا خنده

آن ور آب  یبه آدم ها شتریکه ب لدایبلوند  یدانستم؟ موها یخودم نم

 !شباهت داشت

_ نکردم یرییجان من که تؽ لدای . 

به  یکه در تالش بود پاک نشود ضربه ب آرام یهمان خنده ا با

 .شانه ام زد

_ یمانکن شد یالؼر شد یحساب گهیچرا د .  



ادامه داد یه کترو به عم و . 

_ همه ؼذا ها  نجایا م،یکنن، ما فمط زنده ا یم یاونجا مردم زندگ

و ورزش فازم  مینداره، هر چمدرم رژ ییازرش ؼذا یول مهیحج

ؼزل رو نگاه کن عمه یول میشیچاق م ! 

دو پاره  نیفرم بود، ا ینگاهش کردم، او که کامال رو متعجب

بر آن زده شده بود که  استخوان تن من که فمط برچسب فرنگ رفته

 رونیلدم از تهران ب یکه حت دیفهم یحسرت خوردن نداشت، اگر م

" خطاب یو من را "الؼر مردن دیچرخ یم شیرأ دینگذاشته ام شا

کرد یم . 

سر تکان داد لدای یحرؾ ها دییدر تا یکت عمه . 

_ ما فمط شکممون رو  نجایبخورن، ا یچ یدونن چ یاونجا مردم م

میکن یپر م . 

را برداشت و به طرؾ من گرفت زیم یرو یؼذا یمنو و . 

 !خودت نگاه کن لضاوت کن، همه ؼذا ها پلو داره_

سال است به  نیزدم. سخت بود تظاهر کنم که چند یکمرنگ لبخند

 ی" بله"  کیاز ما بهتران داشته ام. فمط به گفتن  ی هیلول آنها تؽذ

رو به عوض کردن بحث  یرنگ و رو رفته اکتفا کردم و برا

چرخاندم لدای یسو : 



_ همسرت کجاست؟ لدا،یتو چه خبر   

بلند بلند د،یزد و بعد خند ینگاهم کرد، پلک رهیلحظه خ چند . 

 !همسرم؟ ... لبرستون_

و مبهوت به او زل زدم، آنمدر خوشحال و خندان شوهرش را  مات

در والع بخش طنز  د،یگو یچه م دمیبه لبرستان حواله داد که نفهم

از مردن  ایمتوجه نشدم، اصال شوهر نکرده بود  ماجرا را

 شوهرش خوشحال بود؟

 !هان؟_

چپ نگاهم کرد و با دهان کج شده پاسخ داد چپ : 

_ کج کرده  یرو بدجور تیکردن دوزار یؼزل خارج زندگ یوا

احمك شل و ول ی کهیطالق گرفتم ازش مرت نهیها، منظورم ا ! 

 نیشود ا یدانستم که م یباال رفت و چشمانم گرد شد. نم میابروها

 .لدر راحت و شادمانه از طالق حرؾ زد

 !وا...والعا ؟! من... من خبر نداشتم، متؤسفم_

بود که  یزیآن لحظه ابراز تؤسؾ تنها چ م،یبگو دیدانستم چه با ینم

دیبه ذهنم رس . 

از ته دل زد یا خنده . 
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_ جدا شدن از اون احمِك وا  میزندگ اتفاق نیمتؤسؾ نباش، بهتر

همه  یکن یفکر م یکن یرفته بود، تو به شوهر خودت نگاه م

شه یفاجعه بود، بگم برات باورت نم هی نایمن با س یخوبن، زندگ . 

 یگمان م لدایحفِظ ظاهر دارا خوب جواب داده بود،  انگار

چون و چراست یب یخوشبخت کیما  یکردزندگ . 

ادامه داد یآه با . 

_  افهیل یکردم همه چ یمن فکر م میاان مولع ها که بچه تر بود

 پیکردم که دارا خدشگل و خوشت یهم تو رو مسخره م یست، کل

تو آلمان با شوهر و  ن،یتو رو بب یاما حاال زندگ ست،ین یآنچنان

راحت و بدون دؼدؼه  یزندگ هی ،یکن یحال م یدخترت دار

 نیبرگرد نیسال دل نذاشتهمه  نیکه ا نیاونمدر اونجا خوش ،یدار

بودم آخرشم زن  افهیهمه فکر شکل و ل نیاون ولت من ا ران،یا

 هیفمط  شمیپولدار یلاشك شکسته بود، ادعا هیشدم که شب نایس

بگم...  یهم که چ یبود که ورشکست شد، مردونگ یشرکت فکستن

داشتم یاز اون مردونگ شتریمن ب . 



من را  یحد زندگ نیتا ا یلتو میتوانستم بگو یبسته شد، چه م دهانم

سکوت احممانه  انی. در مدید یخودش را جهنم م یگلستان و زندگ

خود را وسط انداخت یشده بود، عمه کت نیمز ی. من که با لبخند : 

_ لدایبه خدا  یراحت شد . 

تکان داد، من هم به اجبار لبخند زدم، نه  دییسر تا یبا خوشحال لدای

چه بوده اما  لدایطالق  یانم علت اصلخواستم بد یدانستم و نه م یم

نبود یمنطم میاش برا یحجم خوشحال نیا . 
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 نیدانستم مخصوصا  ا ینبود م یبیو ؼر بیگرفتن کار عج طالق

زنند، اما با  یرا به هم م شانیروز ها مردم مثل آب خورردن زندگ

آوردم، طالق  یم ادیبه خودم  لیکه من از خانواده و فام یزیچ

 یبود و حاال ولت یو سخت نیسنگ یآدم ها کلمه  نیا انیم شهیهم

زند، من را  یلدر راحت در مورد طاللش حرؾ م نیا لدای میدیم

کرده بود ریؼافلگ . 

_ لدا؟ی یبچه که ندار  

و  دیزبان دو یجمله چطور از حنجره ام رو نیا دمینفهم اصال  

آن که  یرا بفهمد و ب هیلض نیخواست ا یذهنم م ختیر رونیب

زبانم کرد یاش را راه یبه من بدهد، کنجکاو زیمهلت گر . 



بر هم گره کرد زیم یرا رو شیابرو باال داد و دست ها لدای . 

_  نایچند سال که به عمو ا نیتو ا ا،یخبر ندار یچیتو از ه یانگار

یدیپرس یاصال حال و احوال ما رو ازشون نم یزدیم لیمیا . 

من به خانواده ام فمط  یها لیمیدادم، تمام ا لشیوا رفته تحو یلبخند

اگر دو کلمه  دمیترس یکوچک بود و بس، م یها یاحوالپرس

که  ییآنها هم هوس پرسش به سرشان بزند و دروغ ها شتربپرسمیب

لو برود میداده بود لشانیتحو . 

_ ... بچه یازشون، حاال نگفت دمیرو نپرس زایچ نیخب... راستش ا

نه؟ نینداشتکه   

کرد اما لبخند بر لب داشت یداشت چپ چپ نگاهم م هنوز . 

_ پسر دارم، االن حدود سه سالشه هی . 

طالق  یکمرم نشست، دوست نداشتم کلمه  ی رهیبر ت یسرد عرق

جمله کنار هم بگذارم کیبچه، در  یرا با واژه  . 

_ خودته؟ شی... خب االن پیعنی  

داد نیچ ینیکج کرد و ب دان . 

_ و اومدم نایتو سِر س دمشیابا، کوبنه ب . 

داد و در ادامه گفت یتکان دنیدستش را به عالمت کوب و : 



 یم یبچه تو دامنم چه ؼلط هیداؼوِن جامعه با  تیوضع نیا یتو _

و شوهر  ندهیتونه از جاش ُجم بخوره، آ ینم گهیتونستم بکنم؟ آدم د

شه یم دهیهم که به گند کش یکردِن درست حساب .  

 حیتوض د،دریمن ره که د یمات برده و چشمان وق زده  ی افهیل

آورد ینوشت یاش پ یجمالت لبل . 

_  هیبازه، اون روزا  شمین نینبودا، االنم رو نب یالبته بگم کار راحت

کنم  یاالن که فکر م ییخدا یچشم خون ول هیچشم اشک بود 

 ی ندهیهم آ شهیخودم بهتر م ی ندهیکار رو کردم، هم آ نیبهتر

 یپدر باال سرش باشه. نه؟ درست م دیرم، به هر حال پسر باپس

 !گم؟

ماند که  ینم یبال دییبه جز تا یزیچ دیپرس لدایکه  یطور آن

بدهم لشیتحو . 

 !خب... درسته_

است و چنان چطور  نیشوهرم چن یگفت یتو که م مینتوانستم بگو و

شد؟ نهیگز نیاز فرزندت بهتر ینگهدار یباره برا کی  

 یرا مخاطب لرار داد،مانع از ادامه  کاین کبارهیکه  لدای حرؾ

 :تفکرم شد

_ ها میالتیما فام ؟یبا ما لهر ؟یگینم یچیخاله شما چرا ه ! 



 نیفرو برد، دلم از ا مهیگنگ اکتفا کرد و سر در  یبه لبخند کاین

 !حال خرابش آتش گرفت، آخ امان از دست دارا

ندمچرخا لدای یرو به سو کا،ین یبر شانه  دست . 

_ هیخورده خجالت هیدختر ما  . 

که تمام تالشش مهربان جلوه دادِن صورتش بود  یبا لبخند لدای

 :گفت

_ بلد  یمن فکر کردم زبون فارس ه،یپس ناناز خانوم خجالت یاوخ

ستین . 

دیبماند از من پرس یآن که منتظر پاسخ یب و : 

_ ؟یخارجک ای نیزن یحرؾ م یخونه باهاش فارس یراست  

کرد و باعث  یم ؾیکار اعصابم را ضع نیوغ گفتن! ابه در لعنت

 یمنطم یشد به شدت دستپاچه شوم، استرس به هم بافتن پاسخ یم

که  یپر از خط و نشان یسو و اضطراب نگاه ها کیو موجه از 

گرید یانداخت از سو یدارا از دور، گاه گاه به من م . 

_ میزن یحرؾ م یخونه... فارس یتو . 

دیپر وسط یهم عمه کت باز : 

_ کنه یم یدوزبانه؟ بچه طفلک لاط ست؟یسخت ن . 



 ییکه شاهد دروغ گو خبرمیاز همه جا ب یکاین یاز رو شرمنده

 :مادرش بود، پاسخ دادم

 .نه عادت کرده_

خواهد من به  یداشت که م نیچانه زدِن عمه، نشان از ا ریز دست

ردیباد سوأل بگ . 

_ رونهپوشاک گ دمیاونجا؟ شن اسیمخارج چجور یراست ... 

ؼرق در فکر ادامه داد یا افهیکرد و با ل یمکث و : 

_ فرق نداره، ماشاا... با اوضاع  ادیز زایچ نیشماها که ا یالبته برا

شما نیستیفکر خرج و مخارج ن گهیدارا د یمال . 

 انیعمه، خود را به م یبر حرؾ ها دییزدن مهر تؤ یبرا لدای

 .انداخت

_  یجور حرفا نیو از ا ارهینم یگن پول خوشبخت یحاال مردم م

کنن، پول که  یدور از جون شما، ؼلط اضافه م یروشن فکرانه ول

آدم که  یزندگ یدوئه تو یبا سر م نیخودش همچ یباشع خوشبخت

ؼزل خودمون نیاز کجا اومد، نمونه ش هم ینفهم ! 

نشان داد یمن را به عنوان نماد خوشبخت یبا دست سر تاپا و . 

شد، من نه با  یباز م لدای یدن حرؾ هارد کر یدهانم برا کاش

کاال  یاو! خوشبخت یپول یپول دارا خوشبخت شده بودم و نه با ب



سلبش  یپول یرا به آدم بدهد و ب دشینبود که داشتن پول لدرت خر

شد تا حس  یم دهیدر کنار هم چ دیبا یادیز یها اریکند، مع

پول نبود نشیو مسلما اول دیایبه وجود ب یخوشبخت ! 

*** 
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 :کارن

زد یؼر م اریهنوز هم داشت سر سام یمان . 

_ سمت چپ شیببر گهیکم د هی دیبا ! 

ستادیکار را رها کرد و دست به کمر ممابل او ا اریسام : 

_  گهیچپ! خوبه د یچپ ه یبزؼاله، ه گهیاوهو بابام دراومد د

یآپولو هوا کن یخوا یمگه م . 

در هم به ؼر ؼرش ادامه داد با اخم یمان . 

_ تونه راحت  ینم نهیخاله ؼزل بش که،ینزد واریبه د ادیز ینجوریا

که یدون یرو نم زایچ نیکار کنه، تو که ا . 

 نییصدا زدم و سر پا یب یخنده  یجدال دوست داشتن نیا به

 انداختم



را تکاند، جلو  شیدست ها د،یباال پر اریسام یجفت ابروها هر

دیرا کش یمان ینیرفت و نوک ب . 

_  زیخاله ؼزل عز نیمن زبون در آورده، از کل تا حاال ا یبرا

؟یفسمل یشده عاشك شد  

چشم ؼره رفتم اریرا وسط انداختم و به سام خود . 

_ تو  گه،ید گهیراست م ،یسام گهیِد... چرت و پرت به هم نباؾ د

که اون بنده خدا جا شه؟ یش یچرخ جا م نیخودت پشت ا  

که لرار بود  ییداد، از آن خنده ها لمیتحو یموذ یندلبخ اریسام

دیبگو ییپرت و پال کیپشت بندش  . 

 کیو دهان به گوشم نزد دیشانه ام زد، سمت من چرخ یرو دست

 .کرد

_ یتو هم که نگران خاله ؼزل ه،یارث تونیانگار عاشم رینخ ! 

"خاله ؼزل" را چنان با ناز ادا گفت که هولش دادم و . 

 !زهر مار_

را گرفت اریسام نیاست یمان . 

_ گهیدرستش کن د ایب . 

داد نیچ ینیب اریسام . 



_ هوس کمک به شما دوتا به سرم  گهیخب بابا، تا من باشم د یلیخ

 .نزنه

دیرو به من چرخ و : 

_  یم تیرضا یخان ک یمان مینیتا بب ن،یکمک هرکول بعد از ا ایب

 .ده

جا به جا  گریچرخ را بار د اریخنده جلو رفتم و همراه با سام با

آورد خم زده و آخ و  یکه مشخصا داشت ادا در م اری. ساممیکرد

 .اوخ کنان از درد کمر خود را پشت چرخ انداخت

_ جا  تونیو کوپال پشت چرخ گرام الی نیمن با ا ،یبفرما آلا مان

شه انشاا یخاله ؼزلتم جا م گه،یشم د یم ...! 

دیرا به هم کوب شیو دست ه دیخد یمان . 

_ درد نکنه عمودستت  . 

چرخ  نیا دم،یکش یمن یکامل از شاد تیبا رضا كیعم ینفس

 نیهم ده،یدوم کالسش نکش یدست دوم را، به جلسه  یسفالگر

چرخ کهنه،  نیبودم، اما هم دهیخر یمیلد یسفاگر کیاز  روزید

دوم  یجلسه  یرا تا آخر هفته و برگزار یمان یاسباب خوشحال

کرد یکالسش فراهم م . 
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*** 

 ریتؤث یمان هیدر روح یمثل معجزه ا یآن چرخ سفالگر وجود

اما  میکه هنوز آن را روشن نکرده بود نیمثبت گذاشته بود، با ا

کرد، حاال  یو حظ م دیچرخ یهر روز با شوق به دورش م یمان

را  نشیآست یبه ما و مؽازه بزند، مان یهم که پونه آمده بود سر

 یدیو آن جا کل دشیجد یسرگرم نیبند از ا کیگرفته بود و 

زد و از  یکه روز اول ساخته بود حرؾ م یکج و معوج یوارید

 اریداد، سام یم حیاو توض یاش برا یچند و چون کالس سفالگر

را برداشت و به بهانه  شیگوش ها ،یمان یفرار از پر حرف یبرا

اش، از مؽازه فرار به کالس فوق برنامه  یعل ریرساندن ام ی

 .کرد

 ینگاه م یمان یشور و شوق پر سر و صدا نیاما با لذت به ا من

بودم،  دهیحد مشتاق و شادمان ند نیولت او را تا ا چیکردم، ه

گفت که خاله ؼزلش از لدرت دستان او  یداشت با ؼرور به پونه م

 یکه من برا یکرد، همان حس یکرده، او احساس لدرت م ؾیتعر

کردم و  یان سال بود که تالش میآوردنش در ذهن او، سال به وجود

حس را  نیآب، ا یگل و کاسه ا یخاله ؼزل به لطؾ مشت نیحاال ا

 .در وجود او زنده کرده بود



هفته بودم تا  نیا یپنج شنبه  دنیمشتاق رس یهم مثل مان من

ام داشته باشم یمهماِن کتاب فروش گریسفالگِر مهربان را بار د . 

_ جلد دومشم اومده؟ دیگذاشت نیتریکه پشت و یکتاب نیآلا ا دیببخش  

چشم  د،یکش یسرک م یکه از در ورود یپسرک نوجوان یصدا با

 زیگرفتم و از پشت م ،یحرؾ زدن مان نیریش یاز صحنه 

خواهد یکدام کتاب را م یآن مشتر نمیبرخاستم تا بب . 

رد نظر او شدم و کتاب مو رهیخ نیتریدر به و انیرفتم و از م جلو

دمیرا د . 

_ شه یمنتشر م گهیدو ماه د یکیاما احتماال  ومدهینه هنوز، ن . 

داد، دست  لمیکاره تحو مهیو ن دهیجو یتشکر زان،یلب و دهان آو با

فرو افتاده  یوارفته اش فرو برد، با شانه ها شرتیسوئ بیدر ج

و رفت دیراهش را کش . 

نم دار  یاز هوا یلبل از برگشتن به داخل مؽازه، نفس خواستم

بکشم که چشمم به خانم مهر افروز افتاد، دست  هیبه ر یزییپا

داشت  دم،ید یکه نه گاه همراهش م یدرددست همان دختر بچه ا

آمد یم ابانیخ یاز انتها . 

 دهیاش را پوش یدوست داشتن یو سرمه ا دیرنگ سف بیترک همان

 یراه مکه هم لدمش  یدخترک یبر لب برا یبود و با لبخند بزرگ

زد یرفت، حرؾ م . 



درشِت  یآن ها وجود داشت، آن چشم ها انِ یم یادیز شباهت

بارز اشتراکشان بود.  یو لب و دهان کوچک، نمطه  زیاؼراق آم

گفت احتماال خواهر بودند، من لبال چطور به  یراست م اریسام

 نیتوانند مادر و دختر باشند؟ مگر ا یبود که م دهیفکرم رس

چند سال داشت؟ نیسفالگِر دلنش ! 

کرده بود و هر  تیآن که خودم بخواهم، لبخندشان به من سرا یب

گرفت یم یشتریشدند آن لبخند هم عمك ب یتر م کیگام که نزد . 

اجازه  یچند متر مانده بود تا به مؽازه برسند که زبان ب هنوز

دیچرخ : 

 !خانوم مهرافروز_

به من دوخت،  یاز گره دستانش با دختر بچه گرفت و لحظه ا نگاه

زد و بعد با احترام سر تکان داد و گره نگاهش را از چشمانم  یپلک

 .باز کرد

_ ریمشفك، روزتون بخ یسالم آلا . 

در آوردم و کنار بدن انداختم تا ظاهر مودب  بیرا از ج میها دست

داشته باشم یتر . 

_ ریممنونم روز شما هم بخ . 

کرد یمانم نگاه نمهنوز هم به چش ستاد،یلدم مانده به دکان ا سه  



_ جان خوبن؟ یمان  

پاسخ گفتن به او دهان باز کنم، دختر بچه با  یاز آن که برا لبل

جلو آمد یخوشحال : 

_ دونست از  یاسمش رو که نم یمعن شیهست؟ چند روز پ یمان

رفت ادمی یخواستم بهش بگم ه یه دم،یخانوممون پرس . 

دختر بچه را گرفت یمهرافروز بازو خانم : 

_ زمیان االن نه عزج کاین ! 

کردم  یم یکه سع یفرصت استفاده کردم و لبخند زنان با لحن از

تفاوت باشد گفتم یب : 

_  یبرا دمیداخل، اتفالا چرخ خر دیاریب ؾیکنم تشر یخواهش م

نه ایخوبه  دینیخواستم نشونتون بدم بب یم ،یمان . 

بود انداخت و بعد  کایاز من به دخترک که نامش ن یمعذب نگاه

من چرخاند یاره رو به سودوب . 

 .حتما ، چشم_

کردم و خطاب  یآنها خال یمؽازه را برا یعمب رفتم، ورود یلدم

خورد، گفتم یکه هنوز هم داشت مؽز پونه را م یبه مان . 

_ یاومده مان یک نیبب . 



 کیچرخاند،  یدست از سر پونه برداشت و سر سمت ورود یمان

 .باره گل از گلش شکفت و ذوق زده شد

_ اله ؼزلخ ! 

صورتش لبخند زد یمهرافروز با تمام اجزا خانم . 

_ دلم زیسالم عز . 

دیدو یمان یدست او به سو ریاز ز کاین : 

_ دمیاسمت رو فهم ی... معنی... مانی... مانیمان ! 

ممدمه ها شوکه شده بود هم خوشحال خود  یورود ب نیکه از ا یمان

دیرا جلو کش . 

_ ه؟یچ  

باال انداختو ابرو  ستادیممابلش ا کاین . 

_  شیگوش یاونم رفت از کتاِب اسِم تو دمیرفتم از خانوممون پرس

 .آورد

به لحنش آب و تاب داد و  دم،یدخترک خند یکودکانه  اقیاشت به

معلم بزرگسال در ادامه گفت کیمثل  : 



_  شمند،یاند یعنی یمان یخوِد کلمه  یول هیرانیا امبریپ هیاسم  یمان

فکر تو  یلیکه خ یکس یعنی شمندمیاند ه،یفارس یمیلد یلیزبون خ

 !کله شه

دیو پرس دیخند و : 

_ کله ته؟ یفکر تو یلیحاال تو خ  

من را مخاطب لرار داد و باعث  یآرام یمهر افروز با صدا خانوم

به او بدهم ،یو مان کاین یصحبت ها یشد گوشم را به جا . 
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_ بچه  هینداره تا  ین تنهاست و همبازما چو یکاین نیا دیببخش

شه  ینم گهیزنه که د یاونمدر حرؾ م نهیب یهمسن خودش م

 .کنترلش کرد

زدم .  یآمد لبخند یما م یپونه که از پشت سر بچه ها به سو به

 :بعد در جواب به خانم مهرافروز گفتم

_ جان  کایشم ن ینسل تنهان، اتفالا من خوشحال م نیا یاک ر بچه ها

با هم کنار  یباشن، چون انگار حساب یهمصحبت و همباز ینبا ما

انیم . 

صحبتم را سمت پونه چرخاندم یولفه رو یب و . 



_ یمان یسفالگر یخانوم مهرافروزن، مرب شونیپونه جان ا . 

او  یمخصوص خودش، دست سو یِ و مهربان ییبا خوشرو پونه

 .دراز کرد

_  ؾیز شما تعرا یکل یخانوم، مان نمتونیب یخوشحالم که م یلیخ

نیخونه ورد زبونش شد یچه تو نجایکرده، چه ا . 

دست او را فشرد یمهرافروز به گرم خانم : 

_ مهربونه و  یلیجان خودش خ یمان دنتون،یمنم خوش ولتم از د

نکردم یگرنه من کار . 

 ،یبود، او با حضورش در وجود مان یحرفش شکسته نفس نیا

میما لادر به انجامش نبود کدام از چیبه پا کرده بود که ه یانمالب . 

_ ... والعا بزرگدیکرد یدر حك ما و مان یشما لطؾ بزرگ ! 

تکه و پاره  یشتریشد که تعارؾ ب نیمانع از ا ،یبلند مان یصدا

میکن . 

_ نییچرخم رو ب ایخاله ب . 

رنگارنگ و شادمانه  یکه سفالگر مهربان، به چشمانش ذول دمید

کرد ؾیتزر . 

_ مبارکت باشه خاله یوا ... 



چرخ  یخطاب به من و پونه، به سو یزمزمه وار دِ یبا ببخش و

 .رفت و ادامه داد

_ امیپنج شنبه ب نیحاال ا شه،یبهتر نم نیاز ا ... 

کند شتریرا ب جانیتا ه دیرا به هم کوب دستانش . 

_  میکن یخوشگل باهاش درست م وانیل هی نیهمچ میکن یروشنش م

یکن ؾیکه ک . 

دیبه چرخ کش یباز هم جلوتر رفت و دست و . 

_ خاله دیببخش ! 

 ستاد،یمن و پونه ا یلدم کیامد و  یک دمیکه نفهم کاین یصدا با

ارتباط سفالگر با چرخ سفالش، به  یبایز یتوجهم را از منظره 

 .چشمان درشت دختر بچه دادم

خم شد یدر پاسخ به او کم پونه . 

 جونم خاله؟_

باز شد یدختر بچه به لبخند یها لب . 

_ ه؟یچاسم شما   

دیرنگ او را کش یدست جلو برد و لپ صورت پونه . 

 .پونه_



کرد یفکر کاین . 

_ گله؟ هیاسم   

تکان داد یسر پونه : 

_ زمیاره عز . 

دیدخترک سمت من چرخ خطاب . 

_ عمو؟ هیاسم شما چ  

خواست فرهنگ نامش را امروز کامل کند یم انگار . 

 !اسم من کارنه_

 ینیشش نخورده بود ببه گو یاسم نیکه انگار تا حاال چن دخترک

دهد نیچ . 

_ ؟یچ یعنیکارن؟!   

او را  یدانستم اما کنجکاو یدانستم، خوب هم م یاسمم را م یمعن

 .دوست داشتم

_ ؟یکن دایاسم منم پ یمعن یتون یدونم، م ینم  

تکان داد یسر . 

_ کنم یم دایپ رمیباشه... ناراحت نباش، م . 



نیریش یوخنده بر لبم نشاند، آه دخترک کوچول فشیلط محبت ! 

 

موسیآن یکپ ��, [29.01.18 22:53] 

*** 

 :ؼزل

شد و هر  یداشت تمام م بایرا در دست جا به جا کردم، تمر کتاب

گرفت یخود را م ی مهی شتریرفتم ذهن من ب یم شیکلمه که پ . 

 یافکارم، در بخِش خفته  انیداشتم؟ در م یموسیاصال  آن من

روحم بود  گرید ی مهیآن نکه  ییگشتم، او یروحم، به دنبال او م

خواستم آن خوِد مذکرم را بشناسم یو من م . 

که من بودم،  ییاو یزدم، در پ یمؽزم را شخم م داشتم

موسی...آنموسیآن ! 

 نیو پا افتاده تر شیگنگ در ذهنم مجسم شد، اول سراغ پ یریتصو

 .بخش وجودش رفتم، ظاهرش

داشت،  یبلند کرد، لد یکه ذهن من ناخواسته او را تجسم م یمرد

 کی د،یرس یبود، جا فتاده و مردانه به نظر م یچهره اش شرل

 شیکرد و صدا یبه تن داشت، گرم صحبت م یلباس مرتب و رسم

بود نیدلنش . 



بود؟ یچطور ادم یمرد بلند لامِت شرل نیا اما  

 یبه مؽزم فشار آوردم، من اگر مرد بودم، دلم م شتریکردم، ب فکر

؟باشم یخواست چطور آدم  

داشت؟ یمن چه اخالل موسیآن  

اش  یکه ذهن من از مرد مثال یزیچ نیمهم تر دیشا ی... آرآرامش

 یکه با آرامش به رچزندگ یروح آرام بود، مرد کیخواست  یم

اضطراب را بکشد ندینش یدر کنارت م یکه ولت ینگاه کند، آدم . 

ام آرامش بود ،  یکمبود زندگ نیکه بزرگ تر ی... و چه؟ من و

خواستم؟ یمرد م کیاز  یزیچه چ رگید  

ذهنم آرام شمرده و  یخواست، مرد مثال یهم فکر کردم، دلم م باز

 یگر باشد نه لوز باال یاریمشکالت  انیمهربان صحبت کند، در م

شد اما  یاز آرامش حساب م یهم جزئ نیا دیدانم شا یلوز، نم

آرزو بود کیمن  یبرا . 

لهر کردن و  یبرا د،یفهم یرا م یلهر و آشت یمن معن موسیآن

بزند فکر  یحرف نکهیکرد، لبل از ا یلضاوت کردن عجله نم

 یمرد عالم البته در معنا نیو عاشك بود... عاشك تر کرد یم

که من لبال  از عشك داشتم یمسخره ا ؾیعشك، نه آن تعر حیصح . 

 ؾینبود، تعر یزبان یاز نظر من عشك لربان صدله رفتن ها حاال

باال و چشم و ابرو هم نبود، آن پرنس خوش لد و  کردن از لد و



 ینگاه دل به دخترک م کیکه با  انیشاه پر یداستان ها یباال

در ذهن  گرید د،یرلص یخواند و با او م یآواز م شیباخت و برا

شود یحساب نم یمن عاشك والع . 

و صورت بدون  دهیبود که رنگ پر یاز نظر من حاال، مرد عاشك

از محبتش کم نکند یزیمعشوله اش، چ ی آشفته یمو شیآرا . 

رابطه، به فکر جسم و روح و  انیبود که در م یعاشك آن مرد 

 .احساساِت همدمش باشد

دانست،  یلصه م د،یفهم یخواند، شعر م یمن کتاب م موسیآن 

آمد، مطالعه را دوست  یمسخره به نظر نم شیبرا زهایچ نیا

 یصله اش سر نمکتاب ها حو یداشت، از حرؾ زدن درباره 

 .رفت

همسرش ممدس بود و  یمن، زن آبستان برا یعشك برا ؾیدر تعر 

 یگاه م هیتک شیگذراند برا یکه م یلحظه به لحظه سخت و دردناک

شد،  یسن و سال سرش نم شناخت یو سالمت نم یماریشد. عشك ب

 !معشوله تا ابد معشوله بود

 نیا یبرا یشاهد مثال والع کی افتنیاجازه مشؽول  یب فکرم

فمط از نظر  دیشا افت،ی با  یام شد و تمر یذهن یدلربا یساخته 

هم  التمیدر تخ ی! خاک بر سر من که حتیوا یاما... ! ا یظاهر

که خودم همسر  یکه خودش زن و فرزند داشت و در حال یبه مرد



کردم،  یدر ذهن تجسمش م یحت ایکردم،  یو مادر بودم، فکر م

مثال کیبه عنوان  یحت ! 

 !مامان! مامان... مامان_

که بر  یآوردم و با حواس رونیرا به زور از داخل کتاب ب سرم

دمیجا مانده بود پرس شانمیافکار پر : 

_ کا؟ین هیچ  

باز کرد و  شینوایب یشده  دهیرا از ته مداِد جو شیدندان ها لفل

 دهیخواب شیکنار دفتر و کتاب ها نیزم یهمانطور که بر شکم رو

چانه اش کرد ریستون بر ز بود، دستش را . 

_ ه؟یکارن چ یمامان معن  

کند که او  لیو تحل هیتا مؽزم با خودش تجز دیطول کش یا لحظه

دیگو یچه م . 

را بعد از نگاه کردن شماره صفحه اش بستم و با تعجب به  کتاب

 د،یاز کجا به ذهنش رس کبارهیسوال  نیا دمیشدم، نفهم رهیخ کاین

شد؟ ی... نه مگر میتنکند من در اوج حواس پر ! 

 چـ... چطور؟_

و پاسخ داد دیکش كیعم ینفس . 



_  داشیپ یاسمش رو مثل اسم مان یبهش لول دادم معن روزیخب د

 شیهمراهش نبود نتونست معن شیکنم اما خانوممون امروز گوش

کنه دایرو پ . 

بابت چه؟! از جا  مایدل دمیو خودم هم نفهم دمیکش یراحت نفس

رها کردم زیم یا روبرخاستم و کتاب ر . 

_ دونم دخترم ... صبر کن ینم ! 

کوچکم در اتاق  یکتاب خانه  یفرهنگ نام ها، به سو یدر پ و

 .خواب رفتم

 رونیکتاب ها ب یبال یسبز رنگ کم لطر را از ال به ال کتاب

خالصه و کوچک  یکه حساب نیبه آن انداختم، با ا یو نگاه دمیکش

 ینم دیبه آن، نا ام میز مراجعه هاکدام ا چیولت در ه چیبود اما ه

 .شدم

با  یحرؾ ک، به دنبال نام کارن گشتم و همزمان لبخند انیم در

او دستپاچه و هول خود را سه بار و با سه عنوان  یولت یاداوری

نشست یکرد، بر لبخند یمختلؾ معرف . 

 یحیاش انداختم. بعد از توض یبه معن یکردم و نگاه شیدایپ

 یمعن یبرا ات،یو ادب خیکارن در تار تیصشخ یمفصل درباره 

کلمه آورده بود کیاش فمط  یلؽو . 

ری: دلکارن ! 



آمد یاش م افهیالحك هم به ل و . 
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شکل و ظاهر او ساخته بودند! لد و لواره اش  ینامش را برا والعا

 یان م" نشاتوری"گالد کیها از  لمیبود که در ف یزیبه چ هیشب

دانم،  یتفاوت که چهره اش آرام بود و چشمانش... نم نیدادند، با ا

جرأت نداشتم به چشمانش نگاه کنم و خودم هم  یبه طرز احممانه ا

دانستم چرا ینم . 

کتاب فرهنگ  م،یایب رونیافکار مؽشوش ب نیتکان دادم تا از ا سر

گذاشتم و به هال برگشتم شینام ها را بستم، سر جا . 

به  یلبخند د،یکش یپرسشگر انتطارم را م ینوز با چشمانه کاین

زدم شیرو . 

_ و شجاع ریدل یعنیکارن  ! 

کش آمد یدر سکوت فکر کرد و بعد لبش به لبخند یا لحظه . 

_  یبهش بگم طفلک تونمیم گهیراحت شد حاال د المی! خشیآخ

هیاسمش چ یمعن دونستینم . 

ثِل کارن مشفك، م یمرِد تنومند ی" برا ی"طفلک یتصور واژه  با

بود که  دهیاز معلمشان شن کایکه ن یزدم. از روز زیر یخنده ا



در  دید یرا م یاز خودش مهم تر است" هر کس یهر اسم ی"معن

 یو جوان فرل ریرفت، حاال کوچک و بزرگ،پ ینامش م یمعن یپ

بودند که تا لبل از ماللات  ییها یطفلک کاینداشت، همه از نظر ن

امر مهم، مهجور مانده بودند نیا دنیو فهمبا او از دانستن  . 

_ گم ... مامان یم ... 

پاسخ دادم یمینشستم بانفس عم یکه م همانطور : 

_ زم؟یجانم عز  

ستاره باران شده  ایکه از رو ییرا بؽل کرد و با چشم ها شیزانو

 :بود گفت

_ برام داداش  یولت شهیها! دوستش دارم، م هیکارن اسم لشنگ

کارن؟ میو بذاراسمش ر ایدن یآورد  

دیو بزاق دهانم به گلو پر دیباال پر میابروها . 

_ داداش کجا بود؟ کا؟ین یگیم یچ  

صاؾ نشست ال،یو همان طور ؼرق در خ دیخند . 

_ داداش داشته باشم؟ ماماِن گلسا، داره براش  هیشه  یخب مگه نم

 یخوشگل براش م یرن لباسا یهر روز م اره،یم ایداداش دن هی

خوام یم داداش مخرن... خب من . 



 یجا یِ به بزرگ یزیام آتش گرفت، چ نهیس یدروِن لفسه  یزیچ

طفل  یکایام. ن یزندگ یوسط معرکه  ،یخوشبخت یمعنا یِ خال

 طیشرا نیدانست که دوباره بچه دار شدن در ا یمعصوم چه م

 یحمالت عالم است؟ او تنها بود، همدم و هم باز نیبزرگ تر

شد که من باز هم حمالت کنم ینم لیها دل نینداشت اما ا . 

داد  حیتوض شیرا برا طیکه بشود شرا یهنوز به آن سن کاین اما

رفتم و کنارش  شیبود، از جا برخاستم . سالنه سالنه پ دهینرس

 .نشستم

صاؾ و نرمش بردم یموها انیرا م دستم . 

_  گهید یبچه  گهیدلم، خدا به من و بابا فمط تو رو داده، د زیعز

که همه شون  یمدرسه دار یدوست تو یبه جاش کل ده، ینم یا

شن یخواهرت م . 

گفت یو با بد خلم دیدر هم کش اخم : 

_ خوام،  یخوام، اصال خواهر نم ینم ینه من خواهر اون مدل

خوام یداداش م . 

به صورت در هم رفته اش زدم یلبخند . 

_ ده یبه ما بچه نم گهیخب گفتم که،خدا د . 

دیباشد، چشمانش درخش هدیبه ذهنش رس یکه فکر ییگو . 



_ میاز پرورشگاه بچه بخر میخب بر . 

بود؟  دهیاز کجا شن گریرا د زهایچ نیزد، ا رونیاز حدله ب شمم

 یمن راه حل م یبرا یو کارتون لمیدانست باز از کدام ف یخدا م

دیتراش . 

_ فروشنیجا بچه نم چیه زمیعز ! 

در اخبار  شیچند روز پ نیخودم مطمئن نبودم، هم یگفته  نیا از

شده اند،  ریو فروش بچه در تهران دستگ دیباند خر کیخواندم که 

ها را بداند زیچ نیا کایاما الزم نبود ن . 

لانع کردنش ادامه دادم یادامه و برا در : 

_  یکه خودشون بچه دارن، بچه  ییپرورشگاه به مامان بابا ها

دن ینم یا گهید . 

لانون لؽو  نیا ر،یت اخدانستم که در مد یگفتم، م یدروغ م داشتم

 کی یتوانستند سرپرست یکه بچه داشتند هم م یشده است و زوج

بداند کایرا هم الزم نبود ن نیکودک را لبول کنند، اما ا . 

 یاما اشکال زانیشد و لب و دهانش آو دینگاهش نا ام گرچه

 مانیرا هم به چاه زندگ گرید یبچه  کیتوانستم  ینداشت، نم

که  نیهم، لبل از ا چارهیب یکایآوردِن ن ایه دنب نیهم اندازم،یب

که احممانه  یتیبود، جنا تیاز همسرم داشته باشم، جنا یشناخت

 .مرتکبش شدم



دمیدخترکم را بوس یشانیپ . 

_ از هزار تا خواهر و برادر بهتره دخترم،  یدوست خوب گاه هی

 دایخوب پ یلیدوست خ هی یبرادر ندار ایکن حاال که خواهر  یسع

؟یکن  

دیو نامظمئن پرس ارام : 

_ ؟یمثل مان  

کردم و لبخند زدم یفکر . 

_ یآره... مثل مان ! 

دخترکم سلب  نیریباعث شد توجهم از نگاه ش لمیزنگ موبا یصدا

 یکه رو فمیبر سرش نشاندم . سمت ک یبوسه ا گریشود، بار د

 .مبل انداخته بودم رفتم

نام  دنیبا ددر دست چرخاندم و  دم،یکش رونیب ؾیرا از ک لیموبا

وصل  یدکمه  یبزرگ بر لبم نشست، با خوشحال یلبخند ا،یآر

لدم شدم شیسالم کردن به او پ یتماس را زدم و برا . 

_ یسالم دورت بگردم داداش . 

گرفته بود شیصدا . 

_ یمردم از نگران ؟یؼزل... چرا زنگ زدم جواب نداد . 



دم؟یزنگ زده بود که نشن یک ! 

_ زنگ  میده لربونت برم گوشخدا نکنه، حتما خط رو خط ش

 .نخورده

 یاز ته چاه در م شیاش کمرنگ شد اما هنوز هم صدا ینگران

 .آمد
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 ؼزل حالت خوبه؟_

چنگ زدم یرا دو دست ینگرانم کرد، گوش شیصدا لرزش . 

_ ا؟یشده آر ی... چیستیتو خوب ن ی... ولزمیخوبم عز  

آورد نییرا پا شیصدا . 

_  هی یگفت شما برا نایزنگ زده بود ؼزل، به مامان ا یعمه کت

... مامان نیشام هم دور هم بود هی یگفت حت ران،یا نیمدت برگشت

که چرا  هیشاک یاز دستت بدجور اد،یخونش در نم یرو کارد بزن

حرص خورد که فشارش باال  نمدری... ایاول اون رو خبر نکرد

 میر یاما گفت فردا م میدررفت، به زور لرص و دارو آرومش ک

ی... گفتم با خبر باشادیاگه سنگ از آسمون ب یتهران، حت . 

دیرا به چنگ کش نهیس یو لفسه  دیللبم دو یسو دستم . 
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 االن... االن حالش خوبه؟_

فوت کرد رونیبه ب یو طوالن كیرا عم نفس . 

_ رو گرفته، بار و  مشیصمو ناراحت، ت هیخوبه، فمط عصبان

تهران میایبسته، به هر حال فردا م لشمیبند . 

کردم؟ یچه م گریرا د یکی نیا یمبل ولو شدم، وا یرو ! 

 داریدانستم د یرفت اما نم یمادر و پدرم ضعؾ م دنید یبرا دلم

در همان  دمیترس یتواند داشته باشد، م یم یبا آن ها چه عوالب

چشمانم  انِ یام را در م یزندگ ازیپتا  رینگاه اول، مادرم از س

ؼرق شدن در آؼوش پدر کار به دسِت صبر و  دمیترس یبخواند، م

بکنم تا من را همراه خودش  تماسشتحملم بدهد و باعث بشود ال

دمیترس یم یلی... خدمیترس یببرد، م . 

_ نه؟ ،یبه مامان و بابا نگفت یزی... تو که چگمیم ا،یآر  

ادو زمزمه وار پاسخ د آرام . 

_ زنگ زد و خبر داد  یعمه کت یولت یراحت باشه،حت التینه خ

خبرم یکردم که مثال ب یهم نمش باز یکل . 



 چیاگر مامان و بابا هم از ه یمن راحت بشو نبود، حت الیخ اما

شدند امکان داشت خودم از استرس سکته کنم یخبر دار نم زیچ . 

_ هوا ای نییایم نیحاال فردا با ماش ... 

آن که  یدر لفل، صده در حنجره ام خفه شد، ب دیکل دنیچرخ یصدا

 ؾیرا داخل ک یبه صحبتم ادامه بدهم به تماس خاتمه دادم و گوش

رساندم و کتابش را در  کایانداختم و با دو سه گام بلند خود را به ن

کنم و  یکمک م فشیدست گرفتم که انگار دارم به او در انجام تکال

گذاشتم و ببه  ینیب یرو هیچند ثان یبراام را  رههمزمان انگشت اشا

نزند یدخترکم هشدار دادم حرف . 

 یباز شد و دارالدم به داخل گذاشت، از حال چهره اش نم در

من با  یآمد متوجه مکالمه  یحدس بزنم، به نظر نم یزیتوانستم چ

 .تلفن شده باشد

برخاستم تا آرامش امشب را حفظ کنم شیپا شیپ . 

_ یسالم خسته نباش . 

"بابا"  کیجمله را با چسباندن  نیاز من ، هم یرویهم به پ کاین و

او داد لیتحو شیبه انتها . 

 یدر مؽازه  دن،یکرد که خسته باشد، ول چرخ ینم یاو کار البته

 کی نینداشت! اما ا یو آن نشستن و تخمه شکستن که خستگ نیا



کوچکمان  یجمع خانواده  یتوانست به آرامش لؽزنده  یجمله م

کند کمک . 

کنار در انداخت نیزم یرا از تن کند و رو کاپشنش . 

_ بره ؟ رونیاز تنم ب یکه خستگ دن یخانواده تو اجازه م نیمگه ا  

 زیجمله ساده چه چ نیدر پس ا دانست یخدا م خت،یفرو ر للبم

ستیمنظورش چ دمیفهم یکشد، نم یانتظارم را م . 

طور؟از آمدن مامان و بابا مطلع شده بود؟ اما چ یعنی ! 

دو لدم به طرفش رفتم یکی : 

_ شده مگه ؟ یچ  

دیو کالفه کش كیعم ینفس . 

_ المصب ما پاک  یشونیپ نیپاشا و تابان از ا یهنوز عرق مهمون

شام یکردند خونشون برا یدعوت م ناینشده حاال فردا عموت ا . 

عمو دعوت  یبه خانه  نکهیا یکرد نه فمط برا خی انیو پا  دست

 یخانوادگ یرفتن ها یل ها بود که به مهمانو من سا میشده بود

آن هم  ییبه خاطر اجبار به دروؼگو شتریعادت نداشتم، بلکه ب

شرکت کنند و  یدادم در آن مهمان یممابل پدر و مادرم که احتمال م

دارا در مورد حضور مامان و  واکنشاز ترسم هم به  یمیالبته ن

 .بابا، اختصاص داشت



 رانیبه ا یمدت کوتاه ید که ما از آلمان برادارا گفته بو یولت البته

را نداشت، همه آنها  ییها یمهمان نینم شد که انتظار چن میبازگشت

فرنگ رفته و با کالس شان را دعوت  یها لیخواستند که فام یم

نشان بدهند یکنند و در ممابل شان خود . 

دمیکش یآه . 

_  یما لطؾ مدارن به  کننیاونا فکر م میبکن میتون یم کاریخوب چ

 شهیچند مدت بگذره درست م نیذارن حاال ا یکنن و احترام م

 .خودت رو ناراحت نکن

 ی" برو بابا " در هوا تکان داد و با بدخلم یرا به نشانه  دستش

 :گفت

_  کاین ایوسط تو  نیا ترسمیم شه یاعصابم داؼون م ،یستیمتوجه ن

 یم نایابا اب شیرو بشه اونولت آبروم پ یو همه چ نیبزن یگند هی

 .ره

را درست  نیفکر ا دیبا میکه بگو خواست یدلم م یلیلحظه خ آن

را به دست معشوله  مانیزندگ هیکه تمام سرما یکرد یم یزمان

صورتش بکوبم  یمسئله را تو نیخواست ا یدلم م ،یداد یخارج

یکرد یپدر مادرت را ولت گول زدن من م یفکر آبرو دیکه با . 



بحث  نیبکشم، ا انیبحث را به م نینتوانستم ا دیشا اینخواستم  اما،

وسط چه  نیا چارهیب یکایتوانست باز هم جنجال به پا کنند، ن یم

داشت؟ یگناه  

انداختم و زمزمه وار گفتم نییپا سر : 

_  یحواسمون جمعه، هرچ کایراحت باشه هم من و هم ن التیخ

ه گذره، فولش فردا ک یمدت سخت م نیا یاسترس داشته باش شتریب

آلمان میزودتر برگرد میکه لصد دار میگ یاونجا م میرفت . 

تکان داد ینگاهم کرد و سر رهیلحظه خ چند . 

_ میش یاز شر همشون راحت م یطور نیا ه،یفکر خوب . 

از  کیهر  ایکه اگر باز هم پاشا، تابان  دیلحظه به ذهنم رس آن

 گرید نندیمن را چند مدت بعد در شهر بب ایافراد خانواده، دارا و 

را هم مطرح نکردم  نیاما ا م،یسرهم کن میخواه یم یچه دروؼ

آن  یدانستم به جز خراب شدن اعصاب دارا و در ادامه  یچون م

ندارد یلمحصو چی،خراب شدن شب ما ه . 
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اش افتاد یگرسنگ ادیتازه  د،یکه سکوت من را د دارا . 

 .شام رو بکش، گشنمه_



ادامه داد کایرو به ن و . 

_ بخواب که فردا صبح مثل  ریبرو بگ یتوام ؼذات رو خورد کاین

مدرسه ت یبرا یامروز خواب نمون . 

دانستم  یمحبت سفت و سخِت پدرانه نبود، م کیحرؾ دارا  نیا

 نیا دیو شا اورمیزنانه ام را به جا ب ی فهیوظ دیکه با یعنی نیا

ولت نتوانسته بودم تمام و  چیمن که ه یمعضل زندگ نیبزرگ تر

میایکمال با آن کنار ب . 

 کیکه سراسرش تحکم و درد بود و من در آن فمط نمش  یا رابطه

من در زمان  یو فکر یجسم ،یروح طیعروسک را داشتم و شرا

نبود رینداشت، اصال لذت بخش و دلپذ یریو شدتش تاث . 

ن خانه، ماند یاز تشنج اعصاب و آرام بال زیگر یفمط برا هربار

شد در من  یکه سال ها م هیسو کی ازین نیدر برابر ا میسر تعظ

اورمیسرخورده و کم رنگ شده بود، فرود ب . 

 یزیدارا چ یفرنگ یکه در مورد معشوله  نیلبل از ا لیاوا آن

مسئله حرؾ  نیکرده بودم با او در مورد ا یبار سع نیبدانم، چند

کنم اما  انیشرم، ب یده خود را هرچند در پس پر یها ازیبزنم و ن

شدم و در ممابِل کالِم حك به  یم مانیخود پش یهربار از کرده 

افتادم یجانِب دارا، به ؼلط کردن م . 



به سکوت و سکوت در آخر به  لیزدن کم کم تبد حرؾ

کار  یلیم یب نی. پس از آن که ا دیرس یلیم یو ب یسرخوردگ

و دارا رخ داد،  من انیم یفراوان یدستم داد و جنگ و جدال ها

میگذاشت: تسل میپا شیراه حل پ کیذهنم فمط  ! 
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*** 

و به داخل لفسه  یؼبار روب دم،یگلدان را هم دستمال کش نیآخر

را  میدور کند و با صورت جمع شده دست ها یبازگرداندم، رو

دارا،  شبِ ید عشكِ  یب یِ انداختم، تمام تنم به پاِس عشك باز نییپا

دستانش را بر کتؾ و کمرم  نیکرد، هنوز هم فشار سنگ یدرد م

مشامم را رها  ی مهیتنش  زیتند و ت یکردم، هنوز بو یحس م

 یدادم و حاال خوره  یبو جان م نیهم یبرا ینکرده بود. زمان

گرفت یجانم را م دنشییمؽزم شده بود و بو . 

_ رفتارش  نیکه ا یگ یچرا بهش نم ،یزن یچرا باهاش حرؾ نم

کنه؟ یم تیتو رو اذ  

و دل  زانیچرخاندنم، سر صبح که که با حاِل نام هیآس یبه سو رو

بلکه  د،یایزدم با او تماس گرفتم تا به مؽازه ب رونیگرفته از خانه ب



که استرس به  ییحال بدم را خوب کند و زخم ها یکم شیها حرؾ

ببخشد امیجانم زده بود را الت . 

به آه هیشب یزیدادم چ رونیبرا آرام  نفسم ! 

_ راحت با دارا حرؾ  یلیشه خ یم یجان؟ فکر کرد هیبگم آس یچ

داره؟ یتیبراش اهم یاگه حرؾ بزنم فکر کرد یزد؟ تازه حت ! 

دیدرهم کش اخم . 

_ که  یزیتموم اون چ یشه، ولت یکه نم یجور نیمن ا زیآخه عز

اگه  یتشه، درد باشه و زجر و تنفر، ح یم بتیرابطه نص هیاز 

... بازم اسمش تجاوزه،  یحالل بودنش بخون یهم برا هیهزار آ

شه که تا آخر عمرت مورد  یاگه متجاوز همسرت باشه! نم یحت

یو دم نزن یریتجاوز لرار بگ ! 

 یبر زبان م هیکه آس یجمالت انیکلمه م نیا یچند باره  تکرار

تا  زیت یریآورد باعث شد معده ام در خود جمع شود و درد مثل ت

دیایحلمم باال ب . 

 یرابطه ا نیگفت، اسم چن یراست م یبود، آر هیحك با آس دیشا

توانست باشد جز تجاوز؟ یم زیچه چ  

دمیبار والعا آه کش نیا . 

_ کردم بهش بفهمونم که در  یسع یلیخ لیتونم بکنم؟ اوا یم کاریچ

کنه، گرچه  یم تمیاذ ییزایدادم که چه چ حیبراش توض یعذابم، حت



نداشتم اما  یحرؾ زدن درست و حساب یولع ها هنوز رواون م

حال به  نیبه روزم اومده بود که دهن باز کردم، بازم با ا یچ نیبب

دعوامون  میزد یمورد حرؾ م نیگوشش نرفت،اصال هربار در ا

 یم ومدمیشد ها، فمط به خودم که م یچ دمیفهم یشد، اصال نم یم

راه انداخته،  دادیداد و بکلمه حرؾ من کوه ساخته و  هیاز  دمید

 یمسئله، هر بحث نیشدم، اصال نه فمط سِر ا یآخرشم من ممصر م

اومده آخرش کاسه و کوزه سر من شکسته  شیپ مونیزندگ یتو

اگه دست دارا باشه،  ام،یشده، انگار من ممصر تموم مشکالت دن

رو هم گردن  مایمردم آفر یو گرسنگ یگرم شدن هوا و خوشکسال

هنداز یمن م . 

نشست هیتلخ بر لب آس یا خنده . 

_ و کم داره ادیخصلِت اکثر مردهاس، فمط ز نیالبته ا . 

رها کردم یصندل یخودم را رو بایدخل، تمر زِ یم پشتِ  . 

_ اوله یرتبه  نهیزم نیشانس من دارا تو ا . 

به طرفم خم زد و آرنج بر زانو گذاشت یکم : 

_ ن؟ینداشت یمدته کتک کار نیا یتو  

" یکتک کار "! 

در فرهنگ  ییبود که تا لبل از ازدواج اصال جا یاز آن کلمات نیا

که گاه  یو اکشن زیانگ جانیه یها لمیلؽات من نداشت، مگر داخل ف



 یاز زندگ یاما حاال بخش ملموس م،یدید یم ونیگاه از تلوز یو ب

ام یزندگان یواژه  نیملموس تر دیمن شده بود... شا ! 

 یتاب م انیشاه پر یداستان ها انیهنوز ذهنم م یتر ها، ولت شیپ

 یمشترک تمام م یکار زندگ ،یلیس کیکردم با  یخورد، فکر م

آن رابطه را  یفاتحه  دیبا گریشود و د یم دهیشود، حرمت ها در

 یلیزنان بعد از س یهفته ا کیدانستم لهر و ناز  یخواند، من نم

ستخوردن، فمط مخصوص داستان ها !  

کنند در  یزن بلند م کی یدست روکه  ییکردم مردها یم فکر

بارد، چشمانشان دو کاسه  یم شانیها افهیهم خشم از ل یحالت عاد

هاست و دست  لمیف ثیخب یها تیشخص هیشب شانیخون و صدا ی

بزرگ و خشن دارند یها ! 

 یپالکارد رو کی ییآدم ها نیکردم چن یکالم، گمان م کیدر  

 یآدم عوض کین مردم! م یسرشان دارند که نوشته است "آها

زنم یهستم، من زنم را کتک م !" 

توانند بد  یهم م یعاد یکه آدم ها دمید یدر خواب هم نم یحت من

توانند کتک بزنند یرحم شوند ... م یتوانند ب یباشند، م ! 

هنوز  هیآس چارهیخود مچاله شده و تن دردمندم را بؽل کردم، ب در

کتک  یکلمه  بِ یترک منتظر جواب نشسته بود و من داشتم با خودم،

کردم یم یرا هج یکار . 



_  یکه با چاشن میحساب کن یعیطب ندیفرا هیرو  شبیخب... اگه د

 ریبه خ یتا حدود ریاخ یهفته  کی نیخشونت مزه دار شده، نه ا

 .گذشته

زمزمه وار تکرار کرد ،یبا زهر خند هیآس : 

_ خشونت یبا چاشن یعیطب ندیفرا ! 

گفتتکان داد و در ادامه  یسر و : 

_ یا نانهیخوشب ریعجب تفس ! 

دیخاراند، پرس یکوتاه همانطور که چانه اش را م یبا مکث و : 

_ ؟یریگ یچرا طالق نم ما  یدل یگفت  

بر لبم نشاند،  یلبخند دنشیگرچه تلخ بود اما طرز پرس سوألش

پشتوانه ماندم گله  یو ب کایدهان باز کردم از ترس از دست دادن ن

حرؾ را  ی شهیالم که در مؽازه باز شد و ربن یفیکنم و از بالتکل

 .در دهانم خشکاند

افتاد، با آن  ییو نگاهم به نگاه آشنا دیدر چرخ یما سو یهردو سر

 یو دست در دست پسرک دمید یکه ؼالبا  بر تنش م یکت چرم

 .کوچک و بامزه

افتاده است برخاستم و  نجایکه چطور راهش به ا نیاز ا متعجب

م زدماحترا یبرا یلبخند . 
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_ نیخوش اومد ر،یسالم روزتون بخ . 

من گرد شد دنیاو هم با د چشمان . 

_ شماست؟ یمؽازه  نجایخانوم مهرافروز؟! به به ا !  

را دور زدم و  زیم د،یمن و او چرخ نیگنگ و سردرگم ب هیآس نگاه

 .جلو رفتم

_ جان  یمشفك و مان یآلا ن؟یخوب هست ن،یخوش اومد یلیبله، خ

 خوبن؟

 یبودمش اما کامال م دهیند شتریب یکه چندبار نیزد، با ا یلبخند

مودبانه و  یادیز مشیشف كِ یرف نیمشفك، ا یدانستم بر عکس آلا

 یحاال هم داشت جان م نیهم ست،یرفتار کردن در خونش ن یرسم

 .کند که مولر به نظر برسد

بود گذاشتکه همراهش  یپسرک کوچک یبر شانه  دست . 

_  یکوزه  هیدنبال  ده،یخر ومیآکوار دایپسر ما جد نیراستش ا

و از  نجایکه راهمون افتاد به ا نهیگرده، ا یداخلش م یکوچولو برا

میدیشانس خوب شما رو د . 



اش را لبال  یآمد نام خانوادگ ینم ادمیکه  اریسام یآلا نیا پس

اوضاع و احوالش خودش پدر بود، اصال به  ینه، برا ایبودم  دهیشن

آمد ینم ! 

دراز  شیتکان دادم، ممابل پسرک خم شدم و دستم را به سو یسر

 :کردم

_ ه؟یسالم آلا کوچولو، اسمت چ  

زدم، شرم  یجواب دادن پشت پدرش پنهان شد، لبخند یجا به

داشت یکودکانه اش حس خوب . 

او  یبه جا ختیریپسرک را به هم م یهمانطور که موها اریسام

 .پاسخ داد

_ هیعل ریاسمش ام ! 

پسرک  یبه او انداختم و باز رو به سو زیتشکر آم ینگاه

 .چرخاندم

_  ومیآکوار هیمن  یبابا یدون یم ؟یدیخر ومیآکوار یعل ریام

یهوا ماه نیبزرگ داشت با ا یفروش ! 

شد از هم باز کردم یدستانم را تا آنجا که م و . 

در، پر خونبزرگ باز شد و دلم با ذکر ناِم پ یبه خنده ا لبم ! 
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با دستان خودم پدرم را از خود گرفته بودم، نه فمط او، کل  من

 یبودم، م نیزم یآدم رو نیمن ترسو تر یخانواده ام را، آر

که  میو بگو ستمیکه چشم در چشم مادر و پدرم با نیاز ا دمیترس

سخت بود اما مِن  یادیترس ز نیاشتباه کردم، گرچه تاواِن تحمِل ا

که با  یرا تحمل کنم اما ممابل مادر رزج نیدادم ا یم حیبزدل ترج

ام  یسر شرمندگ دم،یترس یتمام وجود هم دوستش داشتم هم از او م

اندازمین نییرا پا . 

 رونیآزار دهنده ام ب االتِ یرا همراه با فکر و خ كیعم ینفس

 .فرستادم، االن ولت عزا گرفتن نبود

.  ینام ماه دنیپسرک دادم، انگار شن لیدوباره تحو یلبخند

اش  یاو را آب کرده بود چون از سگر دفاع خیاز زبانم،  ومیاکوار

کرد ینگاهم م رهیآمده بود و داشت خ رونیب . 

را  یکیرا گرفتم و بردم چند کوزه نشانش دادم تا باالخره  دستش

دیپسند . 

و کوزه را به  دیدو م،یگشت یبرم اریکوزه به دست سمت سام یولت

نشست اریسام یبر لب ها یپدرش نشان داد. لبخند بزرگ . 

_ رو  یعل ریشما انگار اوضاعتون با بچه ها خوبه، من هرولت ام

شهیم دیپسند کنه، نصؾ موهام سف یزیچ هی برمیم . 



انداختم و آرام زمزمه کرد نییجوابش سر پا در . 

_ کرد دایو پخواست ر یکه م یزیخب حاال خدا رو شکر اون چ . 

برد بیتکان داد و دست به ج یسر . 

شد اما ادب  یحساب م اجاتمیاحت نیاز مهم تر یکیکه پول  نیا با

نکنم،  افتیکوچک در یدر لبال آن کوزه  یکرد که وجه یحکم م

 یحرؾ ها بود، در آخر هم پول نیسمج تر از ا اریگر چه سام

" دی"صبر کن توجه یگذاشت و ب زیم یاز پوِل کوزه را رو شتریب

کرد و رفت یمن، خداحافظ یگفتن ها . 

اضافه  دیبه آن انداختم، پنج شنبه با یرا در دست گرفتم و نگاه پول

گرداندم یپولش را بر م ی . 

_ ن؟یبود ا یک  

بدهم که باز هم  حیتوض شیچرخاندم تا برا هیسم یبه سو سر

 دیدر صحبتم را ناگفته خفه کرد، با خود فکر کردم شا یصدا

ردیشده و برگشته تا پولش را پس بگ مانیپش اریسام . 

ولت  چیه با  یدارا خشکم زد، او تمر دنیبا د د،یسمت در دو نگاهم

بود امدهیبه مؽازه من ن . 

 ... سالم_

دیچرخ هیمن و آس انیم نگاهش . 



_ یسالم خسته نباش ! 

بود بیعج میطرز صحبت کردنش برا نیخوردم، ا جا . 

دادم زدم و آرام پاسخ یمحو لبخند : 

 !ممنون_

دانستم دل  یشناختم م یخوب م د،یچرخ هیهم نگاه دارا بر آس باز

است یچه کس بهیزن ؼر نیکه بفهمد ا ستیدر دلش ن . 

دراز کردم و خطاب به دارا گفتم هیسمت آس دست .  

_ کایاز دوستان ن یکیخانوم هستند، مادر  هیآس شونیا . 

را  هیاو بداند که آس ندهم، الزم نبود حیتوض شتریب دادم یم حیترج

  .در پارک ماللات کرده ام

گفتم هیبالفاصله رو به آس و . 

_ همسرم هستند شونیجان، ا هیآس . 

کلمه "همسر" مثل فنر از جا برخاست، انگار منتظر  دنیبا شن هیآس

ببر درنده به او حمله کند کیبود که دارا، مثل  . 

 سـ... سالم، حالتون خوبه؟_

 یفرو رفت، همان جلد تشیآن جلِد با شخصسر خم کرد و در  دارا

عاشمش بودم شیکه من سال ها پ . 



_ دنتونیسالم خانوم، خوشولتم از د . 

از لبل دستپاچه شد شتریب هیآس . 

_ نطوریمنم هم یعنی... منم... دیممنونم... لطؾ دار . 

هول زده رو به من گفت و : 

_ ولتت رو  یلیشم... خ یمزاحمت نم گه،یؼزل جون، من برم د

رفتمگ . 

از آن که مهلت حرؾ زدن به من  شیبکنم اما پ یتعارف خواستم

را از  فشیمن و دارا داد، ک لیکوتاه تحو یخداحافظ کیبدهد، 

و رفت دیلاپ یصندل یرو . 

شدو بعد سر به طرؾ  رهیچند لحظه مات و مبهوت به در خ دارا

 .من برگرداند

_ لدر هول بود؟ نیچرا ا اروی نیا  

به نظر برسم الیخ یب کردم خونسرد و یسع . 

_ بپرسه که کالس  نایا کایدونم، اومده بود در مورد معلم ن یچه م

دیانگار خجالت کش دیدخترش رو عوض کنه، حاال تو رو د . 

باال انداخت شانه . 

_ میاومده بودم با هم حرؾ بزن ال،یخ یرو ب نایخب حاال ا . 



 یجور نیو بهت زده نگاهش کردم، "حرؾ زدن" آن هم ا منگ

نبود که معموال دارا بخواهد انجام بدهد یکار . 

_ شده؟ یزیچطور مگه چ  

کرد ژنیاش را پر از اکس هیتکان داد و ر یسر . 

 !من خسته شدم ؼزل_

را، جان نگرفته خفه کردم.  ندیرفت بر لبم بنش یکه م یپوزخند

 !خسته شده بود؟! او؟

 دیبارا من  الوگید نیا متیدر حم د،یلنگ یکار به شدت م یجا کی

گفتم یم . 

_ ما؟یدل یخسته شد یاز چ ! 

ممابلم نشست و دستانش را در هم گره زد یصندل یرو . 

_  یپول یاز ب یاوضاع و احوال از ول معطل نی! از ایاز همه چ

یاز زندگ یکار یاز ب . 

هرچند تا آنجا که شد  رم،یپوزخندم را بگ ینشد جلو گریبار د نیا

به نظر برسد یلبخند عصب کیاز عممش کاستم تا فمط  . 

کلمه  یمعن مایدل طمانیافتاده بود که شرا ادشیاز ده سال تازه  بعد

"ول معطل" است ی . 



بزنم ادامه داد یکه حرف نیاز ا لبل . 

_ عمر عادت کرده بودم شؽلم ثابت و با  هیاعصابم داؼون شده، من 

 ...پشتوانه باشه، پولم به جا بود خونه م به جا بود

میباال آمد که بگو میپشت دندان ها تا : 

" یبه هر چه داشت دیالمروتت گند زد یخودت با آن معشوله  !" 

رسد یدارا به کجا م بیدردل عج نیآخر ا نمیساکت ماندم تا بب اما . 

جمله اش را  ینامعلوم دوخت و ادامه  یرا به نمطه ا نگاهش

 .گرفت
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_  داینتونستم پ یکار درست حساب هیساله  همه نیا ن،یاما حاال رو بب

... پدرم در اومدستیسر جاش ن میتو زندگ یچیکنم، ه ! 

مؽازه و اموزگاه سفال اما تولع دارا باال  نیهمبشه بود، مثل هم کار

دیپر یباال م . 

_ ینیبب دیبا ... 

گذاشت ینیو انگشت اشاره اش را بر ب دیحرفم پر انیم : 

_ گم یدارم م یچ نی! اول خوب گوش کن ببسیه . 



دست گذاشتم ینشستم و دست رو صاؾ . 

 .خب بگو_

آمد یکم به سراغ لبش م یلیکه خ ییزد، از آن لبخند ها یلبخند . 

_ گرفتم که  یعال میتصم هیزدم،  یحرؾ م اریامروز داشتم با هوش

رو کال عوض کنه مونیتونه رندگ یم . 

دمدل زمزمه کردم :"خدا به دادمان برسد!" و بر لب ران در : 

_ ؟یمیچه تصم  

گفت جانیو با ه دیدرخش چشمانش : 

_ خوام برم یم ! 
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رد؟یخواست به سرمان بگ یم ینگاهش کردم، باز چه گل مردد  

_ ؟یبر یخوا یکجا م  

دیعمر طول کش کی یمن اندازه  یکرد که برا یمکث . 

_  هیبوشهر  یره، داره تو یخرش م یلیخ اریهوش یبرادر بزرگه 

مطمئن و  ریبه چند تا مد اجیندازه، احت یشرکت بزرگ راه م

 یتون یکه م ادهیز نمدریگفت حمولش ا یم اریشناس داره، هوش



خودم  گهیخوام برم اونجا د ی. میدوسال کامل خودت رو ببند یکی

 .و شانسم

دمیآهسته و کشدار کش یآه . 

_ آخه ر،ینگ میتصم ییهویدارا  ... 

حرؾ زدن را از من گرفتهم مهلت  باز . 

_ مثل سگ  دیبوده، با یرفتم،حمال یدنبال هر کار نجایؼزل ا نیبب

آخرشم  یافتاده کار بکن لیدست چند نفر آدم از دماغ ف یجلو

اگه برم  ستم،یجور کارا ن نیمن آدم انجام ا ،یاریچندرؼاز در نم

با منه و  تیریکار مد گهیکنم، اونجا د شرفتیتونم پ یبوشهر م

 کایگرفتم تو و ن میگفت، تصم اریخودم... اولش که هوش یدم آلاخو

 نجایکاروبار تو ا ه،یمسخره ا میتصم دمیرو هم با خودم ببرم اما، د

 ییهم مدرسه ش رو دوست داره، پس خودم تنها کایراه افتاده و ن

 برمیرو هم م کایمدت تو و ن هیخوبه بعد از  طیشرا دمیاگه د رمیم

و تابان،  نایا عموتکه  میستیتهران هم ن گهید ینجوریبوشهر، ا

رو چوب بزنن اهمونیمدام زاغ س . 

گفت یتر میتازه کرد و در ادامه با لحن مال ینفس : 

_ نتونستم بکنم،  یکار چیها من پا در هوا بودم، ه سال نیتمام ا نیبب

مشترک  ینتونستم با تو و زندگ یرو نتونستم بسازم، حت میزندگ

کنم، اگه  دایخوام برم تا خودم رو پ یم هیکاف گهیاما د ام،یکنار ب



 یکار هی مونمیزندگ یتونم برا یبا خودم روشن بشه م فمیتکل

 ...بکنم

و  دمید یکه در کالمش بود را در عمك چشمانش نم یسماجت آن

 دایپ یدیام یترساند، اما باز هم ته دلم کور سو یهم من را م نیهم

به بن بسِت  مانیبود که زندگ دهیمدار به خودش آمده و فه دیشد، شا

چند ساِل هدر  نیخواست ا یوالعا م دیاست، شا دهیرس یوحشتناک

کند نعمرمان را جبرا یرفته  . 

بندم اما  یدل م یواه یدیدانستم که دارم به ام یهم خوب م خودم

هم که شده به هر  کایبه خاطر ن مان،ینجات زندگ یحاضر بودم برا

بزنم چنگ یا دهیپوس سمانِ یر . 

به  یدستش گذاشتم، حس خوب یبردم و آرام دست رو شیپ دست

انداخت، با  یکتک خوردن م ادیکار نداشتم، دستانش من را به  نیا

لمس ادامه بدهم نیکردم تا به ا یاصرار خود را راض . 

_  نیبهتر نیکه ا یکن یو فکر م یدیجوانب رو سنج یاگه همه 

ندارم یراهه، من حرف . 

خواستم چه  یداشتم م یکردم که مثال اگر حرف با خودم فکر و

بکنم؟ یؼلط  

دمیصحبتم پرس یبزنم، در ادامه  یاز آن که به خود پوزخند شیپ : 

_ ؟یبر یخوا یم یحاال ک  



و آرام پاسخ داد دیبر لب کش زبان : 

 !امشب_

شد گفته باشد: امشب یاست، مگر م دهیکردم گوشم اشتباه شن حس ! 

_ ؟یچ ! 

تکرار کرد دوباره . 

 !امشب ساعت ده_

همه عجله دارا را  نیتوانستم ا یولت نم چیزد، ه خی میو پا دست

گرفت، درک کنم. درد آنجا بود که  یکه م یمیانجام هر تصم یبرا

داد یاما باز انجامش م خورد یهم به خاطر عجله ضربه م شهیهم . 

_ کم  هی یخوا ی... نم یخوا یممدمه؟ نم یامشب چرا انمدر ب

هو؟ی ینجوریآخه ... هم ؟یفکر کن شتریب  

در هم رفت اخمش . 

_ منم باهاش  ه،یامشب راه اریفکر کردم، هوش یکاف یبه اندازه 

چمدون جمع کردنه هیفمط  گهیندارم د یرم، کار یم . 

خشک شده بود، آن لدر خشک که انتظار داشتم هر لحظه به  دهانم

 .زبانم ترک بخورد



ه با هم بر سرم هم کبارهیکوچک و بزرگ  یو فکر ها دؼدؼه

کردم؟ یامشب را چه م یبه کنار مهمان زیاصال همه چ خت،یر  

_ بدم؟ بگم خودت  یرو چ نایجواب عمو ا ؟یامشب چ یمهمون

نجا؟یا یرو تنها گذاشت کایآلمان و من و ن یبرگشت ییتنها  

و دهان جمع کرد و شانه باال داد لبب . 

_ از  یکیو دونم بگ یچه م گه،یسر هم کن د یزیچ هیدونم  ینم

جلسه  هیدعوتش کرده به  گهیشهر د هی یتو شیتجار یها کیشر

دونم اصال نرو یچه م ای ،یزیچ نیهمچ هی ای !  

تر کرد.  شانیافکارم را هم پر چیدارا چاره که نشد ه یحرفها

که دست و پا شکسته و  یبود و جمالت كیعم یجوابم به او آه

شد یم انیمستؤصل ب . 

_ کنم یم شیکار هیخوب باشه خودم  یلیخ . 

زانو زد و از جا برخاست یرا رو دستانش . 

_ از  کاین یخوب پس من برم خونه چمدونم رو جمع کنم، ولت

نمتیب یم یمدرسه برگشت و مؽازه را بست . 

 انیمؽزم م دم،یدلم آشوب به پا بود اما، بر لبم مهر سکوت کوب در

رامش آ کیتوانست  یلرار گرفته بود، رفتن دارا م یبد یدوراه

به  یهم حس خوب یاز طرف اورد،یب کایمن و ن یبزرگ را به زندگ

تنها ماندن نداشتم نیا . 



باشه  کیرا دست سرنوشت سپردم و فمط در جواب دارا  خودم

دادم لیتحو . 

*** 

از آن که در را کامل باز کنم و وارد خانه عمو بشوم، در  لبل

بخش داشتجان  یآشنا و گرما اریبس ییفرو رفتم که بو یآؼوش . 

_ دلم دختر خوشگلم زیلربون لد و باالت بشم دخترم، عز یاله . 

 یبسته بود آرام باال آمد و بر شانه  خیاول  یکه در لحظه  دستانم

هفتاد من را در  نیلفل شد، لباسش را در چنگ فشردم، بؽض سنگ

خفه کردم میگلو . 
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که استبدادش را هم عاشمانه  یر مهربانمادرم بود، ماد نیا یوا

 .دوست داشتم

با او در  یزده مجاز خی یایاز پس دن ریاخ یسال ها نیا تمام

آؼوش  نیا یولت جا چیه توانست یکه نم یارتباط بودم، ارتباط

 یهراسان از آن م شهیکه من هم ی. ارتباطردیامن و راحت را بگ

ردیامن من را بگتا مبادا دست دارا رو شود و شرش د ختمیگر . 



مادر جدا شد، دستان پدر  یو صورتم که از باد بوسه ها سر

دیچیحصار بر تنم پ . 

و نشناخته اش را  دهیبود تا آؼوش مادر بزرگ ند کاینوبت ن حاال

مادرم  یو برا دیدخترکم پر از ترد یکه برا یتجربه کنند. آؼوش

بود یپر از دلتنگ . 

ر پدر گرم شده بود و گوشم دستان نوازشگ انیکه سرم م همانطور

از پشت سرمان،  ایآر یتاب او بود، صدا یدل ب یپر از زمزمه ها

خود جلب کرد یتوجه همه را به سو . 

 پس دارا کجاست؟_

ماندم، هنوز هم فکر من  ایبه آر رهیخ ییپاسخگو یمن مات برا و

جواب لانع کننده جمع  کیکردن  دایپ ینتوانسته بود خودش را برا

دو جور کن . 

گفتم ؟ دارا کجا بود؟ یچه م دیبا  
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گفتم ایزور خودم را جمع و جور کردم و در پاسخ به آر به  . 

_ اومد و مجبور شد خودش رو  شیمولع براش پ یب یسفر کار هی

 .برسون اونجا



رو به مامان و بابا ادامه دادم و : 

_ شده سفرش را  یگرنه هرطورو  نیایدونست شما هم لراره ب ینم

کنم یمعذرت خواه نایاز زن عمو ا یکرد، گفت حساب یکنسل م . 

خبر  یمن بودم اما مامان، ب یمظنون و مردد همچنان رو ایآر نگاه

دیو سرم را بوس دیاز همه جا باز هم من را به آؼوش کش . 

از  یگرم کردم، خبر یسالم و احوالپرس کیعمو و زن عمو هم  با

به  یحیتور تفر کیکه با  دمیعمو فهم زن حید، با توضنبو لدای

 .مسافرت رفته است

 شد یکمتر باعث م تیوالع از نبودنش ناراحت نشدم چون جمع در

داشته باشم یشتریب یاحساس راحت . 

کدام  چیبهتر بود تا آن همه آدم که با ه یجمع کوچک خودمان نیهم

 .شان راحت نبودم

 ینم چیه م،یخانه بزرگشان نشست ییرایدعوت عمو در سالن پذ به

همه ثروت جمع کند که بتوانند  نیفرصت کرد ا یدانستم که عمو ک

بزرگ در دل تهران بخرد یا خانه . 

 یراحت یجا م،یخشک و تراش خورده نشست ،یچوب یمبل ها یرو

 یکه ب یبه جز نگاه کردن به خانواده ا زیچ چینبود اما آن لحظه ه

نداشت یتیاهم میدلتنگشان بودم برا تینها . 



خودش نشانده بود، دستش  یپا یو رو دهیرا در آؼوش کش کاین بابا

او  یصاؾ دختر کم و نگاهت ؼرق در چهره  ینوازشگر موها

 یکس را نم چیشده بود و پدرم جز او ه کاین ایبود. انگار تمام دن

است تر نیریگفتند که نوه از فرزند ش ی. انگار راست مدید ! 

محکم انگشتانم  یدر دستان من نگه داشته  و جور اما دست مامان

خواستم فرار کنم یم ییانگشتانش لفل کرده بود که گو انیرا م . 

کرد انگار که  ینگاهم م رهیزد فمط خ ینم یگفت حرف ینم چیه

بود پر از  یشود. چشمانش پر از دلتنگ رابیاز من س خواست یم

لت در نگاه او و چیکه من ه یزیتلنبار شده در دلش. چ یؼم ها

از صالبت و ؼرور بود،  یمن نماد یبرا شهیبودم، مادر هم دهیند

ختمشنا یدلتنگ را نم یزن شکسته  نیا . 

نگاهم  نطوریا زدلمیعز میخواست در آؼوشش بکشم و بگو یم دلم

خودم ؼم و ؼصه اندوخته دارم نگذار  یبرا ینکن من به اندازه کاف

م را بشکندذره مماومت کی نیچشمانت هم یدلتنگ . 

ما در دهان باز کرد باالخره : 

_ صدات و  دنیچمدر تشنه شن یدون یحرؾ بزن دختر خوشگلم م

 ،یگ ینم یچیکه ه اماتیها و پ لیمیا یماهت بودم؟ تو یرو دنید

اونجا؟ همسرت  یراحت ست؟یؼربت سخت ن یتو یزندگ نمیبگو بب

 خوبه؟



خود  یرو یشگیباز کردم دروغ ببافم، خواستم به عادت هم دهان

برادر کوچک نیسرخ نگه دارم، اما امان از ا یلیرا با س ! 

پاسخ از هم جدا  یکه برا میآمد و کنارم نشست، لب ها شیپ ایآر

باز ماند مهیشده بود، همان طور ن . 

و  دیاو چرخ یدست برادرم شد، سرم سو ریهم اس گرمید دست

گره خورد زینگاهم در نگاهش التماس آم . 

" من  یرا به رو یدانینگو... نگو برادر جان... آنچه م چیه ایآخ آر

اورین ! " 

داشت یگریمن برنامه د یانگار، برا ایآر اما . 

_ بدونه که  ،بگویجواب مامان رو بد یخواست یخوب بگو... م

یدار یال دهیا یو چه زندگ یچمدر اونجا خوشبخت و راحت . 

چشم  ایرمامان دادم و باز هم مستاصل به آ لیخ زده تحو یلبخند

بودم التماسم را از نگاهم بخواند، االن ولت گفتن  دواریدوختم، ام

 مِ یآراِم امروز صبح و تصم یاگر حرؾ ها دیها نبود. شا حرؾ نیا

مان نبود، دهان  یساختن دوباره زندگ یهرچند عجوالنه دارا برا

گشادم تا مادرم هم تمام اشتباهاتم را  یم دلکردم و سفره  یباز م

بفهمدو  ندیبب . 

درست کردن اشتباهاتش  یبرا یحاال که دارا لدم خواستمینم

بحث  گریکنم، د رانیرا با دستان خودم و زیبرداشته بود همه چ



 یبا دارا درست نم یعشك و عالله نبود، خاطرات تلخ من از زندگ

مان و  یجمع و جور شدن زندگ یشدند اما، من حاضر بودم برا

 هیحال و روح دیتا شا هم،د را بدرو به روال افتادن آن جان خو

بهتر شود یکم کاین . 

بود تا مادر به  یکاف ایآر رهیمن و نگاه خ یسکوت طوالن نیهم

شک کند زیهمه چ . 

فشرد شتریرا ب دستم . 

_ اومده دخترم؟ شیپ یمشکل تیزندگ یشده؟ تو یزیچ   

گرفتم و به مادرم دادم اینگاه از آر درمانده، . 

_  شهیدور از شما باعث م یفمط زندگ خوبه، ینه مامان همه چ

 یولت جا چیه نترنتیو ا لیمیا كیدلتنگ بشم، ارتباط از طر یلیخ

دل کندن  دمتونی. االنم که برگشتم و درهیگیکنار هم رو نم یزندگ

شه یسختر م . 

مگر  نیدر چشمان مادرم حلمه زد، چمدر شکننده شده بود، ا اشک

اخم کوچکش حساب  کینبود که  یریهمان زن مستند به سختگ

داد؟ یکار را دست همه م ! 

_ شد؟ با  یچ نیؼربت موند یهمه تو نیخوب لربونت برم، ا

هم  نجایبه خدا ا م،یکن یزندگ نجایهم نیشوهرت حرؾ بزن برگرد



کرد مخصوصا  با  شرفتیپ شهیم ادیز یلیکرد خ شرفتیپ شهیم

که شوهرت داره یپشتکار . 

 یگاه مادر دور ماند. ماز ن ایصدا و کم رنگ آر یخند ب پوز

 رتیؼ نیتا دست دارا را رو کند، ا ستیدانستم دل در دلش ن

نوجوان برادرانه اش را هر چند ممکن بود کار به دستم بدهد اما 

 .عاشمانه دوست داشتم
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گرید ی مهیچهارم )) آن ن فصل  )) 

 :کارن

که  نیز را از آن جدا کردم، با ارا در دست چرخاندم و لن نمیدورب

نشان بدهم اما  نیکردم خود را مشؽول ور رفتن با دورب یم یسع

آن دو بود شیتمام هوش و حواسش پ . 

تمرکز  یگریو من بتوانم بر موضوع د دیایشد او ب یمگر م اصال

کرد و چاره  یذهنم را به خود جلب م یلو یآهن ربا کیکنم؟ مثل 

 ینم یمن بال یبرا فش،یل، به وجود لطجز توجه تمام ا کما یا

 .گذاشت

 یسرحال به نظر م یکننده ا رهیامروز که به طرز خ مخصوصا

به وجد آورده بود یرا هم حساب یو مان دیرس . 



انداخته  نییپا شهیاز آنکه کارش را آؼاز کند با همان سِر هم لبل

پخش  یمیموس لشیموبا لهیاش، اجازه گرفت که هنگام کار به وس

استمبال کردم و حاال با لذت داشتم به آن  شنهادشید، من هم از پکن

و ؼزل، گوش  یمان یخنده ها یصدا ی نهیپس زم یسنت یمیموس

دادم یم . 

که پشت  ینشست، هر آهنگ یبه دلم م بیاش عج یمیموس ی مهیسل

گرفتم یآرامش م شتریمن ب شدیپخش م یبند آهنگ لبل . 

مؽازه دوختم،  یِ دوست داشتن یهاگرفتم و به آن انت نیاز دورب چشم

دادند یگل ورز م تیداشتند با جد یدو نفر . 

دخترک سفالگر محدود کرد، روپوش  یکادر را فمط رو چشمانم،

 یسرمه ا یبا بته جمه ها یشال آب کیکارش را به تن داشت  دیسف

که صرؾ کارش  یو لدرت یبه سر انداخته بود، با وجود تمام انرژ

نهفته بود که  بیظرافت عج کیتک حرکاتش  کرد اما در تک یم

کرد یم یاو را خواستن . 

داد آمدم نگاه  یکه وجود او به من م یاز حس خوب یلبخند ناش با

دادم  یکه به ظاهر داشتم انجام م یو چشم سمت کار رمیاز او بگ

از  یحجم د،یسمت او کش گریبچرخانم که حرفش توجهم را بار د

شته بوددستانش نگه دا انیگل را م .. 

_ گل رس درست کرده؟ نیخدا آدما رو از هم یدون یم یمان  



هم همانمدر گل برداشت و پاسخ داد یمان : 

 .آره معلممون گفته_

تکان داد یسر ؼزل : 

_ نیآدمه و اون چرخ هم زم هیگل  نیخب فکر کن ا ! 

انگشتان  انیکه م یچرخ و آن گل نینگاهش را ب اقیبا اشت یمان

دبود گردان ریؼزل اس . 

مهربان ادامه داد سفالگر . 

_ یطور نی... اسهیمحکم وا نیزم یرو شیزندگ یتو دیآدم با ! 

به  رهیخ ح،یو در توض دیچرخ کوب یگل را با تمام لدرتش رو و

ادامه داد ،ینگاه مات و پرسشگر مان . 

_  یتو ،یو بعدشم با دستات محکمش نکن یاگه گل رو محکم نکوب

ور او  نیشه ا یشه و پرت م یکنده م اره،یچرخ کم م دنیچرخ

و جمعش کن ایور... اون ولت ب . 

انداخت زیم یگل را از چرخ جدا کرد و رو ؼزل . 

_ یهست یچمدر لو نمیبب ،یخب نوبت توئه مان . 



صحفه کوفت و با  یمشتالانه سمت چرخ رفت گلش را رو یمان

روشن دستگاه  یؼزل آن را محکم کرد، دخترک دکمه  ییراهنما

انش را دور گل حلمه کردرا زد انگشت . 

و دور از چشم او، دستانم را باال آوردم و انگشتان  اریاخت یب

کادر به هم چسباندم و  کیهر دو دست را مثل  یشست و اشاره 

او را لاب زدم ریتصو . 

شد یم یعکس ناب عجب ! 

بر  یشاِل آسمان ز،یسفالگر با آن چشماِن درشِت اؼراق آم دخترک

و تاب با  چیشت گوش انداخته، در پصاؾ مو پ یسر و طره 

لفسه  ی نهیخواست کوزه بسازد، آن هم در پس زم یکه م یچرخ

کتاب یتو در تو یها . 

چشم نواز بر لبانم نشست،  ریتصو نیاز سر ذوِق کشِؾ ا یلبخند

را  نمیکادر انگشتانم را شکستم، دست سمت لنز بردم، با عجله دورب

صحنه را ثبت  نیال آوردم تا ازده آن را با جانیسر هم کردم  و ه

 یزیهم کمتر، لبل از فشردن دکمه، چ دیشا هیثان کیکنم، اما 

با خود کلنجار رفتم وجدانم لبول  چهزد، هر  بیدرون مؽزم نه

رمیاجازه از او عکس بگ ینکرد ب . 

توانم از  یم دیگفتم؟ که "خانم ببخش یکسب اجازه چه م یبرا اما

 یبود، چه کس یپاسخش منف" خوب مشخصا رم؟یشما عکس بگ

رد؟یپذ یرا م یو مسخره ا کبارهیدرخواست  نیچن  



شد؟ یم یدلم راض نیشدم اما مگر ا یم الیخ یب دیبا ! 

در کمال  دم،ینرس یا جهینت چیبه ه یفکر کردم و ولت گرید یکم

را براشتم، به  نمیدورب ،یفکر یپشتوانه  چیبدون ه ،یشرم یب

تمگردن انداختم و به سمتشان رف . 

گفت که  یگل م دنیو نلنگ دنیراجع به لنگ یزیچ یمان یبرا داشت

سرشان ظاهر شدم یمن مثل اجل معلك رو . 

صاؾ کردم و با مکث زمزمه کرد ییصدا . 

 خانوم... مهر افروز؟_

که دستانش را محکم دور گل لفل کرده بود، سر بلند  همانطور

 یشگیت همبا من چشم در چشم شد و به عاد یا هیثان یکرد، برا

 .نگاه از نگاهم ربود

_ مشفك یآلا دییبفرما ! 

از صدا زدنش  شیپ دیآمد که با ادمیرا گم کردم، تازه  میو پا دست

کردم یبهانه ام را جور م . 

شده بود رهیهم متعجب به من خ یمان . 

. نگاه منتظر آن دو به زور خودم را جمع و جور کردمریز . 



_ که... از شما و  دید یاجازه م نمیخواستم بب ی... من ...م دیببخش

 یادگاریبه عنوان  رم؟یچرخ عکس بگ یپا ینطوریهم یمان

 !کالستون
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زده لبخند زد و رو به ؼزل گفت جانیه یمان . 

_  ی! مرهیگ یلشنگ عکس م نمدریبوده، ا یکارن عکاس یکار اصل

ره؟یشه از من و شما عکس بگ  

تکان داد یرام سرمعذب و آ ؼزل . 

_ نداره ... باشه یاشکال . 

 یکه لولل آبنبات به او داده باشند لند در دلم آب شد، نم یبچه ا مثل

خشک  یاجازه  کیلدر سست شده ام که دلم به  نیا یاز ک دمیفهم

شد یبند م یو خال ! 

 گریآمده را برگشتم و باِر د شیپ یاو تشکر کردم و گام ها از

را کادر کردم بایز ریردم و آن تصورا باال آو نیدورب . 

شتریبا زوم ب گریبار د کی و  ... 

شتریباز هم ب و ... 



 یدندان نما یدخترک همراه خنده  ؾیآخر فمط صورت ظر عکس

شد را لاب گرفت یم یاو که سهم مان . 
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ز ا کیحد نزد نیعکس تا ا کیدانستم که اجازه گرفتن  یم خوب

از  یریبرداشتن تصو یصورت او را ندارم، اجازه من صرفا برا

ام را گرفته بود،  مهیو ؼزل بود، باز هم عذاب وجدان  یکار مان

و  شیآال یب ن،یعکس دلنش نیچن توانستم ینم امدم،یاما کوتاه ن

کنم کپا نمیرا از حافظه دورب ییبایز . 

و  یشو رهیبه آن خ یتوانست یشده بود که م یریآن تصاو از

یبمان رهیسال خ یها سال .  

را بدون دست زدن به عکس ها خاموش کردم و داخل  نیدورب

وجدانم  داشتم یروشن نگه م شتریاگر ب دیگذاشتم، شا زیم یکشو

کرد یؼلبه م . 

_ مشفك؟ یآلا دیببخش  

به خودم به شدت جا  کیدر فاصله نزد شیصدا دنیآن از شن کی

باشد یعیطبکردم که رفتارم  یخوردم، اما سع . 

 رهیبلند کردم و به او که روپوش کارش را درآورده بود، خ سر

 .شدم



_ کارتون تمام شده؟ ن؟یداشت یخانوم مهرافروز امر  

زد یانداخت و لبخند نییپا سر . 

 ...بله با اجازه تون... فمط_

شود یفمط که گفت به کجا ختم م نیا نمینگاهش کردم تا بب مات . 

 رونیرا که به امانت برده بود ب یتابفرو برد، ک فشیدر ک دست

ممابل من گذاشت زیم یو و رو دیکش . 

_ دیکرد یاون رو معرف نکهیکتاب، ممنونم از شما به خاطر ا نمیا . 

بماند  یلبخند بال کیکش آمدن در حد  نیکردم ا یکش آمد، سع لبم

ادب به نظر نرسم یتا ب . 

_ ن؟یکرد داشیخوشحالم که به دردتون خورده...خوب پ  

دیلحظه چهره اش مات شد و سردرگم پرس کی : 

_ رو؟ یچ  

کرد یم یاش دلبر یسادگ نیبا هم بیدخترِک ساده، عج نیا . 

_ دیکه داخل دنبالش بود یزیچ ! 

کرد و سر تکان داد یزیر ی خنده . 

_ کردم دایرو پ خواستمیرو که م یزیاون چ یهمه  با  یآره تمر . 



او را  ی، خداحافظکردم یجا تمام م نیبحث را هم دیبا لاعدتا

ناخودآگاه و شرور در  یاما حس شدم، یو شاهد رفتنش م دمیشن یم

دیطلب یبا او را م شتریوجودم، صحبت ب . 

_ درسته؟ د،یبود مایمفهوم آن یبه گمونم پ  

کرد حیسرعت تصح به . 

_ موسیآن ! 

و احتماال ناخودآگاه گفته  دیکلمه از دهانش پر نیشدم که ا متوجه

را گم  شیدش بر زبانش، هول شد و دست پاش یشد چون با جار

 .کرد

_ موسیو آن مای... هردوش... آنیعنی ! 

زدم که از چشمان خجولش دور ماند شیبه رو یلبخند . 

_ کتاب تونسته کمکتون کنه نیبه هر حال خوشحالم که ا . 

را بست و خود را جمع و جور کرد فشیک . 

_ زه تون برم، با اجا گهیبله ممنون، به لطؾ شما... من ... من د

دیداشته باش یزور خوب . 

نگه داشتنش نداشتم، او از  یبرا یخواست برود اما راه ینم دلم

شدم، از معدود  ینم ریبود که از مصاحبتشان س ییآن آدم ها

دیطلب یکه دلم حضورش را م یکسان . 



 یهم خداحافظ یدادم و منتظر شدم او با مان لشیتحو یخدانگهدار

برود رونیکند  از مؽازه ب . 

گشت!  یم موسشیآن یِ اوراق کتاب پ انیدخترک سفالگر در م پس

تواند باشد، جزو  یم یاو چه مرد موسیدر عجب بودم که آن

شد حدس زد یرا نم شانی مهیبود که سبک . سل یافراد . 

 یخود را در ذهن م یمایمن چه؟ مدت ها بود که آن یمایآن

ام به ؼزل  کبارهیتند و  شیگرا نیا یاصل لیدل دیپروراندم و شا

ذهن من بود،  یِ به زِن مثال یاو حدالل از لحاظ ظاهر ادیشباهت ز

 یرا م مشیگوشه کنار اخالق و تفکر و سال شتریبه عالوه هر چه ب

به آنچه ذهن من  یبیاو شباهت عج کهآوردم  یم مانیا شتریب دمید

زن ساخته و پرداخته، دارد کیاز  . 

و  سوانشیبر گ دیود با شال سفب یمن، در نگاه اول، زن یمایآن

بود  یداد، زن یلرار م ریکه تمام صورتش را تحت تاث یچشمان

زنانه اش، مردانه با  یکه در کمال ظرافت ها ؾیو ظر ؾیلط

خود را  میباشد گل یگریآن که محتاج د یو ب دیجنگ یمشکالت م

دؼدؼه، آرام و آرامش  یبود ساده و ب ی. زندیکش یم رونیاز اب ب

مسلم آرامش بود ی. اصال معنابخش.. ! 

یادیبه ؼزل شباهت داشت! ز یادیکه ز یزیچ ! 
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 :ؼزل

 

 كیعم ی. خوابش حسابدمیاش کش یشمینرم و ابر یبه موها یدست

کردند که طفلکم  یو باز دندیپر نییباال و پا ایشده بود. آنمدر با آر

 کاین هیروح آمد یم دنمانیگهگاه به د ایکه آر یخسته شد.از ولت

 نیبا دارا نداشت اما ا یکه رابطه چندان خوب نیبهتر شده بود، با ا

 کی می. چند ماه از تصمگرفت یپدرش را م ی نهمدت نبودِن بها

 یباخت و بو یهوا داشت جان م یگذشت، سرما یدارا م یباره 

 گرفت، یماس مچهار بار ت ایآمد. لبال  دارا در هفته سه  یم دیع

 شرفتیچمدر توانسته پ نکهیاز کارش و ا دیپرس یم یحال و احوال

 ختیر یم سابمپول به ح یکرد، هر ماه هم ممدار یکند صحبت م

 یکی نیکند، اما در ا یدرآمدش را دارد پس انداز م یبال گفت یو م

کرده  دایبار تنزل پ کیدو هفته  یکیاو به  یها تماس ریدو ماه اخ

شود و  یگفت سرش روز به روز دارد شلوغ تر م یبود. م

 یکه هر ماه م یهم از پول یفرصت تماس گرفتن ندارد، خبر

 خواهد یگفت م یکه تماس گرفته بود م یفرستاد نبود، بار آخر

خانه بخرد کیپس انداز کند تا  شتریب . 



زد و  یآرام حرؾ م یکه پشت تلفن با لحن نینداشتم، هم یتیشکا

بود،  یمن کاف ی، برا کرد ین گذشته ها تالش مجبرا یداشت برا

شد،  یاز کمتر صحبت کردن با پدرش دلتنگ م کایوسط ن نیاما ا

و  خوردیگوش به زنگ است و اگر تلفن زنگ م شهیکه هم دمید یم

شد ین میدارا پشت خط نبود ناراحت و ؼمگ . 

رو به  کاین زیو حالت ؼم انگ یافسردگ نیا ایحاال با وجود آر اما

 یبار سفر م یا . از تو ممنون بودم که به هر بهانهرفت یم یهبودب

برادرم هرچند که کوچکتر از  تیحما آمد، یما م دنیبست و به د

 .من اما، مردانه بود

خوش کرده بودم که باالخره دارا خودش را جمع و جور  نیبه ا دل

بار  نیا دیشا م،یکن یبا هم از اول شروع م یکنند و همگ یم

شد یسهم مان م یخوشبخت . 

 عیسر دیبرخاستم، با کایتخت ن یسر و صدا از لبه  یو ب آرام

برسم،  یام با مان یشدم تا خود را به کالس سفال گر یحاضر م

انداخته  ریکار و بارم را به تاخ یحساب کایمولع ن یخواب ب نیا

 .بود

 یشد، در والع تمام کالس ها یتمام م دیبا شیچند ماه پ یمان کالس

بعد از دوازده  یاما ولت د،یکش یطول نم شتریدوازده جلسه ب من

 دیمشفك گفتم که کالس تمام شده، رنگ از رخش پر یجلسه به آلا

کالس ادامه دهم نیهم به ا گرید یو خواهش کرد تا مدت . 



گفت  یندارد، م یچندان تیسفال اهم یریادگی گریگفت د یم او

 دیام هفته را به اممهم شده و تم یمان یحضور من است که برا

کند یکالس سفال، سر م یبرگزار . 

دو  یکیبود،  یعیطب ریؼ میپسرک به من برا یحجم وابستگ نیا

بودم به نظر  دهیمدت مادرش را د نیکه در تمام طول ا یبرخورد

بود اما  یو خوب یآمد و لاعدتا مادر دوست داشتن یم یزن مهربان

 یاهت داشت که انگار پشب یبه من والعا به کودک یمان یعالله 

من لابل هضم نبود یبرا نیا وگردد  یمادرش م یبرا ینیگزیجا . 

_ ؟یریم یدار ییجا  

و از درگاه  ختهیر یچرخاندم که دو فجان چا ایسمت آر نگاه

آمد یآشپزخانه سمت هال م . 

متعجبش زدم یبه رو یلبخند . 

_ دارم،  یسفاگر یکالس خصوص هیآره لربونت برم پنجشنبه ها 

ساعت بخوابه، من  هیاز  شتریرو داشته باش، نذار ب کاین یهوا تو

گردم یبشه برم کیکه هوا تار نیلبل از ا . 

انداخت ییچا ینیبه س یمستاصل نگاه . 

_ تونم دوتا پشت سر هم  یرو بخورمن نم تییلبل رفتن چا ایخب ب

 .بخورم



 یب میبرا دنینداشتم، سر ولت رس یشده بود، عادت به بدلول رمید

 زیشد خواهش چشماِن برادر عز یداشت اما مگر م تیاهم تیانه

 دردانه را رد کرد؟

دمیرا به هم کوب میدست ها آرام . 

_ ؟یکرد کاریچ نمیداداش پز رو بب ییِ چا نیا اریخب ب  

زنده شد ینگاهش برق شاد در . 

 یکودک یها طنتیمرد کوچک زود بزرگ شده بود، ش نیا بیعج

به لدش اضافه شده بود، آب رفته  که متریاش انگار با هر سانت

چشمانش  یاز آنها در اعماق خفته  یبودند و در آخر تنها ته طعم

یکرد یتالش م یلیخ دیبا دنشانید یمانده بود که برا یبال . 

بر بخار  ینیمبل نشستم و ب یرا از دستش گرفتم، ممابلش رو ییچا

برخاسته از استکان چرخاندم یداؼ . 

_ دیممدمه پرس یزد و بعد ب یبخند کوچکهوم! عطرش که خوبه.ل . 

 دارا زنگ نزد؟_

شود از دهانم  دهیرفت نوش یرا که داشت م ییچا یجرعه  نیاول

باره  کی یبرادرانه اش گاه یها یدانستم نگران یکردم. م ػیدر

کند یفوران م . 

_ ... چطور مگه؟رهیهفته تماس بگ نینه... فکر نکنم ا  



به جلو خم زد یگرفت و کم یرا دو دست فنجانش . 

_ خواد نگران دختر بشه؟ حالش رو بپرسه؟  ینم ،یچیاصال تو ه

بچه  نیدو کلمه با ا شمییباهاش حرؾ بزنه؟ به وهلل من که دا

 نمش،یب یگردم شهرستان و نم یکه برم ییهمکالم شدم، روزا

سرش باباشه ریدارا که خ گهیشم، د یم وونهید ! 
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خواستم  یفنجان گم شد، خودم هم به آنچه که م یداؼ انیسردم م هآ

نداشتم مانیا م،یبگو ایدر پاسخ به آر . 

_ رسه تماس  ینم اده،یشلوغ شده، کار و بارش ز یلیسرش خ

 مونیکنه که وضع زندگ یپول پس انداز م یگفت داره حساب ره،یبگ

هیلیخورده خودش خ یتکون هیکه  نیعوض شه... هم . 

باشم دهیاش کوب ینیشد که انگار با مشت به ب یطور ایآر ی افهیل . 

_ ؟یاریادا در م یاالن دار ای یکن یفکر م یمدل نیا شهیهم  

 یدر پس شوخ ایداد، آر یزهرمار م یاما خنده ام مزه  دمیخند

در  شهیکرد، من هم یاداوریدلخراش را به من  یتیکوچکش والع

کنم، بلکه  یماست مال دارا را یکردم تا کار ها یذهنم تالش م

با او ادامه بدهم یبتوانم به زندگ . 



_ کنم یفکر م یمدل نیا شهیهم بایخب ... تمر . 

نگاهم کرد دانهیتکان داد و نا ام یسر . 

_ خودت  یکه نخوا یؼزل خوبه که آدم خوش باور باشه اما تا ولت

 یاصال نم یعنیشناسم...  یدارا رو نم ادی... من زیرو گول بزن

 ایجبران؟  یکنه برا یاما به نظر خودت والعا داره تالش مشناسم، 

کاسه شه؟ مین ریز یکاسه ا هیکه  نیا  

دستانم پنهان کردم، درمانده و نامطمئن بودم انیرا م صورتم . 

_ کنه... حدالل به خاطر  یداره جبران م دمیدونم... شا ی... نمدیشا

فکر کنم ینطوریدوست دارم ا کاین ! 

را داغ  ییانداخت. فنجان چا ریفت و سر به زگ یباشه ا ؤسی با

بحث از جا برخاستم نیفرار از ا یو برا دمیداغ سر کش . 

_ شد رمید گه،یبرم د . 
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داد یبهشت م یهوا بو د،یبار ینرم و آهسته م باران . 



 کی به جانم انداخته بود را با شانیحاِل آشفته و پر نیکه ا یآتش

رو  ادهیکوتاه در پ یو خنک خاموش کردم و با لدم ها كینفس عم

  .به راه افتادم

 ادهیرا پ یدادم تا کتاب فروش یم جیبود اما ترج رمیکه د نیا با

با خود  یبروم تا هم احوالم رو به راه شود هم از اندک فرصتم برا

 .خلوت کردن لذت ببرم

الم خود به خود خوب افتاد ح یم یولت راهم سمِت کتاب فروش هر

شد یم . 

 یدکور آب نش،یکه داشت، سکوت دلنش یآنجا، آرامش یو هوا حال

پر از حس خوب بود زشیرنگ... همه چ . 

شد  یباعث م یمان اقیدلنواز با وجود پر از اشت طیآن مح بیترک

بزرگ، پر بکشد یسمت مؽازه  میدلم با عجله تر از لدم ها . 

 یمان بِ یو ؼر بیپدِر عج یبود حت آور ادیآنجا اعت زیهمه چ اصال

انسان کامل را از  کی یها اریتمام مع یکه به طرز شگفت آور

 !نظر من داشت

 رونیتوانستم به زور کند و کاوش از وجودش ب یکه م یبیع تنها

پدر متعهد،  کیمرد متاهل و  کیبود که به عنوان  نیبکشم، ا

توانست  یم نیشد، البته ا یلطفش شامل حال من م یاردیز یگاه

 یمرد به طور کل نیا عتیصرفا توهم من باشد، چون در اصل، طب



 ینم ػیکس در چیبه ه نسبتکه محبتش را  دمید یمهربان بود، م

 .کند

که  نیهم وجود داشت، ا گرید ندیاحتمال آزار دهنده و نا خوشا کی

فکر کند  نطوریخواست ا یوجودم دلش م اریدر اعماق نا هش یحس

دارد یا ژهیتوجه و که او به من . 

زن  کیلرزاند، من  یهم تنم را م یحس موذ نیفکر به ا یحت

حس اصال  نیمتاهل بودم و او هم متهد به زن و فرزند خودش! ا

وجود داشت دینبا . 

به شدت  یخوِد کارن مشفك بود، مرد ریتمص زیهمه چ اصال

وجودش از طرز  اتیجزئ زیبه ر زیمهربان، آرام و مودب که ر

اش  مهیکه سل دمیشن یو م دمید یزدنش گرفته تا هر آن چه م لبخند

کرد یم یذهن من برابر موسیکشد، با آن یم . 

مسئله فکر نکنم اما، هر بار  نیکردم به ا یم یها بود که سع ماه

ختیگر یسمت او م یشرمانه با هر تلنگر یذهنم ب . 

 متیمح نیبود باز هم ا هیمن شب گرید ی مهیچمدر هم به آن ن اماهر

که در  یهستم، مرد یگریشد که من همسر مرد د یعوض نم

سال تباه شدن  نیجبران چند یحالت داشت برا نیتر نانهیخوشب

کرد یتالش م یچند ماه مان،یزندگ . 

 !سالم خانوم مهرافروز_



نفسم را بند آورد، آن لدر ؼرق در فکر و  شیلحظه صدا کی

دمیند ابانیخودم سر خبوم که او را با دو متر لد، ممابل  االتمیخ . 

بلند کردم، هنوز هم جرات نگاه کردن به چشمان پر کشش او  سر

 .را نداشتم

_ مشفك یسالم آلا ! 

 ابانیزده است و در خ رونیفکر کردم که چرا از مؽازه ب نیبه ا و

بپرسم جوابم را  یزیآن که من چ یکند، خودش اما، ب یچکار م

 .داد

_ گرانتون شدمخانوم مهرافروز... ن دیکرد رید . 

ادامه داد یانداخت و با لبخند نییسر پا  . 

_ دیایم یک نمیبب سادمیوا ابونیخ یاومدم تو . 

ندارد  یصورت خوش ادیحرفش ز نیبا خودش فکر کرد که ا دیشا

گفت حشیچون بالفاصله در توض . 

_ لرارتون بود یب یلیخ یالبته مان . 

کند که من الل که از گفته اش معذب نشود و البته فکر ن نیا یبرا

راه  یگفتم و همراه او با فاصله، سمت کتاب فروش یشده ام، آهان

 .افتادم



هم لدم شدن  نیاز ا یخواست کنار او راه بروم، حس خوب ینم دلم

حس خوب، متنفر بودم نیگرفتم و از ا یم !  

اما انگار او هم همزمان ما من  افتدیُکند کردم تا او جلو تر ب لدم

 یبار اول نیتر راه برود، اخمم در هم رفت، ا گرفت آرام میتصم

همان  مایداشتم، دل یدر انجام کار یمن سع ینبود که او درست ولت

بود و  دهیاز مؽز من را دزد یمیکرد! اصال انگار ن یکار را م

کرد یک مؽز مشترک استفاده میداشت همراه من از  . 

 ...خانوم مهر افروز_

حس خوب راه رفتن را  ی هیزد، حرؾ زدن لض یحرؾ نم کاش

کرد یبدتر م . 

ادبانه بود؟ یب یلیدادم، خ یکردم و جوابش را نم یسکوت م اگر  

_ مشفك؟ یبله... آلا  

دیکوتاه پرس یمکث با . 

_ هم کالستون برلراره؟ دیع امیا ی... تویتو  

سر چرخاندم  یکند، اما ولت یم یفکر کردم دارد شوخ دم،یخند زیر

والعا انتظار  یعنی د،یده بر لبم ماسخن دم،یاش را د یو صورت جد

م؟یکالس ادامه بده یعاد یهم به برنامه  دیع امیداشت در ا  



_  لیرو تعط دیع یدو هفته  دیخب... راستش نه، اگه اجازه بد

میباش . 

معذب گفت یتکان داد و با خنده ا سر . 

_ ما هم دست شماست... البته من راستش داشتم  یاجازه  د،یینفرما

 شتریرو ب التیتعط امیم که از شما خواهش کنم اکرد یفکر م

نجایا دیاریب ؾیتشر . 
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 نیمطمئن بودم ا ییشدم، از سو یدستپاچه م شتریگفت ب یچه م هر

که  نیفکر ا یو از طرف دیگو یحرؾ ها را به خاطر پسرش م

خورد یصحبت ها از طرؾ خودش باشد مؽزم را م . 

_  ادی یکه بلد بودم رو به مان ییزایب راستش من تموم چمن خو

رو بهش آموزش  زهایولته که فمط دارم خرده چ یلیدادم، االن خ

فمط چون  ره،یبگ ادینمونده که اون  یبال یزیدم، در والع چ یم

یکنه ... به خاطر مان یم دایکالس داره ادامه پ نیا دیشما فرمود ! 

کنم  یادآوریردم تا به خودم و او ک دیجمله آخرم تاک یعمدا  رو و

است نیلچرنشیکالس فمط به خاطر پسرک کوچک و نیکه ا . 

تکان داد و آرام گفت دنیبه نشان فهم یسر . 



_  یبرا دیاز اون چه که با شتریدونم... متوجهم که شما ب یمن م

... در والع منستین یفمط مان هی... اما لضدیذار یولت م یمان ... 

 !کارن_

آشنا لطع شد، و خدا را شکر که لطع شد ییدابا ص حرفش . 

پونه بود، همسرش، زن  م،یدو سر سمت منبع صدا چرخاند هر

 یبودمش، نا خود آگاه فاصله  دهیشترندیدو بار ب یکیکه  یمهربان

 دیخواست بگو یدانستم چه م یمشفك گرفتم، نم یاز آلا یشتریب

 یم كیتزرکه به کالمش  یاما طرز حرؾ زدنش و آن مهر و محبت

شد کالفه شوم یکرد باعث م . 
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که با شوهرش  هم لدم شده  نیمشفك از ا یهمسر آلا دمیترس یم

شد که للبم تند تند بزند یدلهره باعث م نیام، ناراحت شود و ا . 

 میبزرگ به سو یگشاده و لبخند ییانتظارم، زن با رو برخالؾ

کرد یم انداخت و روبوسآمد، دست در گردن . 

_ دوباره شما دنیبه به خانوم مهر افروز چمدر خوشحالم از د . 

استرسم کاسته شد زانیاز م یکم . 

_ خوشحالم دنتونیممنونم خانوم منم از د . 



زد میبه رو یگریمهربان د لبخند  

 .و بعد همسرش را مخاطب لرار داد 

_ دست؟ یوجل شیبوده که بذار ادتیاومدم اون آلبوم رو ببرم   

پاسخ داد ییمشفك با خوش رو یآلا . 

_ را صادر کنند و انجام  یزیشه پونه خانوم دستور چ یمگه م

دست ینشه؟ معلومه که گذاشتمش جلو . 

زد، لحنش مملو از احترام  یصادلانه در کالمش موج م محبت،

 کی د،یدر دلم جوش یعشك و احترام نیآن حسرت چن کیبود. 

است که  یزیچ نیکه لحن اول کردم یر مدارا تکرا یعمر مدام برا

 چیو اگر لحنت درست نباشد حرفت به خورد ه رسد یبه مؽز م

 ػیرا از من در حبتمهر و م نیا شهیهم بایرود، او تمر یکس نم

را بخورم؟ روا بود که  یرابطه ا نیکرد. حك داشتم حسرت چن یم

گونه با من صحبت کند؟ نیدلم بخواهد همسرم ا  

 مارگونهیافکار ب نیتا ا دمیاختم و کنج لب به دندان گزاند نییپا سر

 .دست از سرم بر دارند

مشفك که دست به سمت داخل مؽازه دراز کرده بود  یدعوت آلا به

شدم یداخل "، وارد کتابفروش دییگفت: " بفرما یو با احترام م . 



" مؽازه  یاصل زی" به آن دو که داشتند به طرؾ میبا اجازه ا

داشت " خاله ؼزل،  زده جانیکه ه یم و راه سمت مانگفت رفتند یم

گفت کج کردم یخاله ؼزل" م . 

_ اومده بود شیبرام پ یکار هیشد،  ریکه د دیدلم ببخش زیسالم عز  . 

توانست  ینم ایدر دن زیچ چیه گریاز گلش شکفته بود، انگار د گل

 .ناراحتش کند

_ دم که کر ینداره خاله اولش ناراحت بودم چون فکر م یاشکال

یایممکنه اصال ن . 

کار نشستم زیرفتم و پشت م جلو . 

_ که نتونم  ادیب شیبرام پ یاگر کار امیشه ن یمگه م زمینه عز

دم، پس  یو اطالع م زنمیکالس رو برگزار کنم حتما زنگ م

راحت باشه التیخ شهیهم . 

مهربانش ستاره باران شد چشمان . 

 .چشم خاله، ممنون_

آلبوم  کیو همسرش که حاال داشت  یبه پدر مان یگرید نگاه

 یکرد انداختم، درست همان لحظه نگاه آلا یو رو م ریبزرگ را ز

لبخند ساده و  کیزد، نه  یو لبخند دیمشفك هم، رو به من چرخ

 ییکه پر از مهر و محبت بود! از همان محبت ها یکوچک، لبخند



آن  نیخوردم، اما ا یمداشتم حسرتشان را  شیکه چند لحظه پ

 کیعشك  ایخواستم، من لبخند، محبت و  ینبود که من م یزیچ

بود،  یگریکه خودش متعلك به د یرا مخصوصا مرد گریمرد د

 یذهنم باشد، نم یبه مرد مثال نیزم یانسان رو نیتر هیهرچند شب

 نیچن دنیتحمل شن گریآن جا بود که من د یخواستم و درد اصل

از شوهرم هم نداشتم یرا حت یمحبت . 

باز  خت،یر یمن م یرا هم به پا ایدن یاگر تمام عشك ها یحت دارا

کرد و  ینم یکار نیولت چن چینشست. گرچه او ه یهم به دلم نم

از او داشته  دیرا نبا یزیچ نیدانستم تا آخر عمر هم انتظار چن یم

 .باشم

گفت یمن را به خود آورد که م یمان یصدا : 

_ م؟یدرست کن یخاله امروز چ  

داشتم، اما آن روز ذهنم به  نیگفتن در آست یبرا یزیچ کی شهیهم

مختلؾ  یها زیآن لدر چ یافکار مختلؾ بود، از سو ریشدت درگ

 یلیخ دیبا دیجد یسوژه  کیکردن  دایپ یکه برا میدرست کرده بود

آوردم یبه مؽزم فشار م . 

 یشدم، با مکث رهیبود خ دنیانگشتانم در حال ورز انیکه م یگل به

دیبه فکرم رس یزیچ ،یطوالن . 

زدم یدادم و لبخند یاز گل گرفتم، به مان نگاه . 



_ عکس سه  هی یتا بتون میلاب عکس کوچولو بساز هی هینظرت چ

 یو سر سفره  یاون بذار ینفره از خودت و بابا و مامانت رو تو

؟یبه اونا کادوش بد نیهفت س  

بر چشمانش  کبارهیکه  یؼم یبر صورتم دودو زد، معنا نگاهش

دمیفهم یشد را نم دهیپاش . 

گفت دهیجو دهیانداخت و جو نییپا سر : 

_ با بابا و مامانم ندارم یعکس چیمن که ه . 

مرد  نیشد ا یمگر م د،یلحظه احساس کردم برق از سرم پر کی

 زیولت از همه چ یدر دست داشت و ولت و ب نیدورب شهیکه هم

از خودش و زن و  یعکس خانوادگ کیگرفت،  یعکس م

نگرفته باشد؟ فرزندش،  

بزرگ نسبت  یآن درد دلم خشم کیاخمم در هم رفت،  اریاخت یب

احساس و  یمرد ب کیاو هم  یعنیبه کارن مشفك احساس کردم، 

فکر  نیکرد؟ ا یم یرا باز یبود که فمط نمش مهربان تیمسئول یب

رمیباعث شد حالت تهوع بگ . 

 نیاندوهگ به چشمان میرها کردم و نگاهم را مستم زیم یرا رو ِگل

 .پسرک دوختم

_  هی ینبوده؟ پس چطور حت یچرا؟ مگه کار بابات لبال عکاس

ن؟یعکس سه نفره هم ندار   



زد، زهر و عسل با هم بود یکوچک لبخند . 

_ عکس دارم، با مامان بابام ندارم ادیبا کارن که ز . 

از  میبه گوش ها یاعتمادم را لحظه ا خت،یدر للبم فرو ر یزیچ

 .دست دادم

و نا مطمئن دهان باز کردم و لب جنباندم سست . 

_ ست؟یمشفك... مگه پدرت ن یمگه... کارن... آلا ! 
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از صورتش را پر کرد یشتریاش مساحت ب خنده . 

_ کوچولو بودم مجبور  یلیمن خ یبابا و مامانم ولت مه،ییکارن دا

یمسافرت طوالن هیشدن برن  . 

درست به نمطه  یرا داشتم که مشت محکم یال کسماندم، ح مات

خورده باشد جگاهشیگ ی .  

" پدرت"  یصحبتم با مان انیمن بار ها کارن مشفك را در م 

نگفته بود چیخوانده بودم و او ه . 

به مؽزم  کبارهیجواب  ینبود هزار سوال گنگ و ب نیفمط ا اما

شد ریسراز . 



_ و پونه خانوم پدر و مشفك  یکردم آلا یمن... من والعا فکر م

دیمادرتن... ببخش ! 

 شیشدن من برا جیگ نیزد، انگار ا یاز خنده برل یمان یها چشم

رفت در چشمش جا خوش  یکه م یجالب بود، آنمدر که ؼم یادیز

 .کند، رنگ باخت

_  ریبه کارن داره؟ خاله پونه ماماِن ام یاصال خاله پونه چه ربط

یزِن عمو سام ه،یعل . 

ذهنم  یخارج از محدوده  گرید نیزد، ا رونیه باز حدل چشمانم

 !بود
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 یآلا ،یکه مان ییچمدر در اشتباه بوده ام، تمام ولت ها دمیفهم تازه

که  دمیکش یزد و من اخم در هم م یمشفك را " کارن " صدا م

من بود. اشتباه از  د،ینداده اند " بابا "  بگو ادیبچه  نیچرا به ا

 ،یکارن به مان ػیدر یدو نفر و محبِت ب نیاز حد ا شیشباهت ب

شک نکنم که آنها اصال پدر و پسر نباشند تول چیشد ه یباعث م . 

 یکه مان یاز لحظه ا دم،یفهم یرا نم متیحم نیولت ا چیکاش ه اما

ذره  کیاست، آن  اریو پونه همسر سام ستیگفت کارن پدرش ن



ؼرق در محبتش به  یه به خاطر نگاه هاحس بد من هم به او، ک

دیبود، از سرم پر -که خودش زن دارد الیخ نیبا ا -من  . 

 دمیترس یم د،یترس ینداشته باشد م یبه او حس بد نکهیاز ا دلم

را کج بگذارد الشیخ یناخودآگاهم پا ریضم . 

 نهیکه در س یکرد با حجم مهر و عطوفت یمرد اگر اراده م نیا

 یحت گری! من دیکند و لعنت ریجهان را تسختوانست  یداشت م

رمیرا هم از او بگ رادیا کیتوانستم همان  ینم . 

 خاله؟_

که  یچشم دوختم، وا یآمدم و به مان رونیهپروِت آشفته ام ب از

 ییاش خودنما ییبود که در صورت دا ییچشمانش همان چشم ها

کرد، چه سخت بود نگاه کردن به چشمانش یم ! 

 وانهیلعنت به ذهِن د یداد؟ ا یآزارم نم هیلض نیاتا به حال  چرا

 !ام

_ زم؟یجـ... جانم عز  

 یبه آلا هیاندازه شب نیبر لب نشاند، لبال هم لبخندش تا ا لبخند

آمد؟ ینم ادمیمشفك بود؟! چرا   

گذاشت و گفت زیم یرا که در دست داشت رو یگل تکه . 



_  عکس از من و هیو  میشه همون لاب عکس رو درست کن یم

م؟یشما و کارن توش بذار  

 یکه دارد م یدانست حرف یچه م یلحظه نفسم بند آمد، مان کی

من است یمرز زندگان نیزند ممنوعه تر ! 

که دل پسرک  نیکردم بدون ا یدست و پا شکسته سع یجمالت با

کنم یانجام خواسته اش، شانه خال ریمهربان را بشکنم از ز . 

_  ستین ی... کار درستیعنی ... خب راستش...یدون ی... مزمیعز

عکس هی یتو تییکه ... من... من با دا ... 

 نیحرؾ ها بود، انگار حالم را از ا نیباهوش تر از ا یمان

درک کرد یدستپاچگ . 

_ عکس از من و شما... خوبه؟ هیخب فمط   

فرستادم. خدا را شکر که زود  رونیب دهیبر دهیرا بر كیعم ینفس

 .کوتاه آمد

_ به... خوزمیآره عز . 

شد یباز لبخند و باز ته دلم خال و ! 

آمد؟ ی... چه داشت بر سر دلم میوا  ! 

*** 



 :کارن

 

از کجا شروع شد؟ مایدل دمینفهم !  

 دی. نه! شادیاو دزد یاز لب ها نمیلبخندش که دورب نیاز اول دیشا

که چشمانم  نشینگاه شرمگ نیاز اول دیاز حرؾ ها، شا شیهم پ

مست،  ی الهیبه آن دو پ میرگز نتوانم مستمافتاد تا ه نییپا ده،ینرس

شوم رهیخ . 

احساس بنا شدند اما به خودم  نیا یها هیو کجا پا یک دمینفهم والعا  

ام، پر از "او" شده بود یکوچِک خصوص یایکه آمدم، دن . 

عکس، دو عکس، سه تا... چشم که باز کردم اتاق کارم، پر  کی

از من، بودخبر  یربوده شده از ؼزِل ب یاز عکس ها . 

و دو تا، صدها عکس از او من را در حصار خود  یکیحاال نه  

داشتند ینگه م . 

 یحالم خوب بود، اوضاعم رو به راه بود... م دمید یرا که م او

هفته کی یشدم برا یاصال  شارژ م دم،یخند ! 

 ی فتهیوصؾ حالم بود، من ش یبرا یمناسب ی" کلمه فتهی"ش دیشا

من یمایه بودم، او خودش بود، خوِد آندخترک سفالگر شد نیا ! 



 ییزد، تمام رفتار ها یکه م یداشت، هر حرف یلدم که بر م هر

داد، تماما  آن  یکه در مواجه با موارد مختلؾ از خود بروز م

دادم، او اصال  خود من  یبود که من اگر زن بودم، انجام م یزیچ

ؾیلالب ظر کیبود در  ! 

خودم را دوست داشتم از یخوِد جدا نیمن چمدر ا و . 

دادم که  یبود و م یمکمل من در محبت به مان ی مهین یحت او

که سال ها در کنارش بودم، وابسته  یاز من شتریب یبه او حت یمان

 .شده است

عمل  یلو یآهنربا کیدخترک داشت مثل  نیکه ا یجاذبه ا اصال

میاو شده بود مارِ یهر دو ب یکرد، من و مان یم . 

چند ماه را در سکوت، فمط مهر او را در دل  نیمدت ا تمام

عالله را داشته  نیآن که جرات به زبان آوردن ا یاندوخته بودم، ب

 .باشم

احساس را ناگفته، در صندولچه  نیشد که ا یها باعث م زیچ یلیخ

بگذارم تا خاک بخورد یللبم بال ی . 

 دیشا ،یتلخ رابطه ام با روشنک و رفتن او به خاطر مان ی تجربه

اگر حرؾ از عالله بزنم سفالگر  دمیترس یبود، م لمیدل نیاول

دانستم ؼزل با  یرا بهانه کند، گرچه م یمحبوبم هم حضور مان

کند، یروشنک فرق م  



 

موسیآن یکپ ��, [30.01.18 10:08] 

به سلول وجود او با روشنک تفاوت داشت اما باز هم ترس  سلول

دانستم او چند  یکه نم نیا ییکرد، از سو یکار خودش را م یلعنت

باال آمده بود که  میداد، بارها تا پشت دندان ها یسال دارد عذابم م

 نیزد که آخر کدام احممك چن یم بیسنش بپرسم اما مؽزم نه

 ستیاز ب شیاش به ب افهیپرسد. ل یم کبارهیممدمه و  یرا ب یسوال

و  کرد یکه در چشمانش حمل م یخورد، با تمام حجم ؼم یسال نم

اما باز هم  ست،یچ لشیدانستم دل یمن در مانده و مستاصل نم

 .صورتش کودکانه و نوجوان بود

گذاشتم من از او شانزده سال  یسال م ستیحدس را بر ب یبنا اگر

خفمان گرفتن به  یبرا یبزرگ لیخودش دل نیبزرگ تر بودم و ا

آمد ینظر م . 

د ؼزل بود! داشت، خو یآن چه در اصل من را به سکوت وا م اما

 یشدن به من واهمه داشت، ترس کیخود خودش! او انگار از نزد

که از تک تک حرکات  یترس دم،یکش یبزرگ را از وجودش بو م

خواند یشد به سادگ یو تمام رفتارش، م . 

باشم کشیدوست نداشت که نزد او ! 
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بود، از آن آدم  یرسختآدم س نش،یدلنش یبا تمام ظرافت ها ؼزل

به آن ها  لیدل یممدمه و ب یب نطوریهم یکرد یکه جرات نم ییها

یشو کینزد . 

آن که متوجه  یکرد، ب یکه کالسش را تمام م یبار ها هنگام 

را بدرله اش  ابانیآخر خ چیافتادم ، تا پ یشود، پشت سرش راه م

کنم  دایپ یحرف دیچالندم تا شا یکردم و همزمان مؽز خود را م یم

شروع یبرا !  

ماندم یم یرفت و من با دهان بسته بال ی! فمط مچیهر بار ه اما . 

ماند، تا  یم یمخف دیبود که با یداشتنش حس خوب دوست

خواست به زبان آوردن احساسم  یحضورش حفظ شود. دلم نم

 .باعث از دست رفتن او شود

 االتمیخ چیپدر  چیپ یایکه به در اتالم خورد، از دن یتمه ا یصدا با

آمدم رونیب . 

که به در زد خطابم لرار داد یپشت بنِد ضربه ا یمان . 

_ رون؟یب یایلحظه ب هیشه  یکارن م  

وارد اتاق  دیدانست که نبا یم یبر لبم نشست، مان یکمرنگ لبخند

 یلسمت کوچک از خانه، خلوتگاه خصوص کی نیکارم بشود، ا

ترام بگذارداح میحر نیگرفته بود به ا ادیمن بود و او  . 



_ امیاالن م . 

بودم،  ختهیآشفته و نا به سامان ر زمیم یرا که رو ییها عکس

گذاشتم تا بعدا سر فرصت مناسب دسته  زیم یجمع کردم و گوشه 

کنم، سپس از جا برخاستم شانیبند . 

چرخدارش منتظر من  یپشت در بر صندل یکم یبا فاصله  یمان

لش زانو زدمنشته بود، در را پشت سر بستم و مماب . 

_ ؟یخوا یم یجانم چ  

به جعبه انداخت و گفت یدر دستانش بود، نگاه ی جعبه : 

_ از همونا  ،یعکس خوشگل از من و خاله ؼزل بهم بد هیشه  یم

یکه دار . 

خورد؟ یعکس به چه دردش م د،یبه رستنگاه مو چسب میابروها  

_ را با  یلاب عکس سفال کیرا باز کرد و  کار؟جعبهیچ یخوا یم

دیکش رونیاز آن ب اطیحتا .  

ؼزل  ادیمن را به  یسفال لبخند بر لبم نشاند، هر شئ سفال دنید

انداخت یم ! 

گفت حیدر توض یمان . 

_  یسر کالس سفال درست کردم، م شیرو سه چهار روز پ نیا

کالس به خاله  یبعد یخوام عکسمون رو بذارم توش و جلسه 



. لاب عکس رو ادینمدو هفته  ده،یبعدش ع گهیکادوش بدم، چون د

وفتهیمن ب ادیداشته باشه که همش  . 

 یگرفتم و نگاه یبردم، لاب را از مان شیتکان دادم، دست پ یسر

بود اما گل ها و برگ  یبه آن انداختم، چهارچوب لاب کار خود مان

کرد،  یم ییآن خودنما یرو ییبایکه با ظرافت و ز یکوچک یها

زد که کار دست ؼزل است یم ادیفر . 

جان لاب را نوازش کرد...  یب یگل ها اریاخت یسبابه ام ب انگشت

از ؼزل لرار از کؾ  یوالعا چه شد که دل من با هر اثر و نشان

داد؟ یم  

سموط نکند االتمیکردم فکرم به درون چاه خ یسع . 

زدم یمان ینیبه ب یارام ی ضربه . 

_ ها؟ دنیم یدیترا به به بزرگترا ع کیتا حاال کوچ یاز ک  

پاسخ داد عیسر یلیکرد و خ یفکر : 

_ با هم فرق دارن نایکادوئه، ا نیا ست،ین یدیکه ع نیا ! 

بلند خنده سر دادم، پسِر  یلحطه نگاهش کردم و بعد با صدا چند

کرد یم حیحك به جانبم داشت من را توج ! 

گفتم ختیر یم رونیکه کنترل نشده ب یهمان خنده ا با . 

_ کنم یم دایعکس باحال برات پ هیخب باشه... صبر کن اال  یلیخ . 



به اتاق کارم برگشتم تا عکس  دنشیکرد و من بعد از شن یتشکر

را  نشیکه از ؼزل گرفته بودم را مرور کنم و بهتر یمتعدد یها

باشد، انتخاب کنم یکه با مان . 

از پشت در مخاطبم لرار داد یمان . 

_ کارن گمیم ... 

 یاندم و چانه مچرخ یعکس ها م انیکه داشتم چشم م همانطور

دمیخاراندم پرس . 

 جونم؟_

گرفت یناگهان یجانیه لحنش . 

_ کنم ؾیبرات تعر یجالب زیچ هی . 

را انتخاب کنم یکی نشانیعکس را در دست گرفتم تا ب دو . 

_ کن پسرم ؾیتعر . 

به وجود  ینیریش بیاضافه شد و ترک شیصدا جانیهم به ه خنده

 .آورد

_  یکرد تو بابام یبه، فکر مپنجشن نیخاله ؼزل تا هم یدونست یم

 !و خاله پونه مامانم؟



از گوشم رد شد و مؽزم را مورد اصابت لرار داد،  یمان حرؾ

باز  مهیبزنم، ن یآن که حرف یافتاد، دهانم ب نییدستانم شل شد و پا

 .مانده بود

مرد  کیهستم؟ او من را  یکرد من پدر مان ی! ؼزل فکر میوا

دانست؟ یمتاهل م ! 

پازل  دنیر تند ناگهان به کار افتاد و شروع کرد به چدو یرو ذهنم

او در کنار هم یرفتار ها . 

که  ییولت ها یانداختن ها، همه  نییها و سر پا دنینگاه دزد تمام

شد... آن حس  یشوم و او دور م کیکردم به او نزد یم یمن سع

 !مبهم نگاهش

فکر او باشد نیتوانست به خاطر هم یها م نیا تمام . 

کرد من متاهل هستم و در کنار داشتن زن و فرزند،  یر مفک او

شود زاریدوزم، حك داشت که ب یام را به او م فتهینگاه ش ! 

من را به خودم آورد ،یمداِم اسمم از زبان مان تکرار . 

_ گفتم؟ یچ یچ یدیاصال شن ؟ییکارن... کارن... کارن کجا  

دمیکوب یشانیتکان دادم و به پ یسر . 

_ دمی، شنآ... آره پسرم ... 

 



موسیآن یکپ ��, [30.01.18 10:08] 

دیپرس متعجب : 

 !جالب نبود؟_

دانستم که ممکن  یم دیترسناک بود، با شترینه راستش ب جالب؟

حرؾ ها  نیزود تر از ا یلیخ دیبا افتد،یاشتباه ب نیاست او به ا

نکند یدادم تا در مورد من لضاوت بد یم حیتوض شیبرا . 

_ ؟یبود... حاال بهش راستش رو گفت... جالب زمیچرا عز  

دیخند . 

_  یتا چند لحظه انگار دیرو شن نیا یآره اتافالا اونم مثل تو، ولت

صداش زدم جواب نداد یخاموش شد، هر چ . 

امکان داشت او هم به من عاللمند  یعنی د،یدر ذهنم درخش ینور

  !باشد؟

ن داشت دور تند افتاد. امکا یرو میو نفس ها دیللبم باال کش ضربان

عالله دو طرفه باشد نیا ! 

 ینم یکلمه ا چیکه ه یبود، حس یبیبه ؼزل، حس عج احساسم

کند، نه عالله، نه دوست داشتن  فشیتعر یتوانست درست و حساب

عشك یو نه حت ! 



ؼزل را از خودم  یدور لیکرد، حاال که دل دایپ یناگهان جرات للبم

 یم یندم، حرفجنبا یم یکردم، دست یم یکار دیدانستم، با یم

 .زدم

اگر ممکن بود او  یبا او داشتم، حت یادیز یاگر اختالؾ سن یحت

تا چه  دیفهم یم دیمهم نبود، او با گریمن بترسد، د یاز حرؾ ها

خواهمش یاندازه م ! 
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*** 

شده  دهیچ میرو شیکه دسته دسته پ ییمتنوع رنِگ گل ها ؾیط به

را داشتم،  مشیکه تصم یشدم، هنوز هم از انجام کار رهیبود خ

ها بود که به  احممانه باشد، سال یادیز دمیترس یمطئن نبودم.  م

 یلیابراز عالله نکرده بودم و ابراز عالله هم مثل خ چکسیه

 کرد، یم رییروش و للمش تؽ ،یلدر هر دوره و نس گر،ید یزهایچ

اما  داد، یمد افتاد نشان مو از  یمیلد یادیکار من را ز نیا دیشا

دانستم یبود که م یتنها راه نیا . 

گل  یگوشه مؽازه  هی ،یکوچک دیسف یشاخه گل ها یرو چشمم

پر زرق و  یها ثابت ماند، از آن گل کرد یم ییخودنما یفروش



و  نیریحس ش کیکه بتوانند جلب توجه کنند نبود اما،  یبرل

کرد یرا به من الما م نیشهدآگ . 

دل  چد،یدسته کـند و بپ میه دار اشاره کردم که گل ها را برامؽاز به

 یزده منتظر مهمان جانیپسر بچه که ه کیدرد دلم نبود، مثل 

شد یتولدش باشد روحم در جسمم جا نم . 

 کیگرفت،  یصحبت کردن با ؼزل را داشت جانم را م استرس

اما سخت نیریاسترس ش . 

ؼزل  یآمده برا شیهم پدر مورد سوتفا یچند شب گذشته که مان از

 یلحظه که پول گل ها را حساب م نیبا من صحبت کرد تا هم

آماده کنم،  یهر گونه جواب دنیشن یداشتم خودم را برا یکردم، سع

دانستم اطراؾ من پر  یندارم، م یدرست و حساب طیشرا دانستم یم

خواست  یاست، اما دلم م یدنتمام نش یها یاز مشکالت و سخت

 یبکنم. حت یدل خودم و فمط خودم، کار یه شده برابار هم ک کی

شد یشکست مفتضحانه ختم م کیاگر به  . 

 دانستم یمن بود، حك خود م گرید یچون و چرا یب ی مهین ؼزل

در من به وجود آمده است، آن  یاحساس نیچن میکه حدالل به او بگو

دو روز بلکه ماه ها و ماه ها. گرچه  ؼزل از آن  یکیهم نه ظرؾ 

شد تا عاشمش  یم اجیزمان احت مهیدل کیبود که فمط  ییها سته آدمد

را با  نشینگاه شرمگ ایصحبت کند،  کالم کیبود  یفمط کاف ،یشو



که  یدید یو م یآمد ی! به خودت منیاز تو بدزدد، هم یلبخند

 !دلت رفته است

 رهیکه مرد گل فروش به دستم داد خ یدسته گل ساده و کوچک به

 دواریهم داشت و والعا ام یداد، حس خوب یم یخوب یشدم، بو

فکر را در باره اش بکند نیبود. ؼزل هم هم . 

از آنچه شد که انتظار داشتم، حساب کرد و از  شیب یرا کم پولش

زدم رونیمؽازه ب . 

خواستم  ینگرفته بودم کجا با ؼزل حرؾ بزنم، نم میتصم هنوز

 یبا او حرؾ م ییدر آؼاز تنها دیبزنم، با یحرف یمان یرو شیپ

 .زدم

اش با او  یاز شروع کالس سفالگر شیدانستم امروز پ ینم 

جنگ  دانیبا اجازه بدهم کالس تمام شود، مؽزم م ایصحبت کنم 

رفت،  ینم شیدر ذهنم درست پ زیچ چیافکار مختلؾ شده بود، ه

کرد یاسترس داشت خفه ام م . 

م لرار شانه به شانه ا یرفتم که کس یم نمیبه طرؾ ماش داشتم

 .گرفت و با من هم لدم شد

_ عشمم؟ یر یم یآب ریز یدار  

عادت داشت گه گاه مثل اجل معلك سر راهم  ارینخوردم، سام جا

 .سبز شود



_ دنبال  یرو سپردم دست تو، بعد تو راه افتاد یمن مان یمرد حساب

؟یمن که چ  

فاال انداخت شانه . 

_ ارمیکه سر از کارت در ب ! 

اش زدم ییرک گو نیبه ا یا خنده . 

_ ؟یچ یپس مان  

دستانم بردارد، پاسخ داد انیآن که چشم از دسته گل م یب . 

_ هست...  یرعلیو ام یپونه امروز سر کار نرفته حواسش به مان

ه؟یاون گال مال ک  

گرفتم دهیرا ناشن سوال . 

_ سرم سپرده بودمش از  ریباعث زحمت پونه بشم، خ خواستمینم

 .دست تو

دیخند . 

_ از بچه ها رو  ینگهدار تیمن صالح یدونیو که مکارن ت الیخیب

اون گال مال  یخودشون بهتره... نگفت یپونه باشند برا شیندارم پ

ه؟یک  

زدم دنیهم خود را به نشن باز . 



_  هیرو بردارم ببرم تا پونه بتونه  یکه من مان میخوب، بر یلیخ

تازه کنه ینفس . 

و چپ چپ نگاهم کرد ستادیا . 

من االغ رو  ؟یچونیمن رو بپ یتون یم یدکر الیخ نمیبب سایوا

فروشم یبلبل م یکنم جا یرنگ م . 

به او انداختم یهیعالل اندر سف نگاه . 

_ به ضرب المثل که یگند زد ! 

باال و باالتر رفت شیابرو یتا کی . 

_ ه؟یضرب المثل، اون گال مال ک یگوربابا  

 انیم یباره صحبت کنم، ؼزل راز ممدس نیخواست در ا ینم دلم

ودم و للبم بودخ . 

_ برم تا زودتر به کار و  دیکار دارم با یلیامروز خ یسام الیخیب

 .بارم برسم

 یانداخت، انگار م میبه سرتاپا یمیگره زدم و نگاه دل نهیبر س دست

کند و  دایرا پ کردم یخواست از پس پرده وجودم آن چه که پنهان م

هم کرد دایپ ! 

_ ؟یباالخره مخ دختره رو زد  
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نگاهش کردم، والعا  دوست نداشتم حرؾ بزنم مات . 

_ ؟یشد وونهیتو؟ کدوم دختره؟ د یگیم یچ  

با سر و  یکرد و نفس زیرا ر شیسو کش آمد، چشم ها کیبه  لبش

داد رونیصدا ب . 

_ خانوم مهر افروز، همون  گم؟یم یمن دارم چ یدون یتو نم یعنی

یوا رفت دنشیه که از روز اول با ددختر سفالگر ... همون . 

و رد شدم دمیبه شانه اش زدم، اورا کنار کش یدست . 

_ یتوهم زد ار،یسام الیخ یب . 

بلند بلند د،یخند . 

_  شناسمتیؾ من رفتم فرانسه و برگشتم، من م یبرادر من! تو بگ

گذره؟ حاال  یتو دلت م یدونم چ ینم یکرد الی... خوونهید

ه؟یدسته گل خواستگار یدیکه خر ینیبالنسبت ا  

نداشتم که  دیام یاو زدم، من حت یالیدر دل به خوش خ یپوزخند

شکشیپ یخواستگار رد،یاو عالله من را بپذ ! 

_ کجا بود ینه خواستگار ! 



نگاهم کرد انهیموذ . 

_ ! خجالت رمردیپ یهست یمرحله مخ زن یآهان پس هنوز تو

؟یموندمرحله  نیا یهمه ولت هنوز تو نیبعد از ا یکشینم  

 یپشت یصندل ینشستم، دسته گل را با دلت رو نیفرمان ماش پشت

چرخاندم اریسام یگذاشتم و رو به سو . 

_ نه؟ ای یکن یولمون م یحوصله ندارم سام  

توجه به گفته ام چانه اش را خاراند یب . 

_ و دسته گل به  یراه بنداز یباز یهند یچشمم مان یجلو یخوایم

؟یخانوم معلم بد  

بود که از صبح داشتم در موردش فکر  یزیهمان چ ما  یدل نیا

خواست  ی. اما دلم نمدمیرس یهم نم یا جهینت چیو به ه کردم یم

داشته باشد یامر دخالت نیدر ا اریسام . 

_ کار دارم یلیخ یخداحافظ سام ! 

کج کرد میباال انداخت و دهان برا ابرو . 

_  ینشان مخواستیمن بود که م ریخوب بابا برج زهرمار تمص یلیخ

رو بهت بدم شیکارگاه سفالگر . 

دانست  یکارگاه ؼزل را م یدر مؽزم منفجر شد، او نشان حرفش

 !؟
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خود را هضم کنم، او  یها دهیشن کردم یم یکه من سع همانطور

پشت چشم نازک کرد، لدم چرخاند و لصد رفتن کرد میبرا . 

دمخودم آمدم و بلند کر به . 

_ ! کجا؟! آدرس کارگاه خانم مهرافروز رو تو یسام ی... هااریسام

؟یدون یاز کجا م  

گل کرده بود، با ادا و اطوار رو به  شیشانس بد من مسخره باز از

گفت انهیطرؾ من برگرداند و موذ : 

_ پر و پالرص  یچند ماه مشتر یعل ریمن و ام یدار اریبَه! اخت

میکارگاه اون هست یسفال ها . 

همه مدت از مکان کارگاه او باخبر  نیا اریشد که سام ینم ورمبا

نگفته است یزیبود و به من چ . 

_ و به من  کنهیؼزل کجا کار م یدون یتو چند ماه که م یعنی

؟ینگفت یزیچ  

ابرو باال انداخت طنتیش با . 

_  نیو ا یکار دار یکل یکنه؟ تو که گفت یم یتو فرل یمگه من برا

ستیبرات مهم ن زایچ ! 



دمیفرمان کوب یرو یتکان دادم و دست یسر کالفه . 

_  ،یاریِد زهرمار، تو که خودت از تموم کار و بار من سر در م

تو؟ یدهن من رو باز کن دیحتما با  

دیرا به هم کوب شیخوش دست ها سر . 

_ در  یمن مشکوک باز یبرا گهید یتا تو باش ؟یکم آورد یدید

یارین . 

 یتلنبار شده بود که حوصله  لدر استرس و اضطراب در دلم آن

و خنده نداشتم یشوخ . 

_ نه؟ ایکارگاهش کجاست  یگ یدست بردار، م اریسام  

دیباال برد و خند میرا به نشان تسل شیها دست . 

_  ه،یکتاب فروش یپشت ابونیخ نیخب بابا نزن! هم یلیخب خ یلیخ

راحت  یکنارشه، اونجا بر دیکه مرکز خر هیفرع ابونیاون خ یتو

ستین شتریمؽازه سفال ب هی یکن یم داشیپ . 

نبود و خدا را شکر نبود چون ذهن  یفکر کردم، آدرس گنگ یکم

نبود بیو ؼر بیگشتن به دنبال آدرس عج یآشفته ام آمادگ . 

_ باالخره آب  ؟یبانیپشت یرویبه عنوان ن ام؟یهمراهت ب یخوا یم

بشه اجتیممکنه احت یزیچ ،یِسُرم ،یلند ! 

او زدم یمثال جد ی افهیبه ل یام، خنده ا یشانیتمام پر انیم . 



_ نه؟ پدر  شهیصبحت شب نم یروز من رو مسخره نکن هیتو اگه 

امرزیب ! 

باره لهمهه اش به هوا رفت کی . 

_ حال  یده.. آ یحال م یخورت َملَسه! آ تیاذ نینه به موال، همچ

ده چزوندنت یم . 

کرد ینیانداختم که عمب نش شینبرایماش یپنجره  انیاز م یمشت . 

 ...برو خودت رو_

دیحرفم پر انیم . 

_  تیلیباش مجنون جان ل میمفت گرونه! مال یشاه دوماد عصبان

یکه از سر کوه براش کند هیمنتظره اون دسته گل شاهانه ا . 

زدم،  نیبه ماش یکردم، استارت یکه چپ چپ نگاهش م همانطور

بود دنیلراِر رفتن و رس یدلم ب . 

_  امیعت لبل شروع کالس سفالش مسا میباش، ن یمرالب مان

 .دنبالش

کرد و بعد ابرو باال انداخت یفکر . 

_ رو مخ دختر مردم  یخوا یتا بعد از ظهر م یعنیچه خبرته؟ 

 نیسر لرار اول ناهار رو با هم بر ینکنه برنامه گذاشت ؟یباش

ال؟یرستوران شازده خوش خ  



وت به هم داشتم، مگر دع یفکر و برنامه ا نیچن بایوالع تمر در

من مثبت بود  یداشت؟ اگر جوابش به عالله  ینهار زمان خاص

خواستم ناهار را با من بخورد؟  یشد اگر از او م یافتضاح م یلیخ

 یمحسوب م یالیخوش خ یادیز گرید نیبود ا اریحك با سام دیشا

 .شد

حك به جانب گرفتم یا افهیاو ل یبه سک رو . 

_ کار دارم گهید یچرت نگو، خودم چند جا یخود ینه، ب . 

در کنترلش داشت پاسخ  یکه سع یو دهان جلو داد و با خنده ا لب

 .داد

_ دییفرما یم حیبله... بله... صح ! 

 یو دنده  دمیگند نزنم اخم در هم کش نیاز ا شیکه ب نیا یبرا

را در دست گرفتم نیماش . 

_ نمتیب ینگو... تا عصر برگردم م یچیه یبه مان . 

 انی" اش م ی" خوش خبر باش یجمله  گاز گذاشتم تا یپا رو و

 .فاصله ها گم شود

*** 

بود، با  یدنیشد، حال و احوالم د یم دهییلفل بر هم سا میها دندان

شده بودم که لرار  ییترسو یپسر بچه  هیو شش سال سن، شب یس



 چیه یتجربه کند، ب ییاست روز اول مدرسه را خودش تنها

یتیحما ! 

حال  نیبودم اما با ا دهید یه در زندگبود ک یآدم نیمهربان تر ؼزل

شد یحرؾ زدن با او کم نم یاسترسم برا زانیاز م یزیچ . 

لله  کیمثل  میشدم، آن در برا رهیبه دِر کوچک مؽازه خ گرید بار

لد برافراشته بود ،یفتح نشدن ی . 

کردم،  یهم م یشدم، سالم و احوالپرس یکه از در هم رد م رمیگ

کردم؟ یچطور شروع مگفتم؟  یبعدش چه؟ چه م  

شدم، دسته گل را آرام از  ادهیپ نیسست و نامطمئن از ماش یگام با

تا به  دمیکش كیبار هزارم نفس عم یبرداشتم و برا یعمب یصندل

ترفند آن چنان هم  نیخود مسلط شوم، گرچه مطمئن نبودم ا

که من داشتم ییپاسخگو باشد، الالل نه با آن حال و هوا . 

را رفته و نرفته،  ابانیعرض خ ی مهیطرؾ مؽازه، نافتادم به  راه

زدم، کالفه راه رفته  یشانیرا لفل نکرده ام، به پ نیافتاد ماش ادمی

را لفل کردم نیرا برگشتم و ماش . 
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آسفالت کهنه  یروند از دستم افتاد، از رو نیا یرا که در ط چیسوئ

لبل  یبار از دفعه  نیگرفتم، ا شیاِه رفتن پر گریچنگ زدم و بار د

حال تر شانیهم پر ! 

 یچوب زیآو یمؽازه را آرام هول دادم و با عمب رفتن در صدا در

ؼزل به گوشم  یو پشت بندش صدا دیچیپشت آن در کل معازه پ

دیرس . 

_ خدمتتون امیاالن م دییبفرما . 

ا بند که دستش ر ستیکار ریداد درگ ینشان م شیصدا زیو خ افت

بود تا سرمست  یحِس حضورش کاف نیخود کرده است، اما هم

 .شوم

 کیشکل که به  یاتوبوس یمؽازه  انیام م ینگاه اجمال نیدر اول 

دمیشد، او را ند یختم م یدر کوچک فلز . 

 گریبه داخل گذاشتم و در را پشت سر خود بستم که بار د لدم

را باال برد زیآو یصدا . 

اوردم لبل  یمم را پر کرد، به خاطر نمسفال و گل رس مشا یبو

نه اما آن لحظه،  ایکرده ام  یطور فکر م نیبا ؼزل هم ا داریاز د

 ییجهان بود، بو ی حهیرا نیتر ندیخوشا میسفال برا یآن جا، بو

داد یم یزندگ یِ که بو ! 

دمشیشدم، د رهیبه اطراؾ خ یشتریدلت ب با ! 



 یپشت به در، رو مؽازه یبزرگ انتها یاز لفسه ها یکی ممابل

آوردن  نییبود و داشت تمام تالشش را خرج پا ستادهیپا ا یپنجه 

کرد یلفسه م ینمطه  نیاز باال تر یگلدان سفال کی . 

واکنش  نیبر لبم نشست، اصال اول دنشیناخودآگاه با د یلبخند

بود یلبخنِد کنترل نشدن کی شهیمن در ممابل او هم یکیزیف . 

از احساسات  یم در رفت و با کوله باراز دست میگام ها اریاخت

رفتم شیمختلؾ، به سو . 

ناخودآگاهم  ریآن ضم کیرفتم و جلو تر،  یجلو م همانطورکه

لؽزش گلدان را در دستش  هیاز ثان یدر کسر دیخطر را بو کش

فکر کنم جلو رفتم، دست بلند  یگرید زیآن که به چ یحس کردم. ب

 یریسر ؼزل جلو گ یش روکردم و گلدان را گرفتم تا از افتادن

 .کنم

.وحشت زده دیچیاش در سکوت مؽازه پ دهی" هراسنِ ی"ه یصدا

بر للب، به  گریدست بر دهان و دست د کیبه عمش رفت و  یگام

شد رهیمن خ . 
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*** 

 :ؼزل 



 یشانیو عرق نشسته بر پ دمیپر ممیهمان صبح که از خواِب عم از

از آن! چون تمام  شیهم پ دیک کردم، در فکِر او بودم، شاام را پا

که به محض  نیریش یایرو کی. دمید یشب داشتم خوابش را م

ختیزهر شد و در دهانم ر م،یباز شدن پلک ها . 

 یبه او فکر م دیچرا با دم؟ید یخواب او را م دیاصال چرا با من

 !کردم؟ من اهل گناه نبودم

 یشد ناِم "همسر" رو ینم یبود. حتن یمن، همسر خوب یبرا دارا

او گذاشت اما من شرعا  و لانونا  به او متعهد بودم، او پدر فرزندم 

 .بود

جز  یمادر، به مرد کیزن متاهل،  کیآور بود اگر  خجالت

 .همسر خودش فکر کند، والعا  خجالت آور بود

رفت؟ ی... اما چرا هنوز هم داشت در ذهنم رژه ماما  

 یشفك چه داشت که در تمام افکار من سرک مکارن م نیا اصال

دم؟ید یلرزاند؟ چرا خوابش را م یدلم را م دنشیچرا د د؟یکش ! 

مرد عکاس شده بودم،  نیا ی فتهیبود اما من ش یدردناک اعتراؾ

احساس ناگوار من  یدر باره  حیتوض نیتر ی"، منطمفتهی"شیآر

 .نسبت به او بود

به  توانست یبه من، م هیانسان شب کیکه  یاحساس نیناگوارتر

داشته باشد گریانسان د . 



بکوبم تا او از فکرم خارج شود،  واریخواست سرم را به د یم دلم

بود دهیچ میبرا یگرید یها اما انگار سرنوشت برنامه . 

مشؽول کردن فکرم و دور کردن ذهنم از  یبرا دمیمؽازه که رس به

رم کردم، هر لفسه ها سرگ یریکارن مشفك، خودم را باز گرد گ

کنم، وسواس گونه به  رونیرا از ذهنم ب یخواستم مسئله ا یبار م

هم نداشت، اما از  یادیچندان ز ریتاث پرداختم،گرچه یم یزیتم

نشستن بهتر بود کاریب . 

دو  یکیهم نداشتم، و به جز  یآن روز که بازار چندان مخصوصا  

بود امدهیاز سفال ن دیخر یبرا یکس ،یگذر یمشتر . 

در به  یکنم که صدا زیکردم تا تم یم یلفسه را خال نیآخر تمداش

لفسه در  یآوردن گلدان باال نییپا یهمانطور که برا د،یگوشم رس

گفتم شهیتالش بودم، به عادت هم : 

_ خدمتتون امیاالن م دییبفرما . 

 یآدم ها که م نیکم نبودند از ا دم،یاز طرؾ ممابل نشن یحرف

جواب سالمم را هم بدهند،  یآن که حت یکردند و ب یآمدند، نگاه م

رفتند یم . 

لعنت به دست روزگار  یمؽازه را پر کرد، ا یفضا ییآشنا یبو

 یداشت، لعنت به آن کارخانه ا یبر نم چارهیکه دست از سر من ب

کرد یم دیعطر را تول نیکه ا . 



ام آتش به پا کرده بود  ینیب ریکه ز ییعطر آشنا میمال شهیهم یبو

 یلحظه ا یسوزاند، تمرکزم را مختل کرد و برا یم و مؽزم را

خورد زیانگشتانم ل انیتعادل دستانم بر هم خورد و گلدان از م . 

چشم بر هم نهادم و پلک  اریاخت یام حبس شد و ب نهیدر س نفس

که انتظار افتادنش را داشتم رخ نداد یفشردم، اما اتفال . 

 ریهم به مؽزم سراز با زیچه شد که همه چ نمیباز کردم تا بب چشم

بزرگ و  یدست ک،ینزد اریبس یاز فاصله  ندیخوشا یشد: آن بو

 یدستانم رد شد و گلدان را نگه داشت و صدا یکه از باال یلو

دیرس یکه از پشت سرم به گوش م یتند و آشوب زده ا ینفس ها . 

... کارن بود؟نیا ! 

ر چشم با چشماِن شب زده اش، چشم د یا هیو ثان دمیزده چرخ هول

 !شدم، امان از نگاهش

دانم! اما عکس العملم به  یهول شدم؟ تعجب کردم؟ نم دم؟یهراس

بود که از ته حلمم  یا دهی"هراسنِ ییاو، "ه یباره  کیحضور 

که وحشتزده پس نهادم یو لدم دیپر رونیب . 

آزمودنم؟ یکرد؟ خدا فرستاده بودش برا یچکار م نجایا او   

جان گوشم انداختگرم و کشنده اش را به  لحن . 

من... من والعا  شرمنده م... لصد ترسوندنتون رو نداشتم... فمط _

گلدون نیکه ا دمید ... 



بکند چون تنها  یافتضاح است که اجازه بدهم عذر خواه یلیخ دمید

که به  نیتشکر! نه ا كیکه او انجام داد، نجات جانم بود و ال یکار

نده باشدخاطر سرعت عملش و کمک بزرگش به من شرم . 

خود را جمع و  یکه لفل بر دهان کرده بودم را انداختم و کم یدست

 .جور کردم

_ من از شما ممنونم بابت کمک  د،یحرؾ رو نزن نیمشفك... ا یآلا

افتاد رو سرم یگلدون م دیبه مولع، اگه نبود . 

خورد او را از درون  یم یمعزم تکان دیافتاد، بلکه شا یم کاش

اختاند یم رونیوجودش ب ! 

زمزمه کرد یگرفته ا یانداخت و با صدا نییپا سر : 

 .خدا نکنه_

گرمش  یِ صدا زیشد اما شد، افت و خ یم دیشد، نبا یدلم خال ته

بود یممصر اصل . 

احوال ترم  شانیدر ممابلش پر ستادنیاز او دور شدم، ا یگرید لدم

کرد یم . 

لفسه ها و لوازم معازه چرخاندم یبه سو دست . 

_ الزم  یزیچ دییحواس پرتم، بفرما یلیو خدا من ختو ر دیببخش

د؟یدار  



به من و سپس به مؽازه انداخت، حال  یطوالن یبلند کرد نگاه سر

 کی دم،یکه در دست داشت را د یکه از او دور شده بودم، دسته گل

رنگ دیسف زیر یپر از گل ها بایدسته گل ساده اما ز . 

بود،  ینیدلنش اریبس ی هیکه لرار بود بشود، هد یمتعلك به هر کس 

 نیدر جهان وجود نداشت و ا د،یسف یتر از گل ها یدنید زیچ چیه

سال ها تالشم نتوانسته بودم به دارا  یبود که ط یزیهمان چ

 !بفهمانم
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شمرده از  ییانگشتانش جا به جا کرد و با گام ها انیگل را م دسته

مؽازه زد و لد  انیم یزه فاصله گرفت، چرخمؽا یانتها یلفسه 

دیرا به رخم کش دشیرش یلواره  . 

 ی"آها میکنم و بگو رونشیلدرتش را داشتم تا از مؽازه ب کاش

راهت را بکش از از مؽازه و فکر من  موسم،یگنِگ آن ریتصو

برو رونیب !" 

_ سفال ها کار دست خودتونه؟ نیتموم ا  

عوت کردم و پاسخ دادمبه آرامش د كیعم یرا با نفس خودم : 

 !همه شون که نه_



سمت راست اشاره زدم و ادامه دادم یبه لفسه ها و : 

 .فمط اون دو تا لفسه_

" که نشان داده بودم کج کرد.  ییگفت و راهش را سمت جا یآهان"

 یبا دلت به آن چه من در احواالت مختلؾ ساخته بودم نگاه

 هیاز بم شتریمن ب که یوانیبرد تا آن ل شیانداخت و بعد دست پ

 .دوستش داشتم را بردارد

من  زیبه دست به سمت م وانیانداخت، ل یها نگاه متیل کتیات به

گذاشت زیم یرا به همراه پولش رو وانیآمد و ل . 

_ ن؟یبند یرو برام م نیا  

ام را پوشش دهد یزدم تا دستپاچگ یلبخند . 

_ از پول نزدم یلابل نداره من که حرف یبـ... بله، ول . 

گفت تیتکان داد و با جد یسر . 

_ که  یمتیاز ل شتریب یلیکار دست شما خ د،یحرؾ رو نزن نیا

شتریب یلیخ یلیارزه... خ یم دیروش گذاشت . 

داد یکه طعم زهر مار م یکرد اما لند یلند در دلم آب م حرفش . 

روزنامه شدم و بعد آن را داخل مشما  یال وانیل دنیچیپ مشؽول

 .لرار دادم



_ دیدار شما لطؾ . 

مشما را به طرفش گرفتم و در ادامه گفتم و : 

_ دییبفرما . 

"  ستادیگام هم رفت اما ا کیگفت و لدم چرخاند تا برود،  یممنونم"

دیو دوباره سمت من چرخ . 

 ؼزل خانوم؟_

من را "خانم  شهیهم جا خوردم، او هم یادیخوردم، ز جا

فروز مهرا یباره ؼزل جا کیزد، چه شد که  یمهرافروز" صدا م

 را گرفت؟

یجواب چیه ینگاهش کردم ب فمط . 

 میگذاشت و مستم زیم یرا با نشما رو وانیرفته را برگشت، ل گام

شد رهیبه چشمانم خ : 

_ بودم ومدهین نجایا دیخر یراستش... خب... من اصال برا ! 
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 كینم تزررا به جا یموذ یکه به هم بافت استرس یو کلمات لحنش

شدم، نگاهش  رهیسر بلند کردم و به او خ ه،یچند ثان یکرد. برا

دمیفهم یکه زبانش را نم ییها حرؾ داشت حرؾ . 

دمیو متعجب پرس دمیزود دوباره نگاه از نگاهش دزد یلیخ : 

_ نجا؟یا دیاومد یچه کار یپس برا  

افتاده  یاو اتفال یزد، برا زیگر یلحظه ذهنم به سمت مان کی و

 بود؟

زده ادامه دادم هول : 

_ شده؟ شیزیچ ینکرده مان یخدا  

تکان داد یمحو  سر یلبخند با . 

_ راستش مربوط به خودم و شما  ه،یا گهید زیچ هینه ...خوب... لض

شه یم . 

کنم، فمط لرار  لیو تحل هیرا تجز شینکرد تا حرؾ ها یاری مؽزم

 وسواس یجمله کنار هم، هشدار کیگرفتن دو کلمه من و شما در 

بود که  یچه حرف د؟یخواست بگو یگونه به وجود آورد، چه م

شد؟ یمربوط به من و او م  

است، حرؾ او را  دهیاشتباه نشن میمطمئن شوم گوشها نکهیا یبرا

 :تکرار کردم



 من و شما؟_

تر شد ظیؼل لبخندش . 

 بله من و شما، اجازه هست بگم؟_

د لضاوت ! اما دوست نداشتم زودیبزند که نبا یحرف دمیترس یم

خراب  گرانیاز زود لضاوت کردن درباره د میبکنم، تمام زندگ

دادم یمهلت حرؾ زدن به او م دیشده بود. با . 

و معذب به او نگاه کردم دمیکمرنگ در هم کش یاخم . 

_ دییکنم، بفرما یخواهش م . 

 یاو را نم د،یبه صورتش کش یداد و دست رونیب كیعم ینفس

و از گفتنش  میرا بگو یتم حرؾ مهمخواس یدانستم اما من هرگاه م

دادم یکار را انجام م نیا دمیترس یم . 

_ بگم یخب... چطور ... 

بزند و اتفالا از گفتنش هم  یخواست حرؾ مهم یاو هم م انگار

 .واهمه داشت

و حرفش را بزند،  دیایتا با خودش کنار ب ستادمیمنتظر ا همانطور

زد،  یم یم حرفحال بودم و طرؾ ممابل نیچون خودم اگر در ا

شدم یدستپاچه تر م . 

دیکش هیاز هوا را به ر یادیحجم ز گرید بار . 



_ از  موسیو آن مایکتاب در مورد آن هیخاطرتون هست که 

د؟یبه امانت برد یکتابفروش  

چند  یدهن یمشؽله  نیشد بزرگ تر یداشتم، مگر م ادیبه  مسلما  

کتاب را که  را فراموش کرده باشم؟ حاال چه شده بود؟ رمیماه اخ

خواست آن را  یبرداشته و او م یپس داده بودم، نکند خط و خش

و خسارت  اندازدیهمه مدت به گردن من ب نیبعد از گذشت ا

رد؟یبگ  

 یها توانست؟ همه آدم یباشد؟ چرا نم یآدم نیتوانست چن یم یعنی

هم داشتند گرید یرو . 

گرفتم و گفتم یحك به جانب افهیل : 

_ دادم، چطور مگه  لتونیو سالم تحو حیب رو صحاون کتا ادمهیبله 

اومده؟ شیپ یمشکل  

داد یم یمان لیکه معموال  تحو یمهربان یاز آن خنده ها د،یخند . 

_  کیبحث فمط  نیا دنیکش شی! لصدم از پ؟ینه خانوم چه مشکل

به همون مبحث کتاب بود کیکوچ یادآوری . 

دمیپرس یآوردم فمط با سردرگم یسر در نم شیحرؾ ها از . 

 خب؟_



 یدستانش انداخت و آن را کم انیم یبایبه آن دسته گل ز ینگاه

انگشتانش جابجا کرد نیب . 

_ خودم  یکتاب به شما گفتم برا نیکه در مورد ا یاز اون روز

 مهیمنظورم همون ن ه،یچطور هیلض نیجالب شد که بدونم اصال  ا

 با خودم فکر کردم، من یلیروح آدماست... راستش خ ی گهید ی

داده  ادمی یزندگ رمیبگ میتصم گرانیکه زود در مورد د ستمین یآدم

خواد،  یصبر حوصله م یلیخ گرانیکه لضاوت کردن در مورد د

 دیذهن خودم فکر کردم تا شا یمایدر مورد آن یلیخ نمیهم یبرا

کنم دایبراش پ یشاهد مثاِل ولع هیبتونم  ... 

خواست... نه  یگفت؟ نکند م یمن م یها را برا نیداشت ا چرا

انصاؾ نبود نیا ! 

فکر کنم، لحن آرام و شمرده اش را به جانم  نیاز ا شینداد پ مهلت

 .انداخت

_ یمن هست یمایشما... آن ! 

شد،  یحساب نم شیآزما گرید نیا اینفسم بند آمد، خدا چیکه ه زبانم

خالص بود رِ یخوِد ت نیا !  

شد  یمگر م توانستم، یمگر من م م؟یگفتم؟ چه داشتم بگو یم چه

او باشم؟ یمایآن  

_ مشفك... من یآ... آلا ... 



دیحرفم پر انیم دستپاچه . 

_ اجازه  دیبگ یزیکه چ نیکنم... لبل از ا یؼزل خانو خواهش م

دونم که آدم چندان  یمن م دینیمن حرفام رو بزنم ... بب نیبد

 طیدارم و نه شرا یدرست حساب یمال طینه شرا ستم،ین یمناسب

 یعالله من کار چندان عالالنه ا رفتنیپذ دونم یم ،یخوب یزندگ

 یمان طم،یبر خودم و شرا عالوهکنم چون  ی... کامال  درک مستین

من  شیحدود ده ساله پ دیدون یمنه... م یزندگ یبخش جدانشدن

که من لبول  نینامزد کردم، نامزدم روشنک، به خاطر ا هدباری

به هم زد، پس خوب رو  مونیکنم نامزد ینگهدار یکردم که از مان

محضه اما،  ی... خودخواهستمین یمناسب نهیدونم که والعا  گز یم

...نتونستم دلم  دیکه دار یرفتار و افکار یبا همه  دم،یشما رو که د

و  مایآن شیزندگ یآدم تو هی ادیم شیکم پ یلیرو ساکت کنم، خ

بد  ایمن بوده  یخودش را ماللات کنم اما از خوش شانس موسیآن

 ینتونستم رو گهیو بعدش د دمیشما... من شما رو د یسشان

که دارم سرپوش بذارم یاحساس ... 
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گل را به طرفم گرفت و پر از خواهش ادامه داد دسته : 

؟یمن فکر کن یشه درباره  یؼزل خانوم م _  



. صد ساله بودم، تمام عضالت بدنم خشک شده بود یمرده ا انگار

و سِر  میایب رونیزنده ب یآزمون نیچن انیتوانستم از م یمن نم

 .سالمت به در ببرم

 یخواند و آه م یم یمحکوم به ابد را داشتم که کتاب آزاد کی حس

 !کشد

 یو م دیلرز یو م دیلرز یم اریاخت یدل که داشت ب نیاز ا امان

بر  یوا ی... ا یمادر! وا کیهمسر،  کیدل من... دل  د،یلرز

نم ! 

که هر لحظه نگه داشتنش سخت تر  یحفظ تعادل یدستم را برا دو

کرده پشت دندان  ریگذاشتم. نفس گ زیم یشد، لرز لرزان رو یم

ختمیر رونیرا منمطع و ذره ذره ب میها . 

میبگو دیچه با دانستم یمرد آن لدر مهربان و محترم بود که نم نیا . 

" کمک ایخدا !" 

_  یتو یحضور مان د،یهست یوبخ یلیمشفك... شما آدم خ یآلا

به شما پشت پا زده  یکه به خاطر مان یبرکته، آدم هی تونیزندگ

ضرر کرده... اما یزندگ یخودش تو ... 

تا  کرد یخودش کمک م دی. خدا بادیکه آوردم نور چشمانش پر اما

 ...بتوانم حرفم را کامل کنم

*** 
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 :کارن

" کرد. "اما"  رینفسم گ د،یدستم لرز خت،یورد، دلم فرو راما" که آ

بود ندیناخوشا یماجرا کیآبستن  شهیخوب نبود، اما هم ! 

_ ؟یاما... اما چ  

 یگفتن حرف یانداخت، داشت برا نییاز من چرخاند و سر پا نگاه

دمیکش یرا از رفتارش بو م نیکرد، ا یسخت، تمال م . 

که از ته چاه در  یبا لحن ز،یبه انگشتاِن لرزان دستش بر م رهیخ

آمد گفت یم : 

_  یعنوان به شما فکر کنم، نه به خاطر مان چیتونم به ه یاما من نم

طتونیو نه به خاطر شرا ... 

 یفشرد، حس م یرحمانه م یللبم را در چنگ گرفته بود و ب انگار

زند، از درون گر گرفته  یم رونیدارد آتش ب میکرد از گوش ها

شدم یداستم منجمد م رونیبودم و از ب . 

 ینگذارد اما تالشم ب ریتاث میآشوب درونم بر صدا نیکردم ا یسع

به جان حنجره ام افتاد یبود. دهان که باز کردم لرز بد دهیفا . 

_ ؟یپس... به خاطر چ  



و روحم گره از  دیشد، لب گز دهیو همراهش جان من گز دیگز لب

 .جسم گسست

 رهِ یشد، خ رهیبه چشمانم خ مایمبار مست نیاول یباال آورد و برا سر

انداخت یجفت مردمک لرزان که زلزله به دلم م کی! با رهیخ . 

_  یمشفك... شما حت یکه من ... من متاهل هستم آلا نیبه خاطر ا

...من چند ساله کهدیدیدختر من رو هم چند بار د ... 

که در مؽزم رخ داد، گم شد. چه  یبیانفجار مه انیدر م شیصدا

بود؟! بچه داشت؟ یگریفت ؟ او، همسر مرد دگ یداشت م ! 

 کیگفت للبم  یآتش شده بود بر جانم، هر کلمه که م شیحرؾ ها  

رفت یم ستادنیا یگام به سو . 

داشت که  نیرنگش لرار بر ا دیسف زیر یکه گل ها یدسته گل آن

انگشتاِن  انیاو بازگو کند، حاال ذره ذره م یداستان عشمم را برا

شد یمله  نمیخشمگ .  

دانستم یم دیبا دم،یفهم یم دیمتوجه نشده نبود؟ با چطور . 

که  ییعشك! او، او نیبر ا یوا یبر احساسم... ا یبر من، وا یوا

کرد، متاهل بود ینم میشبانه روز فکرش رها ! 

فکر، از او خواسته بودم به من فکر کند، از  یو من، مِن احمِك ب 

بچه کیزن شوهر دار، از مادر  کی ! 



نا خوآگاهم  ریگام ناخواسته به عمب برداشتم، در والع ضم کی

و خود  اریبار هش نیهم ا یگریکرد، گام د یم ینیداشت عمب نش

یوا ای... خدایخواسته برداشتم، من چه کرده بودم! وا ! 

 یتلخ زندگان یجمع تمام تجربه ها یبه اندازه  ت،یوالع نیا دنیشن

 یاز درد را داشتم تحمل م یام درد داشت، من آن لحظه چنان حجم

تنم را خرد کند یکردم که لادر بود تمام استخوان ها . 

 ...من... من_

خواستم بکنم؟ من  یم یچه ؼلط م؟یخواستم بگو یچه؟ چه م من

توانست در  یآدم م کیکه  یگند نیگند زده بودم، بزرگ تر

اش بزند یزندگ . 

. داشتم از مفتضحانه ام اضافه شد یِ نیهم به عمب نش یگرید گام

خوش  یصورتش، از بو ی دهیاو، از نگاه لرزانش، از رنِگ پر

 یشد، فرار م یاز تمام آن چه که مربوط به او م ش،یسفال ها

 .کردم

 ...من والعا ... من_

در دهان، باالخره  دنیچرخ یکند برا یلعنت به زبانم که جان م آخ

پشت در را  یحرف چیه یشد که ب یگفتم، نم یم یزیچ کی دیبا

به خاطر حمالتم  دیاو که نبود، من با ریسرم بکوبم و بروم. تمص

خواستم یعذر م . 



_ ... والعا شرمنده م، من دیمن والعا  ... شرمنده ام ... من رو ببخش

لبلش دیبا یعنی... یحرف نیاصال چن دینبا ... 

بافتم و  یشد، داشتم مهمل م یدر ذهنم جفت و جور نم جمالت

گفتم یچرت م .  

شده بود نهیس یکه دستش چنگ بر لفسه  یباز کرد، در حال دهان . 

_ گفتم به شما یاز اول ... م دیمن با د،یستیشـ... شما ممصر ن . 

 یاز من، چشمانش در پس پرده  شتریب یحت د،یلرز یم شیصدا

دل  نیبرد اما نه، نه ا یو دل م دیدرخش یاز اشک م ینازک

فرو  شیصدا یبرا دی، نبارفت ینگاه او م یبرا دینبا گریالمذهب د

دینبا خت،یر یم ! 

تلخ بر لبم جا خوش کرد، آنمدر تلخ که زهرش تمام وجودم  یا خنده

 :را گرفت

_ دیبه من بگ یزینداشت چ یلیدل . 

 ماریب دنشیدانست که دل من با د ینداشت، او چه م یلیهم دل والعا

شود؟ یم  

رفته رفته  به انگشتانش که حاال گریبار د کیانداخت و  نییپا سر

 نیکه ا دمیشد. خوب فهم رهیشدند تا مشت شوند، خ یدر هم جمع م

توانم حضورت را تحمل کنم ینم گرید یعنیبرو!  یعنی . 



 ریشدم و بعد آرام ز رهیبه او خ نیسنگ یسکوت انیدر م هیثان چند

 :لب زمزمه کردم

 !خدانگهدار_

به  یکه در خود جمع شده بود جواب ییصبر نکردم تا او گرید و

و با چند گام بلند، خود را به  دمیپا چرخ یمن بدهد، بر پاشنه 

مؽازه اش پرت کردم رونیب . 

شد که نفس  یم مهیچند دل دمیکه پشت سرم بسته شد تازه فهم در

 یا دهیاما فا دمیکش هیهوا را به ر ژنیاکس صانهی. حردمیکش ینم

 یزیچ را بسته بود، میسفت و خشن، راه گلو یزینداشت، انگار چ

نیچرک یؼده، ؼده ا کیبه  هیشب ! 
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کرد، از  یدرونم به پا کرده بود که داشت ذوبم م یگناه،آتش حس

دلم، دل سر  ییو از سو دمیکش یخودم، از ؼزل، از خدا خجالت م

 یگرفت، حت یاو را م یکش و زبان نفهمم هنوز داشت بهانه 

کرده بود وانهیبودنش دلم را د یافتنیر دست ناز لبل. انگا شتریب . 

ؼلط ها  نیاز ا گریتا د دمیبر یسر دلم را گوش تا گوش م دیبا

کردم... آخ لعنت به دلم یادبش م دینکند، با . 



پرت  یکنار یصندل یرا پشت فرمان انداختم دسته گل را رو خودم

 کردم سرم را یم یکه به زور سع یکردم، استارت زدم و در حال

دمیگاز کوب یاو بازدارم، پا رو یمؽازه  یبه سو دنیاز چرخ . 

مؽزم آشوب به پا بود، هزاران فکر کوچک و بزرگ همه با هم  در

دندیکش یبه ذهنم چنگ م . 

هم  یبچه همسن و سال مان کیازدواج کرده بود که  یسن چه

 متیکرد؟ نگاهش چرا ولت گفتن حم یداشت؟ چرا حلمه دستش نم

را  یکه زدم، کالس مان یگند نیشد بعد ا یضر ممؽموم بود؟ حا

گفتم به او؟ یدادم؟ چه م یرا چه م یجواب مان یادامه دهد؟ وا  

 یرساند، فرل یمن را به کتاب فروش ختهیافکار از هم گس نیهم

 زیاز او وجود داشت، مؽازه ام م ییرفتم رد پا ینداشت، هر جا م

شیکارش بود و اتالم پر از عکس ها . 

همسِر مرد  یمدت عکس ها نیآتشم زد، تمام ا شیها عکس ادی

که نادانسته  یکرده بودم! وا زانیرا دور تا دور اتالم آو یگرید

اندوخته بودم را به باد دادم یهرچه شرؾ در زندگ ! 

 

موسیآن یکپ ��, [30.01.18 10:11] 

کار  زیجاِن کناِر م یبه جان ستوِن ب اریاخت یمشت شد و ب دستم

افتاد یؼزل و مان . 



که  نیگدار به آب بزنم؟ چرا لبل از ا یب نیتوانسته بودم چن چطور

نکردم  یاز او بکنم سع یدرخواست نیابلهانه دسته گل بخرم و چن

در مورد او بفهمم؟ شتریب  

 یکه هنوز هم سر سختانه بر عالله  یدلم بود، دل ریتمص زیچ همه

دچار شده بود  دِل الکردار چنان نیکرد، ا یم یممنوعه اش پافشار

 .که توان صبر کردن و خاموش ماندن را از من گرفت

 گریکه د یجور کیکردم،  یدلم را خفه م یجور کی دیبا

 یعالله  کیشد نام  ینم گریعالله د نیا یرو د،یایدر ن شیصدا

جامع و  یعالله حاال معنا نیپر از مانع و دست انداز گذاشت، نه! ا

حرام بود،  انشینوعه که نه تنها بحس مم کیکامِل "بن بست" بود. 

شد کرد یاش در دل هم نم ینگه دار یحت . 

به  یکه دلم راض یبن بست بزرگ مانده بودم، بن بست کیمن آخر ِ

 وارِ یداشت آن لدر به د میفرارکردن از آن نبود، انگار که تصم

ردیزل بزند تا بم شیرو شیپ . 

لعنت به دلم! تر!  صانهیبار حر نیزدم، ا واریبه د یگرید مشت

انداخت یشرافت در سرم م یدل ب نیکه ا یلعنت به افکار . 

که او، خوِد  نیشد؟ مگر نه ا یم یگریمن سهِم د یمایآن دیبا چرا

م؟یروح بود کی ی مهیکه دو ن نیمن بودم؟ مگر نه ا   

بافت؟ یبود که ذهنم به هم م ییچه چرت و پرت ها نیا آه  



بود و مادر  یگریسر مرد دکه او هم یولت گریچه بود د مایآن

 !فرزندش

! استخوان انگشتانم به فؽان آمد اما دلم ... دلم هنوز گریمشت د کی

زد یساز خود را م . 

گریمشت د کی ! 

_ ! ستایبکس ن سهیاون ک ؟ی! چه خبرته کارن؟ توهم زدیاوهو

؟یانیستونه... ستون! در جر  

ؽازه م یچهارچوب در ورود انیکه م اریبه سام هیچند ثان یبرا

شدم رهیکرد، خ ینگاهم م رتیبود و با ح ستادهیا . 

چه  وارید ایبکس  سهیبا لبم نشست، ک یرفته پوزخنِد دردناک رفته

دو تا  یکیکه  رمیگرفت؟ گ یدلم آرام نم یکرد ولت یم یفرل

داشت یاستخوان هم ترک برم . 

دمیدزد اریدادم و نگاه از سام هیبه سنِگ سرد ستون تک یشانیپ . 

_ تنها باشم دیفعال برو... با ،یسام الیخ یب . 

هم ظاهرم کامال  دیخشِک کالمم نگرانش کرد، شا یسرما دیشا

جلو آمد انهیداد، چون دلجو یدرونم م یخبر از حال آشفته  : 

_  یحال ولت کنم... چ نیبا ا دهیبرم؟ مگه دلم رضا م یچطور

افتاده؟ یشده؟ اتفال  



 کیفاجعه بود،  کی نیشد اسمش را اتفاق گذاشت، ا ینم اتفاق؟

توانستم  ینداشت، آن لحظه نم یحال، چندان فرل نی! با ایتراژد

گذاشت یم میتنها دیبا اریر. تحمل کنم، سام یحضور کس . 

دمیسرش ؼر بر : 

_ مثال  ؟یکن یم کاریچ نجایاصال تو ا ،یشو سام الیخ یگفتم ب

یبند دنبال من راه افتاد هیرو سپردم دستت ها از صبح  یمان . 

در هم برد و شانه باال انداخت اخم . 

به من چه بابا، بچه ها هوس کباب کردن اومدم برا نهارشون از _

بازه نگران شدم مهیمؽازه ن دمیکباب بخرم د ابونیسر خ یکباب نیا . 

دمیکش یآه . 

_ گهی... برو دستین یزیچ یدیخب االن که د . 

بلند و پر سر و صدا د،یخند . 

_ از جنگ بر  یانگار ؟یدیت رو دخود ی افهی! لست؟ین یزیچ

و یگشت  ... 

باشد، ساکت شد و  دهیبه فکرش رس یزیلحظه انگار چ کی و

به اطراؾ انداخت، چرخش چشمانش بر دسته گل مچاله  ینگاه

فاصله از من، ثابت ماند یبا کم نیزم یشده، رو . 

باال داد و چانه خاراند ابرو . 



_ زبون بسته  یگالبل رو سِر  نی! خانوم معلم انهیا هیپس لض

خشن باشه نمدریخورد ا یآورده؟! بهش نم . 

! خانم معلمآخ !  

جلو تر  دیزدم، سکوتم را که د یفمط زهرخند اریجواب به سام در

به آن  یبرداشت، نگاه نیزم ینوا را از از رو یآمد، دسته گل ب

کرد و در ادامه گفت یانداخت ،"نُچ نُچ" : 

_ ا؟یبلند ب یبرو با شاسگفت  یش یزنم م یگفت یشد؟ رفت یچ  

 یآدم نیگفت، کاش چن یم یزیچ نیکاش چن دم،ییبه هم سا دندان

هر  لشیدل از او بکنم، کاش اصال  دل یتوانستم به راحت یبود تا م

 .چه بود جز آن چه والعا  بود

_ ما ؟یچه مرگته دل ؟یپس چ  

بود که  یزیچ نیبهتر نیشده بود، ا میمرگ کیخال، من  یتو زد

مورد اوضاعم گفت شد در یم . 

تر از ان زبانم بود که به  اریاخت یباز شد و ب اریاخت یب دهانم

دیدلم چرخ یحرؾ ها : 

  _  یمن عاشمش شدم... مِن خاک بر سر عاشمش شدم، حرؾ م

دهنم،  یتو ادیکنه للبم م یره، نگاهم م یزنه جونم با صداش م

وونهی! د؟یفهم یش شدم، م وونهید ! 



دیو مستؤصل پرس مات : 

_ درست، اما  یکه گفت نایا یخب بابا حضرِت مجنون، همه  یلیخ

؟یلدر داؼون و آشفته ا نیمشکل کجاست که ا  

ممابلم کردم و داد زدم وارِ ید یحواله  یگرید مشتِ  : 

 !اون الکردار متاهله_

بزند اما الل شد، انگار که حنجره اش ناگهان  یباز کرد حرف دهان

، مات و مبهوتاز کار افتاد. فمط نگاهم کرد . 

و مشت از ستون کندم و نگاه سمت او چرخاندم سر . 

_ خوره  یسنش نم یکفت یاون دختره خواهرشه، م یگفت یتو که م

... بود... مادرش بودیمادرش باشه... بود لعنت ... 
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کرد یوق زده نگاهم م یهمچان مات، با چشمان اریسام . 

_  یبچه سال نشون م یلیش که خ افهیشه؟ ل ی... مگه مآخه... مگه

رو نگفته تا از  نیا یداره؟! مطمئن یاونمدر یبچه  یده، چطور

ادیسر بازت کنه؟ آخه... اصال با عمل جور در نم . 



که آن جا نبود تا حال ؼزل را پس از  ارینه سام دم،یکش یهوف

شناخت یاو که ؼزل را نم ند،یحرفم بب دنیشن . 

_ ش کم  افهیل دیگفت... راست گفت... شا یعلومه که نه، جدنه... م

 .تر از سنش نشون بده، کامال مطمئنم که دروغ نگفت

فکر کرد یسرش را خاراند و کم پشت . 

_ که به آخر  ایکه راست بگه، خب دن میریخب حاال، اصال گ یلیخ

 شیپ یشهر هست که تو لب تر کن نیهمه دختر تو ا نیا ده،ینرس

نبرده لیدخترا رو که س هیدن، ؼزل متاهله، بم یپات جون م . 

 

در مورد  یزیحك داشت چون او چ دیچپ نگاهش کردم، شا چپ

تمام دخترکان شهر هنوز  یدانست، آر یجنس عالله ام به ؼزل نم

 یمایکدام از آن ها، آن چیاما ه دندیچرخ یزنده و سالم م رونیآن ب

 من نبودند
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*** 

 :ؼزل



بلنِد اذان  یدانم چمدر اما با صدا یساعت، دو ساعت... نم کی

مدت را مرده بودم! درست از  نیمسجد محل به خودم آمدم، تمام ا

زد تا  رونیاز مؽازه ام ب نیسنگ ییکه کارِن مشفك با گام ها یولت

اذان یلحظه  ! 

، گرفتم. جا مانده بود زمیم یکه او رو یوانیام را از ل رهینگاِه خ 

کردم  ینگاه م رهیخ وانیآن که متوجه باشم به ل یمدت ب نیتمام ا

کارن  یبه تکرار حرؾ ها مارگونهیذهنم ب دم،ید یاما آن را نم

 رینداشت چشمانم فمط تصو یکه اصال  تمام یمشؽول بود، تکرار

نبود میرو شیپ گرید نکهید با اید یاز او را م یگنگ . 

 یبر لبم نشست، ب یشرمانه ا یز لبخند ببه خودم آمدم در آؼا یولت

پر کرد آن  نیریحس خوب و ش کیآن که بخواهم تمام وجودم را 

 شیصدا ندیخوشا یمیفمط موس دیسنج یلحظه ذهنم جوانب را نم

 .روحم را به طرب درآورده بود

 یلیخ یلیخ ی هیبود، چند ثان هیلبخند فمط چند ثان نیعمر ا اما

رخ داد، من را چه به  یزم انفجار بزرگکوتاه، بعد ناگهان در مؽ

ؼلط ها؟ نیا  

و بالفاصله اشک به چشمانم هجوم اورد، بؽضم  دیبر لبم ماس لبخند

داخل مؽازه از  نیشکست و هك همم سکوت سنگ یبلند یبا صدا

دیهم در . 



 یکه خدا سر راهم لرار داده بود، با للِب تشنه  یآزمون نیاز ا یوا

 یبود، چطور م دهیعشك ننوش جرعه هم کی یکه حت یمحبت

م؟یایبزرگ بر ب یفاجعه  نیتوانستم از پس ا  

که در  یکه بر لبم نشست و لند یخواستم جواب لبخند یم چطور

 دلم آب شد را به خدا پس بدهم؟

آدم  نیاگر بدتر شد، یمن نم یبرا یموجه لینبودن دارا دل خوب

من  یزندگ رفت. ینم نیهم بود باز هم تعهد من به او از ب ایدن

خودم کنده بودمش یبود که خودم با دست ها یچاه . 

بودم باز  دهیچیرا که دورش پ یرا برداشتم و روزنامه ا وانیل

من  موِس یآن دیرس یشده بودم که به نظر م یمرد یمایکردم. من آن

که من داشتم، اصال   یطیموضوع با شرا نیباشد اما، حاال دانستن ا

دیرس یبه نظر نم ندیخوشا . 

 ی مهیرا در دست چرخاندم، کارن مشفك هر چمدر هم ن وانیل

اجازه اش  یعنیتوانست مکملم باشد،  یروح من بود، نم یگمشده 

 .را نداشت

 یِ چند؟ من احمك بودم که از اول پ یگمشده مثمال ی مهین اصال

 یدانستم که اگر هوا یم دیبا گشتم یم موسیمعنا و مفهوم آن افتنی

خواهد  یسخت یلیراندنش کار خ رونیب افتدیب گمشده به سرم مهین

 .بود



روزنامه پنهان کردم و داخل  انیرا م وانیو دوباره ل دمیگز لب

  .مشما بازگرداندم

 زم،یگذاشتم و با تمام لدرتم تالش کردم که برخ زیم یرو دست

بدنم کار  یکدام از اعضا چیاصال ه کردم یرا احساس نم میپاها

دور  یللب مانده بود و بس که آن هم رو کیکرد از من فمط  ینم

شد یتر م کیو نزد کیو به مرز انفجار نزد دیتپ یتند م . 

خشکم فرستادم  تا  یجمع شده در دهانم را به زور به گلو بزاق

 نینداشت ا یا دهیکه به جانم افتاده بود، اما فا یباشد بر آتش یامیالت

کند دایپشد تا نجات  یاز آب ؼرق م یانوسیدر ال دیتن با . 

را در آؼوش گرفتم و با لدم  وانیرا دور زدم، ل زمیلرزان م لرز

 یداخل مؽازه بال یژنیسست به سمت در راه افتادم، اکس ییها

 دیداشتم با اجیآزاد احت یام را پر کنم به هوا هینمانده بود تا با آن ر

 نیا یوارهاید انیاو که هنوز هم م یها از خودم، از حرؾ

کردم یفرار م دادند یوالن مج یواریچهارد . 

بودم مؽازه را بسته و نبسته رها  ریخودم درگ شانیافکار پر با

خواست چشم ببندم و باز کنم و به ده دوازده ساله لبل  یکردم دلم م

مدت داشتم، بازگردم  نیکه در ا یاتیبازگردم البته با حفظ تمام تجرب

ورکورانه دارا را به و تمام اشتباهاتم را جبران کنم، باز گردم تا ک

ندازمیخود ن یجان زندگ . 



را با بند بند وجودم  نیخام بودند من ا االتیافکار خ نیتمام ا اما

دییجو یخودش م یو بهانه برا لیدانستم ذهنم داشت دل یم . 

خواستم هر طور شده خودم را در دادگاه وجدانم تبرئه کنم  یم

وجدان  نیستم. اکه اصرار داشت به من بفهماند ممصر ه یوجدان

که  یدرست از همان زمان دیکه با دیکوب یمدام در سرم م یلعنت

فهماندم که  یچشمانم شد به او م بیمهربان کارن نص یلبخند ها

 .متعهد و متعهد هستم

 یفکر م دیکار را نکردم ؟ دودل بودم؟ شا نیچه شد که ا اصال

اوست!  ی از اندازه شیب یاز مهربان یلبخند ها فمط ناش نیکردم ا

احتمال  کیهم وجود داشت،  گریاحتمال ناگوار د کی

رندیبگ انیلبخندها پا نیا خواست یدلم نم دیناجوانمردانه... شا ! 

شده بودم؟ یآدم نیچن ! 

کرده بود؟ لیتبد یخودخواه یوالیه نیبا دارا من را به چن یزندگ ! 
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ام، با  ستادهیا ابانیمتوجه شدم که وسط خ ینیبوق بلند ماش یصدا با

تا هزار باال رفت خودم را در  هیاز ثان یکه در کسر یضربان للب

توجه به فحش راننده ها و پچ پچ مردم که  یرو انداختم و ب ادهیپ

خواندند راهم را از سر گرفتم یم وانهیمن را د . 



کنم.  ،یعاشم ندیاحواالت خوشا نیا ریحك نداشتم فکرم را درگ من

. شد یمحسوب م کایبه ن انتیبه دارا نبود حتما  خ انتیاگر خ نیا

کند انتیمادر حك نداشت فرزندش خ کیمن مادرش بودم،  . 

اما ناخودآگاه  چیکردم، خودم که ه دایپ کایرا ممابل مدرسه ن خودم

بودن مدرسه،  لیداشت که امروز با وجود تعط ادیمادرانه ام به 

دارد کالس فوق برنامه کاین . 

 زانمیکه احوال نام دانستم یکردند، م یهمه چپ چپ نگاهم م مردم

نشود یزیمتوجه چ کایبودم ن دواریاما والعا  ام داستیاز ظاهرم پ . 

 تیبود، حالت جهنم باشد و رو ایکار دن نیبودن سخت تر مادر

؟یزیچ نیشد چن یبهشت! مگر م   

_ زمیسالم عز ! 

 یز پشت سرم مثل آب جوشآشنا ا تینها یب یصدا نیصدا ا نیا

آن  یتوهم زده بودم؟ او بود؟ پس چرا ب یعنی! ختیمؽزم ر یرو

کرد؟ ی" خطاب مزمیکه در رخت خواب باشد من را "عز  

باز و  مهین یزده، دهان رونیاز حدله ب تیتا نها یچشمان با

به او  رهیمات و مبهوت،سر به عمب چرخاندم. نگاهم خ یصورت

انگار خداوند والعا  لصد آزمودن  یاد، آرماند و مؽزم از کار افت

و نه توهم زده بودم، او خودش  دمید یمن را داشت نه خواب م

  !بود، خودش خودش



بازگشت او وجود داشت؟ یهم برا نیبدتر از ا یزمان مگر  
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 رونیکه در حلمم شکسته شده بود را دست و پا شکسته ب ینفس

 یاز معده ام جان گرفته و داشت تا مجرا یدرد موذ کیم، فرستاد

در حال جان دادن بودم،  ستادهیسوزاند. همانطور ا یام را م ینیب

... نیداشته باشم، شوهرم برگشته بود و ا یچه حس دیدانستم با ینم

 !خوب بود؟

دیبه لکنت چرخ زبانم : 

_ ؟یک ؟یسـ... سالم...برگشت  

و موشکافانه بر صورتم  كیدلجلو تر آمد، نگاهش را  یلدم

 .چرخاند

_ ؟یکرد هیگر  

و اشک  ینبود که متوجه شود، حاصل چند ساعت آشفتگ بیعج

شد یها از صورتم پاک نم یزود نیبه ا ختنیر . 

به  یکه او جلو آمده بود را، من ناخودآگاه پس نهادم، دست یلدم

و چشمانم را فشار دادم دمیصورتم کش . 



کنم و به هم  دایتوانستم جمالت را پ یه نمبود ک شانیآنمدر پر ذهنم

 .ببافم

_  یک ی...نگفتستین یزیآره ... دلم گرفته بود... چ یعنینه... 

؟یبرگشت  

چه  ینشان دهنده  مایکنج لبش نشست که نتوانستم بفهمم دل یلبخند

 هیکه گر نیخواست مهربان باشد؟ از ا یتواند باشد، م یم یحس

داشت خوشحال شد؟ن ینگران کننده ا لیکردنم دل  

_ خواستم  ن،یستین دمیبرگشتم... رفتم خونه د شیساعت پ مین نیهم

 ینوشته بود خچال،یرو  کاین یمؽازه اما چشمم افتاد برنامه  امیب

 .فوق برنامه داره امروز

 یکارها؟ او مگر برنامه  نی! دارا و ادهینشن یها زیحك چ به

 یتیاو اهم یکرد؟ اصال مگر برا یرا چک م کاین یکالسدها

شناختم  یبود که من م ییدارا اگر همان دارا م؟یداشت ما کجا باش

 یم یبه خانه هر تکه لباسش را گوشه ا دنیبه محض رس دیبا

 کایکه به دنبال من و ن نینه ا دیخواب یگرفت م یانداخت و بعد م

افتدیدر شهر راه ب . 

ن داد م یدر رفتارش نشان م یکردم حال که او داشت نرمش یسع

 .هم مهربان تر باشم



_ خسته و  م،یایتا ما ب یکرد یخونه استراحت م یموند یخب م

یاومد نجایکوفته تا ا . 

آورد و دستم را گرفت، متعجب به انگشتانش که نوازش  شیپ دست

والعا معجزه رخ داده بود دیشدم، شا رهیکرده بودند خ شهیپ . 

دیزمزه وار به گوشم رس لحنش : 

_  رونیگ شده بود، اومدم دنبالتون ناهار رو بجفتتون تن یدلم برا

خونه میبعدش بر میبا هم بخور . 

بود که  یبار  نیبه جرات اول نیشنوم، ا یاشتباه م دیکردم شا حس

زد یم یحرف نیبعد از ازدواجمان، دارا چن . 

_ م؟یکـ ... کجا بر ! 

و ابرو باال انداخت دیخند . 

_ نه ؟ ای میریگبرگشتنم رو جشن ب دیرستوران... باالخره با  

رفتارش  رییتؽ نیاما ا چ،یگرفتن هم داشت، برگشتنش که ه جشن

اصال  م،یگرفت یحتما جشن م دیرا البته به شرط ماندگار بودن، با

به سبِک لصه  م،یبست یم نیهفت شبانه روز کل شهر را آذ دیبا

انیشاِه پر یها ! 

 یو م دیدو یکه از دور م کایزده و پر از ذوق ن جانیه یصدا

بابا اومده... بابا اومده." من را به خود آورد و باعث  یگفت: "وا



 یبه دخترکم که با خوشحال رم،یشد نگاه وق زده ام را از دارا بگ

 یکه خود را در بؽل پدرش م یبدوزم و تا زمان دیدو یما م یسو

اش کنم یاندازد همراه . 

 

ه صحن نیشدم، از ا رهیخ شانیحسرت زده به هردو كیعم یآه با

آمد، کاش دارا  یم شیکم پ نشانیب یپدر و دختر کِ یرمانت یها

 یماند تا تمام چاله ها و چاه ها یم یطور بال نیهم شهیهم

شد یهموار م مانیزندگ . 

را در دست نگه داشته بود و سمت  کایهمان طور که دست ن دارا

از  یکیؼذا خوردن در  یرفت، داشت به او وعده  یم نیماش

داد ینهار م یشهر را برا یها رستوران نیبهتر . 

پشت سرشان راه افتادم، وجدانم داشت مثل  چ،یگنگ و گ یحس با

دارا انگار والعا رفته و برگشته  د،یچیپ یبه خود م یزخم یمار

عمرمان را جبران کند، آن ولت  یاز دست رفته  یبود تا سال ها

ستم ج یکردم، در ذهنم او را م یفکر م موسمیشرمانه به آن یمن ب

کنم دایپ شیبرا یوالع یایدن رد یکردم شاهد مثال یم یو سع . 

فکر کردن به کارن  گرم،ید ی مهیبود! فکر کردن به آن ن ابلهانه

ابلهانه بود یگریهر مرد د ایمشفك و  .  

 یدست از تالش برم دیکرد من نبا یکه دارا داشت تالش م حاال

 دهیا کیبه خاطر  همه سال تحمل و تالش نکرده بودم تا نیداشتم، ا



 نیام بکشم. ا یو دست از زندگ اورمیمسخره، کم ب یروانشناخت ی

چند  دیحاال با رم،یبود که شکست را نپذ نیبر ا میهمه مدت تمام سع

بهانه که  نیکه پا پس بکشم آن هم به ا نیا هکردم ن یم یبرابر سع

من نبوده و نخواهد شد موسیدارا هرگز آن . 

که دارا داشت به  ینیماش یکه نگاهم روافکار بورم  نیهم در

رفت لفل شد یسمتش م . 

_ خودته؟ نیماش نیدارا... ا ! 

دیبه من انداخت و خند یچرخاند، نگاه سر : 

_  یلراصه م م شیش ستیهنوز سوار همون دو  یکرد یپس فکر م

 دیشؽل جد یگفتم اوضاع و احوال مال یولت یشم؟ نکنه باور نکرد

ستهیب . 

کردم  یدارد اما فکر نم یدر جنوب در امد خوب بود که کارش گفته

بخرد متیگران ل نیبتواند ماش یزود نیبه ا . 

را به هم  شیدست ها یو با خوشحال دیدست از دست دارا کش کاین

دیکوب . 

_ میبزرگا دار نیماش نیآخ جون از ا . 

 نیاما ا دم،ید یرا "گران " م نیرا " بزرگ " و من ماش نیماش او

دادن،  یسوار یتوانست به جا یه بود پولش مگران بزرگ هر چ

را جبران کند یشود و هزار زخم زندگ مانیزندگ ی هیسرما . 
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 بتشیخواستم بعد از چند ماه ؼ ینزنم نم یدادم فعال حرف حیترج

گرفته بودم  میشود، با خودم تصم یبزنم که منجر به دلخور یحرف

خدا خواسته بود که  دیبدهم، شا مانیه به هردودوبار یکه فرصت

من هم بعد از مدت ها تاوان پس دادن، رنگ آرامش را به  یزندگ

زمیارامش را به هم بر نیکنم و ا عمت. نخواستم کفران نندیخود بب . 

نرم  یزیکنار دارا که به طرز اؼراق آم یِ صندل یرو ن،یماش داخل

بودم اصال  بهیؼر یراحتهمه احساس  نیو راحت بود نشستم. با ا

دارا پاک  یکه از لب ها یبود، از آن لبخند بهیؼر میبرا زیهمه چ

که فضا را پر کرده بود نیداشبورد ماش ندیخوشا یشد تا بو ینم . 

آرام و لرار نداشت از  یپشت یصندل یکه رو کایبه ن ینگاه

 یکردم لبخند یانداختم . سع دیگنج یدر پوست خود نم یخوشحال

سنجاق کنم بر لبم . 

زد و حرکت کرد نیبه ماش یاستارت دارا . 

_ گذشت؟ یمدت که نبودم چطور نیا نمیبب نیکن ؾیخب... تعر  

زبان به گله چرخاند کایمن ن یجا به . 

_ ؟یزد یزنگ م رید ریمدت د نیبابا چرا ا  

ثابت ماند کایوسط بر چشمان پرسشگر ن ی نهیدارا از آ نگاه . 



_  یم ؾیداشتم تند تند کارام رو رد زم،یشلوغ بود عز یلیسرم خ

هم  یخودم رو برسونم خونه، تازه کل دیاز ع شیکردم که پ

خوشگل برات آوردم یها یسوؼات . 

سوالش را فراموش کرد،  یذوق زده شد و از شوق سوؼات کاین

 یداده نشد، باز هم سع یبه آن پاسخ كیکه آن چنان هم دل یسوال

 یزندگ طیدر مورد کار و شرا دیبزنم، با یالیخ یکردم خود را به ب

زدم اما آن لحظه زمانش نبود،  یبا دارا حرؾ م زیو اصال همه چ

که لرار بود نهار  میبود ی. معمول امآر یخانواده  کیآن لحظه ما 

 .را در جوار هم بخورند

_ همراهت ؼزل؟ هیچ لونینا نیا  

 شفاؾ ی سهیک یشده در روزنامه که از ال دهیچیپ وانیبه ل ینگاه

دانستم  یکرد انداختم، هنوز هم نم یم یبه من دهن کج یلونینا

را داشتم که آلت  یچرا آن را همراه خودم آورده ام، حال لاتل مایدل

شده را فراموش  ختهیانداخته تا هرگز خون ر شیلتاله بر گردن خو

فشردم،  یم اریاخت یدستانم ب انیدق، م ی نهیرا مثل آ وانینکند، ل

ه عنوان آثار جرم، ثبت و ضبط کرده بودوجدانم ان را ب . 

به دارا انداختم که  ینگاه میدهان را به زور فرو دادم و ن بزاق

من بود یاز سو یهنوز منتظر پاسخ : 

_ بود جاش گذاشته بود،  دهیخر ایاز مشتر یکی ست،ین یزیچ

بدم لشیتحو دمشیآوردمش که اگه سر راهم د . 



بحث را عوض کرد گفت، در ادامه یتکان داد و آهان یسر . 

_ شعبه  هیکنم تهران، لراره  یکارم رو منتمل م دیبعد از ع یراست

باشم، بعدشم  رشیو خودم مد میتهران راه بنداز یاز شرکت رو تو

 گهید ینطوری... اشهیهم یبرا رانیا میگم که برگشت یم نایبه بابا ا

میکن میخودمون رو لا ستیالزم ن . 
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ادامه داد یتر میسر خم کرد و  با لحن مال و : 

_ یش یدلتنگ خونواده ت نم نمدریتو هم ا . 

 یدارا باشد! انگار جد نیکردم ا یشدم باور نم رهیبه او خ ناباورانه

اش را عوض کند یگرفته بود که راه زندگ میتصم یجد . 

زدم تمندیرضا یلبحند . 

_ خدا رو شکر ه،ی... والعا عالهیعال . 

*** 

دلچسب  طیشاد و خوشبخت دور هم، در مح یخانواده  کی مثل

از  م،یزد یمعمول یحرؾ ها م،یو ؼذا خورد میرستوران نشست کی

میو لذت برد میدیخند م،یگرفت رادیطعم ؼذا ا . 



 یگاه و ب یها یکه به شوخ ییو لهمهه ها کاین یرفتن ها سهیر به

از همان اول  شد اگر یشده بودم، چه م رهیزد خ یگاه دارا م

و ارامش بود؟ یسادگ نیبه هم مانیزندگ   

باشد  انیشاه پر یبه داستان ها هیشب میخواستم زندگ ینم گرید من

 یها که مثل آدم نیبودم هم یساده و آرام هم راض نیمن به هم

 گریهمد یبه حرؾ ها میتوانست یو م مینشست یکنار هم م یمعمول

داستان  گریبود من د یکاف میبرو از بودن در کنار هم لذت ب میبخند

 یخواستم آن هم نه برا یآرامش م فمطمن  خواستمیعاشمانه نم

کاین یخودم، برا ! 

کردم،  یعوض نم ایدر دن زیچ چیاز ته دل او را با ه یها خنده

زیچ چیه ! 

 موسیدانستم ان یاگر م یدادند، حت یاگر وعده بهشت به من م یحت

پر از کتاب نشسته و  یفسه هادر کنار ل ،یبؽل ابانیخ نیمن هم

دخترکم  یتپد، باز هم حاضر نبودم از خنده ا یم یللبش برا

 یداشت، همانمدر که مادرش را م اجیبه پدرش احت کایبگذرم، ن

و  یعیحك طب نیکردن ا ردهبرآو یخواست و تمام تالش من برا

 .مسلم دخترکم بود

 ؼزل؟_

 رونیاز فکر ب گرفتم و نیماش ی شهیش یآن سو یاز منظره  چشم

 .امدم



 بله؟_

خم کرد نگاهش را به من دوخت سر . 

_ خونه میدیرس ؟یش ادهیپ یخوا ینم . 

به خانه نشده بودم جا خوردم دنیکه متوجه رس نیا از . 

_ امیچرا... چرا االن م . 

جلو ترداز ما به سمت اپارتمان  کایشدم، ن ادهیرا باز کردم و پ در

به راه افتاددارا اما شانه به شانه ام  د،یدو . 

_  دیبعد از ع ست،یخوب ن نجایخونه بکنم، ا یهم برا یفکر هی دیبا

میخر یبزرگ ترش رو م هی میفروش یم . 

 یبر نم شیها یولت دست از بلند پرواز چیبود او ه نیهم دارا

دور  یبود پول در دستش باشد تا باز به آرزوها یداشت، فمط کاف

 .و دراز فکر کند

_ ستیش هم بد نخونمون که خوبه جا . 

دیچپ نگاهم کرد و اخم در هم کش چپ . 

_ همه  نیبعد از ا میبه خونواده هامون بگ یخوایدستور دار ؼزل م

 یآپارتمان نیهمچ یتو میتو خارج از کشور اومد یسال زندگ

م؟یکن یم یزندگ  



عوض کردن خانه است  یاو برا لیاز دال یکیهم  نیدانستم ا یم

دیطلب یخواسته را م نیه ابود ک یاما در اصل جاه طلب . 

دادم شر به پا نکنم حیترج  

_ میکن یباشه حاال راجع بهش صحبت م  

به لفل انداختم و در را باز کردم دیکل همزمان . 

دانستم  یرفت، م ونیزیبا عجله وارد خانه شد و به سمت تلو کاین

برنامه مورد عالله اش عجله دارد دنید یبرا . 

داخل خانه گذاشت و کتش را در آورد هم همراه با من لدم به دارا . 

_ اتاق  یتو میحرؾ بزن زایچ یلیراجع به خ دیخوب در والع با

مونم یمنتظرت م . 

ولت در  چیجمله معموال ه نیلحطه مات به دهانش ماندم، ا چند

شد از  یپر م شهیجمله هم نینداشت، ا یما عالبت خوش یزندگ

 .درد و اشک و آه

 ونیزیکه ممابل تلو کاین یبه موها یدستکه از کنارم رد شد،  دارا

 رهیبر ت یاتاق خواب رفت، عرق سرد یو به سو دینشسته بود کش

گذشته به مدت  یکمرم نشست خاطرات ناخوشم از تمام سال ها ی

دادم که دارا  یچشمم رژه رفتند اما باز به خود دلدار شیپ هیچند ثان

شده است یگریپس از برگشت آدم د . 



تنها  ونیزیرا درهال با تلو کایخواب چرخاندم و نسمت اتاق  لدم

 .گذاشتم

 راهنیدارا با پ دم،یکش یکه پا به داخل اتاق بگذارم سرک نیاز ا لبل

تخت نشسته بود یدکمه باز کرده اش، چهار زانو رو . 

سر و  یزدم تا للبم را آرام کند سپس آهسته و ب نهیبه لفسه س یچنگ

 .صدا وارد اتاق شدم

تخت  یرو یبه من انداخت دست یچرخاندط نگاه میسو سر به دارا

 .زد و گفت

_ ؼزل نیبش ریبگ ایب  

تکان دادم و به طرؾ تخت رفتم یسر .  

داد لیبه من تحو یکه نشستم لب خند کنارش . 

_ خواستم باهات حرؾ بزنم اما  یولت بود م یلیؼزل خ یدون یم

میزد یحتما  رودررو حرؾ م دیبا ستیپشت تلفن درست ن دمید . 

تکان دادم یسر . 

_ دم یخوب بگو من گوش م . 

به من چشم دوخت میتخت جا به جا شد و مستم یرو  



_  دیفکر کردم شا زهایچ یلیمن به خ میمدت که از هم دور بود نیا

میمدت کنار هم نباش نیبود که ا اجیوالعا  احت ...  

داد رییتؽ مانیزندگ انیرا م زهایچ یلیگفت رفتنش خ ینم راهیب پر . 

_ ؟یفکر کرد یوب به چخ  

انداخت نییو نگاه پا دیکش یآه . 
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_ اشتباه هم از  م،یهم نبود یبرا یمناسب یها ولت آدم چیما ه

از تو، من ممصر  شتریب دمی... شامیهم افتاد ریجفتمون بود که گ

ت مد نیا ام،یتا با خودم کنار ب دیطول کش یلیبودم، به هر حال خ

بتونم فکر کنم... و... و خب حاال که  شتریکه نبودم باعث شد ب

رو از اول  مونیخوام زندگ یم دهش ؾیاوضاع کار و بارم رد

 کا،یگم به خاطر ن یبسه... نم میاشتباه کرد یبسازم، تا حاال هر چ

به خاطر خودم  ارم،یاز جون گذشته رو در ب یآدما یخوام ادا ینم

همه  نیض کنم چون خسته شدم از ارو عو مونیخوام زندگ یم

 .کشمکش

کردم  یپنهان داخل کلماتش را تا مؽز استخوانم حس م شین گرچه

 یهم دل خوش م نیداد، من به هم یم دیام یبو شیاما حرؾ ها

 .شدم



چرا به بن بست  یاشتباه کرده و زندگ یمهم نبود چه کس گرید

یدگداشت: " درست کردن زن تیاهم زیچ کیحاال فمط  د،یرس "! 

به  یبود، اگر او تکان یعال نیبردارد و ا یخواست لدم یم دارا

دمیدو یبه سر م رشیداد من در مس یخود م . 
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 :کارن

 مهیدارد؟! من آن لحظه درست پنج دل یجهنم چه حال انیم بودن

 ،یمان ی زده جانینگاه مشتاق و ه ریز میمانده به ساعت چهار و ن

را داشتم که محکوم ابد در جهنم شده است یحال کس . 

مجدد ؼزل را  داریمطمئن بودم که شانس د نیمیبه  بیاحتمال لر به

درد داشت اما درد  یبه اندازه کاف هیلض نیاز دست داده ام، ا

دانستم...  یکرد، م یبود، پسرکم دق م یمن گفتنش به مان یاصل

شناختمش یم ! 

اش بود و من  یزندگ یام نداشته هااو جبران تم یبرا ؼزل

دادم یارزشمندش را فرار ییدارا نیخودخواهانه ا . 

 یدهم؟ چطور م حیاو توض یماجرا را چگونه برا نیدانستم ا ینم

ند؟یهرگز خاله ؼزلش را نب گریگفتم که ممکن است د  



داشت، کاش  یدست از سرم بر م یجور کی یشرمندگ نیا کاش

شد یحال بدم درمان م نیا . 

مؽازه انداختم، حال روحم  یاصل زیپشت م یصندل یرا رو خودم

در لفسه  زیتند و ت یبه کنار، احوال جسمم هم افتضاح بود، درد

گرفت، تمام  یشود و نفسم را م یم نییام مدام باال و پا نهیس

 یزدند، سرم داشت م یدستم از درد ضربان م یاستخوان ها

دیترک . 

 کارن؟_

 یانگشتان گرفتم و به مان یورم کرده  از مفاصل سرخ و نگاه

 یکار ؼزل را مرتب م زیبار م نیچندم یدوختم که داشت برا

 .کرد

 جونم؟_

دیکش یزکاریاز تم دست . 

_ نکرده؟ ریبه نظرت خاله ؼزل د  

 یم دنشیبود که از شن یهمان سوال نیا دم،یدندان گز ریز زبان

و  ینما یدیآؼاز نا ام توانست یکه م یهمان سوال دمیترس

من باشد یدرماندگ . 

رفتم یمان یآرام از جا برخاستم و سالنه سالنه به سو دم،یکش یآه . 



 میلرار بود سالخ یانگار مان رفتم یلتلگاهم م یکه به سو انگار

 .کند

خم شدم یمان یبه سو یکار گذاشتم و کم زیم یرا رو میها دست . 

_ رو بهت بگم یزیچ هی دیپسرم با نیبب ... 

شد.  یمتوجه لرزش لحنم م یبود او به راحت یوشپسر باه یمان

گرفت ینگاهش رنگ نگران . 

_ ؟یرو بگ یچ  

فرستادم و  نییکه از استرس در دهانم جمع شده بود را پا یبزال

کردم به خودم مسلط باشم یسع . 

_ ... خانوم مهر افروز یدون یبگم ... م یخب چطور ... 

_ اومدم رید دیسالم ببخش ! 

دیو دست به هم کوب رهیت، به پشت سرم خنگاه از من گرف یمان . 

 !اومدش_

مات و  یؼزل بود! با صورت یصدا، صدا نیآن خشکم زد، ا کی

مؽازه چرخاندم یدر ورود یباز، سر به سو مهیدهان ن . 

 یخودش بود، خود خودش! اما مگر مؽزم آن چه چشمانم م یآر

کرد؟! اصرار داشت که توهم زده ام یرا باور م دید ! 



کارش  زیدستپاچه و هول از م ستادم،یؾ کردم و راست اصا لامت

برداشتم شیبه سو یفاصله گرفتم و لدم . 

اصال  گریبود، د میپا ریز یها کیبه سرام رهیکامال خ نگاهش

بفهمم در چه حال  فشینبودم تا از نگاه لط شیچشم ها دنیلادر به د

 .است

انش را چشم یتوان یذهن به خود تشر زدم که" به جهنم که نم در

تو ی! به چشم زن مردم چکار دارینیبب !" 

شد؟ یاش م یدلم تشر حال مگر  

شده بود  رتیؼ یب نمدریدلم ا یدادم، از ک رونیرا با حرص ب نفسم

متاهل باشد؟ یکه طالب نگاه زن  

 ...خا... خانوم... خانوم مهرافروز_

 یلونینا ی سهیک کیچشم هم نچرخاند، فمط  یبلند نکرد، حت سر

من گذاشت و بعد خود  زیم یمچاله شده را رو یوزنامه ار یحاو

آمد شیکه مشتالانه منتظرش بود، پ یمان یبه سو . 

 یرد شد و با رو ی"دیو در خود مچاله شده از کنارم با "ببخش آرام

را خطاب لرار داد یگشاده مان : 

_ اس؟یاحوال آلا پسر گلم چطور  



انداختم و از آن  نییزد، سر پا مهیکه ناگهان بر حلمومم خ یبؽض با

 .ها فاصله گرفتم

سخت تر!  یلیسخت تر بود، خ دنشیاز ند دنشیکردم، د یم اشتباه

به  المیاش نرود، سخت بود خ یسخت بود که ممابلم باشد و دلم از پ

 .سمتش پر نزند

کاره  مهیآن بخش ن یدانستم ول یدانستم... خوب هم م یبود، م گناه

کرد ناگهان به زبان نفهم  یب مرا طل گرشید ی مهیروحم که ن ی

شده بود لیتبد ایروح دن نیتر . 

شدن به خنده  رهیخ یزدم تا بتوانم وسوسه  رونی! از مؽازه برفتم

را در دل خفه کنم نشیشهدآگ یها . 

و  نمیمفرط لصد جانم را داشت. شرفم، اعتمادم، د یعالله  نیا

را نشانه رفته بود تمیانسان . 

 کیشد که تا ابد عملم  یگرفتم نم یم به سر خودم یگل کی دیبا

یگریساز بزند و دلم ساز د ! 

حال و  شانیچند ساعت همانطور پر دمیدانم چمدر نفهم ینم

و به رفت و آمد آدم  ستادمیمضطرب دم در مؽازه با حال خراب ا

ماندم، درون مؽازه  یم رونیآن ب دیها زل زدم، اما با نیها و ماش

ؼزل بود زیهمه چ ! 
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_ مشفك یآلا ! 

بمب که  کیمثل  خت،یشد و للبم فرو ر ریبه گوشم سراز شیصدا

کند جادیا یصد در صد یبیسر و صدا باشد اما تخر یب . 

 یبود و لاب عکس سفال ستادهیپشت سرم ا ریاو که سر به ز به

را در دست داشت نگاه کردم یمان ی هیهد . 

 ...جا_

مشفك" گفتن خجولش بکنم اما بخش  ینثار آن " آلا" جان"  خواستم

و هشدار  دیکوچک مؽزم که هنوز عالل مانده بود پس گردنم کوب

یزن یحرؾ م گریمرد د کیبا ناموس  یداد که" خبر دار! دار ." 

 ب... بله خانم مهر افروز؟_

 یلرز مداوم داشت و به شدت مضطرب به نظر م کیکه  یلحن با

آرام گفت د،یرس . 

_  هیلبلش  یسمون تموم شد... من با اجازه تون برم... ولکال

بگم خدمتتون دیرو با ییزایچ . 

 یکه م ییها زیچ کیاز آن  دمیترس ی! چمدر مییها زیچ کی

دیخواست بگو ! 

_ من... من سرتاپا گوشم د،ییبله... بله بفرما . 



و  دیکش یبر پشت لاب عکس م یرا آرام اما عصب ناخنش

را رنگ  نینبود ا زانیاد، حال و احوالش مد یناخواسته خراشش م

دیکش یم ادیصورتش فر ی دهیاز حد پر شیب . 

تر آورد نییرا باز هم پا شیصدا . 

_  یعنیکالسم بود،  یجلسه  نیاخر نیخواستم بگما یراستش... م

که  نیا یکی لیبهتره که باشه، امروزم ... امروزم اومدم به دو دل

که  یوانیکه... اومدم ل نیو ادوم ا بشه و ... تیاذ یخواستم مان ینم

اما  دیخدمتتون... پولش رو حساب کرد ارمیرو ب دیبود دهیخر

نجایا امیمن ن گهی... د گهیاجازه تون د اپس ... پس ب نش،ینبرد ... 

بودم گفت، گفت  دنشیآن چه را که با ترس و لرز منتظر شن گفت،

 .و باز دل و عمل من را به جان هم انداخت

بزند یگریه ندادم باز هم احساساتم گند داجاز اما . 

_ خوام  یامروز صبحم عذر م یمن... من والعا به خاطر حرؾ ها

... دیفهمم... شما حك دار یکنم... م یاز شما و... و کامال درک م

دیخوام من رو ببخش یفمط از شما م . 

رو گذاشت، هنوز هم با سماجت  ادهیاز کنارم رد شد و پا به پ آرام

کرد ینگاه م نیبه زم . 

_ سوتفاهم بود، اما به هر حال  هی هی... اون لضدینکرد یشما اشتباه

کالس برگذار نشه نیا گهیبهتره که ... خب د . 



نشکند رمیگره کردم تا بؽض نفسگ مشت . 

_ دم به شما یبله من حك م ...  

دیلرز شیصدا . 

 .پس... با اجازه تون... خدانگهدار_

مجسمه،  کیکنم فمط مثل  یخداحافظکه  دیچه کردم دهانم نجنب هر

مکث،  هیبا چند ثان دیشدم، او هم که سکوتم را د رهیاحممانه به او خ

که پشت سر او عزا  یو رفت. من ماندم با دل دیراهش را آرام کش

دیچیپ یکه از درد به خود م یگرفته بود و وجدان . 

 

موسیآن یکپ ��, [30.01.18 10:14] 

*** 

 

 :ؼزل

 

روشن کردم یکی یکیو شمع ها را  دمیکش تیکبر  . 

روزها  نیبود که در مرکز سفره لرار داشت، ا یا نهیبه آ نگاهم

 یم شتریسال گذشته بهتر ب ۰۱ یحالم بهتر بود، از تمام روزها



 یشعر گاهیزدم و گاه و ب یالک م دم،یرس یبه خودم م دم،یخند

خواندم یم یکردم ، ترانه ا یلب زمزمه م ریز . 

که پهن  یخوش رنگ نهیبه هفت س یگریوق نگاه دشوق و ذ با

و آرامش  نیاش دلنش یو آب دیرنگ سف بیکرده بودم، انداختم. ترک

 .بخش بود

 ییبودم را درون جعبه کادو دهیخر کاین یکه برا یکوچک یدیع 

لرار دادم نهیگذاشتم و کنار آ . 

مبل برداشتم ،  یرا از رو فمیدور خودم زدم و ک یچرخ 

بودم را هم  دهیدارا از بازار خر یبرا روزید نیه همک یسیخودنو

لرار دادم کاین هیشده کنار هد چیکادوپ . 

 کیبود اما با خودم لرار گذاشته بودم که  یکوچک یکادو دیشا

هفته که دارا برگشته بود نشان  کی نیشروع تازه باشد، در مدت ا

فکر  بود تا به یمن کاف یبرا نیکرده است هم رییتؽ یلیداد که خ

 .آؼاز باشم

خواستم باز هم تالش کنم تا عالله از دست رفته در وجودم به  یم

شود ایاو دوباره اح . 

که با هر  ییها نهیکهنه شده ام را بکشم، ک یها نهیداشتم ک یسع

دیکش یشدن به چشمان او در وجودم شعله م رهیبار خ . 



رحمانه بود و  یب یکتک ها ادآوریمن  یاگرچه دستانش برا 

انداخت که  یم یکلمات ناجوانمردانه ا ادیرؾ زدنش من را ح

 رییتؽ یبرا یبرد،  اما حاال که او گام یهنگام دعوا به کار م

کردم فراموش کنم، هم به  یم یسع دیکردن برداشته بود، من با

و هم به خاطر خودم کایخاطر ن  . 

، چون من فمط  کایبه خاطر ن میفمط بگو شد یبا دارا بود نم حك

 یبگذارم بال یخواستم سر ناسازگار یسال سن داشتم، اگر م ۸۲

رفت یدعوا به هدر م انیعمرم هم م . 

را چک کردم ، سر و  نیمرتب بودن سفره هفت س گریبار د کی 

را از دو  میلرار دادم ، موها یمورد بررس نهیوضعم را در آ

 به زیبه تن داشتم، همه چ یگلدار بلند راهنیطرؾ بافته بودم و پ

آمد ینظر خوب م . 

و  به سمت اتاق خواب رفتم دمیرا آرام به هم کوب میدست ها  . 

 نیاز ا شیاجازه بدهم ب توانستم یبود، اما نم دهیهنوز خواب دارا

توانست  یشد و او نم یم لیسال تحو گریساعت د مین با  یبخوابد تمر

 .همچنان خواب باشد

تفش لرار دادم و ک انیاز تخت نشستم دست م یرفتم و گوشه ا جلو

زدم شیارام صدا . 



_  لیسال تحو گهیساعت د مهیتا ن میساعت نه و ن دارشویدارا دارا ب

شهیم . 

خودش  یزد و مچ دستم را گرفت و به سو یرختخواب ؼلت انیم

ام فرو  نهیاش افتادم، سر در س نهیس ینکردم و رو یمماومت دیکش

 .برد و زمرمه کرد

_ ریصبح بخ ! 

 کبارهی یمحبت ها نیتهوع تلخ از ا کیود  احساسم دو گانه ب 

محبت ها نیاز هم نیریش جانیه کیمتولد شده و  ! 

نه ایمحبت کند  نگونهیدانستم دوست دارم که او ا ینم  . 

 زد، یاو سر باز م ی کدفعهی یها یمهربان رفتنیهنوز از پذ روحم

وسط دعوا  نیزم یشدن ها رو دهیتمام کش ادی دیکش یدستم را که م

دوست نداشتم گرچه دل و  گریتنش را د یبو شد یذهنم زنده مدر 

دوست داشتن به دلم بازگردد،  نیبودند تا ا مهیعملم با هم دست به 

شد یاما نم . 

است و  یهفته تالش مدت اندک کیکه  دادمیم یبه خودم دلدار مدام

 ۰۱و خاطره  ادیتا بتوانم  رفتم یماهها با خودم کلنجار م دیمن با

دوباره داشته باشم یته را از ذهنم پاک کنم و آؼازسال گذش . 

 میدستش را بر کمرم حلمه ساخت و صورت جلو آورد تا لب ها دو

شود شیلفل بر لب ها . 



لبخند بزند  دیشود اما با یرا داشتم که دارد شکنجه م یآدم حس

را دوست داشته باشم اما دلم  کیارتباط نزد نیدوست داشتم که ا

کرد یم یپافشار زشیگر یسرسختانه رو . 

گذاشت.  یلمس لذت ببرم اما لعنت به دلم نم نیکردم که از ا یسع 

آوردم حدالل نه حاال که دارا داشت راه درست  یکم م دیاما من نبا

رفت یم شیرا پ . 

را از لبانم کند و سر باال آورد مشیعم ی بوسه . 

_ یزد یچه عطر یدیم یخوب یهوم بو  

به من  ؾیتعر نیاز ا یحس خوب دیدتا  بابر لب نشاندم  لاع یلبخند

هم  دیو شا ستیکردم از ته دل ن یحس م دیداد اما نداد شا یدست م

شده بود رید یادیز ها ؾیتعر نیا دنیشن یبرا  

_ زنمیرو م نیولت که ا یلیعطر ساده ست خ هی . 

و لب و دهان جلو داد دیخند . 

_ وم شدبوش خوبه بازم بخر اگه تم یلیوالعا ؟! خوب خوبه خ . 

 یدادم و از رو لشیتحو یحبس کردم لبخند و چشم نهیدر س نفس

 تنش برخاستم

_ منم برم  شهیم لیپاشو لباسات رو بپوش دارا سال االن تحو

کنم دارشیب کاروین  



گفت زدیکرد برخ یم یکه سع همانطور : 

_ دو تا  یکیسال  لیکن فمط بعد از تحو دارشیآره خوبه برو ب

میرچمدون سبک جمع کن تا ب  

 دمیخشک شد چرخ یا رفت لحظه یم رونیکه داشت سمت ب لدمم

 .و متعجب نگاهش کردم

_ مگه؟ میبر میخواهیکجا م  

و ابرو باال داد دیخند  

_ ؟ینیمامان و بابات رو بب یخواه یشهرمون، نم  
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که  یداشت، مادر یبیرفتن در آؼوش ناباور مادرم حال عج فرو

دیلرز یبر افروخته بود و دستانش م یبیرتش به طرز عجصو . 

 نیچن نیپشت در او را ا کا،یمن و ن یممدمه  یب دنیدانستم د ینم

افتاده بود یما اتفال دنیاز رس شیپ ایآشفته حال کرده  . 

_ ه؟یعارفه؟ ک  

برسد، به  یورود یخودش به راهرو نیاز ا شیبابا، پ یصدا

چهره اش را از پس  یو ولت دیزلر یاو هم م ی. صدادیگوشم رس

که انگار  دمیفهم دمیمامان که سرم در آن فرو رفته بود، د یشانه 



بود! او داشت اشک  سیافتاده است،صورت پدرم خ یوالعا اتفال

ختیر یم ! 

به زادگاهم به تالطم افتاده  دنیرس یکه از لحظه  یدل خت،یر دلم

 .بود

 یناش یدلشوره  ست،یمعمول یدلشوره  کیکردم  یفکر م اولش

 شانیکه در آن بزرگ شده بودم، اما حال پر یاز برگشتن به شهر

 انیما، بعد از آن هم چشم گر دنیمامان و زبان بند آمده اش با د

افتاده بود یبابا... حتما اتفال ! 

توجه به بابا  یآمدم و ب رونیو وحشت زده از آؼوش مامان ب مات

دمیزد پرس یزده نامم را صدا م رتیکه ح : 

شده؟ شیزیچ ایافتاده؟ آر یشد؟ اتفال یچ _   

و چمدانم  کایمن و ن انینگاهش م ستاد،یجلو آمد و کنار مامان ا بابا

دیچرخ . 

_ شوهرت کجاست؟ ؟یاومد یؼزل بابا... ک  

آمد اخم مامان در هم رفت و  رونیشوهر که از دهان بابا ب ی کلمه

دیرو به بابا ؼر : 

_ داره؟ دنیپرس گهید نیا  

به او چشم ؼره رفت و به هشدار گفت بابا : 



 !عارفه_

نداشت؟! چرا مامان  دنیو منگ نگاهشان کردم، چرا پرس جیگ

رساند بعد  نجایبدهم " دارا مارا به ا حیمهلت نداد که من توض

 گریبه خانواده اش بزند و چند ساعت د یخودش رفت تا سر

 "خودش خواهد آمد

دمیوق زده پرس یبه مامان با چشمان رو  

_ نداره؟ دنیمامان... چرا... چرا پرس  

که دهان باز کند بابا خودش را  نیچپ نگاهم کرد اما لبل از ا چپ

 .وسط انداخت

_ میزن یتو حرؾ م نیایحرفاست آخه؟ ب نیاالن ولت ا . 

پشت سر من پنهان شده بود،  ییرا با کم رو کایخودش دست ن و

دیبه داخل کش ییگرفت و با خوش رو . 

آوردم، مامان و بابا  یاز رفتارشان سر در نم دم،یفهم ینم چیه

انگار  نباریاما ا دندیرس یولت مشکوک و گنگ به نظر نم چیه

 .فرق داشت

رفتم و پشت سر بابا وارد خانه شدم جلو . 



 یراحت رفع دلتنگ الیمامان و بابا اجازه نداد با خ بیعج رفتار

همه سال  نیبعد از ا زمانیعز یخانه  دنید یکنم، نتوانستم برا

 .حظ کنم و دست به هم بکوبم

بزند ذوق من  شتریبه جانش ن یبادکنک که ناگهان سوزن کی مثل

 .هم نابود شد

رفت و سر در گوش بابا فرو برد و پچ  شیجلوتر از من پ مامان

 .پچ آؼاز کرد

 نیهال، پا بر زم یورود یدر آستانه  خته،یاعصاب به هم ر با

که آن  ستیچه رفتار نیم نبود تا بدانم ا. دل در دلستادمیو ا دمیکوب

زیها دارند، نگران بودم، بابت همه چ ! 

_ کجاست؟ ایچه خبره؟ آر نجایا  

که لبال مال من بود باز  یآمد در اتال رونیجمله که از دهانم ب نیهم

دیپرس ایکه آر دمیشد و همزمان شن : 

_ ؼزله؟ یصدا نیبابا؟ ا ! 

ب در اتاق ماتش بردچهارچو انیدر م کایمن و ن دنیبا د و . 

 !ؼزل؟_



با  ا،یگاه آر یگاه و ب یکه در مدت نبود دارا و سر زدن ها کاین

انس گرفته بود، چشمش که به او افتاد دست از  یجانش حساب ییدا

دیدو ایآر یو به سو دیدست بابا کش . 

_ جون یی... داییدا ! 

کنان ؼر زد تیخود را در آؼوش او انداخت و شکا و : 

_  میمگه لرار نبود با هم بر ؟ییخونمون دا یومدین گهیچرا د

؟یشهرباز  

با  دم،یلب گز یگرفتم و گوشه  ایآر یاز لربان صدله رفتن ها نگاه

 یکردنش برا یبه حال ماست مال یفکر دیزد با کایکه ن یحرف

زد،  کایکه ن یکردم، اما انگار آن ها از حرف یمامان و بابا م

 .چندان هم جا نخورده بودند

نگاهم کرد رهیگره زد و خ نهیدست بر س نماما . 

 از آلمان چه خبر؟_

به طعنه  هیباشد شب یاز آن که سوال شتریشدم، لحنش ب رهیاو خ به

 .بود

آخرش لو داد؟ ایداند؟! آر یدلم شک افتاد، " نکند م ته " 

دیبا اخم در هم ؼر ایآر : 

 !مامان_



مامان را گرفت زیجواب نگاه تند و ت در . 

دانست یم ییزهایکردم، انگار مامان چ ینم ! اشتباه نه . 

دمیبه عمب رفتم و نال یخودآگاه لدم نا : 

_ شده؟ یچ نیبه من بگ نیخوا ینم  

کردم ایدرمانده تر رو به آر و . 

_ ا؟یآر ! 
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اعتمادم را شکسته است و  همه  اینداشتم باور کنم که آر دوست

که  یامان گفته، حدالل االن نه! درست ولترا به بابا و م زیچ

از  میکرد یم یسع میمن و دارا بهتر شده بود و داشت نیاوضاع ب

خانواده ام آمده  دنیهم بعد از سال ها به د ییاز سو م،یاول آؼاز کن

چشم ابرو کج و راست کردن ها،  نیا یجابودم، دوست داشتم به 

کردند فمط  یهم اگر م یاز من و دخترکم گرم استمبال کنند و گله ا

باشد یاز سر دلتنگ . 

کارش  نیانداخت و ا نییدر ممابل لحن مستاصل من فمط سر پا ایآر

را لو داده  زیاو همه چ یکرد، آر لیتبد نیمیشک من را به  بایتمر



 یکیاز شانس بد من در همان  د،یرس یبود و آن طور که به نظر م

بود کار را انجام داده نیهم ا ریدو ساعت اخ . 

و باز برادر کوچک  دیبار خشم بود که لحنم را در آؼوش کش نیا

کرد خیتر را توب . 

_ ایآر ! 

سر بلند نکرد اما مامان ناگهان منفجر شد او . 

_ همه سال دروغ گفتنت با  نیشه؟ ا یگفتن درست م ایآر ایبا آر

شه؟یگفتن درست م ایآر  

باز هم هشدار داد بابا . 

_ کای... نهدیعارفه جان! ؼزل تازه رس ... 

دیحرؾ بابا پر انیم مامان . 

_ رو به  کایخودش و ن دنیهمه سال با چهار تا دروغ داغ د نیا

شم؟ ینداشت؟ حاال من گله کنم بد م بیدلمون گذاشت ع  

رو به من در ادامه داد زد و : 

 هان؟_



و  ستیترسم، با ب یهنوز هم از مامان م دمیتازه فهم د،یلرز تنم

نه ساله، هنوز هم از خشم -دختر هشت کیهشت سال سن و داشتن 

دمیترس یمامان م . 

 ایبه آر دینشست و نگاه لرزانم را دلخور و ناام میبه گلو بؽض

فشرد یوحشت زده ام را در آؼوش خود م یکایدوختم که ن . 

" گذاشت دعوا بود یدخترکم که هر جا پا م یبرا رمیآخ بم " 

_ کردم... لرار بود ... داداش... من، من فمط برات درد دل ایآر

یمحرم راز باش . 

که چشمان معصومش سرخ سرخ شده  دمیسر باال آورد و من د ایآر

که دلم از او گرفته بود  نیاست، از اشک او مردم و زنده شدم، با ا

ام  یپسرک جوان دوست داشتن یاشک ها دنیکه طالت د یاما وا

 .را نداشتم

و پنهان کرده بودم که در گل یبود تا بؽض بزرگ یتلنگر کاف نیهم

شوند ریسراز میبشکند و اشک ها . 

کرد تا من  تیرا به داخل اتالش هدا کایبا همان حال آشفته، ن ایآر

بدهد که حدالل اگر  رشیو باز هم خدا خ ندیرا با آن حا و روز نب

را داشت کاین یحرؾ من در دهانش نمانده بود اما هوا . 

و در آؼوشم  دیدو شیپ انی" خاتون بابا" گو دیکه حالم را د بابا

 یو رو دیدستان مهربانش که دورم حلمه شد، زانوانم لرز د،یکش



گفت، ماخذه  ینم چیزانو کوفتم، بابا هم همراه من نشست. ه نیزم

کنم هیگرفته بود تا گر نهیکرد، فمط سرم را در س یام نم . 

بودم، چند سال حسرت محبت  یآؼوش نیسال بود که محتاج چن چند

 یدادم برا یپدرانه اش به دلم مانده بود، داشتم جان م ػیدر یب یها

بود میدردها یدوا شهیکه هم شیوجود نازن . 

ستادیسرم ا یآمد و رو شیبا صورت برافروخته پ مامان . 

_ چمدر سنگش  ادتهیخبرت؟  یحاال کجاست اون شوهر از خدا ب

 یبابا نیمن و ا گریبه ج یچه خون ادتهی ؟یزد یم نهیرو به س

؟یکه باهاش ازدواج کن یدبختت کردب   

 یتوانستم دهان باز کنم، پاسخ یخفه ام کرده بود، نم هیهك گر هك

 .به مامان بدهم و التماسش کنم لضاوتم نکند

 یدر آؼوشش فشرد و بعد رو به مامان با ناراحت شتریمن را ب بابا

 .گفت

_ حرؾ ها...  نیا یولت هست برا یدام کل زیعارفه جان... عز

حالش رو؟ ینیب ینم  

دیدلخور نال مامان : 

_ کردم... به  یداشتم سکته م ؟یدیحال انروز صبح من رو ند

؟یخاطر چ  



تر به مامان گفت یبه مراتب جد یآهسته اما لحن ییبا صدا بابا . 

_ کم آروم  هیبذار  ییچا هیبخور  یآب هیحاال شما برو تو آشپزخونه 

میزن یحرؾ م مینیشیؼزلم آروم گرفت م ،یشد . 

لدم سمت  یتیبا نارضا ،یکشدار و طوالن یبا درنگ مامان

و از ما دور شد دیآشپزخانه کش . 

 یکه از رفتار مامان به دلم افتاده بود اما به او حك م یتمام لرز با

 یتواند برا یچمدر م هیلض نیدانستم دانستن ا یدادم، خودم خوب م

کرده بود  یگعمر سربلند و موفك زند کیکننده باشد، او  رانیاو و

 یمردم باال م انیو آرامش سر م یدر کمال خوشبخت شهیو هم

شکست، متنفر است... به خاطر همه  یدانستم از کلمه  یگرفت، م

دادم اما آنمدر در دل ؼصه پشت  یها به او حك م زیچ نیا ی

ها  یسادگ نیؼصه در دل تلنبار کرده بودم که بؽض شکسته ام به ا

شد یجمع و جور نم . 

تن لرزانم را  ی هیجدا کرد، تک نیو من را از زم دیدستم را کش اباب

مبل نشاند یبه خودش داد و من را رو .  

 دیبه صورتم کش یام را، دست یشانیو بعد پ دیرا چند بار بوس سرم

شد رایو با چشمان نمدارش به چشمانم خ . 

_ نکن دختر،  هیگر ارم،یخاتون بابا، برم برات آب لند ب نجایا نیبش

نکن گل بابا هیرگ . 



گفتم که  یتو خال یانداختم و زبر لب زمرمه کنان چشم نییپا سر

ردیدلش آرام بگ . 
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خواست با مامان  یم ست،یدانستم لصدش فمط آوردن آب لند ن یم

 یکار را م نیا شهیخواست آرامش کند. او هم یصحبت کند، م

 یآرام نگه داشتن تک تک اعضا ی فهیانگار وظ شهیکرد، هم

 .خانواده با او بود

دتانم  انیباالخره از من دل کند و سمت آشپزخانه رفت، سر م یولت

ام خفه شود تا مبادا بابا بفهمد چشمم  هیگر یپنهان کردم تا صدا

 .چشم نبوده است

که کهنه شده باشد و بعد از سال ها سرکوب  یامان از بؽض آخ

کند دایپ ییماخودن یشدن، اجازه  ! 

را بر  یدست ینشده بود که گرما دهیکش مهیبه رفتن بابا به دل هنوز

را  ایو آر دمیکش رونیدستانم ب انیحس کردم، صورت از م میزانو

دمیخود د یممابل پا نیزانو زده بر زم . 

کنان، نگاهم را با لهر از او گرفتم نیف نیف . 

به پچ پچ بود، گفت هیکه شب یلحن با . 



_ باکسم مشؽول شد کسیبا ا کاین . 

تکان دادم یجوابش فمط سر در . 

ادامه داد یبا درماندگ د،یرا که د سکوتم . 

_ نگفتم یزیؼزل به لرآن من چ . 

جوش آوردم، نگاه به چشمانش  کبارهی دمیلرآنش را که شن لسم

دمیدوختم و به او توپ . 

_  نایمامان ا ید آخه اگه تو نگفت ا،یلسم نخور... لسم دروغ نخور آر

دن؟یدارن که فهم بیمگه علم ؼ  
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من جمع  یزانو یمشتش را رو د،یانداخت و آه کش نییرا پا سرش

بودند  مهیبا هم در آن دست به  یکه خشم و ناراحت یکرد و با لحن

 .گفت

_ تهران  یر یگفت م یم یشد، ه یم چمیپاپ یلیمدت خ هیمامان 

؟یکن یپنهون م یاررو د یچ کار؟یچ  

زد یباال آورد و پوزخند تلخ یدیرا با ناام نگاهش . 



 لدایکرد؟! با خودش فکر کرده بود من با  یفکر م یچ یدون یم _

لدایکردم... فکرش رو بکن! با  دایپ یسر و سر ! 

 نیتوانست چن یشدم، مامان چطور م رهیو ناباور به او خ مات

از ده سال بزرگ تر از  شیب لدایبزند؟!  چارهیب یایبه آر یتهمت

بود ایآر . 

حرفش را گرفت یادامه  نیسنگ یتکان داد و با بؽض یسر . 

_  ده،یم ریو آسمون گ نیبعد از ازدواج و رفتن تو، مامان به زم

اون مطلمه  گفتیکرده باشه، م یشک نیکه همچ ستین یبیعج زیچ

 یتونه بکنه تو هم پسر جوون ب یدلش بخواد م یست و هر ؼلط

 نا،یعموت ا یتنگ دلش خونه  ینیش یم یریم مهیربه دم به دلتج

 ...اونم عمل از سرت پرونده

دؼدؼه چه کرده بودم یآرام و ب یخانواده  نیکه من با ا آخ ! 

دلخور بودم اما از  ایکرد، همچنان از آر ریگ یدو راه کیسر  دلم

تهمت بزرگ  نیا ریفرار از ز یدادم برا یهم به او حك م یطرف

من را فاش کرده باشد راز . 

دمیو زمزمه کنان پرس دمیبه صورت گر گرفته اش کش یدست . 

_ من، هان؟ دنید یایکه م یبگ یتو هم مجبور شد  

تکان داد یسر به تف بالفاصله . 



_ نه به لرآن ،ینه به جون آبج . 

هم نبوده پس  نیدانستم اگر ا ینم د،یرس ینم ییفکرم به جا گرید

ر دار شده اند؟مامان و بابا از کجا خب  

دمیو  سردرگم پرس جیگ : 

_ دن؟یفهم ی؟ چطور یپس چ  

دانستم  یدندان نگه داشت، م ریز یو لحظه ا دیبه داخل کش لب

 یکار را م نیکنترل خودش ا یشود، برا یم یعصب یادیز یولت

 .کند

_ مامان  هویتهران...  امیداشتم ب میمن تصم لیبعد از سال تحو

نداشته  شیر نیرو به ا لدایانداخت و بازم داد راه  یدوباره داد و ب

با  ستیفالن فالن شده معلوم ن ی کهیمن بدبخت بست که آره زن ی

تلفن برداشت  یحت ،یکن یکرده که سر سال نو هم ول نم کاریتو چ

رو فحش بده لدایو  نایزنگ بزنه به عمو ا ... 

بد  یو گاه ریسختگ شهیزده دست بر دهان گذاشتم، مامان هم شوک

فکرش  یکردم روز یفکرش را هم نم یحت چولتیلك بود اما هل

گونه بچرخد نیا ! 

ادامه داد یبا تلخند آرا . 

_ بابا، سرم رو  یدعوا و با مداخله  یخالصه ش کنم برات، بعد کل

احترام مامان رو نشکنم  تیکه تو عصبان نیا یو برا نییانداختم پا



لرص خوردم تو اتاق، چون سرم درد گرفته بود،  دمیرفتم چپ

رو تو هال جا گذاشته بودم، مامانم  لمیشانس گ...م موبا دمازیخواب

و ....  لمیرفته بود سر ولت مبا رهیرو بگ چمکه بخواد م نیبا فکر ا

 التیمیاس ام اسا و ا یمن و تو رو با هم، همه  یخب... تموم چتا

همه رو  دیمن بود ؼزل با ریرو خونده بود... من.... من... تمص

ماها سرک  نیولت ب چیکردم اما چون ه یخوندن پاک م بعد

در  میخصوص میکردم حر یسدم فکر م ریتو کار هم نبود خ دنیکش

 .امانه

را در چنگ گرفت شیدستانش گرفت و موها انیرا م سرش . 

 .من والعا گند زدم... بخش ؼزل... ببخش_

تر از من! برادر کوچک دوست  چارهیدرمانده تر از او، او ب من

او چارهیام... آه ب یاشتند ! 

حلمه  د،یلرز یسرکوب شده م یدور شانه اش که از بؽض دست

دمشیکردم و در آؼوش کش . 

_  یلربونت برم... آبج ینکرد یدلم، تو کار زیتو نبوده عز ریتمص

یباش ینجوریتو ا نهینب رهیبم . 

دیداد و بعد مستاصل نال لمیتحو یاخم " خدا نکنه" ا با . 

_ ذارم  یکنم، نم یحلش م یجور هیؼزل، خودم  ایتو ؼصه نخور

یش تیاذ . 



زود بزرگ  یادیپسر انگار ز نیتلخ زدم، ا یاش لبخند یمهربان به

نداشت یاز نوجوان ییشده بود، اصال وجودش بو  . 

 یشانیو از پ دمیو آشفته اش کش ختهیبه هم ر یموها انیم یدست

 .کنار زدم

_ تهران؟ مگه بهت  ییایب لیبعد سال تحو یخواست یچرا م ینگفت

 خبر نداده بودم دارا برگشته؟

دیلرز یلحنش چندان نم گرید حاال . 

 

موسیآن یکپ ��, [30.01.18 10:15] 

_ خودم با دارا رو در رو حرؾ بزنم، خواستم  امیخواستم ب یم

کنه تتیکه بخواد اذ یستیکس و کار ن یبهش نشون بدم ب . 

آن که فرصت درکش  یاش کاشتم، ب یشانیبرپ یو بوسه ا دمیخند

گریخودش د یشده بود برا یکنم، مرد دایرا پ . 

 یکه از باال دمیبوس یاش را با خنده م یشانیداشتم پ گرید بار

 رونیمامان و پشت سر او، بابا، دارند از اشپزخانه ب دم،یسرش د

ندیآ یم . 

_  یو دل و للوه م نیکش ینمشه م نینیش یم ییدوتا گه،یآره د

میا چکارهیه نجایاتونم که امن و باب ن،یریگ . 



دفاع از من باز کند  یکه لصد داشت دهان برا ایبه آر ینگاه

چرخاندم حیاز او زبان به توض شیانداختم ، از جا برخاستم و پ . 

_ نزنه ینداره، من لسمش داده بودم حرف یریتمص ایمامان جان آر . 

مامان پر رنگ تر شد اخم . 

_ از نمین از شوهر کردنت اهمه کارت سر خود بوده، او شهیهم ... 

کرد اما انگار  یمامامن را گرفت و کنار گوشش پچ پچ یبازو بابا

 یبود مامان لصد نداشت آرام شود. رو به بابا با صدا دهیفا یب

دیؼر یبلند . 

_  نینگفتم که ا یچینگو نگو هاب تو گل گرفت سرمون! ه نیهم

بعد ده سال شد عالبتمون... سر خود سر خود شوهر کرد که حاال 

میسر بلند کن لیتو فام میتون ینم گهیبچه برگرده... د هیبا  . 

دینال رتیمات و وارفته، با ح بابا : 

 !عارفه_

 وانهید یخود نبود عمر یمامان آتش شد و به جانم افتاد، ب حرؾ

حرؾ ها و واکنش  نیاز هم دم،یترس یطالق م یوار از کلمه 

دادنم،  یدلدار یه به جاک نیتند مامان وحشت داشتم، از ا یها

بپاشد مینمک بر زخم ها . 

بر لب نشاندم یجلو رفتم و لبخند یلدم . 



_  می... ففط اومده بودنجایمامان... من .... من به لهر برنگشتم ا

دو  یکی نهیدارا هم اول رفت خونواده ش رو بب م،یبه شما بزن یسر

بشم،  لیفام یخجالتتون تو ی هیما ستی... لرار نادیم گهیساعت د

االن نه گهیندادم... الالل د یمن ببا دارا مشکل ! 

زده، مات ماند.  رونیباز و چشمان از حدله ب مهیبا دهان ن مامان

را نداشت نیانتظار ا ! 
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*** 

 یاز حرؾ ها ینبودم که لهر کنم و بروم، اما دلم بدجور کودک

 یهم درد م دنمینفس کش یه که حتمامان شکسته بود، آنمدر شکست

 .کرد

صدا نشسته بودم یمبل پا در شکم جمع کرده و خاموش و ب یرو . 

 یفکر یپشتوانه  یمامان و واکنشش به فکر طاللم، بدجور رفتار

 یدر ممابل کلمه  شهیدانستم او هم یکرده بود. م بیام را تخر

تند  من هم در همان حد یکه برا نیاما ا رد،یگ یطالق جبهه م

بود شتریذهنم ب شیاز حد گنجا یبرخورد کند کم . 

و در  دیایمادرانه اش، ب یدل دوست داشتم بعد از سرزنش ها در

که کنارت هستم دیکنم و بعد بگو هیآؼوشم بکشد، مهلت بدهد گر ! 



کار را نکرد، در عوض رو از من گرفت و به لهر سالن  نیا اما

خانه را به ممصد اتاق ترک کرد یاصل . 

که توانستم بعد از لهر مامان انجام دهم، دست به  یمکالمه ا نهات

که از مامان خواهش کند تا در ممابل  نیا یدامن بابا شدن بود برا

راز فاش شده نزند نیاز ا یدارا حرف . 

خواهش گرچه اخم بابا را هم در هم برد اما الزم بود که حتما  نیا

ر جبران داشت همه د یخواستم حاال که دارا سع یمطرح شود، نم

زدیبه هم بر زیچ . 

زدند شک نداشتم که دارا  یم یحرف نیبابا کوچک تر ایمامان  اگر

کرد یگرد و خاک به پا م یبدجور . 

هم  ایکه بابا رفته بود خواهشم را به گوش مامان برساند و آر حال

 خیرا سرگرم نگه دارد، من تنها و  کایداشت ن یسع یبا مهربان

تاک  کیت یاز سکوت هال که فمط با صدا پر یزده در فضا

شکست، مانده بودم یساعت م . 

خبر نداشتم مامان حرفم را لبول  د،یآ یم یک مایدانستم دارا دل ینم

خورد یداشت جانم را م یفینه، حس بالتکل ایکرده است  . 

الزم  میگرفتم به دارا زنگ بزنم و بگو میبار با خود تصم هزار

 میرو یپدر و مادر او م یبه خانه  کاین و نم د،یایب نجایبه ا ستین

 یکار مشکل هیلض نیا ییدادن چرا حیاما باز فکر کردم که توض



دارا تماس  یکرد و با خانواده  یخواهد بود و اگر هم مامان لج م

شد یبت میمص گریگرفت که د یم . 

از  یمتر کیزنگ خانه، من را  یفکر ها بودم که صدا نیهن در

 .جا پراند

رفت،  میللبم به دهانم امد و حس از دست و پا هیاز ثان یرکس در

 کیحتما با مامان به  دیکه حاال ولت امدن دارا نبود ، اول با یوا

بعد دمیرس یم یا جهینت . 

تند از اتاق  یکه با صورت برافروخته و لدم ها دمیرا د مامان

هول زده با سر  دم،یزد و سمت در رفت. مثل فنر از جا پر روزیب

را گرفتم شیو بازو دمیطرفش دو به . 

 ...مامان... مامان جون لربونت برم_

دیکش رونیرا با حرص از چنگم ب دستش . 

_ یزهر مار و مامان، مامان مرد، مامان رو دق داد . 

هم دستش را گرفتم باز . 

_ لحظه  هیدور از جونت مامان... دورت بگردم... لربونت بشم 

 ...گوش کن

دیمن توپکنترل شده به  ییصدا با . 



_ گوش بدم؟ اون  یخوا یحاال م نیگوش بدم؟ ده ساله الل شد

من رو برداشته به  گریجواب پس بده که پاره ج دیشوهر نامردت با

 یاون تهران خراب شده زندون یبهانه خارج رفتن، برده تو

خرخره ش  یعل یمن که دارم... به وال یکرده... تو زبون ندار

رسم یم جوم، بعدم به خدمت تو یرو م . 

دیزنگ دوباره به گوش رس یصدا . 

التماس افتادم به . 

_ همه سال  نیمامان... تاز بعد ا یکن یرو داؼون م میبه خدا زندگ

 ینکن لربونت برم، هر چ ینجوریآروم شده... ا میچند روزه زندگ

دارا رو وسط نکش... لربونت  یبه من بگو، اما فعال پا یخوا یم

نگو یچیفعال ه کایجون من... جون ن یول یدونم حك دار یبرم م . 

شد و بعد به سمت در رفت و  رهیلحظه در سکوت به من خ چند

دربازکن را برداشت یگوش . 

دانستم مامان چندان هم لابل  یراحت نشده بود، م المیهم خ هنوز

ستین ینیشبیپ . 

 نیزد، ا رونیکه گفت چشمانم از حدله ب ی" زمی" بفرما عز با

توانست خطاب به دارا باشد یمطرز صحبت کردنش ن . 

بزند در آستانه  یآن که حرف یشدم اما او ب رهیتعجب به مامان خ با

کرد ینگاه م اطیبه ح رهیبو و خ ستادهیا یدر ورود ی . 



دیو ارام از من پرس دیاز داخل اتاق سرک کش بابا . 

_ ه؟یک  

باال انداختم و به مامان اشاره زدم شانه . 

از  ییآشنا یکه صدا ستادیامد و کنارم ا شیهم کنجکاوانه پ بابا

گوشم را پر کرد اطیداخل ح . 

_ آوردم برات... آش پختم انگشتات رو باهاش  یچ نیخاله بب

یبخور . 

بود لبخند زد ستادهیاز همان جا که ا ییبا خوش رو مامان . 

 .دستت درد نکنه لربونت برم_
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که دست در گردن مامان  دمیمن فرگل را د ه،یاز چند ثان بعد

کرد یانداخت و با او روبوس . 

شناختمش، از لبل به لطؾ  یکه لبال م یبود اما نه آن فرگل فرگل

دانستم فرگل دانشگاه حموق درس  یزد، م یکه بابا م ییها لیمیا

توانست  یم یخوانده و با استادش ازدواج کرده اما ذهنم به سخت

که  یداشت با دختر محجبه و چادر به سر ادیبه  را که از لبل ییاو

کند سهیمما دم،ید یاالن م . 



 یرو د،یبوسیرا م مانیم یفرگل همان طور که داشت گونه  چشم

حرکت ماند، پس  یب هیمن ثابت ماند و چشمانش گرد شد. چند ثان

زد ػیو ج دیپر رونیاز آن از بؽل مامان ب . 

_ ؼزله نی! اایخدا یوا ! 

چه  دیدانستم با یصادر کند، نم ینتوانست دستور لحظه مؽزم آن

دستپاچه یخنده ا دم،ینشان بدهم. فمط خند یعکس العمل ! 

آش را به  یزده، کفش از پا کند، لابلمه  جانیو ه مهیسراس فرگل

و محکم بؽلم کرد دیدست مامان داد، به طرفم دو . 

_ ؼزل... ؼزل... لربونت برم چمدر دلم برات تنگ شده بود یوا . 

او لفل شد یکم دستانم باال امد و دور شانه  کم . 

ام بود، دخترک  ینوجوان یدوران نه چندان طوالن اوریو  اری او

داشت من را از ازدواج با دارا  یسع یلیکه خ یعالل و مهربان

 نیبودم و ا ریاز او دلگ لید نیمنصرؾ کند و من آن روزها به هم

 !روزها... شرمنده اش
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 یدانستم که فرگل از من عالل تر است اما ولت یهم م نیاز ا شیپ

از  شتریب یلیخ دمیفهم مینشست گریهمد یدرد دل ها و حرؾ ها یپا



بهره برده و من...  یکردم او از عملش در زندگ یآنچه که فکر م

 !آه

در پاسخ به سوال من که : "چه  دینوش یرا م یکه چا همانطور

سالها " گفت نیات در ا یاز زندگ خبر : 

_ کرد البته از  یسال آخر دانشگاه بودم که دمحم از من خواستگار

 ریشناختمش استادمون بود و به شدت سخت گ یهمان ترم اول م

ذهنم  یتو شهیبود که هم یزیهمان چ ما  یدل تشیشخص تیاما شخص

دوست  شهیو آروم هم تیآداب با شخص یمباد تینها یداشتم ب

 نیهم یباشه برا یکس نیهمچ هیاشتم اگه لرار باشه ازدواج کنم د

ازدواج داد خوشحال شدم شنهادیبهم پ یهم ولت . 

با لذت زد  یگذاشت  لبخند زیم یآورد و رو نییرا پا یچا استکان

  و ادامه داد

_  میرو نامزد بود یسال هی میتا ازدواج کن دیطول کش یلیالبته خ

مستمل  یدمحم خونه  میلرار گذاشته بوداما چون  میبعدشم عمد کرد

آخه  م،یعمد بمون ریسال هم ز هی میمجبور شد رهیاز خونواده ش بگ

بود... االنم که خدا  نایخونه مادرش ا یباال یخونه ش لبال طبمه 

ده تو دانشگاه، منم  یوکالت داره، درسم م فترد هیرو شکر دمحم 

کنم یخودش کار م شیپ . 

دمیپرس آرام : 



_  یبا اونا زندگ یکردن که نرفت یم تیشوهرت اذ  یده خونوا

؟یکن  

تکان داد یبه نف یمهربان زد و سر یلبخند . 

نه لربونت برم، اتفالا پدر و مادرش اونمدر مهربون و دوست _

دونه یان که خدا م یداشتن . 

دمیپرس متعجب . 

_ ؟یپس چ  

باز کرد حیو دهان به توض دیکش كیعم ینفس . 

_ راحت  یلینسل لبل خ م،یفرق دار یلیخ یلبل نسل ما با نسل نیبب

جلو تر  یاما خب... انگار هرچ ومدنیتر با بزرگتراشون کنار م

با پدر و  یگاه یشن... ما االن حت یحوصله تر م یآدما ب میر یم

چه برسه به مادر شوهر و  گهید میخور یمادرامونم بر به مشکل م

بتونن کنار خونواده  ایلیمنه، ممکنه خ ظرن نیپدر شوهر... البته ا

دمیخودم ند یرو تو تیلابل نیکنن... من ا یشوهرشون زندگ ی . 

 لیاگر آن اوا دمیشیمات نگاهش کردم و بعد با خود اند هیثان چند

 یچه پاسخ م،یکن یخواست تا با خانواده اش زندگ یدارا از من م

آن که به  یکردم، ب یچشم بسته لبول م گر،یدادم. معلوم بود د یم

و صبر و تحملم فکر کنم تمیدم، طرفخو . 



که  دمیفهم یم شتریب کردم یبه خود آن دوران فکر م شتریچه ب هر

بودم دل  زیاحمك رلت انگ کیمن آن زمان عاشك نبودم بلکه فمط 

ساله ام  ۰۲حالت تهوع گرفتم حالم از خودم  دیچیو روده ا به هم پ

خورد یبه هم م . 

از فرگل  یگرین، سوال ددور کردن ذهنم از آشوب درو یبرا

دمیپرس . 

_ نیبچه دار بش نیفعال نخواست دنمیشن نایاز مامان ا ؟یبچه چ . 

کرد دییحرکت سر تا با . 

_ مسافرت ها رو ارزو  یلیخ م،یکارا مونده انجام بد یلیراستش خ

خوام اول اونا رو تجربه کنم، به نظرم بچه  یم میبر ییدو تا میدار

احساس شد  یزندگ یت نبودش توهر ول ست،ین فهیوظ هیداشتن 

میدار یزندگ یبرنامه برا یاون مولع ولتشه، االن من و دمحم کل . 

و موضوع را  دمیسر بر میکه از دلم بر امد را پشت دندان ها یآه

 .باز هم عوض کردم

_ همسرم ازت خواست یشد یچادر یچطور . 

ه مبل انداخته بود نگا یدسته  یبه چادر اش که رو یبیعالله عج با

 .کرد و بعد رو به من پاسخ داد

_  یولت از من نخواست که چادر بپوشم اما ولت چینه اتفالا  دمحم ه

داره  یچادر رو دوست داره و براش لداست خاص یلیخ دمید



 یا عالله یگرفتم منم چادر بپوشم و دروغ چرا حاال  جدا میتصم

 .که دمحم به چادر داره خودمم عاشك چادرمم

ولت مهلت نشد  چیشدم  ه یخود آزار ریهم درگ گفت و من باز او

را او  زیرا در خودم عوض کنم همه چ یزیکه من به عشك دارا چ

دادمیم رییخواست و من اول عاشمانه و بعد از سر اجبار تؽ یم . 

دادن خود از سر اجبار دردناک نبود،  رییبه اندازه تؽ زیچ چیه

که عاشمانه انجام شدند بود  یراتییهم بود  دردناک تر از آن تؽ دیشا

ماندند یاما به اجبار بال . 

سوال فرگل به خودم آمدم با  

_ بود؟ یآلمان چطور یتو یزندگ یتو نگفت  

لحن  نیام را پوشاندم و با نام مطمئن تر صورت آشفته یلبخند با

 :ممکن پاسخ دادم

 ...خوب_

 یکنم صدا دایحرؾ زدن پ یبرا یشتریاز آن که فرصت ب شیپ و

حتما دارا  گرید نباریللبم را به دهانم آورد، ا گریار دزنگ در ب

 .بود

کردم، مامان که با اخم در هم در را باز کرد دارا  یاشتباه هم نم و

کرد  یرحم م دیو خانواده اش، وارد خانه شدند، خدا فمط خودش با

 .که شر به پا نشود
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کردم از درون  یداشتم، حس م یحالدانست آن لحظه چه  یم خدا

ها  رگیسرم از شدت تورم مو یآتش گرفته ام منتظر بودم کاسه 

کردم معجزه بود یمنفجر شود. اگر سکته نم . 

که  یمن بود، مثل معلم یمامان برا یانگار تمام اخم و بداخالل اما

با مطرح کردن بحث امتحان، فمط لصد ترساندن شاگردش را 

که به پدر و مادر دارا افتاد، مثل گذشته ها که  داشته باشد. چشمش

گذاشت، گل از گلش باز شد  یبابا سنگ تمام م یدر ممابل خانواده 

کرد ییرایو پذ ییو محترمانه خوشامدگو . 

 یناخواسته بزند و خانواده  یحرف کایبود که ن نیا گریترسم د تنها

 ایه لطؾ آرکه آن هم ب اندازد،یدارا به شک و دارا را به جان من ب

به زور فمط در حد  کایحل شد چون ن زشیباکس عز کسیو آن ا

 ایساده در جمع ماند و دوباره به اتاق آر یسالم و احوالپرس کی

 یاخم مادر دارا را در هم برد اما م ارشرفت نیبازگشت، گرچه ا

دیارز ! 

 یرا داشت، چون نه مامان حرف میهوا یخدا آن لحظه حساب انگار

اش تحمل  یکرد. تنها سخت دایپ یزبان نیریرصت شف کایزد و ن

شد چون  یشلوغ بود که هر لحظه هم شلوغ تر م یمهمان کی

و همسرش ، همسر فرگل با خاله  یخواهر کوچک دارا، عمه کت



اش که انگار  دهخوانوا یبا تمام اعضا وانیعمو ک یعاطفه حت

از تهران آمده بودند، به جمع اضافه شدند دیع یبرا . 

عاطفه انگار نه انگار که چند سال به سنش اضافه شده بود،  خاله

بر عکس مامان که هر  د،یرس یاز لبل هم جوان تر به نظر م یحت

داد یلبل نشان م ی هیلحظه شکسته تر از ثان . 

دختر بزرگش که خبر داشتم با همسرش  ماهیحك داشت، فر دیشا

خلؾ  خوش و خرم در شمال کشور ساکن عستند، فرگل هم فرزند

بود و انگار بعد از ازدواج خلؾ تر هم شده بود، نه مثل من که در 

بودم ختهیچند سال جز خون جگر به حلك خوانواده نر نیا . 

 دهیزد د یم لیمیکه بابا ا ییفرگل را لبال هم در عکس ها هنسر

 یداشت البته از عکسش بهتر به نظر م یمعمول یبودم، چهره 

نبود اما دهان  یبود، ظاهرش آنچنان فرگل یهم لد و لواره  د،یرس

 خت،یر یم رونیکرد به لول معروؾ در و گوهر ب یکه باز م

کرد که دهان آدم  یم حبتو مودب و آگاهانه ص تیچنان با شخص

 کیبود، مثل  یدنیماند. رفتارش هم که با فرگل د یباز م

جهان او باشد یدنیشاهدخت! انگار که تنها موجود د . 

گرفت یرت داشت جانم را منه اما حس حسادت . 

هرچه بود  ینداشت چه کس یتوجه کنم، فرل گرانیکردم به د یسع

ماندن به فرگل و دمحم بود رهیبهتر از زل زدن و خ . 



 لیرفت، تنها دختر هنجار شکن فام لدایرفتار مامان با  یپ حواسم

حاال از تنور مد  نیکه انگار هم یباب روز و لباس یشیکه با آرا

که در دست مامان  ییکلوچه ها ینیبود، داشت از س دهیکش رونیب

داشت یبود به ناز بر م . 

داشت و  یشانیما مهر طالق بر پ لیبود که در فام یتنها کس او

طالق انگار در فرهنگ لؽات خالؾ شرع ترجمه شده بود، 

چگونه است لدایکنجکاو بودم بدان نگاهش به  . 

آن نوش جان خشک و  راه هم نبود، لحن یام چندان ب ینیشبیپ

شناختم یخوب م یلیمامان را خ یزده  خیو نگاه  یخال . 

شدم که آخر هم متوجه شد و سر رو به چرخاند،  رهیخ لدایبه  انمدر

نگاهم کرد و بعد لبخند زد، اما... لبخندش رنگ لبخند نداشت یکم ! 

*** 

 :کارن

 

و سه روز  ستیگذشت، ب یم لیو سه روز از سال تحو ستیب

یجهنم سخت و . 

مرگم را به درگاه خدا  یبود که من دعا یپنج شنبه ا نیسوم نیا

مهربان و آرامم  یگرفت، اصال انگار مان یآرام نم یبردم. مان یم

تند خو را آورده بودند ریبهانه گ یبچه  نیا شیرفته بود و به جا . 



اش هم افتضاح شده بود، بدنش انگار داشت به روح  یجسمان حال

داد یب پس منا آرامش جوا . 

 فهیانگار وظ یکردم ؼزل را فراموش کنم، مان یچه تالش م هر

من  یبرا یهست ول یکند که ؼزل یاداوریداشت هر لحظه به من 

ستین . 

داده بودم  حیتوض یمان یدانستم چکار کنم، هزار بار برا ینم گرید

برگزار  یتواند کالس ینم گریکه کالسش با ؼزل تمام شده، که او د

تر  یکه در نظر خودم منطم حمیبه هر توص یا واکنش مانکند ام

 یم مانیکه اصال پش یشد، به حد یتر از لبل م یمنطم ریبود، ؼ

دادن حیشدم از توض . 

 

موسیآن یکپ ��, [30.01.18 10:16] 

 یم نیکه زده بودم نفر یهزار بار خود را به خاطر گند یروز

از آن که به  شیپدادم و  یبه خرج م یشتریکردم، اگر من دلت ب

همه روز  نیکه متاهل است، ا دمیفهم یؼزل اظهار عالله کنم، م

امد یسخت و شوم پشت سر هم نم یها . 

گناه بزرگ من  یبودند که خدا برا ی هیروزها تنب نیانگار ا اصال

 .در نظر گرفته بود



از  یکه مان یدرست آن روز ه،یتنب ای شیهر چه بود، آزما اما

شد، کم آوردم مارستانیب یراه یس تنگو نف یشدت ناراحت . 

منطك  نم،یحال و روز بب نیرا در ا یتوانستم خودم و مان ینم گرید

کردم یم یباز وانهید یکم دیکار ما نشد، با یکه چاره  ! 

به خانه آوردم و به پونه و  مارستانیرا که با حال نزار از ب یمان

دمیفرمان پر سپردم، خودم به لصد کارگاه سفال ؼزل پشت اریسام . 

افتادم تا بازگردد و  یم شیشده به پا یکرد، حت یالتماسش م دیبا

را تنها نگذارد یمان . 

_ 
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 یهر طور شده ؼزل را به مان دیبا ییدو تا نبود، از سو یکی دردم

 دنیدانستم که د یهم خوب م ییگرداندم و از سو یام بازم چارهیب

کند یاو داغ دلم را تازه م ی دوباره . 

داغ آرام نگرفته بود، من فمط داشتم نمش  نیولت ا چیه گرچه

 یوجدان شیکردم تا پ یم یخودم باز یفراموش کردن او را برا

زد، سربلند باشم یم خونکیکه مدام به من س . 



به فکرش باشم، اما دلم به طرز مسخره  دیدانستم که نبا یم خوب

فکر نردن به او  یبود، من داشتم با خودم برازبان نفهم شده  یا

 مایکوک بود که لرار است دوباره آن فشیرفتم و دلم ک یکلنجار م

ندیجانش را بب . 

او،  یبه صورت خودکار ممابل مؽازه  میبه خودم امدم که پا یولت

ترمز زد یرو . 

ام تازه هول و  دهیکه به ممصد رس دمیشدم و فهم اریکامال هش یولت

به جانم افتاد میچه نگو میبگو چه یوال . 

فکر نکرده بودم؟ زهایچ نیبه ا دنیچرا لبل از رس " ! " 

از  شیتوانستم ب یشدم، نم ادهیپ نینثار خود کردم و از ماش یلعنت

معطل کنم، دم ؼروب بود و امکان داشت هر لحظه او مؽازه  نیا

کند لیرا تعط . 

به داخل  دیتپ یان مکه در ده یاز آن که در را باز کنم با للب شیپ

 ی مهی یکه چشمانم را پر کرد، بدجور یانداختم و منظره ا ینگاه

تر از خودم را گرفت تابیدل ب . 

در دست،  یپارچه و کوزه ا شه،یمؽموم تر و خموده تر هم ؼزل

از کؾ پوش  ینامشخص یو به نمطه  ستادهیمؽازه، ا زیبر م هیتک

 .زل زده بود



 زیخواسته کوزه را تم یکه انگار مداد  یطور نشان م نیا حالت

 .کند اما چنان ؼرق در افکارش شده که فراموش کرده بود

 یگذشتم، حس یاز متفکر بودنش که م دم،ید یرا م مرخشین فمط

ؼم بزرگ کیصورتش النه کرده بود،  یآزار دهنده در اجزا ! 

که انگار از وجودش هاله  دیرس یو خسته به نظر م ریدلگ چنان

 واریشد، از در و د یمؽازه منعکس م یبه فضا یخاکستر یا

با او داشتند  یهمدرد یبرا شیانگار سفال ها د،یچک یؼصه م

ختندیر یاشک م . 

به عمب برداشتم اما بالفاصله  یلدم یاراد ریؼ یواکنش در

توانستم بروم؟ یمگر م ستادم،یا  

 رفتن شیبه لرز افتاده بود، جرات پ یاز ک دمیکه نفهم میدست ها به

 .و باز کردن در را دادم

گرفت.  زیاز م هیخورد و هول زده تک یدر، تکان زیآو یصدا با

و نگاهش مات ماند دیسرش سمت من چرخ . 

که زبان من  یماند تا زمان رهیبدون پلک زدن همانطور خ هیثان چند

د،یبه حرؾ زدن چرخ  

 .سالم... خانوم مهرافروز-



دوباره آن را بست، به  ییصدا چیه یبزند اما ب یبازکرد حرف دهان

 یماه کیصدا! مثل  یبار هم ب نیباز لب گشود، ا دهینکش هیثان

کشد یم ادیصدا فر یافتاده از آب که ب رونیب . 

آن گذاشت و باز  یو کوزه را رو دیچرخ زشیسمت م یا لحظه

من برگشت و باالخره به حرؾ آمد یدوباره سو . 

_ نجایمشفك... شما ...ا یآ... آلا ... 

 ی هی" اما بم د؟یکن یچکار م نجای"شما ا دیخواست بگو یم االاحتم

حرفش دور از ادب  دیدانم شا ی... نمدیحرفش را خورد تا شا

 .نباشد

سفال زیام پر شود از عطر ؼم انگ هیتا ر دمیکش كیعم ینفس . 

_ ... مننجایکه اومدم ا دیمن رو.. ببخش ... 

س خفته در درونش آرام که زبان احسا یانداخت و با لحن نییپا سر

گفت دم،یفهم یرا نم : 

_ دییبفرما دیکنم، خوش اومد ینه خواهش م . 

وضع  نیحال تر شانیدر پر یمودب بود، حت بیزن عج نیا

 .ممکن

بروم و از در فاصله  شیپ شتریدو لدم ب یکیخودم جرات دادم  به

رمیبگ . 



_ از شما بکنم یخواهش هیراستش خانوم مهر افروز... اومدم  . 

در  یزیاز هراس گرفت، ندانستم چه چ یظیرنگ ؼل چشمانش

اندازه ترسناک است نیگذرد که تا ا یذهنش م . 

_ ؟یچه... چه خواهش  

 یجلو رفتم، گفتنش سخت بود اما من به خاطر مان گریگام د کی

و آسمان را به هم بدوزم نیحاضر بودم زم . 

_ ستیخوب ن یخب... راستش حال مان . 

بدل شد زیتند و ت ینگران کیچشمانش به  وحشت . 

_ شده؟ چرا؟ ی! چایخدا یوا  

انداختم نییپا سر . 
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_  دیفهم یاز حد تصورتون به شما وابسته شده، از ولت شتریب یمان

... ختیبه هم ر زیهمه چ هویداشته باشه  یکالس ستیلرار ن گهید

که  دهیرس ییبه جا بود اما حاال کار یو بداخالل یاولش فمط افسردگ

من ...  ،یلینا آروم شده... خ یلیخ خته،یبه هم ر شمیحال جسمان

خواهش کنم... التماستون کنم دوباره  شمااز  نجایمن اومدم ا

دیرو برگزار کن یمان یکالسا ... 



حرفم آمد انیو مستاصل، م درمانده :  

_ مشفك یاما... آلا ... 

دمیباال بردم و آرام نال دست . 

_ دونم مشکل  یحرفم رو بزنم... م نیکنم اجازه بد یم من خواهش

اشتباه  هیکه من کردم  یکار د،یشما حضور منه، حك هم دار

کالس  یدم هر روز که برا یوحشتناک بود... من به شما لول م

دم  یمؽازه، به خدا لسم اجازه نم امیمن اون روز ن دیکن نییتع

مؽازه اون  تمفرسی... اصال دوستم رو موفتهیچشمتون به من ب

... بچه م داره یکنم... به خاطر مان یروزا... من ازتون خواهش م

ره یاز دست م . 

که دودش دلم را سوزاند یآه د،یانداخت و آه کش نییپا سر . 

 یدانستم چه حال یم مایاما انگار دل دیرس یمسخره به نظر م دیشا

منگنه انیافتادن م ریگ هیشب یزیداد، چ ! 

کوت، در اخر سر بلند کرد و شمرده گفتس هیاز چند ثان پس . 

_ اما... والعا  دیدونم نگران هست یکم فکر کنم... م هی نیاجازه بد

کنم یفکر کنم، بعدش خودم خبرتون م دیبا . 
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 :ؼزل

 

مرد نیکه خون به جگرم کند و برود... آخ از ا آمد ! 

آمد و  چاند،یجان من را در هم پ نشیو با آن لحن نرم و مخمل آمد

زد، آمد و فکرم را  یکه م یباز هوا را پر کرد از آن عطر خوش

 .به جهنم کشاند و رفت

ام،  یو روان یروح طیشرا نیو بدتر نیدر سخت تر شهیهم دیبا

کند چمدر سخت و  یاداوریشد تا به من  یم شیدایشد. پ یم شیدایپ

تاوانش را  دیچه سخت ار با ام اشتباه کرده ام و یدر زندگ نیسنگ

 .پس بدهم

که هنوز از گوش، به مؽزم  ییها زیگفت و رفت. چ ییزهایچ آمد

او ریبود، آخر سر مؽزم گرم بود به پر شدن از تصو دهینرس . 

دادم اما  یاو را به ذهنم راه م دی! نباطانمیاز افکار پر از ش امان

ها بود؟ یاسان نیمگر کنترلش به ا  

رفت، زانوان  رونیمودبانه اش ب یبعد از خداحافظ در مؽازه که از

 .سست و لرزانم تحمل از دست دادند

 ینشستم و به سمؾ ؼبار آلوده  نیزم یوسط مؽازه رو همانجا

شدم رهیمؽازه خ . 



ادامه دادن به کجا  یدانستم برا یآورده بودم، آنمدر که نم کم

 .متوسل بشوم

ل تنم درد و دل کردن خواستم با خدا حرؾ بزنم، سلول به سلو یم

دانستم  یاصال نم یعنی د،یچرخ یاما زبانم نم دیطلب یبا خدا را م

می... چطور بگومیاز کجا شروع کنم؟ چه بگو ! 

مرد خسته  نیؼم در دلم تلنبار کرده بودم، ا یکاف یبه اندازه  خودم

پشت  دم،یو دردمند هم آمد و حالم را خراب تر کرد. چند بار آه کش

خاست  یولفه، دلم آتش گرفته بود و دودش مدام برم یسر هم و ب

زدیبگر رونیتا با بازدمم ب .  

شد، چرا  دایکارن مشفك پ یچرا حاال سر و کله  دمیفهمینم اصال

که لبم داشت لبخند را باور  شیپ یهفته  امد؟ین شیپ یهفته  کی

یکرد و دلم خوش شده بود به زندگ یم ! 

 یرا بدجور چارهیبود من بگرفته  میتصم یجد یخدا جد انگار

 میاهایکه ناخواسته در رو یمرد... مرد نیآن هم با ا د،یازمایب

و عمل و دلم را به  دیکش یسرک م میداد، به خواب ها یجوالن م

 .جان هم انداخته بود

خواستم خدا را طلب کنم؟ با  یم ییاز سمؾ گرفتم، با چه رو چشم

رمیخدا کمک بگ توانستم از یفکر و ذهن آلوده ام چگونه م . 



زانو در شکم جمع کردم، سر  م،یبؽض در گلو زیسوزش تند و ت با

شوند یصدا جار یب مییبر ساعد گذاشتم و اجازه دادم اشک ها . 

که دارا هنگام بازگشتش از بوشهر  یکوچک یآرامش و خوشبخت آن

به در و اتمام  زدهیبه تهران سوؼات آورده بود، بعد از س

شد و رنگ باخت یکم منمض کم ییمسافرتمان، گو . 

حوصله، کم  یدارا باز هم ب میمسافرت که به خانه که برگشت از

را از سر گرفت و باز هم  شیها یزده شد باز بدللم خیطالت و 

که  یساعت شن کیانداخت، کم کم مثل  یاسترس به جان زندگ

که ساخته بود را بر باد داد و همان  یاش آرامش کوچک یبچرخان

دادم لبل ش . 

 یم شیچطور پ راتییتؽ نیکردم ا یچه شده، درک نم دمیفهم ینم

خورد یکردم اما ذهنم به در بسته م ی. روز و شب فکر مندیآ . 

کند و خوب  رییو احممانه تؽ لیدل یب نمدریآدم ا کیشد  یم مگر

رنگ عوض کند؟ لیدل یشود بعد باز هم ب  

، مثل کور تر بودم دیاز تمام عمرم نا ام ریاخ یهفته  کی نیا

و بعد باز دوباره  ندیکه رنگ نور را بعد از سال ها بب یمادرزاد

 .کور شود



 انیدر م کیرا هم  ایآر یجواب تماس ها یهفته حت کی نیا در

و خوبم  یدادم چها جمله احوال پرس یهم جواب م یدادم، ولت یم

دادم یم لشیبافتم و تحو یبه هم م یو خوب . 

به  یه اجازه ندادم خانواده ام حرفبودم ک مانیسخت پش ییسو از

اش فمط به  یبدخلم نیداشتم که ا دیهنوز ام ییدارا بزنند و از سو

از سفر باشد و گذرا یخاطر خستگ . 

مرد کتاب  یشدن سر و کله  دایدرد و رنج، فمط پ نیا انیم حاال

شد ایفروش کم بود که آن هم به لطؾ شانس گند من مه . 

کرد،  ینم تیه سال تاوان پس دادن کفاهم نیا دیحمم بود شا دیشا

بودند  دهیسالها کش نیکه خانواده ام در ا ییپاسخ رنج ها دیبا یآر

دادم یرا هم پس م . 
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از  ییرها یرفتار دارا داشتم به راه ها یعمربه  دنیهم با چرخ باز

مردنش! ذهن کردم، به طالق، به مردنم.... به  یدست او فکر م

شد یم دهیخواه ناخواه کش یبه هر راه گر،یدرمانده بود د . 

هم اضافه شده بود،  گرید زیچ کی یکشمکش ذهن نیبه ا حاال

کارن مشفك یخواسته  ! 



او گذشت و به سراغ  یدوباره  دنیباالخره از سوز و گداز د ذهنم

د؟یرفت، اصال آمد بود چه بگو شیگفته ها لیو تحل هیتجز ! 

...  یوا یدر ذهنم تکرار شد و به للم چنگ انداخت، ا شیها حرؾ

یمان ! 

که بر مانتو ام  یاز جا برخواستم و بدون تکاندن خاک یمان ادی با

 .نشسته بود ، شروع کردم به لدم زدن و راه رفتم و راه رفتم و راه

نه ... فمط فکرم را  ایکند،  یداشتم که با من همفکر اجیرا احت یکی

 دیبروم، بگو یاشکال ندارد باز هم به سراغ مان دیبگوکند و  دییتا

دارد اجینکرده است، او به من احت یاو که گناه . 

شد آنمدر راه رفتم تا  دهیساب میلدم ها ریو عرض مؽازه ز طول

ندارم تا  هیکس را به جز آس چیکه ه دمیرس جهینت نیباالخره به ا

چشمم از در تلفن بروم که  یرا بشنود، آمدم به سو میحرؾ ها

به  عیسر یلیخ دیشده بود. با کیافتاد، هوا تار رونیبه ب یورود

افتدیتازه به دست دارا ن یگشتم تا بهانه ا یخانه برم . 

دادم یم امکیپ هیتلفن زدن شدم و همانطور که به آس الیخ یب  :  

" کارگاه؟ ییایب یتون یفردا صبح م " 

در رفتم یبه شانه انداختم و به سو ؾیک . 

 



موسیآن یکپ ��, [30.01.18 10:18] 

چند روزه که از سفر  نیداد، در مدت ا یرخت خواب م یبو خانه

شد که دو سه تا  یصحنه داشت عادتم م نیا دنید میبرگشته بود

 یو چهار ساعته ولو باشد و دارا رو ستیب ونیتلوز یبالشت جلو

 یخوراک یادیکه ممدار ز یباز در حال مهین یآن با چشم ها

در حال ور  ایبود،  دهیکش االاش ب نهیو پتو را تا س ختهیفش راطرا

دنید ونیتلوز ایاش باشد  یرفتن با گوش . 

بود، آدم درونش احساس  زیو ؼم انگ ریخانه دلگ یخموده  یفضا

کرد یم یخفگ . 

چند روز که عصر تا شب با مدرش تنها مس  نیطفلکم ا یکاین

 یکسل کننده  یفضا ماند، خود را در اتالش حبس مس کرد تا از

 هال، فرار کند

 دیکردم با عجله دست به سمت کل زانیآو یدیرا که به جاکل دمیکل

 کیتار مهیخانه را از ان حالت ن یچراغ ها بردم تا حدالل فضا

 .عذاب آور خاموش کنم

_ طفل معصوم  یبه دل اون بچه  یکن یخودت رحم نم یبه چشما

 نیظهر تا شب ا ،یکن یم کیلبر تار نیخونه رو ع نیرحم کن، ا

 یدار ینه م یزن یحرؾ م کایکالم با ن هینه  ،یخواب یوسط م

نهیبب ونیتلوز . 



اش، چپ چپ  ختهیشد و با سر و صورت به هم ر زیخ میجا ن از

 .نگاهم کرد

_ ؟یتا االن کجا مونده بود ؟یوفتیپس ن یگرفت شیدست پ   

با  د،یکش یم رونیکه خسته و تن کوفته، مانتو از تا ب همانطور

که به ذهنم  یحرؾ تند نیشدم، دهان باز کردم اول رهیبه او خ اسی

 یدیبدهم اما عملم دهانم را بست، هنوز اندک ام لشیرا تحو دیرس

و اوضاع ما بود یبه دوباره روبه راه شدن زندگ . 

اتاق  یکه به سو یساعد انداختم و در حال یو شالم را رو مانتو

رفتم، گفتم یخواب م : 

دیبود کارم طول کش ادیز یرمشت _ . 

کرد یلب ؼر ؼر ریز . 

_ کنه آخه؟ یپولش رو حروِم ِگل م یکدوم خر  

از  شیکه چه گفت، پ دمیبود اما شن نییپا شیآن که فرکانس صدا با

و سر به سمتش چرخاندم ستادمیبه اتاق، ا دنیرس . 

_ میمرده بود یچند سال از گشنگ نیکردن که ا یاگه حروم نم . 

دانست آن سفال ها چه  ی انداخت و ساکت شد، خوب مباال ییابرو

دانست و با استفاده از لفظ "گل"  یارزشمند هستند، م میاندازه برا

اوردیخواست حرص من را در ب یفمط م . 



از آن که  شیبا تاسؾ تکان دادم و باز لدم از لدم برداشتم، پ یسر

ه داخل ب یرا باز کردم و سرک کایبه اتاق خواب بروم، در اتاق ن

به خواب رفته  شیکتاب و دفتر ها انیوسط اتاق م دم،طفلکمیکش

دیکش یریم ت نهیس یبود، للبم فشرده شد و لفسه  . 

باز رها کردم و به هال برگشتم مهیرا ن در . 

_ ؟یرو داد کایشام ن  

به من انداخت، دوباره  یو نگاه دیکش رونیاش ب یاز گوش سر

گفتدوخت و آرام  لیموبا یچشم به صفحه  . 

_ ظرفا رو هم بشورم جارو هم بزنم بعدشم  یخوا یم ؟یچ گهید

منه؟ ی فهیبرات بزام... وظ ! 

درمانده نگاهش کردم، آنمدر  هیچند ثان یگر گرفته، برا یصورت با

دانستم کدامش را در  یپنهان کرده بودم که نم نهیحرؾ در س

میرحمانه اش بگو یصحبت ب نیجواب به ا . 

_ رفتار  فمونیر بود که هر کدوممون طبك وظالربونت برم اگه لرا

 یتو رو م ینیچند سال جور خونه نش نیا دیکه منم نبا میکرد یم

دمیکش . 

 یتخت انداختم و با مشت ها یرا از همان دم در اتاق رو مانتوام

 .گره کرده به هال برگشتم



سرت  ریخ ؟ینگران بچه ت باش دیبه جهنم تو نبا فهیاصال وظ _

؟یبه فکرش باش دیخواد؟ نبا یم یچ ینیبب دینبا ؟یستیمگه پدرش ن  

در پتو فرو رفت شتریبالشتش جا به جا شد و ب یرو . 

بخواد  یزیچ کایخودمم ندارم؟ ن یخونه  یحك استراحت تو _

گه یخودش زبون داره م . 

الرا چه  دمیفهم یخورد، نم یکلمه به هم م نی! حالم از ااستراحت

تراحت داردبه اس ازین نمدریکند که ا یم ! 

به حلموم خشک  یرفتم تا آب یکه به سمت آشپزخانه م همانطور

دمیؼر زم،یشده از حرصم بر : 

 یایدفتر شرکتت بعدش م یتو ینیشیم یر یصبح تا ظهر م هی _

اون چهار ساعت پا رو پا  یتا فردا صبح خستگ یخواب یم

 یکوه م یر یکنه م یندونه فکر م یکس ،یکن یانداختنت رو در م

یکن . 

فرو برد یداد و باز سر در گوش نیچ ینیب . 

_ بذار فکر شامم باش ییچا هیؼزل، برو  یگ یچمدر چرت م . 

شوم، هنوز ترس  الشیخ یدادم ب حیو ساکت شدم، ترج دمیکش یآه

که  یدردناک یخارج از حد کنترلش و کتک ها یشدن ها یعصبان

 نیاز آخر که ماه ها نیخوردم به جانم مانده بود، با ا یاز دستش م



ؼر زدن  شتریبا چهار کالم ب دمیترس یگذشت اما م یانفجارش م

کنم چارهیضامن اعصابش را بکشم و خود را ب . 
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به حال شام کنم یاجاق گاز کشاندم تا فکر یخسته ام را سو تن . 

دیدارا به گوشم رس یشدم که صدا یازیخرد کردن پ مشؽول . 

_ با  م،یکن یخر ماه جمع و جور کن خونه رو که اسباب کشتا آ

 یکیحرؾ زدم، تو کار ساخت و سازه، لرار شد  یدونیمهندس فر

 یرو م نجایبهش گفتم ا م،یبرجش رو رهن و اجاره کن یاز واحدا

رهن اونجا برداره یدم دستش خودش بفروشه پولش رو جا . 

شک  میش هابه گو د،یو برق از سرم پر ستادیاز حرکت ا دستم

درست باشد؟ دمیشد انچه شن یکردم، مگر م  

نم چشمان به اشک نشسته ام را  نیرا رها کردم، با پشت آست ازیپ

ستادمیآشپزخانه رو به دارا ا یورود یگرفتم و در آستانه  . 

_ گه؟یجا د هیپول رهن  یبد یرو بفروش نجایا یخوا یم  

ته حلك  ییبا صدا دیخز یم ونیزیکه سمت کنترل تلو همانطور

 .افتاده گفت



_ رو  نیباهاش حساب کنم، پول ماش ی. االن پول ندارم نمدگهیآره د

بدم دیبا . 

شد و راه  یمن فشرده م یزد گلو یحرؾ م شتریهر چه ب انگار

آمد ینفسم بند م . 

پرد اما تصور خانه  یدر ذهنش باال باال م شهیدانستم دارا هم یم

نش باشد، تن و بدنم را من فمط ره یکه ارزش کل پول خانه  یا

 یبود که اگر باز م یبلند یادیز یاز آن لدم ها نیلرزاند. ا یم

امکان نداشت  گریکه د میخورد یم نیچنان با سر به زم دیلؽز

میزیبرخ میبتوان . 

شود اما هر چه کردم نشد،  یدانستم از حرفم شر به پا م یم نباریا

رمیدهان خود را بگ ینتوانستم جلو . 

_  یکه همه  هیچه خونه ا نیا ؟یکن یم کاریچ یدار یدون یدارا م

رهنش؟ یبرا یبد یخوا یمون رو فمط م هیسرما  

سر خوش زد یلبخند . 

_  یهوشمند... جکوز ک،ی... بهشته، بزرگ، شستیخونه که ن

گم،  یم یچ یفهمینم ینیداره، استخر داره... اصال تا خودت نب

 ه،یسگدون نیبل اتو شهرمون؟ اون در مما ادتهیمن رو  یخونه 

شینیفمط صبر کن تا بب . 

دارا را درک کنم یهمه بلند پرواز نیتوانستم ا یولت نم چیه . 



_ شهر برن  یاردرایلیممیکن یزندگ یخونه ا نیتو همچ میما بر

خودمون  یمگه خونه  ؟یگ یم یدار یکجا؟ دارا حواست هست چ

با  اما میکن یخب عوضش م نجایاز ا ادیچشه؟ اصال اگه خوشت نم

 ی. اجاره ش رو مرنیکه پول خون پدر آدم رو بگ ییجا هینه 

اجاره ش چمدره؟ ؟یکن کاریچ یخوا  

؟ییایاز پسش بر م اصال  

برخاست و صدا باال برد زیخ میجا ن از . 

_  اس،ی ی هیذاشتن آ یم دیبه اعصابما، اسم تو رو با یاه گ... زد

من چمدره؟ درآمد  یدون یاصال تو م ،یکن یناله م یه یدور نشست

سه تا خونه لد همون خونه رو هم  یازم؟ اجاره  یبار شده بپرس هی

 یتونم بدم، معامله دبش به تورم بخوره اصال کل خونه رو م یم

 یباز م ای ید یم یچا هیحاال  ،ینزن فتؼر م نمدریخرم که تو ا

یبه هم بباف یور یدر یخوا . 

رفت معموال  یمسنگر فرو  نیدر ا یبه دندان گرفتم، دارا ولت لب

 یپا رو کیزد، هربار هم بزرگ تر از لبل اما آنمدر  یگند م

 چیاعصابم ه دنیکه مخالفت با او جز به آتش کش ستادیا یحرفش م

نداشت یا دهیفا . 

_ پول به سرت  یکنه که تو دوباره هوا ریخدا فمط عالبتمون رو بخ

 .افتاده
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* 

کرد. لبال هم  یهاج و واج نگاهم م هیشد که آس یم مهیدل کی 

در مورد کارن گفته  ییزهایاو به صورت کامال سر بسته چ یبرا

ماتش کرده بود م،یحرؾ ها اتیبودم اماحاال جزئ . 

دادم، من  یکرد. به او حك م یداشت در ذهنش محاکمه ام م دیشا 

 یذبه و آن جا بهیمرد ؼر کیزن متاهل، داشتم از  کیبه عنوان 

زدم یاش حرؾ م یلعنت . 

زبان به دفاع از خودم چرخاندم اریاخت یب : 

_ نبود امکان نداشت دوباره بخوام  یاگه مشکل مان ه،یآس یدون یم

گم...  یبذارم، به خدا راست م یاون کتاب فروش یپام رو تو

مشفك یآلا یعنیدرسته که کارن...  ...  

مانم دوخته بود، همانطور که نگاهش را موشکافانه به چش هیآس

دیحرفم پر انیم . 

_ ؟یگ یبپرسم راستش رو م یزیچ هیؼزل   



. دندیرس یسوال، ترسناک به نظر م نیلحن و ا نیبند آمد،ا نفسم

ممابله با  یرا بپرسد که مدت ها بود داشتم برا یزیچ دمیترس یم

رفتم یآن با خود کلنجار م . 

پا نشستم و مردد گفتم کیزیم یرو . 

 .بپرس_

دیپرس یرا خاراند و با لحن آرام اش چانه . 

_ ؟یعاشمش شد  

در جمجمه  یبمب صوت کیو مثل  دیاز گوشم به مؽز رس سوالش

من را به  هیبود که وجدانم هر ثان یزیهمان چ نیام منفجر شد. ا

 نیدر انکار ا یکرد، من لحظه به لحظه سع یخاطرش مواخذه م

 .مسئله داشتم

نکرد یاریحنجره ام باز باز کردم جواب بدهم اما  دهان . 

مردم  یشود، م یگریزن متاهل عاشك مرد د کیشد  یم مگر

افتدیدر ذهنم هم ب یاتفاق حت نیبهتر بود تا ا . 

جواب دادم زیو ت تند . 

 !نه... نه نه نه... معلومه که نه_

داشت یبر لبش نشست که طعم تلخ یلبخند . 



_ ست؟یبرعکس ن مایدل شیمعن یهمه " نه " که گفت نیا یمطمئن  

خودم حك داشتم  یدانست و نه حت یم دیبا هیهم بود، نه آس اگر

 .فکرش را بکنم

گفتم یو با لحن دلخور دمیدر هم کش اخم . 

_ شرفم؟ یپست و ب نمدریا یعنی ه؟یآس یفکر کرد یراجع به من چ  

از جا برخاست، جلو امد و دستانم را در  د،یچشمانش لرز مردمک

 .دست گرفت

_ نکردم، اصال حك  ی. من در موردت فکرنگو ؼزل.. ینجوریا

کردم،  یم کاریتو بودم چ یدونم اگه جا یندارم لضاوتت کنم، نم

یلضاوتش کن یتون ینم ینکن ینفر زندگ هی یجا یتا ولت . 

در موردم ندارد، اما باز هم دلم آرام  یکه گفت فکر بد نیا با

که  یکرد، وجدان یوجدانم بود که داشت خفه ام م گرید نینگرفت ا

گذرد یدانست در دلم چه م یخوب م یلیخ . 

_ اصال من اصال  در مورد  نیبب هیآس یفهمینه نه انگار حرفم رو نم

به اون ندارم یاحساس چیمن اصال  ه یعنی کنم یمشفك فکر نم یآلا . 

 ؾیدر ذهنم پشت سر هم رد یجمالت درست و حساب نکهیا از

کردم که  یار مرا تکر یجمله بارها کلمه ا کیو در  شدند ینم

شده بودم یکالفه و عصب . 



از لبل دستم را فشرد شتریلبخند زنان ب هیآس . 

_ من  ؟یدیخودت رو آزارم م نمدریلربون شکل ماهت برم چرا ا

 دیبود و شا یکنجکاو یکه از رو دمیسوال ساده پرس هیفمط 

 یخود فکر کن زیراجع به همه چ دیهم درست نبود تو با دنشیپرس

نکردم که بفهمم و بدونم  یتو زندگ یچون من جا یریبگ میو تصم

 .چه خبره

شانه ام گذاشت ینشست و دستش را رو زیم یرو کنارم . 

_ نظر  یخوام در مورد رفتن دوباره ت به کتابفروش یمن فمط م

 .خودم رو بدم

در مورد کارن مشفك حرؾ  نیاز ا شیب دادمیم حیمن هم ترج یآر

مینزن . 

_ ت؟یوضع نیبا ا کنم کاریخب به نظر تو چ  

تکان داد یسر  

_  هی یوسط پا نیا ستیسر تو و اون آلا ن گهیبحث د نجایخوب ا

که به شدت به تو وابسته شده از بخت بد تو بچه  ونهیبچه در م

مارهیو ب ؾیضع . 
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در خود جمع و به هم فشرده شد آخ که پسرک  یاز فکر مان دلم

پناه و تنها بود یمدر بام چ چارهیب  

_ ه؟یآس رمیبه سرم بگ یچه گل  

دیکش یآه  

_ که نرفتن به اونجا  یمسئله فکر کن نیبه ا دیؼزل با یدون یم

حس  یگیبشه تو که م یمان یبرا یبد یلیممکنه باعث اتفالات خ

اون لول  یطرؾ هم گفت هیاز  یمشفك ندار ینسبت به آلا یخاص

نشه...  داشیپ یکتاب فروش یتو یکه کالس داشته باش یداده ولت

مشکلت کجاست؟ گهیپس د  

باشد ینبود که گفتن یزیجوابش سکوت کردم چ در . 

بودم و فکر سرکشم که  یحضور کارن نبود من مشکل اصل مشکل

از خودم به شدت  وانهیرفت . من د یسمت او م گاهیگاه و ب

دمیترس یم . 

رسو است و ت یکه پاک کردن صورت مسئله کار آدم ها دانستم یم

توانستم فکر و ذهنم را  یبودم حال که نم ایآدم دن نیمن ترسو تر

کردم یمسئله را کال پاک م نیا یجور کی دیکنترل کنم با  

زد او  یم یلطمه را به مان نیمسئله بزرگتر نیپاک شدن ا اما

شد یوار من م وانهیترس د نیا یلربان . 



 نیآخر عمر به ا گرفتم و تا یسنگر م میپشت ترس ها دیبا ای من

 گذاشتم یم شیلدم پ دیبا ایچه آمد  چارهیب یکه سر مان کردمیفکر م

زدم یاحساساتم م یطوفان یایو به دل در . 

دیکش رونیب شانمیمن را از افکار پر هیآس یصدا . 

_ روزم  هی یکه تو گفت ینجوریا ؟یکن کاریچ یخوا یخواب م

چارهیب یجواب دادن به اون بچه  یروزه برا هیخودش  . 

که  یپاسخ دادن باز شده بود و زبان یکه برا یکردم با دهان نگاهش

دیدانست چه بگو یهنوز نم . 

* 

___ 
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 :کارن

ستادمیدست به کمر زدم و ممابلش ا یو عصب کالفه  

_ خورم ؟ یکه نم یچ یعنی ! 

دیؼر گرفته رو از من گرفت و یدرهم رفته و صدا یاخم ها با . 

_ خواد یدوست ندارم دلم نم گهیخورم د ی؟ نم هیچ یچ یعنی . 



و  یمدت فشار روح نیبودم آنمدر در ا یسر حد مرگ عصبان تا

توانستم لامت صاؾ  یام تلنبار شده بود که نم شانه یرو یروان

 یها یو بدخلم یدر ممابل لجباز یستادگیکنم، کم کم داشتم طالت ا

 گریشد و من د یهر روز هم بدتر مدادم.  یرا از دست م یمان

توانستم کنترلش بکنم ینم . 

بر علت شده بود و خودش هم  دیاش مز یهم ضعؾ جسم ییسو از

کرد یبهبود اوضاع نم یبرا یهمکار چیه . 

دمیکوب زیم یرا همراه با لرصش رو میدست ها یو عصب کالفه . 

_  گهیلرصه د هیمگه ؼذاس که دوست داشتن نداشتن داشته باشه، 

نییره پا یکم آب م هیبا  یخور یم ! 

ماند یو بر سر موضع خود بال دییبه هم سا دندان . 

_ یمجبورم کن یتون یخورم، نم یدارو نم گهیاصال د . 

آب را  وانیل گریبار د کیو  دمیکش یمیکنترل خودم نفس عم یبرا

 .برداشتم

_ ها! دوست  مارستانیب میبر دیدوباره با ینخور ،یلج نکن مان

گهیبخور د ایونجا رو؟ با یدار ... 

به گرفتنش بکنم بیرا جلو تر بردم تا او را ترؼ وانیل و . 

زد ادیفر : 



_ خوام ینم ! 

کؾ مؽازه افتاد و  یبلند یبا صدا وانیدستم زد، ل ریممدمه ز یب و

 .هزار تکه شد

متعجب و  ایباشم  یعصبان دیدانستم با یو واج ماندم، نم هاج

 نمدریولت ا چینبود، او ه یمانبچه انگار اصال  نیا رانیح

کرد یپرخاشگرانه رفتار نم . 

هم انگار شکه شده بود، چون با دهان باز و مردمک  خودش

اول به من نگاه کرد بعد به آنچه از  د،یلرز یکه به شدت م یچشمان

شد رهیمانده بود، خ یبال وانیل . 

د اتفاق برخور نینگرفته بودم که چگونه با ا میبا خودم تصم هنوز

که  کردم یم نیکنم داشتم سرزنش کردنش را درذهن سبک و سنگ

و مبهوت تر از  جیزد و من را گ هیگر ریبلند ز یناگهان با صدا

 .لبل کرد

رفت، چه بر سر روح و روان  میزد و حس از دست و پا خی تنم

 یکه لحظه به لحظه دوران زندگ ییطفل معصومم آمده بود، او نیا

مماوم باشدکرد محکم و  یم یاش سع . 

 نیزم یها گذاشتم ، رو شهیخرده ش یرا دور زدم، پا رو زیم

دمیزانو زدم و او را در آؼوش کش یممابل مان . 

ستادیا یبود ، للبم داشت م دهیچیام پ نهیخشن در لفسه س یدرد . 



ؼصه  لیمن وجود داشت اما من ذل یدر زندگ یادیز یها یسخت

بودم یمان یخوردن ها . 

کردن او را تحمل کنم حاضر بودم جان بدهم اما  هیتوانستم گر ینم

زدینر نییاز چشمان او پا یلطره اشک . 

نرم او نشاندم یبر موها یگرفتم و بوسه ا نهیرا در س سرش . 

_ لربون  زمینکن جون دلم عز هینکن گر هیدردت به جونم، گر

 خورد یبه درد شکستن م وانهیسرت اصال  ل یشکل ماهت بشم فدا

خسته شده بودم یتش حسابمن که از دس . 

دانستم  یخوب م م،یگو یدانستم دارم چرت و پرت م یهم م خودم

 میبچه هم درد بود نیمن و ا ست،ین وانیشکسته شدن ل یدرد مان

خواستم تا دردمان دوا شود ینفر م کیما  یهر دو . 

و نگه داشت دیرا در چنگ کش راهنمیپ . 

 !کارن_

 شیدو انگشت شست اشک ها دستانم گرفتم و با انیرا م صورتش

 را پاک کردم

کارن جان  

دیملتمس پرس یبه من چشم دوخت و با لحن معصومانه  

ادیولت نم چیه گهیؼزل د خاله  



دیپرس یسوال را نم نیگرفت و ا یجانم را م کاش  

گذشت و من  یکه به کارگاه ؼزل رفته بودم م یروز از زمان سه

شده بودم دیمکه او به من پاسخ بدهد ناا نیکامال از ا . 

 یکردن مان دیناام ایکار دن نیخودم به درک سخت تر یدینا ام اما

 بود
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اما زنگ  میجمله عمرم را به او بگو نیباز کردم سخت تر دهان

تلفن بشوم چون  الیخیانداخت، اول خواستم ب ریتلفن در گفتارم تؤخ

بود اما آن نگاه نا  یگریز هر کار دواجب تر ا یپاسخ دادن به مان

لحظه مات  کیتلفن انداختم مانعم شد.  ریکه به شماره گ یخود آگاه

در مؽزم منفجر شد دیام از یماندم و بعد بمب  

که مدت  یدو بار یکیشناختم . از همان  یشماره را خوب م نیا

کردن ساعت کالس  نییتع یبا مؽازه تماس گرفته بود برا شیها پ

مانده بود یکامال  در ذهنم بال ینما یها  

تلفن  یرو بایلبخند زدم و بعد خودم را تمر یلحظه به مان کی

را برداشتم یزده گوش جانیانداختم و ه  

دییبفرما بله  



به گوشم نواخته  ریتاخ یمضطربش، با کم یموزون صدا آهنگ

 .شد

_ مشفك... سالم یآلا ! 

او  یصدا دنیا شنو ناسزا نثار دلم کردم که ب نیمن هزار نفر و

ختیر نییپا . 

 !سالم... خانوم مهرافروز _

 د،یناگهان مثل دو الماس در دامن خورش یمان انیگر چشمان

گرفت دنیدرخش . 

 !خ... خاله ؼزله؟_

تکان دادم و خطاب به ؼزل گفتم یزدم، سر یمان یبه رو یلبخند . 

_ در خدمتم د،ییامر بفرما . 

آنولت جواب  م،یآ ینم دیودر دل به دعا و نذر مرداختم که نگ و

دادم یبا مردنم م دیرا فمط با یمان . 

آرام و آهسته پاسخ داد ؼزل : 

 ...من تماس گرفتم که عرض کنم... خب_

که  یکننده ا دیکه من مردم و زنده شدم با آن " خب "  نا ام یوا و

جمله اش مکث انداخت انیم . 



دمیبر للبم چنگ شده بود پرس اریاخت یکه ب یدست با . 

_ ؟یچ  

ادامه داد یمکث با : 

_ خوام، اما اگه سر اون  یرو از شما م نیخب من شرمندتونم که ا

... من... سه دیمون یکه من هستم ، م یبر نبودنتون ولت یلول مبن

 یرو دوباره شروع م یمان یشنبه و پنجشنبه ها عصر کالس ها

 .کنم

بم در دادم اما لل یهر روزه اش جان م دنید یکه خودم برا نیا با

 میشرمانه ام برو یناهنجار و ب یعاشم نیآرام گرفت، من و ا نهیس

مهم بود یبه درک! مان ! 

دمیکش هیو کشدار به ر كیعم ینفس . 

_ دیاریب ؾیدم، به شرفم لسم! شما تشر یمن... من به شما لول م . 

چرا دمیو من نفهم دیلرز شیصدا . 

_ مشفك... خدانگهدار یممنونم الا ! 

من بماند به تماس خاتمه داد، من  یاز سو یجواب انکه منتظر یب و

دانستم بار کدامش  یاز احساسات مختلؾ که نم یماندم به کوله بار

و  یممابل مان یاز سر بلند رمیوصؾ ناپذ یرا به دوش بکشم، شاد

نشاند  یؼزل به للبم م یکه دور یزیخوشحال کردن او، ؼم تند و ت



 یهم دست از سرم بر نملحظه  کیکه  ینتآن عذاب وجدان لع ای

 .داشت

دیتمام افکارم را از هم پاش یمان یزده  جانیه یصدا . 

_ دوباره؟! آره؟ ادیم نجا؟یا ادیکارن... خاله... خاله ؼزل... م ! 

از هر  شتریب نیاحساساتم... او خوشحال بود و ا یهمه  یبابا گور

زیچ  

داشت تیاهم یگرید  . 

دمیخند یمان یروخفه کننده ام را لورت دادم و به  بؽض . 

_ روز... دو روز در هفته؟ حاال  هیپسرم اونم نه  ادیآره که م

؟یخوشحال ! 

نگاهم کرد  رهیزد خ یرا فوران م یکه شادمان یبا چشمان هیثان چند

دیبه هم کوب شیکشان دست ها ػیو بعد ج . 

_ ... اخ جون اخ جونیوا ! 

رز اوحد و م یذوق ب نیبود، ا یتمام خواسته ام از زندگ نیاا . 
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*** 



 :ؼزل

 

هم انداخت یممابلش رو زیمبل لم داد و پا بر م یرو . 

_ از گرما  میبخورم ؼزل اون کولرم بزن، مرد اریخنک ب زیچ هی

خراب شده نیتو ا . 

در  نتیدردناکم را به زور صاؾ کردم و سر از داخل کاب کمر

گ و مجلل به دهانش افتاده بود بزر یاسم خانه  یآوردم. از ولت

داد یخانه انگار عذابش م نیا زیهمه چ . 

کرد مدام دور خودم  یمداومش هم من را مجبور م یزدن ها ؼر

کوچک و بزرگ بسته  یخانه را در کارتن ها لیبچرخم و وسا

النه گنجشک خالص  نیکنم تا به لول او : زودتر از دست ا یبند

میشو ! 

جان نشستن و  یحت گریر کرده بودم که دچند روزه آنمدر کا نیا

کمک ساده کی یاز حت ػیبرخاستن هم نداشتم، از دارا هم که در . 

 یبرا یرساندم، شربت پرتمال خچالیبود خود را به  یهر مشمت به

درست کردم و بعد هم به سراغ کولر  کاین یهم برا یکیدارا و 

 .رفتم

را که به دستش دادم گفت وانیل . 



_ ؟یجارو بزن یخوا یشده، نم لهیخونه شکل طو  

دمیکش وسانهیما یآه . 

_ چند روزه اصال فرصت سرخاروندن برام مونده مگه؟ نیا  

داد نیچ ینیب . 

_ به امون خدا؟ یول کرد ینجوریسفره رو هن   

گذشت  یاز پهن ماندنش م یساعت کیناهار که  یبه سفره  ینگاه

 .انداختم

_  یبشماب رو تو برمسه تا  اد؟یم نیآسمون به زم یتو کمک کن

شد؟ یم یزیچ یداشت  

دیدر دل مبل فرو رفت و ؼر شتریب . 

_ کنم  یشرکت استراحت م یصبح تا ظهر من تو یکن یم الیتو خ

ولت استراحت داشته باشم؟  دیزنن؟ خسته م، نبا یو کارمندا بادم م

کار خونه هم کار؟ رونیب  

دادم  نرویمنصرؾ شدم، نفسم را با حرص ب کایرفتن به اتاق ن از

دمیکوب نیو ممابلش پا بر زم . 

_ به استراحت ندارم؟  اجیمن رباتم؟ احت یاون ولت از نظر جنابعال

خونه  امیکه م میکنم، ولت یکارگاه جون م یصبح و بعد از ظهر تو

حضرت واال؟ هیولت استراحت من ک نم،یش ینم مهیدل هی  



بت شر دنیزدم مشؽول نوش ینه انگار که من داشتم حرؾ م انگار

 .پرتمالش شد و بعد ؼر زد

_ یسادیوا ونیزیجلو تلو ! 

بخش  نیگرفته شدن، عذاب آور تر دهیو نشن دهیند نیرفتار، ا نیا

که دستش  یو چند بار نیدردناک تر از چند یمن بود، حت یزندگ

بلند شد میبه رو . 

تا دهانم را بسته نگه دارم، کاش دارا در طول مدت دو  دمیگز لب

 یاز بوشهر برگشته بود، در باغ بهشت نشانم نمکه  یاول یهفته 

فکر  ینطوریکرد، حدالل ا یداد و رفتارش را نرم و مهربان نم

دانستم  یمهربان باشد، اما حاال م ستیکردم که او اصال بلد ن یم

کند یم ؽشیدر چارهیاز من ب یمنعطؾ هم دارد ول یرو کیاو  . 

در ممابل  ستادنیهم، ارفتم تا شربتش را به او بد کایاتاق ن یسو به

در بر نداشت یا جهینت چیدارا و حرص خوردن ه . 

 یب دم،یباز اتالش را کامل باز کردم و به داخل سرک کش مهین در

 یم یداشت با عروسک مورد عالله اش باز نیحوصله و ؼمگ

مؽموم افسرده شده است،  یروز ها بدجور نیدانستم ا یکرد، م

کرد، من  یسرگرم کردنش نم یبرا یتالش چیخانه بود ه یدارا ولت

گشت  یروز از مدرسه برم هرنمانده بود.  یبال میبرا یهم که ولت

ماند یرفت و تا آخر شب هم همانجا م یو به اتالش م . 



 !گل دخترم، شربت پرتمال درست کردم برات، خنک خنکه_

عروسک  یبه جا یلب ریآن که نگاهم کند، در حرؾ زدن ز یب

انداخت و پاسخ داد یکوتاه یولفه  شیها : 

_ خورم ینم . 

نگاهش کردم متعجب . 

_ یدوست دار یلیچرا؟ تو که خ . 

و  دمیکش یشد، آه یکرد و باز مشؽول باز یجوابم فمط "نوچ" در

انداختم نییسر پا . 

زد میلدم به رفتن کج کنم که صدا خواستم . 

 مامان؟_

چرخاندم و نگاهش کردم سر . 

_ زم؟یجان دلم عز  

ملتمس نگاهم کرد زان،یلب و دهان آو با . 

_ کارگاه؟ یشه امروز نر یم  

تخت  یبه دلم چنگ انداخت، جلو رفتم و کنارش ، گوشه  حرفش

 .نشستم

 چرا دخترم؟_



دیتخت انداخت و نال نییحوصله پا یرا ب عروسکش . 

_ ره یخب من حوصله م تو خونه سر م . 

چنگ انداخت میدردناک و سوزان به گلو یبؽض . 

و آرام  دمیحلمه کردم، او را در اؼوش کشدور شانه اش  دست

 .زمزمه کردم

_  یکالس خصوص هیرم کارگاه امروز  یخوشگلم ، امروز نم

میکار بهتر بکن هی میتون یتونم کنسلش کنم اما م یدارم که نم . 

نگاهم کرد کنجکاو . 

_ کار؟یچ  

پاسخ دادم یلبخند با : 

_  یاون بستناز  میریاز اون طرفم م ،ییایهمراهم ب یتون یتو هم م

با هم، چطوره ها؟ میخور یگنده ها م یعسل  

بر لبش جا خوش کرد یبزرگ لبخند . 

 .خوبه_

گفتم جانیخوشحالش کنم با ه شتریکه ب نیا یبرا . 

_  یکالس خصوص یبرا ششیپ میریکه امروز م یتازه اون بچه ا

ادته؟یرو  ی... مانشیشناسیرو م  



دیت به هم کوبدس یفکر کرد و بعد با خوشحال هیچند ثان فمط . 

_ بود؟ یهمون که تو کتابفروش  

گذاشتم ینیو انگشت اشاره بر ب دمیخند . 

_  یزیگرفتم، تو هم چ یآروم تر، به بابا نگفتم کالس خصوص سیه

ها ینگ . 

داد  یم لمیتحو یسر سر یبرخاست و همانطور که چشم شادمانه

رفت شیسمت کمد لباس ها . 
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 نیمجبور بودم با تند تر د،یدو یرو م ادهیتر از من در پ لوج

خواستم سرش ؼر بزنم که  یتوانم گام بردارم، نم یکه م یسرعت

 یآهسته تر بدود، دوست نداشتم مانعش بشوم، دخترکم مثل پرنده ا

دیدو یباره از لفس آزاد شده باشد شاد و سبک بال م کیکه  . 

بود،  دهیمدرسه را به چشم ند به جز خانه و ییمدت جا نیا تمام

توانست به  یهم که به خاطر حضور مداوم دارا در خانه، نم ایآر

 یبودخنده از لبها ایآر یرا گرم کند، ولت کایو سر ن دیایتهران ب

به گرچه مدت زمانش  ریمدت اخ نیشد اما ا یدخترکم پاک نم

شده بود کاین دیشد یافسردگ باعثنبود اما  یآنچنان هم طوالن . 



 یکند و از هوا یباز یخواهد با مان یکه م نیسرخوش از ا حاال

 یو دل من را به شاد دیدو یاستنشاق کند م یبهار یتازه 

کرد یکوچکش خوش م . 

دخترم را در  یمن هم خوب بود، حدالل ولت یبرا کاین حضور

معمول  ریؼ یها یپرداز الیشرمم هوس خ یکنارم داشتم، فکر ب

رفت یکارن نم یو سو زد و سمت یبه سرش نم . 

از من و فکرم دوا  یدرد یدانستم نبودن کارن در کتاب فروش یم

 زیکردم و چه چ یم یخودم فکر مرهم دیبا نیهم یکند برا ینم

کایبهتر از ن ! 

دلم به تالطم افتاد که " نکند  میدیکه رس یکتاب فروش یکینزد به

با  گریدکارن به لولش عمل نکرده باشد " و من مجبور شوم بار 

درخشان و لبخند مهربانش رو به رو شوم یآن چشم ها . 

کمرم عرق سرد  ی رهیفکر هم لدمم را سست کرد و بر ت نیهم

 .نشاند

باالخره خودم را کشان کشان تا مؽازه رساندم متوجه عدم  یولت اما

رفت  یبود که سرشان م ییحضور کارن شدم، انگار از آن آدم ها

 !اما لولشان نه

تلخ دلم را پر کرد، خدا را  یدارم، آرامش یتم چه حسدانس ینم

 ...شکر که الزم نبود با او چشم در چشم شوم اما



که ذهنم  ییکه کار دست دلم داده بود، اما ها ییاماها نیاز ا امان

پوشاند یدوخت و تن احساسم م یو م دیبر یناخواسته م . 

 یتگش بودم؟! من دلتنگ کارن مشفك بودم! اصال چه معن دل

 یشود؟ دل من ؼلط م بهیمرد ؼر کیداشت که زن متاهل دلتنگ 

شود یکرد تنگ کس . 

شد  یبند نم شیپا یکه رو کاین یافکار سردرگم در را برا نیهم با

 .باز کردم و پشت سر او وارد مؽازه شدم

 ار،یاصال مهلت سالم دادنم به سام یمان یزده  جانیه ػیج یصدا

کارن را، نداد كیشف كیرف . 

کار سفال را دور زد و بعد به  زیکه م دمیرا د یلحظه مان کی فمط

را به من رساند، دستانش را دور کمرم حلمه  لچرشیسرعت برق و

 هیگر ریز یبلند یبا صدا کبارهیکرد، سر در شکمم فرو برد و 

 .زد

اصال  د،یپر رونیو جان من از حلمم ب دیلرز نیزم ستاد،یزمان ا و

درون جهنم سموط کردمشد و من با سر به  امتیل . 

زده  خیرفت، خشک و  میچند لحظه حس از دست و پا یبرا

اعصابم با  ستمیس کبارهیو بعد  یعکس العمل چیه یب ستادم،یا

به کار افتاد یادیز یلیسرعت خ . 



 شتریو ب شتریزد، للبم ب یکه پسرک م یبه من! با هر هم یوا یا

شد یدر خود مچاله م .  

همه  نیچه کرده بودم؟ چطور او را با ا احمك خودخواه با او من

به حال خود رها کردم تا حال وجدان خودم را خوب  یوابستگ

 !کنم؟

را در آؼوشم فرو بردم، اشک  فشیبه زانو افتادم و تن نح ممابلش

شد ریاو سراز یپا به پا میها  . 

و حال جسمم را هم ناکوک  دیچیپ یاز درد داشت به خود م روحم

خوش  یمعده ام، موها یاز سوزش عصب یم ناشکرده بود، با اخ

که آن لحظه مؽزم  یزیرا به باد بوسه گرفتم و تنها چ یعطر مان

 .لدرت پردازشش را داشت، به زبان آوردم

_ ... ببخش پسرم... ببخش من رودی... بخشدیببخش . 

 کیؼرق در اشکش را باال گرفت و با آن  ی دهیرنگ پر صورت

 کیکه  ییم کرد، از آن نگاه هانگاه رهیجفت چشم معصومش خ

 یکرد، چه رسد به من ب یلشکر آماده به جنگ را هم خلع سالح م

 .دفاع درمانده
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_ من ... من به خدا دوستت دارم...  ؟یخاله ... خاله ؼزل کجا بود

لبل از خشک شدن سفاال بهشون  گهیکنم، د ینم تتیاذ گهیبه خدا د

نرو... تو رو خدا، تورو خدا گهیزنم... تو رو خدا د ینم دست ! 

 یمردم. آرام ول یکرد و من آرام م یمظلومانه التماسم م او

توان تصور کرد یکه م یمرگ نیدردناک، دردناک تر . 

صورتش را لاب کردم و لب به  دیلرز یکه به شدت م یانگشتان با

اش چسباندم یشانیپ . 

_  تیولت من رو اذ چیر گلم تو هلربون صورت ماهت برم، پس

ینکرد ... 

و آرام ادامه دادم دمشیهم بوس باز . 

_ کدونشم  چیبود که ه یا گهید یزایج لشیمدت نبودم دل نیاگه ا

نکن جونم... لول  هی... گر زمینکن عز هی... گرستیتو ن ریتمص

نکن پسرم هینرم... گر گهیدم د یم . 

 نیج و واج، مات اکه ها کایو ن اریسام انیم یلحظه ا نگاهم

 یلبخند یو بعد رو به مان دیشده بودند، چرخ کیدرامات یصحنه 

را با انگشت شست، از صورت مرطوبش  شیزدم و اشک ها

 .زدودم

_  یدخترمم همراهم اومده تا با هم حساب ومدم،یتنها ن ندفعهیتازه ا

ادتهیرو که  کاین ن،یسرگرم بش ! 



به او زد یچرخاند و لبخند کایسمت ن سر . 

_ ادمهیآره  ! 

گرفت لیتحو یهم لبخند کایپاسخ از ن در . 

 یمان یصحبت کند تا هم حال و هوا کایکردم برود با ن شیرها

باز کایعوض شود هم نطك ن ! 

اورمیبه جا ب ریتاخ یرفتم تا رسم ادب را با کم اریسمت سام ودم . 

_ محترمتون خوب هستن؟ یسالم، حالتون خوبه؟ خونواده   

ترمانه پاسخ دادخم کرد و مح سر . 

_ رسونن خدمتتون یلربون شما، سالم م ... 

زد میزدم و خواستم به سمت بچه ها بروم که صدا یکمرنگ لبخند . 

 !خانوم مهر افروز_

و منتظر ماندم حرفش را بزند دمیچرخ شیبه سو مردد . 

ادامه داد آرام . 

_ شد تیبدون شما اذ یلیخ ی... ماندیکه اومد دیکرد یکار خوب . 

دندان فشردم ریو ز دمیانداختم، لب به داخل کش نییپا سر . 



آمد،  یم شیما پ یکه برا ییبه ما بزرگ تر ها! هر ماجرا لعنت

خورد و  یم گناهیب یو ترکشش فمط به بچه ها ریشد که ت یم یبمب

 نیتا ا میختیگر یبود زنده از مهلکه م یبس! خودمان به هز زحمت

ما را پس بدهند ی اضافه یمعصوم تاوان ؼلط ها یطفل ها . 

من ی چارهیب یکایآن هم ن ،یاز مان نیا ... 

 

 

_ 
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*** 

انسان ها وجود دارد که  یدر وجود همه  یضامن انفجار کی

 بیاتفاق مه نیاست، ا بیاتفاق مه کی ازمندیفعال شدن ن یبرا

سال رخ روز سه شنبه، اواخر خرداد ماه آن  کیمن عصر  یبرا

 .داد

 شتریکه البته حاال ب یمان یکالس خصوص یجلسه  نیچندم یولت

 یو مان کاین یو خنده  یباز دانیاز کالس آموزش سفال، به م



، چند  شهیگرفتم به عادت هم میشده بود، تمام شد، تصم لیتبد

به کارگاه بروم کایمانده را همراه ن یساعت بال .  

ن مؽازه و کارگاه و کار جمع کرد یخالؾ اصرار دارا برا بر

 یم یدو هفته ا یکیکارم مسر بودم.  یادامه  ینکردن، من رو

 مانیبایو به لول دارا لصر ز دیجد یکامال در خانه  گریشد که د

به گوش من  زیر کیو از همان زمان هم دارا  میمستمر شده بود

سفال کسر شان  ی مؽازهکار کردن در آن  گریخواند که د یم

بساط  نیحفظ کالس خانواده بهتر است ا یود و براش یمحسوب م

کرده بود، به  شیبا دارا من را عالبت اند یرا جمع کنم، اما زندگ

خوردن  نیتواند در صورت زم یکردم که کارم م یفکر م نیا

کار و بار دارا، مارا دوباره نجات دهد و در کنارش دور  یدوباره 

شد یرگ محسوب منعمت بز کی میخانه هم برا طیمح زبودن ا . 

دور شده بود اما حدالل  یلیگرچه راه رفت و برگشتم خ حاال

بار در عمرم هم که شده، در ممابل خواسته  کی یتوانسته بودم برا

کوچک و  یدارا مماومت کنم، گرچه تاوانش هر شب بحث ها ی

  .بزرگ بود

فرو بردم تا  ؾی، سر در ک میدیمؽازه رس یکیبه نزد کایبا ن یولت

کردم دایگشتم، کمتر پ شتریکنم اما هر چه ب دایرا پ دمیکل . 

 یشانیو با خود فکر کردم و بعد محکم به پ ستادمیلحظه ا چند

با بابا  یبروم تلفن رونیکه از خانه ب نیامد لبل از ا ادمی دم،یکوب



 یکه دارا اجازه داده شماره  نیزدم و سر خوش از ا یحرؾ م

کردم  یم، داشتم با او خوش و بش مرا به خانواده بده دیجد یخانه 

 رونیکنار تلفن جا گذاشتم و از خانه ب همانجامؽازه را  دیو دسته کل

 .زدم

خانه و مؽازه را با  دیگرفته بودم که کل میبار با خودم تصم هزار

 ریکه حاال گ نطوریولت ا کیکنم تا  لیتبد دیدسته کل کیهم به 

کردم یش ماما هربار فرامو  وفتم،ین ریافتادم، گ . 

در محافظ  یها لهیکه سرخوش از م کایو رو به ن دمیکش یآه

شده بود، گفتم زانیمؽازه آو : 

_ خونه میبرگرد دیرفته، با ادمیرو  دایدخترم، کل کاین . 

شود، وا رفت یکه بادش خال یبادکنک مثل . 

_ خونه؟ میبر ! 

فمط همان چند روز اول  د،یدرندشت و پرزرق و برق جد ی خانه

خانه هم با شروع سکونت ما،  نیا یداشت، ولت تیجذاب کاین یبرا

هم کم کم  کایگرفت، ن یدلمردگ یرنگ و بو ،یلبل یمثل خانه 

دیخواب الشیشور و اشت . 

 یادینه پول ز م،یجز رفتن به خانه نداشت یتن آن لحظه چاره ا اما

پارک  یهدؾ در شهر داشتم و نه حال و حوصله  یگشتن ب یبرا

و خرده  میکه داشت ینیمدت و سنگ یطوالن یکشرفتن، اسباب 



خسته کرده  تینها ینداشت، من را ب یکه انگار تمام ییها یکار

 .بود

زدم و آرام  یلبخند کاین یخاطر هم به صورت ناراض نیهم به

 :گفتم

_  میدرست کن وانیدونم که لول دادم امروز تو کارگاه با هم ل یم

 یتو، حاال امروز م میبر میونت ینباشه که نم دیکل یاما خب... ولت

با هم میایخونه، فردا صبح م میر . 

دیو دهان جلو داد و با اخم در هم نال لب : 

_ م؟یو برگرد میاریرو ب دیکل میبر شهینم  
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دمیاش کش یشمینرم و ابر یبه موها یدست . 

شدهشب  میو برگرد میتا خونه بر میدلم اگه بخوا زیعز . 

راه افتادم ابانیدستش را در دست گرفتم و به سمت خ و . 

و رؼبت پشت سرم راه افتاده بود، ؼر ؼر  لیم یکه ب همانطور

 .کرد



_ رو دوست  دهیخونه جد نیا مون،یهمون خونه لبل میشه برگرد ینم

یندارم، هم از کارگاه دوره، هم از مدرسه ام، هم از مان ! 

لرار گرفته  کاین كیعال ستیدر لسرعت  نیبه ا ،یکه مان نیا از

هم  یبرا یخوب یلیبر لبم نشست، آن دو دوستان خ یبود، لبخند

شده بود تشانیمیعامل صم ییدرد مشترک تنها نیبودند، ا . 

کردم تا نگه دارد،  یدست بلند م یتاکس کی یکه برا همانطور

دادم تیتوض کاین یبرا . 

_ تونن  یآدما نم دخترم، میفروش یم میرو دار مونیلبل یخونه 

دلم زیعز رنیرو که فروختن رو پس بگ ییزایچ . 

نگاهم کرد دیام نا . 

_ رو دست ندارم دهیخونه جد نیا . 

که داشت، اما  یو تجمالت ییبایهم دوستش نداشتم، با تمام ز من

ناجور بود یما وصله  یانگار برا . 

را داخل فرستادم، خودم هم  کایرا باز کردم و اول ن یتاکس در

رش نشستم و گفتمکنا . 

_ یدوستش داشت یلیتو که اولش خ . 

گره زد و پاسخ داد نهیکرده دست بر س بك . 

_ دوستش ندارم گهید یآره ول . 



اش، متوجه جو  یهم با تمام کودک کاین دیشا دم،یصدا کش یب یآه

دانستم مشکل از  یخفمان اور آن خانه شده بود، گرچه من خوب ن

 شه،یکه کم تحمل تر از هم میرا بودمن و دا نیا ست،یخانه و محل ن

 رونیگاه دل ب یاز روز لبل مشکالتمان را از مخف شیهر روز ب

میختیر یم یزندگ ی رهیدا یو رو میدیکش یم . 

بودم،  یاز جان کندن و دم نزدن خسته شده و درمانده از زندگ من

 یحفظ آرامش تك و لك خانواده  یهمه دست و ما زدن برا نیا

از نفس انداخته بود یمن را حساب ادمان،یسست بن . 

 چیکه ه ییزهایخسته بود، چ زهایچ یسر کیدارا هم از  مسلما

 میبتوان دیکرد در موردشان صحبت کند تا شا یولت حوصله نم

کردم او هم مثل من کم  یو احساس م دمید یاما م م،یحلش کن

کرد و  یتالش م یزندگ یاو هم از نظر خودش برا دیآورده، شا

ثمره نداشت تالشش . 

آمد، چه کوچک چه  یم شیپ یبحث ایاواخر هربار دعوا  نیا 

! و خوب یخودکش ایکردم: طالق  یفکر م زیبزرگ، تنها به دو چ

شود، من  یم یکه لربان یدانستم در هر دو صورت هم آن کس یم

داشتم تا  یهم فمط در حد فکر نگهش م نیهم ی! براکاستین ستم،ین

 .کار به دستم ندهد

را با  الیفکر و خ ،یشدن از تاکس ادهیسوار و پ ریاز دو مس دبع

 نیداشتم با هم دیخانه کنار گذاشتم، هنوز هم ام یکیبه نزد دنیرس



مانده در وجودم بتوانم خانواده را جمع و جور  یمثمال توان بال کی

 .کنم و دارا را آرام نگه دارم

 کریپارتمان ؼولپممابل آ کا،یتشکر کردم و همراه ن یراننده تاکس از

میشد ادهیپ دمانیجد . 

 یخود و ب یدر راه باشد، ب یآشوب بود، انگار که خبر بد دلم

 .جهت استرس داشتم

 لیاز دماغ ف مانتالیسانت ی هیپوش و چند همسا کینگهبان ش با

کردم و بعد به طرؾ آسانسور  یافتاده، در راه سالم و احوالپرس

شش را فشردم و  یدکمه  تاد،سیحوصله کنارم ا یهم ب کایرفتم. ن

منتظر ماندم تا اسانسور با آن آهنگ خواب آورش ما را به ممصد 

 .برساند

تا  دمیکش رونیب ؾیخانه را از ک دیاز باز شدن در آسانسور کل شیپ

هم که  هیچند ثان یوارد خانه شوم و خود را برا دنیبه محض رس

به جانم  بارهکیکه  یبلکه از دست سردرد اندازم،یمبل ب یشده رو

 .افتاده بود راحت شوم

را آرام در لفل چرخاندم تا اگر دارا خواب باشد از خواب نپرد  دیکل

 .و خلمش تنگ شود



 یجفت کفش پاشنه بلند مشک کی دنیدر را که باز کردم، د اما

فکر استراحت را کامال از  ،یجا کفش یبراق نا آشنا، درست باال

 .سرم پراند

 

موسیآن یکپ ��, [30.01.18 10:21] 

ماندم و فکرم هزار جا  رهیمات و مبهوت به کفش خ هیچند ثان یبرا

 .رفت

جلب شده بود، آرام  بهیهم که انگار توجهش به کفش ؼر کاین

دیپرس : 

_ کفشه نیمامان ا ... 

از آن که فرصت کند سوالش را کامل کند، انگشت اشاره بر  شیپ

صدا او را به سکوت  یب بایتمر ی" سیگذاشتم و با گفتن " ه ینیب

 .دعوت کردم

که  ییسالن، جا یاز آن سو یزنانه ا ؾیظر یلحظه صدا همان

 .اتاق خواب من و دارا لرار داشت، بلند شد

_ یهان (honey) ؟یدیلرص خر ؟یبرگشت  

صدا به نظرم آشنا بود نیزد، ا خیدلم  ته ! 



بزند، در  یزیندادم حال دگرگون شده ام به صورتم گر اجازه

کتؾ گذاشتم و همانطور که ساکت نگهش داشته  انیم عوض دست

او را به سمت اتالش که خوشبختانه با اتاق خواب  نیبودم، پا ورچ

کردم تیداشت، هدا یادیز یما فاصله  . 

 ییاز آن بو دینبا کایزدم اتفاق افتاده بود، ن یآنچه حدسش را م اگر

ودب رانیشکسته و و یهم از نظر روح یطور نیبرد، او هم یم . 

 زیم یهدفون مورد عالله اش را از رو میکه شد کایاتاق ن وارد

بود  دهیخر شیدارا برا دایکه جد یبرداشتم و به تبلت رشیتحر

 .متصل کردم و به او دادم

_  ختمیکه رو تبلتت ر یدیجد یگوشت و کارتونا یرو بذار تو نیا

 ونریکالس زبانت رو انجام بده، از اتالت ب ؾیبعدشم تکل ن،یرو بب

یمون یم نجایشد هم یتا من نگفتم باشه! هر چ یاینم . 

وحشت زده شده نگاهش : 

_ شده مامان؟ یمگه... مگه چ  

اش کاشتم یشانیبر پ یا بوسه . 

_ تو که دلت  م،یدار بهیمهمون ؼر هینشده لربونت برم، فمط  یچیه

 به،یؼر یوسط مهمون ینیبش یایب دنیکارتون د یخواد به جا ینم

 هان؟

تکان داد یبه نف یسر . 



زدم شیبه رو یزد اما، لبخند یللبم درون دهانم م گرچه . 

_ نیکارتونت رو بب نیخب پس بش . 

تختش لم داد یگفت و رو یچشم . 

زدم و در  رونیهدفون را داخل گوشش گذاشت، از اتالش ب یولت

 .اتاق را پشت سرم بستم و لفل کردم

دیبه گوش رس یشتریبا تعجب ب نباریزنانه ا یصدا باز . 

_ ؟ییایچرا نم ؟یشد یدارا چ  

 یلیشناختم، خ یرا م یلوند لعنت یصدا نیکردم، ا یاشتباه نم نه

زد. تا  یشناختم، اما مؽزم از باورش سر باز م یخوب هم م

کردم یباور نم د،ید ینم مایبزرگ را مستم یفاجعه  نیچشمانم ا . 

 هیکه تند تند از ر ییسمت اتاق خواب تند کردم، با نفس ها لدم

 نم،یسنگ یکه درست پشت پلکها ییو اشک ها دیپر یم رونیب

 .سنگر گرفته بودند

 دم،یدر اتاق خواب رس یکه به آستانه  یهمان لحظه ا درست

گرفته بود که از اتاق خارج  میخانه ام هم تصم یمهمان ناخوانده 

زند کجا جا مانده است یم شیکه صدا ییدارا نیا ندیشود و بب . 

 یکه دلم نم ییچوب در، با او رو در رو شدم. او همان چهار انیم

 !خواست خودش باشد



وحشت زده و مات  ششیچشما خمار ؼرق در آرا هیچند ثان یبرا

 .شد

 یو خم ها چیبرهنه اش با تمام پ مهیتن ن د،یاو چرخ یرو نگاهم

که  یآمد، تن یبود که به چشم م یزیچ نیخوش تراش زنانه، اول

دست و  کیبرنزه کرده،  یبود، با پوستشده  زیماهرانه هوس انگ

"براق یزیبه طرز اؼراق آم "! 

دانست  یخوب م شهیآمد، هم یار من بهتر به نظر م شهیهم او

حالت ممکن خودش به نظر برسد اما  نیتر بایچکار کند تا در ز

 یاو کار دست زندگ یبرتر نیکردم ا یولت فکرش را هم نم چیه

دم؟یمن شد که نفهم ید زندگوار یمن بدهد، اصال او چه زمان ! 

دمیرا پر کرده بود، نال میکه گلو یبؽض انیم از : 

 ...تو... تو ... آخه_

 یدست و پا دنیصورتش با د یبهت زده و جا خورده  حالت

 .لرزان من، کم کم رنگ باخت

و بعد به داخل اتاق  دیپا چرخ یپاشنه  یعمب رفت، رو یلدم

تخت  یانداخت، رو یم خواب برگشت. همانطور که شانه باال

 :نشست و خونسردانه گفت

_ گهید یدیفهم یم دیروز با هیباالخره  . 



اش شوکه شدم، او مگر هم خون من نبود؟!  ییایح یهمه ب نیا از

که مثل  نیشد نه ا یؼم خوار و کمک رسان من م دیاو با

و تکه تکه  افتدیمن ب رانیو مهین یگرسنه به جان زندگ یالشخور

رداشته اش را به منمار بکشداز جسم زخم ب . 

خروشان شد. با  یبه خشم لیام، تبد یو ناباور رتیرفته ح رفته

دمیکوب نیجمع شد ام، جلو رفتم و ممابلش پا بر زم یمشت ها . 

_ لدا؟ی یکن یم یچه ؼلط یدار نجایا !  

 شیآرا زیم ی نهیآن که به من نگاه کند، داشت خودش را در ا یب

زد یم کرد و لبخند یبرانداز م . 

_  لشیم ؾیح یو دار یدون یکه تو لدرش رو نم یدارم از نعمت

کنم... نگو که برات مهمه یاستفاده م یکن یم ! 

من نعمت بود؟ دارا نعمت بود؟ نعمت بود و من لدرش را  یزندگ

دانستم؟ ینم !  

 یکه انگار اصال نم ییایشرم و ح یزن ب نیخودم، ا یعمو دختر

نه را از کجا آورده بود؟احمما ریتعاب نیشناختمش، ا ! 

چشم از   شد، ریبه للبم سراز کبارهیاز خشم و نفرت  یادیز حجم

تخت  یتِن برهنه اش گرفتم، لباِس خوش نمش و نگارش را از رو

 .برداشتم، در دست مچاله کردم و با حرص به سمتش انداختم



_  نیشرؾ ا یکثافِت آشؽال... ب رونیخونه برو ب نیگم شو از ا

ت دارهاتاق حرم ... 

هجوم  شیاو، به سو یزده  خیو پوزخنِد  یتوجه یکالفه از ب و

را به چنگ  شیبردم و در ممابِل چشماِن وحشت زده اش، بازو

دمیکش . 

_ هرزه ی کهیزن رونیگمشو ب  ! 
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انگشتانم  انیرا با خشم از م شیتخت برخاست و بازو یرو از

دیکش رونیب . 

_ ندونه  یکس ؟یزن یجوش م یدار نمدریه خبرته ؼزل؟! چرا اچ

... تو که از خداته سر دارا یچاک شوهرت نهیکنه عاشك س یفکر م

نکن یباز لمیمن ف یگرم باشه، برا گهید یجا ! 

 یشد، حت یبودم که کلمات در ذهنم جفت و جور نم یعصبان آنمدر

کشتن و خفه کردنش را هم داشتم لیپتانس . 

طرفش هجوم بردم، شانه اش را گرفتم و سمت در هولش  هم به باز

 .دادم



_  ،یخونه م رو نجس کرد رونیخفه شو... خفه شو کثافت، برو ب

 !گم شو

خورد و وسط  یچهارچوب در سکندر انیضرب دست من، از م با

افتاد نیزم یراهرو، رو . 

باز شدن در و در ادامه اش  یبا " آخ " بلند او، صدا همزمان

دیچیدر خانه پ دارا یصدا . 

_ لرص نمیا ایب ؟ییکجا یخانوم !  

 یکه م یولت به جز آن زمان چیدر خود مچاله شد، دارا ه دلم

که  ی" نگفته بود، منیخواست من را عاشك خود کند، به من "خانم

به دلم مانده بود شیحسرت عاشمانه ها . 

 د،یچیپ یهمانطور که آرنجش را بؽل کرده بود و به خود م لدای

دینال : 

 !دارا_

 کی شیاما صدا دمید یبودم، نم ستادهیکه ا هیرا از آن زاو دارا

شد یباره ؼرق در نگران . 

_ ؟یشد یچ لدای! لدا؟ی ! 

 دیدو یم لدایسمت  مهیکه سراس زشیتند و ت یگام ها یصدا و

لدم تند  لدایخوردن  نیکه به خاطر زم یمرد نیگوشم را پر کرد، ا



 زیتم یمن که برا شیچند سال پ یبود که ولت یکرد، همان مرد یم

نثارم  یدست و پا چلفت کیپله رفتم و افتادم،  یکردن لوستر رو

افتاد که کمکم کند ادشیو بعد تازه  دیخند مهیکرد، چند دل . 

در  دنمیزجر کش یتمام روزها یاندازه  لدا،یهمه توجهش به  نیا

درد داشت ،یلعنت یزندگ نیا . 

 اجیحس خوشبخت بودن احت یبرا توجه را زانیم نیهم مایدل من

لدر نیهم مایداشتم، دل ! 

 نیزانو به زم لدایآمد و ممابل  شیتوجه به من پ یکه ب دمیرا د دارا

دیکوب . 

_ ؟یشد عشمم؟ افتاد یچ  

"عشمم" از  یکلمه  دنیکه در حلمم تلنبار شده بود با شن یحرص

ناگهان منفجر شد لدا،یزبان دارا، خطاب به  . 

_ من هولش دادم وفتاد،ین نه عشمم! خودش ! 

مات و شوکه، از  یزده و صورت رونیاز حدله ب یبا چشمان دارا

اتاق  یگره کرده، در چهارچوب وردو یبه من که با مشت ها لدای

شد رهیبودم، خ ستادهیا . 

_ خونه؟ یاومد یتو... تو ک ! 



ماجرا، زود  نیتمام ا انیپر سر و صدا زدم، م یپوزخند اریاخت یب

چه  گریام را آب برده بود، د یداشت؟! زندگ یتیاهم برگشتن من،

به خانه برگشته ام؟ یداشت ک یفرل  

سپر کردم نهیو ممابلش س دمیسمت او پر لدای یبلند کردم از رو پا . 

_ ولت  چیگرگ، مرگه! تو ه یگن توبه  یراسته که م یانگار

من خر بودم که همون  ،یدار یرفتن دست بر نم یآب ریدست از ز

دمتیل خفه شدم و بخشبار او . 

و داد زدم دمیاش کوب نهیبه جناق س نیخشمگ یمشت . 

_  یساختم، هر ؼلط تیکثافت... با همه چ مونیبه زندگ یگند زد

نگفتم... اما یچیه یکرد ... 

 یدادم، آنمدر عصبان رونیب یطوالن یکرده ام را با هوف ریگ نفس

رفته بود ادمیاز  دنیبودم که نفس کش . 

_ ! ... لعنت به تو هیادیز گهید نی... ا گهید نی... انیااما... اما 

کثافت یمرد ی... کاش م دمیشن یدارا... کاش خبر مرگت رو م . 

 یاو که دهان باز کرده بود حرف یبرا دیانگشت اشاره به تهد و

دمیبزند، بلند کردم و سرش هوار کش : 



_ رو  تیعمر آبرو دار هیبرم دارا...  ینداشته ت رو م یآبرو

صبر کن...بذار آلا منصور  ؟یبه سرم زد یشد؟ چه گل یدم چکر

رو پس انداخته اونولت یشرف یبدونه چه ب ... 

حلمه شد و با تمام  میحرفم تمام نشده بود که دستانش دور گلو هنوز

دیراهرو کوب واریلدرت من را به د . 

_ ! زبون رو یاوردین یخفه شو... الل شو ؼزل اسم بابام رو آورد

کشم به خدا یم رونیب از حلمومت . 

حجم  نیهولش دادم. انگار ا دمیاش کوب نهیدستانم را به س کؾ

 دنیدر ییبود، توانا دهیکش رونیضعؾ را از جسمم ب ت،یعصبان

 .جفتشان را داشتم

_  یپدرت م شید آخه مردک هرزه تو که مثل سگ از آبروت پ

یذار یپات رو کج م یکن یؼلط م یترس . 

 یلیبر گونه ام س ینیت ضرب سنگعمب رفت و به شد دستش

و چشمانم تار شد دینواخت، آنمدر که برق از سرم پر یسخت . 

بود گم شد دهیچ یکه در جمجمه ام پ یدرد انیعربده اش م یصدا . 

_  یبه هر چ یمن، گند زد یبه زندگ یگ... نخور ؼزل، تو ر...

 .آرزوش رو داشتم، گ.. نخور
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پشت پلکم  مینشستم، اشک ها نیزم یدردناک، رو یا جهیسرگ با

توانستم مثل  ینبود، حاال نم دنیجمع شده بودند اما حاال وفت بار

کوچک که راه خانه اش را گم کرده است، گوشه  یدختر بچه  کی

کنم هیو گر نمیبنش یا . 

که دست در دست  لدایبه  هیچند ثان یزور از جا برخاستم، برا به

 رهیخ ستاد،یا یم شیپاها یگذاشته بود و به کمک او رو دارا

ام با او، دود شد  ینوجوان نیریخاطرات ش هیچند ثان نیماندم.  هم

دود شد و به هوا رفت میو به هوا رفت، دختر عمو . 

داشتم به هر جان  یکه سع یمرد د،ینگاهم سمت دارا چرخ بعد

گفت من  یم هم که شده، دوباره دوستش داشته باشم. او یکندن

دانم  یرا گرفته ام... نم شیگفت آرزوها یاش گند زدم، م یزندگ

در فرهنگ لؽات او هم  یزندگ یساختن دوباره  یتالش برا دیشا

بر باد دادن آرزو ها بود یمعنا . 

_ به  یخودت رو زد ای یتو؟ دارا کور یمن گند زدم به آرزوها

 نیرو جمع کنم، ا مونیکوفت یده ساله من جون کندم تا زندگ دن؟یند

تو نره...  یهمه ولت خودم رو از خونواده م محروم کردم که آبرو

؟یزندگ یر...ن تو یگ یکارا م نیتو به ا ! 

ادامه دادم لدایرو به  و : 



_  یشیم یپول به مشامت خورده دختر عمو جان؟! فکر کرد یبو

احمك به کاهدون ی! به کاهدون زد؟یشاه دوزار نیا یملکه  ! 

 خیداشت که تنم  یاز کجا خوردم، اما چنان درد دمیهمبار نف نیا

که انگار لبم را  یزد، دارا مجبور به سکوتم کرد ، با پشت دست

 .چاک داد و دهانم را پر از خون کرد

واکنش  کی! داد زدم؟ به خاطر ندارم، هر چه بود دم؟یکش ػیج

بلند دردناک انگار  یناله  نیجسمم بود، و هم یاز سو یزیؼر

 یفحش ها انیطفل معصومم را متوجه خودش کرد چون م یکاین

 کاین ی دهیهراس یصدا خت،یر یم رونیکه از دهان دارا ب یکیرک

زد یم ادیکه از پشت در اتالش فر : 

" شده؟ یمامان.... مامان! ... مامان چ " 

 یا د،یرا از هم در میمماومت اشک ها یو پرده  دیگوشم رس به

دخترم یوا ! 

را  کاین یو ترس خورده  زیالتماس آم یها ػیهم انگار، ج دارا

ام زد  یکه به سراؼش برود، چنگ به روسر نیا یاما به جا د،یشن

را در مشتش گرفت و صورت در صورتم فرو برد میو موها : 

_  کیگم... دهنت وا بشه، کوچ یم یچ نیگوشات رو باز کن بب

م... ذار یرو به دلت م کاین دنیداغ د ،یبزن یبه هرک یحرف نیتر

؟یفهم شد ریش ! 



افتمیب نیزم یهولم داد تا دوباره رو و . 

گفت لدایبه  یمیکه  او با لحن مال دیدردناکم شن یها گوش : 

_ می... برلدایپاشو لباس بپوش  ! 
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شد، نگاه تلخ و  دهیچیپ لدای یدارا که، عاشمانه دور شانه  دستان

بسته شدن درخاننه  یبر من نشست، صدا که شانیهردو یگزنده 

من هم،  یپشت سر آن دو که گوشم را پر کرد، آن ضامن انفجار

شد دهیهمه سال باالخره کش نیبعد از ا . 

 یم شیکه با چنگ و دندان برا یخط لرمز من بود، تنها هدف کاین

کند، خودم خرخره  دیدارا حك نداشت من را با دخترکم تهد دم،یجنگ

جگرم را  یخواست پاره  یاگر م دمیجو یبا دندان مرا  فشیکث ی

 .از من دور کند

زد و فکم تا سر حد  یضربان م میرفت، گوش ها یم جیگ سرم

 یزن کتک خورده  کیکرد اما من آن لحظه  یمرگ، درد م

مادر بودم که  کیو در حال شکست نبود، من آن لحظه  دهید انتیخ

کنند شیخواستند از فرزندش جدا یم . 

وزن  دم،یکوب نیزم یگره شده از درد و خشمم را رو یها مشت

انداختم و به زور برخاستم میدست ها یزده را رو خیتن سست و  . 



هول و  یو داد ها ػیاما ج دندیچرخ یو آسمان دور سرم م نیزم

 نیاز ا شیداد ب یام، به من اجازه نم چارهیب یکاین ی دهیهراس

سر هم از جا برخاستم،  پشت یبمانم، با چند سکندر نیزم یرو

تا بدنم تعادلش  ستادمیا واریبه د هیحرکت تک یچند لحظه، ب یبرا

 کایناموزون، سمت اتاق ن یها مبعد با لد اورد،یرا به دست ب

دمیدو . 

"مامان! مامان"ش، گفتم ادیدر پاسخ به فر  . 

_ نجامیا نجامیجان مامان... نترس دخترم... ا ! 

دیدر کوب یبه آن سو یمشت . 

_ ر رو باز کن ماماند . 

و به لفل در  دمیکش رونیمانتوام ب بیرا از ج دیکل مهیسراس

 .انداختم

و در آؼوشم با چشم  دیپر رونیرا که باز کردم وحشت زده ب در

فرو رفت انیگر . 

 ...مامان... مامان_

توانست  یبود که نم ختهیآنمدر هول و هراس به سرش ر طفلکم

کرد یم هیرزد و گ یم میحرؾ بزند، فمط صدا . 



کوه  کیکردم وزن  یآمد، حس م یم رونیداشت از حلمم ب جانم

فشردم و  یبازوانم م انیرا م کایبلند بر شانه ام افتاده است، ن

فمط  م،یگو یچه دارم م مایآنکه بدانم دل یفتم ب یلربان صدله اش م

شد یم ریداشت زبانم به سراز اریاخت یمادرانه ام ب یخو . 

خوشحال نگه داشتن دخترکم بود و  یکندم برا یکه م یهر جان من

 یحاال که هر چه رشته بودم را داره پنبه کرد، دوباره به نمطه 

رحم یصفر خشن و ب کیصفر برگشتم،  . 

عمر الل ماندن  کیجستم،  یم یچاره ا دیکردم، با یم یکار دیبا

بود یکاف . 

دیکش یم ػیبه خودم امدم که داشت ج کاین یصدا با : 

_ مامان ادیت داره خون ماز دهن ! 

 یناجوانمردانه  یلیو لبم به شدت سوخت، س دمیبه دهانم کش یدست

کنج لبم را شکافته بود یدارا، انگار راست راست . 

کردم به آرامش دعوتش کنم یو سع دمیکش کایبه سر ن یدست . 

_ شهیلبم زخم شده، خوب م زم،یعز ستیدهنم ن . 

دیناله پرس با : 

 بابا کتکت زد؟_



 دیدانستم چه با یمردد شدم، در والع نم یپاسخ به او لحظه ا یبرا

 دمیترس یدانستم و م یکودک نم یاز روانشناس یادیز زیچ م،یبگو

اش را بدتر کند هیکه روح میبگو یزیچ . 

بدهم لشیکه به هم ببافم و تحو دیبه ذهنم نرس متیجز حم یزیچ اما : 

_  چیه گهیموم شد دزنه، ت ینم گهید ی... ولیآره... بابا زد، ول

زنه یولت نم . 

 انیرا م فشیظر یشدم و شانه ها رهیصورت مات مانده اش خ به

 .دستان لرزانم گرفتم

_ جند  رونیب یاتالت چند دست لباس برا یبرو تو کا،یگوش کن ن

باشه؟ ت،یکوله پشت یجمع کن بذار تو یدست هم راحت   

دیتعجب پرس با : 

 !چرا؟_

را به طرؾ  کایزود به خانه برگردد ن که نکند دارا نیاز ا هولزده

 :اتالش چرخاندم

_ دم یم حیفعال بدو برو جمع کن، بعدا برات توض . 

من هم راه سمت تلفن کج کردم  د،یتکان داد و سمت اتالش دو یسر

مربوط به آن مواجه  یآشفته  یها میو س یتلفن خال زیبا م یاما ولت



راه با مودم، جمع کرده شدم، دهانم باز ماند، دارا تلفن خانه را هم

 .بود

دمیلب ؼر ریو ز دمیکوب گرمیبه کؾ دست د یمشت : 

 !کثافت_

خانه  یسمت در ورود فمیاز داخل ک لیبرداشتن موبا تین به

وجود نداشت یفیک یول دمیچرخ . 

_ شرؾ انگار زندان درست کرده یمردک ب ! 

 

موسیآن یکپ ��, [30.01.18 10:22] 

آشفته سمت در  یزندان، ناگهان با فکرد یذهنم بر کلمه  دیبا تاک و

لفل بود! انتظارش را داشتم دم،یدو یورود . 

بر لبم نشست یپوزخند . 

_ شوهر کردنت نیخاک تو سرت ؼزل با ا ! 

داد زدم بلند : 

_ ؟یجمع کرد کاین  

داد پاسخ : 

_ شه یداره تموم م . 



پر از نفرت به تخت  یطرؾ اتاق خواب خودمان رفتم ، نگاه به

لباس  یاز کمد برداشتم، کم یگرید ؾیانداختم و بعد ک یخواب لعنت

برداشتم و در آخر  یضرور ی لهیوس یو ممدار ختمیداخلش ر

  .سمت کتابخانه رفتم

 یبا زرنگ یاست اما من عمر یکرد آدم زرنگ یفکر م دیشا دارا

کرده بودم یزندگ شیها . 

 شیشعر مورد عالله ام را از کتابخانه برداشتم ودست پ یها کتاب

زاپاسم را برداشتم دیبردم و کل . 

 یکرد و م یمن لفل م ینبود که دارا در را از رو یبار اول نیا

عادت مسخره اش گل  نیا میداشت یبزرگ یرفت، هر ولت دعوا

به دکتر  اجیاحوال بود و احت ضیمر کایبار که ن کیکرد،  یم

 میبود، تصم دهیما را به بند خانه کش ینطوریداشت و دارا هم

گرچه از آن مولع تا به  م،زاپاس داشته باش دیکل کی شهیفتم همگر

داشت میبود اما حاال حکم برگ برنده را برا امدهیحال به کارم ن . 

 کایزدم، ن رونیدر دست چرخاندم و از اتاق ب یرا با خوشنود دیکل

بود ستادهیاش وسط هال ا یبا کوله پشت . 

زدم و گفتم شیبه رو یلبخند . 

_ م؟یبر ؟یحاضر  

دیپرس مردد : 



_ م؟یبر میخوا یکجا م  

کردم پاسخ دادم یکه در را باز م همانطور . 

_ نایا ییدا شیپ میر یبردارم، بعدش م یزیچ هیمؽازه  میاول بر . 

و خندان گفت دیرا به هم کوب شیها دست : 

_ مسافرت میریم یعنی . 

صورتم،  یکردم آنمدر شادمان به نظر برسم که زخم ها یسع

دذولش را کور نکن . 

_ مسافرت میریم زم،یآره عز . 

موسیآن یکپ ��, [30.01.18 10:22] 

 نیسوختن و ساختن در منجالب ا گریرا گرفته بودم، د ممیتصم

دخلم را  یخواستم به مؽازه بروم، پول ها یبود، م دهیفا یب یزندگ

 یرا برا زیجمع کنم و به جاده بزنم، به زادگاهم برگردم و همه چ

کابوس  نیبزرگ تر نیدانستم ا یبدهم. م دارا شرح یخانواده 

بود و بس نیضعؾ او هم طهشد گفت تنها نم یداراست، م ! 

را در لفل  دیرا از او گرفتم و به شانه انداختم، سپس کل کاین ساک

 .چرخاندم

دارا خوردم و آه از نهادم  ی نهیبه س نهیدر را که باز کردم، س اما

زود برگشته بود؟ نمدریبر آمد، چطور ا ! 



و هراسانم چرخاند  دهیرنگ پر یکایمن ن انیزده اش را م خی نگاه

دیماند و بعد ؼر رهیدر خ یزاپاسم رو دیبه کل هی، چند ثان . 

_ ن؟یبرد یم ؾیتشر ییجا ! 

را در دست فشردم و  کایدست ن اورم،ینبود با ؼرش او کم ب لرار

دمییدنداان به هم سا . 

_ خوام رد شم یم از سر راهم برو کنار دارا... برو کنار . 

و دست بر چهارچوب در گذاشت دیدر دهم کش اخم . 

_ ؟یدلت خواست بکن یهر علط یبرم کنار که بر  

شد یزد و طلبکار هم م ینوبر بود، گند را خودش م گرید دارا . 

زدم شیبه رو یپوزخند . 

_ هان؟ ،یدلت خواست بکن ینه پس! بمونم که تو هر ؼلط  

 کاین یتوانستم گوش ها یاش مک یکردم که ا یته دل آرزو م از

پدر و مادرش، را نشنود انیشرم آور م یمکالمه  نیتا ا رمیرا بگ . 

سنش  یکه حت ییها یتند دنیو شن دنیطفلکم محکوم بود به د اما

داد یهم به درکشان لد نم . 

 یدر زندگ کایکه ن ییها یتمام سخت یمن بودم، باعث بان ممصر

بسته و  یکه با چشم ها یتخودم بودم. همان ول د،یچش یاش م



 یادیدادم که مفهوم عشك در آن، ز یپر باد، تن به ازدواج یسر

 یام را پ ندهیکودک آ یبر باد دادن زندگ یها هیکودکانه بود، پا

مکردم و خودم خبر نداشت یم یزیر . 

و رو به داخل هولم داد دیرا به چنگ کش میبازو دارا . 

_ میبا هم حرؾ بزن دینذار جلو بچه دهنم باز شه... با . 

دمیو به او توپ دمیکش رونیرا از دستش ب دستم . 

_ همه سال  نیا ؟یحرؾ بزن یخوا یحاال؟! االن م گهیحرؾ؟! د

بار  هیتو  م،یسنگامونو رو با هم وا بکن م،یحرؾ بزن ایکه ب دمینال

 یخوا یولت حرؾ زدنه؟ االن تو فمط م گهیاالن د ؟،یگوش داد

یرت جمع کنپدر و ماد شیابروت رو م ... 

و در را پشت سرش بست دیرا جلو کش خود . 

_ میحرؾ بزن دینکن ؼزل، گفتم با میکفر . 

 یافتاده بود را از پشت سرم حس م کایکه به تن ن یمحسوس لرز

که اگر از کوره در  دمید یچشمان دارا م انیم ییکردم، از سو

ما را بکشد یتواند هردو یبرود م . 

 نیزانو بر زم کا،یارا گرفتم و رو به نو بعد چشم از د دمیکش یآه

دمیکوب . 



_  لتمیوسا ی هیکالس زبان و بم یتو اتالت کتابا یر یدخترم م

؟یجمع کن  

دیو بؽض آلود، نال درمانده : 

_ ن؟یدعوا کن نیخوا یم  

طفل معصوم چه کرده  نیدامن من را هم گرفت، ما با ا بؽضش

میبود ! 

شده بر لبم گفتم هنیوصله پ یو با لبخند دمیبه سرش کش یدست . 

_ میحرؾ بزن میخوا ینه لربونت برم، فمط م . 

که حرفم را باور نکرد،  دمینکرد، به خدا از نگاهش فهم باور

 یما عادت داشت، م گاهیگاه و ب یهم نبود او به دعواها بیعج

انداخت و  نییچه! اما سر پا یعنیمن  یحال اشفته  نیدانست ا

دانست که ماندنش عوالب  یمرا هم  نیسمت اتالش رفت، چون ا

دارد یبدتر . 

ستادمیرو به سمت دارا، چشم در چشم او ا دوباره . 

_ کن یخب بگو! ماستمال ! 

دیکش یهوف : 

_ ... ینیکردم که به دلم بش یسع یلیکردم... خ یسع یلیؼزل من خ

 ...اما تو



کش امد یعصب یگره خورده بود اما لبم به خنده ا اخمم . 

_ همه سال تازه تالش  نیه خودت، بعد اواس یگ یم یدار یچ یچ

 یکه م یکرد یم یولت دیتالش رو با نیا نم؟یبه دلت بش یکرد

 یم ،یکن یخارج رفتنت رو عمل یو نمشه  یمخم رو بزن یخواست

درصد نمشه  هیکه اگه  یرو انتخاب کن یکس هیاون مولع  یخواست

اشهعمر خار تو چشمت نب هیت به هم خورد  . 

دیرفت ؼر یه باال مکه رو ب ییصدا با : 

_ گم یم یچ نیبب ریزبون به دهن بگ مهیدو دل . 

 ینمانده بود برا یو نگاهش کردم، والعا حرف ستادمیسکوت ا در

به دستش بدهم یخواستم بهانه ا یاما نم دنیگفتن و شن . 

تر از لبل گفت آرام . 

_ به خاطر  گهیاما د م،یهم ساخته نشده بود یولت برا چیمن و تو ه

میجبور شدم کاین ... 

دمیحرفش با حرص دو انیهم نتوانستم تحمل کنم، م باز . 

_  یشعور، تو هر کار یرو نکش وسط ب کاین ی! پاکا؟یبه خاطر ن

در  یدیترس یبه خاطر مال و ثروت بابات بود، اکن مولع م یکرد

خودت  یبه بابات بگم که برگشت یزیچ تیخارج یمورد معشوله 

 مونیکردم، زندگ یباه کردم خامکه اشت یبه موش مردگ یرو زد



 یهمون کار رو م یدار رهسازم، دوستت دارم، االنم دوبا یرو م

یکن . 

در هوا انداخت و داد زد یمشت نیخشمگ : 

_ که  نیعاطفه بعد از ا یآره... اصال به خاطر پول بابامه، مردک ب

کرد اگه نتونم  دمیتهد د،یاصرارم رو در مورد ازدواج با تو د

 ونیلیکنه، بحث ده م یا تو بسازم از ارث محرومم مرو ب میزندگ

 یتومن پول وسطه، کل اردیلیم اردیلیم ی... پاستیکه ن ونیلیصد م

 گهیکارخونه و هزار کوفت و زهر مار د وسهام و سپرده و خونه 

ولت  ینجوریدست باباس، همشم به تو بنده! پس فکر نکن هم ریز

یکنم بر یم . 

حش و ناسزا کهدهان باز کنم به ف خواستم  
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تر از لبل ادامه داد بلند : 

_  یاما لعنت به تو... هر کار اد،یجون کندم از تو خوشم ب یه

 .کردم نشد... نتونستم

که من را از رختخواب  یدردناک و آزار دهنده ا یرابطه ها فکر

اش  نهیه سمتنفر کرده بود در سرم منفجر شد، مشت گره کردم و ب

دمیکوب . 



_  یدرد و نتونستم، زهر مار و نشد! عالله نداشتنت فمط برا یا

شم ؟ چطور اون مولع  یخوب م هویشه  یروزاس؟ شب که م

خوره؟ یحالت ازم به هم نم  

دیکوب واریامد شانه ام را گرفت و به د جلو . 

_ رو هم مثل  فهی... گرچه اون وظفتهیوظ ،یباشه زنم یهر چ

یانجام بد یتون ینم زادیادم . 

بودم،  دهیند یزیسال ها جز تجاوز از او چ نیگفت؟! تمام ا یم چه

که فمط خودش  ییاو ست،یدانست ناز و نوازش چ یانگار اصال نم

من  ی فهیوظ حیداشت، دم از اجرا نشدن صح تیاهم شیولذتش برا

زد یم . 

دمیلرزان از خشم ؼر ییدادم و با صدا هولش : 

_ باهام  یجنگ ریاس نیع یعمره دار هی. دارا.. یشرف یب یلیخ

 یلعنت اد،یکنم به چشمت نم یجون م ی... هر چیکن یبرخورد م

دهن صاحب مرده ام  نیا یشم ول یکشم، زجر کش م یمن درد م

تؾ به شرفت کثافت  یبندم که نکنه تو ذولت کور شه...ا یرو م

بردش یمکنم انگار باد فنا  یبرات م یکه هر کار . 

داد لمیتحو یپوزخند . 

_  ت،یبه گل باز یدیفمط چسب ،یکن ینم یزندگ یتو یؼلط چیتو ه

خوام، نه ناز و  یم یدوست دارم چ یمن چ ستیاصال کارت ن



 ؟یدیدستات رو د ،یزنونه دار ینه عشوه  ،یکردن بلد یدلبر

کرمم  هی یزبره، تو حت نمدریکنه ا ینگاهشون م شهیحال ادم بد م

یبه دستات بزن یستیبلد ن . 

با خاک رس کار  یدانستم! عمر یشدم، زبر بود م رهیدستانم خ هب

به  یخواستم فکر یم شهیها را هم داشت، هم زیچ نیکردن ا

که  ختیریمختلؾ به سرم م یحالشان کنم، اما آنمدر کار ها

من، خودم  یمهم زندگ زیچ نیکردم، در والع آخر یفراموش م

و جور دارا  نهااز من مهم تر بود، از خرج خ زیبودم! همه چ

مدرسه  ؾیک یاضافه برا یبسته دستمال کاؼذ کی یتا حت دنیکش

کاین ی ! 

گرفتم و بعدرو به دارا گفتم میاکراه نگاه از دستها با . 

_  دن،یکش ییرو تنها یکرد رونشیکه تو و یا یدستا بار زندگ نیا

به خاطر توئه ستنیاگر زشتن، اگه نرم ن . 

باال رفت شیصدا کبارهی . 

_  ست،یمن ن ریتمص ه،یچ یدون ی... میبگ یرو بلد نیفمط هم

 یزد یچهار تا حرؾ لشنگ م یخودته، تو اگه زبون داشت ریتمص

 م،یکار تا دوباره شروع کن هیسر  میفرستادیم یکرد یمن رو خام م

و  یخاک باز یرفت یکن یو زنونگ یکه زن باش نیا یاما به جا

کار به هم  نیلم از ا، من حایگل آب گرفتن! تو مردونه رفتار کرو

خوره یم . 



ؼوطه ور شوم، نفسم بند آمد،  خیاز آب  یادیکه در حجم ز ییگو

معکوس داشت ی جهیانگار هر چه تالش کرده بودم نت . 

 یچرخان را داشتم، تمام احساساتم درد م یابیاس ریله شدن ز حس

سوال برده بود ریکرد. دارا همه وجودم را ز . 

گون شده ام ادامه دادتوجه به من و حال دگر یب : 

_  دمیرو د لدایپاشا و تابان دعوتمون کردن رستوران و من  یولت

 شهیکه هم یبا تو چمدر فرق داره... زن اهامیزن رو دمیتازه فهم

لداستیگشتم تا من رو کامل کنه  یذهنم دنبالش م یتو . 

به  میفرد متاهل حك نداشت کیکه به عنوان  نیماندم، گر نه ا مات

لانون فمط در مورد  نیا دیشا ای م؟یخود فکر کن گرید ی مهیآن ن

 !خانم ها کاربرد داشت

سکوتم استفاده کرد و در ادامه گفت از : 

_ کردم بازم به خودمون  یسع رم،یبگ دهیرو ند لدایکردم  یسع

ساده داشته باشم  یشراکت مال هیفرصت بدم، خواهستم با اون فمط 

 یگذار هیفته رو سرماکه از شوهرش گر یا هیخواست مهر یم

 یدادم، اما هر چ شنهادیرو بهش پ اریکنه منم شرکت داداش هوش

دلم براش رفت شتریب دمشید شتریب . 

زد، چه راحت  یدلش حرؾ م دنیراحت در ممابل من از لرز چه

 !لبول کرده بود که دلش برود



بافت، باز هم به جان گوش  یکه داشت به هم م ییجمله ها ی هیبم

 :من افتاد

_  یحت ،یباش لدای یبرگشتم خواستم بازم تالش کنم که تو جا یولت

 یمدت به زور نمش عاشك باز هیلطع کردم،  لدایرابطه م رو با 

شد گول  یبشه عاشمت شم، اما نشد، خودم رو که نم دیکردم شا

نتونستم  گهید دمشیدوباره د دیع التیتعط یتو یبزنم، ولت

رو  لدایتونم  یکنم نم تالش که هرچمدرم زور بزنم و دمی...فهم

 !فراموشش کنم... من عاشمش شدم ؼزل

بهمن ماه من را در آؼوش  ریاما، زمهر میتابستان بود کینزد

خبندانیگرفته بود، سرد سرد بودم، درست مثل عصر  ! 

 رونیکلمات عمرم، از حنجره ام ب نیروح تر یباز کردم تا ب دهان

زدیبر . 

_ هیعال یلیبه... خخو یلی... خیمبارکه! عاشك شد ... 

دمیمنفجر شدم و هوار کش کبارهیبعد  و : 

_ رو ول  کای! طاللم بده راحت شم، من و نه؟یدردت چ گهیپس د

 یچرا ما رو آورد گهیرو بساز، د تیکن برو با عشمت زندگ

لصر؟ نیا یتو ینشوند  
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دیکش داد : 

_  دیبا ،یمادر بچم ،ی، تو زنمکن رونیفکر طالق رو از سرت ب

دستته،  ریکه ز میخوب نیخونه به ا ،یکن یزندگ ینیمثل آدم بش

؟یخوا یم یچ گهید  

که سال ها عمرم  یمن یاحممانه بود، مخصوصا برا یادیحرفش ز 

با او گذاشته بودم یزندگ یرا برا . 

_ و مادر بچه  یکن چون زنم رونینگو فکر طالق رو از سرت ب

نکن، درد تو ارث باباته، وگرنه نه من نه  یباز لمیمن ف یم، برا

... میندار تیسر سوزن هم برات اهم هی یاون طفل معصوم اندازه 

مونده ت  یدست خال یخواست ی... مستیخونه ام باج به من ن نیا

 ،یبرس تیخونه به کثافت کار شیاریم یرو نشه ولت لدای یبرا

رو نشه لدای شیپکه دروؼت  یرو هدر داد مونیزندگ ی هیسرما . 

بلند کردم و داد  شیبرا دیبزند اما انگشت تهد یباز کرد حرف دهان

 .زدم

_ دارا... تا ابروت رو تو کل شهرمون  یبار رو کور خوند نیا

هرزه یلدایکنم، هم تو هم اون  ینبرم ولت نم . 

در سرم  کاین ػیخفه شو، به عمب هولم داد، همزمان ج ادیفر با

زد یم میکه صدا دیچیپ . 



هول  کایفرش وسط هال افتادم، ن یخوردم و رو یعمب سکندر به

 یخود را در آؼوشم جا کرد و ب د،یکنان به سمتم دو هیزده و گر

 لدایدر مورد  یحك ندار گهیگفت" د یدارا که م ادیتوجه به فر

گوشم زمزمه کرد ری" زیحرؾ بزن ینجوریا : 

_ ن؟یکن یدعوا نم یمگه نگفت  

لب زدم شیموها یفشردم و رو نهیرا در س اکیسر ن د،یترک بؽضم .  

_ دی...ببخشدیببخش ... 

شد، چشم باز  یته کایآؼوشم از جسم کوچک ن هیاز ثان یکسر در

و حشت زده از  انیرا گرفته و او را گر شیدارا بازو دمیکردم و د

کشد یخواست، سمت در م یمن کمک م . 

_ دارا؟ یکن یم یچه ؼلط یدار ! 

اشاره  کا،یدر برداشت و سر ن یرا از رو دمیرا باز کرد و کل در

داد زد شیبه کفش ها : 

 !بپوش_

رو به من ادامه داد و : 

_ برم تا  یرو م کایشه، ن تیکه که زبون خوش حال یستیتو ادم ن

یچ یعنیکردن من  دیتهد یبفهم . 

برد یرا م کاین یجد ی! داشت جدختیر دلم ! 



 بمیکه نص یزیتنها چاما  دمیفنر از جا کنده شدم و سمت در دو مثل

 یها ػیبسته و لفل شد و ج میبود که با تمام لدرت به رو یشد، در

جان در یهدفم به چوب ب یب یو مشت لگد ها کایدلخراش ن ... 
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کردم،مشت انداختم و لگد  نیناله و نفر دم،یکش ػیج ختم،یر اشک

بود دهیفا یزدم اما همه اش ب . 

نداشت، او فمط  یتیما اهم نیب یو وابستگ کایدارا؛ من ، ن یبرا 

 یرا م لدای یهم، ناز و عشوه  دایپدرش و جد یاردیلیارث چند م

خواست یو م دید . 

گذشته بود  مهیسوخت، شب از ن یآتش گرفته بود و مدام م جگرم

خبر نداشتم کایشد که از ن یو من چند ساعت م . 

 یآرام و لرار نداشتم، نه م د،یجوش یو سرکه م ریمثل س دلم

 یدسترس ییولت شب به جا نینه ا رم،یتماس بگ یتوانستم با کس

 .داشتم

و طول و عرض  دمیچرخ یمثل مرغ سرکنده دور خودم م فمط

کردم یمتر م میلدم ها ریخانه را ز . 



و  کیهم ادامه داشت، حدود  گریساعت د کیحال خرابم تا  نیا

مثل  ،یدر لفل در ورود دیکل دنیچرخ یصدا بامداد بود که با مین

دمیفنر سمت در دو . 

شده اش از  نیو بعد دارا تن سنگ دیتند الکل به مشامم رس یبو اول

و بالفاصله در را پشت سر خود بست دیدر به داخل کش یال . 

 گریکه ممابل دهانم حصار شده بود جلو رفتم و با دست د یدست با

اش چنگ زدم مهیبه  . 

_ کجاست؟ دخترم رو کجا  کایتا حاال؟ ن یبود یورستونکدوم گ

؟یکرد کارشیچ ب؟یشهر ؼر نیا یتو یبرد  

داد تا   یم هیتک واریکه به د یکش آمده و وا رفته، در حال یلحن با

دیؼر رد،یتعادل بگ : 

_ بند حرؾ  هیوروره جادو  نیع یسرم رفت... ه ریبگ ید اللمون

ستیبارت ن جز ؼر زدن یچی... هیزن یؼر م ،یزن یم . 

انگشتانم مچاله  انیاش رفت و لباسش م مهیهم سمت  گرمید دست

 :شد

_ که خودت با  یرو کجا ول کرد کاینداشتت دارا ن رتیتؾ به ؼ

کجاست؟ کایخونه؟ ن یحال اومد نیا ! 

باال اورد و دستانم را با تمام لدرتش پس زد دست . 



_  تیالح ای یفهم یم ؟یفهم یکنه احمك م یداد زن سرم درد م

به هم  دیبا دش،یمامان جد شیجاش خوبه... گذاشتمش پ کایکنم؟ ن

 .عادت کنن کم کم

 یدهانم را باز کردم داد بکشم اما ب ستاد،یللبم ا یلحظه ا یبرا

 یزده بود، گام خیصدا بسته شد، باز هم تالش کردم اما حنجره ام 

دمیسر خودم کوب یتو یعمب رفتم و بعد دو دست . 

دیضرب دستانم، زبانم چرخ از یشوک ناش از : 

_ لدا؟ی شیپ شی!... بردلدا؟ی شیپ یرو برد کای... نین ! 

اش را  مهیحمله بردم و  شیبه سو یشتریبا حرص و خشم ب نباریا

گرفتم میدر مشت ها : 

_ هرزه که هیدست  یدختر دسته گلت رو سپرد .... 

کامل نشده چنان هولم داد که چند گام به عمب پرت شدم حرفم : 

_ در  ی... حك نداریگم حك ندار یم یولت یفهم ینم یخرتو 

کشتمت یبگ نباری! ایحرؾ بزن ینطوریا لدایمورد  ! 

در هوا به سمتش انداختم یدست . 

_  یشرؾ که لخت وسط خونه  یب ی کهیتو و اون زن ایخر منم 

 یدارا! ک یبه نفهم یچرخه؟ تو خودت رو زد یمرد زن دار م

... اوندست اون. ریحاضره دخترش رو ز ... 



 واریشانه ام را گرفت و به د دهیو نچرخ دهیدر دهانم چرخ حرؾ

دیکوب : 

_  ی! هرزه ا؟یبگ یخوا یاون هرزه؟! بازم م ؟یهان؟! اون چ

بره ادتینشونت بدم که حرؾ زدن  ! 

که از عصر تا به حال  ییسمت لباسم رفت، همان مانتو دستش

کتفم  یدو سونکرده بودم و چنان از  دایفرصت عوض کردنش را پ

پاره شد شیکه دکمه ها دیکش . 

وعداب اور  نیدردناک تر دیشا نیدارد، ا یدانستم چه لصد یم

کنترل نشده اش  یها تیبود که او در اوج عصبان یشکنجه ا نیتر

بزرگ تن و  ییدعوا انینبود که م یبار نیاورد، اول یبه سرم م

داد یرحمانه لرار م یسخت و ب یروحم را مورد تجاوز . 

کند پشت گردنم را گرفت و  یکه لباس از تن خود م همانطور

 .سمت اتاق خواب هول داد

شرؾ، ول  یکه: "ولم کن ب دمیکش واریو چنگ بر د نیپا بر زم 

وسط وجود نداشت نیا ییکن کثافت، ول کن!" اما گوش شنوا . 

در را با   پرت کرد،  نیزم یاتاق خواب من را رو یورد انیم

و صدا در سر انداخت دیکوب تمام لدرت به هم . 

 یاون اتاِق ب یتو یتمرگ یم یر یم ،یمخالفت کن یکن یؼلط م _

نهیتو تمک ی فهیاد،وظیصاحاب صداتم در نم ! 



گره کرده به سمتش حمله ور شدم یجا برخاستم و با مشت ها از . 

_  ادیرو  نیمشترک فمط هم یتؾ به روت دارا، از کل زندگ

 فهیوظ  یانگار خودت هرچ یگ یم فهیوظ فهیوظ نی... همچیگرفت

 یکه تو با من م یکار نید کثافت ا ،ید یرو کامل انجام م یدار

کنه اخه؟ یبه زن خودش تجاوز م یوونیتجاوزه.... کدوم ح یکن  

که خون  دیبه دهانم کوب یمحکم یلیرا به عمب پرت کرد و س دستم

بود، بر لبم نشسته  شیچند ساعت پ نیکه هم یرا از زخم تازه ا

کرد یدوباره جار . 
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جان کندم، تالش کردم، دست و پا زدم، فحش دادم اما،  گرچه

دیچرب یمن م یزور دارا، به تمام تالش ها شهیهم . 

 یبه "ب دم،یرس تیبشر یزندگ یمرحله  نیبه ترسناک تر آخرش

در وجودم تلنبار کرده بودم که  ی"، چنان حجم نفرت و خشمیتفاوت

ام خاموش شد، مثل  یتمام احساسات انسان یباره دکمه  کیانگار 

دستان او، صبر کردم ریزده، ز خیسرد و  یجنازه ا . 

 ایبود  نیکند، تمک یکردم تا تمام دق دلش را سر جسمم خال صبر

شد باالخره یت. تمام منداش یفرل انه،یتجاوز وحش کیتحمل  ! 



مجلل  یخانه  نیسمؾ اتاق که در ا یبه آن ترک کوچک رو فمط

 دیرس یامد و به نظر م یبه چشم م یادیز ،یبه طرز احممانه ا

شدم تا کار دارا با من تمام  رهیکند خ یم یدارد به ادم دهن کج

 .شود

 ییبایکردم، به تمام ز یها فکر م زیچ یلیلحظه داشتم به خ آن

زدم و ان ها را ممابل  یلبخند م یکه به خاطرشان در زندگ ییها

دادم، در ممابل دارا یلرار م میایکور دن یتنها نمطه  ! 

در  ؾیو به رد دمیکش یدستمال م یفکر کردم، ولت میسفال ها به

 هیخوش سفال، به آس یشد از بو یام پر م هیو ر دمیچ یلفسه ها م

فکر  شیها دنیخند زیر و آن لبخند کوچک و شیها یو مهربان

داشت ؼر ؼر کنان لباس  یرا به ذهنم آوردم ولت کایکردم، ن

کرد و آن مولع  یبه سر م جک یو ممنعه ا دیپوش یمدرسه اش را م

 شیو انمدر لپ ها یریصورت گردش را در دست بگ یتوانست یم

از به لول خودش "آبلمبو  تیاش که لب به شکا یو ببوس یرا بکش

کش آمده  یفکر کردم، با آن دست و پاها ایبعد به آر شدن" باز کند،

که هنوز  ینیریش رتیبا آن ؼ یو جوان ینوجوان انیاش در خط م

بال و  ی... فرشته بدیپر یامد، ذهنم سمت مان یکودکانه م چشممبه 

پر سر و  یمطلك بود و خنده ها یدیپر مهربانم که روحش سف

 یمتولؾ شد رو زیباره همه چ کیداد، و  یطعم عسل م شیصدا

 نیو ممنوعه تر نیدردناک تر ن،ینفر، ناگهان به سخت تر کی

جفت  کیبا آن  شفك...به کارن! کارن مدمیدر ذهنم رس سهیمما



دچار است اما، خاموش بود،  دمید یمحجوب که م یچشم مشک

 !خاموش خاموش خاموش

از ذهنم گذشت: "اتاق خواب"  یفکر یدر کمال ناباور کبارهی و

 نیحرام تر ،یمن بود و آن کتاب فروش یجهنم برا نیترحالل 

بهشت و جهنم معلك بودم انیم ییبهشت! و من جا !" 

خودم که امدم دارا همان طور که وعده داد، من را برهنه مثل  به

و  دهیبدکاره بر تخت خواب رها کرده، خودش لباس پوش یفاحشه ا

 .رفته بود

از خشم،  شتریب یزیچتازه در من متولد شد،  یلحظه احساس آن

از تنفر شتریب ! 

 نیشد! آخر یمن و دارا، او برنده م انیبود که م یبار نیآخر نیا

 !بار

 

موسیآن یکپ ��, [30.01.18 10:23] 

*** 

 

 رهیسمؾ خ بتیشده بود اما من هنوز به همان ترک بد ه صبح

تمام شب چشمانم از اشک پر و  دمش،ید ینم گریبودم، گرچه د



 هیگر ،یچارگیکدام درد، کدام ب یبرا مایدانستم دل یشد، نم یخال

رفت  یو سر م دیجوش یکه م ییاشک ها انیم یحس چیکنم. ه یم

 .وجود نداشت

 ینشان م ،یچارگیخودش را به ب یعیطب یداشت واکنش ها بدنم

خورد  یبود. روحم داشت مدام چرخ م یگرید یداد اما، روحم جا

خورد تا فکر چاره کند یو چرخ م . 

 ییجا کیفکرم باالخره به  مه،یدل یاخر ساعت هفت و س سر

دیرس . 

دو دستم مشت شد و بر تشک سفت تخت فرود امد، از جا  هر

زد کندم یکه حالم را به هم م یبرخاستم و تن از تخت . 

به صورت دردناکم زدم و بعد  یرفتم و آب ییبه دستشو میمستم

 یدیجد ؾیک گریتن کردم، بار د یامدم و مانتو و روسر رونیب

به داخلش انداختم تا مطمئن شوم به عادت  یبرداشتم و نگاه

پول  یگذاشتم، کم یم میها ؾیپول ته تمام ک یکه ممدار ،یشگیهم

بر  یلبخند ،یهزار تومان دهدو اسکناس سبز  دنیدرونش دارم. با د

 .لبم نشست

 یرا سر شانه انداختم و سمت اشپزخانه رفتم، پنجره  ؾیک

اپارتمان لرار داشت یبود که سمت ورود یتنها پنجره ااشپزخانه  . 



خم شدم، گرچه ارتفاع  نییبه پا یبردم و کم رونیاز پنجره ب سر

چشمم را زد و سرم را به دوران انداخت اما در همان حالت ماندم 

 ایکه وارد آپارتمان و  نمیها را بب هیاز همسا یو منتظر شدم کس

شود یخارج م . 

 یاز همان خانم ها یکیاما باالخره  دیکش طول یکم انتظارن

از  دمش،ید یم ادیز میکه اتفالا در رفت و امد ها یمانتالیسانت

 .آپارتمان خارج شد

در والع اصال   اوردم،ین ادیاش را به  یلیچه فکر کردم فام هر

آشنا شد گرانیشد با د یسخت م یلیخ نجایدانستم! ا ینم . 

در سر انداختم و بلند گفتم صدا . 

 !خانوم! خانوم_

باال انداخت و خواست  یبه اطرافش نگاه کرد، شانه ا جیو گ ستادیا

زدم شیبرود که باز صدا . 

_ باال نی! با شمام، انیسایخانوم! وا ! 

نگاهش گشت و گشت  د،یباال گرفت و بعد سمت ساختمان چرخ سر

 .تا باالخره به من افتاد، با دو چشم پر از سوال فمط نگاهم کرد

سر هم کردم یحاتیتوص شیبلند برا ین صداهما با . 



_ دخترم رو ببرم مدرسه  دیرو گم کردم، در لفله، االن با دمیمن کل

ن؟یرو خبر کن داریشه سرا یشه، م یم رشید  

لحظه مات نگاهم کرد و بعد او هم صدا باال برد چند . 

_ ؟یزن یتلفن نم داریچرا به سرا  

کرده است؟ تسیگفتم؟ که شوهرم تلفن را سر به ن یم چه ! 

و گفتم دمیلب گز کنج . 

 .تلفنمون خرابه_

تکان داد و دو  یبه من انداخت، سر یگریلانع شد، نگاه د انگار

 .باره به داخل ساختمان برگشت

به انتظار گذشت و بعد زن به همراه  گرید ی مهیدو دل یکی

آپارتمان برگشت یشسته رفته  داریسرا . 

 کایرفتن دارا به همراه ن داریاکردم سر یکه در دل دعا م همانطور

که  یحدالل نداند ساکنان کدام واحد بودند، دروؼ ایباشد و  دهیرا ند

او هم شرح دادم یبرا گریداده بودم را بار د لیبه زن تحو . 

مودبانه پاسخ داد یلیخ . 

_  یمن در الب یکشو یزاپاس تموم واحد ها تو دیکل د،ینگران نباش

 .هست



 دیکل داریکه سرا نیلرار داشتم، ا یعاد تیمولع کیاگر در  دیشا

را هم  نیاورد و ا یتمام واحد ها را داشته باشد، کفرم را در م

دانستم،  یبود م دهیکه دارا پسند ینینش یاشراف یخانه  بیجزو معا

 نیا دنیلذت بخش تر و دلچسب تر از شن زیچ چیآن لحظه ه یول

 .خبر نبود

به او دادم، سپس سر از واحد را  یتشکر کردم و شماره  فمط

و سمت در رفتم دمیپنجره به داخل کش . 

فکرم مدام  ستادم،یممابل در ا شیو پر از تشو یطوالن یبه انتظار 

به  دیسپرده باشد که کل داریرفت، نکند دارا به سرا یافکار بد م یپ

شود،  الیخ یواحد ب یشماره  دنیبعد از شن داریدستم ندهد و سرا

ها با هوش است و نه من را  نمدریادم که نه دارا اد یبه خودم دلدار

فرار به سرم بزند. اما  الیداند که خ یبا جربزه م ازهاند نیتا ا

دارا  دار،یسرا دنیاز رس شیافکار بد دست بردار نبودند، نکند پ

 !خودش سر برسد

و من را همزمان  دیدر لفل چرخ دیفکر ها بودم که کل نیهم در

کردو وحشت زده  دواریام . 

تا  ستادمیمنتظر ا نه،یس یبه لفسه  گریدست به دهان و دست د کی

شود یچه م نمیبب . 

اما  دمیکش یکه از پشت در ظاهر شد، نفس راحت داریسرا ی چهره

دیرنگ از رخش پر دنمیاو بر خالؾ من، با د . 



اندازه، ترسانده  نیاو را تا ا زیفکر کنم که چه چ ادیالزم نبود ز 

 .است
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[Forwarded from  قی" )هست موسیآن یرمان " لصه. )] 

فاصله، درست به همان اندازه که  نیصورتم از ا یزخم ها انگار

هم بودند دنیکردند و درد داشتند، واضح و لابل د یزوق زوق م . 

دیو ترس خورده پرس شوکه :  

 !حا...حالتون خوبه؟_

و پاسخ دادم دمیاز دستش لاپ ابیرا تمر دیرفتم، کل جلو : 

 .بله ممنون_ 

دیپرس مردد : 

_ ن؟یمطمئن ! 

گفتم یسر سر یتکان دادم و آره ا یسر . 

 یخداحافظ کیبه من انداخت و بعد با  ینیو سنگ ینگاه طوالن 

 .کوتاه سمت آسانسور رفت



زدم، در را بستم و لفل کردم و سمت  رونیکه رفت از خانه ب نیهم

مدیآسانسور دوم دو . 

که تازه به انجا  داریچشمان متعجب سرا یرا درست از جلو یالب

رساندم ابانیو خود را به خ دمیدو رونیبود ب دهیرس . 

شد را گرفتم، خودم را داخلش  یکه رد م یتاکس نیاول یجلو

 یکه پول به اندازه  ییانداختم و آدرس کارگاهم را دادم، تنها جا

کنم دایتوانستم پ یو تلفن م یکاف . 
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 ادهیپ یشد، باالخره از تاکس یخانه تا مؽازه که ط یطوالن راه

 دیآمد دسته کل ادمیتازه  ریمس انیدو تا نبود،م یکی میشدم. دردسرها

دارا از خانه برد، بالفاصله  شبید نیفم،همیک نیدکان را همراه دوم

که  ییسازآشنا دیکل ،یرحاج آلا صبو ادیچاره گشتم و  یدر ذهنم پ

بار خود او  کیبا مؽازه ام فاصله داشت افتادم، لبال هم  ابانیخ کی

کارگاهم را عوض کرده بود یو لفل ها دیکل . 

 ریمس کی دیبا یساز دیبه کل دنیرس یبود که برا نیمشکلم ا تنها

نمانده  یبال میبرا یادیپول ز گریگرفتم اما د یم یهم تاکس گرید

 .بود



رفتم گرچه حال و  یم ادهیو چند کوچه را پ ابانیخ کی نیا دیبا

 یاصال رو به راه نبود اما چاره  یرو ادهیپ یوضع صورتم برا

هم نداشتم یگرید . 

 نییبر چشم و سر پا یبزرگ یآفتاب نکیراه افتادم. با ع ادهیپ

شدم یانداخته، راه . 

 دیبه کل بردارم تا زودتر عیبلند و سر یبود که گام ها نیا میسع تمام

اطراؾ تاره  یبودم باز باشد، مؽازه ها دواریبرسم. ام یساز

کردند یخود را شروع م یداشتند روز کار . 

 !خاله ؼزل... خاله! سالم_

به  دنشیبود و من تازه با شن یمان یبست، صدا صدا خیرفتنم  یپا

گذرد یم یدرست از ممابل کتاب فروش رمیآوردم که مس ادی . 

 یکه مؽازه بسته است، برا دمیتعجب د تیدر نهابلند کردم اما  سر

که به کمک  دمیرا د یو سردرگم نگاه چرخاندم و مان جیهم گ نیهم

نشست یم لچرشیو یشد و رو یم ادهیاو پ نیکارن داشت از ماش . 

به  رهیآنها مات و شوکه خ یچرخاندن من باعث شد هر دو سر

خشک شوند شانیصورتم، سر جا . 

داشتم،  اجیکه در آن لحظه احت یزیچ نی، آخراز نهادم بر آمد آه

بود یاوضاع واحوال نیآن هم با چن یبا کارن و مان دارید . 



و به راهم  رمیابلهانه، رو بگ یلحظه خواستم در عکس العمل کی

تواند  یکار م نیزد که تا چه اندازه ا بیادامه بدهم اما عملم نه

زده بود و من  میصدا یکه مان نیزشت و زننده باشد، مخصوصا ا

کامال به آنها فهمانده بودم که متوجهشان  ش،یدر واکنشم به صدا

 .شده ام

 یکاف یام به اندازه  یآفتاب نکیکه ع دیام نیتازه کردم و با ا ینفس

شده را سمت آنها بر گشتم یپوشش دهنده باشد، چند لدم ط . 

_ مشفك یجان، سالم الا یسالم مان . 

ابروان  ی دهیچیبه هم پ یبا گره  انگار الل شده بود، فمط کارن

 ینگاه م رهیگنگ بود، به من خ تینها یکه ب یپرپشتش و نگاه

پر از اضطراب و ترس، هر چه در دل داشت  یکرد. اما مان

ختیر رونیب . 

_ ن؟ی! حالتون خوبه؟ تصادؾ کردن؟یشد یخاله چ  

لحن ممکن  نیتر یکردم عاد ینشاندم و سع یلب دردناکم لبخند بر

فاده کنمرا است . 

_ تصادؾ  هیگشتم خونه  یکه از کالس برم روزیدلم، د زیخوبم عز

 .کوچولو داشتم اما حالم خوبه خوبه



به جا بود اما از شدتش کاسته  یدر صورتش آثار نگران همچنان

شد، انگار دروغ شاخ دارم را باور کرده بود اما بر عکس او، در 

زد یموج م یجانش هنوز ناباور یینگاه دا  . 

به من زل زده بود که اگر تا استخوانم را  یظیچنان اخم ؼل اب

زد یم شترین . 

_ نشده شیچطوره؟ اون که طور کایخاله ن ! 

نشسته بر دلم دوباره سر باز کرد.  نیو زخم چرک کایگفت ن آخ

کرد؟ یطفل معصومم کجا بود؟ چه م یکاین  

 یبر موها یخم شدم و بوسه ا ،یتیخوش عار یهمان رو با

نشاندم و گفتم شیخوشبو . 

_ راحت پسرم التیخوبه، خ کایحال ن . 

از او به  ینگاه مینشست، ن یبر لب مان تیاز سر رضا یلبخند

کرد انداختم و  یخفمان اور فمط نظاره م یسکوت انیکارن که در م

را خطاب لرار دادم یبعد دوباره مان . 

_ زود برم لربونت برم، فعال  دیعجله دارم خاله، با یلیمن خ

حافظخدا . 

از من بر  گرید یپر آب و تاب گفت و بوسه ا یجوابم خداحافظ در

گرفت لیگونه اش تحو . 



اش به من  یتکان دادم چون آن حجم خاموش یکارن فمط سر یبرا

دادم بدون رد و بدل شدن  حیداد، ترج یهم جرات حرؾ زدن نم

راهم را بکشم و بروم انمان،یم یکالم . 

شانه جا به جا کردم و لدم از لدم را سر  فمیخود جمع شدم، ک در

لدم دو لدم سه لدم کیبرداشتم،  ... 

مشفك(، نه )کارن(!"  یهم) آلا دیمشفك " و به تاک یکه آلا بهتر

مولتا الل شده بود، آن لحظه آنمدر احساساتم متزلزل بود که توان 

 .صحبت کردن با او را نداشتم

 شیان گوشم از صداداشتم که ناگه یهشتم را بر م ایلدم هفتم  دیشا

یوا یپر شد، ا ! 

 !خانوم مهرافروز_
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 هیتخل کبارهیعضالت بدنم  یرویسست شد، انگار که تمام ن تنم

 .شود

 بایکوتاه را تمر یفاصله  نیکه ا ییو سر چرخاندم سمت او ستادمیا

دیدو یداشت به سمتم م . 



برجسته  بیبه س رهینگاهم خ شد و ندشیپر از عطر خوشا مشامم

 یشگیهم یایماند. کاش به ان عادت پر حجب و ح شیگلو ی

لدم  کیفمط  نباریکرد اما ا یم تیاش را رعا یچند لدم یفاصله 

نداشت یاصال حال خوش نینه چندان بلند از من دور بود و ا .. 

_ مشفك؟ یبله... الا ! 

حال و  ربط به یموضوع ب کیبودم بخواهد در مورد  دواریام

 یهوا یحت ای یمثل کالس مان یزیروز االنم صحبت کند، چ

 ...مطبوع امروز صبح! اما

_ ستیصورتتون زخم تصادؾ ن یزخما ! 

چشم در چشم  شش،یپر از تشو یبا چشم ها هیبلند کردم و ثان سر

منجمد شود و  میبود تا خون در رگها ینگاه کاف کی نیشدم. هم

بشکند مینفس در گلو . 

همسر هنرمند من  یزخم ها شاهکار هنر نیگفتم؟! که ا یم دیبا چه

ذروؼم را  دیگفت؟ چرا با یم یزیچ نیچن دیاست؟! اصال او چرا با

د؟یکوب یصورتم م یرحمانه و رک، تو یب نمدریا ! 

زمزمه کردم جیجواب گذاشتم و فمط دسپاچه و گ یرا ب حرفش : 

_ دیبرم، ببخش دیمن... من با ! 

که مشت شد دمیرس نگاهم بود، د ریرا که در ت شیها دست : 



 !ؼزل خانوم_

که به طرز  شیمرد، لعنت به صدا نیلعنت به ا ی، ا ختیر للم

کارگذاشته  یگرما داشت، انگار که در حنجره اش بخار یاحممانه ا

 !باشند

آن  یحبس کردم و در سکوت منتظر ماندم ادامه  نهیدر س نفس

دیرا که گفت، بگو یؼزل خانم آشفته ا . 

انداخت نییسر پا یو کالفه و عصب دیبه دهانش کش یدست . 

_ کتکتون زده؟ یک  

حاضر بودم لسم بخورم  یزد، حت یکه تمام بدنش ضربان م انگار

 یعصبان دم،یشن یتپش للبش را هم از همان فاصله م یکه صدا

 یاما انگار داشت منفجر م شتریدانستم کدام ب یبود و ناراحت، نم

به  یگردنش و مفصل ها یرم کرده و یرا از رگ ها نیشد، ا

دمیفهم یانکشتان مشت شده اش م ی دهییگرا یدیسف . 

_ شما دست بلند کرده؟ یرو یک ! 

اندک  نیاما هزار حرؾ پشت هم دیسوال ساده را پرس نیفمط هم او

اورد و  یشده، صؾ بسته بودند که نه او به زبان م ؾیکلمات رد

را داشتم دنشانینه من جرات شن . 

زدم لب آرام  



_ کس چیه ! 

ناالن ادامه دادم و : 

_ من برم دیکنم اجازه بد یخواهش م ! 

بر للبم نشست میشد و مستم یریت شیصدا گرید بار : 

 !ؼزل... خانوم_

و رو  ریآن دلم را ز کیاسمم و خانمش انداخت  انیفاصله که م آن

کشتن من زاده شده بود یکرد، امان از دست او که انگار برا . 

که در  یبه چشمانش، همان جشمان میکردم، مستمنگاهش  مستاصل

که به جان من هم افتاده بود یلرزش د،یلرز یحدله م . 

دیامد پرس یکه از ته چاه در م ییباز کرد و با صدا دهان : 

_ ؟ی... خوشبختتیزندگ یشما تو ! 

بالفاصله بعد از او "خ" اول خوشبخت را تکرار کردم و  اریاخت یب

من را  یهمان طور که دارا خوشبخت درست دم،یاش را جو یبال

سوال  ریسوال تمام من را ز نیباز ماند، ا مهیبود، دهانم ن دهیجو

برد یم . 

خوشبخت بودم؟ من ! 



در دو نمطه ممابل هم و با فاصله  یلحظه، آنجا، من و خوشبخت آن

میبود ستادهیا تینها یب یا . 

لب تکرار کردم ریز اریاخت یب : 

 !خوشبختم؟_

بزنم، لدم کج  یحرف ای اندازمیبه کارن ب یگریاه دآنکه نگ یب و

کاره مانده ام ادامه دادم مهیکردم و به راه ن . 
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پشت سرم لدم تند کرد، خودش را به من رساند و  دهینکش هیثان به

 .دوباره سد راهم شد

_ اده؟یاونم پ نیر یم نیحال کجا دار نیبا ا  

 دهیمن باشد، معذب و نفس بر یاز سو یمنتظر جوالآن که  یب و

انداخت و ادامه داد نییسر پا : 

_ ولت سر راهتون  چیدونم که لول دادم ه ی... من... من مدینیبب

بزنم، هر  یالیخ یتونم خودم رو به ب یسبز نشم اما االن... االن نم

ایرسونمتون...  یخودم م د،یببر ؾیتشر نیخوا یم ییجا ... 

اخت و سپس گفتاند یمکث : 



_  د،ینباش دی... که ... که خب حك هم داردیستیاگه با من راحت ن ای

شما رو برسونن انیب اریسام ایزنم پونه  یزنگ م . 

 یبو شیداشتم، حرؾ ها یدانست من آن لحظه چه حس یخدا م و

کم داشتم،  یکه من سال ها آن را در زندگ یداد، حمابت یم تیحما

رنگ  یسال ها در زندگ نیاما من تمام ا اریاخت ایحال به جبر بود 

بودم دهیرا به چشم ند تیحما . 

کرد، بلکه خودش درد  یرا دوا نم یکارن نه تنها درد تیحما اما

دل  یتیحما نیتوانستم به چن یالعالج! من نم یبود، از آن درد ها

جهان بود تیحما نیحرام تر نیخوش کنم، ا . 

آؼشته شدآن که بخواهم به التماس  یب لحنم . 

_ کنمیمشفك... خواهش م ینه آلا ... 

کنم دست از سر من  ی"خواهش م م؟یدر ادامه چه بگو ندانستم

 رونیکنم فکر کمک به من را از سرت ب یبردار" ،"خواهش م

خوب نباش نمدریکنم ا ی"خواهش م ایکن!"  !" 

ادامه را  نیتر یاز آن که زبانم به چرت و پرت بچرخد،عمالن شیپ

و مرتبط نبود وستهیام چسباندم، هرچند آنمدر ها هم پ یلبه سخن لب . 

_ کارگاهم رو فراموش  دیباشه، کل نیبه ماش اجیکه احت ستین یراه

ارمیساز ب دیخوام برم کل یکردم، م . 



به من انداخت و بعد  یو سر درگم نکاه د،کالفهیکش یمیعم نفس

 .گفت

_ منتظر  نجایا دیتون یشما اگه م ارم،یساز رو م دیرم کل یمن م

کارگاه تا برگردم دیببر ؾیاگه نه تشر دیباش . 

توانست  یشدن کوچک در ممابل او م میتسل کیدانست اما  ینم او

کندم تا در مواجهه با  یکه جان م یتمام مماومتم را نابود کند، من

احساس باشم یزده و ب خیچشمانش،  . 

 !نه ممنون _

 دم،ید یرا م یگلحظه مات نگاهم کرد، در چشمانش درماند چند

 م،یجز تسل یکردم که آرام و لرار ندارد اما راه یکامال درک م

نگذاشته بودم شیپا شیپ . 

خش برداشته پاسخ داد ییانداخت و با صدا نییپا سر . 

_ ...خب... مرالب یعنی... من... من فمط... دیاصرار من رو ببخش

دیخودتون باش . 

 یکه فمط عذر خواه ربط به هم بافت یکلمات ب نیدو ج کی چارهیب

را داشته  میخواست هوا یکه م نیکرده باشد، آن هم به خاطر ا

 !باشد

بار والعا رفتم نیدادم و ا لشیدست و پا شکسته تحو یتشکر ! 



*** 

که کارش را  نیساز لول داد بالفاصله بعد از ا دیکل یصبور یآلا

من کشد و  یطول م یساعت می. گفت ندیایانجام داد، به کارگاه من ب

دادم برگردم و منتطر او بمانم حیترج . 

ولت برگشتن به طرؾ  ،یرد شدن از ممابل کتاب فروش یبرا

شده و در  داریتازه ب تیجمع انیرفتم و خود را م ابانیمخالؾ خ

 .تکاپو پنهان کردم تا دوباره با کارن چشم در چشم نشوم

بکشم که  یخواستم نفس راحت دم،یکارگاهم رس یفرع ابانیخ به

تر از کارگاهم، نفسم را کامال بند  نییپا یکم ،ییآشنا نیماش دنید

 .آورد

 یبه سرعت عکس العمل نشان دادم که خودم هم باورم نم چنان

 .شد

بلند، برگشتم و به  یلیگام خ کیرو با  یدر فرع دهیچیلدم پ دو

بود،  اریهوش نیماش ن،یدادم. آن ماش هیتک ابانیبانک سر خ وارید

دارا یروز ها نیگلستان ا دوست گرمابه و ! 

تا سر  دمیکش یسرک واریباشد از پشت د دهیکه من را ند نیا دیام به

به اب بدهم یو گوش . 

فرمان  یبه در کارگاه من، رو رهیپشت فرمان نشسته و خ الیخ یب

 .با انگشتانش ضرب گرفته بود



پر سر و صدا را  یام گذاشتم و نفس نهیس تابیب یبر لفسه  دست

رستادم: "آه! خدا را شکرف رونیب !" 

کارگاهم  یزده ام و برا رونیبود از خانه ب دهیانگار دارا فهم یلعنت

 .بپا گذاشته بود

دمیلب ؼر ریز  : 

_ تؾ به گور پدرت دارا یا ! 

دارد یوسط چه گناه نیو بعد با خود فکر کردم که پدرش ا  ! 

ردم ک یم یفکر دیبا ستادم،یلحظه درمانده و مستاصل همانجا ا چند

دست گداشتن و عزا گرفتن  یاز دست رو دم،یشیاند یم یو چاره ا

اطراؾ  نیامکان داشت دارا هم یاوردم، حت یبه دست نم یزیچ

تازه به پا شود یو شر ندیباشد و من را بب . 

 یداشتم ان فکر مود یسو و ان سو سر چرخاندم، سع نیبه ا یکم

 تیکنم اما در نها ونریرا که به جان مؽزم افتاده بود از سر ب یلعنت

بود که دهنم  یچاره ا نیدردسر تر یو ب نیهمان فکر ساده تر

گشتم یبر م یبه کتاب فروش دیفدرت پردازشش را داشت: " با ." 
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[Forwarded from  قی" )هست موسیآن یرمان " لصه. )] 



 چیدم توجه هکر یم یکه سع یو در حال دمیپا چرخ یپاشنه  بر

گرفتم شیکس را به خود جلب نکنم، راه برگشتن پ . 

و رو در رو  یبود، بازگشت دوباره به کتاب فروش یسخت کار

به  دیارز یم یو احساس یشدن با کارن، اما تحمل هر فشار روان

با دارا یزندگ . 

که از سمت ممابلم  یصبور یبا الا یلدم مانده به کتاب فروش چند

کردم؟ با چه  یچکار م گریرا د یکی نیشدم، ا امد رو به رو یم

و نفس  ستادمی!  اد؟یایبه کارگاهم ب ستیالزم ن گریگفتم د یم ییرو

 .تازه کردم

_ یصبور یآلا ! 

و نگاهم کرد ستادیا متعجب . 

_ ینبود برگرد اجیخانم، احت گهید امیدارم م . 

دمیچیمن کنان به خودم پ من . 

_ کردم دایرو پ دمیمن... شرمندتونم... من کل ... 

به هم بافتم که یو بالفاصله دروع  : 

_ اومدم به شما خبر بدم یاالنم داشتم م . 

نبود اطالع دادن به او بود ادمیکه  یزیتنها چ حاال . 



دیاخم در هم کش ریمتح . 

_ نه  ایهست  دتیکل ینیخب بب یکرد یخانم اول چشمت رو باز م

رونیب یدیشک یخواهش م یرو از معازه م با کل رمردیبعد من پ . 

انداختم نییرا خجالت زده پا سرم . 

_ باشه  یمن شرمندتونم حاج الا، دستمزد کارتون رو هر چ

کنم یپرداخت م . 

نخواهد چون بدون برگشتن به گارکاه، من  یدر دل دعا کردم پول و

در بساط نداشتم یآه بایتمر . 

به "برو بابا" نثارم  هیشب یزیلب چ ریدر هوا تکان داد و ز یدست

کردم تا حدالل دل  یتا برود، باز هم معذرت خواه دیکرد و چرخ

ردیاو، ارام بگ یخودم از ملعبه کردن ناخواسته  . 

سخت و  یباز نیا یبعد یمرحله  یبعد نفس جمع کردم برا و

 .طالت فرسا

فحش به خودم و هزار  کیرا  یمانده تا کتاب فروش یلدم بال چند

را هول دادم و با سر فرو  یا شهیکردم، در ش یفحش به دارا، ط

شکست خورده در جنگ، لدم به داخل  یبازمانده  کیافتاده، مثل 

 .گذاشتم



فضا را پر  ،یمان یزده  جانیه یاول صدا یهمان لحظه  در

 .کرد

_ خاله یبرگشت ! 

 کی دیانگار او با روح سف ،یبود تا پرسش یخبر شتریب سخنش

دانست که بازخواهم گشت یدستش، از لبل م . 

و  دیسمت من دو ،یمان ینگران و پرشسگر کارن، با صدا اهنگ

 یصندل یکوتاه از رو یماند. با درنگ رهیچند لحظه بر صورتم خ

را دور زد و خود را به من رساند زشیاش برخاست، م . 

_ شده؟ یزیچ !  

 یکه زلزله وار م یستبرش گذاشت و با لحن ی نهیدست بر س و

ادامه داد دیلرز . 

 .من در خدمتم_

او  یاحساساتم که با للملک صدا انیمشت کردم تا بر ؼل ستد

شده بودند، ؼلبه کنم داریب شیکماب . 

و شمرده گفتم آرام . 

_ استفاده کنم؟ نجایشه از تلفن ا یخوام، م یتلفن م هی... هیمن   

 هیچند ثان یتا لفل مؽزش باز شود چون برا دیطول کش یکم انگار

و بعد انگار که ناگهان از  نگاهم کرد رهیبدون پلک زدن، فمط خ



بلند تر از حد  ییخارج شود با صدا ،یلو یبا شوک یحالت خاموش

 :معمول گفت

_ دییبفرما د،ییب...بله البته، البته، حتما! بفرما . 

کارش دراز کرد زیام، سمت م ییدستش رت به راهنما و . 

تلفن خوشحال و  کی دنیاز د نمدریا چولتیشدم، ه رهیتلفن خ به

ده نشده بودمز جانیه . 
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به کارن که مثل  ینگاه میتلفن را برداشتم، ن یرفتم و گوش جلو

لرزان  یبود انداختم و بعد با دست ها ستادهیام ا یمجسمه، چند لدم

 .شماره گرفتم

صدا دهان باز و  یبزند، ب یانگار که بخواهد حرف یلحطه ا کارن

شت اشاره اش را بر چانه گذاشت و سپس لدم بسته کرد، بعد انگ

به خاطر اورد  کبارهی ییمؽازه رفت. گو یچرخاند و سمت انتها

 یممابل من و گوش دادن به مکالمه ام کار چندان جالب ستادنیا

ستین . 

 یتوجهم را از کارن که داشت با مان د،یچیپ یاول که در گوش بوق

کرد، گرفت یصحبت م .  



 یبود که م یبا فاصله و مکرر یه بوق هاشش دنگ حواسم ب حاال

داد ینجات م یفیبالتکل نیمن را از ا ستیبا . 

او، گوشم را پر کند یتا صدا دیطول کش یادیز زمان : 

_ نییالو... بفرما ! 

چنگ زدم، انگار که لرار بود از دستم  یهر دو دست به گوش با

 .فرار کند

_ ایالو آر ! 

که  ییبه جا کینزد یا هیاوکوتاه، سر کارن در ز هیچند ثان یبرا

بود، من  ستادهیبه گوش نا چارهیالبته ب د،یبودم چرخ ستادهیمن ا

 یا لحظهیبرا ا،یبلند حرؾ زدم، از ذوق جواب دادن ار یادیز

 .کنترل صدا از دستم خارج شد

من ذوق کرد یصدا دنیخط با شن یهم ان سو ایآر . 

_ و شماره  لتیبابه مو یبابا کل شبیتو خواهر من؟! د ییؼزل! کجا

 یم یبنده خدا ه ،یجواب نداد رهیخونتون زنگ زد احوال بگ ی

دونم چرا دلشوره دارم، دلشورش رو به جون ما هم  یگفت نم

ختیر . 

از  شیخواند، پ ی! او انگار روح من را منمیپدر نازن دم،یکش یآه

دید یخودم، رنج من را م یحت ! 



 یزیاشتنش را... چخواستم، بودنش را، د یآؼوش امنش را م چمدر

کرده  ػینمک نشناس، از خودم در یعمر به خاطر دارا کیکه 

 .بودم

به خودم آمدم ا،یتکرار نامم از زبان آر با . 

 الو! الو؟ ؼزل؟! لطع شد؟_

 الیچشمم خ یرا که از گوشه  یتکان دادم،لطره اشک سمج یسر

داشت، با انگشت اشاره پاک کردم و گفتم دنیچک . 

_ به بابا؟ یرو بد یگوش شهیدورت بگردم م اینه... هستم، آر  

پاسخ داد بالفاصله : 

 !آره حتما_

دیمردد پرس یبا درنگ و : 

_ لرزه یشده ؼزل؟! صدات م یزیچ . 

انکار نبود، آرام زمزمه کردم یبرا یمجال گرید . 

_ شه اول با بابا صحبت کنم؟ یم  

ؼرق شد یدر نگران لحنش . 

_ خود نبود بابا دلش  یشده، ب یزیچ هیکنم...  یپس اشتباه نم

شده؟ شیطور کایؼزل زبونم الل ن هیزد... چ یشورت رو م  



خود را  د،یلرز یم دیچنگ انداخته بود، تنم مثل ب میبه گلو بؽض

دمیدر اؼوش گرفتم و نال . 

_ ... باباایحالش خوبه... آر کاین ! 

 ایکه گفتم آنمدر التماس وجود داشت که آر ییآن "بابا" انیم و

شد ممیتسل . 

 !باشه... باشه... صبر کن_

صدا زد و : 

_ تلفنه یؼزل پا ایبابا! بابا!... ب . 

گفت  یکه داشت م دیبابا از دور به گوشم رس ی مهیسراس یصدا و

 "!:" اومدم! اومدم

بود که بابا لبل از  یخط چه شکل یآن سو ایار ی افهیدانم ل ینم

 یوابشده؟!" و انگار ج ی: "چدیمخاطب لرار دادن من از او پرس

دیمن چرخ یصحبتش سو ینگرفت چون بالفاصله رو . 

_  یچرا تو هم رفته؟ اتفال ایار یشده خاتون بابا؟ سگرمه ها یچ

 افتاده؟

گفت  یلفظ "خاتون" بودم، خاتون که م دنیکه چمدر محتاج شن آخ

مرد  نی! آه لعنت به من که اتیشدم از آرامش از امن یپر م

ه بودمارزشمند را از خودم دور نگه داشت . 



 !بابا جون_

شد یجار میتمام! مماومتم از دست رفت و اشک ها و . 

چرخاندم تا  یسمت در ورود یبر دهان حصار کردم و رو دست

نندیرا نب میاشک ها ،یکارن و مان . 

رفت لیبابا تحل یصدا . 

_  یشده گل دخترم؟ چرا دار یجون بابا؟ عمر بابا؟ خاتونم... چ

؟یکن یم هیگر  

 یکندم که ب یخواند؟ داشتم جان م یست من را ممرد چطور د نیا

اما او هر چه رشته بودم را پنبه کرد زمیصدا اشک بر . 

دمینال آرام : 

_ تهران؟ ییایشه ب یبابا... م  

پاسخ داد یاز نگران پر . 

_ شده؟ یتو فمط بگو چ امی... مامیآره لربونت برم، م  

 یؼصه ها را بر دهان فشردم و با تمام لدرتم نگه داشتم تا دستم

را ممابل کارن  میبشود و آبرو ادیسر باز کرده ام فوران نکند و فر

 .به باد بدهد



گفتم؟  یگفتم؟ چطور م یدادم؟! از کجا م یبه بابا م دیبا یپاسخ چه

خواستم خود را به  یها را نکرده بودم، فمط م زیچ نیاصال فکر ا

 میدردها به جان بکشم تا یبابا را مثل مخدر یتلفن برسانم و صدا

کند دایپ نیتسک . 

 ...بابا... دارا_

بزنم. در  یگریحرؾ د دینشد... هر چه کردم در دهانم نچرخ 

دیخط ؼر یعوض بابا ان سو  : 

_ کرده؟ تتی! اذ؟یدارا چ  

" بهتر بود  دیبود، شا ریحم یادیکار دارا ز ریتفس ی" براتیاذ

"شکنجه دیبگو " ! 

سخ دادمدست و پا شکسته پا یو با جمالت دمیگز لب : 

_ تورو خدا ایگم... ب یرو م یهمه چ نجایا ای... بایبابا... ب ! 

کند كیاش را به لحنش تزر یشگیکرد آرامش هم یسع . 

_ رم فرودگاه هر طور شده خودم  یاالن م نیهم ام،یدلم، م زیعز

رسونم یرو م . 

خواستم ینبود که من م یزیآن چ ،ییآمدن او به تنها اما . 

_ ؟یاریمنصور رو هم با خودت بشه آلا  یبابا... م  



دیپرس مردد : 

_ دارا؟ یبابا ! 

ترس  نیدارا نه! بزرگتر یبر لبم نشست،"بابا اریاخت یب یپوزخند

 ."دارا

پاسخ دادم و . 

_ بدونه دیهست که با زایچ یلیآره بابا جون، پدر دارا... خ ! 

*** 
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تلفن گذاشتم. به او آدرس  یرا رو یبا بابا، گوش یاز خداحافظ بعد

به آنجا برود.  دنیگارگاهم را دادم و خواهش کردم به محض رس

به تهران و کارگاه من ممکن است  دنشیدانستم رس یگرچه م

 .ساعت ها طول بکشد

بود،  دهیطول کش یادیکه مکالمه ام ز نیتلفن فاصله گرفتم، از ا از

 .شرمنده و خجالت زده بودم

 یکردم، سمت کارن و مان یدستانم را در هم لفل مطور که  همان

بودند ریلوازم تحر یلفسه  دنیکه هر دو سر گرم چ دمیچرخ . 



گفتم یبلند یصدا با : 

مشفك یممنونم آلا یلیخ _ . 

و من موجه شدم کارن  دیسر هر دو همزمان سمت من چرخ 

گر گرفته و کالفه است یادیز . 

ن امدو بعد به طرؾ م دیکش یبه سر مان یدست . 

بر اتش یلرار بود اما لحنش مثل آب ینا آرام و ب صورتش . 

_ انجام  دییامر بفرما اد،یاز دست من ب یکنم، هر کمک یخواهش م

دم یم . 

! لعنت به یاما لعنت دیلرز یم دینبا د،یکالمش لرز یدلم از گرما ته

ناهنگام دلم یها یسرکش نیا ! 

_  یمان یپنجشنبه کالس  شهی... مشهی... فمط مدیلطؾ کرد یلیخ

االن برگذار کنم؟ یعنیجان رو ... امروز،   

 یبا برگذار کردن کالس برا د،یدفعه به ذهنم رس کیفکر،  نیا

ولت تلؾ کنم تا مجبور نباشم آواره  یتوانستم چند ساعت یم ،یمان

شهر شوم یها ابانیخ ی . 

که هم عزت نفسم  دیرس یبود که به ذهنم م یتنها چاره ا بایتمر نیا

داد یسامان م میفیکرد هم به بالتکل یا را حفظ مر . 



شد، حاضر بودم لسم  كیبر صورتم دل هیچند ثان یکارن برا نگاه

خواند، هر  یم یام را از چشمان من به راحت یبخورم که درماندگ

کردم که محکم به نظر برسم یچند تالش م . 

_ کنه یذوق م یحساب یهم خوبه، مان یلیشه، خ یالبته که م . 

 یکه سر در نم یکرد. لبخند نیگنگ تزئ یاش را با لبخند رهچه

شاد ایاست  نیاوردم ؼمگ ! 

دیچرخ ینگاه از من گرفت و سمت مان بالفاصله : 

_ ؟ یکالس سفال داشته باش یموافم یمان  

دیرا به هم کوب شیزده دست ها جانیسر بلند کرد و ه یمان . 

 !آخ جون_

 یرا در صندولچه  میها یکار نشستم، بدبخت زیرفتم و پشت م جلو

 .دل گذاشتم و لبخند بر لب نشاندم

یمان یعسل یسفال و خنده  یشدم در بو ؼرق . 

کوزه... هر ان چه که به دهن  وان،یو ساختم، کاسه، ل ساختم

اما دیرس یمشوشم م ... 

توانستم معطل کنم؟! تا ظهر کالس را کش دادم،  یچمدر م مگر

از آن در حد توانم نبود.  شیب گرید یاز حد معمول ول شتریب یلیخ



در موردم  یماند، معلوم نبود کارن چه فکر یبرام نم ییآبرو گرید

" جلوه کنمالنیخواست در چشم او " و یکند. دلم نم یم . 

مانتو در اوردم، به  یرا از رو دمیجا بر خاستم و روپوش سف از

 یکتاب م زشیزدم و به سمت کارن که پشت م یلبخند یمان

فتمخواند، ر . 

که ممابلش گرفته بود، باال تر نرفت. به  یباالتر از جلد کتاب نگاهم

لب گفتم ریشدم و ز رهیعنوان کتاب خ كینثر نستعل . 

_ مشفك یآلا . 

آورد، انگار اصال متوجه آمدن  نییجا خورده، پا یرا با حالت کتاب

 .من نشده بود

 ...جا_

گفت حیرا خورد و صدا صاؾ کرد و به تصح حرفش : 

_ ؟بله  

و پاسخ دادم دمیرا جو ندیرفت بر لبم بنش یکه م یتلخند . 

_ کنم یکالسمون تموم شد، من با اجازه تون رفع زحمت م . 

از جا برخاست یطوالن یکرد و پس از درنگ یمکث . 

 ...راستش_



گاه او  یهمه تعلل گاه و ب نیا لیدل دمیفهم یهم مکث کرد، نم باز

 یکرد، به طرز مسخره ا یاما هر چه هم بود کالفه ام نم ست،یچ

من آزاردهنده نبود یمرد برا نیدر مورد ا زیچ چیه . 

و ادامه داد دیبه دهانش کش یدست . 

_  ییکتابا، تا جا دیگرفتن بار جد لیتحو یبرا دیراستش من، من با

 یکه مان ستشین ارمیممدار طول بکشه... سام هیبرم، ممنکنه کارم 

 شیپ گهیکم د هیممکنه  د،یرندا یرو دستش بسپرم، اگه... اگه کار

تا من برگردم؟ دیبمون یمان  

 نیبود ا دهیرا شن شانمیلرار و ذهن پر یدل ب یخدا صدا انگار

تکه شمش طال ارزشمند بود کیمن مثل  یآن لحظه برا شنهادیپ . 

خواهد  یکه م دمیبوس یتوانستم دستش را هم م یشد و م یم اگر

ردیگب لیمؽازه اش بار تازه تحو یبرود برا . 

_ ندارم، من هستم  یب... بله البته... حتما... امروز کار چندان

راحت التونیخ . 

زد و ادامه داد یکمرنگ لبخند . 

_ دیافت یکه به زحمت م دیببخش ارن،یدم که ب یؼذا هم سفارش م . 

دهان به تعارؾ گشودم دستپاچه . 

_ ... مندیکنم زحمت نکش ینه نه خواهش م ... 



ه گفتو شمرد دیحرفم پر انیم . 

_ که  نیشه نخورد، هم یبه هر حال ؼذا رو که نم ستیزحمت ن

شم یشرمندتون م یحساب یبه خاطر مان دیدار یولت م . 

 دنیولت خر شتریب یمان یدانست ولت گداشتن برا یکه نم او

شود یخودم محسوب م یبرا . 

_ فمهیکنم، وظ یخواهش م ! 

لمه هم با تعارؾ با من تکه پاره کرد، بعد رفت چند ک گرید یکم

از  ظ،یمحکم و ؼل یخداحافظ کیحرؾ زد و در اخر با  یمان

 .مؽازه رفت

*** 
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 :کارن

زدم،در والع فرار کردم، فرار کردم تا  رونیب یکتاب فروش از

ممابل حضرت بانو نشکند د،یکش یچنگال م میکه به گلو یبؽض . 

ش آرام شودکردم تا او بماند، تا دل فرار . 



نکنم،  یکه نه، فضول یتالش کردم نشنوم، کنجکاو یلیکه خ نیا با

با  ییکه گو یمکالمه ا دم،ینشد... نتوانستم! من مکالمه اش را شن

داد یدرد م یکلمه به کلمه اش بو یپدرش بود، مکالمه ا . 

که پدرش از  یداشت تا زمان اجیماندن احت یبرا ییبه جا ؼزل

تهران برسد دانم کجا" به ی"نم . 

بزند، مگر من  ابانیحال خراب به خ نیتوانستم اجازه بدهم با ا ینم

ماند یسر پناه م یمردم که او ب یم . 

حال جهان نیبد! افتضاح تر یلیبد بود، خ حالم ! 

ممنوعه بود، دست  ی وهیکه م یناهنجار با معشول یعشم انیم من

ود، به هر جان ب نیکه دردم فمط ا یزدم. به خدا تا زمان یو پا م

 ی مهین یزدم اما ولت یکردم و دم نم یهم که شده تحمل م یکندن

و نگاه ؼم زده و درمانده  یروحم، با آن صورت کبود و زخم گرید

ختمیفرو ر نناگها ستاد،یاش ممابلم ا . 

جنگد و ناگهان خبر مرگ  ینفس م نیکه تا اخر یلشکر مثل

اندازد یپادشاهش همه را از نفس م . 

. دیرت ؼزل جانم را گرفت، کمرم را شکست، نفسم را برصو زخم

کم آوردم یمن کم اوردم، بدجور . 



خواست ؼرورش ترک  یخواست بشکند، نم یاما، نم ؼزل

که فمط  یگفت، دروؼ یبردارد، گفت تصادؾ کرده اما... دروغ م

باور کرد نه من یمان . 

ها حاصل ضرب  یکبود نیگفت تمام ا یم یدردناک و موذ یحس

 یمورد هجوم تمام حس ها دهیکه ند یت همسر اوست، مرددس

بود یمنف . 

نگاه دردمند و مظلوم ؼزل ترس به جانم افتاد، نه به خاطر  از

 یکه به وجود من دواند، خشم یچشمان او نه، به خاطر آن خشم

لتل بکشاند یتوانست من را تا پا یکه م . 

من بلند  یمایآن یکه دست رو یتوانستم شکم کس یآن لحظه م یآر

سفره کنم یکرده بود را با دستان خال . 

به  زیاز لبل مطمئن شدم که همه چ شتریمکالمه اش ب دنیاز شن بعد

شود یهمسرش که احتماال " دارا" نام داشت، مربوط م . 

جهنم بودم. حك ؼزل ؼصه نبود، او  انیگرفتم، م یآتش م داشتم

 دیکرد، با یجا تجربه م کیجهان را  یها یتمام خوشبخت دیبا

داد یکه طعم بهشت م ییزد، از همان لبخند ها یلبخند م شهیهم . 

فکر که او خوشبخت است و حاال  نیدلخوش کرده بودم به ا من

طوفان  کیآباد پس از  یبود، مثل شهر ختهیتمام افکارم به هم ر

بیمه ! 



کارگاه ؼزل بودم، از اول  یفرع ابانیخودم که آمدم سر خ به

 یبیاب بدهم، حس ؼر یآنجا بروم و سر و گوشداشتم به  میتصم

 نیدانستم ا یبودم، نم دهیخواند، اما حال که رس یمن را به انجا م

شد یراه چگونه ط . 

کم تر از پنجاه شصت متر فاصله داشتم. تمام  دیکارگاهش شا با

ؼزل نی! دخترک نازنکایآشنا جلب شد؛ ن یتوجهم به چهره ا . 

شد با چهره  یم دهیفاصله هم د نیدرشتش، از هم یچشم ها اشک

 ی دهیدست در دست مرد رنگ پر ،یمعموم و ناراض یا

بود ستادهیا ینیخشمگ . 

که دستش را در دست  یگرفتم و به مرد متوسط لامت کایاز ن نگاه

فشرد تا او را کنار خود نگه دارد، دادم. او دارا بود؟ یم ! 

 دیرس یم فرو برده بود و به نظر ینیماش یسر در پنجره  مرد

کند یدارد دعوا م . 

رود دهان باز کند  یشده و م رهیبه من خ مایمستم کاین دمیآن د کی

یوا یبزند، نفسم رفت... ا میتا صدا ! 
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 کینام  دنیدانستم  با شن یاز همسر ؼزل نداشتم، نم یشناخت من

خواهد داد، اما نشان  یاز زبان دخترکش، چه واکنش بهیمرد ؼر



مثل ؼزل، بلند  نینازن یزن یکه دست رو یتوانستم از آدم ینم

را داشته باشم. در والع من  یرفتار منطم کیکرده بود، انتظار 

و کالس  یدر مورد من، مان یزیدانستم شوهر ؼزل چ یاصال نم

 ینه اما منطمم بر ندانستنش پا فشار ایداند  یم یسفالگر یخصوص

کرد یم . 

رو به او  کا،یدهان باز کردن ن یها امدیو دلهره نسبت به پ ترس با

باشم؛  ،یکردم دور از چشم مرد عصبان یم یکه سع یو در حال

 کایکه ن دیام نیگذاشتم، با ا ینیسکوت بر ب یانگشت اشاره به معنا

 .متوجه منظورم بشود

نگاهم کرد،  رهیچند لحظه خ کایبود، چون ن اریبخت با من  انگار

من برگرداند و  یبه پدرش انداخت و سپس چشم سو یاهبعد نگ

دانست که پدرش  یتکان داد. انگار او بهتر از من م یسر

 .دردسرساز است

 یو در پاسخ به او پلک بر هم نهادم و لبخند دمیکش یراحت نفس

 .زدم

به رفتن نشد، الالل نه  یهر چه با خود کلنجار رفتم، دلم راض اما

پر از خواهش و  کا،یده و اشک آلود نکه نگاه درمان یتا ولت

به من مانده بود رهیگنگ، خ یالتماس . 

مادر  نیتوانستم رنج ا ینم چارهیبکنم، من ب یخواست کار یم دلم

دست بگذارم یو دست رو نمیدختر را بب . 



کوچک و بزرگ  یمؽازه ها یکه خود را مشؽول تماشا همانطور

شدم و هر لدم که رفتم  کیدادم، کم کم به آنها نزد ینشان م ابانیخ

واضح تر شد میصدا هم برا . 

کنم؟! از صبح کار و  کاریمن چ یگ ی:" خب تو منیداخل ماش مرد

 چ،یو شرکت و ول کردم دنبال تو راه افتادم آخرشم ه یزندگ

 یراننده برا یدون یخواستم راننده استخدام کنم، تو که م یامروز م

کار چمدر مهمه نیا !" 

تو جون کندم حاال تو دو  یهمه من برا نیا دهیمرز:"پدر آکاین پدر

ره؟یجونت در م یساعت معطل ما باش !" 

سره داشت من را  کی کایشدم، نگاه ن کیبه آن ها نزد گرید یکم

کار به دستم بدهد اما  شیکنجاو نیا دمیترس یکرد و من م یدنبال م

از ترسم داشت یستریب یام ؼلبه  یباز هم حس فضول . 

و ؼر زد دیفرمان کوب یرو یدست نیشداخل ما مرد : 

_ ساعت دو ساعت، نه تو بگو سه  کید خوب لربون دهنت، 

حدس  هیاونم سر  یصبح تا ظهرمون رو به باد داد هیساعت! اما 

 !مسخره

"مسخره" آتش به انبار باروت خشمش  یکه انگار با کلمه  کاین پدر

دیافتاده بود، هوار کش : 



_ ... یرو هواس تو فکر کار و بار میگم زندگ یکثافت احمك من م

رو به جز کارگاه  ییگم جا یدادم، بابا م حیساعت برات توص هی

نداره یچینداره، ه لینداره بره، پول نداره، موبا ...  

کامال متوجه شدم، خونم  گریرا د نیحرفشان ؼزل بود، ا موضوع

 یکه م یبه جوش آمده بود، هم از دست خودم هم از مکالمه ا

دمیشن . 

به  دینبا اندازم،یزن و شوهر ب نیا انیحك نداشتم خودم را م من

زند، حرص  یکه او دارد در مورد همسرش حرؾ م نیخاطر ا

خوردم یم  . 

ولت  یلیگدشته بود، خ ،یلعنت یها دیو نشا دیبا نیکار من از ا اما

ؼزل متاهل است  دمیشد که گذشته بود، از همان زمان که فهم یم

دیاز نگاهش دو یو چشمم پ دیلرز شیصدا دنینو باز هم دلم از ش . 

داشت،  تیاهم میکه حاال برا یزیاز سر من گذشته بود، تنها چ آب

 یکند، فرل دیؼزل را تهد یمسئله بود که خطر نیاز ا نانیاطم

نباشد، من فمط خوشبخت بودنش را  اینداشت ؼزل، ؼزل من باشد 

خواستم یم . 

جلب شد کایصحبت پدر ن یباز سمت ادامه  توجهم . 

_  نجا،یاومد ا یم دیگم ؼزل حتما با یم ار؟یهوش یفهم یچرا نم

که نیمگه ا ... 



 یاو چه استدالل نمیمنتظر ماندم بب ن،یهم مثل مرد درون ماش من

ؼزل به کارگاه دارد امدنین یبرا . 

سوال، منحرؾ کرد کی دنیاما، ادامه حرفش را به پرس او : 

_  نجایرو هم نتیماش ،یاومد... تو از صبح که نمیصبر کن بب

؟یپارک کرده بود ! 

پاسخ داد یو مبهوت جیبا لحن گ نیداخل ماش مرد : 

_ نه؟ ای ادشیؼزل م نیبرو در کارگاه بب یخ... خب آره! مگه نگفت  

وحشت  یدست دخترکش را رها کرد و در ممابل چشم ها کاین پدر

دیبر سر خود کوب یاو، دو دست یزده  . 

_  یدم، د احمك... ب یکار رو دست تو مخاک تو سر من که  یا

شعور... االغ مگه من به تو نگفتم ؼزل ممکنه تو رو بشناسه؟ 

!؟یبد شیکه فرار یسادیروبروش وا یصاؾ اومد  

دیرا محکم گرفت و هوار کش نیمرد داخل ماش ی مهیدست برد  و : 

_ اگه ؼزل همه  یدون یم ؟یزد یچه گند یفهم یم چیگوساله! ه

 ی! خونه خراب ماد؟یسرمون م ییبگه چه بال نایارو به بابا  یچ

اوضاع و احوال اروم  نیا یهمه  گهیهفته د هیبود  ی! فمط کافمیش

 !بمونه... لعنت بهش
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دست او را پس زد و هولش داد تا خودش بتواند  تیبا عصبان مرد

به حرؾ  ستادنیش اکه متهم به گو نیا یشود، برا ادهیپ نیاز ماش

از انها فاصله گرفتم و همانطور که به ست  ینشوم کم شانیها

شده  رهیخ میرو شیپ یلوازم خانگ یاحممانه لاشك و چنگال مؽازه 

دم و تظاهر به صحبت با آن کردمیکش رونیرا ب لمیبودم، موبا . 

دیشد، داد کش ادهیمرد که پ : 

_ منه؟ چند  ریتمص زایچ نیا ؟یچه مرگته دارا افسار پاره کرد

باهاش  یپول رو از بابات نگرفت یهزار بار بهت گفتم تا ولت

یبزرگ نیمعامله به ا هیمعامله نکن، اونم  ! 

ؼزل  دمیفهم یدارا بود، پس درست حدس زده بودم! فمط نم اسمش

پدر او دارد یبزرگ" همسرش و پول ها یبه "معامله  یچه ربط ! 

هوار دارا جا خوردم یصدا با : 

_ کاین ! 

که حاال دستش از  کاین دمیچشم سمت آنها چرخاندم و د هیثان یبرا

دیا یهوا سمت من م یازاد شده بود، دارد ب نشیدست پدر خشمگ . 

نگاه از او گرفتم و با سماجت باز هم به لاشك و چنگال ها  نگران

آمدن  شیپ شتریکارم او را از ب نیماندم که ا دواریدوختم و ام

 .منصرؾ کند



زد شیهم صدا باز دارا : 

_ ؟یر یم یکجا دار ستم؟یمگه با تو ن کاین  

دیبؽض آلود نال ،یطوالن یو با مکث ستادیا دخترک . 

_ مامان شیخوام برم پ یم !  

امد و مچ دخترش را در  چنگ گرفت شیپ یکالفه و عصب دارا . 

_ کارگاهش بسته س؟ از  ینیب یتو؟ مگه نم ستین تیحرؾ حال

اه گهید یکچلم کرد شبید ! 

دست از ؼر زدن بر نداشت کاین . 

_  میر ینزنم م ػیج گهیاگه د یخوام، مگه نگفت یخب مامان رو م

ی! لول دادیمامان؟ لول داد شیپ ! 

خوب  نیریش یدخترک کوچولو نیبر لبم نشست، انگار ا یلبخند

ردیحمش را بگ دیدانست چطور با یم . 

، برد و در همان حال نیو او را سمت ماش دیدستش را کش پدرش

را مخاطب را لرار داد گریمرد د . 

_  نیا م،یریبه سرمون بگ یچه گل دیبا نمیبب نیداخل ماش مینیبش ایب

مونه، کالفه م کرد یآروم نم رونیبچه ب . 

برگشت نیو پشت سر او راه افتاد و به داخل ماش دیکش یهوف مرد . 



 نیا ی. برادیمن، ولت رفتن فرا رس یها دهیشن یبود برا یانیپا نیا

هم معطل کردم و  گرید یمشکوک به نظر نرسد کم ادیرفتنم ز که

کوتاه و شمرده از انجا دور شدم یبعد با گام ها . 

 یکردن مادرش، کتابفروش دایپ یبرا کایدل نگران بودم که ن در

جز رفتن و  یبدهد و شر به پا شود، اما چاره ا شنهادیمن را پ

ان دخترک را شد که بروم ده یدست به دعا ماندن نداشتم، نم

تا حرؾ نزند رمیبگ . 

بروم  اریسام یگذران ولت هم که شده به خانه  یخواستم برا اول

هم  نیهم یخبر بمانم، برا یب یاما دلم ارام نگرفت که از کتابفروش

را که مشؽول  یآن که توجه ؼزل و مان یراه امده را برگشتم و ب

رد شدم و چند  بودند، به خود جلب کنم از ممابل در دنیگفتن و خند

تا هم حواسم به  ستادمیا واریبر د هیتک نتظار،تر به ا نییلدم پا

 .مؽازه باشد و هم خلوت ؼزل را بر هم نزنم
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 :ؼزل

 

 یگذشته بود، هنوز هم مشؽول سرگرم نگه داشتن مان 6از  ساعت

ر طول بکشد دانستم کار کارن ممکن است چمد یو خودم بودم. نم



دانستم  یبار کتاب نداشتم، اما خوب م لیاز روند تحو یشناخت چیه

 دواریدارند فمط ام یا رحمانهیب کیشهر چه تراف یها ابانیکه که خ

به  یتا من بتوانم بروم و سر دیایو ب دبودم کارش زودتر تمام شو

نه ایاست  دهیپدرم رس نمیکارگاه بزنم تا بب . 

او تماس گرفته  بودم اما شماره اش در  مدت چند بار با نیا در

 مایبود که داخل هواپ نیحدسم ا نیتر نانهیدست رس نبود، خوشب

داشت یباشد اما دلشوره هم دست از تالش سرسختانه اش بر نم . 

به  یخواندم که زنگ تلفن کتابفروش یکتاب م یمان یبرا داشتم

 رهیفن خدور به تل یمردد از همان فاصله  یصدا در آمد، لحظه ا

چکار کنم، مسلما جواب دادن به تلفن  دیدانستم با یشدم، نم

 یکه در آن به عنوان مهمان نشسته بودم، کار مودبانه ا یفروشگاه

ن که "ممکن است پدرم باشد" به جانم یهم فکر ا یینبود. اما از سو

کرد ینم میافتاده بود و رها . 

 یبستم و با لبخندکتاب را  نم،یتفاوت بنش یآخر هم نتوانستم ب در

گفتم یرو به مان : 

_ پسرم امیاالن م . 

فضا را پر کرده بود، لدم تند  شیسمت تلفن که هنوز هم صدا و

 .کردم



آمد  یانداختم، به نظر م یدستگاه نگاه یرو شینما یصفحه  به

را به  یخراب باشد چون جز روشن و خاموش شدن، شماره ا

نگداشته بود شینما . 

 ریتوانستم از خ یاال انداختم، به هر حال نمو شانه ب دمیکش یآه

 .پاسخ دادنش بگذرم

نا مطمئن و مردد گفتم یرا برداشتم و با لحن یگوش : 

 الو؟_

پدر لبخند بر لبم نشاند یاشنا یصدا . 

 !خاتون بابا_

بازتر پاسخ دادم ینفس با : 

_ ن؟یدیجانم بابا جون؟ رس  

گفت یسرزندگ با : 

_ پروازا پر بود ها، به زور  ی االن پروازمون نشست، همه نیهم

منصور خان نبودن حاال حاال  یاگه آشناها م،یاریب ریگ طیبل میتونست

میها اونجا موندگار بود . 

دلم گرم شد که منصور خان هم همراهش امده است ته . 



_ که  یبه اون ادرس نیکشه برس یطول م گهیبه نظرت چمدر د

 دادم؟

کوتاه گفت یاز سکوت بعد : 

_  یشناسم، اما منصور خان م یرو نم نجاهایمن که ا رمیواال عز

راهه یساعت هیگه  . 

احتماال کارن هم  گریساعت د کیزدم، تا  تیاز سر رصا یلبخند

 .برگشته بود

_ با  نیکه برس نیلبل از ا مهیشه ده دل یخوبه، فمط بابا جون م

؟یبه من اطالع بد یریشماره تماس بگ نیهم  

کرد یمکث باز . 

_ شده بابا؟ یچ یگ یؼزل جان... نم باشه دخترم...  

دمیکش یآه . 

_ بگم ینجوریکه ا ستین یزیبابا، چ میدو در رو صحبت کن دیبا . 

که احتماال منصور خان بود کرد و بعد  گرینفر د کیبا  یپچ پچ

 :ادامه داد

_ زنه  یداره به منصور خان زنگ م زیر هیآخه دارا هم از صبح 

پرسه یحال و احوال م یه ! 



دمیرا نکرده بودم. با ترس و لرز پرس شینجایامد، فکر ا بند نفسم : 

_ تهران؟ نیایم نیکه من باهاتون تماس گرفتم و دار نیبهش گفت ! 

پاسخ داد آرام : 

_  یبهش نزنن، با توجه به حال ینه واال، من خواهش کردم که حرف

به صالحه ینجوریدونم احساس کردم ا ی... خب نمیکه تو داشت ! 

 یرا بوسه باران م شیبود، سر تا پا میرو شیا پلحظه اگر باب آن

که از سر ذوق بر لبم نشسته بود گفتم یبزرگ یکردم، با خنده  : 

_ دورت  ،یکار رو کرد نیمن لربونت برم بابا جون، بهتر یاله

 .بگردم

تر آورد نییرا پا شیباز هم صدا و : 

 ...ؼزل به خدا نگرانتم خاتون بابا_

م سد تلفن را نشکافد و به گوشش نرسدبر دهانم گداشتم تا آه دست . 

_  کینگران نباش... تا  گهید یایم ینباش بابا جونم، حاال که دار

نمتیب یم گهیساعت د . 

کردم،  یکرد، حالش را درک م یخدا حافظ یو دل نگران دیترد با

همه سال گورش را گم کرده بود و تنها به چند  نیکه ا یدختر

زنگ زده بود و کمک  کبارهیکرد،  یکوتاه در ماه اکتفا م لیمیا

خواست، پدرم حك داشت شوکه شود یم . 



 یدوباره نزد مان د،یخند یکه لبخند داشت اما هنوز هم تلخ م یلب با

و  دید یکتاب را باز کردم تا بخوانم، چشمانم م یبرگشتم و ادامه 

به پا بود و  یخواند اما درونم آشوب یدهانم به صورت خودکار م

 کی نیزد، دل در دلم نبود که ا یدست  و پا م انشیذهنم داشت م

 .ساعت هم بگذرد

خواهم به پدرم و الا منصور  یکه م ییداشتم با خود حرؾ ها 

کرد که در فروشگاه باز شد یرا مرور م میبگو . 

کارن افتاد دیو نگاهم بر لامت رش دیچرخ سرم . 

، مهربان و گرم از او گرفت یبا ذوق سالمش کرد و جواب یمان

امد چندان هم  یاما به نظر نم دیلبخند پاش یمان یگرچه به رو

آشفته تر و  یتوانستم لسم بخورم که حت یسرحال باشد، به جرات م

حال تر از من است شانیپر . 
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جلو رفتم یجا برخاستم و لدم از . 

_ دیمشفك، خسته نباش یسالم آلا ... 

"مگر نه  دمیشیاند یکتابش نگاه کردم و لحطه ا از یدستان خال به

رد؟یبگ لیکه رفت بار تحو نیا !" 



دمیپرس مردد : 

 !کارتون انجام شد؟_

انگار جا خورد و بعد خودش را جمع کرد یا لحظه : 

_ بود دهینرس دیهم ولتم تلؾ شد اما بار جد ینه متاسفانه کل . 

کردم یکه مودب به نظر برسم اظهار همدرد نیا یبرا . 

 ...اوه! چه بد_

او ،من را از  یاجبار یمعطل نیدر دل فکر کردم چه خوب که ا و

پناه ماندن نجات داده بود یب . 

ادامه دادم بعد . 

_ کم کم برم، البته ... خب راستش چون  گهیخب من، من بهتره د

رو به پدرم دادم،  نجایا یجسارتا شماره  ست،یهمراهم ن لمیموبا

 یکه زنگ بزنن، رفػ زحمت م نیا به محض رن،یلراره تماس بگ

 .کنم

انداخت و آرام گفت نییپا سر : 

_  ؾیخودتونه... کجا تشر ی... زحمت کدومه مؽازه هیحرفا چ نیا

د؟یبر یم  



خواهم بروم چندان  یکه کجا م نیا دنیسوالش جا خوردم، پرس از

احترام پاسخ دادم یجالب نبود اما به ناچار از رو . 

_ رم گارگاه ی...مدیکنم، لطؾ دار یخواهش م . 

دیکردم رنگ از رخش پر حس . 

را مخاطب لرار  یمن، مان یو بعد به جا دیبه دهانش کش یدست

 .داد

_ امروز  ،یبک یاستراحت هیانبار کتابا  یتو یریجان چرا نم یمان

یشیخسته م ،یهمش نشسته بود . 

فروشگاه  یدرست انتها یدانستم در انبار کتاب ها که اتالک یم

درست کرده تا او بتواند  یاستراحت مان یبرا یدنج یاست، جا

کند، یبودم که به آنجا امد و رفت م دهیراحت باشد، بارها د  

 شتریباشد، ب یموضوع استراحت مان دیرس یبه نطر نم نباریاما ا 

فرستاد یم اهینخود س یانگار داشت او را پ . 

 رهیبود انگار او هم از لحن محکم و نگاه خ یباهوش یبچه  یمان

داد و  لیبه او تحو یکارن، حساب کارش را گرفت، چون چشم ی

به من و بعد سمت اتالک به راه افتاد یخداحافظ . 

بسته شد، سر کارن باال امد و نگاهش  یاتالک که پشت سر مان در

 .لفل صورتم شد



_ م؟یشه با هم حرؾ بزن یم  

چشمانش گرفتم و آرام اما مردد پاسخ داد ریاز برق نفسگ گاه . 

_ دییبله... حتما... بفرما . 

را که خش برداشته بود به گوش جان  شیجلو امد و صدا یگام

ختیر : 

_ کتک زدم و کتک خوردم ؼزل خانوم نگیر یعمر تو هیمن  ... 

داشت؟ ناگفته مشخص بود  یبه من چه ربط زهایچ نیخوردم، ا جا

تن تنومند و تراش خورده، حاصل سال ها ورزش است اما  نیکه ا

داشت؟ یبه من چه ربط باز هم ! 

که  ییزد. از ان لبخند ها یلبخند تلخ د،یمبهوت من را که د نگاه

 یکرد و ؼصه اش زهر به جانت م یم نیریکامت را ش شییبایز

ختیر . 

ادامه داد حیتوض در : 

_ که حاصل کتک  ییها و زخم ها یتونم کبود یراحت م یلیمن خ

بدم صیتشخ ،یکه شما گفت یخوردن هستن رو از تصادف . 

مشخص شد میبرا شیربط گفته ها حال .  

خواستم و  یمن بود که بود اما نم موسیاو آن م،یدانستم چه بگو ینم

شرخ بدهم شیام را برا یاز زندگ یزیتوانستم چ ینم . 



از ان که دهان باز کنم، او ادامه داد شیپ : 

_ شما دست بلند کرده یدونم همسرتوت رو یمن... من م . 

دیماند و حرؾ در دهانم خشکباز  مهین دهانم . 

حرفش لرار داد یادامه  ی هیاو باز سکوتم را دستما و : 

_ ندازه یم ریکارگاه شما رو گ دیاگه برگرد ! 

دمیپرس یفکر چیه یدر هم رفت و ب اخمم : 

_  یاصال از کجا شوهر من رو م د؟یدون ی! شما از کجا م؟یچ

د؟یشناس  

دوست دارا  یبه نحو که نکند کارن دیشک به دلم دو نیان ا کی و

 !باشد

دیفکر کوب نیبر ا یپاسخ او پتک محکم اما : 

_  یرو همراه دو تا الا جلو کاین یمن..، من به صورت اتفال

از اونا همسرتون باشه یکی... که احتمال دادم دمیکارگاهتون د . 

 کاین یوا یجز او از خاطرم محو شد، ا زیامد و همه چ کاین اسم

بود یکینزد نیهم ! 
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دمیخفه نال ییصدا با :  

_ همراهش بود؟ کاین  

به صورتم انداخت و بعد نگران و مردد پاسخ داد یمیدل نگاه : 

_ یآ...آره... ول ... 

 یم دیبود، با یکینزد نیهم کاین د،یگو یگوش ندادم چه م گرید

 .رفتم

گوشم  از پشت سر به شیرا دور زدم و سمت در رفتم، صدا او

دیرس : 

 !خانوم مهر افروز_

داد یجز رفتن نم یاما مؽزم دستور دیشن یم گوشم .. 

دیچیبلندش در فضا پ یگام ها یصدا : 

_ دیؼزل خانوم! صبر کن ! 

 یخبر بودن از او مگر صبر برا یو ب کای! جدا ماندن از نصبر؟

گذاشته بود یمن بال . 

و  دیدوبعد جلو  دم،ینفسش را از پشت سرم شن یلحظه صدا کی

و سد راهم شد ستادیدرست لابل در ا میرو شیپ : 

_ سای... تورو لرآن واسایؼزل ! ... وا ! 



بدنم لفل شد یها چهیزدم! تمام ماه خیکه نه  ستادنیا ستادم،یا . 

لحن ملتهبش، اما  ایو پسوندش بود و  شوندیآن "ؼزل" بدون پ از

 .لدمم در جا خشک شد

مانش به لرز افتاده مات نگاهش کردم، مردمک چش یا لحظه

که بالفاصله به جان من افتاد یمسر یبودگ لرز . 

 چکسیمرد وجود داشت که من در وجود ه نیدرون ا یزیچ

 یلو یجادو کیجور طلسم،  کی هیشب یزیبودم، چ دهیند یگرید

را جذب خودش کند یتوانست هر کس یکه م . 

رار من ل یدر جان ب هیتنها ثان زیو تند و ت نیحس شهد اگ نیا اما

نداشت تیمن اهم یبرا کایجز ن زیچ چیدوام آورد، آن لحظه ه . 

بخش بدنم که دوباره به کار افتاد، زبانم بود آن هم به جان  نیاول

 :کندن

_  ینم هیحالش خوب بود؟ گ... گر کای... نکایحالش خوب بود؟ ن

 کرد؟

خش برداشت شیاز اشک گرفت، صدا ینم چشمانش : 

_ ده ؼزل؟کر کاریاون مرد با تو چ ! 

:" چه شد شمیاندیبود که نتوانستم با خود ب شانیمؽز من آنمدر پر و

جمع از افعالش افتاد؟ ریکه ضم " 



رمیرا پس بگ میکایبروم و ن دیکردم که با یفکر م نیبه ا فمط . 

_ کایبرم، ن دیمن... من با ... 

انگشتانش شد ریمانتوام اس نیاز کنارش رد شوم اماکنج آست آمدم . 

 !صبر کن_

و مات ماندم دیبرق از سرم پر  . 

 نمیاتصال سر انگشتانش و آست یچرخاندم و متعجب به نمطه  سر

شدم رهیخ . 

دوخت نیدستش را انداخت و چشم بر زم شانیو پر شرمسار . 

_ ولتا عجله  یحال نرو... بعض نیمن حك دخالت ندارم اما با ا

؟یستیده! اصال مگه منتطر تماس پدرت ن یمعکوس م ی جهینت  

داشتم؛  یحس بد ان،یبود و دلم در ؼل نمینگاهم به سر آست هنوز

ترساند یهم او را م اهیو س دیسف سمانیکه ر یا دهیمثل مار گز . 

خشمم راه گم  یکیمرد داشتم در تار نیکه به ا ینیریحس ش ناگهان

 .کرد

_ اجازه داده؟ یهان؟ ک ؟یبه شما اجازه داده به من دست بزن یک  

، اصال انگار مردخورد، وحشت کرد جا ! 



 یشد، انگار جنون یترس چشمانش ارام نم نیمن با ا میحال وخ اما

به جانم افتاده بود یآن . 

_ یبه من دست بزن ی... حك نداریحك ندار ! 

 یم یدهن کج واریرنگش که به گچ د یصدا، با صورت یو ب آرام

 :کرد، لب زد

 ...ؼزل_

را  میترکش ؼصه هاو  ریمنفجر شدم و ت کبارهیچرا  دمینفهم اصال

 دهیکردم حاال که فهم یحس م دی! شاختمیر چارهیب یبه جان او

خواهد از اب گل آلود،  یم م،یاست من و دارا با هم مشکل دار

ردیبگ یماه . 

داد زدم بایاز حد معمول باال تر رفت و تمر میصدا : 

 !خانوم مهر افروز! نه ؼزل! خانوم مهر افروز_

که  یریار خود کرد. درست مثل تنگاهش، ک یلعنت تیمعصوم و

 !درست للب ادم را نشانه برود، تا همان حد دردناک

که جز لطؾ  یتند... آن هم در ممابل مرد یلیرفته بودم، خ تند

افتاد که تا حنجره ام را  میدر گلو یدر حمم نکرده بود، سوز یکار

سست شد، اشک تا پشت  رحمانهیسوزش ب نیسوزاند. زانوانم از ا

او که  زیسر پا نگه داشتن خود به م یشمانم باال آمد. براحصار چ

گاه به من بود، دست انداختم هیتک نیتر کینزد . 



زود  یادیز شانمیگفتم به خاطر حال پر یم دیزدم، با یم یحرف دیبا

از  یشده ام اما، فکم لفل شده بود، انگار که چند ساعت یعصب

 .مردنم گذشته باشد

در  ،یکه به طرز محسوس ییکرد، اومن، او دهان باز  یجا به

 .خود شکسته بود

ؼز... خانوم مهر افروز... من، من والعا شرمنده ام، من ... من _

 دینداشتم، شما حك دار یمنظور بد چی... هیبه خدا... به جون مان

دست خودم  دیگذاشتم اما باور کن شتریمن پام رو از حد خودم ب

به خدا...  نیما نگرانتونم، هماما... ا ستیدونم حك من ن ینبود، م

نیفمط هم . 

گفت،  یمظلومانه سخن نم نمدریداد، کاش ا یادامه نم گرید کاش

 چهیشد از در یلعنت به روح پاکش که از صفر تا صدش را م یا

دیچشمانش د ی . 

بر داشتم، لامت صاؾ کردم و به هر زور و  زیم یرا از لبه  دستم

بود، بؽضم را فرو خوردم یزحمت . 

_ مشفك، اگه تند برخورد  یآلا ستمین یمناسب یروح طیشرا ین توم

دیکردم ببخش . 

 یاش به عرق نشسته بود، حال آشفته ا یشانیانداخت، پ نییپا سر

نا به سامانم یاحوال؛ من بودم! من و زندگ یداشت و مسبب همه ا . 



امد، گفت یکه از ته چاه در م ییبا صدا آرام : 

_ دل الکردارم رو  نیه هنوز نتونستم اممصر منم ک د،یشما حك داشت

شما دست بلند  یرو یتحمل کنم که کس نیخفه ش کنم... نتونستم ا

دی... ببخشدیکرده باشه... ببخش ! 

از  یو رو دیپا چرخ یپاشنه  یرو ان،یگو دیهمان طور ببخش و

 .من گرفت

که یو مؽز دیتپ یم میکه پشت دندان ها یماندم با للب من  
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و  هیبود را تجز دهیکه شن ییکرد حرؾ ها یتالش م عاجزانه

کند لیتحل . 

بلند زنگ  یصدا د،یبه درازا نکش ادیذهنم ز یفرصت برا نیا اما

افکار من را  یمعازه را شکست، رشته  نیتلفن که سکوت سهمگ

باز  شیموها انیدستان کارن را از م یو لفل کالفه  دیاز هم پاش

 .کرد

افتاده باشد  ادشی یزیرفت، سپس انگار که چ زشیلدم سمت م دو

ستادیا . 

امدیسر رو به من چرخاند اما نگاهش از حد دستانم باال تر ن  . 



_ پدرتون باشه دیشا ! 

 کیمحکم، مؽزم را تکان داد، گرچه هنوز  یمثل تلنگر حرفش

 .ساعت نشده بود اما امکان داشت خودش باشد

ادو سر تکان د دمیگز لب . 

 .بله... ممنون_

دمیدستگاه لاپ یرا از رو یو گوش دمیدو بایسمت تلفن، تمر و . 

 الو؟_

بابا ؼم از دلم تکاند یصدا . 

 .سالم دختر گلم_

کند طعم تلخش را حس نکنم، کش امد یکه جان م یبه لبخند لبم . 

_ ن؟یدیسالم بابا جون، رس  

نسبت به لبل داشت پاسخ داد یشتریب یکه انرز یلحن با . 

_ مییاونجا گهیربع د هیهنوز نه اما تا حدود  . 

تر شد یلبخندم والع حاال . 

_ منتظرتونم ه،یعال . 



 دنیکردم، ذهنم مشؽول چ یم یهمانطور که داشتم با او خداحافط و

دادنم به بابا  حیتوانست کار توض یم دیکه شا یشد، نمشه ا ینمشه ا

 .و آلا منصور را راحت تر کند
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که طعم  یرا لطع کردم، هنوز هم لبخند به لب داشتم لبخند تلفن

داد یم یو دلخوش تیرضا . 

رو نشدنش جان  یعمر برا کیخواست دست دارا را که  یم دلم

کار به تکاپو افتاده بود و نمشه  نیا یکنده بودم، رو کنم و دهنم برا

دیکش یم . 

ام مرتب کردم و رو به سمت را بر سر شانه  ؾیهمان لبخند، ک با

چشم  نیو حال ناآرام به زم دهیکارن چرخاندم که هنوز با رنگ پر

 .دوخته بود

_ ممنونم و به خاطر رفتارم معذرت  زیبرم، بابت همه چ دیمن با

خوام یم . 

بزند، حرفش  یباال اورد اما نگاهش را نه! دهان باز کرد حرف سر

بشود، ان را فرو خورد و  مانیرا مزه مزه کرد و بعد انگار که پش

 .در عوض گفت



_ به تشکر باشه، فمطباعث رنجش شما  اجینکردم که احت یمن کار

کنم یدونم چطور عذرخواه یشدم که نم . 

لنگ  کیتا  شب  دیخواستم با او تعارؾ تکه و پاره کنم با یم اگر

زدم یو حرؾ م ستادمیا یپا م . 

م و بعد در ادامه کنم" اکتفا کرد ی"خواهش م کیبه  نیبر ا بنا

 :گفتم

_ که  دییو بفرما دیصحبت کن یممکنه چند هفته نباشم، با مان یراست

گردم یمسافرت و بر م رمیم . 

دیرنگ هم از رخش پر یته مانده  آن : 

 !چند هفته؟_

دانستم که به سرانجام  یتکان دادم، در والع خودم هم نم یسر

 نیهم ید، براام چمدر ممکن است زمان ببر یافتادن کار و زندگ

دوباره همان جواب گنگ را تکرار کردم د،یهم به تاک : 

 !چند هفته_

دیجان ، زمزمه کنان پرس یب یلحن با : 

_ د؟یگرد یاصال برم  

وجود  یبود، اصال برگشت یهمان سوال اصل نیبود به هدؾ، ا زده

 داشت؟



بدهم و بعدش  انیاحممانه ام با دارا پا یخواستم به زندگ یم من

 یم یگشتم به شهرستان و با پدر و مادرم زندگ یبرم دیچه؟! با

 یچه؟ مدرسه  یشد؟ پس کارم چه؟ مان یتوانستم؟ م یکردم؟! م

داد؟ یرا به من م کای! اصال دارا، نکاین یچه؟ وا کاین ! 

توانستم لسم بخورم که  یانداخت اما م نییسر پا دیرا که د سکوتم

دمیبرق تلخ اشک را در نگاهش د . 

_ خانوم مهر افروز دیدتون باشمرالب خو . 

تکان دادم و آرام گفتم دییبه تا یسر : 

 !خدانگهدار_

که ترک برداشته، به  یزیؼم انگ سینگفت، فمط مثل تند چیاو ه و

فرو  یانگار داشت برا د،یگز یشده بود و لب م رهیخ شیکفش ها

دیجنگ یبا خود م م،یحج یبؽض دنیبلع . 

داشت  یگرم سع انیعص به او انداختم، ذهن یطوالن ینگاه

 موسیاز آن یریاز او در لوح خود ثبت کند، تصو یمیدل ریتصو

نمشیهرگز نتوانم بب گریمحالم که امکان داشت د . 

 یبعد دل و نگاهم را با هم از وجود او کندم و از کتاب فروش و

شد،  یکتاب خال یباره از عطر او و بو کیزدم. مشامم  رونیب

ام را پر کرد هیر گریبار د شهر، نیآلوده و چرک یهوا . 



بست، اصال انگار  خیشده بود اما تنم  یکه هاوا گرم تابستان نیا با

شد و به من حمله کرد. ور  دایاز ناکجا اباد پ کبارهی یمود ییسرما

 .خود جنع شدم و بازوانم را بؽل کردم

داشت: اگر از دارا  یدست از سر ذهنم بر نم یسوال لعنت نیا

 یشد از راه لانون یداد؟ م یرا به من م کای، نگرفتم یطالق م

افتاد و داغ  یاگر دارا سر لج م رم؟یحضانتش را تمام و کمال بگ

گذاشت چه؟ یرا بر دلم م کاین دنید  

مصمم را چرخاند، اما  میجواب هزار بار تصم یب یسوال ها نیا

گرچه  د،یرس یرفتم، ممصدش به طالق م یم یباز هم از هر راه

ستیوجه کم ن چیدردسرش به ه دانستم یم . 

از  دم،یکارگاهم رس یفرع ابانیخ چیفکر ها بودم که به پ نیهم در

خود  نیماش ار،یهوش نیماش یکه به جا دمیو د دمیهمانجا سرک کش

تر از کارگاه پارک شده است، از آن  نییدارا، ان هم چند بلوک پا

 ایست  نیهم داخل ماش یبدهم که کس صیتوانستم تشخ یفاصله نم

 .نه

 یاز تماس بابا م مهیام انداختم، ده دوازده دل یبه ساعت مچ ینگاه

و من نگران بودم که درست  گریربع د کیگذشت، گفته بود تا 

الالل آن  اینبود  ینکرده باشد. اما به هر حال چاره ا یزمان بند

را نداشت یبهتر یلحظه ذهن من لدرت پردازش چاره  . 

 



موسیآن یکپ ��, [02.02.18 09:57] 

که  یارام و شمرده سمت کارگاه راه افتادم، در حال ییگام ها با

دارا،  نیکردم نسبت به ماش یم یزده بودم و سع دنیخود را به ند

تفاوت باشم یب . 

 یداشتم اما، م یچه هر گام را از گام لبل سست تر بر م گر

کنم ینیو عمب نش استمیتوانستم ب . 

 هید، حاضر بودم از جانم هم که شده مابو دهیبه استخوانم رس کارد

 .بگذارم اما ذات دارا به پدرم و پدرش نشان بدهم

سر در  ستادم،یمحافظ ا یا لهیو ممابل درب م دمیدر معازه رس به

کردم دیفرو بردم و تطاهر به گشتن دنبال کل فمیک . 

از  یدیللبم از ترس به دهانم امده بود، هر ان منتظر واکنش شد 

لگد کیمشت ...  کی... یلیس کیبودم، دارا  یسو ! 

تند و  یجانم را بلم اورد، لدم ها  نیباز و بسته شدن در ماش یصدا

 یشد، درست انگار از رو یتر م کینزد هیاو که هر ثان زیت

گذشت یاعصاب من م . 

شمارش معکوس  هیرا در اعوش گرفته و با ثان یکه بمب یآدم مثل

شود، در خود جمع شدم، پلک  یمانفجار  یکند و اماده  یزمزمه م

 .بر هم فشردم و لب به دندان گرفتم

درست پشت سرم د،یمن رس به ! 



شد و با شدت من را سمت خوش چرخاند میچنگ به بازو دستش . 

که انتظارش را داشتم یانفجار! درست به همان بلند و : 

_ تا حاال؟ یرفته بود یکدوم گورستون ! 

بود از خشم، اگر چند سال خون بود و صورتش ک ی هیکا چشمانش

 یم شیکه نکند سکته کند، به دست و پا نیبود، از ترس ا شیپ

افتادم تا  یخوراندمش و به علط کردن م یم یافتادم و آب خنک

زمان مرده  یاهویه انیدر م شیارام شود اما، ؼزل چند سال پ

ان ادم لبل نبودم گریبود، من د . 

زمه کردمزدم و آرام زم یجوابش تنها پوزخند در : 

 به تو چه؟_

باز گر گرفت، تمام خون تنش در چشمانش جمع شده  صورتش

خواستم یبود که من م یزیهمان چ مایدل نیبود، ا ! 
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دیکه ناگهان منفجر شود باال کش یبمب صوت کیمثل  شیصدا : 

_ تو  ربط داره هان؟ مگه من به یکیبه من چه؟! به من؟ پس به 

؟ یبذار رونیپات رو از اون خونه ب ینگفتم حك ندار  



به عمب هول دادم و  یشد کم یرا فاصله اش با من مدام کم تر م او

دمیؼر : 

_ انجام بدم؟ تو گند  دیمن با یبگ ینباؾ دارا، مگه تو هر چ اوهی

؟یطلبکار هم هست مونیبه زندگ یزد   

رخ در  نه،یبه س هنیآمد و س شیپ یشتریب یعمب رفته را با تند لدم

ستادیرخم ا . 

_ تا  یبود یکدوم گورستون دمیعزل، پرس یر یطفره م یدار

شهر... راستش رو بگو نیتو ا یرو ندار ییحاال؟ تو جا ! 

کرد خود را شکاک و مواخذه گر نشان بدهد، اما  یم یسع یلیخ

خواندم یمن ترس را از اعماق چشمانش م . 

زدم شیبه رو یپوزخند : 

_ دخترش رو  یو پته  وانیرفته باشم خونه عمو ک یترس یم هیچ

باشم؟ ختهیبراش رو اب ر ! 

 وبشیبود که در مؽز مع یزیهمان چ نیزده بودم به هدؾ، ا درست

گذشت یم ! 

از آن که دهان  شیخواست پ ینگفت، فمط نگاهم کرد انگار م چیه

نه.دلم  ایکار را کرده ام  نیباز کنم، از حالت چهره ام بخواند که ا



هم او را بترسانم، ضعؾ  یلحظه ا یکه توانسته بودم حت نیا یابر

داد یبه  من م یشتریحال او لدرت ب نیرفت. هم . 

_ داشتم،  یمهم تر یکارا ولت هست، امروز کارا نیا یهنوز برا

دیبا لدایلبل از  ... 

 دنیاول خدمت تو برسم" اما با د دیبا لدای"لبل از  میخواستم بگو یم

 یصندل یکه داشت از پنجره  کا،ید و کسل نخواب الو یچهره 

دخترکم یرفت، وا ادمیحرفم  د،یکش یدارا سرک م نیعمب ماش ! 

رفتم نیدارا سمت ماش یتوجه به چشمان آتش گرفته  یب  : 

_ کاین ! 

 د،یدارا مچم را گرفت و با تمام لدرتش من را عمب کش بالفاصله

 یم شهیکه مشت به ش ییکایو به ن دیچرخ نیبعد هم سمت ماش

 یرفت که البته ب یزد، چشم ؼره ا یم میصدا هیو با گر دیکوب

بود دهیفا . 

 د،یا یبر نم کایکج کردن از پس ن افهیبا اخم کردن و ل دید یولت

 :باز هم من را مخاطب لرار داد

_ که بچه م بچه م! تو اگه  ادیدر ن یباز یمن کول یخود برا یب

که راه  نیخونه نه ا تو یدیتمرگ یم دیبا یخواست یرو م کاین

یکن یو با اعصاب من باز ابونایتو خ یافتیب . 



دیمن هم کم کم باال کش یصدا : 

_ بتمرگم که  ؟یدلت خواست بکن یبتمرگم تو خونه  که تو هر ؼلط

 یبرد یبشه؟! دختر دسته گل طفل معصومم رو بر داشت یچ

من  یاونولت تولع دار ز،یهمه چ یب یاون دختده  شیپ  ینشوند

؟یدیم یتو چه دستور نیته خونه بب نمیبش الل  

 یکه م یزیداشتم به آن چ یعنی نیبلند کرد، ا دیاشاره به تهد نگشت

شدم یم کیخواستم نزد : 

_  یجور نیا لدایراجع به  یره؟ حك ندار یحرؾ تو گوشت نم

کنم تیحال ای یدیفهم ،یحرؾ بزن ! 

سپر کردم نهیسمتش س به . 

_  یگم هان!!؟ خانوم؟ فرشته؟ بب یچ لدایراجع به  یتولع دار

ابرو؟ کثافت؟ هرزه؟ یشرؾ؟ ب   

مانتوام چنگ شد ی مهیجلو امد و بر  دستش . 

_  یارزه به صدتا یم لدای یتار مو هیخفه شو، خفه شو ؼزل، 

 یم یعرضه داشت یتو... اون زنه! خانومه! تو اگه زن بود

یمن رو نگه دار یتونست . 

ه ام تا حلمم باال آمددل و رود خت،یتهوع به جانم ر حرفش . 



_ که بخوام جون بکنم  یهست یتو رو نگه دارم؟ تو چه تحفه ا

نگه داشتنش جون  یرو که الزم باشه برا ینگهت دارم؟ مرد

همون  متیمونه... تو ال یاخرشم نم رهیگ یجونت رو م ،یبکن

به هم  یشرؾ تر... خوب در و تخته ا یب یکیاز  یکی لداست،ی

نیجور شد ... 

که شمارش معکوس  دمید یکبود از خشم شده شده بود، م صورتش

کردم بابا زود تر  یانفجارش رو به اتمام است، در دل دعا م

عالبتش  یزندگ نیا نندیو بب دیایبرسد، الا منصور زود تر برسد؛ب

داستانمان شد بینص یچه آخر نندیچه شد، بب . 

و گفتم دمیدارامشت کوب ی نهیس یرو . 

_  یپوریچه ش نیبعد از ا نیبب نیوندم اما بشهمه سال الل م نیا

چطور ابروت رو ببرم، بابات که سهله، کل شهر  نیبب رم،یدستم بگ

کنم یرو خبر م . 

اش آنمدر  یاول را زد، ضرب دست لعنت یلیعمب رفت و س دستش

دیخوردم، و برق از سرم پر یبه عمب سکند یبود که به لدم ادیز . 

دمیه ام، ؼربه هم لفل شد یدندان ها یال از . 

_ مونه. خونه رو  یآبرو برامون نم ابونیخ یشرؾ، تو ینزن ب

دار یهم دست بر نم نجایا یاباد کرد  

دیدر سر انداخت و داد کش صدا : 



_ همه بدونن؟ پس ؼلط اضافه نکن...  یخوا یم یگ یمگه نم

ومدهیخوام همه بدونن... به تو گ... خوردن ن یاصال م ! 

 ریدوم، که ناگهان مچش اس یلیس یاباز هم دستش عمب رفت بر و

که سخت منتظر آمدنش بودم یآشنا شد، مرد یمرد یدست لو . 

از تمام  چیو رنگ از صورت که ه دیدارا به عمب چرخ سر

دیوجودش پر . 

 !بابا_

 یخان که هنوز مچ دست دارا را در دست نگه داشته و م منصور

دیخش افتاده عر ییبرافروخته و صدا یفشرد، با صورت : 

_ دارا؟ یکن یم یچه ؼلط یدار  
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که دست بر للبش دوان  دمیپشت سر منصور خان پدرم را د از

امد، انگار منصور خان زود تر از او توانسته بود  یم شیدوان پ

تئاتر مسخره برساند نیخود را به ا . 

که از  یدرد دم،ید یچشمانش درد م انیامد و من در م یم بابا

ختیر یجان من به تن او م . 

اسمم را خواند، با ناله، با ؼم... با خشم ده،ینرس هنوز ! 



 !ؼزل_

بدهم، در اؼوش  یاز آن که فرصت کنم تا خطابش را پاسخ شیپ و

اش فشرد و همزمان رو  نهیس انیلرزان او فرو رفتم، سرم را در م

دیبه دارا ؼر : 

_ ؟یکن یدختر من بلند م یدست رو یبه چه جرات ! 

 رهیاصال روح ندارد، فمط خ یالل شده بود، مثل مجسمه ا دارا

اتیاز ح یعالئم چیمانده بود به چشمان ؼضبناک پدرش، بدون ه . 

حرؾ  یفرصت را برا نیکه زبان او بند آمده بود، من بهتر حاال

کرده بود و  یاریبا من  نیاول یحاال که بخت برا نیزدن داشتم، هم

مجال  گریبودند، د دهیدرست سر بزنگاه سر رسبابا و الا منصور 

 .خاموش ماندن و دم نزدن را نداشتم

منصور  یو کنار او رو در رو دمیکش رونیاز آؼوش پدر ب سر

ستادمیخان ا . 

_ نکرده که، ؼلط رو من  ی... دارا ؼلطدیآلا منصور، اشتباه نکن

 !کردم

من  یهر سه نفرشان رو یمتعجب، بهت زده و شوکه  نگاه

که برلش ادم را کور  دیتاب یدیدر چشم دارا چنان نور ام د،یچرخ

 یاز حس عاشم یا هیگمان کرده بود هنوز هم ته ما دیکرد، شا یم

خواهم به نفع او، تمام کاسه  یبمانده م یاحممانه ام در وجودم بال



را کور  نبارینه، ا گریبار د نیا اکوزه ها را سر خودم بشکنم، ام

 !خوانده بود

دیباورانه پرسنا بابا :  

_ ؼزل؟ یگ یم یدار یچ ! 

بابا و منصور خان چرخاندم نیرا ب نگاهم . 

_ گم بابا جون، اصال زنگ زدم به شما  یرو م متیدارم حم

 کیکه من کردم رو از نزد یتا ؼلط نجایا نیایخواهش کردم ب

دینیبب ! 

 دیزنگ زدن که آمد، نمام نور نگاه دارا خاموش شد، انگار فهم اسم

را به دوش بکشم شیبار دروغ ها گرید ستیلرار ن . 

دیشده اش زمزمه کنان ؼر دهییبه هم سا یدندان ها انیم از : 

_ ؟یتو زنگ زد ! 

کوتاه پاسخ  یدادم و با همان زمزمه  لشیخونسردانه تحو یپوزخند

 :گفتم

_ به صورت خود جوش اومدن حالمون  ینجوریهم یپس فکر کرد

 !رو بپرسن؟

از دوزخ  یاما ترس د،یآبدار کش ینشانخط و  میچشمانش برا با

حاال پشتم به پدر گرم بود خت،یچشمانش به جانم نر  . 



عرش منصور، توجهم را از دارا گرفت یصدا . 

_ همه راه تا  نیا دنشیفهم یؼزل که ما رو برا یکرد کاریمگه چ

؟یکشوند نجایا  

زهر مار گرفت یتلخ بر لبم نشست، کامم مزه  یا خنده . 

_ خودتون  یدونم تا با چشما یم دیحاج الا، آخه بع دیداوم یم دیبا

کردم یکه من چه ؼلط دیباور کن د،ینینب ! 

گفت یو عصب کالفه : 

 .طفره نرو دختر، حرفت رو بزن_

شدم،  رهیگره شده اش خ یچند لحظه به دارا و مشت ها یبرا

داشت یاز کبود یامد و صورتش هاله ا ینفسش سخت در م . 

که مذابش  یتش فشان سوزان است، آتشفشاندانستم از درون ا یم

 .دامن خودش را گرفته بود

بود  یابینا یبودمش، از آن ولت ها دهیدرمانده ند نمدریا چولتیه 

کرد و  ینگاهم م یچشم ریتوانست بکند، فمط ز ینم یؼلط چیکه ه

توانستم  یجا خوش کرده بود، به جرات م دیدر نگاهش هزار تهد

نمینگاهش بب انیمرگم را م . 

بار، دهان من را بسته نگه  نیتوانست ا یمرگ هم نم یحت اما

 .دارد



 نیکه حس نفرت پر رنگ تر ییدارا لبخند زدم، از ان لبخند ها به

است انشیحس م . 

دهان  یسمت منصور خان چرخاندم در پاسخ به او با لحن ارام سر

 .باز کردم

_  ین هکردم که بعد او یاشتباه هیرم حاج آلا، من  یطفره نم

 یاشتباه چ نیا دیدون یمجبور شدم اشتباه پشت اشتباه جلو برم... م

 بود؟

و در ادامه گفتم دمیدهانم کوب یرو یدست : 

الل شدن! اشتباه من الل شدن و الل موندن بود، اونم به خاطر _

 یترس ها و اعتمادات احممانه که مفت نم یسر هیبه خاطر  یچیه

 .ارزن

دیبه من توپ تر از لبل یخان عصب منصور : 

_  شیپ نتونیب یدختر جون؟ اگه اختالف یراه انداخت هیچه بساط نیا

ابونینه تو خ ن،یتو خونه حلش کن دیاومده با ! 

پاسخ دادم زیآمد دهان باز کند، که بلند و تند و ت دارا : 

_ من پا  د؟یگ یرو م مونیخونه؟ کدوم خونه حاج الا؟ لصر اجاره ا

راهت داره به لرانذارم... ک یاون خونه نم یتو . 
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به هشدار صدا باال برد دارا : 

 !ؼزل_

"  یعنی مایکشد، دل ی"ز" و "ل" را م انیآن طور م یدانستم ولت یم

 " !خفه شو

که دیمنصور به دارا پر حاج : 

_ گه یم یچ نمیساکت باش بب . 

خطاب به من ادامه داد و . 

_ ه؟یحرفا چ نیمنظورت از ا  

به دارا زدم و به پدرش گفتم یپوزخند : 

_ چند سال برگردم  هی دیبا نیکه منظورم رو متوجه بش نیا یبرا

گرفتم یکه من اللمون یعمب آلا منصور، از همون ولت . 

چشمان دارا خانه کرده  انیکه م یلحظه ساکت شدم تا از ترس چند

 .بود لذت ببرم

دیخان پرس منصور : 

_ !؟یگ یرو م یچه زمان  



_ تو دامن  ختیرو ر مونیزندگ هیدارا تموم سرما یاز همون ولت

 اهیو ما به خاک س دیو اونم همش رو باال کش شیفرنگ یمعشوله 

شهر  نیا یگوشه کنارا تو نیالمان رفتن هم یو به جا مینشست

میکردن، جون کند یزندگ یجا یلعنت . 

انتظار  دیشد، شا رهیباز، مبهوت و ناباور به من خ مهیبا هان ن دارا

خواست باور کند  یرا کنار بگذارم، نم مینداشت که من ترس ها

میرا بگو زیهمه چ کبارهی نمدریا . 

 دیرس یبه نظر م یپدرش هم بهتر از او نبود، درست مثل کس حال

خبر، به صورتش  یو ب یمحکم و دردناک، ناگهان یکه مشت

 .بخورد

 م،یرفته بود دنشانیکه به د دانهیبابا، از همان مسافرت ع اما

شوکه کردن او هم  یدانست، گرچه برا یم ییها زیچ شیکماب

داشتم یادیز یحرؾ ها . 

 یبرا شیها دنیکه خط و نشان کش نیدر مانده و مستاصل از ا دارا

دینداشت، رو سمت پدرش چرخاند و نال یمن رنگ : 

 ...بابا... من_

روشن شدن مؽز پدرش را زد، جون  یدارا انگار دکمه  یصدا

الفاصله بعد از دهان باز کردن دارا، الا منصور منفجر شدب  



_  یبر یخواست یگه درسته؟ تو م یکه عزل م یینایبابا و درد! ا

؟یدنبال کثافت کار یافتیالمان که باز ب  

که سر  یو دردم را تازه کرد، درست مثل ولت یکثافت کار گفت

ییرا بگشا یو عفونت کرده ا نیزخم چرک . 

آلا  لیتحو یبزند، خنده ا یمهلت کند حرف یسکه ک نیاز ا شیپ

 :منصور دادم

_ نبود،  یاون کثافت کار ه،یچه حرف نینه حاج الا ا ؟یکثافت کار

هیمن کثافت کار یشازده پسرتون با دختر عمو یرابطه  ! 
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که از حجم  نیافتاد، چنان سنگ انیبه م اهیسرد و س یسکوت

شد یاش، گوش کر م یخاموش . 

و خونسرد  روزمندانهیو من پ دندیکش ینفس هم نم یکدام حت چیه

ستمینگر یام م یحاصل از جمله بند ی جهیبه نت . 

دانستم چه  یخوب م م،یحرؾ ها دنیسکوت و به دل چ یعمر بعد

. زدیباره فرو بر کیتا دارا با تمام دبدبه و کبکبه اش،  میبگو دیبا

نداشتم، هر  ینیحرؾ زدن و ممدمه چ دهیجو دهیجو یبرا یولت

هم که شده  مانیلحظه ممکن بود دارا به سرش بزند ممابل پدرها

کوتاه،  یدر همان چند جمله  مه نیهم یکلک من را بکند، برا



افتضاحات دارا را خالصه کردم و به گوش آنها  نیبزرگ تر

ختمیر . 

شده بود، با هر سه نفرشان چرخاندم، بابا انگار منجمد  انیم ینگاه

فروغ، حك داشت للب او از دو  یب یو چشمان دهیرنگ پر یصورت

طرؾ و برادرزاده  کیمن از  یسو ترک برداشته بود؛ من و زندگ

گرید یکه زده بود، از سو یبا گند زشیعز ی . 

بمب در حال  کینگاه کردن به دارا هم ترسناک بود، مثل  یحت

گذشته باشد یکم دنشیکه از زمان ترک دیرس یانفجار به نظر م . 

دانستم اگر پدرش نبود، با  یزد، م ینگاهش مرگ موج م در

کرد یو شکمم را سفره م دیدر یرا م میگلو یدستان خال . 

 دمیفهم یحاج منصور! نگاهم در نگاه خروشان او لفل شد، نم و

به  یکند اما لرز نامحسوس یفکر م یزیبه چه چ ایدارد  یچه حال

 .جانم انداخت

درون وجودش داشت که  یزید جا افتاده و به ظاهر ارام، چمر نیا

 یبه دارا برا یلحظه ا یانداخت، برا یم زادیترس به جان ادم

اش از حاج منصور، حك دادم. او به شدت ترسناک  یترس مرض

 .بود



 کانیمن را مواخذه کند، پ ز،یوجود هراس انگ نیلرار نبود ا اما

مسئله به من جرات  نیبود و اخشم او درست دارا را نشانه گرفته 

داد یم یشتریب . 

به  یشتریب زمیان ها شکسته شود، ه نیاز ان که سکوت ب شیپ

ختمیجان معرکه ر : 

_ خونواده  دنیهمه سال خفه شدم، الل موندم... دل از د نیحاج آلا ا

دارا و دروؼش موندم، نرفت سر کار خودم مثل سگ  یم کندم، پا

کندم وجب کارگاه جون هی نیا یتو ... 

دست به در مؽازه اشاره کردم و در ادامه گفتم با : 

_ با دختر  نمیخونه بب امیروز ب هیکه  دمیجور حمالتاش رو کش

لدایخودم... با  یعمو ... 

زنک با چه  میرو نکردم دهان باز کنم و بگو م،یآمد بگو شرمم

 یبه جا دمیداده، حرفم را جو یخانه ام جوالن م انیم یوضع

صورتم گذاشتم یدست بر زخم ها رشتیب حیتوض : 

_ تو رو لرآن، کار  دینیش... بب جهیشه نت یم نیکنم ا یاعتراضم م

هر ولت اعصابش از هر جا خرد بود  ست،ین روزشمیامروز و د

که شرمنده باشه،  نیا یبه جا شبمیکرد... د یسر من بدبخت خال

طفل  یکاین ،یچیکرده ه یخونه زندون یمن رو زده و تو

لدایبرده گذاشته ور دل  معصومم ... 



 شهیکه هنوز پشت ش ییکایدراز کردم، به ن نیسمت ماش دست

باره به حلمم چنگ انداخت کی یکرد اشاره زدم و بؽض یم هیگر : 

_  هیتو رو خدا، جون تو تن بچه م نموند اونمدر که گر نینگاه کن

حاج الا... کشت بچه م رو... کشت من  شنیپ ادیداره ب یکرد، نم

 !رو

پر لدرت گوشم را  یلیس کی یحرفم تمام نشده بود که صدا هنوز

زده، به حاج منصور که بدون  رونیپر کرد، با چشمان از حدله ب

او بلند کرده بود  یرا به رو نشیپرس و جو از دارا، دست سنگ

شدم رهیخ . 
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د، دارا از شدت بو یخانواده ارث نیدست در ا نیضرب سنگ انگار

 یدو گام به عمب سکندر یکیکه از پدرش خورده بود  یا دهیکش

 .خورد

 ینگاهش را به چشمانم دوخت، از نگاهش خون م یا هیثان یبرا

اما دهانش همچنان بسته بود دیبار . 

هوار حاج منصور، خطاب به دارا، للبم را از جا کند یصدا : 



_ سر همون مردک شرؾ،الحك که پ یکثافت ب ادیتؾ به روت ب

به  یالت تو رگاته، گند زد رتیؼ یخون همون ب ،یالوات یمفنگ

 .آبروم، تؾ به شرفت

به او ماندم، حاج منصور مگر پدر دارا  رهیمن هاج و واج خ و

 یداد در مورد چه کس یکه به پدر او م ییفحش ها نینبود؟! پس ا

 بود؟

بلند تر از لبل یحت د،یخان باز هم داد کش منصور : 

_ دختر  نیا یبه زنددگ یارث؟ گند زد یبرا یکرد یهمه باز نیا

لرون از پوالم رو به حساب  هیپول؟ شرؾ ندارم اگه  یبرا چارهیب

من خر رو بگو داشتم اون دو تا کارخونه رو به نامت  زم،یتو بر

سهام شرکت  دیدوباره تو المان و خر یگذار هیزدم، پس سرما یم

پرورش  نمیمن که مار تو است رخاک به س یفالنم چرت بود! ا

 .دادم

دارا کبود شده بود، آنمدر کبود که انتظار داشتم هر آن  صورت

 یبه راه م دادیاش داد و ب شهیبه عادت هم دیسکته کند، او با

انداخت تا خفه نشود، او به سکوت عادت نداشت. اما انگار ترسش 

ه داد و ب لشیو م زیاز اخالق تند و ت شتریب یلیاز حاج منصور، خ

دیچرب یهوار م . 

منصور رو به من کرد حاج : 



_ رو بردار و با پدرت برگرد، من خودم  کایبرو دختر، برو ن

تو و دخترت  كیپسر ال نیدم، ا یطاللتون رو انجام م یکارا

ستین . 

دیرو به دارا داد کش و : 

_ چیسوئ ! 

 بایرا کؾ دست پدرش، تمر چیآنکه سر بلند کند، سوئ یب دارا

دیکوب . 

رفتار دارا در ممابل پدرش،  نیوسط درست نبود، ا نیا یزیچ کی

شناختم تفاوت داشت، سر از کار او  یکه من از او م یتیبا شخص

ها را نداشتم.  زیچ نیاوردم، اما حاال ولت فکر کردن به ا یدر نم

و چشم  دمید یکه حاج منصور به دستم داد را م یچیحاال فمط سوئ

دخترکم انیگر . 

لفل را باز کردم و همه وجودم را به دستانم  دم،یود نیماش سمت

او دنیدر اؼوش کش یبرا ختمیر . 

زد، بؽل کردم  یکه مدام "مامان! مامان!" را هك م انمیگر دخترک

انداختم و سمت بابا چر  نیزم یرا رو چیفشردم، سوئ نهیو در س

در سکوت فرو رفته بود، انگار که  یبیکه طرز عج ییبابا دم،یخ

آمده باشد ایخاموش به دن ،یزندگاز اول  . 
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 :کارن

 

به من که باعث شده  یوا یشد، ا یو ته دل من خال دیداد کش ؼزل

 طشیسواستفاده از شرا یپناه احساس کند که پ یزن ب نیبودم ا

 .هستم

بر  یمحترمانه ا یاضافه  چیه یچه شد که نامش ب دمینفهم اصال

 یکه زبانم نم دیتپ یرحمانه م یآنمدر للبم تند و ب د،یدوزبانم 

ها همه بهانه بود. در  نیا دیتوانست افعال را جمع ببندد... نه! شا

انداخته  هیوالع آن لحظه، احساسم به ؼزل، بر عمل و منطمم سا

ممنوعه  ی وهیزن م نیگفت ا یم مؽزمبود، آن لحظه هر چه 

دیشن یاست، للبم نم . 

 یؼزل به اعتراض باال رفت، تمام وجودم به عرل یصدا یولت

 .سرد نشست

دادم،  یبود که من کنترل احساساتم را از دست م یبار نیاول نیا

مورد احترامم بود تینها یکه ب یآن هم در ممابل کس . 

آن که  ینبرده بود، من ب یاحساسم پ یآن لحظه به عمك فاجعه  تا

خواستم  یوار م وانهینه و دداشته باشم، خودخواها یاز خود اراده ا

 .او نرود ، بماند



باز هم دست آن نا  دمیترس یجنون نگرانش بودم، م یتا پا من

فرشته بلند شود نیا ؾیجسم و روح ظر یجوانمرد رو . 

 یآمد و تا مرز سکته م یهم خونم به جوش م هیلض نیتصور ا از

 .رفتم

 یظاو خداحاف یمن، ولت یپا در هوا یاحساس درمانده  نیا

سموط  نیمن داد و رفت، چنان سخت و سهمگ لیدردناکش را تحو

و به  دیلرز میکه جسمم هم توان از دست داد، پا دیکرد و از هم پاش

 .زانو افتادم

ختمیداد، فرو ر ی" مشهی"تا هم یدر ممابل رفتن او که بو من . 

لدم به  اریحال و روز بودم که در فروشگاه باز شد و سام نیهم در

اشتداخل گذ . 

دیزده و نگران به من نگاه کرد و پرس رتیح  : 

_ شده کارن؟ حالت خوبه؟ یچ   

مشکوک ادامه داد یتنگ شده و لحن یبا چشمان و : 

_ زد، ؼزل نبود؟ رونیموشک از مؽازه ت ب نیکه ع نیا  

ؼم  یبؽض کرده  یصدا ،یخشک خال نطورینام"ؼزل" هم و

وز، نه ؼزل، او را در سرم تکرار کرد:"خانوم مهر افر زیانگ

 "خانوم مهر افروز



نا خودآگاه بلند تکرارش کردم و : 

 !خانوم مهر افروز، نه ؼزل... خانوم مهر افروز_

گره زد نهیباال انداخت و دست بر س ابرو : 

_ منوره،  یمکرمه  یسرکار خانوم محترمه  نیخب بابا، ا یلیخ

 !بانو مهرافروز بودن؟

تکان دادم دییتابه  یبدهم، فمط سر یجواب دینچرخ زبانم . 

فرستاد رونیصدا ب یرا کشدار و پر سر و صدا ب كیعم ینفس . 

_ رو  شونیکه خوراک ییمثل بچه ها ونیبا چشم گر نهیپس واسه هم

؟یوسط ولو شد نیگرفتن، ا  

کردم؟ یم هیگر مگر ! 

نبود اما سوزش اشک را داشت، تا  سی، خ دمیبه چشمانم کش یدست

آه فاصله داشت کیشدن  یجار . 

دا در دست چرخاند چشیکرد و سوئ ینوچ اریامس : 

_  الیل هیتو فکر  نه،یریداداش، طرؾ ش یمجنون خان؛ اشتباه گرفت

خودت باش یبرا ! 

به للبم خورد،  یشتریدلشت اما مثل ن یاش گرچه طعم شوخ جمله

گرید یمرد یزندگ گرید ی مهیروح من بود و ن ی مهیؼزل ن . 



عشك ناهنجار  نیداشتن از اکه دل من شعورش به دست بر یو وا 

جهان باشد،  یتمام معشوله ها یتوانست به جا یاو م د،یرس ینم

کردم تا ورق زمانه برگردد  یم یرا باز ایمن نمش تمام عاشمان دن

من که نه، تمام من شود ی مهیو او ن . 

دیپرس یبه خودم آمدم که م اریسام یصدا با : 

_ اشت؟عجله د نمدریرفت که ا یحاال کجا داشت م  

گشت، ؼزل  یبود اما دهنم داشت دنبال پاسخ م اریبه سام نگاهم

رفت؟ یداشت کجا م  

زد به  یاما اگر به سرش م ند،یخواست پدرش را بب یم او

 یرو به رو م نیخشمگ ی وانهیبزند و با آن مرد د یکارگاهش سر

 شد چه؟

مگر  ست؟یکه "خب چه؟ مگر همسرش ن دمیسر ذهنم داد کش بر

ام با خود  دهینکرده است؟" و باز فکر هراس یزندگ با او یعمر

 "...مرور کرد که :"اگر کتکش بزند

کنده  نیبود تا از زم یفکر کوچک اما ناگوار کاف نی! همنیهم و

خودش  یبرا ییزهایچ کیکه داشت  اریتوجه به سام یشوم و ب

گفت، سمت در بدوم یم . 

از آن که از در خارج بشوم، صدا بلند کرد شیپ  : 

_ دمایساب یکشک نم نجایعاشك! من ا رزایم یها ! 



پا کند کردم و به او گفتم یلحظه ا فمط : 

_ گردم یباشه، برم یحواست به مان . 

به آدم  تیکار چیکرد که: " ه یهمانطور که او داشت عر ؼر م و

سمت گارگاه ؼزل دمیدو رونینرفته!" از فروشگاه ب . 
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باالخره لدرت مؽرم  دمیکه رس یبه فرع یاصل ابانیخ چیپ به

خواستم چکار  یرفتن بازداشت، والعا م شیرا از پ میو پاها دیچرب

 !کنم؟

 یکرد، من چه علط یاو بلند م یکه شوهرش هم دست رو رمیگ

 یرفتم مثل سوپر من خود را وسط معرکه م یتوانستم بکنم؟ م یم

آن چه به عزل زده بود را به گرفتم و هر  یانداختم و دستش را م

 ؟ی! چکاره ا؟یهست یگفت تو ک یزدم؟ بعدش چه؟ نم یخودش م

دارد؟ یبه تو چه ربط  

افتادم یم چارهیشدم و به سر عزل ب یکمک، دردسر م یجا به . 

که برگردم اما  دمیلدم چرخاندم و پا پس کش یفکر لحظه ا نیهم با

بر از او راهم را خ یتوانستم ب ینشد، نم یهر چه کردم دلم راض

 .بکشم و بروم



دمیکش یسرک ابانیخ یخاطر هم از همان ابتدا نیهم به . 

 یدرست بود، ؼزل درست کنار در کارگاهش رو در رو حدسم

کرد یبر افروخته با او بحث م یبود با چهره ا ستادهیهمسرش ا . 

درمان  یهم برا یراه چیبه جانم چنگ انداخت، ه یبد ی دلشوره

وار نداشتم، نه راه دخالت کردن داشتم و نه دل  هوانیحس د نیا

بود ایدن یدرماندگ نیکشنده تر نیبرگشتن و ا . 

شد و بر  یلیجهنم شد که دست مرد س میبرا یولت زیهمه چ اما

 .صورت لرص ماه ؼزل نشست. انگار للبم از جا کنده شد

 گریشرفش را بشکنم، آن لحظه د یاز لدم برداشتم بروم دست ب لدم

نداشت،  دهیو عمل و برهان هر چه خود را زدند و کشتند، فا منطك

بود دهیام جنب یعاشم رتیؼ . 

و همان طور که  دیکه با سرعت از کنارم دو انسالیم یمرد اما

خوره؟"،  یم یکره خر داره چه گ... یدارا نیگفت: "ا یداشت م

 .سمت ؼزل و همسرش رفت. من را از رفتن باز داشت

شدم که دست دارا را گرفت که بار  یمرد ی رهیو مات خ ستادمیا

ؼزل را نزند گرید . 

هم شانه به شانه از من  یگریمرد مسن د هیفاصله چند ثان به

دیو ؼزل را به اؼوش کش دیگذشت، سمت آنها دو . 

بود پدرش باشد نیا حدسم . 



. پدرش ختیر رونیچند لحظه هم شده، آسوده به ب یبرا نفسم

 !کنارش بود

توانستم بروم  یرفتن شکست خوردم، نم یبرا ممیهم در تصم باز

بود و با  ستادهیآنجا ا یؼزل با آن جوش  و خروش عصب یولت

دیکش یم ادیفر انیچشمان گر . 

بزرگ  نیاما، حال ؼزل خوب نبود و ا دمیشن ینم یزیمن چ گرچه

هم از من  یشود، گرچه کار یماندن من حساب م یبهانه برا نیتر

امد یبر نم . 

ؼزل که  دمیباالخره د یبه ان ها تا ولت رهیهمانجا و خ ماندم،

فشارد همراه پدرش دارد به همان  یدخترکش را تنگ در اؼوش م

بودم ستادهیکه من ا دیآ ین ییسو .  

 شیو راه رفتن پ دمیپا چرخ ینبود، بر پاشنه  زیماندن جا گرید

 !گرفتم، رفتم اما... للبم جا ماند
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*** 

 :ؼزل

 



 کیتلخ،  یآزاد کیپادوکس ترسناک!  کیبود،  یبیعج حس

تهوع آور ینیریش ! 

 یرا داشتم تجربه م یزد، چنان حجم استرس یم انیدر م یکی للبم

بود شتریکردم که از حد و حدود تحمل للبم ب . 

مطلك رها  یکیتار انینا اشنا، م یطیرا داشتم که در مح یکس حال

 .شده است

 ینم یزد، من حت یحالم را به هم م ؾیحس معلك و بالتکل نیا

که حاال شک -دانستم واکنشم در مورد دارا و در مواجهه پدرش

نه ایدرست بوده است  -داشتم والعا پدرش باشد ! 

ام  یحس لعنت نیبابا هم به ا ینزار و صورت رنگ باخته  حال

زد یدامن م . 

ما را به  یکه تاکس ینکرده بود، تمام طول زما اریسکوت اخت بابا

گشت و  طیکه در به در به دنبال بل یفرودگاه رساند و تمام دو ساعت

میشد یاتوبوس ران نالیترم یاز فرودگاه راه جهینت یآخر هم ب . 

 طیو مسائل مربوط به بل یعاد یگفت، جز حرؾ ها ینم چیه بابا

بحث کردن  یبرا ی. انگار نه انگار که اتفالمایو اتوبوس و هواپ

امده باشد شیدرموردش، پ . 

به تمام  یشانیپر دمیفهم یحال چهره اش اشفته است، م دمید یم

بود یلاعده مستثن نیوجودش چنگ انداخته اما زبانش از ا . 



 نیدانستم در آن چند ینم چیما بدتر بود، ه یحالش از همه  کاین

ساعت گذشته که از من دور مانده بود، دارا چه برسرش اورده که 

تاب شده بود یب نیچن . 

مانتو ام را در چنگ نگه داشته بود  یکرد و دو دست یم هیگر فمط

دانم، مثال محو شوم ینم ایفرار کنم  دیترس یانگار م ! 

دادم و نوازشش  یخوردم و بؽض فرو م یفمط خون جگر م من

. اما آن اشک دمشیبوس یرفتم، م یکردم، لربان صدله اش م یم

شد یکه نمشد  یالمذهبش تمام نم یها . 

از حرکت اتوبوس گذشته، با همان  یساعت میکه باالخره، ن نیا تا

 .چشمان نمناک در آؼوشم به خواب رفت

به شهر ؼبار آلوده که لحظه به لحظه  ینگاه ش،یو پرتشو ریدلگ

بابا  یشد، انداختم و بعد رو به سو یکمرنگ تر م شهیش یآن سو

 .چرخاندم

و  رهیکرد، خ ینگاه م لشیوبام ینشسته بود و به صحفه  کنارم

 .مات

 یندارد فمط با سماجت م لشیبه موبا یتوجه چیدانستم والعا ه یم

 .خواست به سکوتش ادامه بدهد

را  گرینگه داشته بودم و دست د نهیرا بر س کایدست سر ن کی با

بردم و بر دست بابا گذاشتم شیمردد پ . 



 بابا جون؟_

نگاهش را به من دوختخورده سر بلند کرد و  کهی یحالت با . 

 جون بابا؟_

عرق شدن در افکارش،  یبوده برا یبهانه ا لیکه موبا دانستم

داد تا چه اندازه متشنج  یکه صورت گر گرفته اش نشان م یافکار

 .بوده اند

زدم شیبه رو یتلخ لبخند . 

_ ؟یبگ یخوا ینم یچیه ؟یبابا... خوب  

انداخت نییو سر پا دیکش یآه  . 

_ بابا؟بگم خاتون  یچ  

فکر کردم که او ناراحت است  نیبه ا یدلم را لرزاند، لحظه ا آهش

دلخور؟ ای! دلواپس است د؟ینا ام ای ! 

کلمات نیخفته پشت ا یمعنا انیچمدر فرق وجود داشت م و ! 

اماده کرده بودم  یمامان تا حد یجبهه گرفتن ها یخودم را برا من

 یبه سرم م دیبا یکرد، چه خاک یاما اگر بابا هم مثل او رفتار م

ختم؟یر  



کمرم نشست، آرام و لرزام  ی رهیبر ت یفکر عرق سرد نیا با

 :گفتم

_ کنم بابا جون یدق م ینگ یچیاگه ه ... 

 نیرا نلرزاند اما نشد، بابا اندوهگ میکردم بؽضم صدا یسع یلیخ

 :نگاهم کرد

_ مشکل نگفتم  نیاز ا یزیلربونت برم خاتون بابا، من دو ساعته چ

حاال فکرش رو بکن  ،یکن یدق م یدور از جونت دار یگ یتو ن

میدیکش یما چ ،یهمه سال حرؾ نزد نیتو ا . 

دمیانداختم و شرمنده لب گز نییپا سر . 

نه، من هزاران  ایهستم  خیتوب كیدانستم به خاطر سکوتم ال ینم

 دیام نشانیسکوت دست و پا کرده بودم که بزرگ تر نیا یبرا لیدل

به نظر  یدانستم منطم یام با دارا بود. نم یدگبه از نو ساختن زن

دمیدفاع از خودم نال ینه اما برا ایرسد  یم : 

_ بود  نیهمه ولت خفه شدم و دم نزدم فمط واسه ا نیبه خدا... اگه ا

خواستم خودم  یبسازم ... م میاز نو زندگ شهیکردم م یکه فکر م

 .حلش کنم

دیبه چهرره ام انداخت و پرس یدلخور نگاه : 



_ به شکستت  یدیترس یم ای یرو از نو بساز تیزندگ یخواست یم

؟یاعتراؾ کن  

که درست به وسط هدؾ بخورد، حرفش به عمك مؽزم  یریت مثل

زد شترین . 
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 زیؼم انگ ان،یشاه پر یلصه  انیخواستم لبول کنم که پا ینم من

لخ را دوست نداشتم، لرار ت انیبا پا یباشد، من اصال داستان ها

نور،لرار  یللعه  یباشم و او شاهزاده  انیبود من دختر شاه پر

عمر، با  انیبود داستانمان افنگونه تمام شود که: "و آن ها تا پا

کردند یدگبا هم رن یو خوش یخوب "! 

خواستم نشد ینشد، نه آنچه م و . 

که  یدست ؾیک کیدر اؼوش و  انمیگر یماندم و جگر گوشه  من

ام به جا مانده بود ییایرو یعاشمانه  یتمام لصه  . 

_ نگفتم  یزیکردم شکست نخورم بابا، به شما چ یسع یلیمن خ

به هم بخوره... اما  میخواستم زندگ ینشده بودم، نم دیچون ناام

 ...حاال

فرستاد هیبه ر كیعم ینفس . 



_ با دارا لدایوالعا  ... 

انه اش زبان او را از شرم پدر دیجمله اش را خورد، شا ی ادامه

در مورد برادرزاده اش در  یرتیآن ؼ دیباز داشت و شا دنیچرخ

 .دل داشت

یکه "بگو که دروغ گفت دمید یرا م نیچشمانش التماس ا در !" 

 ؾ،یکابوس کث کیکاش دروع بود، کاش اصال خواب بود،  یا

 ...اما

_ دمشی.... خودم دیعنیرو ... لدایآره بابا، من  ! 

انداخت تا آتش چشمانش را از من  نییسر پا د،یهمرا ف منظورم

پنهان کند، گرچه چندان هم موفك نبود چون مشت گره شده و چها 

آن  یداد، ب یستون لرزان تنش ، حال او را کامال واضح نشان م

دیخش برداشته ؼر ییکه سر بلند کند، با صدا : 

_  یاون شوهر ب رم،یگ یؼمت نباشه خاتون بابا، خودم حمت رو م

هم...  لدای... در مورد دهیرو پس م زیتاوان همه چ زتیهمه چ

رو  یچیه یعصه ه م،یرسم..بخواب تا برس یخودم به حسابش م

 .نخور

و دوست  زیپر از خشمش زدم، آخ پدر عز یبه مهربان یلبخند

ام یداشتن ! 



بر پشت دستش نشاندم و به احترام او پلک بر هم نهادم تا  یا بوسه

دبتواند تنها باش . 

ام، خوب  یرا از زندگ زیچ کینکردم اما  یحرؾ بابا مخالفت با

که حك اگر حك من باشد، فمط دستان خودم  نیگرفته بودم، ا ادی

 ستدیایممابل دارا ب یلادر به دست آوردنش است! اگر لرار بود کس

 .ان شخص خودم بودم و بس
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*** 

 

حالم آنمدر مساعد نبود که  دم،یکش كیعم یو نفسرا بستم  میها چشم

را تحمل کنم یهمه فشار عصب نیبتوانم ا .  

 یدهان باز کنم و خدا شان،یذهن آشفته و پر نیخواست با ا ینم دلم

 .نکرده حرمتش را بشکنم

پنجره فشار  یبه لبه  شیاز پ شتریانداختم، انگشتانم را ب نییپا سر

گرفتم یعصب یربض ن،یچپ بر زم یدادم و با پا . 



کرد، اشک  یزد، گله م یشد که داشت حرؾ م یساعت م کی

درست از همان لحظه که در را باز کرد و من را پشت  خت،یر یم

دیسر بابا د . 

بود،  کایاز همه به فکر ن شتریباز هم ب ایشانس آوردم که آر یلیخ

و  دیدر آؼوش کش انیکه من را با چشم گر اطیاز همان دم در ح

دستش را  د،یرا د کاین ی دهیو هراس دهیرنگ پر یهره بعد چ

 ابانیاش او را به پارک سر خ هیعوض شدن روح یگرفت تا برا

 یبر لب ها یلبخند ،یبزرگ توت فرنگ یبستن کیببرد و با لول 

او نشاند یخشک شده  . 

و چهره  دیمن را د ی هیچه خبر شده است، فمط گر دینپرس یاحتیآر

را  کایبعد برادرانه دندان بر جگر گذاشت تا ن درب و داعانم را! ی

 یخانه دور کند، او هم مثل من خوب م شیپر از تشو طیاز مح

باشد زیتواند فاجعه آم یم هیلض نیدانست که واکنش مامان به ا . 

بود و ! 

و اسمان را به هم دوخت و  نیساعت گذشته مامان زم کی نیا در

ا هم در امدباب یصدا یانمدر ادامه داد که حت گرید : 

_ ؟ینیب یحالش رو مگه نم گه،یعارفه! بسه د  

دیبا همان صورت کبود از خشم رو به بابا توپ مامان : 



_ شد  ینطوریهمه ولت دهن بستم که ا نیبشه؟ ا یبس کنم که چ

گل رو به سرمون گرفت، ده سال  نینگفتم که ا یچیمن ه گه،ید

خوام، حاال  یم شوهر نیکه اال و بال هم سادیپبش اومد تو روم وا

... مگه تهیخر نیگه طالق! هم اون حمالت بود هم ا یاومده م

خوام؟ یخوام طالق م یبچه تو دامنت، طالق م هیکشکه با   

 دیبار یرحمانه خشم م یبلند کردم و به چشمان مامان که ب سر

زن و افکارش را  نیفکر کردم که ا نیشدم، ناباورانه به ا رهیخ

"طالق"  یترس او و واکنشش به کلمه  از یفهمم، من عمر ینم

بود، آن لحظه داشتم به  رانیو ادیرا تحمل کردم که از بن یا یزندگ

کشنده  نیچن میترس برا نیچرا ا مایلکردم که چرا؟! د یفکر م نیا

بود؟ ریو نفسگ !  

ترسم لرار گرفته بودم و همچنان هم با سماجت  یه رو در رو حال

که آب از سرم گذشته است، من  دمیهمف دمیکش یزنده بودم و نفس م

نداشتم میدر ممابل ترسها یستادگیبه جز ا یراه گریحاال د . 

به مامان،  رهیهمانطور خ ستادم،یاز پنجره گرفتم و صاؾ ا هیتک

شد، لدم  یحرفش که هنوز هم در مذمت طالق به هم بافته م انیم

 .گذاشتم

_ ... اما نه خونواده س نیب یطالق بده! زشته، باعث سرافکندگ

باشه یدرست حساب لمیدل یولت ! 

دیؼر دهیاخم در هم کش با : 



_ پسر به  نیکه ا دمیچمدر بهت گفتم نکن؟ چمدر نال شیده سال پ

 هیتو  یپات رو کرد ،یخوره، گفتم تو هنوز بچه ا یدردت نم

 یخوام، بعدشم انگار که حسرت داشت یرو م نیکفش که نه هم

چمدر  یدون یم ،یشه حامله شدبرگذار  یعروس یمهلت نداد یحت

حرؾ  یبر سر ه کتو خونواده حرؾ پشت سرت در اومد؟ من خا

چرا؟ چون حك داشتن... به لرآن حك  یدون یو الل موندم، م دمیشن

با شکم پر  دیداشتن بد فکر کنن، دختر نوجوونم رو بدون لباس سف

و  نیاز ا دنیطالت درشت شن گهیبخت... من د یفرستادم خونه 

رو ندارم ؼزلاون  . 
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دستانم نگه  انیرا م شیرفتم و به خود جرات دادم دست ها جلو

بهره  یکه سال ها از تجربه اش ب یبود. حس یبیدارم، حس ؼر

 .مانده بودم

_  یمشکالت نیا یمامان جون، دورت بگردم... من به خاطر همه 

ردم، شرمنه م اما... اما باور کن او شیپ ایتو و بابا و ار یکه برا

همه سال  نیاز همه تاوان اشتباهم رو پس دادم... ا شتریمن خودم ب

 یرو م گهید یکیزنه  یم یکیبرام؟ واال به خدا  ستین یتنبه کاف

اشتباه کردم  ده برابرش رو  هیکنن، من  یکشه، ته تهش اعدامش م

تحمل کنم نیاز ا شتریتونم ب ینم گهیلصاص شدم... به خدا د . 



صحبتش به لوت  یها هیلحنش نرم شد اما کنا یاما فمط کم ،یکم

بود یخود بال : 

_  یجامعه  یتو ست،ین یؼزل ، طالق کار درست ستیراهش ن نی

که سر لج و لج  یما زن مطلمه کالهش پس معرکه س، همونجور

... من ریطالق نگ یبه خاطر لجباز ،یبا من شوهر کرد یباز

ما در  یو به همه  یهمه سال تحمل کرد نیکه ا فهمم تو یاصال نم

چرا فکر طالق  االن هوی ،یشوهرت دروغ گفت یمورد کار و زندگ

 .به سرت افتاده

دمینال : 

_  یخب مادر من لربونت برم مگه تو مهلت حرؾ زدن به آدم م

 یشده چرا دعواش رو جلوتر راه م یچ یدون ینم یولت ؟ید

یکن یم نیناله نفر یمن از در اومدم فمط دار ،یانداز ... 

دیزد و پرس هیگر نهیبر س دست : 

_ طالق رو  یزیبگو که ارزش آبرور یزیچ هیبگو!  ؟یخب چ

 .داشته باشه

به پنجره تکبه  گریفوت کردم و بار د رونیرا با حرص به ب نفسم

 :دادم تا به داد ستون فمرات خسته و دردناکم برسم

_ . با هم رابطهشده.. لدایدارا عاشك شده مامان، عاشك   



لب تکرار کرد ریز  

_ لدا؟ی... ی  

شد با چشم متوجه  یکه م یصورتش ناگهان کبود شد، کبود سرخ

 .ش شد

و همانطور آرام و با بؽضلب زد دیللبش خر یارام رو دستش  

_ بیامام ؼر ای ! 

 هیاز ثان یکه از دهانش خارج شد، در کسر یزی! تنها چنیهم و

شد نیب، نمش بر زمبه عم یسکندر کینفسش رفت و با  . 
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مادرم یوا امد،یدر ن گریلحظه نفسم رفت و د کی ! 

بابا لبل از من به  دم،یکردم و به سمتش دو شیصدا یبلند ػیج به

بود و سرش را در آؼوش داشت دهیاو رس : 

 !عارفه؟ عارفه جان_

هول زده رو به من کرد و گفت و : 

_  ریلرص ز هیلرصا،  یجعبه  خچالیکنار  تنیاز داخل کاب

بجنب ؼزل ار،یب یزبون ! 



کرد گذشتم و سمت  یبرخاستم و از کنار مامان که ناله م مهیسراس

برداشتم زیاشپزخانه خ . 

لب به دارا و  ریکه ز یرا باز کردم و دست پاچه در حال نتیکاب

ها  دارو یدادم، جعبه  یگره خورده ام با آنها فحش م یو زندگ لدای

رنگارنگ  یبسته لرص ها انیسر و ته کردم و م نتیکاب یرو رو

گشتم یزبان ریو متعدد به دنبال لرص ز . 

دیپرس یلرزان بابا که م یبا صدا همزمان : 

_ ؟ینکرد دایشد ؼزل؟ پ یچ  

دمیدو رونیو باز ب دمیبسته ها لاپ گرید انیرا از م لرص . 

با گداشتم و با مامان به زانو افتادم، لرص را کؾ دست با کنار

را پاک کردم میپشت دست، اشک ها . 

مامان را در دست گرفت یچانه  بابا . 

 .عارفه؟ عارفه لربونت برم دهنت رو باز کن... عارفه جان_

بازش را سمت بابا چرخاند و ناله اش را بلند  مهین یچشم ها مامان

 .تر کرد

_ یدیشد کاوه... د یچ یدیخوام... د یخوام... نم ینم ... 

دیاخم در هم کش اباب : 



_ دهنت رو باز کن  یکن یحاال فکرش رو نکن... االن سکته م

زبونت ریلرص رو بذارم ز . 

خود  زیخ مهیتنگ ن یبا لجاجت دست بابا را پس زد و با نفش مامان

دیکش رونیرا از آؼوش او ب . 

_  یدیکاوه... د میشد چارهیب یدیخوام، لرص بخوره تو سرم، د ینم

...  یوا ی... اختیر مونیخودش رو به زندگ زهر وانیاخرش ک

خدا یوا ... 

را از سر گرفت دنیللبش رفت و نال یباز دستش رو و . 

به زور فکش را گرفت و لرص را داخل دهانش انداخت بابا . 

حال مامان مانده بودم،  یاما هاج و واج، مبهوت به صورت ب من

ه او پدر داشت؟ حاال درست ک یچه ربط وانیبه عمو ک ایلضا نیا

خت؟یر یما م یبه جان زندگ یزهر دیبود اما او چرا با لدای !  

خبر بودم، چه  یها وجود داشت که من از آن ها ب زیچ یلیخ انگار

دارا یخانواده  انیخودم و چه م یدر خانواده  . 

خبر از  یمثل کبک سر در برؾ فرو برده، ب یکه عمر نیا از

را  یبودم. حال کس یانکردم، از دست خودم عصب یهمه جا زندگ

است دهیاش را خواب یداشتم که تمام زندگ ! 

مامان را در دست گرفته بود و او را  یبابا را که شانه ها چشمانم

خاطرات  انیبرد، دنبال کرد. ذهنم اما م یسمت اتاق خواب م



بابا  انیخصومت م ایکدورت  کیو روشن گذشته تم، دنبال  کیتار

ماند. بابا آدم رنجاندن و آزار  جهینت یبگشت، اما  یم وانیو عمو ک

شد که از پدر من بدش  ینم دایپ ایدن نیدر ا یرساندن نبود، کس

دیایب . 

نشسته بودم که  ییرایوسط پذ نیو گنگ زانو بر زم جیگ همانطور

به خانه برگشتند کایو ن ایو ار دیچرخ یدر لفل در ورود دیکل . 

 نیرا در بدتر کایتوانست ن یبلد بود که م ییچه جادو ایدانم آر ینم

 نیبود، هم یکاف نیصورت بخنداند اما هم یبه پهنا یروح طیشرا

بود یکاف دم،ید یکوچک دخترکم م یکه خنده را بر لب ها . 

بر لب داشت، بر  کاین یکه همپا یمن، خنده ا دنیاما با د ایآر

دیدهانش خشک . 

لب زد کایاز پشت سر ن آرام : 

_ شده؟ یچ ! 

سر درگم در جوابش تکان دادم یسرفمط  وسانهیما . 

گفت کایکرد و بعد رو به ن ینوچ : 

_ اضافه رو بذارم تو  یایمامانت تا برم بستن شیبرو چند لحظه پ

میکن یباز نیشیاست یپل میبعد برگردم بر زر،یفر . 

دیمن دو یداد و به سو ایار لیو ابدار تحو دهیکش یچشم کاین . 



 یبازوانم فشردم. بوسه ا انیمآؼوش باز کردم و او را  اریاخت یب

روزگار  یاش نشاندم. او تنها دلخوش یشمینرم و ابر یبر موها

که من را  یلیتنها دل ،یاتصالم به زندگ یبود، تنها نمطه  شانیپر

داشت یسر پا نگه م . 

_ ؟ییخوش گذشت با دا  

نشست و صورت به صورتم لرار  میپا یو رو دیاؼوشم چرخ در

 .گرفت

_ م؟یبمون ششونیپ ادیشه ز ی. مخوب بود.. یلیخ  

به هم لفل شده ام  یکه از جگرم برخاست را پشت دندان ها یآه

دانست که ممکن است تا اخر عمر همان جا  ینگه داشتم، او چه م

میماندگار شو ! 

از من بشنود، فرض را با مخالفت من گذاشت و  یآن که جواب یب

دینال : 

_ تابستونه، مدرسه  گهید تو رو خدا... تو رو خدا مامان، االن که

میبمون ادیز گه،ید میبمون له،یها هم که تعط ... 

بر لب نشاندم یو لبخند دمیکش شیبه مو ها یدست . 

_ م؟یبمون نجایا شهیهم یخوا یلربونت برم من، م  



و دوق زد، بعد رفته رفته از تعجب  یاز شاد یچشمانش برل اول

گرفت یگرد شد و بعد رنگ نگران . 

_ زمستون؟ ی! حتشه؟یهم ی شهیهم یعنی شهیهم  

انگار رخت شور خانه بود، رخت تمام عالم را داشتند در دل  دلم

شستند یمن م . 

" نداشت  یکه ظاهر وحشتناک نیبود، با ا یترسناک ی" کلمه شهیهم

کرد یم یاما تداوم با سماجتش ته دل آدم را خال . 

بدهم لشیکنم و تحو كیرا با لبخندم رل متیکردم حم یاجبار سع به  

_ و  یباش ییدا شیزمستون، همش پ یحت شه،یآره خوشگلم... هم

نیکن یباز یکل . 

داشت گفته ام  را  مایچرخاند، انگار که عم یو خاموش چشم ساکت

کرد یدر ذهن پردازش م . 

خاراند، از جا برخاست  یهمانطور که چانه اش را متفکرانه م بعد

ستادیو ممابلم ا : 

_ تالما ؟یپس مدرسه م و دوستام چ  
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؟یچ یخانوم پرپر و  

" عالله  یمحبوبش بود، از همان کودک ی" اسباب بازیخانوم پر پر

به سر داشت یبه آن ؼاز روسر یبیعج ی .  

زمزمه کردم آرام : 

_ میکن یم شیکار هی ... 

خواهد بکند،  یچه کارش م مایدانست دل یذهن درمانده ام نم اما

راه نبود،  یکودکانه اش، پر ب یها یبا تمام دلتنگ کاین یحرؾ ها

صفر بزرگ و  کی م،یکرد یشروع م یاز صفر والع دیما با نجایا

یتو خال ! 

به سمت چشمان او  ینگاهم از گل لال کا،ی"مامان" گفتن ن یصدا با

شد دهیکش . 

 جون مامان؟_

 ایدانستم از بؽض است  ینم دیلرز یچشمانش م مردمک

 .اضطراب

_  یمثل مامان بابا ن؟یریاز هم طالق بگ نیخوا یگم تو و بابا م یم

ما؟ یمدرسه  یباران تو  
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را ته حلمم احساس کردم، انگار که جام شوکران  یزیتند و ت یتلخ

باشم دهینفس نوش کیدا  . 

که  یمؽموم و ؼصه دار شهیشناختم، دخترک هم یرا م باران

 یبود اما بود و نبودش در کالسشان آنچنان حس نم کاین یهمکالس

کرد  یشد، به لول معلمشان دخترک انگار هر روز چشم که باز م

گرفت یسکوت م یروزه  . 

شود که از هم جدا شده اند و  یدانستم پدر و مادرش دو سال م یم

کرد یم ینه چندان مهربانش زندگ یاو با پدرش و نامادر . 

در کنار  دیشد؟ عمرش با یمن هم مثل او م یکایعالبت ن یعنی

آن که  یگذشت؟ ب یشرؾ من م یب یدارا و همراه آن دختر عمو

شود ختهیبه حلمش ر یاز محبت مادر یجرعه ا ! 

را به  کای! مگر لرار است نیزدم که "ها بیمؽز درمانده ام نه به

؟یدارا بده !" 

ه ام گذ شتم امکان نداشت از جگرگوش یاگر از جانم هم م نه،

 یکردم اگر م یسفره م یخال یبگذرم، شکم دارا را با دست ها

ردیخواست دخترکم را از من بگ . 

و در پاسخ به او گفتم دمیبه صورت کوچکش کش یدست . 

_ یش یولت مثل باران نم چینه دختر گلم تو ه . 



تکان داد، در چشمانش اما رنگ  یزد و سر یکمرنگ لبخند

دمید یم یدلخراش ناباور . 

را به هم  شیاز اشپزخانه برگشت و دست ها ایمان لحظه آره در

دیکوب : 

_ یباز میبدو بر کایخب ن ! 

و  دیدو ایزده برخاست، سمت آر جانینگاه از من گرفت، ه کاین

گذاشت یاؼوش من را خال . 

رفت رو به  یسمت اتالش م کایهمانطور که دست در دست ن ایآر

 :سمت من چرخاند و گفت

_ گردم یروشن کنم، بر م کاین یرو برا یپل . 

تکان دادم دییبه تا یبر هم گذاشتم و سر پلک . 

به  یخانه تنها ماندم، نگاه نیسنگ یرفت و من باز هم با فصا او

نبود که که  یهمان خانه ا نیدور و اطراؾ خودم چرخاندم، مگر ا

 نیهم انیمن م یو نوجوان یدر آن بززگ شده بودم؟ مگر کودک

 نمدرینشده بود؟ پس چرا حاال ا ینگ، سپرر یاستخوان یها وارید

زده  خیو  بیؼر میبرا طیمح میکردم؟ چرا ا یم یاحساس خفگ

کنم؟ ادیتوانستم از آن به عنوان "خانه ام"  ینم گریبود؟ چرا د  



موضوع صحبتمان حول طالق  ه،یکه با اس یروز کیداشتم  ادی به

کنم،  گفت که آن لحظه نتوانستم درکش یاو جمله ا د،یچرخ یم

 :گفت

" اگه  ،یر یو از خونه پدر و مادرت م یکن یازدواج م یولت

 یخونه  گهید یمدت بعد دوباره برگرد هی یلیبه هر دل یمجبور ش

 بهیؼر ست،یمال تو ن گهیاوناست، د یپدر و مادرت فمط خونه 

یش ی... مهمون میشیم !" 

 یرا م هیحاال من با بند بند وجودم معنا و مفهوم حرؾ اس و

از سرم دست بردار نبود یحس مهمان بودن لعنت نیا دم،یمفه . 

درست ممابلم بر زانو نشست،  ایار دمیافکار بودم که د نیهم در

دمیو معشوش بود که آمدنش را ند ریآنمدر فکرم درگ . 

دردناکم را لمس کرد یاورد و گونه  شیپ  دست : 

_ زنه؟ یکه کتکت هم م یچرا لبال بهم نگفت  

ان باز کنم ادامه داداز ان که ده شیپ : 

_ شه یبارش بوده که باورم نم نینگو اول . 

انداختم، او انگار خودش من را از بر بود نییسر پا فمط . 

دیو ارام پرس دیخود را جلو تر کش یکم : 

_ ؟یازش جدا ش یخوا یم  



من  یشود. طالق برا دهیسوال انگار لرار بود مدام از من پرس نیا

 یکی، مثل حس رها شدن در تارؼول بزرگ و وحشتناک بود کی

ترس را صد  نیشد و ا یمدام در سرم تکرار م زیچ کیمطلك.  

کرد :" بعد از طالق چه؟ یبرابر م " 

دادم در جواب به او ساکت بمانم و سوال خودم را از او  حیترج

 :بپرسم

_ با ما داره؟ یچه خصومت وانیعمو ک ی... تو خبر ندارایآر  

خودش را  عیسر یلیبودم جا خورد اما خ که جوابش را نداده نیا از

 :جمع و جور کرد و گفت

_ با ما نداره!  یاون بنده خدا که کار ؟یخصومت؟ چه خصومت

داره؟ یچه ربط هیلض نیاصال اون به ا  

دانست ینم هیلض نیاز ا یزیهم مثل من چ ایپس ار دم،یکش یآه . 

 

___ 
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*** 



وسط  کایمن و ن یبابا برا م،یصبح کرد یسخت شب را به آن

 یکایرخت خواب انداخت، اما نه من خوابم برد و نه ن ییرایپذ

و  دیتوانست راحت بخوابد، تمام شب را پهلو به پهلو جرخ چارهیب

خوابش  یدانستم به خاطر عوض شدن جا یدست و ما انداخت، نم

 ینیسنگبر دوشش  دتم نیکه ا ییاسترس و اضطراب ها ایبود 

 یکردم، زندگ یکرد. هر چه بود من به خاطرش احساس گناه م یم

ها و ترس  یکار من با ندانم کار یجا نیو سرنوشت او را تا به ا

خودم رلم زده بودم یها و حمالت ها . 

 شیکه پ ییو چاه و چاله ها ندهیاحساس گناه به کنار، ترس از ا نیا

 یبه نحو کیده بود، هر ام شیکه پ یمسائل یرو داشتم و البته گنگ

را به تن خسته  دنیخواب یداشت و اجازه  یچشمانم را باز نگه م

داد یام نم . 

 یارامش من و دخترکم نبود که سلب شده بود، از ولت نیفمط ا اما

آن از  م،یزد یشانیهمه را رنگ پر یکال زندگ میلدم در خانه گداشت

هم از مامان  زد، آن یطعنه م واریبابا که رنگ صورتش به گچ د

. دیچیپ یاش در سکوت خانه م هیهك هك گر یکه تمام شب صدا

برزگ به راه  یالمشنگه ا دیرا فهم لدای یماجرا یهم که ولت ایآر

را  لداینوجوانش برود دارا و  رتیانداخت و برخاست با همان ؼ

بکشد، او را به زور ساعت ها التماس و لربان صدله ارام کردم و 

ها که روحم را  شیتشو نیا یستادم. اما همه به رخت خواب فر



 یؼده  کیوجودم مثل  انیم ییتکان داده بود، در آن شب کذا

عود کرده بود ،یدردناک سرطان . 

 یجان کندن تا صبح سحرگاه را تحمل کردم، اما مامان که برا به

زد، طالت من هم طاق  رونینماز صبح از اتاق خوابشان ب یوضو

 .شد

بود، کالفه و  دهیچیپ میدست و پا انیماجت مرا که با س لحاؾ

که  کایاهسته از کنار ن یکنار زدم وبرخاستم، با گام ها یعصب

مامان که تازه لامت بسته  یتازه خوابش ارام شده بود گذشتم و سو

شدم رهیبود رفتم، کنار سجاده اش نشستم و به او خ . 

جمع نگاهم کرد و بعد دوباره حواسش را به نمازش  یا لححظه

 .کرد

نگرفته بودم  میهنوز تصم م،یخواهم به او بگو یدانستم چه م ینم 

حال اشفته ام  نیدانستم اگر با او حرؾ نزنم ا یچه بپرسم، اما م

 .درمان نخواهد شد

بردم و ارام دستش را در  شیسالم نمازش را که داد دست پ مامان

 .دست گرفتم

 مامان؟_

وخت و بعد مردمک را به صورتم د رشیو دلگ نیؼمگ نگاه

دیپوستم چرخ یها یچشمانش بر کبود . 



_ برات... درد داره؟ یاله رمیبم  

به  شهیبرد، او هم یگونه الفاظ به کار نم نیمعموال از ا مامان

دانستم تا چه اندازه آشفته  یمحترمانه شکل ممکن، مؽرور بود. م

کند یگدنه صحبت م نیاست که ا شانیحال و پر . 

هم  یادیدردناک بود، ز دم،یلبم کش یگوشه  به یدست اریاخت یب

که بود بدتر کنم یحال او را از آن امدیبود اما دلم ن . 

_ خوبم... فمط همون روز اول درد داشت ست،ین یزیچ . 

بر لبش نشست، چادرش را از سر برداشت و دستم را در  یتلخند

 .دست گرفت

_ رنگ  هفتاد یایدن نیا یدر حك تو ظلم کردم ؼزل...تو یلیمن خ

دروغ  یستیبلد ن یساده دل بزرگت کردم، تو حت یلیتو رو خ

یبگ ... 

پرداز و زودباور  ایو رو الیکه من خوش خ نیاو بود؟! ا ریتمص

او بود؟ ریبزرگ شده بودم، تمص  

سر داستان  ریدانستم، تمام مشکالت من ز یاو را ممصر نم من

ذهنم  که در ییمایخوش س یبود! و آن شاهزاده  انیشاه پر یها

 نیدرد من ا یو من را خوشبخت کند، همه  دیایپرورانده بودم تا ب

من را خوشبخت کند دیبا یگریکردم نفر د یبود که فکر م . 



با دارا دروغ  یبود، من به لطؾ زندگ الیخوش خ یادیز مامان

گرفته بودم، فمط آن لحظه عمل و  روحم در  ادیگفتن را خوب  

پردازش کند یرا درست و حساب نبود تا بتواند دروؼش یطیشرا . 

که تمام شب مؽز مفلوکم  یبه صحبتش بدهم، سوال یآن که جواب یب

دمیخود کرده بود، پرس ریرا درگ : 

_ داره؟ چرا  لدایدارا و  یبه رابطه  یچه ربط وانیمامان... عمو ک

خت؟یزهر خودش رو ر وانیباالخره ک یبه با با گفت  

انداخت نییو سر پا دیکش یآه . 

اما،  دمیفهم یرا از حالت صورتش م نیخواست پاسخ بدهد ا ینم

ماندن را نداشتم یتوان در گنگ گریمن د . 

_ کنم بگو، به خدا تموم شب رو جون  یمامان ازت خواهش م

خوره یخوره داره مؽزم رو م نیسوال ع نیکندم، ا . 

به چشمانم دوخت، نگاهش آشوب بود چشم . 

_ کار  نیدونم ا یدونم ، نم یاز من نداره... نم یدل خوش وانیک

نه ایسر اون بوده  ریز لدای . 

 نیاز مامان دل چرک دیچرا با وانیشدم، عمو ک جیگ شیاز پ شتریب

 باشد؟

دمیپرس رانیح : 



_ ازت  یکه دل خوش یکرد کاریچ وانیآخه چرا؟ مگه با عمو ک

 نداره؟

 یبرا دیو چشم به سجاده اش دوخت، شا دیبه صورتش کش یدست

دمید یپر ؼرورش م شهیبود که ندامت را در چشمان همبار  نیاول  

_ 
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جنباند حیلب به توض آرام : 

_  یخواست. بعد ازدواج من و کاوه، تو یعاطفه رو م وان،یک

خاطر خواه عاطفه شده بود مون،یهمون مجلس عروس ... 

عاطفه بوده؟ عاشك خاله  وانینبود، عمو ک اتمیاصال جزو حدس نیا

ازدواج کرده بودند؟ یگریپس چرا هر کدام با فرد د  

که حاال در برخورد با هم چگونه  اورمیکردم به خاطر ب یسع

 یبیعج زیو رو کردم چ ریکنند اما هر چه خاطراتم را ز یرفتار م

امدیبه ذهنم ن . 

دمیپرس متعجب : 

_ به شما داره؟ یچه ربط نیشد؟ ا یخب بعدش چ  



تکان داد یسر . 

_ دختر یتو چمدر هول گه،یگم د یدارم م . 

 یبا دارا از من چه موجود یچند سال زندگ نیدانست ا ینم مامان

 یسال ها شکنجه  یعارضه  نیکمتر یکم طالت نیا دیساخته،شا

 .روح و جسمم بود

_ ... بگودیببخش ... 

تازه کرد و ادامه داد ینفس : 

_ نبود  ادیز ونمیکردم... درسته اختالؾ سن یعاطفه مادر یمن برا

 یها رو م نیاما من مثل بچه م دوستش داشتم... براش بهتر

 یخواد عاطفه هم ب یعاطفه رو م وانیک دمیفهم یخواستم... ولت

 هی یحت وانیشدم... اخه اون مولع ها ک یعصبان یلیخ ست،ین لیم

 یخودم خواستم جلو الیپا افتاده هم نداشت... به خ شیشؽل پ

همون مولع ها هم شوهر خاله ت تازه  .رمیبدبخت شدنش رو بگ

عاطفه. اما عاطفه به خاطر عالله ش به  یاومده بود خواستگار

کردم کارم درسته،  یخواست ردش کنه... من فکر م یم وانیک

 وان،فنایبا ک یزندگ یعاطفه تو یو خوشبخت ریکردم خ یفکر م

وصلت رو  نیا یزدم تا جلو شیو به آب و آت مشه... خود یم

 وانیدلش به ک امرزمیکه بابام خداب نیاما نشد. مخصوصا ا رمیبگ

 .رضا بود



به جانم افتاد.  یموذ یمامان،ترس یخفته در حرؾ ها اهیحس س از

وصال چکار کرده بود؟ نیبر هم زدن ا یاو برا  

و بعد آرام در  حشیشروع کرد به چرخاندن تسب یعصب یحالت با

 .ادامه گفت

_ چند تا مدرک  هیشه  یست نمدر ایسادگ نیبه ا دمیآخرش د

با چند تا  وانیجمع و جور کردم و نشون بابام دادم که ک یساختگ

 یدر رابطه س، االن اگه اون عکسا و نامه ها رو کس گهیدختر د

 یگرفت بس که بچگانه بود اما بابام با همه  یخنده ش م دید یم

 یسر منم لسم م یبود،رو ساده یلیکه داشت خ یدبدبه و کبکبه ا

کارم باشه... از فرداش  یمن دروغ تو دیرس یخورد،به فکرش نم

داد،بعدش به زور  یورق برگشت. بابام اولش با حرؾ و داد و ب

 نیشوهر خاله ت . البته به هم نیرو داد به هم یعاط یکتک کار

دست بابا  گهیهزار بار اومد و رفت آخرش د وانینبود، ک ایسادگ

ست برداشت... بعدشم خونواده ش اونم بلند شد تا باالخره د یرو

 دیطول کش یلیگرفتن،خ وانیک یرو برا دایلج کردن و به اجبار ش

من و کاوه هم چند بار تا مرز  یزندگ یتا اوضاع آروم شد حت

از  وانیک دمی...نفهمیرفت اما خب باالخره تموم شد ول شیپ دنیپاش

 هیبهم گفت  شیلبل از عروس روزکار من بوده اما  دیکجا فهم

 دای... گرچه شدهیکش یکه بفهمم چه زجر ارهیسرم م ییبال یروز

 سنای دهیسال نکش هی د،بهیکوب وانیک یزندگ یرو محکم تو خشیم

رو سمت خودش  وانیرو و تموم حواس ک لدایمدتم  هیبعد  دییرو زا



تو  یزندگ یدهنش رو رو یمی... اما حاال انگار اون زخم لددیکش

 .باز کرده

شناختم، اصال  یم، انگار من اصال مامان را نممات نگاهش کرد

شناختم یآدم ها را نم نیکدام از ا چیه ! 

 نیکه خودش عاشمانه با بابا ازدواج کرده بود چطور چن مامان

 یبه راه انداخته بود؟ خاله عاط میخاله و عمو یعاشم یبرا یجنجال

 یچه؟ چطور م وانیکار مامان کنار آمد؟ عمو ک نیچطور با ا

ستند چشم بر گذشته ببندند و با هم رفت و آمد بکنند؟توان  
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و دارا نمش نداشت، لطعا آه  لدای یدر رابطه  وانیخود عمو ک اگر

ما شده بود ریگ بانیاو بود که گر . 

شوخت گذاشتم  یم یعصب یدست بر معده ام که با حالت اریاخت یب

 .و فشار داد

امان از حالت نگاه من چه خواند که گفتدانم م ینم : 

_ کردم  یدونم کارم تا چه حد اشتباه بوده، اما اون مولع فکر م یم

اونمدر برام مهم بود که  شیکنم،خوشبخت یدارم به عاطفه لطؾ م

دست و پا به  رینداشت به خاطرش چند نفر رو ز تیبرام اهم

شده بود. به  رید یلیخ گهیکردم که د یاشتباه م دمیفهم یکنم... ولت



ازدواج تو کوتاه شد. اولش  یبرا نمخاطر همون اشباه هم زبو

بهم  یاما کت ینداشتم اجازه بدم ازدواج کن میمخالفت کردم و تصم

دروغ  ؟یبساز گهید وانیعاطفه و ک هی یخوا یطعمه زد که م

بازم اشتباه کنم... گرچه صد در صد  دمی... ترسدمیچرا ؼزل؛ ترس

تکرار بشه... زبون  خیا زبون بستم تا مبادا تارمخالؾ بودم ام

... اما هیباباتم رو سرم دراز بود به خاطر همون لض یخونواده 

گل به سر  ینطوریذاشتم ا یشکستم نم یکاش للم پات رو م یا

یریخودت بگ . 

شناختم. همان که محبتش هم در  یکه م یهمان زن مایشد دل حاال

کرد یچهارچوب انضباط نثارت م . 

گذاشت  یشکست و نم یرا م میگفت، کاش للم پا یراست م یلو

 .سمت دارا بروم

شدم،اگر او  مانیاز ذهنم گذشت اما بالفاصله پش یفکر لحظه ا نیا

شد و همان  یاسطوره م میگذاشت به دارا برسم، دارا برا ینم

ماندم یم یساده لوح بال یدخترک پخمه  . 

متاسفانه تا سرشان به  پرداز الیگفت "دخترکان خ یم شهیهم هیآس

 "!سنگ نخورد، آدم نخواهند شد
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*** 

 یاز خواب اشفته  یزیبلند و پر از افت و خ یسر و صدا با

دمیام، پر یپدر یروز در خانه  نیسوم . 

خبر از هرجا  یگذشته بود و من ب ،یشانیروز پر از زجر و پر سه

ممعلك در هوا مانده بود .  

رفتم و شب  یو نا مطمئن، روزها در سالن خانه رژه م ؾیبالتکل

کندم یها در رخت خواب جان م . 

 شهیمهربان و پدر هم یایآر یحت دیفهم یکس حالم را نم چیه

 یهم نم گرید چکسیه ایچکار کنم و گو دیدانستم با یدلسوزم، نم

 یخوانواده ام عزا گرفته و درمانده م یاعضا یدانست چون همه 

 واریبه من و در و د یو ناراحت ینشستند و صبح تا  شب با دلسوز

کردند ینگاه م . 

سکون  نیافتاد تا بعد از سه روز از ا یان روز باالخره اتفال اما

افتمیب یمالل اور تر شیمالل اور خارج شوم و با سر داخل تشو . 

باز شد ، تن  اط،یاز ح یبلند یخوابالودم که با سر و صدا چشم

دمیام را از رخت خواب جدا کردم و هراسان سمت در دو خسته . 

بود یعمه کت یصدا دم،یکه شن یواضح یصدا نیاول : 

_ زهیر یخاندان به هم م هی یطالق مگه کشکه... زندگ یچ یعنی ! 



کرد  آرام تر از او حرؾ بزند یم یبابا که سع یبعد صدا و . 

_ و اون  نیتونه که به خاطر ا یگم؟! نم یم یچ یفهمینم ونیکتا

اون مردک کثافت بمونه یدست و پا ریز . 

بابا، در باز شد و عمه با سر و صورت  یجمله  انیهمزمان با پا و

لدم به داخل گذاشت خته،یبه هم ر . 

توجه به بابا  یمن ثابت ماند و بعد ب ینگاهش رو یلحظه ا یبرا

سمت من امد ردیبرد شانه اش را بگ یکه دست م . 

_  یپاشا یزندگ یخوا یدختر، م اینکرد یردؼزل فکر طالق ک یآ

 یاز اول چشمات رو باز کن یخواست یم ؟یزیمن رو به هم  بر

افتاده المشنگه راه  ادتیبعد ده سال  هوینه،  ایدارا خوبه  ینیبب

تابان و پاشا؟ تابان  یبه زندگ یوفتیب یبش شیات یخوا یم ؟یبنداز

ونش گردن توئه... خ وفتهیبچه ش ب رآنحامله س، ماه اولشه، به ل

تیسر زندگ نیبچه ت خجالت بکش برو بش یاز رو . 

دیؼر بابا : 

_  یزندگ ه؟یحرفا چ نیا ون؟یکتا یگ یخودت م یبرا یدار یچ

پاشه...  یاز هم نم گرانیباشه با طالق د یپاشا و تابان اگه زندگ

هوار و دادت رو  یبر دیبا یریرو بگ یکس ی مهیاگه لرار باشه 

ؼزل و دارا یه گند زده به زندگک یبکن لدایسر  . 



کبود شده بود، چشمانش از  یصورتش از خشم و ناراحت عمه

دیبار یخون م ،یسرخ . 

_  ،یرو حفظ کنه داداش، تو چه ساده ا شیبلد باشه زندگ دیزن با

شه، مگه تابان  یبلد باشه شوهرش موم دستاش م یذره لوند هیزن 

نه که پاشا عبد زر چرخو یپاشا رو رو انگشت م یجور هی ست؟ین

 یلاب شوهره رو م گهیدختر زرنگ د هینبود  لدایشده...  دشیخر

زن زن نباشه ی... ولتدیدزد ... 

از کجا  یخونسرد نیدانستم ا یصبر کردم، خونسرد و ارام، نم من

 یتفاوت یدرجه از ب نیبا دارا من را به ا یزندگ دیامده است؟ شا

نیودم، همهم فمط بزرگ شده ب دیرسانده بود، شا ! 

ام باز کردم و  نهیگره دست از س د،یجمله اش که رس انیبه پا اما

به حرؾ امدم یباالخره با پوزخند : 

_ ؟یرو بگ شیکه بال یگلو تازه کن ارمیاب ب وانیل هیعمه جون،   

به چشمانم نشست و بعد دست مشت کرد و به  زشیتند و ت نگاه

دیاش کوب نهیس : 

_ بود  یچه عالبت نیرو بکش... اخدا من  یخدا من رو بکش، ا

بود به سرمون رفت؟ عارفه؟  یچه خاک نیگردن ما رو گرفت؟ ا

داداشم،  یبه زندگ یخودت گند زد ده؟یند ریخ یییعارفه کجا

بعد  ؟ییزنه... عارفه کجا یم شیپسرم رو ات یدخترتم داره زندگ



 یجونمون... آ یفتنه  هکه بش یدییدختر زا ییهمه سال نازا نیا

هعارف ! 

صدا بلند کرد بابا : 

_  ستیو خدا رو شکر که ن ستیخود داد نکش عارفه خونه ن یب

کرده جز  کاریچ چارهیب یعارفه  نه،یتو رو بب یادا و اطوارا نیا

انداختن؟ نییعمر احترام نگه داشتن و سر پا هی  

دیبرداشت و به او توپ یسمت بابا گام صانهیحر عمه : 

_ کار کنه؟ یچ یخواست یم گهیکرده؟ د کاریکرده؟ چ کاریچ  

دیبه هشدار، داد کش بابا : 

_ دهنت رو ببند تا نبستمش ون،یاحترام خودت رو نگه دار کتا . 

دیخند شیبه ن عمه : 
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_ خامه داداش زنگ  التیخ ن؟یکن چارمونیب یدهن ببندم تا خونوادگ

رو مشخص کنن...  وضع نیا ؾیتکل انیزدم آلا بابا و خان عمو ب

نیزیعروس و پسرم رو به هم بر یمگه من مرده باشم بذارم زندگ . 



-پدربزرگم دینشست، فمط حرؾ ها و عما یکمرم عرق سرد بر

وسط کم داشتم نیو برادر ترسناکش را ا -آلابابا . 

باره از کوره در رفتم کی . 

_  یبه خودم مربوطه... زندگ رمینگ ای رمیمن اگه بخوام طالق بگ

خوان با هم بمونن بمونن  یبه من نداره،م یربط چیشا و تابانم هپا

وسط دخالت کنه،  نیبخواد ا میخوان بمونن نمونن، هر کس ینم

بره یسوال م ریاحترام خودش رو ز . 

دست و پا  یبه دهانم ماند، ؼزل ب رهیهاج و واج خ یلحظه ا عمه

ه خود که ب یمار زخم نیداشت با ا ادیکه او از من به  یو خجول

تا اسمان تفاوت داشت نیزم د،یچیپ یم . 

به هوا برد که ادیزود خودش را جمع کرد و فر یلیخ اما : 

_ داداشم و عارفه خانم گل کاشتن...  تت،یترب یهزار ماشاهلل برا

 یزنا یکه شوهر بدبختت پ یبود دیو چشم سف دهیدر ینجوریهم

گهیرفته د گهید . 

ام درد  یتمام زندگ یه که به انداز ینفس دم،یکش كیعم ینفس

 .داشت

و  ریکردم که معده ام را ز یحس م یزیحلمم طعم تلخ تند و ت ته

کرد یم ینیسر دلم سنگ ن،یچرک یؼده  کیکرد،  یرو م . 



در رفتم و خطاب به عمه گفتم سمت : 

_ بودم و هستم به  یخانوم، هر چ ونیمن آب از سرم گذشته کتا

بزنم که حرمتت  یم حرفخوام دهن باز کن یخودم ربط داره، نم

رونیبشکنه... به احترام خودت برو ب شتریب ! 

زده نگاه سمت بابا چرخاند و  رتیبا چشمان گرد و صورت ح عمه

زد شیبه اعتراض صدا . 

 !کاوه؟_

آن که با او چشم در چشم شود دست سمت در دراز کرد و  یب بابا

دیؼر : 

_ کنه،  نیحك نداره به زن و بچه م توه یمن کس یتو خونه 

ونیکتا رونی! برو برونیب . 

داد. بر پاشنه  رونیب یو نفس پر حرص دیکوب نیپا بر زم عمه

دیو در را پشت سرش بر هم کوب دیچرخ . 

را  نمیرفت و من مماومتم شکست، به زانو نشستم و بؽض سنگ او

 .رها کردم

شد اما در دل خوشحال بودم،  یجار میکه اشک ها نیلحظه با ا آن

کردم با رفتن عمه در تمام دخالت ها اظهار  یم الیمن احمك خ



تازه اول  نیبسته خواهد شد اما، ا میبه رو شیپر از تشو ینظر ها

 .ماجرا بود
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 عیدور سر یرو د،یرا فهم انیخاله عاطفه جر یاما، ولت زیچ همه

فاصله خود را مادرش خبردار شد و بال كیافتاد، فرگل از طر یتر

ما رساند یبه خانه  . 

را بدون کم کاست  زیپنهان کردن نداشتم، همه چ یبرا یزیچ گرید

ستیکردم و او ... گر ؾیکردم، تعر ؾیتعر شیبرا ! 

امانش را پاک کرد،  یب یلرزانش را ارام باال آورد اشک ها دست

دیکنان نال نیف نیف : 

_  ی؟ من و دمحم مم بهیؼزل؟ من مگه ؼر یچرا زودتر به ما نگفت

میکمکت کن میتون . 

کننده و  دواریام یحرف ر،یبار بود که در چند روز اخ نیاول نیا

مامان و ناله و  یها هیچند روزه به جز گر نیا دم،یشن یمثبت م

 یگرید زیچ ل،یافراد فام گریها بابا، و دورادور دخالت د نینفر

بهشت  یه مثل وعد میحرؾ فرگل برا نینشده بود و حاال ا بمینص

دیرس یبه نظر م . 



" توانست به  یروزها م نیبود که ا یکلمه ا نیکمک" لشنگ تر

 .گوشم برسد

بود  لیاو و شوهرش نبودم، همسرش وک ادیچند روزه اصال به  نیا

بگذارد میها یفیبر بالتکل یتوانست مرهم یو م . 

_ باشه؟ لمیتونه وک یالا دمحم م رم،یخوام طالق بگ یم  

کتفم گذاشت انیم یدست فرگل : 

_ به  نجایا یهمون روز اول که اومد دیدلم چرا نتونه، با زیآره عز

کؾ دستش مگه شهر هرته؟ میذار یحمش رو م ،یداد یمن خبر م   

دیدر دلم درخش دیاز ام ینور . 

_ تونم با آلا دمحم حرؾ بزنم؟ یم یک  

پاسخ داد یاش انداخت و با لبخند یبه ساعت مچ ینگاه : 

_ االن دفتره، با  ع،ی... پاشو حاضر شو سررهینشم داالن، اال نیهم

دفترش میریهم م . 

 میرفتن و ماندن دو دل شدم، هنوز با ترس ها انیچند لحظه م یبرا

 یاجازه ندادم که به جا یلعنت یبودم. اما به آن دلهره  مهیدست به 

بزند یمن حرف . 

جا بر خاستم و رو به فرگل گفتم از : 



_ شم یاالن حاضر م . 

کارتون بودند یمشؽول تماشا کایکه با ن دم،یدو ایاتاق آر سمت و . 

زدم که  ایار یزده  جانیبه صورت ه یرا باز کردم  و لبخند در

عرق کارتون شده بود کایاز ن شتریب . 

_ ا؟یآر  

چرخاند و نگاهم کرد سر : 

_ ؟یجونم ابج  

کنج لبم نشست و ادامه دادم ی"خنده ایلفظ "آبج دنیشن از : 

_  یتون یسر تا دفتر شوهرش برم، م هیا فرگل، خوام ب یمن م

؟یباش کایمرالب ن  

زد یبرل چشمانش : 

_ برو برو ،یکن یم یکار خوب ! 

تکان دادم یسر . 

 .مامان و بابام که اومدن بگو که با فرگل رفتم_

بر چشمش گذاشت و گفت دست : 

 چشم_



بردارد گفت ونیزیکه چشم از تلو نیبدون ا کاین : 

_ ؟یخر یم یتوت فرنگ یستنبرام ب یمامان برگشت  

ارام پس گردنش زد ایآر : 

_ شکمو؟ ینخورد روزیمگه د  

زد که ؼر : 

_ بود روزیخب اون د . 

و گفتم دمیخند : 

_ خرم یمن برات م ،ینکن تیخرم، تو لول بده اذ یخب م یلیخ . 

و رو  ریرا ز فمیام را از پشت در برداشتم و ک یمانتو و روسر و

 .کردم

پدر و  یحت رمیپول بگ یخواست از کس یمنداشتم و دلم هم ن یپول

دست رنج خودم را خورده بودم و حاال ؼرورم  یمادرم. من عمر

دست دراز کنم گرانیداد ممابل د یاجازه نم . 

امد نخرم و نه  یچکار کنم، نه دلم م یبستن دیخر یدانستم برا ینم

رمیلرض بگ یتوانستم پول یم . 



 یبعدا فکرش را م دیبه سر انداختم، با یو روسر دمیکش یآه

خواستم  یبود که م ییحرؾ ها ریکردم، ان لحظه فمط فکرم درگ

میبه شوهر فرگل بگو . 

به فرگل گفتم رو : 

 .من حاضرم_

زنان برخاست و چادر به سر انداخت لبخند : 

_ میبر . 

را  اطیدر ح م،یگذشت اطیزدم، از ح رونیاو از ساختمان ب همراه

بود که آن  یآدم نیآخر دیشا رو در رو شدم که یباز کردم با کس

دست  شان،یبا صورت آشفته و حال پر نم،یخواست بب یلحظه دلم م

 !باال برده بود که زنگ بزند
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به عمب برداشتم، هر چه تالش کردم،  یزد و لدم خی میو پا دست

 یچه م نجایدهانم باز نشد که زبان بچرخانم و بپرسم: "ا

؟یاهخو !". 

اما حالش از من هم بدتر بود، رنگ به رخسار نداشت و  او

ولت در  چیزد. من او را ه یخون را طعنه م یچشمانش کاسه 



سرد و  یدر ذهن من، زن شهیبودم، او هم دهیند یتیوصع نیچن

 .مؽرور بود

_ م؟یشه با هم حرؾ بزن یؼزل... م  

لحن  نیروح تر یکه با ب دمیفرگل را از پشت سرم شن یصدا

 :ممکن گفت

_ لرار ماللات داره،  لشیخانوم محترم، ؼزل جان با وک رینخ

شه یم رشید . 

دست  د،یمن چرخ یسمت فرگل و بعد دوباره سو یلحظه ا نگاهش

دیاورد و ارام بر ساعد من گذاشت و ملتمس نال شیپ : 

_ کنم یؼزل... خواهش م . 

روز  چند نیشدم، به خاطر آوردم هم رهیخوداگاه به شکمش خ نا

دادش گفت: "تابان باردار  یدعوا و داد و ب انیم یعمه کت شیپ

 "است

ترساند، انتطار داشتم هر لحظه  یرنگ باخته اش من را م صورت

کنم رونشیحال ب نیامد با ا یاز حال برود، خدا را خوش نم . 

تکان دادم یو سر دمیکش یآه . 

_ دم یبگو تابان، گوش م . 



، تمام و کمال به گوشم برسد، شانه از آن که تشکر تابان شیپ فرگل

 :ام را گرفت

_ ؼزل؟ یگ یم یدار یچ  

کردم اما  یرا با بند بند وجودم درک م نیبود، ا ریفرگل خ تین

گذشته به من اموخته بود  بیپر از فراز و نش یسال ها یتجربه 

نروم رندیگ یم میبرا گرانیکه د یماتیبار تصم ریکه ز . 

_ دفتر، شما برو  امیکنم بعد م یحبت مفرگل جان، اول با تابان ص

رمیگ یمن خودم اژانس م . 

نگرانش را به من و سپس چشمان پر ؼضبش را سمت تابان  نگاه

 :چرخاند و در اخر من را مخاطب لرار داد

_ میمونم که با هم بر یمنتظرت م نمیماش یمن تو . 

تکان دادم دییبه تا یدلواپسش زدم و سر یبه چهره  یلبخند . 

تابان که در خود فرو رفته بود، خط و نشان  ینگاهش برا با یولت

و رفت، رو به تابان گفتم دیکش : 

_ میکن یبفرما داخل خونه، صحبت م . 

بود تکان نخورد ستادهیآنجا که ا از . 

_ م؟یحرؾ بزن نجایشه هم یم  



به مراتب تند  یخواهد با مادر و پدرم و واکنش ها یکردم نم حس

 هیلض نیابا و مامان خانه نبودند و او اتر آنها، رو در رو شود. ب

باره نزنم چون  نیدر ا یدادم حرف حیدانست، من هم ترج ینم

سمؾ با خواهر دارا نبودم کی ریآنچنان مشتاق نشستن ز . 

رنگارنگ بابا  یاز آن را گلدان ها یمیکه ن واریکنار د یسکو به

 :پر کرده بود اشاره زدم و گفتم

_ نیخب، بفرما بش یلیخ . 

داد، سمت سکو رفت و آرام نشست.  لمیتحو دهیجو دهیجو یکرتش

نمینگاه منتظرش را به من دوخت تا بروم و کنارش بنش .  

 شیکردم، پ شیحرؾ ها دنیبه شن یدلم را رااض ،یطوالن یمکث با

 .رفتم و با فاصله از او، نشستم

 !بگو_

دیممدمه پرس یکرد و آرام و ب ینیف نیف : 

_ کرده؟ تتیاذ یلیخ  

دوخته بود، باال  اطیکؾ ح کیموزائ هیرا که با سماجت  همنگا

شدم رهیاوردم و متعجب به او خ . 

داد حیکه توض دیدانم در چشمانم چه د ینم : 

_ گم یدارا رو م . 



جز او مگر من را  یاصال کس د،یگو یدانستم دارا م یهم م من

اش جا خوردم یآزار داده بود؟! اما از سوال ناگهان . 

_ مشترکمون من زجر  یزندگ یساال یاگه بگم مه  بگم واال؟ یچ

؟یکن یکش شدم، شما مگه باور م  

انداخت و پاسخ داد نییزد، سر پا یتخل لبخند : 

_ کنم یآره... باور م . 

تعجب کردم، دهنم خودش را آماده کرده بود که او در دفاع از  یکم

نبود حیصح اتمیبزند، اما انگار چندان هم حدس یبرادر جانش حرف . 

سمت من چرخاند و انگار که دهن من را  شتریاش را ب االتنهب

گشود حیخوانده باشد، آرام لب به توض  

_  یکنم... فمط م یدارا رو ماستمال یکارا ومدیمن ن نیؼزل بب

همراه داره از  شیخواستم باهات حرؾ بزنم، بابا که دو روز پ

من رو به ما گفت... بعدشم خود دارا با  زیتهران برگشت، همه چ

 . ...حرؾ زد

کرد و بعد آرام اما پر اضطراب دستم را گرفت و در ادامه  یمکث

 :گفت

_ که  ییجا هیرو بردار و برو  کایؼزل، بعدم ن ریطاللت رو بگ

نکنه داتیدارا پ . 



بود، لرز به جانم افتاد ختهیکه در تک تک کلماتش ر یترس از . 

دمیپرس مردد : 

 چطور مگه؟ چرا برم؟_

ان لحن هراسان، پاسخ دادو با هم دیگز لب : 

_ شناسم ؼزل، دارا به خونت تشنه  یمن برادر خودم رو خوب م

دست  رهیو گل به سر خودش نگ ارهیسرت ن ییبال هی یس، تا ولت

ستیبردار ن . 

گره زدم و طاق ابرو باال انداختم نهیبر س دست . 

_ زنه،  یکنه خودش گند م یم انتیخوبه واال، دارا خودش خ

 یگم طالق م یکنه بعد من م یرو جهنم م یزندگتنه  هیخودش 

شهیخواب، به خون من تشنه م ! 

 

انداخت نییو سر پا دیکش كیعم ینفس . 

_ زایچ یلیؼزل... خ یدون یهست که تو نم زایچ یلیخ ! 

پاسخش دادم یپوزخند با : 

_ لانع شدم که دمم رو بذارم رو کولم و  دیخب شما بگو بدونم تا شا

 فرار کنم



لرزانش را به جانم انداخت  ینم دوخت ، مردمک هابه چشما چشم

باز کرد حیو دهان به توض : 
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لرزانش را به جانم انداخت  یبه چشمانم دوخت ، مردمک ها چشم

باز کرد حیو دهان به توض : 

_ من حاصل  م،یستیهم خون ن یؼزل ، من و دارا خواهر برادر ها

مادرش،  یطالق لبل یم هستم و دارا هم بچه پدر یازدواج لبل

مامان من مرد، پدرم با مادر دارا که تازه از شوهرش طالق  یولت

مشترک پدر من و مادر دارا،  یگرفته بود ازدواج کرد، تنها بچه 

منم وضعم خوب بود، چون  اشونه،هردوت یکرده  زیبهنازه که عز

رو  یحك مادرخودش لبول کرد و  یمادر دارا من رو مثل بچه 

متفاوت بود یلیدارا خ یبرا هیمن به جا اورد، اما لض یبرا ... 

 لیو تحل هیرا تجز شیکرد و اجازه داد فکر من حرؾ ها یمکث

کرد، پس  دایمعنا پ میآن روز آلا منصور برا یکند، حاال حرؾ ها

زد یدارا والعا پسر او نبود، پرت و پال حرؾ نم ! 

تازه کرد ینفس تابان : 

_ شناسنامه ش رو به  یدوست داشت، حت یلیش بابا دارا رو خاوائل

 شتریدارا بزرگ تر شد اختالفشون ب یاسم خودش زد، اما هرچ



شد، دارا، به لول معروؾ، کله ش باد داشت فمط فکر خرج کردن 

گرفت،  یم رادیکرد و ا یبا همه کارش مخالفت م بایبود، بابا تمر

 یتنش، به هر بهانه  یباسال یدور و برش گرفته تا حت یاز دوستا

دارا بزرگ تر شد  میزد، ولت یبابا کتکش م ،یو بزرگ کیکوچ

روز نبود که جر و بحث نکنن، لبل از ازدواج با  د،یزورش چرب

 یعنیممدار بهتر شده بود،  هیرابطه شون با هم  یچند صباح هیتو 

 خترد هیزد به سرش و عاشك  هویبا هم کنار اومده بودن که دارا 

نه؟ ای یماجرا خبر دار نیدونم از ا یشد، نم یمانآل  

ماجرا  نیولت بود از ا یلیتکان دادم؛ خ دییبه تا یو سر دمیگز لب

دانستم، برادرش من را  یاز تابان م شتریب یلیخ یخبر داشتم، حت

کالهبردارش لرار  یفرنگ یبه معشوله  دنیرس یبرا یا لهیوس

 !داده بود

اش ادامه دادبا همان لحن ؼم زده  تابان : 

_ اومد  یاومد، خوشش نم یخونش در نم یزد یبابا رو کارد م

به  بیگفت دختر سربه راه نج یداشته باشه، م یعروس فرنگ

 هیآبرودار باشه، نه  یخونواده  هیخوام که از  یعنوان عروس م

دارا خودش  میهر چ ستن،یکه کس و کارش معلوم ن یدختر اجنب

داد و التماس کرد به گوش بابا  حیزد و توض شیرو به اب و آت

 یو دعوا گذاشت اما بابا م یمدتم دارا سر ناسازگار هینرفت، 

ساکتش کنه، لشنگ دستش رو گذاشت رو نمطه  یدونست چطور

ضعؾ دارا، بهش گفت من شناسنامه ت رو به اسم خودم زدم که 



از ارث  ،یو جولون بد یجفتک بنداز یارث بهت برسه، بخوا

ذارم، گفت اگه  یکؾ دستت نم ملرون پول هیم، کن یمحرومت م

رو تا آخر عمر داشته  میمال یبانیپشت یخوا یاگه م یخوا یارث م

بعد برو هر جا دلت  ریو خونواده دار رو بگ بیدختر نج هی ،یباش

رو  شیبود که لول بده زندگ نیکن و شرطشم ا یخواد زندگ یم

 ستدون یشه، چون منبا دنیو اون پر نینگه داره فکر طالق و با ا

دونم  یکنه، نم یبه پا م یشر هیو هر روز  ستین یدارا آدم متعهد

فکر پول  الش،یبه خ دیکرد، شا یفکر م یبا خودش چ مایبابا دل

 یتونست دارا رو مجبور به خوشبخت شدن تو یکالن ارث م

موفك نبود نمیش همچ دهیمشترکش بکنه... که انگار ا یزندگ . 

نبود،  یموفم ی دهیبر لبم نشست، مشخصا ا ناخوداگاه یپوزخند

برد؟ یطمع باشد کجا راه به ممصد م ادشیکه بن یراه ! 

و گفت دیکش یمؽموم و گرفته، آه تابان . 

_ کنه که  یمدته خوب تونسته بود بابا رو راض نیدارا ا

دسته گل  هیزن آروم و مهربون مثل تو داشت و  هیخوشبخته،

 یبابا رابطه ش خوب بود و دل مهم با  یحساب کا،یمثل ن نیریش

 هیخواد  یبه بابا گفت م شیگرفتن، چند مدت پ یدادن و للوه م

داره، بابا هم که  اجیحتا یادیکالن بکنه و به پول ز یگذار هیسرما

سر به  یکرد حساب یاز طرؾ دارا راحت شده بود و فکر م الشیخ

بتونه  تونه سهم االرثش رو بهش بده تا یراه شده، بهش گفت که م

 ندهیآ یهفته  یکنه، لرار بود تو یگذار هیراحت سرما الیبا خ



 نیتو ا هویکه  زهیسندها رو به نامش بزنه و پوال رو به حسابش بر

و  یکه دارا به بابا گفته بود رو رو  کرد ییدروغ ها یهمه  وسط

اومد باهام حرؾ زد  ی... ولتیختیتموم برنامه هاش رو به هم ر

 وفتهیبزرگ م یلیخ یبده هیرث بهش نرسه بابت گفت اگه سهم اال

سرت  ییبال هیبه خاطر ؼزله... لسم خورد  نایزندون، گفت همه ا

چشماش خون بود وؼزل، ت شناسمشیمن م اره،یم ... 
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" امد،  یبود، نامش که وسط م یبیعج یواژه  یلعنت نیطالق"! ا

افتاد، تا آنجا که  یبه جان م انهیوحششد و  یم یخونخوار یزالو

خشکاند یخورد و روانت را م یتوانست روحت را م یم . 

توانست داشته باشد،  یادم م کیکه  یحال نیداشتم، بدتر یبد حال

مرداب متعفن کی یمثل معلك ماندن بر رو . 

که از لدم گذاشتن در  یو مبهم بود، راه کیتار یراه میبرا ندهیآ

به جان  دیآؼاز راه، هزار بار ترد نیم، در همآن هم هراس داشت

بود  دهیچنگال کش شانمیپر . 

به خاطر  کا،یندادم، به خاطر ن ینیعمب نش یبه خود اجازه  اما

 !خودم



 نیبر زم یکه عصب ییلرزان و پاها یهم با دست ها لیدل نیهم به

ضرب گرفته بودند، ممابل آلا دمحم همسر فرگل نشسته بودم تا از او 

اهم نجاتم بدهدبخو . 

گذشت.  یم یکه با فرگل حرؾ زده بودم، دو سه روز یروز از

آن روز اول که اتفالا مصادؾ شد با ماللات تابان، از رفتن سر باز 

داشتم  اجیاما احت زیدانم به چه چ یفکر کنم، نم شتریزدم تا باز هم ب

 .فکر کنم

 یرارل یها و ب یشب گذشته امم و ناآرم شانیخواب پر باالخره

تر، جزم کرد عیالدام سر یرا برا میتصم کا،یمداوم ن یها . 

_ د؟یبزن یحرف دیندار میؼزل خانوم؟ تصم ! 

بزرگش نشسته بود، در  زیم یکه ممابلم، آن سو ییاو ریتصو

کردم اما در  یچشمانم واضح شد. تا آن لحظه هم داشتم نگاهش م

ه جز بود، همه جا ب یگرید یفکرم جا دمش،ید یوالع اصال نم

 .آنجا

اش برداشتم و به دستان در هم  یو استخوان دهیاز صورت کش چشم

 .لفل شده اش دوختم

_  یدونم چ یاصال نم یعنیبگم،  یچ دیبا مایدونم دل یخب...من نم

صحبت نکردم لیوک هینه، من تا حاال با  یالزمه گفته شدنش و چ . 



 زشیم یرو یفرستاد و کم رونیرا، ارام و کش دار ب كیعم ینفس

 .خم زد

_ اصال من  له،یوک هیکه طرؾ صحبتون  دیفکر کن ستیخب الزم ن

برادرتون ؛یحت ایمشاور،  هی ای د،یروانشناس فرض کن هیرو  ! 

مرد برخالؾ ظاهر سرد و خشکش آدم  نیزدم، ا یتلخ لبخند

گفت یکه فرگل م یبود. درست همان طور یمهربان . 

دیآرامش پرس با : 

_ ؟نیبا کدومش راحت تر هست  

و حواس پرت پاسخ دادم جیگ  : 

_ دونم ینم ! 

و گفت دیخند : 

_ که من برادرتونم و به طور  میریبگ نیخب چطوره فرض رو بر ا

خواد به شما مشاوره بده! هان؟  یروانشناس هم هست و م یاتفال

خوبه؟ ینطوریا  

طنز کالم اوحل شد ینیریلبخندم در ش یتلخ . 

 !خوبه_

تکان داد یسر : 



_ که خاطرتون  یاتییلطفا، از اول و با جز دیخب پس شروع کن

 .هست

 واریکنار د یصندل یبه فرگل که پشت سرم رو ینگاه دم،یکش یآه

به من نشسته بود انداختم، به اصرار من داخل  رهیلبخند زنان، خ

 یمحسوب م یجانانه ا یدلگرم میدفتر مانده بود، حصورش برا

هم نهاد تا خاطرم بر  یماند، پلک رهیشد. نگاهم که در چشمانش خ

 .را جمع کند

 زیباز کردم با ر ؾیسر سمت الا دمحم چرخاندم و دهان به تعر مجدد

میاو بگو یشد برا یکه به خاطر داشتم و م یاتیجزئ زیبه ر . 

فرستادم، حال که سرگذشتم را مرور  نیو در دل به خود نفر گفتم

ر چه تا چه اندازه احمك و زودباور بودم. ه دمیفهم یکردم م یم

سمج  یشد، تهوع داشتم، تهوع یم شتریام ب چهیگفتم دلپ یم شتریب

 .و آزار دهنده

آوردم یخودم را باال م داشتم . 

 

موسیآن یکپ ��, [21.02.18 00:25] 

و گفتم، گفتم و لعنت فرستادم به خودم گفتم . 

کل داشتم داستان حمالت ها و اشتباهات  یکه به عنوان دانا حال

 شیخواست به ده سال پ یکردم، دلم م یم ؾیخودم را تعر



 یساله را گوش تا گوش ببرم، دلم م جدهیؼزل ه یبازگردم و گلو

تابان و پاشا بازگردم و آن چنان پس  یخواست به روز عروس

بپرد رماز س یگردن خودم بزنم که کال عشك و عاشم . 

کند،  یالا دمحم در موردم چه فکر م نیو فکر کردم که حاال ا گفتم

مثمال هم مؽز وجود  کیزن  نیگفت در سر ا ید با خودش مالب

 .ندارد

 گرانیدارد که د یتیافکارم را گرفتم که: "چه اهم ی مهیباز هم  اما

ند؟یگو یکنند و چه م یدرباره ام م یچه فکر " 

 یترس از لضاوت ها و گفتگو ها یام را پا یزندگ یعمر من

 .مردم به هدر داده بودم

فرستادم و  هیبه ر شتر،یبا اعتماد به نفس ب یمیمتفکر، نفس ع نیا با

مانده بود را شرح دادم، از  یتمام آنچه از سرگذشت ده ساله ام بال

ها و  یلیکه دارا گفته بود گدفته تا تمام س ییدانه دانه دروغ ها

لدایکه از او خورده بودم و رابطه اش با  ییمشت و لگد ها . 

تازه کردم و در  ینفس گرید بار د،یبه سرانجام که رس میها حرؾ

 :ادامه گفتم

_ خوردم و حرؾ  گریخون ج یاون زندگ یسال تو نیمن چند

نه، حاال تموم حك و حمولم رو  گهینخواستم، اما حاال د میچینزدم، ه

که شده یخوام، هرجور یخوام، بچه مم م یم . 



در فکر بود، چانه  دایکه شد یچند لحظه تعلل و تفکر، در حال با

ارانداش را خ . 

_  یم د،یکه همراه پدرتون از تهران برگشت یکاش همون روز

نجایا نیاومد . 

دمیو متفکر پرس دمیدر هم کش ابرو : 

_ داره؟ یچطور مگه؟ چه فرل  

گذاشت و  زشیم یچرخاند را رو یکه در دست م یخودکار

کرد  یرا مرتب تر از لبل م شیرو شیپ یهمانطور که ورله ها

 :گفت

_ به  میتونست یصورتتون رو م یخم هاها و ز یخوب، کبود

تونست  یم یلیخ م،یکن تیو ازش شکا مینشون بد یلانون یپزشک

 .کمکمون کنه

دست آن دست  نیهمه تعلل و ا نیدل باز هم خودم را به خاطر ا در

فرستادم یکردن، لعنت . 

توانستم با دست پر  یبودم م دهیگفت، اگر زودتر جنب یم راست

جلو برم یتر . 

_ کنه؟ یلبول نم یزده لاض یخودم بگم که کتکم م اگهیعنی  

کوتاه گفت یباال داد و با مکث ییابرو : 



_ شما، خونواده  یشه... فعال  با توجه به گعته ها یم یچ مینیبب دیبا

 د،ینباش یزیهمسرتونم هم لراره کمک کنن، پس حاال نگران چ ی

دم و با  یمربوط به درخواست طاللتون رو انجام م یمن کارها

رمیگ یشما تماس م . 

زدم و  تیاز سر رضا یاو، لبخند یدلخوش شد به حرؾ ها دلم

لب گفتم ریز : 

 .متشکرم_

*** 

 یلیزدم، فرگل خ ابانیکردم و به خ یانها خداحافظ یهر دو از

 ادهیپ کیدادم خود را به  حیاصرار کرد که من را برساند اما ترج

 شیکه هوا یپاک زادگاهم در عصر رو به ؼروب یدر هوا یرو

بود، دعوت کنم ختهیشب را در هم ام یظهر و خنکا یگرم . 

 ابانیپدر و مادرم چند خ یدفتر وکالت آلا دمحم با خانه  ی فاصله

دیطلب یم یرو ادهیپ شتر،یب یکم ای مهیدل ستینبود که ب شتریب . 

 ریمس مینکنم به پاها رشیکردم درگ یم یکه سع یارام با فکر آرام

تادمدادم و به راه اف . 

من داشت محال ممکن  یکه زندگ یبود، ال وضع هودهیتالشم ب اما

داشتم مخارجم را با  ریبود بتوانم ذهنم را آزاد نگه دارم، تمام مس

کردم یم نیخود سبک و سنگ . 



کنم،  یکردم دخل کارگاهم را خال یلبل از آمدن، فرصت م اگر

بود یز خالتر ا یخال بمینداشتم اما آن لحظه ج یحاال مشکل چندان . 

 نیکردم که چکار کنم. با هم یم نیداشتم با خودم سبک و سنگ مدام

کتفم  انیناگهان م یکه دست دمیچیرا به کوچه پ ابانیخ چیافکار، پ

 .نشست و به ضرب، هولم داد

خوردم و به محض حفظ تعادلم، با  یسه لدم را به جلو سکندر دو

ال بردم که بزنمش، اما با را با فمیدارا، ک ایدزد است  ایکه  نیفکر ا

او مات ماندم یبرافروخته  یچهره  دنید . 

 یتابان، سوگل یبود، خواهر کوچک تر دارا و به گفته  بهناز

 !خانواده اش

 ینیب یجان با صورت کبود از خشم، پره ها یسوگول نیحاال ا و

بود دهیکوب نیگره کرده، ممابل من پا بر زم یلرزان و مشت ها . 

بهناز و تابان، درست و  انیهمه تفاوت واکنش م نیفکرم ا در

دمیپرس رانیمبهوت و ح د،ینگنج یحساب : 

_ ؟یکن یم کاریبهناز! چ  
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دیکش ادیفر ییباال اریفرکانس بس با : 



_  یبه زندگ ی! گند زدتهیتو! عفر ایکنم؟ من؟  یم کاریمن چ

خوبه  ه؟یبال متمیدو لورت و نبه جونش  یزالو افتاد نیداداشم، ع

 !واال

شدم و بعد دست  رهیتنگ شده به داد و هوار کردنش خ یچشم ها با

من را  گریتند د یگره زدم و ابرو باال انداختم، برخورد ها نهیبر س

دمیترس یاز صدا باال بردن مردم، نم گریترساند، من د ینم . 

_ نم دهن شما! گوش من، او نیدلم، ا زیشنوم عز یام م یهوار نزن

بگو ؟یبلد یچ گهید ! 

 یآن که ذره ا یکوتاه، مات نگاهم کرد و بعد ب یا هیثان یبرا

ادامه داد که دادشیرا کنترل کند به داد و ب شیصدا : 

_ به جون هم،  یعزل، تموم خونواده م رو انداخت یشرف یب یلیخ

 ابونایخ یتو لونیداداشم، اون ولت خودت و یبه زندگ یگند زد

اونولت  یکن یم یدار ی... معلوم نست خودت چه ؼلطیچرخ یم

یوفتیکه پس ن یزن یبه داداشم تهمت م . 

دادم لشیکوچک تحو یخنده ا کج . 

_ که بد مولع مچ داداش  دیخوام... ببخش یمن والعا معذرت م یوا

دم تماس  یلول م نبارینبود، ا نیجونت رو گرفتم، والعا لصدم ا

تخت خواب دستش بند نباشه  یتوهماهنگ کنم که دارا خان  رمیبگ

نکرده باعث مکدر شدن اولاتش نشم یو خدا . 



امد، لبش کبود شده بود و تمام تنش  یخونش در نم یزد یم کارد

دیلرز یم . 

باال اورد دیتهد یفمط نگاهم کرد وبعد انگشت اشاره برا هیثان چند . 

_ ات رو  هیپول د ،یاز کجا خورد یکه نفهم ارمیبه سرت ب ییبال

کنار گذاشتم بم،یته ج یپول خرده ها  از ! 

 چیشناختم ، ه یکه من م ییشد، از خواهر ان دارا یدلم خال ته

نبود. اما خودم را نباختم، آن لحظه ولت وا دادن نبود دیبع یکار . 

_ ممدار گرون  هی هیگن لراره د یپس عجله کن خانوم پولدار، م

سرت  هویعد ب یپول مردم حساب نکن یبشه، بپا مثل داداشت رو

کاله بمونه و زندون ممصدت شه یب . 

عمب رفت یداد و لدم رونیپر حرصسش را ب نفس : 

_ کشمت یزندون، خودم م افتمیشده ب ! 

زدم و زمزمه وار گفتم یپوزخند : 

_ میکن ؾیو تعر مینیبب . 

مدل  نیصحبت اخرم سمت ماش دنیو بدون شن دیبر پاشنه چرخ و

رفت شیباال . 

تر بود هوانیاو از دارا هم د  !. 



_ 

 

موسیآن یکپ ��, [23.02.18 01:05] 

که پا بر گاز گذاشتن  یحرکت و مات به گرد و خاک یب مهیدل چند

شدم رهیاو در کوچه، به پا کرده بود خ . 

نداشتم اما تمام فکر  یکرده بود، من از مردن هراس دمیمرگ تهد به

دارا او شد؟ البد  یچه م کایمردم ن یبود، من اگر م کاین المیو خ

تا بزرگ کند لدایسپرد به  یبرد و م یرا م . 

مرگ هم اجازه نداشت او را از من  یخط لرمز من بود، حت کاین

 ی، برا ارایدن یشکم تمام آدم ها دنیاز هم در لیجدا کند، من پتانس

در کنار خودم، داشتم کاینگه داشتن ن . 

و با  دمیفرستادم و سمت خانه چرخ رونیپر سر و صدا را ب ینفس

در رفتم یکوتاه آرام، سو یگام ها . 

 یرا مشؽول آب باز کاینگاه ن نیانداختم و در اول اطیبه در ح دیکل

که داشت  دمید سیرا سر تا پا خ ایکنار حوض و در کنارش، آر

دیخند یبلند بلند م . 

و با هم بلند  دیمن چرخ یباز شدن در، سر هر دو سو یصدا با

 :گفتند



 !سالم مامان_

با آن لد و لواره، من را "مامان" صدا کرده بود،  ایکه آر نیا از

بر لبم نشست یخنده ا . 

 !سالم بچه ها_

را مخاطب لرار دادم ایار مایمستم و : 

_ هستن؟ نایبابا ا  

دیبر لبش ماس خنده . 

_ داخل  یدلت نخواد که االن بر دیاز بودن که هستن... فمط شا

 .خونه

دمیو مردد پرس دمیدر هم کش ابرو : 

 چطور؟_

تر آورد و پچ پچ کنان گفت نییرا پا شیصدا : 

 .مهمون دارن_

مبهم تر شد میبرا هیام نکرد، فمط لض یراض جوابش . 

_ ه؟یک  

هراسد یم یگفت که از گفتن به نحو یکرد، احساسم م یمکث . 



_ مهمونشونه؟ یک  

کرد، پاسخ داد یم یهمانطور که باز کاین ا،یآر یجا به : 

_ اومده وانیعمو ک . 

را داشتم  یام، انتظار هرکس دهیظه احساس کردم اشتباه شنلح کی

وانیبه جز عمو ک ! 

خواستم دییتا ایبه آر رو : 

 !آره؟_

تر  شانیتکان داد و حال من را پر دییبه تا یسر یبا ناخوشنود ایآر

 نیکه گذرانده بودم هم یشدن روز سخت لیتکم یاز لبل کرد. برا

کم بود دارید کی . 

به  یکردم، در والع رؼبت دیو ماندن ترد رفتن انیلحظه م چند

 دهیکه از مادرم شن ییآن هم بعد از حرؾ ها وان،یماللات با عمو ک

 .بودم، نداشتم

دانستم که اگر  یندادم، خوب م ینیعمب نش یبه خودم اجازه  اما

و پا افتاده،  شیموضوع پ کیبه خاطر  یبار هم که شده، حت کی

مسدود خواهد  میراه به جلو برا تمام گریبه عمب بردارم، د یگام

شدم یکرد، مؽلوبش م یهم ؼلبه م یخواهد شد، اگر ترسم اندک . 

زد میصدا ایو سمت ساختمان رفتم که ار دمیکش یآه : 



 !ؼزل_

سمت او چرخاندم سر . 

 جانم؟_

دیپرس یدلنگران با : 

_ ش؟ینیبب یخوا یکه م یمطمئن  

بر لب نشاندم و شانه باال انداختم یکمرنگ لبخند : 

 .نه! ... اما فکر کنم الزم باشه باهاش حرؾ بزنم_

بر هم گذاشت یدل گرم کردنم، پلک یتکان داد و برا سر . 

خانه را ارام هول دادم. از راهرو، گذشته  یرفتم و در ورود جلو

گوشم را پر کرد.پنگران و  یمردانه ا ی هیگر یو نگذشته، صدا

 ییرایسالن پذ یلدم تند کردم و خود را به آستانه  مهیسراس

 هیدانش آموز تنب کیبود که مثل  ییدا یصدا هیگر یرساندم، صدا

بود ستادهیکه نشسته بودند، ا اشده، سر پا ممابل مامان و باب . 

تند و پر از استرسم،  یدر راهرو و نفس ها میگانها دنیجیپ یصدا

 .توجه هر سه نفرشان را سمت من جلب کرد

من  یدر اشک، رو به سو سرخ و صورت ؼرق یبا چشم ها عمو

 واریانگار مرد. رنگ صورتش گچ د ،یلحظه ا یچرخاند و برا

ریل اهیلبش، س یبود و کبود . 



لب زمزمه کرد ریبه اسمم را ز هیشب یزیچ . 

 !ؼزل_

کنم و زبان به  دایپ یدهان بار کردن فرضت یاز آن که برا شیپ و

آمدم و اش، بچرخانم، به خودم  یاز ست دختر سوگل تیگله و شکا

که در آؼوش او فرو رفته ام دمید . 

 میبر موها کیستریکه تند تند و ه یینداشتم، بوسه ها یخوب حس

رمیشد حالت تهوع بگ ینشاند باعث م یم . 

انداختم یخودم و او ، فاصله ا انیعمب رفتم و م یلدم . 

توانستم کال  یآؼوش پدرانه اش را تحمل  کنم، نم یتوانستم حت ینم

حمل کنمکس را ت چیه . 

_ عمو؟ کاریچ  یاومد نجایا ! 

دیانداخته نال نییسر پا با : 

_ و بهت بگم چمدر شرمنده و  نمتیدختر گلم، بب نمیاومدم تو رو بب

کامل و پر اب و تاب در  یا هی.آماده شده بودم که دفاعاهتمیرو س

مؽزم هنگ کرد، اما  یلحظه ا نیهم یبشنوم، برا لدایمورد 

 نییو سر پا دمیجو ندیرفت بر لبم بنش یکه م یبالفاصله پوزخند

 .انداختم

_ ستنیشرمنده باشن که ن دیبا گرانیشما چرا عمو جان، د . 



 

--- 
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 یانداخت و در خود جمع شد، حس چهره اش را نم نییپا سر

بود، به خاطر  دهیاز آن چه شرمنده باشد ترس شیانگار ب دم،یفهم

باشم دهیمرد تنومند د نیا یهرگز ترس را در چهره  آوردم ینم . 

مامان را که دست بر  مایبه سمت مادر و پدرم چرخاند و مستم رو

گره زده بود، مخاطب لرار داد نهیس : 

_ ... یکن یمورد م نیدر ا یدونم چه فکر یعارفه، من ... من م

 نیخبر نداشت... بب هیلض نیبه خدا، به لرآن من روحمم از ا یول

 ایکه دن سنایبه دل داشتم اما  نهیاول ازدواجم از تو ک یروزا دیشا

عارفه  دم،یرو خط کش االتمیگذشته و فکر و خ یاومد من دور همه 

 یکه بخوام زندگ ستمیشرؾ ن یو ب ستلدر پ نیبه خدا من ا

آبرو یبرادرزاده م رو خراب کنم و دختر خودم رو ب . 

دیرو به بابا نال و : 

_ تو  ،یشناس یبگو کاوه، داداش تو که من رو م یزیچ هیآخه تو 

ستمین رتیؼ یب نمدریا یدون یکه م . 



انداخت و  نییو چشمانش پر اشک شد، سر پا دیلرز شیصدا

دست محصور کرد کیچشمانش را با  . 

گفت یلب "ال هللا اال اله"  ریو ز دیکش یهوف ،یکالفه و عصب بابا .  

 یآن که مخاطب خاص یبا همان حاآلشفته و لحن لرزان، ب عمو

 :داشته باشد، زمزمه کرد

ذاشتم یخبر داشتم زنده ش نم لدایاگه از کار  یعل یبه وال _ . 

و  نهیبر س پایچل ینفوذ با دست ها یکه همچنان خشک و ب مامان

اش  هیکه طعم کنا یباال داده، به او زل زده بود، با لحن یابرو یتا

گفت زد،یبد جور دل را م : 

_ هم همچنان زنده س  لدای! یدون یشه که م یم شتریب ایهفته  کی

 .انگار

رفت،  ینگاه سرزنش گرش را به مامان دوخت و چشم ؼره ا بابا

 یبلند ی! اما جوابش را از مامان، با صدایپوست ریدر سکوت و ز

 :گرفت

_ نگم؟ ساکت  یچیبازم ه ؟یکن ینگاهم م نیکاوه؟ چرا همچ هیچ

  بمونم؟

. دیبه گردنش کش یانداخت و دست نییل سر پاکالفه تر از ق  ب بابا

شد و  یم یعصبان یادیز یشناختم، ولت یعادتش را خوب م نیا

کرد، مسلما  یکار را م نیکرد خودش راکنترل کند، هم یم یسع



دانست که به مرز  یشناخت، حتما م یمامان، او را بهتر از من م

است دهیانفجار رس . 

بحث را ادامه ندهد  گریل بابا، دحا دنیدادم مامان با د یم احتمال

زود تر از بابا مرز انفجارش را رد کرده  یلیاما انگار مامان خ

 .بود

_  یبه باد رفته  یساساکت بمونم کاوه؟ جواب زندگ یچمدر من ه

ده؟ یم یدختر من رو ک  

دیتوپ وانیرو به ک مایمستم و : 

_  شه؟یؼزل روبه راه م یزندگ د؛یبا آه و ناله و شرمنده م و ببخش

طفل معصومم  نیبخت ا یاهیتونه س یم ختنیاشک ر یکرد الیخ

 رو بشوره ببره؟

زد ادیانداخت و بلند تر فر یدر هوا به سو یدست و : 

_ دخترت رو؟ اگه  یکرد مشیاالن کجاست؟ هان؟ کجا لا لدایاصال 

 نیآدمش کن نیبلد نبود دای... اگه تو و شارشیبرو بردار ب یمرد

کنم یخودم آدمش ن . 

شده تا  دهیکه تراش یزد، مثل مجسمه ا یالم تا کام حرؾ نم موع

فرو  یبگذارد، ممابل مامان با سر شیرا به نما یشرمسار یعمر

بود ستادهیافتاده ا . 



آدم در جمع  نیگناه تر یب ان،یم نیا دیسوخت، او شا شیبرا دلم

عالبت ما را  م،ینبود مانیخانواده ها تیحاصل ترب لدایبود، من و 

و بس نیخودمان رلم زد، هم یت هاحمال ! 

متشنج  نیاز ا شیخواستم جو ب ینبود، نم زیجا نیاز ا شیب سکوت

صحبت  یاز آن که مامان دهان به ادامه  شیهم پ نیهم یشود. برا

باز کند، گفتم شیها . 

_ لحظه هیکنم  یمامان... خواهش م ... 

رو به عمو ادامه دادم و : 

_  یعمو جان، حت ستیشما ن ریمن تمص یزندگ یاهیمشکالت و س

خودم رو  یمن دارم چوب حمالت ها ست،یو دارا هم ن لدای ریتمص

نفر شما  هیبشه، مسلما اون  خیلرار باشه توب یخورم... اگه کس یم

دیستین . 

مامان بود که با شکسته شدن پر سر  زیواکنش جمع نگاه تند ت نیاول

کم رنگ شد وان،یبؽض عمو ک یو صدا . 

کوفت  نیافتاده، زانو به زم یکمر خم شده و سانه ها با چارهیب مرد

مدام  یعصب کیت کیاش مثل  هیگر انیکرد، م هیگر یها یو ها

گفت: "شرمنده م، شرمنده م، شرمنده ام یم " 

 یدانستم که والعا با تمام وجودش شرمنده است، شرمنده  یمن م و

گرانیگناه د یکه خودش انجام نداده بود، شرمنده  یکار ! 



و شانه اش را گرفت، سر کنار گوشش گذاشت و  دیسمت او دو بابا

آرامش کند دیزمزمه وار گفت تا شا ییزهایچ . 

لامت شکسته اش دل مامان را هم نرم کرد، سمت آشپزخانه  انگار

به حال  یآب لند برگشت تا کمک یوانیبا ل دهینکش مهیرفت و به دل

 .نزار عمو کرده باشد

*** 

 

موسیآخر:)) آن فصل )) 

 

 " سه ماه بعد "

 

 یخورد، در باورم نم یگنگ و ناباور تاب م یحس انیم ذهنم

که چند امضا بتواند معجزه کند دیگنج . 

 بانیبود، هنوز هم ترس و اضطراب به گر شانیدلم هنوز پر حال

انداخت یولفه چنگ م یجانم، ب . 
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من از حرکت سر باز زدند،  یارفتد، اما پاه یها داشتند م آن

که در حال ترکش بودم،  یو به سر در ساختمان دمیچرخ ستادم،یا

ماندم رهیخ . 

 ییکذا یسه ماه گدشته را در آن سازه  یاکثر روزها بایتمر

و رنج شیپر از تشو یگذرانده بودم؛ روزها ! 

کرده بود، فکر من از  اهیآخر، دل کاؼذ را س یحاال که امضا و

ناراحت اما،  ایشده باشم و  مانیکه پش نیکرد. نه ا یر مباورش فرا

خالص شده باشم یزود نیتوانستم باور کنم که به ا ینم . 

_ ؟ییایؼزل؟ نم  

از ساختمان گرفتم و به فرگل که همراه همسرش، منتظرم  نگاه

چند ماه دلسوزانه تر از هر کس  نیبود، دوختم. در ا ستادهیا

همه للطفشان را  نیدانستم ا یو من نمدر کنارم مانده بودند  یگرید

که هر چه اصرار کردم، آلا دمحم  نیچگونه جبران کنم، خصوصا ا

از من نگرفت یحك الوکاله ا . 

دادم و در پاسخش گفتم لیبه فرگل تحو یلبخند : 

_ امیاالن م ! 

سرشار از ذوق گفت یلحن با : 

_  هی میبر میبردار نایبابات ا یرو هم از خونه  کایو ن ایآر میبدو بر

امروز ینیریش م،یناهار دبش بخور ! 



نه، اگر داشت، مس  ایخوردن دارد  ینیریدانستم " طالق" ش ینم

تمام شود،  زیچرا شب لبل که به مامان گفتم فردا لرار است همه چ

بدرله ام کرد که انگار  یکرد؟ چرا صبح جور هیشب تا صبح گر

رفتم؟ یاعدام م یچوبه  یبه پا  

روشن نبود، هنوز  میگذشتم، حس خودم هم برا یاز مامان م اگر

با خود سه  دیکردم، با ینشستم و فکر م یم دیدر شوک بودم، با

که فرگل  یکردم تا بفهمم چه شد آن طالل یماه گذشته را مرور م

سال هم طول بکشد، ظرؾ مدت سه ماه،  کیگفت ممکن است  یم

 !انجام شد

 

___ 
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تا بناگوش باز بود گفتم ششیبه فرگل که ن رو : 

_ امیکم با خودم کنار ب هیدارم  اجی؟ االن احت میشه فردا بر یم . 

ام را درک کرد یروح طیشرا یراحت به . 

_ سوار  ایاما ب م،یر یم یباشه لربونت برم، هر ولت روبه راه شد

متیشو که تا خونه برسون . 



اش زدم یبه مهربان یلبخند . 

_ خوام لدم بزنم یم اما مممنون . 

چشم گرد شده، مردد گفت با : 

_ ؟یبر ادهیپ یخوا یم یراهه، چطور یلیتا خونه خ نجایاز ا  

کوچک پاسخ دادم یخنده ا با : 

_ نگران من نباش لربونت برم رم،یگ یم یاگه خسته بشم تاکس . 

رفتن و ماندن دو دل بود انیم هنوز . 

_ ؼزل؟ یمطمئن  

خوب بودن  ؟یرو ادهیمطمئن باشم؛ پ زیچ از چه دیمن ندانستم با و

چند پهلو و هفتاد  یکنار آمدن با کلمه  ای ؟ییبه تنها ازمیحالم؟ ن

 !"رنگ "طالق

کردن فرگل به سوالش پاسخ مثبت دادم یراه یبرا اما . 

 .آره مطمئنم_

نشد اما به حرؾ و خواسته ام احترام گذاشت لانع . 

_ خونه با  یدیهم رس یتمرالب خودت باش، ول یخب باشه، پ یلیخ

راحت شه المیکه خ ریمن تماس بگ . 



و لدم به  دمیکردم، راهم راکش یدادم، خداحافظ لشیتحو یلبخند

 .رفتن برداشتم

تلفن  یبرگشت یولت ای" ریتماس بگ ،یدیرس ی" ولت یجمله  نیا

بودم  دهیشن ادیز ریچند ماه اخ نیفالن شد خبر بده" را در ا ایبزن" 

به  یداد اما من حس خوب یم یو دلسوز تیحما یکه بو نیو با ا

که ده  یزد. من یحالم را به هم م ییجور ها کیآن نداشتم، اصال 

اصال بدانند  ایخبر از احوالم داشته باشد  یآن که کس یسال تمام ب

 یبودم و هر روز هم در پ ستادهیخودم ا یپا یزنده، رو ایمرده ام 

خبر دادن ها و  نیحاال ازدم،  یم بینان حالل به دل شهر ؼر

به  کبارهیداشت، انگار که  یحس گنگ میاحوال گرفتن ها برا

بازگشته باشم رمیدست و پاگ یها یکودک . 

داشتم  یکه طالق راحت نیبودم، با ا دهیکه به خواسته ام رس نیا با

و  دیلنگ یکارم به شدت م یاما حال و احوالم خوش نبود، چند جا

 یبهبود اوضاعم کار یتوانستم برا یاما نم دانستم کجا یم مایمن دل

  .بکنم، ال الل فعال نه

هم...  دیداشتم که آرامم کند و شا اجیروانشناس احت کیبه  دیشا

دیطلب یرا م هیکه چمدر دلم حرؾ زدن با آس ی! واهیآس . 

 نینداشتم، فمط خودم بودم و خودم و هم یکه به او دسترس حال

کرد یو سرنوشت خودش م ندهیبه حال آ یفکر دیخود با . 



رفتم،  یم شیرو را پ ادهیطول پ میبه گام ها رهیطور که خ همان

کرد ینه چندان دور، کند و کاو م یذهنم در گذشته ا : 

بود که به  وانیسه ماه لبل، چند روز بعد از ماللات با عمو ک حدود

طاللم افتادم، آن روزها نه من و نه فرگل  یکار ها یپ یطور جد

 یجلسه  نی. اما اولمیرفتن کار نداشت شیبه زود پ یدیام و همسرش

داد رییدادگاه، نظر هر سه نفر ما را تؽ .  

را  آن روز بعد از مدتها، همان طور که دوشادوش آلا  دارا

بود، ماللات کردم، آن مرد ساکت و در خود فرو  ستادهیمنصور ا

نبود که ترکش کرده بودم یمرد هیعنوان شب چیرفته به ه . 

چشم در چشم شدن با من هم  یسر برا یشد او حت یباورم نم اصال

برافروخته،  یبلند نکند، انتظار من رو در رو شدن با مرد

 یاز دارا یزیچ کی یعنیبود،  دنیدر یو آماده  نیخشمگ

بدتر یشگیهم ! 

گرچه  خت،یرا به هم ر میاو با رفتارش تمام حساب و کتاب ها اما

حجم  نیاما باز هم ا دیرس ینظر مبه  یسکوتش هم به شدت عصب

بود دیاز او بع یخاموش . 

با تمام خواسته  عیمط یشد که او مانند بره ا شتریب یمن ولت تعجب

من در دادگاه، اعالم موافمت کرد؛ از  یمطرح شده  یها

حضانت تمام و  یو حت هیدرخواست طالق گرفته تا پرداخت مهر

کایکمال ن . 



آمد، سکوت و سر به  ین جور در نمرفتار او اصال با عمل م نیا

ترساند، هر  یاز آن چه خوشحالم کند، من را م شیاش، ب یراه

چیگفتم : "حاالست که منفجر شود!" اما ه یلحظه با خود م ! 

که من خوب  ییبود، او دیاز او بع یهمه آرام ماندن و خوددار نیا

ستیدار ن شتنیدانستم اصال خو یم . 

 یبدنم م یرا با تک تک سلول ها نی، اکاسع بود مین ریز یا کاسه

اش  مهیشد که بروم  یآمد، نم یهم از دستم بر نم یدانستم، اما کار

و  یریگ ی! چرا معرکه نمیفالن یو داد بزنم که: " ه رمیرا بگ

لدر راحت کنار  نیا زیبا همه چ یچرا دار ؟یانداز یدعوا راه نم

؟ییآ یم !" 

ر که راهمان مشترکن به هر چه هم زمان جلو تر رفت و هربا و

 نیتر شد؛ ساکت تر و در ع بیو ؼر بیدادگاه افتاد، رفتار او عج

لرارتر یحال ب . 
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 یکه جان م یبؽض و هك هك ولت انیم کیمثل آن مرز بار درست

یزیتا اشک نر یکن . 

 هیماز نظر ب دیشا دم،یترس یاز او م شیاز پ شتریمن هربار ب و

 یرفت اما من ابن مرد را م یم شیداشت بر وفك مراد پ زیهمه چ



. گرچه دیآ یها کوتاه نم یراحت نیدانستم به ا یشناختم، خوب م

زدیر یزهرش را م یداشتم روز نیمیاما  یدانستم کجا و ک ینم . 

بار  نیگفتم باالخره ا یبا خودم م میرفت یکه به دادگاه م هربار

کردم، آمد و رفت ها تمام  یاشتباه م شهیهماندازد، اما  یم یسنگ

و همانطور که ساکت آمده بود، ساکت هم  میآخر را زد یشد، امضا

 چارهیب یطعمه  کیتر لبل کرد، حس  جیهم من را گ نیرفت. هم

به خورد یلیفعال م ریشده و ش انداخته ریرا داشتم که در لفس ش . 

لحظه  د،یلرز فمیکداخل  لمیمرور خاطرات بودم که موبا نیهم انیم

شماره در  دم،یکش رونیب ؾیرا از ک یدرنگ کردم و گوش یا

که حال  نیبا ا ست،یمربوط به ک مایدانستم دل ینظرم آشنا بود اما نم

پاخ دادن را نداشتم اما تماس را برلرار کردم یو حوصله  . 

 الو؟_

اشنا و نرمش بر گوشم نشست یصدا : 

 ...الو ؼزل جان_
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مدت  نیجا خوردم در ا یکه تابان پشت خط بود تا حد نیا از

 یاز او نبود، در تمام مراحل طالق که دخالت تمام اعضا یخبر

 شهیام کرده بود، او و پاشا سکوت پ وانهیخودم و دارا، د یخانواده 



ماجرا دور نگه داشته  نیشد خود را از ا یکرده و تا آنجا که م

 .بودند

شدن طالق با من تماس  یکه او بالفاصله بعد از رسم نیا حاال

دیرس یبه نظر م بیعج یکم رد،یبگ . 

بروم سر اصل  کراستیو تعارفات معمول،  هیحاش یکردم ب یسع

هم مردد گفتم نیهم یتماسش را بپرسم، برا لیمطلب و دل . 

_ شده؟ یزیسالم تابان... چ  

خواهد بزند را  یه مک یخواست حرف یکرد، انگار م یکوتاه مکث

کند یدر ذهن حالج . 

_ نرفته؟ ادتیزدم رو که  شیمدت پ هیکه  ییؼزل... حرفا  

را فراموش کنم؟!  بیو ؼر بیعج یتوانستم آن گفتگو یم چطور

 یو به نحو رمیتر طالق بگ عیاو از من خواسته بود هر چه سر

را گم و گور کنم تا  دست دارا به ما نرسد کایخودم و ن . 

هم دوستانه، اما داشت  دیاو هم گرچه محترمانه و شا ینوع به

کرد یم ؾیتکل نییمن تع یبرا . 

دمیکش یآه : 

_ تابان جان ادمهیبله  . 

دینامطئن پرس یلحن با . 



_ ؟یکن کاریچ یخوا یخب... م  

دادم؟ یبه او جواب پس م دیبا والعا  

_ آروم بشه  میممدار اوضاع زندگ هی دیدونم، با یراستش... فعال نم

رمیگ یم مید تصمبع . 

از لرزش گرفته بود، پاسخ داد یکه ته رنگ ییصدا با : 

_  یدون یبشه، تو نم رید یدست به کار ش یترسم تا تو بخوا یم

و نا آرومه یدارا چمدر عصبان . 

دارا و سکوت  بیولت بود که بتوانم از رفتار عج نیبهتر نیا دیشا

 یعل یچه خود را به کو نیهم ی. برااورمیترسناکش، سر در ب

 :چپ زدم و گفتم

_  ینجوریاصال ا دمشیجلسات دادگاه د یمدته که من تو نیواال ا

رو به من داد و  کاین میمماومت چیتازه بدون ه ،یگ ینبود که شما م

رو هم پرداخت کرد هیمهر . 

دانستنش بودم یگشود که من تشنه  یحیو لب به توض دیکش یآه . 

_ اونمدر که  ه،یعصبان میلیخ هیؼزل، دارا عصبان یتو چه ساده ا

جلسات دادگاه ساکت  یتو یدیاگه د دم،یعمرم ند یمن تا حاال تو

 .نشسته؛مجبور بوده

دمیپرس متعجب : 



 مجبور؟! چطور؟_

دیکش كیعم ینفس : 

_ بزرگ باال آورده...به خاطر  یلیخ یبده هیلبال گفتم که، دارا 

ه بودسهم االرثش انجام داد یکه به پشتوانه  یهمون معامله ا . 

که بؽض کرده باشد. در ادامه با لحن محزون  ییکرد، گو ینیف نیف

گفت یتر : 

_ نداختنش زندون، من و  یکرده بودن، داشتن م تیازش شکا

تا نذاره دارا گرفتار شه میبابا افتاد یبه دست و پا یمامان و به ... 

 نیاز ا شیتوانستم حدس بزنم، الزم نبود ب یگفتارش را م ی ادامه

 یاست که م یزیدانستم که پول تنها چ یبدهد، من خوب م حیتوص

آن، دارا را کنترل کرد ی لهیشود به وس . 

ماجرا را حدس  ی هیبم د،یکه او بگو نیاز ا شیچه من خودم پ گر

 لیمکث، دهان به تکم یزده بودم اما ، تابان بعد از لحظه ا

 :صحبتش گشود

_  هیت کنه اما براش دارا رو پرداخ یها یبابا لبول کرد تموم بده

که تو رو طالق بده تموم حك و حمولتم به دستت  نیشرط گذاشت، ا

رو هم به تو ببخشه... اما کایبرسونه، ن ... 



به جز آن اما که  دیآن چه بود که انتظار داشتم بگو زیچ همه

ختیتفکراتم را به هم ر . 

_ ؟یاما چ  

و نگران گفت لرزان : 

_ دارا رو تمام و  یکه بابا بده نیدونم به محض ا یاما ؼزل، من م

 یگرده و خدا یکمال پرداخت کنه، دارا فکرش سمت تو بر م

 نیده... بب یهم دست خودش م یو شر ارهیسرت م یینکرده بال

 نهیدونم اگه ک یم شناسم،یلربونت برم، من برادر خودم رو خوب م

فدات  ی... الهادینم نییپا طونیشاز خر  یراحت نیبه ا رهیبه دل بگ

 ادیاز دست من بر ب میکن، به خدا هر کار یکار هینشده  ریم تا دش

کنم ینم ػیدر . 

 یم یو همانطور که سع دمیشهر رس یشلوغ و اصل ابانیخ به

پاسخ  یرد شوم، با آه دیمشتاق به خر تیجمع یکردم ز ال به ال

 :دادم

_ کنم یم شیکار هینگران نباش،  . 

 یداده بودم، سع لشیتحوبود که لبال هم  یهمان جواب بایتمر نیا

 یبکنم به کس یداشتم مودبانه به او بفهمانم که اگر هم بخواهم کار

 یسه ماه آنمدر از طرؾ آدم ها نیارتباط ندارد، در طول مدت ا



دستور و راه  دنیتحمل شن گریشده بودم که د ؾیتکل نییمختلؾ تع

 .حل را نداشتم

را از او  رشتیصحبت ب یکوتاه، اجازه  یخداحافظ کیاز  بعد

به راهم ادامه دادم ادهیسلب کردم و همانطور پ . 

 یباشد، به خود یخواست مرد زندگ یکه  نم یطالق از مرد دیشا

اطراؾ، خواسته و ناخواسته  با حرؾ ها  یخود بد نبود اما آدم ها

دانستم مشکل از  یکردند. نم یو رفتارشان آن را به کام آدم زهر م

به  یبود که هر کس کریدر و پ یر بمن انمد یزندگ ایکجاست، 

تحمل  یآستانه  ایداد،  یآن را م خلدا دنیسرک کش یخود اجازه 

را دخالت در کار و بارم تصور  یامده بود و هر صحبت نییمن پا

کردم یم . 

 اتمیحجم افکار آزار دهنده، همان طور که مدام با ذهن نیاز ا کالفه

گرفتم به راهم ادامه دادم یم یکشت . 

کردم که خود را ممابل در  یچه مدت و چمدر مسافت ط دمیمنفه

زد یضربان م یاز شدت خستگ میاما پاها دم،یخانه د . 

گذشتم و وارد خانه شدم اطیبه در انداختم، از ح دیکل . 
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بػ  یکندم، چشمم چهره  یدردناکم م یکه کفش از پاها همانطور

 ده،یرا که زانو در شکم کش کاین دنیبار یاده کرده و چشمان آم

جمع شده بود، رصد کرد یمبل راحت یگوشه  . 

 بایرا تمر یلنگه کفش دوم د،یو للبم به دهانم پر ختیآن دلم ر کی

دمیدو کایپرت کردم و بعد سمت ن یجا کفش یجلو . 

انداختم یرا کنار فمیبه زانو افتادم و ک نیزم یرو ممابلش : 

_ مامان جون؟ شده یچ کا؟ین  

ترد  یدرشت و معصومش را رو به من چرخاند و با بؽض چشمان

دینال : 

 !مامان بزرگ دعوام کرد_

 یمادرانه ام با سماجت رتیگرفت، ؼ دنیدر دلم جوش یتلخ حس

که"فمط من حك دارم بچه ام را دعوا کنم،  دیکوب نیلجوج پا بر زم

گریکس د چینه ه !" 

 یمیکه ن شیموها شمیبه ابر یدسترفتار کنم،  یکردم منطم یسع اما

و آن را پشت گوشش فرستادم و  دمیاز صورتش را پوشانده بود کش

دمیپرس : 

_ ؟یکرد کاریچرا دعوات کرد؟ چ  



خش برداشته  یکند، صدا دایپ حیفرصت توض کایاز آن که ن شیپ

دمیمامان را از از پشت سر شن ی . 

_ زد،  یم کیتمن داشت ما شیآرا زیم یکه نشسته بود پا نیواسه ا

ستیمال بچه ها ن زایچ نیمامانش نشونش نداده که ا . 

به مامان و صورت برافروخته اش انداختم،  یچرخاندم و نگاه سر

 ینهانی ،یکه در عالم کودک یبار نیذهنم پرتاب شد به اول یلحظه ا

دلم را  گنشینگاه خشم ادیمامان رفته بودم،  یسراغ رژلب ها

 .لرزاند

للم  کیحسرت  ،یدر آؼاز جوان یو حت یوجوانتا ن یاز کودک من

که  یکرد دختراکن یبه دلم مانده بود چون مامان فکر م شیآرا

بود  دهیرس ییحسرت من به جا نیپرند. ا یکننر، هرز م یم شیارا

کردن  شیعروس شدن، آرا یبرا المیاشت لیاز دال یکیکه اصال 

 .بود

و از جا برخاستم دمیکش کایبه سر ن یدست . 

_  شیدستش به لوازم ارا کایمان، من خودمم دوست ندارم نما

یبخوره، اما الزم نبود تند برخورد کن ... 

پچ پچ کنان ادامه دادم و : 

_ ط؟یشرا نیبا ا ستیمناسب ن شیاالن وضع روح نیا  



گره زد نهیابرو باال داد و دست بر س مامان . 

_ و  گشت یر یتو که انگار نه انگار، بعد دادگاه م ط؟یکدوم شرا

یستین میچیگذار، فکر ه . 

دمیفهم یحرفش را نم دم،یدر هم کش ابرو . 

_ به کله م بخوره ییهوا هیبرگشتم که  ادهیمامان؟ پ یگیم یچ . 

تنگ کرد و صدا باال برد چشم : 

_  یخلوت... نم یابونایخ نیا یولت برگشتنه؟ لنگ ظهر تو نیا

از شوهرش جدا شده  یکنن؟ دختر فالن یم یمردم چه فکر یگ

چرخه؟ یول م ابونایکوچه خ نیا یتو  

حالت ممکن نیتر یبه عصب دم،یخند . 

بذار مهر طاللم خشک بشه بعد از طرؾ مردم لضاوت کن _

 !مامان جان

در هوا تکان داد یدست . 

_  یاون امضا ست،یسال ن هیساعت و  هیبه  ست،ین تیتو حال

راست  یشه، چپ بر یدهن مردم باز م گهید یرو که بزن یآخر

 یزنا یکنن، زن مطلمه برا یبه چشم زن مطلمه نگات م ییایب

حاضر و  یلممه  هی یعنیمردا  یدزد شوهراشون، برا یعنی گهید

 .آماده



دمیکالفه کش یپوف . 

_ گهید رهیبم نیطالق گرفت، سر بذاره زم یهر زن یگیپس م ! 

که از هزار جواب  یو سرد، سکوت رهیخ یکرد، سکوت سکوت

ر بود" تلخ تر و گزنده تی"آر ! 
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* 

 

ها و افکار  شیو با وجود تمام تشو دمیکش کاین یرا رو لحاؾ

به چشمان درخشان  یخورد، لبخند یکه مؽزم را م یشانیپر

 .دخترکم زدم و آرام کنارش نشستم

_ برات بگم؟ یخب امشب چه لصه ا  

من بدهد به  یآن که جواب یمن نبود، چون ب شیانگار پ فکرش

دیپرس : 

_ خونه مون؟ میگرد یبرم یمامان... ک  



پاسخ دادنش را  ینبود که آمادگ یزیچ نیسوالش جا خوردم، ا از

ام  هیرا به ر یمیو نفس عم ومیبه صورتم کش یداشته باشم. دست

 .فرستادم

_ به اون  میگرد یبرنم گهیدلم، ما د زیعز یدون یهوم... خب... م

 .خونه

 یبود که او تعجب نکند، فکر م بیعج من ینکرد و برا تعجب

زده بکند رتیخبر او را ح نیکردم ا . 

دیآمد، پرس یکه انگار از ته چاه در م ییبا صدا  : 

_ ن؟یکه تو و بابا از هم طالق گرفت نیبه خاطر ا  

بود. انگار او جواب سوالش را  لیاز آن که سوال باشد، تحل شیب

زد یمدانست و فمط داشت من را محک  یبهتر از م . 

اش  هیبر روح یریحرفش چه تاث نیبه ا میدانستم پاسخ مستم ینم

 یفکر م نیخواهد گذاشت، آن لحظه دردمندانه و مستاصل، به ا

روانشناس  کیبا  کایاز پاسخ دادن به ن شیپ دیکردم که حتما با

 یروانشناس چیکه آن لحظه به ه ؾیکردم، اما ح یمشورت م

نداشتم یدسترس . 

او خود  دیرس یچون به نظر م م،یرا به او بگو تیلعدادم وا حیترج

باخبر باشد ر،یاتفالات اخ اتیجزئ زیاز ر : 

_ میکه من و بابات از هم طالق گرفت نی... به خاطر ازمیآره عز . 



دیپرس مردد : 

_ نم؟یب یولت بابا رو نم چیه گهید یعنی  

در  یتلخ عیانگار که معده ام را چالنده باشند. ما د،یچیدر خود پ دلم

و اخمم را در هم برد دیجوش میگلو . 

که صورت  نیا یدردناکم فشردم و برا یدست بر معده  اریاخت یب

انداختم نییرا نرنجاند، سر پا کایدر هو فرو رفته ام ن . 

 یبا دارا و گذشته  یبود که ارتباطم به کل نیمن ا یخواسته  تمام

 نمینازن یاکیکه دل ن نیا متینه به ل یشده ام لطع شود ول اهیس

 .بشکند

سوال  نیو دردناک تر دمیکش شیموها ؾیلط شمیبه ابر یدست

 :ممکن را بر زبان راندم

_ بابا تنگ شده؟ ید... دلت برا  

نگاهم کرد، چند بار پلک زد و آرام پاسخ داد رهیخ : 

 !اوهوم_

زده  خیمرده و  مین د،یرا بر میانگار گلو یلعنت دییصوت تا آن

دمیپرس : 

_ ش؟ینیببخواد  یدلتم  



در جوابم گفت یدرنگ چیه یرا به سمؾ دوخت و ب نگاهش : 

 !نه_

 یکه گفت، خوشحال م یخشک و لاطع ی"نه" نیاز ا دیبا لاعدتا

در حك دخترکمان  ی. ما چه ظلمختیشدم؛ اما در عوض دلم ر

پدرش  دنیبه د یدلش راض ،یبا وجود دلتنگ یکه حت میکرده بود

شد ینم ! 

من گذاشت یپا یبالشت کند و روو سر از  دیپهلو چرخ به . 

_ م؟یبمون نجایا شهیهم میخوا یم گهید  

در فروخوردن  یکردم و سع یرا نوازش م شیکه موها همانطور

 یکه از لطع یروز زدهیس نیبؽضم داشتم، در فکر فرو رفتم، ا

 نیگذشت، تمام ذهنم مشؽول کلنجار رفتن با هم یشدن طاللم م

 .سوال بود

پاسخ دادم صادلانه : 

_ دونم دخترم ینم . 

موهاش بود، گرفت انیباال آورد و دستم را که م دست . 

_ م؟یکن یشه فمط من و تو با هم زندگ یم   

خلوت  یاو هم به ستوه آمده بود؟ او هم دلش برا یعنیماندم،  مات

تنگ شده بود؟ مانیمادر و دختر یشگیهم  



به  د،یلنگ یکار م یاما همه جا میکم نداشت زیچ چیآن جا ه گرچه

. دیرس یبا پدر و مادرم، دشوار به نظر م یزندگ یطرز احممانه ا

بعد از  نمیبا والد یبعد از طالق؛ زندگ ا،یکار دن نیسخت تر دیشا

 یاز آن ها بود. مخصوصا حاال که کم طالت و ب یچندسال دور

گدار به آب بزنم و با  یخواستم باز هم ب یحوصله شده بودم، اما نم

رمیبگ میعجله تصم . 

_ فکر کنه، باشه؟ یمامان حساب یاجازه بد دیبا  

خواست بفهمد لصدم  یبه صورتم انداخت، انگار م كیدل ینگاه

جواب دادن به او  ریخواهم از ز یفمط م ایوالعا فکر کردن است 

 .فرار کنم

بار  ریخودم را از ز دیداشتم، با اجیمن والعا به فرصت احت اما

و آن چه که والعا به  دمیکش یم رونیب ضمیاحساسات ضد و نم

دادم یبود را انجام م کایخودم و ن یصالح زندگ . 

محو بر لبش نشست یکه لبخند دیصورتم چه د انیم کایدانم ن ینم . 

 !باشه_

* 

 

دمیبه در زدم و آرام به داخل سرک کش یا ضربه . 



 بابا؟_

و  دیکش رونیکرد ب یم یکه داشت چسب کار یومیاز آکوار سر

داختبه من ان ینگاه . 

_ تو دخترم ایخاتون بابا؟ ب ییتو . 

که در  یدر را کامل باز کردم و لدم به کارگاه کوچک یلبخند با

ساخته بود،  اطیخودش کنج ح یمن، برا بتیؼ یطول سال ها

 .گذاشتم

_ بودم داخلش رو دهی... ندنجایچمدر لشنگه ا . 

کرد یا خنده . 

_ شهیکه همش چسب و ش نجایکجاش لشنگه؟ ا ! 
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باال انداختم شانه . 

_ میکارگاه طیده، کال من عاشك مح یم یبه من که حس خوب . 

نگاهش تلخ شد رنگ . 

_ خاتون بابا؟ یدلتنگ کارگاه خودت  



 یبو یشد عمر یمگر م نم؛ینازن یسفال ها یبو یپر زد برا دلم

 سفال را استنشاق کرد و بعد دلتنگش نشد؟

شدم رهیکؾ خ کیم و به موزائانداخت نییپا سر . 

بلند  ی هیچهارپا یو رو دیکامال دست از کار کش دیرا که د سکوتم

اش نشست یفلز . 

_ افتاده؟ یشده ؼزل؟ اتفال یچ  

دادم؟ چه  یم حیتوض دیو خودم را بؽل کردم، چطور با دمیکش یآه

روحم را درک کند؟ یخال یگفتم تا بفهمد؟ تا درد آن حفره  یم  

_ تهران  میبرگرد می... بخوامیبخوا کایه...اگه من و نبابا... اگ

؟یکن ی... شما مخالفت ممیکن یزندگ  

 یکه سع ییشگویمثل پ ؛یبا دلت و طوالن ره،ینگاهم کرد، خ بابا

ندیات را بب ندهیکند با خواندن عمك نگاهت، آ یم . 

از هوا گرفت كیعم یو دم دیاش کش یجو گندم شیبه ته ر یدست . 

_ ؟یبر یخوا یم  

نه، انگار  ایناراحت است  دمیفهم یخواندم، نم ینم چینگاهش ه از

نزند یگرفته بود که حرف یدهان نگاهش را دو دست . 

_ ؟ید یاجازه م  

زد اما همچنان چشمانش عرق در سکوت بود یکمرنگ لبخند . 



_ و  یبود سادهیخودت وا یپا یهمه سال بدون کمک ما رو نیتو ا

تونم بهت  ی... پس نمیدیکش یجور اون مردک نامرد رو هم م

و  یداره راحت تیکه اهم یزیتنها چ ،ییایبگم از پسش بر نم

هم تو  ،یلرار یمدام ب نجایکه ا نمتیبیم کاست،یخودت و ن شیآسا

 دایپ یتون یاونجا م ور شتیآسا یهم اون طفل معصوم. اگه بر

؟یکن  

دستانم نگه  انیو صورت گر گرفته ام را چند لحظه م دمیگز لب

شد که گم کرده بودم یم یطوالن یرا مدت ها شیشتم، آسادا ! 

_ اونجا بزرگ شده، دوستاش  کایدونم ن یدونم بابا... فمط م ینم

اونجا خوشحال تره کای... نیکالساش... همه چ اش،یسرگرم . 

چانه ام برد و سرم را باال  ریجا برخاست جلو آمد، انگشت ز از

 .آورد تا با من چشم در چشم شود

_ ؟یچ خودت ! 

لهر بود، اما هنوز هم  یچه؟ گر چه دل من انگار با شادمان خودم

نشاند یها بر لبم لبخند م زیچ یبعض : 

" خام،  یکوزه ها یلفسه  انیدؼدؼه م یب دنیسفال، چرخ یبو

شدن به  رهیو خ هیصحبت با آس ،یلبل یبه خانه  کیپارک نزد

 یهاکتاب  ،یبلند بلند مان یخنده ها ارش،یو ک کاین یباز

 "!رنگارنگ فروشگاه کتاب... کارن
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که هنوز هم "کارن مشفك" در ذهن من نمش "اول شخص"  نیا از

او در ناخودآگاه مؽزم  ریکرد، کالفه شدم. انگار تصو یم یرا باز

پاک شدن هم نداشت الیشده بود و خ یحکاک . 

پلکم بشوم  یز پرش عصبکردم مانع ا یمالش انگشت شست، سع با

 :و در پاسخ به سوال بابا گفتم

_ خودم  یپا یبابا من... من عادت کردم که رو یدون یمن... م

 یاحساس خالء م نجایکارم اونجاس، کارگاهم اونجاس... ا سم،یوا

از شما و  یجز مهربون نجایکه بهم سخت بگذره نه، ا نیکنم، نه ا

چرخه اما... من به  یم هم که همش دورمون ایآر دم،یمامان ند

همون شهر شلوغ عادت کردم یتو یزندگ . 

ادامه دادم یو با مکث کوتاه دمیکش یآه : 

_ اونمدر مشؽله  یکار خودشونه، هر کس یاونجا همه سرشون تو

 نجایدخالت کنه... ا گرانید یزندگ یکنه تو یداره که فرصت نم

نطرؾ تر، او ابونیدو خ یها هیاما از عمه و خاله گرفته تا همسا

 ریؼ ای یرو اتفال یزنن هر کس یدارن در مورد من حرؾ م

من نظر بده...  یزندگ ردخواد در مو یم یجور هی نمیبیم یاتفال

باشه اما  یعاد گرانید یدخالت برا یمسئله  نیا دیدونم شا ینم



همه  نیتونم ا یکردم، نم یالک خودم زندگ یعمر تو هیمن 

 .صاحب نظر رو با هم تحمل کنم

ماللات  ادیکردم به  یبابا درد دل م یهمانطور که داشتم برا و

 ی هیهمسا ،یامروز صبحم درست وسط کوچه با حاج خانم فرمان

گفت "بهتر است زودر به  یچند خانه آن طرؾ تر ،افتادم؛ که م

 نیکج نگذارم" استداللش هم ا ینکرده پا یفکر ازدواج باشم تا خدا

یافت یبه گناه م یبمان ! مجردگریاست د یبود که"جوان !" 

مضمون را دست به  نیبا هم یامیشوهر خاله عاطفه هم، پ مادر

شوهر  کی" زودتر دییدست فرستاده بود که به دختر عارفه بگو

داشته باشد، هم به خاطر اختالؾ  یسر ی هیسن باال بکند که هم سا

 مهیسنشان نتواند مطلمه بودن ؼزل را بر سرش بکوبد" و در ضم

هم اضافه کرده بود که:" از حاال به فکر ازدواج باشد  ششیافرم ی

معطل نشوند گریعده نگه داشتنش تمام شد، د یتا ولت " 

محترمش را هم  یلطؾ هم کرده بود برادر زن خواهرزاده  یحت و

ساله، که همسرش به  ستیو ب جدهیسال سن و دو دختر ه 55با 

 یده بود تا خداکر یمناسب معرف سیرحمت خدا رفته، به عنوان ک

کاله نماند ینکرده سرم ب . 

هفته از طالق  کیتازه آؼاز ماجراست، هنوز  نیدانستم ا یم من

اگر  دند،یچیپ ینسخه م میبرا نینچنیمن نگذشته بود و مردم داشتند ا



 یهمه  ایکشتم  یخودم را م ای دهیماندم به سال نکش یآنجا م

را انمیاطراف . 

بابا به خودم امدم یصدا با . 

_  یهم عالل، اگه م یهم بزرگ شد گهیؼزل دخترم، تو خودت د

گم  یبهت م یرو جد یزیچ هیبرو، اما  یاونجا راحت تر یدون

یاز خودت بدار یخبریب یدوباره ما رو تو یحك ندار . 

دهان به دفاعداز خود باز کنم که جلو تر از من آن چه را که  امدم

گفت میخواستم بگو یم : 

_ با دارا تو رو  یتو نبود و اجبار زندگ ریتمصدونم اون مولع  یم

بزنه  بتیؼ یلیبار به هر دل نیا یخوام بدون یاز ما دور کرد اما م

بخشمت ینم گهید . 

بر گونه اش  یرفتم صورتش را با دستانم کادر کردم و بوسه ا جلو

 .نشاندم

 !چشم_

*** 

ها  ینشسته بود و همانطور که سبز ونیتلوز یچهارزانوپا مامان

را  ونیکسالت بار تلوز یکرد، همزمان هم برنامه  یخرد م را



بابا که پچ پچ وار کنار گوشش  ینظر داشت و هم به حرؾ ها ریز

کرد یگفت، توجه م یم . 
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 یسرگرم کرده بودم و سع یناهارخور زیم یریرا با گردگ خودم

شد،  یاشته باشم، اما نمحالت ممکن را د نیاعتنا تر یکردم ب یم

شد یوالعا نم ! 

به  کایبازگشت من و ن ی هیگفتن لض یدانستم بابا دارد برا یم

کند یم ینیتهران، ممدمه چ . 

خواست از  یدر دلم نبود، از واکنش مامان هراس داشتم، دلم نم دل

نبود، هر چه  سریم میهم ماندن هم برا ییباشد از سو یرفتنم ناراض

در کارم  یشتریشد، هر روز مردم ب یمگذشت سخت تر  یم

دندیکش یسرک م . 

کنم که ناگهان  زینمطه را هم تم نیخم شدم تا دور تر زیم یرو

مامان به آسمان رفت ادیفر . 

_ ؟یچ گهید ! 

کرد او را به آرامش دعوت کند یسع بابا : 

 !عارفه جان_



برخاست و رو به من دست به  یظیتوجه به او، با اخم ؼل یب مامان

زدکمر  . 

_ از حمالتا و  میدیکش یبدبخت یؼزل؟! هر چ یتو آدم نشد

دوباره گل به  یخوا یتو بود، حاال بازم م یبچگانه  یمایتصم

 هیموندهدر و همسا نیهم ؟یکش یخجالت نم ؟یریسرمون بگ

 بیرفتن شهر ؼر ییما با دخترش تنها یبفهمن دختر جوون مطلمه 

 ییچه حرفا یوند یم ؟یچ یعنی نیا یدون یم چیکنن... ه یزندگ

افته؟ یپشت سرت راه م  

دادم خودم دست از سکوت  حیخواست دهان باز کند اما ترج بابا

خواهم، دفاع کنم یبردارم و از آن چه که م . 

گذاشتم و خطاب به مامان گفتم زیم یرا رو دستمال : 

_  گهیگن که د یم یمردم چ نمیمن... اگه بخوام بب زیمادر من، عز

 نجایتونم ا یتهرانه، نم میکنم، من همه کار و زندگ یتونم زندگ ینم

 .بمونم

دیاخم در هم ؼر با : 

_ اصال  ست،ین یعاد گهیتو د طیؼزل؟ شرا یفهم یتو چرا نم

تونه مثل  ینم گهیافته د یزن م هیاسم طالق مشت سر اسم  یولت

کنه یلبل زندگ . 

تلخ تلخ دم،یخند ! 



_  گهید یآدما شتریتونه مامان؟ چون شما و ب یچرا نم یدون یم

طالق  ای رهیمرد اگه زنش بم هی. چطور دیکن یفکر م ینجوریا

کنه اما زن  یآزادتر از لبل زندگ یحت ایتونه مثل لبل  یم رهیبگ

 نه!؟

خشم، اما مردد تر از لبل گفت زانیبا همان م مامان : 

 ...خب چون... چون_

گشت  یاستدالل کوبنده م کیدر ذهنش به دنبال  دیکرد، شا سکوت

دانستم یرا خوب م لشیتا من را لانع کند، اما من دل . 

مامان به خودم جواب دادم یبه جا من : 

 چون اونا حك دارن... نه؟ مردا حك دارن و زن ها نه... درسته؟_

که  نیجمع تر شد و صورتش در هم رفت، انگار با وجود ا اخمش

با آن  هم جز موافمت یبود اما چاره ا امدهیحرفم به مزالش خوش ن

 .نداشت

 یزیرا پاسخ دهد چ یسوال نیخواست چن یم یبار هر کس هر

مرد حك دارد گر،یگفت که " مرد است د یرا م نیمشابه هم !" 

به مامان گفتم یلحن آرام با : 

_  یم نییتع یحك و حموق رو ک نیلربون شکل ماهت برم مامان، ا

؟یک ل؟یفام یها؟ خانوما هیدر و همسا نیکنه؟ هم ! 



و ادامه دادم دمیکش یآه . 

_ کنم، ده ساله که آروم و لرار نداشتم... ده  یخوام زندگ یاما من م

حك رو  نیکم از ا هیبسمه! بذار منم  گهیساله که تاوان پس دادم، د

دنج ، دور  یگوشه جا هیخودم بردارم مامان، اجازه بده برم  یبرا

کنم یآروم زندگ کایبا ن ثا،یحرؾ و حد نیاز ا . 

مات و سردرگم کرد، نگاهم ! 

اعتمادات سفت و سختش و مهر و محبت مادرانه اش معلك  انیم

 نیطالق در ذهنش چه اندازه سهمگ یدانستم کلمه  یمانده بود، م

من است یخوشبخت شیاست و مطمئن همم بودم که تمام آرزو . 

 یپلک بر هم فشرد و لطره اشک د،یگوشه لب را به دندان گز آرام

دیبر گونه اش چک . 

_ اشه ؼزل... باشه دخترمب ! 

*** 

 

 یگذاشتم و نفس راحت زیم یکوچک را هن هن کنان رو ونیتلوز

دمیکش . 

_ کا؟یخوبه ن  



چرخاند، دست به کمر  یکه آبنبات بزرگش را در دهان م همانطور

 :زد و ؼر ؼر کرد

_ گم کجه یهنوزم م ! 

 یبرد، دست یها را به اتاق م یاساب باز یکه جعبه  یدر حال ایآر

ختیرا به هم ر شیزد و موها کایر نبه س : 

 !چشمات کجه بچه_

دیکوب نیبه اعتراضپا بر زم کاین : 

_ ییاه دا ! 

خنده کنان از کنارش رد شد و گفت ایآر . 

_ لدر ؼر نزن نیا ن،یرو بچ ایاسباب باز نیا ایب . 

زد یبرل چشمانش : 

_ ن؟یرو آورد لمیوسا یهمه   

زدم شیبه رو یلبخند : 

_ رو برامون فرستاد زیه چتابان هم زم،یآره عز . 

" دیگفت سمت تک اتاق خانه دو یآخ جون" بلند . 
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در  ییرا در تهران، جا یکوچک یپنجاه متر یکه خانه  نیاز ا بعد

رهن کردم، از تابان خواستم که  کاین دیجد یمدرسه  یکینزد

 میداشتم، برادارا  یکه من در خانه  ییها زیو چ کاین لیوسا

نکرد، اما در عوض از من لول  ػیبفرستد، او هم کمکش را در

عوض کنم اکارگاهم ر یگرفت که در اسرع ولت جا . 

گرفتم لیرا تحو لمیو وسا رفتمیشرط را پذ نیا من . 

کمک کردن به من همراهم آمده بودند، گر چه  یبرا ایو آر بابا

بر  دنشانیاز پس چاندک بود و خودم به شخصه  اریخانه بس لیوسا

نشد که چند روز اول را تنها بمانم یآمدم اما دلشان راض یم . 

 یوالع یبه معن گریامشب بود و د نیهم یبرگشتشان برا طیبل اما

کردم یرا شروع م دمیجد یکلمه، زندگ . 

 یرفتم، دخل مؽازه را بر م یصبح روز بعد به کارگاهم م دیبا

کردم. البته تابان  یگاه مکار ییجابجا یبرا یداشتم و بعد فکر

بود و  نیزم ریآن طرؾ تر ، که به صورت ز ابانیدو سه خ ییجا

داده بود اما  شنهادیپ مان،یصحبت ها انیمناسب داشت را م یمتیل

جستجو کنم ،یمناسب تر یجا یادادم خودم هم بر یم حیمن ترج . 

آمد و من را از افکارم  رونیدست به کمر زده از آشپزخانه ب بابا

دیکش رونیب . 



 .اجاق گازتم را افتاد خاتون بابا_

دمیرفتم و گونه اش را بوس جلو . 

 .لربونت برم بابا، دستت درد نکنه_

گفت یو "خدا نکنه" ا دیبه سرم کش یدست . 

بلند صدا زد یاز داخل اتاق با صدا ایآر : 

 بابا؟ کارت تموم؟_

انده نم یبال یسر سمت آشپزخانه چرخاند تا مطمئن شود کار بابا

 :است و سپس پاسخ داد

 .آره پسرم، تموم_

سرش  یرا برعکس رو کایرنگ ن یصورت یکه کاله آفتاب ایآر

در اتاق آمد و گفت یگذاشته بود به آستانه  : 

_ شهیم رید نالیترم میتا برس گه؟ید میبر . 

چشم به من دوخت، نگران و مردد! پدر بود  نیسنگ یدر سکوت بابا

ش را به امان خدا ول کند و برودآمد خاتون یدلش نم گر،ید . 

گفت، بعد آرام شانه ام را گرفت و من  یانداخت و ذکر نییپا سر

دیرا در آؼوش کش . 

_ ؟یؼزل بابا... مطمئن ! 



راحت که نه، آرام شود الشیخواست خ یم .  

توانستم  یبچه داشتم که نم کیکردم، حال که خودم  یم درکش

کردم ی، درکش ماش را تحمل کنم یهم دور یا مهیدل یحت . 

زمزمه کردم نانیرا در آؼوشش فشردم و با اطم خود : 

 !مطمئنم_
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بود انداختم و بر  دهیکه آرام بر تختش خواب کاین یرا رو لحاؾ

کاشتم یاش بوسه ا یشانیپ . 

گذشت، بعد از خوردن شام  یم ایاز رفتن بابا و آر یساعت چند

را به رختخواب فرستادم تا بتواند فردا صبح زود  کاین یمختصر

جا  دشیجد یروز در مدرسه  نیشود و از اول داریاز خواب ب

 .نماند

گذشته بود و من با هزار  یاز شروع سال تحصل یهفته ا دو

خواهش و تمنا توانستم دخترکم را در آن مدرسه ثبت نام کنم و 

برسد ریرا د نشیخواستم روز آؼاز یحاال نم . 



به سرم زده بود، مثل روح سرگردان،  یسخت یخواب یاما ب خودم

و  زیو به همه چ گشتمیرا م دمیطول و عرض خانه کوچک جد

کردمیفکر م زیچ چیه . 

از  یتصور چینهاده بودم که ه شیم یدیلدم را در راه جد نیاول

بودم اما  دهیچ ندهیآ یکه هزار برنامه برا نیادامه اش نداشتم، با ا

گنگ بود میبرا زیهمه چ . 

خانه که پشت آشپزخانه  کیدر  کیرا بؽل کردم و به بالکن  خود

لرار داشت، پناه بردم ابانیو رو به خ . 

را دور زد و  ادمیلباس نه چندان ز یزییسرد شده بود، سوز پا هوا

 یلرز باعث نشد لذت تنفس در آن هوا نیتنم را لرزاند، اما ا

برگردمنمناک را بگذارم و به داخل خانه  . 

 یرا باور نکرده بودم. هنوز ذهنم نم دمیجد طیخودم و شرا هنوز

 یدردناک تیناراحت؟ طالق ماه ایخوشحال باشم  دیدانست با

را عاشمانه شروع  یخودت زندگ الیداشت؛ مخصوصا اگر به خ

یکرده باش !  

 یزن جهان بودم، من م نیتر نیکردم ؼمگ یگذشته که فکر م به

کنم و عاشك بمانم، اما چه شد؟ یعاشم یکس توانستم بهتر از هر ! 

رفت، تا او  ینم نییپا میاول، بدون دارا ؼذا از گلو یروز ها آن

 یبرد، بو یزدم، بدون او خوابم نم ینم زیچ چیآمد لب به ه ینم



روز  کیکرد تا چشمانم بسته شود،  یمشامم را پر م دیتنش حتما با

شد یجهنم م میبرا ایکه نبود دن . 

شد، بلکه  یعاد میاو برا یکم کم نه تنها ؼذا خوردن ب بعدش و

خود را داشت یجا گریکه د دنیراحت تر هم بود، خواب ! 

توانستم نگاهش  ینم یحت گریزد، د یتنش حالم را به هم م یبو

 !کنم

 نیبودم و انگار به ا دهیرس یتفاوت ینفرت و بعد ب یبه مرحله  من

 ایمرگ  ایماند،  یم یالتنها دو راه چاره ب یرس یمرحله که م

ییجدا ! 

ده  نیتمام ا یخواستم به جا یخواست، من م یمن مردن نم دل

کنم یکه هدرش داده بودم، زندگ یسال .  

تاوان پس داده  یکاف یطفل معصومم به اندازه  یکایمن و هم ن هم

به هر  م؛یرا تجربه کن شیبود که آسا نینوبت ا گریحاال د م،یبود

که شده یمتیل ! 

 یمبهمم ترسناک م ی ندهیآ دیؼصه خوردن نداشتم، شا یبرا یلیدل

دادم فعال فمط به حاضرم فکر کنم یم حینمود اما ترج . 

افکارم  یام نشست و رشته  یشانیباران، بر پ زیر یها لطره

، رو به نرده  دمیکش هیرا به ر یزییسرد پا یهوا اقیگسست. با اشت



ن گرفتم، باران نرم خم زدم و صورت سمت آسما یبالکن کم یها

 .نرمک صورتم را پوشاند

امتحان خرداد ماه  نیبعد از آخر ییبود، مثل حس رها یخوب حال

 کیمثل آن نفس راحت بعد از  رستان،یسخت دب یدر روز ها

شدن درست مولع اذان صبح بعد از  داریدردناک... مثل ب مانیزا

کابوس آشفته! حالم خوب خوب بود کی ! 

ه کردملب زمزم ریز آرام : 

_ ... ممنون! ممنون که تموم شدایخدا . 

نه خسته بودم،  گریدلم سبک شده بود، د دم،یبه صورتم کش یدست

 .نه آشفته و نه سرگردان

کنج لبم نشسته بود به داخل آشپزخانه  اریاخت یکه ب یلبخند با

 نیگرم دعوت کردم و بعد پاورچ ییچا کیبرگشتم، خودم را به 

 یسر و صدا لباس ها نیرفتم و با کمتر به اتاق خواب نیپاورچ

دست لباس راحت عوض کردم کیرا با  سمیخ . 

و بالشتم را به دوش گرفتم و وسط سالن کوچک خانه  تشک،لحاؾ

و  دمیفرستاده بود خز میکه مامان برا یلحاؾ نرم ریانداختم، به ز

پر از حس خوب بر  یتشکم لبخند یسر در بالشت فرو بردم، خنک

 دم،یراحت کش یچانه باال آوردم و نفس ریلحاؾ را تا زلبم نشاند، 



که از همان شب لرار بود آؼاز شدنش  یعمر آزاد کی یبه راحت

 .را با بند بند وجودم احساس کنم

ولت  چیلدر لذت بخش باشد، ه نیتواند ا یم دنیدانستم خواب ینم

را تجربه نکرده بودم یو راحت كیدر عمرم چنان خواب عم . 

 داریبه خاطر هشدار ساعت ب لمیه خودم آمدم که موباب یولت فمط

 .شدن، معرکه گرفته بود

 داریکه بود از خواب نازش، ب یا یرا به هر تالش و سخت کاین

بودم را با هم  دهیکردن او تدارک د داریلبل از ب یکردم. صبحانه ا

میدور تند حاضر شد یرو شد،یم ریو چون کم کم داشت د میخورد . 

شد با سه  یراحت م یلینبود، خ یاو راه یمدرسه خانه تا  از

دیبه مدرسه اش رس یرو ادهیپ مهیچهار دل . 
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 یم شیزده پ جانیبود، ه دشیجد یمدرسه  دنیکه مشتاق د کاین

 یها ییتنها انیکه در م نیرفت و من هم به دنبالش. دخترکم با ا

 گرانیتوانست با د یراحت م یلیاما خبزرگ شده بود  مانیخانوادگ

با تمام  یارتباط بر لرار کند، شک نداشتم که ظرؾ مدت کوتاه

کنار خواهد آمد و دوست خواهد شد. او بر عکس  شیها یهمکالس



داشت و راحت از پس  یمن، اعتماد به نفس خوب یها یکودک

امد یخودش بر م . 

از به  المیم و خبه مدرسه اش سپرد كیعم یکه بعد از بوسه ا اورا

بچه ها راحت شد، از مدرسه  گریشدنش به د یکالس رفتن و معرف

ستادمیاتوبوس، منتظر ا ستگاهیا نیزدم و در اول رونیب . 

اگر  دیفاصله بود، با ستگاهیبه کارگاهم تنها دو ا کاین یمدرسه  از

نمل مکان کنم، باز هم فکر دور و  یدیجد یخواستم به جا یم

رفت و آمدمان،  یبرا یکردم تا بر به مشکل یاش را م یکینزد

 .نخورم

که  یالیاول نشستم. همان اشت یاتوبوس شدم و همان صندل سوار

 دارید دیتجد یرفتن به مدرسه داشت، در وجود من برا یبرا کاین

دیجوش یم میبا سفال ها . 

  یرا باز کنم و بو زمیدر دلم نبود تا باز هم در کارگاه عز دل

بکشم هیبه ررا  میسفال ها . 

شده بودم که بعد از مدت ها لرار است عروسک مورد  یکودک مثل

بخرند شیعالله اش را برا . 

کردنش بود، سرم را سمت  یکه اتوبوس در حال ط ییآشنا ریمس

که بر  دیدو یچشمانم سمت فروشگاه اریاخت یپنجره چرخاند، ب



 یش" ! همان کتابفرویحک شده بود: "مان كیسردرش به خط نستعل

زیعز . 

ذوق ناخودآگاهم زد، هنوز  یفروشگاه تو یلفل شده  یا لهیم در

بود امدهین ! 

اسم در  نیبود. از تکرار ا امدهی... کارن هنوز به مؽازه اش نکارن

مؽز ناکوک من چرا هر  نیا دمیفهم ینم چیذهنم، آشفته شدم. ه

دود یاسم م نیشود سمت ا یولت سرش خلوت م .  

" از دست خودم، نگاه از پنجره گرفتم و با  کردم و کالفه ینوچ"

دوختم و تا  میرو شیپ یرنگ و رو رفته  ی لهیسماجت به م

به آن ماندم رهیهم همچنان خ ستگاهدومیبه ا دنیرس . 

که  ادهیکارگاهم بود، پ یفرع ابانیتر از خ نییپا یچند لدم ستگاهیا

اما دمیچیپ یکردم و به فرع یکوتاه را ط ریشدم لبخند زنان مس ... 

بست، انگار لرار بود هر بار لدم  خی یدر همان آؼاز راه فرع لدمم

بگذارم؛ شوکه شوم یبه آن فرع . 

و تا هزار هم رفت، او  دیباال کش یللبم، به آن ی ستادهیا ضربان

کرد؟ بعد از گذشت حدود سه چهار ماه از نبودن من،  یچه م نجایا

کارگاهم و نگاه به  یا هلیبسته ها، دست به در م لیمثل دخ دیچرا با

 ی!؟ کارن مشفك از کارگاه متروک مانده ام چه منمیداخل، او را بب

 خواست؟



لد و  یافسار پاره کرد و برا یشرمم لحظه ا یزبان نفهم و ب دل

احوال و ملتهب به  شانیکه او پر نیلنج رفت. از ا دشیلامت رش

دیچیجانم در خود پ د،یکش یداخل کارگاهم سرک م . 

فاصله  نیاو از ا دنیحجم احساس را فمط با د نیبر من که ا یوا و

متاهل نبودم اما، متعهد  گریمن د دیدادم. شا یدور، به دلم راه م ی

میکایبودم؛ به دخترم! به ن ! 

الزم داشت یشتریبودن از همسر بودن هم تعهد ب مادر ! 
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 :کارن

ها،  لهیم یآن سو یا شهید و بر در شجگر سوخته ام، آه ش دود

 یاز کارگاه دوست داشتن یها کندم و لدم لهیبخار نشاند. دست از م

 .اش فاصله گرفتم

_ ؼزل؟ ییکجا ! 

 یکه به جانم افتاده است، اگر هفته ا ستیچه مرض نیدانستم ا ینم

 یزدم جانم به لبم م یسه چهار وعده اطراؾ کارگاهش پرسه نم

احوال، نا آرام... رو به  شانیشدم؛ پر یده مآمد، مثل مرغ سرکن

 !مرگ



بود و هر روز هم در  یدردناک یبا ؼزل، خاطره  دارمید نیآخر

زدم...  یبا او حرؾ م دیبا دمش،ید یم دیشد. با یذهنم مرور م

شدم حال و احوالش خوب است یمطمئن م دیبا . 

زد.  یبه جانم م میبرداشته بود و مستم شهیاش ت کبارهی بتیؼ نیا

نداشت یا دهیتا فراموشش کنم، فا دمیچیپ یهر لدر به خود م . 

رفت یرفت که نم یاز خاطرم نم ادشیرفته بود اما  ؼزل . 

کردم به خودم بفهمانم که ؼزل از او سهم من  یم یچه سع هر

حرؾ ها به خورد دل  نیشد؛ ا ینبوده و تا آخر هم نخواهد بود، نم

رفت یدچار شده ام نم . 

 یبار بود، برا بتیاندازه مص نیهم به هم یورد ماندر م اوضاع

 یمسافرت کار کیآرام نگه داشتنش به او گفته بودم که ؼزل به 

رفته و حتما بازخواهد گشت و دوباره کنارمان خواهد بود، اما هر 

دروغ  نیحفظ ا د،یکش یطول م شتریاش ب یلعنت بتیؼ نیچه ا

شد یسخت تر م ،یمان یمن و هضمش برا یبرا . 

 هیؼزل پا میانکه بخواه یکردم، ب یبه حال خودمان م یفکر دیبا

ثباتمان  یب یما دو نفر شده بود و نبودش بدجور یزندگ یاصل ی

کرد یم .  

گرفتم،  شیفرو بردم و راه رفتن پ بیو دست در ج بانیدر گر سر

آمدم تا در کارگاه را  یم دیام نیمحال بود اما هربار به ا یآرزو



سمج  دیام نیخوردم ا یهربار هم که به در بسته م و نمیگشوده بب

شد یخاموش نم . 

خاک  یرفتم، نگاه از کفش ها یم یاصل ابانیکه سمت خ همانطور

خسته  ی هیرا به ر كیعم یگرفته ام برداشتم، سر بلند کردم تا نفس

در همان  ستادهیا ییو آشنا ؾیام بفرستم که نگاهم بر لامت ظر

ماند رهیخ ابان،یخ یگام ها نیاول . 

امدیباال ن گریرفت و د نفسم . 

 !...او

 ریتوانستم باور کنم آن تصو یبود؟ مگر م ایرو دم؟ید یم خواب

که ناگهان بر چشمم نشست، همان ؼزل باشد؟ یپوش یزن آب ! 

آنمدر دلم  دیام او را توهم زده باشد، شا فتهیکردم ذهن ش یم گمان

 یاز، خوابش را مب یرا کرده بود که داشتم با چشم ها شیهوا

دمید . 

او فراموش کرده بودم،  دنیکه رفت و برگشتش را ، با د ینفس

از سرم  الشیکردم تا خ نشیگزیتازه را جا یفرستادم و هوا رونیب

به من  زیدرشت اؼراق آم یبپرد اما، او همچنان با همان چشم ها

مانده بود رهیخ . 

ارم با ترس از او بر د یخودم جرات دادم که لدم از لدم به سو به

که نکند محو شود نیا . 



 کیکه با نزد ییباورش کردم، او شتریسمتش رفتم ب شتریچه ب هر

 شیباخت و کمان ابروها یتر شدن من، نگاه ماتش کم کم رنگ م

خورد یگره م . 

که  یرفت، مثل پسر نوجوان یهر لدم ضربان للبم هم باال تر م با

شود یبار عاشك م نیاول یبرا . 

از حرکت  میپاها اریاخت یب دم،یاش که رس یچند لدم یفاصله  به

ستادیا .  

کرد، حد و مرز ها  یم یمن معن یکه ؼزل را برا یزیچ نیاول

 .بود

و دلتنگ رهیبه او ماندم، خ رهیخ ! 

 دیکش یم ادیرا فر یصورتش خستگ یشده بود، تمام اجزا الؼرتر

در که لبل هرگز  یداشت، حال خوش یاما عمك چشمانش حال خوب

بودم دهینگاهش ند . 

خشک شده  یدهان باز کردن، جان کندم، بزاق به گلو یبرا

زدیبر رونیاز حنجره ام ب ییصدا دیفرستادم تا شا . 

 !س... سالم_

دانستم او هم دارد  یفشارد، نم یکه دندان بر هم م دمیوضوح د به

من کارگاهش  دهیکه د نیاز ا ایکند  یبه حرؾ آمدن تالش م یبرا

ست؟یکنم، عصبان یطواؾ م یارتگاهیزرا مثل   



آمد پاسخ داد یکه از ته چاه در م ییاز لب گشود و با صدا لب : 

_ مشفك یسالم آلا . 

از لرز را در خود حل کرده  یته رنگ مختصر شیکه صدا نیا با

لابل نفوذ ریتکه سنگ ؼ کیبود اما لحنش التدار داشت، مثل  . 

به من فهماند  گریبار د کیکه گفت،  یظیمشفك " ؼل یآن " آلا با

فکر صدا زدن اسمش هم به سرم نزند یکه حت . 

دیکوچچکش را در دست فشرد و در ادامه پرس ؾیک ی دسته : 

_ د؟یکن یم کاریچ نجایا  

و احممانه بر لبم نمش بست یعصب یپاسخش لبخند در . 

جهان  یالیل نیمجنون ممنوعه تر چارهیگفتم؟ که من ب یم دیبا چه

عمل از سرم پرانده است؟ که در زمان نبودش به  بتشیشده ام و ؼ

گفتم  یکردم؟ م یدرد دل م شهیش یجان آنسو یب یکوزه ها

شرمانه شب و روز در فکر شما هستم؟ یکه هنوز هم ب دیببخش  
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انداختم و خجالت زده پاسخ دادم نییپا سر : 

_ نه ای دیبرگشتشما  نمیخب... راستش اومده بودم بب  ! 



کاش نپرسد " چرا؟!"؛ چون هر لحظه  یدر دل دعا کردم که ا و

و  نمیبنش نیبر زم شیپا شیاز کؾ بدهم و پ اریامکان داشت اخت

ام را زار بزنم یدلتنگ . 

نامحسوس تکان داد و بحث را عوض  یباال انداخت، سر ییابرو

 .کرد

_ چطوره؟ یمان  

تلخ بر لبم نشاند یلبخند سوالش : 

_ وبه اماخ ... 

رفت و  ادمیپشت دستش، حرفم از  یبزرگ بایزخم تمر دنید با

دیدو رونیاز دهانم ب اریاخت یب یکلمات بعد : 

_ شده؟ یدستت چ ! 

جمع را فراموش کردم و  ریکه باز ضما دمیگفتمش فهم یولت و

شدم یمیصم ! 

ام جا خورد و بعد  یاز سوال ناگهان یواکنش، لحظه ا نیاول در

ش انداختبه دست ینگاه . 

کرد و پاسخ داد یخنده ا تک : 

_ چطوره؟ یمان ن،ی... نگفتنتیخورده به در کاب ست،ین یزیچ  



باز هم شوهر  دمیترس یم دم؛یترس ینشد، م یراض دلم

او دست بلند کرده باشد یناجوانمردش رو . 

 چیه چارهیفکر، خونم به جوش آمد، اگر هم کار او بود من ب نیا از

نداشتم یاو حم ینم؛ من درباره توانستم بک ینم یؼلط  ! 

به عمك  رم،یدستانم بگ انیشد صورت کوچکش را م یم کاش

شوم و التماسش بکنم که:"جان دلم، راست بگو رهیچشمانش خ !" 

... امان از مرز هااما ! 

را جمع و جور کردم و به سوالش پاسخ دادم خودم : 

_ دلتنگ شماست تینها یحالش خوبه اما ب . 

بلکه  ستم،یدانستم مخاطبش من ن یزد که خوب م یکم جان لبخند

ستیمان الیخ . 

همان لبخند جواب داد با : 

_ نمشیب یم امیممدار کارم سبک تر بشه م هی ... 

بود یشکرش بال یکه نگفت "بدون حضور شما" جا نیهم . 

داد ادامه : 

_ گارگاهم هستم ییجابه جا ریفعال درگ . 



ند و به کجا برود؟ خواست کارگاهش را جابه جا ک یم خت،یر دلم

 بشیؼ شهیهم ینکند فمط آمده بود که دار و ندارش را بردارد و برا

 !بزند؟

اراده به لکنت افتاد یب زبانم : 

  ک... کجا؟_

دینه اما چشمانش خند لبش . 

_ رمیبگ دیجد یجا هیخوام  یفمط م ست،یمد نظرم ن یخاص یجا . 

 نیهم ساده بود. اما ییجابجا هیپس فمط  دم،یکش یراحت نفس

 یاطیکارگاه خ کیدر سرم انداخت،  یموذ یساده، فکر ییجابجا

شکل، دو سه مؽازه آنطرؾ تر از  ینسبتا بزرگ اتوبوس

 یخال یکوچه لرار داشت که به تازگ کی چیدر آؼاز پ ،یکتابفروش

شناختم. امکان داشت اگر آنجا  یشده بود، صاحبش را هم خوب م

بدهم، لبول کند؟ شنهادیرا پ  
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 :ؼزل

 



گرفته بودم، انگار که در تمام طول مدت حرؾ زدت با او  گر

زدم یدست و پا م نیگداخته و آتش یدورن کوره  . 

کارگاهم را،  یهدؾ داشتم طول خاک گرفته  یشد که ب یم یساعت

رفتم یلفسه ها، رژه م انیم . 

 انیطؽ نیشد که ا یکردم، سال ها م یو احساسم را درک نم خودم

مسخره  نیاحساسات ، از من گذشته بود، اصال من را چه به ا

ها؟ یباز ! 

کرد، گستاخانه  یکه دل سرکشم خود را آزاد تر از لبل حس م حال

داد،  یدر برابر نگاه پر از حرؾ او را م دنیلرز یبه خود اجازه 

ت اما لرار نبود من دوباره افسارم را دست دلم بدهم، امکان نداش

شوم دهیسوراخ، دوبار گز کیاز  . 

با  سهیاصال لابل مما تشیکارن و شخص تمیدان یدانستم، خوب م یم

کرد که  ینم ؾیتکل نییمن تع یدلم برا گریاما د ست،یدارا ن

فکر هم بکنم یبخواهم به او حت . 

دستانم گرفتم،  انیو سرم را م ستادمیها ا وانهیکارگاهم مثل د وسط

اگر خاطرش از مؽزم  یبزرگ بود، حت یادیذهن من ز یکارن برا

گرفتم یکرد، سردرد م یگذر م . 



به فروشگاهش  کینزد ،یخال یگرفتن آن مؽازه  یبرا شنهادشیپ

خود  شنهادش،یزد، اصال پ یم خونکیداشت به فکرم س یبدجور

انداخت یجانم، چنگ م ی فتهیشده بود و به بخش ش طانیش . 

 شیحرؾ ها انیکه م یعال طیشرا چکار کنم، با آن دیدانستم با ینم

بست، وسوسه را در وجودم دامن زد، اما  ییکذا یبه ناؾ مؽازه 

همه  نیتوانست ا ی. وجدانم نمدیلنگ یوسط م نیکار ا یجا کی

 یکیبود با نزد یبه او را تحمل کند. گرفتن آن مؽازه مساو یکینزد

 انیکه من هنوز خودم را م طیدر شرا ماز حد به کارن، آن ه شیب

نکرده بودم دایام پ یزندگ دیجو جد . 

داشتم ازیکنار آمدن با خود، ن یبرا یطوالن یبه فرصت من . 

آمدن از فکر کارن، دخل مؽازه  رونیسرگرم کردن خودم و ب یبرا

 یرا برداشتم و جمع زدم و تا آنجا که زمان داشتم سفال ها را برا

کردم یدسته بند ،ییجا به جا . 

 کایگرفتم تا به سراغ ن شیوفته راه برگشت پآخر هم خسته و ک در

 .بروم

را فکر کردم،  کاین یاز کارگاه به مدرسه  ریطول  مس تمام

کرد یم یباز یکه کارن در تمام آن ها نمش پر رنگ ییفکرها . 



باز هم مضمون  دنشیدوباره د یبا لحظه ا ،یبه طرز احممانه ا 

عمل و  انیم یجنگ داخل کیتفکراتم شده بود و باعث  یاصل

 .احساسم

گرفتم، او آنمدر  لیرا از مدرسه اش تحو کایکه ن یرا شکر ولت خدا

فرو رفتن  الیدر خ یبرا ییجا گریگفتن داشت که د یحرؾ برا

گذاشت ینم یبال . 

 یم ،یاز لبل شتریب یرا دوست داشت، حت دشیجد یمدرسه  کاین

 یزیگفت همان ساعت اول با دو نفر دوست شده و تا حد اؼراق آم

کرد ؾیو اخالق معلمش تعر افهیهم از ل . 

 چیه دم،یکش یبه گوش جان م ظیؼل یرا با لبخند شیحرؾ ها تمام

زیچ چینبود، ه کاین یباال تر از خوشحال زیچ ! 

 یاش که چشمانم را پر م یصورت مهتاب دم،ید یرا که م کاین

 ی ندهیگرفت، با او فمط به آ یم یشتریکرد، عمل و وجدانم لدرت ب

برگ  کایکردم، ن یفکر م ینفر اضافه ا چیبدون ه مانیو نفرد

 .برنده ام بود

به در  دیگرفتم، همان لحطه که داشتم کل میلحظه با خود تصم همان

انداختم یخانه م . 

 کیانداختم، نه در نزد یرا همانجا که تابان گفته بود راه م کارگاهم

مکان ممکن به کارن نیتر ! 



*** 
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 دم،یکارگاهم کوب یخاک گرفته  زیم یرا رو فمیک ،یو عصب کالفه

 یدستانم جا به جا کردم و با صدا انیم گریرا بار د لمیموبا یگوش

دمیکش ادیفر بایتمر یبلند . 

_ دست شمام؟! مگه سر گردنس  یآلا؟ مگه من مسخره  یچ یعنی

د؟یکن یم نییخواد تع یدلتون م یکه هر نرخ  

خط، گرفته اما آرام بود یآن سو شیصدا . 

_ فروشنده دبه در آورده  ه؟یبنده چ ریخواهر من شما بفرما تمص

؟یمن رو گرفت ی مهیشما   

 یبا چه کس مایدل دیدانستم با یبودم که نم یوالع آنمدر عصبان در

 !دعوا کنم

_  یبه من م متیل هی روزیآلا، د یمعامله رو جوش داد نیشما ا

فروشنده   دیگیم دیزن یشده زنگ م یجد یمه چامروز که ه ن،یگ

رو متیبه سرش زده دوبرابر کنه ل هوی . 

هم کالمش آرام بود هنوز . 



_ فروشنده ناراحت شدم،  یآلا نیا میشما از تصم یمنم به اندازه 

باالخره باعث بد لول شدن من  میهم بگذر یاز ضرر حك بنگاه دار

خوام یعذر مگم، من از شما  یشده، بازم م میمشتر شیپ . 

لدر آرام و  نیرها کردم، کاش ا یصندل یبلند، خود را رو یپوف با

خواست تا حجم  یکردن م ادیداد، دلم داد و فر یمودبانه پاسخ نم

شود هیتخل تمیسرسام آور عصبان . 

 ینا فرجام م ریاخ یبود که در طول هفته  یمعامله ا نیدوم نیا

تابان  شنهادیپ یگریم و دکرده بود دایمؽازه را خودم پ کیماند، 

 یسنگ یکه چهار نفرصاحب داشت که هر کذام به نوع یبودغ اول

به باد رفت ینطوریهم که ا یانداختند، دوم یم . 

به هم گره خورده بودند،  میچکار کنم، کارها دیدانستم با ینم گرید

کردم تا باعث به هم  یم هیتر کارگاهم را تخل عیسر دیبا یاز طرف

هم  ییبسته بودم نشوم، از سو دارشیکه با خر یادخوردن لرارد

نماند یخال بمیانداختم تا ج یکار و بارم را راه م دیبا . 

 یجا ایبود  ادیز متشانیل ایبودم که  دهیرا هم د گرید یچند جا لبال

 یمکان یمحدوده  کیداشتند. درد آن جا بود که فمط  یافتضاح

 یرا به شدت کم مها  نهیگز نیانتخاب داشتم و ا یمشخص برا

 .کرد

نشستم و فکر کردم و فکر کردم و فکر  زمیپشت م مهیچند دل یبرا

 !کردم



کردم. بهتر  نیرا سبک و سنگ زیهمه چ دم،یجوانب را سنج تمام

شد اگر آن  یداشتم، بد نم یبا خودم بر م یبود دست از لجباز

دمید یداده بود را هم م شنهادیمؽازه که کارن پ . 

 یجور کیدهد اما  یشدن به او کار دست دلم م کیدانستم نزد یم

 یممکن راه انداز زیچ نیمهم تر دم،یکش یافسار احساسم را م

 . مجدد کسب و کارم بود

شده بود  یخاک زیم یرا که رو فمیاز جا برخاستم، ک یمینفس عم با

 یزدم، لدم زنان سمت آدرس سر راست رونیتکاندم و از کارگاه ب

زده بود رفتمکه کارن از آن حرؾ  . 

کوچه لرار داشت، درست همانطور که  کیسر  ،یخال یمؽازه  آن

 .کارن گفته بود

کدر، به داخل  ی شهیلفل شده و پشت ش یا لهیدر م یاز ال یسرک

بزرگ بود و با  یکاف یداشت، به اندازه  یمناسب طی. محدمیکش

داشت یمناسب اریبس متیکارن ل یتوجه به حرؾ ها . 

آشفته گرید یشدم و از سو خوشحال ییسو از ! 

شؽلم باشد اما  یبرا یمناسب یلیخ تیتوانست مولع یمؽازه م نیا

کردم؟ یپس... کارن را چکار م ! 



دانست که  یآمدم. او نم یبا خودم کنار م دیبا شهیهم یبار برا کی

 انیاز طاللم به م یبود. اگر حرف یکاف نیمن طالق گرفته ام و هم

کند یحفظ ماو هم حد خود را  دیاین ! 

راه افتادم یفکر چشم از مؽازه کندم و سمت کتابفروش نیا با . 

 ستیفاصله داشتند، ب گرید کیمتر از  ستیدو نمطه حدود ب نیا

شد یلدم تمام م نیکه با چند یمتر . 

 یکه لرار گرفتم، فرصت نشد نفس یکتابفروش یا شهیدر ش پشت

 شهیش ین سوآ اریچون سام دیایب نییتا ضربان للبم پا رمیبگ

به چهارچوب در بود دنیمشؽول دستمال کش . 

حرکت ماند و بعد چشمانش از  یمات و ب یمن لحظه ا دنید با

 انیکه من هم م ینسبتا بلند یزد، سپس با صدا رونیحدله ب

کارن را صدا زد دمش،یرو شن ادهیپ یشلوؼ . 

جرخاندم و کتاب فروش بلند باال را که از پشت لفسه ها  چشم

دمید د،یسزک کش . 

زند؟!  یم ادیکه چه مرگش شده که فر دیپرس اریاز سام احتماال

من را به اشاره نشان داد اریچون سام . 

دیاو را گرفت و به من رس یاشاره  ریمس کارن . 

که در دست داشت  یرا از افتادن دو سه تا کتاب نیشد، ا دستپاچه

آمد اما به سرعت خودش را جمع و جور کرد و سمت در  دم،یفهم



 یگفت " خوب چرا سکته  یم اریو همانطور که داشت به سام

خانوم مهرافروز باز کن!"خودش در را  یدر رو برا ،ینالص کرد

 .باز کرد

_ ن؟یخوش اومد یلیسالم خانوم! خ  
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کمرنگ زدم یلبخند . 

_ مشفك، ممنونم یسالم آلا . 

بود، انگار او خبر نداشت که من  اما هنوز هم مات مانده اریسام

 !برگشته ام

به او گفتم رو : 

 حال شما خوبه؟_

دیهمان چشمان وق زده، پرس با : 

_ ن؟یاومد یشما ک  

پاسخ دادم انهیاما موذ دم،یرا فهم منظورش : 

_ د؟یدیاالن! مگه من رو ند نیهم  

کند یتکان داد تا حرفم را نه یسر : 



_ از مسافرت  یک یعنی د؟یاومد یگم، کال ک ینه، نه االن رو نم

د؟یبرگشت  

لبخند بزرگ به من زل زده بود،  کیبه کارن، که با  یکوتاه نگاه

گفتم اریانداختم و در پاسخ به سام : 

_ دمیمشفك رو د یلبل آلا یهفته  نیشه، هم یم یدو هفته ا . 

کرد و بعد با اخم در هم  لیرا در ذهن تحل میگفته ها هیجند ثان یبزا

او، من دردم آمد یکه به جا دیکارن کوب یبه بازو  یمشت ! 

_ یبه مرادت م گهیمنه، د یفمط اشک و آهت برا کهیمرت ... 

نثار دوستش کرد و باعث شد او ادامه  یلب "زهر مار" ریز کارن

را گفته و ته دل من را  دیکالمش را بخورد، اما آنچه که با ی

 .آشوب کرده بود

و گزش دندانم بر لب،  رمیگره کردم تا نکند لب به دندان بگ مشت

 .ظاهر استوارم را بشکند

کارن را مخاطب لرار دادم میصاؾ کردم و مستم یمصلحت ییگالو . 

_ مشفك یؼرض از مزاحمتم آلا ... 

حرفم گفت نیب یلحن آرام با : 

_ دییبفرما ه؟یمزاحمت چ د،یچشمم جا دار یرو ... 



خواستم  ی: مانداختم و ادامه دادم نییکندم تا لبخند نزنم، سر پا جان

جور  دیشا رم،یرو از شما بگ دیکه گفت یصاحب مؽازه ا یشماره 

 .شد

و ذوق زده گفت دیدرخش چشمانش : 

 !والعا؟_

کرد حیواکنش نشان داده است و تصح یادیز یلیمتوجه خ بعد : 

_ دم خدمتتون ی... حتما، االن شماره ش رو میعنی . 

کرد و و رو  ریرا ز یکارش رفت، دفر زیپشت م مهیسراس و

کاؼذ کوچک نوشت و به دستم داد کی یرا رو یزیچ . 

خودش نیاش لبخند دلنش مهیشماره تلفن و در ضم کیاسم و  کی ! 
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*** 

کارگاه  یشده  دهیچ یلفسه ها انیبود، چرخ زدن م یخوب حال

دمیجد . 

 یلیخ که باالخره کسب و کارم، سر و سامان گرفته بود نیا از

ابر ها بودم یخوشحال بودم، اصال انگار رو . 



که  ریدو ماه اخ یکی نیدر ا دم،یکش یچه سال ها حسرتش را م هر

گذشت، به دست آورده بودم یم دیاز شروع کارم در کارگاه جد . 

یخواب راحت، آزاد آرامش، ! 

نبود شانیپر گریرو به روال افتاده بود، روحم د شیام کماب یزندگ . 

ام چرخاندم یدوست داشتن یمؽازه  انیم ینگاه یشسر خو با  

بود و  ینییپا یلفسه ها یسفال یمشؽول ور رفتن با مجسمه ها کاین

 یاما در والع مشؽول باز دیچیمرتب م میمثال داشت آنها را برا

 .بود

 یباز دیکش یکرد، خجالت م یم یاحساس بزرگ یها که کم یتازگ

 یکردن است، برا یشتاق بازدانستم در دل چمدر م یکند اما من م

زدم تا او با خودش راحت باشد یم دنیخود را به ند نیهم . 

کارم افتادم، بعد از اتمام کار آن  زیبرداشتم و به جان م یدستمال

شده بود ؾیکث یکه سفارشش را گرفته بودم، حساب یکوزه ا . 

_ هیاه! مان !  

در سر بلند کردم و نگاه سمت  کا،ین یزده  جانیه یصدا با

 .چرخاندم



او را  ریدو ماه اخ یکی نیآمده بود، ا یهمراه پسرش و مان پونه

که من  نیا یکرده بود و برا ی. کارن باز هم مردانگدمید یم ادیز

فرستاد یم دنمیپونه، به د ای اریرا همراه سام یرا معذب نکند، مان . 

 یرا هم سر ذوق م کایآمد و من و ن یشاد و سرزنده م پسرک

هم به  اریپسر سام ،یعل ریشد که ام یهم م ید جلسه اآورد. چن

 یم یخود را گل یسرتاپا ،یآمد به اسم کالس سفالگر یکارگاه م

 .کرد

مثل  میبرا ،یسه کودک دوست داشتن نیا یو خنده  یباز دنید

 یکیبردم،  یآنها م یکه از تماشا یبود. لذت اطیح ریاکس دنینوش

عمرم بود یها یدلخوش نیاز بزرگ تر . 

 یعل ریو ام کایبود، معلم ن ادگرفتهی یادیز یزهایچ بایکه تمر یمان

شدند یشد و ساعت ها مشؽول م یم . 

در  نیاز ا د،ینوش یکوچک ییمثل اکثر روزها آمد، نشست، چا پونه

برسد و دو سه ساعت  شیکرد و رفت تا به کارها یو آن در صحبت

 .بعد، بازگردد

و رفتم تا  دمیکرد، پاش یاهم مکه با ذوق نگ یمان یبه رو یلبخند

را آماده کنم دمیجد یکوزه  یلوازم لعابکار . 

از شروع کارم نگذشته بود که متوجه شدم به طرز  مهیچند دل دیشا

بچه ها ساکت شده است، آمدم از جا  یسر و صدا ،یمحسوس



 یوحشتزده  ػیج یبه آن ها بزنم که صدا یو بروم سر زمیبرخ

جا پراند. با سر لفسه را دور زدم و به  من را مثل فنر از کا،ین

دمیسمتشان دو . 

 !مامان! مامان_

به آن ها دنمیهمزمان شد با رس کا،ین زیالتماس آم ادیفر . 

_ ش یچ ... 

به  د،ید یاز آن که سوالم کامل شود، چشمانم آن چه را که م شیپ

 .مؽزم مخابره کرد

ت صور یاز حال رفته بود. رنگ گچ لچرش،یهمان و یرو یمان

آن ترس مرگش را به جانم انداخت کیکبود شده اش،  یو لبها . 

دمیبه صورتم کوب یدست دو : 

_ زهرا ای ! 

رساند یکار را دور زدم و خود را به مان زیم مهیسراس . 

_ ؟یمان ؟یشد یپسرم؟ دردت به جونم... چ یمان ؟یمان  

هم با مرگ  یاما آنمدر با فاصله و کند که تفاوت دیکش یم نفس

 .نداشت



از  دم،ید یچشمانش نم یدیجز سف یزیباز بود، چ مهین شیها لکپ

ام گرفته بود هیترس گر . 

_ ؟یمان ؟یلرآن... مان ای  

طفل معصوم هم در آمده بود یکاین اشک : 

_ ؼش کرد؟ هویشده؟ چرا  یچ یمامان مان  

پسرک را  ؾینح یلرزان دستپاچه ام را باال آوردم و شانه ها دست

گفتم کایخش برداشته ام به ن یگرفتم و همزمان با صدا . 

_ ستین یزیدخترم... چ ستین یزیچ . 

 ینم نیبهتر از ا یزیبود، اما آن لحظه فکرم به چ یافتضاح دروغ

دیرس . 

بلند کردم. هرچند  لچرشیو یو از رو دمیرا در آؼوش کش یمان

حال راه  نیبود، با ا ادیمن ز یاما، وزنش برا یالؼر و استخوان

برد تا آزادش  یبود و زمان م زیپشت ن چرشلینداشتم، و یگرید

 .کنم

را محکم نگه  یکند مان یکه داشت جان م یو دست دهینفس بر با

زدم یدارد، همانطور که داد م : 

_ کارگاه بمون یتو یعل ریبا ام کاین ! 



را به  دنمیدو یدر را با شانه ام هول دادم و پا  دم،یدو رونیب سمت

رو گذاشتم ادهیپ : 

_ مشفك... کارن ی. آلامشفك.. یآلا ! 

گفتارم نداشتم، کارن صدا زدن او، کار ذهن  یرو یلحظه کنترل آن

بود اما هر چه بود کار خودش را کرد شانمیدستپاچه و پر . 

 یسخت یکه سکندر دیدو رونیب یاز کتابفروش مهیچنان سراس او

افتدیبود ب کیخورد و نزد . 

 هیماند و چند ثانجان در آؼوشم ثابت  مهین یمن و مان یرو نگاهش

به  انیابوالفضل" گو ایمات ماند، بعد انگار به خودش آمده باشد "

دیسمتم دو . 
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 انیرا از م یمان یزده  خیرا هراسان به من رساند و تن  خودش

 .دستانم گرفت

_ یچ ... 

بود،  افتاده است اما زبانش بند آمده یخواست بپرسد : چه اتفال یم

آمد ذهنش کار  یمانده بود، به نظر نم رهیچشمان وحشتزده اش خ

 .کند



 یدستپاچه  یجیگ نیطرؾ، حاال از ا کی یحال خراب مان ترس

فرورفته بود یمیدر شوک عم چارهیب دم،یترس یکارن هم م . 

صدا بلند کردم اریاخت یب . 

_ مارستانیب شیبرسون دیبجنب! با ! 

تکان داد دییبه تا یسرو  ختیر رونیرا لرزان ب نفسش . 

 ...تو ... مؽازه_

را فشرد میاو، گلو یحال آشفته  یبرا یدردناک بؽض . 

_ گهیبرو، من حواسم هست... برو د ! 

دیدو نشیاز من گرفت و سمت ماش نگاه . 

رو بر زانو خم زدم و  ادهیوسط پ ؛یکارگاهم و کتابفروش انیم

 یا از جا م! آنچه داشت للبم ریمان یبؽضم شکست، نه فمط برا

از اشک  زیاز صورت رنگ گچ پسرک و چشمان لبر یبیکند ترک

مهربانش بود ییدا ! 

دو  نیا یتاب یاحساس کردم للبم طالت ب یلحظه در اوج ناباور آن

عنوان ندارد چینفر را به ه . 

فرستادم، کمر صاؾ کردم و  رونیبار ب نیمنمطعم را چند نفس

را خشک کنم میاشک ها سیتا خ دمیبه صورتم کش یدست .  



با رنگ  ،یرعلیو ام کایکه ن ییسمت کارگاهم راه افتادم، جا سپس

اش  یلرار و ناراحت در چهارچوب در ورود یب ده،یپر ییو رو

بودند ستادهیا . 

_ شد؟ یمامان چ  

دمیکش یرعلیبه سر ام یزدم و همزمان دست شیبه رو یلبخند . 

_  یش خوب مبرد دکتر، حال یمشفك مان یدخترم، آلا ستین یزیچ

 !شه

دیمانتوام را در دست گرفت و ملتمس پرس ی گوشه : 

_ ؟ید یلول م  

 یلول بدهم، م دمیترس یبا سوالش جانم را گرفت، راستش م و

یکه ... وا یاز لول دمیترس ! 

پاسخ دادن به او، بحث را عوض کردم یجا به . 

_  انیمونده، االنه که دزدا ب یخال یبچه ها، کتابفروش دیزود باش

اونجا میبر دیا رو ببرن، باکتاب ! 

کردم و خودم در  ییراهنما رونیحرؾ آن دو را به ب نیبا ا و

 یکارگاهم را بستم و لفل زدم و بعد همراه آن دو سمت کتاب فروش

 .راه افتادم



و پسرش را به او بسپارم و خود  رمیداشتم با پونه تماس بگ میتصم

با خبر شوم اما به  یبروم تا از حال مان مارستانیبه ب کایهمراه ن

 انیپونه را م یاز آن که بتوانم شماره  شیپ ده،ینکش كیدو دل

که با  دمیرا د اریسام نیکنمؾ ماش دایتلفن همراهم پ نیمخاطب

. " آه خدا را دیترمز کوب یرو یبفروشممابل کتا یبلند یصدا

گفتم و سمت در رفتم یشکر"  . 

_ اریآلا سام ! 

دیدومن  یشد و سو ادهیپ نیماش از . 

_ بد  یخانوم مهرافروز... کارن با من تماس گرفت گفت حال مان

بودم خودم رو رسوندم ایکینزد نیشده... هم . 

تکان دادم یسر : 

_ من  مارستان،یاز حال رفت، الن رفتن ب هویآره طفل معصومم 

رمیخواستم با پونه خانوم تماس بگ یاالن م . 

دیبه گردنش کش یدست : 

_ رو از شما  یرعلیمنم اومدم ام ستان،ماریره ب یپونه داره م

 دی. ببخشمارستانیو فروشگاه رو ببندم، بعد برم ب رمیبگ لیتحو

میباعث دردسر شما هم شد . 

انداختم نییپا سر . 



_ رو هم همراه  کاینه اصال... فمط ممکنه خواهش کنم من و ن

مارستان؟یب دیخودتون ببر  

بر م نهاد پلک : 

 .بله... بله حتما_

*** 

دانستم او هم نگران حال  یآؼوشم کز کرده بود، خوب م در کاین

 مارستانیشد به ب یم یساعت کیدوست کوچک و مهربانش است. 

میاز دکترها نگرفته بود یجواب مشخص چیاما ه میبود دهیرس . 

لحظه هم  کیبود و  یمان یدنبال کارها دم،یکارن را که اصال ند 

شود به ما هم  یر خبرلول داده بود اگ اریشد. سام یبند نم ییجا

 .اطالع بدهد

که  نیا یزنگ خورد، برا لمیها، موبا زیافت و خ نیهم انیم

هولزده از  اندازد،یساکت راهرو معرکه راه ن طیبلند در مح یصدا

توجه کنم،  رندهیآن که به نام تماس گ یو ب دمشیکش رونیب فمیک

 :پاسخ دادم

 الو بله؟_

دیچیدر گوشم پ شیآشنا یصدا : 

_ ؟ییتو کجاؼزل   



دیو متعجب پرس آرام : 

_ ؟ییچطور مگه ؟ خودت کجا  

گفت یاز انرژ پر : 

_ که کارگاه  دمیسرم دسته گل خر ریدر کارگاهت، خ یدرست جلو

تو ذولم یرو مبارک کنم، اما زد دتیجد . 

بر لبم نشست یلبخند : 

_ تو  ام،یتونم ب یو نم ستمیلربون شکل ماهت بشم داداش، کارگاه ن

؟یدخودت تنها اوم  

داد پاسخ : 

_ امروز صبح اومدم تهران نیآره هم . 

کنان گفتم زمزمه : 

_ نجا؟یا یایآدرس بدم م  

دیپرس دیترد با : 

_ ؟ ییاونجا کجاست؟ کجا  

دیکش یمیعم نفس : 

_ مارستانیب ... 



دیحرفم پر انیم وحشتزده : 

_ کایشده؟ ن یخدا! چ ای ... 

نگران شود کالمش را لطع کردم شتریاز آن که ب شیپ : 

_ از کاراموزام وسط  یکیخوبه،  کایداداشحال من و ن ای... آرایآر

 یلطف هی ایحاال تو ب مارستان،یب مشیکالس سفال حالش بد شد آورد

امیم گهیرو ببر خونه، منم چند ساعت د کایکن ن . 

" گفت و بعد بلند پاسخ دادیلب " خدا را شکر ریز : 

_ رسونم یاالن خودم رو م ،یؼمت نباشه آبج . 

سخت داشتم،  یرا در روزها ایآر شهیمم کرد، همدلگر حرفش

رتمندمیمرد کوچک ؼ د،یرس یبه دادم م شهیهم ! 

و   اریسام انیکه داشتم به صحبت م یساعت بعد، ولت مین حدود

 ایدادم، آر یبر رفتن پونه به خانه، ناخواسته گوش م یپونه مبن

است دهیرس مارستانیزنگ زد و خبر داد که به ب . 

و  اریبه سام یمختصر حیرا گرفتم و توض کاین دست برخاستم،

نمیرا بب ایپونه دادم و رفتم تا آر . 
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بود، چند لدم  دهیکه بر سرش کش یبزرگ و کاله شرتیسوئ کی با

. خود را به او دیکش یانتظارم را م مارستانیب یبعد از در ورود

دمیرساندم و در آؼوشش کش . 

_ شه یم دایبه مولع سر و کله ت پ شهیبگردم که هم دورت  . 

گفت طنتیش با : 

_ ها یکن یما رو به مولع نصفه عمر م شهیشما هم هم ! 

تکان دادم یسر : 

 .ببخش، امروز خودمم نصفه عمر شدم_

از من  دیکش یرا در آؼوش م کایکه با خوش و بش ن همانطور

دیپرس : 

 حاال حال شاگردت چطوره؟ _

ال انداختمشانه با ؼمزده : 

_  امیکه بهتر بشه م نیبه محض ا ست،یمشخص ن تشیهنوز وضع

 .خونه

 رونیب ؾیخانه ام را از ک دیتکان داد، کل دنیبه نشان فهم یسر

به  حتیو نص هیو به دستش دادم و بعد از چند کالم توص دمیکش

کردم یآن دو را راه ا،یو تشکر از آر کاین . 



آدم  انیفتم و لدم زنان از مگر شیبرگشت به راهرو را در پ راه

مشکالتشان را به  یکه هر کدام به نوع یمؽموم و گرفتار یها

رد شدم دندیکش یدوش م . 

خواب آلود را در آؼوش  یرعلیکه ام دمیراه پونه را هم د انیم

 یسرسر یا یبه رفتن شده بود، خداحافظ یداشت و باالخره راض

 .با او داشتم و باز راه خود را ادامه دادم

 یبودم که صدا دهیچیرا نپ یاصل چیهنوز پ دم،یراهرو که رس به

جلو تر  یزد، کم یحرؾ م اریداشت با سام د،یکارن به گوشم رس

 واریکه صحبتش را لطع نکنم همانجا پشت د نیا یرفتم و برا

ستادمیمنتظر ا . 

ست؟ین یراه گهید یعنی_ اریسام  

درمانده پاسخ داد یبا لحن کارن : 

_ همه ولت  نیگن... ا یرو م نیدکتر بردم همشون همنه... ده تا 

شده  ریشه... د ینم گهیبشه اما د یتا با دارو چاره ا میصبر کرد

عمل کنه دیبا . 

ام چمدر جان در  چارهیب یعمل للبم را مچاله کرد، مگر مان ی کلمه

برود؟ یجراح ػیت ریبدن داشت که ز  

گفت یبا ناراحت اریسام : 

_ نشیاما هز ... 



دیحرفش پر انیو کالفه م یبعص کارن . 

_ ره مگه  یعمل نم نیبار ا ریز یدکتر چیه نه،ید خب درد منم هم

 هیزنه...  ینم ػیدست به ت یدولت مارستانیب یکه تو یهمون نادر

اما هنوز لنگم... المصب  یممدارم تو داد هیک خودم جکع کردم، 

کنن ینم یکار یزیتا پول به شکمشون نر . 

دیسدرمانده پر اریسام : 

_ نیماش م؟یکن کاریخب چ  ...  

دیحرفش پر نیب کارن . 

_  یخونه و فروشگاهم همه رو به اسم خود مان ره،یگ نمیسند ماش

 ی... اما فکرش رو کردم، تا شب جورش مندشهیآ ی هیزدم، سرما

 .کنم

نشست دیبه ترد اریسام لحن . 

_ ؟یچ...چجور  

پاسخ داد یطوالن یبا مکث کارن : 

_ رم سراغ فرخ یم ! 

منفجر شد ،یصوت یناگهان مثل بمب اریسام یداص : 

_ ؟یچ ! 



دیپرس ظیکه کارن نثارش کرد آرام تر اما با ؼ یکشدار سیبا ه و : 

 !زده به سرت؟_

پاسخ داد کارنشمرده : 

_ ندارم یا گهید یچاره  . 

کرد لانعش کند یسع اریسام : 

_ یچاره هست... اگه صبر کن ... 

دیکارن لرز یصدا : 

_ رهیمیپسرم داره م ؟یفهم یم یسام میولت ندار ! 

تند کارن سمت  یگام ها یزبان به دهان گرفت و صدا اریسام

خود  مهیبودم، به هوا رفت، دستپاچه و سراس ستادهیکه من ا ییجا

 ستادنیپشت ستون کشاندم تا به فال گوش ا یرا داخل فرو رفتگ

 .متهم نشوم

او،  یاده فرو افت یمن با شانه ها ی ستادهیا مهیرد شد و لبل ن او

ختیر . 
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فاصله ها محو شد و چشمانم  انیاو در م دیماندم تا لامت رش منتظر

راهرو  چیبر شانه مرتب کردم و پ ؾیماند. بعد ک یخال کرشیاز پ

رساندم اریو خود را به سام دمیچیرا پ . 

دمیرا نشان بدهم، پرس هیآن که اطالعم از لض یب : 

_ مشفك رفت یآلا دمیاومدم د یشد؟ االن داشتم م یچ ار؟یسام آلا . 

لرار یبود و به شدت ب کالفه . 

_ عملشه،  ی نهیحتما عمل بشه، فمط مسئله هز دیگفته با یدکتر مان

 یپولش کامل نباشه عملش نم یممدار داره البته اما تا ولت هیکارن 

 .کنن... حاال رفت پول جور کنه

به شدت خالؾ  دنشیندارد و پرس یربط دانستم والعا به من یم

رمیزبانم را بگ یادب است اما نتوانستم جلو . 

 ا... از کجا؟_

 شیب یا بهیداد، من ؼر حیتوض میچرا برا اریسام دمینفهم اصال

 .نبودم

_  یکار م نگیبوکس کیک یبه صورت حرفه ا شیکارن چند سال پ

 یرخونده شه گفت پد یم بایهست به اسم فرخ که تمر یکس هیکرد، 

 یکار رو اون اداره م یلانون ریؼ یبخشا ییجورا هیورزشه،  نیا

 ...کنه



دلهره به جانم انداخت  شیفمط حرؾ ها د،یگو یچه م دمینفهم اصال

فرخ  نیهم دنیخواهد به د یبودم که کارن گفت م دهیچون شن

به دست خودش بدهد،  یبرود، ترس به جانم افتاد که کارن کار

دمیو پرس دمیصحبت او پر انیاب زده مهم شت نیهم یبرا : 

_ ده؟ یورزش رو انجام م یلانون ریؼ یکه کارا یچ یعنی  

داد حیزد و شمرده شمرده توض یکمرنگ لبخند : 

_  یاون مسابمات یعنیکنه،  یرو کنترل م ینیزم ریفرخ مسابمات ز

... همه نیلوان ا،یشن. شرطبند یانجام م  یلانون ریکه به صورت ؼ

فرخهنظر  ریز یچ . 

رد؟یپول بگ یآدم نیخواست از چن یکارن چطور م د،یلرز دلم  

دمیفکر پرس بدون : 

_ ده؟ یمشفك پول م یآدم چطور به آلا نیخب ا  

یو طوالن كیعم د،یکش یآه . 

_ اهل  نیاسم در کرده بود ب یکارن حساب یچند سال لبل ولت

دست و  یخواست کارن رو تو یاون بود، م یورزش، فرخ مدام پ

دش داشته باشه که هم به خاطر اسم اون کارش سکه شه هم بال خو

بزرگ ببنده، اوائل که کارن کال  یشرطا یراحتر الیبتونه با خ

کرد مسابمه بده اونم که  لبار لبو هیکرد، فمط  یباهاش مخالفت م



از  یو نداد، بعدشم کارن به خاطر نگهدار چوندیفرخ پولش رو پ

دیرشته کنار کش نیکال از ا یمان ... 

ادامه داد یمکث کوتاه با : 

_ بود  الشیخی. تا االن بستیهم ن یفرخ به کارن بدهکاره، پول کم

دردسر ندارم اما  یو حوصله  هیگفت فرخ آدم خطرناک یچون م

کنه یحاال اوضاع فرق م . 

شستند، حالم افتضاح بود یدلم انگار رخت م در . 

 تیطر مسموبه خا یدخترکم ولت یرا لبال فمط برا یحد نگران نیا

شده بود، تجربه کرده بودم یبستر یدر خردسال . 

جان دلنگران  یام تا پا یزندگ یآشنا نیتر بهیؼر یمن برا یآر

 دهیتوانستم باز هم خودم را گول بزنم و احساسم را ند یبودم. نم

رمیبگ . 

_ ازه؟یتونم بپرسم چمدر پول ن ی... ماریآلا سام  

 نهیرا گفت که تازه نصؾ هز مبلػ دیناام یتکان داد و با لحن یسر

همه پول  نیا دیکردم چرا با یاصال درک نم د،یبود، سرم سوت کش

 یم شهیکودک در حال مرگ طلب کنند، البته هم کیدرمان  یبرا

دارند  یسرسام آور یها نهیهز یخصوص یها مارستانیدانستم ب

لدر نینه ا گریاما د ! 



نداشتم،  ییجا هیضل یجا چیکه ه یمن یکه خالصانه برا اریسام از

لرار دادنم تشکر  انیداده بود، بابت در جر حیرا توض زیهمه چ

به سمت  دمیکش یکردم و همانطور که بازوانم را در آؼوش م

هدؾ راه افتادم یراهرو، ب یانتها . 

رفتن باز  شیلدمم از پ د،یبه خاطرم رس یلحظه فکر کی یبرا اما

و سر سمت عمب چرخاندم ستادمیماند، ا : 

_ اریلا سامآ ... 
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 :کارن

با  میبودم، از حك نگذر امدهیاطراؾ ن نیشد که به ا یها م سال

خودش راه انداخته  یبرا یالتیمشت زن ها، خوب تشک یخون بها

تند  یو کم رونك بود که بو یمیلد یکافه  کیفمط  نجایبود، لبال ا

کافه  کیاما حاال  دیرس یاش به مشام م یتا پانصد متر انیلل زیو ت

چشم پر کن و  یبود که نما میرو شیپ گرستوران درندشت و بزر

داشت ییباال یکالس کار . 

شدم که  یمطمئن م دیو لدم جلو گذاشتم. اول با دمیکش كیعم ینفس

مکان داده رییتؽ ایکند  یمعامله م نجایفرخ هنوز هم ا . 



رستوران  اطیدر ح یجلو که یکت شلوار پوش کلیدرشت ه مرد

به من زد یرسم یبود لبخند ستادهیا : 

_ دییبفرما د،یخوش اومد یلیخ . 

دمیبکنم، پرس یاو توجه ییآن که به خوش آمد گو یب : 

_ نجاست؟یفرخ ا  

 کبارهیشد، لحن صحبتش  رهیکرد و با دلت به من خ زیر چشم

دیو شصت درجه چرخ صدیس : 

_ ؟یدار کارشیچ  

بود نجایا پس . 

_ دارم، برو بهش بگو کارن مشفك اومدهکارش  . 

دانستم  یاصال مطمئن نبودم من را به اسم بشناسد، اما نم راستش

شرکت در  یکه برا یرمز یجمله  نیاز آخر م،یجه بگو گرید

گذشت یسال م نیداشتم، چند ادیبه  ینیزم ریمسابمات ز . 

از  ینگاهم کرد و چند لحظه بعد لدم رهیچند لحظه همانطور خ مرد

که به گوش داشت یا یهندزفر انیمن فاصله گرفن و م  

گفت یزیچ ، . 



 یو ب دی. مرد بر پاشنه چرخمهیدل کیحدود  یزیماندم، چ منتظر

گفت یاضافه ا حیتوض چیه : 

_ تیریاتاق مد اط،یح یانتها . 

شود، معموال  سریماللات م نیا یزود نیکردم به ا یرا نم فکرش

بود یفرخ آدم دور از دسترس . 

خوش رنگ و لعاب رستوران را تا آخر  اطید گذشتم و حمر از

 .رفتم

که  ینما شده با چوب و سنگ بود با در ی، سازه ا تیریمد دفتر

کرد یباز، مهمان ناخوانده طلب م مهین . 

 نیانداخت و ا ینام فرخ اضطراب به جانم م شهیداشتم، هم استرس

نبود یاصال اراد هیلض . 

شدم، هنوز  میرو شیتاق بزرگ پرا هول دادم و آرام وارد ا در

بلند فرخ به گوشم  یکامل از چهار چوب در رد نشده بودم که صدا

 :نشست

_ خودمون یناب خاک گرفته  ی! طالنجاسیا یک نیبه بب . 

 یرو شیؼول آسا یدر اتاق چرخاندم، فرخ با آن لد و لواره  نگاه

خودش  یبزرگ لم داده بود و سه چهار نفر هم ندازه  یصندل کی

زدند یهم اطراؾ اتاق پرسه م . 



کالسش باال رفته بود که محافظ  نمدریبر لبم نشست، ا یپوزخند

کرد یاستخدام م . 

اش جا به جا شد یصندل یرو یکم : 

 سالمت کجاست خوشگله پسر؟_

در روزگار  د،یرس یشده بود اما هنوز هم ترسناک به نظر م ریپ

شد ینم فشیکس حر چیخودش ه . 

ستادمیا زشیم و ممابل مسالم جلو رفت بدون . 

_ یمن رو نداد یهمه سال هنوز بده نیبندازم بعد ا ادتیاومدم  . 

باال انداخت ییابرو . 

_ اومده؟ نجایپول ا یهمه سال پ نیکارن مشفك بعد ا  

گره کردم مشت : 

_ بود بعد از مسابمه پولم رو  نیمن برات مسابمه دادم، لرارمون ا

یچوندیاما پ یبد . 

از شدب یشخندیبه ن لبش : 

_ افتاده؟ ادتیحاال   

باال انداختم شانه : 

 .الزم دارم_



در آورد و روشن کرد بیاز ج یگاریس . 

_ یکرد ی! منم منم میحرفا بود نیمؽرور تر از ا یزمان هی ! 

دمیکالفه کش یجوابش پوف در : 

_ رو به هم  التتیتشک نیتموم ا ای ید یفرخ، م یتو به من بدهکار

زمیبر . 

به سمت من جلو آمدند  یسپر کرده لدم ی نهیاطرافش با س مردان

باال برد یکه فرخ دست . 

_ دیخجالت بکش شکسوته،یکارن از خودمونه ... پ . 

با همان پوزخند جا خوش کرده بر لبش رو به من ادامه داد و : 

_ به تو ندارم بچه، تو لرار بود دور مسابمه رو کامل  یمن لرض

 چیه یتون ی، حاال هم نممنم پولت رو ندادم ،یکه دبه در آورد یکن

که من نخوام یالالل نه تا ولت ،یبکن یکار ! 

کردم یم یکار دیبا د،یجگرم را به آتش کش یحال خراب مان فکر . 

ساله اش را نخواهد داد،  نیچند یدانستم او بدهکار یهم م خودم

آمده بودم یگرید زیچ یمن پ . 

 ادیفرو  دمیاو کوب زیم یجمع کردم و با تمام لدرتم رو مشت

دمیکش : 



_ پول ؟یفهم یمن پول الزم دارم الکردار، م ! 

را از لب برداشت گارشیخونسرد، س یپوزخند با . 

_ ؟یدوباره مبارزه کن یحاضر  

زد، ده  خیتنم  یرا داشتم ول شنهادشیپ نیا دنیشن یکه آمادگ نیا با

گذشت، اما یگذاشته بودم م نگیکه پا به ر یبار نیسال از آخر ... 

 !حاضرم_

تر شد كیعم زخندشپو . 

_ فرق  هیذهنته،  یکه تو یزیبا اون چ نییپا نیا دیفمط مبارزاِت جد

من  یدون یو م یریبم دیبا ای یبکش دیبا ایداره... حاال  یجزئ

؟یهست هیدم! پا یمردن بهت پول م یبرا  

 اجیپول احت نیتنم رخنه کرد اما به ا ی شهیدر تمام رگ و ر ترس

ام را نجات  یآدم زندگ نیزتریت جاِن عزتوانس یپول م نیداشتم، ا

شد یجان من تمام م متیاگر به ل یبدهد، حت . 

_ ام هیپا ! 
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بود که خارج از شهر و  یا یمیلد یمسابمات، همان سوله  محل

 نیبود که بعد از ا بیمتروکه لرار داشت. عج یپشت کارخانه 

نرفته مکان لو نیهمه سال هنوز ا  ! 

توانست با  یراحت م یلینبود که لو رفته باشد اما فرخ خ دیبع البته

را ببندد یپول، دهن هر جنبنده ا . 

زد. من  یللبم در دهانم م دم،یترمز کوب یفرخ رو نیسر ماش پشت

 یرفتم. آن لحظه تمام وابستگ یخودم سمت مرگ م یداشتم با پا

شد یم مرور مچشم شیداشت مدام و مدام پ یبه زندگ میها . 

پونه، پسرشان... ؼزل ؼزل ؼزل ار،یسام ،یمان !   

بعد از  دیایگرفتم تا هم ب یتماس م اریبا سام دیبا دم،یکش یآه

 یبکشد و هم مان رونیمسابمه هر طور شده پول را از حلموم فرخ ب

 .را تمام و کمال به دستش بسپارم

رخ وجود به ف یدانستم اعتماد یدانستم کارم حمالت است، م یم

 یبهتر یراه ها دی. شادیرس ینم یگریراه د چیندارد اما فکرم به ه

 یچاره م کی نیهم وجود داشت اما من درمانده، فمط به هم

و بس دمیشیاند . 

 رونیب بیرا از ج لمیبردم موبا یهمان لحظه که دست م درست

خودش زنگ زد رم،یتماس بگ اریبکشم تا با سام . 

زدم: " حالل زاده یکوتاه یخنده  به اسمش انداختم و ینگاه !" 



را برلرار کردم تماس : 

_ خواستم باهات تماس ب یاالن م نی! هم؟یسام ... 

دیپرس یپر انرژ یو با لحن دیحرفم پر انیم : 

_ کارن؟ ییکجا  

لدم مانده به مرگ کیبودم؟  کجا ! 

 .خارج از شهر_

نشست نیسنگ یدیبه ترد لحنش : 

_ سوله؟ یر...رفت ! 

حرؾ ها بود نیاز ا تر رکیز اریسام . 

_ سادمیسوله وا یآره، االن چند متر . 

گفت مهیو سراس دستپاچه : 

_ نکن پسر... من زنگ زدم خبر خوب بهت بدم تیخر . 

دمیپرس یکنجکاو با : 

_ شده؟ یچ ؟یخبر؟ چه خبر  

گفت مشتالانه : 



_  ،یفرخ بنداز ریخواد خودت رو گ ینم گهیپول جور شد کارن، د

 !برگرد

و  هیبودم تجز دهیتا مؽزم، آن چه را که شن دیلحظه طول کش چند

کند. پول جور شده بود؟ چگونه؟ لیتحل ! 

دمیپرس رانیو ح متعجب : 

_ جور شد؟ از کجا آخه؟ یچ یعنی ؟یسام یگ یم یج ! 

شد دمیکه باعث ترد یکرد، مکث یمکث . 

_ ...  ستیمهم ن ادیز نشیاز الوام پونه به ما لرض داد، حاال ا یکی

زود  م،یکن یعمل راه یرو برا یمان میتون یاالن م نیهم نهیمهم ا

 .برگرد

آدم لرض گرفتن از الوام همسرش نبود  اریلانعم نکرد، سام حرفش

دانستم، اما آن جا و آن لحظه  یخوب م یلیرا خ هیلض نیو من ا

باره نبود نیبحث کردن در ا یجا . 

 نهیدست به س نم،یمتر جلو تر از ماش ستیبه فرخ که ب ینگاه

 یانداختم و پوزخند د،یکش یبود و انتظار آمدن من را م ستادهیا

بر لبم نشست انهیموذ . 

گفتم اریخطاب به سام  : 



_ رو انجام دادم، فمط پول  یاز عمل مان شیمربوط به پ یمن کارا

کار  هی نجایرسونم. ا یخودم رو م عیکن، منم سر زیرو وار

امیکوچولو دارم، بعدش م . 

دیپرس نگران : 

_  ی... کار دستت مایکارن با فرخ شاخ به شاخ نش ؟یارد کاریچ

 !ده

تر شد كیرو به فرخ عم پوزخندم . 

_ امیکن... زود م یحواست رو جمع مان ،ینگران من نباش سام . 

شدم ادهیپ نیرا خاتمه دادم و از ماش تماس . 

 یکه م نیگشتم، فرخ به ظن ا یآن که مسابمه بدهم، بر م یب اگر

کرد. من هم  ینم میبکنم، تا آخر عمر رهااش را  یخواستم جاسوس

 یپول به ایر تاوان ایر دیفرار از او نداشتم. او با یبرا یبرنامه ا

داد یکه طلب داشتم را پس م . 

ستادمیو ممابلش ا دمیفرخ رس به . 

_ فکر کردم  ،یاومد رونیچه عجب از اون ابولراضه ت ب

یدیترس . 

باال انداختم ابرو : 



_  یکرد ممابلش تو یجرات نم یکه کس من هنوز همون کارنم

نرفته که؟ ادتی... سهیوا نگیر  

شانه ام زد یرو : 

دور برندار بچه، االن هزار تا گنده تر از تو اون تو دارن هم _

کنن یپاره م کهیرو ت گهید . 

 :شانه باال انداختم  

_ خوام ی... من فمط پولم رو مستیمهم ن ! 

تکان داد و انگشت اشاره باال آورد یسر : 

_ ... خوب یباز یبفهمه عمدا م یخواد کس یراند! دلمم نم هیفمط 

کن یباز . 

کج شد یشخندیبه ن لبم : 

_ راند هیفمط  ! 

*** 

انداخت و  یو مشت در هوا م دیکش یهوار م نگیداشت پشت ر او

بلند بلند دم،یخند یمن داشتم م ! 

 یزیاز چ شتریب یلیباخت من شرط بسته بود، خ یرو یادیز پول

رفت یخواست به من بدهد و حاال همه اش به باد م یکه م . 



گم شده بود اما  انیتماشاچ یهمهمه  انیم ادشیفحش و فر یصدا

کند،  یرا تجربه م یدانستم که دارد چه حال جهنم یمن خوب م

به حال خوشش گند زده بودم مهیتنها در پنج دل . 

 دیجد یگفت مشت زن ها یکرد، فرخ راست م یتنم درد م تمام

توانستم  یتر از من بودند اما، من هنوز هم م وانهیتر و د یلو

 .شکستشان بدهم

فرخ دورم را گرفتند، انتظارش را  یآمدم آدم ها نییکه پا نگیر از

 یکه به او نارو بزند، نم یاز کس یسادگ نیدانستم به ا یداشتم، م

 .گذرد

 که فرخ مثل ییاز سوله بردند، جا رونیرا همراه خودشان به ب من

رفت و آرام و لرار نداشت یآتش داشت رژه م یاسفند رو . 

را از سر گرفت دنشیکه به من افتاد، هوار کش چشمش . 

_ من چمدر  یدون یم چیه که؟یمرت یخورد یتو... تو چه گوه

که...  یطرؾ رو ناکار کرد یباخت تو شرط بسته بودم؟ زد یرو

کارن گند یانصراؾ داد... گند زد یزد یجور هی ! 

لبل خودش  مهیچند دل نیو درست مثل هم ستادمیا نهیه سب دست

 .پوزخند زدم
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_  تیاحساس موفم نمدریا چولتیاتفالا نه... گند نزدم در والع ه

فرخ من فمط حسابم رو با تو صاؾ کردم...  یدون ینکرده بودم، م

چند سال نیمدت ا یالبته با احتساب سودش تو ! 

بود  ستادهیکه کنارش ا یمرد د،ییجمع کرد و دندان به هم سا تمش

 :خطاب به فرخ گفت

_ رمیآلا لب تر کن دهنش رو گل بگ ! 

دانستم دارد با  یشد، م رهیبه او انداخت و باز به من خ ینگاه فرخ

تاجر به  کیتاجر بود،  کیکند. او  یم نیخودش سبک و سنگ

هر چند که به  -ن مسابمهآ دنیشدت باهوش. امکان نداشت بعد از د

اندازدیمن را دور ب -ضررش هم تمام شد . 

 بانیکرده بودم بر ز ینیشبیباز کرد و آن چه را که من پ دهان

 :آورد

_ دخالت نکن سایبخار! عمب وا یالزم نکرده ب . 

ستادیام ا نهیبه س نهیسمت من آمد و س یخودش لدم و . 

_ خودت  ته؟یحالکشه کارن،  یواسه فرخ شاخ و شونه نم یک چیه

 یرسه خونه، اما ازت م یجنازتم نم یپا رو دمم بذار یدون یم

شرط هیگذرم بچه... فمط به  ! 



شرطش شدم، دهان باز کرد و شمرده  دنیسکوت منتظر شن در

 :گفت

_  نیسه تا ع ،یخوام درسشون بد یسه تا توله مبارز دارم، م

... لبوله؟یبد لمیخودت تحو  

داد که از  یم یتازه کاران با استعداد" توله مبارز" را به  لفظ

گرفت تا  یشهر تحت نظر م یهمان بدو ورودشان به باشگاه ها

کند یگذار هیآنها سرما یرو . 

دمید یرا هم نم یو مان مارستانیکردم رنگ ب یلبول نم اگر . 

_ کنم یروش فکر م ! 

دیلفل شده اش ؼر یدندان ها انیم از : 

 مثل آدم جواب من رو بده، لبوله؟_

خونسرد گشودم یبه خنده ا لب : 

_ کنم یروش فکر م ! 

به چشمانم زل زد، چشمانش خود جهنم بود و من با  رهیخ رهیخ

در حفظ   یسع ،یتو خال یمشک ی لهیتمام هراسم از آن دو ت

ام داشتم یخونسرد . 

داد رونیرا کالفه ب نفسش : 



_ به  یبعدا وا شتیفرستم پ یگم و از جلو چشمم، توله ها رو م

یسوار کن یباز کلک حالت . 

و سمت  دمیپا چرخ یپاشنه  یبزنم رو یگریآن که حرؾ د یب

رفتم نمیماش . 

گاز گذاشتم تازه  یرا که بستم، پشت فرمان که نشستم، پا که ر در

فرستادم رونینفس راحتم را ب . 

پول باد آورده  یمعما دیبود و بس، البته با یام مان یتنها نگران حاال

ب "لرض از الوام پونه " را بر آن زده بود را برچس اریکه سام یا

کردم یهم حل م . 
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*** 

بوده، من تازه توانستم  یگفت که از عمل راض یدکتر نادر یولت

ام بکشم هیهوا را به طور کامل به ر . 

ناکوک للبم، باالخره منظم شد ضربان . 

و  دمیکوب نیل، زانو بر زمدر اتاق عم یهمان جا جلو اریاخت یب

شکر بردم یسر به سجده  . 



با خنده بر لب و اشک در چشم، شانه ام را گرفت، کمکم  اریسام

دیو بعد محکم در آؼوشم کش زمیکرد برخ : 

 !خدا رو شکر... خدا رو شکر_

کرد میکتفم زد و رها انیضربه آرام م چند . 

ا گرفته بود حنجره ام ر بانیهم لدرت تکلم نداشتم، بؽض گر هنوز

کرد یو رها نم . 

بود دهیشد! خدا او را دوباره به من بخش یحالش خوب م پسرکم . 

را  یدکتر نادر یرا داشتم که بروم و دست و پا نیا لیپتانس حاال

 .ببوسم

گفتند که پنجه اش طالست یراه نم یب انگار ! 

توجهم را سمت او کشاند اریسام صحبت : 

_  گهیرو بخور د وهیآبم نیا ایارن بک ایراحت شد، ب التیحاال که خ

ی... رنگ به رخ ندار . 

عصر که به  روزیماند، از د یبه رخسارم م یهم رنگ دینبا

عمل بردند و  یرا برا یصبح که مان نیبرگشتم، تا هم مارستانیب

خورده  یزیعملش، من نه نشسته بودم و نه چ یتمام ساعات طوالن

بودم دهینوش ای . 



به  اجیافتاد چمدر احت ادمیگرفتم  و تازه  اریرا از دست سام وهیآبم

 نشستن دارم،

هم با  اریکنار راهرو نشستم. سام یصندل یعمب رفتم و رو یلدم

کنارم نشست یمکث . 

داشت اما  یهرچند طعم افتضاح دم،یرا نوش وهیاز آبم یا جرعه

اش بودم یادیز ینیریوالعا عاجزانه محتاج ش . 

تازه کردم ینفس : 

_ داده بود تشکر  لشیکه فام یپونه به خاطر پول فرصت نشد از

 .کنم

شد و بعد پاسخ داد رهیلحظه به من خ کی : 

_  یاون ولت تا دلت م نجا،یا گردهیبرم ارهیرو از مهد ب یرعلیام

 .خواد تشکر کن

رهیخ رهیکردم، خ نگاهش ! 

شد که از  یم یشناختم، عمر یمرد را مثل کؾ دست م نیا من

بودتر  کیبرادر به من نزد . 

دانستم  یدروغ شاخ دار!و من والعا نم کیگفت،  یدروغ م داشت

د؟یدر مورد منبع پول دروغ بگو دیچرا با ! 



_  یک یتشکر کنم، گفت لشونیبهتر باشه خودم شخصا از فام دیشا

 !بود؟

دمیفهم دنشیرا از نگاه دزد نیشد، ا دستپاچه . 

_ تو تشکر  یمن خودم جا ست،یکارن، تشکر الزم ن الیخ یب

باش یکردم، تو فکر مان . 

زدم یپوزخند : 

 !تشکر؟! اونم تو_

کوتاه زد یا خنده : 

 !مگه من چمه؟_

باال انداختم شانه : 

_ حرفا نیازت ا دیفمط بع ست،ین تیزیچ . 

و دهان جمع کرد و در دفاع از خودش گفت لب : 

_ تمیباشخص یلیخ وفتهیپاش ب ن،ینب ینجوریمن رو ا . 

داده گفتم باال یشانه اش زدم و ابرو یرو : 

_ حاال راستش رو  ،یمزه پروند یکاف یبه اندازه  گهیخب د یلیخ

اون پول از کجا اومده؟ نمیبگو بب  



گرد شد چشمانش : 

_ از الوام یکیکارن؟ مگه نگفتن  یگ یم یچ ... 

دمیکالمش دو انیسماجتش، م نیاز ا کالفه : 

_ اریسام ! 

بازش را که بست، ادامه دادم مهین دهان : 

_ ؟یض کردمن رو خر فر  

 یکه از انتها یا مهیسراس یگام ها یبزند که صدا یحرف آمد

واداشت یآمد، او را به خاموش یراهرو سمت ما م . 

را گرفتم اریسر چرخاندم و رد نگاه سام اریاخت یب . 

آمد یبود که م ؼزل . 

شرم و شعور من یسر خورد، دل ولت نشناس و ب دنشیبا د دلم ! 

 یم اریاو رفته بود، سام دم،یرس مارستانیبه ب یعصر ولت روزید

گفت  یاش کرده تا به خانواده اش برسد، م یگفت به زور راه

لرار یبوده و ب یمان شیدلش پ ! 

ستادمیلدمش ا شیخبر دار دادند، پ میپاها اریاخت یب . 

چند ده  یرا از همان فاصله  نیبود، ا یؼرق در نگران چشمانش

دمید یهم کامال واضح م یمتر . 



لحظه  ستادیا هیثان کیمانده به ما، چشمش که به من افتاد،لدم  چند

دستش باال آمد و بر گونه اش  د،یپر شیجا خورد و رنگ از رو یا

دیبه من نال رهیلرزان، خ یینشست، با صدا : 

_ مشفك؟ یبه سرتون اومده آلا ی! چبیامام ؼر ای  

چند  روز،ید یمن تازه به خاطر آوردم که به خاطر مسابمه  و

بر صورتم جا مانده است ریچشم گ یکبود . 

را زهره ترک کردم چارهیام، ب افهیبا ل انگار ! 

دمیبه صورتم کش یو دست  دمیخند : 

_ خانوم مهر افروز دینگران نباش ست،ین یزیچ . 

 اریسمت سام یا هیثان ینگاهش برا د،یچشمانش لرز مردمک

باال  ییابرو ار،یکه سام دمیچشم د یشد و من از گوشه  دهیکش

چپ چپ گفت یانداخت و بعد رو به من با نگاه : 

_  اده،یز یاثرات رو نایخانوم مهر افروز، ا ستین یزینه، چ

کنه یم یشکل نیآدم رو ا رشیتاث ! 

 کیو ؼزل بود،  اریسام انیآن تبادل نگاه م ریهنوز درگ ذهنم

دانستم یوجود داشت که من نم یزیچ  
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 یناخواسته، بحث را عوض کرد و سمت مان ایسته خوا ؼزل

 :کشاند

_ کردم خودم رو زود برسونم  یسع یلیشد؟ من خ یچ یعمل مان

بودم کیتراف یاما دو ساعت تو . 

هم  یتیذهن من را در هر مولع شیصدا یمیزد و موس یحرؾ م او

آورد یکه بود، به رلص م . 

ت؟در وجودش داش ییبود؟! ؼزل چه جادو یچه طلسم نیا ! 

لبخند پاسخ دادم با : 

_ بوده یبود، گفت عمل عال یدکترش راض . 

دیلرز یلحظه ا یاش برا چانه : 

_ شکرت ای... خداایشکر! خدا یاله ! 

در وجود  یزن مانده بودم، چمدر مهربان نیاز ا رتیدر ح من

عاشمانه  کا،یرا هم درست مثل ن یانبار داشت که مان نشینازن

داشت؟ یدوست م  

دیسپر اقیاشت با : 

_ مش؟ینیبب میتون یم یک  

پاسخ داد اریمن سام یجا به : 



 .احتماال فردا_

محجوبانه زد یتکان داد و لبخند یسر : 

_ یکه بتونم برم ماللات مان امیممنونم، پس من فردا م . 

 یها را راحت تر م یخواست، او که بود سخت یماندنش را م دلم

 ی وهیم نیتم که اتوانستم، حك نداش یتوانستم تحمل کنم، اما من نم

 یگریمرد د یخانه و کاشانه  یممنوعه را هوس کنم. ؼزل بانو

 .بود

به احترامش خم کردم و بنا بر تعارفات معمول گفتم یسر : 

_ خانوم ستمیبه زحمتتون ن یراض . 

پاسخ داد صادلانه : 

_ نمشیتا نب شهیدلم آروم نم ست،یبحث زحمت ن ! 

چشم نهاده و گفتم کی، دست بر  ختمیر شیبه پا یشتریب احترام : 

_ چشم یپس لدمتون رو . 

 کیمعذب تشکر کرد و بعد از  یگل انداخته و احوال یصورت با

ما، راه آمده را برگشت و رفت یکوتاه از هر دو یخداحافظ . 

دست پشت گردنم فرستاد و  اریسام د،یچیراهرو را پ چیکه پ ؼزل

دیبه پس سرم کوب یآرام یضربه  : 



_ ؟چرا برلت رفت داداش   

رفتنش بردارند ریزور چشمانم را وادار کردم که نگاه از مس به . 

که مجبور نباشم در مورد ؼزل و حال دچارم، در ممابل  نیا یبرا

از  شیکشاندم که پ یبزنم، بحث را به همان سمت یحرف اریسام

 .آمدن ؼزل بود

_ زود باش  ره؟یم ادمی وفتهیولفه ب یکرد الیطفره نرو واسه من! خ

بوده؟ یک نمیبگو بب  

ول کرد یصندل یخود را  رو کالفه : 

_ گهیاز الوام پونه د یکیتو کارن، گفتن  یشیریچمدر س یوا . 

دمیکش یعصب یهوف : 

_ لرون  کیبشم، لرض  هیلض نیا الیخ یتونم ب یمن نم اریسام

جون من بگو یبگو سام ست،یدو زار که ن . 

دیپا کوب یرا رو دستانش : 

_ امرز؟یپدرب ید یچرا لسم م  

کردم یپافشار شتریب : 

_ شم یم ونیمد یبدونم به ک دیچون با . 

کرد و گفت ینوچ  



_ ستین بهینترس... ؼر ! 

کنجاو شدم شتریب  

_ یجونم رو گرفت گه،ید بگو د ! 

وادار  ییآدم رو به چه کارا نیلب ؼر زد" د من لول دادم، بب ریز

کنن یم !" 

ره نا معلوم اشا ییسپس دست سمت راهرو دراز کرد و به جا و

 :داد

_ حضرت دلبر جانت نیهم ! 

مصداق داشت:  کیدلبر در دستور زبان ذهن من، فمط  حضرت

 "!"ؼزل

دیوالعا برق از سرم پر گریپول داده بود؟! حاال د ؼزل . 
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شدم و به مؽزم اجازه  رهیخ اریمات و مردد به سام هیچند ثان یبرا

کند لیو تحل هیدادم حرؾ او را تجز . 

انگار کلمات در ذهنم منفجر شد کبارهی . 

_ ؟ی! از ؼزل پول گرفتار؟یسام یگ یم یدار یچ ! 



زد یلبخند انهیتاب داد و موذ ییگره زد، ابرو نهیبر س دست : 

_ خودت  یدیمن گفتم ؼزل؟! من اسم ؼزل رو آوردم؟ گفتم دلبر! د

گه دلبر؟ یخاره! آدم به زن مردم م یتنت م  

گفت،  یود اما للب من را مچاله کرد، راست مشوخ ب لحنش

زن متاهل، "حضرت دلبر" من باشد کیشرافتمندانه نبود که  .  

تکان دادم یسر کالفه : 

_ باالخره پول رو  یعنی ؟یچ یعنی یچرت و پرتا که گفت نیهمه ا

؟یگرفت یاز ک  

همان لبخند اعصاب خرد کن گفت با : 

_ منظورم ؼزل بود مایدل م،یباشه تسل . 

 یدانستم فمط دارد دستم م یمنظورش ؼزل بود، خوب م لمامس

 .اندازد

 یو اتفال دمیپرتاب شد که شوهر ؼزل را د یسمت زمان ذهنم

مسئله  کیداشتم به خاطر  ادیبه  دم،یرا شن شیاز حرؾ ها یبخش

ؼزل بلند کرده بود، از  یدعوا به راه انداخته و دست رو یمال ی

 یم رونیرلش رفته رفته از دستم بکه کنت ییجا برخاستم و با صدا

دمیرفت، ؼر : 



_ فکر  ؟یپول گرفت چارهیاز اون ب یچطور ؟یعملت کجا رفته سام

 یم یممکنه باعث دردسرش بشه؟ جواب شوهرش رو چ ینکرد

 ده؟

دمیفهم یاصال نم شیکه معنا یبرل د،یدر چشمانش درخش یبرل . 

پاسخم شانه باال انداخت در : 

_ خربزه  ین که مجبورش نکردم، هرکسخودش خواست پول بده، م

خوره یم ... 

اش  مهیو آشفته، خم شدم و  یعصب د،یلحظه عمل از سرم پر کی

 .را گرفتم

_ کار  نیشرؾ به خاطر ا یاگه اون کثافت ب ار؟یسام یگ یم یچ

یبازم کتکش بزنه من چه ؼلط ... 

که بر لبش جا خوش کرده بود، مثل سوزن به  یخونسرد لبخند

کاره رها کردم  مهیتر از لبل، کالمم را ن یعصب رفت، یچشمم م

دمیکه به او دادم، توپ یو با تکان : 

_ که؟یمرت یخند یم یدار یبه چ ! 

من  شیاز پ شتریاضافه شد و ب دنشیخند ریصدا هم به تصو حاال

کرد کیجوش نزد یرا به نمطه  . 

 !چته؟_



تو شانه ام را گرف ستادیاش کنار زد، ممابلم ا مهیرا از  دستم : 

_ زنه یولت ؼزل رو نم چیه گهیداداش نگران نباش، طرؾ د . 

دمیباز ماند، مردد پرس مهین دهانم : 

_ ؟یدون یتو... تو از کجا م  

تر شد كیهم لبخندش عم با : 

_  یزده بود داشته از شوهرش جدا م بشیمدت که ؼ نیا ایگو

 یکرد که من پول رو لبول کنم، تو یداشت اصرار م یشده... ولت

شه و فعال به  هیپول پول مهر نیز دهنش در رفت که احرفاش ا

نداره اجیاون احت ! 

لحظه مؽزم، جسمم، اصال تمام وجودم لفل شد کی . 

وجدان  یهمسر آن مردک ب گریطالق گرفته بود؟! او د ؼزل

 !نبود؟

 هیفکر با هم به مؽزم هجوم آورد، آن لحظه حس و حالم شب هزار

بوق هشدار خودرو،  یدابود که ماگهان با ص یخبر یعابر ب

دیآ یلحظه لبل از برخورد به خودش م کیدرست  . 

 یتوانست کلمات را درست به رشته  یلکنت افتادم، مؽزم نم به

میدانستم چه بگو یاصال نم متیسخن بکشد. در حم ! 

_ ... غ..ؼزلیعنی... ی ... 



کتفم زد انیبه م یبا خنده دست اریسام . 

_ م طالق گرفته نگفتم که به خب بابا، خب! حاال هول نکن،گفت

تو جواب مثبت داده جناب عاشك یخواستگار ! 

به او رفتم اما انگار لرار  یچشم ؼره ا نم،یسنگ رتیح انیم در

از آن که مهلت دهان باز کردن به من بدهد  شینبود از رو برود، پ

و تاب داد چیرا پ شیصدا : 

_ شه یم شینکن دلم ر نیجون! چشم و ابروت رو همچ . 

" از او فاصله گرفتم و در  ینثارش کردم، لدم یمار" آبدارزهر

 :ادامه گفتم

_  نمی! مثل آدم حرؾ بزن ببیچرت و پرت به هم نباؾ سام نمدریا

یگ یم یچ ! 

و گفت دیخند : 

_ بگم داداش من؟ یچطور گهید ! 

 

وستیپ خیندارم، شوهر ؼزل به تار یشوخ . 

کرده ادامه داد زیر یبا چشم ها و : 

_ ادیسر تو ب یینکرده بال یخاطر داد که نکنه خدا نیاون پولم به ا . 



دمیاخم گره کرده پرس با : 

_ ه؟یمنظورت چ ! 

تکان داد و در پاسخ گفت یسر : 

_ ستین لیم یبه تو ب نمیهمچ یعنی ! 

ختیهم که از دلم مانده بود، فرو ر یته مانده ا آن . 

*** 

 یرفتم، من نم یروز ها را داشتم با خودم کلنجار م نیا تمام

 اریکه سام یؼزل شوم، مخصوصا از ولت الیخ یتوانستم ب

طاللش را به گوشم رسانده بود یماجرا  . 

راحت شده و او را از  یکم ،یاز طرؾ مان المیحاال که خ و

صحبت با  یهر لحظه برا ممیبه خانه آورده بودم. تصم مارستانیب

شد یؼزل، پر رنگ تر م . 

رو به رو شدن و  ا،ینکار د نیسخت تر یبون مان یمدت بستر در

آمد یم یمان دارید یبرا یرفتار کردن با اوبود، ولت یعاد . 

تاب و  یدل ب یبرا یبود که فکر چاره ا دهیزمان آن رس گرید اما

ام باشم وانهید . 
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دارم کتاب  دمیلحظه به خودم آمدم و د کیفکرها بودم که  نیهم در

را در  نیو ماش چاندمیگذارم، فرمان پ یسر م را پشت یفروش

شدم ادهیمکان پارک آزاد، جا دادم و پ نیاول . 

لبول کرده بود در  یکردم که پونه با مهربان یخدا را شکر م دیبا

 شیمرالبت کند، چون اگر کار را ب یمن از مان یمدت زمان کار

 یها نهیتوانستم از پس هز ینم گریکردم، د یم لیتعط نیاز ا

میایبرب یزندگ . 

 اریاخت یرفتم، نگاهم ب یکه داشتم سمت فروشگاه م همانطور

کارگاه ؼزل به سرش زد، سر چرخاندم و او را مشؽول  یهوا

دمیکارگاهش د یا لهیکلنجار رفتن با لفل در م . 

بود که ؼزل باعث  نیهوا ضعؾ رفت، مسئله ا یدلم ب دنشید با

حال  نیمن عاشك اپسر نوجوان بلرزد و  کیشد دلم مثل  یم

بودم بیو ؼر بیعج . 

او چرخاندم و به طرفش پرواز کردم،  یسو لدم  

باز کردن لفل بد للك در بود که اصال متوجه حضور  ریدرگ آنمدر

 .من نشد

ام،  کبارهیکه با صحبت  نیا یو برا ستادمیاش ا یلدم چند

زدم یمصلحت ینترسانمش، سرفه ا . 



لدم  شیسالم کردم، پ یبرا که به عمب چرخاند، لبخند زنان سر

 :شدم

_ ریسالم، روز بخ . 

گر گرفته و کالفه اش، با  یرا رها کرد و بر خالؾ چهره  لفل

آرام پاسخ داد یلحن : 

_ سر کار نی... بالخره برگشتریسالم، روز شما هم بخ ! 

 وانهیخبر که به طرز د کی ،یبود تا پرسش یخبر شتریب لحنش

الل من دوست داشتم که حد ایداد،  یم یدلتنگ یبو ،یوار

باشد ینطوریا . 

دمیبه گردنم کش یدست . 

_ رو از  یبهتره منم گفتم کم کم کار و کاسب یحال مان گه،یآره د

رمیسر بگ . 

به خاطر خوب شدن  دمیگفت و من نفهم یلب "خدا را شکر"  ریز

بازگشت من به کار ایاست  یحال مان ! 

منحرؾ کنم تا به موضوع  نیکردم ذهنم را از فکر کردن به ا یسع

 ییخودنما یاجازه  ند،یرفت بر لبم بنش یکه م یآن لبخند احممانه ا

 .ندهم

 :به لفل در اشاره زدم 



_ کرده؟ ریباز گ  

افتاد که چمدر از دست آن لفل کالفه است چون  ادشیدوباره  انگار

در هم رفت یاخمش حساب : 

_ ساعته معطلش شدم میآره متاسفانه، ن . 

کردمدراز  شیبه سو دست : 

 اجازه هست من امتحان کنم؟_

بر لبش نشست ینیشهدآگ لبخند . 

 .حتما، ممنون_

را کؾ دستم گذاشت دیکل و . 

را به لفل انداختم دیتکان دادم، از کنارش گذشتم و کل یسر . 

 یفرصت بود برا نیبا او چشم در چشم نبودم، بهتر گریکه د حاال

میخواستم بگو یشروع آن چه که م . 

در گشودنش داشتم، نفس پر از اضطرابم را  یعکه س همانطور

دادم و گفتم رونیب : 

_ و از شما تشکر  امیخواستم ب یشه که م یمدت م هی... یراست

 .کنم

از تعجب پر شد لحنش : 



_ ؟یتشکر؟! بابت چ  

باز شدن نداشت، الیچرخاندم اما خ یرا کم دیکل  

زدم یلبخند  : 

_ یبابت پول عمل مان ! 

مات شد یلحظه ا یفتم و او برار شیپ ،ینیممدمه چ بدون . 

 ...م... من... من_

است یراز نگهدار افتضاح اریدانست که سام ینم دیشا ! 

چیرا چرخاندم، هنوز هم ه دیکل گریبار د کی ! 

_ حرؾ  هیاز دو ساعت  شتریتونه ب یمعموال نم اریسام د،یدون یم

دلش نگه داره یرو تو . 

دیکش كیعم یکه آه دمیشن : 

_ به شما بگن،  یزیچ هیلض نیخواست در مورد ا یوالعا دلم نم

یعنی  ... 

و باالخره لفل باز شد دیچرخ دیکل . 

سمت ؼزل برگرداندم یبه آن انداختم و رو روزمندانهیپ ینگاه . 

گفتم، هر طور که شده یآن چه در دل داشتم را م دیبا . 



_  نیا ای دیکه پول رو شما پرداخت کرد نیا ه؟یدر مورد کدوم لض

از کجا اومده؟ مایول دلکه اون پ ! 

که مورد اصابت صاعمه لرار گرفته باشد،  یمثل کس درست

 .خشکش زد

از آن به  ییآرام تکان خورد اما صدا یگفتن حرف یبرا دهانش

دیگوش نرس . 

نگاهش، ؼرلم نکند كیانداختم تا عمك عم نییپا سر . 

_ شما بوده ؼزل خانوم ی هیدونم اون پول پول مهر یمن م . 

زدم.  یبار بود که نامش را بدون عذاب وجدان صدا م نیاول یبرا

شد، ؼزلم بود!  یمن "خانم مهر افروز " نم یهرگز برا گریاو د

 !ؼزل
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به  دیهمراه کل یو با لبخند دمیکش رونیدر ب یرا از حلمه  لفل

 .دستش دادم

شده بود هریبه من خ نیسنگ یهنوز در سکوت، با نگاه او . 

زنان به او گفتم لبخند : 



_  یکمک بزرگ شما، حساب نیبابت ا یبه هر حال، من و مان

 یلیدم خ یتشکر کنم اما لول م یدونم چطور ی. نممیشد ونتونیمد

 .زود پول رو به شما برگردونم

آمد گفت یکه از ته چاه در م ییانداخت و با صدا نییپا سر : 

_  یلرض ندادم، مان یپول رو برا هم گفتم، اون اریمن به آلا سام

با ارزش تره یزیاز هر چ شیو سالمت زهیعز یلیمن خ یبرا . 

من از عالم و آدم جدا  یاش بود که او را برا یمحبت و مهربان نیا

کرد یم . 

_ دونم چه للب بزرگ و  یشناسم و م یدونم، شما رو م یم

ازش  دیاون پول حك شماست و خودتون با یول د،یدار یمهربون

خانوم  هیکه  هییها یجبران سخت نیتر کیکوچ هیمهر د،یستفاده کنا

کنه، پس هر طور شده من اون رو به شما  یتحمل م شیزندگ یتو

نیچه نخوا نیگردونم، چه بخوا یبر م . 

لب تشکر کرد و همان طور  ریکش آمد، ز یبند میبه لبخند ن لبش

انداخته بود، سمت گارکاهش رفت نییکه سر پا . 

 ید به صحبت با من ادامه ندهد، در والع داشت فرار مدا حیترج

 .کرد

و رفتنش را  ستادمیگفت و در کارگاهش را باز کرد، ا یاجازه ا با

خواستم  یخواست با رفتارم بترسانمش، نم ینظاره گر شدم. دلم نم



 یمن بود، خودش هم خوب م گرید ی مهیبدهم، او آن ن شیفرار

ارش هستم، اما اگر با عجله بحث و دچ فتهیدانست تا چه اندازه ش

گرچه اطالع  د،یکش یاو پا پس م دمیکش یم شیعالله ام را پ

 یدانستم همسرش آزارش م یاش نداشتم اما م یاز زندگ یچندان

" مرد " مکدر  یآزار ها خاطر او را از کلمه  نیداده و مسلما ا

 یرفتم تا بلور ترک برداشته  یم شیپ اطیبا احت دیساخته، پس ال

 .احساساتش، نشکند

 

*** 

 

 :ؼزل

 

شد که  یم یساعت کیبه سرش زده بود،  یخواب یب یبدجور کاین

شانه به  نیو از ا دیؼلت یبه تخت خوابش رفته بود و هنوز در جا م

رفت یآن شانه م . 

روزها  نیداشتم بخوابد تا بتوانم راحت فکر کنم، ا اجیاحت والعا

نبود یکردم کاف یهرچمدر هم که فکر م . 

بود من طالق گرفته ام و  دهیشد که کارن فهم یم یدو ماه یکی

کردم  یاما کامال درک م اوردیخود ن یکرد به رو یم یگرچه سع



و  تیبه حما شتریشود، ب یتر م مانهیکه رفتارش روز به روز صم

شود و راستش  یتر م کیشتابد و هر لحظه نزد یام م یبانیپشت

دیرس ینم ییبه جا مملچکار کنم. ع دیدانستم که با ینم . 

 ش،یتر از پ شیداشت، ب یکه کارن بر م یدلم با هر لدم ییسو از

 یحس عاشمانه  نینگران ا ییخورد و از سو یو سر م دیلرز یم

ام بودم که نکند باز کار به دستم بدهد یلعنت . 

را سبک  طیو شرا دمیسنج ینشستم جوانب را م یشب م هر

شد و باالخره  زیصبرش لبر یسه کردم تا اگر کارن کا یم نیسنگ

 یبرا یلطع یدهان به گفتن احساسش باز کرد، الل نمانم و پاسخ

 .او داشته باشم

نداشت دنیانگار لصد خواب کایآن شب ن اما . 

رفتم  کایگذاشتم، به طرؾ اتاق ن زیم یام را رو ییبزرگ چا وانیل

دادم هیو به در تک . 

_ م؟ فردا تو مدرسه خوابالو دختر یدیمامان، هنوز نخواب یخانوم گل

ها یش یم ! 

و نگاه مظلومش را به چشمانم دوخت دیبه طرؾ من چرخ رو . 

_ کنم؟ کاریبره مامان، چ یخوابم نم  

از چهارچوب در گرفتم و به سمتش رفتم هیزدم، تک یلبخند . 



_  یخواب م یب یولت یدخترم، آدما بعض یکن یکار ستیالزم ن

نداره یشن، اشکال . 

و گفت دیچانه کش ریرا تا ز لحاؾ : 

_ ؟یشه واسم لصه بگ یم  

دمیبه سرش کش یتختش نشستم و دست ی لبه : 

_ ؟یبشنو یدوست دار یچه لصه ا  

کرد و پاسخ داد یفکر : 

_ یولته نگفت یلی... خندرالیس ! 

 یلعنت یخواست آن لصه  یولت بود که دلم نم یلیوالع من، خ در

هر چه به سر  م،یرا بگو گرید یلعنت انیشاه پر یو تمام لصه ها

داستان ها بود نیسر هم ریمن آمد، ز . 

تختش جا به جا شدم و آرام گفتم یرو : 

_ دروؼا دل  نیخواد به ا یدلم نم کا،یخوام بهت دروغ بگم ن ینم

تازه بگم یلصه  هیخوام برات  یم ندرالیس ی... به جایخوش کن . 

دیپرس متعجب : 

_ ؟یچه لصه ا  

بر لبم نشست اریاخت یب یلبخند : 



موسیآن یلصه  "_ " ! 

دیپرس متعجب : 

_ ه؟یچ گهیاون د  

دمیخند : 

_ حاال گوش کن ،یش یبگم خودت متوجه م یولت . 

فرستادم و در ادامه  هیخوش عطر اتالش به ر یاز هوا كیعم یدم

 :گفتم

_ شهر شلوغ که مردم همه مشؽول کار  هی ینبود، تو یکیبود یکی

 هیر نداشت، خب یکیکس از اون  چیو بار خودشون بودن و ه

بود مایکرد که اسمش آن یم یزندگ یدختر ... 

دیپرس د،یجد یلصه  کی دنیزده از شن جانیه کا،ین : 

_ بود؟ یدختره چه شکل  

من  ست،یچطور پاسخ دنیمنتظر شن کایدانستم ن یکردم، م یفکر

بودن، شگفت  بایکردم ز یهم سن و سال او بودم فکر م یهم ولت

 بایکردم سهم تمام ز یت. فکر مانسان اس کیصفت  نیتر زیانگ

ستیخوشبخت ان،یرو . 

پاسخ دادم آرام : 



_ داشت، نه  ییبلند طال یلیخ یبود، نه موها یدختر معمول هی مایآن

دختر با  هی! یمعمول یبود، معمول یچشماش درشت و آسمون

کوچولو،  یکمم وز بود، با چشما هیکه  یکوتاه لهوه ا یموها

سطلد متو هیو  یخرگوش یدندونا ! 

 

موسیآن یکپ ��, [30.03.18 09:47] 

در هم رفت اخمش . 

_ ستیکه خوشگل ن نیا !  

که  یزیگذشت، سوخت. چ یآن چه در تفکرات دخترکم م یبرا دلم

نبود اما تصور او از  یزشت ریکرده بودم، تصو ؾیمن توص

و  ییطال یبا خرمن موها دهیهمان دخترکان رنگ پر ،ییبایز

بودند ،یالیخ یدر لصه ها ک،یبار زیاؼراق آم یکمرها . 

دیپرس یدینا ام با : 

_ بود؟ یخب صداش چطور  

همه  ان،یشاه پر یکردم چرا در تمام لصه ها یدرک نم اصال

داشتند؟ ییطال یحنجره ها ! 

به اخمش، گفتم یلبخند با : 



_ که سرما خورده، اصال هم بلد  یکم گرفته بود، مثل کس هیصداش 

 یم یتو دماؼ شتریخوند صداش ب یم ینبود آواز بخونه چون ولت

 !شد

که دارد  دمید یشد. م یدنیپاسخم، د دنیبعد از شن کاین صورت

 یارتباط بر لرار کردن با دخترک داستان، ملتمسانه در پ یبرا

که بتواند او را  لیدل کیگردد، دنبال  یعطؾ م ینمطه  کی

 .دوست داشته باشد

دیرا خاراند و مردد پرس سرش : 

_ شه؟ یعاشمش م یدشاه چجورخب پس پسر پا ! 

بلند بلند! گر چه خنده ام دردناک بود، درست حدس زده  دم،یخند

کرد یخودم فکر م یها یهم مثل کودک کایبودم ن . 

زنان بود یتنها برگ برنده  ،ییباینظر او ز از . 

و زانو در شکم جمع کردم دمیتخت کش یرو شتریرا ب خود . 

_ اون شهر  یشمش بشه؟ توگفته پسر پادشاه لراره عا یحاال ک

نبود که پسر داشته باشه یاصال پادشاه . 

دیپرس ناباورانه : 

_ ؟یپس چ  

را با پشت دست نوازش کردم شینرم و خوشبو صورت : 



 !گوش کن خانوم عجول_

_ لبخند رو  شهیداشت، هم یگل فروش یکوچولو یمؽازه  هی مایآن

 اشینکرد و همه به خاطر مهربو یم یلباش بود ، با همه مهربون

کرد به اسم...  یم یپسرم زندگ هیاون شهر  یدوستش داشتن، تو

یگری"د "! 

دیحرفم پر انیمتعجب م کاین : 

_ آخه؟ هیچطور اسم گهید نیا  

دمیخند : 

_ داشته  یشه آدما هر اسم یلصه م یتو ،یمامان گهیلصه ست د

 .باشن

 کاینبود ن یاجیبه کار بردم اما احت یمیآن کلمه را با منظور دل البته

مسئله را بداند نیا . 

دادم ادامه : 

_ روز که  هیهم پول داشت،  یبود، کل یخوشگل یلیپسر خ یگرید

خوشش اومد و با خودش  مایو از آن دیرو د مایرفته بود گل بخره آن

 مایبه آن یگریدختر ازدواج کنم... د نیبا ا دیگفت هر طور شده با

 هیو  خره یبزرگ م یخونه  هیگفت دوستش داره، گفت براش 



خوشش  یگریهم از د مایجا بشه. آن شتا گل تو ونیلیمؽازه که ده م

 .اومد و لبول کرد، اونا با هم ازدواج کردن

داشت،  الیدست و پا شکسته، طعم خ یلصه  نیاگر ا دم،یکش یآه

 یو خوش ی: " و آن ها تا آخر عمر با خوب یلعنت یبا آن جمله  دیبا

اما شد، یکردند"؛ تمام م یبا هم زندگ ... 

دمیکش یآه : 

_ خونه  هیهم سر لولش موند...  یگریاونا با هم ازدواج کردن، د

گل توش جا  یکه کل یگل فروش هیلصر و  هیلد  د،یخر مایآن یبرا

اصال احساس  ،یاون خونه و گل فروش یتو مایشد اما... آن یم

 مایاون نبود، آن هیاصال شب یگریکرد، چون د ینم یخوشحال

ازدواج کرده بود که  باهاششده بود و  یگریشك داونمدر زود عا

 یرو دوست داره و از چ ییزایچه چ یگریفرصت نداشت بفهمه د

اومد،  یخوشش م وونایعاشك سفر بود، از ح مای... آنادیبدش م

کا را  نیا یحوصله  یگریدوست داشت همه جا رو بگرده، اما د

 ایه، و اخبار بخون نهیجا بش هیخواست  یرو نداشت، اون م

ها رو مخالؾ هم  یدنیرنگا، ؼذا ها و نوش یاونا حت نه،یبب ونیتلوز

وجود نداشت که اون دوتا با هم دوستش  یزیچ چیدوست داشتن، ه

خوشحال کنه، از هر  یگریکه د نیا یبرا مایداشته باشن، اما آن

 ییرفت، ماجراجو یسفر نم گهیدوست داشت گذشت، اون د یچ

شمرد،  یپشت بوم نم ین رو روآسمو یکرد، ستاره ها ینم

 یکه اون م ییپخت، رنگا یدوست داشت م یگریکه د ییؼذاها



 گهیشد، د ی. هر روزم ناراحت تر و خسته تر مدیپوش یم دیپسند

 ینم گهید یزد، به داد آدما یلبخند نم د،یرس یبه گالش نم

شه  یم لیکم کم داره تبد د،ید نهیآ یروز که رفت جلو هی...   دیرس

! دیترس یلینمونده بود، خ یبال خودشاز  یچیه گهید ،یگریبه د

 یزندگ یگریبا د گهیگرفت د میکنه، تصم یکار هیگرفت  میتصم

 .نکنه
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. 

دیآرام پرس کاین : 

_ طالق گرفت؟ یعنیمثل تو و بابا؟   

دیتکان دادم، دوباره پرس دییزدم و سر به تا یلبخند تلخ : 

_ زد؟ یرو م مایهم مثل بابا، آن یگرید  

به دلم انداخت یحرفش چه چنگ محکم نیداند ا یخدا م و . 

سر باال انداختم و گفتم دم،یبه صورتم کش یدست : 

_ هم  هینبودن، اونا فمط شب یبد یکدوم آدما چیه ،یگریو د مایآن

با هم  رنیگ یم میتصم یولت ستنیبه هم ن هیکه شب یینبودن، آدما

کنن یرو تلؾ م گهیعمر هم د کنن یزندگ ! 



جمله  نیسال سن، متوجه ا یبا نه و خرده ا کا،ینبودم که ن مطمئن

زدم تا او یداشتم با خودم حرفم م شترینه اما من ب ایبشود  ! 

دیپرس دانهیام  نا : 

 !لصه تموم شد؟_

نبود یانیپا نیتلخ عادت نداشت، لصد من هم چن انیبه پا او ! 

_  هیگذشت رفت و  یگریاز د یولت ماینه هنوز مونده... آن

گرفت اونمدر کار کنه و  میکوچولو باز کرد، تصم یگلفروش

شهر رو به دست  یگلفروش نیپبشرفت کنه تا خودش بزرگ تر

گل هاش رو  مایروز که آن هیگذشتن،  یکه روزا م نجوریهم اره،یب

پسر  هیشد،  دایموس پیآن یگذاشته بود، سر و کله  شگاهینما هی یتو

مهربون که عکاس بود یاده س ! 

دیحرفم پر انیزده و با شوق و ذوق م جانیه کاین : 

 !مثل کارن_

از حرفش، لفل کرد یرا با شوک ناش چارهیدهان من ب و ! 
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زل زدم اما فکرم به پرواز در آمد،  کایمجسمه به صورت ن مثل

گذاشته  چارهیضعؾ من ب ی نمطه یدخترکم نادانسته، دستش را رو

کارن یبود، رو ! 

داستان عکاس بود، درست مثل کارن. ساده بود، درست مثل  مرد

بود مثل... کارن موسیکارن. مهربان بود، درست مثل کارن. آن ! 

شد، به  یمرد ختم م نیمن به ا یزندگ یها ریتمام مس انگار

باهت داشتبه من ش ایاز تمام مردم دن شتریکه ب یی! به اوموسمیآن . 

_ رو  موسیکه آن مایآن ؟یگ یلصه رو نم ی هیشد؟ بم یمامان؟ چ

شد؟ یچ د،ید  

عاشمانه ام، رها  االتیلصه را، با خ ی مهیافتاد که ن ادمیتازه  و

 .کرده ام

زدم یتکان دادم لبخند یسر . 

_ کلمه حرؾ زدن،  هی اینگاه  هیچون آدما با  زم،ینشد عز یزیچ

که عاشك هم بشن،  نیسن، چه برسه به ارو بشنا گهیتونن همد ینم

 مشون،یهم بودن، فکرشون، سل هیشب یلیخ موس،یو آن مایاما آن

که دوست داشتن بکنن، اونا درست مثل هم بودن، انگار که  ییکارا

دن؟یفهم یرو چطور نیا یدون یدونه روح داشته باشن. م هی  

به نشان ندانستن تکان داد یسر . 

انگشتانم نوازش کردم انیرا م فشینرم و لط یموها . 



_  دن،یرو د گهیهم د یادیز یحرؾ زدن، روزا یاونا با هم کل

سخت به  یروزا یکه تو ییهم شدن، دوستا یبرا یخوب یدوستا

رو  یکیکردن اون  یم یسع شهیکردن و هم یهم کمک م

حرفا به هم  نیاز ا شتریب یلیخ دنیخوشحال نگه دارن... بعدش فهم

فهمن، اونا  یرو م گهیهم د یدر راحت حرفاکه چم دنیفهم هن،یشب

 مایعاشك هم شدن، بعدشم با هم ازدواج کردن.از اون به بعد آن

زد، با کمک  یلبخند م شهیاز هم شترینبود، اون ب نیؼمگ گهید

 یگل تو یو کل دنیبزرگ شهر رو خر یگلفروش ییدوتا موس،یآن

اما ولت دعواشون نشه ها،  چیکه ه نیگذاشتن، نه ا یگلفروش

نبود شونیوشبختخ یدعواهاشون به بزرگ ! 

شبانه ام، ختم به  یماجرا حدالل در لصه  نیا دم،یکش یراحت نفس

شد ریخ . 

نسبت به داستان بود و  تشیاز رضا یحاک کا،ینشسته بر لب ن لبخند

شد حال دلم خوب شود یباعث م نیا . 

_ یبخواب یخوابالوت رو ببند که بتون یچشما گه،یخب د . 

کش آمد شیاز پ شتریب لبانش . 

_ بزرگ یگلفروش هیباشم، با  مایخوام آن یمن م ! 

دمیخند . 



_ اونمدر  دیهستن دختر گلم، فمط اول با مایآن ایدن یدخترا یهمه 

درونشون رو بشناسن یمایبزرگ و با تجربه بشن تا بتونن آن . 

شد جیمتعجب و نگاهش گ چشمانش . 

_ ؟یچ یعنی  

دور از  یکم کا،یسن و سال ن یحرؾ ها برا نیتولع درک ا دیشا

 نیگفتن و فهماندن ا یمن، برا یانتظار بود، اما وجدان آشفته 

به او، آرام و لرار نداشت هیلض . 

تجربه  یبه او اجازه  دیکردم تا او بزرگتر شود، با یصبر م دیبا

 دیکرد، او نبا یم یاو را زندان دیدادم، ترس من نبا یکسب کردن م

شد یمثل "ؼزل" بزرگ م . 

اش کاشتم و همزمان بر پوست خوش عطرش  یشانیبر پ یا بوسه

 :لب زدم

_ هستن مایآن ا،یدن یدخترا یدخترم، فمط بدون که همه  یچیه ! 

زد و چشم بست تا به  یاما لبخند دیمنظورم را نفهم مایهم دل باز

 .استمبال خوابش برود

 

*** 

 



 یرا مشهر را پر کرده بود، سرما تا استخوان  یتا خرخره  برؾ

 سوزاند،

کرده بودند و مجبور  لیتعط نیبرؾ سنگ نیرا به خاطر ا مدارس

را صبح هم همراه خود به کارگاه ببرم کایبودم ن . 

 یدو روز گذشته، مهمان خانه  یکی نیتا هم ایبابا و آر مامان،

سرد شود، به  نمدریا کبارهیاز آن که هوا  شیکوچکمان بودند و پ

 .شهرستان برگشتند

گرفته  یسفال یساخت چند ظرؾ و کوزه  یبرا نیرش سنگسفا دو

کنم و در خانه کنار  لیداد کارگاه را تعط یبودم که اجازه نم

داغ بنوشم ییچا ،یبخار . 

نبود یهم سرما خورده بودم اما چاره ا یبه سخت گرچه . 

نشسته بود و  زیمن پشت م یصندل یرو یبرل یکنار بخار کاین

خواند یکتاب م . 

کردم و  ینیف نیف با،یز یصحنه  نیاو در ا دنیاز د یناش یلبخند با

 .دوباره حواسم را سمت کارم معطوؾ کردم

گرفت، مچ دستم از  یدستم فرم م ریو گل ز دیچرخ یم چرخ

کردم یکارم را تمام م دیحس شده بود اما با یب یخستگ . 



کارن،  ریباز شدن در، نگاهم را سمت خودش کشاند. تصو یصدا

 شم،یپ هیچند ثان یلبخند کمرنگ شده  اریاخت یپر کرد، بچشمانم را 

تر شد و جان دوباره گرفت ظیؼل . 

_ مشفك یسالم آلا . 

را پشت سرش بست و وارد کارگاه شد در : 

 .سالم ؼزل... خانوم_

مشفك"  یخواند و من همچنان بر "آلا ی"ؼزل" م دیمن را به تاک او

رام کنم که اگر دلم وجدانم را آ یکردم تا کم یم یبودنش، پافشار

کنم یلرزد حدالل حفظ ظاهر م یمدام م . 

دیمشتالانه از جا برخاست و به سمتش دو کاین : 

_ اومده؟ یسالم کارن! مان  

با او  یآداب باشم، دخترکم حساب یکردم مباد یم یچه من سع هر

دادم که الالل نامش را با  یدختر خاله شده بود و هر چه هم تذکر م

رفت یصدا بزن، به گوشش نم یندشویپسوند و پ کی . 

اش را  ینیچالند و ب یرا م کاین یهمانطور که لپ ها کارن

پاسخ داد دیبوسیم : 

_ گرفت یآره وروجک، اومده... اتفالا اونم همش سراغ تو رو م . 



کمر صاؾ کرد و رو  کا،ین ی" آخ جون، آخ جون" گفتن ها انیم و

 :به من گفت

_ ن؟یکاریظهر ب یبرا  

 نیچن دنیرستنگاه مو باال رفت، اصال انتظار شن تا میابروها

را نداشتم یپرسش : 

_ دیسفارش دارم با یسر هی یعنیخب... کار که...  ... 
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دادن وجود ندارد، حیتوض یبرا یلیکه دل دیبه ذهنم رس و  

دمیادامه فمط پرس در : 

 چطور مگه؟_

را  کاین یبافته  ینطور که موهاداد و هما رونیرا ب مشیعم نفس

گرفته بود، گفت یدر دست به باز : 

_ گفتم  م،یرستوران که با هم ؼذا بخور هیلول دادم ببرمش  یبه مان

 یبرف یهوا نیا ی. تونیایهم خواهش کنم همراه ما ب کایاز شما و ن

چسبه یگردش کوچولو م هی . 



ناهار  دشنهایپ کی نیو نفس من بند آمد. ا ختیر رونیاو ب نفس

 !چهار نفره بود! من، کارن و بچه ها

کرده بودم،  نیهزار بار حرؾ زدن با کارن را در ذهن تمر من

 یکردم که اگر او حرف یو فکر کرده بودم، مدام تالش م دهینمشه چ

گفتن  یبرا یزد، جا نخورم و حرف هیومی یفراتر از حرؾ ها

جا خوردم و  کارها، باز هم نیداشته باشم اما، با وجود تمام ا

لرار  کیرا داشتم به جز  یزیدستپاچه شدم. من انتظار هر چ

  !ناهار چهار نفره

که دست و پا شکسته در ذهنم جفت و  ینفس بند آمده و کالمت با

را رد  شنهادشیو پ اورمیب یشد، دهان باز کردم تا بهانه ا یجور م

وسط  کایکنم، ن دایحرؾ زدن پ یبرا یاز آن که فرصت شیکنم اما پ

دیپر : 

_ م؟یآخ جون، کدوم رستوران بر یوا  

 نیا یرفتم اما او حت کایبه ن یسرزنش گر چشم ؼره ا ینگاه با

آنمدر که اسم گردش و  د؛یخودش، ند خیتوب یتالش من را برا

حواسش را پرت کرده بود ،یرستوران و مان . 

کردم یم یکار دیشد، با  ینم ینطوریا اما . 



صحبت  انی، از جا برخاستم و مخاموش چرخ را زدم ی دکمه

در مورد رستوران مورد نظرش  کاین یکارن که داشت برا

دمیکرد، پر یصحبت م . 

_  میتون یممنونم بابت دعوتتون اما ما والعا نم یلیمشفك، خ یآلا

میایب . 

اندازه  کیهردو به  د،یو کارن هر دو به سمت من چرخ کاین نگاه

ه معصومانهانداز کی! هر دو به دیو نا ام نیؼمگ ! 

دهان به اعتراض باز کرد کاین : 

 !!مامان_

" حاال  یعنینگاه  نیدانست که ا ینگاهش کردم، خوب م رهیخ

ستیولتش ن !" 

کار من  زیانداخت، در خود جمع شد و سمت م نییسر پا دلخور

 .برگشت

زد و بعد دوباره توجهش را سمت من  یبه رفتار او لبخند کارن

 :معطوؾ کرد

_ سم چرا؟تونم بپر یم  

او، پشت  یچرا نیا یبرا یمتعدد یها لیتوانستم دل یمن م چرا؟

کنم ؾیسر هم، رد . 



چون هنوز هم دل  د،یلرز یدل من از در کنار او بودن م چون

 کیبود که  رفتهیشدن به او را نداشتم، چون وجدانم هنوز نپذ رهیخ

اش تعهد داشتم، چون... از عشك  ندهیو آ کایزن آزادم، چون به ن

دمیترس یوار م وانهیکه به او داشتم، د یواحساس . 

توانست  ینبود پس نه، او نم یگفتن لیدال نیکدام از ا چیه اما

 "!بپرسد " چرا؟

تنگ پاسخ دادم یجواب او مشت جمع کردم و با نفس در : 

 !نه_
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کش آمد ش،یاز پ شتریخالؾ انتظارم، لبش ب بر . 

لو تر نهاد و گفتج یلدم : 

_ ازتون  گهیبار د هی ه،یچ لشیکه بپرسم دل نیخب پس بدون ا

دیکن مونیکنم همراه یخواهش م . 

شد و  یدل وامانده، هنگام هم کالم شدن با او، دستپاچه نم نیا اگر

 یرا برا یتوانستم کلمات بهتر یافتاد، لطعا م یبه تب و تاب نم

دل  نیکنم، امان از دست ا پاسخ دادن به او، در ذهنم جفت و جور

ام چارهیب یآشفته  ! 



_ یعنیشه...  یتونم... نم یمن... من والعا نم ... 

کالم را از دستم گرفت یجلو آمد و رشته  گریلدم د کی . 

_ لول  یرم چون به مان یگم نم ی... نمنیایاگه شما همراهمون ن

شه، یعمرم م حیتفر نیزتریدادم، اما مطمئنا ؼم انگ  

نکرد، او به مودبانه  یاریبزنم اما ذهنم  یردم حرفباز ک دهان

دانستم در  یزد و من نم یشکل ممکن، عاشمانه حرؾ م نیتر

میجوابش چه بگو . 

سر خم کرد و آرام گفت د،یآشفته ام را که د سکوت : 

_ م؟یصحبت کن رونیممکنه چند لحظه ب  

 یمنظور کالمش را کامل کرد، نم کا،یبا نگاه کوتاهش به ن و

و  ؾیاحساسات ظر دیبزند که شا یدر ممابل فرزندم حرف خواست

مسئله از او  نیاو را خدشه دار کند و من به خاطر ا یکودکانه 

 .ممنون بودم

تکان دادم، چرخ کارم را دور زدم دییبه نشان تا یسر . 

"، سمت دییانداخته و دست به نشان "بفرما نییبه احترام سر پا او

 .در دراز کرده بود

گفتم کایبه ن رو : 

_ یبه چرخ دست نزن زم،یگردم عز یاالن برم . 



" نهادم، از کنار  شیپالتوام را برداشتم، لدم پ دم،یچشم" او را که شن

در رفتم یکارن گذشتم و سو . 

کردم خونسرد باشم، گر چه از پس همان هم  یم یظاهر سع در

آمدم یبر نم یدرست و حساب . 

زدن با کارن، رو در . حرؾ یرانیآشوب بود، حالم رو به و دلم

استرس زا بود تینها یمن ب یبرا میرو و مستم . 

رو  ادهیپ یانباشته شده گوشه  یبرؾ ها انیزدم و م رونیدر ب از

ستادمیا . 

ناخودآگاه، تنم را در خود جمع کرد. اما کارن که آمد، ممابلم  سرما

خودم را هم فراموش کردم چ،یسرما که ه ستاد؛یکه ا . 

و آن چشم  شیلباس ها یشگیو مشام نواز هم میالم یبلندش، بو لد

من را  یایکه آرامش ؼروب را در خود جا داده بود، تمام دن ییها

ختیر یبه هم م . 

 یتوانستم مدت زمان زباد یشد، نم یاز چشمانش گرفتم، نم چشم

 .نگاهش کنم و محوش نشوم

شکست ك،یعم یرا با نفس انمانیم نیسنگ سکوت . 

_ مت ؼزل؟ترسون یمن... من م  

ختیدلم را هم ر یآن ته مانده  لحنش .  



للبم را هدؾ گرفته بود مایمستم موسیآن ! 

لرز  گریفرستادم و بار د نییجمع شده در دهانم را به زور پا بزاق

شدم رهیلرزان به چشمانش خ . 

به او بدهم، در والع  یچه تالش کردم دهانم باز نشد تا پاسخ هر

 یبرا یزیبودند که من چ دهیپاشکلمات آن چنان در ذهنم از هم 

کردم ینم دایگفتن پ . 

او هم پر از اضطراب بودو نفس کم  ایگو د،یکش كیباز هم نفس عم 

آورد یم . 

_ دونم  یترست بزرگه، م نیدونم چمدر ا یکنم، م یمن درک م

 ...االن ذهنت آشفته س... اما

و لب به زبان تر کرد دیآشفته اش کش یبه موها یکرد، دست یمکث . 

_ کنم... من... من یبه من فرصت بده ؼزل... خواهش م ... 

 

شد،  یکه از استرس جمع و جمع تر م یفک لفل شده ام و مشت با

کردم ینگاه م رهیبه دهانش خ . 

آمد یانداخت، جان من هم به لبم م یکلماتش ولفه م انیم هربار . 

تر از لبل گفت شمرده : 



_ تو بشم...  یراحتخوام باعث نا یخوام بترسونمت، نم یمن نم

کنم تتیخوام اذ ینم .  

را کشت یچهار لدم یلدم از فاصله  کیتر آمد،  کیگام نزد کی . 

_ گوشه از فکرت باشم هیفرصت به من بده خانوم، بذار  هی . 

گوشه از فکرم" را اشؽال کرده بود و  کیاز "  شتریب یلیخ او

دانست یخودش هم نم ! 

_ مشفك یآلا ... 

خورده باشد یلیار که سدر هم رفت، انگ صورتش . 

 یگذاشت و حرفم را با لحن آزرده ا نهیجمع شده اش را بر س مشت

 .لطع کرد

_ رهیگ یتو م یاسمم با صدا دنیتو حسرت شن یروز هیللبم  ! 

و مات شیباز هم دهانم را بست، ک و ! 

 

 یکردم! آن هم از جنگ ب ینیلدم عمب رفتم، در والع عمب نش کی

للبم به راه انداخته بود که کالمش با یرحمانه ا . 

 دمش؛ید یکاش کور بودم و نم دمش،یشن یکر بودم و نم کاش

کردم یاصال مرده بودم و حسش هم نم ! 



 ...من_

م؟یخواستم بگو یچه؟ اصال چه م من  

لحن ممکن گفت نیتر زیانداخت و به ؼم انگ نییپا سر : 

_ ه اضافه کنم، اگ تیزندگ ی گهید یزخم به زخما هیخوام  یمن نم

 یمن یمایشه فمط لب تر کن، تو آن یشدنم باعث آزارت م کینزد

بشم، اونمدر برام  تیشه بخوام به زور وارد زندگ ینم لیدل نیاما ا

رم و پشت سرمم  یگم م یرم... نم یبرو، م یکه اگه بگ یممدس

بندم و  یتونم! فمط دهنم رو م ینم ا؟کنم، نه! دروغ چر ینگاه نم

 یکتابدار که دو سه مؽازه باالتر کار ممشفك  یشم همون آلا یم

 هی شهیکه م یکن یدر صد هم فکر م کی یکنه! اما اگه ته للبت حت

کنم ینکن، خواهش م ػیفرصت داشته باشم... در ! 
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اش  یدواریکه هر لحظه نور ام یبلند کرد و در ادامه با چشمان سر

دیرفت پرس یم یسمت خاموش : 

_ ؟یکن یم مونینهار همراه یبرا  

دانستم یخوب م یلیرا خ نیمعنا، ا ایدن کیسوال بود و  کی نیا . 

انیسوت پا یعنیاتمام ماجرا،  یعنیآوردم  ینه م اگر ! 



شد و  یم یحالت ممکن بود اما نه دلم راض نیتر یگرچه منطم نیا

 !نه عملم

داشتند، بار بود که عمل و احساسم با هم سر جنگ ن نیاول یبرا

را در للب من باز کرده بود که  شیکارن آنمدر نرم و با حوصله جا

 .توان رد کردنش در وجودم نبود

تکان دادم  دییآرام به تا یزده گرفتم، سر خیسرد و  یاز هوا یدم

 .و آرام گفتم

_ رو آماده کنم کایرم ن یم . 
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*** 

ناهار با  یکه به او گفتم برا یآرام و لرار نداشت، از لحظه ا کاین

 یو باال م نییبند پا کیرفت،  میو کارن به رستوران خواه یمان

منتظر حاضر شدن من بود جانیو پر از ه دیپر . 

بدنم را از دست داده بودم، مثل  یاما، بر خالؾ او تمام انرژ من

جنازه که سرپا مرده باشد کی ! 

_ گهید ایب ؟یکن یم کاریمامان چ ! 

کارگاه، باعث شد  ییپشت در دستشو کاین یزده  ذوق یصدا

 کیاز  شتری. برمیبگ میرو شیکوچک پ ی نهیباالخره نگاه از آ



 دیشد که خودم را آن داخل حبس کرده بودم تا شا یربع ساعت م

مسلط شوم شانم،یبه افکار پر یکم . 

زد و چشمانم سرخ سرخ بود یم واریصورتم به گچ د رنگ . 

دمیترس یوار م وانهید دم،یترس یم . 

از عشك داشتم یمخوف یتجربه  من ! 

شد نام احساسم به دارا را "عشك" گذاشت یاگر م البته ! 

 یکردم، حت یم اسیدو مرد را با هم ل نیبود اگر ا ناجوانمردانه

جمله هم منصفانه نبود کینشاندن نام دارا و کارن، در  . 

پاسخ دادم د،یلرز یکه به شدت م ییصدا با : 

_ زمیعز امیاالن م . 

رفتنم نبود، یپا اما  

زده ام  خیمشت از آب پر کردم و به صورت  گریبار د کی

آب گرم هم رنگ را به چهره ام بازنگرداند یحت ختم،یر . 

. دمیکش كیکنان دست بر چشمانم گذاشتم و چند بار نفس عم نیف نیف

کشت یاسترس آخرش من را م نیا . 

به هوا رفت کایاعتراض ن یصدا دوباره : 

_ ها رنیبدون ما م گه،یمامان! بدو د ! 



و آن ها  میبر لبم نشست، امکان نداشت ما نباش یعصب یلبخند

 .بروند

 یمعطل م نیاز ا شیرا چرخاندم، اگر ب رهیدر رفتم و دستگ سمت

که خودش برود ردیبگ میتصم کاینبود ن دیکردم بع ! 

ام، چشمانش گرد شد افهیل دنید با : 

_ مامان؟ یشد ضیمر ! 

دمیبه سرش کش یرو به راه نبود اما لبخند زنان، دست حالم : 

_ رفته سرما خوردم ادتیکه بودم جوجه، مگه  ضیمر . 

دیپرس نکران : 

_ رستوران؟ میر ینم یعنی  

به سرش  یترس کودکانه اش، خنده بر لبم نشست، کاله بافتن از

و پاسخ دادم دمیکش : 

_ نمیبب میبر افتیداره بچه، راه ب یچه ربط ! 

دیدو رونیخنده جلوتر از من راه افتاد و از کارگاه ب با . 

را در دست گرفتم و پشت سرش راه افتادم یا لهیدر م یها لفل . 

بودند ستادهیبر آن، منتظر ما ا هیو کارن تک نیداخل ماش یمان .  

دیسرخوشانه به آؼوش کارن پر کاین : 



_ میاومد یدید ! 

کارن به هوا رفت ی خنده : 

_ دخترم دمیآره د ! 

و رو کرد.  ریکار بردن لفظ " دخترم"؛ توسط کارن، دلم را ز به

چشم از آن ها گرفتم، سر سمت در چرخاندم و مشؽول بستن در 

 شدم تا صورتم، حال دگرگون شده ام جار نزند،

و به هم رساندم دمیرا کش یا لهیطرؾ در م دو . 

_ من لفل کنم؟ ید یاجازه م  

 یتکان اریاخت یست پشت سرم، بدر ییاز جا ش،یصدا دنیشن با

اورمیخود ن یکردم به رو یخوردم اما با تمام توانم سع . 

و با او چشم در چشم شدم که گفت دمیچرخ : 

_ تا من در رو لفل کنم نیماش یهوا سرده، اگه ممکنه برو تو . 

مرد به طرز  نیکه بر لبم نشست، دست خودم نبود، ا یمحو لبخند

بود، از صورتش، لامتش و ظاهرش گرفته تا  نیدلنش یبیعج

کرد و روح به شدت  یحرؾ زدن انتخاب م یکه برا یکلمات

 !بزرگش

شناختم فرق داشت یکه م یبود.با تمام کسان یبیمرد عج کارن، . 



 چیکرد، ه یداد، فمط محترمانه خواهش م یهرگز دستور نم او

شده بود،ن هیبر دستور دادن در فرهنگ لؽاتش تعب یمبن یکلمه ا  

شد در کنارش احساس زن بودن داشته باشم،  یباعث م نیهم

 یشد به دست فراموش یکه سال ها م یفیو لط ؾیاحساس ظر

 .سپرده بودمش

که به خواهش گرفتن لفل ها،  یهمچنان با نگاه محجوبش و دست او

دیکش یبه سمتم دراز شده بود، انتظار پاسخم را م . 

کردم دستم به دستش نخورد به او  یکه تالش م یها را، در حال لفل

رفتم نیانداخته تشکر کردم و سمت ماش نییسپردم، با سر پا . 

عمب جا خوش  یتا بناگوش باز، صندل یها شیبا ن یو مان کاین

گرفتم بروم و کنار  میفکر کودکانه اول تصم کیکرده بودند، در 

کار  نیشدم، ا مانیپش ممیتامل در تصم یاما با لحظه ا نمیآن ها بنش

ما نبود یشد، او که راننده  یبه کارن حساب م نیتوه یبه نوع ! 

 یجلو نشستم و در جواب ذوق و شوق مان یرا باز و صندل در

کردم یلبخند زنان با او احوالپرس . 

خودشان گرم شد، سر  جانیپر ه یها که سرشان به صحبت ها بچه

لفل را  نیبه کارن که داشت آخر گریسمت پنجره چرخاندم و بار د

شدم رهیزد، خ یهم به در م . 



 شیاز او به نما ییبایز ریلامتش، تصو یفراخ و بلندا ی شانه

 ی فتهیدچار و ش نینبود که من را چن یزیآن چ نیگذاشته بود اما ا

کرد یاو م . 

شانه  د،یفراتر از لامت رش یزیچ یگرفته بودم که مردانگ ادی من

 یجوهره  یمردانگ ست،یلو یستبر و بازو ی نهیفراخ، س ی

داد،  یم یکه حضورش به آدم یوجود کارن بود، آرامش یاصل

مرالب و  شهیکه هم ینگاه ،یکرد یکه کنارش حس م یتیامن

نداشت یاو که انگار اصال حد و مرز یهوادارت بود و مهربان ! 

انداختم  نییسر پا دم،یآمد، نگاه دزد نیو سمت و ماش دیکه چرخ او

نشان دادم فمیفتن با کو خود را مشؽول ور ر . 

را دور زد و پشت فرمان نشست نیماش . 

 میشد دست و پا یدر کنارش، در آن اندک فاصله باعث م نشستن

 .را گم کنم
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ام از آب، من را  یزندگ میگل دنیکش رونیب یعمر تالش برا کی

کرده بود اما نه در ممابل کارن، او  یتعارؾ و سفت و سخت یآدم ب

زدیام، به هم بر یشد تمام معادالت وجود یباعث م ! 



انداختم و  نییسر پا دم،یآمد، نگاه دزد نیو سمت  ماش دیکه چرخ او

نشان دادم فمیخود را مشؽول ور رفتن با ک . 

را دور زد و پشت فرمان نشست نیماش . 

 میشد دست و پا یدر کنارش، در آن اندک فاصله باعث م نشستن

  .را گم کنم

ام از آب، من را  یزندگ میگل دنیکش رونیب یعمر تالش برا کی

کرده بود اما نه در ممابل کارن، او  یتعارؾ و سفت و سخت یآدم ب

زدیام، به هم بر یشد تمام معادالت وجود یباعث م ! 

 

*** 

 

 :کارن

 

 یداشت، او پاسخ تمام نداشته ها یمبهمؼزل نشستن حس  کنار

ام بود یزندگ . 

گرچه هنوز مردد و  د،یبار یم شیچه اضطراب از سر و رو گر

 یهم که به سو یلدم کوچک و کم جان نیهم ،ینا مطمئن بود ول



ما  انیکه مدت ها م یبزرگ چیبه آن ه م،یبرداشته بود گرید کی

دیارز یکرد، م یم ییخودنما . 

خانواده" را،  کی انیبار بود که حس " بودن در م نیاول یبرا

کردم یهم نبود، تجربه م یهرچند که چندان والع . 

حضور ؼزل، درست  نیرد و بدل شود، هم یالزم نبود حرف اصال

که به طرز شگفت  کایو ن یمان یخنده  یشوخ یدر کنارم و صدا

شتن دا نیریش یایبود تا من در رو یبا هم جور بودند؛ کاف یزیانگ

کامل، ؼرق شوم یخانواده ا . 

! نه! آن چه در ذهن مفهوم مطلك خانواده یهم نه هر خانواده ا آن

 نیمن... هم یمایداشت. آن ینگه م میمایستونش را آن کیبود 

مهربان، که چشمان درشت اؼراق  ی دهیزن رنگ پر نیؼزل، هم

از ترس و شک بود زیلبر زش،یآم . 

او  یدلم را برا یاز حرؾ ها یزده و لطره ا ایکه دل به در حال

با خودش و ترس  یکردم تا کم یصبر م دیبازگو کرده بودم با

خواهد داشت، آخر او؛ خود  ازیدانستم زمان ن یم د،یایکنار ب شیها

 !من بود. خود خود من

 یبرا یبه فرصت ازیگرفتم، ن یاو لرار م طیهم اگر در شرا من

 .خلوت کردن با خودم داشتم



و بچه  نهیمشتالم را به زور از او گرفتم و به آ یچشم رینگاه ز پس

 :ها که پشت سرم نشسته بودند دادم

_ تزا؟یو پ چیساندو ای نیخور یم یدرست حساب یخب ؼذا  

صدا پاسخ دادند کیکوتاه  یبه هم انداختند و بعد از پچ پچ ینگاه : 

 !کباب_

و  نیریباشد اما آن لبخند ش نهیکندم تمام توجهم به آ یچه جان م گر

 یکه بر لب ؼزل نشست از نگاهم دور نماند و برا ینیشهد آگ

شود زانیباعث شد ضربان للبم نام یلحظه ا . 

فوت کردم تا دوباره به خودم مسلط شوم و بعد  رونیرا به ب نفسم

 :رو به بچه ها گفتم

_ کباب یبه سو شیگن ؼذا، پ یم نیبه ا کال،یآبار ! 

گاز گذاشتم و  یپا رو ،یو مان کاین یسرخوشانه  ػیج ػیج انیم و

مطمئن بودم، کج  شیؼذا تیفیکه از ک یرا سمت رستوران ریمس

 .کردم

 

که  ییکردم، تنها صدا یبه رستوران در سکوت رانندگ دنیرس تا

بلند و  یو گهگاه خنده ها یو مان کاین یشد، پچ پچ ها یم دهیشن

 .کوتاه آن دو بود



دیطالت من طول کش یاز طالت دل ب شتریسکوت ؼزل، ب اما . 

 یالز شیبا ؼذا نیسنگ یصرؾ ناهار هم او فمط در سکوت ولت

 .کرد

 یمن، ؼذا م ی وانهیاو و دل د یها فاغ از حال آشفته  بچه

زدند یخوردند و گپ م . 

کشد، روحش  یزن از درون چه م نیا دمید یمن بودم که م فمط

 یزده به دانه ها خیو  و جسمش، سرد دیچیپ یداشت به خود م

 .برنج داخل بشماب زل زده بود

 یبرا یکه لدم نیشد، حاال از ا یم نییباال و پا یبه سخت نفسم

زجر  متیعشك را به ل نیبودم. من ا مانیشروع برداشتم، پش

خواستم یؼزل نم دنیکش . 
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 یؼذا خوردن بچه ها بود که لاشك و چنگالش را رو ی مهین هنوز

از جا برخاست و  یدست نخورده رها کرد و با حال نزار یؼذا

دینگاه نگران من را هم به دنبال خود کش . 

آن که به من نگاه کند، زمزمه کنان گفت یانداخته و ب نییسر پا با : 

_ گردم یخوام، االن برم یعذر م . 



ز طرؾ من بشود، راه افتاد و سمت در ا یآن که منتظر پاسخ یب و

رستوران رفت یخروج . 

 شانشیحال پر نیو رفتنش آتش شد و به جانم افتاد، مسبب ا رفت

اخم کردنش را هم نداشتم دنیدل د یکه حت یمن بودم. من . 

ساکت بمانم و اجازه بدهم  دیدانستم هنوز هم با یشده بودم، نم جیگ

بزنم یفو حر شمیاندیب یچاره ا ایفکر کند  . 

 ی مهیخودم را با ؼذا و بچه ها سرگرم کردم، چند دل یا مهیدل چند

و طالت فرسا یبه شدت طوالن . 

و بازگشت او را التماس  دیچرخ یسمت در م هیهر چند ثان چشمانم

چیکرد اما، ه یم ! 

بازنگردد اما به  گریآن به سرم زد که نکند کال رفته باشد و د کی

اختالؾ رو به  یصندل کیدختر دردانه اش، با  کا،یآوردم که ن ادی

در مورد خواص گوجه  یمان یمن نشسته است و دارد برا یرو

کند یم یسخن ران یفرنگ . 

 

را رها کند و برود، نه! محال بود کایشد ؼزل، ن یم مگر . 

 گرید الیداشت، هزار فکر و خ یدست از سرم بر نم ینگران اما

افتاده  شیبرا یاتفال ایش بد شده به ذهنم هجوم آورد که نکند حال

 .باشد



 نم،یتوانستم بنش ینم گریافتاد. د دنیو سرکه به جوش ریمثل س دلم

شوم تا او بازگردد رهیخ یدست بذارم و به آن در لعنت یدست رو . 

عمب دادم، از جا برخاستم و رو به بچه ها گفتم یصندل : 

_ گردمیمن االن برم د،یؼذاتون رو بخور . 

دیمادرش شده بود پرس بتیکه انگار تازه متوجه ؼ کاین : 

 !مامانم کو؟_

من پاسخ داد یو به جا دیخند یمان : 

_ رفت شیپ مهی! ده دلریصبح بخ . 

دیبا چشم گرد شده پرس کاین : 

 !کجا؟_

که نگرانش نکنم، نرم پاسخ دادم نیا یبرا : 

_ کنه،  داشیحتما نتونسته پ اره،یب یزیچ هی نیرفت از داخل ماش

نی. شما ؼذاتون رو تموم کنمیگرد یرم کمکش، زود برم یم . 

" را رها کردم و سمت در  زیم دم،یباشه" را که از زبان جفتشان شن

شناختمش  یرستوران که مدتها بود م ریراه به مد انیرفتم، م

 رونیبچه ها را داشته باشد و خودم از رستوران ب یسپردم که هوا

 .زدم



میرو شینرفته بود، همانجا بود، پ یدور یجا ؼزل ! 

که ممابل در  یمدور بزرگ و برؾ گرفته ا یباؼچه  ی لبه

 .رستوران لرار داشت، نشسته بود

اما تنش  دمید یدستانش لرار داشت، صورتش را نم انیم سرش

دیلرز یم . 

 

لرز تن او، جان و جسمم با هم به رعشه افتاد، لعنت به من و  از

من یخودخواه ! 

 دمیترس ی! مدمیترس یرفتم، همان لدم را پس نهادم. م شیلدم پ کی

بزنم و اوضاع بدتر شود یحرف . 

 نیحال و احوال ا نیشد که او را با ا یم یمگر دلم راض اما

رها کنم؟ رونیب  

جلو رفتم و جلوتر باز . 

 ...ؼزل_

چنان کم جان بود که خودم هم به  میدانستم بشنود، صدا یم دیبع

چون سر بلند کرد و چشمان  د،ی. اما او انگار شنشدمیشن یزور م

 .سرخ و ملتهبش را به من دوخت

کرده بود؟ هیگر   



ختیر یفکرش هم اعصابم را به هم م یحت . 

جا برخاست و آرام گفت از : 

_ ... زمان از دستم در رفته انگاردیببخش ... 

زهرمار بود هینشست، طعمش شب یلبم لبخند تلخ بر . 

_ ... فمط به خاطر سرماستیمهم ن ... 

صفر  ریدما ز رونیآن ب دیسرما آوردم و او انگار تازه فهم اسم

 .است

دیخود جمع شد و بازوانش را در آؼوش کش در . 

_ امیداخل، منم االن م دییآره سرده، شما بفرما . 

کرد،  یم یخود پافشار یکه هنوز هم به اصرار بر لحن رسم نیا

باعث آزار و  نیاز ا شیتوانستم ب یانداخت اما نم یبر دلم چنگ م

 یبود تا مثمال دهیکه با چنگ و دندان جنگ ییاو بشوم، او تیاذ

اوردیآرامش به دست ب . 

انداختم نییپا یاز لدم بردارم، سر به شرمسار یآن که لدم یب . 

 .من شرمنده م_

پر شد از تعجب شیصدا . 

_ ه؟یچه حرف نیچرا؟ ا یعنی... یچ  



که در دهانم جمع شده بود را لورت دادم یتلخ بزاق . 

_ دونستم که حرؾ زدن در مورد احساسم ممکنه باعث شه  یمن م

اما بازم  ،یهست یسخت یروح طیشرا یدونستم تو یم یناراحت ش

به خرج دادم و دهن باز کردم... شرمنده م که حرفام  یخودخواه

نمدریکرد... شرمنده م که ا تتیاذ ... 

کاره رها کنم مهیباعث شد حرفم را ن نیهم لدم جلو آمد و کی . 

اش دوختم یگرفتم و به صورت مهتاب شیاز کفش ها نگاه . 

پر از ناگفته ها بود، لبش اما... آه! لبش لبخند داشت نگاهش . 

_ م یآلا ... 

کرد حیتصح ،یمیرا خورد و بعد با نفس عم حرفش : 

 !کارن_

باال آورد میتا گوش ها دن؛یشن یجان من را، برا و . 

کنم،  داینامم از زبان او را، پ دنیاز آن که فرصت هضم شن شیپ

 :ادامه داد

_ مسائل رو با خودم  یلیخ دی... با دیمن ناراحت نشدم، من فمط با

 .حل کنم

دیخند یلرزانش را به هم لفل کرد و عصب دستان : 



_ شم یکه االن هستم، دستپاچه نم ینمدریکس ا چیمن در ممابل ه . 

حرؾ زدن با او معموال  یحس مشترک بود، من هم برا کی نیا

کردم یرا گم م میدست و پا . 
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صحبتش را به دست  سمانیو دوباره ر دیکش كیبار نفس عم چند

 :گرفت

_ در موردشون  یلیکه خ ییشه که حرفا ینم لیدل نیاما... اما ا

نگفتن ها لطمه خوردم نیهم عمر از هیفکر کردم رو نگم... من  . 

پشت سرش اشاره کرد و در ادامه گفت یباؼچه  به : 

_ رفتم که دهن باز  ینشسته بودم داشتم با خودم کلنجار م نجایاالنم ا

 .کنم و با شما صحبت کنم

کند که محکم به نظر برسد و محکم هم  یم یچه تالش دمید یم

لرزاند و  یکه جسم و کالمش را مدام م یبا وجود لرز یبود، حت

رو به انفجار داشت یسرخ و ملتهب یکه رگ ها یچشمان . 

گفتم آرام : 

_ ذارم یچشمام م یرو یبگ یمن سراپا گوشم، هر چ . 



لبخند که  کیاز  یمحو ریسمت باال رفت، تصو یلبش کم ی گوشه

از متولد شدن، دار زده شد شیانگار پ . 

گرفت و لب به سخن گشودزده  خی یاز هوا كیعم یدم . 

_  یاز خرج کردن احساسات دارم، ول یافتضاح یمن تجربه 

شه گفت  یولت نم چیچوب زد، ه هیشه همه رو با  یکه نم دونمیم

خوب و  تشون،یاز جنس یخرواره"  چون آدما جدا ی" مشت نمونه 

 یبد دارن، مسخره س اگه بخوام بگم چون شوهر من بد بود، همه 

 .مردا بدن

که گذرانده بود.  یسخت یتمام روزها یبه سوزناک یآه د،یکش یآه

پالتو فرو برد و گفت بیدست در ج : 

_ مؽزمه، تا بخواد به خورد للبم بره  یاستدالل ها تو نیاما تموم ا

 سمانیشده که ر یا دهیکشه، للبم مثال اون مارگز یکم طول م هی

ترسوندش یهم م اهیو س دیسف . 

ادامه داد نیسنگ یبه چشمانم دوخت و با مکث میرا مستم نگاهش : 

_ نداره، من  یاحساسات طوفان یبرا یمن، مجال یزندگ طیشرا

 زیمن نسبت به همه چ یش برا ندهیو آ یبچه م که زندگ هیمادر 

خوام بردارم برنامه  یکه م یهر لدم یبرا دیداره... من با تیاولو

گدار به  یب یبرا یلتو گهیبشه، من د نیتضم کاین ی ندهیتا آ نمیبچ

 .آب زدن ندارم



کرد،  كیبه جانم تزر ینیریحس ش کا،ین یدلشوره اش برا نیا

پاک ساخته بود یا سهیاز او در ذهن من لد شیمادرانه ها . 

شد را به زبان آوردم یکه در ذهنم پشت هم لطار م یجمالت : 

_ نباشم اما پدر بودن رو در  یمان یپدر خون دیفهمم، شا یمن م

ش  ندهیو آ کاینسبت به ن یچه حال فهممیموردش تجربه کردم، م

گدار به آب زدن هم، از تو ندارم. فمط یو انتظار ب یدار ... 

نه ایدرست باشد  دنشیدانستم پرس یحرفم را خوردم، نم ادامه . 

کرد زمزمه : 

_ ؟یفمط چ  

توانست  یسوال م نیبشوم، پاسخ ا دنشیپرس الیخ یتوانستم ب ینم

نجات دهد یفیمن را از بالتکل . 

_ خوام بدونم ... که ... که یرو م زیچ هیفمط  ... 

شد یکه در آشوب ذهنم گم م یکلمات نیامان از ا آخ . 

_ سخت، من  طیاز تموم مشکالت و شرا یخوام بدونم جدا یم

به  یذهنت دارم؟ اصال... اصال عالله ا موسیبه آن یاصال شباهت

؟یمن دار  



را از چشمان پر از صدالتش  نیا ست،ین لیم یدانستم به من ب یم

ها را  زیچ یلیخ ؾیاز زبان او، تکل دنشیخواندم، اما شن یمدام م

کرد یما روشن م انیم . 

شد یزده اش صورت خی یرنگ رفت، گونه ها صورتش . 

انداخت نییپا سر : 

اگه  وجود نداشت و یاصال عالله ا ،یمن نبود موسیآن هیاگه شب _

نبودم نجایوجود نداشت، من ا یعالله ا . 

کشم، انگار که تا آن لحظه  یآن حس کردم تازه دادم نفس م کی

از آرامش گفتم زیجلو تر رفتم، لبر یتنفس نداشتم.لدم : 

_ و  کایتو و ن یخوشبخت یکه للبت با منه. برا نیهم ه،یکاف نیهم

دم یجونمم الزم باشه م ،یمان . 
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*** 

( بعد یمدت ) 

 :ؼزل

 



چرخاندم و  یرا در دست م یچوب ینشسته بودم، شانه  نهیآ ممابل

زدم یرا شانه م میهدؾ موها یب . 

بر لب  رم،یکه تصو یبود و آن لبخند بزرگ نهیؼرق عمك آ نگاهم

 .داشت

تفاوت داشت شیدو سال پ یکیؼزل امروز، با ؼزل  چمدر ! 

 یگذاشتم، مو م یولت م نهیخودم و آ یبرا شتریبروز ها  نیا

کردم یم شیزدم، آرا یبافتم، الک م ! 

کرده بودم یداشت، انگار بعد از سال ها با خودم آشت یخوب حس . 

 کیدادم؛  یم زهیکردم، به خودم جا یم دیخودم خر یبرا گهگاه

 یکیخواستم  یم شهیکه هم یپول ؾیخوش نمش، ک یروسر

رژ لب سرخ رنگ کیرا داشته باشم و  هشیشب ! 

حال خودم خوب  یبودم که تا ولت دهیهمه سال تازه فهم نیاز ا بعد

توانم مادر  یام را خوب کنم، نم یتوانم حال زندگ ینباشد، نم

توانم کارم را درست انجام دهم ینم یباشم و حت یخوب . 

 !مامان_

 نهیچشم از آ د،یکش رونیب ندمیمن را از افکار خوشا کاین یصدا

آن که لبخند از لبم پاک شود به او پاسخ دادم یبرداشتم و ب : 

 جان مامان؟_



را که در دست نگه داشته بود ممابلم تکان داد لمیموبا : 

 !کارنه_

گرم او، هربار لذت  یصدا دنیگرفت، شن یشتریعمك ب لبخندم

شد یبخش تر از لبل م . 

به  اقیگرفتم و از او تشکر کردم. سپس با اشت کایرا از ن یگوش

 .استمبال صحبت با کتاب فروش محبوبم رفتم

 !سالم جناب کارن مشفك_

مهربانش گوشم را نوازش داد یصدا : 

 .سالم ؼزل بانو_

چسباند، دلم  یهر بار که "بانو" به اسمم م ر،یهفت ماه اخ نیا در

خورد یسر م شتریب . 

کرد، ادامه داد یهمان لحن که سنگ را هم آب روان م با : 

_ شه؟ ینگرانت م نجاینفر ا هی یگ یکارگاه، نم یومدین  

دؼدؼه یسر خوش و ب دم،یخند . 

_ بدم، چون...  یگرفتم به خودم مرخص میخب... امروز رو تصم

روزا فرق داره ی هیکم با بم هی . 

کرد یمکث . 



_ حدس بزنم؟ ای یگ یفرلش رو خودت م  

گرفتم، با  یانگشتان به باز انیرا م میاز موها یطره ا نهیبه آ ور

افتاد یکودکانه به جانم م یطنتیزدم ش یاو که حرؾ م . 

_ یگم، حدس بزن... سه تا فرصت دار ینم ! 

تا بناگوش باز بود، مشت باال آوردم، گره  شمیهمانطور که ن و

 :انگشت اشاره ام را باز کردم و گفتم

 !فرصت اول_

و شمرده شمرده گفت دیکش یمیعم نفس : 

_ پشت پنجره ایب ! 

 

دمیگرد شد، متعجب و مردد پرس چشمم : 

 !هان؟_

هم دل آدم را  لرزاند شیکه صدا ییاز آن خنده ها د،یخند . 

_ پشت پنجره ؼزل ایب ! 

به  یو گنگ از جا برخاستم، روسر جیحدس نبود. گ کی نایمی نیا

 .سر انداختم و سمت پنجره رفتم



صورت خندان او، داخل کوچه، برق  دنیکنار زدم و با د را پرده

دیاز سرم پر . 

بردم رونیرا باز کردم و سر ب پنجره : 

_ ؟یکن یم کاریچ نجایکارن! ا ! 

که در دست داشت را باال آورد، در هوا تکان داد  یگل کوچک دته

 :و گفت

 !تولدت مبارک ؼزل بانو_

دمیزده پرس رتیحبس شد، ح نهیدر س نفسم : 

 ...تو... از کجا_

درست پشت سرم، باعث شد سوالم  کا،یپر از ذوق ن یخنده  یصدا

کاره رها کنم مهیرا ن . 

و دست دور شانه اش انداختم دمیسمت او چرخ به : 

_ ؟ی... کار تو بود؟... تو بهش گفتنمیبب سایوا  

گفت که از هزار "بله"  دهیکش ی"نه"  کی انهیموذ یخنده ا با

 .واضح تر بود

کردم و سر در گردنش فرو بردم بؽلش : 

_ ثیخب یدختره  یا ! 



 

و من را  دیدو رونیدستانم فرار کرد، از اتاق ب انیکنان از م خنده

زد،  یهزار م یرو جان،یکه از شدت ه یباز و للب شین کیبا 

 .تنها گذاشت

کارن و آن دسته گل  ادیو تازه  دمیکش هیاز هوا را به ر یادیز حجم

دستانش افتاد انیم دیسف . 

بود،  ستادهیهنوز همانجا ا دم،یسمت پنجرا رفتم و سرک کش دوباره

آمد یوار به او م وانهیکه د یرنگ یآب راهنیبا همان پ . 

با خنده گفت دیرا که د من : 

_ ... و خب  م؟یبزن یدور هی میبر یو مان کایبا ن یش یحاضر م

گهیبرسه به دستت د یجور هی دیدسته گل هم با نیا ! 

تکان دادم یبر هم نهادم و سر پلک : 

_ امیچند لحظه صبر کن االن م . 

دیبه گردنش کش یدست : 

_ نمیماش یعجله نکن، من تو . 

دادم و پنجره را بستم لشیتحو یلبخند . 



را گم کرده  میچمدر دست و پا دمیتازه فهم دمیرو به اتاق چرخ یولت

 .ام

بروم رونیخواستم به همراه او ب یبار بود که م نیاول یبرا انگار . 

دمیدور خودم چرخ یو چند لدم دمیرا به هم ساب دستانم : 

_ بپوشم؟ یکنم؟!... چ کاریکنم، چ کاریچ ! 

و حاضر و آماده، در چهارچوب در لرار گرفت دهیلباس پوش کاین : 

_ گهیحاضر شو د یکن یم کاریمامان چ . 

رفت یمکه لباس تنم ن دنیگفت با دور خود چرخ یم راست . 

دمیبردم، پرس یطور که سر درون کمد فرو م همان : 

_  یزود حاضر شد نمدریکه ا یدیبرنامه چ یبا کارن و مان یاز ک

 وروجک؟

 

به کمر زد دست . 

_ میکش ینمشه م میهفته س دار هیمامان خانوم؟ ما  یکار یکجا . 

و با  دمیکش رونیچشمم را گرفت، آن را ب یرنگ یسرمه ا یمانتو

 :خنده گفتم

_ ن؟یمن رو بکش نیخوا ینمشه؟! مگه م  



گفت دهیداد و کش هیدر تک به : 

_ دمیشا ! 

دمیانگشتانم کش انیبه سر انداختم و لپش را م یروسر . 

_ واسه من یچه بلبل زبونم شد ! 

دیکوب نیتوجه به حرفم پا بر زم یب : 

_ مامان گهیبدو د ! 

 چیپ نهیو ممابل آ کردم ؾیچند بار پشت سر هم "باشه" رد یسرسر

ام را گرفتم یو تاب روسر . 

 

موسیآن یکپ ��, [11.04.18 09:29] 

چشمم به صورت رنگ و رو رفته ام افتاد تازه . 

بودم  دهیرا که تازه خر یرژ لب شیآرا زیم یرفتم و از کشو جلو

دمیبرداشتم و به لب مال . 

کرد اما  ینم ییکوچکم آن چنان خودنما یلبها یسرخش رو رنگ

حال اخمم را در هم برد نیبا ا . 

لبم گذاشتم و برداشتم تا  یبرداشتم، چند بار رو یدستمال کاؼذ کی

 .به رنگش نظرم متعادل شد



والعا  گریبار د نیبه هوا رفت و ا کایاعتراض ن یصدا گرید بار

لدم تند کردم رونیبه سمت ب . 

را به آؼوش  کایشد، در لدم اول ن ادهیپ نیما از ماش دنیبا د کارن

فرستاد نیو داخل ماش دیبوس د،یکش . 

و دسته گل را به طرؾ من  ستادیبه سمت من آمد، ممابلم ا سپس

 .گرفت

 !فرصت اول: تولدت مبارک_

 ش،یکه مدت ها پ یخوش عطر یکوچک! همان گل ها دیسف یگلها

ابراز عاله به من  یکه بداند من ازدواج کرده ام برا نیلبل از ا

. درست همان گلبود دهیخر ! 

 یگریرا به هر گل د دیدانست که گل سف یم میآنکه من بگو یب او

دهم یم حیترج . 

باال انداخته گفتم یجلو بردم، آن را گرفتم و با ابرو دست : 

_  کایچون لبلش ن یفرصت اول حدس زد یتو ستا،یلبول ن نیا

 .بهت تملب رسونده بود

لدم جلوتر آمد و زمزمه کنان گفت کی : 

کنم... هر  یم یخوشحال کردن تو هر کار یمن برا ه؟یچ تملب

یکار ! 



کرد و با خنده ادامه داد یمکث و : 

_ باشه یالبته اگه لانون ! 
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*** 

 

دوستانه و  یدورهم کیتوانست لذت بخش تر از  ینم زیچ چیه

جشن گرفتن تولدم باشد یسرسبز؛ برا یشاد، در باؼ . 

شهر یدور تر از همهمه  ییمتعلك به پدر پونه بود، جا باغ . 

با  عتایبا کارن و طب یتر کیچند ماه که ارتباط نزد نیمدت ا در

از آن دسته آدم  اریبودم که پونه و سام دهیدوستان او داشتم، فهم

شد ینخواه ریهستند که در کنارشان پ ییها . 

 یشمشاد ها یبزرگ، در محاصره  زیم کیبا آنها، دور  نشستن

مجنون کهن سال باغ و پر شدن  دیب ی هیسا ریتازه هرس شده، ز

شد که  یمحسوب م یاتفال نیمن دلچسب تر یاز خنده و ذوق؛ برا

اما... روز تازه شروع شده بود افتدیتوانست در روز تولدم ب یم ! 



سگ  ،یکردن با بلف یمشؽول باز یو مان یعل ریکه همراه ام کاین

 دیکنان دست به هم کوب ػیج ػیج یود، با خوشحالپونه، ب یپشمالو

 :و گفت

_ کیآخ جون! ک ! 

لبخند  کیکارن با  د،یداد چرخ یکه او اشاره م یمن به سمت نگاه

 یم زیرا به طرؾ م یرنگ دیکوچک سف کیبزرگ بر لب، ک

 .آورد

کارن شروع کرد به دست زدن دنیبا د پونه : 

_ دیرس کمونیبه به باالخره ک . 

از جا برخاست و ادامه داد و : 

_ ارمیبرم بشماب و چالو ب . 

و درست ممابل من لرار داد زیم یرا رو کیک کارن . 

گل رز  کیبا خامه پوشانده شده بود و  انهیساده که ناش کیک کی

کرد یم ییاز آن خودنما یرنگ هم گوشه ا یآب . 

 رهیخ کیک یوارفته  لیکه درست مثل من به شکل و شما کارن

ود، دست به کمر زد و ؼر ؼر کردشده ب : 

_  نشیداد خود پونه تزئ یاجازه م دیکنم با یحاال که فکرش رو م

 !کنه



 نه،یگره شده بر س یبا دست ها یصندل یکرد و رو ینوچ اریسام

 :لم داد

_ کنه یم یکه انگار داره به آدم دهن کج هیجور هیش  افهیآره، ل . 

کارن ثابت ماند یو رو دیآن دو چرخ انیمتعجبم م نگاه : 

_ ؟یپخت کی... تو خودت کنمیصبر کن بب  

بر  یشد. کارن هم با خنده دست کیبه هوا شل اریبلند سام ی خنده

دیگردنش کش : 

_ کردم نشیپونه پخته، من فمط تزئ ! 

 ینگاه م کیکه بشماب به دست برگشته بود، همانطور که به ک پونه

 :کرد، ابرو باال داد

_ نیخدا! تزئ یوا ... 

 یزیظاهر شگفت انگ کینداشت که ک یتیمن اهم یبرا دم،یخند

بود که کارن به خاطر من  نیداشت ا تینداشته باشد، آن چه اهم

کند نیگرفته بود خودش آن را تزئ میتصم . 

گفتم بلند : 

_ شده نیلشنگ تزئ میلیخ ه،ییعال کیک نیا . 

به کارن دوختم و ادامه دادم ینگاهم را با لدردان و . 



 !ممنون_

هم  یاز محبتش را رو زیتکان داد و چشمان لبر میبرا یسر

 .گذاشت

بچه  یسر و صدا انیلرار داد ود م کی یشمع رو کی میبرا پونه

را گرفته بودند، از من خواست لبل از  زیدور م اقیها که با اشت

بکنم ییفوت کردنش، آرزو . 

نداشتم گرید یعنینداشتم،  یموضوع عالله ا نیآنچنان به ا من . 

 کیرا فوت کرده بودم فمط با  یادیز یسال شمع ها یها سال

تمام ایام درست شود و  یزندگ ایآرزو " !" 

حاال  دمیترس یرا تکرار کرده بودم که م اهیس یآرزو نیلدر ا آن

عادت باز همان را از خدا بخواهم یهم چشم ببندم و از رو . 

و بعد بر چشمان درخشان کارن  کاین یرو یا هیثان یبرا نگاهم

... دیبود، پر از ام یمرد پر از زندگ نیگر ا تیلفل شد، نگاه حما

از عشك یظیؼل ی نهیو البته با پس زم یپر از مهربان . 

روز ها،  نیکه ا ییبستم و آرام در دل خدا را صدا زدم، خدا جشم

 یام احساس م یدر زندگ یگریاز هر زمان د شتریحضورش را ب

 .کردم

 ییمن آرزو یرا سپردم به خدا، از خودش خواستم برا میآرزو

نلؽزد یو بدبخت یفیبالتکل یجاده  یام رو یزندگ گریبکند که د ! 



 

فرستادم رونیشمع، ب یبازدمم را به لصد جان شعله  و . 

خودم  یاو را رو یپلک گشودم و همچنان نگاه گره خورده  و

دیکش یکه جان و جسم را با هم به آتش م ی. نگاهدمید . 

شد و شعر "  یم دهیکه به هم کوب ییدست ها یپر شد از صدا فضا

 یم ینا موزون تمیتولدت مبارک" که بچه ها همراه هم با ر

بودم نیریش یخواندند. اما من هنوز ؼرق در آن خلسه  . 

جلو آمد و زمزمه کرد یلدم : 

_ م؟یباغ بزن یتو یلدم هی یای یم  

 هیبه بم یکه بود نگاهم را از او گرفتم و لحظه  یهر مشمت به

 .دوختم

سرگرمشان کرده بود یحساب ک،یتکه کردن و خوردن ک  . 

لدم از  کی یکارن تکان دادم و با فاصه  یبرا دییبه نشان تا یسر

 .او، به راه افتادم

بزرگ رز گذشت،  یسکوت شمشاد ها را دور زد، از بوته  در

باغ  یمیکرد تا به حوض بزرگ و لد یده را طراه سنگ فرش ش

دیرس . 



به من اشاره داد که کنارش  یحوض نشست و با لبخند ی لبه

نمیبنش . 

درختان،   انیشده م یحوض زندان یبایز یکه منظره  همانطور

فاصله نشستم یچشمانم را پر کرده بود، جلو رفتم و کنارش با کم . 

_ هیلشنگ یجا ! 

کرد دییبه اطراؾ انداختم و حرفم را تا ینگاه : 

_ بهشته گهی... اون مولع دشینیبهار بب یتو دی... بایلیآره خ ! 

 ییبایاز ز یزیتابستان هم چ زیتند و ت یگرما دم،یکش كیعم ینفس

کاست یآنجا نم . 

 !االنم بهشته_

تکان داد یسر : 

_ ... آرهیچون تو هست ! 

را با او  یشتریه زمان بدوختم و لبخند زدم، هر چ نیبه زم نگاه

 یعشك، کم تر م رفتنیپذ یام برا یگذراندم، کشمکش درون یم

 .شد
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با آن چه لبال تجربه اش را داشتم حدالل  سهیکنار او و در مما در

توان نام  یبود که: " نم نیگرفته بود و آن ا ادیرا خوب  زیچ کی

 یرا عشك گذاشت" اگر خود را عاشك کارن حساب م یهر احساس

عشك نبود نایمیبه دارا داشتم،  یکه روز یکردم،  آن حس . 

 ...ؼزل... من_

آمدم و به او چشم دوختم تا  رونیب الیکارن، از فکر و خ یصدا با

 :ادامه بدهد، که گفت

_ تا نجایا یایمن ازت خواستم ب ... 

 یزیچ ایآمد کتاب  ینظر م که به یکوچک یشده  چیکادو پ ی بسته

گرؾ و حرفش را تمام کرد میرو شیآن باشد را، پ هیشب : 

_ رو بهت بدم نیتا ا . 

ذوق و شوق کادو را از دستش گرفتم و به رسم ادب گفتم با : 

_ ه؟یچ یکادو برا گهیتو، د یدیهمه زحمت کش نیا  

زد یکمرنگ ی خنده : 

_ خودم  شیکه پ هیزیچ نیتر زینداره اما عز یکادو ارزش ماد نیا

داشتم ینگه م . 

دمیکردم، مردد پرس یکه کاؼذ کادو را باز م همانطور : 



_ به من؟ شید یم یپس چرا دار  

انداخت نییپا سر : 

_ من بوده شیپ یمدتم دزدک نیخب در والع مال خودته، تمام ا ! 

آن  دیشدم و با ترد رهیکه در دست داشتم خ یرنگ دفتر یجلد آب به

بجهد رونیباعث شد چشمانم از حدله ب مدیرا گشودم، آن چه د . 
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 کیدفتر باشد؛ در والع  ایکتاب  کیکردم  یکه من فکر م یزیچ

کوچک و بزرگ یآلبوم پر از عکس ها کیآلبوم بود،  . 

هم  رتمیتر رفتم، ح شیباز آن را ورق زدم و هر چه پ مهیدهان ن با

تر شد كیعم . 

از  یدزدک ییخودم بود، عکس ها ریآلبوم، تصو یعکس ها تمام

 .من که به شدت هنرمندانه انداخته شده بودند

عکس ها گذاشته بودم، نگاه سمت کارن  یکه دستم را رو همانطور

 :چرخاندم و به لکنت گفتم

_ نای... انیا ... 

انداخت نییو خجالت زده، سر پا شرمسار : 



_ و  یریعکس بگ یاجازه از کس یکه ب هیدونم... کار افتضاح یم

اما ست،ین یمنطم ارمیهم ب یلیدونم هر دل یم ... 

زد یو لبخند تلخ دیکش یآه : 

_ والعا  یگاه ،یو هست یبود زیشگفت انگ ریتصو هیمن  یتو برا

 ینبرم، دلم نم نیتونستم خودم رو کنترل کنم و دست به دورب ینم

چرخ  یکه پا یاومد خنده هات، برق چشمات... اون حال خوش

از دستم بره و ثبتشون نکنم ،یسفالت دار . 

خوشحال باشم با  دیدانستم با یانداختم، نم نییو سر پا دمیگز لب

یعصبان ! 

ادامه داد آرام : 

_ اتاق کارم پر بود از عکسات، هر  واریمدت تموم در و د هی

شد اما...  یو دلم آب م دمید یکردم تو رو م یطرؾ رو نگاه م

که... که دمیفهم یولت ... 

 د،یالزم نبود بگو د،یکش یرا در هوا تکان داد و کالفه هوف دستانش

دانستم منظورش " متاهل بودن" است یخوب م . 

کلمه بگذرد و به ادامه  نیگفتن ا ریگرفت از خ میهم تصم خودش

بپردازد حشیتوض ی : 



_  نیا یعکسا رو جمع کردم تو یکی یکیاز همون مولع ها بود که 

رو بهت بدم و ازت  نیا یروز هیگرفتم  میآلبوم، با خودم تصم

دونستم اما...  یبخوام، کارم اشتباه بوده، از همون اولم م تیحالل

 !حاللم کن

او  یشدم، آر رهیبه عکس ها انداختم و بعد به او خ یگرید نگاه

اشتباه لشنگ کیاشتباه کرده بود،  ! 

_ بوده  یاگرم اشتباه ،یستیدونم نامرد ن یشناسمت کارن، م یمن م

خواستن  تیبه حالل یاجیپشت اون اشتباه نبوده... پس احت یبد تین

به نظرم ستین . 

لبخندش کم کم رنگ باخت یتلخ : 

_ شرمندت نباشم نمدریاما تو حاللم کن که ا . 

را بستم و با خنده گفتم آلبوم : 

 !باشه، حالل_

و از جا برخاست دیکش یآسوده ا نفس . 

_ یدوشم برداشت یکوه رو از رو هیآخ که انگار  ! 

اما او گفت زم،یحوض ستون کردم که من هم برخ یبر لبه  دست : 

_  دیبا یعنیبگم...  دیهم هست که با گهید زیچ هیصبر کن ؼزل..، 

ازت بخوام یزیچ هی . 



تکان دادم یسر : 

 .باشه حتما، بگو_

. بعد جلو آمد و دیکش كیو چند بار نفس عم دیبه صورتش کش یدست

بر زانو نشست و مردد  نیزم یلدم فاصله از من، رو کیبا 

دیپرس : 

_ رم؟یشه دستت رو بگ یم  

بار در هفت  نیاول نیا د،یو به رستنگاه مو چسب دیباال پر میابروها

او هرگز  نیاز ا شیخواست، پ یم یزیچ نیبود که او چن ریماه اخ

اجازه  من را لمس نکرده بود یچه با جازه و چه ب . 

که مدت ها بود  یشد، دستان دهینا خودآگاه سمت دستانم کش نگاهم

 !دوستشان نداشتم

دستان او که  انیتکان دادم و دست لرزانم را م دییبه تا یسر آرام

آمده بود گذاشتم شیگرفتنش، پ یبه تماضا . 

نه  انفجار بزرگ و کینبود ، نه  یبیعج زیاحساس دستانش، چ و

  !برق سه فاز

دستانش بود یشد فمط گرما ریچه به وجودم سراز آن . 

بر  كیعم یبه دستم زل زد و کم کم لبخند رهیلحظه مات و خ چند

 .لبش نشست



داد، چشم از  انیبازدم پر سر و صدا پا کیاش را با  یطوالن مکث

 :دستم گرفت، به صورتم دوخت و گفت

_ ؼزل؟ یکن یبا من ازدواج م  

 اریو بعد با سرعت بس ستادیباز ا دنیلحظه للبم از تپ کی یبرا

ناخودآگاه، دست از  یدوباره آؼاز به کار کرد. در الدام ییباال

دمیکش رونیدستانش ب . 

 ...من... من_

دیصحبتم پر انیاز وحشت شده بود، م زیکه لبر یچشمان با : 

صبر کن ؼزل... صبر کن خانوم... تو رو خدا با عجله پسم نزن، _

شده تا روز  یفکر کردن، حت یبرا یولت دار یهر اندازه که بخوا

... با هر  کایمن، خوب فکر کن... با خونواده ت با ن یآخر زندگ

مشورت کن، بعد... بعد اگه جوابت نه بود  یدون یصالح م یکس

اوضاع و  ستم،ین یمن، من آدم کامل نیذارم، بب یچشمام م یمن رو

 یبرا یدم هر کار یاما لول م ،یدیکه خودت د ممیاحوال زندگ

دم! تو فمط  یدر توانم باشه انجام بدم، لول م کایتو و ن یخوشبخت

؟یکن یفکر کن باشه؟ فکر م  

" بخش  نیتر کیداشت، تار یکیمن مفهوم تار یازدواج" برا

مفهوم به خاطر انتخاب  نیدانستم که ا ی! البته خوب میزندگ



 نیا یتوانستم جلو یبه هر حال نم یاشتباهم به وجود آمده است ول

رمیرا بگ یرارادیترس ؼ . 

توانستم دل مهربان کارن را بشکنم و به خاطر  یهم نم ییسو از

خودم، او را پس بزنم یاشتباهات گذشته  . 

ستادمیسست، سرپا ا یجا برخاستم و با زانوان از . 

ستادیکند و ممابلم ا نیپر از دلهره، زانو از زم  . 

 یآمد و خودم هم به زور م یکه از ته چاه در م ییبا صدا 

گفتم دمشیشن : 

 .باشه کارن، بهم فرصت بده فکر کنم_

باغ بهشت را به او داده باشم، گل از گلش  یکه وعده  انگار

 :شکفت و دست بر چشمانش گذاشت

_ خواد فکر کن ؼزل بانو یدلت م چشم، تا هر ولت که یبه رو ! 

 

موسیآن یکپ ��, [16.04.18 00:04] 

" ، او را در نمیبب نجایا ای" ب کیبه کتفش زدم و با  یآرام ی ضربه

 :آؼوش خودم انداختم



_ ذارم، چه با کارن ازدواج کنم  یولت تو رو تنها نم چیمن ه کاین

کس تو رو از من  چیکس، ه چیه دمیاجازه نم شتم،یپ شهیچه نه، هم

؟یفهم یجدا کنه، م  

باره  کیلفل بازوانم تکان داد و بعد  انیم دییبه نشان تا یسر

جانیلحنش پر شد از ه : 

_ من؟ یبابا شهیکارن م ،یاگه با کارن ازدواج کن یعنیخب    

 یزبان م شتریپرسشش مردد ماندم، هر چه او ب نیپاسخ به ا یبرا

فرستادم که چرا در آن دانشگاه  یبه خود لعنت ن شتریچرخاند من ب

بتوانم جواب  دیکودک نخواندم! تا شا یکه رفتم، روانشناس یکوفت

به او بدهم یدرست یها . 

دهان باز کردم د،یترد یهمان درصد باال با : 

_ دخترم، اما کارن... خب اون یتو خودت بابا دار ... 

خودش جواب خودش دا داد کاین : 

اما باباشه ستیاش نباب یکه کارن والعن یمثل مان _ ! 

 لیشدم، انگار والعا او تحل رهیلحظه بدون پلک زدن به او خ چند

" داشتی" ناپدر یکلمه  یاز معنا یمناسب تر . 

_ ها هیما نیتو هم یزیچ هیخب آره،  . 

از ذوق گرفت یرنگ شیصدا : 



_ داداشه؟ یول ستیکه داداش ن یداداش یعنیداداشم؟  شهیهم م یمان  

دمیخند : 

 .آره_

و ادامه دادم دمیکش یدو انگشت کم انیاش را م ینینوک ب و : 

 .البته اگه ... کگه با کارن ازدواج کنم_

باال انداخت شانه : 

_ که خوش به حالشه که کارن باباشه یمان . 

که  یرفت و من را با دهان رونیاز آشپزخانه ب د،یرا کش راهش

باز مانده بود، تنها گذاشت مهین . 

 

موسیآن یکپ ��, [16.04.18 00:04] 

" ، او را در نمیبب نجایا ای" ب کیبه کتفش زدم و با  یآرام ی ضربه

 :آؼوش خودم انداختم

_ ذارم، چه با کارن ازدواج کنم  یولت تو رو تنها نم چیمن ه کاین

کس تو رو از من  چیکس، ه چیه دمیاجازه نم شتم،یپ شهیچه نه، هم

؟یفهم یجدا کنه، م  



باره  کیلفل بازوانم تکان داد و بعد  انیم دییبه نشان تا یسر

جانیلحنش پر شد از ه : 

_ من؟ یبابا شهیکارن م ،یاگه با کارن ازدواج کن یعنیخب    

 یزبان م شتریپرسشش مردد ماندم، هر چه او ب نیپاسخ به ا یبرا

فرستادم که چرا در آن دانشگاه  یبه خود لعنت ن شتریچرخاند من ب

بتوانم جواب  دیکودک نخواندم! تا شا یشناسکه رفتم، روان یکوفت

به او بدهم یدرست یها . 

دهان باز کردم د،یترد یهمان درصد باال با : 

_ دخترم، اما کارن... خب اون یتو خودت بابا دار ... 

خودش جواب خودش دا داد کاین : 

اما باباشه ستیباباش ن یکه کارن والعن یمثل مان _ ! 

 لیشدم، انگار والعا او تحل رهیلحظه بدون پلک زدن به او خ چند

" داشتی" ناپدر یکلمه  یاز معنا یمناسب تر . 

_ ها هیما نیتو هم یزیچ هیخب آره،  . 

از ذوق گرفت یرنگ شیصدا : 

_ داداشه؟ یول ستیکه داداش ن یداداش یعنیداداشم؟  شهیهم م یمان  

دمیخند : 



 .آره_

و ادامه دادم دمیکش ینگشت کمدو ا انیاش را م ینینوک ب و : 

 .البته اگه ... کگه با کارن ازدواج کنم_

باال انداخت شانه : 

_ که خوش به حالشه که کارن باباشه یمان . 

که  یرفت و من را با دهان رونیاز آشپزخانه ب د،یرا کش راهش

باز مانده بود، تنها گذاشت مهین . 

 

موسیآن یکپ ��, [18.04.18 00:48] 

*** 

بهتر بود، چون باالخره دست از فکر و  شهیروز حالم از هم آن

گرفتن بود و  میولت تصم گریفکر و فکر، برداشته بودم، حاال د

خواهم یدانستم که چه م یم مایمن دل . 

گذشت و من سرانجام با  یکارن م شنهادیماه از روز تولدم و پ دو

 .خودم کنار آمده بودم

شناختم، گذشتن از او  یکارن را دوست داشتم و او را خوب م من

گدار به آب بزنم یمعنا نداشت. اما هنوز هم لصد نداشتم ب . 



 یو نمشه م دمیچ یبودم و برنامه م داریگذشته، تا صبح ب شب

تا باالخره صبح که شد با خودم لرار گذاشتم تا با مامان و  دم،یکش

 میتصم یبرا ندیایواهم به تهران بو از آن ها بخ رمیبابا تماس بگ

کمکم کنند یینها یریگ . 

خواستم  یاما نم دمیترس یاز صحبت با مامان م تینها یب گرچه

اشتباه را دوبار انجام بدهم و بدون در نظر گرفتن نظر آن ها  کی

مشترک بشوم یزندگ کیوارد  . 

تلفن  یتلفن را شماره گرفته و نگرفته رو یبار گوش نیچندم یبرا

 .گذاشتم

 

را صدباره مرور کردم میخواستم بگو یکه م ییحرؾ ها و . 

به تلفن گفت رهیدادم و خ رونیب یمیعم نفس : 

_ یستیبچه که ن گهیبجنب ؼزل... بجنب د ! 

بردم و باز هم شماره گرفتم شیدست پ و . 

لطع کردن  یبرا یراه گریو د دیچیبوق اول در گوشم پ یصدا

نماند یبال . 

استیکار دن نیافتضاح تر نیخدا ا یکردم" وا زمزمه آرام !" 

خط، شوکه ام کرد یمامان، آن سو یصدا : 



_ است؟یکار دن نیافتضاح تر یچ  

خم شدم و  مهیاز دستم افتاد، سراس یدستپاچه شدم که گوش یحد به

دمشیو آسمان لاپ نیزم انیم . 

 .س... سالم مامان_

خنده گفت با : 

_ ؟یزد یؼر م یسر ک یسالم دختر گلم، داشت  

در هوا تکان دادم دست  

_ نبود یزیخودم ... آره خودم، چ یعنی ،یچکیه . 

کارم، روزگارم،  کا،یحال خودم، ن ،یکرد به احوال پرس شروع

زیهمه چ ! 

آن هم با  د،یآن ها چمدر طول کش یداند پاسخ گفتن به همه  یم خدا

زد یم میللب من که پشت دندان ها . 

 

در مدرسه و  کاین ی هیت در مورد تؽذحرفش را که داش باالخره

زد، لطع کردم و به  یخوردن به او بدهم، حرؾ م یبرا دیآن چه با

خواستم  یکه م یزیخودم جرات دادم که سر صحبت در مورد چ

 .را باز کنم



_ با تو و  یموضوع مهم هیخوام در مورد  یمامان... من... من م

 .بابا صحبت کنم

دیمردد پرس ،یمکث کوتاه با : 

_ شده ؼزل؟ یموضوع مهم؟ چ !  

یبالفاصله لحنش پر شد از نگران و : 

_ ... نکنه دارانمیبب .... 

اسمش را هم نداشتم دنیتحمل شن یحت : 

_  میتصم هیخوام  یداره، من م ینه... نه... نه مامان، چه ربط

نیخوام با شما مشورت کنم هم ی... فمط مرمیبگ یمهم ! 

شد تلخ : 

_ ؟یکن یمهمت مشورت م یمایتصم یمگه تو برا ! 

باز ماند، او  مهیگفتن حرفم باز شده بود، همانطور ن یکه برا دهانم

دانستم که حك دارد اما دلم با زهر کالمش در هم  یحك داشت، م

دیچیپ . 

 ...مامان... من... من_

گفت آرام : 



_ بکشم،  شیخوام بحث گذشته رو پ یدونم، منم نم یخب... م یلیخ

؟ هیوضوع چشده؟ م یچ نمیبگو بب  

رندیجمع شده ام جان بگ یها هیتا ر دمیکش یمیعم نعس . 

_ خوام خواهش  یتلفن بگم، م یتونم پا ینم یعنی شه،ینم ینجوریا

میکن یصحبت م نجایتهران. ا نیایچند روز ب ایکنم با بابا و آر . 

دیتر از لبل پرس نگران : 

_ شه دختر یدل من آشوب م یگ یم ینجوریخب ا . 

بر لبم نشست یلبخند . 

_  یبد ایلربونت برم نگران نباش، اصال موضوع نگران کننده 

دارم اجیبه مشورت احت نیهم یفمط مهمه و برا ست،ین . 

او کم کرده باشد یاز نگران یزیحرفم چ نیآمد ا ینظر نم به . 

_ حرؾ  یشده؟ چرا درست و حساب یخب چ ؟یچ یعنیفهمم  ینم

راحت شه؟ الشیکه آدم خ یزن ینم  

دانستم  یحرؾ، پشت تلفن بود اما، م نیگفتن ا ایکار دن نیتر سخت

کند یراحت نشود، ول نم الشیتا خ .  

مامان، در  یکاش به جا یکردم که ا یلحظه با حسرت آرزو م آن

 .حال مکالمه با بابا بودم



دیرس یزدن با او به مراتب آسان تر به نظر م حرؾ . 

_ نجایا خب... من یعنیخوام...  یمامان، من م ... 

فاجعه بود که من بعد از گذشت  نیا دم،یبه صورتم کش یدست کالفه

با  یستیتوانستم دو کلمه بدون رودربا یهمه سال هنوز نم نیا

 نیا دمیفهم یدختر داشتم م کیمادرم حرؾ بزنم، حاال که خودم 

چمدر فاجعه بار است هیلض . 

دیپرس : 

_ ؟یاونجا چ  

خود، ادامه دادم دست دست کردن و کلنجار با یکم با . 

_ خواستگار دارم هی... هی نجایخب... من ا ... 

حرفم را لطع کرد زیو ت تند : 

_ ؟یبازم شوهر کن یخوا یم ! 

ازدواج کرده  کبارینبود، من متیحم کی دنیجز پرس یزیچ سوالش

مرحله بگذارم، اما لحن  نیخواستم دوباره پا در ا یبودم و احتماال ن

به صورتم بود یاو و انتخاب کلماتش، مثل مشت محکم . 

ریخواست نه تحم یم یبانیآن لحظه دلم پشت دم،یکش یآه ! 



_ که  یخوام بکنم، الالل نه تا ولت ینم یکار چیمامان... من فعال ه

تهران؟ نیایلطفا فردا ب شهیپس م م،یهمه با هم مشورت نکرد  

اما دلخور گفت آرام : 

_ ؟یبعد کار خودت رو بکن یکه حرفامون رو بشنو  

دمیکش میبه موها یدست کالفه : 

 !مامان_

شد میتسل باالخره : 

_ کنه، جور  لیتونه مؽازه رو تعط یفردا بابات م نمیخب بب یلیخ

میایکنم م یم . 

دمیکش یراحت نفس . 

 !ممنون_
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 مهیچند دل ینشستم و برا یصندل یبا او، رو یاز خدا حافظ بعد

دستانم گرفتم انیسرم را م . 



دانستم او  یکنم، م یخال شیگفته ها یداشتم ذهنم را از بعض اجیاحت

 یدلم را م یاش بدجور یدلسوز یزند اما گاه یدلسوزانه حرؾ م

 .سوزاند

بلم را ل مهیداشتم که بتواند حال خوب چند دل یزیبه چ اجیاحت

 کیو خوشبختانه من  رمیبگ یدوباره بازگرداند تا دوباره انرژ

سراغ داشتم ییآرام بخش جادو . 

تلفن را برداشتم و شماره  گریاز دستانم جدا کردم و بار د سر

یدوست داشتن یآشنا یگرفتم، شماره  . 

گرمش گوشم را نوازش داد یصدا : 

 .جانم... سالم ؼزل بانو_

اندازه  نیانسان تا ا کی یشود صدا یکه چطور م دمیفهم ینم من

 .گرما ساطع کند که حرارتش تا ته دل آدم برود

_ ؟یسالم... کارن. خوب  

چند کلمه دنیآن هم فمط با شن دیفهم یم شهیهم د،یرا فهم حالم . 

_ شده ؼزل؟ یمن خوبم اما انگار تو... چ  

را به صورتم فشردم یو گوش دمیگز لب : 

_ کارن میزنبا هم حرؾ ب دیبا . 



گرفت یرنگ دلواپس شیصدا : 

_ شنوم یبگو خانوم، م . 

را داشت،  میهوا شهیاز حواس شش دانگ جمع او که هم دلگرم

زدم یلبخند . 

_ لبل از باز کردن کارگاه  یکتابفروش امیم 5ساعت  نمت،یبهتره بب

میزن یحرؾ م . 

تر شد ظیاش ؼل ینگران : 

_ افتاده؟ یاتفال  

دمیخند نرم : 

_ حرؾ  یکه روز تولدم گفت ییزایدر مورد چ امیخوام ب ینه... م

 .بزنم

دیشوک زده و به لکنت پرس ،یطوالن یمکث با : 

 !وا... والعا؟_

پر شد از حس خوب دلم : 

 !آره، والعا_

از استرس، گفت یا نهیزده اما با پس زم جانیه : 



_ ها... ساعت  ینکن ریحتما... حتما، منتظرتم... ساعت سه ... د

 !سه

 

*** 

 

 :کارن

 (چند ساعت بعد) 

 

سست و مضطرب، رژه  یطوِل مؽازه را با گام ها گریباِر د کی

. او و ولت دیرس یم دیبا گریرفتم. دلم شور افتاده بود، تا االن د

؟! نه ، امکان نداشت ینشناس  . 

سر به  یدستانم را رو ستادم،یخلوت ا ابانِ یبه خ رهیلفسه ها خ انِ یم

کردم رگ و  یرا فشار دادم، حس مهم لفل کردم و جمجمه ام 

مؽزم ورم کرده است ی شهیر . 

 یلب زمزمه وار، او را م ریساعِت گذشته، داشتم ز کی نیا تمامِ 

 !خواندم

_ ایدختر... ب ایؼزل؟ ب ی... کجا موندای! بگهید ایب ! 



 کی نیهم دینداشت، ؼزل با ییانگار اثِر جاو یورِد تکرار نیا

شد و نشد یم شیدایپ شیساعِت پ ! 

 استم،یجا ب کیتوانستم  یهم شروع کردم به راه رفتن، نم باز

نگاهم  دم،یمؽازه که چرخ یبه پا بود. سمِت انتها ییدرونم ؼوؼا

لفل شد یمان یِ در چشماِن ؼرق در نگران . 

ستینرمال ن طیبود که شرا دهیاو هم فهم یحت آه، ! 

دیو آهسته پرس دیخود را جلو کش یکم : 

_ ؟یریشه باهاش تماس بگ ینم  

 شیپ مهیپنج دل نیکه هم یلینگاه کردم ، موبا لمیبه موبا دانهیام نا

باشد "  ی" دستگاه مشترِک مورِد نظر خاموش م دنِ یبعد از شن

انداخته بودم زیم یبار، رو نیو پنجم یس یبرا . 

دادم رونیشلوارم فرو بردم و نفسم را کالفه ب بِ یدر ج دست . 

_ . خاموشه الکردارده.. یجواب نم ! 

وار بود و  وانهیاش به ؼزل، د یرنگ باخت، وابستگ صورتش

نداشت دنیطالِت انتظار کش . 

_ ادینکنه ن ! 



ذره تاب و  کیو و با بؽِض او ،  دِل من آن  دیاش لرز چانه

تحملش را هم از دست داد، چند لحظه در مانده و مستؤصل به 

م ، هر چند احممانهرا گرفت میاطرافم نگاه چرخاندم و بعد تصم ! 

_ تا برگردم؟ یمؽازه رو داشته باش یهوا یتون یم یمان  

گرفت دیاز ام یته رنگ نگاهش . 

_ دنباِل ؼزل؟ یر یم  

 لیتحو یزده ا جانیه یکردم و در جواب "برو، برو!"  دییسر تؤ با

 . گرفتم

فرستادم و با دو گام خود را به  هیرا به ر ژنیاز اکس یادیز حجمِ 

رساندم و به اورکتم چنگ زدم و  یاصل زِ یچرخاِن پشِت م یِ صندل

 شهیش یبزنم، که چشمم به آن سو رونیآمدم بپوشم و از مؽازه ب

 .لفل شد

،  دیدو یرو م ادهیرا که در پ انیحال و گر شانیدخترِک پر نگاهم

کرد. به محِض باز  یبه مؽازه و هول دادِن در ، همراه دنیتا رس

اش هم همراه با تِن لرزاِن  ختهیافسار گس ی هیگر یشدِن در صدا

 .کوچکش، به داخل هجوم آورد

افتاده  ی... چه اتفال تیوضع نیبا ا نجا،یدلم پاره شد! او... ا بندِ 

 !بود؟



 دمیدخترک دو یسو ،یمان یشده؟ "  یشده؟ چ ی"چ  یصدا انِ یم

بر صورِت  گریبه شانه اش و دسِت د یو ممابلش زانو زدم و دست

کج شده، کادر شده بود،  دِ یسف یاشکش که با ممنعه  ِس یسرخِ خ

دمیبرخاستنم را به زبان گره زدم و نال یگذاشتم و روحِ آماده  . 

_ دخترم؟ حرؾ بزن هی! چزم؟یشده عز یجان...  چ کای... نکاین ! 

 

خفه و خش افتاده، پاسخ داد یبا صدا رش،یهك هِك نفسگ انِ یم . 

_ مانمما... ما... مامانم... کارن، ما ! 

افتاده بود! مادرش... ؼزلم یاتفال ستاد،یا للبم ... 
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دادم، ترس و دلهره ام لرز شد و به  فشیبه جسم ظر یآرام تکان

ختیر میصدا : 

_ شده دخترم؟ یچ  کا؟ین یمامانت چ  

که لدرت حرؾ زدن را از  ختیر یزد و اشک م یهك م چنان

اشاره داد رونیدست داده بود، فمط دست بلند کرد و به سمت ب : 

 ...مامانم_



التماس افتادم به : 

_ شده؟ یبگو... تو رو لرآن بگو ؼزل چ کاین  

دیرا در آؼوشم جا داد و نال خودش : 

_ موتور هی ابونیته خ ابون،یته خ ... 

شانه ام جدا کردم، زدم، روح از کالبدم جدا شد، سرش را از  خی

 سش،یبه چشمان سرخ و خ رهیدستانم گرفتم و خ انیصورتش را م

دمیپرس : 

 مامانت ت... تصادؾ کرده؟_

دستانم تکان داد، مردم انیم دییکه با نشان تا سر ! 

سموط رفت یحال تا آستانه  یو جسمم سست و ب مردم . 

به سر  ییدانست چه بال یآن لحظه ولت ضعؾ نبود، خدا م اما

رساندم یو خود را به او م رفتمیم دیمن آمده، با یماینآ . 

و برخاستم ختمیر میچه جان در تنم داشتم به پاها هر . 

که شوکه و مبهوت مارا  یو کنار مان دمیرا گرفتم، کش کاین دست

کرد، نشاندم ینگاه م . 

به دخترک گفتم مهیسراس : 



_ رم  یمن م شه،یبمون باشه؟ مامانت خوب م یمان شیپ نجایهم

 .کمکش

راحت شد رو  المیتکان داد،  از او که خ دنیتند سر به نشان فهم تند

گفتم یبه مان : 

_ تا  نجا،یا ادیزنم خاله پونه ب یمرالبش باش پسرم باشه؟ زنگ م

... من برم؟دینر رونیاز مؽازه ب ادیم  

ختیر رونیاش لرز لرزان از حنجره ب دهیهراس یصدا : 

 !برو کارن، برو_

پونه را گرفتم  یو در همان حال هم شماره  دمیدو رونیمؽازه ب از

زمان ممکن خود را به مؽازه  نیتر عیو از او خواستم در سر

هاست یکیبرساند، که خوشبختانه گفت که همان نزد . 

آوردم،  نییرا پا یکردم و گوش یکه خداحافظ یلحظه ا درست

شده رو جمع  ادهیاز مردم افتاد که در پ یادیچشمم به  تعداد ز

 .بودند

ختیر دلم ! 

زد زمزمه کردم یکه در دهانم م یللب با : 

_ ابالفضل ای ! 



 یجلو رفتن بردارم، حرؾ ها یبرا یزدم تا راه تیدل جمع به

 یرا پر کرده بود، هر کس میپر سر و صدا، گوش ها نیناظر

برد یم ستیا یگفت که للبم را تا آستانه  یم یزیچ : 

_" یلیبود خدا وک وونهیطرؾ د " 

_" به اورژانس زنگ زده؟ یاصال کس " 

_" شد، صاؾ رفت تو شکم زنه یچ دمیاطراؾ بودم د نیمن هم !" 

_" ده؟ یم راژیرو با موتور و ادهیتو پ یکدوم خر " 

_"  ینجوریکنن ا یم یمردم نون شب ندارن، دزد گهید نهیهم

شهیم " 

_" نوشتما، فرار کرد یموتوره رو م یداشتم شما ره  " 

 "مرده؟"_

نفرات را  نیزده بود، آخر رونیکه از شدت وحشت ب یچشمان با

 .هم کنار زدم

سنگ فرش  یو خون آلود ؼزل که رو یخاک کریپ یرو نگاهم

ستادیباز ا دنیرو افتاده بود، لفل شد و للبم از تپ ادهیپ . 

به  یزد، اما ولت رونیحلمومم ب یحجم صدا از کجا نیا دمینفهم

دمیکش یخودم آمدم داشتم هوار م : 



_ یخدا وا یخدا... ؼزل... ؼزل... وا ایابالفضل،  ای ! 

و  دمیکوب نیجانش، زانو بر زم یو کنار تن ب دمیطرفش دو به

از پشت  یاراده در آؼوشش بکشم که کس یدست جلو بردم تا ب

دیسر، شانه ام را گرفت و به عمب کش . 

مسن به هوا رفت یمرد یصدا : 

_ صبر کن االن  شکسته باشه، شیبهش دست نزن آلا، ممکنه جا

ادیاورژانس م . 

گفت، ممکن  یراست م بهیآن ؼر دم،یزده دستانم را پس کش هول

 .بود ناخواسته حالش را از آن چه بود بد تر کنم

 

که  یبه صورتش با هك هم کیگذاشتم، خم شدم و نزد نیزم آرنج

 :راه نفسم را بسته بود گفتم

_ ؼزل  ؟یؼزل؟ ؼزل جانم... چشمات رو باز کن خانوم.. خوب

؟یخوب ! 

توانست خوب باشد؟ با آن  یگفتم، چطور م یچرت و پرت م داشتم

جان یسر ؼرق در خون و تن ب ! 

لحظه به من  کیلحظه چشمانش را باز کرد، همان  کی یبرا

 اهیس یشد، مردمک چشمانش روح نداشت، انگار دو حفره  رهیخ



مد آ یکه انگار از ته چاه در م یخفه ا یباشد. با صدا یتو خال

دینال : 

_ کای... نین ... 

بؽضم را نگه دارم، با دو چشم اشک بار به او پاسخ دادم نتوانستم : 

_  یمان شیخوبه لربون شکل ماهت برم، حال دخترت خوبه، پ کاین

 .و پونه س... تو خوب شو، خوب شو خانوم

 الشیاو والعا لبخند زد، انگار که خ ایدانم چشمانم توهم زدند  ینم

 .راحت شده باشد

هم افتاد و از حال رفت ،  یدوباره رو شیها پلک  

که در  کاریماندم و جسم در حال جان دادن او و ده ها نفر آدم ب من

دادند ینظر م زیمورد همه چ . 

 ریدلگ یمنظره  نیا ی نهیپس زم یمیآمبوالنس موس ریآژ یصدا

 .شد

آمد؟ یداشت بر سرمان م ییبال چه ! 
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*** 



داده  هیتک یپشت واریسرد انتظار نشسته و سر به د یصندل یرو

چراغ سمؾ بود یبه لاب ترک برداشته  رهیبودم، نگاهم خ . 

شد سر و دست شکسته و  یؼزل خوب بود، البته اگر م حال

را، " حال خوب"  حساب کرد دهیضرب د یاستخوان ها . 

 یکه به سرش خورده، م یسخت یربه گفت با توجه به ض یم دکتر

"خوب"  یاستفاده از کلمه  دیها باشد. پس شا نیتوانست بدتر از ا

آمد یبه نظر م یمنطم یتا حد . 

 یدانستم خطر یکه م نیماللاتش را نداشتم اما هم یاجازه  هنوز

بود یکاف میکند برا ینم دشیتهد . 

طفل معصوم بود  یکایبه خاطر ن شتریبا او ب دارید یام برا عجله

 یم یتا حاال که حدود سه ساعت مارستانیبه ب دنیکه از زمان رس

گرفت. گرچه من  یگذشت، صد بار تلفن زده و سراغ مادرش را م

دانستم تا  یرا راحت کنم اما م الشیکردم خ یم یهر بار سع

با او صحبت نکند، آرام  خصاؼزل را نشنود و ش یکه صدا یزمان

 .نخواهد شد

و  دیخاک آلوده اش لرز ؾیبار در ک نیدهم یؼزل برا لیموبا

شکست فش،یدر ک دنیسرک نکش یمماومت من را برا . 



بار  نیبودم که ؼزل پشت خط باشد، گرچه او چند نینگران ا شتریب

گذشته را با خط خودم تماس گرفته بود اما امکان داشت نظرش را 

 .عوض کند

 یو چشم به صفحه  دمیکش رونیب فشیؼزل را از ک لیموبا

دوختم شگرینما . 

دو للب لرمز نوشته شده بود، ابروانم را باال  انی" که مای" آر نام

 .برد

را  لیو موبا دمیپاسخ کش ی نهیگز یدست رو ،یفکر لبل بدون

گوشم گذاشتم یرو . 

خط، گوشم را پر کرد یجوان، آن سو یمد یپر از انرژ یصدا . 

_ ؟یشد بیتو ؼ میمدتو؟ حاال ما زودتر او ییؼزل کجا  

کرده  یچه ؼلط دمی. تازه فهمدمیکش یمیسکوت کامل، نفس عم در

گفتم؟ یچه م دیام. با ! 

مرد جوان نگران شد یصدا : 

_ ؟یؼزل؟ الو ؼزل؟ هست ! 

گفتم دیصاؾ کردم و با ترد گلو : 

 .سالم آلا_



یسرد و طوالن یبرلرار شد، سکوت نیسنگ یخط سکوت یسو آن . 

منفجر شد کبارهی و : 

_ ؟یهست یشما ک  

گفتم که باعث  یکردم؟! چه م یم یمعرف یخودم را چه کس دیبا

با  یچه ارتباط مایدل ایآر نیدانستم ا ینم یدردسر نشوم؟ من حت

خانواده اش باشد یؼزل دارد، امکان داشت از اعضا . 

دیبه من توپ زیاو تند و ت ،ییپاسخ گو یبرا دمیترد انیم در : 

_ کنه؟ یم کاریخواهر من دست شما چ یگوش  

برادر ؼزل بود ایپس آر دم،یبه صورت و دهانم کش یدست . 

یافتضاح تیمولع عجب ! 

_ ... شونیبگم... خانوم مهرافروز... ا یخب... راستش... چطور

تصادؾ کردن شونیا . 

گوشم را لرزاند یپرده  ادشیفر یصدا : 

_ کجا؟ ؟یحضرت عباس... چطور ای ؟یچ  
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 یگری" ، از افراد ده؟یگه؟" ،" ک یم یشده؟"، "چ ی"چ یصدا

 نیبه ا یدانستم حرفم شوک بزرگ یم د،یخط به گوشم رس یآنسو

نگران وارد کرده است یخانواده  . 

بدهم حیاو توض یکردم با حفظ آرامش، برا یسع : 

_ زده و بعدم فرار کرده شونیبه ا کلتیموتور س هی ایگو ... 

دیحرفم پر انیم : 

 حا... حالش چطوره؟_

وسط چه کاره  نی" تو ا دیآنمدر هول شده بود که اصال نپرس چارهیب

؟یهست " 

حالشون خوبه، البته دست و سرشون شکسته اما دکتر گفت که _

خدا رو شکر ندارن یا گهیمشکل د . 

دیحال پرس شانیگم و پر سردر : 

_ مارستانه؟یکدوم ب یعنیاونجا کجاست؟   

 شیبرا كیرا شمرده شمرده و دل مارستانیآدرس ب یمینفس عم با

 چیه یتشکر کوتاه، ب کیصحبتم با دنیدادم و او بعد از شن حیتوض

به تماس خاتمه داد یگریحرؾ د . 

* 



 

 یللبم م مارستان،یب یاز شدت استرس، همان جا وسط راهرو اگر

دور از تصور نبود ستاد،یا . 

جا آرام و لرار  کیکه برادر ؼزل تلفن را لظع کرد،  یزمان از

آتش شده بودم ینداشتم، مثل اسفند رو . 

به  یکار آسان یتیوضع نیؼزل آن هم در چن یبا خانواده  ماللات

آمد ینظر نم . 

نشان  یچه عکس العمل ایچکار کنم  م،یچه بگو دیدانستم با ینم

 .بدهم

 

گذرش به راهرو  یآورد، هر کس یللبم را دهانم م ییپا یصدا هر

که مبادا آن ها باشند دمیچرخ یافتاد، من هول زده به سمتش م یم . 

به همراه مرد و  یبعد بود که پسر جوان مهیدل ستیحدود ب یزیچ

لدم به راهرو گذاشتند مهیسال، هراسان و سراس انیم یزن . 

خواهرش  ینبود، پسرک چشم ها یبه معرف یازیوالع اصال ن در

داشترا  . 



من لفل شد و جلو  یبه اطراؾ انداخت، چشمانش رو ینگاه ایآر

دادم پدر و مادرش باشند، به  یکه احتمال م یتر از زن و مرد

 .سمتم لدم تند کرد

دیپرس دهینرس : 

_ تلفن با شما حرؾ زدم؟ یپا  

بزنم که پدرش  یتکان دادم و دهان باز کردم حرف دییبه نشان تا سر

 :گفت

_ ست؟کجاست؟ ؼزل کجا  

دادم هر آن  یمرد، کبود بود، چنان کبود که احتمال م صورت

 .سکته کند

توانستم  یبه سمتش رفتم، او پدر ؼزل بود و من نم اریاخت یب

دیایبه سرش ب ییاجازه بدهم که بال . 

او را گرفتم ی شانه . 

_  یماللات بده م یکه دکتر اجازه  نیآلا، به محض ا دیآروم باش

 ارمیآب ب وانیل هی د،ینیبش دیی... حاال شما بفرمادشینیبب دیتون

 .خدمتتون

را از شانه اش پس زد دستم : 

_ خدا ای نمش،یبب دی... ؼزل... باکاریخوام چ یآب م ... 



شد یو دلم خال دمیچشمانش مرگ را  د در . 

_ زنم،  یرم با دکترش حرؾ م یمن االن م ن،یآلا... شما آروم باش

دخترتون شیپ برمیاالن شما رو م نیبل خدا هم نیشما آروم باش . 

 یؼزل که تا آن لحظه فمط نظاره گر ماجرا بود، با دست ها مادر

دیآمد و پرس شیپ نه،یگره بر س : 

_ به ؼزل؟ ی! نکنه خودت زد؟یهست یاصال شما ک  

 یبرا زشیو نگاه تند و ت یسمت او چرخاندم، صورت جد نگاه

لحظه زبانم را بند آورد کی . 

 

بدهم؟ حیتوانستم توض یم چطور  

 ...من... نه ... من_

تکان داد و ابرو باال انداخت یسر : 

_ حیصح ! 

کدام حرؾ من به کار برد  كیکلمه را در تصد نیا دمیمن نفهم و

 یزیمعنا و چرت و پرت، چ یب یچون رسما به جز چند کلمه 

او ندادم لیتحو . 

آرام گفت د،یمتعجب و سردرگم من را که د نگاه : 



_ یخواستگار هست یشما همون آلا ! 

باز ماند، ؼزل در مورد من با خوانواده اش صحبت  مهین دهانم

 !کرده بود؟

*** 

 :ؼزل

 

سوخت، انگار که داخل  یکرد و م یشده بود، درد م نیسنگ سرم

جا با هم داشتم کیبد را  یکوره باشد. تمام حس ها . 

بودم گرچه  زدن سر و گچ گرفتن دستم را به هوش هیمدت بخ تمام

به هوش بودن را  نیشد نام ا یآرامش بخش نم یبا وجود داروها

" گذاشتیاریآن چنان هم "هش . 

تحمل  یبرا یچه درد دمیاثر دارو ها کم تر شد تازه فهم یولت

شده است بمیکردن نص . 
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داشتم بعد از  ادیبال چطور بر سرم نازل شد، به  نیندانستم ا اصال

اعصاب  ریتاخ یبا کل کاین یمدرسه  یکه کالس فوق برنامه  نیا

که حس  میرفت یسمت کارگاه م میخرد کن، تمام شد، با هم داشت



 نیکند. با فکر ا یم بمانیتعم کلت،ینفر سوار بر موتورس کیکردم 

راه کج کردم  یکرده، کم زیت فمیک یبرا داندزد باشد و دن دیکه شا

افتاده  ریدانستم لرارم با کارن به تاخ یما را گم کند، م دیتا شا

 بشیمرد موتور سوار ؼ مهیدو دل یکی یبرا یولت نیاست، بنا بر ا

موتورش را  یگرفتم که ناگهان صدا شیرا در پ یزد، راه اصل

دمیرو، درست پشت سرم شن ادهیداخل پ . 

 یرا به داخل مؽازه  کایبود که ن نیکه از دستم بر آمد ا یکار تنها

نکرده  یهول دادم که خدا م،یگذشت یکه از آن م یکوچک یکفاش

که  یو بعد از آن انگار مؽزم خاموش شد تا زمان ند،ینب یبیآس

دمیسرم د یاز اشک، رو سیکارن را با دو چشم خ . 

داشتم که کارن  نیمیخلسه بود اما  هیشب یزیآن لحظه حالم چ گرچه

کامل است تیدر امننزد پونه و  کایگفت ن . 

 الیتوانستم با خ یرا م یهر اندازه درد گریبود، د یکاف نیهم

 !راحت تحمل کنم

 

که تمام شد باالخره دکتر دست از سرم  یعکس و ام آر آ کار

داد  حیتوض میبرداشت و دستور انتمال به بخش را صادر کرد، برا

بهتر است شب  شتریب نانیاطم یکند اما برا ینم دمیتهد یکه خطر

باشم یبستر مارستانیرا در ب . 



 مهیتخت آرام گرفتم، به دل یکه به کمک پرستار رو نیاز ا بعد

خانواده ام و پشت سر  دنیبود در اتاق باز شد و من با د دهینکش

 !آنها، کارن؛ شوکه شدم
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 دمیفهم ینم ند،یایفردا به تهران ب ایبود مامان، بابا و آر لرار

خود را رسانده بودند و از آن مهم تر خبر  یزود نیچطور به ا

بود دهیتصادؾ من چگونه به گوششان رس . 

البته... ماللاتشان با کارن و ! 

دارد اما مامان با  یلیچه دل دنشانیباز کردم بپرسم زود رس دهان

آؼوشش فرو برد انیچشمان اشک بار من را در م . 

_ .. خدا رو شکرخدا رو شکر . . 

از پشت سر او، دست سالمم را در دست گرفت بابا : 

 حالت خوبه خاتون بابا؟_

توانست بد  یهم داشتم اما م تینها یبر هم نهادم، درد داشتم ب پلک

حرؾ ها باشد نیاز ا . 

 .خوبم بابا_



در کنترل  یکه به شدت سع یبا لحن دیایآن که جلو ب یب ایآر

دیداشت، نال دنشیلرز : 

_ یما رو نصفه عمر کرد یول . 

را عوض کنم، با خنده گفتم زشیؼم انگ یکه حال و هوا نیا یبرا : 

_ اون زد به من! گردن  ،یموجوده ها من نزدم به موتور یکروک

 .من ننداز

ام درب و داؼان  افهیلبخند، انگار ل کی ینه حت د،یکس نخند چیه

دیایمن کش ب یآن ها رودر رو یتر از آن بود که لب ها . 

دیپرس بابا : 

_ زد؟ دزد بود؟ ی... چطوریموتور یگفت  

بود که در ذهن  یهمان سوال نیو مات به بابا نگاه کردم، ا جیگ

برسم جهیبه نت دیکردم تا شا یم لشیو تحل هیمدام تجز . 

_ دونم بابا ین... نم ... 

داد دستانش را از دور شانه  تیکه باالخره رضا نیبعد از ا مامان

و دردناکم، بردارد؛ گفت دهیضرب د ی : 

_ رو برد؟ فتیخوب فکر کن... ک ؟یدون ینم یچ یعنی  



آمد  یشده باشد، به نظر م دهیاز شانه ام کش فمیآمد ک ینم ادمی اصال

من رد شود یخواسته از رو یسوار فمط م کلتیمرد موتور س ! 

پاسخ دادن مردد مانده بودم، کارن سکوتش  یهمان حال که برا در

من را که در دست داشت باال گرفت ؾیکرا شکست و  : 

_ دهیندزد یزیچ نجاست،یا ؾینه ک . 

که  ییبه کارن انداخت، از آن نگاه ها یو کشدار كینگاه عم مادرم

 یبه من م م،یراست و دروغ حرؾ ها دنیفهم یبرا شیسال ها پ

او تکان داد و دوباره رو به من  یبرا یانداخت و بعد فمط سر

دیپرس : 

_ بوده؟ فتیک دنیبه نظرت لصدش دزد  

چشمان ؼرق در فکر پدر و مادرم چرخاندم و پاسخ  انیرا م نگاهم

 :دادم

_ کنم یفکر نم . 

 یبود و چانه م ستادهیدرست ممابل تختم ا نهیکه دست به س ایآر

کرد و گفت یخاراند، نوچ : 

_ گرفت بزنه  میرو تصم ادهیپ یاومد تو هوی ینجوریهم ؟یپس چ

 به تو؟



داند  یدانستم او از کجا م یدر جواب نگاه مردد من که نم و

به کارن زد یکوتاه یرو رخ داده، اشاره  ادهیتصادؾ داخل پ : 

_ یرو افتاده بود ادهیگه وسط پ یمشفك م یآلا . 

" با هم را پشت در  ییمشفك"! پس فرصت حرؾ زدن و آشنا یآلا

همان  مایدانند او دل یدانستم که م یکرده بودند. فمط نم دایاتاق، پ

نه ایهستند  نجایاست که آن ها االن ا یلیدل ! 

گفت ایمن در جواب آر یبه جا پدرم : 

_  دیبا هیلض نیدر مورد ا م،ینکن چیفعال بهتره ؼزل رو سوال پ

میبذار انیرو در جر سیپل . 

بابا  یدانستم حرؾ ها یم دیؼرق در فکر بود، آن لدر که بع ایآر

باشد دهیرا شن . 

دیهمان حال سردرگم پرس با : 

_ سر دارا باشه؟ ریممکنه ز ! 

سر تک تک افراد حاضر در اتاق  ،یلو یآهنربا کیمثل  حرفش

 .را به سمتش چرخاند

به سراؼم آمد دی" نه!" اما ترد میبگو یفکر چیبدون ه خواستم . 



نگرفته  یجد دیتابان را آنمدر ها که با یولت حرؾ ها چیه من

 یرا عوض کردم اما جا کاین یبودم، گرچه محل کارم و مدرسه 

نرفتم یدور از دسترس . 

 ریپاسخ مردد، خانواده ام را درگ کیحال نخواستم با دادن  نیا با

 یترس بزرگ بکنم،چون ترس آن ها امکان داشت زندگ کی

ردیمستملم را از من بگ . 

به نظر برسم گفتمکردم کامال حك به جانب  یم یکه سع یحال در : 

_ ساله که گم و گور شده، االنم  هیاز  شتریالبته که نه، ب اینه... آر

نهیهم . 

دانستم که فکر آن هاهم  یممابلم همه سکوت کردند اما خوب م در

شده است هیلض نیا ریمثل من درگ . 

 

*** 

که در دست داشت از آشپزخانه خارج شد،  یسوپ یبا کاسه  مامان

شد  یداغ بر لبم نشست. سال ها م یآن کاسه  دنیدبا  یلبخند بزرگ

پخت را مزه نکرده بودم یکه مامان م یذیکه آن سوپ لذ . 

_ مامان ممنون، دستت درد نکنه یوا . 

بابا بود سر سمت مامان چرخاند یبرا یکه مشؽول بلبل زبان کاین : 



_ مادر جون؟ یپس من چ  

داد لیبه او تحو یلبخند مامان : 

_ لابلمه هست، هول نشو شکمو یهمه به اندازه تو یبرا . 

دست بابا را گرفت و سمت  د،یگفت، از جا پر ی"آخ جون" کاین

دیآشپزخانه کش : 

_ بابا جون میسوپ بخور میبر . 
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مبل لم داد،  یکنار من رو دیخند یهمانطور که به آن ها م مامان

پا انداخته بودم را جمع و جور کردم  یوکه ر ییخودم و پتو یکم

داشته باشد یراحت تر یتا او جا . 

لب زمزمه کرد ریمن گذاشت و ز یزانو یرو دست : 

 .راحت باش_

سوپ را برداشتم یزنان، کاسه  لبخند . 

_ مامان، ممنون یدیزحمت کش یچند روزه کل نیا . 

دیشده ام کش یچیآرام به سر باند پ یدست : 



_ به  نمدریمس ا ستیآدم زحمت ن یبچه  یه خون یکار کردن تو

چیخودت نپ . 

 نییسر پا دیکش یم ریدرونم را به تصو یکه دلگرم یلبخند با

فرستادم هیانداختم و عطر اشتها آور سوپ را به ر . 

ادامه داد ،یمیسکوتم استفاده کرد و با نفس عم از : 

_  یچند روزه راجع به همه چ نی... فکر کنم اایلضا نیخب... ا

دیکه با یزیاال اون چ میحرؾ زد . 

 ندمینگاهش کردم، تمام احساسات خوشا رهیباال آوردم و خ سر

به اضطراب شد لیتبد . 

 ...مامان... من_

و دست بر شانه ام گذاشت دیحرفم پر انیم : 

_ مخصوصا با  ست،ین یبار دوم کار آسون یؼزل، ازدواج برا نیبب

؟یدون یرو م نی... ایکه تو لبال با دارا داشت یاون زندگ  

تکان دادم یو آرام سر دمیرا به داخل کش میلبها . 

_ رمیبگ میتونم تصم یدو دلم، اصال نم نمیهم یدونم، برا یم . 

دیرو به من چرخ شتریمبل جمع کرد و ب یرو پا : 



_ کارن مشفك... اون تا حاال ازدواج نکرده و داره از  نیخب ا

با  یمسائل زندگ نیکنه. ا یمعلولش هم مرالبت م یخواهرزاده 

؟یدون یرو هم م نایاون رو ممکنه سخت تر هم بکنه، ا  

اطالعات را در مورد او،  نیزد، مادرم ا رونیاز حدله ب چشمانم

 .چگونه به دست آورده بود

دمیزده پرس رتیح : 

_ که... کارن یدون یاز کجا م ... 

دیخند : 

_ الخره بحث نموندن، با کاریب ایچند روزه بابات و آر نیخب ا

توئه یزندگ میتصم نیبزرگتر . 
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تکان دادم یسر : 

_ ترسم،  یخواستم با شما مشورت کنم... م نمیهم یدونم، برا یم

ترسم که بازم اشتباه کنم یم یلیخ . 

زد یکمرنگ لبخند : 



_ للبت  یذار یم یولتا ترس خوبه، اگه نترس یخوبه... والعا بعض

ندازه یترس عملت رو به کار م نیاما ا رهیبگ میتصم . 

دل و عمل آدم با هم سر جنگ  یبه من آموخته بود که تا ولت تجربه

از آن  یکی یریگ میاز تصم یسالم ی جهیولت نت چیداشته باشند ه

 کیدادم دل و عملم با هم  یم حیمن ترج د،یآ یها به دست نم

رندیمشترک بگ میتصم . 

کردم  یمستبدم آن چنان هم که فکر م شهیزدن با مادر هم حرؾ

حرؾ  یبرا یکاف یمن به اندازه  دیدانم شا ینبود، نم یکار سخت

برخورد  شهیتر از هم میکه او مال نیا ایزدن با او بزرگ شده بودم 

کرد یم . 

دست مامان گذاشتم یرو دست : 

_ ؟یکن یفکر م یدر مورد کارن چ  

تازه کرد و پاسخ داد ینفس : 

_  ه،یتیظاهرا آدم موجه و با شخص شناسم،یآدم رو نم نیا ادیمن ز

در مورد باطنش حدس بزنم  یزیتونم چ یدو برخورد نم یکیاما با 

 یخبرت نباشه، تو چند ولته که م یکه مثل اون شوهر از خدا ب

ش؟یشناس  



کردم، حرؾ زدن با مامان، هنوز هم سخت بود.  یاشتباه م انگار

گفتم که مدت ها لبل از  یم ممکن بود! چطور به او ریاصال ؼ

کرد؟؟ یم یطاللم کارن را ماللات کرده ام؟! در موردم چه فکر  

. ختینر رونیاز حنجره ام ب ییباز کردم پاسخ بدهم اما صدا دهان

مسئله، چشم در چشم مامان؛ از حد توانم خارج بود نیا حیتوض . 

دیمردد پرس مامان : 

_ اد؟ینم ادتیشد؟  یچ ! 

 یریدانستم تمص یبود؛ م یبا کارن در زمان ازدواجم اتفال ییآشنا

 یکردم گفتنش صورت خوش یاما باز هم حس م ستیبه گردنم ن

 .ندارد

_ ولته یلیخ ست؛ین ادمی كیخب... آره دل ! 

دیتکان داد و در ادامه پرس دنیبه نشان فهم یسر : 

_ ن؟یمدت با هم دوست بود نیتو ا  

 زی" دوست " در ذهن مامان؛چ یکلمه  كیدل حیدانستم توض یم

گشودم حیهم لب به توض نیهم ی. براستین یندیخوشا . 

_ محل کار کارن  یدون ینه مامان،دوست نه... احتماال خودت م

 هیبعدشم  دمش،ید یم ادیخاطر ز نیکارگاه منه و به هم کینزد



باعث شد به  نیآموزش دادم و ا یمدت به خواهرزاده ش سفالگر

تر بشه کیمن نزد . 

 

تازه کردم و ادامه دادم نفس : 

_ شناسمش یشه گفت خوب م یم بایتمر . 

آشپزخانه  یما سمت ورود یبابا، باعث شد سر هر دو یصدا

 :بچرخد

_ باشه یرسه آدم خوب یبه نظر م . 

دلچسب  تینها یکوتاه ب یساده  یجمله  نیبر لبم نشست. ا یلبخند

 .بود

از کانتر آشپزخانه  هیکرد، تکباز  نهیدستانش را از س یگره  بابا

 :گرفت و سمت ما آمد

 .امروز صبح رفتم فروشگاهش رو در رو با اون حرؾ زدم_

آمدن آن  شیزده نگاهش کردم. با پ رتیگرد شد، ح چشمانم

مسئله  نیمن اصال فرصت نکرده بودم در مورد ا ،یتصادؾ لعنت

  .با کارن صحبت کنم

دین متعجب پرسشده بود چو ریمامان هم انگار ؼافلگ  : 



_ ؟یچرا به من نگفت ! 

 

تکان داد یسر بابا : 

_ چطور  نمیخواستم بب یشد. م یخودم راحت م الیخ دیاول با

هیآدم . 

دیاخم در هم کش مامان : 

_ دیشه فهم یبار حرؾ زدن که نم هیبا  . 

پاسخ داد كیعم یمبل ممابل ما نشست و با نفس یرو بابا : 

_ تونه من رو  یصحبت مردونه نم هیمثل  یچیدونم اما، ه یم

 .خاطر جمع کنه

دیپرس مامان : 

_ شد؟ رتی"صحبت مردونه" دستگ نیاز ا یحاال چ  

به چشمان من لفل شد میبابا مستم نگاه : 

_ که در مورد کارن  یمیؼزل با تجربه شده... عالله... هر تصم

رو من لبول دارم رهیبگ . 

 



دیمامان هم سمت من چرخ نگاه  : 

_ سخت باشه؟  یلیتونه خ یمعلول م یبچه  هیبت از مرال یدون یم

با اون نسازه... اصال نظر بچه ت رو  کایاز اون گذشته ممکنه ن

شه؟یزهرمارت م یاگه با کارن لج کنه زندگ یدون یم ؟یدیپرس  

زدم یجان یب لبخند : 

_ رو  یمدت که مان نیهستن. ا یمیصم یدوستا یو مان کاین

 ستمیشدن گرچه والعا مطمئن ن كیبا هم رف یدادم حساب یآموزش م

 ینه... ول ایبا هم خوب بمونن  ینطوریاگه با کارن ازدواج کنم هم

بخش  نیچون مهم تر دمیرو پرس کایاول نظر ن یلبل از هر کار 

من اونه یزندگ . 

بر لب بابا نشست، اما مامان همچنان مردد بود یتمندیرضا لبخند : 

_ بود؟ یچ کاینظر ن  

که آن جا نشسته بود و  کایمت آشپزخانه و ننگاهم س اریاخت یب

دیخورد، چرخ یسوپ م . 

_ دوست داره یلیرو خ یکارن و مان کا،ی... نهیراض . 

شد رهیموشکافانه به من خ یبا نگاه بابا : 

_ ؟یخودت چ  

دمیو مردد پرس جیسمت او چرخاندم و گ سر : 



_ ؟یمن چ  

سوالش ادامه داد حیتوض در : 

_ ؟یتو هم دوستشون دار  

بازم از جواب دادن باز ماند، حس من به کارن دوست  مهین دهان

 ی مهیدانستم آدم به "آن ن یعشك هم نبود... نم یداشتن نبود، حت

داشته باشد یچه حس دی" باگرشید ! 

دستم گذاشت و توجه من را سمت خودش کشاند یدست رو مامان . 

_ و  ییکه تو فمط به خاطر تنها میؼزل، من و پدرت نگران نیبب

بچه  گهیدونم تو د یمن م ،یازدواج کن یتن پشتوانه بخوانداش

خوام  ی... اما نمیدرس گرفت یحساب تیدونم از زندگ یم ،یستین

ستنین یدرست لیدال نایچون ا یازدواج کن لیدال نیبه خاطر ا .  

کردند من به خاطر تنها ماندن  ینگاهش کردم، آن ها فکر م رهیخ

شهر درندشت، کم آورده ام و هوس ازدواج مجدد به سرم  نیدر ا

 .افتاده است
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را در دست فشردم دستش : 



_ کردم باز تنها بودم... تنها  یم یبا دارا هم زندگ یمامان من ولت

 یگرفتم رو ادیولته  یلیمن خ ،یکه فکرش رو بکن یزیتر از چ

 یکه مسئله  نی... اارمیه ابرو نو خم ب سمیخودم وا یپا

مسائل  نیا لشیکارن رو با شما مطرح کردم، دل یخواستگار

ستین . 

دیکرد، پرس یو متفکرانه نگاهم م كیکه دل همانطور : 

_  یچ یندار تیاز ازدواج لبل یکه دل خوش ییتو ه،یچ لشیپس دل

؟یافتیباعث شده فکر ازدواج دوباره ب  

 دینبود، من با نیشرمگ یشدن و پاسخ ها دیسرخ و سف یجا گرید

خواهم  یچه م مایکردم که دل یاول خودم و بعد آن ها را متماعد م

 !و چرا

کردم و باالخره به زبان  لیو تحل هیکلمات را در مؽزم تجز یکم

 .آوردم

_ و  مهیمنه، از سل هیچون شناختن کارن باعث شد بفهمم چمدر شب

کنم من اگه مرد  یدونم حس م یرفتارش گرفته تا فکر و ذهنش. نم

 یعمر فکر م هیشدم درست مثل کارن. مامان من  یم یکیبودم 

 یشه... البته م یکردم که تفاوت ها باعث جذب آدما به طرؾ هم م

 جانیطرؾ ممابل ه یبرا ستنین هم هیکه شب ییشه درسته چون آدما

بزنه،  یآدم توهم عاشم شهیهم باعث م جانیه نیهم دیشا زن،یانگ

دارن چون بعدا  یکه آدما رو کنار هم نگه م ستنیتفاوتا ن نیاما ا



و متفاوت کمرنگ  دیجد یتجربه  جانیه یمشترک ولت یزندگ یتو

. ممشکالت آد نیشن به بزرگ تر یم لیهمونا خودشون تبد شهیم

نداشته باشن  یزیانگ جانیه بیترک دیبه هم شا هیشب یبه نظرم آدما

دارن یتر اما آرامش موندگار . 

زد و خطاب به مامان گفت میبه رو یخنده ا بابا : 

_ که چشم  یتجربه و ساده ا یؼزل با اون دختر ب نینگفتم عارفه؟ ا

تا آسمون فرق داره نیدارا، زم یخونه  مشیبسته فرستاد . 

را داشتم دنشید یکه آرزو ینشست، لبخند یلب مامان لبخند بر . 

مطمئن گفت یبر شانه ام گذاشت و با لحن دست : 

_ از اون مطمئن نباشم اما  دی... شاادیبا کارن هماهنگ کن که ب

 .حاال از تو مطمئنم
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*** 

 

لسمت لفسه لرار بدهد، از  نیداشت در باالتر یکه سع یکتاب

باز نگاهم کرد مهیدستش افتاد، متعجب و با دهان ن . 



_ ؟یکن یم کاریچ نجایغ... ؼزل؟! ا  

زدم و در را پشت سرم بستم شیبه رو یلبخند . 

_ م؟یاومدم با هم صحبت کن  

و تعجبش درباره  یاما، نگران دیایکش ب نیرفت که به طرف یم لبش

 یاز خوشحال شتریخبر من در فروشگاه، ب یو ب یحضور ناتهان ی

دیچرب یاش م . 

_ یگرفت ی! خب تماس مکار؟یچ نجایا یحال اومد نیبا ا . 

دمیرا آرام به هم کوب میها دست . 

_ میبهتر باشه رو در رو حرؾ بزن دیخب... فکر کردم شا . 

ادامه دادم طنتیبا ش و : 

 !اگه مزاحمت شدم برم_

در هم رفت و به طرفم آمد اخمش : 

_  ادتیانگار  تتم،یؼزل؟ من نگران وضع یزن یم هیحرفا چ نیا

 یرفتگ ی... تماس میتصادؾ بد داشت هی شیچند روز پ نیرفته هم

؟یاومدم، تو چرا اومد یمن با سر م  

لبخند بر لبم نشاند شیها حرؾ . 

 .حالم خوبه کارن، باور کن_



بود که باور کند یتر از آن نگران . 

 میپا شیو پ دیکش رونیب زیچرخانش را از پشت م یعجله صندل با

 :گذاشت

_ آب لند؟ ؟ییآب؟ چا ؟یخور یم یزیچ ده،یرنگت پر ن،یبش ایب  

انداختم یصندل یخنده خود را رو با . 

_ از من به آب لند  شتریبه نظرم تو ب ؟یهول نمدریکارن چرا ا یوا

یدار اجیاحت . 

دستانش حصار  انیو همانطور که صورتش را م دیکش یمیعم نفس

کارش نشست زیم یپا رو کیکرده بود،  . 

_ یگ یراست م ! 

دیخود را راحت کند باز هم پرس الیکه خ نیا یبرا و : 

_ ؟یخوب یمطمئن گه؟یحالت خوبه د ! 

انداخت و جواب  نییچپ نگاهش کردم که خودش سر پا چپ

 .خودش را داد

_ یباشه، باشه... خوب . 

گره کردم نهیبر س دست . 

_ نگران؟ یحرفم رو بزنم آلا ید یحاال اجازه م  



را به من دوخت چشمانش . 

 .من سراپا گوشم خانوم، امر بفرما_

 یبا کلماتش نثارم م شهیکه هم ینیاحترام دلنش نیاز ا سرمست

 .کرد، دهان باز کردم

_  گهیکنم د یو فکر م یخواست یزیچ هیتو از من  شیمدت پ هی

میدر موردش صحبت کن دهیولتش رس . 

که  دمیکه بر لب داشت را حفظ کرد اما من به وضوح د یلبخند

دیرنگ از رخش پر . 

ادامه دادم كیعم ینفس با : 

_ خب  یتهران ول انیخاطر از خونواده م خواستم ب نیماصال به ه

 یبد طیشرا یرفت و خب تو اونا رو تو شیپ گهیجور د هیاوضاع 

 نجایبابام اومده ا شیکنم چند روز پ ی... البته فکر میماللات کرد

 .و با تو حرؾ زده

کوتاه چشمانش گرد شد و بعد ابروانش به رستنگاه  یا هیثان یبرا

دیمو چسب : 

_ یباش انیکردم در جر یفکر نم . 

 

تکان دادم یسر . 



_  یکه درباره  دمیاز بابا نپرس اتش،یاما نه مورد جزئ انمیدر جر

شما  یپرسم چون از طرؾ هر دو یاز تو هم نم ن،یحرؾ زد یچ

خودم رو بزنم و جوابت  یکه حرفا نجایراحته، من اومدم ا المیخ

رمیجواب از تو بگ هیرو بدم... و البته بعدش  . 

و سر در گم گفت متعجب : 

_ شم... جواب از من؟ یمتوجه نم !  

جابه جا شدم. ولتش شده بود که  یصندل یرو یزدم و کم یلبخند

بگذارم. بحث  انیرا بدون تعارؾ و خجالت با او در م میحرؾ ها

 نیتوانست سرنوشت چند یکه م یبود ازدواج انیازدواج در م کی

خود لرار بدهد رینفر را تحت تاث . 

_ رو تجربه  یسخت طیشرا ر،یچند سال اخ یکارن، من تو نیبب

 تمیاز آدما بدبخت تر از باشن اما من از حد ظرف یلیخ دیکردم. شا

من،  ،یو خوب فکر کن یباش یخوام منطم یتحمل کردم...م شتریب

 دیکه از ازدواج دارم، شا یو خاطرات تلخ یاوضاع روح نیبا ا

از  یلیخ یتو دیکنم. شا فتارر یزن عاد هیمثل ولت نتونم  چیه

ولته  یلیخ تمی... چون ظرفارمیآدما کم ب ی هیزود تر از بم طیشرا

 .پر شده

اجازه خواستن باال بردم و  یدهان باز کند که دست به معنا خواست

ادامه دادم كیعم یبا نفس : 



_ زده بشه، من خودم حدود ده سال  دیحرفا با نیصبر کن کارن... ا

خوام تو هم به سرنوشت  یانتخاب اشتباه رو پس دادم، نم هیتاوان 

اشتباه  هی  یدون ینم ،ی. تو تا حاال ازدواج نکردیمن دچار ش

یاریت م ندهیسر خودت و آ ییتونه چه بال یکوچولو م ... 

  ستادم،یجا برخاستم و ممابلش ا از

_ من  یخوام بدون یبته کارن، اما ممث تیجواب من به خواستگار

 چیکه ممکنه ه نیدارم و با علم به ا یطیو چه شرا تایچه محدود

. یبش هیلض نیباشم وارد ا یهمسر کامل و عال هیولت نتونم 

نه  ،یحرفام فکر کن یکه به همه  نهیخوام ا یکه من از تو م یزیچ

رو  یچند ساعتم که شده عاشم یراعاشك، اصال کال ب هیبه عنوان 

و  یرو نگاه کن. به خودت، مان طیمنطك شرا دیبذار کنار و به د

که اتفالا بچه هم داره فکر کن، بعد اگه  دهید بیزن آس هیبا  یزندگ

دسته گل کوچولو بخر،  هی یبا من ازدواج کن یخواست یهنوزم م

و  میکن تمن تا با خونواده م صحب یخونه  ایب 7چهارشنبه ساعت 

کنم چرا و مطمئن  یعوض شد، من کامال درک م متیاگه تصم

کنم یسرزنشت نم میتصم نیوجه بابت ا چیباش به ه . 
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نگاهم  رهیخ ك،یعم یپس از اتمام حرفم، در سکوت هیچند ثان یبرا

خاراند گفت یکرد و بعد همانطور که چانه اش را م : 



_  یبود که م یجواب مثبت نیتر بیو ؼر بیعج نیخب راستش ا

 !شد داد

زدم یلبخند : 

_  ،یکن یفمط بهم لول بده خوب فکر م ،یبگ یچیخوام االن ه ینم

نیهم ! 

تکان الد یگره زد و سر نهیجمع کرد، دست بر س دهان : 

_ دم خوب فکر کنم یچشم ؼزل، لول م . 

 یبر هم نهادم و همانطور که سمت در م تیاز سر رضا یپلک

لب زمزمه کردم ریرفتم، ز : 

 .خدانگهدار_

*** 

 

با هم یداشتم، ؼم و شاد یبیعج حال . 

توانستم با  یخواست م یسو پر از حسرت و ؼصه دلم م کی از

 رمیپذ یاش را م یکه خواستگار میراحت بروم به کارن بگو الیخ

وارش بشوم و از  وانهیآن نگاه و لبخند معشوله کش د یرایو بعد پذ

خودم کنار آمده ام و  طیدم که با خود و شراشادمان بو گرید یسو

کنم تیرا رعا اطیخواهم تمام جوانب احت یم . 



 مشیکارن از تصم دمیترس یم م،یتوانستم دروغ بگو یخودم نم به

 ینباشم تا بدون شکستن، راه زندگ یمنصرؾ شود و من آنمدر لو

 شیپ یا ندهیام را ادامه بدهم. اما او حك داشت بداند که من چه آ

 نیشده و ا یرو خواهد داشت، حك داشت بداند که عاشك چه کس

تواند داشته باشد یم یعشك چه عوالب . 

آمد، افکارم  یکه به نظر مزاحم م نیماش کیبار بوق  نیدهم یبرا

لدم زدن ساده و  کیداشتم  اجیکه احت یزیرا از هم گسست، تنها چ

احت به شهر، ر یها ابانیدر آرامش بود که آن هم انگار در خ

آمد یدست نم . 

سمج  یتا اعتراض و خشمم را به راننده  دمیچرخ ابانیسمت خ 

آشنا لفل شد ینشان بدهم که نگاهم در نگاه . 

کرد؟ چه از جانم  یچکار م نجایاو ا د،یسوت کش دنشیاز د سرم

گر؟یخواست د یم ! 
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نگاه کردن  یو با انزجار چشم از او گرفتم، حت دمیدر هم کش ابرو

 .به صورت او هم کفاره داشت

بوق زدن سرخم کرد و صدا باال برد یبار به جا نیا : 



_ بوق رو جر  نیا یمگه؟ البد کارت دارم که حنجره  یؼزل؟ کر

گهیدادم د . 

ام گند زده بود و هنوز طلبکارانه  یبه جوش آمد، به زندگ خونم

نداشت ییآدم شرم و خجالت انگار معنا نیا یزد. برا یحرؾ م . 

جلو رفتم یگره کردم و لدم مشت : 

_ با تو ندارم،  یهنوز، من کار هیبال متمیخوبه واال، دو لورت و ن

شرؾ یب ی کهیور دل همون مرت نیبرو بش . 

را گرفت و در را با ضرب هول داد و باز  رهیخم شد، دستگ شتریب

 .کرد

_ در  هیچ ایباز یکول نیا میحرؾ بزندو کلمه  نیبش ریبگ ایب

رو بهت بگم یمهم زیچ هی دیبا ؟یاریم  

که او باز کرده بود، بستم و صدا باال بردم یرا با همان شدت در : 

_  یبرا یبخور یخوا یم یبا تو ندارم، هر گ... یمن حرف

نداره یخودت مهمه، به من ربط . 

دیکش ادیفر : 

_ حرؾ  یکه  برا ستمیناز نکن تحفه، منم عاشك چشم و ابروت ن

حتما  دیکه تو با هیمهم یلیخ یزدن با تو بال بال بزنم، اما مسئله 

سوار شو ایپس ب ،یدر موردش بدون ! 



 شیاگر جراتش را داشتم گلو ،یبودم، تا حد مرگ عصبان یعصبان

منحوسش به گوشم  یکردم تا صدا یپاره پاره م یرا با دستان خال

 .نرسد

دمیکوب نیبر زم پا . 

_ وگرنه  لدا،ی یر یو م یکن یگم م نجایاالن گورت رو از ا نیهم

مثمال  مین نیجمعت کنه که هم ادیب وانیزنم عمو ک یزنگ م   

نداشته ت هم بره یآبرو . 

 

دیشد و در را به هم کوب ادهیپ نیاز ماش د،یکش یهوف . 

_ ست؟ین تیحال ه،یزر نزن ؼزل، مسئله مرگ و زندگ نمدریا  

" به جهنم!"؛ راه رفتن  یبر شانه مرتب کردم و با زمزمه  ؾیک

گرفتم شیدر پ . 

و صدا باال برد دیدو لدم پشت سرم دو یکی : 

_ هم وسطه کاین یاصال مردشور تو رو ببرن، پا ! 

" تمام توانم را گرفتکایبست، نام " ن خی لدمم . 

لدم  کیرا با  نمانیکوتاه ب یو فاصله  دمیسمت او چرخ ستادم،یا

لند تمام کردمب . 



مانتو اش را در چنگال گرفتم و دندان به هم  ی مهیبردم  شیپ دست

دمییسا . 

_ ایاوردین یآورد فتیزبون کث یاسم دختر من رو رو ! 

دستانم را گرفت و به عمب هولم داد نیو خشمگ کالفه : 

_ کنم بدبخت...  یچرت نگو بابا، من دارم بهت لطؾ م نمدریاه! ا

اومدم خبرت کنم بگم ممکنه تو هم گرفته  ؟یفهم یم ضمیمن مر

به  یچ نمیبده بب شیآزما ادیکه نم زیهمه چ یب یاون دارا ،یباش

شده باشه تو هم کالهت پس معرکه س.  ضیاما اگه اونم مر ه،یچ

سوخت گفتم خبرت کنم حالتدلم به  یدار کیکوچ یچون بچه  . 

به  یلگفت؟ دارا چه گ یرفت، او چه داشت م میاز دست و پا حس

را کم داشتم که نیسرم گرفته بود؟ هم ... 

یوا یدردناک بر مؽزم خش انداخت. ا یفکر ! 

ام چنگ زدم و  نهیس یدور سرم به چرخش افتاد، به لفسه  ایدن

 :زمزمه کردم

_ اابوالفضلی ! 

بلند تر ادامه دادم و : 

_  یختیبه جونمون ر یتو؟! هان؟ چه درد یدار یچه مرض

دز؟یا ته؟یعفر ! 



گره زد نهیداد و دست بر س لمیتحو یپوزخند : 

_ کجا بود؟ دزیؼزل، ا یگ یچرت م یلیخ   

بترسم؟ شتریب اینفس راحت بکشم  دیدانستم با ینم  

دمیاو توپ به : 

 !پس چه مرگته تو؟_

پا  کی یداد و وزنش را رو هیتک واریصورت در هم رفته به د با

 .انداخت

_ نوع ث ت،یهپات . 

 

دانستم،  ینم یماریب نیاز ا یادیز زیو منگ نگاهش کردم، چ جیگ

دانستم چگونه انتمال  ینم یمطمئن نبودم چمدر خطرناک است! حت

نبود ینیشبیپ رلابلیچندان ؼ لدای یکند، گرچه با حرؾ ها یم دایپ ! 

 

دواند شهیدر سلول به سلول تنم، ر یموذ یحس ترس خت،یر دلم . 

دمیجمع شده در دهانم را به زور لورت دادم و نال بزاق : 

_ ؟یچ یعنی... یعنی  

باال داد ابرو . 



_ شده باشه و تو رو  ضیگم ممکنه دارا هم مر یم ؟یچ یعنی یچ

 ادیحرفاس که ب نیشعور تر از ا یکرده باشه، اون ب ضیهم مر

بده یچکاب هیبده، اما تو به خاطر بچه تم که شده برو  شیآزما . 

خودم و  ی ندهیام را مختل کند،  ندهیتوانست تمام آ یمسئله م نیا

گناهم را یدخترک ب ! 

از خشم گرفت یظیباره ترسم رنگ تند و ؼل کی . 

_  شیمن رو آت یکه زندگ یشرف یب کهیلعنت به تو و اون مرت

 تی. به خدا اگه کثافت کارنیهنوزم دست از سرم بر نداشت ن،یزد

 یم امیزنم و م یرو م زمیهمه چ دیدامن من رو گرفته باشه ل

رو یبوالهوس عوض  یم اون داراکشمت، هم تو رو ه . 

داد و رو از من گرداند نیچ ینیب : 

_ کنم ینگات م نمیش یمنم م ! 

به شانه اش زدم یرفتم و ضربه ا جلو : 

_ کرد  یتو بود رو نم یجا یا گهیهر کس د لدا،ی یشرف یب یلیخ

طلبکارم  یرو داؼون کرد میمن نگاه کنه. تو زندگ یتو چشما

یهست . 
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یبلند و عصب د،یخند . 

_ بود؟ اگه  یمن چ ریتمص یبلد نبود یبرو بابا، تو شوهردار

افتاد،  یدنبال سر من راه نم یکرد یم ریشوهر نکبتت رو س

که چشمش به من خورد آب دهنش راه افتاد، به من چه که  نیهمچ

ا اون همه ماه من ب ،یگشت یاون م یموش مرده جلو نیتو ع

 یدیفهم یم یکردم تو اگه زن بود یتو جنوب زندگ یشوهر جنابال

شهرستان  نیکه اومد دیع یدیفهم یسرش بلند شده. م ریشوهرت ز

کبک سرت رو کرده  نیچشم دارا کال دنبال من بود. اما تو فمط ع

 شیکرد؟ نه آرا یتو خوش م یتو برؾ، آخه دلش رو به چ یبود

 ی. آخه مرده یدار زادیزبون آدمنه سر و  ،ینه لوند ،یکردن بلد

کنه تا من هستم؟ خب مشخصه که  یتو رو نگاه م یصد ساله ک

 وزیاون شوهر پوف یبلد بود یطلبکارم هستم، اگه تو شوهر دار

رو به باد  میزندگ یایمن که تموم خوش یپا شیافتاد پ ینکبتت نم

 یکه گندش زندگ یکرد یآشؽاله جمعش م یدونست یبده. تو که م

رو هم بر نداره هیبم . 

حجم از  نینگاهش کردم. ا رهیچند لحظه در سکوت، خ یبرا

توانست دختر همان  یکردم. او چطور م یولاحتش را درک نم

و مهربان باشد؟ ریسر به ز وانیعمو ک !  

نشست گفتم یبر لبم م اریاخت یکه ب یشخندیو با ن دمیکش یآه : 



_  لونیمشما و نا یهر چمدرم که آشؽاال رو تو لدا،ی یدون یم

 یهر آشؽالدون یکه سر تو یولگرد یگربه  یشه جلو ینم ،یچیبپ

کشه رو گرفت یم .  

تکان دادم و راه  یاو که دهان باز کرده بود فحشم بدهد سر یبرا و

که پشت سرم را  یداد یتوجه به داد و ب یگرفتم، ب شیرفتن در پ

رو لدم تند کردم ادهیانداخته بود، خود را بؽل کردم و در امتداد پ . 

که اصال  یماریب کیراه نفسم را بسته بود، ترس از  كیعم یترس

شناختمش ینم . 
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 یرا کم المیدکتر متخصص داشتم، خ کیکه با ییصحبت ها گرچه

 یگرفتم، آرام نم یرا نم شیراحت  کرده بود اما تا جواب آزما

 .شدم

مسئله شدم تا  نیا ریگیته بودم، خودم پنگف یزیکس چ چیه به

داشته باشد یشتریاعصابم آرامش ب . 

به جانم افتاد، تا  لدایوار که از روز ماللات با  وانهیترس د آن

جواب  لیمعطل تحو شگاهیانتظار آزما یصندل یهمان لحظه که رو

کرد ینم میلحظه هم رها کینشسته بودم،  . 



ساعت از  کیکالفه بشوم،  شتریشد ب یباعث م شگاهیآزما یشلوؼ

جواب نشده بودم افتیگذشت و من هنوز موفك به در یم دنمیرس . 

بر  یناموزون تمیپا ر یو نگران با پنجه  یکه عصب همانطور

کرد دنیشروع به لرز ؾیتلفن همراهم داخل ک دم،یکوب یم نیزم . 

نام  دنیرا در دست گرفتم. با د یباز کردم و گوش ؾیحوصله ک یب

زد خیتنم  ل،یموبا یصفحه  یوکارن، ر . 

که  یبزرگ تالیجیسر بلند کردم و به ساعت د هیثان کی یبرا

 شگاهیآزما واریداد و بر د یو روز را نشان م خیساعت و تار

یکرد، زل زدم.  آن روز چهارشنبه بود! "لعنت یم ییخودنما " 

حساب و کتاب روز ها را از  ،یماریبا ترس بزرگم از ب یریدرگ

 .دستم در آورده بود

تماس را برلرار کردم ك،یعم یبر هم نهادم و با نفس پلک . 

 ...الو کارن_

یپر بود از انرژ شیصدا : 

_ خانوم؟ چند بار تماس گرفتم ییسالم ؼزل، کجا . 

تماس گرفته بود و من تاره متوجه شده بودم؟ چندبار ! 

_ دمینبوده نش فمیتو ک میگوش دیببخش . 



دیپرس متعجب : 

_ تا دست و سرت فرصت  یاستراحت کن ی! تو لصد ندار؟یرونیب

کنن؟ دایخوب شدن پ  

.قیهست : 

بر لبم نشست یلبخند . 

_ موندم یاستراحت کردم، کارم واجب بود وگرنه خونه م . 

دیپرس نگران : 

_ شده؟ یزیچ  

توانستم آن لحظه  یشده باشد، اما نم یزیداشت والعا چ امکان

 .درباره اش صحبت کنم

 

_ دادم یانجام م دیبود که با یکار هی ست،ین یخاص زینه چ . 

 یشناسد و به راحت یخوب م یلیدانستم او من را خ ینکرد، م باور

ناگفته  یبدهد اما به خواسته  صیتواند راست و دروؼم را تشخ یم

نکرد دانستن یبرا یاز آن اصرار شیام احترام گذاشت و ب . 

_ تا لبل از پنج تموم کن و پنج  یالر یخب، پس هر کار یلیخ

یخوته باش که مهمون دار . 



دیگو یچه م دمیشدم و نفهم جیلحظه گ کی یبرا : 

 مهمون؟ من مهمون دارم؟_

دیخند : 

_ رفته؟ چهارشنبه، دسته گل...  ادتیبله خانوم فراموشکار، 

یخواستگار ! 

به خاطر آوردن لول  یممکن برا طیشرا نیبدتر نیا دم،یگز لب

اول هفته ام با او، بود یلرار ها . 

 ییها و تنگناها یاو خواسته بودم خوب فکر کند، به تمام سخت از

اوردیاو به وجود ب یبا من امکان داشت برا یکه زندگ . 

 یبرا مشیرا کرده بود و همچنان داشت بر تصم شیانگار فکرها و

کرد یم یازدواج پافشار . 

 

_  یخوا یکارن؟نم یکه گفتم خوب فکر کرد ییزایچ یهمه به 

؟یفکر کن شتریب  

گفت نانیاما با اطم نرم : 

_ که ازت  یاز روز شیپ یلیاز اولشم خوب فکر کرده بودم، خ

چند  نیفکر کردم، ا زیدر مورد همه چ یخواستم با من ازدواج کن

 ییتو نیفکر کن منتظر موندم چون احساس کردم ا یروزم که گفت



... گوش کن ؼزل من با هزار جور یبازم فکر کن یدار ازیکه ن

و تنها جون کندم تا زنده  کهیو مشکالت بزرگ شدم، خودم  یسخت

گدار به آب  یکه ب ستمین یکنم، آدم کم تجربه ا یبمونم و زندگ

 یکه اگه نباشه زندگ یهمون بخش ،یمن یاصل ی مهیبزنم. تو ن

کار به  ینجایرو تا ا یزندگ یایکیما تار یمونه، هر دو یلنگ م

 ییلراره همش روشنا گهیبه بعد د نیگم از ا ینم م،یدیجون خر

دونم اضاعمون در کنار هم بهتر از جدا از هم بودنه یم ماباشه ا  

 

با فکر  ند،یبر لبم بنش شیحرؾ ها دنیرفت با شن یکه م یلبخند

بست خی ،یماریب . 

داشت  دهیهراس یماند که با چشمان یبه زن رهیچند لحظه خ نگاهم

که در دست داشت، با مسئول  یشیآزما یدر مورد برگه 

زد یحرؾ م شگاهیآزما . 

باعث تعجب کارن شد سکوتم : 

_ ؟یؼزل؟! هنوز پشت خط  

 هیبه ر شگاه،یآزما یگرفته  یاز هوا كیعم یخودم آمدم، نفس به

 رمیبگ یستدر میفرستادم، آن لحظه، آنجا، امکان نداشت بتوانم تصم

بزنم یو حرؾ مناسب . 



_  یاالن نم م،ی... بهتره بعدا با هم حرؾ بزنیعنیآره... نه... 

... باشه؟رمیگ یتونم... کارم که تموم شد تماس م  

به لرزه افتاد شیوضوح احساس کردم که صدا به . 

_ مونم... خب؟ یح... حتما... باشه، باشه... من منتظر تماست م  

دمیکش آه . 

_ االن ن رمیگ ی، پس بعدا باهات تماس مممنون کارن ... 

اسم من را خواند و توجهم را سمت خود کشاند شگاهیآزما مسئول .  

کردم یجا برخاستم و هول هول خداحافظ از . 

 .پس فعال... من برم، خداحافظ_

لطع کردم ده،یو ناشن دهیاو را شن یخداحافظ و . 
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 ش،یگرفتن جواب آزما لیتحو یانداختم و برا فمیرا داخل ک لیموبا

 زیم یکه آن سو یاز جا برخاستم. هنوز برگه را کامل از دست زن

دمینشسته بود، نگرفته بودم، مرس : 

_ بود؟ ی... جوابش چطوردیببخش  

گفت اوردیآن که سرش را باال ب یب زن : 

_ کنم حیررو تش شیآزما ستیمن ن ی فهیوظ د،یاز دکترتون بپرس . 



دمیگز لب : 

_ کنم خانوم... دکترم ممکنه تا بعد از ظهر نباشه یخواهش م . 

برگه را دوباره از  د،یکش یبه من انداخت، هوف یآلوده نگاه اخم

شد رهیدستم گرفت و به آن خ . 

ستادمیزد، منتظر ا یم میکه پشت دندان ها یللب با . 

سال  کی نیبه من گفته بود چون در ا شیلبل از نوشتن آزما دکتر

نداشتم  یماریاز ب یعالئم خاص چیام از دارا، ه ییبعد از جدا ریاخ

است که آلوده شده باشم، اما همان احتمال  ؾیضع اریاحتمالش بس

ترساند یمرگ م یهم من را تا پا ؾیضع . 

دمیصبرانه و پر از استرس پرس یب : 

_ شد خانوم؟ یچ  

من نگاه باال آورد یعجله کرد و کالفه از  ینوچ . 

_ نرماله یخانوم، همه چ یندار یمشکل . 

بود اما  یحوصله و عصب یزن به شدت ب یکه لحن و صدا نیا با

ختیمثبت به جانم ر یاز انرژ یمیحجم عظ . 

 فمیرا داخل ک شیآزما یاز او تشکر کردم و برگه  یخوشحال با

 .گذاشتم



 یام را از هوا هیزدم و ر رونیب شگاهیخفمان آور آزما طیمح از

 .تازه پر کردم

توانست حال خوشم را خراب کند ینم زیچ چیه گرید حاال . 

که ذهنم را پر کرد،  یزیچ نیکه از وجودم رخت بست، اول ترس

کارن بود ادی . 

را به راننده دادم تا بتوانم  یگرفتم و آدرس کتاب فروش یتاکس

در رو تمام کنمتلفن را با کارن، رو  یتمام پا مهیصحبت ن . 

 

*** 

 

گل از گلش شکفت و شتابان سمت در آمد دیرا که د من . 

_ یسالم ... خوش اومد . 

زنان وارد فروشگاه شدم لبخند : 

_  نمیهم یدونم، برا یتلفن رفتارم افتضاح بود، م یپا دیسالم، ببخش

میبا هم صحبت کن میاومدم مستم . 

بر چشمش گذاشت یدست : 

_ رمالدمت رو چشمم خانوم، بف . 



رفت، همراه او وارد  یکالمش لنج م زیمحبت لبر یکه برا یدل با

 .فروشگاه شدم

_ ؟یلراره عصر بخر ای یدیخب دسته گل رو خر  

زد، به  یم یکه برق خوشحال یو با چشمان دیمن چرخ سمت

ماند رهیصورتم خ . 

_ شه که باالخره یسفارش دادم... ؼزل والعا باورم نم ... 

کالمش  انیم لمیزنگ موبا یحرفش کامل نشده بود که صدا هنوز

دیپر . 

 رونیب ؾیبه او گفتم و تلفن همراهم را از ک یدیزنان ببخش لبخند

به تماس او  ییپاسخ گو الیخ یتوانستم ب ی. بابا بود و من نمدمیکش

شدن مدرسه  لیبود و زمان تعط کیبشوم مخصوصا چون ساعت 

زدم لرار شد بابا او را از مدرسه  ونریصبح که از خانه ب کا،ین ی

 .به خانه ببرد

سراغ من را گرفته  کایآن لحظه با خود فکر کردم که امکان دارد ن 

ردیصحبت با من تماس بگ یباشد و برا . 

را بر لرار کردم تماس : 

 جانم؟_

کرد یتنم را خال یبابا، تمام انرژ ی دهیلرزان و هراس یصدا : 



 ا...الو ... غ...ؼزل؟_

چنگ زدم یرا دو دست یگوش : 

_ شده؟ یبابا... چ  

آمد یخط به زور در م یآن سو نفسش : 

_ توئه؟ شیپ کای... نکایؼزل جان... ن ! 

فاجعه داشت یجمله رنگ و بو نیا دم،یخود د یرو شیرا پ مرگ . 

_ دنبالش؟ یبابا؟! مگه تو نرفت یگ یم یدار یچ ؟یچ یعنی...ی  

 یمن، بدجور یرنگ صورت و حال آشفته  رییکه از تؽ کارن

دیلرار پرس یوحشت کرده بود، کالفه و ب : 

_ افتاده؟ یشده؟ چه اتفال یچ  

دانستم چه شده اما للبم  یبه نشان ندانستن تکان دادم. والعا نم سر

رفت یم ستادنیرو به ا شتریهر لحظه ب . 

 

حال پاسخ داد شانیپر بابا : 

_  رون،یب ومدی... نستیاالنم در مدرسشم... اما ن نیهم یعنیرفتم... 

... کایگفت همه بچه ها رفتن، اما... ن دمیرفتم از ناظمش پرس

کاین ... 



جسمم از پا شروع به مردن کرد. زانوانم  د،یاز وجودم پر حس

دیکوب نیو تنم را بر زم دیلرز . 

زبان  خت،یر رونیکارن ب یکه از حنجره  یاابوالفضلی یصدا با

دوباره به کار افتاد من هم . 

_ شده دخترم؟ یکجاست؟ چ کامین ؟یگیم یبابا... بابا چ  

دیپاره پاره شده، نال یبا بؽض بابا : 

_ دونم  یشدنش چشمم به در بود، نم لیاز لبل تعط یعل یبه وال

بیامام ؼر ایخدا...  ایکنم... کجا دنبالش بگردم...  کاریچ . 

تنم به  ی شهیو ر کردم که خون در تمتم رگ یوضوح حس م به

دور کند  یاز سکته که رو شیجوش آمده است، مثل حس و حال پ

 .گذاشته شود

جانم را مجبور به برخاستن کردم مهیچنگ زدم و تن ن نیزم به . 

_ به سرم شده، دارم  یچه خاک نمیبب امی... االن مامیمن... من االن م

امیم ... 

را گرفت میسمت در هجوم بردم که کارن بازو و : 

_ شده؟ یحال؟ چ نیبا ا یر یؼزل... ؼزل کجا م  

بؽض بزرگ و دردناکم را پشت حنجره نگه  دم،یاو چرخ سمت

 :داشتم



_ ... بچه مکایکارن... ن ...  

شد یکی واریصورتش با گچ د رنگ : 

_ شده؟ یچ کاین ! 

دخترم چه شده بود؟ یچه شده بود؟ وا کاین  

_ ... گم شدهستیدونم... ن ین... نم ... 

لحظه  کیخورده باشد،  یشد که مشت محکم یکس هیشب صورتش

ماند و بعد مثل فنر از جا کنده شد رهیدر سکوت به من خ : 

_ ... بدوارمیرو م چیاالن سوئ سایوا نیبرو... برو کنار ماش . 

وار وانهیو د اریاخت یب دم،یدو ! 
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مرده بودم ستاده،یا من ! 

کردن هر  چیبه هر طرؾ و سوال پ دنیدو میاز دو ساعت و ن بعد

به  رهیچهارچوب در مدرسه، خ انیکه آن اطراؾ بود، م یجنبنده ا

. ستادمیحرکت ا یب د،یکش یبر اعصابم خط م کشیکه تراف یابانیخ

آمد یکه در نم یو نفس دیتپ یکه نم یبا للب ! 



 یؽزم چنگال مم یکه بر درها یاهیبه افکار س ریو ناگز ستادمیا

ورود به ذهنم را دادم یاجازه  دند،یکش . 

باشند دهیرا دزد نمینازن یکایاگر ن یوا ! 

تازه  فشیداشت، تن ظر یچشم نواز یبود، چهره  بایز دخترکم

اگر دست  یگرفت. وا یاز بلوغ م یتازه داشت رنگ نامحسوس

دندیدر یافتاد، اگر روح و جسمش را م یخوک صفتان شهر م ... 

افکار، مردم نیا انیو م ستادمیا ! 

 یسو و آن سو م نینشده بودند، هنوز هم ا دیو کارن هنوز ناام بابا

بداند یزیشود که چ داینفر پ کیتا  دندیدو . 

بودم دهیکه ناگهان بشکند، از هم پاش یاما، مثل کوزه ا من .  

نشده بود ؾیلحظه هم تعر کی یبرا یحت کا،یمن، بدون ن یزندگ . 

 یخواند، از آن خلسه  یبلند کارن که مدام نامم را م یصوا با

آمدم رونیو دردناک، ب نیسنگ . 

آمد یمن م یبلند و تند، داشت به سو یگردم، با لدم ها نگاهش : 

 ؼزل؟ حواست کجاست؟_

فشردم تا بؽضم منفجر  یبه صحبت باز نشد، لب بر هم م دهانم

 .نشود



ن تالطم و رنگ نگاهش عوض شد، آ د،یتلخم را که د سکوت

داد كیعم یخود را به ؼصه ا یجا یشانیپر . 

_  م،یکن یم داشیدم پ یدلم... من بهت لول م زینگران نباش عز

لربونت  ستی... االن ولت کم آوردن نیمحکم باش دیفمط االن با

میکن دایپ یزیچ میتون ینم نجایمحل، ا یکالنتر میبر دیبرم، با . 

به جز  یتکان دادم، کار شیحرؾ ها دییرا تند تند به نشان تا سرم

آمد یاز دستم بر نم نیا . 

کابوس بد، دعا  کی شان،یخواب پر کیکردم خواب باشم،  یم دعا

شوم و به آؼوش دخترکم پناه  داریکردم تمام شود، از خواب ب یم

خواب بوده  زیو خدا را شکر کنم که همه چ مشیببرم. ببوسم و ببو

 ...است اما

ر کمر به شکستنم بسته بود، روزگار با سماجت بدجو یلعنت متیحم

لصه  هیشب یزندگ یجا چیام کند که ه یحال یخواست حساب یم

و نخواهد شد ستین انیشاه پر یها . 

 

به سر در مدرسه انداختم و پشت  یگرینگاه د ،یحرف چیه بدون

به راه افتادم نیسر کارن، سمت ماش . 

شدم،  ینم یلعنت شیماآن آز ریداشتم، اگر خودم درگ یافتضاح حال

شدن مدرسه خودم  لیاز تعط شیپ شهیافتاد. من هم ینم یاتفال نیچن



 کایتا ن ستادمیا یم اطیح یرساندم و درست کنار در ورود یرا م

دیایب . 

که سلول به سلول  یو حسرت یخال یمن مانده بودم با دست ها حاال

 .تنم را پر کرده بود

 

 ابانیبه خ رهیکز کرده نشستم، چشمانم خ یگوشه ا ن،یماش داخل

باشد دهیدخترکم را بلع دمیترس یکه م یابانیبود، خ . 

 دمیشن یزدند، من م یبا هم حرؾ م زیر کیو بابا، داشتند  کارن

بود که  یدلخراش یها هیفرض ری. تمام فکرم درگدمیفهم یاما نم

سوزاند یذهنم را م . 

 

در همان سکوت همراهشا راه افتادم تا  م،یدیکه رس یکالنتر به

بشود یمعجزه ا دیشا . 

کردند،  یم دایرا هم پ یساختمان آنمدر شلوغ بود که اگر کس داخل

شد یگم م تیجمع انیم . 

 ایکنند، انگار تمام جرائم دن یدانستم آن همه آدم آنجا چکار م ینم

محل رخ داده بود نیساعت و درست در هم نیروز هم نیهم . 



که بتواند جوابگو باشد، گر چه  میکرد دایرا پ سیپل کی یسخت به

کرد  یم یمرونده در دست داشت و همزمان سع یادیاو هم تعداد ز

مزاحمش  ی هیخم زده بود و از همسا زیم یرا،  که رو یرمردیپ

کرد، از سر باز کند یم تیشکا . 

 رمردیحوصله با آن پ یب سیاعصاب خردکن پل یشاهد مکالمه  من

 .و سپس با پدرم، بودم

_ آلا کار من واجبه... تو رو خدابابا ... 

_کار همه واجبه برادر منسیپل . 

دینال س،یتوجه به حرؾ پل یب بابا : 

_ کنم ینوه م گم شده، خواهش م ... 

زد انداخت و بعد  یکه هنوز داشت حرؾ م رمردیبه پ ینگاه سیپل

 :پدرم را مخاطب لرار داد

 چند روزه؟_

زد رونیز حدله ببابا ا چشم . 

_  یکی نیصبح مادرش رسونده بودش مدرسه، من هم ه؟یروز چ

رفتم در مدرسش اما نبود شیدو ساعت پ . 

دیکش یهوف سیپل . 



_ خودش رفته خونه دیگم شده، شا یدون یاز کجا م . 

کالفه شد بابا : 

_  رمیرسه اول با خونه تماس بگ یآلا؟! خودم عملم م یگ یم یچ

ه دامن شما بشمدست ب نجایا امیبعد ب . 
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که در دست داشت به من اشاره زد یبا خودکار سیپل : 

_ مادرشه؟ نیا  

کرد دییبا سر تا بابا . 

دیبود، چرخ ستادهیکارن که کنارم ا یرو س،یمرد پل نگاه : 

 اونم پدرشه؟_

دیکش یمینفس عم بابا : 

 .نه، پدر مادرش از هم جدا شدن_

ابرو باال انداخت سیپل : 

_ پدرشه شیپ دیپس شا . 

بار من به حرؾ آمدم نیا : 



_ مییدونه ما کجا یپدرش کجا بود؟ اون اصال نم ! 

دیپرس سیپل : 

_ ؟یکرد میبچه رو از شوهرت لا ! 

در آمد کفرم : 

_  ن،یپرس یم هیسواال چ نیمحترم، حضانت دخترم با منه... ا یآلا

نه؟ ای نیکمکمون کن نیخوا یم  

گفت یتکان داد و با لحن نرم تر یسر : 

_  یخودیکه سوال ب ستمین کاریکنم، ب یخواهر من، دارم کمکتون م

 .بپرسم

ما نابسامان بود و  یروح طیگفت، حك داشت. شرا یراست م دیشا

مینداشت ییپاسخگو یحوصله  . 

انداخت نییسر پا بابا : 

_  یمن در خدمتم هر چ ست،یبپرس آلا، مادرش حالش رو به راه ن

کنه، بپرس یم یکمک یدون یکه م . 

و رو کرد و  ریرا ز یو درشت زیشد، هر ر دنیمشؽول پرس سیپل

 .نوشت



لحظه که ما به هر دست  نیباز هم در سکوت فرو رفتم، در هم من

دارد  ییدانست که چه بال یخدا م م،یانداخت یچنگ م هودهیب یزیآو

دیآ یام م چارهیدفاع و ب یبه سر دخترک ب . 
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*** 

و جان من به لبم آمد دیبه صبح رس شب . 

دمیو دردناک، به دو چشم خود د یرا در آن شب طوالن جهنم . 

 یم هیکس در خانه نتوانست بخوابد، مامان تا خود صبح گر چیه

را به زبان  اهیو س ندیتمام احتماالت ناخوشا شیناله ها انیکرد و م

آورد یم . 

کرد. پدرم که  یمضطربش گز م یلدم ها ریام خانه را زتم ایآر

نشانه بگردد کی یپ دانهیگذراند تا ناام ابانیشب را در خ . 

و  دیکوب یم یکیکه  یمتحرک بودم. با للب یمن... من مرده  و

ستادیا یم یکی . 

. مانتو اوردمیخانه را طالت ن گرید د،یکه دم دهیکه شد، سپ صبح

آن که ذهنم  یبه سر انداختم و سمت در رفتم، ب یتن کرده، روسر

کرده باشد نیرا مع یممصد . 



_ ؟یر یم یکجا دار  

و چشم در چشم ورم کرده و ملتهب  دمیهمان حال سردرگم، چرخ با

 .مامان شدم

_ بگردم کاین یرم پ یدونم... م ین... نم . 

کرد ینیف نیف مامان . 

_ ؟یبگرد یخوا یشهر رو م نیا یآخه کجا  

ن دادمتکا یسر : 

_ دست رو دست بذارم،  نمیبش نجایتونم ا یهمه جا... هر جا... نم

شم مامان یدارم خفه م . 

دیممدمه من را در آؼوش کش یآمد و ب جلو . 

_ برات رمیبم . 

آمد ینم رونیبود که معموال از دهان مادرم ب ییاز آن جمله ها نیا  

 

 گرید یکرد، حت یدوا نم یداشت، مردن او که درد دهیچه فا اما

 .محبتش هم درمان دردم نبود

دمیکش رونیرا از آؼوشش ب خود . 

_ برم مامان دیبا . 



را گرفت دستم . 

_ حال و روزت تنها نرو نیبا ا اد،یهمراهت ب ایبذار بگم آر . 

بود  کاین نیآمد، ا یاز پس خودم بر م ییشد که من تنها یها م سال

تنها بماند رونیتوانست آن ب یکه نم . 

ان دادمتک یبه نف سر . 

_ بابا، من خودم  ای سیشد از طرؾ پل یخونه اگه خبر دیشما بمون

تنم مرالب خودم باشم یم . 

و نگران سر تکان داد و دستم را رها کرد مردد . 

کوچه هم حالم را  یزدم، اما هوا رونیو از خانه ب دمیدر دو سمت

ام مچاله شده بود هیزد و ر یم نیبهتر نکرد. للبم سنگ . 

گرفتم شیزده طول کوچه را در پ خیناموزون و  ییگام ها با . 

و ضربان  دیچیکوچه پ یدر سکوت صبحگاه لمیزنگ موبا یصدا

 .للب من را تا حد انفجار باال برد

 دم،یکش رونیرا ب لمیرا باز کردم و موبا فمیک مهیو سراس دستپاچه

 .کارن پشت خط بود

 .الو.. سالم کارن_

نیخسته بود، خسته و ؼمگ شیصدا . 



_ نشد؟ یسالم ؼزل... خبر  

را  نیگرفت و ا یبار بود که از شب گذشته تماس م نیششم نیا

او هم نتوانسته بود بخوابد د،یپرس یم . 

افتاد میبه جان گلو بؽض . 

_ دم... دارم  ی... دارم جون میچیکارن... هنوز ه یچیه...ه

رمیمیم ... 

 یآشنا یداد، صدا یم میکارن که داشت دلدار یبا صدا همزمان

از پشت سر، گفت یگرید : 

_ یریم ینترس نم ! 

باز  مهیبه کارن بدهد، همان طور ن یکه باز شده بود جواب دهانم

 .ماند

دیخط، مردد پرس یآن سو کارن : 

_ بود؟ یک یشد ؼزل؟ صدا یچ ! 

زده  خیاز کنار گوشم سر خورد و کنار تن  ل،یبه همراه موبا دستم

 .ام افتاد

و به پشت  دمیپا چرخ یتاده بود، بر پاشنه که به شماره اف ینفس با

شدم رهیسر خ . 



بود... خود او او !  

بود و  ستادهیممابل من ا نجایبر سرم خورد، او ا یمثل پتک متیحم

را کامل و روشن،  ریاتفالات اخ یهمه  ،ییحضور خود به تنها نیا

داد یم حیتوض . 

گره کرده بود نهیبر لب داشت و دست بر س یشخندین . 

_ گن سگ هفتا جون داره، تو دست سگ  یؼزل ... م یدون یم

یرو هم از پشت بست ! 

 

فوران کند، خشم  نیاز دل زم کبارهیکه  یمذاب گداخته ا مثل

عمر آبستنش بودم، در جسمم منفجر شد کیکه  یخاموش . 

نثار  یاز دستم افتاد و سمت او هجوم بردم تا مشت یو گوش ؾیک

روحش بکنم یصورت ب . 

_ شرؾ؟ یکثافت ب یکرد کاریبچه م رو چ  

که بر لب داشت،  یسرد شخندیرا در هوا گرفت و با همان ن مشتم

 :ابرو باال انداخت

_ به  یفکر هی دیگم با یم یمحدوده، جد یلیلؽت فحشت خ ی رهیدا

یحالش بکن . 

 



فشرد، من را به عمب هول  یانگشتانش م انیهمان دستم که م با

در ممابلش داشتم، باز به  یکه عمر یعنتداد. همان احساس ضعؾ ل

 نیرا تلم نیبه خود خالؾ ا شهیکه هم نیکرد. با ا دایوجودم سلطه پ

دمیترس یاحساس، م یمرد ب نیاز ا شهیکردم اما من  هم یم . 

داد زدم سرش : 

_  ؟یخوا یاز جونم م یچ گهید مونیبه زندگ یعمر گند زد هی

؟یکه تا حاال نکرد یبکن یخوا یم یچه ؼلط گهید  

گرفت یاش هم داشت جانم م یخونسرد نیبود و هم خونسرد . 

که تابان  نیبا وجود ا یاحمك بودم که او را دست کم گرفتم، حت من

 .لبال به من هشدار داده بود

 افته،یاش را  یکردم حاال که به لول خودش عشك زندگ یم فکر

و دست از سر  کند یم یتمرگرد با او زندگ یگوشه م کیرود  یم

دارد یبرم چارهیمن ب . 

 

دیگام به سمتم برداشت و ؼر کی : 

_ به  یو بابام رو انداخت یکه معرکه گرفت یؼلط رو تو کرد

ذارم آب خوش  یبعد از اون ماجرا من م یجونم... والعا فکر کرد

طه؟یکنم سل یولت م یبره؟ فکر کرد نییاز گلوت پا  
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 شیکردم. مرگ پ یپلک بر هم نهادم، داشتم سکته م هیچند ثان یبرا

 یبود که نم ختهیرفت، آنمدر اعصابم به هم ر یچشمانم رژه م

او بدهم لیتوانستم کلمات را در ذهنم جفت و جور کنم و تحو . 

_ رو  مونیخودت زندگ ؟یانتمام چ ؟یریانتمام بگ یخوا ی... میم

همه  یب یلدایور دل اون  نیبش د برو ؟یطلبکارم هست یزد شیآت

 کایبا ن ؟یبخور یچه گ... نجایا یاومد گه،یکن د یزندگ زیچ

؟یداشت کاریچ  

سو کش آمد کیبه  شیاز پ شتریب لبش . 

_ بچمه، دلم براش تنگ شده بود کای... نکاین . 

به دهانش بکوبم که تمام  یخاست چنان مشت محکم یدلم م والعا

خرد شود شیدندان ها . 

_ که  یدل رنیگل بگ یا ؟یاصال تو دل دار شه؟یسرت م یتو دلتنگ

تو باشه ی نهیتو س . 

دییبه هم سا دندان : 

_  ،یزبون وا کرد ،ینبوده بزنه تو دهنت دم در آورد یساله کس هی

جوجه یدور برداشت . 



 اریاخت یام ب دهیهراس یسمتم برداشت، پا دیبه تهد گرید یلدم و

اراده ام لبخند  یحرکت ب نیکرد. هم ینیگام عمب نش کی

بر لب او نشاند یا روزمندانهیپ . 

_ یکه بود یهست یاحمم یاما هنوزم همون موش ترسو . 

 یاو بر جسم و روح من مدت ها م یرا جمع کردم، سلطه  جراتم

بود افتهی انیشد که پا . 

_ ... یکن یفکر م یتو چ ایام  یمن چ ستیچرت نگو دارا، مهم ن

حاال بگو  ن،یآفر یخب رسوند یر برسونآزا ،یکن تیاذ یخواست

 نیتو کوچه هم زنیزنم همه بر یکجاست... بگو وگرنه داد م کاین

 یزنم م یزنگ م سمیبرم، به پل یذره شرؾ نداشته ت رو هم م هی

کنم یم تیگم شکا . 

گره زد نهیرا دوباره بر س شیها دست . 

_ خبر کن، منم  سی... اتفالا خوبه پلکالیبار ،یافت یراه م یدار

سابمم نتونسته مثل  یدست و پا یب یعرضه  یدارم، زن ب تیشکا

... حضانتش رو پس دنشیباشه، دزد گرمیج یمرالب پاره  زادیآدم

رمیگ یم ! 
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 یبر نم کایدست از سر من ن یراحت نیزدم که به ا یحدس م دیبا

خواست آسان پا  یام بزند و نم شهیبه ر شهیدارد. او آمده بود که ت

 .پس بکشد

روحش  یو چشم در چشمان ب ستادمیا نهیخودش دست به س مثل

 .دوختم

" شد اسمش را  یآدم شده بودم؟! البته اگر م نیا زیمن عاشك چه چ

 "!عشك گذاشت

دمیدادم ؼر رونیرا با حرص ب نفسم . 

_  یم یچ کایدر عوض پس دادن ن ؟یخوا یم یخب... چ یلیخ

؟یخوا  

دیتکان داد و خند یسر : 

_  دهیفا یب نمیانگار اون تصادؾ همچ ،یحاال سر عمل اومد نیآفر

خورده یتکون هینبوده، مؽزت  . 

مرد تلؾ کرده  نیا یکه پا یعمر یاز لبل برا شتریلحظه ب هر

خوردم یبودم، افسوس م . 

_ تو  ؾیحرفت رو بزن دارا، تمام روز ولت ندارم که به اراج

 .گوش بدم

کرد یوچن : 



_  کایذارم رنگ ن ینم گهیوگرنه د ،یداشته باش دیبا ،یولت دار

ینیرو بب . 

دمیبه او توپ یو عصب کالفه . 

_ گهیبگو د اریلدر ادا اصول در ن نیا . 

اش را خاراند چانه . 

_  ،یمردیاون تصادؾ م یخواست تو ی... دلم مهیچ یدون یم

کنه یاندازه مردنت خوشحالم نم یچیچون والعا ه . 

اندازه بد شده  نیاو تا ا یزده نگاهش کردم، از چه زمان رتیح

 بود؟

_  ؟یگ یچرت و پرتا رو م نیا یتو چه مرگته دارا؟ والعا دار

 شیعمر زندگ هیکه  یکنه؟ کس یآدم خوشحالت م هیوالعا مردن 

فکر  یشدنته؟ تو با خودت چ مونیپش یبه جا نی! ایرو تباه کرد

! ؟یانتمام چ ؟یر انتمام باششه فک یروت م یاصال چطور ؟یکرد

بهت  دمیکه از دستت کش یزجربا اون همه  یتو والعا انتظار داشت

 یخوا یم یالل بمونم که تو هر ؼلط یخواست یبدم؟ م ریلوح تمد

 نجاستیکه من کردم گرفتن حمم بود... مشکل ا یتنها کار ؟یبکن

یبه نفهم یکه تو خودت رو زد . 

.قیهست : 



شعله  یخود را به خشم یو جا دیاز سرش پر کبارهی یخونسرد

 :ور داد

_ خوام،  یم یچ یمن از زندگ یدیولت نفهم چیکه ه یینفهم تو

که من دوستش داشته باشم، کل عمرت  ینشد یولت اون چیه

زبون در  ی... فمط ولتیبه موش مردگ یخودت رو زده بود

به سهم االرث من یکه گند زد یآورد . 

خواست اشتباهاتش لبول  یدارا نم یولت بود، دهیفا یبحث ب نیا

 جادیا یتفاوت چیکردند، ه یلشکر آدم هم به تالش م کیکند، اگر 

شد، او فمط خودش را لبول داشت و بس ینم . 

 

_ . لرار میمورد ندار نیدر ا یبحث ،یخب، اصال تو خوب یلیخ

میزن یحرؾ م کایدر مورد ن می... دارمیممصر رو معلوم کن ستین . 

تکان داد یو سر دیرا به داخل دهان کش شیها لب : 

_ یایهمراه من ب دیبا شینیبب یخوا ی... خب اگه مکایآره... ن . 

که چند لدم باالتر پارک شده بود، اشاره زد نشیبه ماش و . 

بر لبم نشست زیتند و ت یپوزخند اریاخت یب . 

_  نیاون ماش یتو نمیش یبا تو م امیم یوالعا؟! نه والعا فکر کرد

؟یکوفت  



باال داد ابرو . 

_ ینیرو بب کایبذارم ن گهیکنم. مطمئنم... وگرنه عمرا د یفکر نم . 

آدم،  نیگذرد اما من به ا یچه م ضشینبود در آن مؽز مر معلوم

سر سوزن هم اعتماد نداشتم کی یاندازه  . 

_  یخدا م کا،ین شیپ یکه اومدم، از کجا معلوم من رو ببر رمیگ

جرز  یمن تو رو نشناسم به درد ال ،یدیبرام کش یدونه چه نمشه ا

خورم یم وارید . 

باال انداخت شانه . 

_ یرو برگردون کایخواد ن یخودته،انگار دلت نم لیم . 

دانستم رفتن با دارا  یکرده بود، م ریسخت گ یدوراه کیدر  ذهنم

دل نگران دخترکم  تینها یب ییحمالت محض است اما از سو

کرده بودم ریبازگرداندنش د یحاال هم برا نیبودم، هم . 

_ حرؾ بزنم، بهش زنگ بزن کایبا ن دیاول با ! 

دارد  دیرس ینگاهم کرد. به نظر م رهیدر سکوت، خ هیثان چند

 رونیب بیرا از ج لشیکند. بعد موبا یم نیجوانب را سبک و سنگ

گرفت و منتظر ماند یشماره ا د،یکش . 

_ لدایالو  ... 



بار بود که دخترکم را از  نیدوم نیزد، ا رونیاز حدله ب چشمانم

 یتنها م میچشم و رو یب یکرد و با دختر عمو یمن دور م

شکم دارا را داشتم دنیدر لیگذاشت. آن لحظه از شدت خشم پتانس . 

او  یمکالمه  یلفل بر هم به ادامه  یمشت گره کرده و دندان ها با

دادم لدا،گوشیبا  . 

_ کایرو بده دست ن یگوش . 

در پاسخ به  یو بعد کالفه و عصب ستادیدر سکوت ا هیثان چند

توانستم بشنوم، گفت یکه من نم لدای یحرؾ ها : 

_ زنه، بگو مادرش پشت خطه یحرؾ نم یچ یعنی ! 

دیبه او توپ یبلندتر یبعد با صدا و : 

_ خواد باهاش حرؾ بزنه... بجنب یآره ؼزل! بگو ؼزل م . 

من گرفت یه سورا ب یبعد، گوش هیباز سکوت کرد و چند ثان و . 

_ حرؾ بزن ر،یبگ ایب . 

و گوش فشردم دمیرا از دستش لاپ لیموبا : 

_ ... دختر گلم؟کاین  

خط به روحم چنگ  یناالن و ؼصه دارش از آن سو یصدا

 .انداخت



_ ؟ییمامان کجا  

 نیو ا مردمیمسدود شد. من م ،ینینفسم با بؽض سخت و سنگ راه

دمیشن یجگرگوشه تم نم یحجم ؼم را در صدا . 

_ دنبالت... حالت خوبه؟ امیلربونت برم، االن م  

کنان گفت نیف نیف : 

_ ... یخوا یمن رو نم گهید یبابا اومد در مدرسه گفت تو رفت

گفت مامان... نه؟ یراست نم ! 
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شد کیبه مؽزم شل یریرفت، حرفش مثل ت میاز دست و پا حس . 

دمیزور دهان باز کردم و نال به : 

_  یم وونهیدارم د یتو نبود شبیراست نگفته... من از د ینه مامان

امیبرمت... به خدا االن م یم امیاالن م نیشم دخترم... هم . 

که با تشر  دیخط به گوشم رس یآن سو لدای یخش برداشته  یصدا

گفت کایبه ن : 

_ ... بده من اون تلفن روگهیبسه د ! 

گفت یکه داشت م اکیحرؾ ن و : 



"_ نجایمامان ا ..." 

کاره ماند و تماس لطع شد مهین . 

چند بار دخترکم را صدا زدم و بعد تازه مؽزم باور کرد  یناباور با

شنود بوق اشؽال و سپس سکوت محض است یکه آن چه دارد م . 

.قیهست : 

 ریبه للبم سراز میمستم میبودم از گوش ها دهیکه شن یکلمات مذاب

 كیتنم تزر ی شهیشد و خونم را به جوش آورد. خشم به رگ و ر

 .شد

که  ادشیفر انیو در م دمیکوب نیدارا را با تمام لدرتم به زم لیموبا

هجوم بردم،  شی"؛ به سو؟یروان ی کهیزن یکرد کاریگفت"چ یم 

و بلند تر از خودش داد  دمیاش را به چنگ کش دهیاتو کش ی مهی

 :زدم

_ ها؟  ؟یکن یم یمن باز یبا احساسات بچه  یحم کثافت... به چه

 یکار رو نم نیخودش ا یبا بچه  وونمیح ؟یشرؾ دار ؟یتو آدم

 !کنه

دستم را محکم گرفت مچ : 



_ گم دور برت داشته... انگار  ینم یچی! دستت رو بکش، هیهو

کنم که استخوون سالم تو  یکار هیتونم  یرفته اگه اراده کنم م ادتی

نشه دایتنت پ . 

نداشت، فمط  یتیاهم میبرا زیچ چیه گریبودم که د یعصبان آنمدر

نتواند از جا بلند شود گریخواستم بزنمش، آنمدر که د یم .  

 شیآزاد کردم و باز هم به سو شیرا به زور از چنگال ها دستم

خشمم در ذهنم جفت و جور  انیب یبرا یجمله ا چیحمله بردم. ه

 یزدم:"ب یو داد م دمیکش یم ػیهم فمط ج نیهم یشد. برا ینم

 !"شرؾ

انجام  یاز آن که فرصت کم عکس العمل شیعمب هولم داد و پ به

دیبه صورتم کوب یدهم، مشت محکم . 

را تار کرد دمیو د دیاز گونه ام جان گرفت، به چشمانم دو درد . 

گفتم و چند لدم تلو تلو خوران به عمب برداشتم یبلند آخ . 

دور تر  یرا از کن ییآشنا یمردانه  یلحظه، صدا نیهم درست

دیکش ادیکه بر سر دارا فر دمیشن : 

_ ؟یکن یم یچه ؼلط یدار ! 
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او، پوزخند  دنیو با د دیدارا هم مثل من سمت منبع صدا چرخ سر

بر لبش نشست و بلند گفت یظیؼل : 

_ در  لیو سب شیجوجه خروس؟ برو هر ولت ر یگ یم یتو چ

من صدا تو سرت بنداز یبرا ایب یآورد . 

و نگاهش  ستادیدارا ا ی نهیبه س نهیخودش را به ما رساند، س ایآر

دیرا از من، به سمت چشمان دارا کش : 

_ خواهر من بلند شه؟  یشهر هرته که دستت بخواد رو یفکر کرد

ستمیدستت رو نشکنم مرد ن . 

بلند یبا صدا د،یخند دارا . 

_ بگرد... من هر  گهیجا د هی تیمردونگ یزر نزن بچه، برو پ

باد نبره ریبگ یکنم تو شلوارت رو دو دست یدلم بخواد م یکار ! 

برادرم  یبه سر تا پا زیآم ریتحم یباز نگاه شیبا همان ن و

 .انداخت

سمت دارا  یبه هم لفل شده، لدم یگره شد و با دندان ها ایآر مشت

 .برداشت

 نیبرادر کوچکم ا رتیدانستم ؼ یشناختم، م یمرفتار را  نیا

خواهد شد و من  ریتابد و با او درگ یحرؾ ها و رفتار ها را بر نم



 ایاتفاق رخ بدهد، من طالت نداشتم آر نیتوانستم اجازه بدهم ا ینم

خراش کوچک بردارد کی یبه خاطر من حت . 

دمیاو را چنگ زده و کش یرا جلو انداختم و بازو خود . 

_ ... ول کنایآر ! 

که دارا  یدانستم آن مشت محکم یبر صورتم لفل شد، نم چشمانش

انداخته که اشک را  یمن را به چه حال و روز دیبه صورتم کوب

مهمان کرد ایبه چشمان آر . 

_ به سرت آورده! اگه یچ نیبب  ... 

دیوسط حرفش پر دارا : 

 !برو رد کارت بچه، کار من فعال با خواهرت تموم نشده_

که  ینیمرد خشمگ یدارا نشست، نگاهم به چهره  یر شانه ب یدست

بود گره خورد ستادهیپشت سر او ا . 

_ دم یبه من بگو، گوش م ،یخانوم دار نیبا ا یهر کار ! 

گرفت و سر به عمب چرخاند ایچشم از من و آر دارا . 

سر و گردن  کیکه  میما به کارن چشم دوخته بود یهر سه  حاال

د افراشته بودباالتر، ممابل دارا ل . 



دانست  یخشم شعله ور چشمانش، دل من را هم لرزاند، خدا م 

دارد یدارا چه حال  

 

ماندن به کارن، باالخره به  رهیسکوت و خ هیدو ثان یکیبا  دارا

 :حرؾ آمد

_ وسط؟ نیا یا کارهیتو چ  

دیاش ؼر دهییبه هم سا یدندان ها انیاز م کارن : 

_ پس چطوره گورت  ،یکاره ا چیتو ه نهینداره، مهم ا یتیاهم نشیا

نشه داتیطرفا پ نیا گهیو د یرو گم کن . 

دمیکند، نال دایپاسخ گفتن م یبرا یاز آن که دارا مهلت شیپ : 

_ رو برده کای... نششهیپ کاین ! 

مردمک  یا هیثان ینگاهم کرد، برا رهیچشم از او گرفت و خ کارن

انگار آن لحظه تمام حواسش  ه،یاما فمط چند ثان د،یچشمانش لرز

خشم متمرکز بود یرو . 

 

 یدارا دودست ی مهیممدمه  یچشم از من گرفت و ب بالفاصله

راه نفسش را بست بایآن لدر محکم که تمر د،یچسب : 



_ ؟یکجاست؟ بچه رو کجا برد کاین  

اش احساس  یترس را از تمام حرکات عصب یبود، بو دهیترس دارا

دارد یمن لذت یترس او برا دنیدانست که د یکردم خدا م یم . 

 یمچ دست کارن گذاشت و همانطور که تمال م یرا رو دستانش

کردم  یکه لرز نامحسوسش را فمط من درک م ییکرد با صدا

 :گفت

_ که بخوام بهت  یهست یتو کدوم خر که،یرو ول کن مرت مهی

 جواب پس بدم؟

زد یشخندین کارن : 

_ ید یجواب پس م به بعد فمط به من نیاز ا ! 

 یعمر از او م کیکه  ییوجودم را پر کرد، دارا یندیخوشا حس

شده بود که او را بترساند دایپ یحاال کس دم،یترس . 

دارا، سوال کارن را پاسخ دادم یبه جا من . 

_ دختر عموم... االن با اون تماس گرفت تا  لدا،ی شیرو برده پ کاین

حرؾ بزنم کایبا ن . 

کارن، ساکت مانده بود ناگهان از کوره  دنیرس یکه از لحظه  ایآر

 در رفت

 



_ دست اون گرگ  یداد یبرد یطفل معصوم رو برداشت یبچه 

 !خدا نشناس؟

بود کارن را پس زد و با مشت گره شده سمت  یبه هر زحمت دارا

هجوم آورد ایآر : 

_ یحرؾ دهنت رو بفهم پسره   ... 

و دارا انداختم ایآر انیرا م خودم : 

_ خوره ها یبرادر من نم دستت به ! 

دیؼر یپوزخند با : 

_ زنم یخودتم م ؟یبکن یچه ؼلط یخوا یمثال بخوره م ... 

دست کارن بر شانه اش نشست، او را عمب  هیاز ثان یکسر در

خون  یدارا با صورت دمیافتاد، د یاز آن که بفهمم اتفال شیو پ دیکش

شد نیآلود نمش بر زم . 

 

 دمیکش ینیبند آمده بود، ه جانیکه از شدت ه یزده و با نفس رتیح

شدم. او اما هنوز هم به  رهیو به کارن که هنوز مشتش باال بود خ

کرد یکرد که داشت از درد ناله م یدارا نگاه م . 

گوشم آورد  کیبود، آرام سر نزد ستادهیکه با دهان باز کنارم ا ایآر

 :و آرام زمزمه کرد



_ رهکا یرزم دمونیگمونم داماد جد ! 

که  یآن همه حجم استرس انیمتعجب و شوکه شده اش، در م لحن

بر لبم نشاند یتحمل کرده بودم، خنده ا . 

چشم  میکش آمده، چپ چپ نگاهش کردم که برا یهمان لب ها با

 :گرد کرد و گفت

  !واال_

با خنده تکان دادم و دوباره چشم سمت کارن و دارا  یسر

 .چرخاندم
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او  ی نهیس یلفسه  یکنار او به زانو نشست و دستش را رو کارن

دیگذاشت و ؼر : 

_ حرؾ بزنه... مفهومه؟ یطور نیکس حك نداره با ؼزل ا چیه ! 

 نهیس یرا دارد به لفسه  یدانستم دست کارن چه ممدار فشار ینم

که صورت دارا از درد  دمید یکند اما به چشم م یاو وارد م ی

زند یم یجمع شده و به کبود . 

دیپرس یبلند تر یبار با صدا نیا کارن : 



 !مفهومه؟_

 دهیکارن را ند یرو نی. ادیاو لرز یمن هم از خشم مواج صدا تن

توانست ترسناک باشد یبودم، او هم م ! 

تکان  دنیفهم یسرش را تند تند به معنا ده،یو هراس یعصب دارا

 .داد

 لینکرد. موبا شیشار دستش را از تن او برداشت اما رهاف کارن

خوردن کنارش افتاده بود، در دست گرفت، از  نیدارا را هنگام زم

دارا او را هم از جا بلند کرد ی مهیجا برخاست و با گرفتن  . 

کرد خود را عمب بکشد یسع دارا : 

_ گهیولم کن د ! 

کج شد یشخندیکارن به ن لب . 

_ ؟یدارم، ولت کنم کجا بر با تو کار یهنوز کل ! 

ادامه داد ایرو به آر و : 

_ بخواد  دی... شامیکرد دایرو پ کایو بگو ن ریلطفا با پدرت تماس بگ

هماهنگ کنه سیبا پل ! 

زد و مشتالانه سر به اطاعت تکان داد یخنده ا ایآر . 

دیکارن رو به من چرخ نگاه : 



_ شتیپ ارمیو سالم م حیرو صح کایبرو خونه ؼزل، ن . 

که در چشمان کارن  ینانیخواست همراهشان بروم، اما اطم یم دلم

داند  یدانستم که م یکرده بود، م تیوجود داشت به من هم سرا

 یخوب لیداد من نباشم حتما دل یم حیکند و اگر ترج یدارد چکار م

آن داشت یبرا . 

 یبه شانه  یبرداشتم، دست نیرا از زم فمیبر هم گذاشتم، ک پلک

زد میگرفتم که دارا صدا شیراه برگشت به خانه را م زدم و ایآر : 

 ...ؼزل_

از آن که فرصت کند جمله اش را ادامه بدهد کارن به او  شیپ

دیتوپ : 

_ ... حواست به خودت و دهنت باشهیبهتره چرت و پرت نگ ! 

دوخت نیدهان بست و نگاه از من گرفت و به زم دارا  

 یدارا نم گریکرده بود، حاال د رییمن تؽ یدر زندگ زیچ همه

دهان باز کند و من را بترساند، حاال نوبت او بود  هودهیتوانست ب

 .که بترسد
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*** 



. هنوز دمیکه تازه به خواب رفته بود کش کاین یرا آرام رو لحاؾ

که همراه  شیدست من را رها نکرده بود. از همان چند ساعت پ

به خانه برگشت و با چشم اشک بار در آؼوش من فرو  ایپدرم و آر

نکرد میکه خوابش برد رها یرفت، تا زمان . 

خبر و دارا چه به دخترکم گفته اند و  یاز خدا ب یلدایدانستم  ینم

بود،  ختهیاندازه به هم ر نیاش تا ا هیبا او چکار کرده اند که روح

است تاوان پس بدهند دانستم لرار یاما حدالل م . 

 ازیتا پ ریفرصت نشد س کایبه حال ن یدگیبه خاطر رس گرچه

 لدایگفت از دارا و  ایکه آر نیماجرا را از پدرم بپرسم اما هم

 یبشوم، برا تمیشکا ریگیپ دیکردند و فردا صبح هم من با تیشکا

بود یکاف المیآرامش خ . 

را با پشت  دیچک یچشمم م یکه داشت از گوشه  یاشک لطره

دمیرا بوس کاین یشانیدست پاک کردم و پ . 

داد،  هیکمرنگ به چهارچوب در تک یبابا که آمد و با لبخند دنید با

او  یتخت دخترکم برخاستم و به سو یسر و صدا از گوشه  یب

 .رفتم

دیپچ کنان پرس پچ : 

_ د؟یخواب  



داوم شدن م نییباال و پا دم،یخود جمع شدم و دستانم را به هم مال در

 خیو چهار ساعت گذشته باعث شده بود تنم  ستیفشار خونم در ب

 .بزند

 .آره باالخره_

دیکش یمیعم نفس : 

_ داشته یخدا رو شکر... طفل معصومم روز سخت . 

تا او را در  دیدو کایبار سمت ن نیهزارم یچشمم برا دم،یکش یآه

بود، تماشا کنم دهیکه راحت خواب یحال . 

دست بر سانه ام گذاشت بابا : 

_ دو روزه جون  یکن یضعؾ م ،یبخور یزیچ هی میدخترم، بر ایب

 .به تنت نمونده

تکان دادم و همراه او به راه افتادم دییسر به تا یلبخند با . 

کرد که  دیمبل نشاند و خودش به آشپزخانه رفت و تاک یرا رو من

رمیاستراحت کنم و آرام بگ . 

 ینگاهم م رهیا در شکم جمع کرده بود، خمبل ممابلم پ یرو ایآر

دیجو یناخنش را م یکرد و گوشه  .  

 یلحظه من هم در سکوت به او زل زدم، از چهره اش نم چند

کند یفکر م زیتوانستم حدس بزنم که به چه چ . 



_ ؟یکن یفکر م یدار یبه چ ؟یداداش هیچ  

خودش آمد به : 

_ ؟یچ  

که نگاهش به من بود اما تا آن لحظه اصال من  نیبا ا دنیفهم تازه

دید یرا نم . 

_ کرده؟ ریفکرت رو درگ یچ ؟ییکجا  

آورد و صاؾ نشست نییمبل پا یرا از رو شیپاها . 

_ کارن با تلفن خونه تماس  یکه تو رفت نیکم بعد از ا هیصبح 

گفت رفته مؽازه  ،یدردسر افتاد یکنه تو تو یگرفت و گفت فکر م

کردم  یبه خونه زنگ زده... داشتم فکر ن نیهم یراب یستین دهید

 یاومد، چ یخودش نم ایذاشت  ینم انیاگه کارن من رو در جر

ادیب توممکن بود سر  ییشد... چه بال یم . 

 

رفتم و  شیزدم، برخاستم، به سو شانشیپر یبه چهره  یلبخند

 .کنارش نشستم

ختمیبه هم ر شتریشلخته اش را ب یموها . 

_ ؟یخور یرو م افتادهیکه ن یاتفال یلربونت برم من، چرا ؼصه   



انداخت نییپا سر . 

_ دارم من؟ یمگه چندتا آبج  

خنده دست دور شانه اش انداختم با . 

_ تو آخه؟ یبزرگ شد نمدریا یک  

آمدند رونیبشماب ؼذا، به همراه مامان از آشپزخانه ب کیبا  بابا . 

خوب دست پخت مامان  یم، بوکوتاه ؼذا را از بابا گرفت یتشکر با

از ؼذا خوردن با  شیآورد که چمدر گرسنه هستم. اما پ ادمیبه 

 دیدادند که با یدر ذهنم جوالن م یادیز یراحت، سوال ها الیخ

دمیپرس یم . 

_ ن؟یرو ازش پس گرفت کاین یشد؟ چطور یبابا دارا چ  

و پاسخ داد دیکش كیعم یدلگرم کننده، نفس یلبخند با : 

_ فمط بلده سر و صدا راه بندازه و هارت و  ه،یدارا طبل تو خال

 ادی ننیبیتر از خودشون م ؾیضع یجور آدما ولت نیپورت کنه... ا

شن یتر موش م یلو یآدما یافتن، اما جلو یم ییخودنما . 

دانستم منظور بابا از آن آدم  یجواب سوالم نبود اما خوب م نیا

 گریکه از صبح د ین"! کارناست؛ "کار یچه کس مایتر دل یلو

بودمش دهیند . 

ادامه داد بابا : 



_ رو  نیؼزل، فمط هم یکن اتیجزئ ریخوام خودت رو درگ ینم

جرات  گهیبه هر حال دارا د میکرد یهم نم تیبدون که اگه شکا

تو رد بشه یلومتریکرد از صد ک ینم . 

من چرخاند یبه مامان انداخت و بعد دوباره چشم سو ینگاه :  

_ والعا  یکه انتخاب کرد یخودش رو ثابت کرد ؼزل، مرد کارن

خاتون بابا یبار درست انتخاب کرد نی. اهیمرد زندگ . 
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دانستم، کارن  یولت بود که م یلیرا خ نیانداختم. ا نییپا سر

انتخاب ممکن نیمن بود! درست تر موسیآن ! 

داشت گفت یمبل برم یمن را از رو یکه گوش یدر حال ایآر : 

 !حالل زادست_

را سمت من چرخاند، نام کارن را از پس روشن و  لیموبا و

را  کایخولستم ن یم ی. ولتدمید شگریخاموش شدن صحفه نما

حالت سکوت گذاشته بودم یرا رو لمیبخوابانم موبا . 

م، به بابا و مامان گفتم، برخاست یتشکر کردم، با اجازه ا ایآر از

 .سمت آشپزخانه رفتم و تماس را پاسخ دادم

 .سالم کارن_



خسته بود شیصدا . 

_ چطوره؟ کاین ؟یسالم... خوب  

مثبت  یاما به من انرژ ،یاز خستگ زیهرچند لبر شیصدا دنیشن

داد یم . 

_ ... همش به خاطر لطؾ تو، دهیهم خوبه، خواب کایمن خوبم، ن

 .فرصت نشد امروز ازت تشکر کنم

گفت آرام : 

_ به تشکر  یاجیم رو انجام دادم، اصال احت فهیمن لطؾ نکردم، وظ

ستین . 

دادم هیتک خچالیکنار  واریو به د دمیگز لب . 

_ که امروز با دارا افتاد... من ییکارن... بابت اتفالا ... 

و  دنیدانستم او با د یاصال نم م؟یخواهم بگو یدانستم چه م ینم

کند یم دایپ یرو به رو شدن با همسر سابك من، چه احساس . 

کالم  یرشته  ینداد جمله ام را کامل کنم، با لحن سرما زده ا اجازه

 .را از دستم گرفت

_  یفردا بعد از انجام کارها یتون یم م،یبا هم صحبت کن دیبا

فروشگاه؟ یایب تت،یشکا ! 



دانم  ینم دم،یکالمش، به جانم چنگ انداخت، ترس یزده  خی موج

 یمن ترسناک به نظر م یطرز صحبت او برا نیاز چه اما ا

 نیدلنش یخاطر که او را با گرما نیبه ا دیدانم شا ینم د،یرس

شناختم یکلماتش م . 

دمیپرس نردد : 

_ شده؟ یزیچ  

همان لحن پاسخ داد با : 

_ مینه، فمط الزمه که حرؾ بزن . 

گفتم دهیراساما ه آرام . 

_ فروشگاه امیباشه، فردا م . 

 دیبه تماس خاتمه داد و من را گنگ و در ترد یکوتاه یخداحافظ با

گذاشت یبال . 
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دیطول کش یلیمربوط به آن خ یو کار ها لدایاز دارا و  تیشکا . 



 یتم، ساعتانداخ یباالخره خسته و کالفه خودم را داخل تاکس یولت

 .از ظهر گذشته بود

و دلشوره ام  یخواست اما کنجکاو یم یاستراحت حساب کی دلم

خواست درباره اش صحبت کند، اجازه  یدر مورد آنچه کارن م

داد به خانه برگردم ینم . 

ساعت ظهر را در فروشگاه باشد، هر  نیمطمئن نبودم که او ا یحت

و  رمینشد که تماس بگ یچمدر هم با خود کلنجار رفتم دلم راض

 یسرما گرید کباریتوانستم  یحضورش بشوم، چون نم یایجو

 یو م ستادمیا یم شیرفتم رو در رو یم دیکالمش را تحمل کنم، با

افتاده است یچه اتفال دمیپرس ! 

مانده باشد،  یکه او هم منتظر من در فروشگاه بال دیام نیبا ا پس

شود یط ریر ماندم تا مسدادم و منتظ یآدرس را به راننده تاکس . 

 شیبودم، دلشوره داشتم اما نه مثل ؼزل هجده ساله که دارا نگران

زد، فشارم  یناگهان رنگ عوض کرده بود، للبم در دهانم نم

لانع کننده بشنوم،  حیتوض کیخواست  یبود. فمط دلم م افتادهین

نیهم ! 

 

توانم بدون ولفه به جواب  یکه م نیاز ا یباز بود، راض فروشگاه

 .برسم از راننده خواستم تولؾ کند



به شانه انداختم و سمت فروشگاه به  ؾیرا حساب کردم، ک هیکرا

 .راه افتادم

 زیم یکارش نشسته و سر بر دستانش رو زیپشت م دمید رونیب از

گذاشته است. در را که باز کردم نگاه باال آورد و چشم به من 

 .دوخت

زد و  یشد و بعد لبخند کمرنگ رهیبه صورتم خ هینچند ثا یبرا

 .برخاست

 ...سالم_

به داخل گذاشتم و سالم کم جانش را پاسخ گفتم لدم . 

رفت  یم یرا دور زد و همانطور که سمت در ورود زشیم

دیپرس : 

_ رفت؟ شیخوب پ تیکار شکا  

در فروشگاه را بست د،یپرس یرا م نیکه ا همانطور . 

جواب دادم جیمورد شد، گ یدر بستن ب نیپرت ا حواسم : 

_ کم طول هیآره  ... 

 الیخ یکند، پاسخ به سوالش را ب یشدم دارد در را لفل م متوجه

دمیشدم و مردد پرس : 



_ کارن؟ یکن یم کاریچ یدار ! 

که  دهیچیبه هم پ ی. نگاهش آشوب بود، حس و حالدیمن چرخ سمت

کردم یدرکش نم . 

همان لدم را عمب رفتم، باز  اریاخت یلدم جلو آمد و من ب کی

 ...تکرار کرد و باز عکس العمل من همان شد و باز و باز

آمد حاال  یپر از مهر و محبت به نظر م شهیکه هم یصورت

ترساند یکشنده اش داشت من را م یسرما . 

_ شده کارن؟ ی... چیچ  

 یرو یسکندر کیکه به عمب برداشتم با  یگریهمزمان با لدم د و

فروشگاه افتادم یانتها یچوب یصندل . 

دیو با اخم در هم رفته پرس ستادیا ممابلم : 

_ ؟یترس یازم م  

 نیلحن نه با ا نیبود، اما نه با ا دهیسوال را لبال هم از من پرس نیا

است دهیاندازه چرخ نیچه شده که رفتار او تا ا دمیفهم یرفتار! نم . 

_ شده؟ یترسم، چ یرفتارت م نیترسم از ا یازت نم  

دیخند یم شیکش آمد، نه به لبخند، داشت به ن لبش . 



_ طرؾ  كیتشو یعنی نی... ایکن یم ینیعمب نش یترس یم یولت

 !ممابل به حمله

زند یحرؾ ها را م نیچرا دارد ا دمیفهم ینم . 

_ کارن؟ مگه مسابمه س؟ یگ یم یچ  

گفت رد،یآن که سوال من را در نظر بگ یتکان داد و ب یسر : 

_ تونه کتکت  یراه برسه و تو رو بترسونه م از یهرکس یعنی نیا

 !بزنه

 

زمیستون کردم که برخ یبر صندل دست : 

_ یکارن والعا نم  ... 

صورتم  یمتر یتا چند سانت یگره کرد و با شتاب ترسناک مشت

آورد شیپ . 

دیکش داد : 

_ کمکت کنه نجایا تونهینم چکسمیتونم بزنمت، نه؟ ه یمنم م ! 

دلم را لرزاند و هرچه بعد از آن انجام دادم به  شیصدا حجم

بود؛ چشمانم به اشک نشست و  یزیو ؼر اریاخت یصورت ب

محافظت از صورتم باال آمد یدستانم برا . 



نبود که اشکم را در  یزیچ نیا دم،یترس یاز کتک خوردن نم من

و مهربان کارن در  نیدلنش ریتصو ختنیآورد، ترس من فرور

موسمیآن سیتند ختنیخاطرم بود، فرور ! 

 

* 

 

 :کارن

 

ترساندم یکردم، م یرا که هر نفسش را سجده م یزن دیبا . 

دیایتا به خودش ب دیترس یم دیبا او . 

 یمهمان مشت ناجوانمردانه  نشیروز گذشته که صورت نازن از

کردم یمسئله فکر م نیشرافت شد، داشتم به ا یآن مردک ب . 

دانست  یبود اما نه در دفاع از خود! او نم یزن لدرتمند ؼزل

از خودش محافظت کند دیچطور با . 

دوباره  دم،یکوب نیممابل جسم در خود مچاله شده اش پا به زم 

زدم ادیمشت گره کردم و سرش فر . 

_ سایپاهات وا ی... پاشو رویؼزل! پاشو لعنت سایپاشو وا . 



ال آورد و و ملتمسش جانم را تا مرز دندان ها با سیخ نگاه

نفسم را گرفت ش،یصدا . 

 !نـ... نزن ... تو رو خدا نزن_

رفت، اما حاال ولِت کم  میو حس از دست و پا دیام لرز وانهید دلِ 

 .آوردن نبود
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زدم ادیرحمانه فر یدر سر انداختم و ب صدا . 

 !پاشو الکردار ... پاشو و تو من رو بزن_

دیزده پرس رتیگاهش رنگ باخت، متعحب و حاز ن ترس : 

_ ؟یچ ! 

به لحنم دادم یشتریب نرمش : 

_ یو کتک نخور یکن من رو بزن یپاشو سع . 

لدم به عمب برداشتم، او مردد برخاست کی . 

_ یخوا یکارن... م ... 

کالمش را لطع کردم ،یمینفس عم با : 



_ ! اما ؟یفهم یتو بلند کنه، م یکس حك نداره دست رو چیؼزل ه

که  یکس نیاول م،یکن ینم نییتع گرانید ایپدرت  ایحك رو من  نیا

خودم هوات  شهیتونم بگم هم ی! من نمیمرالب تو باشه، خودت دیبا

 شیتو مشکل پ یبرا یحرؾ دروؼه ممکنه ولت نیرو دارم چون ا

بدم  ادتیتونم  یاما م روز،ید نیکه من اونجا نباشم، مثل هم ادیب

یخودت رو داشته باش یخودت هوا یچطور . 

در  دیو ترد یشانیاز پر یخبر گریبر لبش نشست، د یلبخند

 .صورتش نبود

_ ؟یباش میمرب یخوا یم  

دمیو خند دمیبه گردنم کش یدست : 

_ خوام شوهرت باشم" کم  یکه " م هیاز اون لض یزیچ نیاما ا

کنه ها ینم ! 

برد دنشیو دل من را همراه خند دیهم خند او . 

_ سفارش  گهید یکی دیبا ایسالمه  یدیکه خر یهنوز اون دسته گل

؟یبد  

باال دادم ابرو : 



_ دوباره  دیبا ستن،یمن و تو جون سخت ن یگل ها به اندازه 

خوام دور دست  ینم گهید ام،یامروز عصر م نیسفارش بدم اما هم

میکن ینوبت ماست که زندگ افته،یروزگار ب . 

کبود و صورت ملتهبش اشاره زد یگونه  به . 

_ صورت عروس خانوم درست شه  یصبر کن یخوا ینم ؟یمطمئن

 بعد؟

نشیضعؾ رفت از لحن شوخ و دلنش دلم . 

_ چشماش  یاگه پا یمن دربست نوکر عروس خانومم هستم ، حت

 !بادمجون سبز شده باشه
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برق گرفتم، سرم را سمت ؼزل پر زرق و  نیتریاز و نگاه

در حال انتخاب رنگ  ؛یو مان کایچرخاندم که همراه برادرش، ن

و ؼر زدن سر فروشنده بودند یمختلؾ بستن یها . 

بر لبم نشاند یکه صورتش را پر کرده بود، لبخند ینیدلنش نشاط . 



زدم شیصدا : 

 !ؼزل_

که مهمان لبانش بود، نگاهم کرد یبزرگ یهمان خنده  با . 

_ ن؟جا  

اشاره زدم نیتریو با . 

_ خوبه؟ نیا نیبب ایب  

داد و همانطور که دستانش  یرا به دست مان یا وهیبزگ م یبستن

سمت من آمد دیمال یرا به هم م . 

 کدوم؟_

بود اشاره  بایکه به نظرم ز یبه سمت ست حلمه ا شهیش یرو از

 :زدم

 !اون_

دلت نگاهش کرد و چانه اش را خاراند با . 

_ ساده  زیچ هیدونم چرا  یبهتره، نم میدیکه د ییحلمه ها ی هیاز بم

نایا نیشه ب ینم دایپ . 

ساده را  یحلمه  کیگفت، من هم  یتکان دادم، راست م یسر

دادم یم حیترج . 



حلمه ها چشم چرخاند و نگاهش  یرو یشتریسکوت با دلت ب در

ثابت ماند نیتریسمت چپ و یدر انتها ییجا . 

 !اونم خوبه_

لبال از نگاهم پنهان  یکیشدم، آن  رهیکه اشاره کرده بود خ ییجا به

بود که من انتخاب کردم یمانده بود. لشنگ تر از حلمه ا . 

کردم دییزده تا ذوق : 

 !خوبه... خودشه_

دینگاهم کرد و خند برگشت . 

چشم درشت کردم و گفتم شیبرا : 

_ حلمه ذوق کنن؟ دیخر یبرا دیخب؟ مگه فمط خانوما با هیچ  

تر شد كیاش عم خنده : 

_ میامتحانش کن میذوق زده، بر یخب آلا . 

.قیهست : 

باز کردم و منتظر ماندم او اول وارد مؽازه شود شیرا برا در . 

 یرمردیاز من گذشت و به مؽازه دار که پ زیتشکر آم ینگاه با

بود، سالم کرد ؾینح . 



ما  یتا آن را برا میو منتظر ماند مینشان داد رمردیرا به پ حلمه

اوردیب . 

چشم  مرخیبه ن رهیمن خ رمرد،یدور کند پ یطول حرکات رو در

شد بعد از آن همه اتفالات به هم  ینواز ؼزل مانده بودم، باورم نم

مراسم عمد  یکه برا میما باش نیو درشت، ا زیو مشکالت ر دهیچیم

میشو یآخر هفته، آماده م . 

 کیخواستم  یمن نبود، آن چه من م یاصل یبه ؼزل آرزو دنیرس

خواست هر روز با  یدر کنار او بود. دلم م یزندگ یعمر طوالن

نفس بکشم و  مانیشوم، کنار او و بچه ها داریاو از خواب ب یصدا

 .روزم را به شب برسانم

آمد یکش م نیفکرش هم لبم با طرف از .  

توانستم تمام روز را به انتظار  یسرخوشانه و پر از لذت م من

شوم و هر لحظه  رهیبه او خ ستم،یکنار ؼزل باحاضر شدن حلمه، 

احساس زنده بودن بکنم شتریب . 

_ د؟یخر یآلا، شما طال م دیببخش  

آمد، سر  یکه در کنج ذهنم آشنا به نظر م یزن یصدا دنیشن با

مؽازه چرخاندم یسمت در ورود . 

 



صحبت با مرد  یادامه  یچرخاندن من، دهان او را که برا سر

گذاشت یطال فروش باز شده بود، لفل کرد و همان طور باز بال . 

سال  نیزن، مؽزم را به چند ی ختهیو به هم ر شانیپر ی چهره

پرتاب کرد شیپ .  

 یبه دختر شاداب یصورت خسته و شکسته چندان شباهت نیا گرچه

شناختم نداشت، اما خودش بود، خود خودش! روشنک یکه من م ! 

شد حدس زد  یم یزد به راحت یکه در چشمانش موج م یتریح از

 .کهاو هم من را شناخته است

فرو برده بود پاسخ  نیتریطال فروش همانطور که سر در و مرد

 .داد

_ خرم یآره م ،یاگه فاکتور دار . 

توجه به او، نگاهش را سمت ؼزل چرخاند. در  یب روشنک

ردن به آن نگاه ک یدردناک که حت یبود، حس ینگاهش حس گنگ

 .هم آزار دهنده بود

مورد نظر ما را از  یمرد که باالخره موفك شده بود  حلمه  ریپ

دست ؼزل گذاشت یبکشد، آن را جلو رونیب نیتریو . 

_ پسند نشد چند مدل  ن؟یپسند یخودت و آلات م نیبفرما خانوم، بب

ینیبب ارمینذاشتم، م نیتریو یهم دارم هنوز تو گهید دیجد . 



تشکر ؼزل، رو به روشنک کرد انیم و : 

_ ؟یشد مونیپش ای یبفروش یخوا یشد خواهرم؟ م یچ  

و  دیبه مرد طالفروش بدهد، پا پس کش یآن که جواب یب روشنک

رفت و از مؽازه گذشت رونیبه من، از در ب رهیهمانطور خ . 

را خوب بلد  ینیتلخ بر لبم نشست، او عمب نش یخنده ا اریاخت یب

ت چطور فرار کند و بروددانس یبود، خوب م . 

دیدستم نشست، سرم مشتالانه سمت او چرخ یؼزل آرام رو دست . 

زمزمه کرد آهسته : 

 کارن؟_

به نگاهش زدم یلبخند : 

 جان کارن؟_

تر آورد و پچ پچ کرد کینزد سر : 

_ بود؟ یک  

زن  ش،یها یباال رفته نگاهش کردم، ؼزل با تمام سادگ یابرو با

اندازه دوستش  نیشد تا ا یهم باعث م نیبود. هم یرکیباهوش و ز

 .داشته باشم



 یزیآن چ نی"! اما اچکسی:" همیکه بگو دیبه ذهنم رس یا لحظه

 یبرا یتوانست شروع جالب یخواست، دروغ نم ینبود که دلم م

من و ؼزل باشد یزندگ . 

دادم و پاسخ گفتم رونیبه آه ب ینفس : 

 !روشنک_

داده بودم،  حیاو توض یاروشنک، لبال به طور کامل بر ی درباره

روشنک  یکه به او اظهار عالله کردم درباره  یبار نیهمان اول

را گفتم زیهمه چ . 

حافظه اش  یکرد، احتماال در ال به ال یلحظه در سکوت فکر چند

که  یهم داشت عکس العمل دیشا ایگشت،  یاسم روشنک م یدر پ

کرد یم لیو تحل هیخواهد انجام دهد را تجز یم . 

 نیتر یمنطم شهیدانستم او هم ینداشتم، م یواکنشش هراس از

دهد یرفتار ممکن را نشان م . 
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دیبعد از سکوت متفکرانه اش، ابرو باال داد و پرس هیثان چند : 

 !همون نامزد سابمت؟_

تکان دادم و گفتم دییبه نشان تا یسر : 



_  نجایهمه سال، ا نینداشتم بعد اآره... ببخش ؼزل اصال انتظار 

نمشیبب . 

دیرا در دست فشرد و با لبخند پرس دستم : 

_ ؟یاالن روبه راه  

 بندشیجان، پا یاش من را تا پا یمهربان نینگران حالم بود، هم او

کرد یم . 

دمیجوابش خند در . 

_ حلمه میدار یجا، کنار تو، اونم ولت نیشه ا یمگه م ... 

 لیحرفم را تکم یافتاد و با خوشحال زیم یرو یبه حلمه  چشمم

 .کردم

_ رو به راه نباشم؟ م،یخر یم یلشنگ نیبه ا یحلمه ا  

من را خواند یچشمانم چشم دوخت و انگار از نگاهم عمك شاد به . 

_ ش؟یدیپس تو هم پسند  

حك به جانب گفتم یا افهیباال انداختم و با ل ابرو : 

 !من که از اول گفتم خودشه_

رو به مؽازه دار گفت یبعد از امتحان حلمه با خوشحال ؼزل : 

_ میدار یرو برم نیپس هم . 



تکان داد یسر رمردیپ . 

_ دیمبارک باشه، با دل خوش دستتون کن . 

پر  یجعبه  ایاز ؼزل که آ گرید یسوال ها دنیشروع کرد پرس و

که حلمه کامال اندازه  نیا ای؟ و  میدار احیاحت یزرق و برق تر

ه؟ن ایاست   

و از آنجا به  دیچرخ نیتریبا آن ها بود اما سرم سمت و گوشم

شدم رهیخ دیمرکز خر رونیب طیمح . 

داسته  دید یممکن که به طالفروش ینمطه  نیدر دورتر روشنک

حال و هاج و واج شانیبود. پر ستادهیباشد ا . 

 یماللات ناگهان نیآمد بخواهد ا یدر هم فرو رفت، به نظر نم اخمم

انداخت یبه جانم م یمسئله حس بد نیرا فراموش کند، ا . 
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*** 

 

پا انداخته بود  یلم داده، پا رو زیمن، مشت م یصندل یرو اریسام

زد یخورد ؼر م یرا م سکوئتشیو ب یچا یو همانطور که دو لپ . 



_  م،یزن یم سك یساله طالل نجایلبول ندارم آلا،ما ا ینجوریمن ا

من و تو بخندن،... اصال ما به  شیخانوما برن رستوران به ر

رو چرا نبردن؟ یرعلیو ام یکنار، مان ! 

برداشت و  خیتار یکتاب ها یلفسه  دنیدست از دستمال کش یمان

 :پاسخ داد

_ کار؟یجمع زنونه ست عمو، من برم چ  

دهان جمع کرد و با خنده گفت اریسام : 

_ ؟یجوجه فکل یمرد شد یتو ک  

و  دمیام را به هم کوب یخاک یدست ها دم،یپر نیپار هیچهارپا از

 :گفتم

_ دستت به پونه و ؼزل  ؟یشه رستوران نرفت یم تیحاال تو حسود

؟یمن رو گرفت یبچه  ی مهیرسه  ینم  

داد شیبه ابرو یو تاب چیپ اریسام : 

_  یشدم لب به ؼذا نم ینم ریعادتا نداشت، تا من س نیزن من از ا

 ریگفت آلامون س یزد به ؼذا خوردن من م ینشست زل م یزد، م

مختلؾ هم بهتره، اما  یمن از خوردن هفتاد جور ؼذا یشه برا

اومد وسط، ول کرد رفت  دهیؼزل ورپر نیا یکه پا نیهمچ

عمد  ن،یعمد نکرد وز! حاال خوبه هنیمجرد ؟یرستوران، اونم چ



 یکنه. ا یمن رو از راه به در م یکال زن زبون بسته  گهید نیکن

آخر عالبتت نیتؾ به ا یا ،یخاک به سرت سام ! 

دمیاش خند افهیلحن و ل به . 

پاشو جمع کن خودت رو مرد گنده، حاال خوبه خود پونه ؼزل رو _

 یطفلک فکر م یرعلیحاال ام یوا رفت یجور هیدعوت کرده ها، 

شه بچه یناراحت م ،یگ یم یدار یکنه جد . 

بود  یباز نیمشؽول ماش الیخ یبه پسرش که ب ینگاه اریسام

در هوا تکان داد یانداخت و دست : 

_ رهیگ یم دهیکال من رو ناد نیا ! 

باز شدن در، حرفم  ی: " حك دارد"! که صدا میباز کردم بگو دهان

 .را شروع نشده خاتمه داد

زده ام بر  رتیو نگاه ح دمیپا سمت در چرخ یپاشنه  یرو

 .صورت پر از استرس روشنک، لفل شد

.قیهست : 

به  رهیکه حالت متعجب من، کنجکاوش کرده بود خ اریسام

 نیکه ا اوردیکرد به خاطر ب یم یروشنک ماند، احتماال داشت سع

است؟ دهیزن آشفته را لبال کجا د  



از جانب روشنک ماندم، انگار  یسکوت، منتظر عکسالعمل در

و بچه ها، مردد  اریسام دنیتنها باشم و حاال باد انتظار داشت من

 .شده بود

" اوه"  کیو مات ماندن باالخره با  رهیخ هیبعد از چند ثان اریسام

 .بلند، روشنک را به خاطر آورد

صوت تعجبش آنمدر بلند بود که توجه بچه ها را هم به هم  یصدا

 .خود جلب کرد

ز جا برخاستمن و روشنک چرخاند و مردد ا نیرا ب نگاهش . 

را  یرعلیو ام یبه من و او بود اما مان رهیهنوز خ چشمانش

 :مخاطب لرار داد

_  نیا هیخواد؟ پا یم یبستن یعنی...نه ... یدلش نخود س یبچه ها ک

ابون؟یسر خ یفروش یبستن میبا هم بر  

استمبال کردند کبارهیممدمه و  یب شنهادیپ نیها از ا بچه . 

 یم یلرار و لرزان، همانطور که بر سکوتش پافشار یب روشنک

بود ستادهیکرد به تماشا ا . 

 زیدانستم به چه چ یلفل شده است و نم یمان ینگاهش رو دمید یم

همه سال آمده است چه  نیکردم بعد از ا یکند. درک نم یفکر م

د؟یبگو ! 



 

آمد، به  یمن چشم و ابرو م یکه مدام داشت برا اریسام یولت

رفت؛ روشنک دهان  رونیبچه ها، باالخره از در فروشگاه بهمراه 

 :باز کرد و به حرؾ آمد

 .س... سالم_

دادم رونیب یمیگره زدم و نفس عم نهیبر س دست . 

_ ؟یکرد دایرو پ نجایا یاصال چطور ؟یخوا یم یچ نجایا  

خود مچاله شد در . 

_ نجای... بعدش تا ادمتید دیمرکز خر یکه ... که تو شیسه روز پ  

... 

دمیباال انداخته پرس یابرو با : 

_ ؟یکرد بمیتعم نجایتا ا ! 

کرد نییباال و پا دییرا به نشان تا سرش . 

دمیاخم گره کرده، مردد پرس با : 

_ ؟یگرد یم یچ یپ نجایا یچرا؟ اومد ! 

از  یاز بؽض در چره اش داشته باشد، اشک یآن که نشان یب

دیچشمش چک . 



_ دونم ین... نم ... 

دیاشاره داد و در ادامه پرس رونیبا دست سمت ب و : 

 ...اون بچه... همون_

 

روشنک  یاز صحبت ها یخوب یشدم، خاطره  یاراده عصب یب

تر از جانم، نداشتم زیعز یمان یدرباره  . 

دمیؼر نیخشمگ یول آرام : 

_ رو ول  زیکه تو به خاطرش همه چ یآره همونه... همون بچه ا

یرفت یکرد . 

انداخت نییر پاو س دیگز لب : 

_ ؟یکرد نمیکه رفتم... تو نفر نیبعد از ا  
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به حال لحن درمانده و لرزانش سوخت، از روشنک بلندپرواز  دلم

 یزن بال نیدر وجود ا زیچ چیه بایشناختم تمر یکه م یو مؽرور

 .نمانده بود



از حس بدم نسبت به او کم  یزیشد چ یباعث نن یدلسوز نیا اما

 .شود

دادم لشیتحو یکم رنگ پوزخند : 

_ خود  ینکرد یولت سع چیخانوم محترم، شما ه هیچ یدون یم

نه  ،یداشت یعاشم ینه اون مولع که ادعا ،یمن رو بشناس یوالع

 یشناخت ی! اگه میگرد یم یدنبال چ نجایا ستیحاال که معلوم ن

ستمیو ناله ن کردن و آه نیمن آدم نفر یدونست یم . 

اش نشست یصوت یبر تارها ینیو بؽض سنگ دیاش لرز چانه . 

 ...پس ... من ... چرا_

دانستم با خودش دست  یم ند،یتوانست کلمات را کنار هم بچ ینم

نشود یاست تا اشکش جار مهیبه  . 

لرزانش به گوشم رساند  یهمان چند کلمه هم که از پس حنجره  اما

دیخواهد بگو یدانستم چه م یبود، م یکاف . 

تکان دادم یسر . 

_ کنم  یاومده اما فکر ن تیبه سر خودت و زندگ یدونم چ یمن نم

 میمحصول کارا و تصم ادیم شیآدما پ یکه برا یتمام مشکالت

گرانید یو دعا نیخودشونه نه نفر یها یریگ . 

را بؽل کرد خودش . 



_  یت نمول تیاون وضع یخودمه، اگه تو ریآره... همش تمص

 نی... ادمیترس یمعلول نم یبچه  هیکردم، اگه از بزرگ کردن 

 .آخر و عالبتم نبود

خواست بدانم چه  یاش کنجکاو شده بودم، دلم م یزندگ ی درباره

 نیا دنیدانستم که پرس یخوب م یبر سرش آمده است اما از طرف

شدن و والعا  یمیصم یعنیشدن،  کیلدم به او نزد کی یعنیسوال 

افتدیاتفاق ب نیخواست ا یدلم نم . 

گفتم آرام . 

_  گه،یشده، شده د یهر چ ستاد،یشه ممابل اتفالات گذشته ا ینم

ت باشه ندهیحواست به آ . 

و با هك هك گفت دیترک یبلند یبا صدا بؽضش : 

_ شم،  ی! من... من بدبخت بچه دار نمنده؟یکارن؟ کدوم آ ندهیکدوم آ

 میفروخت میداشت یده، هر چ یکنم جواب نم یدوا درمان م یهرچ

داده  ری. مادر شوهرم گیچیبه ه یچیاما ه م،یکن دایچاره پ هیکه 

ره  یکه م ییمهمونا ی. دوره راه افتاده تورهیشوهرم زن بگ یبرا

رو دلشون نمونه...  یداغ نوه پسر کهکنه  دایزن خوب پ هی

 میلد و ن یبچه ها یکردن... ه اهیخواهرشوهرام روزگارم رو س

 یم یکنن، شوهرمم ماست! نه دفاع یچشم من م یلدشون رو تو

رو  میکنه... زندگ یم یفمط زندگ ینجوریزنه هم یم یکنه نه حرف

دونم چرا یهواس، فمط خودم م ! 



بود که مادرم  یحال و روز روشنک مصداق حرف دم،یکش یآه

گفت " مشکالت فمط مشکالت هستند،  یزد، او م یم یم شهیهم

میکن یکوچک م ایکه آن ها را بزرگ  میما هست نیا " 

حرفش را  یمشکالت معنا انیدر م یمن بعد از سال ها زندگ و

 .متوجه شده بودم

_  چیه یشن، برا یهستن که بچه دار نم ایدن یاز آدما یلیخ

بچه  هی ایبا مشکلشون کنار اومدن  اینشده، اونا  ایکدومشونم آخر دن

 گرانید یگرفتن، باور کن بزرگ کردن بچه  یرو به سرپرست

ستین میبیو ؼر بیکار عج نیهمچ . 

.قیهست : 

انداخت نییحرفم شد و سر پا ی هیکنا متوجه . 

_ رو دادم اما  شنهادشیخودمم م یدونم... حت یدونم، به خدا م یم

هم خونمون باشه، حاال  دیما با یگن نوه  یشوهرم م یخونواده 

و لراره تاج و تخت بهش ارث  هیطنتسل یانگار خون خونواده 

 .برسه

دمیفهم یها را نم یجور پافشار نیا لیزدم، دل یپوزخند . 

دمیپرس كیعم ینفس با : 



_ شه به  یداره... آدما رو نم یا دهیعم هی یخب... باالخره هر کس

اگه لرار  ست،یحکمت ن یکار خدا ب چیزور عوض کرد. اما ه

 یم دایادامه دادن پ یبرا دیراه جد هیحتما  یبچه دار بش ستین

منم  ،یبر یکرد یبود، اگه تو ول نم یطور نیمنم هم ی. برایکن

خوشبخت هم نبودم، نه من و نه تو دینبودم، شا نجایاالن ا . 

دیپرس یخفه ا یصدا با : 

_ ؟یتو خوشبخت  

بر لبم نشست، ذهنم از نام ؼزل پر شد، کنار او بودن  یلبخند

بود یخوشبخت گرید یترجمه  . 

_ کردم دایپ میزندگ ین اون شخص درست رو برام . 

دیدندان کش ریز لب : 

_ یپس خوشبخت ! 

تکان دادم یسر : 

 .به لطؾ خدا_

که سردش شده باشد یکس هیشب د،یچیرا دور خود پ شیبازوها . 

_ تا خوشبخت بشم؟ یشه من رو هم ببخش یم  

اریاخت یب دم،یخند ! 



_ بچه  لیدل  یکن یدنبال آروم کردن وجدانت! فکر م یپس اومد

 !دار نشدنت منم؟

نگاهم کرد. در والع  رهیبزند، فمط خ یآن که حرف یماند، ب مات

را من گفتم دیخواست بگو ینمانده بود که بزند، آن چه م یحرف . 

شد، شانه باال انداختم یکه طوالت سکوتش : 
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_ من همون مولع  ،یکن یبگم اشتباه م دیبا یاومد زایچ نیا یاگه پ

تو  ییجورا هیلبول کردنش برام سخت بود اما  دمت،یبخش یکه رفت

. اگه از مسائل عشك و یت رو انتخاب کن ندهیکه آ یحك داشت

 یاز آدما انجام م یلیکه خ یرو انجام داد یتو کار میبگذر یعاشم

یکرددن... تو از خودت مرالبت  ! 

کرد نییرا آرام باال و پا سرش : 

_ شکستن تو متیبه ل یول آره ! 

گره زدم نهیزنان دست بر س لبخند : 

_  یینجایبابت خوشحالم، چون من رو رسوند به ا نیاز ا ییجورا هی

مشکالتت بهتره فکر  یبهانه برا یگشتن پ یکه هستم، تو هم به جا

یکن ینم دایپ یزیچ نجای. ایتر باش یبهتر و منطم یچاره ها . 



کرد، دور زدم و سمت  یرا که هنوز در سکوت نگاهم م او

باز کردم و گفتم شیفروشگاه رفتم، در را برا یورود : 

_ یموفك باش دوارمیخوشحال شدم، اما ام دنتیتونم بگم از د ینم . 
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 :ؼزل

 

که بر لب کارن نمش بسته بود، گرفتم، سر  یبیاز لبخند دلفر چشم

 :سمت عالد چرخاندم و آرام گفتم

  !بله_

داشت همان سوال را از کارن هم بپرسد،  یعالد که سع یصدا

جمع کوچک حاضر در سالن عمد گم  یهلهله و کؾ زدن ها انیم

 .شد

 یعمد را تجربه م ینبود که نشستن سر سفره  یبار نیاول نیا

متفاوت بود زیر همه چبا نیکردم اما ا . 

 یؼم ایمامان و  یابرو ها انیاز آن اخم گره خورده م یاثر نباریا

دمید یکه در چشمان پدرم رخنه کرده باشد نم . 



به ما  رهیو دست در دست او خ ایکه در کنار آر یو مان کاین به

 یبه نظر م جانیبودند، نگاه کردم.هر دو ذوق زده و مر از ه

خواستم؟ یاز خدا چه م گریو مگر من د دندیرس ! 

 ی نهیآ انیچرخاندم و آخر نگاهم لفل چشمان مهربان کارن، م چشم

دیخند یشد. داشت با تمام صورتش م مانیرو شیپ . 

آؼاز دوباره دست از سرم بر نداشته بود اما  کیهم ترس از  هنوز

لدرها که من تجربه  آن تواند یبا کارن نم یزندگ دانستم یحدالل م

شتم سخت باشداش را دا . 

 کیمرد عالد  ریکارن در جواب پ میایاز آنکه کامال  به خودم ب شیپ

کند یمحکم و لاطع گفت تا او خطبه عمد را جار یبله  . 

 

انگار که تا  د،یکه دوباره دهان باز کرد، ضربان للبم باال کش عالد

شدم اریهش کبارهیآن لحظه در خلسه بودم و  . 

س با هم! هر چمدر هم که به خود و و تر جانیبود، ه یبیعج حال

که  یمن یشد، برا ینم دنمیانتخابم اعتماد داشتم باز هم مانع از ترس

که  یزیبودم، هر چ دهیام را چش یزندگ کیشر یطعم تلخ دو رنگ

شد، ترسناک بود یمربوط به ازدواج م . 

 یعمد جار یدستم نشست، متوجه شدم خطبه  یکارن که رو دست

  .شده است



"مبارک باش" جمع، نفس حبس شده ام را آرام  یسر و صدا انیم

ختمیر رونیآرام ب . 

 یکه م یمن بود، شروع راه یاز زندگ یدیشروع فصل جد نیا

دارد اجیاحت تشیموفم یبرا یادیدانستم تالش ز . 

و به خودم  دیکش رونیگوشم، من را از افکارم ب ریکارن، ز یصدا

 .آورد

_ ؼزلم؟ یباعث شده بترس یچ  

دانست چه  ینکرده من را از بر بود، خوب م یانگار زندگ او

دارم یحال . 

لب زدم آرام : 

_ زیهمه چ ! 

که با هم  یفیظر یرا در دست چرخاند و باال آورد، حلمه  دستم

را نشانم داد میبود دهیپسند . 

_ ببرم؟ نیترس رو از ب نیا ید یبهم اجازه م  

از حلمه گرفتم و به صورت پر از مهرش دوختم، دلم آرام  نگاه

 .گرفت و ضربان للبم متعادل شد

 !آره_



کاشت یآن بوسه ا یرا بر انگشتم نشاند، سر خم کرد و رو حلمه . 

با ترس  ش،یآمده بود تا مبارزه کند، با ترس ها ایمرد به دن نیا

ما یهر دو ی... با ترس هامیها ! 

 ستادهیهم احساس لدرت بکنم، او محکم اشد من  یباعث م نیهم و

ستمیبا میپاها یتوانستم رو یبود که من م . 

عمد برخاسته و برنخاسته، در آؼوش مادرم فرو  یسفره  یپا از

دستانش فشرد و صورتم را به باد بوسه  انیرفتم، تنم را محکم م

گرفت شیها . 

_ زمیعز یدختر خوشگلم... خوشبخت بش یخوشبخت بش یاله . 

 یریخ یهمان دعا نیپر از اشک شد. ا هیاز ثان یدر کسر مچشمان

که در ازدواج  ییام کم داشتم، همان دعا یبود که لبال در زندگ

همراه من نبود نمیشیپ . 

مامان، به بابا نگاه کردم که دست بر گردن کارن  یشانه  یرو از

مشابه  ییزد، آرزو یکتفش م انیانداخته بود و همانطور که آرام م

خواند یمامان را کنار گوشش م یبه آرزو . 

بود یلدم اول خوشبخت نیا ! 

*** 

 



 نهیرو به آ كیعم یو با نفس دمیبه صورت خسته ام کش یدست آرام

 .لبخند زدم

و حرکس دستانش سمت شانه  دمیاو را پشت سرم د ی دهیکش لامت

 .ام

 یم و آهسته انگشتانش را بر شانه ام لرار داد، کامال حس نرم

شود یم کیکردم که محتاطانه به من نزد .  

نشده بود یاو هم مثل من، هنوز عاد یبرا تیمحرم نیا دیشا . 

_ ؼزل خانوم یخسته نباش . 

 کایخودم و ن یها لهیاسباب و وس دنیو چ ییجا به جا نیا گرچه

او، جان  ػیدر یب یبا وجود کمک ها یکارن، حت یدر خانه 

که هر روز با آن  ییها دیگرفته بود اما خسته نباش یجسمم را حساب

داد روحم خسته شود یکرد. اجازه نم یلحن پر محبتش نثارم م . 

_ اتاق مونده نیچند تا بسته رو باز کنم تمومه... فمط هم نیا گهید . 

اتاق انداخت یو دکور تازه  ییمموا یبه جعبه ها ینگاه . 

_ تمومه؟ یرسما اسباب کش گهیباز بشه د نایا یعنی ! 

پاسخ دادم یلبخند با : 

 !تمومه_



دیو دستانش را به هم کوب ستادیا صاؾ : 

_  گهیباور کن د نم،یچ یرو م نایمن خودم ا نیبش نجایپس شما هم

میخونه و اون خونه سرگردون باش نیا نیطالت ندارم ب . 

جا برخاستم از . 

_ کنم زودتر تموم شه یمنم کمکت م . 

گذشت، تمام روز ها را  یهفته که از عمد ما م کی نیمدت ا در

و حاال  میبود یضرور یها دیو خر لیمشؽول جا به جا کردن وسا

کرده بود  دایخانه سر و سامان پ یباالخره بعد از هفت روز دوندگ

میتازه کن ینفس میتوانست یو ما هم م . 
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راحت شده بود،  کایبابت من و ن الشانیخ گریام هم که د خانواده

صبح زود تهران را به ممصد شهرستان ترک کردند و من را با 

تنها گذاشتند دم،یجد یشروع دوباره همراه خانواده  . 

بود که ما چهار نفر به عنوان خانواده، در خانه  یروز نیاول نیا

میشد یمشترکمان باشد، تنها م یزندگ زبانیکه لرار بود م یا . 

 یمیلد یدوست داشتم، با وجود معمار تینها یکارن را ب ی انهخ

سالن  کیدلباز و آرامش بخش بود، سه اتاق بزرگ،  تینها یاش ب



 اطیدولنگه که رو به ح یآشپزخانه با پنجره ا کیکوچک، 

شد یسرسبزش باز م . 

در  یهم به راحت نیهم ینداشتند برا یچندان لیوسا یو مان کارن

شد یم دایما پ لیوسا یالزم برا یجا یدوست داشتن یآن خانه  . 

_ تنت بود دمتیبار د نیاول یکه ولت هیهمون مانتو و شال نیا ! 

و به  دمیکش رونیب یلوازم دکور یکارن، سر از جعبه  یصدا با

 یداشت جا یاو که تا کمر در کمد لباس ها فرو رفته بود و سع

شدم رهیمن باز کند، خ یها یلبا یالزم را برا . 

من را که در دست داشت، ممابل چشمانم  یاز مانتو و شال ها یکی

 .تکان داد

_ گم یرو م نیا . 

اش، ابرو باال دادم یلو یحافظه  نیاز ا متعجب : 

_ ادینم ادمیوالعا؟!  . 

دیبه گردنش کش یزد و دست یلبخند : 

_ که در مورد  یزیخانوم، هر چ یمن یبخش حافظه  نیتو مهم تر

مونه یتو خاطرم م اتیجزئ زیرتو باشه رو با  . 

گرفت، دست بر زانو گذاشتم، آرام  دنیجوش نیریش یدلم حس در

رفتم شیبرخاستم و به سو . 



_ مونه، نه؟ یم ادتیمن  یرو درباره  زیپس تو همه چ  

دیرا داخل کمد گذاشت و کامال به سمتم چرخ لباس . 

_ خطا بیدرصد ضر کی یبدون حت ! 

دمیپرس زیآم طنتیش یلبخند با : 

_ دوست دادم؟ یمن چه رنگ  

ابرو باال انداخت کی . 

_ دیآسون تر؟ سف نیسوال از ا ! 

جلو رفتم گرید یلدم . 

_ مشفك، از آسوناش شروع  یبه خودت مؽرور نشو آلا یدرسته ول

تونه من رو آروم کنه؟ یم یی... چه بویکردم که نترس  

در  گرید یاش را از لنگه  هیکمد را پشت سرش بست و تک در

تگرف . 

_ سفال ی! بویکن دایپ یاشتباه چیه یتون ینم الیخ یب ! 

دمیتکان دادم و خند یسر . 

 ...درسته_

ستادمیممابلش ا یاندک یرفتم و با فاصله  شیپ یگرید لدم . 



_ دم؟ یم حیترج یا گهید یکجا رو به هر جا  

لحظه تفکر پاسخ داد کی با : 

_ یکتاب فروش ! 

باال دادم ابرو . 

_ خب... درسته یاومد ول یخودخواهانه به نظر م ! 

دیخند . 

 ...گفتم که_

دمیپرس یساختگ یبه کمر زدم و با خم دست : 

_ ترسم؟ یم یاز همه چ شتریب یاز چ  

ذره فاصله  کی! آن رهیخ ی رهیشد، خ رهیسکوت به چشمانم خ در

 شیکه برداشت تمام کرد. دستش را آرام پ یلدم میرا با ن نمانیب ی

 کیحد نزد نیو بر کمرم لؽزاند. ا دستانم رد کرد ریآورد، از ز

تنش و حس نفسش بر پوست صورتم، ضربان  یشدن به او، گرما

 .للبم را تا حد انفجار باال برد

دندان  ریبست. لبم ز خیحس افتاد، سرانگشتانم  یکنار تنم ب دستانم

و فکم لفل شد دیدو . 



بود، من پر از خاطرات تلخ گذشته  یاراد ریواکنش ؼ کی نیا

مرد،  کیشدن به  کیسال از نزد انیبود، روح و جسم من سال

بود دهیصدمه د . 

فرو برد و سرش را  میموها انیرا آهسته م گرشیدست د کارن

 :جلو آورد و کنار گوشم گفت

_ ترس توئه نیا ! 

برق از سرم پراند حرفش .  

 ... کا... کارن... من_

از من فاصله گرفت یر تنم شل کرد و کمدستانش را دو لفل . 

 یبر گونه ام گذاشت و همانزور که صورتم را نوازش م دست

 :کرد، گفت

_ رو  یدیگذشته کش یکه تو یزجر یولت حد و اندازه  چیه دیشا

 یاتاق... به اون تخت رو درک م نینفهمم اما نگاهت به من، به ا

  !کنم

اختماند نییوسر پا دمیگر گرفت، لب گز صورتم . 

دو انگشت شست و اشاره اش گرفت و سرم را باال  انیام را م چانه

 .آورد



_ دونم با  ی... مهیخوام بهت بگم نترس! حرؾ زدن کار آسون ینم

کنم رونیتونم ترس رو از دلت ب یچند تا کلمه و شعار نم ... 

ام نهاد یشانیبر پ كیعم یجلو آورد و بوسه ا سر . 

_ به  یروز هی یتا ولت میدم، لدم لدم با هم جلو بر یاما بهت لول م

ترس و دلهره رو اصال  نیا یحت گهیکه د ینیو بب ییایخودت ب

ادینم ادتی . 

کلمات کنار هم، داشت. خوب  دنیدر چ یمرد استعداد شگرف نیا

بر آتش درونم باشد.  یکه آب دیو چگونه بگو دیدانست چه بگو یم

رنگ  شهیهم شیکه حرؾ ها بود نیلسمت وجودش ا نیاما بهتر

جانانه بود که  یمردانه  یاو از آن لول ها یعمل داشت. لول ها

یآن لسم بخور یرو یتوانست یم . 

به چشمانش دوختم نگاه . 

_ نبودم نجایدرصدم شک داشتم، االن ا هیدونم کارن... اگه  یم . 

که دل و  ییبر صورتش نمش بست، از آن لبخند ها یبزرگ لبخند

گرفت یم یآدم را به باز نید . 

ما زد یبه هر دو یزنگ در تلنگر یصدا . 

عمب رفت یلدم کارن . 

_ هیک نمیرم بب یم . 



تکان دادم یسر . 

_  ای دنیاتاق رو چ لیوسا نمیبزنم بب یو مان کایسر به ن هیمنم برم 

 .نه
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رفت، من هم بعد از سر و سامان دادن به  اطیح یکه به سو کارن

اتاق را ترک  یو مان کایکمک کردن به ن یجعبه، برا نیآخر

 .کردم

در  کاین یکه برا یشد داخل اتال یخانه هم م یداخل سالن اصل از

دیرا د مینظر گرفته بود . 

کمک  رشیتحر زیم دنیو ذوق داشت به او در چ یبا مهربان یمان

بود یهم طبك معمول مشؽول بلبل زبان کایکرد و ن یم . 

 کیصحبت کارن با  یکه صدا وندمیرفتم به آن دو بپ یم داشتم

آشپزخانه، توجه م را به خود جلب  اطیرو به ح یزن، از پنجره 

شدم کیکرد، لدم سمت آشپزخانه چر خاندم و به پنجره نزد . 

 



 اط،یچهارچوب در ح انیلامت بلند کارن در م دم،یپنجره سر کش از

را به راحت  شانیاما، صدا نمیشد نتوانم مخاطبش را بب یباعث م

دمیشن یم : 

 ،یکه ندار بیازدواج کردم؟! علم ؼ یدی_ پس از کجا فهمکارن

یدیفهم یبود م یجراح ػیت ریز یمان یولت یچون اگه داشت ! 

دیدردناک به گوشم رس یزن با بؽض یصدا : 

_ شده؟ یچ یخاک به سرم... مان  

پاسخ داد زیتند و ت کارن : 

_ داره؟ یتو فرل یمگه برا  

دینال زن : 

کارن... لربون لد و باالت بشم ... تو رو خدا... تو رو لرآن _

 .بگو

دانستم لحن دردناک زن است که  ی. نمدیچیلحظه دلم در هم پ کی

 یکه نثار لد و باال یآن لربان صدله ا ایاندازد  یبه للبم چنگ م

 !کارن کرد

دیسمت آن ها کش گریتوجهم را بار دکارن  یصدا . 

_ من  یبرا یخوبه... االن همه چ گهیحالش خوبه... حدالل حاال د

شده دایسر و کله ت پ هویکه تو  نیرو به راهه اال ا یو مان ! 



آرام گفت زن : 

_ روشنک گفت که  یکنم... ولت تتیاذ ومدمیبه جون خودت ن

یازدواج کرد ... 

نام  دنید و اجازه نداد شنباره مثل بمب منفجر ش کی کارن

کنم لیو تحل هیروشنک را در ذهنم تجز : 

روشنک؟! اون به تو گفته من ازدواج کردم؟! شما دو تا اون _

هم رو با  ی هیسا د،یایکندم تا با هم کنار ب یمولع که من جون م

 یللوه م نید یو دل م نیبا هم در تماس گهیحاال د ن،یزد یم ریت

من رو زجر کش  نیخواست ی! مشکل فمط من بودم؟! فمط من؟یریگ

ن؟یکن ! 

به التماس افتاد زن : 

نه به خدا... کارن ... داداش... به خدا فمط چند بار مجبور شدم... _

خواستم یم  ... 

بود!  كیداداش در ذهنم چرخ خورد، زن پشت در شما ی کلمه

یکارن، مادر مان یوفا یخواهر ب ! 

 یگرفت، حس دنیجوش یحس سر سخت مادرانه ام به مان ناگهان

افتاده بود انیدر وجودم به ؼل شیپ یهفته  کی نیکه از هم . 



سرش به سنگ خورده باشد و دلش پسرش را  كیشما دمیترس

را از ما دور کند یداشته باشد مان میبخواهد و تصم . 

دیحوصله به او توپ یب کارن : 

_ ... فمط هیدر تماس بودنت با روشنک چ لینداره دل یمن فرل یبرا

ام بهت گفتم  گهیبار د هی! ؟یکن یم  کایچ نجایخوام بدونم ا یم

یکن یدم با احساسات پسرم باز یاجازه نم . 

 ریخش برداشته اش از شدت بؽض، آرام و دلگ یبا صدا كیشما

 :گفت

_ بگم داداش... اومدم زن داداشم رو  کیاومدم ازدواجت رو تبر

نمیبب . 

 

موسیآن یپک ��, [31.05.18 03:53] 

آمد، آنمدر که خش برداشته و  رونیکارن انگار از ته چاه ب یصدا

بود ریدلگ . 

_ م؟یبه زندگ یگند بزن یخوا یم ای یبگ کیتبر یاومد  

هك هك زن، گوشم را پر کرد یصدا . 

و کارن  یکه با مان یهرگز کار دیشناختم و شا یرا نم كیشما من

کردم اما آن لحظه سوز کالمش دلم را  یکرده بود را درک نم



 یانسان رو نیتر چارهیو ب نیسوزاند. آن لحظه او درمانده تر

دیرس یبه نظر م نیزم . 

دیهك همش نال انیم : 

_ داداش؟ یشناخت ینطوریخاک بر سر من... من رو ا یا  

گره زد نهیدست بر س کارن : 

_ ... همش حاصل تالش یودت ساختکه خودت از خ هیریتصو نیا

 .خودته خواهر کوچولو

از  یمنتالض بیمهربان، ترک شهیگر کارن هم انیعص یرو

توانستم تصور کنم که مرد  یمطلك و مذاب جوشان بود. نم یسرما

دردناک برسد ینمطه  نیرا تحمل کرده تا به ا یمن چه زجر . 

دینال كیشما : 

_ نکن... به خدا از همه جا رونده  ینجوریداداش لربونت برم ا

دونم اشتباه کردم،   ینزن... م گهیشدم، روزگار من رو زد... تو د

طفل  یدونم ظلم کردم هم به تو هم به بچه  یدونم، م یبه لرآن م

تونم،  ینم گهیتاوان پس بدم کمه اما د میدون هر چ یمعصومم، م

تونم یبه خدا نم ... 

اش  یتفاوت یکه سپر ب دمید د،یرزاستوار کارن ل یکه شانه  دمید

 .باالخره افتاد



دیپرس زانیافتان و خ ییصدا با : 

_ ك؟یشما یآورد تیسر خودت و زندگ ییدوباره چه بال  

کارن به زانو افتاد یدر، ممابل پا یدر همان آستانه  كیشما . 

_  ینم یولم کرده داداش، دخترمونم باخودش برداشت برد، حت دیفر

رابطه  یکیدختر مکز هیمدت با  هیرفته...  یدونم کدوم لبرستون

 نیزد... هم بشیدعوامون شد فرداش ؼ دمیداشت بعد که من فهم

بیولم کرد تو کشور ؼر یطور . 

که آن چنان  یماندن بود، تالش یتالش کارن در خونسرد بال تمام

نبود زیآم تیهم موفم : 

_ سر  بیکشور ؼر نیرفتن به هم ی! مگه خودت برابیکشور ؼر

بعدشم مگه  ب؟یشد کشور ؼر گهیحاال د ؟یشکست یو دست نم

شد  یچ ؟یباش رتمونیخوش ؼ یبال و پر اون بابا ریکه ز ینرفت

 پس؟ اون کمک نکرد؟

پاسخ داد یخفه ا یبا صدا كیشما : 

_ گرفت و با زنش رفت...  کایالامت آمر شیبابا همون چند سال پ

 !تفم کؾ دست ما ننداخت

دمیرا بلند و واضح شن شیاما صدا دمیندزد،  یپوزخند کارن . 

_ شد داشت؟ یهم م یا گهیمگه انتظار د  



حس کرد که آتش خشم کارن فروکش کرده است چون  كیشما دیشا

ستون کرد و از خاک کوچه برخاست نیآرام دست بر زم . 

_ صفت  یب دیداداش من خر بودم، من احمك بودم که رفتم، اون فر

 یکس رو ندارم داداش، تو و مان چیه گهیپام نشست... د ریز

... بذارنیمن یخونواده  ... 

منفجر شد کبارهی کارن : 

_ ! حاال؟ك؟یشما میافتاده ما خونواده ت هست ادتیحاال    

تلخ تر از لبل ادامه داد و : 

_  ایبه دن یمان یولت ،یسخت فرار کن طیکه از شرا یتو عادت کرد

هات گذاشته و بچه ت تن دیاون ور، حاال هم که فر یاومد فرار کرد

ور نیا یرو با خودش برده اومد . 

کالم را در دست گرفت یو باز رشته  دیدردناک کش یآه : 

_ که  یسخت یمنه... تموم اون روزا ریهمش تمص ه؟یچ یدون یم

اجازه ندادم آب  دمیکش یداشتم جور پدر و مادر نداشتمون رو م

نذاشتم  دم،یجنگ یتو با هر مشکل یدل تو تکون بخوره، من جا یتو

ندادم وگرنه اون  ادیرو  دنیجنگ یلعنت یمن به تو ،ینیبب یسخت

با چنگ و دندون بزرگش  یموند یاومد م ایبه دن یمولع که مان

تا  یموند یپا م هیفرار  یحدالل حاال به جا ای... یکرد یم

یستیتو ممصر ن ك،ی! مشکل من بودم شمایکن دایدخترت رو پ . 



کنان گفت هیاه، موکوت یبا مکث كیشما : 

 ...کارن من فمط_

بر مچ  دستم نشست و توجهم را از صحبت آن دو سلب کرد یدست . 

 مامان؟_

 دمیکه "مامان" خطابم کرد، مثل فنر از جا پر یمان یصدا دنیشن با

دمیو سمت او چرخ : 

 جا... جانم؟_

و آن را بد برداشت کرد دیخوردنم را فهم جا : 

_ ؟یش یمامان صدات کنم ناراحت م  

حرفش دلم مچاله شد، به سرعت در ممابلش به زانو نشستم و  از

دستانم لاب گرفتم انیصورتش را م : 

_ دوست دارم. خب  میلینه لربونت برم من، چرا ناراحت بشم، خ

پس؟ یصدا کن یچ یمامان صدام نکن گه،یمامانتم د  

 یراست زانیخواست م یشد، انگار م كیدر صورتم دل نگاهش

چشمانم بسنجد انیمحرفم را از  . 

_ ؟یدیترس هویپس چرا   

دادم لشیتحو یلبخند . 



_  ،یدلم، اصال متوجه نشدم اومد زیبود عز رونیحواسم پرت ب

جا خوردم نیهم یبرا . 

شد دهیهم سمت پنجره کش یمان نگاه : 

_ کنه؟ یدعوا م یکارن داره با ک  

گفتم؟ که مادرت بعد از سال ها برگشته تا... تا  یچه م دم،یکش یآه

د؟یبگو کیبرادرش را تبر یچکار کند؟! عروس ! 

کارن که حاال  یحرؾ ها  یاز آن که از ال به ال شیو پ برخاستم

برسد، پنجره را  یبه گوش مان كیباال تر رفته بود، نام شما شیصدا

دمیچرخ یبستم و دوباره سمت مان : 

_ بحث ساده س هیکنه که،  یدعوا نم . 

دیشکل ممکن خند نیتر نیریش به : 

_ کنه آخه یدعوا م یمدل نینه... کارن ا . 

هم به آشپزخانه آمد کاین . 

_ کنه؟ یبا کارن دعوا م یک  

کردم؟ یچه م کاین یباز ماند، حاال با کنجکاو مهین دهانم ! 
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جمع و جور  ییپاسخ گو یزودتر از آن که من ذهنم را برا یمان

 :کنم، گفت

_ خانومه س انگار، دم در هی ! 

دیسمت پنجره دو یبا کنجکاو کاین : 

_ نمیکو؟ بب ! 

به پنجره شانه اش را گرفتم دهینرس : 

_ کایصبر کن ن ! 

آن ها  یلرار دادم و رو به هردو یدستم کنار مان تیاو را با هدا و

 :گفتم

_ شه دوست  یاز دوستانون دعواتون م یکیمدرسه با  یتو یولت

 نیب ینگاهتون کنن و حرفا سنیبچه ها دور شما وا ی هیبم نیدار

 شما رو بشنون؟

دهان باز کرد یزودتر از مان کاین : 

_ رهیگ یسرطان گوش م سهیکه گوش وا ینه کس ! 

دیبه رستنگاه مو چسب میابروها : 

_ گفته؟ ینطوریا یک ! 

گره زد  نهیت به سحك به جانب دس یا افهیبا ل کاین . 



 !خانوممون_

لب با خود گفتم ریز : 

_ معلمت بکنم انیدر مورد فن ب یفکر هی دیبا ! 

بعد بلند رو به آن دو گفتم و : 

_ بشه،  یکه آدم بد شهیاما کارش باعث م رهیگ یسرطان گوش نم

نه؟ ن،یستین یبد یشما دو تا که آدما  

اکتفا نکرد و  نیبه هم کاین یسر تکان دادند ول یدو به نف هر

دیپرس : 

_ خواستم برم از  ؟یبود سادهیپنجره گوش وا یپس خودت چرا پا

دمتیاتاق د یکیاون  ! 

لانع کننده  حیتوض کی دیبا شهیهم کایدانستم ن یم دم،یکش یآه

داده بودم ادشیمسئله را  نیبشنود تا دست بردارد، خودم ا . 

کردم که خودم  یمنع م یانداختم، داشتم آن ها ا از کار نییپا سر

 .در حال انجام دادنش بودم

_ کردم،  یدر هر صورت اشتباهه، منم کار اشتباه سادنیگوش وا

بچه ها دیببخش ! 

تکان دادند یرد و بدل شد و بعد هر دو سر نشانیماب ینگاه .  



زد یلبخند کای : 

_ یریگ یسرطان گوش نم گهید نیآفر ! 

کندم و لامت صاؾ کردم نیچپ نگاهش کردم، زانو از زم چپ : 

_  ریفردا درگ گهیکه د میسره کن هیکار اتاق رو  میبر هینظرتون چ

م؟ینباش دنیاسباب چ  

 یرد کنند، لامت کارن در آستانه  ای دییاز آن که حرفم را تا شیپ

به داخل خانه برگشته  یک دمیدر آشپزخانه نمش بست. اصال نفهم

 .بود

_ ؟یایچند لحظه ب یتون یؼزل... م  
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تکان دادم و بعد به بچه ها گفتم دییآرام به تا یبه کارن سر رو : 

_ و  میگرد یما هم االن برم د،ینیرو بچ کایاتاق ن لیوسا ی هیشما بم

نره ادتونیکه گفتم رو  ییزای... چمیکن یکمکتون م . 

" آمد، چشم کارن را گرد  رونیکه از دهان جفتشان ب یچشم مامان"

را باال برد شیکرد و ابرو ها . 



 رونیرا گرفتم و سمت ب شیاو رفتم، بازو یکوتاه سو یخنده ا با

کرد تشیهدا . 

کنار  میبچه ها خارج شد درسیو از د میآمد رونیآشپزخانه که ب از

 :گوشم زمزمه کرد

_ ؟یتو جادو بلد ! 

خنده بر لبم نشست دوباره : 

_ جادوگراس؟ هیم شب افهیچطور مگه؟! ل ! 

و پچ پچ  دیاشاره اش را آهسته از خط فک تا چانه ام کش انگشت

 :کنان

_ نه اینمش دختر کوبلن هستن  هیدونم جادوگرا شب ینم !  

به  یاز چهره ام در نظر او، حال خوش ریتعب نیا دم،یلب گز کنج

 .دلم داد

شانه باال انداخت و در ادامه گفت کارن : 

 _ جادو  هیشب یلیخ دمیاز او که االن د کایو ن یاطاعت امر مان نیا

 !بود... مامان خانوم

به ؼبؽب انداختم یگره زدم و باد نهیبر س دست : 

_ گن جادو جناب مشفك، اسمش تجربه س ینم نیبه ا ! 



را از پشت گردنم رد کرد دور شانه ام حلمه ساخت دستش . 

_ دارم اجیللم احت هی نیاالن به هم مایدل ...  

مدیپرس آرام : 

_ مه؟یدر مورد شما  

به پشت سر انداخت که مبادا بچه ها بشنوند و بعد پچ پچ  ینگاه

 :کنان، گفت

_ گفت؟ ییزایچه چ یدیشن  

دمیو باال بردم و پرس نییپا دییبه تا سر : 

_ ما؟یخواد دل یم یچ  

دیکش یو درمانده آه مستاصل : 

_ ولت  چیاون ه ست،ین یبیعج زیچ نیدونه، البته ا یخودشم نم

 کیخواد تبر یگه م یطرؾ م هیخواد! از  یم یچ مایدل دهینفهم

زنه اما بازم اسم  یم نهیرو به س یطرفم سنگ مان هیبگه از 

کشم  یم شیرو که پ یبحث متعهد بودن به مان اد،یموندن که م

شه یسست م . 

ادامه داد یو با مکث دیبه دهانش کش یدست : 



_ خواد  ی... منهیرو بب یکه مان نهیاما به هر حال اصرارش ا

طفل معصوم  یبچه  نیو دخترشون رو با ا دیفر یبرا شیدلتنگ

 .جبران کنه

 هیرا به ر یادیز یسرش گذاشت و هوا یکالفه دستانش را رو و

 .اش فرستاد

_ دونم یکنم ؼزل... نم کاریچ دیدونم با ینم ! 

در ممابل  شهیکه هم ییدرمانده اش دلم را مچاله کرد، او حال

عشك به  انیم ستاد،یا یکرد و محکم م یسپر م نهیمشکالت س

خواهرس، شانه خم کرده بود یبرا یو دلسوز یمان . 

شدم و  رهیبه او و نگاه منتظرش در سکوت خ هیچند ثان یبرا

کردم یفکر . 

_ نیکارن... بب ... 

را از سر جدا کرد و کنار تنش انداخت دستانش . 

 ...جانم_

فتمصوا صاؾ کردم و آهسته گ یگریمکث د با . 

_ خوام بگم  یهم پدر و نم یهم مادر بود یمان یدونم تو برا یم

 یکه کرده حم یچون بعد از کار نهیحك داره بچه ش رو بب كیشما

نذاشته، اما یخودش بال یبرا ... 



گرفت ینگاهش رنگ نگران د،یبر صورتم چرخ چشمانش . 

_ ؟یاما چ  

تازه جوانه  شیته ر یزبر یرا باال آوردم و بر گونه اش، رو دستم

 .زده اش گذاشتم

_ حك داره مادرش رو بشناسه یدلم، مان زیاما عز . 

خش افتاد شیگر گرفت و صدا صورتش : 

_ تونم ی... ؼزل، من نمییمادرش تو ... 

 نهیس یلفسه  یآوردم و آرام رو نییاز صورتش لؽزاندم، پا دست

دیکوب یلرار م یاش گذاشتم، درست همان جا که للب مهربانش، ب . 

_ ... فکرش رو هیمنظورم چ یدون یهستم، اما تو م ین مادر مانم

و بهش  یسراغ مان ادیخبر ب یروز ب هی كیشما گهیبکن چند سال د

... یاما تو اجازه نداد نهیو اون رو بب ادیکرده ب یسع یلیبگه که خ

شه؟ یم یاون لحظه چه حال یمان یکن یفکر م  

سکوت نگاهم کرد، چشمانش لفل بر صورت من بود اما خوب  در

است یریگ میکه مشؽول فکر کردن و تصم دانستمیم . 

دیکش یآه : 

_ کنم؟ کاریچ یگ یم  



حجم استرسش را کم  نیاز ا یلطره ا دیزدم تا شا شیبه رو یلبخند

 .کنم

_ گم اجازه بده خودش  یکارن... من م هیپسر عالل و باهوش یمان

رهیبگ میتصم ! 

 

گرفت یتند تر تمیر شیها نفس . 

_ کنه...  یزندگ كیبا شما رهیبگ میاون ولت... ا... اگه... اگه تصم

دوباره ولش کنه... اگه كیبعد شما  ... 

دستانم گرفتم انیرا م صورتش . 

_ بهتر  یلیخ ی! گوش کن... من مطمئنم مانزمیکارن ... کارن...عز

... بهش اعتماد کنرهیبگ میتونه تصم یما م یاز همه  . 

بزند دهان باز کرد و دوباره بست،  یبار بدون آن که حرف چند

شدند ینم دایگشت که پ یم یانگار در ذهنش دنبال کلمات . 

ام گذاشت یشانیدو دست بازوانم را گرفت و لب بر پ با . 

_ ؼزل ،یخدا رو شکر که تو هست ! 

دام بچسب یشانیاش بهو پ یشانیانداخت تا پ نییسر پا و . 

_ ؟ییایشه همراهم ب یم  



دمیخند : 

_ امیهمراهت م شهیمن هم . 
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*** 

 

زن نداشتم، من  نیبه ا یحس خاص ستادم،یا نهیدست به س ممابلش

توانستم  یخواستم و نه م یشناختم. نه م یم یاو را به سخت یحت

 كیکه کرده بود لضاوت کنم. اما آن لحظه شما یدر مورد او و کار

خواست للب پسرکم را  یکه م یبیبود، رل بیرل کیمن  یبرا

 .بدزدد

 یخانه آمدم فمط چند کلمه  اطیکه همراه کارن به ح یلحظه ا از

خشک و  یمن و او رد و بدل شده بود، چند کلمه  انیمختصر م

یرسم . 

را  شیا بزند و لرار هار شیاز آن منتظر ماندم کارن حرؾ ها بعد

 .با خواهرش بگذارد



بود که  یمیتصم ریدادم اما فکرم درگ یگوش م شانیحرؾ ها به

گرفت، گرچه خودم به کارن لوت للب داده بودم که  یم دیبا یمان

کرد یخودم را رها نم بانینگران نباشد اما ترس گر . 

گفت كیبه شما یبه خودم آمدم که کارن با لحن خشک یولت : 

_  ش،ینیتو و بب یایب یتون یحرؾ بزنم، بعد م یرم با مان یم

میکن کاریچ  میخوا یکه م میریگ یم میبعدش تصم . 

سست و نا مطمئنش سمت ساختمان رفت، من  یکه با لدم ها کارن

به صورتم مانده بود رهیکه نگاهش خ یمیماندم و شما . 

شود، اما  یمحسوب م یادب یکردم ساکت ماندن ب یم احساس

که  یدانستم به خواهر شوهر ی. نمدیرس یهم به ذهنم نم یحرف

میبگو دیشده است چه با دایباره ار ناکجا آباد سر و کله اش پ کی . 

 دایداشت شد یکه سع یسکوت، با لبخند هیاما بعد از چند ثان او

 :دوستانه به نظر برسد، گفت

_ یخوشگل یلیشما خ ! 

صحبت با او در نظر داشتم اما  ینبود که برا یآن شروع نیا

 !حدالل "شروع " بود

_ یممنونم، لطؾ دار . 



 اطیلدم از چهارچوب در به داخل ح کیتکان داد و  یسر

 .برداشت

_ ؟یراحت ی... با مانیبا مان   

و  نیبچه چمدر دلنش نیدانست ا یشناخت، نم یرا نم یمان او

است یدوست داشتن . 

زدم یلبخند . 

_ و  یباش کشیامکان نداره نزد ه،یفوق العاده ا یبچه  یمان

یعاشمش نش . 

که از ته  ییانداخت و با صدا نییشد، سرش را پا نیؼمگ صورتش

آمد گفت یچاه در م : 

_ فمط اومدم  ؟یدون یخوام باعث دردسر بشم... م یمن... من نم

شروع دوباره داشته باشم هیبتونم  دیکه شا . 

دمیکش كیعم ینفس . 

_ دونم  یکنن، م ینم دایشانس شروع دوباره رو پ از آدما یلیخ

یموفك باش دوارمیاما والعا ام ستیآسون ن . 

 یکه م كیدستگاه اسکن دل کیشد، مثل  كیبه صورتم دل نگاهش

بکشد رونیوجودم را ب اتیجزئ زیخواهد ر . 

لب تکرار کرد ریز : 



_ دوارمیام ! 

 د،یما سمت ساختمان چرخ یباز شدن در خانه، سر هردو یصدا با

منتظر و من نگران كیشما ! 

 

 یدر سرک م یداشت از ال کایکارن نبود، ن ای یاز مان یخبر اما

دیکش . 

گذاشت اطیمن در را رها کرد و لدم به ح دنید با . 

_ داره یمامان ... مان ... 

کاره رها کرد و به عادت ادب رو  مهیحرفش را ن كیشما دنیبا د و

 :به او گفت

 سالم_

 

که از  یجواب گذاشت و با جشمان یسالم بلند دخترکم را ب كیشما

دیزده بود رو به من با تعجب پرس رونیحدله ب : 

_ ؟یمامان؟! بچه دار ! 

 یلرار م کاین یکه دستانم را بر شانه  یباال دادم و در حال ابرو

گفتم یلبخند کمرنگ کیدادم با  : 



_ شروع دوباره هی ! 
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 :کارن

 

 كیکه ؼزل را با شما نیکه لدم داخل خانه گذاشتم، از ا نیمجرد ا به

که  یبا مان دینبود، با یشدم. اما چاره ا مانیتنها گذاشته بودم، پش

 یسالن چشمان پرسشگرش را به من دوخته بود، حرؾ م انیم

 .زدم

از آن که دهان باز کنم،  شیصورت و چشمان آشفته ام پ انگار

نجکاو کرده بودرا ک یمان . 

 چه خبره؟_

بود  ستادهیکه در چهارچوب در اتالش ا کایاو و ن انیرا م نگاهم

دمیدستانم را به هم کوب كیعم یچرخاندم و بعد با نفس . 

_ یمان میبا هم حرؾ بزن دیبا . 

منتظر نگاهم کرد یحرف چیه یب یمان . 



 نیهم یبرا میو چگونه بگو مینگرفته بودم که چه بگو میتصم هنوز

را گم کرده بودم میدست و پا یهم حساب . 

زانو نشستم یرفتم و ممابلش رو جلو . 

_ یعنی... من...ی... ماننیبب ... 

دیکلمات آشفته ام پر انیم کاین . 

_ اط؟یح یشه من برم تو یم  

بود که  دهیداشت، انگار فهم یکوچک بود اما عمل بزرگ دخترک

گوش ندهد یصحبت خصوص نیبهتر است به ا . 

لبخند زدم شیرو به : 

_ اطهیح یبرو، مامان هم تو زم،یآره عز . 

دیتکان داد و سمت در دو یسر . 

گذاشتم م،یبگو یکه لرار بود به مان یحرف یرا دوباره رو تمرکزم . 

دمیبه صورتش کش یدست . 

_ م؟یلبال در مورد پدر و مادرت حرؾ زد ادتهی... یمان  

 ادینبود که من ز یمسئله ا نیمبهوت شد، حك داشت، ا نگاهش

نداشت  یلیبخواهم در موردش با او صحبت کنم، او هم چندان تما

 .بشنود



دیپرس جیگ یو با لحن مردد : 

 خب؟_

دمیبه لب خشک شده ام کش یدست . 

_ مامانت... اون یعنیخب... خواهر من...  ... 

که به ذهن باز و فکر منسجم  نیبا ا دم،یترس یم یواکنش مان از

دانست  یم اما بحث ، بحث مادرش بود! خدا مداشت مانیپسرکم ا

باره سر و کله  کیکه  یمادر یاحساسات کودکانه اش برا انیطؽ

شود، چه خواهد بود یم دایاس پ . 

ختمیر رونیرا با اضطراب ب نفسم . 

_ اطهیح ی...ا... االن تونهیاون اومده که تو رو بب ! 

به من پلک زد و بعد چشمانش گرد شد رهیچند بار خ یمان . 

_ ؟یچ ! 

للبم منفجر شود دمیترس یللبم آن لدر باال بود که م ضربان . 

کوتاه، کامل تر کردم حیتوض کیرا با  حرفم . 

_ نهیبرگشته تا تو رو بب ونانیاز  كیشما . 

دیکه رنگ از صورت معصوم پسرکم پر دمیوضوح د به . 

_ خواد من رو با خودش ببره؟ یم یعنیآخه... من...   



 دنیمردم! من توان شن یم دیبا د،یبر دلم چنگ کش شیصدا لرزش

او را نداشتم یرعشه در صدا . 

دستانم گرفتم انیرا م صورتش . 

_ من... من  ن،یلربونت برم پسرم... گوش کن... بب ی... مانیمان

تونه  یکس نم چیمرالبتم خب؟ من تا آخر عمرم کنارتم، ه شهیهم

رو  تیمامان والع یتو رو از من جدا کنه... اما... اما تو حك دار

بره، مگه... مگه  ینم ییکس تو رو بدون من، جا چی. هینیبب

یخودت بخوا ! 

تکان داد یرا تند تند به نف سرش . 

_ خوام ین... نم ! 

بازوانم گرفتم انیرا م یزانو برخاستم و مان یرو دم،یکش یآه . 

لب  ش،یموها یکاشتم و همانطور رو فشیلط یبر موها یا بوسه

 :زدم

_ خوام خوب  ی... میآلا شد ،یبزرگ شد یحساب گهیپسرم تو د

 كیچه نخوابم، شما می... چه بخوایریبگ میخوب تصم ،یفکر کن

که تو با اون رو در رو  دیرس یم یمادرته، باالخره به روز

 هیش فرستمش که بره، اما آخر ینه، من م ی... اگه االن بگیبش

حاال  ،یو با اون حرؾ بزن شینیکه بب ادیم شیپ یولت هی...  یروز

ش؟ینیاالن بب یخوا یبا خودته... بگم بره با م میتصم  



 كینخواهد که با شما یکردم که مان یللب آرزو م میوالع از صم در

خودخواهانه ام که بدجور  تیداشته باشد، آن رگ مالک یماللات

زده بود رونیرنگ و لعاب پدرانه داشت، ب . 

 یو لطره اشک ها دیکش رونیسرش را آرام از آؼوشم ب یمان

پاک کرد نیکرده بود، با پشت آست سیکه صورتش را خ یکوچک . 

_ نمش؟یشه بب یم  

 

درست برخالؾ  نیحرفش لفل کرد، ا دنیلحظه مؽزم از شن کی

 نیهم یآماده کرده بودم، برا دنشیشن یبود که خودم را برا یزیچ

تا خودم را جمع و جور کنم دیطول کش هیهم چند ثان . 

_ ... اگه گهیرو گفتم د نی... منم همشهیآ... اره پسرم، معلومه که م

آره؟ یخوا یشه! م یم ،یتو بخوا  

بودم نظرش را  دواریام دیشا دم،یدانم چرا دوباره پرس ینم اصال

شود كیشما الیخ یدهد و ب رییتؽ . 

لدم از دست دادن  نیمن اول یدو، برا نیکردم ماللت ا یم احساس

است یمان . 

 

موسیآن یکپ ��, [06.06.18 02:52] 



عوض کردن  دیمثمال ام کیتکان داد و آن  دییرا به نشان تا سرش

برد نینظرش را هم در دل من، از ب . 

فوت کردم و از جا برخاستم رونیرا به ب نفسم . 

_ مشینیبب میخوب... بر یلیخ . 

گفتم یآرام نگه داشتن ذهن خودم، به مان یبرا شتریب و : 

_ ؟یمطمئن  

بابت  نیکنم و از ا یهمه سوال او را مضطرب م نیدانستم با ا یم

رمیزبانم را بگ یتوانستم جلو یعذاب وجدان داشتم اما والعا نم . 

اما، باالخره دهانم را بست جوابش . 

_ گهیمطمئنم د ! 

دهانم در برود  از یگریاز آن که حرؾ د شیتکان دادم و پ یسر

کردم تیرا سمت در هدا لچرشیو . 

هم باز کردن  نیهم یاز رفتن، در را کامل نبسته بود برا شیپ کاین

را متوجه حضور ما  كینداشت تا ؼزل و شما ییدر سر و صدا

 .بکند

 یگذارندم، صدا یرا از چهارچوب در م یمان لچریکه و همانطور

کرد، گوشم را پر کرد یکه داشت با ؼزل صحبت م كیشما . 



_ ؟یبکن یکار نیهمچ یتونست یچطور ! 

در مؽزم به صدا در آورد، هرگاه او  یزنگ خطر كیلحن شما نیا

کرد، در حال طعنه زدن بود  یادا م دیکلمات را کشدار و پر از تاک

شد، الالل در ممابل  یدر ادامه اش به پا م یکه معموال معرکه ا

طور بود نیروشنک که ا . 

دیپچ پچ کنان از من پرس یمان : 

_ مه؟یاون شما  

چه  دیخواند با یکه او را به نام کوچک م نیدانستم از ا ینم

گذشت  یم یداشته باشم، اصال از آن چه که در فکر مان یاحساس

کردم نییباال و پا یخبر نداشتم. فمط در جوابش سر به آر . 

آن دو پاسخ داد، سر من دوباره سمت  كیکه با آرامش به شما ؼزل

دیچرخ . 

_  ینکن ینفر زندگ هی یجا یتا ولت ،یباور کن بهتره لضاوت نکن

هیچ  ماتشونیرفتارا و تصم لیدل یدون ینم . 

تواند باشد،  یآن دو چه م انیدانستم موضوع صحبت م ینم اصال

دیرس یبه نظر نم ندیاما هر چه بود خوشا . 

گره زد نهیبه س مدستیشما . 

_ آخه با بچه یمن لضاوتت نکردم، ول ... 



وسط باؼچه بود،  یها اهیکه مشؽول ور رفتن با گل و گ کاین

بلند گفت یبا صدا ك،یصحبت شما انیچسمش به ما افتاد و م . 

_ کردم دایپ یاون گل بزرگه رو که گفت یمان ! 

کرد تیرا سمت ما هدا كیحرفش، نگاه ؼزل و شما نیبا ا و . 

آن که  یو ب دیدو یانم یکاره رها کرد و سو مهیحرفش را ن كیشما

دیباشد، او رو در آؼوش کش یمان یاز سو یمنتظر عکس العمل . 

بود یعکس العمل مان دنید صیشدم. چشمان حر رهیآن دو خ به . 

 یب كیدستان شما انیجان، در م یب یمجسمه  کیمثل  پسرکم

 یبه ؼزل که چند متر آن طرؾ تر با چهره ا رهیحرکت ماند؛ خ

بود ستادهینگران ا . 

 

موسیآن یکپ ��, [07.06.18 22:11] 

 کیسال با  یها سوخت، او سال كیچند لحظه دلم به حال شما یبرا

محروم کرده  یاحممانه خود را از داشتن وجود مهربان مان میتصم

 ریرا تحت تاث یمان کبارهیممدمه و  یخواست ب یبود و حاال م

" کسچیخودش لرار بدهد و از "ه یافتاده  انیاحساسات به ؼل

به "مادر" او شود لیتبد ! 



توانستم  ینم شه،یخواهد آمد، بر خالؾ هم شیدانستم چه پ ینم

داشت دا از چشمانش بخوانم یکه مان یاحساس . 

ال ته  یآن دو گذشتم و خود را به ؼزل رساندم، لبخند کم رنگ از

بر صورت  مویطعم تلخ بر لبش نشسته بود و به بوسه باران شما

کرد ینگاه م ،یمان . 

دمیلب آرام از او پرس ریز : 

_ گفت؟ یداشت به تو م یچ كیشما  

بردارد، زمزمه کنان پاسخ واد یآن که نگاه از مان یب : 

_ بود فمط ی... نگران تو و مانیچیه ! 

تواند باشد، خواهر خودم را  یم زهایچ یلی" خیچیدانستم "ه یم

تم شناخ یشناختم اما للب بزرگ و مهربان ؼزل را هم م یخوب م

دانستم که تا چه اندازه بخشنده است یو م . 

.قیهست : 

برداشت و به حرؾ آمد،  یمان دنیکه باالخره دست از بوس كیشما

دیتوجه من را به سمت خود کش . 

دستانش گرفت انیاو را م یزانو زد و شانه  یمان ممابل . 

_ ؟یشناس یدلم... من رو م زیپسر خوشگلم، عز  



 خیزمستان تار نیبسته بود، انگار که سرد تر خیپسرکم  صورت

باشد نیزم . 

بچه هم بتواند نگاهش را از  کیکردم که  یآن لحظه فکر نم تا

مثل او یکند، مخصوصا بچه ا یاحساسات، خال ! 

دیچرخ كیبر صورت شما یمان چشم . 

_ یشما خواهر کارن هست ! 

مادرش تمام  دنیبا د یانتظار داشتم مان دیباال رفت. شا میابروها

بسپارد و تمام آن  یتنها ماندنش را به دست فراموش یسال ها

بکند كیکه در وجودش سراغ داشتم را نثار شما یمحبت . 

گوشم آورد کینشست و سرش را نزد میؼزل آرام بر بازو دست . 

_ ؟ینگفت یبه مان كیمگه در مورد شما  

تکان دادم سر : 

_ و ببخشهبتونه اون ر یگفتم... اما فکر نکنم مان . 

سر چرخاند و نگاه تند و  یلحظه ا ،یپاسخ مان دنیبا شن كیشما

 یرا به من و ؼزل دوخت احتماال او هم مثل ؼزل فکر م زشیت

نگفته ام یبه مان یزیکرد که در موردش چ . 

 انیشد و همانطور که صورتش را م رهیخ یدوباره به مان او

گرفت به او گفت یدستانش م . 



_ زمیمن مامانتم عز . 

چند بار پلک زد و بعد دهان باز کرد نیسنگ یدر سکوت یمان : 

_ دونم یم ! 

را  شیمرتبه لب ها نیافتاده، چند رونیاز آب ب یمانند ماه كیشما

دانستم انتظار  یم امد،ین رونیاز حنجره اش ب ییتکان داد اما صدا

 یداشته است و حاال نم ،یرا از طرؾ مان جانیواکنش پر ه کی

دیبگو دیبا چه گریدانست د  

 

زور خودش را جمع و جور کرد و با لکنت گفت به : 

_ کنم... اومدم  ی... من اومدم که...که با تو زندگیعنیخب... من... 

باشم شتیپ ! 

دیکنجکاوانه پرس یمان : 

_ ؟یکن یزندگ نجایا یایب یخوا یم یعنی  

را  نیخواهد هم یداشتم ؼزل هم م نانیسوال من هم بود و اطم نیا

ها را  زیچ یلیتوانست خ یبا ما م كیکردن شما یبداند. چون زندگ

 .عوض کند

اما، برق از سرم پراند كیشما پاسخ . 



_  هی ی... من، تو، بابات و خواهر کوچولوت با هم، توزمینه عز

خوشگل بزرگ یخونه  . 

حال من  د،یؼزل رو به من چرخ یزده  رتیسرگردان و ح نگاه

 نیهم د،یگو یچه م كیآوردم شما یر در نمهم بهتر از او نبود، س

ترکش کرده و دخترشان را هم  دیبه من گفت که فر شیپ مهیچند دل

 با خودش برده است

 

بپرسم: "چه  كیگام جلو رفتم تا از شما کیاز ؼزل گرفتم و  نگاه

؟ییگو یم یدار !" 

من را از رفتن باز داشت م،یبر بازو یؼزل با فشار کوچک اما . 

 !صبر کن کارن... بذار حرفاشون رو با هم بزنن بعد_

 کیخواست با  یکردم، دلم نم یگفت، بهتر صبر م یم راست

بکنم یاز احساسات، کار اشتباه یناش میتصم . 

ستادمیؼزل ا یرفته را به عمب برداشتم و دوباده شانه شانه  لدم . 

 كیسکوت کرده بود، انگار دوست نداشت به حرؾ شما یمان

بدهد یپاسخ .  

گذاشت یدست مان یدستانش را رو كیشما . 



_ مامان و بابات  شیخواد پ ی... دلت نمزمیبگو عز یزیچ هی

؟یکن یبا خواهر کوچولوت باز یخوا ینم ؟یباش  

دیکش رونیب كیدست شما ریآرام دستانش را از ز یمان . 

_ خواهر کوچولو هم دارم هیمامان و بابامم،  شیاالنشم پ نیمن هم ! 

بزرگ شده بود،  د،یزودتر از آنچه که با یلیخ ،ینبود که مان ادمی

کرد یپسرکم مردانه فکر م ! 

شکند اما نتوانستم  یدانستم حرفش للب خواهرم را م یم گرچه

رفت تا بر لبم جا خوش کند را  یکه م یتمندیلبخند رضا یجلو

رمیبگ . 

دیبا چشمان وق زده، ناباورانه پرس كیشما : 

_ ؟یچ  

ش فمط شانه باال انداختدر جواب یمان .  

از جا برخاست و رو به من و ؼزل  یعصب یبا خنده ا كیشما

دیچرخ . 

_ ؟یسرش کرد یرو تو زایچ نیتو ا  

به ؼزل چشم دوخته بود مایمن نبودم، او مستم مخاطبش ! 
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بفهمنم که ؼزل،  كیدهان به اخطار باز کنم تا به شما خواستم

و او حك ندارد حرمتش را بشکند، اما خود ؼزل  ستیشنک نرو

 .زود تر از من به حرؾ آمد

_ فرو کرد، مخصوصا  یسر کس یشه به زور تو یرو نم زایچ نیا

رنیگ یم میزنن و تصم یبچه ها! اونا با للبشون حرؾ م . 

 هیپا نیتر یزن لو نیاز آرامش کالم ؼزل بر لبم نشست. ا یلبخند

ما شده بود یزندگ ی ! 

گفتم كیتازه کردم و رو به شما ینفس . 

_  هیو ما  یهمه سال برگرد نیبعد از ا یتو که والعا انتظار نداشت

! هان؟وفتادهین یکه انگار اصال اتفال میرفتار کن یجور  

 یرا پشت سر گذاشت، با لدم ها یدر هم رفت، مان كیشما اخم

دیکوب نیسمت من آمد و ممابلم پا بر زم یبلند . 

_ که حاال  یبد یمان لیرفتنم رو تحو ازیتا پ ریالزم نبود س

با من رفتار کنه ینجوریا ! 

شد یولت بزرگ نم چیه كیبه تاسؾ تکان دادم، شما یسر ! 

.قیهست : 

و کالفه به او گفتم یعصب : 



_ باهات  ینجوریکه بچه ت ا یرفت ینم یجور هیبهتر بود تو  دیشا

دروغ  یولت به مان چیرفتار کنه! اون حك داشت بدونه... من ه

ستمیگم... من مثل تو ن ینم . 

چشم تنگ کرد میبرا : 

_ ه؟یمنظورت چ  

زدم یپوزخند : 

_ به  یاالن داشت نی! تو همه؟یمنظورم چ یدون ینم یعنیوالعا؟! 

... اونم یداد یباباباش و خواهرش رو م یزندگ یوعده  یمان

ترکت کرده و رفته دیرکه ف یولت . 

فوت کرد رونیبه ب تینفسش را با عصبان كیشما . 

_ ... به تو دروغ گفتمیمن به اون دروغ نگفتم لعنت ! 

 یکمرم نشست، من اصال خواهرم را نم ی رهیبر ت یسرد عرق

 !شناختم

_ دروغ  ینه؟! واسه چ ایترکت کرده  دیفر ه؟یم... منظورت چ

؟یگفت  

دیدر کنترل حجمش داشت، به من توپ یکه سه ییصدا با . 



_  یحرؾ بزنم... اگه اونجور یبا مان یدروغ گفتم که اجازه بد

شناسمت  یم ،یداد یخونه راه م یگفتم تو عمرا من رو تو ینم

گهید ! 

 كیهمه دروغ بود؟ شما یو زار هیماندم، پس آن همه گر مات

شده بود یخوب یعجب دروغ گو . 

مرتب کرد یعصب یا حرکاترا بر شانه ، ب فشیک كیشما . 

_ ... حاال میدیخوب خر یخونه  هی ران،یا میتازه برگشت دیمن و فر

 ینم میچیخوام دوباره خونواده م رو دور هم جمع کنم... ه یهم م

... اون نولع که رفتم بچه بودم، سرم باد رهیتونه جلوم رو بگ

 ...داشت... اما حاال

دمیحرفش پر انیم . 

_ دروغ  ینطوریکه ا ی! عالل شد؟ی! حاال مثال عالل شد؟یحاال چ

؟یخونواده ت رو جمع کن یخوا یبا دروغ م ؟یباف یبه هم م  

 یخود را به ؼم یساکت شد، خشم خروشان چشمانش جا كیشما

داد نیسنگ . 

_ لسم بخورم که  یکنم... به چ کاریدونم چ ینم گهیدونم... د ینم

 یتو یخوام مان یارن! مک مونمیمثل سگ پش مونم،یپش یباور کن

مدته شب و روز  هیخوام داشته باشمش، به خدا  یباشه... م میزندگ

دونم چطور تونستم بذارمش و برم یخواب ندارم، نم . 



که جبران شدنش امکان  ریشده بود، آنمدر د ریشدن د مانیپش یبرا

سال زمان ببرد نیداشت چند . 

گذاشت كیشما یجلو آمد و آرام دست بر شانه  ؼزل . 

_  یبه خودت و مان دیشماست.اما با یاز زندگ یبخش شهیهم یمان

 دیشا ره،یشکل بگ یاحساس یتا کم کم اون رابطه  یفرصت بد

که زمان  ییآدما نه؛یخب... خونواده هم یببره ول یادیزمان ز

هم  یهم رو دارن خونواده  یگذرونن و هوا یرو با هم م یادیز

شن یم . 

به ؼزل، نرم شد كیکه سنگ نگاه شما دمید . 

رو به من چرخاند و ملتمسانه گفت سر : 

_ ولت بگذرونم؟ یبا مان شتریب یشه اجازه بد یم  

از او دلخور بود،اما نخواستم دل خواهرکم را بعد سال ها  دلم

بشکنم ،یدور . 

تکان دادم یسر . 

_  نجایا یایب ی... هر ولت خواستمیباشه، منم راض یراض یاگه مان

چشم یلدمت رو ش،ینیو بب . 

و لب  دیبار یکه م یممدمه خود را در آؼوشم انداخت، با چشمان یب

دیخند یکه م ییها ! 
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 :ؼزل

 

شده  نیتن کوچک دخترکم که باالخره خوابش سنگ یرا رو لحاؾ

زدم رونیپا از اتالش ب یپنجه  یبود، مرتب کردم و رو . 

شسته شده  یظرؾ ها دنیسر خودش را در آشپزخانه با چ کارن

دانستم بعد از ماللات امروز با  یگرم کرده بود، م نتیدر کاب

هم  نیهم یو متشنج است، برا ریفکرش به شدت درگ ك،یشما

تنها بودن و جمع و  یرا برا یکاف یدادم به او زمان و فضا حیترج

 .جور کردن افکارش، بدهم

که هنوز چراؼش روشن بود، کج  ،یرا به سمت اتاق مان راهم

 .کردم

خواند یبود و کتاب م دهیتختش دراز کش یرو . 

 یزود م یلیدادم و نگاهش کردم، او خ هیچهارچوب در تک به

. چنان للب ردیو خو بگ دیایافتد، کنار ب یکه م یتوانست با هر اتفال

دیگنج یداشت که در باور آدم نم یبزرگ . 

زمزمه کنان گفتم یمیعم نفس با : 



_ ؟یمان یدیهنوز نخواب  

به من دوخت، کتاب را بست و کنار  نیریرا با لبخندس ش نگاهش

 .گذاشت

_ خوابم یاالن م . 

از چهار چوب در گرفتم و به سمتش رفتم هیتک . 

_ بود، ها؟ یروز سخت  

بالشت لرار  یتخت جا به جا شد تا سرش کامال رو یرو یکم

ردیبگ . 

 .آره_

دمیکش شیبه موها ینشستم و دست کنارش . 

_ کنه یم یسخت آدما رو لو یروزا ! 

معصکمش را به چشمانم دوخت نگاه . 

_ گه یرو م نیا شهیکارن هم هم . 

کرد یاسم کارن هم دلم را گرم م یحت . 

_ هیلدر لو نیکه ا نهیهم یخب برا ! 



کشنده،  ینگران کیلبخند  نیعمك گرفت، اما در پس ا لبخندش

به چه خاطر  مایدانستم دل یچهره اش را کدر کرده بود و من نم

 .است

را از  یتا بتوانم لحاؾ مان دمیتخت کش یرو شتریب یرا کم خودم

اندازمیاو ب یکنج تخت بردارم و رو . 

_ خوشگلت نگران باشن پسرم؟ یباعث شده چشما یچ  

آمد گرفت یرا که با لحافش باال م دستم . 

_ ؟یمون یم مامانم شهیهم  

زل زدم. پسرک  د،یلرز یمردمک چشمانش که در حدله م به

بود دهیمن، ترس یاحساسات . 

و آرام گفتم دمیبه گونه اش کش یدست . 

_ مونم یمامان دومت م شهیاما منم هم ،یمامان دار هیتو خودت  . 

 یاداوریرا به او  ندینه چندان خوشا متیحم نیسخت بود که ا میبرا

بهتر بود  ند،یبب شتریرا ب یخواست مان یم كیکنم، اما حاال که شما

کردم ینم نیتنگ تر از ا شیعرصه را برا . 

نشد یحرفم راض نیبه ا یمان اما . 

_ تنها  ،یخوام مامانم باش یم ،یخوام تو مامان دومم باش یمن نم

خوام ینم کایبه جز تو و کارن و ن یخونواده ا چیمامانم. من ه ! 



لبخند زدم، گرچه دلم آشوب بود شیرو به .  

خواستم و از  یخودم م یرا برا یخودخواهانه تمام محبت مان من

 ،یمان یزندگ یبخش جدانشدن شهیهم كیدانستم که شما یم یطرف

خواهد ماند یبال . 

_ ما  یمامانتم. اما همه  شهیمنم هم زم،یعز میما خونواده ت هست

اون مامانت باشه به  یاگه نخوا ی... حتمیفرصت بد كیبه شما دیبا

از خونواده س یهر حال عضو . 

مطمئن تر شد لبخندش . 

 !باشه... چشم_

اش بوسه زدم یشانیو شدم و آرام بر پ خم . 

_ کارگاه میزود بر دیپسر خوشگلم، حاال بخواب که فردا با نیآفر . 

شد که او همراه  یم یدو روز یکیو ذوق زده لبول کرد،  شادمانه

آمد، آنمدر خوب و کامل کار با سفال را  یبه کارگاه م کایمن و ن

 یکار دستش را برا یگرفته بود که به او لول داده بودم به زود ادی

 شنهادیپ نیمشتالانه از ا تینها یفروش در لفسه ها بگذارم و او ب

داستمبال کرده بو . 

نثارش کردم، از  گرید یهم گذاشت، بوسه ا یرا که رو چشمانش

 .جا برخاستم و چراغ را خاموش کردم



زدم، چشم چرخاندم و کارن را داخل آشپزخانه  رونیاتالش که ب از

بر  هی. خواستم راه به اتاق خواب کج کنم که متوجه شدم او تکدمیند

است ستادهیا ،یاتاق مان یرونیب وارید . 

للبم گذاشتم یلحظه جا خوردم و دست رو کی یبرا . 

_ دمیترس ؟ییجانیا ! 

 

باز کرد و تنش  نهیتمام صورتش لبخند زد، گره دستانش را از س با

فاصله داد واریاز د . 

_ ؟یهست یکه مادر فوق العاده ا یدونست یم  

دمیخند . 

_ ؟یبود سادهیفال گوش وا  

کج کرد و ابرو باال انداخت دهان . 

_ یزن یلدر لشنگ حرؾ م نیخودته که ا ریتمص . 

مثل دخترکان هفده هجده  فشیمن با تعر ندیا نبانداختم ت نییپا سر

 .ساله، تا بناگوش سرخ شده ام

 

دستم رد کرد و بر کمرم نشاند ریرا آرام از ز دستش . 



_ میخسته شد ی... امروز حسابیخانوم خجالت میبخواب میبر . 

تکان دادم و همراهش به راه افتادم دییبه تا سر . 

با تعجب  یاز من فاصله گرفت و ولت یبه اتاق خواب لدم دهینرس

 .نگاهش کردم در پاسخ گفت

_ گردم یبرم مسواک بزنم، بر م . 

 لیدل یرفتنش برا نیدانستم ا یبدرله اش کردم اما م یلبخند با

بود یگرید . 

بود  ییجا نی. "اتاق خواب" آخردیکش یترس من را ناگفته بو م او

مرد، آنجا باشم کیخواست با  یکه من دلم م . 

 ینیرینبود اما زور خاطرات تلخ من به ش یکارن هر مرد گرچه

دیچرب یم یگریهر حس د . 

هم که شده با خودم  مهیچند دل یگذاشت تا حدالل برا میتنها کارن

میایکنار ب . 

که روح و جسمم را با  یمن تجربه کرده بودم درد بود، درد هرچه

داد و حاال ترس دوباره تکرار شدنش، لرز به جانم  یهم شکنجه م

 .انداخته بود
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گذشت و خانواده ام  یکه از عمد ما م ریاخ یهفته  کی نیا در

 دیخواب یم ییرایمهمان ما بودند، کارن تمام شب ها را در سالن پذ

کردم یربه مبود که تنها ماندن با او را تج یشب نیاول نیو ا . 

 یو زانوانم را بؽل کردم، سر انگشتانم ب دمیتخت خز یرو آرام

بسته بود خیحش شده و تنم  . 

که با دارا داشتم را  یتجربه ا نیدرمانده ام، مدام و مدام اول ذهن

 یو اضطراب، فرو م اسیدر ترس و  شتریکرد و من ب یمرور م

 .رفتم

بؽل بزنم و لبل از  ریرا ز ملیوسا افتم،یمانده بود به ؼلط کردن ب کم

از آن جا فرار کنم افتد،یکه کارن، راهش به اتاق خواب ب نیا . 

 !ؼزل_

گفتم ینیو وحشت زده ه دمیاز جا پر اریاخت یکارن، ب یصدا با . 

به من  نشیو با نگاه ؼمگ ستادهیشدم که در چهار چوب در ا متوجه

شده است رهیخ . 

و خود را جمع و جور کردم دمیکش كیبار نفس عم چند . 

_ دیب... ببخش ... 

تخت نشست یکوتاه، جلو آمد و ممابلم رو ییلد ها با . 

_ دلم... ؼزل... نترس خانوم زینترس عز . 



 یاشک لعنت نیا دمیلشک، سوخت، اصال نفهم یاز شور چشمانم

شد دایسر و کله اش از کجا پ . 

آورد، بر دستم نشاند شیدست پ کارن . 

_ شه یو فشار نده ... زخم ممچت ر نمدریا ! 

را گرفته ام و  گرمیدست، مچ دست د کیتازه متوجه شدم که با  و

شکافد یدارد پوستم را م میفشارم که ناخن ها یچنان م . 

خواست  یسست شد، بؽض دردناکم را فرو دادم، دلم نم انگشتانم

 چیشکننده جلو بروم. اما ه نمدریهواستم ا یشروع کنم، نم ینطوریا

 شهیرفتار ها، دست خودم نبود. ترس در جان من ر نیکدام از ا

داشت ازیاش ن یفروپاش یبرا نیفوالد یا شهیدوانده بود و ت . 

لدم عمب رفت کیتخت برخاست و  یاز رو کارن . 

_ زنم یؼزل من اگه سرم بره، به تو صدمه نم ...  

پا، سمت در  یپاشنه  یهم عمب رفت و بعد رو یگریگام د 

دیچرخ . 

ولت مثل دارا نبود چیآن به خودم آمدم، او دارا نبود. کارن ه کی ! 

_ ؟یر یک... کجا م  

آن که برگردد آرام گفت یب . 



_ یکه تو بخوا یخوابم، تا هر ولت یم رونیمن ب . 

 یمن، رو یلبل یزندگ یکیدادم تار یاشتباه بود، اجازه نم نیا نه

اندازدیب هینور پاک وجود کارن هم سا . 

دمیانداختم و سمت کارن دو نییتخت پا یخودم را از رو بایتمر . 

دا در چنگ گرفتم و آرام گفتم لباسش . 

_ خوام... نرو ینم ! 

فراخش  ی نهیو رو به من برگشت. سرم ممابل س دیکش یمیعم نفس

 .لرار گرفت

شد و من را در آؼوشش ؼرق کرد، للب نا  دهیچیدور تنم پ دستانش

دیکش یم ادیگوشم فر ریآرامش ز .  

گوشم گفت ریآورد و زمزمه کنان ز نییپا سر : 

_ ببرم نیترس رو از ب نیبهم اجازه بده که ا . 

 یتوانست مانع شروع دوباره  ینم زیچ چیبر هم گذاشتم، ه پلک

من را  ستیبا ینم ندیناخوشا یخاطره  کیترس و  کیمن شود. 

آورد یبه زانو در م . 

فرستادم  هیخوش عطر لباسش به ر یاز هوا یباز کردم، نفس چشم

 .و سر باال آوردم



 یها ازین دم،ید یگرسنه نبود، در چشمانش حرص نم نگاهش

زد یصورتش هوار نم یملتهب مردانه اش را با تمام اجزا . 

همه عشك بود دمید یچه م هر ! 

که  ینیگذاشت، آن مانع سخت سنگ یبیتند للبم رو به سراش ضربان

رفت نیی، نرم شد و پارا بسته بود میراه گلو . 

با بلند شدم و تمام  یدستم را اطراؾ صورتش گذاشتم، بر پنجه  دو

ندیتا بر لب او بنش ختمیر میجراتم را در لب ها . 
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شروع بزرگ کیکوچک اما...  یبوسه  کی ! 

ماه در آب رینرم و آهسته مثل لمس تصو د،یبر تنم لؽز دستانش . 

گوشم آرام خواند ریز . 

 ...برلصانم ؼزل بانو... بچرخانم ؼزل بانو_

 کیبا  یسر صبح ولت نیریخواب بود! خواب خوش و ش کی مثل

 یتمام خستگ یمثل ولت ،یبر یلحاؾ فرو م ریسر ز میمال مینس

 یم رونیو تاب دادن تنت، از جسم ب چیروز را با بستن پلک و پ

یکن . 



تواند ممدس باشد یدو جسم چمدر م یرابطه  دمیتازه فهم من !  

فراتر از رها شدن از ترس  یزیچ د،یچه که کارن به من بخش آن

بود میها . 

که آزرده از زخم ها و  یاما روحم را شفا داد، روح دیچیبه تنم پ او

دیبه بهشت رس اهچالیاز س کبارهیگذشته بود، انگار  یدردها ! 

*** 

 

 

 "چند سال بعد"

 

کردم خط چشمم را با  یم یناموفك سع یکه در تالش همانطور

شانه و گوشم لرار  انیتلفن رام یمتمارن بکشم، گوش گریچشم د

 دادم

_ ایآر یگفت یخب، خب م ! 

داشت جانیه شیصدا . 

_ سر  یرسونن، البته کل یگفتن خودشون رو م نامیعمه ا گه،یآره د

 ی! من نماوردهیمامان ؼز زد که چرا زودتر کارت دعوت رو ن



 شیماه پ هیبه خدا از  م،یداد یکارت م دیچمدر زودتر با گهیدونم د

 !کارت دستشه

دمیخند . 

_ شیشناس یکال، مگه نم هیمدل نیعمه هم ! 

کرد و بعد گفت یؼر ؼر : 

_ نداره؟ ی... اشکالمیتابان و پاشا رو هم دعوت کرد یراست  

گذاشتم زیم یخط چشم را رو دانهیناام . 

_  یدارم، بد کاریداره، من به تابان چ یه اشکالنه لربونت برم چ

مهم اون مردک الدنگ دارا بود که شرش  دم،یند چارهیکه از اون ب

 .کم شد

داد یشتریلحنش آب و تاب ب به . 

_ باز دوباره افتاده زندون؟ یخبر دار یراست  

باال رفت میها ابرو . 

 نه از کجا خبر دار بشم، چرا؟ چطور؟_

دیخند : 

_ پولش به باد  ،یسکیر یمعامله ها نیا یانگار باز افتاده بوده تو

رو بده شیبار نرفته بده ریز گهیرفته باباشم د . 



بار ها  شیبود که پا دهیچند سال چند بار به گوشم رس نیمدت ا در

 جیشد، انگار لرار نبود که ه یمرد آدم نم نیبه زندان باز شده، ا

ردیولت لز گذشته اش درس بگ . 

را از او عوض کردم، حرؾ زدن در مورد دارا احممانه بود ثبح . 

_ ن؟یاونا رو هم دعوت کرد ؟یچ نایا وانیعمو ک  

گفت یمکث با : 

_  یکردم خودشون رو یم؟ تازه اگرم دعوت م وونهینه بابا مگه د

 .اومدن نداشتن با اون دختر نکبتشون

بار  ریولت بود که ز یلیخ وانیگفت، عمو ک یراست م دم،یخند

خود بسته بود یرا به رو ایدر دن لدا،یاز رفتار  یشرمسار . 

بحث دا عوض کرد نباریا ایآر . 

_ زود تر از  دیبا ن؟ییایرو ول کن، شما ساعت چند م نایحاال ا

ها نیمهمونا برس ! 

تالش کردم خط چشمم را درست کنم گرید بار . 

_  سرش رو از تو کایاگه ن م،یرس ینترس شاه دوماد، ما زود م

بار چهارم نخواد کتش رو اتو کنه و  یبرا یمان اره،یکمدش درب

بعدم  نایدنبال مامان ا میریم 5کنه، لبل از  دایکارن هم لباساش رو پ

سالن میریم . 



که بابا باالخره  نیشد که پدر و مادرم بعد از ا یم یدو سال یکی

به تهران  یزندگ یخودش را از کار در مؽازه، بازنشسته کرد، برا

کردند یم یما زندگ کینزد ابان،یخ کیده بودند و با اختالؾ آم . 

شود و همزمان هم  یم نیدارد سوار ماش دیرس یکه به نظر م ایآر

زد گفت ینفر ؼر م کیسر  . 

_ رسن سالن یعسل زود م یالیفام ن،ینکن ریمپس د . 

دمیوسواس و عجله اش خد نیا به . 

_  ادتی! تو بپا یتو فمط زن گرفت ایتموم دن یخب بابا حاال انگار تو

نگران ما نشو ش،یاریب شگاهیدنبال عسل از آرا ینره بر . 

بلند گفت یبا صدا کبارهیکرد و  یمکث . 

_ شد ری! برم دشگاهی! لرار بود برم ناهار ببرم در آرایوا . 

اندازدیمشترک راه ب یخواست زندگ یحواس م یب پسرک . 

 !برو برو_

 یرا رو یتماس خاتمه داد. گوش هول هول به یخداحافظ کی با

گذاشتم و دوباره به جان خط چشمم افتادم شیآرا زیم . 

درست شد، لامت کارن را از داخل  یباالخره تا حد لابل لبول یولت

رنگ خوش  یبا کت و شلوار مشک دم،یدر چهارچوب در د نهیآ

 .دوختش اما بدون کمربند



لبلم را فراموش نکرده  مهیدر هم رفت، هنوز لهر چند دل اخمم

 .بودم

باال آورد میاخمم دستانش دا به نشان تسل دنید با . 

_  دایکمربند برام پ هیبعد  دیببخش یگ یتو هم م دیاگه بگم ببخش

؟یکن  

 ینبود! گرچه سع یگریآدم د چیه هیکردن مرد من، شب یو آشت لهر

مماومت کنم دنیدر حفظ اخمم داشتم اما نتوانستم در ممابل خند . 

جا برخاستم و سرش ؼر زدم از . 

_  ای یگم کرد یزیاگه چ ییجا هی میبر میخوا یم یصد بار گفتم ولت

کنم و لباس  شیکه من آرا نیلبل از ا ،یکن ینم دایلباست رو پ

 یکنم ب یشه عرق م یگرمم م شیمن آرا هیبپوشم بهم بگو! بابا با 

شم یم ختیر ! 

 یآن بخش نا منظم و بخش شده  یآمد و با انگشت اشاره رو جلو

دیخط چشمم کش . 

_  ینم ختیر یاما ب یکن یخواد سع یهر چمدر دلت م یتون یتو م

یهند یکیشده باشه و اون  یچشمت ژاپن هیاگه  یحت ،یش ! 
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دست آرام به صورتم زدم کی با : 

_ دم؟یافتضاح کش نمدریخاک به سرم ا یوا  

دیخند فمط .  

راه  یو خود را با دلت نگاه کردم، پر ب دمیدو نهیعجله سمت آ با

خط چشم سال لمب  نیتوانست نا متمارن تر یوالعا م نیگفت! ا ینم

ردیبگ . 

با دستمال مرطوب چشمم را پاک کردم و خط چشم را  وسانهیما

انداختم فمیداخل ک . 

_ م بگم برام بکشه، برم زنگ بزن كیدم شما یسالن م میدیرس یولت

ادیزود ب . 

رفتم که شانه ام را گرفت یم رونیاز در ب داشتم . 

گذاشت تا خوش  میممدمه لب بر لب ها یکه ب دمیسمتش چرخ به

را نثارم کند ای" دندی"ببخش نیطعم تر ! 

هم  موستیاگر با آن یبا کارن به من آموخته بود که حت یزندگ

حدالل موضوع اما  رندیبحث ها و دعواها اجتناب ناپذ ،یکن یزندگ

پا افتاده تر و مدت زمان جدل ها و لهر ها کوتاه  شیبحث ها پ نیا

تر خواهد بود نیریبعد از آن ها ش یتر و آشت . 

خنده سر عمب بردم و به او تشر زدم با . 



_ رژلب بزنم جناب  یتا تونستم درست حساب دیساعت طول کش مین

 !مشفك

را باال آورد و پشت گردنم گذاشت دستش . 

_ برات درستش کنه كیشما نمیسالن بگو ا میدیرس یولت ! 

کرد میبوسه اش را مهمان لب ها گریبار د و . 

 

 

 

 

انیپا ! 

 

یلنبر یهست  

1597نوزدهم خرداد ماه سال    

ظهر یحوال  

 

 



❤ ❤ ❤ ❤ ❤  

دیرمان)اگه به خاطر داشته باش یاز ممدمه  یکوتاه بخش )� 

 

" هر  ،یوالع یلصه بود، در زندگ یمخاطِب محترم! آنچه خواند

که سر راهت  ییرو بایهر دخترک ز ایو  دیمرِد سوار بر اسِب سف

آن  ینخواهد بود. جهاِن والع گرتید ی مهیلرار گرفت، لزوما  آن ن

. پس یاست که امکان دارد هرگز " او "را ماللات نکن عیلدر وس

 ییایو ب یتا کار دست خودت نده کنلطفا  چشمانت را درست باز 

شد؟ نگونهیکه چرا ا یریما را بگ ی مهی ! " 


