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... داردیبرم را ساختمان کل بلندشان ادیفر و جانیه یصدا

 قیتشو... یرعلیام دنیکش سوت و گُل گفتن هم پشت ادیفر

... ردادیت رقص و ایعرش دنیپر نییپا و باال... الیدان هم پشت

 لم کاناپه یرو شتریب و بخندد دل ته از شودیم باعث همه

 یم مجدد نفرشان ۴ هر کند،یم فروکش که جانیه... بدهد

 سورن صورت یتو را اش تخمه از پر مشت ردادیت و نندینش

 :زدیریم

 

 !حلقم تو جانتیه و حس همه نیا... کن نگاه و ابوی نیا -

 

 :کندیم دراز زیم یرو را شیپاها ایعرش و خنددیم سورن

 

... هیشکل نیا شاده ..داداش هیدرون حساش تموم نیا - 

 !هیشکل نیا داره ییدستشو... هیشکل نیا نیغمگ
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 دیگویم ونیزیتلو ی رهیخ الیدان و خندندیم همه

 

 !گرفتن یپنالت لطفا الل دوستان -

 

 پر یرعلیام و داردیبرم زیم یرو از را پفک ظرف ردادیت

 دنیشن با اما سورن... ماند یم ونیزیتلو ی رهیخ استرس

 بشود رد خواهدیم و شودیم بلند جا از همراهش تلفن یصدا

 افتادن مرز تا سورن و کندیم دراز را چپش یپا ردادیت که

 :دیگویم حرص پر و کندیم وارید بند را دستش که رودیم شیپ

 

 !جات هی چوب -
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 کجام؟... کن اشاره بهش قایدق و محل -

 

 رهیخ را یگوش... شودیم تراس وارد و دیگویم یا خفه سورن

 :دهدیم جواب ابانیخ ی

 

 جانم؟ -

 

 بخوابم بعد یبد جواب مو ریبخ شب تا دادم امیپ یچ هر -

 ؟یدیدیم فوتبال...رمیبگ تماس شدم مجبور... ینبود

 

 :زندیم لبخند

 

 !شرمنده نبود دستم یگوش.. رفقا با... ردادمیت ی خونه..آره -
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 !خوادیم بغل دلم -

 

 :زندیم لب عشق پر و کشدیم قیعم نفس سورن

 

 !جان یا -

 

 نمت؟یبب یایم بعدش... دارم دانشگاه فردا -

 

 !باهات کنمیم هماهنگ -
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 و گرددیبرم سوزدیم که گردنش و خوردیم گردنش پس یدست

 از... زندیم پس را دستش و کندیم یزیر اخم ردادیت دنید با

 :شنودیم خط طرف آن

 

 !ریبخ دارم،شب دوستت... باش خودت مراقب... زمیعز باشه -

 

 !یخانوم ریبخ شبت -

 ----شده شیرایو----

1 

 

 

... داردیبرم را ساختمان کل بلندشان ادیفر و جانیه یصدا

 قیتشو... یرعلیام دنیکش سوت و گُل گفتن هم پشت ادیفر

... ردادیت رقص و ایعرش دنیپر نییپا و باال... الیدان هم پشت
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 لم کاناپه یرو شتریب و بخندد دل ته از شودیم باعث همه

 یم مجدد نفرشان ۴ هر کند،یم فروکش که جانیه... بدهد

 سورن صورت یتو را اش تخمه از پر مشت ردادیت و نندینش

 :زدیریم

 

 !حلقم تو جانتیه و حس همه نیا... کن نگاه و ابوی نیا -

 

 :کندیم دراز زیم یرو را شیپاها ایعرش و خندندیم سورن

 

... هیشکل نیا شاده ..داداش هیدرون حساش تموم نیا - 

 !هیشکل نیا داره ییدستشو... هیشکل نیا نهیغمگ

 

 :دیگویم ونیزیتلو ی رهیخ الیدان و خندندیم همه
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 !گرفتن یپنالت لطفا الل دوستان -

 

 پر یرعلیام و داردیبرم زیم یرو از را پفک ظرف ردادیت

 دنیشن با اما سورن... ماند یم ونیزیتلو ی رهیخ استرس

 بشود رد خواهدیم و شودیم بلند جا از همراهش تلفن یصدا

 افتادن مرز تا سورن و کندیم دراز را چپش یپا ردادیت که

 :دیگویم حرص پر و کندیم وارید بند را دستش که رودیم شیپ

 

 !جات هی چوب -

 

 کجام؟... کن اشاره بهش قایدق و محل -
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 رهیخ را یگوش... شودیم تراس وارد و دیگویم یا خفه سورن

 :دهدیم جواب ابانیخ ی

 

 جانم؟ -

 

 بخوابم بعد یبد جواب مو ریبخ شب تا دادم امیپ یچ هر -

 ؟یدیدیم فوتبال...رمیبگ تماس شدم مجبور... ینبود

 

 :زندیم لبخند

 

 !شرمنده نبود دستم یگوش.. رفقا با... ردادمیت ی خونه..آره -

 

 !خوادیم بغل دلم -
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 :زندیم لب عشق پر و کشدیم قیعم نفس سورن

 

 !جان یا -

 

 نمت؟یبب یایم بعدش... دارم دانشگاه فردا -

 

 !باهات کنمیم هماهنگ -

 

 و گرددیبرم سوزدیم که گردنش و خوردیم گردنش پس یدست

 از... زندیم پس را دستش و کندیم یزیر اخم ردادیت دنید با

 :شنودیم خط طرف آن
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 !ریبخ دارم،شب دوستت... باش خودت مراقب... زمیعز باشه -

 

 !یخانوم ریبخ شبت -

 

 را ردادیت دست دهدیم سر بشیج یتو و کندیم قطع را یگوش

 :بردیم کمرش پشت و ردیگیم

 

 !دورت یدافا و در واسه بزار تو بزن دست کهیمرت -

 

 شد تموم فوتبال نیا بگم اومدم بابا. ..دستم وزیپف...  یا یا -

 یحسا بعدا ای یکنیم حساب... خوانیم شام... گشنن لشا نیا

 ؟یکنیم
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 :دهدیم هلش عقب به خنده با سورن

 

 !که شد یکی جفتش سیسرو دهنت -

 

 رو آن به رو نیا از نبات و قند با کردن صحبت از بعد یو -

 !کرد را یشگیهم یها لش کردن مهمان قصد و شد

 

 !تو با کرد غلط یو -

 

 ونیزیتلو... رودیم سالن سمت سورن و خنددیم بلند ردادیت

 ته خوردن مشغول ایعرش و یرعلیام و الیدان و بود خاموش

 تلفن سمت ردادیت... بودند زیم یرو یها یخوراک ی مانده

 یم نییپا کاناپه یرو از را یرعلیام یپاها سورن و رودیم

 :اندازد
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 !بابا کن جمع -

 

 سفارش نجایهم ای... رستورانت میبر ای... دادا یدار راه دو -

 !ارنیب یبد

 

 :دیگویم بسته چشم طور همان باخنده ایعرش

 

 پول شیپ ی هفته... رونیب دیبکش بدبخت نیا از بابا -

 !کرد حساب و شامتون

 

 :شنودیم را ردادیت یصدا که بزند یحرف خواهدیم الیدان
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 قربون... ردادمیت بله بله... ینجف یآقا دینباش خسته سالم -

 دیبفرست ناقابل یتزایپ دونه تا ۵ دادن دستور ستونیر... شما

 مخالفات با... یشگیهم ادرس به

 

 ردادیت ..کندیم نگاهش رهیخ و یجد سورن و خندند یم همه

 :دهدیم ادامه و رودیم ها مبل سمت

 

 دیبفرست ادیز سس... ایشگیهم همون... بله یعنی نه..اره -

 یماندن ادی به شب... شما مخلص.... کنهیم تشکر سورن...فقط

 !دیباش داشته یا

 

 از بعد ردادیت و کندیم پرت سمتش را وهیابم یبطر یرعلیام

 سورن... دهدیم سر شلوارش بیج یتو را یگوش یخداحافظ
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 ردادیت .کندیم نگاهش یواکنش و زدن پلک یب هم هنوز اما

 :دیگویم یرعلیام و ندینش یم کنارش

 

 سورن ینگاها نیا یمعن من که بخور و عمرت شام نیاخر -

 !فهممیم خوب و

 

 :اندازد یم سورن گردن را دستش ردادیت

 

 فقط سورن... دیسازیم غول غولم بچه از یه بابا نه -

 !فهیلط روحش وگرنه..گنده کلشیه... خشن ظاهرش

 

 :زندیم پس گردنش از را دستش حرص با سورن
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 و شام پول زارت زارت یه که ننتتون ای باباتونم من -

 ها؟ گوساله کنم حساب و نهارتون

 

 !یمون یشوگردد تو -

 

 به یمشت خنده با سورن و زنندیم قهقهه ردادیت حرف از همه

 :دیگویم یرعلیام به رو ردادیت... زندیم ردادیت یبازو

 

 چه به د؟یکن قبول دادماد عنوان به دیخوایم نویا یلیخداوک - 

 که گذشت... نداره که اعصاب... نداره که اخالق ؟یدیام

 مث شه یچ هر.... نداره خودش از که میخاص واکنش... نداره

 !کنهیم نگاه بز

 

 !نارویا بگو نبات یجلو یدار جرات -
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 نیا انصافا وگرنه...شده نکبت نیا طلسم که خدا بنده اون -

 نیریش نویا کمی شینبات ی همه با تازه... ستین یخواستن

 !کنهیم

 

 از پر زیم یرو چقدر هر خوردیم زنگ که همراهش تلفن

 :دیگویم کالفه... کندینم دایپ گرددیم را یخوراک و ظرف

 

... هیطول دیکرد نجارویا نارویا دیکن جمع کمی دیگمش دیپاش -

 !کدومتونه ریز یعنی نه... کدومتونه تو دینیبب منم یگوش نیا

 

3 
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 دنید با... داردیبرم مبل یرو از را یگوش و شودیم بلند سورن

 ردادیت... کندیم پرت سمتش را یگوش و خنددیم ۲ یشاد اسم

 :ردیگیم هوا یتو را یگوش

 

 !شده داغم چه وث؟ید بود تو ریز -

 

 همه شهیهم مثل دهدیم جواب که ردادیت و خندندیم همه

 :کنندیم سکوت

 

 نه.... یچ فوتبال بابا نه.... من قند سالم..... جووووون؟ -

 بردنم قامیرف امشب خب یول فوتبالم عاشق اره.... دمیند

 دشمنات نکنه خدا عه.... بودم سرم ریز اره.... درمانگاه

 ... رنیبم
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 ادامه ردادیت و شودیم بلند نفرشان ۴ هر ی خنده یصدا

 :دهدیم

 

 طیشرا کمی گفت دکتر دونمینم.... اره بهترم... خونم االن -

 !ختهیر بهم میجسم دیببخش ..یجنس و یروح

 

 دویگویم یزهرمار شوندیم منفجر خنده از که ایعرش و الیدان

 :خاراندیم را شیابرو یباال یرعلیام... رودیم تراس سمت

 

 که ینیا که دیکن یخال رو خونه دیپاش... نیا یا وزه عجب -

 !کنهیم پرش االن دمید من
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 دارد،یبرم را فونیآ و شودیم بلند سورن خوردیم که خانه زنگ

 :دیگویم هیبق به رو و زندیم را در روزبه دنید با

 

 !دیرس تزاهایپ-

 

*** 

 

 سالم رفقا

 سوخته عطش اول پارت ۳ نمیا

 واهمه تا زارمیم پارت ازش بتونم که ییجا تا فرد یروزا فعال

 .بشه زوج یروزا همون یگذار پارت و بشه تموم

  هستش یاجتماع عاشقانه هم سوخته عطش
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 دوست و رفاقتاشون و جمع و پسرا کل کل رمانا یتو اگه

 کنمیم فکر خودم...دیبخون رو سوخته عطش حتما دیدار

 .اشیتلخ و اینیریش با همراه متفاوته واهمه مثل موضوعش

 ️❤دارم و تون یهمراه که خوشحالم

 

4 

 

 

*** 

 

 سمت و اندازد یم رستوران ارام جو و ها یمشتر به ینگاه

 زهایم سمت که ایپو دنید با...رودیم سالن یانتها اتاقش

 و ستدیا یم ایزند،پویم اش شانه به یدست و رودیم جلو رفتیم

 :دیگویم تیجد با سورن
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 شما؟ کو فرمت لباس -

 

 !دمیرس تازه چشم... آقا سالم -

 

 ایپو بپوش فرم اول برو نکن یگذار خدمت یدیرس تازه-

 !گمیم دارم چندبار نیبب

 

 یبرا گفتن با ایپو و ردیگیم را دستش یتو یها یدنینوش 

 ی شماره زیم سمت سورن... شودیدورم و کشدیم عقب ۸ زیم

 غذا منتظر و بودند نشسته زیم دور جوان دختر چند... رودیم  ۸

 عقب خواهدیم و گذاردیم زیم یرو را ها یدنینوش... بودند

 :زندیم شیصدا دخترها از یکی که بکشد

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
23 

 

 گارسون؟ -

 

 لحن با دختر... دهدیم باال را شیابروها از یکی و گرددیبرم

 :دیگویم یا مسخره

 

 !لطفا ساالد هی -

 

 در به و دیآ یم باال تفاوت یب و توجه یب اما سورن نگاه

 سمتش و شودیم رستوران وارد ونیکتا... چسبد یم یورود

 نگاهش جذبه با و یجد و دهدیم کش را نگاهش د،یا یم

 :ستدیا یم مقابلش زنان نفس نفس ونیکتا... کندیم

 

 زود نشد اومد شیپ کار...رشدید خوامیم معذرت... سالم - 

 !برسم
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 از یکی سورن و ماندیم ها آن یرو مات دخترها نگاه

 :بردیم شلوارش بیج یتو را شیدستها

 

 !ارنیب ۸ زیم یبرا ساالد هی دیبگ... سالم -

 

 !چشم -

 

 پشت را دخترها گفتن اوه اوه و رودیم اتاق سمت یمعطل یب

 دهایخر فاکتور به ینگاه شودیم که اتاق وارد... شنودیم سر

 زنگ که همراهش تلفن...  ندینش یم زیم پشت و کندیم

 را تماس ردیبگ فاکتورها از را نگاهش نکهیا بدون خوردیم

 :زندیم کریاسپ یرو و کندیم وصل
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 جانم؟ -

 

 !شده تموم کالسم  خونه؟ برم ای بمونم سورن؟ -

 

 و گوشت متیق و کندیم رورویز را دستش یتو یها برگه

 یا ضربه که بدهد جواب خواهدیم...کندیم چک مجدد را برنج

 را یگوش و دیگویم ی دییبفرما ناچار...  خورد یم در به

 :داردیبرم

 

 !امروز شلوغم کمی رستوران؟ یایب یتونیم -

 

 !امیم اره - 

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
26 

 

 :زندیم لب ستدیا یم زشیم مقابل که ونیکتا

 

 !منتظرم -

 

 و خاص ژست ی رهیخ پروا یب ونیکتا... کندیم قطع را تماس

 :پرسدیم اخم پر سورن... ماند یم جذابش

 

 ان؟یهاد خانوم امرتون -

 

 یآگه شیپ روز چند... دیدار الزم کار یروین دیبود گفته -

 ی سابقه و مصاحبه مراحل که اومدن نفر دو امروز... زدم

 یاوک اگه دیکن مالحظه خودتونم گفتم... کردم یط و کارشون

 !شن استخدام
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5 

 

 

 یتو را خودکار و کشدیم ششیر ته به یدست سورن

 :چرخاندیم   دستش

 

 االن؟ کجان -

 

 !دیکن...یکن امر شما تا ستنیبا منتظر گفتم...رونیب -

 

 مرد... ماندیم ونیکتا لرزان و تاب یب یچشمها خیم نگاهش

 را ها شدن هل... هارا لرزش. .هارا حس نیا اگر نبود
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... داشت دوستش یبیعج طرز به انیهاد ونیکتا... دیفهمینم

 اول سال همان دیشا... بود دهیفهم شیپ وقت یلیخ را نیا

 یمخف یبرا یتالش هم ونیکتا که البته... رستوران سیتاس

 از فشیتعر که یازاد و راحت دختر... کردینم حسش کردن

 دختر...داشت فرق دخترها از یلیخ با ازدواج و عالقه و عشق

 ونیکتا یشیم یچشمها... بود عاشق و جسور یادیز مقابلش

 ...کردیم یخال را سورن دل ته شهیهم... بودنش پروا یب... 

 

 !بخونم دیبد اونارم... داخل بفرستشون -

 

 نگاهش... گذاردیم زیم یرو را ها پرونده و رودیم جلو ونیکتا

 رونیب...کشدیم عقب و ماندیم سورن یجد یچشمها یرو

 رونیب هم خودش... شوند داخل دیگویم مرد دو به و رودیم

 کالفه و ندینش یم رستوران یورود در کنار زیم پشت
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 یرو یکاغذها و زیم ی رهیخ  ...کندیم مشت را شیدستها

 فیظر و دیسف یدست که گذردیم چقدر داندینم ماند، یم آن

 را اش توجه خورده الک اما کوتاه یها ناخون با زیم یرو

 حسادت مقابلش دختر دنید با و کندیم بلند سر... کندیم جلب

 :سوزاند یم را استخوانش مغز تا

 

 !خانوم ونیکتا سالم - 

 

 و بد یها حس تمام انیم را لبخندش ستدویا یم ناچار

 :کندیم حفظ مزخرفش

 

 !یبرف دیسف عجب چه... نجاسیا یک نیبب به-

 

 :ردیگیم را یکت دست ینیریش لبخند با نبات



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
30 

 

 

 !ستماین پوست دیسف قدرام نیا -

 

 باور یبرف دیسف هیشب یلیخ... دیسف و زهیم زویر... بابا یهست -

 !کن

 

 :کندیم اشاره سرش پشت یصندل به یکت و خنددیم نبات

 

 یبر گمیم برن... دارن مهمان یاحیر یآقا... زمیعز نیبش -

 !ششونیپ

 

 پشت یمشک چرم یصندل یرو و زندیم یمهربان لبخند نبات

 فکر و... کندیم نگاهش رهیخ ونیکتا... ندینش یم سرش
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 دوستش نطوریا یاحیر سورن که دارد چه دختر نیا کندیم

 نقش زیر صورت... زیر یا جثه... متوسط قد با یدختر... دارد

 و ینیب... دیسف یپوست و روشن یا قهوه یچشمها... گرد و

 از که جوان مرد دو... آمد یم صورتش بهکه کوچک یلبها

 نبات به و شودیم بلند یمعطل یب ونیکتا آمدند رونیب اتاق

 !دیگویم یدییبفرما

 

-6 

 

 

 وسواس با و ستدیا یم اتاق کوچک ی کتابخانه مقابل نبات

 را تاپلپ شودیم تمام که سورن کار... کندیم مرتب را کتابها

 را شیدستها... داردیبرم چشم از را اش مطالعه نکیع و بنددیم

 :کشدیم و کندیم قالب هم در
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 !شمارو من نمیبب ایب خب -

 

... کندیم نگاهش و چرخدیم سمتش یدلبر لبخند با نبات

... رودیم سمتش نبات و کندیم باز را شیدستها از یکی سورن

 ی چهره ی رهیخ سورن و ندینش یم سورن مقابل زیم ی لبه

 :دیگویم اش یداشتن دوست

 

 نبات؟ شاخه احوال -

 

 خوامیم... شمیم خوشگلتر کن باور... گهید برم بزار سورن -

 !باشم شده یاوک مونیعروس قبل
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 :ردیگیم سقف سمت را سرش کالفه سورن

 

 !کرد شروع -

 

 میگوش یتو عکس تا چند بزار... خب کن نگام... سورن عه -

 !ندارم دوست و لبام فرم من... ینیبب ارمیب دارم

 

 :دیگویم شیلبها ی رهیخ و ردیگیم را نبات یگوش سورن

 

 یشد ینجوریا چرا... دارم که باشم داشته دوست دیبا من -

 چهره... خودت از یرادیا دنبال نهییآ یجلو زیر هی... نبات تو

 !یزنیم غر باز یدار یخوشگل و یعیطب نیا به
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 نیبب... باشم خوشگل... باشم نقص یب تو یجلو خوامیم -

 !شده نازتر چقدر کرده عمل یول نبود بد شینیب یکت االن

 

 نازه؟ شما نظر از یکت -

 

 :شودیم کورتر سورن یاخمها... یخوش غرق... بلند... خنددیم

 

 و نبات نیهم من... یارینم من یجلو گهید و عمل اسم -

 !خوامیم

 

 عشقم؟ -
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 نبات... شودیم کارش زیم کردن مرتب مشغول توجه یب سورن

 :دیگویم صورتش یتو و کندیم خم سر

 

 زم؟یعز -

 

 فرم خودم وگرنه ادیب یکی ترسمیم کار محل کن دعا برو -

 !واست کردمیم عوض و لبات

 

 خوش یموها یرو یا بوسه خنددیم سرخوش هم باز نبات

 زنگ که نبات همراه تلفن...زندیم سورن یمشک و حالت

 دنید با و داردیبرم زیم یرو از را اش یگوش نبات خوردیم

 و کندیم بلند سر.. زندیم تماس رد دلهره با اشنا یا شماره

 :پرسدیم سورن
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 شد؟یچ -

 

 ای ناهار هی میکن جور گنیم... شمهیریس دوست نیا یچیه -

 !ندارم دوست منم... نجایا انیب شام

 

 چرا؟ -

 

 !نتتیبب ادینمخوشم -

 

 :دیگویم خنده با سورن

 

 نیا با یکس و من نترس... یروان نجامیا شتریب ک من -

 !برهینم گند اخالق
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 و ردیگیم نبات از چشم خوردیم زنگ که همراهش تلفن

 یکاغذها انیم را یگوش... داردیبرم کمرش دور از را دستش

 یا کالفه پوف ردادیت اسم دنید با و کندیم دایپ زشیم یرو

 :کشدیم

 

 !کارایب سیر -
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 !رسونمتیم استمیر ی درجه به یباش یخوب کارمند -

 

 :خنددیم

 

 چته؟... بابا خفه -

 

 هی.... باز کرده یقاط ما ی ننه نیا... شهیقارشم اوضاع کمی -

 خب یول بودما زده و دشونیق تو جون... تولدشه گمید دوشب

 کرد داریب شیزمستون خواب از و وجدانم امروزش تلفن

 !المصب

 

 کالم؟ لپ... یریت بگو چرت کم -
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 :دهدیم جواب و کشدیم ییصدا بد ی ازهیخم

 

 رستورانت بشه اگه... واسش رمیبگ مختصر تولد هی خوامیم -

 و زیم هی... نبود نبود میاختصاص... کن فیرد باالشو ی طبقه و

 !عشقاتون و ننم و خودمون قد یصندل

 

 با یریبگ جشن مادرت واسه ؟یگیم یچ تهیحال ردادیت-

  خرت؟ نره یرفقا

 

 لیفام و فک ما یکرد فکر االن مثال رم؟یبگ یک با پس -

 شونیزندگ ما لیفام و فک بابام قول به م؟یدار درمون درست

 موندن که مییاونا...مهاجرت... رانیا در تولد... داره بخش دو

 ...ای..ارتباطن قطع اونا ای میارتباط قطع ای که
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 :دهدیم فاصله گوشش از را اش یگوش کالفه سورن

 

 !یزنیم فک زیر هی که یریبم -

 

 ای حله بگو کالم هی منه؟ فک نیا مشکلت و دغدغه کل  -

 منحله؟

 

 یم اش یشانیپ به یدست و چسباند یم گوشش به را یگوش

 :کشد

 

 یخوایم تو نهیبب مارو نداره چشم مادرت اون گوالخ اخه دِ -

 م؟یباش تولدش مهمون ما
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 شماها لشیدل شدم در به راه از من اگه بفهمه خوامیم -

 !دربودم به راه از تولد بدو از من دیستین

 

 :پرسدیم یا بامزه لحن با ردادیت و کندیم سکوت کالفه سورن

 

 گفتم؟ یچ یدیفهم تو -

 

 !کن قطع بعد ببند فقط... حله ردادیت -

 

 ببندم؟ بعد کنم قطع اول شهینم -

 

 !کندیم قطع را تماس کالفه و خوردیم را اش خنده
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 چشمک و اندازد یم نبات خندان یلبها و چشمها به ینگاه

 :زندیم یدلبر

 

 ؟یخوردن هیچ! هوم؟ -

 

 نیا قیرف هی داشتم دوست شهیهم... بامزس یلیخ ردادیت -

 !باشم داشته یشکل

 

 مگه؟ ستین ردادیت از تر چل و خل پس؟ هیچ مهتا -
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 زشدهیر یچشمها با و داردیبرم زیم یرو از را سیخودنو نبات

 :دیگویم شیرو زیر حروف ی رهیخ

 

... ها منه نظر نیا البته... میشد دور کمی کرد ازدواج یوقت از -

 گذاشتم ارویدن شدم اشنا تو با یوقت از من نکهیا مهتا نظر

 !کنار

 

 را همراهش تلفن و فرستدیم ردادیت یبرا یامیپ خنده با سورن

 :اندازد یم زیم یرو

 

 ارن؟یب بگم یخوریم یزیچ -

 

 !یچیه نه -
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 و بوسد یم را شیانگشتها و زندیم یکمرنگ لبخند سورن

 :زندیم لب او ی رهیخ و گذاردیم نبات یلبها یرو درست

 

 !خبر؟ چه گهید -

 

 رستورانت کار و تو از کمی شبید یرعلیام نکهیا خبر اوووم -

 نیآفر پشتکارت به یکل بابام و زد حرف گرفته یلیخ که

 !گفت

 

 یپشت به و کندیم قالب سرش پشت را شیدستها سورن

 :زندیم هیتک یصندل
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 !گه؟ید خب -

 

 اقدام یخواستگار یبرا که هیچ مشکل گفت آخرشم -

 !یکنینم

 

 یرعلیام و شودیم باز در که بدهد جواب خواهدیم سورن

 :کندیم نگاهش

 

 الزم محرک کنهینم حرکت خود به خود سورن گفتم منم -

 !یالعمل عکس و اقدام گونه هر یبرا داره

 

 خودکار حرص با سورن و خنددیم دل ته از و بلند نبات

 :کندیم پرت سمتش را مقابلش
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 !؟یستین بلد زدن در کهیمرت -

 

 را جوجه بشقاب بندد،یم را در و شودیم اتاق وارد یعل ریام

 یم یمشک چرم یصندل یرو خودش و گذاردیم زیم یرو

 :ندینش

 

 گرسنمه دمید رونیب زدم دانشگاه از... بابا ییتنها کردم فکر -

 !دمید نجایا و خودم نکنم کاریچ کنم کاریچ گفتم

 

 :خنددیم حرص با نبات

 

 !خب شوهرمو دیکرد ورشکست -
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 !بابا بشه شوهر تا کو -

 

9 

 

 

 همان و داردیبرم یلباس چوب از را کتش و شودیم بلند سورن

 :دیگویم زندیم تن که طور

 

 !خور مفت کهیمرت نمونده شدنم شوهر تا یزیچ اتفاقا -

 

 را اش شده مشت دست و کندیم نگاهش پر دهان با یرعلیام

 :ردیگیم دهانش یجلو
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 ارتغا زن بردار به قیرف سِمت از من... پس خوبه ما؟ جون -

 ... نجایا تونمیم راحتر و دمیم درجه

 

 ؟یبلمبون -

 

 :ردیگیم را سورن یبازو و داردیبرم را اش کوله خنده با نبات

 

 !داداشمو نکن تیاذ -

 

 خنده با و دهدیم قورت را دهانش یتو یغذا یرعلیام

 :دیگویم
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 آب ریز قشنگ بگو یخواستگار یایب یخواست یجد حاال -

 پات و دست ینیبیم و نبات تا نگا...لیخل بابا یجلو بزنم تو

 !رهیم ادتی و کار شهیم شل

 

 و کندیم پرت سمتش را زیم یرو خودکار حرص با سورن

 سخت دنشانید با ونیکتا... روندیم رونیب اتاق از نبات همراه

 نبات... زندیم یا مهین و نصفه لبخند و شودیم بلند جا از

 :ردیگیم سمتش را دستش

 

 !اجازه با... خانوم یکت شدم خوشحال -

 

 !زدلمیعز سالمت به -
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 ستدیا یم زیم مقابل سورن رودیم رونیب رستوران از که نبات

 : ردیگیم چشم کالفه ونیکتا باز ی قهی ی رهیخ و

 

 و سر دیبا و یعموم مکان هی نجایا بدم تذکر دیبا بار چند -

  باهاش؟ باشه هماهنگ وضعتون

 

 :رودیم اش قهی باز ی دکمه سمت حرص با ونیکتا دست

 

 !خوامیم معذرت -

 

 یرعلیام... شلوغم کمی روزا نیا رستوران به باشه حواستون -

 !فعال... اتاقمه یتو هم
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 !فعال... چشم -

 

 رونیب رستوران از استوار و محکم یها قدم با که سورن

 یم یصندل یرو و دیگویم یا کالفه اه ونیکتا رودیم

 پر...کندیم برقرار را تماس و داردیبرم را همراهش تلفن...ندینش

 :دیگویم تیعصبان و حرص از

 

 و شد تموم یچ همه یوقت تو؟ یبزن یحرکت هی یک قراره -

 شون؟یزندگ سر رفتن

 

 و زرت گرفتمش بار هزار صبح از... یکرد رم باز خبرته چه -

... شویگوش کرد خاموش اخرم دست...زنهیم تماس رد زرت

 با که نمیا...  خودش وقت سر برم دیبا کردن رد و من یوقت

 !هینشدن معرکه خرمگس اون
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 و وضع نیا تونمینم گهید من بده انجام الزمه یکار هر -

 ینگفت مگه رفته؟ واسش دلت ینگفت مگه... کنم تحمل

 دست یرو دست چرا پس مهندس؟ شده تیزندگ ی زهیانگ

 ببرنش؟ تا یگذاشت
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 گوشش از را یگوش یعاص شودیم باعث دشیشد ی سرفه

 شیبرا یزیچ کی تنها و بود گرفته گر تنش... بدهد فاصله

 را سورن نبود حاضر عنوان چیه به نکهیا هم آن... بود مفهوم

 ... وار وانهید... وجود تمام با... داشت دوستش... بدهد دست از

 

 بند ییجا به دستم...دست رونذاشتم دست گمیم دارم -

  ؟ینفهم به یزد خودتو ای یفهمینم... ستین

 

 :شودیم چفت فکش

 

 به عشق از دم یا جربزه و عرضه یب قدر نیا که حاال پس -

 !نزن تیبرف دیسف
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 یمشتر دو جمع حواسش یب حواس و کندیم قطع را یگوش

 ...!شودیم شدند رستوران وارد که یا تازه

 

*** 

 

 !؟یبریم منم تولد امشب -

 

... کندیم نگاهش یسوال و زندیم ترمز چراغ پشت حواس یب

 :خنددیم ناز پر نبات

 

 و ردادیت مادر تولد... یندار حواس گهید... رمردیپ ایرشدیپ -

 !گمیم
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 :دیگویم یآهان سورن

 

 سه نهیا شرطش منتها... کنمیم خبرت شد یاوک نمیبب بزار -

 یب یجا هی یکن فکر اخرم و نهییا یپا ینینش مین و ساعت

 !داره نقص صورتت نقص

 

 رهیخ دهد،یم نییپا را ریگ آفتاب و خنددیم صدا با و بلند نبات

 :دیگویم خودش خندان صورت ی

 

 ...و لبام... گمیم هنوزم من یول -

 

 !کردباز شروع -
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 و ردیگیم نبات از چشم حرص با سورن شودیم سبز که چراغ

 از را یگوش خوردیم زنگ که همراهش تلفن کند،یم حرکت

 خانم شکوه ی شماره دنید با و اورد یم رونیب کتش بیج

 :دیگویم متعجب

 

 !مامانته -

 

 :دهدیم جواب مکث با و

 

 !خانم شد عرض سالم -

 

 ...شدم مزاحمت موقع یب ببخش...پسرم سالم -
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 جانم؟...هیحرف چه نیا کنمیم خواهش نه -

 

 :شنودیم را شکوه نگران یصدا

 

 بعد از خاموشه شیزم؟گوشیعز ومدهین شما شیپ نبات -

 !ومدهین خونه هم دانشکده

 

 :چرخاندیم دست کی با را فرمان و اندازد یم نبات به ینگاه

 

 !رسونمشیم دارم... دینباش نگران منه شیپ -
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 !ینگران از مردم... بده رتیخ خدا -

 

 ... شده تموم شیگوش شارژ حتما -

 

 :دهدیم ادامه و کندیم نگاه نبات به اخم با

 

 !کنهیم یعذرخواه -

 

 کندیم یخداحافظ که سورن خندند،یم استرس پر و زیر نبات

 :کندیم نگاهش مشکوک و کندیم قطع را تماس

 

 ؟یکرد خاموش تویگوش چرا تو -
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 !نشه مزاحمم یکس تو شیپ امیم -

 

 :پرسدیم اخم با سورن

 

 !دمیپرس یجد -

 

 از کرده خلم بخدا... بدم خبر شکوه مامان به نبود حواسم -

 حواسم هستم شتیپ یوقت خوامیم یول... نگرانه همش بس

 !باشه خودت به فقط

 

 !زبونت اون دست از -
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 :کندیم ترمز شکوه ی خانه مقابل سورن و خنددیم نبات

 

 شب کردن مشخص یبرا بکنم یصحبت هی بابا با -

 !رمیگیم تماس بعد...یخواستگار

 

 !میهست سبزتان حضور منتظر صبرانه یب.. یعال هم یلیخ -

 

 !کن یطونیش کم برو -

 

 حرکت و زندیم یبوق تک سورن و شودیم دایپ خنده با نبات

 کوچه چیپ از سورن شدن خارج تا نبات نگاه... کندیم

 دستش... رودیم خانه سمت بالخره و دیآ یم کش همراهش

 گرددیبرم ترس با... ردیگیم را شیبازو یکس نرفته زنگ یرو

 :دیگویم یعصب شیزندگ یروزها نیا کابوس دنید با و
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 !دستتو بکش -

 

 مثبت جواب گولیژ بچه نیا به یخوایم واقعا تو نبات؟ -

 ؟یبد

 

 :رودیم عقب کالفه

 

 شما شیپ ماه کی... کردما یریگ عجب داره؟ یربط شما به -

 ابونیخ و کوچه یتو بار ده... یخواستگار یبرا یگرفت تماس

 نامزد گفتم... دادم رد جواب من و یشد سبز راهم یجلو

 شد؟ داتیپ یگور کدوم از ؟اصالیفهمینم چرا ..دارم
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 ؟یابونیخ پسر دوست ای نامزد -

 

 !کن گم گورتو سرت زنیبر داداشم و بابام نزدم داد تا -

 

 و ماندیم نبات حالت خوش یچشمها یرو وانیک دار تب نگاه

 دیگویم حسرت پر

 

 !جوجه اون از شتریب یلیخ...نفهم زبون دارم دوست من -

 

 یکنینم تموم چرا... بزن حرف درست سورن مورد در -

 ؟یکالنتر ینداد تعهد شیپ وقت چند مگه مزاحمتاتو؟
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 دارم... رسرمیخ مهندسم...نبات کنم خوشبختت تونمیم من -

 خوشگلمو موتور اون... دهنم به رسهیم دستم...کنمیم کار

 ...و جاش خرمیم نیماش یباش نداشته دوسش... نگاه

 

 :دیگویم یعاص و رودیم زنگ یرو کالفه نبات انگشت

 

 یجلو ای نجایا یایب... یبش مزاحمم گهید بار هی اگه -

 به...گمیم سورن به بار نیا... یبد امیپ... یبزن زنگ... دانشگاه

 !شهینم الیخیب سرت رو نکنه خراب ارویدن تا بگم اون
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 در... کندیم نگاهش شدن ریتحق بد حس و خشم از پر وانیک

 شودیم اطیح وارد وانیک یعصب چشم شیپ نبات  و شودیم باز

 پا با و شودیم بسته درد با وانیک یچشمها... کوبدیم را در و

 سوار که نیهم... رودیم موتور سمت و کوبدیم در به محکم

 با و گرددیبرم... خوردیم کمرش به بار دو محکم یدست شودیم

 :زندیم شخندین یرعلیام دنید

 

 ؟یکالنتر میببر کشون کشون یخوایم باز -

 

 شوهردار زن هی دور زیر هی که دهیم یسبز قرمه بو سرت تو -

 ؟یچرخیم

 

 :دیگویم طلبکارانه و شودیم ادهیپ یعاص وانیک

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
65 

 

 خودش و بود شناسنامش یتو اسمش بود شوهرش اگه اون -

 هی میزندگ یتو بار هی... یحاج نکن یباز من با... خونش تو

 اره؟یم نه که چمه... خواستم و دختر

 

... شهیعروس گهید ماه کی از کمتر گمیم دارم نسناس -

 که منو خواهر یدید کجا تو؟ شد داتیپ کجا از ست؟ین تیحال

 ابون؟یخ تو ؟یکنیم عشق یادعا

 

 یرسم و مهم یلیخ یقرارا یط چلغوزت قیرف اون نکهیا نه -

 !آشناشده نبات با

 

 یچشمها با و ردیگیم مشتش انیم را اش قهی کالفه یرعلیام

 :دهدیم هشدار صورتش یتو یعصب و سرخ
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 شدن آشنا هرجور و جا هر... ارین زبونت به و من خواهر اسم -

 !نداره یربط جلبک تو به

 

 !جونم ابرومو خودمو از شتریب یلیخ... دارم دوسش من -

 

 :غرد یم یرعلیام

 

 !طرفس هی -

 

 !شهیم طرفم دو دیبزار اگه -

 

 سوار و کندیم جدا اش قهی از را یرعلیام یدستها یعصب

 محو کوچه از سرعت با و کندیم روشن را موتور... شودیم
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 اندازد یم دیکل کندیم فوت را نفسش کالفه یرعلیام... شودیم

... ندیب یم وسط همان درمانده را نبات شودیم که اطیح وارد و

 :رودیم جلو

 

 ؟یسادیوا نجایا چرا هیچ -

 

 بار هی... اماشیپ به... تماساش به... کنهیم شک داره سورن -

 دیبا دونمینم گهید االن کردم عوض شمارمو بهونه هزار به

 کوچه یتو هوی بازم کردم بالکش جا همه از... کنم کاریچ

 ...بفهمه اگه... شهیم سبز جلوم ابونیخ

 

 نیا یکرد یگناه تو مگه شه؟یم کم تو از یزیچ بفهمه اگه -

 وسط؟
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 :ندینش یم پله لب مستاصل نبات

 

 بدونه خوامینم من... نگفتم بهش زودتر چرا بگه دیشا -

 ییبال هی زنهیم کنه کنترل و خودش تونهینم اون... یرعلیام

 !ارهیم اون و خودش سر

 

 :ندینش یم کنارش یکمرنگ لبخند با یرعلیام

 

 ؟یهست خودت نگران یاون نگران روز شبانه که قدر نیا -

 

 کابوس؟ نیا شه تموم و میبش هم واسه شهیم یعنی - 
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 به تیافراط ی عالقه نیا گفتم بهت بارها یول... شهیم -

 یروز... کنهیم کالفه اونو هم دهیم ازار و خودت هم سورن

... یپرسیم و حالش و خورهیم زنگ شیگوش بار پنج و ستیب

 ...نایا... مقابلش یباش نیبهتر یدار وسواس... یدلتنگش مدام

 

 :دهدیم جواب ناز از پر نبات

 

 !خب عاشقشم -

 

 شده؟ داشیپ کجا از هیک یدینفهم پسره نیا -

 

 :شودیمحوم دلشوره از پر نبات لبخند
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 یکس یول باشه امیکالس هم از یکی برادر دیشا کردم فکر -

 ...!دمشید دانشکده یجلو بار نیاول...شناختشینم

 

 ...دیشا نیک خونوادش هیک نمیبب کنم بشیتعق بار هی دیبا -

 

 و کجاس و هیک داره یفرق چه... ریام هیخر کله آدم اون -

 !برداره سرم از دست خوامیم فقط من... نیک خانوادش

 

 :کندیم نگاهش نانیاطم با و شودیم بلند یعل ریام

 

 گم گورشو شهیم الیخیب اونم یخواستگار ادیب که سورن -

 ! ایب پاشو... نباش نگران... کنهیم
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* 

 

 بهم یموها به یدست راهرو ی نهییآ یجلو و شودیم خانه وارد

 خاتون تن یرو را پتو دنشید با ونیکتا... کشدیم اش ختهیر

... بندد یم آرام را اتاق در و رودیم رونیب ،شودیم بلند و کشدیم

 :ستدیا یم وانیک مقابل

 

 روباه؟ ای یریش -
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 نیا... دمیم گوش تو یحرفا به که خرم... خر... خرم من - 

 شده فکرم ی همه من؟ ی سفره تو دیگذاشت بود ینون چه

 !اه... نبات

 

 خبرته؟ چه خوابه خاتون... آروم سیه -

 

 را شیپاها... دهدیم لم مبل یرو و دیگویم ییبروبابا وانیک

 :ندینش یم مقابلش ونیکتا و کندیم دراز زیم یرو

 

 نیا از که کردم دایپ واست خوشگل دار خانواده دختر هی بده -

 ؟ یایب در یسامون سرو یب و یاالف

 

 یچ سامون سرو کنهینم نگامم طرف... خوشه دلت بروبابا -

 ؟یچ کشک
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.. بزن عطر گفتم بار هزار... خودته هیعرضگ یب از گهید اون -

 قلم لفظ... برس خودت به... باشه کننده جیگ که یعطر هی

 ...هی دونمیم چه... بزن حرف

 

 :غرد یم صورتش یتو و شودیم خم حوصله یب وانیک

 

 کنم یهرکار من ته؟یحال... یکت گسید یکی با دلش طرف -

 !ین شیحال خوش زبون و حرف... نهیبینم منو

 

 که طور همان وانیک و دیگویم یا کالفه پوف ونیکتا

 :دیگویم کندیم روشن را گارشیس
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 !چشمش از فتهیب چلغوز اون کنم یکار هی دیبا -

 

 سورن؟ ؟یک - 

 

 بخاطر یکرد سیسرو مارو دهن و یا باعرضه که تو... آره -

 ...پول و شازده

 

 :دهدیم تذکر و ردیگیم سمتش را اش اشاره انگشت ونیکتا

 

 باباش و خودش پول به یکار من... بزن حرف درست -

 ...فقط من... ندارم
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 یزندگ یکنیم فکر و یخودش ی باخته دل و عاشق فقط تو -

 !یگفت هزاربار دو دونمیم... جهنمه اون بدون

 

 !زهرمار -

 

 یتو را دودش و زندیم گاریس به یقیعم پک خنده با وانیک

  کندیم فوت ونیکتا صورت

 

 دایپ رهیانگ یکل اصال... و نبات شاخه اون دارم دوس منم -

 و خودت به یکل اولش درسته حاال... یزندگ واسه کردم

 فکر االن.. یول دمیخند باشه نبات شاخه نیهم که شنهادتیپ

 برش دیبا... دماغه یمو سورن منتها... دختر نیا شده ذکرم و

 !راه سر از دارم
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 !دمیم باد به دودمانتو شه کم سرش از مو هی... یه -

 

 قاتلم؟ من مگه... چل و خل... بابا خب -

 

 یگاریجاس یتو و کشدیم دستش از را گاریس یعصب ونیکتا

 :کندیم خاموش

 

 !یخر کله یادیز فقط نه -

 

 نهیبب دختر هی با و سورن نیا ییجا هی یروز هی اگه نبات -

 شه؟یم الشیخیب

 

 ... کندیم نگاهش متفکر و شودیم هم در ونیکتا یاخمها
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 توسرته؟ یچ م؟یاریب کجا از دختر -

 

 که پاشو... بعدشام واسه بمونه اشیکار زهیر... تهیکل فعال -

 !مردم

 

 !واقعا ینباش خسته -

 

* 

 اول_
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 کند،یم محکم را کمربندش و زندیم تن را دشیسف شرت یت

 اتاق از ترایم داردیبرم مبل یرو از که را اش یمشک کت

 :دیگویم حوصله یب و دیآ یم رونیب

 

 حوصله رداد،یت سرته تو یچ بگو حاال... آمادم... لباس نمیا -

 !ندارم و اتیباز مسخره ی
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 شده غرق جا هی اتیکشت همه انگار که برم شکلت قربون -

... ییبایز دکتر... شگاهیآرا... لباس مزون یریم کن فکر... 

 ... استخر... باشگاه

 

 که نزن حرف بابات مثل... اومده خوشش... عه کن بس -

 ...زنمیم

 

 ثابت ترایم خشم پر یچشمها یرو ردادیت نیغمگ نگاه

 :رودیم جلو ردادیت... ماندیم

 

 و زیر مشکالت همه از فارع... میباش هم با و امشب خوامیم -

 بدِ؟... امونیدلخور..درشتمون
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 یبابا اون شیپ ینکرد ول و من شیپ سال دو مگه تو -

 ؟یشد مهربون خبره چه حاال ؟ینرفت و تیروان

 

 چقدر یدونیم... بانو ترایم ادشدهیز تیافسردگ یقرصا تعداد -

 حوصله و یشد نینش خونه چقدر یدونیم کرده؟ پف چشمات

 اگه بگزه؟ ککم دینبا من ؟یندار شمردمم که ییاونجاها ی

 ؟یچ االن... بابا به سپردمت رفتم

 

 هوا یتو بابا برو عالمت به را دستش و خنددیم یعصب ترایم

 پر و ندینش یم شیا گهواره یصندل یرو دهد،یم تکان

 :دیگویم تمسخر

 

 حال نیا مسبب یعوض اون مهران؟ دست یسپرد و من -

 یرفقا شده روزت و شب ،یبابات همون شکل هم تو... منه
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 رونیب من ی خونه از برو گه،ید یایکثافتکار و خودت از بدتر

 !ندارم تو ترحم به یازین من رداد،یت

 

 :رودیم ترایم سمت و کشدیم یا کالفه پوف یعصب ردادیت

 

 ؟یپر قدر نیا چرا مادرمن؟ وسط یکشیم رو گذشته چرا -

 تموم یعنی... روشه طالق اسم کرده، ضتیمر ها نهیک نیهم

 و مهران کن ول د،یجد یزندگ هی شروع و یزندگ هی شدن

 چرا میبگرد میبر و امشب گمیم بهت دارم... هاشو کرده

 ؟یکنیم سختش

 

 ...پدرسگت یبابا اون -

 

 :شودیم بسته یناراحت و درد با ردادیت یچشمها
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 !بسه -

 

 :ستدیا یم مقابلش و شودیم بلند یعصب ترایم

 

 !یاومد خوش... خوبه حالمم... امینم جا چیه من -

 

 یم ترایم ی خسته یچشمها یرو ردادیت تاسف از پر نگاه

 :زندیم لب درد پر و ندینش

 

 کدوم... من نه یگرفت طالق بابام از... ترایم پسرتم من -

 ت؟یمادر ی عاطفه هیگور
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 چشمام یتو یزد زل... یداد طالق و من شیپ سال ۲ تو -

 از یگفت خستم، هرشبتون یدعواها و دادیب و داد از یگفت و

 لیفام... کن ازدواج نهال با ایب گفتم خستم، دادنات ریگ

 ازدواج عشق یب من یگفت هیخوب دختر... مشیشناسیم

 نه گفتم یچ هر...  یکرد فیپ و اه کردم یکار هر ...کنمینم

 بچه هی ازین ی همه میکنیم فکر بابات و من یگفت... یاورد

 کجاست؟ میمادر عاطفه یگیم حاال... پوله

 

15 

 

 

 

 :رودیم در سمت کالفه و یعاص ردادیت

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
84 

 

 !ترایم فتمیب تو فکر گهید اگه من به لعنت -

 

 با را در و رودیم رونیب ترایم یاشک نگاه انیم و کندیم باز را در

 نرفته شیپ خواستیم که طور آن زیچ چیه کوبد،یم شدت

 حال است یروز چند بود گفته ترایم مستخدم خانم دیناه بود،

 لحاظ از ترایم چقدر بود کرده باور حاال و است میوخ مادرش

 نکهیا فکر و ندینش یم فرمان پشت است، ختهیر هم به یروح

 انتظار چشم رستوران یتو ها بچه و سورن حاال

 بود نتوانسته ترایم وقت چیه... کندیم ترش یعصب  هستند

 !باشد مادر تنها نه که قیرف

 

 جواب الیدان اسم دنید با و خوردیم زنگ همراهش تلفن

 :دهدیم
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 ؟یدن جون -

 

 ! میکرد روشن شمع بار یس منتظرن ها بچه چلغوز، ییکجا -

 

 منم مونده، لباسش مدل و رنگ انتخاب نیب جون ترایم واال -

 را مادرم حرمت و کنم خرج یصبور کنمیم تالش و نشستم

 !دارم نگه

 

 انگشت با را شیچشمها و شنودیم را الیدان ی خنده یصدا

 :دهدیم فشار اشاره و شست

 

 فیتشر یکنیم حفظ را مادرت حرمت که طور همان -

 !نمک اوریب را کثافتت
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 !شده تموم کثافتم فیتشر -

 

 !برات ارنیم یبد سفارش -

 

 راه ترایم ی خانه سمت مجدد که طور همان و شودیم ادهیپ

 دهد؛یم جواب افتد یم

 

 اومدن؟ ایک -

 

 ! الیدان و ایعرش و یرعلیام و نبات و سورن -

 

 :رودیم آسانسور سمت و شودیم واردساختمان
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 !میاومد دیریبگ لمیف و عکس کمی...گهید مین تا امیم -

 

 !کم شرت -

 

 طبقه که اسانسور شود،یم آسانسور وارد و کندیم قطع را تماس

 یصدا و ستدیا یم آپارتمان در پشت کند،یم توقف سوم ی

 درهم یاخمها با که ترایم زند،یم را زنگ شنود،یم را ونیزیتلو

 :کندیم کج گردن یرو را سرش ردادیت کندیم باز را در

 

 ؟یایم کردم غلط بگم -
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 فکر...  ندارم یزندگ حال فقط... کنمینم یخودکش نترس -

 !روشنه لشیدال کنمیم

 

 مرگ... میزنیم حرف میبر ایب... ترایم یباخت تویروح فقط -

 !ردادیت

 

 را مانتواش و فیک تا گرددیبرم و ردیگیم چشم غم با ترایم

 به نکهیا از قبل کردیم یکار مادرش حال یبرا دیبا بردارد،

 !دچارشود اش خاله سرنوشت

 

16 
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 تلفن کند،یم باز ترایم یبرا را در و زندیم دور را نیماش

 رستوران سمت ترایم با قدم هم خوردیم زنگ که همراهش

 :دهدیم جواب و رودیم

 

 !دیزد زنگ بس از دیکرد صاف منو مهن دهن نیا بابا -

 

 !برم روتورو -

 

 !برو -

 

 ترایم... کندیم باز را رستوران در و کندیم قطع را تماس

 :دیگویم متعجب
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 م؟یبخور شام رستوران مییایب که یزد زور همه نیا -

 

 م؟یبخور شام نمایس میبر پس -

 

 !ردادیت باش یجد قهیدق هی -

 

 رستوران وارد و زندیم ترایم کمر یتو را دستش خنده با ردادیت

 یم افتخارش به همه روندیم باال که را ها پله... شوندیم

 و مبهوت نگاه انیم را ها فشفشه... زنندیم دست و ستندیا

 و ردیگیم الیدان از را تاریگ ردادیت و کنندیم روشن ترایم ناباور

 کیتبر کی به کی ها بچه... خواندیم و زندیم ترایم ی رهیخ

 همه و بوسدیم را ترایم صورت و رودیم جلو نبات ند،یگو یم

 :خوانندیم ردادیت همراه
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  ینیزم یرو ییبایز ماه تو...ینیبهتر که تو از بهتر یک -

 

 ینیشیم دل به دلبرانه چه... یبفهم که تا باش من قلب تو

 

 بود یدنیشن چشمات تو شرم...بود یدنیبخش اتیبد یحت

 

 زیم دور همه و کندیم تشکر دیدرخشیم که ییچشمها با ترایم

 را شان جمع یشگیهم آهنگ ماهرانه ردادیت و ندینش یم

 صورت و شودیم خم شودیم تمام که آهنگ...خوانندیم و زندیم

 :بوسدیم را ترایم
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 !ایدن مامان نیقشنگتر مبارک تولدت -

 

 تمام و نبود راه روبه حالش... زندیم یجان کم لبخند ترایم

 یب انیم که یردادیت بود، پسرش تنها یزندگ به دشیام

 تنها و تک و بود کرده شیرها شیزندگ یروزها نیا یالیخ

 یم در کجا از را خرجش دیفهمینم یحت و کردیم یزندگ

... امشب و بود شده دیناام هم ردادیت از بود وقت یلیخ... اورد

 !است نگران که دیدیم را یپسر

 

 اشاره سورن به دست با ردادیت و اندازد یم جمع به ینگاه

 :کندیم

 

 نیا مسئول یاحیر خان سورن...یشناسیم که و خر نره نیا -

 ... !جا
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 با یصندل به زده هیتک و نهیس به دست سورن و خندندیم همه

 ...  کندیم نگاهش تاسف

 

 در که شونیا فیبالتکل نامزد... هستن رهنما نبات شونمیا -

 !شمارهیم گوسفندارو عروس لباس دنیپوش انتطار

 

 :کندیم اشاره  الیدان به ردادیت و خنددیم نبات

 

 یعنی... ستاین معروف خودش... معروف الیدان اقا شازدم نیا -

 به ربطه یب حد نیا در  مشیشناسینم مشینینب روز دو ماهم

... گهید کارسیچ معلومه بازوهاشم و کلیه از...  لشیفام

 !مردمه یپسرا کردن گنده مسئول و داره باشگاه
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 ... خنددیم و دهدیم تکان یسر ترایم

 

... هستن خانوم نبات برادر... رهنما یرعلیام شونیا -

 نقاش یغفار ایعرش شونمیا...کاریب و هستن برق یدانشجو

 یبدون کردم یمعرف بدبختارو نیا... هنر یدانشجو و هستن

 !خودمم اوباششون اراذل و کاریب و االف

 

 :کشدیم مقابلش را کیک و ندینش یم یصندل یرو ترایم کنار

 

 !کن فوت بعدم کن آرزو - 

 

 خدا بنده نیا به من سال و سن ؟یشد قاتیرف مزاحم چرا -

 خوره؟یم ها
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 !بانو رینگ سخت -

 

 که همه و کندیم فوت را ها شمع جمع خندان نگاهانیم ترایم

 و بگو کند،یم تشکر رندیگیم سمتش را کادوها و زنندیم دست

 اش نهیس انیم ییجا و ندیب یم ردادیت با را ها بچه یبخندها

... نبود خوب نطوریا حالش ها آن کنار وقت چیه ردادیت لرزد،یم

 یبرا ردادیت شدند باعث جمع نیهم کردیم فکر هم حاال

 !برود و شود دور و بکند او از شهیهم

 

 و قیعم ییتنها نیا... اما شیبرا بود یمتفاوت و یجذاب شب

 مگر شدینم رفع زهایچ نیا با داشت که یمیبدخ یروح زخم

 یزندگ یکس با و داشت خواستیم که طور آن را ردادیت نکهیا

 !بود کرده انتخابش بود وقت یلیخ که دادیم لیتشک
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*** 

 

 خوشگله؟ ییکجا -

 

 :اندازد یم زیم یرو را نکشیع و بنددیم را تاپ لپ

 

 قدر نیا اونجا خبره چه بود، شلوغ بود هفته اخر رستوران، -

 ؟!صداس سرو
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 و کمرش یکی گفت بود خسته الیدان دنیرس تازه ها بچه -

 از کمی شیخرک یشوخ... روش دیپر پا جفت ایعرش بده ماساژ

 !دارنشه بچه گهید نهیا احتمالم... بود خارج حد

 

 :زندیم قهقهه و ردیگیم باال سر یدل ته از ی خنده با سورن 

 

 د؟یهم دل ور همش مگه دیندار یزندگ و کار -

 

 و شکممون کفاف یزندگ و کار تو جان نباشه خودم جان -

... شداینم رومم خداشاهده یعنی...زدم زنگ که شد نیا دهینم

 یب شناسهینم خجالت و ایح و شرف گهید یگرسنگ یول

 !ناموس

 

 !درد... ردادیت درد -
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 ردادیت یصدا که گرددیم چشیسوئ دنبال را زیم و شودیم بلند

 :شنودیم را

 

 !سورن ایب زود فقط خودت با امشب یغذا انتخاب -

 

 خشک نون دینیبش بابا... ارمایم سرتون ییبال هی زنمیم -

 چه؟ من به دیبخور

 

 ؟ینالوت رفاقت رسمه نهیا -

 

 و کت کند،یم قطع را تماس یناجور فحش با و خنددیم

 کندیم باز که را در رود،یم در سمت و داردیبرم را چشییسو
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 یجد... امده باال زدن در یبرا دستش که ندیب یم را ونیکتا

 :کندیم نگاهش

 

 شده؟ یزیچ -

 

 دکتر یبرا رمیبگ یمرخص رو فردا ممکنه اگه اومدم فقط نه -

 !مادرم بردن

 

 نکهیا گهید... باشه جاتون یبیخط خانم دیبسپر فقط... حله -

 !نمیماش یتو من در دم دییاریب مخلفاتش با دهیکوب پرس ۵

 

 و یتوجه یب از کالفه ونیکتا گذردیم که ونیکتا کنار از

 :دیگو یوم کندیم یپوف شیها گرفتن جهینت
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 !مونده جوجه... امشب شد تموم دهیکوب -

 

 :دیگویم برگردد نکهیا بدون سورن

 

 !دیبزار جوجه -

 

 زندیم که را موتیر... رودیم رونیب و گذردیم یخال رستوران از

 را اش هیتک نبات اسم دنید با...خوردیم زنگ همراهش تلفن

 :دهدیم وجواب دهدیم نیماش به

 

 دل؟ جان -
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 و عالقه دونمیم یول... برات شهیم تنگ زود زود دلم -

 !زنهیم دلو شیادیز ابرازش

 

 !خانوم نبات برهیم فقط و من دل -

 

 آرامش از پر را سلولش به سلول نبات ناز ی خنده یصدا

 نبات ارام یصدا... کشدیم نفس قیعم و ببندیم چشم کند،یم

 :شنودیم را

 

 واسه خوادیم دلم... یلیخ... سورن دارم دوستت یلیخ -

 ی عالقه نیا زننیم غر بهم همه یول...هم مال میبش شهیهم

 ...و کنهیم خستت اخر همم پشت یزدنا زنگ و یافراط

 

 همه؟ ای مهمه من یحرفا -
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 !تو -

 

 یم... گذارد یم نیماش سقف یرو را شیدستها و گرددیبرم

 ... دیآ یم ستمش غذا یظرفها با ونیکتا ندیب

 

 دوستش قدر نیا خوشگل و ماه دختر هی ادیب بدش که هیک -

 بشه؟ دلتنگش مدام و باشه داشته

 

 !یش خسته ازم ترسمیم همش -

 

 !یکنیم ضیمر خودتو فکرا نیا با...نترس -
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 یم را در و گذارد یم یصندل یرو را غذا یها ظرف ونیکتا

 پشت سورن... رودیم در سمت ریبخ شب گفتن با... بندد

 :دیگویم دلخور نبات و ندینش یم فرمان

 

... یدار دوسم یگیم سخت...یکنیم احساسات ابراز سخت -

 ...سخت

 

 !رشدنیپ بگن دیبا و دارم دوستت رنیبگ ادی انیب تا مردا -

 

 دوست دارم ازین من... سورن باش نداشته غرور من واسه -

 !بشنوم تو دارما

 

 :زندیم استارت و زندیم یکمرنگ لبخند
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 !چشم -

 

 نشد؟ مشخص یخواستگار خیتار -

 

 !خدمتتون رسمیم گهید ی هفته ی شنبه پنج ادیز احتمال -

 

18 

 

 

*** 

 

 !یخال یعل ریام یجا دیچسب بیعج... سورن گرم دمت -
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 به ییگذرا نگاه و دهدیم جواب هم را نبات امیپ نیاخر سورن

 :اندازد یم الیدان

 

 امشب؟ یلک تو چرا تو -

 

 :دهدیم جواب و کندیم پرت ایعرش سمت را نوشابه ردادیت

 

 !کنهینم کار شکمش نهیا اونم داره مشکل هی فقط نیا -

 

 هم پشت یها سرفه با و پردیم ایعرش یگلو یتو نوشابه

 :دیگویم سورن و کندیم نگاهش چپ چپ الیدان خندد،یم
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 ؟یتونیم زینر نمک قهیدق دو هی -

 

 !خارجه توانم از واال نه -

 

 :گرددیبرم الیدان سمت و دیگویم یزهرمار سورن

 

 شده؟ یزیچ -

 

 از بابامم... مخارجشم و خرج و یزندگ ریدرگکمی فقط نه -

 به دونمینم اصال... رشدهیگ بهانه شتریب شده نینش خونه یوقت

 !مملکت داغون اوضاع نیا با برسم یک و یچ
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 کشد،یم دراز نیزم یرو و دیآ یم نییپا کاناپه از ردادیت

 :دیگویم و کندیم سرش یعصا را دستش

 

 !ها سیپل باباش لندهور نیا نکن یاسیس و بحث -

 

 :دهد یم یناجور فحش خنده با ایعرش

 

 از نداره مخ یلیخداوک کن نگاش... باش ردادیت مثل یدن -

 !ازاده دولت هفت

 

... داشتم و یزندگ نیبهتر بودم لیگور نیا یجا اگه من -

 و یدار پول اون به یبابا ننه یچ یرو از فهممینم واقعا

 نیا تو یدیچپ پول یب و کاریب و االف یکرد ول باباتو شرکت

 !یدون سگ
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 را تخمه ظرف و زندیم الیدان یزانو به یمحکم لگد ردادیت

 :گذاردیم مقابلش

 

 از ادم...نجاهایا یدیتمرگ خودت نزاکت یب هیچ یدون سگ -

 حاال... باباش ننه نه باشه خودش بیج تو دستش دیبا یسن هی

 !خب یول سورن بیج تو دستم مواقع شتریب من درسته

 

 ینگاه... خنددیم بلند و زندیم کاناپه یپشت به را سرش سورن

 :پرسدیم و کندیم ردادیت به

 

 دایپ تخصصت و رشته طبق کار و یزد دو سگ یوقت -

 واسه و کار هی الاقل بابات شرکت همون برگرد پس ینکرد

 !یباش داشته خودت
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 برده و دادن دستور من یبابا مدل... گهینم سازم مهران با -

 سرکار اون پشت یدونینم تو بعد... یکارمند سیر یجا هیدار

 هان زنهیم زنگ ترایم ر به ر... که دهیخواب ییدردسرا چه رفتن

 چقدر هر گفتم که من بابات؟ به یدیچسب یفروحت منو شدیچ

 برو ایب... مهران طرف اون از... بهت دمیم خودم یخوایم پول

... کن بهتر هم مارو یکار روابط نیا ریبگ و همکارم دختر اون

 !بود نصفش نایا تازه

 

 دارد؛یبرم زیم یرو از را نوشابه یبطر الیدان

 

 چیه بدون یکند مادرت و پدر از ؟یچ ندتیآ ؟یچ تهش -

 ؟یچ که یکار و ندهیا
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 خدا بعدشم... کنم کار سورن رستوران مدت هی برم خوامیم -

 !بزرگه

 

 خم سمتش و گذارد یم شیپاها یرو را شیها ارنج سورن

 :شودیم

 

 ؟یکن کار رستوران یایب بعد عمران رشتت تو؟ یخل -

 

 یسرجا یک هر و یچ هر مملکت نیا یتو که نه حاال -

 بود؟ یک... خوشگله دختره اون دل ور امیم خودشه؟

 

19 
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 :دیگو یم خنده با سورن

 

 !انیهاد ونیکتا... انیهاد -

 

 بزرگا نیا از دیبا کیکوچ زیم یجا منتها یول... همون اره -

 !ینفر چند میسیوا پشتش میبر میبتون یبردار

 

 نارو؟یا یگیم یجد یدار واقعا -

 

 کاناپه یرو از و شودیم خم خوردیم زنگ که همراهش تلفن

 :داردیبرم
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 ای... کنم کار تونمیم آشپزخونم یتو... هیکاریب از بهتر... اره -

 !نداره یفرق... یگارسون

 

 وصل را تماس ردادیت که بدهد جواب خواهدیم کالفه سورن

 :کندیم

 

 !خوشگلم ی غنچه سالم -

 

 بلند سورن... زندیم سرش یتو را اب یبطر و خنددیم ایعرش

 :زندیم تن را کتش و شودیم

 

 !نکرده خلم نیا تا رمیم من -
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 :دیگویم ردادیت داردیبرم که را چشیسوئ

 

 ! فعال عشقم باشه -

 

 :شودیم بلند و کندیم قطع را تماس

 

 !دیش مرخص حضورم از دیکن جمع و لشتون تن -

 

 :شودیم بلند خنده با هم الیدان

 

 رو؟ خونه یکرد پرش شدیچ -
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 زود کنم یزکاریتم خوامیم خوره؟یم من به حرفا نیا بابا نه -

 !اخالقه سگ سرکار سورن سرکار برم زود صبح بخوابم

 

 :دیگویم رودیم در سمت که طور همان سورن

 

... کنمیم فیرد واست یکار هی ایب فردا هیجد حرفات اگه -

 !یکنیم یکار کثافت کمتر یباش سرگرم

 

 !رودیم رونیب خداحافظ گفتن با سورن و خنددیم ردادیت
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*** 

 

 :کندیم نگاهش و کندیم کنترل را اش خنده کالفه سورن

 

 لباس یرفت نزده حرف بامن و دهینرس راه از االن تو -

 ؟یکنیم کار یدار و یدیپوش گارسون

 

 یوراج اتاقت یکشوند و من کار وسط...  گمشو برو ایب -

 منو تیشگیهم یایمشتر تا گهید نجایا ه؟یک سیر یبگ یکن

 اونم شم مشغول گفته سورن گفتم یکت نیا به... شناسنیم

 !داد لباس

 

 شکل و سر نیا با بار هی خانوم ترایم اون یحساب مرداخه د -

 !کرده ابکش و من نتتیبب نجایا
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 : کشدیم لباسش به یدست ردادیت

 

 ...خودم که خوادیم نظم و ییجا جابه کمی اشپزخونتم نیا -

 

 :دیگویم یجد و ستدیا یم مقابلش سورن

 

 اگه... یالزم پول اگه... باش یجد قهیدق هی بار هی... ردادیت -

 ...ای یندتیآ فکر اگه... یمادرت و پدر با لج ی دنده رو

 

 بیج یتو دستم خوامینم گهید... گمیم بازم گفتم قبال -

 خوردم گهید االن... ستین که ساله کی... باشه مهران و ترایم
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 پس از ردادیت بگن بار هی بزار... سورن ستین کار... یسیپ به

 !دنیخر منو پولشون با و هیکنا و متلک یجا اومد بر خودش

 

 که یخوند درس همه نیا رداد؟یت ینطوریا ؟ینطوریا -

 ...االن

 

 :دیگو یم کالفه ردادیت

 

 درست کار هی کردن دایپ تا... هم تو گهید شغله شغل -

 من؟ برم کرد خی طرف یغذا... نجایهم مونمیم درمون

 

 :خنددیم و دهدیم تکان یسر تاسف با سورن
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 !ببر غذا تیجد نیهم با دخترا یبرا خواهشا فقط برو -

 

 واسه ادم...  یکار اول هنوز یدار ادم از یتوقعات چه... نایبب -

 بره؟یم غذا اخم با نشیسرزم یدخترا

 

 !گوسفند نجایا من دارم آبرو -

 

 تلفن... رودیم آشپزخانه سمت و رودیم رونیب خنده با ردادیت

 اشپزخانه وارد مهران اسم دنید با خوردیم زنگ که همراهش

 :دهدیم جواب و شودیم

 

 خان؟ مهران بَه -
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 نستا؟یا یگذاشت که فتوشاپ مهناز تولد یعکسا نیا -

 

 :خنددیم پدرش تمسخر از پر لحن به

 

 !فتوشاپ کار تو رفتم شدن؟ خوب... آره -

 

 !پسر یهس یپدرسوختگ کار تو شهیهم تو -

 

 !شمام ی پروده دست -

 

... کندیم ها بچه یآشپز پرت را حواسش خط پشت سکوت

 ظرف از را ینیزم بیس ی شده سرخ خالل و رودیم جلو
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 مانع مهران یصدا و کندیم نگاهش اخم با یدختر... داردیبرم

 :شودیم دختر یاخمها به دادن جواب از

 

 اون شیپ که ملکه ،مادرت اَخم من رداد؟یت یهارشد چته -

 کجا... بچه کن یپادشاه شرکت ایب ؟یاینم من شیپ یریم

 هان؟ حتما دهیم مادرت خرجتم ؟یکنیم یغلط چه یدار

 

 ؟یکن قطع یخوایم -

 

 یب مزون اون و زهرمار و کوفت کالس همه اون یجا -

 !ینبود نیا االن گذاشتیم وقت تو تیترب واسه صاحب

 

 :خنددیم تلخ
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 من؟ کردن تیترب وقت یبود کجا شما -

 

 ور بمون... کنه خودش بند رو همه پول با داره عادت ترایم -

 !یریگیم رو کجا نمیبب دلش

 

 سر بشیج یتو را یگوش تفاوت یب شودیم قطع که تماس

 یعصب مقابلش دختر که داردیبرم یگرید خالل... دهدیم

 :گرددیبرم سمتش

 

 !هیمشتر یبرا نایا... لطفا دینزد ناخونک -
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 :دیگو یم دار کش... ماندیم مقابلش جوان دختر ی رهیخ

 

 !چشم -

 

 جان؟ بابا ردادیت -

 

 را ینیزم بیس و تزایپ ینیس و گرددیبرم بیحب عمو سمت

 :ردیگیم

 

 !بهم بگو بود کم یزیچ نیبب...  ۳ زیم یبرا نیا -
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 !اینکرد یمعرف من به نجارویا یها بچه -

 

 :خنددیم بیحب عمو

 

 !باباجان که یشناسیم رو همه بایتقر واال -

 

 !شناسمینم و یمقرارت بداخالق خانوم نیا مثال نه -

 

 لحن با و اندازد یم ترگل به ینگاه خنده با بیجب عمو

 :دیگو یم یمهربان
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 به نگاه... نجایا ی نمونه آشپز... هستن یبیخط خانم شونیا -

 تنه هی شونیا نباشن خانم یکت و سورن... نکن سالش و سن

 !و رستوران چرخونهیم

 

 و دیآ یم کش ترگل یرو یمرموز لبخند با ردادیت نگاه

 :پرسدیم

 

 زنن؟یم صداشون یبیخط هم خونه -

 

 با بیحب عمو... خندندیم و گردندیبرم آشپزخانه یها بچه

 :زندیم ردادیت کمر به را دستش خنده

 

 !غذاشون شد سرد... جان بابا برو -
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 ترگل ..رودیم رونیب و شودیم کنده ترگل از ردادیت نگاه

 :کندیم فوت را اش کالفه  نفس

 

 !ها بچه دیبرس کارتون به -

 

 :رودیم جلو بیحب عمو

 

 ستین یبد پسر...  باشه بهش حواسمون دیبا... سورن قیرف -

 !رینگ دل به... شوخه یلیخ فقط

 

 ب؟یحب عمو یکس با دارم یشوخ من مگه آخه -
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 !باباجان بکن کارتو... نهیهم همه با ردادیت -

 

 چند و زدیریم ظرف یتو را شده سرخ یها ینیزم بیس ترگل

 :گذارد یم کنارش سس بسته

 

 !اینیزم بیس نمیا -

 

 !دخترم نکنه درد دستت -
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 !بزن گهید چرخ هی سورن -

 

... عه منو دیدیکُش دمیپوش شلوار و کت دست یس بابا -

 !شبه ۱۲ ساعت

 

 :کندیم براندازد گرید بار را سورن یپا سرتا و رودیم جلو ردادیت

 

 کل؟یه نه یدار افهیق نه منه ریتقص -

 

 :دیگویم خنده با محمود

 

 !تمومه یچ همه ماشااهلل ردادیت آقا نگو -
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 دمیبا ایعرش خواهر شوهر و یا مغازه صاحب شما جانم نه -

 !یبفروش و جنس که یکن فیتعر

 

 سمتش را یطوس شلوار و کت ردادیت و خندندیم هیبق و سورن

 :ردیگیم

 

 بپوش یل شلوار هی بنظرم ادین بهت گهید نیا بپوش نمیا ایب -

 !یتر نیسنگ شرت یت و

 

 پشت از ایعرش. ..شودیم پرو اتاق وارد و خنددیم کالفه سورن

 :اندازد یم محمود به ینگاه و شودیم بلند زیم
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 !نایا دیخر اوضاع با یبخور نجایا شامتم دیبا کنم فکر -

 

 !بابا دیباش راحت ستین یمشکل -

 

 نگاهش تیرضا با ردادیت دیآ یم رونیب اتاق از که سورن

 :زندیم یکوتاه سوت و کندیم

 

 هم تیدوزار ی افهیق اون به ادیم رنگش هم... شد نیا -

 !مزخرفت کلیه اون یتو نشسته قشنگه

 

 آخ خنده با ردادیت و زندیم ردادیت شکم یتو را مشتش سورن

 سورن دهد،یم یناجور فحش و شودیم خم ، دیگو یم یبلند

 :رودیم ایعرش و محمود سمت
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 ن؟یا گهیم چرند ای خوبه -

 

 :کندیم نگاهش ایعرش و دیگو یم یا خوبه محمود

 

 همش قسم اجدادم به گهید یخوایم یخواستگار واسه بابا -

 !ضهیمر نیا بود خوب

 

... کند ضیتعو را لباس تا شودیم اتاق وارد و خنددیم سورن

 سورن و شوندیم نیماش سوار ۳ هر شلوار و کت دیخر از بعد

 ردادیت خورد،یم زنگ همراهش تلفن که کند حرکت خواهدیم

 دیگو یم یشوخ لحن با دهدویم نییپا را شهیش
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 که ست هیثان ۱۵ و قهیدق ۴۵ من حساب با... باشه نبات دیبا -

 !نزده زنگ بهت

 

 یم کنترل را اش خنده سخت سورن و خنددیم بلند ایعرش

 :کند

 

 ؟یدار منو زن یتماسا امار تو یمفتش -

 

 !دارم و مخت رفتن زیچ به امار من -

 

 :کندیم وصل را تماس و خنددیم هم سورن بار نیا

 

 جونم؟ -
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 شلوار؟ و کت یدیخر -

 

 ؟یداشت دوست خودت که شد میرنگ همون... زمیعز آره -

 

 از... بود گرفته دلش... کندیم سکوت بغض از پر و خسته نبات

 ... بود خسته وانیک یمزاحمتها

 

 !زمیعز باشه مبارک -

 

 تو؟ یخوب -

 

 :خنددیم تظاهر از پر و سخت نبات
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 خانوادت و خودت مقابل بودن نیبهتر و فردا واسه... اهوم -

 !دارم استرس

 

 !ینیبهتر یجور همه شما -

 

 دستش کف و شنودیم گوشش خیب را ردادیت زدن عق یصدا

 یتو یزیچ و شودیم خم خنده با ایعرش زند،یم سرش یتو را

 منفجر خنده از دو هر بعد هیثان چند و دیگو یم ردادیت گوش

 دست را یگوش و دیگویم یا کالفه نچ سورن... شوندیم

 :دهدیم گرشید

 

 !زمیعز نمتیب یم فرداشب -
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*** 

 

 هم و اندازد یم سرش یرو را رنگش خوش قرمز شال

 کل کل یاداوری با کشد،یم شیلبها یرو را لب رژ شالشرنگ

 نیا امشب زند،یم لبخند سورن با کردن عمل سر شیها

 به را سورن شهیهم یبرا و شدیم تمام شان ساله کی یدوست

 و کندیم چک نهییآ یتو را خودش بار هزار... اورد یم دست

 متوجه ندینش یم که تخت یرو رود،یم عقب خسته آخر دست

 وانیک از پاسخ یب تماس دو شود،یم همراهش تلفن ی

 یدیجد خط با باز کردیم بالکش جا همه از چقدر هر... داشته

 ... !داشت تماس و امیپ او از
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 ذوق تمام که بد حس کی و داشت کشنده ی دلهره کی

 حرص و حرف همه نیا اتمام یبرا کرد،یم کور را امشبش

 عربده یصدا و دهدیم جواب را تماس دلش یتو شده تلتبار

 :لرزاند یم را تنش چهارستون وانیک خش از پر ی

 

 یجد و من آره؟ زیچ همه یب اون یخواستگار ادیم امشب -

 نه؟ نبات ینگرفت

 

 و وقت چیه و هرگز کاش. ..دهدیم فاصله گوشش از را یگوش

 ... دیدینم اش یزندگ یتو را مرد نیا کجا چیه

 

 دوره کدوم و کجا یکرد فکر... باال نبر من واسه صداتو -

 تو؟ یکنیم یزندگ
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 مگه... سگ توله باهات زدم حرف روش هزار و جور هزار -

 ؟ یدیفهم

 

 ییجا دلم یوقت... من نه ییتو نفهمه که یاون... باش مودب -

 جهنم کدوم از دونمینم که تو به ببندم دل یجور چه گسید

 و یدیسررس اسمون از ییجا هی یروز هی شد؟ داتیپ یا دره

 شدم؟یم عاشقتم دیبا خب؟... یگرفت نمویماش یپنچر

 

 شودیم اتاق وارد که شکوه و خوردیم اتاق در به یا ضربه

 فشار اش نهیس یرو و اورد یم نییپا ترس با را یگوش

 :دیگو یم شکوه...شنودیم را وانیک نامفهوم یصدا... دهدیم

 

 !رسنیم کم کم زم؟یعز یا اماده -
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 مامان؟ شدم خوب -

 

 !آشپزخونه گهید ایب... زمیعز یمحشر -

 

 مجدد را یگوش رودیم رونیب که شکوه و دیگو یم یچشم

 :گذازدیم گوشش یرو

 

 توام؟ با الل؟ ای یکر -

 

 واقعا من وان؟یک رونیب یریم میزندگ از کنم خواهش -

 !ندارم دوستت
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 خواهدیم... کندیم شتریب را اش دلشوره خط پشت تلخ سکوت

 :شنودیم را وانیک رحم و احساس از یخال یصدا که کند قطع

 

 میزندگ یتو که دارم دوستت یجور هی من بجاش -

 داشتنم دوست نیا یپا... نداشتم دوست و چکسیه

 به نسبت تیحس یب نیا ته تا دلمو به یدیم دل ای...مونمیم

 ای من ای...  خونه تو بپوس ییتنها ای عالقه به برسه من

 !نبات چکسیه

 

24 

 

 

 و زندیم شین یسم یمار مثل شیگلو خیب یسخت بعض

 بلند که خانه زنگ یصدا... کندیم قطع حرف یب را تماس
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... داشت دلهره... زدیریم اشکش و بندد یم چشم شودیم

 پاک را اشکش و شودیم بلند... دیترسیم زیچ همه از...دیترسیم

 رونیب... اندازد یم خودش به نهییا یتو را اخر نگاه کند،یم

 ییگو امد خوش و سالم مشغول پدرش ندیب یم و رودیم

 از و بندد یم را راهنشیپ یها دکمه عجله با یرعلیام... است

 :دیا یم رونیب اتاق

 

 اومدن؟ -

 

 و سورن... رودیم آشپزخانه سمت و دهدیم تکان یسر نبات

 یباال و قد دنید از دلش شوندیم خانه وارد که اش خانواده

 ته یسلطنت یها مبل یرو که همه... رودیم ضعف سورن

 دنید با و کندیم چک را همراهش تلفن شوندیم ریجاگ سالن

 :خواندیم لب به لبخند سورن امیپ
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 شما؟ باشه اشغال تیگوش دیبا میخواستگار شب -

 

 کنترل را خودش اما زدیریم دلش...  شودیم محو لبخندش

 وارد که شکوه...است شیپ قهیدق ۳ یبرا امیپ... کندیم

 به را حواسش و گذارد یم زیم یرو را یگوش شودیم آشپزخانه

 :دهدیم شکوه

 

... تیشخص با... آقا نیهمچ... پسرو نیا دارم دوس چقدر -

 ... یجد و باجذبه...مستقل

 

 :دیگو یم هیگال با نبات
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 !دایکن فیتعر من از دیبا االن...مامان -

 

 نبات سمت و ندیچیم ینیس یتو را ها فنجان خنده با شکوه

 :کندیم نگاهش عشق با و ردیگیم قاب را صورتش... رودیم

 

 فیتعر و یفتگیخودش شهیم کنم فیتعر ازت چقدر هر من -

 !من دارم یگل دسته چه بفهمن خودشون هیبق بزار...خود از

 

 گذشت یم ریخ به اگر امشب... زندیم لبخند استرس پر نبات

 ... شدیم تمام شیها دلهره تمام

 

 !دیمن عشق -
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 :خنددیم شکوه

 

 خب؟ ایب زیبر و یچا زد صدات پدرت وقت هر...  رمیم من -

 

 !چشم -

 

...  شنودیم را هیبق یها صحبت یصدا رودیم رونیب که شکوه

 شیصدا شودیم منتظر و ندینش یم یغذاخور زیم پشت

 ...!بزنند
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... کندیم فوت را استرسش پر نفس و داردیبرم را یچا ینیس

 سمتش ها نگاه و کنندیم سکوت همه رودیم که رونیب

 سورن مادر و پدر رضا محمد و نیمیس سمت... گرددیبرم

 که سورن به... پدرش بعد... کندیم تعارف را یچا و رودیم

 اخالق به... لرزاندیم را دلش نشیسنگ و یجد نگاه رسدیم

 لبخند کی حاال دلش... کردینم عادت سورن نیسنگ یها

 اما...احساس از پر حرفِ کالم کی... چشمک کی... خواستیم

 به را یچا... کندیم تشکر و داردیبرم را فنجان یجد سورن

... ندینش یم شکوه کنار و کندیم تعارف هم مادرش و یرعلیام

 :زندیم پچ سورن گوش یتو و کندیم کج سر یرعلیام

 

 لندهور؟ یاومد ختم مجلس مگه -
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 :کندیم مهار دهانش دور دست دنیکش با را اش خنده سورن

 

 !تو و دونمیم من بره تمیثیح یکن یکار یبخوا یرعلیام -

 

 کنه فکر لیخل بابا تا بخندونمت قدر نیا دادم قول ردادیت به -

 !رونیب بندازتت یچل و خل

 

 یصحبتها... نخندد تا دهدیم فشار هم یرو را شیلبها سورن

 اصل سر لیخل بالخره و شودیم گفته بزرگترها نیب الزم

 :پرسدیم سورن به رو و رودیم مطلب
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 فیتعر ازت جان نبات و ریام قدر اون... سورن اقا خب -

 هی مونهیم فقط... نمونده هم یقیتحق و سوال یجا که کردن

 ؟ینامزد و تیمحرم فعال ای دیدار یعروس قصد شما... سوال

 

 اجازه با گفتن با و اندازد یم مادرش و پدر به ینگاه سورن

 :زند یم پچ گوشش یتو یرعلیام که دهد جواب خواهدیم

 

 !نره ادتی میالرح الرحمان اهلل بسم -

 

 :کندیم کنترل را اش خنده یبدبخت با سورن

 

 نیا جان نبات و من دیانیجر در که جور همون راستش -

 هی بود نیا هم قصدمون... میاشناشد هم با یکاف حد به مدت

 !مونیزندگ سر میبر اجازتون با و میریبگ جشن
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 پسرم؟ یدار مستقل ی خونه خودت از... یعال هم یلیخ -

 

 حد از شیب یها وسواس با که یا خانه یاداوری با سورن

 یکمرنگ لبخند بود شده یداریخر و دهیپسند بالخره نبات

 :دهدیم جواب و زندیم

 

 !ستین یمشکل... بله -

 

 :گذارد یم زیم یرو را یچا فنجان سورن پدر
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 جناب فراهم آبرومند مجلس هی گرفتن یبرا زیچ همه -

... بپسندن جان نبات اگه البته هست خودمم تاالر... رهنما

 !شهیم انجام مرور به که کارها هیبق و شیآزما مونهیم گهید

 

 :پرسدیم مهربان و گرددیبرم نبات سمت لیخل نگاه

 

 !شما موافقت اعالم مونده... زمیعز جوره و جفت زیچ همه -

 

 :دیگو یم نیمیس و زندیم لبخند زده خجالت نبات

 

 و رسم انجام تا بزنن هم با مونده یحرف اگه دیبد اجازه -

 !بشه لیتکم هم رسومات
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 :دیگو یم نبات به رو حتما گفتن با شکوه

 

 !اتاقت کن شون ییراهنما جان مامان -

 

 با سورن... کندیم نگاه را سورن منتطر و شودیم بلند نبات

 !افتند یم راه نبات اتاق سمت دو هر شودیم بلند اجازه با گفتن

 

26 

 

 

*** 
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 گلو تمام که بود دهیکش گاریس قدر آن و بود کرده داغ مغزش

 نشد و شد چه دیفهمینم هم خودش سوخت، یم اش نهیس و

 !برنگشت هم گرید و رفت دختر آن یبرا دلش که

 

 پاشو... یدیکش گاریس بس از یدراورد گندشو گهید بسه -

 !یش خفه تا بکش قدر نیا رونیب برو

 

 د؟یپر خان سورن ؟یکرد داغ ه؟یچ -

 

 یم وانیک صورت یتو و رودیم جلو یعصب و کالفه ونیکتا

 :دیگو
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 یادا من واسه پس... دهیپر نباتم یعنی دهیپر سورن یوقت -

 شکست یتماشا از و کرده فتح رو قله که ارین در و ییادما

 !برهیم لذت هیبق

 

 :خنددیم یعصب وانیک

 

 زار دو خودت تو بعد عرضه یب یگیم من به تو آخه د -

 ؟یاریب دست به و عنتر اون دل ینتونست

 

 یبرا یراه چیه و سوختیم قلبش رود،یم عقب ونیکتا

 شیدستها کرد،ینم باور را سورن دادن دست از نبود، نیتسک

 :دیگو یم کالفه و زندیم کمرش به را
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 مسخره ی رابطه اون بخواد یزود نیا به کردمینم فکرشم -

 !کنه یجد رو بچگونه و

 

 بزرگ؟ خانوم یبزرگ تو بچس نبات االن پچگونه؟ -

 

 :زندیم داد بایتقر و گرددیبرم سمتش یعاص ونیکتا

 

 شد تموم یچ همه... وانیک من ی نداشته اعصاب رو نرو -

 !میباخت ما و ته؟یحال

 

 و کندیم خاموش مقابلش یگاریجاس یتو را گارشیس وانیک

 ریزنج و ندینش یم صاف... داردیبرم زیم یرو از را شیپاها

 :کندیم مرتب را گردنش یتو
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 نکنه رد مراسمو اون نزنه بهم....نه من واسه... دیشا تو واسه -

 !بمونه ادشی عمرش اخر تا کنمیم یکار... و سورن

 

 پوچ و یتوخال یدایتهد و خوندن رجز بسه... وانیک کن بس -

 !یکردیم اتفاق نیا از قبل دیبا یبکن یخواسیم اگه یغلط.... 

 

 یم را شیابرو یباال... ستدیا یم مقابلش و شودیم بلند وانیک

 :زندیم لب و خاراند

 

 خر؟ کره زنهیم حرف ینجوریا شییدا با آدم -
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 شیپ کردمیم و تصورش من که یطور اون زیچ چیه -

 و زبونت نیهم با کنم آشنات نبات با اگه کردمیم فکر... نرفت

 رابطه دخترا ی همه مثل اونم و یبریم و دلش گندت اخالق

 ی رابطه و دیجد ادم سراغ ادیم و کنهیم کات شو یقبل ی

 فراموش یچ همه بهتره حاالم... کردم اشتباه یول... دیجد

 !بشه

 

27 

 

 

 یپ رفت و یزد و سورن دیق یجنابعال یبگ یخوایم یعنی -

 کارش؟
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 و یناتوان با وانیک یا قهوه یها مردمک در رهیخ ونیکتا

 :دهدیم جواب یدرماندگ تینها

 

 امشب مگه؟ کرد شهیم هم گهید یکار کنم؟ کاریچ پس -

 مدار قرار دارن بزرگتراشون با... دخترس اون ی خونه سورن

 سر نیا خونه نیا یتو من بعد...ننیچیم و یعروس و عقد

 ؟!ییدا بکنم تونمیم یغلط چه قایدق شهر

 

 اتاق سمت و ردیگیم وانیک از را اش یاشک یچشمها

 :شنودیم را وانیک یصدا....رودیم

 

 تخته به یدر مزخرف یزندگ سال همه نیا از بعد که حاال -

 بهتر واسه میکرد دایپ زهیانگ هی و رفته نمونید و دل و خورده
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 یغلط چیه ما بگم خودم با...مونیسگ روزگار گذروندن

 تموم؟ و میبکن میتونینم

 

 تا بغض و شودیم مشت دستش... ستدیا یم ونیکتا

 :دیآ یم باال شیچشمها

 

 یکار چیه واقعا یزندگ یتو یگاه... کرد شهینم یکار -

 از دستت یواقع یمعنا به یول یا زنده... وانیک یبکن یتونینم

 !کوتاهه آدماش و ایدن

 

 به ینرس ؟یکن یزندگ من ی مرده ننه خواهر مثل یخوایم -

 گوه ریتقد به یبسپار و خودت اخر و یدار دوسش که یکس

 تا بزنتت قدر اون  هرشب و روز هر که یکن شوهر هی تا
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 تخت وجب هی تهشم نداره؟ یا گهید مدل یزندگ شه باورت

 روزگارت؟ و تیزندگ بشه اتاق و

 

 تصور از... گرددیبرم وانیک سمت یاشک یچشمها با ونیکتا

 خودش اهیس یها یبچگ و مادرش تلخ و سخت یروزها

 :زدیر یم اشکش صدا یب و ترکد یم بغضش

 

 پولشو... برد شو یمردونگ... خودش با برد ادیاعت و بابام -

 ...زنشم... برد شو یزندگ... برد

 

 فقط که جاست همه از دهیبر و افسرده آدم هی االن زنشم -

 اون مثل خوامینم... یکت نکرد یزندگ خاتون... کشهیم نفس

 !میکن یزندگ
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 :کندیم نگاهش اب پر و خاموش یچشمها با ونیکتا

 

 از سهممون... نهیهم ها چارهیب بدبخت ما سرنوشت -

 یکجا... کنار مشونیبزار و میببوس که... بوسس هی ارزوهامون

 ؟ییدا میباش االن که میبود خوشبخت مونیزندگ

 

 راحت هم تو... تمومه کنم خام که و نبات... من به بسپارش -

 !خواستت به یرسیم

 

 :زندیم یتلخ شخندین ونیکتا

 

 بزار... میندار فرصت گهید... تمومه کردن خام وقت -

 !بکنن و شونیزندگ



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
158 

 

 

 وانیک که رودیم رهیدستگ یرو دستش و گرددیبرم اتاق سمت

 :دیگو یم

 

 ؟یکت استیدن ته یخواستگار -

 

 من که ییایرو هر مردن یعنی هم واسه رنیمیم اونا نکهیا-

 !وانیک بودم بافته

 

 یم را در وانیک ی زده ماتم نگاه مقابل و شودیم اتاق وارد

 دست کف را مشتش و دیگو یم یا کالفه اه وانیک... کوبد

 و گذارد یم سرش یرو را دستش دو هر... کوبد یم گرشید

 ای است ایدن انیپا اش خواهرزاده قول به امشب کندیم فکر

 ؟!نه
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28 

 

 

*** 

 

 یساعت کی اش خانواده و سورن رفتن از و بود آخرشب

 تمام بود، رفته شیپ مراد وفق بر زیچ همه بود، گذشته

 از دوباره و دوباره و بودند زده سورن با را الزم یحرفها

 !بودند یشاد غرق هم به دنیرس یتماشا

 

 حس و مثبت افکار تمام انیم و بود دهیکش دراز تخت یرو

 اش وانهید یمرد روشن یچشمها اش عاشقانه و خوب یها

 !بود کرده
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 اش هیتک و بود نشسته نیزم یرو نبات تخت نییپا یرعلیام

 اش دوستانه گپ یتو کردن چت مشغول بود، داده تخت به را

 !دیخندیم ها بچه توسط سورن انداختن دست به و بود

 

 :دیگو یم نبات ی رهیخ و ردیگیم باال را سرش

 

 !شوهرتو ترکوندن زدن -

 

 !نمیبب آخه؟ دیدار کارشیچ -
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 خفه نیه ندیب یم که را ردادیت یکرهایاست و شودیم زیخ مین

 طور همان یرعلیام... خوابد یم مجدد خنده با و دیگو یم یا

 :دیگو یم است پیتا مشغول که

 

 داره؟ دنید پسرا چت ؟یکنیم نگاه یدار مرض -

 

 :نوشته که ردادیت جواب در یرعلیام و خنددیم نبات

 

 سورن؟ نموند اونجا و شب وجدانا -

 

 :سدینو یم خنده با

 

 !فقط تو شو خفه -
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 و ندینش یم تخت ی لبه... شودیم بلند و کندیم قفل را یگوش

 :ردیگیم اش یگوش از چشم نبات

 

 جان؟ -

 

 مرتبه؟ یچ همه -

 

 !شهیراحترم المیخ میبد شیآزما میبر فردا... اهوم -

 

 امشبِ ترسدیم اما بپرسد وانیک مورد در خواهدیم یرعلیام

 ریبخ شب گفتن با و زندیم یچشمک تنها...کند خراب را نبات
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 زنگ نبات همراه تلفن بنددیم که را در رود،یم رونیب اتاق از

 :دهدیم جواب زنان لبخند سورن اسم دنید با و خوردیم

 

 !زمیعز سالم -

 

 هوشیب یخوشحال فرط از شدم نگران ینزد زنگ دمید -

 ؟!یباش نشده

 

 !یرفت ستین ساعت کی... راستش نشد روم -

 

 :خنددیم الود خواب و خسته سورن

 

 !زمیعز -
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 !جان عشق منتظرتم صبح -

 

 فیتعر ازت خونه خود تا مامانم ضمن در... چشم یرو به -

 !رفت شد عاشقت... کرد

 

 :ندینش یم ذوق با نبات

 

 !بگو گفت یچ من؟ جان -

 

 زهیر چقدر... یدار یمعصوم و خوشگل ی چهره چقدر گفت -

 یخواستن عکسات از...ناز و آروم صدات چقدر... یجذاب و زهیم

 !گهید نایهم... یتر
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 دهدیم گوش پشت را شیموها شوق با و خنددیم نبات

 

 !دارن لطف -

 

 ؟یندار یامر... یمونیم خواب صبح که بخواب -

 

 زنگ صبح کن کم تمیگوش یصدا... باش خودت مراقب -

 !ینترس زدم

 

 :خنددیم نبات یها محبت به دل ته از سورن

 

 !چشم... که دلم جون -
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 !من مرد ریبخ شبت -

 

 !زمیعز خوش شبت -

 

29 

 

 

*** 

 

 کنار دیبر... محترم یآقا یا گهید کار فتیوظ اصال شما -

 !خواهشا بکنم کارمو من دیبزار
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 را بندش شیپ ی گره آشپزخانه یها بچه خندان نگاه مقابل

 :کندیم تر محکم

 

 جهینت در ستین سفارشم فعال ستین یمشتر جان؟ یبیخط -

 دستیپسند کردار از که کردنم همنوع کمک... کارمیب بنده

 ست؟ین

 

 کاله تا بردیم دست و شنودیم را ها بچه یها خنده یصدا

 :کشدیم عقب اخم با ترگل که بردارد را ترگل

 

 !دیبشور ظرفارو دیبر منم؟ شما یکاریب مقصر -

 

 !شهیم خراب دستام -
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 خنده یصدا اش دخترانه یادا و ردادیت یصدا کردن نازک از

 :رودیم جلو بیحب عمو و کندیم پر را آشپزخانه

 

 جات به حاال کن استراحت قهیدق چند شما ایب باباجان -

 !کنه سرخ رو ازایپ شونیا

 

 حرص با... ندینش یم یصندل یرو و رودیم عقب کالفه ترگل

 شانیکارها انجام مشغول هم هیبق و ماندیم ردادیت ی رهیخ

 کندیم سالم یهمگ شودیم اشپزخانه وارد که سورن... شوندیم

 ردیگیم ردادیت از را خندانش نگاه و دهدیم جواب آرام سورن و

 :دیگو یم بیحب عمو به رو و
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 ومدنین هنوز چرا گرفتن یمرخص و صبح فقط انیهاد خانم -

 پس؟

 

 !نزده زنگم... باباجان خبرم یب واال -

 

 !خاموشه شونیگوش -

 

 :دهدیم ترگل به را اش کالفه نگاه

 

 !برسه تا شما سایوا سرجاش فتمیش نیا باز برو -

 

 !چشم -
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 :دیگو یم یطلبکار با و کندیم نگاهش ردادیت

 

 اون من بده نه؟ ای دهیمف چقدر همنوع به کمک یدید ایب -

 !گرفت ازیپ یبو موهام کالهتو

 

 رود،یم رونیب و دهدیم تکان را سرش تاسف و خنده با سورن

 بند شیپ رد،یگیم سمتش را کاله و خوردیم را اش خنده ترگل

 شیرو و سر به یدست... اندازد یم زیم یرو و آورد یم در را

 یم بسته در از را نگاهش بالخره رادیت رود،یم رونیب و کشدیم

 :دیگو یم بیحب عمو به رو و ردیگ

 

 عمو؟ نه داد بهم کالهشو قشنگ -
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 خنده با که کندیم جمع به ینگاه و خنددیم بلند بیحب عمو

 ها داغ ازیپ ریز... بودند یزیچ کردن درست مشغول کدام هر

 که زندیم گاز و داردیبرم سبد از یجیهو و کندیم خاموش را

 یم رونیب بشیج از را یگوش... خوردیم زنگ همراهش تلفن

 :دهدیم جواب ترایم ی خانه ی شماره دنید با و آورد

 

 چطوره؟ بانو ترایم - 

 

 ...مادرتون... بخدا اهیس روم... ردادیت آقا سالم -

 

 :اندازد یم زیم یرو را جیهو و رودیم نفسش

 

 د؟یناه شده یچ -



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
172 

 

 

 ارومشون تونمینم من بخدا... هم به ختنیر و اتاقشون کل -

 و یچ همه... کنهیم دادیب داد و کنهیم هیگر فقط... کنم

 !کنم سرم تو یخاک چه دونمینم من کنهینم باز درم... شکسته

 

 یجلو اش خاله رنگ یب و روح یب صورت ریتصو نیآخر

 تمام ترس و شودیم رو و ریز دلش...بندد یم نقش شیچشمها

 و رودیم در سمت حواس یب... شودیم اش لحظه آن حس

 فقط اش دهیپر رنگ ی چهره دنید از نگران و مات همه

 ترگل ند،یب یم را ترگل کندیم باز که را در... کنندیم نگاه

 :دیگو یم جان یب ردادیت و کندیم نگاهش متعجب و دهیترس

 

 !کنه باز و در کن یسع فقط... دیناه امیم دارم -
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 کنار و بسته را راهش حواس یب ترگل و کندیم قطع را یگوش

 :رودینم هم

 

 شده؟ یزیچ -

 

 !ستین خوب مادرم... برم دیبا -

 

 و داردیبرم ردادیت سر یرو از را کاله و برد یم دست ترگل

 :دیگو یم نگران

 

 !جهیهو کهیت هی لبتونم ی گوشه... دینکرد باز و بند شیپ -
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 بند شیپ و زندیم یکمرنگ لبخند هراس از پر و خسته ردادیت

 که ترگل و زندیم ترگل ی نهیس یتو را بند شیپ کند،یم باز را

 !زندیم رونیب رستوران از عجله با رودیم عقب

 

30 

 

 

*** 

 

 اش اشفته و یطوفان درون برخالف شهیهم مثل کندیم یسع

 یجلو از را اش خاله ریتصو کندیم جان سرد، خون و باشد ارام

 :نکند یبد فکر و تصور چیه و بزند کنار شیچشمها
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 ایب اصال ترا؟یم اخه؟ شدهیچ بگو من به و در کن باز شما -

 هوم؟ میبزن حرف نهال مورد در مینیبش رونیب

 

 :شنودیم در پشت از را ترایم بغض پر و یعصب یصدا

 

 !کن خر تو زیچ همه یب یبابا اون و خودت گمشو برو -

 

 بود خسته مادر و پدر نیا از قدر آن... تلخ یلیخ... خنددیم تلخ

 برود روزشان و حال به الیخیب توانستیم خواستیم دلش که

 :برود که

 

 ازدواج اونم یدار ارزو هی ایدن تو ینگفت مگه... عه هیچ خر -

 نهالِ؟ با من کردن
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 لبخند با ردادیت و کندیم باز و در یعاص و یشاک ترایم

 شیابروها از یکی بیج در دست رود،یم عقب یا روزمندانهیپ

 :دهدیم باال را

 

 من؟ یترایم احوال -

 

 نقطه یرو یزاریم دست بابات مثل... ردادیت یبابات مثل -

 ...بابات مثل... یبلد یباز سوخته پدر بابات مثل... ضعفام

 

 االن خوبه؟ حله؟... نیزم کره یادما نیمنفورتر بابام و من -

 اتاق تو یدیچپ ساله ۱۸ یدخترا مثل چرا چته؟ تو نمیبب اومدم

 ده نجایا دمیرس تا واال ترا؟یم چته ؟یشکنیم شهیش و ظرف و

 !کنم له و عابر تا ده بود کینزد بار
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 :کندیم پاک را شیاشکها یعصب ترایم

 

 تو به زد زنگ کرد غلط شعوریب دیناه اون ؟یایب گفت یک -

 ...که

 

 هر دهد،یم هلش عقب به و دیگو یم یا کالفه سیه ردادیت

 در به هیتک ردادیت و شوندیم ترایم ی ختهیر بهم اتاق وارد دو

 :زندیم

 

 یگفت نزدم زنگ شبید من مگه داروهاتو؟ ینخورد مگه -

 ...مگه... خوبم
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 گرفته؟ زن مهران -

 

 باور... ماندیم ترایم ی رهیخ فقط زدن پلک یب و ساکت

 باشد یمرد مجدد ازدواج یبرا یختگیر بهم نیا تمام کردینم

 را سرش...بود شده تمام مشترکشان یزندگ بود سال کی که

 :رودیم جلو یعصب ترایم...خنددیم و زندیم در به

 

 شعور؟یب یخندیم یچ به... زهرمار -

 

 مهرانِ؟ گرفتن زن بخاطر کارا نیا ی همه -

 

 !گرفته پس -
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 یتو که ینفرت تمان با ند،ینش یم تخت ی لبه و رودیم عقب

 :دیگو یم دیجوشیم وجودش

 

 نابود و خودم داد، یفرار خونه از بچمو کرد، تباه مویزندگ -

 از تر جوون دختر هی حاال نداشت، اخالق زار دو من واسه کرد،

 !راهه به ابونیخ یتو خندش کرکر و گرفته دستشو خودش

 

 و ندینش یم شیپاها یرو ترایم مقابل... رودیم جلو ردادیت

 :نالد یم خسته

 

 نابود فکرا نیا با و خودت چرا ؟یا گذشته تو قدر نیا چرا -

 ...و گذره یم داره... ترایم تیزندگ گذره یم داره ؟یکنیم

 

 ؟ینگفت من به چرا -
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 یکجا گرفته زن سابقت شوهر نکهیا بگم؟ چرا بگم؟ یچ -

 !من؟ مادر کنهیم درست تورو داغون یزندگ
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 تو ی شده مچاله دستمال با را اش ینیب و زدیریم ترایم اشک

 :ردیگ یم دستش

 

 دست تو دست زنه همون با دمید هوی... بانک رفتمیم داشتم -

 مات... رفت خواب خونم... رونیب اومدن بانک از کنون خنده و

 کشه؟ینم خجالت یزوریپ ی کهیمرت... موندم
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 از یکی اصال یخوایم ؟یکنینم یزندگ مهران مثل چرا -

 بابا راحت منم دراد مهرانم برات؟چشم رمیبگ خودمو یقایرف

 کنم؟ صداش

 

 رادیت ی نهیس یتو و کندیم کنترل را جانش یب ی خنده ترایم

 :زندیم

 

 !کنمیم دل و درد یک با نیبب منو...رتیغ یب گمشو -

 

... هیخوب ی نهیگز یرعلیام نیا نظرم به مگه؟ بده بابا -

 که؟ شیدید... نبات شهیم خواهرشوهرتم... هست دارم خانواده

 یاوک شیبهداشت سیسرو و هیتغد هیکاف کال ریام نیا بعد

 !گهید کنه گوش حرف... باشه
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 !رونیب برو گمشو پاشو ردادیت -

 

 یم تخت ی لبه شود،یم بلند و خنددیم حال و حس یب ردادیت

 :دیگو یم ناچار و ندینش

 

... داره ساله ۶ ی بچه دختر هی... ست لدایگ زنش اسم -

 بد... ستین یبد زن... داده دست از تصادف یتو و شوهرش

 چندبار... خبرم یب شده اشنا مهران با کجا نکهیا گهید اورده،

 !نیهم دمش،ید خونه رفتم که

 

 کردن؟ ازدواج یک -
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 از ،ینداشت تشویظرف چون نگفتم... شهیم یماه ۴ ای ۳ -

 ؟یشیم یختیر نیا مجددش ازدواج واسه بعد یزاریب مهران

 

 ترایم که کندیم جمع را شکسته گلدان یها تکه و شودیم بلند

 :زندیم لب حسرت از پر

 

 همون باشه؟ نکرده ازدواج حرفا نیا از قبل معلوم کجا از -

 دار از ستین الشیخ نیع ناراحتم اصال...داشت منو که یوقت

 اصال و خودش شیپ نه منه شیپ نه اونم میدار پسر هی ایدن

 یم روزگار یجور چه و کجاست ستین الشیخ نیع

 الشیخ نیع...ندشیا واسه کنه یفکر چه خوادیم...گذرونه

 و پشت شده حاال بعد... کرد کاریچ من روان و روح با ستین

 !بچش سر باال ی هیسا و وهیب زن هی پناه
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 کن ول ؟یکنینم شوهر چرا تو ؟یکنینم تو یزندگ چرا تو -

 بلده... کنه کاریچ بلده... سالشه ۲۷ پسرتون... فکرارو نیا

 !باش خودت فکر گمیم فقط من... بچرخونه شویزندگ

 

 توالت زیم کنار سطل یتو را بلور گلدان ی شکسته یها تکه

 :کندیم فوت را نفسش و زدیریم

 

 ؟یبزن ارامبخش ببرمت یخوایم -

 

 !بخوابم خوامیم... نه -

 

 اعصابش یقرصها ردادیت ی خسته و نگران یچشمها مقابل

 کشد،یم سر را وانیل آب ی مانده ته و زدیریم دهانش یتو را

 :کشدیم دراز تخت یرو
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 !ببند منو صاحبیب یشونیپ نیا اریب کمدم از یروسر هی -

 

 ی لبه.. کشدیم رونیب را یروسر و رودیم کمد سمت حرف یب

 یرو را یروتخت... بنددیم را ترایم یشانیپ و ندینش یم تخت

 خراش به نگاهش کند،یم نگاهش تاسف با و کشدیم تنش

 :دیگو یم یا کالفه نچ و افتد یم دستش یرو

 

 !ارمیب چسب سایوا... ادیم خون داره دستت -

 

 :زندیم لب الود خواب و بسته چشم ترایم

 

 !میزنیم حرف نهالم مورد در شب -
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 و ردیگیم را زخم چسب دیناه رود،ازیم رونیب و خنددیم ردادیت

 در را ترایم رودیم که تخت سمت شود،یم اتاق وارد مجدد

 دستش یرو را چسب... زندیم یتلخ لبخند و ندیب یم خواب

 :رودیم رونیب اتاق از و زندیم

 

 بهترن؟ -

 

 :گرددیبرم دیناه سمت نگاهش
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 زنگ یداشت یکار... خودم امیم شب... نزار تنهاش... آره -

 !بزن

 

 !چشم -

 

 اگر بود دروغ ند،ینش یم رل پشت و زندیم رونیب خانه از

 دلش گفتیم اگر بود دروغ... نسوخته ترایم یبرا دلش گفتیم

... نداشت اما... خواستیم خانواده دلش نسوخته، خودش یبرا

 دوران به گشتیبرم خوبش ی نفره ۳ ریتصو نیاخر دیشا

 با خورد،یم زنگ همراهش تلفن کندیم که حرکت... شیکودک

 :دهدیم جواب مهران ی خانه شماره دنید

 

 !ادب عرض -
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 رداد؟یت داداش -

 

 را بدش حال تمام حنا ی بچگانه و دلبر یصدا زند،یم لبخند

 :بردیم و شوردیم

 

 یکوچولو پرنسس احوال... زده زنگ یک نیبب من یوا یا -

 من؟

 

 توهم یایم... کرده درست ایالزان واسم امشب لدایگ مامان -

 م؟ینباش تنها

 

 زم؟یعز ادینم مهران بابا مگه -
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 :شنودیم را حنا یصدا کند،یم ترمز ابانیخ کنار و زندیم راهنما

 

 !امشب ادیم رید گفت نه -

 

 ...اگه... جان حنا خودم مامان شیپ برم و شب دیبا من -

 

 شه؟ینم... اریب مامانتم خب -

 

 :خنددیم

 

 !جان عشق باشه کم مامانت یایالزان ترسمیم -
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 گفت مهران بابا ؟یایب شهیم عالمس، هی... که ستین کم -

 !یایم بگم من اگه

 

 :شنودیم را لدایگ یصدا

 

 !یمامان و داداش نکن تیاذ حنا -

 

 یول امیم... باشه نداشته کار یبرادر خواهر ی رابطه به بگو -

 خب؟ گردمیبرم زود

 

 !دارم دوست ایدن هی -
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 یصدا که کند یخداحافظ خواهدیم و زندیم یلذت از پر لبخند

 :شنودیم را لدایگ

 

 گفتم... شهیم مزاحمت ادیز حنا شرمنده... جان ردادیت سالم -

 ..یریبگ گرم باهاش

 

 کن ادیز رو ایالزان شما...زهیعز واسم حنا... هیحرف چه نیا -

 !کرد دعوت ترارمیم چون

 

 !کندیم قطع را تماس فعال گفتن با ردادیت و خنددیم لدایگ
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*** 

 

 گذارد، یم یصندل یرو را اش کوله و ندینش یم فرمان پشت

 یکل شیآزما از بعد بود، گذرانده را یخوب روز سورن با روزید

 شان یشگیهم پاتوق به اخر دست و بودند گشته را شهر

 !بود یکاف نیهم و بود خوب سورن کنار حالش... رفتند

 

 یکس و شودیم باز در که کند حرکت خواهدیم و زندیم استارت

 با و گرددیبرم یجیگ و ترس و بهت با ند،ینش یم کنارش

 یم رو روبه ی رهیخ وانیک... زندیم خی تنش تمام وانیک دنید

 :دیگو

 

 !فتیب راه -
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 ...یحق چه به قایدق تو -

 

 :رودیم باال یعصب و مالحظه یب وانیک یصدا

 

 !فتیب راه گفتم -

 

 کند،یم رورویز را دلش هراس و لرزدیم نبات تن چهارستون

 در دیفهمینم که بود نیخشمگ و یجد قدر آن مقابلش مرد

 :دیبگو چه و کند چه دیبا حاضر حال

 

 ؟یداریبرنم من سر از دست چرا من؟ با یدار کاریچ -
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 یتو زندیم زل حرص از پر و گرددیبرم سمتش وانیک

 :نبات ی دهیترس یچشمها

 

 نفهم؟ زبون دارمیبرنم سرت از دست چرا یدینفهم هنوز -

 بفهمونم؟ بهت یجور چه و نیا... دارم دوست من... نبات

 

 من... رفت شد تموم دادم شممیآزما روزید من محترم یآقا -

 یک دونمینم... شمارو شناسمینم اصال من... کنمیم ازدواج دارم

 ...من... یاومد کجا از یهست

 

 اشنا میزاریم وقت ؟یشناختیم و یقرت بچه اون اول از مگه -

 فقط... همونه یبگ یچ هر و یبخوا یچ هر تو... هم با میشیم

 ...نیبب... و چلغوز اون کن ردش... من با ایب راه
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 :دهدیم فشار شیمشتها یتو را فرمان یعصب نبات

 

 !یکرد خستم... کن گم گورتو...نییپا برو -

 

 ببنده دل یوقت وانیک یدینفهم... دختر ینگرفت یجد و من -

 نزاره گهید داده قول خودش به یدینفهم... سادهیوا تهش تا

 !ببره خودش با گهید یکی ارزوهاشو

 

 :گرددیبرم سمتش تلخ و بد حس هزار از پر نبات

 

 ؟یمنطق یب قدر نیا که یاومد کجا از تو -

 

 :ردیگیم را اش چانه یعصب وانیک
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 یکار ای یکنیم رد رو کهیمرت اون ای... نبات کن گوش -

 !یکن نگاش نشه روت کنمیم

 

 تالش سوزد،یم وجودش تمام لرزد،یم لرزد،قلبشیم تنش

 :تواندینم و بزند پس را وانیک دست کندیم

 

 !یعوض بکش تو فیکث دست -

 

 یتو خودت اتاق یجا یدید یکرد باز چشم یدید کدفعهی -

 هوم؟... یمن اتاق
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 وانیک پرخشم یچشمها یرو نبات نفرت از پر یچشمها

 :دهدیم ادامه وانیک و ماندیم

 

 یتو رو کهیمرت اون نیماش هی کیتار شب هی مثال دیشا ای -

 !کرد ریز ابونیخ

 

 گمشو... کنمیم چارتیب... کنمیم تیشکا ازت... شو خفه -

 !عقب

 

 بفهم... بفهم نویا... چکسیه ای من ای...ندارم یشوخ نبات؟ -

 !یش رفهمیش کنم مجبورت و ارمیب سرت ییبال نکهیا از قبل
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 و تلخ حس هزار از پر بغض، و نفرت از پر کند،یم نگاهش

 ی رهیت دهد،یم قورت سخت را دهانش آب ،وحشتناک

 اش نهیس به انهیوحش قبلش و استرس از کرده عرق کمرش

 .کوبد یم

 

 برخالف...دیترسیم سخت مقابلش رحم یب مرد از د،یترسیم

 :دیگو یم درونش وحشت و روز و حال

 

 !یبکن یتونینم یغلط چیه -

 

 فشرده وانیک قدرتمند و بزرگ دست یتو شتریب اش چانه

 است، شکستن حال در فکش استخوان کندیم حس شود،یم



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
199 

 

 چانه تا دهدیم تکان نیطرف به را سرش و کشدیم هم در ابرو

 :کند خالص را اش

 

 میحال یچیه آخر میس به بزنم من کوچولو، کن گوش -

.. زدم حرف باهات مختلف زبون هزار به بار هزار... ستین

 ینیبب ینداد فرصت یحت تو و... کردم تمنا...کردم خواهش

 !نه ای یباش داشته دوسم یتونیم

 

 را وانیک دست بالخره و جوشدیم نبات یچشمها یتو اشک

 :زندیم پس

 

 عاشق یوقت... دارم دوست رو گهید یکی یوقت -

 ...براش رمیمیم یوقت...سورنم
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 :زندیم داد یعصب وانیک

 

 !نزن حرف من با کهیمرت اون به مزخرفت احساسات از -

 

 :زندیم ادیفر خسته هم نبات

 

 دارم دوست رو گهید یکی یوقت یبفهم که بزنم حرف دیبا -

 !بدم فرصت نفهم زورگو توِ به تونمینم

 

 از دتریناام وانیک و کندیم پر را نیماش یفضا تلخ یسکوت

 شده چه دیفهمینم هم خودش کشد،یم عقب یگرید هروقت

 حجم نیا... رفته مقابلش دختر یبرا دلش قدر نیا که نشده و

 را نبات کرد،ینم باور هم اش وانهید خود را داشتن دوست از
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 و احوال و حال تمام ی خالصه خواستن نیا و خواستیم

 !بود قلبش حس

 

 مدت هی... کن کنسل و سورن با ازدواجت... آخر حرف -

 از پولم جز میچیه راحت التیخ... کن فکر نیبش دمیم فرصت

 !ستین کمتر پسره اون

 

 پر نبات که شودیم ادهیپ خواهدیم و کندیم باز را نیماش در

 نالد یم نفرت

 

 !ریبم برو -

 

 :گرددیبرم سمتش وانیک
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 !تو فقط... تو واسه منتها... رمیمیم -

 

 محکم که را شود،دریم ادهیپ نیماش از ییگذرا نگاه با و

 شود،یم بسته درمان یب یدرد از پر نبات یچشمها کوبدیم

 کی... خوردیم یصندل یپشت به سرش و چکدیم اشکش

 دلشوره کی بود، افتاده جانش مهین قلب جان به بزرگ وحشت

 امروز که یوانیک بود، افتاده مغزش جان به خوره مثل که ی

 یب شهیهم از و... بود تر یجد و تر مصمم شهیهم از بود دهید

 !تر رانگریو و تر رحم
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*** 

 

 دستش را آب وانیل و گذارد یم دهانش یتو را خاتون قرص

 نبود، وانیک از یخبر هنوز و بود گذشته ۱۲ از ساعت دهد،یم

 یم را دستش مچ خاتون که شود بلند خاتون کنار از خواهدیم

 :کندیم زمزمه آرام و ینگران از پر و ردیگ

 

 !ومده؟ین چرا وانیک -

 

 جواب مهربان و کشدیم خاتون ی شده دیسف یموها به یدست

 :دهدیم

 

 یهست یچ نگران خاتون؟ داداشت نیا اومده موقع سر یک -

 برم؟ قربونت
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 !فهممیم... ستین خوش حالش -

 

 دردات و یش راه روبه کمی... ادهیز اشیریدرگ فقط... خوبه -

 خب؟... مشهد برمتیم شه اروم

 

 :بکشد دراز کندیم کمک و کندیم مرتب را خاتون پشت بالشت

 

 !ریبخ شبت...زمیعز گهید بخواب -

 

 !بده خبر اومد... دارمیب من -

 

 :زندیم لبخند شنودیم که را یورود در شدن بسته یصدا
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 !حاال بخواب شد؟ راحت التیخ... وانیک نمیا -

 

 رونیب اش یشانیپ دنیبوس با و کشدیم خاتون تن یرو را پتو

 ی آشفته و درهم صورت دنید با بندد یم که را در رود،یم

 سر نفس کی را آب یبطر و ستادهیا خچالی مقابل که وانیک

 :رودیم جلو کشدیم

 

  ه؟یشکل و سر چه نیا ؟یبود طوفان یتو -

 

 :کندیم پاک را دهانش دور و زندیم هم به را خچالی درب

 

 م؟یدار یچ شام... بابا طوفانم پا هی خودم -
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 !بخور بردار گرمه... اوردم رستوران از مهیق -

 

 عقب اشتها یب... داردیبرم را قابلمه در و رودیم گاز سمت

 :رودیم

 

 باشه؟ یچ زنش هم به حال رستوران یغذا که هیچ خودش -

 

 سد را راهش ونیکتا که برود رونیب آشپزخانه از خواهدیم

 :کندیم

 

 ؟یبود نبات شیپ -
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 !بخوابم خوامیم ترکهیم داره سرم... یکت کن ول -

 

 یمعرف بهت و نبات کردم یغلط هی من... وانیک کن بس -

... برسه نحایا به و یریبگ یجد قدر نیا کردمینم فکر... کردم

 ... !تمومن نبات و سورت

 

...  زندیم کنار را یکت و دیگو یم ییبروبابا حوصله یب وانیک

 :دیگو یم درمانده و گرددیبرم یکت

 

 یبر شد درست اگه بود قرار... شهینم درست یچیه زور به -

 و تو چون... یاین خاتونم و من سمت گهید و یریبگ خونه هی

 ینم کنمیم فکر االن اما...ادینم در جور سورن و من با نبات

 من... متیباش نداشته گهید خاتون و من نکهیا به ارزه

 خب؟... شدم مونیپش
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 یریگیم میتصم بار هی که یمن ی کارهیچ تو تِو؟ به مگه -

 شم؟ الیخیب بار هی کنم گم گورمو و کنم ازدواج و شم عاسق

 تحمل تو ؟یطرف بچه با یکرد من؟فکر رباتم یکرد فکر

  ؟یدیترس ای یدیم هیترج سورن به و من و یندار و من یدور

 

 من... ندارم دردسر ی حوصله من... دمیترس اقاجون دمیترس -

 سر یاریب ییبال تیخرک عشق نیا و نهیک یرو از خوامینم

 ته؟یحال... سورن

 

 و ردیگ یم ونیکتا از را اش جذبه و خشم از پر نگاه وانیک

 را راهنشیپ و رودیم سمتش کالفه ونیکتا... رودیم اتاق سمت

 :گرددیبرم سمتص یعاص وانیک... کشدیم پشت از
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 !مخم رو نرو ورتمهی کنمیم ناقصت زنمیم ییدا جون -

 

 بگو؟ نویا توسرته؟ یچ چته؟ -

 

 ای رسمیم ای... خوامیم که یزیچ اون به برسم بار هی خوامیم -

 شد؟ میتفه... ارزوهام به نرسن هیبق که کنمیم نابودش

 

 و شودیم اتاق وارد وانیک که بزند یحرف کندیم باز لب ونیکتا

 !کوبدیم را در نگرانش نگاه مقابل
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*** 

 

 بیحب عمو سمت را ها سفارش ستیل و شودیم آشپزخانه وارد

 :گرددیبرم ترگل سمت نگاهش رد،یگ یم

 

 ؟یبیخط یچطور -

 

 :گذارد یم بشقاب یرو را مالقه و خنددیم ترگل

 

 خوبن؟ مادرتون -

 

 !پونگا نگیپ توپ نیا از البته... توپه کال اون... توپ -
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 و رودیم جلو ردادیت که گرددیبرم قابلمه سمت خنده با ترگل

 :ستدیا یم کنارش

 

 دادم؟ فحش انگار بپرسم سالت و سن از -

 

 :گرددیبرم سمتش تعجب با ترگل نگاه

 

 کار؟یچ دیخوایم و من سن -

 

 یبیخط شما دونمیم فقط من وقت اون...مثال میهمکار -

 !زننیم صدات

 

 :کندیم مرتب را اش مقنعه خنده با ترگل
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 !دیسرخوش قدر نیا که خوشبحالتون -

 

 یشتریب تیامن در شهیم باعث زدنت حرف یرسم نیا االن -

 ؟یباش

 

 یتو را آن و کندیم خورشت از پر را بشقاب باخنده ترگل

 :گذارد یم ینیس

 

 !نداره برش الیخ طرفم شهیم باعث -

 

 !نترس برداره منو رسهینم زورش الیخ -
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 :گذارد یم ینیس یتو هم را برنج بشقاب و خنددیم ترگل

 

 !۸ زیم سفارش... شما خدمت -

 

 درسته؟... باشه سالت ۲۵ ای سال ۲۴ خورهیم -

 

 :کندیم نگاهش یکالفگ با ترگل

 

- ۲۵! 

 

 یصدا رودیم که رونیب رد،یگیم را ینیس و خنددیم ردادیت

 :شنودیم گوشش خیب را حهیمل
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 !ترگل شهینم ریپ باهاش آدم ه،یا بامزه پسر -

 

 آخه؟ ظاهره به مگه -

 

 !بهت داره ییحسا هی گهیمحسم -

 

 :گرددیبرم سمتش متعجب ترگل

 

 ؟یساخت عاشقانه داستان باز تو؟ یگیم یچ -

 

 نظر همه از... نکن یتلخ گوشت ادیز بود، گفتن من از -

 یبدبخت از تونهیم یشکل نیا شوهر هی فقط ماهارو خوبه،

 !کنه خالص
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 هیشوخ ادم... اومده ستین هفته هی طرف حه؟یمل یشد خل -

 !گهید کنهیم یشوخ همه با

 

37 

 

 

 :کندیم خرد ساالد یرو را گرفته پوست اریخ حهیمل

 

 قیرف ، پولداره بچه گفتیم بیحب عمو نپره، تا گفتم زودتر -

 !نجاستیا یکاریب از فقط ،یاحیر یاقا
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 جلو و گذارد یم زیم یرو را دستش یتو سیسو سمانه

 :رودیم

 

 پولدار بچه اگه توهم، نکن پچ پچ طفلک نیا گوش تو یالک -

 از دستم دهیرس امار ضمن در ره،یم پولدار دختر سراغ که باشه

 !داره رنگارنگ یدخترا دوست که پسراس اون

 

 :گرددیبرم سمتش اخم با حهیمل

 

 دختر باشه پولدار داره؟ دختر دوست ردادیت فقط مثال االن -

... شهیم مزدوج راحت بشه یک هر عاشق خوادینم پولدار

 نیا به بکنه؟ جون اشپزخونه نیا یتو یک تا خدا بندهنیا

 ...یخانوم یخوشگل
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 :دیگو یم کالفه ترگل

 

... یخواستگار اومده طرف انگار حاال نه؟ ای دیکنیم بس -

 !شنونیم هیبق دیبرس کارتون به دیبر

 

 ردادیت روند،یم عقب و اندازند یم باال یا شانه حهیمل و سمانه

 :شودیم آشپزخانه وارد

 

 !گرسنن و منتظر ملت دیبجنب ها بچه...امروز شلوغه چه -

 

 :دیگو یم بلند و گرددیبرم حهیمل سمت نگاهش

 

 ؟ییموال یندار چرا بند شیپ -
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 :دیگویم خنده با حهیمل

 

 !چشم دارمیبرم گهید یکی کردم بازش شد فیکث -

 

 اش یجد رخمین ی رهیخ نگاهش و رودیم ترگل سمت

 دوست را مقابلش دختر پشتکار و ماند،تالشیم

 توجه بیعج دختر نیا را، بودنش نیسنگ را، داشت،استقاللش

 با او با همه دیدیم هفته کی نیا در بود، کرده جلب را اش

 یبداخالق و یتند یا ذره هم او و کنندیم برخورد احترام

 !شیها یخستگ وجود با کندینم

 

 کجا؟ از ساله ۲۵ یبیخط -
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 !دایداد ریگ... بابا یا -

 

 !پس رمیگیم هیبق از و اطالعات رمیم -

 

 !رودیم رونیب آشپزخانه از حرف یب ردادیت و خنددیم ترگل
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*** 

 

 نبات؟ شاخه یخوب -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
220 

 

 اما یجد یچشمها ی رهیخ و دیآ یم باال نبات لرزان نگاه

 دست از را مرد نیا اگر خوردیم قسم ماند،یم سورن مهربان

 ش،یحرفها و سورن بدون شد،یم تمام همونجا یزندگ دادیم

 !بود لیتعط یزندگ زدنش، صدا نبات شاخه و سورن بدون

 

 وان،یک با شومش دارید آن از بود امدهین جا حالش هم هنوز اما

 زاریب او از که یوانیک بود، بسته اش ینابود به کمر که یوانیک

 !بود

 

 م؟ینیبب حلقه میبر میخورد و شاممون -

 

 بده حیتوض فقط ،یکن امر هرجا میریم...خیمر ی کره میریم -

 !چشمات؟ یتو هیچ دلهره نیا
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 خوب یک دانستیم بود، حفظ را تمامش بود، حفظ را او سورن

 است آشوب و دلهره کی دچار نبات دیفهمیم... نه یک و است

 هل عقب به را غذا ظرف نبات... دانست ینم را لشیدل که

 :آورد یم یگرید ی بهانه لشیم برخالف دهدیم

 

 جشن، مشترک، یزندگ شم،یم عروس دارم یناسالمت -

 ،یمجرد یروزا با یخداحافظ و خانواده از شدن جدا ه،یزیجه

 !گهید داره دلشوره نایا ی همه

 

 دوران به دمیم هیترج یزیبر بهم ادیز قدر نیا حد؟ نیا در -

 !میبد ادامه مونیدوست

 

 :خنددیم نیریش نبات
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 گهید هست ردادمیت... میبر کن جمع یندار یکار نجایا اگه -

 !راحته التیخ

 

 صورت طرف دو ند،ینش یم نبات کنار و شودیم بلند سورن

 و درشت یچشمها در رهیخ و ردیگیم قاب را دارش تب

 :دیگو یم اش یمشک

 

 میبرس بود قرار... میکن تموم و خواستن عطش نیا بود قرار -

 دور نیا ی همه میکن جبران و سقف هی ریز میبر و هم به

 الیخ و فکر و ایرو جور هزار من... داشتنارو همو کم و بودنا

 که نایا... میخوشبخت هم کنار ما... نبات ندمونیآ واسه دارم

 کنارتم من... نداره دلهره ابدا و اصال یشمرد و یکرد فیرد

 خب؟... یریبگ ارامش وجودم از که کجا هر تا
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 یپاها یرو را اش یشانیپ و شودیم خم پناه یب و خسته نبات

 :گذارد یم سورن

 

 یچ همه از قدرنیا نکهیا از م،یشاک فمیضع قدر نیا نکهیا از -

 خرابشه،نکنه یچهمه نکنه ترسمیم همش نکهیا از دارم، ترس

 ...نکنه ،یش خسته ازم روز هی

 

 نیا و من تو... یشیم تر فیضع یکن فکر یمنف چقدر هر -

 !زدلمیعز بسه کن باور رو لحظه

 

 :کندیم نگاهش نمناک یچشمها با و شودیم بلند نبات

 

 دلم... شتریب خودم از یلیخ... سورن دارم دوست یلیخ -

 !نیهم... یباش خوب شهیهم خوادیم
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 :بوسدیم قیعم را نبات ی گونه و شودیم خم سورن

 

 !باش خوب پس -
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*** 

 

 هم دور ردادیت یمجرد ی خانه نفرشان ۵ هر عادت طبق

 طور همان ردادیت بخند، بگو و گو و گفت مشغول و بودند جمع

 :اندازد یم ایعرش به ینگاه بندد یم را الیدان یچشمها که
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... همو دیبزن فقط دیبا دستتون دمیم بالشت دونه تا دو نیبب -

 !برندس بزنه شتریب یک هر

 

 داده لم سورن و بندد یم را ایعرش یچشمها هم یرعلیام

 که ایعرش و الیدان کند،یم شانیتماشا خنده با کاناپه یرو

 :دیگو یم جانیه با ردادیت ستندیا یم سالن وسط

 

 !دیکن شروع زدم و سوت -

 

 :چرخاند یم سر الیدان

 

 !اتیباز نیا با سیسرو دهنت -
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 زندیم را سوت که ردادیت و ندینش یم سورن کنار یرعلیام

 که کجا هر را بالشت و افتند یم هم جان به ایعرش و الیدان

 با ردادیت و شودیم بلند شانیها خنده یصدا زنند،یم کنند فکر

 پچ و داردیبرم را ایعرش بند چشم آرام و رودیم جلو یبدجنس

 :زندیم

 

 !بزنش خورهیم تا -

 

 یرعلیام زند،یم یبلند ی قهقهه و ردیگیم سرباال سورن

 که ایعرش سمت خنده با ایعرش و دهدیم یناجور فحش

 زند،یم سرش یتو را بالشت هم پشت و رودیم گرددیم دنبالش

 :کشدیم عقب حرص با الیدان
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 !آروم گوساله یهو -

 

 ضربه که ایعرش خندد،یم دل ته از و افتد یم مبل یرو ردادیت

 با و کندیم باز را بندش چشم الیدان زندیم تر محکم را بعد ی

 ایعرش و رودیم سمتش حرص با ایعرش باز یچشمها دنید

 :دود یم سالن دور

 

 !تو جان ختیر کرم ردادیت بابا -

 

 خوردیم نیزم و کند یم ریگ فرش ی لبه که ایعرش یپا

 و کوبد یم صورتش و سر یرو را بالشت حرص با الیدان

 :کندیم نگاهشان خنده با سورن

 

 !دیاپارتمان یتو فرهنگا یب بسه -
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 نگاهش تمسخر با ردادیت خوردیم زنگ که همراهش تلفن

 :کندیم

 

 !بده رو شاخه جواب برو ایب تو -

 

 !خفه -

 

 !یاحیر برات دارم یبردبار و صبر یارزو -

 

 را تماس رود،یم ردادیت اتاق سمت و شودیم بلند خنده با سورن

 :گذارد یم گوشش یرو را یگوش و کندیم وصل
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 دل؟ جان -
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 ادیم شیپ کمتر نیهم واسه م،یزیجه دیخر مشغول روزا نیا -

 !عاشقتم چقدر کنم یادداوری و رمیبگ تماس

 

 ی رهیخ نگاهش ند،ینش یم تخت ی لبه و زندیم لبخند سورن

 :ماندیم حنا و ردادیت عکس قاب

 

 کمک کنن، یزکاریتم دادم هم رو خونه... مخلصم من -

 !کن خبر دیخواست
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 !پسندم سخت کمی من نره، ادتی عروس لباس فقط چشم، -

 

 !امیم یکت به سپارم یم و رستوران فردا -

 

 :دیگو یم یتعصب از پر و بامزه لحن با نبات

 

 !گه؟ید منظورته انیهاد خانم -

 

 :کشدیم لبش ی گوشه را شستش انگشت و خنددیم سورن

 

 !انیهاد خانوم -
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 !یمتنفر ازش تو که اهنگم اون عاشق کنمیم یکار هر -

 

 آخه؟ اهنگ اون هیچ ،یدار یافسردگ فاز بس از -

 

 :کندیم شتریب را دستش کنار ضبط یصدا و خنددیم نبات

 

 !خب شعرش خوشگله -

 

 :خواندیم که شنودیم را خواننده یصدا و کندیم سکوت سورن

 

 تارمیگ و بارون عاشق من... ستین هم ی اندازه ما یایدن -

 دارمیب صبح تا و شب هر من... خوابمیم ظهر تا روزها من

 سردم ساکتم وقتا یلیخ من ستین هم اندازه ما یایدن
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 !برگردم بعد سال زییپا... دیشا توخودم رمیم که یوقت

 مونمینم اما بوسمت یم... ستین هم ی اندازه ما یایدن

 دونمینم فردامم حال من... یپرسیم ندهیا از دائم تو

 

 سورن؟ برد خوابت -

 

 بار ۶ شده باورم االنم... افتادم نداشتم و داشته یایبدبخت ادی -

 !خوردم یعشق شکست

 

 داشته دوسش هم تو... لیدل یب نطوریهم... دارم دوسش -

 !باش

 

 :دیگو یم خنده با سورن
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 ؟یندار یکار...دمیم امیپ بهت خونه برسم... چشم -

 

 !فعال...عشقم نه -
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*** 

 

 را بلندش فر یموها و ندینش یم شیپاها یرو حنا مقابل

 درد،از جنس از لبخند کی زند،یم لبخند فرستد، یم پشتش

 کی بود، کرده پنهان ترایم از بود سال کی که یقتیحق جنس
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 ۷ پدرش بود دهیفهم بود سال کیوجدان، عذاب از پر لبخند

 یپنهان ازدواج ی ثمره حنا و کرده ازدواج لدایگ با شیپ سال

 بار که ییحرفها چه و دیسوخت،فهم و دیفهم است، شان

 حال و ترایم به ذهنش پس گرید بار و دیفهم نکرد، پدرش

 که بود مقابلش ییحنا حاال داد، حق شیشکها و خرابش

 یپنهان ازدواج نیا از است انتظارش در یا ندهیآ چه دانستینم

 !مادرش و پدر نیب ادیز سن تفاوت و

 

 ؟یمونینم -

 

 خب؟ امیب باز دمیم قول یول دارم کار... زدلمیعز برم دیبا -

 

 !برات شهیم تنگ دلم همش من ،یایم کم -
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 حنا دیشا حسرت، از پر اما نیریش ی خنده کی خندد،یم

 آرامش دیدیم را او یوقت که کردیم فرق اش خانواده با شیبرا

 نیا آدم نیتر گناه یب و نیتر معصوم شیبرا حنا گرفت،یم

 :شنودیم سر پشت از را لدایگ یصدا بود، قصه

 

 !و داداش نکن تیاذ مامان؟ حنا -

 

 :کندیم نگاهش سر یباال از و ردیگیم سرباال ردادیت

 

 ؟یبرادر خواهر روابط تو یکرد دخالت باز شما -

 

 و یمیصم قدر نیا حنا با ردادیت شدینم باورش خندد،یم لدایگ

 داشت، فرق اطرافش یآدمها تمام با مقابلش پسر باشد، راحت

 :شدینم اش متوجه یکس هر دیشا که بود یبزرگ قلب فرقش
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 بهتره؟ مادرت -

 

 حنا سمت گذارد،یم جواب یب را سوالش و زندیم تلخند

 :زندیم لب مهربان و گرددیبرم

 

 !امیب تا نیبچ و اتیباز اسباب اتاقت برو -

 

 ؟یمونیم جون، یجونم آخ -

 

 !مزرعه در یدختر رمیم رترید -
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 سمت و بوسد یم را ردادیت ی گونه و شودیم خم خنده با حنا

 بلند و زندیم لبخند شیخال یجا ی رهیخ ردادیت دود،یم اتاقش

 :کشدیم نفس قیعم و گرددیبرم لدایگ سمت شود،یم

 

 ؟یدیپرس یچ خب -

 

 !دمیپرس و مادرت حال یزنینم هیکنا گوشه باز اگه -

 

 !باشه هیکنا گوشه جوابش که نپرس یسوال هی -

 

 :ستدیا یم مقابلش لدایگ اما برود حنا اتاق سمت که گرددیبرم

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
238 

 

 همون... داده طالق و زنش گفت بابات بگم؟ بهت بار چند -

 یکی یزندگ ی رونهیو یرو مو خونه من گفت، شیپ سال ۷

 !سازمینم

 

 یب و جا همه از دهیبر و یبود مطلقه درسته ،یساخت یول -

 زن هی فهموندیم بهت قیتحق و سوال تا دو یول سرپناه،

 ریز تو گهیم بهش بار هر که مهران یزندگ یتو یبدبخت

 تو اعصاب یقرصا گهیم و خندهیم بهش شده بلند سرت

 !کن شتریب

 

 :دیگو یم ردادیت که بزند یحرف خواهدیم یناراحت با لدایگ

 

 ...تا ینیبب شو شناسنامه بود یکاف -
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 !بخدا بود یالمثن -

 

 اصال؟ هیبحث چه... لدایگ مادرت جان کن ول... باشه -

 

 :دیگو یم بغض با لدایگ رودیم که حنا اتاق سمت

 

 خراب ذهنت یتو نیا از شتریب و مهران خواستینم دلم -

 پشت مادرت و تو نینفر خوامینم من ،ینذاشت خودت کنم،

 !باشه بچم و خودم یزندگ

 

 :کندیم نگاهش و گرددیبرم کالفه ردادیت

 

 اصال؟ هست یک مهران؟ -
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 ادامه ماند یم ثابت شیچشمها یرو که لدایگ درد از پر نگاه

 :دهدیم

 

 خورهیم االنم تیوضع به باشم؟ نینفر اهل خورهیم من به -

 کنم؟ نینفر بچتو

 

 ...ردایت نیبب -

 

 و گمیم اگه... حناست بخاطر فقط و فقط نجایا امیم اگه -

 یتظاهر پس نمیهم ذاتا چون ستمین زهرمار و خندمیم

 بچه حنا و دیکرد ازدواج ماهه چند گفتم ترایم به اگه... ستین

 بره قرصاش دوز خوادینم دلم اصال چون مهران نه تو ی
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 نیا... داشته حق و سال چند اون ی همه کنه فکر و باالتر

 !سوزنتشیم شتریب

 

 :دیگو یم تیجد با ردادیت و افتد یم نییپا غم با لدایگ سر

 

 با نکن ترایم مورد در یبحث حنا یجلو ابدا گهید ضمن در -

 برو حاال... من مثل بشه فکرش االن از دینبا بچه اون... من

 سر از دارهیبرم دست یک بچت نیا نمیبب کن درست قهوه هی

 !من کچل

 

 رهیدستگ یرو دستش ردادیت و زندیم یکمرنگ لبخند لدایگ

 و گرددیبرم شود،یم خانه وارد مهران و شودیم باز در که رودیم

 لدایگ سالم جواب مهران... زندیم یتاسف از پر لبخند دنشید با

 :رودیم جلو و دهدیم را
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 پسر؟ ندادن ادتی سالم -

 

 ترا؟یم ای تو ؟یک -

 

 !پسرمن السالمِ یعل تو یبرا که ترایم -
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 مزخرف اخالق هی بدش یاخالقا تموم با چون... خب آره -

 !نداشت
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 :پرسدیم حرص پر و رودیم جلوتر یعصب مهران

 

 مثال؟ یچ -

 

 یرو را دستش کف رادیت و کندیم نگاهشان دهیترس لدایگ

 :گذارد یم مهران ی نهیس

 

 !شنوهیم بچه تر عقب برو...  عقب -

 

 ؟یشد شناس خواهر ؟یشد دوست بچه -

 

 !نرفتم شما به نکهیا واسه -
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 :کندیم نگاهش تیعصبان با مهران

 

 !رونیب گمشو بعد کن لیتمک تو قبل حرف -

 

 :رودیم جلو لدایگ

 

 کی دعواهارو نیا بخدا شماها؟ شده چتون... زشته مهران؟ -

 !بسه دیکنیم دیدار ساله

 

 :دیگو یم ردادیت ی رهیخ توجه یب مهران

 

 !منتظرم -
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 ادامه یوقت ؟یدار عالقه شدن بیتخر به قدر نیا چرا -

 هم تو پس... کنم خرابت زنت یجلو خوامینم یعنی دمینم

 !دنینشن به بزن

 

 !بچه شم خراب خوامیم من -

 

 :دیگو یم یعاص و کشدیم دهانش دور یدست ردادیت

 

 !شانس نیا تو تف -

 

 رداد؟یت داشتم من که نداشت یمزخرف اخالق چه ترایم -

 

 !نبود بلد و کردن انتیخ -
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 خاموش و رهیخ یچشمها یرو مهران درد و خشم پر نگاه

 از پر مهران کند،یم نگاهشان استرس با لدایگ ماند،یم رادیت

 یتو را ردادیت راهنیپ ی قهی دست کی با و رودیم جلو حرص

 سرد خون رادیت و دیگو یم ینیه لدایگ... ردیگیم مستش

 خشم از پر اما ارام تشیعصبان تمام با مهران کند،یم نگاهش

 :دیگو یم

 

 همه فکرش که یکرد یزندگ یزن هی با من یجا وقت هر -

 ایدن مرد نیوفادارتر بازم و شیزندگ و شوهرش جز هست جا

 !بچه بخون رجز من واسه یموند
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 باز در سوزاند،یم را استخوانش مغز تا ردادیت تلخ شخندین

 ی خنده با رادیت د،یآ یم رونیب یکنجکاو با حنا و شودیم

 :چدیپ یم مهران دور را شیدستها یمصنوع

 

 !بود شده تنگ منم دلم... بابا مخلصم -

 

 حنا و دیا یم نییپا ردادیت ی قهی از یعاص و آرام مهران دست

 :دیگو یم آرام

 

 !کنه یباز باهام اومده ردادیت داداش... ییبابا سالم -

 

 :زندیم لبخند مهران و گرددیبرم ردادیت
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 !باباجون باشه -

 

 باال اتاقش مقصد به را ها پله لدایگ و ردادیت به توجه یب و

 تفاوت یردادبیت اما بزند یحرف تا کندیم باز لب لدایگ رود،یم

 !کوبد یم را در و شوندیم اتاق وارد حنا همراه
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*** 

 

 امضا را فاکتورها ریز که طور همان و شودیم بلند زیم پشت از

 :داردیم نگه اش شانه با را یگوش زندیم
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 کار؟یچ اومده یرعلیام زم،یعز رونیب امیم دارم -

 

 نگاه شود،یم اتاق وارد ونیکتا و خوردیم اتاق در به یا ضربه

 :ردیگیم سمتش را فاکتورها و دیآ یم باال سورن

 

 !امیم دارم تو، داداش نیا دست از -

 

 و داردیم نگه دست با را یگوش ردیگیم را کاغذها که ونیکتا

 یگوش و داردیبرم را کتش کند،یم قطع را تماس چشم گفتن با

 دیآ یم رونیزبیم پشت دهد،ازیم سر شلوارش بیج یتو را

 :چسبد یم ونیکتا ی رهیخ و فیبالتکل نگاه به نگاهش که
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 !شده؟ یزیچ -

 

 !دیدار کار باهام امیب شد تموم کارم دیگفت -

 

 :کشدیم اش یشانیپ به یدست جیگ

 

 یچ همه به حواستون رون،یب نبات با رمیم من... اره اره -

 !باشه

 

 تا بغض کند،یم نگاهش بد حال و حسادت از پر ونیکتا

 :زدینر یاشک کندیم جان و رسدیم شیچشمها

 

 م؟یبش دعوت یعروس قرار... راحت التونیخ -
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 :زندیم لبخند یجد سورن

 

 ...ردادمیت نیا به حواستون بخواد، خدا اگه -

 

 ؟یچ ردادیت -

 

 :خنددیم در چارچوب یتو ردادیت دنید با و چرخاند یم سر

 

 مگه؟ یجن -

 

 جو هی ؟یکت ینیبی؟میگینم من به بعد یعروس دیخر دیریم -

 !ستین وجودش تو معرفت
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 :دهدیم باال را شیابرو یتا کی و رودیم جلو سورن

 

 !انیهاد خانوم -

 

 اجازم راه به راه البد مدرسس؟ مگه... هم تو بابا خب -

 رم؟یبگ

 

 و کندیم مهار را اش خنده دهانش دور دست دنیکش با سورن

 :دیگویم ونیکتا به رو ردادیت

 

 !نجایا به باشه حواست... دنبالشون رمیم منم انیهاد -
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 ریز یچشم و زندیم یا مهین نصفه لبخند بد یحال با ونیکتا

 یبرا ها دادن دست از تحمل بود، وانیک با حق د،یگو یم لب

 نیسختر نداشتند دادن دست از یبرا یزیچ چیه که ها ان

 تا کنارش گرید زن تصور و سورن به کردن نگاه بود، ایدن کار

 !رساندش یم جنون مرز

 

 :اندازد یم ردادیت به ینگاه سورن رودیم رونیب که اتاق از

 

 ک؟ین کیپ رمیم دارم مگه... رونهیب رمیام کجا؟ تو -

 

... گهید میبخر مییایب... ریام نه دارم شلوار و کت من نه بابا -

 !بدم گوش و تون عاشقونه و یخصوص یحرفا اگه خداشاهده

 

 !ردادیت برگردم تا باشه حواست زیم پشت نیبش گمشو برو -
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 بامزه لحن با و رودیم همراهش ردادیت زندیم رونیب که اتاق از

 :دیگو یم یا

 

 شه؟یم یجور چه نم؟یبش گمشم؟هم هم برم؟ هم -

 

 که رستوران از کند،یم نگاهش خنده با و گرددیبرم سورن

 یم سورن نیماش بر هیتک را یرعلیام و نبات روندیم رونیب

 !نندیب
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 دهد،یم یمهربان با را نبات سالم جواب و زندیم را موتیر

 :گرددیبرم یرعلیام سمت

 

 کجا؟ شما -

 

 داره؟ شما با ینسبت االن من خواهر -

 

 !کننا سرخت ینیزم بیس یجا ببرن یگون تو بکننت دمیم -

 

 :دیگو یم عقب در کردن باز با ردادیت و خنددیم یرعلیام

 

 !رشدید دینیبش د،ینکن فیکث و خودتون خون -
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 :کشدیم را شیبازو حرص با و گرددیبرم سمتش سورن

 

 !عه گمیم برو ایب -

 

 برم؟ هم امیب هم یجور چه شرف یب بابا -

 

 را دستش دو هر سورن و خندندیم دل ته از یرعلیام و نبات

 :گذارد یم سرش یرو

 

 !خدا یا -

 

 یبگ ذکر دیبا مدام... شدنت متاهل از بعد بزار رو خدا -

 !حاال صبرکن
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 :خنددیم نبات

 

 !ردادیت عه -

 

 !تو وجود یبرا رو خدا کنه شکر گمیم یعنی نه -

 

 :ردیگیم را مچش و رودیم ردادیت سمت یرعلیام

 

 !برن بزار میبر ایب... گهید تیاذ بسه -
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 سورن شوند،یم سوار نبات همراه و کندیم حرص پر اخم سورن

 با نبات...کوبدیم شهیش به ردادیت که کند حرکت خواهدیم

 :دیگو یم ردادیت و دهدیم نییپا را شهیش خنده

 

 !سبز یرعلیام یمشک من -

 

 :پرسدیم خنده با نبات

 

 ؟یچ -

 

 !گهید شلوار و کت -

 

 :کندیم نکاهش و کشدیم یسرک حرص با سورن
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 اخه؟ سبز سبز؟ -

 

 !سبزه رنگ رعاشقیام -

 

 موتور از خبر یب... کندیم حرکت و دیگو یم ییگمشو سورن

 باالتر ی کوچه از سرشان پشت کاست کاله با که یرنگ قرمز

 !افتد یم راه دنبالشان
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*** 
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 داشت بزرگ شور کی بود، مانده جعبه یتو ی حلقه ی رهیخ

 سورن، داشتن یبرا نبود دلش یتو دل دن،یرس نیا شوق از

 شان، یخوشبخت از پر ی ندهیآ یبرا مشترکشان، یزندگ یبرا

 :دهدیم سر فشیک یتو را ها آن و بندد یم را جعبه در

 

 !تنم یتو گرفتمیم عکس لباسم از کاش -

 

 !نهیبب شکوه مامان دور هی یپوشیم خونه یرفت -

 

 خواننده یصدا کند،یم ادیز را کیموز یصدا و زندیم لبخند

 یتو را یرنگ قرمز موتور همزمان و چدیپ یم گوشش یتو

 :ندیب یم نهییآ
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 مونمینم اما بوسمت یم... ستین هم اندازه ما یایدن -

 !دونمینم فردامم حال من... یپرسیم ندهیا از دائم تو

 

 کشد،یم ریت قلبش ماند،یم نهییآ یتو سوار موتور خیم نگاهش

 تلفن لرزاند، یم را تنش تمام ترس شود،یم رورویز دلش تمام

 و کندیم کم را ضبط سورن خوردیم زنگ که سورن همراه

 :دهدیم جواب

 

 مامان؟ جانم -

 

 جلو و دهدیم گاز موتور به وانیک کشد،یم نییپا را شهیش نبات

 یچشمها و کاسکت کاله خیم هراسش از پر نگاه د،یآ یم

 با وانیک کندیم قطع را تماش که سورن... ماندیم آن پشت

 :شودیم دور سرعت
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 !بگو بزن شکوه مامان به یزنگ هی یخوایم -

 

 :گرددیبرم جیگ نبات

 

 ؟یچ -

 

 :کندیم نگاهش نگران و اخم با و دهدیم باال را شهیش سورن

 

 ده؟یپر چرا رنگت -

 

 !نه رنگم؟ -
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 !اونجا میبر و شام امشب گفت مامان گفتم -

 

 موتور دنبال چشم با رو روبه ی رهیخ د،یگو یم یحال یب اهان

 هراس نیا از بود گرفته دلش... ستین یخبر و گرددیم وانیک

 !بود روروکردهیز را خوبش یِروزها نیا که یتلخ

 

46 

 

 

*** 

 

 یوقت ند،ینش یم مقابلش و گذارد یم زیم یرو را فنجان

 خط و سورن آوردن دست به یبرا یراه از بود پر افکارش

 و ببندد دل حد نیا تا وانیک کردینم هم را فکرش نبات، زدن
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 شود، ماندگار نبات شدینم باورش کند، کز خانه ی گوشه حاال

 فقط بخورند، شکست یباز نیا در شانیدو هر شدینم باورش

 زیچ همه حاال، و رودیم شیپ راحت زیچ همه کردیم فکر

 !بود رانیو

 

 !؟ییدا -

 

 دل شیاخمها د،یآ یم باال وانیک ی خسته و نیغمگ نگاه

 ونیکتا و کندیم نگاهش منتظر وانیک لرزاند، یم را ونیکتا

 :پرسدیم بالخره

 

 کنم خواهش شهیم ؟یچ همه از یبردار دست شهیم -

 ؟یکن تمومش
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 !بچه ینبود یبزدل ادم اصال تو -

 

 یصدا یتو درد و یرحم یب نیا حجم از دلش زد،یریم دلش

 :زدیر یم وانیک

 

 ؟ییدا سرته تو یچ -

 

 و قند نگرفته یجد و من حلقه، و لباس دنبال رفتن امروز -

 !نبات

 

 دارد،یبرم زیم یرو از را فندکش و گاریس پاکت و شودیم خم

 رهیخ ونیکتا کند،یم روشن را فندک و کشدیم رونیب را گاریس

 :دیگو یم اش درمانده حال ی
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 ،یول دادن دست از نیا از بده منم حال نگرانتم، من -

 !میبزن یا ضربه بهشون نبود نیا قرارمون

 

 تاسف از پر لبخند کی با و زندیم گاریس به یقیعم پک وانیک

 است آن یتو گاریس که یدست با کند،یم نگاهش تمسخر و

 را شیگلو و زندیم یا سرفه تک خاراند،یم را شیابرو یباال

 :کندیم صاف

 

 نگران یهرک و یهرچ از شتریب تو تو؟ یکنیم یباز منم با -

 !یغول نره اون

 

 به گهید راه از خواستمیم وان،یک هممونم نگران من -

 ... نه میاریب دستشون
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 گارمویس نجایا نشستم که کردم؟من یکار من مگه -

 !کشمیم

 

 یها زدن داد و ناله یصدا که بزند یحرف تا زندیم لب ونیکتا

 بلند و ردیگیم را سرش خسته ونیکتا کند،یم پر را خانه خاتون

 سقف ی رهیخ و زندیم مبل یپشت به را سرش وانیک شود،یم

 :دیگو یم

 

 و خواب تو داره مصبت سگ یبابا اون باز که بدو... بدو -

 !زنتشیم کابوسش

 

 سمت رسدیم که اتاق به و چکدیم راه انیم ونیکتا اشک

 :رندیم لب بغض از پر و ندینش یم کنارش دود،یم خاتون
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 یدار برم، قربونت چشماتو کن باز جونم؟ مامان مامان؟ -

 !ینیب یم خواب

 

 و زندیم صورتش یتو ارام ونیکتا نداشتند، رحم اما ها کابوس

 :نالد یم شودیم اتاق وارد که وانیک

 

 !اریب آب -

 

 !تو بلندشو -
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 رد،خمیگیم را شیجا وانیک و شودیم بلند بغض از پر ونیکتا

 گرید دست با... ردیگیم اش نهیس یتو را خاتون سر و شودیم

 :کندیم نوازش را دشیسف و پشت کم یموها

 

 الدنگت شوهر اون نیبب پاشو خانوم؟ خاتون خواهرمن؟ -

 پاشو بگردم، دورت پاشو دونت، هی یکی و منم نیبب ست،ین

 !رونیب ببرمتون یکت با خوامیم

 

 اتاق از اشکش ختنیر از قبل و ترکد یم ونیکتا سخت بعض

 شود،یم باز هراس پر و سخت خاتون یچشمها زند،یم رونیب

 :نالد یم و کشدیم نفس را وانیک عطر
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 ی پله به خورد بچم سر داد، هل مو یکت داد، هل و بچم -

 مارستان،یب ببرم و بچم نذاشت د،یخندیم افتاد، راه خون سالن،

 !نگذره ازش خدا زد، خودمم

 

 تر محکم را خاتون تن و بنددیم را شیچشمها درد پر وانیک

 :کندیم بغل

 

 !نیبب پاشو خوبه، یکت شد، تموم بود، کابوس -

 

 یچشمها رهیند،خیبنش خاتون کندیم کمک و کشدیم عقب

 :دیگو یم قرمزش و ملتهب

 

 م؟یکن عوض و دکترتو یخوایم -
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 ؟یهست ونمیکتا مراقب -

 

 :خنددیم پردرد

 

 !چرخونهیم اون رو خونه برم، قربونت منه مراقب یکت واال -

 

 ...اگه رفتم، نبودم،اگه من اگه -

 

 ...باز خاتون، بابا یا -

 

 :دیگو یم رمق یب و حال یب و ردیگیم را وانیک دست خاتون

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
272 

 

 نگم هامم هیر روزو و حال بخاطر وان،یک سالمه ۵۰ من -

 پشتش نزار، تنها و بچم بومم، لب افتاب که گمیم سنم بخاطر

 نکنه من، مثل نه باشه داشته موفق ازدواج هی کن کمک باش،

 !وانیک من به بده قول ،یبزار تنهاش

 

 راه روبه خودت، یهست بابا ؟یگیم یچ خاتون؟ یگیم یچ -

 ...نیبب ،یشیم

 

 نفس یب و زندیم چنگ را دردش پر و نیسنگ ی نهیس خاتون

 :دیگویم

 

 !بده قول -
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 دهانش یرو و داردیبرم را ژنیاکس ماسک یعاص وانیک

 :گذاردیم

 

 !دمیم قول من بکش، نفس تو -

 

 شودیم بلند وانیک رسدیم دمشکیب شربت وانیل با که ونیکتا

 :دیگو یم و

 

 !بخوره هوا کمی رونیب میبر کن امادش -

 

 پر لبخند و ندینش یم تخت ی لبه ونیکتا رود،یم رونیب خسته

 :زندیم یبغض
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 ؟یبهتر -

 

 جان ژنیاکس یا ذره یبرا که یدهان و دهیپر یرنگ با خاتون

 :زندیم لب کندیم

 

 خودمه، ی بچه مثل باش، وانیک مراقب فقط مادر، خوبم -

 هم مراقب کردم، شیقدر نیا خودم کردم، بزرگش خودم

 !ونیدکتایباش

 

  مامان؟ یکرد شروع باز -

 

 مادر؟ دیهم تو قدر نیا روزا نیا چرا -
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 :دیگو یم خاتون درد پر ی نهیس خس خس از خسته ونیکتا

 

 !مییشما نگران فقط... میخوب -

 

 یرو و رنگ ی رهیخ و بردیم خاتون یلبها سمت را وانیل

 :زندیم لب اش دهیپر

 

 !دردات شدیم تموم کاش -
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*** 
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 سالم مادرتو و پدر دمت،ید شدم خوشحال یلیخ جان نبات -

 !زمیعز برسون ژهیو

 

 دیتهد یامهایپ از یدلنگران از پر لبخند کی زند،یم لبخند

 کنار را همراهش تلفن مجبورشد و داشت وانیک از که یزیام

 :کند خاموش اش خانواده چشم شیپ و سورن

 

 شدم خوشحال یلیخ منم چشم، رسونمیم و تون یبزرگوار -

 !بودم خدمتتون در

 

 سرو شیآرزو کند،یم نگاهش لبخند و لذت با رضا محمد

 :بود سورن گرفتن سامان
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 بعدش هفته تمومه؟ گهید ی هفته کی تاکاراتون زمیعز -

 !گفتم سورن به براتون کردم رزرو رو تاالر

 

 !مینیچیم شهیم تموم هیزیجه دیخر فردا تا احتماال... بله -

 

 را فشیک نبات و گذارد یم نبات کمر پشت را دستش سورن

 :اندازد یم اش شانه یرو

 

 !دیبرسون سالم جون هیسام به... اجازتون با -

 

 کرده تب بچش یول امشب ادیب داشت دوست یلیخ بچم -

 !کرد یعذرخواه بود
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 !جون سرمه بشه خوب زودتر دوارمیام کنمیم خواهش -

 

 که نیماش سوار روند،یم رونیب خانه از و کنندیم یخداحافظ

 کی کند،یم نگاهش کند حرکت نکهیا بدون سورن شوندیم

 :پرسدیم خنده با و متعجب نبات حرف، از پر و رهیخ نگاه

 

 ؟یرینم چرا ه؟یچ -

 

 نبات؟ نه ای چته یگیم من به -

 

 :کندیم کنترل را خودش اما زدیریم فرو کوه مثل دلش

 

 !ناراحتم کنم درست و لبام برم یزارینم -
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 !باش ناراحت پس -

 

 و بردیم دست کند،یم روشن را نیماش سورن و خنددیم نبات

 :دهدیم فشار و ردیگیم اشاره و شست انگشت با را نبات یلبها

 

 !نکن فرض دراز گوش و من فهمم،یم خودم چته ینگ یول -

 

 !لبم یآ -

 

 !جون -
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 یم آرام و کندیم حرکت کشد،یم عقب سورن و خندندیم

 :دیگو

 

 بود؟ یچ یخوندیم واسم شهیهم بود شعر هی لیاوا اون -

 

 ...وقت همه را جهان حرف نیزتریدالو نیا -

 

 :زندیم لبخند سورن

 

 ...بگو صدبار که بار، ده به و بار کی به نه... آهان -

 

 :ندیگو یم دو هر و کندیم شیهمراه نبات
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 بپرس اریبس من از را ؟یدار دوستم -

 

 !بگو اریبس من با را دارم دوستت

 

49 

 

*** 

 

 و زیم پشت که بود ییآدمها ی رهیخ و بود نشسته زیم پشت

 یسلف دند،یخندیم گفتند،یم خوردند،یم غذا ها یصندل

 و زیر یها دغدغه تمام از بودند فارغ را یا لحظه و گرفتند،یم

 !درشتشان
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 بود تا نداشت، روزگارش یکجا چیه یا صحنه نیهمچ

 فحش و یکار کتک بود تا بود، یدر به در بود تا بود، یبدبخت

 وقت چیه که یپدر و بود ماریب شهیهم که یمادر... بود

 !نداشت دوستش

 

 با صحبت مشغول و دیآ یم رونیب اتاقش از سورن ندیب یم

 :است تلفن

 

 نگران نبات فهیرد یچ همه جشن تا رسه،یم فردا مبلمان -

 !نباش

 

 مشغول که طور همان و ستدیا یم ونیکتا کار زیم مقابل

 :دیگو یم است زیم یرو نامفهوم یخطوط دنیکش
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 شیپ موقع به و درست یچ همه نباش نگران شما چشم، -

 !رهیم

 

 یمشک شلوار بیج در دست و دهدیم عقب را کتش ی لبه

 سمت و اندازد یم ها یمشتر به گذرا ینگاه برد،یم اش

 :گرددیبرم کندیم نگاهش حسرت پر و رهیخ که کتابون

 

 شد؟ یاوک شگاهیآرا -

 

 پوسته کندن مشغول درد پر و اندازد یم ریز را سرش ونیکتا

 که خودش یبرا بود، گرفته دلش شود،یم ناخونش کنار ی

 :بود دنینرس و نداشتن سهمش شهیهم

 

 !زمیعز فعال...امیم دارم باشه -
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 را ونیکتا و کشدیم ششیر ته به یدست کند،یم قطع را تماس

 انگشت ناخون مشغول خسته و ریز به سر که کندیم نگاه

 :است اش اشاره

 

 ان؟یهاد خانوم -

 

 تمام داشت که بود یکابوس در غرق پرت و جیگ اما ونیکتا

 به بود، نبات و سورن مراسم هفته آخر برد،یم را اش یزندگ

 !یتلخ نیهم به ،یسادگ نیهم

 

 :زندیم زیم یرو را دستش بار دو سورن
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 !ان؟یهاد خانوم -

 

 به را نگاهش جیو و جیگ د،یآ یم باال ترس با ونیکتا نگاه

 :دهدیم سورن نگاه

 

 بله؟ -

 

 شما؟ دیخوب -

 

 :یرانیو و سقوط به رو ادم کی بود، مطلق بد کی نبود، خوب

 

 د؟یداشت یامر... خوبم ممنون -
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 ست، شنبه پنج مراسم شما، خدمت دعوت کارت نیا -

 !دیاریب فیتشر مادرتون با شمیم خوشحال

 

50 

 

 

 نهییآ آن ی رهیخ نگاهش رد،یگیم را کارت و بردیم جلو دست

 یبرا را زیچ همه دیبا کرد،یم باور دیبا ماند، یم دق ی

 !کردیم تمام خودش

 

 !باشه مبارکتون... ممنون -

 

 یها بچه دست دیبرسون هم کارتارو نیا تشکر، -

 !باشه رستوران به حواستون...آشپزخونه
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 !حتما چشم -

 

 را کارت ونیکتا رودیم که رونیب و دهدیم تکان یسر سورن

 دلش از یزیچ ماند،یم نبات و سورن اسم ی رهیخ و کندیم باز

 چتد سوزاند،یم را استخوانش مغز تا یدرد شود،یم کنده

 را کارتها تا شودیم بلند روندیم رونیب رستوران از که یمشتر

 دنید با خورد،یم زنگ همراهش تلفن که ببرد آشپزخانه به

 :دهدیم جواب حوصله یب وانیک اسم

 

 ؟!بله -

 

 !ایزودب ،یکت خونه ایب -
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 :لرزدیم شیصدا و شودیم سست وحشت از شیپاها و دست

 

 شده؟یچ -

 

 !فقط ایب ست،ین خوب خاتون -

 

 با و کندیم قطع را تماس شود،یم منفجر اش نهیس یتو یزیچ

 دودیم رستوران یخروج سمت زند،یم چنگ را فشیک عجله

 دهانش یتو شیها قهیشق نبض افتد، یم سورن نبود ادی که

 ردادیت دنبال چشم با و شودیم اشپزخانه وارد عجله با کوبد،یم

 جلو ند،یب یم زدن حرف مشغول ترگل کنار را ردادیت گردد،یم

 :رودیم

 

 نواب؟ یآقا -
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 ونیکتا کند،یم نگاه اش آشفته ی چهره به و گرددیبرم ردادیت

 :دیگو یم جان یب

 

 !رستوران به باشه حواستون... برم دیبا... ستین خوب مادرم -

 

 رونیب آنجا از بزند یحرف یردادیت باشد منتظر نکهیا بدون و

 شیها پلک پشت تا اشک ندینش یم که فرمان پشت زند،یم

 کندیم خدا خدا را راه تمام و کندیم حرکت حال یب رسد،یم

 وبا کندیم ترمز رسدیم که خانه به...دییاین سرش ییبال خاتون

 هیتک وانیک ندیب یم شودیم خانه که وارد شود،یم ادهیپ عجله

 و دیآ یم باال سرخش و متورم یچشمها نشسته، وارید به

 :افتد یم دستش از فیک ونیکتا
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 کو؟ مامانم -

 

 

 هراس از پر ونیکتا و افتد یمنییپا بغض و درد با وانیک سر

 یب ی نهیس و بسته یچشمها شود،یم اتاق وارد جان یب و

 رود،یم جلو کند،یم خراب سرش یرو را سقف خاتون حرکت

 ی لبه ش،یها یتلخ و ایدن از دهیبر و خسته پرت، ج،یگ ناباور،

 آب از افتاده رونیب یماه مثل شیلبها و ندینش یم تخت

 :رسدیم گوش به شیصدا بالخره تا خوردیم تکان

 

 خاتون؟ -

 

 یها ناله گرید و... نبود ینگاه... نبود ینفس. ..نبود یخاتون

 تمام بود چه هر د،یچیپ ینم اتاق نیا یتو هم یزن زجراور
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 به بود، داده انیپا شیدردها به خاتون بود، رفته و بود شده

 ۵۰ از بعد خاتون ش،یها دلهره و ها ترس به ش،یها کابوس

 یب جان و دهدیم تکانش ونیکتا... بود دهیخواب راحت سال

 :زندیم داد بالخره و کند،یم لمس را خاتون سرد و جان

 

 ...پاشو ؟یمامان خاتون؟ -
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 :رودیم سمتش هیگر با و شودیم اتاق وارد وانیک

 

 !بخوابه اروم بار هی بزار... یکت اروم -
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 !یلعنت باش مراقبش نگفتم مگه تو؟ یبود کجا -

 

 زنگ خواستم برنگشت، دفعه نیا و رفت نفسش...  بودم -

 !بود کرده تموم یول اورژانش بزنم

 

 :دیآ یم فرود شیپاها یرو و شودیم مشت ونیکتا یدستها

 

 و کَس یب کنم کاریچ مامانم؟ بدون کنم کاریچ... ایخدااا -

 !تنها؟ و تک کنم کاریچ... کار

 

 یمهتاب و رنگ یب صورت یرو را دیسف ی ملحفه وانیک

 ،یکس یب از حجم نیا یبرا... زدندیم زار... کشدیم خاتون
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 ی سوخته و رفته یزندگ یبرا هم، پشت درده همه نیا یبرا

 و زدندیم زار بدهند، او به نتوانستند که یآرامش یبرا خاتون،

 را شان غصه بود بار نیاول نبود، نگران بود بار نیاول خاتون

 کی و بود خاتون آرامش، ایدن کی و بود خاتون خورد،ینم

 :زندیم زجه و ندینش یم نیزم کف یکت راحت، خواب

 

 تونم،ینم تو بدون شه،ینم تو بدون ، نرو توروقران مامان؟ -

 !رمیمیم تو بدون

 

 تن ند،ینش یم نیزم یرو شیپا شیپ و رودیم جلو وانیک

 :زندیم زار ونیکتا رد،یگیم آغوش در را ونیکتا لرزان
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 رفت، بود مونده واسم که یکس تنها یدید ییدا ،ییدا -

 رفت؟ و دیند خوش روز هی یدید رفت؟ یجور چه یدید

 خواهرت؟ رفت بیغر چقدر یدید ییدا

 

 مثل ر،یبپذ شهیهم مثل باش، محکم شهیهم مثل ون،یکتا -

 !دادن ادامه واسه بکن جون شهیهم

 

 یجور چه د؟یام کدوم به سرکار؟ از برگردم گهید یجور چه -

 کنم؟ یزندگ یجور اتاق؟چه نیا یتو امیب

 

 نهیس یحسرت از پر و کندیم نوازش را شیموها یرو وانیک

 :دیگو یم سوز
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 یزندگ نیا داشت یچ شد، راحت که کن فکر نیا به -

 تحمل کابوساشو و دردا که موندیم ؟یکت داشت یچ واسش؟

 کرد؟یم

 

 ملحفه ریز که ماندیم یزن خیم نگاهش و زندیم هق ونیکتا

 گرید اتاق نیا بود، داده انیپا رنجش از پر یزندگ به دیسف ی

 گرفته آرام زیچ همه د،یشنینم را شیدردها و ها ناله یصدا

 با هم را اش یزندگ آدم تنها ریتقد امشب که یدختر جز بود

 از و اهویه نیا در که یوانیک وان،یک و بود او برد، خودش

 !بود شده پاک ذهنش از کل به ،نبات دادن دست
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*** 

 

 فقط نکهیا واسه همکارش به همکار اصرار همه نیا -

 دختر؟ یسخت چقدر تو ست؟ین بیعج کمی برسونتش

 

 چند از را نگاهش و دهدیم قورت را دهانش آب ترگل

 دانستیم چه ردادیت رد،یگیم فشیک یتو ی کهنه اسکناس

 خواستیم طور است؟چه نبرد در ترگل با طور چه یزندگ

 طور چه چه؟ یعنی بودند خانواده کمک و یپول یب کند درک

 ؟!ترسدیم چشمها نیا طنتیش به بستن دل از ترگل دیفهمیم

 

 جور کی و هزار دنیدیم ها بچه... گهید رفتمیم اتوبوس با -

 !زدنیم حرف
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 از مهمتر واست مردم حرف اگه تیزندگ تو ،یبیخط نیبب -

 !یباخت باشه دلت و خودت حرف

 

 ی اجاره دادن وقت فردا کندیم فکر و خنددیم سخت ترگل

 ینیماش نیهمچ شیزندگ در هرگز کندیم فکر است، خانه

 شده؟ سوار چرا اصال کندیم فکر بود، نشده سوار

 

 ؟یدار برادرم خواهر -

 

 ی ساده شال دلهره با و اندازد یم نیماش ساعت به ینگاه

 :کشدیم جلو را شیا سورمه

 

 !چپ سمت -
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 :دیگو یم ترگل و چدیپ یم چپ سمت ردادیت

 

 !دارم ساله ده برادر هی -

 

 ؟یخونینم ؟یچ درس -

 

 او به ییگذرا نگاه ندینش یم رخش مین یرو که ترگل نگاه

 :خنددیم و اندازد یم

 

 !بودنه ساکت از بهتر یول هیفضول درسته -
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 یهمدم ها سال از بعد که انگار و کشدیم نفس قیعم تزگل

 یب باشد داشته دلش یتو ی شده تلبار یحرفها گفتن یبرا

 بود سال انیسال انگار که دستش کنار مرد از خجالت و هراس

 :زندیم لب شناختش یم

 

 بر عالوه رستان،یدب سوم بودم رفته تازه رفت که بابام -

 اجازه بودنمونم سرپرست یب و یمال وضع داغون ی هیروح

 کار گرفتم میتصم گرفتم که و پلممید بخونم، درس نداد

 ...!دمید و نبات شاخه رستوران یاگه روز هی نکهیا تا... کنم

 

 اره؟ یا خونه مرد پس -

 

 :زندیم لبخند
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 کار جون ادیز گهید که چند هر کنه،یم کار شگاهیآرا مادرم -

 !روزا نیا مادرمه من مرد نداره،

 

 !یبیخط ادیم خوشم جنمت و استقالل از -

 

 :اندازد یم خاموششان ی کوچه به ینگاه و خنددیم ترگل

 

 !ممنون دیدار نگه نجایهم -

 

 بار کی یظرفها چرخد،یم عقب سمت و کندیم ترمز ردادیت

 :ردیگیم سمتش را غذا مصرف
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 که تفاوت نیا با باشم، خودم مرد گرفتم میتصم روز هی منم -

 پول کردن خرج یتو و بودن مرد فقط ننم، نه مرد بابام نه

 !دمید تو کنار و خودم هوی و کندم ازشون نیهم واسه دن،یدیم

 

 کی داشت دلش یتو رد،یگیم را غذا یها ظرف ترگل

 از پر یچشمها به یوقت را نیا افتد، یم اتفاق یسونام

 :دیفهم یم کردیم نگاه ردادیت یمهربان
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 از ستین خوب یول باشه، خودش مرد خودش آدم خوبه -

 ...بابام گهید بار هی ارزوم من ببره، خانوادش
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 سمتش و گذارد یم ترگل یصندل پشت را دستش کی ردادیت

 تمام و ختنیر حال در یشن ساعت مثل ترگل دل شود،یم خم

 :دیگو یم آرام ردادیت بود، شدن

 

 یحت ،یباش داشته خانوادت از خوشگل تصور هی نهیا مهم -

 !نبودن یوقت

 

 د؟ینداشت و تصور نیا وقت چیه شما -

 

 :مقابلش دختر تیمعصوم و تیمظلوم به زند،یم لبخند

 

 گهید بعدش ش،یپ وقت یلیخ واسه من ریتصو نیآخر -

 !بمونه تصورش بخواد که نموند خونوادم از یزیچ
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 شدن؟ جدا -

 

 :زندیم لبخند سخت ردادیت

 

 !دادینم گل تو واسه االن کردینم شکوفه من یفضول اگه -

 

 ...اگه دیببخش -

 

 !نشه رتید برو شدن، جدا آره -

 

 نیا انگار که بود شده چه کند،یم نگاهش آشنا و قیعم ترگل

 بود؟ تر آشنا یا بهیغر هر از شیبرا مرد



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
304 

 

 

 !متاسفم -

 

 :کندیم باز را در و رودیم رهیدستگ یرو دستش

 

 !ریبخ شبتون د،یدیکش زحمت ممنون -

 

 ؟یبیخط -

 

 و قصد چیه یب ردادیت کند،یم نگاهش و گرددیبرم ترگل

 :دیگو یم یمنظور
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 کنم، حساب توهم رفاقت یرو خوامیم دارم، ادیز قیرف من -

 التیخ ندارم میطانیش تین و قصد چیه مثبته، باهات موجم

 ؟یهست رفاقت ی هیپا... تحت

 

 :زندیم تلخند یزار حال با ترگل

 

 یتو و شبم تا صبح رداد،یت آقا ندارم یباز قیرف وقت من -

 !دخترن قاممیرف اشپزخونم، اون

 

 :خوردیم را اش خنده ردادیت

 

 فکر کننیم سرم لچک فردام از اشپزخونم، همون یتو منم -

 !دخترم منم یکن
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 که شان خانه سمت بندد،یم را در و شودیم ادهیپ خنده با ترگل

 خانه یجلو به دنیرس تا را ردادیت نگاه ینیسنگ افتد یم راه به

 ی مهره مرد نیا خوردیم قسم کند،یم حس انداختنش دیکل و

 چند نیهم تا بود امده رستوران به که یروز از داشت، مار

 خودش که بود کرده رورویز یقدر به را حالش شیپ ی قهیدق

 !کردینم باور هم
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*** 
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 تا یدرد و بود خاتون قبر یرو شده ختهیر یخاکها ی رهیخ

 یا ییتنها تا بود رفته بود، رفته خاتون سوزاند،یم را اش شهیر

 !ردیبگ خود به یتر یرسم شکل دخترش دانه کی

 

 !ترشود ملیتک شیها دادن دست از تا بود رفته

 

 !ماندینم شهیهم ایدن بفهماند او به تا بود رفته

 

 چشمش یپا اشک وانیک و ندینش یم خاکها یرو جا همان

 خیم نگاهش و گذارد یم خاک یرو را خرما کند،یم پاک را

  ماندیم ونیکتا

 

 !خودتو یکرد نابود جان، ییدا بسه ؟یکت -
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 خاک از پر را شیها مشت تفاوت یب و توجه یب ونیکتا

 :زدیر یم سرش یرو و کندیم

 

 برسر خاک... خاتون یدیند و شدم بدبخت... شدم بدبخت -

 !شدم

 

 یم کنارش رود،یم سمتش و دیگو یم یا کالفه نچ وانیک

 :ندینش

 

 خوشحال ننتیبب ینجوریا یکرد فکر عه، گمیم کن بس -

 !نلرزه گور یتو القل تنش بزار شه؟یم
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 :زندیم زار و گذاردیقبرم یرو را سرش زند،یم هق

 

 خاتون، دارم دوست قدر چه بگم بهت رفت ادمی و یرفت -

 بخاطر کارم و مال برکت ی همه بگم رفت ادمی و یرفن

 به خوش دلم چقدر بگم رفت ادمی و یرفت بود، دعاهات

 ببرتت خواستیم یکت مامان عاشقته، یکت مامان؟ بودنت،

  ؟یکرد ارتیز هوس ینگفت مگه مشهد،

 

 :داردیم نگهش و کندیم بلند را اش خسته تن وانیک

 

 !یکت باش آروم...  میبر دیبا -

 

 ؟!ییدا شش،یپ بمونم بزار -
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 سوار که دو هر کند،یم تشیهدا موتور سمت توجه یب وانیک

 زار و گذاردیم وانیک کمر یرو را اش یشانیپ ونیکتا شکندیم

 و گذارندیم جا همون را خاتون و کندیم حرکت وانیک زند،یم

 فشیک و شودیم ادهیپ ونیکتا رسندیم که خانه یجلو روند،یم

 ی رهیخ نگاهش کند،یم رو رویز دیکل دنیکش رونیب یبرا را

 یم باال هراسش از پر نگاه ماند،یم نبات و سورن دعوت کارت

 رونیب را دیکل تفاوت یب چسبد،یم وانیک منتظر نگاه به و دیا

 !نکند یاداوری وانیک یبرا را یزیچ کندیم جان و کشدیم
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*** 

 

 و خاص جانیه و شور کی رد،یگیم باال را لباسش بلند دامن

 شهیهم و انتظار، نیا انیپا یبرا ذوق کی داشت، رینظ یب

 ی بله نیتر مهم بود یساعت مین...سورن مثل یمرد داشتن

 محرم یاحیر سورن به شهیهم یبرا و بود گفته را شیزندگ

 !بود شده

 

 از امشب بود، اش یزندگ شب نیباتریز و نیبهتر امشب

 و گاه یمزاحمتها و وانیک از بود روز دو بود، تر آرام شهیهم

 سرش از دست وانیک یعنی نیهم و نبود، یخبر گاهش یب

 !برگشته را آمده راه دیناام و برداشته
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 در ها مهمان یها نگاه انیم و بود گرفته را کمرش سورن

 حس و خواندیم گوششان یتو آهنگ بودند، رقص حال

 !کردیم چندان دو را خوبشان

 

 یارزوها از پر نگاهت... سوال عالم هی سواله چشمات تو -

 کال

 

 تره عاشق یک اما تو ینیبیم... گذره یم ایچ ذهنت تو دونمیم

 

 اون تا روز هر تا امروز از... تیسا مثل درست کنارت مونمیم

 تینها یب

 

 عشق نیا رهیمینم.... پاتو خاک یجا چکسیه رهیگینم

 !خورمیمقسم
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 لب اهنگ همراه و کندیم نگاه را سورن عشق از پر نبات

 :زندیم

 

 نیا یتو یجون که یوقت تا... زنهیم هنوز قلبم که یروز تا -

 تن

 

 !خورمیم قسم باهاتم شهیهم... بد یروزا تو خوب یروزا تو

 

 پر را جا همه نور رقص و شودیم خاموش تاالر یها چراغ

 که آهنگ کند،یم ثبت یخوب به را ها صحنه بردار لمیف کند،یم

 و بوسد یم را نبات یشانیپ جمع نگاه شیپ سورن شودیم تمام

 شان یهمراه داماد و عروس گاهیجا تا دست و سوت با همه
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 با را آب یکم زنان نفس نفس نبات نندینش یم یوقت کنند،یم

 :پرسدیم آرام و خوردیم ین

 

 بودن؟ شگاهیآرا باهات ایعرش ردادویت -

 

 نیباتریز شیچشمها شیپ کند،نباتیم نگاهش لذت با سورن

 یدلخوش و یزندگ ی خالصه شیبرا نبات بود، ایدن دختر

 جوابش در و رودیم اش صدقه قربان دلش یتو... بود شیها

 :دیگو یم

 

 دهیم گرفته لمیف ردادیت کردن، کاریچ یبدون اگه منو، کشتن -

 !بعدا بهت

 

 !شهینم ریپ باهاشون ادم خوبن، یلیخ -
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 وسط رقص یبرا که الیدان و ردادیت و ایعرش و خنددیم سورن

 و کندیم نگاه ردادیت یا حرفه رقص به خنده با سورن ندیآ یم

 با ردادیت رودیم که سمتشان شود،یم بلند دادند شاباش یبرا

 :دیگو یم بلند یصدا

 

 !گلمون دیببخش...خل داماد افتخاد به -

 

 و ردیگیم را سورن کمر یتو ردادیت و زنندیم کف خنده با همه

 که را هیسام و خنددیم بلند نبات اورد، یم در را نبات یادا

 ارام هیسام زند،یم لبخند و چرخاندیم سر کندیم حس کنارش

 :دیگو یم

 

 !یدنید نبات، یشد ناز یلیخ -
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 کجاست؟ دخترت نه،یبیم خوشگل چشمات... برم قربونت -

 

 زم؟یعز یندار الزم یزیچ... مامان دست -

 

 مادر شودیم تمام که پسرها رقص و کندیم تشکر مهربان نبات

 یم نبات کنار یرعلیام روند،یم وسط هیسام همراه سورن

 :زندیم پچ نبات گوش یتو شهیهم از تر نگران و ندینش

 

 نبات؟ خوبه یچ همه -

 

 !داداش اره -
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 وان؟یک از ستین یخبر -

 

 :دهدیم جواب آرام و زدیریم نبات دل

 

 !خداروشکر ستین یخبر ازش که روزه چند -

 

 !بگو بهم شد یخبر اگه -

 

 ایعرش و ردادیت یها یباز مسخره به و دیگو یم یچشم نبات

 و کشندیم وسط هم را بزرگترها خندند،یم سورن با الیدان و

 !رسدیم شام خوردن وقت بالخره
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 تلخ، و عزادار بود، ستادهیا تاالر مقابل ساختمان وارید پشت

 و دفعه کی کردینم هم را فکرش ده،یبر و ناالن ان،یگر و تلخ

 دست از را اش یزندگ یآدمها نیزتریعز از نفر دو رحمانه یب

 از باشد، نداشته هم گفتن اخ فرصت و بدهد دست از بدهد،

 اش نهیس درون یغم چه نفهمد چکسیه و بدهد دست

 !رقصدیم

 

 ونیکتا یدردها نیتسک یبرا جا همه از خبر یب امشب وانیک

 و خانه ان از تا ختیریم چمدان داخل را خاتون یها لباس

 و سورن جشن امشب خبرنداشت هم روحش ببرد، رونیب اتاق

 !است نبات
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 که یباران با اه،یس سرتاپا لباس با دست، به کارت اما ونیکتا

 ستادهیا تاالر مقابل بود، کرده دنیبار به شروع ارام و نم نم

 غم ند،ینش یم هم را شیها استخوان شکستن یصدا و بود

 دادن، دست از نیا از کن خراب خانه و بزرگ غم کی داشت،

 متعهد و متاهل و رستوران آن در دنشید از سورن، نداشتن از

 و بزن یصدا تا گذاردیم گوشش یتو را یهنزفر... بودنش

 تا درد و خواندیم خواننده نشود، شیرو شیپ تاالر از را برقص

 :سوزاندیم را استخوانش مغز

 

 خواستینم هم یبرا مارو خدا -

 

 میباش دهیفهم همو خواستیم فقط

 

 ستیمان مال ما مهین میبدون
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 !میباش دهید و مون مهین خواست فقط

 

 یبرا نبود دلش یتو دل زنندیم رونیب تاالر از که تیجمع

 و رفت دستش از که یمرد با یخداحافظ یبرا سورن، دنید

 نداد، جهینت اوردنش دست به یبرا هم توانشم ی مانده ته

 داغدار هم هنوز بود، دق ی نهییآ شیرو شیپ عروس نیماش

 !بود خارج توانش از گرید داغ نیا و بود خاتون

 

 ند،یآ یم رونیب تاالر از نبات دست در دست سورن ندیب یم

 هم پشت شیاشکها و ندیب یم رد،یگیم آتش و ندیب یم

 سورن ندیب یم ، کندیم پنهان وارید پشت را خودش زد،یریم

 ندیب یم رد،یمیم و ندیب یم کند،یم باز نبات یبرا را نیماش در

 با... بود سورنش ندارد، دنیکوب و زدن به یلیتما قلبش و
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 همان با جذاب، لبخند همان با ،یمشک شلوار و کت همان

 سورن بانفوذ، و یمشک یچشمها همان با ،یشگیهم تیجد

 گرید دختر دست در دست که بود سورن شیرو شیپ مرد بود،

 و شه،یهم یبرا ابد، تا رفت،یم داشت شیارزوها مرد داشت،

 :خواندیم تر تلخ خواننده

 

 نیا ریدلگ چقدر یدونیم تو. اما رمیتقد از دلخور گمینم -

 عشق

 

 نیا رهیمیم ما دست رو داره... دمیرسیم دیبا رید چون فقط

 عشق

 

 حرکت شود،یتندترم باران و ندینش یم فرمان پشت سورن

 به کنان بوق بوق سرش پشت بیترت به ها نیماش و کندیم
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 جا همان خوردیم سر سیخ وارید یرو کمرش افتند، یم راه

 یرو را سرش زند،یم زار عشق نیا مردن یبرا و ندینش یم

 یم نیزم یرو دستش از یعروس کارت گذارد، یم شیزانوها

 عوض یزیچ و باردیم کند،یم سشیخ باران قطرات و افتد

 و باردیم شود،ینم یخال یغم چیه از دلش و بارد یم شود،ینم

 یدلخوش کندیم باور و باردیم ست،ین یخاتون افتد یم ادشی

 از را سهمش که یدختر هر از بود، زاریب نبات از ست،ین یا

 بود، یخال شهیهم ونیکتا یدستها بود، زاریب بود گرفته ایدن

 همراهش تلفن دن،یرس از یخال ارزو، از یخال عشق، از یخال

 وانیک اسم دنید با و شودیم بلند سخت خوردیم زنگ که

 !افتد یم راه به خانه سمت
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 بود، باران سیخ چرخاند،یم قفل یتو را دیکل لرزانش دست با

 !انیپا یب غم هزار از زیلبر اشک، از سیخ

 

 خاتون یخال اتاق سمت غمبارش نگاه شودیم که خانه وارد

 یخال یجا از تر سوزنده و تر قیعم درد کدام و کجا چرخد،یم

 یخال اتاق و تخت نیا اورد یم تاب طور چه بود؟ مادر و پدر

 خاتون یخال یجا کردیم حل درونش اگر هم را عشق آن را؟

 !آورد یم درش پا از حتما

 

 یتو حاال که یاهیس راهنیپ و سرخ یچشمها با آشفته وانیک

 :رود یم سمتش بود شده چروک تنش

 

 ه؟یوضع و سر چه نیا ؟ییکجا معلومه -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
324 

 

 !ادیم بارون -

 

 جان؟ ییدا یرینم سرکار ینگفت مگه -

 

 روزها نیا که یوانیک ند،ینشیم وانیک یرو اش یاشک نگاه

 یوانیک اش، خواهرزاده تنها ییتنها و غم و بود خاتون داغدار

 ونیکتا غربت و عشق به روز چند یبرا را یعاشق و عشق که

 :بود گذاشته کنار

 

 !بودم سرخاک -

 

 تن و سیخ یها لباس همان با و رودیم خاتون اتاق سمت

 ینیجن مثل کشد،یم دراز پهلو به خاتون تخت یرو لرزانش

 اتاق وارید به هیتک وانیک شود،یم مچاله خودش یتو
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 را ونیکتا بغض از پر و لرزان یصدا کند،یم شیتماشا

 :شنودیم

 

 راحت نفس هی مامانم ادمهی ،ییدا نبود یغم ُمرد که بابام -

 !شیاخ گفت و دیکش

 

 و خوردیم سر وارید یرو وانیک زند،یم هق ترکد،یم بغضش

 :ندینش یم کف همان درمانده

 

 از بهتر بابا نبودن دمیفهمیم یسالگ ۱۳ همون یتو منم -

 !بودنشه

 

 :کشدیم نفس را خاتون تن عطر
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 ی همه ی خالصه همش، ی همه بود، زمیچ همه خاتون -

 از وقت هر دادم قول خودم به بابام مرگ بعد از هام، نداشته

 یمعن بفهمه روز هی خاتون کنم یکار براومدم خودم پس

 !و یزندگ

 

 تمام یبرا و دهدیم فشار شیها دست کف را شیها ناخون

 :باردیم درمانش یب یدردها

 

 سمیوا خودم یپا یرو و کنم دایپ کار خودم واسه تونستم تا -

 !برد خودش با و خاتون تلخ یروزا و کابوسا و دردا

 

 :زدیریم آرام شیها اشک وانیک و زندیم زار بلند بلند
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 اون بود بابا تا داشت، درد هی هرشب شد، شروع درداش -

 هاش، خاطره و کابوساشو بعدش کرد،یم تنگ شو نفس

 که االن کردمیم فکر شستمیم بود که تر بچه ،ییدا یدونیم

 خاتون و؟ مامان ای زنهیم و من اول برسه نعشه ای خمار بابا

 !ادیم دردم شتریب زنهیم که رو تو گفتیم

 

 :ندینش یم تخت یرو کنارش و شودیم بلند وانیک

 

 و آش دختر، گهید بسه د المصب؟ یکرد و من دل فکر -

 !دلم شد الش

 

 وان؟یک هیبدبخت گور یپا تا ادما از یبعض سهم چرا -

 

 !جان ییدا ستین یا منصفانه یجا ایدن چون -
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 دهد،یم سرش پشت وارید به را اش تکه و شودیم بلند

 :کندیم پاک دست کف با را شیاشکها

 

 !شهر نیا از میبر ایب -

 

 از پر ندینش یم صورتش یرو که وانیک جیگ و نیغمگ نگاه

 :زندیم لب حسرت

 

 !واسمون نداشت یچیه شهر نیا -

 

 هیاهیس نیهم به اسمون یبر جا هر ، ستین مکان مشکل -

 !ییدا
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 !نمیبب و سورن خوادینم دلم گهید -
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*** 

 

 با همراه ی هیگر کی بود، ستهیگر مادرش و پدر آغوش در

 یزندگ شروع و بخت ی خانه به آمدن و ییجدا نیا از شوق

 !دیجد

 

 بودند گرفته دشانیجد ی خانه یتو یادگاری یها عکس یکل

 یرعلیام با همراه الیدان و ایعرش و ردادیت رفتند که همه و
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 گپ مشغول سورن کردن تیاذ یبرا و نشستند ها مبل یرو

 !شدند تفاوت یب یها خنده و یشینما یها زدن

 

 کتش سورن د،یخندیم و کردیم نگاهشان کانتر بر هیتک نبات

 :کندیم نگاهشان کمر به دست و اندازد یم مبل یرو را

 

 محترم؟ یغوال نره -

 

 تیجد با ردادیت کنندیم نگاهش منتظر و کنندیم سکوت همه

 :دیگو یم

 

 !خوابمیم کاناپه نیهم یرو یبد من به پتو هی شاهده خدا -
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 :شودیم بلند خنده با یرعلیام

 

 !نایا خستن دیاریدرن گندشو دیبلندش -

 

 و اندازد یم رودیم خواب اتاق سمت که نبات به ینگاه ایعرش

 دیگو یم آرام

 

 خوابن؟یم نایا یکرد فکر میبر ما یعنی -

 

 خنده یصدا و کندیم پرت سمتش را مبل کوسن سورن

 زیم یرو از را تاریگ ردادیت چد،یپ یم خانه یتو شانیها

 :دیگو یم بلند و داردیبرم
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 !واستون بخونم دهن هی ایب نبات -

 

 یم رونیب اتاق از یدلبر لبخند با نبات و کندیم زدن به شروع

 گرفتن لمیف به شروع یرعلیام ستد،یا یم کنارسورن و دیا

 :خواندیم ردادیت و کندیم

 

 ینیزم یرو یبایز ماه تو ینیبهتر که تو از بهتر یک -

 !ینیشیم دل به دلبرانه چه یبفهم که تا باش من قلب تو

 

 یتو را دستش سورن و کنندیم یهمراه را ردادیت کصدای همه

 :خواندیم سورن و نبات ی رهیخ ردادیت...گذارد یم نبات کمر

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
333 

 

 ی شونه رو یشیم عاشق تو... من ی توخونه یزاریم پا تو -

 من

 

 !تو و من نیع ستین عاشق یکس... تو من نیب قرار هی نیا

 

 یم نبات و زنندیم دست همه شودیم تمام که ردادیت خواندن

 :دیگو

 

 !ریبخ شب گهید انصافا یول بود خوب یلیخ ممنون یلیخ -

 

 یرعلیام...رودیم اتاق سمت خنده با نبات و خندندیم همه

 :کشدیم را الیدان دست
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 !لشا تن گهید دیبلندش -

 

 مشت به را شانیمشتها و شوندیم بلند خنده با الیدان و ایعرش

 یارزو شیبرا ، کنندیم بغلش یکی یکی و زنندیم سورن

 یم کالفه سورن که روندیم در سمت و کنندیم یخوشبخت

 :دیگو

 

 !دیببر دیببند رو ابوی نیا -

 

 خنده با دهیخواب کاناپه یرو که ردادیت دنید با و گردندیبرم

 الیدان و ایعرش و ردیگیم را شیپاها یرعلیام روند،یم سمتش

 :کندیم باز چشم ردادیت ، را شیدستها
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 از پر و خوب شب داداش سورن د،یبریم جنازه مگه وثاید -

 !یاشی داشته یجانیه

 

 !شو خفه -

 

 خنده از ها بچه نشود، رد یورود در از تا کندیم باز را شیپاها

 :افتد یم کف همان رادیت و شودیم شل شانیدستها

 

 سالت و سن بالخره فقط ینکن یقلب ستیا امشب دوارمیام -

 !باالس

 

 !و چاک یب دهن اون ریبگ گل -
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 نیزم کف که طور همان و کشدیم را دستش خنده با یرعلیام

 سورن کوبد، یم را در و برد یم رونیب خانه از شودیم دهیکش

 اتاق سمت کندیم باز را راهنشیپ یها دکمه که طور همان

 :رودیم

 

59 

 

 

 

 جانم؟ نبات -

 

 معصومانه که ندیب یم تخت یرو را نبات و شودیم اتاق وارد

 اشاره انگشت ند،ینش یم کنارش و زندیم لبخند رفته، خواب به

 :کشدیم اش گونه یرو را اش
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 !که یشیم تیاذ لباس نیا با دلم جان -

 

 !یلیخ خستم فقط دارمیب -

 

 با و آرام را سرش یرو تاج و بردیم دست لبخند با سورن

 :کندیم حدا شیموها از حوصله

 

 !زمیعز بخواب کن عوض و لباسات بلندشو -

 

 به دنیرس یبرا کنم شکر خدارو صبح تا امشب خوادیم دلم -

 !تو و امشب
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 :کندیم نگاهش مهربان سورن و ندینش یم الود خواب

 

 !نداره توقع ازت خدا االن...هست یشکرگذار واسه وقت -

 

 خمار یچشمها با و الود خواب عشق، از پر ن،یریش خندد،یم

 :کندیم کج سر

 

 !واسم یبمون شهیهم بده قول اتاق نیهم یتو امشب -

 

 نبات؟ و قند خوادیم قول -

 

 !شتریب نانیاطم واسه -
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 از و گذارد،یم نبات یشانیپ یرو را اش یشانیپ و شودیم خم

 :زندیم لب دلش ته

 

 !خورمیم قسم... باهاتم شهیهم -

 

 نبات دار تب یلبها یرو را شیلبها که سورن و خنددیم نبات

 عطش و عشق ایکدنی با و لرزدیم جانیه از تنش گذاردیم

 از را لباسش بند و بردیم دست سورن کند،یم اش یهمراه

 امشب شد،یم لیتکم شدنشان یکی با امشب کند،یم باز پشت

 نبات لباس شد،یم شان یزندگ یشبها نیزتریانگ خاطره جز

 در غرق تخت یرو دو هر افتد یم بنیپا اش نهیس از که

 عشق به دنیرس کشند،یم دراز لذت از پر یها بوسه و آغوش

 و سرنوشت اگر کرد،یم لیتکم را یخوشبخت از یمین شک یب
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 با شبه کی را یزندگ تمام اش ینیب شیپ رقابلیغ یها اتفاق

 !بردینم خودش

 

60 

 

 

*** 

 

 یها وانیل ند،یچیم یرینظ یب ی قهیسل با را صبحانه زیم

 به لبخند با و گذارد یم زیم یرو هم کنار را پرتقال آب و ریش

 خاطرش در را ها هیثان و روزها نیا تک تک کند،یم نگاه زیم

 نداشت شک کند،یم شکر را خدا بابتشان و کندیم ثبت

 !بود روزها نیهم یخوشبخت
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 را شیموها یرو ی حوله دیآ یم رونیب حمام از که سورن

 سمت شانیپر و سیخ یموها با و اندازد یم گردنش یرو

 خم و زندیم یصندل یپشت یرو را دستش رود،یم آشپزخانه

 :شودیم

 

 استراحت دیبا االن تو قندونبات، کرده چه دل، جان یا -

 !یبزن زار ،یبچسب دلتو ،یکن لوس خودتو یکن

 

 :کندیم نگاهش و خنددیم نبات

 

 زود گه،ید دمیخواب االن تا شبید از نباش، نگران خوبم -

 !دارم کالس من م؟یبر میبخور رو صبحونه

 

 !دییبفرما لیوک خانوم بله -
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 سورن و نندینش یم رنگ دیسف ی نفره دو زیم پشت دو هر

 از را همراهش تلفن و گرددیبرم خورد،یم را وهیآبم از یکم

 لیس با و شودیم شان دوستانه گپ وارد دارد،یبرم کانتر یرو

 زده حرف سرش پشت صبح ۳ تا ها بچه شود،یم مواجه امهایپ

 :بود نوشته که بود ردادیت از امیپ نیاخر بودند،

 

 گهید االن باشه یانرژ با و فعال چقدرم هر سورن ناموسا -

 یتنهاها دیبزار بالشتتون با و مرگتون ی گپه دیبر دهیخواب

 !بدبخت

 

 :خواندیم یرعلیام از را باالتر امیپ خندد،یم

 

 !نشم یرتیغ خوامیم یه شرفا، یب دیببند دهنتون -
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 دهانش یتو را عسل کره کوچک ی لقمه نبات و خنددیم

 :گذاردیم

 

 !داماد؟ اقا خبره چه -

 

 !ختنیر نمک ها بچه معمول طبق -

 

 ردیگیم خودش یبرا یا لقمه و اندازد یم زیم یرو را یگوش

 خنده با ردادیت اسم دنید با خورد،یم زنگ همراهش تلفن که

 :دهدیم جواب

 

 هوم؟ -
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 !یبد تلفن جواب درست نمونده واست یجون که رمیبم -

 

 :دهدیم قورت را دهانش یتو ی لقمه باخنده

 

 !باتجربه یآقا نمتیب یم رستوران یتو -

 

 یب صدام قدر نیا وقت چیه اتمیتجرب ی همه با من داداش -

 !یخستگ از نشد جون

 

 ثابت نبات یرو نگاهش خوردیم زنگ که نبات همراه تلفن

 رود،یم آشپزخانه یخروج سمت و شودیم بلند نبات و ماندیم

 :شنودیم را ردادیت یصدا
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 ؟یکت و من به یسپریم معمول طبق ای سرکار یایم -

 

 !منواسه شده ادم بابا امیم -

 

 کنندیم که یخداحافظ و دیگو یم یا یاوک خنده با ردادیت

 گفتن الو یصدا کشد،یسرم و داردیبرم را پرتقال آب وانیل

 سمت و شودیم بلند درهم یاخمها با شنودیم که را نبات یها

 .رودیم اتاق

 

61 

 

 را تماس دستپاچه و هول نبات ستدیا یم که در چارچوب یتو

 پاک را تماس شهیهم مثل لرزان دست با و کندیم قطع



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
346 

 

 و کنجکاو و ردیگیم چارچوب به را دستش کی سورن کند،یم

 :پرسدیم نگران

 

 !بود؟ یک -

 

 !کننیم تیاذ تو یدوستا مثل بود، دوستام از یکی کنم فکر -

 

 هم را گرشید دست سورن که برود رونیب اتاق از خواهدیم

 یچشمها ی رهیخ کند،یم سد را راهش و زندیم چارچوب به

 :زندیم لب نبات ینگران از پر

 

 نبات؟ شاخه یباش نگفته من به که هست یزیچ -
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 سورن ی آشفته یچشمها به نبات لرزان یها مردمک

 :چسبدیم

 

 ؟!مثال باشه یچ ونه،ید نه -

 

 که نمیبیم چشمات یتو ینگران و ترس هی ییوقتا هی -

 !ستین مفهموم واسم لشیدل

 

 :چسباند یم نبات گوش به را شیلبها و شودیمخم

 

 نگرانِ اد،یب ابروت به خم نگرانِ فقط نگرانته، فقط سورن -

 هر سورن بده، آزارت یکس ای یزیچ بگذره، بد بهت ،یبگ آخ

 خب؟ ل،یوک خانوم خودته شخص بخاطر گهیم یچ
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 و کشدیم عقب سورن لرزد، یم بغض و جانیه از نبات تن

 :کندیم نگاهش

 

 ،یخودم گوش خیب گهید االن م،یسقف هی ریز گهید االن -

 آب نزارم موظفم کنم، خوشبختت موظفم خودم، خوده واسه

 یینجایا اگه ارمیب ادتی موظفم بخوره، تکون دلت یتو

 ابراز سخت تو قول به دیشا دارم، بهت که یعشق لشیدل

 باشم، خشک و یجد یادیز ندم، نشون و حسام کنم، عالقه

 یاحد با چشمات ارامش و تو مورد در یبدون نویا خوامیم اما

 !ندارم یشوخ
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 یم سورن گردن یتو ریزنج خیم نگاهش لرزد، یم نبات دل

 تپش پر ی نهیس یرو را دردناکش یشانیپ و رودیم جلو ماند،

 :گذارد یم سورن

 

 !زدلمیعز دونمیم -

 

 نفسات و تو نبات، باش خودت مراقب سخت یدونیم اگه -

 هر و کنهیم اضافه عمرم به لبخندت هر منه، عمر ی شهیش

 یکار هر آرامشت واسه یبدون خوامیم کم، عمرم از اشکت

 ینجوریا و چشمات یزیچ هر وقت هر پس ،یکار هر کنم،یم

 بهت خوامینم خودم، فقط خودم، به اریب پناه کرد ترس از پر

 حس من اما ندارم، یارزش گفتنش ینجوریا چون ارمیب فشار

 !یگینم بهم که دهیم ازار تورو یزیچ کنمیم
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 وانیک از طور چه آدمکش، کریپ و در یب غم کی داشت، غم

 روز نیاول چطور داشت؟ او از که یکم شناخت از و گفتیم

 ریدرگ را سورن طور چه کرد؟یم خراب را مشترکشان یزندگ

 ییبال که بود ینیتضم چه کرد؟یم وانیک مثل یمغز یب آدم

 شیزندگ و اوردین وانیک سر ییبال ای دییاین مقابلش مرد سر

 :نلرزد شیصدا تا کندیم جان!نشود؟ تباه

 

 و وسواس نیا بخاطر من ترس سورن، خوبه یچ همه -

 بهم یجد ای یشوخ با همه توِ، به میافراط داشتن دوست

 و داشتن دوست حجم نیا از روز هی بالخره سورن گنیم

 تونمینم ست،ین خودم دست من یول شه،یم خسته تینگران

 !برام ینفس مثل نمت،ینب نشنوم، صداتو چندساعت از شتریب
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 یم آرام و کندیم قفل نبات کمر یتو را شیدستها سورن

 :دیگو

 

 ی بهونه یوقت شم خسته ای بگذرم ازت تونمیم یطور چه -

 چل؟ و خل یدنمیکش نفس

 

 یم را اش شده رنگ یموها یرو سورن و خنددیم نبات

 :بوسد

 

 !میبر بپوش لباس برو -

 

 نگفتن از بود گرفته دلش کشد،یم عقب و دیگو یم یچشم

 !است نفرشان ۳ هر نفع به یطور نیا کردیم حس اما تیواقع
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62 

 

*** 

 

 بود، آمده رستوران به خودش و بود رسانده دانشگاه به را نبات

 پا سرتا یلباس به را ونیکتا رستوران به ورودش محض به

 تعارف خودش با بود، دهید سرخ و متورم یچشمها و یمشک

 تیمسئول بود، شیکارمندها نیبهتر از یکی ونیکتا نداشت،

 جلو صبور، و پروا یب یدختر نترس، و یا حرفه ق،یدق و ریپذ

 :ستدیا یم ونیکتا زیم مقابل و رودیم

 

 !شما؟ احوال -
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 ستدیا یم احترامش به د،یآ یم باال ونیکتا جیگ و لرزان نگاه

 گرید و برود تا کند دایپ کار گرید یجا زودتر کندیم آرزو اما،

 :فتدین داشت صاحب حاال که ییچشمها نیا به نگاهش

 

 !نشدم اومدنتون ی متوجه اصال دیببخش سالم -

 

 شده؟ یزیچ -

 

 کی انیم بود، گم کند،یم نگاهش آشفته و خسته ونیکتا

 و دنینرس حکم و داشت غم فقط که نشان و نام یب برهوت

 دست به شانس کردیم باور طور چه بود، گم دادن دست از

 مرد کردیم باور طور چه ده؟یرس صفر به مقابلش مرد اوردن

 قلب به طور چه شه؟یهم یبرا داده دست از را مقابلش

 رفته؟ دستت از سورن فهماند یم نفهمش
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 !دادم دست از و مامانم -

 

 با سورن زد،ینر یاشک و دهد قورت را بغضش تا کندیم جان

 :کندیم نگاهش متاسف و تعجب

 

 چرا؟ ،یوا یا -

 

 !بود رفته نیب از هاش هیر ماربود،یب -

 

 سرکار؟ یاومد چرا روز و حال نیا با گم،یم تیتسل -
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 یرسم یاحیر سورن بار نیاول کند،یم نگاهش پرت و دلسوخته

 ها چه ترحم کندیم فکر و ردیگیم اش خنده زد،ینم حرف او با

 :کندینم که

 

 گرم سرم ینجوریا شم،یم داغون شتریب نمیبش خونه تو -

 !اومده سرم ییبال چه ادیم ادمی کمتر شهیم

 

 دختر مورد در یادیز زیچ کند،یم نگاهش دلسوز و رهیخ سورن

 ونیکتا د،یفهمیم خوب را یزیچ کی اما دانستینم مقابلش

 یتو یادتریز غم و بود دوشش یرو یادیز بار انیهاد

 :شیچشمها

 

 اد؟یبرم من از یکار -
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 کاش کشد،یم اش یمشک شال به یدست بغض از پر ونیکتا

 را شبید تمام دیبگو نبات، به فکر یب و غرور یب توانستیم

 کاش بود، کرده یعزادار و بود ستادهیا زنش پدر تاالر یجلو

 :گذاشته دلش داغ یرو یداغ چه رفتنش دیبگو توانستیم

 

 !سالمت سرتون ممنون، یلیخ نه -

 

 یم راه اتاقش سمت سرش دادن تکان با زندیم لبخند سورن

 که کارش زیم پشت ردادیت دنید با شودیم که اتاق وارد افتد،

 خنده زدیم حرف یگوش با و بود انداخته زیم یرو را شیپاها

 :رودیم جلو خوردیم را اش

 

 و یشهرباز یول امشب، امیم برم، شکلت اون قربون من اخ -

 !میبر دمیم قول
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 :دیگو یم ردادیت و کندیم نگاهش حرص با سورن

 

 جان خداحافظ...اومد گفتم که گرگه اقا اون برم گهید من -

 !دلم

 

 از را ردادیت یپاها خشونت با سورن و کندیم قطع را تماس

 :کندیم پرت نییپا زیم یرو

 

 یه کن انتخاب و یکی شوادم ؟یکنیم یغلط چه نجایا -

 !بگرد دورش
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 حنا بعدم ؟یدار یمشکل ادهیز زدن دور یتو من ییتوانا -

 !بود

 

 چرا که یا یشاک بابات از رداد،یت هیچ تو فاز دمینفهم آخر -

 دور سرش پشت و کرده پنهون سال همه نیا بچشو و زن

 ؟یشهرباز شیببر یزنیم تیزندگ و کار از و یگردیم بچش

 

 :شودیم بلند یپردرد ی خنده با ردادیت

 

 ایدن به خودش خواست به که بچس هی فقط وسط نیا حنا -

 !من یبابا زن ی بچه نشده و ومدهین

 

 همه نیا و ترایم از تیکار پنهون نیا اما فهمم،یم نویا من -

 اگه بعدها ممکنه سابقش شوهر ی بچه به یگذار خدمت
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 قربون باشه یچ همه به حواست کنه، خردترش نیا از بفهمه

 !شکلت

 

 ردادیت زند،یم سرش پشت یلباس چوب به اورد یم در را کتش

 :خنددیم

 

 شب؟ید گذشت خوش -

 

 !شرفت یب ذات تو تف -
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 سورن که رودیم در سمت و کشدیم عقب خنده با ردادیت

 جلو سورن کند،یم نگاهش منتظر و گرددیبرم زند،یم شیصدا

 :دیگو یم یجد بار نیا و رودیم

 

 ؟یاوک... خرابته فکر یتو که ستین دخترا اون از ترگل -

 

 نسناس؟ هیچ خرابم فکر تو یدونیم چه تو -

 

 حرمت پس سورن قیرف اسم با نجایا یایم گفتم بهت -

 نه ده،یم رو خانواده هی خرج ترگل دار، نگه رو نجایا و رفاقت

 یبرا که یروز داره، و فکرش نه داره کارارو نیا وقت

 شرط که بود رفته جاها یلیخ قبلش نجایا اومد استخدام

 داغون روز اون بود، هم ژهیو خدمات و یکار شب استخدامش

 تیامن نجایا فقط گفت تو و من خر نره یجنسا هم از دهیبر و
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 قول بهش من ک روش نچرخه هرز که یچشم و خوادیم

 !دادم شرف

 

 :کندیم نگاهش دلخور ردادیت

 

 داداش؟ هرز شد من چشم -

 

 :زندیم شخندین ردادیت و دیگویم یا کالفه نچ سورن

 

 !گرم رفاقتمون و تو دم -

 

 ردیگیم را شیبازو یعاص سورن اما برود رونیب که گرددیبرم

 :گرداندیم برش و
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 ...که دونمیم نگو، چرند -

 

 بودم یخر هر با سال و سن نیا و نجایا تا من یدونیم اگه -

 نره هر به که یدختر فرق و بوده خودش ی اراده و خواست با

 یب یلیخ بگم دیبا دونمینم و ترگل مثل یکی و دهیم پا یخر

 و دهینچرخ هرز چکسیه یرو من یچشما ،یکودن و مصرف

 

 به بکن باد بعد کن گوش منو حرف ته تا و ببند دهنتو اون -

 اهل اون ،یبشناس ترساشو و ترگل تا گمیم دارم گردنت، رگ

 !نیهم ست،ین روزه چند یها رابطه

 

 :دیگو یم آرام ردادیت
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 با و برم و دور یادما ی همه کال من شناختمش، دونم،یم -

 !مهران جز رو همه شناسم،یم نگاه هی

 

 تجربس، یب داره، گناه نکن، وابستش خودت به یدونیم اگه -

 یرسم ی رابطه اهل که هم تو داره، یبدبخت جور کی و هزار

 !یستین یشگیهم و

 

 :دیگو یم حرص با و دهدیم تکان یسر ردادیت

 

 نیا نیبب برو هست کارگرات و کارمندا ی همه به حواست -

 !یبیخط به یکن لهیپ خوادینم چشه مرده ننه یکت

 

 !شده فوت مادرش -
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 هست، نجایا یدخترا همه به انگارحواست اومد، خوشم نه -

 !ستین تو فکر چکسیه بدبخت، ردادیت یهع

 

 تا کندیم باز را در زهرمار گفتن با ردادیت و خنددیم سورن

 از و دهدیم تکان یسر ند،یب یم را ونیکتا که برود رونیب

 !گذرد یم کنارش
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 در رود،یم کارش زیم سمت سورن و شودیم اتاق وارد ونیکتا

 :رودیم جلو و بندد یم را

 

 !فاکتوراش نیا د،یرس ییغذا مواد نیماش هی امروز -
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 کند،یم نگاه اش دهیپر رنگ به و دیآ یم باال سورن نگاه

 اجازه با گفتن با ونیکتا کند،یم تشکر و ردیگیم را کاغذها

 :کندیم نگاهش سورن که رودیم در سمت

 

 ان؟یهاد خانم -

 

 و خارندیم را شیابرو یباال سورن گرددیبرم که ونیکتا

 :زندیم دیترد با را حرفش

 

 نیا حقوق یدار اجیاحت مادرت دفن و کفن خرج یبرا اگه -

 !کنم زیوار زودتر تو ماه
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 :کندیم نگاهش یشرمندگ با ونیکتا

 

 ...من یعنی نه، -

 

 ه؟یچ تعارفت یهمکار سال همه نیا از بعد -

 

 زیچ همه و کشدیرمیت یبیعج طرز به ونیکتا یها قهیشق

 و کندیم زیم بند را دستش شود،یم تار شیچشمها شیپ

 درست بود روز دو دهد،یم فشار هم یرو محکم را شیچشمها

 حاال و بود، کرده هیگر فقط بود، دهینخواب بود، نخورده یزیچ

 :رودیم سمتش و شودیم بلند نگران سورن د،یدیم را اش جهینت

 

 شد؟یچ ان؟یهاد خانم -
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 :کشد یم جلو را یصندل و دیگو یم یا کالفه نچ

 

 !افتاده فشارت حتما ن،یبش -

 

 سقوط سرش پشت یصندل یرو حال یب و حرف یب ونیکتا

 شکالت سورن دهد،یم فشار محکم را شیها قهیشق کند،یم

 :رودیم جلو کند،یم باز و داردیبرم را زیم یرو

 

 !یشیم بهتر بخور و شکالت نیا -

 

 نگران نگاه خیم نگاهش و دیا یم باال حسرت با ونیکتا سر

 :دیگو یم بغض پر و آرام و ردیگیم را شکالت ماند،یم سورن
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 !امیب تونیعروس نتونستم -

 

 وسط؟ نیا هیچ من یعروس فکر االن -

 

 یم دهانش یتو را شکالت یبغض از پر ی خنده با ونیکتا

 :گذارد

 

 !امیب خواستیم دلم -

 

 نشونت نبات خونه ایب بار هی شد آماده که عکساش و لمیف-

 ؟یبهتر ده،یم

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
369 

 

 :شودیم بلند و خنددیم سخت ونیکتا

 

 !شدیچ دمینفهم اصال دیببخش ممنون، بله -

 

 :دیگویم یجد و دهدیم کارش زیم به را اش هیتک سورن

 

 دینبا یسیوا خودت یپا یرو تیزندگ یتو یکرد قبول اگه -

 !یبد نشون ضعف خودت از

 

 !بود کارم و کّس همه خاتون آدمم، منم شه،ینم یگاه -

 

 :کشدیم نفس قیعم سورن
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 !ریبپذ یبد رییتغ یتونینم که و یزیچ حداقل اما متوجم، -

 

 منظور از پر و یجد یچشمها یرو ونیکتا نیغمگ نگاه

 دارد، یحس او به ونیکتا دیفهمیم سورن دیشا ماند،یم سورن

 نیا از زودتر یلیخ دیبا خواست،یم زدن حرف دلش چقدر

 !زدیم حرف و کردینم را نبات حضور مراعات حرفها

 

*** 

 

 ��اصال؟ و عطش دیدار دوست

 saye25@ هستم اماتونیپ منتظر
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 !سخته -

 

 !میکن رد ارویسخت که میاومد ایدن به -

 

 دردناکش یشانیپ به یدست و زندیم لبخند حال یب ونیکتا

 :کشدیم

 

 !شعاره هیشب شتریب حرفات یول دیببخش -

 

 کنار را زدنش حرف تیرسم رمنتظرهیغ حرکت کی در

 زن یزندگ یرو شدن خراب و شدن بد دلش اما بود، گذاشته

 و قیرف کی قد شیبرا سورن اگر دیشا خواست،ینم را گرید
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 از بهتر اما داشت درد کرد،یم تیکفا ماندیم هم صبور سنگ

 :بود تشیجذاب از یخال یزندگ از سورن خذف

 

 به یبرا ماها زدم، حرف خودم اتیتجرب از ندادم، شعار -

 هی نشه یوقت اما میکنیم و مون تالش ارزوهامون اوردن دست

 میکنیم کار همه زامونیعز حفظ یبرا م،یش میتسل دیبا جا

 یخوابیب و نخوردن غذا و یزار و هیگر رفتنشون از بعد یول

 یزندگ یعاد کنهیم مجبورت زمونه بعدش اوله، یروزا واسه

 !یکن

 

 از گفت؟یم چه ستد،یا یم سورن مقابل و شودیم بلند ونیکتا

 :داشت را عالم یها غم تمام شیصدا گفت؟یکجام

 

 !سیرئ نکردم یزندگ یعاد وقت چیه من یول -
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 ونیکتا ی دهیبر و پروا یب یچشمها یرو سورن متعجب نگاه

 و ماندیم سورن انگشت یتو ی حلقه ی رهیخ ونیکتا ماند،یم

 رفتیم رونیب اتاق نیا از دیبا جوشد،یم اش نهیس یتو یزیچ

 دیگو یم یا بااجازه کند، رسوا را خودش خودش نکهیا از قبل

 :شنودیم را سورن یصدا که رودیم در سمت و

 

 اد؟یبرم من از یکمک -

 

 جواب حسرت از پر و ندینش یم رهیدستگ یرو ونیکتا دست

 :دهدیم

 

 !ممنون نه -
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 ی بسته در یرو سورن مات و جیگ نگاه رودیم که رونیب

 نیزم یرو آدم نیتر بیعج شیبرا دختر نیا ماند،یم اتاقش

 امروز که یونیکتا اما بود دهیفهم حسش از یزیچ یگاه بود،

 !داشت فرق شهیباهم دیدیم
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*** 

 

 یآشپز کاله بردیم دست و ردیگیم سمتش را یچا فنجان

 ای کی هر و کنندیم نگاهشان ها بچه دارد،یبرم را سرش یرو

 :کشدیم عقب یعاص اما ترگل ند،یگو یم یزیچ ای خندندیم

 

 !د؟یکن مراعات شما تا کنم یاحترام یب دیبا حتما من -
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 !کن یاحترام یب -

 

 با رد،یبگ اش خنده شودیم باعث ردادیت سرد خون و آرام لحن

 ند،ینش یم یصندل یرو و ردیگیم را یچا فنجان حرص

 :ندینش یم کنارش هم ردادیت

 

 !نباش نگران داد بهم و تذکرات امروز یاحیر -

 

 تذکر؟ -

 

 یشیم یچشمها یتو زندیم زل و گرددیبرم سمتش ردادیت

 :دیگو یم آرام مقابلش، دختر رنگ
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 تجاوز واسه نکنم، ناجور یفکرا موردت در وقت هی گفت -

 نکنم، دعوتت میمجرد خونه به نکشم، نقشه بهت کردن

 !ندم موقت یدوست شنهادیپ

 

 شودیم باعث ترگل باز مین دهان و شده درشت یچشمها

 :دهد ادامه تر مصمم

 

 !اوردنین در و من امار اشپزخونه یها بچه که نگو -

 

 یزیچ تجاوز از د،یستین یرسم ی رابطه اهل دونمیم فقط -

 !دونستمینم
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 !بدون االن -

 

 ی رهیخ و ندینش یم صاف ندیب یم که را ترگل مات نگاه

 :دیگو یم دور یا نقطه

 

 !کردم تجاوز یبار چهار سه کنم فکر -

 

 د؟یکرد مسخره و من -

 

 :کندیم نگاهش یبد حس با ردادیت
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 ی آشپزخونه یتو نجایهم کنم؟ ثابت بهت یخوایم -

 ی نهیگز سورنم اتاق رفتن، همه ستین یکس رستوران،

 !هیخوب

 

 یم سقف سمت را سرش ندیب یم که را ترگل ترس از پر نگاه

 :خنددیم دل ته از و ردیگ

 

 !شو افهیق -

 

 !یا مسخره یلیخ -

 

 با گهید شد باعث یول...نوبره خنگ و ساده قدر نیا دختر -

 !بچه ینزن حرف یرسم من



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
379 

 

 

67 

 

 :کندیم مزه را یچا از یکم و کشدیم یراحت نفس ترگل

 

 د؟یچرخیم من بر و دور ادیز دیفهم میاحیر یاقا -

 

 !شد یرسم باز -

 

 از ها بچه ی همه قائلم، احترام واستون واقعا من ردادیت اقا -

 !ستمین یدوست اهل واقعا من یول گن،یمتونیمهربون
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 نیا از یحس کی ماند،یم ترگل یچشمها یرو ردادیت نگاه

 رهینظ یب حس کی کرد،یم گرم را قلبش که گرفتیم چشمها

 :سابقه یب

 

 همه؟ مثل جفتمون اسم اول یکرد دقت -

 

 خواست،ینم بستن دل دلش زد،یریم ترگل دل یتو یزیچ

 :نداشت را طشیشرا یحت

 

 !یترسونیم منو یدار -

 

 داره؟ ترس یمهربون نیا به ادم -
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 ه؟یچ شدنا کینزد و حرفا نیا از هدفت یبگ شهیم -

 

 :خنددیم تلخ ردادیت

 

 !مدلمه ندارم، یهدف واال -

 

 سرجاش بزار دلمه، مونده واسم میزندگ یتو که یزیچ تنها -

 کارم محل ندارم دوست من رداد،یت اقا این من کینزد بمونه،

 با شهیم پخش جا همه باشه که حرف باشه، حرف پشتم

 گهید مادرم، به برسه هیکاف اضافه، و مفت حرف چهارتا

 قول به یحت یدار یا زهیانگ و هدف هر کنم، کار زارهینم

 !ریبگ فاصله من از کنار، بزار ،یمعمول رفاقت هی خودت
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 شیبرا دختر نیا زدن حرف چقدر کند،یم نگاهش فقط ردادیت

 به توجه و حرمت حفظ همه نیا بود، یدنیشن و خاص

 :زندیم لب دلخور اما ارام ش،یآبرو

 

 پشتت ننتینب من با ییجا وقت هی رمیگیم فاصله چشم، -

 !میدار سابقه و مزخرف ادم من صورت هر در بزنن، حرف

 

 ...من منظور -

 

 و میزندگ طرز و منم مشکل ترگل، ستین تو منظور مشکل -

 !سورن هم یدار توحق هم وگرنه دورم، یدخترا

 

 :اندازد یم ترگل یپاها یرو را کاله و شودیم بلند
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 یب و مزاحمت قصدم وگرنه نه،یهم من مدل و اخالق -

 !یاعلی ،یبیخط ستین کرد قطار سورن که ییزایچ و ییابرو

 

 ترگل بغض و بهت از پر نگاه رودیم رونیب که اشپزخانه از

 داشت، دوست را ردادیت بود نیا تیواقع ماند،یم بسته در یرو

 !نداشت را وقتش یحت نداشت، او به یربط اما

 

*** 

 

 .قصه اصل به میبر مونده کمی

 زیچ چیه نه تجاوز نه هیکار پنهون نه سوخته عطش ی قصه

 یا گهید هیتکرار
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 .خودمونه ی جامعه دل از مشکالتشم و هیاجتماع من ی سوژه

 تیشخص پر و نیانال چون میبرس تا خوادیم یصبور فقط

 .واهمه و یخفگ مثل

 .محبتتون از پر یامایپ از ممنون

 :(کنم تموم هم رو سوخته عطش باشم داشته یانرژ دوارمیام
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 قولش کند،بهیم حرکت و ردیگیم حنا سمت را لیپاست ی بسته

 حنا کنار بود، برده یشهرباز به را او امشب و بود کرده عمل

 !بود یبهتر ادم حنا کنار بود، آرام
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 !ردادیت داداش گذشت خوش یلیخ -

 

 :زندیم لبخند و گرددیبرم حنا سمت نگاهش

 

 !نره ادتی مسواک خونه یدیرس -

 

 !چشم -

 

 !واست بزارم آهنگتو بزار حاال -

 

 زندیم دست خنده با حنا کند،یم روشن را ضبط و بردیم دست

 :خوانندیم را شان یشگیهم آهنگ ردادیت همراه و
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 ... بهاره اهنگ ناز...شما اسم یاسم چه... حنا ،خانوم حنا حنا -

 

 !داره عاشقونه یبو... گل و بارون ونیم...زمزمه نرم یصدا

 

 دنید با و کندیم کم را ضبط خوردیم زنگ که همراهش تلفن

 :دهدیم جواب استرس از پر ترایم اسم

 

 چطوره؟ خودم خوشگل -

 

 !ردادیت برهینم خوابم -

 

 دهنده ازار و سخت اش نهیس انیم ییجا کشد،یم قیعم نفس

 :سوزدیم
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 شت؟یپ امیب -

 

 !شده تموم ارامبخشم یقرصا -

 

 !ردادیت مرگ قرصا اون از بردار دست -

 

 :دیگو یم و زندیم شیبازو یرو که حنا

 

 !داداش یکرد رد رو خونه -
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 را اش اشاره انگشت و کندیم ترمز ابانیخ کنار پرت و جیگ

... چسبدیم یصندل به کرده بغ حنا زند،یم اش ینیب یرو

 :کندیم جان کند،یم یخال را دلش ته ترایم سکوت

 

 ترا؟یم -

 

 ه؟یک ی بچه یصدا -

 

 و شودیم ادهیپ حنا دلخور نگاه انیم شود،یم پاره دلش بند

 :کشدیم نفس خسته و قیعم

 

 نه؟ ای شتیپ امیب دوستامه، از یکی ی بچه -
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 داداش؟ گهیم بهت دوستت ی بچه -

 

 :کندیم لیتکم را بدش حالش ترایم یعصب یصدا

 

 و حواست چرا نبود، من با اصال که، داداش نگفت من به -

 من؟ به یدینم

 

 ؟یمهران ی خونه نکنه -

 

 :زندیم چنگ ازادش دست با را شیموها

 

 !ناناز دختر هی با خودمم ی خونه موقع نیا معموال من -
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 داره؟ افتخار -

 

 :خنددیم تلخ

 

 بود؟ کجام افتخارم -

 

 شودیم که شان کوچه سمت رفتن و حنا شدن ادهیپ ی متوجه

 :دیگویم و رودیم سمتش باعجله

 

 !فعال ترا،یم شتیم امیم -
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 سر شلوارش بیج یتو را یگوش و کندیم قطع را تماس

 :دهدیم سرعت شیها قدم به دهد،یم

 

 !باتوام حنا؟ -

 

 :ندینش یم شیپاها یرو مقابلش و ردیگیم را شیبازو بالخره

 

 حنا؟ خانوم کجا -

 

 بداخالقه؟ نداره اعصاب یگیم که همون بود؟ مامانت -
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 نهیس سوزش و ماندیم شیچشمها یتو اشک نم خیم نگاهش

 :شودیم دیتشد اش

 

 ...حنا نیبب -

 

 اره؟ بشنوه صدامو زدمیم حرف دینبا -

 

 !ایشیم داداش یب نجایهم یکن بغض -

 

 !دمیترس س،یه یگفت بهم یعصبان اخه -

 

 لب و گذاردیم حنا ی نهیس یرو را اش یشانیپ خسته ردادیت

 :زندیم
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 !کردم غلط -

 

 نداره؟ دوس منو مامانت -

 

 یروزها ی شهیهم از تر خسته و دیآ یم باال ردادیت نگاه

 :دهدیم جواب اش یزخم

 

 زدلم؟یعز شناسهیم تورو مگه من مامان -

 

 ساکتشم؟ یگفت چرا پس -

 

 !االن بغلم ایب...خب گم،یم واست یشد بزرگتر که کمی بزار -
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 خوردیم شیها شانه یرو که حنا سر و کندیم بغل را حنا

 و زندیم را خانه زنگ رود،یم جلو و کندیم نوازش را شیموها

 :شنودیم را مهران یصدا

 

 ولگرد هی با نه باشه خواب تختش یتو دیبا بچه ۱۲ ساعت -

 !کنه یشبگرد

 

 تیاهم بچتم خواب ساعت به که یا نمونه پدر شنوهیم -

 !یدیم

 

 باز در بعد لحظه چند و شنودیم را فونیآ شدن دهیکوب یصدا

 رد،یبگ را حنا تا بردیم دست هم در یاخمها با مهران شود،یم

 :کشدیم عقب ردادیت
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 !ادینم بهت شیر -

 

 ،یبزار سرم سربه ستمین خورت مفت یدوستا اون من -

 !رو بچه من بدش

 

 !ادینم بهت هم ساله ۶ ی بچه -

 

 دهد،یم آغوشش به را حنا ردادیت و شودیم چفت مهران فک

 :بوسدیم را شیموها یرو و شودیم خم

 

 من؟ برم حنا؟ یخوب -
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 :گذاردیم مهران ی شانه یرو را سرش خسته و الود خواب حنا

 

 !اهوم -

 

 ی رهیخ رود،یم عقب قدم دو و بردیم شیبهایج یتو دست

 ریتصو چیه ماند،یم سوز نهیس یحسرت از پر رواش روبه ریتصو

 نداشت، ذهنش یتو مهران از را شیرو شیپ ریتصو به مشابه

 افتد، یم راه نشیماش سمت نداشت، خاطر به را یآغوش چیه

 ریتصو نیاخر بود، یبد جور کی دلش گرفت،یم بهانه دلش

 چهره آن چقدر بندد،یم نقش شیچشمها یجلو ترگل امروزِ

 بود داده فاصله قول او به داشت، دوست را یقو و معصوم ی

 ساز یا ینکردن باور و بیعج طرز به قلبش روزها نیا اما

 !زدیم مخالف
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*** 

 

 عقب صندوق از را دیخر یها سهیک و شودیم ادهیپ نیماش از

 وسط هراسان و آشفته را وانیک شودیم که خانه وارد دارد،یبرم

 سهیبودک کرده پر گاریس یبو را خانه تمام ند،یب یم سالن

 وانیک با که گرددیبرم و گذارد یم کانتر یرو را دیخر یها

 طوفان کی بود، یطوفان وانیک نگاه شود،یم چشم در چشم

 مطلق، یدیناام جهان کی برنده، یب جنگ کی آرامش، یب

 :یپوچ و یاهیس ایدن کی
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 ،یخال نیهمچ گرفته، گر نیهمچ ،یکت میبد حال هی -

 !سامون سرو یب و خبر یب نیهمچ ،یشاک نیهمچ

 

 چسبدیم شیچشمها به که ونیکتا نگران و دار تب نگاه

 :دیگو یم بغض از پر و یعاص

 

 گرم دمید که یداغ با و من سر که هیشرف یب نیع نیا -

 پدرسگ اون و نبات یعروس واسه یند خبر بهم و یکن

 !یشد دعوت

 

 ...من -

 

 و ردیگیم دست کی با را ونیکتا ی قهی دهیبر نفس وانیک

 :بردیم او صورت کینزد را صورتش
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 واسه روز هی که یمن ی کارهیچ ؟یهست یک یکرد فکر تو -

 یبزن خط و میتصم اون روز هی و یریبگ میتصم میزندگ

 خواد؟یم یچ و شدیچ وانیک یبفهم نکهیا یبدون

 

 رد،یگیم را وانیک دست مچ و بردیم دست نفس یب ونیکتا

 :زندیم لب یفروپاش به رو درون از اما محکم

 

 !نبود یراه -

 

 را ونیکتا ی خسته تن و رودیم باال رحمانه یب وانیک یصدا

 :دهدیم تکان
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 یجلو ادینم قد تمام راه کنن،یم دایپ و راه سازن،یم و راه -

 اون از قبل تا نفهم اخه د خدمتم، در بگه و یخر چیه

 خورد، یگوه هی شدیم ساخت، یراه هی شدیم یکوفت یعروس

 ...شدیم

 

 :زندیم داد ناالن هم ونیکتا

 

 !یلعنت شدینم شد،ینم -

 

 عکس تا هزار دو احمقا مقل یرفت ،یکت ارمیم در پدرتو من -

 واسه یکرد درست دق نهییا و یگرفت صاحب یب کارت اون از

 هان؟ وانیک یگوربابا یگفت بعدم خودت
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 نهیس یتو را ونیکتا یگوش و کندیم جدا اش قهی از را دستش

 :زندیم اش

 

 عکسارو اگه خورد،ینم زنگ اگه ،یزاشتینم جاش اگه -

 ادمی بمونیتنها غم و خاتون داغ حاالها حاال مگه دم،یدینم

 و؟ رفتنش و نبات اورد یم

 

 ...خاتون روح رو تو... بگذر توروخدا وان،یک بگذر -

 

 صورتش یتو انیپا یب یرنج از پر و یعاص که وانیک دست

 :زندیم داد وانیک و شودیم خفه شیگلو یتو هق هق خوردیم
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 !گوساله نده قسم خاتون روح به و من وقت چیه گهید -

 

 کف همان کردیم درد که یقلب و سوختیم که یلب با ونیکتا

 :زندیم قدم را سالن یعاص وانیک و ندینش یم

 

 یخدا اون نه تو نه چرا داشتم، دوسش دارم، دوسش -

 به برسم میزندگ از یجا هی دارم حق منم دیفهمینم عادلتون

 رفت ادمی که خاتون کرد داغم یجور چه خوام؟یم که یاون

 شعور یب توِ ؟یعروس دیخر رفتن که بود شیپ روز چند نیهم

  ؟یگفتیم من به دینبا دستت دادن کارتشو که

 

 سمت را همراهش تلفن رحم یب و تلخ حس هزار از پر

 ینم صورتش یجلو را دستش اگر که کندیم پرت ونیکتا

 :زندیم داد و رودیم جلو شد،یم نابود صورتش گرفت
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 ن،یبب شو لیپروفا یعکسا برو بردار صاحابو، یب اون بردار -

 دستشم کنار یالش اون ن،یبب تنشو تو عروس لباس اون بردار

 !بردار د ن،یبب

 

 :ستدیا یم خسته و یشاک ونیکتا

 

 ؟یچ که خب تاالر، یرو روبه درست ک،ینزد از دم،ید -

 ی موقع یب عشق نیا از بکش دست وان،یک بردار دست

 مگه ؟یرسیم خواستت کدوم به من گوش ریز یبزن مزخرف،

 دادیب و داد و یکار کتک و زدن ؟بایبرس تو که دیرس بابام

 بس پس ده،ینرس ارزوهاش به نیزم ی کره یرو یادم چیه

 کنار االن داشتم دوستش من که یمرد ، بفهم نویا کن،

 !رحمانه یب و تلخ قدر نیهم ،یعاشقش تو که هیدختر
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 من واسه ،یدیم بهم شویزندگ خونه ادرس ادم ی بچه مثل -

 حرفام ی همه نفهمونم بهش ستمین وانیک نخون، هیمرث

 به هم تورو حساب دونست، یقپ همشو اون و بود یجد

 !رسمیم وقتش

 

 دهیرس قصه دادم،ینم داشتمم وان،یک ندارم یآدرس چیه من -

 !تهش به

 

 یعصب و فکر یب وانیک که شود آشپزخانه وارد خواهدیم

 ریز درست و داردیبرم را کانتر یرو چاقو و کشدیم را شیبازو

 :گذارد یم ونیکتا یگلو
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 مو زمان نیبهتر گذشته، حرفا نیا از کارم ندارم، یشوخ -

 نجایهم تا بده و ادرس گرفت، ازم تو یشرف یب و خاتون مرگ

 !یکت اوردمین دخلتو

 

 بابام توسط نایا ی همه خوب؟ پسر یترسونیم یچ از و من -

 یزیچ که یادم با خودتم، مثل منم...شده امتحان من یرو

 هی شیزندگ و مرگ مورد در دیتهد نداره دادن دست از واسه

 !مسخرس و زننده یشوخ

 

 را مغزش تمام داشت یکس انگار کشد،یم عقب درمانده وانیک

 :زندیم لب ارام و رودیم عقب د،یکشیم ناخون

 

 نیا بخاطر اما نداره، یکار واسم ادرس اون کردن دایپ -

 !یکت سوزنمتیم وقتش به تیعمد یکار پنهون



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
406 
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*** 

 

 سورن منتظر و ندیچیم را شام زیم وسواس و حوصله با

 و سورن گرم دلش بود، مشترکشان یزندگ گرم دلش ماند،یم

 شودیم خانه وارد و اندازد یم دیکل که سورن بود، شیها بودن

 :رودیم سمتش جانیه و خوب حس از پر

 

 !عشقم سالم -
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 تمام برخالف آورد یم در را کتش که طور همان سورن

 :زندیم لبخند شیها یخستگ

 

 !نمتیبب نجایا ایب نبات، شاخه بَه -

 

 یرو سورن و رودیم سورن آغوش یتو عشق با نبات

 :بوسدیم را شیموها

 

 خوبه؟ اوضاع -

 

 !میبر عسل ماه یداد قول خواد،یم سفر دلم فقط ،یعال -

 

 !میریم یبد فرصت روز چند هی زدلم،یعز میریم -
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 :ردیگیم را سورن کت و دیگو یم یا باشه نبات

 

 !شد سرد شام ایب کن عوض و لباسات -

 

 لبخند با نبات و گذاردیم چشمش یرو را راستش دست سورن

 بلند که همراهش تلفن امیپ یصدا رود،یم آشپزخانه سمت

 با دارد،یبرم را یگوش و رودیم کانتر سمت استرس با شودیم

 :شودیم عرق از سیخ کمرش ی رهیت وانیک امیپ دنید

 

 و من نبات، واست بشه ارزو نیخوشگلتر مرگ کنمیم یکار -

 نیا و دناینرس از خستس وانیک ینکرد باور ،ینگرفت یجد

 نه؟ ادینم کوتاه رقمه چیه گهید دفعه
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 تمام هراس زد،یریم فرو کوه مثل یزیچ اش نهیس انیم ییجا

 یصدا دنیشن با و کندیم پاک را امیپ بود، حالش و حس

 :کندیم قفل را یگوش سورن

 

 خونتون یایدورهم اونجا، میبر فرداشب گفت مامانت -

 !نباشه یرعلیام اگر فقط چسبهیم

 

 :گرددیبرم و خنددیم سخت

 

 !یماه اون به داداشم -

 

 !مایکن دعوتشون شام منتظرن ها بچه و ردادیت ،یلیخ -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
410 

 

 رستوران؟ ای نجایا -

 

 کشدیم عقب نشستن یبرا را یصندل که طور همان سورن

 :دهدیم جواب

 

 !ماهت شکل قربون پالسن همش که رستوران -

 

 پارچ که طور همان کند،یم باز را خچالی درب و خنددیم نبات

 :دیگو یم اورد یم رونیب را آب

 

 !کنمیم دعوتشون یبگ وقت هر -

 

 !کنم دعوت بگو یداشت شو حوصله وقت هر -
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 سورن مقابل هم خودش و گذارد یم زیم یرو را پارچ نبات

 :ندینش یم

 

 خوبه؟ یچ همه چشم، -

 

73 

 

 

 یرو را خورشت از یکم ردادیت و ونیکتا یاداوری با سورن

 :زدیریم برنج

 

 !شده فوت ونیکتا مادر -
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 !کنه رحمتش خدا... انیهاد خانوم -

 

 :دیگو یم و دهدیم تکان یسر خنده با سورن

 

 !شده عاشق ردادیت کنمیم حس -

 

 ؟یک عاشق توروخدا؟ -

 

 اما شهیم عاشق هفته تو بار ۶۰ ردادیت البته ترگل، عاشق -

 !هیجد گهیم حسم دفعه نیا

 

 :زدیریم وانیل یتو را آب یکم ذوق با نبات
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 !هم به انیم انصافا ه،یا العاده فوق دختر ترگل -

 

 !بابا فهیح -

 

 !طونهیش کمی فقط اقاست یلیخ ردادیت ، نگو -

 

 :کندیم نگاهش یبدجنس با سورن

 

 هوم؟ نداره یمشکل ردادیت نوع از طنتیش پس -

 

 !پررو بچه یمتاهل تو -
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 تلفن گذاردیم دهانش یتو را غذا قاشق خنده با سورن

 بلند "ارمیم من " گفتن با نبات خوردیم زنگ که همراهش

 یم بلند و چرخاند یم سر سورن رود،یم اتاق سمت و شودیم

 :دیگو

 

 !زمیعز شلوارمه بیج تو -

 

 را یگوش ردادِیت گفتن با و رودیم سمتش یگوش با نبات

 :دهدیم جواب متعجب سورن رد،یگیم سمتش

 

 ازار؟ مردم هیچ -

 

 یکینزد تا احتماال ست،ین راه به رو ترا،یم شیپ رمیم دارم -

 !رستوران امینم فردا رم،یدرگ صبح
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 حرفام؟ و ترگل ای یاینم مادرت یشگیهم حال بخاطر -

 

 :بدهد ادامه کندیم وادارش ردادیت سکوت

 

 !یستین زونیرداد؟میت هیخبر -

 

 لنگ جاش هی رمیگیم و میزندگ یهرجا فقط زونم،یم -

 بزنه خالم مثل ترسمیم همش کرده، خستم ترایم زنه،یم

 !بره که بره و کنه ناکار و خودش

 

 بهترشد طتتیشرا باش، مراقبش ست، کشنده ترس نترس، -

 !میزنیم حرف ایب
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 ی رهیخ کندیم که یخداحافظ و دیگو یم یاوک ردادیت

 :دیگویم نبات نگران یچشمها

 

 !زمیعز نباش نگران خوبه، -

 

 تنهاست، شلوغش بر و دور و ظاهرش برخالف ردادیت -

 !باش مراقبش

 

 !مهربون هستم -

 

*** 
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*** 

 

 !جان ماهان بخواب بعد کن حل هم رو مسئله نیا -

 

 دست از را مداد و دیگو یم یا حوصله یب ی باشه ماهان

 آشپزخونه وارد و شودیم بلند خسته ترگل رد،یگیم ترگل

 اش شانه و رودیم جلو بود، مربا پختن مشغول مادرش شود،یم

 :بوسدیم را

 

 ؟یزندگ یبخواب ینرفت شد شب نصف -
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 سالت و سن نیا با مادر، تره خسته یک یچشما معلومه -

 شب تا صبح وقت اون ،یبگذرون خوش ،یکن یجوون دیبا االن

 داداشت و من به دیبا شبم اخر ،یکنیم جون اشپزخونه هی یتو

 !یبرس

 

 :کندیم نگاهش یمصنوع اخم با و کندیم کج سر ترگل

 

 بشه بزرگشه، ماهان بزار خانوم؟ رعنا یکرد شروع باز -

 استراحت امونیخستگ ی همه ی اندازه تو و من بعد مردمون،

 !میکنیم

 

 :دیگو یم غصه پر و چکدیم رعنا اشک
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 ای خودش ی ندهیا واسه کنه کار نداره، ندهیا بچمم اون -

 ما؟ خرج

 

 خدا؟ جون به زدن غر و شما ؟یکنیم یناشکر یدار -

 

 :زندیم لبخند بغض از پر رعنا

 

 ،یتاب یب ،یستین خودت فکر ،یا خسته مامان، توام نگران -

 !یندار جون گهید یایم که شب یول و سورن آقا بده ریخ خدا

 

... مامان رهیم در من یخستگ دیباش خوب که ماهان و تو -

 یکاریب کنن،یم کار سال و سن نیا یتو ایلیخ بچم؟ من مگه

 مربات به حواسم من بخواب برو کردن، کار نه داره غصه

 !هست
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 تموم یچ همه مرد هی دوارمیام جان، مامان یش بخت دیسف -

 !کنه خوشبختت و رهیبگ دستتو

 

 کند،یم قدالم شیچشمها شیپ ردادیت ریتصو چرا فهمدینم

 و بود امدهین طرفش گرید گفتگو و روز آن از که یردادیت

 !بود دلتنگش سخت

 

 !برم قربونت برو -

 

 برو ،یا خسته بخواب برو نداره، کار یلیخ خودم، هستم -

 !مامان
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 !ها شگاهیارا یرفت باز نمیبب بلندنشم صبح فقط باشه -

 

 :زندیم یتلخ لبخند رعنا

 

  مادر؟ نه ای مییایبرب مخارج و خرج پس از دیبا -

 

 !باش خودت فکر تو م،ییایم -

 

 رونیب اشپزخانه از ریبخ شب گفتن با و بوسدیم را رعنا صورت

 !رودیم
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*** 

 

 و حوصله یب شهیهم برخالف امشب شود،یم ترایم اتاق وارد

 بود، هرشب از بدتر مزخرفش شانس از هم ترایم بود، خسته

 از چشم ترایم زند،یم ترایم ینیب به را گل شاخه و رودیم جلو

 :زندیم تلخند کند،یم نگاهش و ردیگیم نیزم

 

 !عجب چه -

 

 !کلک شده تر روشن و صاف چه صورتت -

 

 !ندارم حوصله گمشو برو -
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 :ندینش یم تخت ی لبه کنارش ردادیت

 

 دلت؟ ور امیب ای گمشم برم بالخره -

 

 چندسالشه؟ بابات زن ی بچه یگفت -

 

 دهد،یم فشار هم یرو را شیلبها و بنددیم چشم خسته ردادیت

 :زندیم شیصدا یعصب و تند ترایم

 

 مگه؟ یکر -

 

 !سال ۶ -
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 !داشتم شک بابات به بود سال هشت هفت بایتقر من -

 

 :خنددیم کالفه و شودیم رو و ریز ردادیت دل

 

 ؟یشد کاراگاه -

 

 !بهم ینداد مو تولد یعکسا -

 

 !عشقم وقته رید بخواب االن برات، فرستمیم -

 

 خراب خانه شک کی رد،یگیم سمتش را لرزانش دست ترایم

 :بود کشنده و سخت که بود افتاده جانش به کن
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 !عکسارو نمیبب تو یگوش بده -

 

 :ردیگیم گاز را لبش ردادیت

 

 !من یبانو ی هیشخص ی لهیوس یگوش -

 

 زیچ دختر، تا ده با پرت و چرت جز توش؟ مثال یدار یچ -

 هست؟ هم یا گهید

 

 !هجدس مثبت -

 

 :کندیم یعصب ی خنده ختهیر بهم ترایم
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 !تو یگوش بده -

 

 ؟یخورد قرصاتو -

 

 !واموندتو اون من بده نخورم، ارویکوفت اون ینگفت مگه نه، -

 

 :دیگو یم آرام اما یعاص ردادیت

 

 ترا؟یم چرا یکنیم تیاذ یدار -

 

 پدرسوخته؟ یترسیم یچ از -
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 به یبزن گوه نجایا امیب یگیم چته؟ بترسم؟ دیبا یچ از من -

 مراعات ارزنم هی قد یدار دوست یک هر مرگ بابا روانم؟

 !شده عوض جامون غمبریپ به ریپ به بچتم، بکن، منو روان

 

 نگاهش هیگر با ترایم زند،یم قدم را اتاق و شودیم بلند یعصب

 :کندیم

 

 اون فهمم،یم شناسمت،یم ،یکنیم یمخف ازم و یزیچ هی -

 نه؟ بود بابات زن ی بچه همون بچه دختر

 

 !بزارم و مرگم ی کپه برم منم بخواب نه، -
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 رود،یم اتاقش سمت و رودیم رونیب اتاق از یعصب و حرف یب

 از را راهنشیپ و گذارد یم یعسل یرو را همراهش تلفن

 و داردیبرم را یگوش کشد،یم دراز تخت یرو اورد،یم در تنش

 :خواندیم را سورن امیپ

 

 سرجاشه؟ دلت -

 

 :سندینو یم حوصله یب و کندیم یکمرنگ اخم

 

 ؟یشب نصف ور شرو ای یگیم شعر -

 

 :رسدیم ریتاخ با سورن جواب
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 !پشتتم آخرش تا یکنیم فکر ترگل به یجد اگه -

 

 یم تند و سخت قلبش سوزد،یم سردرد شدت از شیچشمها

 :کندیم پیتا خسته و الود خواب کوبد،

 

 !قیرف سرجاشه دلم -

 

 را اش خسته یچشمها و اندازد یم اش نهیس یرو را یگوش

 رود،یم خواب به و شودیم گرم شیچشمها زود یلیخ بندد،یم

 شیتماشا در یال از دنشیخواب منتظر که ترایازم خبر یب

 دنیشن با و شودیم اتاق وارد نیپاورچ و آرام ترایکرد،میم

 از سیخ تنش تمام رود،یم جلو ردادیت یها نفس آرام یصدا

 د،یلرز یم شیدستها بود، یعصب و تند شیها نفس بود، عرق
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 یرو از را یگوش نداشت، حرکاتش و رفتار یرو یتعادل چیه و

 لبخند بود نشده قفل هنوز نکهیا از دارد،یبرم ردادیت ی نهیس

 را ها عکس و شودیم یگالر وارد امهایپ به توجه یب زند،یم

 یب نفس ردادیت و حنا یها عکس دنید با کند،یم رورویز

 از که ردیگیم گاز محکم یقدر به را لبش رود،یم نفسش

 خشکش یلبها یرو شیها دندان فشار ی متوجه سوزشش

 شیدلخور و نهیک از پر نگاه و شودیم مشت دستش شود،یم

 شده لیتبد نیقی به شیها شک ند،ینشیم ردادیت صورت یرو

 است صادق او با ردادیت حداقل کردیم فکر روزها نیا تمام بود،

 یب د،یکش یم شعله و سوختیم قلبش مهران، دست هم نه

 کند،یم پرت ردادیت ی نهیس یرو را یگوش تعادل و اریاخت

 و دیکوب یم انهیوحش که یقلب و هراس از پر نیه با ردادیت

 درد از اش نهیس پرد،یم جا از دیلرز یم مهابا یب که یتن

 به نگاهش گنگ و جیگ سوزد،یم همراهش تلفن کوبش
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 دیکل و بردیم دست چسبد، یم ترایم لرزان و سرخ یچشمها

 :زندیم را سرش یباال برق

 

 باز؟ یدید بد خواب -

 

 نگران شیعصب و تند یها نفس و ترایم خاموش و مات نگاه

 :کندیم ترش

 

 ای یکن میروان یخوایم کردم،یم سکته داشتم ترا؟یم چته -

 زجرکش؟

 

 به نمک مهران مثل ،یشرف یب زتیچ همه یب یبابا نیع -

 !ردادیت خورهیم بهم ازت حالم ،یحروم
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 یکنیم سکته یدار اخه؟ شدهیچ چرا؟ من به بگو فقط باشه -

 ...بعد نیبش ایب

 

 :رودیم باال یعصب و مالحضه یب ترایم یصدا

 

 خودم سر ییبال هی تا ردادیت شو الل ببند، و دهنت شو، خفه -

 !اوردمین

 

 ترایم کوبد، یم دهانش یرو بار دو را دستش نفس یب ردادیت

 گنگ همراهش تلفن دنید با ردادیت و رودیم رونیب اتاق از

 عکس نیآخر دنید با کند،یم باز را قفلش و داردیم برش

 محکم بودند گرفته سورن رستوران یتو که حنا با خودش

 نگاهش رودیم رونیب عجله با و کوبد یم اش یشانیپ یرو
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 سمتش آشپزخانه یتو ترایم دنید با و چرخدیم سالن دور

 و ناالن ندیب یم آب وانیل یتو که قرص مشت کی رود،یم

 ترایم اما کشدیم ترایم دست از را وانیل رود،یم جلو درمانده

 :زندیم نعره

 

 !خودمو بعد کشمیم تورو اول بخوره من به دستت -

 

 !ردادیت مرگ کن، گوش من به قهیدق چند لحظه چند -

 

 ای یینجایا اگه ،یبابات نیع تو ،یبابات ادم تو ه؟یک خر ردادیت -

 یبکش ندارمو و دار رمیبم زودتر یدار دوست ای ترحمه یرو از

 !یمحروم ارثم از ،یخوند کور یول باال،
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 و سرخ یچشمها یرو ردادیت ی دلشکسته و نیغمگ نگاه

 :کشدیم را وانیل ند،ینش یم ترایم یاشک

 

 خاله روح رو تو اصال، خوردم گوه دم،یم حیتوض من مامان؟ -

 !و یکوفت نیا کنار بزار مرجان

 

 و بنددیم چشم خوردیم دهانش یتو محکم که ترایم دست

 هق ترایم افتد، یم پارکت کف شانیدو هر دستش از وانیل

 :کندیم نگاهش کنان هق

 

 ؟ینگفت و کرده انتیخ بهم بابات یدونستیم سال همه نیا -

 یم و بابات زن ی بچه ؟یشد خوشحال خواهرم هی داشتن از

 بهم پسرم نه شوهرم نه که کردم کاریچ شرف؟ یب یگردون

 ... شدم مرتکب رو گناه کدوم نکرد؟ رحم
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 !دونستمینم قسم خدا به خودت، جون به -

 

 !نداره رنگ من شیپ حنات گهید رونیب گمشو -

 

 ی نهیس ی تخته یدست دو هم پشت رحمانه یب و محکم

 :دهدیم هلش و زندیم ردادیت

 

 !این گرفت بو برو،جنازمم گمشو -

 

 مامان؟ -

 

 !جونت خواهر و بابات زن و بابات همون شیپ برو مامان؟ -
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 :بندد یم چشم درد از رود،یم عقب ردادیت و زندیم تر محکم

 

 حرف بزار ، ینجوریا نکن بده، امون ترا،یم دهیبر نفسم -

 !میبزن

 

 ؟ینکرد یزندگ اونا شیپ مدت نیا ی همه معلوم کجا از -
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 ... یزاریم بزنم؟ حرف یزاریم -
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 :زندیم هق دهیبر و دلسوخته ترایم

 

 و دختر اون یصدا اگه پسر، و من نخندون حرف؟ -

 سراغ نشونه هی دنبال اگه کردم،ینم شک اگه دم،یشنینم

  من؟ صادق پسر یداشت حرف بازم اومدم، ینم تیگوش

 

 ...ماما -

 

 بزرگت کندم، جون واست سال همه نیا... شو خفه گفتم -

 حقت در کردم میخوب یول گذاشتم، نذاشتم، کم گمینم کردم،

 د؟یهست ییجونورا چه گهید شماها آخ نکردم؟

 

 به هم شیتظاهرها گرید کند،یم نگاهش یخراب حال با ردادیت

 را ترایم که یتیواقع گفت؟یم چه امد، ینم کارش
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 چه است مهران خود دختر حنا دیفهمیم اگر کرد؟ینابودترم

 امد؟ یم سرش ییبال

 

 !من ی خونه از کن گورتوگم گفتم بهت -

 

 صبحش که برم روزت؟ و حال نیا با برم کجا المصب د -

 اومدم یم یچ انصاف با اخه د بدن؟ لمیتحو جنازتو خاله مثل

 با نکن دم،یفهم ستین وقت یلیخ منم بقران بهت؟ گفتمیم

 تو نشد، نتونستم، بگم، ومدین دلم ،ینجوریا خودت و من

 کردم؟ بارش ایچ یدونیم مهران؟ با داشتم دعوا چقدر یدونیم

 !بود خودت بخاطر کردم سکوت اگه

 

 جلو ترایم کند،یم تر رانیو را رانشیو حال تمام ترایم شخندین

 :خنددیم تمسخر پر رود،یم
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 ؟یگردونیم یبریم باباتو زن دختر منم بخاطر -

 

 ...گن یب... تنهاست -

 

 رداد،یت نمتیبب خوامینم گهید بشنوم، صداتو خوامینم گهید -

 !این سراغم گهید وقت چیه نه حاال نه

 

 محکم را شیچشمها ردادیت کند،یم باز را در و رودیم در سمت

 د؛یگو یم برگردد نکهیا بدون و دهدیم فشار هم یرو

 

 !ترایم رمینم رونیب امشب خونه نیا از من -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
440 

 

 د،یگویم یبلند درک به و کوبد یم هم به را در یعصب ترایم

 یب و شلوغ ذهن یتو یزیچ اما کندیم تند پا اتاقش سمت

 یگنگ و بهت از پر و ستدیا یم زند،یم جرقه سروسامونش

 :گرددیبرم ردادیت سمت

 

 !هست؟ مهرانم ی بچه بچه اون نکنه... نکنه -

 

 :خنددیم تلخ و خوردیم بهم ردادیت دل تمام

 

 !نساز قصه -

 

 جلوتر دیکوب یم شیگلو وارید و در به که یبغض با ترایم

 :رودیم
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 ...بچه اون خود جون ترا،یم مرگ -

 

 :شودیم بسته درد با ردادیت یچشمها

 

 !ینجوریا من با نکن مامان -
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 پشت مبل یرو کرخت، و حس یب شود،یم سر ترایم تن تمام

 جا کی به افکارش تمام اما نداشت باور کند،یم سقوط سرش

 درد بود، داده جهینت سال ۷ از بعد شیشکها تمام شد،یم ختم

 کی سوخته، یارزو خروار کی درمان، یب درد ایدن کی داشت،

 :سوز خانمان حسرت مشت
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 بود؟ یچ اسمش -

 

 :ندینش یم شیپاها یرو ترایم مقابل و رودیم جلو ردادیت

 

 برو امشب، واسه بسه مقدساتت به تورو ، خدا تورو -

 ... فردا بخواب بخور ارامبخش

 

 !اسمش؟ -

 

 ماند،یم ترایم تاب یب یچشمها یرو ردادیت درد از پر نگاه

 :کندیم جان
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 !حنا -

 

 با همزمان سوزاند،یم و رسدیم ترایم ی شهیر به درست غم

 :زدیدیم اشکش اش خنده

 

 میباردار اول یروزا ادمهی بابات، داشت دوست حنارو اسم -

 !خودشه دختر پس حنا، میزاریم اسمشو بود دختر گفتیم

 

 !ترایم یگیم ونیهذ یدار -

 

 :زندیم شخندین ترایم
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 بود وقت یلیخ بگم، واست یحساب درست نشد وقت چیه -

 ،ینفهم تو روزا اون یتو که نه داشتم، شک بابات به

 که یا ونهید گفت بابات قدر اون ،یتربود بچه اما ،یدیفهمیم

 !ونمید شد باورت هم تو

 

 !بسه مامان... مامان... مامان -

 

 نگفتم و بانک یجلو زنش دنید از ختمیر بهم روز اون اگه -

 روز اون اما بدبختم، چقدر من یکن باور خواستمینم چون چرا

 رو ساله یلیخ زن نیا ی هیسا کردم حس دمشید که

 !مهیزندگ

 

 :دهدیم ادامه ترایم و ندینش یم پارکت کف دهیبر نفس ردادیت
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 داره؟ حنا داره؟ دختر داره؟ بچه گهید زن هی از ساله ۶ -

 

 !یوا یا -

 

 نشم؟ ونهید شتریب که ینگفت -

 

 :دیآ یم باال ردادیت خشم پر و یعصب نگاه

 

 دلت که نگفتم... ینرس بابام یشرف یب به شتریب که نگفتم -

 ینتونست و یبود کنارش که ساال اون ی همه واسه نسوزه

 از دمیکش خجالت چون نگفتم شه،یزندگ تو یکی یکن ثابت

 یجور نیا نداشتم طاقت چون نگفتم بگم، بابام یوفادار

 منم ،یسوزوند پاش تویزندگ ی همه مامان... ترایم نمتیبب
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 داشته، بچه داشته، زن... بسه خدا به ست؟ین بس د،یسوزوند

 !من و تیزندگ و خودت به برس گورباباش،

 

 میسوزوند زیچ همه یب مهران اون از شتریب تو تو؟ به برسم -

 ...خواهرت با یکرد وقت یک پسر،

 

 باال یکثافت چه دونهیم اصال مگه داره؟ یگناه اون مگه -

 تو با حق دمیفهم سال همه نیا از بعد باباش؟ یزندگ از رهیم

 بده؟ نیا... تو نه بود مهران بود یروان که یاون و بود

 

 لبخند با و ردیگیم ردادیت از را اش یاشک و خسته نگاه ترایم

 از ردادپریت رودیم که اتاقش سمت شود،یم بلند یدرداور و تلخ

 از که آنچه هر بود آمده سرش به کشد،یم دراز کف همان غم

 !داشت وحشت آن
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*** 

 

 د؟یخوریم یچا ردادیت آقا -

 

 ترگل به چشم حوصله یب و دیآ یم باال اش خسته نگاه

 و دیبگو شهیهم مثل بود کرده را تالشش تمام امروز دوزد،یم

 ین یتو هم هنوز گذشته شب درد اما باشد، الیخیب و بخندد

 صبح بود، نشسته ترایم سر یباال صبح تا بود، شیچشمها ین

 بود ترشده ارام ترایم که بعد و بود، زده حرف او با ها ساعت

 نبود، خوب اما بود، آمده رستوران به فضا آن از یخالص یبرا
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 به که یوقت از امان د،یبار یم شیرو و سر از یحوصلگ یب

 !زدیم اخر میس

 

 !نه -

 

 عقب و شودیم جدا ردادیت یچشمها از ترگل نیغمگ نگاه

 ردادیت سمت و دهدیم رایسم دست را یچا ینیس رود،یم

 :گرددیبرم

 

 د؟یستین خوب -

 

 !واست ارنین در حرف طرف اون برو -
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 !دیدلخور ازم -

 

 :زندیم شخندین یعاص ردادیت

 

 خانوم ینکرد انتخاب من با زدن حرف واسه و یخوب روز -

 !یبیخط

 

 مگه؟ نبودم یبیخط -

 

 و ردیبگ نیزم را نگاهش کندیم وادارش ترگل یصدا بغض

 نیا بود، رفته دختر نیا دل بدوزد، او یچشمها به مات و جیگ

 حرف خودش نفهم زبان دل از زودتر یلیخ د،یفهمیم خوب را

 :بود دهیفهم را ترگل دل
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 ه؟یچ فرقش -

 

 نداشتم یبد منظور حرفام از من د؟یشد یجور نیا چرا -

 ...فقط من د،یباش دلخور ازم خوادینم دلم... بخدا

 

 !ستمین ناراحت تو از -

 

 :دیگویم ها پچ پچ به توجه یب و ندینش یم یصندل یرو ترگل

 

 کار یحت د؟یکنینم یشوخ د؟یزنینم حرف گهید چرا پس -

 شبید... ختمیر من دیختینر مییچا امروز تازه د،یکنینم

 ...چشماتون د؟یدینخواب
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 !نباشم خودم تونمینم روز هی آدمم، منم -

 

 د؟یشینم اروم دیبزن حرف -

 

 :دیگو یم حوصله یب و شودیم خم سمتش ردادیت

 

 ... جز کنه،ینم ارومم یچیه حاضر حال در -

 

 یب ردادیت و ماندیم ردادیت یلبها یرو ترگل ینگران از پر نگاه

 :دیگویم مقدمه

 

 !دارم دوست کنمیم حس بگم بهت نکهیا جز -
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 را دهانش آب دستپاچه کند،یم نگاهش شوکه و ناباور ترگل

 :زندیم پلک و دهدیم قورت

 

 د؟یکنیم تمیاذ دیدار باز -

 

 !کنمینم تتیاذ دارم باز -

 

 د؟یشد بیعج چرا -

 

 :خنددیم ردادیت
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 یدست دم و موقت یادما از خستم، یکس یب و ییتنها از -

 ترگل، بمون و ایب خستم، بمونه که ادینم یکی نکهیا از خستم،

 من ،یزندگ شکل نیا از کن خالصم و ایب کن، آدمم و ایب

 !دارم دوست دونمیم فقط شد،یچ فهممینم چرا دونمینم
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 :شودیم بلند پدر یب حس هزار و ترس با ترگل

 

 ...یعنی... مونده کارا برم من... من -
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 من اد،یز یلیخ کردم، فکر یلیخ بود، شده تنگ برات دلم -

 کنم، فکر یجد ی رابطه به خوامیم ،یول ندارم کم یبدبخت

 ...و من هم تو اگه

 

 یچ دیستین متوجه اصال رداد،یت اقا یستین خوب امروز شما -

 ...من د،یدونینم من از یچیه د،یگیم

 

 :خوردیم اش ینیب یرو ردادیت ی اشاره انگشت

 

 برو م،یزنیم حرف رونیب میبر زودتر شب... نه االن... شیه-

 !برس کارت به

 

 از بود، رفته دلش نداشت، یحرف کشد،یم عقب حرف یب ترگل

 ربط یب ها آن نبود، ردادیت آدم هرگز او اما ش،یپ وقت یلیخ
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 همه با که یپسر کند باور بود سخت بودند، هم به ادم نیتر

 از بخواهد، شهیهم یبرا را او حاال گذرانده روزگار یدختر جور

 !سخت یلیخ بود، سخت باورش باشد، داشته دوست دل ته

 

 شده خرد یها قارچ از چشم خوردیم زنگ که همراهش تلفن

 :دهدیم جواب و ردیگیم

 

 ماهان؟ جونم -

 

 ترگل؟ یبخر برام یتونیم یاومد خوام،یم ید یس تا چند -

 

 !خرمیم بفرست اسماشو زم،یعز اره -
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 خنده ندیب یم خودش یرو که را ردادیت اخم پر و رهیخ نگاه

 یرو یظرفها سمت و کندیم یخداحافظ خورد،یم را اش

 !گرددیبرم نتیکاب
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*** 

 

 ی رهیخ و بودند ستادهیا یبلند یرو نیماش به هیتک دو هر

 همراه که شد چه... نجاستیا چرا دیفهمینم ترگل بودند، شهر

 یم اش نهیس یتو که یحس منکر توانستینم آمد، ردادیت

 !توانستینم شود، دیجوش

 

 که یچ یعنی کردم،یم فکر نمتیبب نکهیا از قبل تو از قبل -

 تند؟ دور رو رهیم قلب لرزه؟یم دست لرزه؟یم دل
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 پر و جذاب رخ مین ی رهیخ و گرددیبرم سمتش ترگل نگاه

 ادامه یگرید وقت هر از تر یعاص ردادیت ماند،یم اخمش

 :دهدیم

 

 هم دیلرز دلم و دست هم دمتید که یبار نیاول گمینم -

 بعد شناسم،یم ادمارو اول نهیا من مدل نه،... دیکوب تند قلبم

 !نه ای باشم داشته دوسشون رمیگیم میتصم

 

 د؟یگرفت و جالب میتصم نیا یک از -

 

 !شناختم و بابام ادمیز داشتن دوست از بعد یوقت از -
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 ردادیت و ماندیم ردادیت رخ مین یرو ترگل مبهوت و مات نگاه

 :دهدیم ادامه دیریبگ شهر از چشم نکهیا بدون

 

 باشم بوده یاوک روزا هیبق نکهیا نه نابودم، یلیخ امشب -

 یول... میخال یعنی ندارم تظاهر ییتوانا یوقت من... منتها

 دیرس زدنمون حرف و گذشت و گذشت و گذشت چرا دونمینم

 !امشب به

 

 ...پدرتون -

 

 یادیز خسته، یادیز نگاه کی گردد،یبرم سمتش ردادیت نگاه

 :مطلق یدیناام از پر نگاه کی ده،یبر ایدن از
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 همه روراستم، ترگل، ستمین دنیکش رو و ریز آدم من -

 !نگفتم یدختر چیه واسه و میزندگ ی همه گمیم مو یزندگ

 

 :خنددیم تلخ

 

 طناز به کشورن، از خارج مادرم و پدر گفتم ساناز به مثال -

 به کنه،یم یزندگ ازم جدا مادرمم و شده فوت پدرم گفتم

 !شهرن نیا رینظ یب یعاشقا از یکی مادرم و پدر گفتم الیسه

 

 :خنددیم درد از پر و ردیگیم سقف سمت را سرش

 

 !طالقم ی بچه من...گمیم تو به یول -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
460 

 

 ردادیت بود یبار نیاول امشب کند،یم نگاهش غصه از پر ترگل

 یم کف همان و شودیم خم ردادیت د،یدیم نابود همه نیا را

 دراز را شیپا کی و دهدیم نیماش به را اش هیتک تد،ینش

 :ندینش یم کنارش ناچار هم ترگل کند،یم

 

 نیا خونه، هی بابام خونه، هی خونس،من هی یتو مادرم -

 !منه ی خونواده ی خالصه

 

 که ینیزم ی کره یرو ادم نیخوشبختر تو کردمیم فکر من -

 !یاحیر یاقا رستوران یاومد یسرگرم بخاطر

 

 دارم ست،ین یبدبخت لزوما طالق ی بچه ستم،ین بدبخت -

 ی بچه هی با داره، دوم زن من یبابا گم،یم واست و امیریدرگ

 !عاشقشم یلیخ که ساله ۶
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 :دهدیم ادامه ردادیت و زندیم لبخند ترگل

 

 زور قلدره، داره، اعصاب یماریب و یافسردگ ترایم مادرم -

 !سهیسرو دهنت چشم ینگ گه،یم
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 :کندیم نگاهش ردادیت و خنددیم ترگل

 

 ی همه با چون دیشا دارم، دوست قلبم ی همه با من -

 که یهست یدختر نیاول چون دیشا ،یدار فرق دورم یدخترا
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 و بودن بکر تو نفس عزت و بودنت مستقل خانوادته، دغدغت

 دوسم هم تو که دونمیم ترگل، دارم ودوست بودنت خانوم

 هوم؟ یدار

 

 !نگفتم خودم از یزیچ هنوز من -

 

 !زمیعز بگو -

 

 پلک کند،یم ررورویز را دلش ردادیت حرف یانتها زمیعز

 :کشدیم نفس قیعم زند،یم

 

 دست از یبچگ یتو و پدرم نداره، کار ییتوانا گهید مادرم -

 من به دلشون ساله، ده برادر هی و مادرم و موندم من دادم،
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 برم، خونه اون از تونمینم کنم، ازدواج تونمینم من... خوشه

 !بزارم تنهاشون تونمینم

 

 دو از شتریب دورش که سفره هی خونوادم، هی دنبال من -

 یک... میکنیم یزندگ ینفر ۴ باشه دلم با اگه دلت. ..نفرباشه

 ؟یبزار تنهاشون گفت

 

 یزندگ دیخوایم چرا د؟یکن ازدواج ینجوریا دیبا چرا -

 مادرتون و پدر شما د؟یکن شروع ینفر ۴ و مشترکتون

 بنیپا پول یب دختر هی رو دیبزار دست دیبا چرا پولدارن،

 ؟یشهر

 

 :کندیم نگاهش رهیخ ردادیت
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 !خواسته دلم چون -

 

 :زندیم لبخند ماند،یم مصممش یچشمها ی رهیخ هم ترگل

 

 !دیبیعج چقدر -

 

 دوما امشبم، ی نداشته مخ رو یریم نزن حرف یرسم اوال -

 ه؟یک ماهان

 

 :کندیم نگاهش اخم با ردادیت و خنددیم دل ته از و بلند ترگل

 

 !ادیم خوششم چه زهرمار، هرهر، -
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 !ادینم شدن یرتیغ افتونیق به -

 

 پس؟ رفت میشد رتمیغ یب... بابا نه عه؟ -

 

 رگه هم هنوز که ییصدا با و کندیم جمع را اش خنده ترگل

 دهد؛یم جواب دارد خنده یها

 

 ...!گهید برادرمه ماهان -

 

 :کندیم فوت رونیب را نفسش و شودیم باز ردادیت یاخمها

 

 ازش المیخ واسش ریبگ و من یحنا نیا ایب... حله خب -

 !میدار هواشو زنم برادر و خودم باشه راحت
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 !بخدا یا ونهید یلیخ -

 

 ست؟ین یمشکل خب؟ -

 

 :دیگو یم غم از پر و کندیم نگاهش یجد ترگل

 

 خانوادم و خودم خوادینم دلم نکهیا شیاول... ادهیز مشکل -

 ...و میبش سربارت

 

 !دارما بزنم دست یبگ چرند -

 

 :دیگو یم ردادیت و خنددیم ترگل
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 ؟یندار ای یدار دوسم -

 

 شیاول من یول م،یزندگ تو یایم که یهست ینفر نیاول تو -

 !نباشم شمیاخر ترسمیم..ستمین

 

 ماند،یم ترگل نیغمگ یچشمها یرو ردادیت ی شوکه نگاه

 ترگل داد،یم حق وجودش تمام با مقابلش دختر به داد،یم حق

 :زندیم لب درد پر و اندازد یم ریز را سرش

 

*** 
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 قصه اصل به برسونم پارتارو زودتر کنمیم یسع... سالم

 .میبرس

 ️❤.تونیهمراه از ممنون
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 خبر من که نفرشون سه فقط نایا... الیسه... طناز... ساناز -

 ...و دارم

 

 خودم گهید االن... بود کوتاه همشون عمر اما... ادنیز -

 کردن یزندگ شکل نیا از شدم، خسته باشه، یکس خوامینم

 ...و
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 توننینم بخوان اگه یحت مردا جور نیا که دونمیم یول -

 قلب همه با و یکس اگه من اده،یاعت مثل چون کنار، بزارن

 !کنم قسمتش گهید یکس با ندارم تحمل بخوام

 

 :زندیم لب خسته ردادیت

 

 خب؟ ترگل، حله یباش تو و بخوام خودم ،یکنیم کمکم -

 

 کنم؟ فکر شهیم -

 

 !پرسمیم گهید قهیدق پنج کن، فکر -
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 تلفن کند،یم نگاهش خنده با هم ردادیت و خنددیم بلند ترگل

 :دیگو یم و کشدیم رونیب را همراهش

 

 !کن فکر رمیگیم تماس هی من تا -

 

 چند از بعد رد،یگیم را ترایم ی شماره زنان قدم و شودیم بلند

 :شنودیم را ترایم دلخور و گرفته یصدا بوق

 

 رداد؟یت هیچ -

 

 ؟یبهتر -
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 یپسرا یادا چرا کنه؟یم بهت یکمک نبودنم و بودن بهتر -

 تو؟ یاریم در و دوست مادر و راه به سر

 

 را اساس یب و ربط یب یحرفا زدن دلش بندد،یمچشم

 :خواستینم

 

 !یش یخال بگو -

 

 یبابا اون و تو شناخت و عمرم از یچ هر من شم،ینم یخال -

 به نزن زنگ شم،یم تر خسته شم،یم تر پر گذره یم پدرسگت

 !ندارم حوصلتو و حال رداد،یت من

 

 وسط؟ نیا هیچ من گناه -
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 :زدیر یم بهم را روانش ترایم یعصب ی خنده یصدا

 

 یا گهید مثبت یژگیو چیه نه زبون یب نه یمظلوم نه تو -

 نکهیا گناهت ،یزنیم حرف من با ینجوریا حاال که یدار

 با جاش به ، بهم ینگفت یدیفهم و تیواقع که مدت نیا تموم

 ؟یداشت داشتن خواهر یا عقده ،یگذاشت وقت خواهرت

 

 !داشتم -

 

 !یا عقده خواهرت همون دل ور گمشو پس -
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 یم اش یشانیپ یرو را یگوش ردادیت شودیم قطع که تماس

 زمزمه زندیم اش یشانیپ یرو را آرام را یگوش بار دو گذارد،

 :کندیم

 

 !دلت واسه رمیبم -

 

 رداد؟یت آقا -

 

 :دیگو یم و ردیگیم باال را یگوش زند،یم لبخند گردد،یبرم

 

 !میریبگ عکس و یزندگ مهم قرار نیاول جلو ایب -
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 لبخند نیدورب رهیخ ستد،یا یردادمیت کنار و زندیم لبخند ترگل

 را عکس کند،یم اشاره او به شست انگشت با ردادیت و زندیم

 :دیگو یم ترگل ردیگیم که

 

 م؟یبر شهیم شه،یم نگران مامانم شده، رمید من -

 

 ؟یکرد فکراتو -

 

 رداد،یت به عالقه از بود پر قلبش تمام بود نیا قتیحق خندد،یم

 :نکن عجله گفتیم عقلش اما
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 !گمیم کنم فکرامو -

 

 به ریبگ دستمو شدم آدم یدید م،یمونیم دوست و مدت هی -

 حله؟ محضر، ببرم کتک زور

 

 سمت جذابش لبخند ی رهیخ ردادیت و خنددیم دل ته از ترگل

 :رودیم نیماش

 

 !سوارشو بدو -

 

 افکار تمام انیم کند،یم حرکت ردادیت و شوندیم سوار دو هر

 که بود نیا هم آن بود، مطمئن زیچ کی از ضشینق و ضد

 ینگران باشد، ازدواج نیا یبرا یبزرگ سد ترایم بود ممکن

 با خوردیم زنگ که همراهش تلفن نداشت، یتمام شیها
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 ینگران از پر نگاه ی رهیخ و زندیم تماس رد مژده اسم دنید

 :دیگو یم ترگل

 

 !بود زیام تیموفق اول قدم -

 

 !کندیم فوت را اش خسته نفس ردادیت و خنددیم ترگل
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 و بنددیم را در دارد،یبرم را اش کوله و شودیم ادهیپ نیماش از

 دلش و بود برگشته دانشگاه از کوفته و خسته زند،یم را موتیر
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 دادن گاز یصدا که رودیم ساختمان سمت خواست،یم خواب

 با گردد،یبرم گنگ یوحشت با و شنودیم سر پشت از را یموتور

 دهدیم گاز هم پشت و نشسته موتور یرو که وانیک دنید

 سمت دیناام و نفرت پر و ردیگیم گوشش به را دستش کی

 که گرددیم دیکل دنبال اش کوله یتو دارد،یبرم قدم خانه

 کم ی فاصله با سرش پشت از درست را وانیک یصدا

 :شنودیم

 

 مادر وانیک نیا کنم دعوتش میعروس الاقل ینگفت باخودت -

 ؟!رو مرده

 

 بغض و هراس از پر شودیم حبس نبات ی نهیس در نفس

 :گرددیبرم

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
478 

 

  ؟یلعنت یآورد کجا از رو نجایا آدرس -

 

 !خواستینم هوش ادیز نجایا تا دانشگاه از کردنت بیتعق -

 

 مزاحمت که شوهردارم زن هی گهید من حاضر حال در -

 ...واسش

 

 و کندیم نگاه را خلوت ی کوچه طرف دو یعصب وانیک

 درد با نبات سر دهد،یم فشار نبات ی چانه ریز را موتور چیسوئ

 :ماندیم وانیک خاموش یها مردمک ی رهیخ و دیآ یم باال

 

 همون از که دختر هی ،یبود دختر هی طرفت اومدم یوقت -

 !شوهر گفتیم شیپاپت پسر دوست به موقع
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 دردسر ما واسه نه وان،یک برو کنه،ینم ماجرا اصل تو یفرق -

 کجا جیه و وقت چیه طرفه هی عشق خودت، نه کنه درست

 !کن ولم یدار دوسم واقعا اگه ده،ینرس ییجا به

 

 کند،یم یخال را دلش ته وانیک ی نهیک از پر و تلخ شخندین

 نبات صورت یتو که داغش یها نفس برد،یم جلو سر وانیک

 یم وانیک و بردیم عقب سر بد حس هزار از پر نبات خوردیم

 :دیگو

 

 ییویسنار چه دونهیم خدا ای دلم، ور یایم و یشیم جدا ای -

 !نمیچیم تینابود واسه

 

 !یا یروان ضیمر هی تو -
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 وقت چند نیا اگه بدون، فقط هستم، یگیم تو یچ هر من -

 باشم، کرده فراموشت شهینم لیدل نبود بهت حواسم و نبودم

 از قبل و کن رحم بدبخت سورن اون و خودت و من به

 !ازش بکن دل تونینابود

 

 چانه ریز جوشد، یم نبات یچشمها یتو اشک کشد،یم عقب

 :دهدیم قورت را سرسختش بغض سوزد،یم اش

 

 تقاص کنمیم دعا وان،یک یریبم کنمیم دعا زارم،یب ازت -

 !یبد و یانداحت دلم به که ییترسا ی همه
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 از قبل شود،یم سوار و رودیم موتور سمت توجه یب وانیک

 نگاهش خسته و درمانده که نبات ی رهیخ موتور کردن روشن

 :دیگو یم کندیم

 

 اون با یبزن حرف تا دمیم زمان هفته کی دم،یم زمان بهت -

 هفته کی از بعد دلتوزده، بگو ،یخوایم طالق بگو نسناس،

 !سرت رو کنمیم خرابش بلبله و گل تیزندگ هنوز نمیبب

 

 در به کمرش و رودیم عقب شود،یم کرخت و سست نبات تن

 :زندیم داد بغض و حرص تمام با خورد،یم

 

 !وونیح خورهیم بهم ازت حالم ،یبکن یتونینم یغلط چیه -
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 تو برو بخوره، بهم ازم حالش که خوامیم و یزن کال من -

 !یندار وقت ادیز خونه

 

 قلبش و مغز جان به که یجنون از پر و کندیم روشن را موتور

 دنینرس شود،یم دور کوچه از سرعت نیاخر با دهدیم افتاده

 بود شده عقده روزها نیا تمامش...کمبودها... ها نداشتن... ها

 !سوختیم اش چارهیب خود یبرا دلش بود، افتاده جانش به و
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 را روانش فقط که رحم یب ی دلشوره کی داشت، دلشوره

 تلخ و راههیب فکر هزار بود، فکر از پر سرش یتو زد،یم زخم
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 شتریب خاتون یجا رسد،یم یرگیت و یبدبخت به تهش فقط که

 نوازشش، دست اغوشش، به بود، یخال خانه یتو شهیهم از

 کی با شهیهم خاتون داشت، ازین شیها گفتن شودیم درست

 چیه و شود،یم درست که زدیم لب گوشش یتو یواه دیام

 !نشد درست کجا چیه و وقت

 

 خاتون تخت یرو از شنود،یم را خانه در شدن دهیکوب یصدا

 را در دنشید با وانیک که برود رونیب خواهدیم و شودیم بلند

 ونیکتا دارد،یم نگه محکم را رهیدستگ و بندد یم را اتاق

 :کوبد یم در به مشت با کالفه

 

 باز؟ مرگته چه -
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 و دناتیپرس نید اصول و خودت ی حوصله درصدم هی -

 !سرکارت برو صبحم تخت همون رو بخواب گمشو ندارم،

 

 سمت شودیم قفل که در و چرخاندیم قفل یتو را دیکل

 :زندیم در به هم پشت و یعصب ونیکتا رود،یم اشپزخانه

 

 یچ همه اخر میس به بزنم نکن یکار ارین در گندشو وانیک -

 !و صاحاب یب نیا کن باز ایب بگم، سورن وبه

 

 :زندیم داد و زندیم آب هم پشت را صورتش وانیک

 

 ندارم حوصله گمیم یوقت نکن، دمیتهد شو خفه ننداز، لگد -

 !شو ساکت و بفهم
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 خونه از کن گم گورتو حهنم، به ،یندار حوصله که درک به -

 واسه یدار جا خواب کارتون توِ شب هی نمیبب من، ی

 ؟یمن مراقب ینجوریا حروم به نمک زیچ همه یخواب؟ب

 

 پرت نکیس یرو را دستش یتو آب وانیل یعصب وانیک

 را در و چرخاندیم قفل یتو را دیکل رود،یم اتاق سمت و کندیم

 اخم از پر و ستدیا یم اش نهیس به نهیس ونیکتا کندیم باز که

 :کندیم نگاهش تیعصبان و

 

 یدستا ای ترسمیم باالت یصدا از یکرد فکر ه؟یچ هان؟ -

 از که بود میزندگ یتو تو مثل یکی یمردونت؟روزگار مثال

 من قبرستون، ی نهیس دیخواب تهش ته بود، بابا اسمش قضا

 یترسناک زیچ هر قدر اون شدم، یافع که خوردم مار قدر اون
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 یتو قدر اون ده،یم یسبز قرمه به کلم که کردم تجربه و

 چیه من واسه جوجه تو که کردم تجربه و وحشت میزندگ

 خاتونم دختر من من، با فتین در وان،یک یندار ،یندار یترس

 و خانوم تونمیم خاتون مثل که قدر همون پس اسد، دختر

 همه رو ببندم و چشمم اسد مثل تونمیم باشم درست و مظلوم

 !بزارم جا رونهیو فقط سرم پشت و یچ

 

 بچه؟ شد تموم نطقت -

 

 زیچ ر،یتحق و فحش و کتک و حبس از بکش دست -

 !کن رو یبلد یدیجد

 

 ی دهیبر ایدن از یها مردمک یرو وانیک خشم از پر نگاه

 :ماند یم ونیکتا
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 ،یچینپ پام و پر به که یشرط به فقط ندارم کارت به یکار -

 نبات به یداد و سورن یدست یدست که ینفهم و خر قدر اون

 یبدبخت ؟یکت یدونیم ،یکرد تر بدبخت نیا از و دومون هر و

 اومدن ایدن به اصال ذاتشونه، تو ادماس، از یبعض خون یتو

 همه نیا ،یقشیال تو قشن،یال چون کنن، یزندگ بدبخت که

 و رفتیم نبات که یقبرستون هر ادرس ،یزد جز روز و شب

 و کار تا زدم یدر هر به ،یدادیم امار ،یدادیم شماره ،یدادیم

 اون نبات، به بدم و حواسم دنگ شیش و کنم ول مویزندگ

 اوردن دست به ته تا کردم فکر که یبود مصمم و محکم قدر

 روزگار یچ هر خاتون مثل تو نه، دمید یول ،یهست سورن

 مدل همون به یشیم محکوم و یکنیم تشکر جلوت بزاره

 !کردن یزندگ

 

 :دهدیم ادامه وانیک و کندیم نگاهش زنان نفس نفس ونیکتا
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 ،ینذاشت خب یول باشم، که خواستمینم نبودم، تو مثل من -

 همه به کن اضافه نباتم باشه، نبات؟ از بردارم دست یخوایم

 هی فقط ازشون سهمم یبچگ از که یدرشت و زیر یارزوها ی

 !شد فاتحه

 

 از پر وانیک و چکدیم سوز نهیس یغم از پر ونیکتا اشک

 :دیگویم حسرت

 

 دنیرس ی مزه بار هی جز شدن، خوشبخت بار هی جز من دل -

 و خودت یچشما یتو و یشاد رنگ بار هی جز دن،یچش و

 !یکت خواستینم یچیه دمید خودم
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 نباته، قلبش ی همه سورن... ییدا ندارن دوست مارو اونا -

 من زه،یریم عشق گفتنش نبات از گهیم که اسمشو عاشقشه،

 اونم رمیبگ شو یخوشبخت و شویزندگ ادینم دلم اد،ینم دلم

 !من به نداره احساس یا ذره دونمیم یوقت
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 آرنج ند،ینش یم آن ی لبه و رودیم خاتون تخت سمت وانیک

 شیدستها با را سرش و گذاردیم شیپاها یرو را شیها

 پاک را شیاشکها یعاص گردد،یبرم سمتش ونیکتا رد،یگیم

 :کندیم

 

 مثل کردمیم فکر خودت، سمت یبکش و نبات خواستم من -

 بعدش و شهیزندگ از یقسمت هی واسه سورن دخترا از یلیخ
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 بود، درست من حس نه یبود موفق تو نه یول شه،یم عوض

 چون هم به میزیبر و یزندگ هی م؟یکن کاریچ یگیم حاال خب

 چون میکن جدا هم از و عاشق تا دو م؟یندار یزندگ خودمون

 باال؟ رهیم مونیزندگ از یعشق یب خودمون

 

 دردش به چکسیه یزندگ یجا چیه منطق از حجم نیا -

 !ندارم نبات به یکار گهید ، باشه یول ،یکت نخورده

 

 :رودیم جلو سوختیم رحمانه یب که یدل با ونیکتا

 

 ؟ییدا -

 

 :تلخ یلیخ خندد،یم تلخ د،یآ یم باال وانیک نگاه
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 !یشیم دواریام بهم یدار یعنی ییدا یگیم وقت هر -

 

 بهم؟ یدیم قول -

 

 !بهت دمیم قول -

 

 کاش رود،یم در سمت بدش حال تمام با و شودیم بلند

 ییها عقده تمام از غرورش، از بکشد، دست نبات از توانستیم

 :بود کرده باز سر درونش که

 

 ؟یریم کجا -
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 !خواب واسه کنم دایپ و ییجا هی -

 

 :کشدیم را شیبازو خسته ونیکتا

 

 !شدم یعصب -

 

 !داره ترس بودن اسد دختر ،یکت یشد ترسناکم -
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 امشب پاشو بگم بگم؟ یچ بهش برم من رداد؟یت یشد خل -

 ؟یمهمون خونم ایب قمیرف دختر دوست عنوان به

 

 نیسنگ جرمش ای بود هجده مثبت یلیخ یگفت که نایا االن -

 بود؟

 

 :دهدیم اش یصندل به را اش هیتک و خنددیم سورن

 

 یکنیم ناز هیخبر پرسمیم ازت که اول گه،ید یفهمینم -

 و فکر بدون بعدم سرجاشه، دلت که یایم یخرک عشوه

 دلت یبگ بهش که رونیب یبریم رو دختره یچیه و مشورت

 یدار اصرار کرده دعوتتون نبات که حاالم ست،ین سرجاش

 ؟یلیخ ستین تند شتیآت اد،یب اونم بگم
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 تلفن گمشو گفتن با و رودیم نییپا زیم یرو از ردادیت

 :مبکشد رونیب شلوارش بیج از را همراهش

 

 !نخواستم کنه، دعوتش نبات گمیم -

 

 از را یگوش رد،یگیم را ردادیت دست و ستدیا یم سورن

 :کندیم نگاهش یجد آورد، یم نییپا گوشش

 

 ؟یمطمئن -

 

 ..بلده بابا اره نبات؟ ؟یک به -

 

 !گمیم ترگل به و حست رداد؟یت -
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 را شیابرو یباال متفکر کند،یم نگاهش مات و رهیخ ردادیت

 :خاراندیم

 

 خر؟ کهیمرت یدیناام من از ادیز قدر نیا چرا تو -

 

 !دونمیم تو سابقه چون -

 

 هست یوقت دونمیم فقط سورن، ندارم عشق از یفیتعر من -

 برعکس کنمینم فکر خواب تخت به هست یوقت خوبه، حالم

 تصور رو ندهیآ تا باهاش هست یوقت دورم، یدخترا ی همه

 گه؟ید هیکاف نایا کنم،یم
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 :دهدیم تکان را سرش ردادیت و زندیم لبخند سورن

 

 !نبات بزنم زنگ هی بزار حله، اره -

 

 از را نبات یصدا رد،یگیم را نبات ی شماره و رودیم عقب

 :شنودیم خط پشت

 

 !سالم -

 

 ؟ینیریش یکاف حد به نبات؟ یخوب ، شد عرض سالم -

 

 ! یاین رید امشب رداد،یت بنده دستم نشو لوس -
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 مشغول که سورن ی رهیخ و ندینش یم یصندل یرو ردادیت

 :دیگو یم است کتاب حساب

 

 ناز گمیم بهش هرچقدر من ؟یکن دعوت ترگلم یزنیم زنگ -

 !مثال جذابه یلیخ کرده فکر ادیم ادا و

 

 :دیگو یم خنده با نبات

 

 ه؟یجد هیقض قدر نیا -

 

 من یزندگ یجد یها هیقض دیندار چشم شوهرم و زن شما -

 !یکن دعوتش گفتمینم که نبود یجد خب دا،ینیبب
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 !شو شماره بفرست بابا، خب -

 

 با سورن کند،یم نگاه را سورن غرور با دیگویم یولیا ردادیت

 :دیگویردادمیت و دهدیم تکان را سزش تاسف و خنده

 

 !نکنه درد گلت دست فرستم،یم -

 

 !قربونت -
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 یمشتر که یمرد بود، کرده اش یعاص مقابلش مرد نگاه

 و نشست یم ونیکتا زیم مقابل بار هر بود، رستوران دائم

 و یباز سبک از یخال ت،یجد اخم، از پر کرد،یم نگاهش

 ،ینگاه چیه ی حوصله و بود خسته کودکانه، یمزاحمتها

 !نداشت را یا تازه اتفاق ،یا توجه

 

 رونیب اتاقش از سورن که هربار ،یواقع عزادار کی بود، عزادار

 غم از ندینش یم را شیصدا که بار هر خت،یریم دلش آمد یم

 نیا در هم وانیک یبرا دلش شد،یم رانیو فاصله همه نیا

 یب همه نیا بود، وانیک با حق نبود، حقشان سوخت،یم وانفسا

 !نبود حقشان ،یبدبخت حسرت، دن،ینرس ،یعشق

 

 ونیکتا و ردیگ یم سمتش را کارت مقابلش یتنها مرد همان

 کارتخوان ی رهیخ رد،یگیم را کارت فکر در غرق و حواس یب
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 را دیرس و کارت زند،یم را مبلغ و کندیم چک را مرد سفارشات

 ند،یب یم خودش یرو را اش رهیخ نگاه ردیگیم مرد سمت که

 :ردیگیم را دیرس و کارت مرد و زندیم پلک کالفه

 

 با همه که رستورانش مثل العادست، فوق نجایا یغذاها -

 !دهیم بهت و یخوب حس و شده درست چوب

 

 :حوصله یب لبخند کی زند،یم لبخند

 

 !دیدار لطف ممنون، -

 

 !شاعرم واقع در اما دارم، یطالفروش منه، کارت نیا -
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 :زندیم یدل ته از لبخند بار نیا ونیکتا

 

 د؟یشاعر واقعا -

 

 !خوندنشون هم خواننده تا چند گم،یم ترانه ،ینگ یبگ -

 

 ماند، یم کارت یرو اسم ی رهیخ و ردیگیم را کارت ونیکتا

 !رستگار دیام ق،یعق یطالفروش

 

 چیه چرا کند،یم فکر مقابلش مرد اسم به د،یآ یم باال سرش

 !آمد؟ ینم قشنگ ذهنش یتو سورن جز اسم

 

 ...خانومِ درخدمتم دیداشت اجیاحت یزیچ اگه -
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 !شمیم مزاحمتون ممنون...انیهاد ونیکتا ان،یهاد -

 

 !اجازه با ز،یعز انیهاد خانم دیمراحم -

 

 سمت باز نگاهش رودیم رونیب که در از و کندیم یخداحافظ

 یمرد رستگار، دیام گردد،یبرم دستش یتو رنگ یآب کارت

 و آمد یم رستوران به بهانه هر به بود ماه کی کینزد که

 و زندیم یتلخ لبخند بود؟ طالفروش کردیم نگاهش رهیخ

 او جواهر؟ و طال به چه را او اندازد، یم فشیک یتو را کارت

 پوچ شیرو شیپ ی ندهیآ د؟یام ای سورن هیشب یمرد به چه را

 !دیام از یخال و خاموش خاموش، و یخال ،یخال و پوچ بود،
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 تنها بود، کرده پر را خانه کل دلشان ته از یها خنده یصدا

 ترگل نداشت عادت شیها یشلوغ و جمع نیا به که یکس

 نگاه کردنشان یباز میپانتوم به تعجب با که یترگل بود،

 به که نبات کرد،یم نیتحس را شور و رفاقت همه نیا و کردیم

 گوشش یتو و ندینش یم ترگل کنار کندیم تعارف یچا همه

 :زندیم پچ

 

 !یکنیم عادت شتر،یب ردادیت خلن، قدر نیهم شهیهم نایا -

 

 بلند زند،یم هم به بار دو را دستش کف ردادیت و خنددیم ترگل

 :ستدیا یم همه مقابل و شودیم
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 !کلمس دو منه، نوبت ساکت -

 

 :شودیم جا جابه مبل یرو حرص با ایعرش

 

 سیسرو مهنت دهن یباش کرده انتخاب مزخرف زیچ هی باز -

 !ها

 

 !عه نشسته خانوم االغ، جلبکِ -

 

 مقابلش ظرف از تخمه مشت کی سورن و خندندیم یهمگ

 :کندیم نگاهش و دهدیم لم دارد،یبرم
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 !مودب یاقا برو -

 

 ردادیت و کنندیم شیتماشا دقت با هم یرعلیام و الیدان

 نییپا و باال دهانش یجلو بار چند کند،یم مشت را دستش

 :دیگویم الیدان کشد،یم هورت و کندیم

 

 آب؟ وانیل -

 

 متفکر ایعرش و اندازد یم باال یمنف عالمت به را سرش ردادیت

 :پرسدیم

 

 شربت؟ -
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 :دهدیم جواب ترگل بار نیا و اندازد یم باال ابرو مجدد ردادیت

 

 ؟یچا -

 

 :کندیم نگاهش خنده با ردادیت

 

 !تیفندق مغز اون قربون -

 

 :دهدیم ادامه ردادیت و خنددیم ترگل

 

 !دوم ی کلمه -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
507 

 

 نبات به اشاره انگشت با ردادیت و دهدیم تکان یسر سورن

 یم یرعلیام و گرددیبرم نبات سمت ها نگاه کند،یم اشاره

 دیگو

 

 دختر؟ -

 

 :پرسدیم و ندینش یم صاف ایعرش و اندازد یم باال ابرو ردادیت

 

 زن؟ خانوم؟ -

 

 :کندیم یا سرفه تک خنده با سورن

 

 !نبات یینبات؟چا -
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 کوسن حرص با نبات و رودیم هوا به همه ی خنده کیشل

 :کندیم پرت سمتش را مبل یرو

 

 !خی نمک یب -

 

 و رودیم کاناپه سمت ردیگیم هوا یتو را کوسن خنده با ردادیت

 :دیگو یم ترگل ی رهیخ ، دهدیم لم سورن یپا یرو

 

 !شماست نوبت -

 

 !آخه تونمینم من من؟ -
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 !نمیبب پاشو زبون؟ ای یندار دست -
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 دو ستد،یا یم همه مقابل و شودیم بلند خنده با ترگل

 :دیگویم ردادیت و ردیگیم باال را انگشتش

 

 کلمس؟ دو -

 

 مثل را دستش طنتیش با و دهدیم مثبت جواب سر با ترگل

 :دیگویم نبات رد،یگیم ردادیت سمت اسلحه

 

 اسلحه؟ -
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 :دیگو یم یرعلیام و دهدیم یمنف جواب سر با ترگل

 

 ر؟یت -

 

 ردادیت زنند،یم دست یهمگ و کندیم دییتا ذوق با ترگل

 :دهدیمادامه

 

 !دوم ی کلمه خب -

 

 یشینما و گذارد یم دهانش طرف دو را دستش دو هر ترگل

 :کندیم نگاهش حرص و خنده با ردادیت زند،یم داد صدا یب و
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 !یشد خل یگشت من با روز دو که ایب نیبش ایب رداد؟یت داد؟ -

 

 یرعلیام ند،ینش یم خنده با ترگل و خندندیم دل ته از همه

 :گذاردیم زیم یرو را یچا فنجان

 

 !ردادیت ها خودت یکپ یعنی -

 

 زد تر نیهمچ... بودم دهینفهم قدرشو نیا خودم وجدانا اره -

 !رفت من اسم به

 

 را ترگل دست نبات و زندیم گردنش پس خنده با سورن

 :ردیگیم
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 !ادبن یب کمی ونیاقا میبزن گپ خودم شیپ میبر ایب -

 

 :کندیم نگاهشان ردادیت و شوندیم بلند دو هر

 

 !دیبر هیسا از د،یباش مراقب -

 

 ترگل بودند، دهیخند و بودند گفته هم دور ها ساعت شب آن

 رفاقتشان یبرا و بود شده جمعشان عاشق نبات مثل هم

 هر از اتاقش یتو و بود شده قیرف نبات با بود، قائل احترام

 حدش از شیب ی عالقه از نبات بودند، زده حرف هم با یدر

 به بستن دل بابت شیها هراس از ترگل و بود گفته سورن به

 سورن ی خانه به شدن دعوت بابت مادرش تعجب از رداد،یت

 حضور به هم هنوز بود، کرده پنهان که یتیواقع و بود گفته
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 از داشت هراس هم هنوز نبود، مطمئن ردادیت یشگیهم

 !بود نزده یحرف ردادیت مورد در ها نیا تمام بخاطر ،یدلبستگ
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 اصال که یوانیک بود، مانده وانیک ی رهیخ شدیم یساعت مین

 یتو و کردیم دود گاریس هم پشت نبود، ایدن نیا در

 داده زمان نبات به که یا هفته کی از زد،یم چرخ نستاگرامیا

 کی راهه،یب کی راه، کی ، فکر کی بود، مانده روز سه بود

 خود با گذاشت، ینم راحتش و بود افتاده مغزش جان به والیه

 تمام انیم و رفت،یم کلنجار و داشت جنگ مدام اش یلعنت
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 به را نبات اگر بود، مطمئن زیچ کی از شیفکرها و ها حس

 !آورد یم درش هم سورن دست از حتما آورد ینم دست

 

 ؟ییدا -

 

 مقابلش ونیکتا چرخد،یم ونیکتا سمت اش حوصله یب نگاه

 یم مقابلش لتریف از پر یگاریرسیز به ینگاه و ندینش یم

 :اندازد

 

 هم کلمه هی اومدم یوقت از خودت؟ با یکنیم کاریچ یدار -

 !باهام ینزد حرف

 

 آه و اشک تهش و ایبدبخت از گفتن مگه؟ هیچ ما زدن حرف -

 بزنم؟ حرف واست باداورده یخوشبخت کدوم از ناله، و
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 نبات ریدرگ احساست قیعم و یجد قدر نیا دونستمیم اگه -

 ...شهیم

 

 وانیکند،کیم سکوت ندیب یم که را وانیک خشم از پر نگاه

 خم سمتش و کندیم خاموش یگاریجاس یتو را گاریس

 :شودیم

 

 تو نبوده زادیادم مثل مونیچیه ه؟چونیچ مشکل یدونیم -

 !ستین آدم هیشب احساسمم و دل یکرد فکر

 

 ...من وانیک -
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 سالم ۹ عالمم، بدبخت کردم فکر گرفت سرطان که بابام -

 که شه، تیاذ کمتر که کردم یدستفروش پاش به پا یول بود

 تشیاذ کمتر گهید کوفت تا هزار و یدرمان یمیش پول نداشتن

 دوماه بافت، یم فیل یه خونه تو هم چارهیب گلرخ مامان کنه،

 که االن نبودم، بدبخت قبل ماه دو دمیفهم مرد بابام که بعد

 !بدبختم شدم میتی

 

 :زندیم تلخند وانیک و کندیم نگاهش درد از پر ونیکتا

 

 که صبح و دیخواب شب کی رفت، گلرخ بعدش سال کی -

 نداد، جواب زدم صداش نشده، داریب هنوز دمید بلندشدم

 ،یبدبخت زور از بود کرده سکته زد، خی دستم گرفتم دستشو

 دخترش، تنها خاتون ی غصه شدن، وهیب غم ،یپول یب فقر،
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 موندم من ،یبدبخت ایدن هی و موندم من... خاتون و موندم من

 !ناکست یبابا و

 

 :چسبد یم ونیکتا یچشمها به آبش پر نگاه

 

 سال ۲۶ یکجا چیه کنمیم فکر چقدر هر من ،یکت یدونیم -

 یدغدغگ یب نبوده، خنده و یشاد نبوده، یخوشبخت میزندگ

 خداتون عدالت به یحت که هیاون از تر رحم یب ایدن نیا نبوده،

 !کنه رحم

 

 خش از پر یصدا و شودیم بسته درد پر ونیکتا یچشمها

 :شنودیم را وانیک
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 با بعدش اومد، خوشم اسمش از نبات یگفت که یبار نیاول -

 زن و شدن عاشق به چه و پاس و آس من کردم فکر خودم

 نیا بلکه جلو، رمیم یکت بخاطر نداره عب گفتم گرفتن؟

 خواد،یم که یاون به برسه یکت و بکنم سورن از رو دختره

 یاول ی دفعه خودش، خانوم بشه و یبدبخت نیا از شه کنده

 از حقم کردم حس فقط شدیچ دونمینم من دمید و نبات که

 !چشماس اون یتو یزندگ از تلخم و رفته یروزا تموم

 

 :دهدیم ادامه و ردیگیم نفس وانیک چکدیم که ونیکتا اشک
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 کردم،یم تماشاش بودم، دور بودم، رفتیم هرجا رفتم، شیپ -

 بودم، دهینفهم اما بود رفته دلم جلو، رفتم بالخره روز هی
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 بعد وانیک گفتم خودم با یول کردم،یم انکار دمیشا دونمینم

 یزندگ هی حقته بالخره فالکت و یبدبخت و نداشتن همه نیا

 !دهیلرز واسش دلت که یکس با یباش داشته مشترک

 

 کردم، یمعرف و نبات که خوامیم معذرت من... من ییدا -

 ...که دیببخش

 

 یبچگ ،یکت ندارم یزندگ حس گهید یبخوا و قتشیحق -

 و گذشت زایچ یلیخ واسه درشتم و زیر یها دغدغه یتو من

 و نکردم،روزگار یبچگ اصال من دمید اومدم خودم به

 خاتون زور به که بعدم شم،بزرگ کرد مجبورم اشیبدبخت

 کتک دم،یشن حرف اسد از کردم، کار کرد، کار خوندم، درس

 و خاتون خور، مفت سربار، گفت بهم بار ستیب یروز خوردم،

 هر شد،ینم اما بجوم، شو خرخره خواستیم دلم زدیم که تورو
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 کارتون از بترسم نکهیا نه رون،یب نداختیم منو زدمیم یحرکت

 !کردیم دق خاتون ،یخواب

 

 :کشدیم اش کرده عرق یشانیپ به یدست خسته

 

 خاک بابامو یوقت از دیشا وقته، یلیخ ندارم، یزندگ حال -

 همون یتو گلرخ مامان یوقت از ای کردم، نگاه من و کردن

 و شب خاتون که یروز همون از دیشا ای رفت، که رفت خواب

 نخورم، کتک که جلو نرم دادیم قسمم و خورد کتک روز

 ... دمیشا

 

 توروخدا دختر، همه نیا ،ییدا یببند دل یتونیم بازم -

 ...ینجوریا
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 یهست که ینیا از تنهاتر که نبودم، که افتاد یاتفاق هر اگه -

 و من نگو چکسیه به و کجا جیه و وقت چیه ،یشد

 !یشناختیم

 

 لب سوز خانمان ینگران کی از پر و لرزد یم ونیکتا تن تمام

 :زندیم

 

 وان؟یک ینباش قرار مگه -

 

 تیخر دیشا زندون، رفتم مثال دیشا گفتم، یکل... دونمینم -

 !دونمیم چه مردم، ای شدم، اعدام کردم

 

 یگیم هیچ اتیچرند نیا...نبات سمت یرینم گهید یگفت تو -

 امشب؟
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 :حس یب تلخ، ، خنددیم

 

 سراغش، رمیاد؟نمیم در اشک اخر میبزن حرف ما نگفتم -

 !یکت گفتم یکل

 

 توروح ؟یکن کاریچ یخوایم ،یگینم یچیه ینجوریهم تو -

 !نکن تر بدبخت و تنهاتر نیا از و من خاتون

 

 !بخواب برو گفتم، مزخرف کردم داغ چشم، -
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 !من اتاق ایب لحظه هی انیهاد خانوم -

 

 سمت و شودیم بلند گذارد، یم را یگوش و دیگو یم یچشم

 و کشدیم رنگش یطوس شال به یدست رود،یم سورن اتاق

 باز را در سورن گفتن دییبفرما دنیشن با زند،یم در به یا ضربه

 و خوردیم یچرخ یصندل با سورن شود،یم اتاق وارد و کندیم

 :گرددیبرم سمتش

 

 !ممکنه اگه واست دارم یزحمت هی من -

 

 دنید با هم هنوز سخت، تند، د،یکوب یم قلبش رود،یم جلو

 حس یب و سرد شیپا و دست او با زدن حرف و مرد نیا

 :شدیم
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 !خدمتم در -

 

 اگه قتش،یحق شلوغم یلیخ من نبات، تولد گهید روز دو -

 یریبگ من طرف از کادو هی خواستمیم یتونیم و شهیم

 مین هی بهتره، جواهرات انتخاب یتو خانومام ی قهیسل واسش،

 !اومد قشنگ چشمت به که یچ هر ای واسش ریبگ ست

 

 ته اما سوزد،یم اش نهیس یحوال ییجا کشد،یم قیعم نفس

 شیاهایرو مرد خوب حال و یخوشبخت از تینها یب قلبش

 :بود خوشحال

 

 !رمیم دیکن امر وقت هر حتما، چشم -
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 :ردیگیم سمتش را اش یبانک کارت سورن

 

 جات ردادیت گمیم برو یتونست وقت هر... ۷۳۹۰ رمزش -

 !سهیوا

 

 جون نبات دیمطمئن فقط رم،یم بدم انجام دارم کار کمی -

 پسنده؟یم و من ی قهیسل

 

 !داره دوست فیظر و دیسف یطال فقط نباش، نگران اره -

 

 :خنددیم تلخ

 

 ...یا عجله هست پول چشم، -
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 !ندارم وقت خوب دختر نکن تعارف -

 

 رونیب اتاق از اجازه با گفتن با رد،یگیم را کارت و رودیم جلو

 یم فشیک داخل را کارت ندینش یم که زشیم پشت رود،یم

 با افتد، یم فشیک ته رنگ یآب کارت به چشمش که گذارد

 و دیچرخ یم داشت ایدن زند،یم لبخند رستگار دیام یاداوری

 در یها اتفاق از داشت، هراس کرد،یم وصل هم به را همه

 قلبش، ته ی دلشوره از شبش،ید یحرفها و وانیک از راه،

 بیعج دلش زد،یم شور دلش اما شود چه است قرار دانستینم

 !زدیم شور
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 یموها و صورت شیآرا دنید با کندیم باز را در که ترایم

 :زندیم لبخند اش بسته و رنگ خوش

 

 !شما یشد یگریج چه -

 

 گوشتا طرف اون زنمیم میکی یگیم پرت و چرت یبخوا -

 !میدار مهمون ایب عه،

 

 حاال که نهال دنید با شود،یم خانه وارد و اندازد یم باال ابرو

 حفظ را خودش اما شودیم شوکه بود ستادهیا احترامش به

 :کندیم
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 خاله؟ دختر یچطور -

 

 ؟یخوب تو خوبم سالم -

 

 :دیگو یم یگرید وقت هر از تر آرام و بنددیم را در ترایم

 

 !امیب من تا دیبزن گپ کمی نیبش برو -

 

 رود،یم ها مبل سمت و کندیم فوت را نفسش یعصب ردادیت

 مین که بود یترگل شیپ فکرش تمام ند،ینش یم نهال مقابل

 :دیگو یم نگران نهال داشت، قرار او با گرید ساعت
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 چرا مشخصه، کامال نیا ست،ین خوب حالش ترایم خاله -

 روانشناس؟ شیبرینم

 

 عمر آخر تا که تو مامان از اون داغونن، شهیر از ما یمامانا -

 !نیا از نمیا کابوسمه

 

 منم دل ست،ین من با دلت که دونمیم خوب من ردادیت نیبب -

 بگم، یزیچ تونمینم تشیوضع و خاله بخاطر اما ست،ین تو با

 اما دارم دوست یلیخ من دارم، دوست من کنهیم فکر خاله

 اون و مادرم نبود بخاطر کنهیفکرم پسرخاله، عنوان به فقط

 کنهیم فکر ، یکن خالص ییتنها نیا از و من فتهیوظ تو اتفاق

 !بهم یدار ینید
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 بازش دارد،یبرم ظرف یتو از را یشکالت و شودیم خم ردادیت

 :دیگو یم حوصله یب و کندیم

 

 بهش رک نهال، ستین میمستق یصراط چیه به من مامان -

 !برداره دست بلکه ستین من با دلت بگو

 

 شیچشمها ی رهیخ نهال گذاردیم دهانش یتو که را شکالت

 :دیگویم

 

 تنها ش،یدلخوش بشکنم، دلشو خوامینم ، ندارم دلشو -

 !ما هیعروس شیدلخوش

 

 بهونه و من مامان یدلخوش چرا گهید خوامیم شوهر بگو -

 ؟یکنیم
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 گذشته تلخ اتفاقات یاداوری با ردادیت و خنددیم دل ته از نهال

 :زندیم لب

 

 فوت و تصادف از شیروح بد اوضاع با خاله یوقت ادمهی -

 اجیاحت روزا اون هم تو و بمونه نجایا مدت هی که اومد بابات

 واسه و در و بابات اتاق یموند کنه خودتوجمع یکی یداشت

 !شتیپ اومدن خانوادش و عموت یکردینم باز یاحد

 

 ادامه سخت ردادیت و زدیریم پدرش یاداوری با نهال اشک

 :دهدیم

 

 خاله به حواسم گفت سرکار، رهیم گفت مامان روز اون -

 و حال کردمیم چک قهیدق هر کن نهال،باور بود حواسم باشه،
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 قامیرف از یکی و خورد زنگ واموندم یگوش نکهیا تا ، و روزش

 نشد ساعتم مین دیشا ن،ییپا تا رفتم داره، الزم نمویماش گفت

 نبود، خاله باال برگشتم یوقت برگشتنم، و زدن حرف و رفتن

 دمید آشپزخونه، یتو رفتم گشتم، دنبالش زدم، صداش

 !باباته عکس دستش یتو و کف، همون نشسته

 

 :افتد یم نییپا غم و درد با نهال سر

 

 واسش، مردیم بود، بابام عاشق مامانم رداد،یت نبود تو ریتقص -

 !نده عذاب و خودت قدر نیا کنه، یزندگ تونستینم اون بدون

 

 ره،یم حال از کم کم داره دمیفهم خورده، قرص دمیفهم -

 مراقب زد لب موند، ثابت روم چشماش بود، شده شل دهنش
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 کرده تموم یول د،یرس نهال، اورژانس زدم زنگ... دیباش نهال

 !بود خورده برنج قرص بود،
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 :دهدیم ادامه نهال سیخ یچشمها ی رهیخ حسرت با

 

 ترایم دونمیم امه،یداریب وجدان عذاب خاله، هرشبمه کابوس -

 تنهاش ساعت مین همون اگه دیازم،شا هیشاک انمیجر نیا از

 ...زاشتمینم

 

 زمان چقدر قرص اون خوردن مگه بخدا، دهیبع تو از رداد؟یت -

 نیا اتاقش یتو تو حضور یتو تونست ینم مگه خواست؟یم

 ی همه نکرد، فکر من به لحظه هی من مامان بکنه؟ و کار
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 هم تو از ستم،ین تنها جونم، زیعز شیپ من بود، بابام فکرش

 نارویا دونمینم فقط ،یندار من به ینید چیتوه ستم،ین یشاک

 !بگم مادرت به یجور چه

 

 رسد،یم سر هم ترایم خوردیم زنگ که ردادیت همراه تلفن

 طور همان ردادیت و ردیگیم ردادیت سمت را دستش یتو میتقو

 یم کشدیم رونیب نشیج شلوار بیج از را همراهش تلفن که

 :دیگو

 

 ن؟یا هیچ -

 

 زند،یم لبخند ترگل اسم دنید با و کندیم نگاه را یگوش

 :شنودیم را ترایم یصدا
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 مراسمتون واسه خوب روز هی ای خوب مناسبت هی دینیبش -

 !دیکن دایپ

 

 نهال و ماندیم ترایم صورت یرو ردادیت مبهوت و مات نگاه

 یم زیم یرو را میتقو یعصب ترایم کشد،یم یا کالفه پوف

 :اندازد

 

 !و صاحاب یب یگوش اون کن خفه ای بده جواب ای -

 

 اب زیم یرو میتقو ی رهیخ و زندیم تماس رد یعاص ردادیت

 :زدیریم ترایم دست یرو را یپاک

 

 !گفتم هم قبال نویا ترا،یم میدینرس توافق به نهال و من -



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
536 

 

 

 ترایم بود، حرکت در ردادیت و ترایم نیب نهال هراس از پر نگاه

 :دیگویم متعجب

 

 ازدواج روزه دو روز هی حرف قه؟مگهیدق چند نیهم به -

 شماها؟

 

 پشت را تشیعصبان شهیهم مثل تا کشدیم قیعم نفس ردادیت

 :کند پنهان اش یخونسرد نقاب

 

 یزندگ هی یخوایم چرا پس ؟یخواینم مارو یخوشبخت مگه -

 فقط نهال و من ومهران؟ خودت یزندگ مثل یکن درست

 !همو میدار دوست یلیفام نسبت ی اندازه
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 دهن حرف داشتم، دوست زتویچ همه یب یبابا اون من -

 !خوادتینم نگفته وقت چیه نهال نزار، نهال

 

 :زندیم داد ترایم و دیگو یم یا کالفه نچ یعاص ردادیت

 

 نهال یچشما تو شهیم روت اصال نکنا، نچ نچ من واسه -

 نیا مامان گلمو، دسته خواهر ساعت قدچند روز هی ؟یکن نگاه

 هی از شتریب ؟یداد لمیتحو یچ برگشتم دستت، سپردم رو بچه

 جنازه؟

 

 هم یرو را شیلبها و شودیم بسته درد با ردادیت یچشمها

 :ردیگیم را ترایم دست شانیپر و نگران نهال دهد،یم فشار

 

 !کنمیم خواهش خاله؟ -
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 اگه باشه، داشته وجدان ارزن هی رتیغ جو هی ادم ستین بد -

 ردادیت گفتم توه، ریتقص مادره یب و تنها قدر نیا بچه نیا

 هر به دست ممکنه گفته دکترش ازش،گفتم برندار چشم

 نگفتم؟ نابوده، شیروح چون بزنه یکار

 

 .. مامان -

 

97 

 

 پر ی نهیس یتو یعصب و داردیبرم را زیم یرو میتقو ترایم

 :کوبد یم ردادیت تپش
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 و یچ همه من تا خوبه گهید دوماه یکی بگو، خیتار هی بردار -

 مو خواهر امانت زنم،یم حرف نهالم یعمو با کنم جور و جفت

 یدار نید ،یمسئولش چون ردادیت خودت به پسارمیم فقط

 بابات شکل ایآ که یا بهیغر کدوم دست بدمش گردنش،

 نباشه؟ ای باشه

 

 :زندیم لب نهال ی رهیخ و ردیگیم را میتقو درد با ردادیت

 

 نه؟ یندار یحرف چیه شما -

 

 :دیگویم تیجد و اخم از پر ترایم

 

 !بزن حرف خودت باش مرد نهال، دهن نزار حرف -
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 بیتخر فقط کارت ،یندار شنوا گوش متاسفانه یول زدم، -

 خوشحالم؟ خاله فوت از یکرد فکر منه، تیشخص و هیروح

 بابا ده؟ینگز ککم یکرد فکر ندارم؟ وجدان عذاب یکرد فکر

 نداره؟ داره یمادر هر و انصاف کمی

 

 :ستدیا یم بغض از پر نهال

 

 گور، یتو دینلرزون و من مادرم تن د،یکن بس توروخدا بسه، -

 اون داره یروزگار چه ستین معلوم یخودکش با االنشم نیهم

 ستم،ین تنها منم نداره، من به ینید چیه ردادیت خاله طرف،

 و بزرگ مادر و بزرگ پدر دارم، زنشو و عمومو دارم، شمارو

 !شه تموم نجایهم انیجر نیا دیبزار دارم،
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 شوکه یچشمها مقابل و اندازد یم اش شانه یرو را فشیک

 !زندیم رونیب خانه از ترایم ی
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 کی بود، خسته فکرش و ذهن تمام ند،ینش یم فرمان پشت

 یخودکش کابوس ، ترایم برگشته، جنگ از ی بازنده ی خسته

 داشت همه مهران، ینامرد نهال، مادرشدن یب مرجان،

 راه فقط که داشت مردانه میبدخ بغض کی کرد،یم رانشیو

 بار هر کند،یم حرکت زهرا بهشت سمت بود، بسته را نفسش

 تلفن ببخشد، را او بود خواسته بود رفته مرجان سرخاک

 به رد،یگیم را ترگل ی شماره و کشدیم رونیب را همراهش

 :شنودیم را سردش و گرفته یصدا رسدیم که آخر بوق
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 !د؟ییبفرما -

 

 هی بدم، جواب و میگوش نشد ترگل، رستوران امیب نتونستم -

 ...تمیوضع کم

 

 !ستین مهم -

 

 :بود زیلبر بود، پر نبود، خوب حالش

 

 ؟یبیخط نشدم تیاهم یب زود کمی -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
543 

 

 یآقا بدن تیاهم بهت که ییدخترا ادنیز شلوغه، سرت -

 !یتهام

 

 :دیگویم خسته و کندیم ترمز ابانیخ کنار

 

 !خانوم ترگل ادینم بهت زدن حرف ینجوریا -

 

 نگذشته رابطمون از هفته کی هنوز یوقت زدن تماس رد -

 اد؟یم قوالت و تو به ؟یچ

 

 :خنددیم تلخ

 

 بدم؟ حیتوض من یگذاشت -
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 دل قرار اگه بودم گفته بهت نداره، وجود یقبول قابل حیتوض -

 !باشم خودم قلبت صاحب فقط و فقط دیبا یببر و من

 

 ؟یدید ی گهید ی صابخونه شما االن -

 

 بغض ی متوجه شنود،یم را ترگل کشدار یها نفس و سکوت

 :زندیم چنگ را شیموها شود،یم شیها نفس یتو

 

 با یکن هیگر ندارم، امروز حداقل ترگل، ندارم جا گهید -

 !روم به رو ونیکام نیهم تو رمیم سرعتم نیاخر
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 هم تو ستین هم یکت شلوغه رستوران امروز دارم، کار -

 ؟یندار یکار جاش، سادمیوا ینبود

 

 نتونم اگه من ، نکن بغض بودم، ترایم ی خونه حنا جان به -

 رک ام،یبرن ادیاعت نیا پس از تو قول به اگه باشم، تو با فقط

 !یبر بهت گمیم

 

 قهیشق جان به و شودیم تبر ترگل بغض از پر و لرزان یصدا

 :افتد یم شیها

 

 !باشه -

 

 ادیم یمشتر جور هزار جلو بکش شالتو یسادیوا یکت یجا -

 !رهیم و
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 :شنودیم را ترگل ی خنده ارام یصدا

 

 !کشمینم -

 

 !امیم بخرم یگون پس -

 

 ؟یگون -

 

 ادامه اش یشوخ به رمق یب و حوصله یب و کندین حرکت

 :دهدیم
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 سر شال میمجرد خونه ببرتم توش بندازمت خوامیم آره -

 !حجابت خواهرم بگم نخوام یه که بدم ادتی کردن

 

 !یتوخل -

 

 !باش خودت مراقب مخلصم، خله هی من -

 

 حرکت زهرا بهشت سمت کند،یم قطع نفس یب را تماس

 !یواقع نفس یب ی خسته کیبود، خسته کند،یم
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 و دیبار یم باران نم نم بود، ستادهیا قیعق یطالفروش مقابل

 در به یا ضربه و کشدیم یقیعم نفس امد، یم یسرد باد

 شود،یم مغازه وارد ونیکتا و شودیم باز در بعد هیثان چند زند،یم

 که طور همان دیام ماند،یم مقابلش جواهرات خیم نگاهش

 :زندیم لب بود حساب نیماش یتو ارقام و اعداد زدن مشغول

 

 !دییبفرما -

 

 بود، دهیپوش یا سورمه بلند نیآست شرت یت کند،یم نگاهش

 یمشک دستبند بود، زده شانه باال به را اش یمشک یموها

 :دیگو یم آرام کند،یم جلب را اش توجه دستش یتو

 

 !سالم -
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 کندیم نگاهش تعجب با د،یآ یم باال شک و مکث با دیام نگاه

 :زندیم لبخند بالخره و

 

 یزود نیا به کردمینمفکرشم نجاست،یا یک نیبب یوا یا -

 !نمتونیبب نجایا

 

 :دیگو یم احترام از پر و رودیم جلوتر ونیکتا

 

 ...که جواهراتشم د،یدار یخوشگل ی مغازه یلیخ -

 

 !ناقابله -
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 :ماندیم نیتریو پشت جواهرات ی رهیخ زند،یم لبخند

 

 گهید کنم، دیخر رستوران صاحب همسر واسه اومدم -

 حساس ادم قدر چه غذاها و رستوران اون با دیدونیم خودتون

 !بودن نیبهتر یبرا هستند یوسواس و

 

 و شون دنید سعادت البته انم،یجر در خوب یلیخ... بله -

 مدنظرتونه؟ یچ نداشتم،

 

 :گذاردیم مقابلش ی شهیش زیم یرو را اش اشاره انگشت

 

 !دییاریب لطفا و ست مین نیا -
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 !حتما -

 

 گردنبد ی رهیخ ونیکتا گذاردیزمیم یرو را ست مین که دیام

 :زندیم لب اش گوشواره و دستبند و فیظر

 

 !نازه یلیخ -

 

 !نداره قابلتونم اومده، تازه هست، دمیجد اتفاقا -

 

 و اندازد یم ها ست مین ی هیبق به ینگاه و کندیم تشکر

 :دیگو یم بالخره

 

 چقدره؟ متشیق -
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 !حاال بپسند شما -

 

 من به و متیق سقف یاحیر یاقا البته برم،یم و نیهم -

 !نگفتن

 

 اجازه با ونیکتا دیگو یم را متیق که دیام و خندندیم دو هر

 هم هنوز قلبش تپش رد،یگیم را سورن شماره و دیگو یم یا

 !نداشت را سرکوبش توان که بود یا عالقه از نشان
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 جانم؟ -
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 مرد نیا یها گفتن جانم چقدر ندارد، زدن حرف توان

 :بود دلچسب

 

 با اگه که دمیپسند ست هی من بگم خواستمیم ، سالم -

 !بخرمش دیندار یمشکل متشیق

 

 مخاطبش که شنودیم را سورن یصدا دیگو یم که را متیق

 :است گرید یکس

 

 باشه مارکا همون کنم،یم چک امیم یانبار دیکن یخال بارارو -

 !بیعموحب گفتم که
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 !زحمتت از یمرس ان،یهاد خانم ستین یمشکل -

 

 د؟یندار یامر فست،یوظ کنمیم خواهش چشم، -

 

 :شنودیرمیتاخ با را سورن یصدا

 

 !نباشه خونه نبات دیزیبر برنامه هی یرعلیام -

 

 نبات یخوشبخت و سورن یمهربان همه نیا از زند،یم لبخند

 :شودیم حسادت غرق

 

 !فعال د،یببخش شلوغم یلیخ ان،یهاد خانوم ممنون -
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 !فعال کنم،یم خواهش -

 

 دستپاچه کند،یم اش شوکه دیام ی رهیخ نگاه و گرددیبرم

 :دیگویم محکم اما شودیم

 

 !لطفا نیهم -

 

 هر نداره قابل گفتن با دیام و ردیگیم سمتش را سورن کارت

 قرمز ی جعبه یتو و کشدیم را ست مین ی کهیت ۳ از کدام

 ونیکتا سمت و گذاردیم پاکت یتو را آن دهد،یم جا یرنگ

 :ردیگیم سمتش دیرس همراه و کشدیم را رد،کارتیگیم

 

 !باشه مبارکتون -
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 !باشه مبارکشون -

 

 و مردد دیام رودیم در سمت و کندیم یخداحافظ که ونیکتا

 :زندیم لب بالخره جیگ

 

 ان؟یهاد خانوم -

 

 و رفت و فکر ها مدت از بعد دیام و گرددیبرم ونیکتا

 یم دیجوشیم قلبش ته که یحس و رستوران به شیامدها

 :دیگو

 

 م؟یبزن حرف کمی رفتنتون از قبل شهیم -
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 دیشا داشت، یفیبالتکل و گنگ حس کی پرد،یم ونیکتا پلک

 :گرددیبرم را رفته ریمس بود، کرده حس را دیام حس

 

 ؟یچ مورد در -

 

 یمبلها به یا اشاره و دیا یم رونیب زیم پشت از دیام

 :کندیم ونیکتا سر پشت یسلطنت

 

 !گمیم لطفا دینیبش -
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 اب کنارش، هم دیام و ندینش یم دیترد و مکث با ونیکتا

 :اندازد یم پا یپارو و دهدیم قورت را دهانش

 

 همه و ام،یم شما رستوران که هیادیز مدت هی من راستش -

 ارامشتون، و وقار به حواسم د،یبود نظرم ریز شما مدت نیا ی

 شدم متوجه مدتم نیا تموم بوده، بودنتون ایباح و یخانوم به

 اضافه نمیا البته دم،یند اطرافتون وقت چیه و یکس د،ییتنها

 !نداشت حلقه دستتونم که کنم

 

 شیدستها دیام و زندیم یکمرنگ لبخند استرس از پر ونیکتا

 :کندیم قالب هم در را

 

 ... یعنی بگم، یجور چه دیبا دونمینم من -
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 ادامه دیام و کندیم نگاهش جیگ و کنجکاو ونیکتا خندد،یم

 :دهدیم

 

 و یدختر هی وقت هر دیام گفتیم شهیهم داشتم یدوست هی -

 بگو بهش و مغازه ببرش یبگ بهش ینتونست و یدیپسند

 !کن انتخاب رو ها حلقه از یکی

 

 جیگ خندد،یم دیام یا بامزه لحن به اما خوردیم جا ونیکتا

 سراغش یمال وضع نیا با یحساب آدم کی نداشت باور بود،

 بود، دار زن مرد کی با هنوز وجودش تمام دلش،قلبش، د،ییایب

 :شدینم شیرو شیپ نیتضم یب و پوچ ی ندهیآ منکر اما

 

 فکر شما به من بگم، واضح منظورمو باشم تونسته دوارمیام -

 یزیچ رشماست،یدرگ فکرم وقته یلیخ ان،یهاد خانوم کنمیم
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 ۲۹ ند،یب یم که نهیهم من یزندگ اما، دونمینم شما یزندگ از

 !فرزندم تک ر،یدب مادرم کنم،یم کار نجایا پدرم با سالمه،

 

 دارد مقابلش تمام یچ همه مرد کردیم باور طور چه زد،یم جیگ

 کند؟یم یخواستگار او از

 

 !بگم یچ دونمینم من -

 

 سورن... شده تمام یاحیر سورن کردیم باور دیبا اما بود تلخ

 دیبا هم خودش بود گفته وانیک به که طور همان بود، رفته

 کند،یم نگاه را دیام ندارد، وجود یسورن گرید رفتیپذ یم

 یچشمها تیجد و برق شیچشمها ش،یچشمها اما بود جذاب

 قدرت اما بود مردانه و بزرگ شیدستها نداشت، را سورن

 رستوران سیتاس اول سال یوقت نداشت را سورن یدستها
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 سورن اگر و خورد سر سیخ یها کیسرام کف شیپا

 کرد؟یم سهیمقا چرا شد،یم پا کله حتما بود نگرفته را شیبازو

 هم عمرش ته تا بود، پناه یب بود، تنها ونیکتا بود نیا قتیحق

 یحت بکشد، دوش به را یپناه یب و ییتنها نیا توانستینم

 ییجا نتواند که داشت دغدغه قدر آن گرید یدخترها مثل

 از عشق یبرا و ردیبگ بغل به غم یزانو روزگارش یحوال

 روزگار نداشت، وقت ونیکتا... کند یعزادار اش رفته دست

 مرد،یم یپول یب از قطعا فردا کردینم کار اگر امروز نداشت،

 فکر شر از که یروزگار یبرا را دیام دیبا اما نبود یانسان

 :زندیم لبخند مهربان دیام داشت،یم نگه شدیم خالص سورن

 

 اگه و دیبکن و فکراتون هست، کارت اون یرو من شماره -

 !دیبگ واسم خودتون از دیبود شتریب ییآشنا موافق
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 تمام اما، بود نشسته رستوران یجلو نیماش یتو ترگل کنار

 از گذشت، یم ترایم ی شده تباه یزندگ یحوال حواسش

 که زخم کی بود، یزخم ترایم روح آمد، یبرنم یکار دستش

 !شیبرا بود نمک کردیم یکار هر و گفتیم چه هر

 

 یمانیپش کی تلخ، تینها یب عذاب کی داشت، وجدان عذاب

 که بود روزها بود، رفته مرجان ناخواسته، غفلت کی از بزرگ

 دیشا و نداشت، دخترش تنها و ترایم و او یزندگ یتو ینقش

 او یحواس یب گردن نهال ییتنها تمام بود، ترایم با حق یحت

 که داشت نشکن و بزرگ بغض کی کرد،یم درد سرش بود،

 وقت چیه زد،یم زخم فقط و بود کرد خانه شیگلو یتو
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 سپردن خاک به را مرجان یوقت یحت کند، هیگر بود نتوانسته

 بود بغض بود، گم نشان و نام یب برهوت کی انیم بود، مات

 !نبود یاشک اما یناباور و

 

 م؟ینیبش صامت و ساکت نجایهم یک تا قراره -

 

 از پر لبخند کی با زند،یم پس را افکارش پرد،یم ردادیت پلک

 :کندیم نگاهش کردیم دادیب شیچشمها یتو که یرانیو

 

 نه؟ دارم، دوست کنمیم حس گفتم بار نیاول -

 

 ریسراز شیچشمها و قلب از که یعشق از پر اما دلخور ترگل

 یلبها یرو نگاهش و کندیم دییتا سر با زند،یم پلک بود

 :ماندیم ردادیت
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 !دارم دوستت که دارم مانیا گمیم االن -

 

 ترگل یلبها یرو یخوشبخت خروار کی جنس از لبخند کی

 تمام از فارغ دخترانه ناز از پر و کندیم کج سر بندد،یم نقش

 یم کنش خراب خانه هراس و درشت و زیر یها دغدغه

 :دیگو

 

 ه؟یقو چقدر مانتیا -

 

 !نشکنتش ییروین چیه که یقو قدر اون -
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 دهد،یم فشار شیها مشت یتو را فرمان و ندینش یم صاف

 ها درخت زرد یها برگ از پر گرید حاال که یابانیخ ی رهیخ

 :دهدیم ادامه بود

 

 دختر با من داره اصرار ترایبگم،م رفت ادمی شب اون ترگل -

 هی سر از اما نهال، نه موافقم من نه کنم، ازدواج نهال خالم

 اون خوادیم نهال، از درست و ادیز شناخت هی و تلخ ی قصه

 !باشه عروسش

 

 دلتنگ بود، حنا دلتنگ سوخت،یم اش نهیس رد،یگیم نفس

 :اش کودکانه یایدن

 

 زن هی خسته، و دیناام زن هی ،یروح ماریب کی ماره،یب ترایم -

 !مشترک یزندگ از خورده شکست
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 یم نبات جیگ و تاب یب یچشمها ی رهیخ و چرخاند یم سر

 :دیگو

 

 هست، که دونمیم تراست،یم ما، نیب وارید ، ما نیب سد -

 بندازه، سنگ یلیخ ممکنه که گمیم دهینشن و دهیند و نگفته

 داره حق مادرمه، بکنه که یکار هر و هست که یچ هر اما

 !داره حق اشیلطف کم ی همه با گردنم،

 

 ردادیت و کندیم نگاهش یگرید وقت هر از تر نگران ترگل

 :کندیم فوت را نفسش
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 خوامیم ،ینش خسته ،ینزن جا ،یسیوا اخرش تا خوامیم -

 !ادیب کوتاه ترایم تا یبمون

 

 و یبخوا که ییجا تا اما ست،ین مادرت با جنگ من قصد -

 !هستم بتونم

 

 !خوبه -

 

 :دیگو یم طنتیش با و دهدیم در به را اش هیتک

 

 خواد؟یم یچ دلم االن یدونیم -

 

 ؟یچ -
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 کنار ،یکن درست یچا واسم تو من، ی خونه ییدوتا میبر -

 خودم به م،یبزن گپ م،یبخور یچا و مینیبش تراس کف هم

 افتاده سرت تو و شده، شب که میزد حرف قدر اون نمیبب امیب

 !برده خوابت و شونم یرو

 

 یم یجد و حسرت پر ردادیت و زندیم یعشق از پر لبخند ترگل

 :دیگو

 

 شب نکنم، حس و زمان گذر باهاش که خوادیم و یکی دلم -

 که دونمیم نکنم، حس و یخواب یب و بشه صبح نفهمم، و بشه

 !یهست یکی همون تو
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 و یبر روز هی اگه ؟یکنینم و من دل فکر یگیم نارویا -

 قتل واسه حرفا نیا به کردن فکر یکنینم فکر یباش ینخوا

 ه؟یکاف عامم

 

 ی خنده یصدا و شیها دندان دیسف فیرد خندد،یم ردادیت

 را اش یشانیپ و شودیم خم برد،یم را ترگل دل اش مردانه

 :گذاردیم ترگل یشانیپ یرو

 

 !نباشم تونمینم گهید بخوام اگه یحت کنمیم فکر -

 

 ،یچشمام یجلو بندمیم چشمامو و خوابمیم یوقت شبا منم، -

 حواس یب ایتازگ ترگل گهیم مامان گوشمه، یتو صدات

 !یتهام یگرفت حواسمو ی همه ،یشد
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 :کشدیم عقب خندد،یم ردادیت

 

 حرف طرز و کالماتو کهیت از طرفت یوقت خوندم ییجا هی -

 !یرفت درست و راه نصف تو یعنی کنهیم استفاده زدنت

 

 اش یمچ ساعت به ینگاه ردادیت و خنددیم دل ته از ترگل

 :کندیم

 

 بخور ناهارتو برو تو شه،یم باز رستوران گهید ساعت کی -

 !گردمیبرم زود حنا شیپ تا برم من

 

 حنا؟ فقط -
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 :.دیگو یم یزیر اخم با ردادیت

 

 !ندازهیم کهیت رهیگیم امار من واسه بچه، برو ایب -

 

 چکسیه به یزد من به که حرفا نیا بده قول یول برو -

 !ینزن

 

 !دلم جون -

 

 یبوق تک ردادیت شود،یم ادهیپ و کندیم دل سخت خندد،یم

 شیها یدلخوش تمام ی خالصه کند،ترگلیم حرکت و زندیم

 دوست را شیصدا و نگاه ارامش اما چرا دانستینم بود، شده

 الیسه اسم دنید با خوردیم زنگ که همراهش تلفن داشت،
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 از بعد رد،یگیم را مهران ی خانه ی شماره و زندیم تماس رد

 :شنودیم را مهران یصدا بوق چند

 

 بله؟ -

 

 دلش گذارد،یم شیلبها یرو را یگوش د،یگو یم یا کالفه نچ

 :بدهد جواب مهران خواستینم

 

 الو؟ -

 

 خان؟ مهران احوال سالم، -
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 !دارم پسرم رفتیم ادمی داشت کم کم گهید سالم، -

 

 :خنددیم تلخ

 

 ؟یدونستیم حاال تا مگه -

 

 شهیهم شده که زبونتم نیهم بخاطر مادرته، مثل زبونت -

 !یمونیم بدبخت و پاس و اس قدر نیهم

 

 حنا؟ کجاست -

 

 :شنودیم فیضع را حنا یصدا
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 ه؟یداداش بابا-

 

 !خوابه -

 

 :حرص از پر ،یعصب خندد،یم

 

 !ظهره بعداز دو و شب ده حنا خواب ساعت -

 

 ؟یدار ویچ آمار گهید -

 

 :کندیم ترمز مهران ی خانه یجلو کالفه
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 !نمشیبب رونیب ادیب بگو -

 

 میمشکل کن، یزندگ نجایهم ایب الاقل ،یاینم که شرکت -

 مدل نیا و بودن تنها ستین بس ،یندار بچم و زن با که

 کردن؟ یزندگ

 

 !خودته با من مشکل -

 

 با حنا و شودیم باز که در شنود،یم را گفتنش بابا یا یصدا

 :دیگو یم و شودیم ادهیپ دیا یم رونیب ذوق

 

 !فعال -
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 بغل پردیم آغوشش یتو که را حنا و کندیم قطع را تماس

 :ردیگیم

 

 حنا؟ خانوم احوال -

 

 انقدر ده،یخر بزرگ خرس هی واسم مهران بابا خوبم، -

 واسش؟ میبزار اسم شینیبب میبر یایم ده،یسف و خوشگله

 

 :خنددیم

 

 زنه؟یم حرفم -

 

 !زننینم حرف که عروسکا نه، اوووم -
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 ؟یزنیم حرف چرا تو پس -

 

 را او ردادیت و ردیگیم یباز به را لختش یموها خندد،یم حنا

 :گداردیم نیماش کاپوت یرو

 

 پرنسس؟ رونیب انیم دامن تاپ با هوا نیا تو -

 

 !یبر دمیترس -

 

 یم حنا دیوسف لخت یها شانه یرو و اورد یم در را کتش

 :اندازد

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
578 

 

 یبزار یبخواب یخواست که شبا که دمیخر واست یزیچ هی -

 !دادمیم گوش میبچگ منم ،یبد گوش و تختت زیم یزو

 

 به را دشیسف و کوچک یدستها کف و خندد یم ذوق با حنا

 :زندیم هم

 

 !جون یجونم آخ -

 

 یم نیماش یصندل یرو را او کند،یم بغلش و خنددیم ردادیت

 کوچک انویپ و شودیم خم شود،یم سوار هم خودش و گذارد

 :داردیبرم عقب یصندل از را رنگ دیسف
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 یزاریم و کوچولو خانوم نیا ،یکنیم باز و درش کاله،یموز -

 و خوشگل اهنگ نیا ،یکنیم کوکش صفحه، نیا یرو

 !یشنویم

 

 ردیگیم را انویپ برد، یم جلو دست و دهدیم گوش ذوق با حنا

 :دیگو یم آن یرو گردان عروسک ی رهیخ و

 

 !برقصما بلدم منم -

 

 !یبلد و عالم یایدلبر ی همه شما -

 

 ؟یدیخوابیم نیا با یبود بچه -
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 :دیگویم ارام حنا زند،یم پلک و زندیم لبخند ردادیت

 

 تو همش ردادیت یبچگ گفتیم لدایگ مامان به مهران بابا -

 کردن؟یم دعوا چرا بابات مامان گذشته، زنم و من یدعوا

 

 :دهدیم فشار هم یرو را شیچشمها یعاص ردادیت

 

 !گهید کننیم دعوا یگاه شوهرا و زن -

 

 ندارن؟ دوست همو مگه -

 

 !ندارن اشونیبعض وقتا یگاه -
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 :بنددیم را انویپ در و دیگو یم یا بامزه اهان حنا

 

 ؟ینیبب و خرسم یاینم -

 

 !سرکار برم دیبا االن زم،یعز امیم گهید روز هی -

 

 !یاومد که یمرس باشه، -

 

 محکم را حنا ی گونه شود،یم خم و خنددیم عشق با ردادیت

 :کشدیم عقب و بوسد یم

 

 !شیاخ -
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 را رفتنش و شودیم ادهیپ هم ردادیت شود،یم ادهیپ خنده با حنا

 :خنددیم شودیم خانه وارد که حنا کند،یم نگاه

 

 ؟یدینم مارو کت اون حنا خانوم -

 

 !بخر گهید کت هی تو دهیم تورو یبو نه، -

 

 دهد،یم تکان دست ذوق با حنا و ماندیم حنا یرو ماتش نگاه

 اطرافش جمع حواسش بنددیم که را در و شودیم خانه وارد

 !کندیم حرکت رستوران سمت و شودیم نیماش سوار شود،یم
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 دوستان سالم

 برام قبل یکارا ی همه از عطش نوشتن کنم اعتراف دیبا

 هدف نوشتنش از اما رهیگیم یانرژ و نفس یلیخ... سختره

 .نه هم دیشا دیباش داشته دوسش اخر تا دیشا... دارم

 زودتر پارتارو که کنمیم مو تالش تموم من حال هر در

 دونمیم که ییپارتا و داستان اوج ی نقطه به میبرس تا برسونم

 !کنهیم ضمیمر حتما نوشتنش

 نرم پنجه و دست یبد درد گردن و سردرد هی با هفتس کی

 و تر نقص یب یلیخ رو سوخته عطش خوادیم دلم... اما کنمیم

 کم و بتونم دوارمیام. برسونم انیپا به قبل یکارا از تر کامل

 :(ارمین

 هنوز زوده...دینکن قضاوت و عطش

 !سخته یلیخ عطش شکل اونم نوشتن یاجتماع

 :(پشتمن شهیهم که ییاونا از ممنون
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 ️❤دیکن دعا منم سخت یروزا نیا یتو

 .دیباش خودتون مراقب

 .لطفا دیبمون خونه یتو

 حق پناه در
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*** 

 چرخ رستگار دیام یحوال فکرش و بود نشسته تختش یرو

 یحس نیا کردیم تمام دیبا کند،یم دل سورن از دیبا خورد،یم

 را دیام داشتن فرصت دینبا بود، کرده مختل را اش یزندگ که

 تالش دیبا کرد،یم قیتحق دیبا کرد،یم فکر دیبا داد،یم دست از

 ی شماره کند، نیتضم را اش ندهیآ و کند دایپ یحس تا کردیم

 عکس یرو نگاهش و کندیم اش یگوش وارد را دیام
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 حدس که بود یرمردیپ و خودش از یعکس ماند،یم لشیپروفا

 فرستادن یبرا و کشدیم قیعم نفس باشد، پدرش زندیم

 :رودیم کروفنیم عالمت یرو دستش خودش از یسیو

 

 که روزید ان،یهاد ونیکتا ونم،یکتا من رستگار، یآقا سالم -

 به گرفتم میتصم و کردم، فکر یلیخ االن تا مغازتون اومدم

 کمی الزمه... منتها شتریب ییآشنا یبرا بدم فرصت هی خودمون

 بدون مادر، بدون تنهام، دختر هی من بگم، واستون خودم از

 مرد خودم دم،یم خودمو خرج خودم برادر، و خواهر بدون پدر،

 نه، یگاه و هست یگاه که دارم ییدا دونهی البته بودم، خودم

 وضع نباشم، جور خانوادتون ای شما یارهایمع با دیشا من

 خودم یبرا نایا ی همه م،یمال اوضاع م،ییتنها م،یزندگ خودم،

 جور شما یارهایمع با دیشا... اما نداره یشرمندگ نیکوچکتر

 احترام من دیریبگ یمیتصم هر هرحال در.. ادین در

 .خوش شبتون...زارمیم



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
586 

 

 

 از و یعاص خود کند،یم فوت را نفسش و فرستدیم را سیو

 به دل سورن فکر با دیبا طور چه دانستینم هم اش دهیبر ایدن

 میتصم عاقالنه کردیم مجبورت یگاه روزگار اما ببندد، دیام

 !یسرببر را احساساتت و یریبگ

 

 را همراهش تلفن ندیب یم که را وانیک قامت و شودیم باز در

 :رودیم جلو کند،یم رها را در ی رهیدستگ وانیک و کندیم قفل

 

 ان؟یهاد خانوم هیک رستگار -

 

 !نبود مزخرفت یاخالقا جز سادنیوا فالگوش -
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 یم تخت ی لبه کشد،یم گردنش به یدست و خنددیم وانیک

 :کندیم نگاهش رهیخ و ندینش

 

 و یخر هی نکهیا واسه که هیپست و هیشرف یب نیع نیا -

 !یکن گرم گهید یکی وبا سرت یکن فراموش

 

 ؟یارین زبون به تو مسخره یقضاوتا کنم خواهش شهیم -

 

 سورن؟ از یدیکش دست -

 

 را نگاهش د،یبار یم شیچشمها از که بود غم زند،یم پلک

 وانیک منتظر یچشمها یرو آخر در و چرخاند یم اتاق اطراف

 :ماندیم
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 ۳ بده اجازه بگم زنش به برم کنم؟ کاریچ نکشم دست -

 ییدا زن برو کن یمردونگ و ایب بگم نه ایم؟یکن یزندگ ینفر

 من؟ هم برسه ارزوش به مییدا هم که شو من

 

 !؟یشد بامزه -

 

 !ببند درم رونیب برو پاشو وان،یک ندارم حوصله -

 

 :دیگو یم حوصله یب وانیک

 

 ؟یچ یباش داشته و سورن یبتون که بشه یزیچ هی اگه -
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 :کندیم نگاهش ترس و ازبهت پر ونیکتا

 

 یراه گهید وان؟یک ینکن یباز من روان با قدر نیا شهیم -

 !کن تمومش پس نبات، از یدیکش دست هم تو نمونده،
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 از ی خسته کی بود، خسته کند،یم نگاهش یمعن از پر و رهیخ

 !منطق یب ی دهیبر ایدن

 

 ؟یکنیم شلوغش یزرت چرا االغ، کن تصور گفتم -
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 اما نباشم، خوب دیبا که قدرا اون دیشا من ندارم، یتصور -

 ستمین پست گذرهیم تو ماریب و فیکث ذهن یتو که قدرا اون

 خرابم کنم، فکر الیخ و تصور تا هزار با دار زن مرد هی به که

 اون هست اگه یحس خودم، جنس هم یزندگ یرو شمینم

 تموم و سورن کنم،یم سرکوبش یول ست،ین من دست گهید

 پس ،ییدا مرد ذهنم پس جا هی دمیچ باهاش که ییاهایرو

 !ازش نزن حرف خونه نیا یتو گهید

 

 از پر اهان و کشدیم دهانش دور یدست زند،یم شخندین وانیک

 طاقت دلش اما رود،یم در سمت و شودیم بلند د،یگو یم یمعن

 :گرددیبرم ونیکتا سمت و ستدیا یم اورد، ینم

 

 ییحرفا ادیز ،یدیم شعار ادیز ،یگیم ور و شر ادیز ایتازگ -

 !ادینم تیچیه به که یزنیم
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 یم مقابلش شود،یم بلند و زندیم کنار را پتو یعاص ونیکتا

 :ستدیا

 

 ربط یب یسواال وان،یک یشد مشکوک ایتازگ هم تو -

 یخاک چه یخوایم بگو قایدق ،یهپروت تو مدام ،یپرسیم

 شه؟ لیتکم امیبدبخت ونیکلکس تا سرمون به یزیبر

 

 دنامینرس و نداشتن یها عقده ی همه بار هی جا هی خوامیم -

 نیا میزندگ یتو اصلش اصل کردم، فکر یلیخ کنم، یخال و

 چه نپرس کردم، فکر وقت چند نیا که بودم نکرده فکر قدر

 ارور مدام خودم مغز چون نپرس یچیه چرا، نپرس ،یجور

 هر سر رو اوارشدن ی اماده خستم، لم،یتعط فهمم،ینم ده،یم

 !بزاره سرم به سر که میک
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 خاموش و بیعج یچشمها یرو ونیکتا وحشت از پر نگاه

 :دهدیم ادامه وانیک و ماندیم وانیک

 

 د،یپرس یچ هر ازت یک هر شد، یچ هر افتاد، یاتفاق هر -

 !نیهم دونم،ینم بگو فقط

 

 اون تو یچ بزن حرف د... وانیک یگیم یچ یگیم یچ -

 !سرته

 

 تاک و کیت انفجار ی اماده بود، مغزش یتو یساعت بمب

 بسوزاند، را اش یزندگ خودش دست با خواستیم کرد،یم

 راههیب داشت ندازد،یب انیجر از را یزندگ نبض خواستیم

 یفرصت بست، بن ی راههیب کی... تلخ ی راههیب کی رفت،یم
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 پاسخگو یحت گرید نبات بود، شده تمام بود داده نبات به که

 لب و کندیم رصد را ونیکتا آب پر یچشمها نبود، هم او

 :زندیم

 

 یکنیم یکار هر کنه،ینم افتیدر یچیه ،یکت قفله مغزم -

 تیزندگ واسه ،یش خودت ی شرمنده نکن یکار هی فقط بکن

 مثل ندتیا نکهیا واسه منتها، شناسمینم رستگار من بجنگ،

 !بجنگ نشه خودت و من ی ننه

 

 رودیم رونیب اتاق از ونیکتا گنگ و سردرگم نگاه مقابل در و

 !کوبد یم را در و
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*** 

 

 یباز و بود دهیخواب کاناپه یرو همراهش تلفن ی رهیخ

 قدم را سالن نگاهش شیپ فقط یعصب و کالفه ترایم کرد،یم

 جلو یشاک زد،یم حرف دیبا اما نداشت بحث ی حوصله زد،یم

 یرو و کشدیم رونیب ردادیت دست از را همراه تلفن و رودیم

 :اندازد یم زیم

 

 مگه؟ یا بچه ؟یباز یپا ینشست یکشینم خجالت -

 

 !من به کرد ریگ سوزنت باز کنه، رحم خدا -

 

 ...زنمیم -
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 :ردیگیم را دستش و ندینش یم خنده با ردادیت

 

 !باز چته نمیبب نیبش ایب -

 

 ؟یکنیم کار رستوران یتو یرفت ینگفت من به چرا -

 

 منو؟ یکنیم بیتعق -

 

 :دهدیم جواب آرام ردادیت و کندیم نگاهش یعصب ترایم

 

 بگردم؟ دورت هیچ بشیع -
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 ؟یدار یبده و قرض ؟یموند بچت و زن خرج تو ؟یندار -

 ؟یکنیم یگارسون یرفت که مرگته چه

 

 بندد؛یم چشم خسته ردادیت

 

 من؟ مادر تلخه زبونت قدر نیا چرا -

 

 !نبود من جواب نیا -

 

 اش یشانیپ یتو ی ختهیر یموها به یدست و کندیم باز چشم

 :کشدیم
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 نکردم، دایپ رشتم با مرتبط کار بود، کرده خستم یکاریب -

 !نرم مهران شرکت یبود کرده امر که شمام

 

 زنش و مهران اون اصال یقیرف یدوست ییآشنا هی یگینم -

 مونهیم آبرو بدم؟ جواب یچ من ننیبب رستوران اون یتو تورو

 من؟ واسه

 

 ییابرو یب یدزد مگه مایقد ه؟ییابرو یب رستوران تو کار -

 نبود؟

 

 یآرام آخ درد از خوردیم اش نهیس یتو محکم که ترایم مشت

 :خنددیم اما دیگو یم
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 یآشنا و ترا؟دوستیم اخه یدار مشکل من هیچ همه با چرا -

  اخه؟ بود کجا ما

 

 رداد؟یت هیچ نهال مورد در متیتصم -

 

 !گفتم هزاربار خودت جون به -

 

 سمت شود،یم بلند و کندیم فوت را اش خسته نفس ترایم

 کند،یم باز را نتیکاب کوچک یکشو و رودیم آشپزخانه

 از را دستش ردادیت کشدیم رونیب که را ارامبخشش یقرصها

 و گرددیبرم ترایم رد،یگیم را ها قرص و کندیم رد اش شانه

 :نالد یم

 

 !و اون من بده -
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 فردا بخواب برو قرصاتو، یخورد کردم چک شام از بعد -

 !گذار و گشت میبر

 

 یکنیم خودیب یکنیم یزندگ عشقته جور هر خودت یوقت -

 !و قرص اون من بده ،یکنیم دخالت من یکارا یتو

 

 :کندیم نگاهش یخستگ با کمر به دست ردادیت

 

 ببرمت؟ کولم یرو بندازمت ای یبخواب یریم -

 

 گهید آخه تمومه، یچ همه دکتره، خانوم ه،یخوب دختر نهال -

 بچه؟ یخوایم یچ
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 !خوامیم و نبود مهران و تو یزندگ یتو که یزیچ هر -

 

 و شودیم کنده ردادیت یازچشمها ترایم یعاص و گنگ نگاه

 یرو را قرص خشاب کالفه ردادیت رود،یم خوابش اتاق سمت

 تلفن یصدا زند،یم چنگ را شیموها و کندیم پرت کانتر

 :دهدیم جواب سورن اسم دنید با شنودیم که را همراهش
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 بدبخت؟ لیذل زن یچطور -

 

 نه؟ ندادن تو ادی ادبم -
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 یتو بوده، ادیز شیریادگی یبرا مقاومتم منتها دادن -

 از خارج و فحشام چشم، بگم دیبا زرت زرت یه رستوران

 !رهینگ تیسرد دمیم کار محل

 

 :دهدیم لم کاناپه یرو و شنودیم را سورن ی خنده یصدا

 

 ؟یکرد هماهنگ ترگل با -

 

 خوابش تا زد غر مامانم قدر نیا یعنی رفت، ادمی آخ آخ -

 !رفت ادمی دیکش طول کردم

 

 !لندهور دمیچ برنامه یکل فرداشب من مسخره، زهرمار، -
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 :دارد یبرم زیم یرو از را فندکش و گاریس پاکت و شودیم خم

 

 !تخت التیخ بهش، زنمیم زنگ -

 

 دیخر ی بهونه به رون،یب ببرتش ۶ ساعت راس بگو بهش -

 ارتشیب بهونه هی به هشتم مین هفت یکاینزد ،یچ هر ای

 ؟یریت حله رستوران،

 

 ینیب از را دودش و داردیبرم شیلبها نیب از را روشن گاریس

 :دهدیم جواب دهد،یمرونیب دهانش

 

 و؟ تولد یریگیم رستوران حله، -
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 رستورانم یها بچه نیا گفتم فردارو، کردم لیتعط آره، -

 زودتر فقط نبات، خودمو ی خانواده و رفقا یا اضافه به باشن،

 !داده دستور ترگل که یینایا چسبوندن یتو کن کمک ایب

 

 :دیگو یم و زندیم گاریس به یقیعم پک

 

 باهات مجبورم وگرنه ارویباز لوس نیا گهید نکن فقط حله، -

 نیا از من واسه چرا گهیم ترگل فردام پس کنما، ارتباط قطع

 !ینکرد ایباز یقرت

 

 !فعال کنه،یم شک نبات برم من بزن، زنگتو برو گمشو -
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 !فعال جان، لیذل برو -

 

 یکس اما رد،یگیم را ترگل ی شماره و کندیم قطع را تماس

 یسرک شود،یم بلند و دیگو یم یا کالفه نچ ست،ین پاسخگو

 رفته خواب به ارام که ترایم دنید با کشد،یم ترایم اتاق به

 از را شرتش یت شود،یم اتاق وارد و کندیم فوت را نفسش

 بندد،یم کشد،چشمیم دراز تخت یرو و کشدیم رونیب تنش

 گرم زود شیچشمها بود، ریدرگ فکرش ی همه بود، خسته

 !رودیم خواب به و شودیم

 

 همراهش تلفن زنگ دنیشن با که دهیخواب ساعت چند داندینم

 تختش کنار یعسل یرو از را یگوش و زندیم چرخ آلود خواب

 جیگ ترگل اسم دنید با و کندیم باز را چشمش کی دارد،یبرم

 :گذارد یم گوشش یرو را یگوش و بنددیم چشم
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 موقع؟ نیا یبلندشد یسحر واسه -

 

 :شنود یم را ترگل وار پچ پچ و آرام یصدا

 

 ینگفت مگه هنوز، ۳ ساعت بعدم... که ستین رمضون ماه -

 ؟یداریب صبح تا اکثران

 

 !یروان خوابم جیگ نامسلمون، اکثرن گفتم -

 

 جواب نتونستم بود شمیپ مامانم یزد زنگ که موقع اون -

 فکر ،ینداد جواب شدم منتظر یچ هر دادم امیپ بعدش بدم،

 ...و یستین تنها حتما کردم
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 :شنودیم را ردادیت الود خواب و حرص پر یصدا

 

 تنها و تک واال ت،یشخم الیخ و فکر اون پدر بر یا -

 !مادرت جون میبزن حرف صبح کن قطع دم،یکپ روتختم

 

 :دیگو یم خنده با ترگل

 

 رداد؟یت -

 

 جان؟... هوم -

 

 !خوشگلتره صدات یالود خواب یوقت -
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 :کندیم فوت را نفسش و زندیم یغلت یردادیت

 

 برم مجبورم تنهام و تک االن ینجوریا من روان با نکن -

 ...مو یمجرد خونه

 

 تو؟ یمجرد خونه یبر -

 

 :خنددیم آرام و مردانه و کشدیم چشمش به یدست

 

 !بکپم اول از اونجا -
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 ؟یشینم پرو بگم یزیچ هی...شد حاال -

 

 آلود خواب و خسته و گذارد یم گرشید گوش یرو را یگوش

 دهد؛یم جواب

 

 جونم؟... تو جون نداره راه نیا از شتریب بشم بخوامم من -

 

 !شده تنگ برات دلم -

 

 سرش از داشت کم کم خواب کند،یم باز را شیچشمها

 :دیپریم
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 نمیبب یریتصو ایب بپوش خوشگل شلوارک تاب هی پاشو -

 ؟!چته

 

 :خنددیم و شنودیم را ترگل آرام ی خنده یصدا

 

 !کنم درست و وضعم و سر من ؟یایب یتونیم یجد -

 

 !منو رفت یکرد خواب یب گهید ایب... جون -

 

 را تماس دهد،یم تخت یپشت به را اش هیتک و شودیم بلند

 دختر یرو الودش خواب و خمار یچشمها و کندیم وصل

 و بود کرده تن یمشک بلند نیآست لباس ماند،یم مقابلش

  بود، ختهیر دورش که یلخت یمشک ییموها
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 دلم؟ جون -

 

 چرا؟ یندار لباس سرم تو خاک -

 

 !واستون زنمیم کرواتم رمیم االن گهید دیببخش -

 

 د؛یگو یم ارام و خنددیم ترگل

 

 !ردادیت جذابه شتریب الودت خواب -

 

 ؟یداریب االن تا چرا بگو اول شما -
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 !شتهیپ االن یک من یجا کردمیم فکر همش گه،ید گفتم -

 

 را یگوش و کشدیم اش ختهیر بهم یموها به یدست ردادیت

 :ردیگیم تر عقب

 

 ؟یدار غر قدر نیا دردته دل وقت -

 

 :خنددیم خجالت با ترگل

 

 ؟یداشت کارمیچ یزد زنگ عه، گهید نکن تیاذ -

 

 با بهونه هی به بزن زنگ نایا ۵ ساعت فردا... آهان...هان -

 !رستوران ارشیب بهونه هی به بعدم ،یطرف هی دیبر نبات
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 تولدش؟ واسه -

 

 فشار هم یرو را شیچشمها و کشدیم دراز مجدد ردادیت

 :دهدیم

 

 !اهوم هوم -

 

 !واست سوخت دلم بخواب برو اقا، یخواب یلیخ -

 

 کنه داریب خواب از یزمان و طیشرا هر تحت و من یک هر -

 !بکشم ادینم دلم تورو چرا دونمینم...مرگه سزاوار حتما و قطعا
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 :فرستدیم گوشش پشت را شیموها و خنددیم ترگل

 

 نکردن؟ دارتیب دخترات دوست از کدوم چیه یبگ یخوایم -

 

 !نداشتن... زیچ... ندارن جرات نه یتلفن چرا یحضور -

 

 دیتشد را اش خنده ترگل تیعصبان و حرص از پر ی چهره

 :دیگویم حرص با ترگل خندد،یم آرام و ردیگیم باال سر کند،یم

 

 گه؟ید هینجوریا -
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 اصال یحضور صادقم؟ بده گم،یم ها گذشته از دارم من بابا -

 اکثرا من البته هدفه، با دارشدنیب و کردن داریب ، داره فرق

 !بودم داریب جغد مثل نبودم تنها که ییشبا

 

 !برات دارم -

 

 چهره یرو الودش خواب و خمار یچشمها و خنددیم ردادیت

 تنها دختر نیا ماند،یم ترگل یداشتن دوست و معصوم ی

 !بود شیروزها نیا آرامش

 

111 

 

*** 
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 تیشکا ازش میریم بعدم کن، صحبت سورن با نیبش نبات -

 خب؟ م،یکنیم

 

 اب به گدار یب نگران حالش، و سورن نگران بود، نگران

 گرشید دست به را یگوش رشدنش،یدرگ نگران زدنش،

 :دیگو یم و دهدیم

 

 یامایپ از چندتا کنم،یم تیشکا ازش رمیم یول نه سورن -

 !داشتن مدرک واسه داشتم نگه دشمیتهد

 

 یکی بدونه حقشه خواهرمن؟ یبگ سورن به یخواینم چرا -

 !شهیم شیزندگ و زن مزاحم

 

 :کندیم فوت را استرسش از پر نفس
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 ییبال هی رشن،یدرگ سراغش، بره ندارم طاقت من یرعلیام -

 اون ستین ادتی حساسه، چقدر که شیشناسیم ارن،یب هم سر

 کرد؟ کاریچ شد مزاحم یکی ابانیخ یتو روز

 

 شنود؛یم را یرعلیام ی خنده یصدا

 

 !داره یگریج خوب گرم، دمش شییخدا -

 

 کور طرف چشم بود زده تر محکم ونه،ید نگو پرت و چرت -

 !شدیم
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 فردا نبات، گمیم من ینگ ،یبگ سورن به دیبا نایا ی همه با -

 ؟یاوک بگو بهش شد تموم بزار گرفته، تولدت واست شب

 

 و دانشگاه و درس ریدرگ قدر نیا ، تولدمه ایگیم راست عه -

 !بود رفته ادمی کال وانمیک یمزاحمتا

 

 :دیگویم باخنده یرعلیام

 

 خواستیم کنه،یم و پوستم بفهمه سورن گفتم،یم دینبا منم -

 !کنه رتیغافلگ

 

 !تو یلق دهن بس از عاشقشم، -
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 یهمکار یباش هماهنگ باهاش خواست اگه که گفتم نه -

 گه؟ید یگیم ،یکن

 

 :دیگو یم شنودیم که را سورن انداختن دیکل یصدا

 

 برم من برسون، سالم بابا مامان به...بگم کنمیم یسع باشه -

 !فعال اومد، سورن

 

 !فعال -

 

 فیک خسته سورن رود،یم جلو و گذاردیم کانتر یرو را یگوش

 :رودیم نبات سمت و اندازد یم زیم یرو را چشیسوئ و
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 ه؟یوضع چه نیا ؟یشیم خوشگلتر روز هر چرا تو -

 

 :کندیم نگاهش عشق از پر خندد،یم نبات

 

 !توِ واسه جهان یایخوشگل درصد ۸۰ شاعر قول به -

 

 سورن یها شانه تا قدش رود،یم تر جلو نبات و خنددیم سورن

 :دهدیم ادامه و کند، نگاهش خوب تا ردیگیم سرباال بود،

 

 !درصد ۱۰۰ شد یدیخند -

 

 !کنما لقمت هی مجبورم یزیریم زبون نیهمچ -
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 نبات؟ عشق خوبه یچ همه -

 

 بوسد، یم یطوالن و قیعم را نبات یلبها و شودیم خم سورن

 :دهدیم جواب و رودیم عقب

 

 !تو یچشما آرامش جز یچ همه -

 

 :دیگو یم سورن یزیت از دستپاچه نبات

 

 !شمیم نااروم یستین یوقت فقط خوبه، چشمامم خوبم، من -

 

 من؟ به یبود زده زل چرا شب نصف شبید نبات، یخل تو -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
621 

 

 یتو شیموها و اندازد یم سورن گردن را شیدستها خندد،یم

 :خوردیم تاب هوا

 

 ای هیافراط داشتن دوست کنم، نگات همش خوادیم دلم -

 ی همه انگار کنمیم نگات یوقت نهیا مهم ست،ین مهم جنون

 !مشتمه یتو ایدن

 

 دست ، گدازدیم نبات یپاها ریز و بردیم دست خنده با سورن

 کند؛یم بلندش و برد یم سرش ریز را گرشید

 

 !یبگ تو جا هر عسل، ماه میریم شنبه -

 

 که؟ یدونیم ام،یدر عاشق من -
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 !یمنعاشق شما دونمیم فقط من نه، -

 

 زند،یم سورن ی مردانه شیر ته به را صورتش و خنددیم نبات

 :کندیم رو و ریز را دلش شیزبر

 

 !میکردیم یزندگ اونجا میرفتیاصالم کاش شمال، میبر -

 

 سورن بود، زده را حرف نیا شیمزاحمتها و وانیک یاداوری با

 و گذارد یم تخت یرو را او رود،یم اتاق سمت و زندیم لبخند

 :شودیم خم شیرو
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 فقط کارمه، کدوم پاداش یزندگ نیا و تو داشتن دونمینم -

 !نبات دارمت که خوشحالم تینها یب دونمیم

 

 مرور کشد،یم غیج اش زده انهیمور ذهن یتو وانیک یصدا

 حفظ را لبخندش اما لرزاند، یم را دلش اخرش یحرفها

 :کندیم

 

 و خوشگل یصدا نیا و خودت عاشق سورن، یدلم عشق -

 !یشدیم ندهیگو یرفتیم زدن رستوران یجا کاش مردونتم،

 

 برد یم را نبات گردن یگود یتو را صورتش خندد،یم سورن

 :کشدیم بو قیعم و
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 رفتا،یم باال وارید از که سوسکس همون انیجر حرفات و تو -

 !مردم اریب شام پاشو

 

 محکم را سورن صورت و دیگو یم یچشم باخنده نبات

 !بوسدیم
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 عالقه مورد آهنگ و بود دهیکش دراز تخت یرو شام از بعد

 :دادیم گوش را اش

 

 ...ستین هم ی اندازه ما یایدن
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 ...شود تمام تلفنش که بود سورن منتظر

 از د،یبگو وانیک از بزند، حرف امشب خواستیم دلش

 و فردا یبرا که را سورن شور و تکاپو اما ش،یمزاحمتها

 را حالش و کند کور را ذوقش آمد ینم دلش دیدیم تولدش

 ترس د،یبگو وانیک از تولد یفردا گرفت میتصم خراب،

 یکالنتر به تیشکا یبرا سورن با بگذارد، کنار را شیها

 با مشترکشان یزندگ اول یروزها کردن تلخ بود بس بروند،

 داشت حق سورن بود یرعلیام با حق... وانیک اسم به یکابوس

 !بداند را ماجرا

 

 یرو را سرش خوابدیم کنارش و شودیم اتاق وارد که سورن

 اشاره انگشت با و گذاردیم سورن ی مردانه و پهن ی نهیس

 :کندیم رسم اش نهیس یرو را ینامفهوم خطوط
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 ؟یا خسته -

 

 !نه تو واسه -

 

 دادن دست از ترس چقدر داشت، دلشوره چقدر زند،یم لبخند

 کی اتمام از بعد است قرار وانیک کردیم فکر چقدر هر داشت،

 قد ییجا به فکرش کند چه بود داده فرصت که یا هفته

 !بود کرده مچاله را وجودش تمام که بود هراس فقط داد،ینم

 

 نه؟ دارم دوستت چقدر که یدونیم -

 

 :دهدیم جواب یعشق از پر لبخند با سورن
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 !شتریب یلیخ من -

 

 محض آرامش با ندینش یم شیموها یرو که سورن دست

 جانت با که یکس به دنیرس داشت مانیا بندد،یم چشم

 !است لیبد یب آرامش کی به دنیرس یدار دوستش

 

 حس اما نبودم، بگم بهتره یعنی... ستمین یا یقو آدم من -

 دمیفهم یوقت از کنارتم، یوقت از شناختمت، یوقت از کنمیم

 گرفتم ادی گرفتم، ادی و بودن محکم و بودن یقو اخالقاتو،

 دست به واسه کنم تالش هام، داشته حفظ واسه بجنگم

 یقو زن هی که دونمیم ارزوهام، واسه بدوم هام، نداشته اوردن

 !یپسند یم شتریب یلیخ و نفس به اعتماد با و
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 :زندیم لبخند بسته چشم سورن

 

 !لیوک خانم عاشقم جوره همه رو شما من -

 

 یقو که کردم انتخاب نیا بخاطر شغلمم و رشته اصال -

 و دست یادیز مشکالت با یادیز یآدما نمیبب که ترشم،

 !من از تر خسته یلیخ من، از بدتر یلیخ کنن،یم نرم پنجه

 

 :زندیم لب و کندیم باز چشم سورن

 

 ؟!نمتیبب -
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 یم تابش یب یچشمها ی رهیخ سورن و ردیگیم باال سر نبات

 :دیگو

 

 ؟یباش نگفته که هست یزیچ -

 

 کند؛یم ورو ریز را دلش تمام دلشوره زند،یم پلک نبات

 

 !فرداشب نه، االن یول بزنم، حرف باهات خوامیم -

 

 نبات؟ شاخه مشغولته فکرم چقدر یدونیم نه؟ االن چرا -

 

 که خوشبختم، کنارت قدر اون خوبه، حالم کنارت قدر اون -

 واهمه رهیبگ و آرامشمون ممکنه کنم فکر که یزیهرچ از
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 به کنه، آرومم بتونه دیشا باهات زدن حرف... یول دارم،

 !بگم فردا یبزار که یشرط

 

 لشیم برخالف و سخت و بوسد یرام اش یشانیپ سورن

 د؛یگویم

 

 !...زمیعز بگو فردا -
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 زنند،یم وارید یرو زیم یباال را دیسف و قرمز یها بادکنک

 را نبات و سورن ی نفره دو یها عکس یبد حال با ونیکتا

 چسباند، یم وارید یرو ردادیت کمک با و زندیم سهیر به

 را وهیم ظرف ایعرش و گذاردیم زیم یرو را کیک یرعلیام

 :دیگویم رودیم اتاق سمت که طور همان سورن کنارش،

 

 ان؟یم یک نایا مامان یرعلیام -

 

 !نجانیا ۸ گفتن -

 

 !که رهید -

 

 :کندیم نگاهش و دیآ یم نییپا یصندل یرو از ردادیت
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 از زودتر ترگل کردم سفارش من بود، کجا رید یحساب مرد -

 !و نبات ارهین ۸

 

 بود ها بادکنک بادکردن مشغول که الیدان به ینگاه سورن

 کی داشت، مبهم و گنگ حس کی بود، کالفه اندازد، یم

 :بد یکالفگ کی خود،یب جنون کی ل،یدل یب یآشفتگ

 

 کن روشن شمعارو نیا انیهاد خانم کمک پاشو ال،یدان بسه -

 !زیم تا در یجلو از

 

 :دیگویم ایعرش به رو یا بامزه لحن با ردادیت
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 دختر مثل ارویباز لوس نیا کن جمع بابا کنا، نگاه و لیذل -

 کجات؟ واسه یخوایم زیم نیا تا در یجلو از شمع ا،یدبستان

 

 فیرد دو یورود در یجلو از را ها شمع و خنددیم ونیکتا

 :دیگویم الیودان کندیم دنیچ به شروع

 

 احساسه؟ با بچه بده تو، یجا هی واسه خوادیم -

 

 شد تموم باداش بچه اون تو، سر فرق تو بخوره احساسش -

 !زنهیم تشر تشکر یجا کرد باد بادکنک بس از

 

 و کشدیم رونیب بشیج از را فندک ردادیت و خنددیم همه

 :رودیهام شمع سمت
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 !االفه انگار بچرخونه زنشو فرستاده ۶ ساعت از که منم زن -

 

 :دیگویم یا حوصله یب ی خنده با سورن

 

 زنت؟ شد یک -

 

 ؟یدار سرخم گلبرگ گفت، رو قبلت که موقع همون -

 

 :ردیگیم سمتش را گلبرگ از پر یا شهیش ظرف الیدان

 

 !ایب آره -
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 :رودیم سمتش و کندیم روشن هم را آخر شمع ردادیت

 

 !المصب نکرده غیدر یچیه از یعنی -

 

 ماند،یم شان نفره دو یها عکس ی رهیخ و خنددیم سورن

 شبید یحرفها ریدرگ فکرش نبات، جذاب لبخند ی رهیخ

 !بود نبات
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 یسوپر از یمعدن آب هی برم من ینیبب مانتوهارو نیا تو تا -

 !تشنمه یلیخ ترگل، امیب بخرم
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 :زندیم یمهربان لبخند و کندیم نگاهش ترگل

 

 !زمیعز برو -

 

 ابانیخ ته یسوپر سمت و دهدیم را جوابش لبخند با هم نبات

 ذوق امشب تولد یبرا بود، شده خشک دهانش افتد، یم راه

 به بود، نگران سورن به بدش حال لیدل گفتن یبرا داشت،

 یمچ ساعت به ینگاه خردیم یمعدن اب و رسدیم که یسوپر

 مارکت سوپر از بروند، است قرار یک دانستینم اندازد، یم اش

 یجلو از بود وقت یلیخ که یچشم خبراز یب د،یآ یم رونیب

 و خورده زخم مرد از خبر یب کرد،یم شیتماشا نجایهم تا خانه

 رو ادهیپ داشت، فاصله او با قدم چند فقط که یا دهیبر ایدن از

 یم دلش به یگنگ ترس کی موتور دادن گاز یصدا و خلوت
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 یم ابانیخ کنار درست سرش پشت از موتور یصدا اندازد،

 فشار اش کرده عرق یدستها یتو را یمعدن آب یبطر آمد،

 اش شبانه یها کابوس مخصوصه که ییاشنا یصدا دهد،یم

 :شنودیم سر پشت از را بود

 

 ؟!نبات -

 

 خیم نگاهش گردد،یبرم بود، وانیک یصدا صدا کرد،ینم اشتباه

 وانیک وانیک ماند،یم بود نشسته موتور یرو که یوانیک

 یب بود، تر اهیس بود، تر خاموش بود، تر ترسناک نبود، شهیهم

 :دیبار یم نورش یب یچشمها از یرحم

 

 !مبارک تولدت -
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 نفس یحت وانیک یصدا لرزد، یم اش نهیس انیم ییجا

 یعاص و یعصب ،یزندگ اسم به یحس هر از بود یخال نداشت،

 نیا نبات رود،یم جلو قدم دو درونش لیدل یب طوفان برخالف

 :ابانیخ کنار گرید طرف وانیک و بود رو ادهیپ یجو سمت

 

 یبردار دست قرار یک من؟ یزندگ از یش گم قراره یک تو -

 ...قراره یک م؟یزندگ از یبردار تو شوم ی هیسا و

 

 خوب که یوانیماند،کیم وانیک دست یتو یبطر خیم نگاهش

 که یوانیک بود، کرده دیسف را حماقت یرو که یوانیک نبود،

 یزندگ با دارد دیفهمینم د،یفهمینم د،یتاز یم رحمانه یب

 بود، افتاده کار از عقلش کند،یم چه مقابلش دختر و خودش

 بود شکست تلخ حس د،یتاز یم وجودش یتو که بود عقده

 بود نداشتن و دنینرس تلخ حس بود، کرده زهر را کامش که
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 کدام بود، رسانده خاموش و اهیس ی نقطه نیا به را او که

 کی ی جهینت میتصم نیا زد؟یم موج یرحم یب نیا در عشق

 یزندگ ی جهینت محض، یخودخواه کی ی جهینت بود، جنون

 به یآرزوها و حسرت خروارها داشتن و یخوشبخت از یخال

 ،یتلخ و درد لرزد،یم دستش یتو کوچک یبطر نشسته، گِل

 سمت را یبطر اتیمحتو بندد، یم زیچ همه یرو را چشمش

 انیم را دستش جیگ و واج و هاج نبات و زدیریم نبات صورت

 یرارادیغ کامال وحشتناک یخبر یب و بزرگ شوک کی

 کشد،یم یا خفه غیج و چرخاندیم سر رد،یگیم صورتش یجلو

 امان، یب اتش کی رد،یگیم گر صورتش چپ قسمت

 چند شنود،یم را موتور شدن دور و دادن گاز یصدا و سوختیم

 موتور سمت "سوزوند رو دختره" گفتن با دنشید با مرد

 داد وجودش تمام با و افتد یم نیزم دستش از یبطر دوند،یم

 :زندیم
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 ... !خدا... صورتم...یآ...سوختم... سوختم -

 

 زن دو دود،یم سمتش توانش تمام با شیصدا دنیشن با ترگل

 پشت یها غیج یصدا روند،یم سمتش کنان نچ نچ و دهیترس

 اتش ی شعله کی انیم انگار زند،یم زخم را شیگلو همش

 اب حال در صورتش کردیم حس شد،ینم تمام و سوختیم

 پر و شوکه ترگل نداشت، باور نداشت، نفس است، شدن

 یکم که یموتور و زند،یم زانو کنارش ناباور و دهیترس بغض،

 :بود شده آوار نیزم کف جدول به برخورد با تر طرف آن

 

 !خدا یوا ،یعل ای نمت،یبب نبات؟ یشدیچ -
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 تماس اورژانس با و کشدیم رونیب را همراهش تلفن زن

 زار دارد،یبرم شیموها یرو از را نبات شال ترگل رد،یگیم

 :زندیم

 

 آخه؟ شدیچ بود یک آمبوالنس، رسهیم ،کن تحمل -

 

 باز را درش و داردیم برش ماند،یم آب یبطر خیم نگاهش

 :کندیم

 

 زمیبر و آب نیا دیبا نبات... ریبگ نیزم سمت و سرتو نبات -

 !صورتت یرو
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 :زندیم داد نبات

 

 !رمیمیم دارم ترگل سوزم،یم دارم رم،یمیم دارم -

 

 اب زد،یریم نبات صورت چپ سمت را آب کنان هیگر ترگل

 ندارد، یتماس گردنش پوست ی هیبق با و زدیریم نیزم کف

 :کندیم تکرار را کار نیا مدام

 

 نبات؟ خوبه چشمات -

 

 :دیگو یم غصه و جانیه با ابانیخ ته کردن نگاه با یزن

 

 !گرفتنش مَردم... خانوم نیزم خورد موتور با گرفتنش، -
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 :زندیم ادیفر نبات و دیآ یم باال ترگل جیگ نگاه

 

 !خداااا -

 

 زدن هق و نبات یها ناله انیم ترگل همراه تلفن یصدا

 هیگر رسدیم که آمبوالنس زد،یریم هم به را روانش خودش

 را نبات صورت دقت با پرستار شود،یم سوار نبات همراه کنان

 خانه یها زدن داد و ها ناله یصدا کند،یم زیتم سرم آب با

 که همراهش تلفن کند،یم دیتشد را اش هیگر نبات کن خراب

 یجلو را دستش سورن اسم دنید با خوردیم زنگ مجدد

 یرو ناباورش و یاشک یچشمها زند،یم هق و ردیگیم دهانش

 دل ماند،یم کندیم ناله رمق و حال یب گرید حاال که نبات

 :زندیم هق نداشت، دادن خبر دل نداشت، دادن جواب
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 ؟!سالمه چشماش خانوم -

 

 گرفته، چشماش یجلو و دستش احتماال نترس ؟یخواهرش -

 باز نشده یزیچ احتماال چشماش سوخته، دستش یرو نیبب

 !بده و یقطع نظر دکتر دیبا

 

 و داغ جهنم چه انیم نبات فهمدینم گذرد،یم چقدر داندینم

 را نبات و رسندیم مارستانیب به یوقت زند،یم پا و دست یسوزان

 یم نیزم کف و خوردیم سر وارید یرو کمرش برند یم

 از ماتش نگاه اما خوردیم زنگ مجدد همراهش تلفن ند،ینش

 یها ناله و زجه یصدا شود،ینم کنده دور و پرت یا نقطه

 شیزانوها یرو را اش یشانیپ رود،ینم گوشش از نبات

 دانستینم هم هنوز بود، شوکه د،یلرزیم تنش تمام گذارد،یم
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 دهیترس بود، تنها بود، جیگ کرده، را کار نیا نبات با یکس چه

 به ربع کی ساعت کند،یم اش یمچ ساعت به ینگاه بود،

 و ییبایز همه آن با یدختر نبات زند،یم هق بود، هشت

 سورن به طور چه د؟ییایب سرش بر چه بود قرار ،یشاداب

 امشب رفت،یم باال دلش وارید و در از که بود غم گفت؟یم

 ی کننده رانیو طوفان نیا با کردیم دیبا چه بود، نبات تولد

 سرزده؟
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 رداد؟یت دهینم جواب ترگل چرا -
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 یرو از را همراهش تلفن و گذاردیم بشقاب یتو را موز ردادیت

 :داردیبرم زیم

 

 !رمشیبگ سایوا... که نکردن رید سورن؟ تو امشب چته -

 

 یصدا دهینرس سوم بوق به و ردیگیم را ترگل ی شماره

 :شنودیم را خشش از پر و فیضع

 

 !رداد؟یت -

 

 :ماندیم زیم یرو جیگ و نگران ردادیت نگاه

 

 ؟یخوب ترگل؟ پس دییکجا جان؟ -
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 نگاه ستد،یبا شودیم باعث ترگل بغض و ترس از پر یها نفس

 را ترگل یصدا ماند،یم اخمش پر صورت و ردادیت یرو همه

 :شنودیم یا خفه ی هیگر همراه

 

 ... نبات... اومد یکی ردادیت -

 

 ،یگیم یچ فهممینم من..زمنیعز باش آروم جان ترگل -

 خب؟ شدهیچ بگو اروم... قهیدق هی نکن هیگر

 

 :کندیم جان سورن و روندیم سمتش نگران یرعلیام و سورن

 

 شده؟یچ -
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 هق هق یصدا و دیا یم باال سکوت عالمت به ردادیت دست

 :کندیم متشنج را اعصابش ترگل کردن

 

 !تنهام...تن...من... دییایب...ایب توروخدا... مارستانیب بدیایب -

 

 شیموها به یدست یعصب ردادیت زند،یم هق و کندیم سکسکه

 :کشدیم

 

 بزن حرف مادرت جان... شدهیچ... اومد باال جونم المصب د -

 نبات؟ کجاست ترگل،

 

 :زندیم داد طاقت یب سورن
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 !ردادیت بکن جون د -

 

 گوشش به و کشدیم ردادیت دست از را یگوش یعاص

 گر د،یکوب یم شیها قهیشق بود، نبض تنش تمام چسباند،یم

 :بود گرفته

 

 نبات؟ کو د؟یکرد تصادف شده؟یچ ترگل؟ -

 

 !فرستمیم... و آدرس... مارستانیب دییایب... میکرد تصادف آره-

 

 با سورن اما رودیم جلو دهیترس ونیکتا شودیم قطع که تماس

 و سرخ یها گلبرگ دودیم در سمت رانشیو و بد حال تمام
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 یرعلیام و ردادیت شود،یم له جانش یب شیپاها ریز ها شمع

 و رودیم سورن سمت ردادیت ، دوندیم رونیب سورن همراه هم

 :ردیگیم را شیبازو

 

 یچ گنده؟ مرد یباخت خودتو چرا نترس، نم،یشیم من سا،یوا -

 گفت؟

 

 :کشدیم را سورن ی شانه زنان نفس نفس یرعلیام

 

 نبات؟ شدهیچ -

 

 !کردن تصادف -
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 !نیحس امام ای -

 

 : زندیم دور را نیماش و ردیگیم را سورن یبازو یعصب ردادیت

 

 !دینکن شلوغ بود، دهیترس ترگل نشده، یزیچ ریام -

 

 آوار یصندل یرو مبهوت و مات سورن و کندیم باز را در

 ندیا یم رونیب که ونیکتا همراه الیدان و ایعرش شود،یم

 نگاهشان ردادیت و ندینش یم عقب یصندل یرو یرعلیام

 :کندیم

 

... شدهیچ مینیبب تا دیبگ یزیچ هی اومدن هیبق... شماها دیبر -

 رفتن هیآتل بگو.. نبات مادر و پدر به باشه حواست ونیکتا

 !اصال
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 :زندیم داد و کشدیم یسرک رونیب سمت سورن

 

 !یلعنت میبر نیبش -

 

 ترگل امیپ سورن کند،یم حرکت و شودیم سوار عجله با ردادیت

 یم دستش رد،یگیم سمتش است مارستانیب ادرس که را

 داد،ینم یخوب یگواه دلش د،یلرز یم وجودش تمام د،یلرز

 فکرش باخبرتر همه از بدش اوضاع و حال تمام با یرعلیام

 :زندیم داد جان یب سورن رود،یم وانیک سمت فقط و فقط

 

 !برو تند... ردادیت بده گاز -
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 !ریبگ آروم کمی چشم، من داداش چشم -

 

 از سورن زدن ترمز از قبل رسند یم که مارستانیب یجلو

 ترمز و دیگویم یا کالفه نچ ردادیت پرد،یم رونیب نیماش

 !دوندیم سورن دنبال و شوندیم ادهیپ یرعلیام همراه کند،یم

 

117 

 

 خانوم؟ برم کجا...هیتصادف اوردنش، امشب رهنما، نبات -

 

 به ینگاه زن رسندیم زنان نفس نفس که ردادیت و یرعلیام

 :دهدیم جواب مکث با و اندازد یم ستمیس
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 طبقه... نکرده تصادف... اقا هیسوختگ بخش... رهنما نبات -

 !سوم ی

 

 گذرد، یم تنش از یبد یشود،سرمایم یخال سورن یپاها ریز

 آتش اش یمشک یها لهیت یتو انگار سوزد،یم شیچشمها

 جلو اشفته یرعلیام و ردیگیم را شیبازو ردادیت د،یکشیم زبانه

 :رودیم

 

 چرا؟ ؟یچ با ی؟سوختگیسوختگ -

 

 !یدپاشیاس -

 

 اش شوکه و مات نگاه د،یآ یم باال اش معده اتیمحتو تمام

 نگاه فقط صامت و ساکت که یسورن دهد،یم سورن به را
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 ردادیت دود،یم ها پله سمت توانش تمام با یرعلیام کرد،یم

 :کندیم نگاهش

 

 داداش؟ ؟یایب یتونیم..منو کن نگاه سورن؟ -

 

 ،یعصب تهوع کی داشت، جهیسرگ ستد،یا یم صاف سخت

 نیزم یرو را شیپاها رود،یم آسانسور سمت تلوتلوخوران

 چیه رد،یگیم را شیبازو ریز و رودیم همراهش ردادیت کشد،یم

 نیکاب وارد نبود، زدن یبرا یحرف نداشت، زدن یبرا یحرف

 یم را یرعلیام رسندیم که سوم ی طبقه به و شوندیم آسانسور

 گرفته، شیدستها با را سرش و نشسته یا گوشه که ندیب

 و ترگل ی رهیخ جان یب و نفس یب رود،یم جلو سورن

 ها فرسنگ از انگار شیصدا کند،یم باز لب سشیخ یچشمها

 :رسدیم گوش به یزخم و شکسته فاصله،
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  نبات؟ کجاست -

 

 رفت... رفت... بودم ششیپ من بخدا... نداشتم و گفتنش دل -

 یاون... دمیشن رو ادهیپ ته از و غشویج یصدا هوی... بخره اب

 دیاس مقدار گفت دکترش... کردن ریدستگ رو ختهیر دیاس که

 ... نبوده ادیز غلظتش و

 

 :زندیم داد وار وانهید و اریاخت یب سورن

 

 نبات؟ کو -

 

 :دیآ یم رونیب اتاق از پرستار و داردیم نگهش محکم ردادیت
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 !دیباش رونیب همه نجا؟یا خبره چه آروم، آقا -

 

 و کشدیم رونیب ردادیت دست از را شیبازو یعصب سورن

 :رودیم پرستار سمت

 

 !نمیبب مو زن خوامیم -

 

 ...شهینم االن -

 

 یچیه من االن... فهممینم شهینم... نمیبب مو زن خوامیم -

 ! فهممینم
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 :رودیم جلو ردادیت کند،یم نگاهش نگران و ستدیا یم یرعلیام

 

 نهیبب بزار لحظه هی... رونیب میریم ما... خانوم لحظه هی -

 !شدهیچ زنش

 

 رونیب و ردیگیم را زندیم زار ابربهار مثل که را ترگل دست

 :دیگویم ناچار و آرام پرستار رود،یم

 

 !شما فقط...دییایب همرام -

 

 نه ای است وانیک کار نکهیا از شدن مطمئن یبرا یرعلیام

 جان یب یها قدم با سورن کند، سوال ترگل از تا زندیم رونیب

 راهرو تلخ سکوت در یزن یها ناله دارد،یبرم قدم اتاق سمت

 :کندیم نگاهش پرستار رد،یگیم را توانش ی مانده ته
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 !زنمیم صداتون دیصبرکن لحظه هی -

 

 یا مجسمه مثل سورن بندد،یم را در و شودیم اتاق وارد

 انیم انگار بود، مرده انگار ماند،یم در به نگاهش شده خشک

 باز نگاهش شیپ که در د،یکش یم نفس تلخ کابوس کی

 :زندیم لب که ندیب یم را پرستار شودیم

 

 !شوهرشو مخصوصا... نهیبب و یکس خوادینم گهیم -

 

 یعصب زند،یم تلخند شنود،یم را قلبش خوردن ترک یصدا

 گفتن آقا و خوردیم پرستار ی تنه به اش تنه رود،یم جلو

 ریز را شده مچاله یزن شود،یم اتاق وارد شنود،ینم را شیها

 را نفسش راه میبدخ ی توده کی ند،یب یم دیسف ی ملحفه
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 بد قلبش نداشت، باور ندارد، رفتن جلو جان شیپاها بندد،یم

 ریکو مثل شیگلو زد،یم کندن جان با زد،یم سخت زد،یم

 مهین جان داشت ریتصو نیا سوخت،یم شیچشمها بود، خشک

 :گرفتیم را جانش

 

 نبات؟ -

 

... خش از پر... جان یب یصدا نیا...شناخت ینم را صدا نیا

 :درد پر... بهیغر...نفس یب

 

 !توروقران برو... سورن برو یدار دوسم اگه...رونیب برو -

 

 نیا یپدرسگ کدوم ؟یشدیچ... انصاف یب نمتیبب خوامیم -

 !صورتت یرو از و اون بردار اورده؟ سرت بالرو
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 :زندیم زار نبات

 

 پنجره نیهم از خودمو ینر... رونیب برو... ببره نویا یکی -

 ....!برو... بده حالم... نییپا کنمیم پرت

 

 قلبم نبود؟ من مال مگه دردات...سورنم... منم جان؟ نبات -

 !نمتیبب دیبا... نبات ستهیا یم داره

 

 :زندیم زار حالیب و درد با نبات

 

 ...من توروجون... رونیب برو -
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 :کندیم جان... رود یم سمتش که پرستار

 

 !رمیم... بگردم دورت رمیم... باشه -

 

 ایدن بود، یزخم بود، دلتنگ چکد،یم اشکش رود،یم عقب

 اش یزندگ با یکس چه دانستینم یحت بود، شده تمام شیبرا

 نباتش صورت سر ییبال چه دانستینم یحت کرده، را کار نیا

 که اتاق از زد،یم پا و دست بزرگ یخبر یب کی انیم آمده،

 :دیگو یم دلسوزانه پرستار رودیم رونیب

 

 االن وصله، بهش ژنمیاکس واسش، زدم مسکن و ارامبخش -

 جور نیا معموال م،یکرد پانسمان و صورتش خوابه،یم گهید

 !نتشونیبب یکس ندارن دوست وقتا
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 :دهدیم فشار هم یرو محکم را شیچشمها

 

 صورتش؟ شدهیچ -

 

 و چونه از کمی و گونه سوخته، صورتش چپ سمت -

 دکترش با دیتونیم فردا سالمه، خداروشکر چشماش ش،یشونیپ

 !ستین ادیز یسوختگ سطح شه،یم بهتر بشه عمل د،یبزن حرف

 

 قتیحق ای شنودیم را حرفها نیا اش یدلخوش یبرا دانستینم

 یب را در ندیب یم را ستادهیا منتظرش در پشت که ردادیت دارد،

 و یاشک یچشمها با ردادیت رود،یم رونیب و کندیم باز حال

 آغوشش یتو جان یب که سورن تن کند،یم نگاهش خسته

 مردانه و محکم افتد یم

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
664 

 

118 

 

 مارستانیب به ایعرش و الیدان همراه نبات و خودش مادر و پدر

 سوخت،یم سوزان و داغ جهنم کی انیم زیچ همه بودند، آمده

 باور یبرا دیکوبیم وارید و در به پدرش و زدیم زار نبات مادر

 خواستینم که ینبات یبرا اتفاق، نیا هضم یبرا نکردن،

 کنندیم جان بدشان حال انیم سورن مادر و پدر ند،یبب را یکس

 !نبود یآرامش و کنند آرام را نبات مادر و پدر

 

 بود، آوار مکتین یرو مارستانیب اطیح از ی گوشه سورن

 هیگر یصدا کرد،ینم حس ایدن نیا یتو را خودش نبود، نجایا

 خورد،یم را مغزش و کردیم دایپ انعکاس گوشش یتو ها

 خیب شبید نیهم نبات یداشتن دوست و خندان ریتصو

 نیا چطور حاال گفت،یم عشق از و دیکشیم نفس گوشش
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 توان مگر داشت؟ کردن باور جان مگر! کرد؟یم باور را فاجعه

 اصال؟ داشت دنید دل داشت؟مگر رفتنیپذ

 

 و کندیم دود گاریس و ستادهیا طرف آن یکم ردادیت دید یم

 یرو طرف آن یکم الیدان و ایعرش دیدیم کند،یم شیتماشا

 یها هیگر ندارند، شدن کینزد دل و نشستند گرید کمتین

 تالش د،یدیم یرعلیام جان یب آغوش یتو را نبات مادر

 را نبات پدر د،یدیم هم را او به دادن آب یقدر یبرا را مادرش

 ریتصاو نیا تمام و د،یدیم پدرش کنار کمرشکسته و دهیخم

 مغزش و بود اهیس زیچ همه داد،یم درد پر کابوس کی از خبر

 بود گفته را یمختار وانیک اسم مارستانیب سیپل یوقت قفل،

 تا روانش و تعصب و رتیغ خت،یر فرو و کرد فکر و زد جیگ

 به شیزندگ یکجا چیه را اسم نیا و بردنش ینفس یب مرز

 !اوردین ادی
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 به سورن مادر و پدر همراه الیدان و ایعرش ،یرعلیام اصرار با

 را مادرش یبدبخت هزار با یرعلیام همراه نبات پدر رفتند، خانه

 از پر که یمغز و بود سورن هنوز اما بردند، نیماش سمت

 ی زباله سطل یتو را گارشیس ردادیت بود، صدا و همهمه

 شیپاها یرو مقابلش رود،یم سمتش و اندازد یم دستش کنار

 :ندینش یم

 

 !سورن؟ -

 

 بود، گم بود، دور بود، پرت شود،ینم کنده نیزم از سورن نگاه

 !بود رحم یب یادیز یایدن نیا آدم نیتر دهیبر امشب سورن

 

 بهت؟ بدم گاریس هی -
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 ...مادرش... خونه ببر و ترگل -

 

 بفهمم بگو یزیچ هی... یول کنمیم یبگ تو یکار هر من -

 !یا زنده

 

 دهد،یم فشار هم یرو محکم را شیها دندان کند،یم نگاهش

 انیم یکس انگار را قلبش شد،یم کنده جا از داشت دلش

 :دادیم فشار مشتش

 

 ؟یشناسیم یمختار وانیک تو -

 

 حرف... یکالنتر فردا میریم من؟ داداش بشناسم کجا از -

 ...بعدش... میکنیم سوال... میزنیم
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 ...چاقو هی دمیشا مغزش، تو کنمیم یخال ریت هی نمشیبب -

 

 یتو یا مردانه بغض که ییصدا و سخت یعذاب از پر ردادیت

 دیگو یم زدیم موج آن

 

... بخواب نیماش تو کمی میبر سورن، ستین خوب حالت -

 !یکن سکته ترسمیم سورن
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 کی نیهم یتو امشب کند،یم نگاهش جیگ و منگ سورن

 ذهن یتو روش هزار به را یمختار وانیک بار صد ساعت

 چهره آن از یریتصو و بود کشته بود، کشته اش زده انهیمور

 !بود امدهین ذهنش یتو

 

 رداد؟یت -

 

 جونم؟ -

 

 م،یینجایا چرا فهممینم من ته،یواقع کنم باور کن یکاری -

 یرو یشمعا اون االن دینبا مگه م؟یباش تولد دینبا مگه

 دینبا مگه کنه؟ باز و کادوهاش دینبا مگه کنه؟ فوت کشویک

 ؟یخورد یریچ ؟یستین خسته ؟یخوب سورن بپرسه من از یه

 !ینمون گشنه
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 راه نشکن و سرسخت بغض کی شنود،یم را ردادیت درد پر آخ

 و کندیم نگاهشان فاصله همان از ترگل بود، بسته را تنفسش

 :بارد یم شوکه و صدا یب

 

 عکس االن دینبا مگه ؟یبخون و یبزن االن تو دینبا مگه -

 کاریچ نجایا ما ردادیت م؟یبخند میبگ و میریبگ یادگاری

 م؟یکنیم

 

 ترگل یرو شیچشمها خوردیم زانواش یرو که ردادیت یشانیپ

 :نالد یم رمق یب و حال یب ماند،یم ثابت

 

  د؟یکش درد یلیخ -
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 و ردیگیم را شیبازو کند،یم بلند سر ردادیت و زندیم هق ترگل

 و خواب انیم که انگار تعادل و حس یب سورن کند،یم بلندش

 که آب ریش به و رودیم ردادیت همراه داشت، یبرم قدم کابوس

 :کندیم باز را ریش ردادیت ستند،یا یم رسندیم

 

 چشم توِ، به مادرش پدر چشم سورن، صورتتو، کمی بشور -

 پسر، ستین تو ختنیفرور وقت باش، کوهشون توِ، به نبات

 !قیرف منو کن نگاه

 

 ندینش یم شیچشمها یرو که سورن ی خسته و ناباور نگاه

 :دهدیم ادامه ملتمس

 

 گه،یم یخودکش از یوقت اخر، میس به زنهیم یوقت مامانم -

 زنهیم زل یوقت گه،یم مرگ از یوقت ره،یم یخودکش تا یوقت
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 مثل هم تو گفتن با غمشو حسرتاش ی همه با و صورتم یتو

 جون سورن، بخندم تا کنمیم جون کنهیم یخال یپست بابات

 اون کنم جمع کنم، یشوخ ،یباز مسخره به بزنم تا کنمیم

 چرا؟ یدونیم رو، لحظه اون غم همه

 

 :دهدیم ادامه ردادیت و کندیم شیتماشا فقط سورن

 

 طرفت که ییها تولحظه سخت، یها لحظه یتو چون -

 هی گاه، هیتک هی پشت، هی خواد،یم کوه هی جا، همه از دهیبر

 فکر که کنه نگاش یطور خوب حال هی با که آدم هی و لبخند

 من که ، وقتش به شهیم درست که ده،ینرس اخر به ایدن کنه

 من یباش جور هر ،کهیزندگ به برگرد من بخاطر و هستم

 الکردار؟ تهیحال خوامت،یم
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 یب کرد،ینم حس شیپاها ریز ینیزم زد،یم جیگ بود، گنگ

 زد،یریم صورتش به و کندیم آب از پر را شیها مشت رمق

 :دهدیم ادامه ردادیت

 

 ال،یدان و ایعرش و من شیپ اریب بدتو حال توام، پشت من -

 یجا بار نیا و من ی خونه تو میشیم جمع شهیهم مثل

 !بگو سختت یروزا و اوردنا کم از بزن، زار تو یباز مسخره

 

 :شنودیم و کوبد یم صورتش به تر خشن را دوم مشت

 

 که متاسفم خانوادش، و نبات واسه باش کوه هی فردا از یول -

 سورن، داره یبستگ تو به یچ همه فردا از یول گمیم نویا

 واسه یوقت یکنیم نگاش یجور چه که  ِتو به چشمش نبات

 !ینیبیم شو تازه ی چهره بار نیاول
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 :نالد یم کوبد،یم صورتش به تر محکم را سوم مشت

 

 !یآ -

 

 اش نهیس داغ تمام با ردادیت و زندیم پس را اش خفه بغض

 :دهدیم ادامه

 

 سخته کارت دخترشونه، یزندگ کوه به پدرش و مادر چشم -

 و نبات ،یبتون دیبا یول کندنه، جون خوده کارت سورن،

 ست،ین ماجرا نیا یقربون نیاول نبات پسر، یزندگ به برگردون

 واسه خوانیم کوه هی ایقربان نیا ی همه اما ست،ین شمیآخر

 ته؟یحال ،یزندگ به برگشتن و رفتنیپذ
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 مچ ردادیت کوبد یم صورتش یتو به که را چهارم مشت

 :کندیم بغلش محکم و ردیگیم را شیدستها

 

 !کن هیگر -

 

 :بردش یم یخفگ مرز تا که بود بغض فقط نبود، یاشک
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 اره،ینم طاقت نداره، طاقت نبات ؟ واسش کنم کاریچ -

 حساس اش،یخوشگل به بود حساس صورتش، به بود حساس

 !من یجلو بودنش خوب به بود
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 :گرددیبرم کمتین سمت و دیآ یم رونیب آغوشش از

 

 !صبح تا هستم من برو ست،ین خوب حالش ، و ترگل ببر -

 

 ...یبر پاشو بشه؟ یچ که نجایا ینیبش -

 

 !ردادیت برو -

 

 یم سورن ی شانه یرو را دستش و دیگو یم یا کالفه نچ

 :زندیم لب و گذارد

 

 رمیگیم غذا واست رسونم یم و ترگل نره، ادتی حرفامو -

 !یش روپا یبتون دیبا صبح بخواب، کمی نمازخونه برو ام،یم
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 و دهیپر یرو و رنگ کند،یم نگاهش و رودیم ترگل سمت

 داد،یم اش یروح و یجسم بد حال از نشان ترگل دیسف یلبها

 :زندیم هم به را شیچشمها و ردیگیم را مچش

 

 !امروز میترکوند که خونه ببرمت ایب شو، افهیق -

 

 سوار روندیم رونیب و کنندیم یخداحافظ که ترگل همراه

 ترگل بغض زندیم استارت که ردادیت و شوندیم سورن نیماش

 زند،یم هق پوشاند، یم شیدستها با را وصورتش شکندیم

 نیماش و دهدیم فشار هم یرو را اش خسته یچشمها ردادیت

 :.گرددیبرم سمتش کند،یم خاموش را

 

 جان؟ ترگل -
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 و ردیگیم را مچش ردادیت رد،یگیم شدت ترگل ی هیگر

 :آورد یم نییپا صورتش از را دستش

 

 ؟یشینم کنم؟ناراحت بغلت -

 

 !کنمیم دق دارم -

 

 یم را سرش یرو و ردیگیم اش نهیس یتو را سرش ردادیت

 :بوسد

 

 !دارم دوست عطرتو یبو -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
679 

 

 !نشد پرت حواسم -

 

 کرد،یم دق داشت اش دهیبر جا همه از خود خندد،یم تلخ

 ستاد،یا یم محکم شهیهم مثل دیبا اما شد،یم تمام داشت

 !کند جمع را او نبود یکس

 

 !ادیم بهت چشمم خط -

 

 :زندیم زار درد با ترگل

 

 رداد؟یت -

 

 دلم؟ جان -
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 ،یآ زد داد یه سوختم، زد داد یه گوشمه، یتو صداش -

 جلو از صورتش پوست ، صورتش د،یکش غیج کرد، هیگر یه

 ...ردادیت ره،ینم چشمام

 

 دنیشن توان دهد،یم فشار هم یرو را شیچشمها غم با ردادیت

 کند،یم باز را داشبرد و شودیم خم گرشید دست با نداشت،

 کند،یم وصل همراهش تلفن به و کشدیم رونیب را یهنذفر

 گوش یتو را یهنذفر آورد، یم رونیب آغوشش از را ترگل

 :زندیم هق حال یب ترگل گذارد، یم ترگل یها

 

 !ردادیت نکن -
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 به گه،یم یچ نیبب کن گوش کردم، ادیز ته تا و صداش -

 !ببند چشماتم کن، یرسازیتصو کن، فکر شیمعن

 

 !تونمینم ره،ینم گوشام از صداش -

 

 و گذارد یم ترگل یها گوش یرو را دستش دو هر ردادیت

 :دیگویم یجد بار نیا

 

 خودت یتو یکن حلش دیبا و، امشب یکن رد دیبا ،یتونیم -

 عمر آخر تا وگرنه و، شوک نیا یکن هضمش دیبا ترگل،

 !کابوست شهیم

 

 شدیم کاش بمونم، شتیپ خوامیم شم،یم ونهید خونه برم -

 !بمونم
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 گوش فقط االن خب؟ زنم،یم حرف یتلفن باهات صبح تا -

 !کن

 

 دهد،یم هیتک یصندل یپشت به ترگل و کندیم یپل را کیموز

 حرکت اندازد، یم تنش یرو را کتش ردادیت و بنددیم چشم

 به سالم جان یروح فشار نیا بار ریز کندیم خدا خدا و کندیم

 !ببرد در
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 یها پنجره از را نگاهش خوردیم زنگ که همراهش تلفن

 بشیج از را یگوش رمق یب و ردیگیم مارستانیب یها اتاق
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 دهد،یم جواب حوصله یب هیسام اسم دنید با کشد،یم رونیب

 :شنودیم را هیسام بغض از پر یصدا

 

 ی خونه من کرجم نبات؟ شدهیچ داداش؟ شدهیچ -

 ...گفت بپرسم، حالتو بزنم زنگ گفت مامان مادرشوهرم،

 

 !ترسهیم بچت باش آروم نکن، هیگر من، خواهر بخواب -

 

 محکم را شیچشمها شودیم باعث هیسام زدن هق یصدا

 سوخت،یم قلبش سوخت، یم شیچشمها دهد، فشار هم یرو

 :سوختیم تنش و جان تمام

 

 صورتش؟ شده خراب یلیخ -
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 خیب که بود بغض د،یکوب یم پا اش نهیس انیم که بود درد

 :زدیم زخم را شیگلو

 

 م،یزنیم حرف فردا بخواب نمش،یبب زارهینم ه،یسام دمشیند -

 !بخواب بچت، جون به ندارم رو تو یها هیگر دنیشن جون

 

 ی صفحه یرو نبات عکس به نگاهش کند،یم قطع را تماس

 یچشمها نیا جذاب، لبخند نیا افتد، یم همراهش تلفن

 ند؟یبب توانستیم یک گرید را خوب حال نیا خندان،

 

 سورن؟ -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
685 

 

 :زندیم پلک گردد،یبرم یرعلیام سمت نگاهش

 

 بابا؟ مامان -

 

 خودم حال کنم، جمع و کدومشون دونمینم نن،یماش یتو -

 یتو میبر ایب واست، گرفته غذا ردادیت همتون، از بدتره

 !نتیماش

 

 !گلوم از نییپا رهینم آب ه،یچ غذا بابا، بخورم کوفت -

 

 داشت، پدر یب وجدان عذاب کی ند،ینش یم کنارش یرعلیام

 :زننده و بد حس کی
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 ...یبرا ،یکالنتر میبر دیبا صبح -

 

 !بهم بده جواب ینیحس و راست پرسمیم سوال هی ر،یام -

 

 :شودیم بلند کالفه یرعلیام

 

 شده چشمات بکش، دراز کمی ن،یماش یتو میبر پاشو باشه، -

 خوادینم زدن، اور خواب و ارامبخش نبات خون،به ی کاسه

 !شهیم بدتر نتتیبب افهیق نیا با صبح یول نه،یبب و یکس

 

 مارستانیب اطیح از ریام همراه و شودیم بلند حرف یب سورن

 ند،ینش یم جلو یصندل و روندیم نیماش سمت روند،یم رونیب

 سمتش را چیساندو ردادیت عقب، یصندل یرو هم یرعلیام

 :ردیگیم
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 !داداش جونه بزن گاز هی زدم، ادیز سس -

 

 :زندیم پس را چیساندو حوصله یب سورن

 

 !دهیکش ته حوصلم و حال ردادیت نکن -

 

 یم بود زیلبر گرید که یصبر با و گرددیبرم یرعلیام سمت

 :دیگو

 

 ر؟یام چته تو؟ یکنیم فرار من از سرشب از چرا -
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 کشک یچ ،فراریدار تو که دارم و یدرد همون من واال -

  ؟یچ

 

 فردا، گفت یول بزنه، حرف باهام خوادیم گفت شبید نبات -

 تو؟ یدونینبود،م اروم یول بود چش دونمینم

 

 یم یعاص یرعلیام و گرداندیبرم پاکت یتو را چیساندو ردادیت

 :دیگو

 

 حرف یندار کشش گهید سورن، ستین حرفا نیا وقت االن -

 ...بزار شه، صبح بزار ،یبشنو یا تازه

 

 تو؟ یدونیم یچ دمیپرس -
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 داشت خودش کند،یم نگاهش عذاب از پر و کالفه یرعلیام

 کم و بودن مقصر حس از وجدان، عذاب از کرد،یم دق

 نبات ترس به دل نکهیا از سورن، به ماجرا نگفتن از گذاشتن،

 !بودند شوم ی نقطه نیا در درست حاال و بود داده

 

 ..نبات جون -

 

 :لرزاندیم را تنش چهارستون سورن ادیفر یصدا

 

 !نخور قسم و نبات جون -
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 و کشدیم رونیب پاکت از را یمعدن آب یبطر کالفه ردادیت

 :گرددیبرم یرعلیام سمت

 

 وقت االن حالشو؟ ینیبیهم،نم تو گهید بنال یدونیم یزیچ -

 یف تا یکالنتر دیبر دیبا فردا ر،یام ستین یزیچ کردن پنهون

 !هیدار رو دیزیبر و الخالدون

 

 از یکم سورن رد،یگیم سورن سمت و کندیم باز را یبطر در

 :کشدیم یا کالفه پوف یرعلیام و خوردیم را آب

 

 ...وانیک -

 

 هراس با یرعلیام و چرخدیم سمتش ضرب به سورن سر

 :دهدیم ادامه یشتریب
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 !بود نبات خواستگار -

 

 کوه کی انگار خورد،یم ترک سورن ی نهیس انیم یزیچ

 و ردیگیم دستش از را آب یبطر ردادیت کند،یم زشیر درونش

 :دیگویم یتلخ بغض از پر یرعلیام

 

 کجا دونمینم بود، دهید و نبات یقبرستون کدوم دونمینم -

 جاها یلیخ دونمیم فقط سورن، دونمینم بود، شده عاسقش

 تو با داره قصد بود گفته بهش نبات شد،یم سبز راش جلو

 هم خونه یحت نکرد، ول نشه، مزاحمش بود گفته کنه، ازدوج

 !کرد رد و داره نامزد گفت بابا زد، زنگ
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 شود،یم خم یرعلیام سمت حرصش و بد و حال تمام با سورن

 کشد،یم خودش سمت را او و ردیگیم دست کی با را اش قهی

 اما گذاردیم شیبازو یرو دست و دیگویم یا کالفه نچ ردادیت

 :زندیم داد تعادل یب سورن

 

 چیه که االن بشنوم؟ دیبا االن گن؟یم االن ؟یگیم االن -

 شدنشو اب نمیبش دیبا که االن بخورم؟ تونم ینم یگوه

 و مارستانیب تخت رو افتاده تولدش شب که االن کنم؟ تماشا

 سوزونه؟یم و سوزهیم داره

 

 خدا د،یترس م،یکن تیشکا گفتم بگو، گفتم بار هزار بقران -

 همه د،یترس نرفتنات جلو یقانون و اتویباز خر کله از شاهده

 یوال به سورن بود، تو به شیافراط ی عالقه اون از ترسشم

 !نشه کوفتتون تولد که بگه بهت تولد بعد بود قرار یعل
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 :کشدیم را شیبازو ردادیت

 

 کدومتون چیه خواهرشه، تو، مثل اونم بابا سورن، نیبش -

 و امشب تنش پس کرد، یکار شهینم االنم د،یستین فیرد

 .دینکن شتریب
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 :گرددیبرم بود سیخ شیچشمها یپا حاال که یرعلیام سمت

 

 !داداش برو مادرت، و پدر شیپ برو -
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 :زندیم لب میعظ یدرد از پر

 

 !سورن؟ -

 

 بسته، چشم و زده هیتک یصندل یپشت به را سرش اما سورن

 ی جاده کی به رو ،یخاموش به رو ،یرانیو به رو بود یمرد

 !بازگشت یب اهیس

 

 نباشم نابود تو از شتریب امشب من سورن، نگفتم کردم غلط -

 ای امشب تونهیم جوابش دارم، سوال هی... فقط ستم،ین کمتر

 تنها کردن راه روبه واسه داره نگهم پا رو ای کنه، نابودم

 !خواهرم
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 بسته چشم دوزد،یم سورن رخ مین به را نشیغمگ نگاه ردادیت

 :نالد یم یرعلیام د،یکشیم درد انگار و بود

 

 ی چهره اگه پشتش؟ تهش تا یهست نبات؟ با یمونیم -

 ...و یزنینم جا ینیبب دشویجد

 

 :دیگو یم یعصب ردادیت

 

 انه؟یچرند نیا وقت امشب ؟یشد خل ر؟یام -

 

 خم و ردیگ یم ردادیت از را نگاهش غم پر و صامت یرعلیام

 دست شود،یم ادهیپ و بوسد یم را سورن ی شانه شود،یم

 نگران ردادیت رودیم دردش پر ی نهیس یرو که سورن

 :دیگویم
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 گهید نجایا کس چیه سورن ،ینجوریا خودت با نکن -

 !قسم خدا به نداره تورو افتادن کشش

 

 یکم یبرا نفس، یقدر یبرا زندیم چنگ را اش نهیس سورن

 ی دکمه شود،یم خم و کشدیم نییپا را شهیش ردادیت هوا،

 :کندیم باز را راهنشیپ

 

 المثل ضرب یپا یسادیوا! که؟یمرت یکنینم هیگر چرا -

 غم یپا باشه مرد اگه مرد کنه؟ینم هیگر که مرد مزخرف

 !سورن یشیم خفه ینکن هیگر زنه،یم زارم شیزندگ کیشر

 

 که ییصدا با سورن و چکدیم حرفش اتمام با خودش اشک

 :زندیم لب آمد یم چاه ته از انگار
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 !ردادیت نجایا شهیآت نمه،یس رو بختک هی -

 

 :دهدیم ادامه و کوبد یم اش نهیس یرو بار دو را مشتش

 

 !آخ ا،یدر میبر میخواستیم شمال، ببرمش خواستمیم -

 

 داردیبرم را نبات همراه تلفن و فیک و شودیم خم غم با ردادیت

 :ردیگیم سمتش و

 

 !ترگل بودن داده نارویا -
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 تلفن و یخاک فیک دنید با و شودیم باز سورن یچشمها

 با و کندیم باز را قفلش رد،یگیم را یگوش درد پر نبات همراه

 :نالد یم خودش عکس دنید

 

 !یوا یا -
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*** 

 بود، خاموش و بود گرفته را وانیک ی شماره هزارم بار یبرا

 و تلخ حس کی د،یکشیم ناخون را روانش تمام داشت دلشوره

 !منطق یب یشانیپر ایدن کی و داشت بد
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 به دیبا رد،یگیم را سورن ی شماره و شودیم آوار یصندل یرو

 ذهنش پس ییصدا داد،یم انیپا مزخرف حس و حدس نیا

 امشب وانیک مشکوک یحرفها تمام ی جهینت که زدیم داد

 از پر یصدا است، وانیک سر ریز تصادف آن حتما که است،

 :خوردیم جا شنودیم که را سورن خش

 

 بله؟ -

 

 :کندیم جان دهد،یم قورت را دهانش آب

 

 ندادن، جواب کدوم جیه ترگل، به رداد،یت به زدم زنگ -

 خوبه؟ نبات شدم، مزاحم بدموقع دیببخش بودم، نگران

 نبوده؟ دیشد که تصادفش
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 !نبوده -

 

 حرف به اش یلیم یب از خبر سورن ی حوصله یب یصدا

 :دهدیم ادامه ناچار داد،یم زدن

 

 چرا؟ کردن؟ تصادف یک با -

 

 !هیچ به یچ فهممینم م؟االنیبزن حرف بعد -

 

 و دیگو یم یا کالفه اه ینگران از پر شودیم قطع که تماس

 آمدن یبرا کشد،یم انتظار و زندیم قدم را سالن شود،یم بلند

 یبرا ش،یفحشها و دادیب و داد دنیشن یبرا وان،یک ی دوباره

 و بود صبح ۳ کینزد ساعت اما شان، جهینت یب یمگوها بگو

 کند،یم باز را در رود،یم اتاقش سمت نبود، وانیک از یخبر



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
701 

 

 اگر تا شودیم تلگرام وارد حوصله یب رود،یم تختش سمت

 نشده تلگرام وارد هنوز شبید از بپرسد، او از است داریب ترگل

 ی حوصله اما ندیب یم را فرستاده که یسیو و دیام امیپ بود،

 که وانیک سیو دنید با و رودیم تر نییپا ندارد، را کردنش باز

 وارد گنگ و جیگ است امروز ازظهر بعد ۶ یبرا ساعتش

 وانیک دیبازد نیآخر کند،یم دانلود را سیو و شودیم صفحه

 او که یزمان همان قایدق است، قهیدق ده و ۶ ساعت همان هم

 سیو یرو کرد،یم آماده نبات تولد یبرا را رستوران داشت

 راه لیدل یب و تلخ یبغض وانیک یصدا دنیشن با و زندیم

 :بندد یم را تنفس

 

 که گذاشتم کم میزندگ یکجاها نگفتم بهت وقت چیه -

 قدر نیا ،یا عقده قدر نیا بدبخت، قدر نیا ن،یا شدم

 زدم، داد زدم، نق زدم، غر فقط ده،یبر ایدن از و خورده شکست

 شتریب به کردم کمک که خالصه آوردم، بهونه خوردم، حرص
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 که خاتون داشتن از نه روز هی یحت که خالصه شدنم، بدبخت

 یبود خواهر که تو داشتن از نه کردم فیک کرد یمادر واسم

 میزندگ از نقطه هی ساعت نیا یتو ون؟یکتا ؟یکت برام،

 ساکن یزندگ نیا خودم، تمومشه، خوامیم که سادمیوا

 و خواستن نیا زجراور، هیمعن یب چرخش نیا ،یسگ کنواختی

 زشیچ هی فقط که گرفتم یمیتصم هی نتونستن، و دنینرس

 خوشبخت ایلیخ من کنار الاقل نکهیا اونم کنه،یم آرومم

 !ستنین

 

 ذهنش ته که یحدس بودن درست و ترس زد،یم نفس نفس

 بشنود است قرار را بدتر آن از نداشت خبر و دادیم جوالن

 :بود دهیبر را نفسش
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 ست،ین گهید یکی سهم منه یارزو که یاون حداقلش -

 مرده یارزوها واسه من یپا پابه هم یا گهید یادما حداقل

 بود، الزم یول بهت بگم خواستمینم خونن،یم فاتحه شون

 الزم ،یدونینم یچیه یکن تظاهر بود الزم ،یبدون بود الزم

 مرگ اگه یحت یبردار واسم یقدم چیه خوامینم یبدون بود

 دلم نخواست، دلم بگذرم، نبات از خواستم من بود، انتظارم در

 عرضه یب و مزخرف ادم چه تو بابا گفتیم انگار دلم کرد، لج

 غرورم شه،ینم نیا یگفت تو میخواست یچ هر ما که یهست یا

 تو واسه که یگید خر، کهیمرت د زد داد گوشم یتو یه

 چرا ستین تو مال اگه بجوشه، توش سگ سر خوامیم نجوشه

 یچ همه کرده باز چشم یوقت از که باشه گهید خر هی واسه

 میتصم که شد نیا خالصه پولدار، بچه بوده فیرد جلوش

 هی با که شد نیا باشدش، نداشته سورنم کنم یکار گرفتم

 !نجایا سادمیوا دیاس یبطر
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 یصدا و افتد یم دستش از یگوش زند،یم چنگ را شیگلو

 :شنودیم را وانیک

 

 ست،ین خالصم باشه، ادیز ومدین دلم یعنی ست،ین ادیز دهیاس -

 اومد داد طالقش که سورن دیشا ینجوریا اصال هست، اما

 شانست اگه البته هان؟ دلت مراد به یدیرس هم تو و سراغت

 و من یتونیم تا که خالصه ،یدار نسبت من با نفهمن و بگه

 اگه یلیدل هر به اما کنم فرار کنمیم یسع جان، ییدا کن انکار

 هم تو کنم،یم پاک نارمیا ،یکت یشناسینم و من تو افتادم ریگ

 کنار ی زباله سطل نیهم تو ندازم یم ممیگوش... کن پاک

 !بزن زنگ نه بده امیپ نه پس شکنم،یم کارتمم میس دستم

 

 داد و زندیم تخت یرو هم پشت را مشتش درد با جیگ و ناباور

 :زندیم
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 ....!نه... نه... نه -

 

 نداشت، باور رود،یم نفسش یب نفس و کندیم هیگر بلند بلند

 کم از حجم نیا د،یگنج ینم باورش در یبدبخت از حجم نیا

 چه را بعد به امشب از نداشت، باور را وانیک حماقت و یعقل

 آدم تنها وان،یک بدون کرد؟یم یزندگ وجدان عذاب بدون طور

 یتو طور چه فردا از بود؟ یشکل چه ایدن شیزندگ ی مانده

 چه بود؟ آمده نبات سر بر چه کرد؟یم نگاه سورن یچشمها

 و حماقت آن از چقدر... بود قیعم شیروزها نیا ییتنها قدر

 !بود مانیپش مزخرفش ی نقشه
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*** 

 

 هیگر هم یپا به پا بود، کرده بغلش دلسوخته و محکم شکوه

 دهنده، ازار یکام تلخ نیا ان،یپا یب غم نیا یبرا بودند، کرده

 :بود گفته گوشش یتو و بود کرده نوازش را نبات کمر

 

... شهیم درست...  اروم... عروسکم اروم... زمامانیعز آروم -

 !ریبگ اروم... کنارت میهست

 

 سوپ یا ذره تا کردیم یهرکار و بود نشسته مقابلش حاال و

 صورتش راست طرف ی رهیخ شکوه نبود، موفق کند دهانش

 :نالد یم بود مانده سالم که

 

 جان؟ نبات -
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 تمام هنوز بود، شوکه هنوز کند،یم نگاهش مات و درد با نبات

 :سوختیم و بود گم هنوز بود، هراس وجودش

 

 یول کنه تتیاذ خوادینم منتظره، داره،یب شبید از سورن -

 ادیب یزارینم چرا... بگردم دورت شهیم آب داره رونیب اون

 جان؟ مامان

 

 مغزش بود، کرده پرت نییپا به یبلند کی از را او انگار یکس

 دق داشت بود، سوزانده را استخوانش تا درد بود، شده یمتالش

 داشتنه مدت تمام در مگر سورن، دنیند و یدلتنگ از کردیم

 را شب تمام خبرباشد؟ یب او از شدیم هم روز کی سورن

 با سورن نداشت تحمل اما اغوشش، بودن محروم از سوخت

 :ندیبب را او صورتش چپ سمت دیسف باند و حال و چهره نیا
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 !کن نگام مامان؟ نبات -

 

 !گرفتن؟ و وانیک -

 

 لرزد، یم نبات حس یب و جان یب یصدا از شکوه تن

 و نهیک از بود پر... یزندگ شور از... حس از بود یخال شیصدا

 :نفرت

 

 !یکالنتر رفتن یعل ریام با بابات و سورن زم،یعز آره -

 

 سوخته یآرزوها مثل دلش، مثل سوخت،یم صورتش پوست

 که بود حرص وجودش یتو اش، رفته باد بر یزندگ مثل اش،
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 خوردیم در به یا ضربه کرد،یم انیطغ که بود نهیک د،یجوشیم

 نیا برابر در بودن محکم اما بود مرد شود،یم اتاق وارد لیخل و

 :کندیم جان حال نیا با نبود، یپدر و مرد چیه کار فاجعه

 

 بابا؟ نبات و قند یبهتر -

 

 یتو اشک ماند،یم لیخل یچشمها یرو نبات پناه یب نگاه

 دست کند،یم باز را شیدستها رمق یب جوشد، یم شیچشمها

 تن و رودیم جلو غم با لیخل بود، شده یچیپ باند هم چپش

 :کشدیم آغوش در را نبات ی خسته

 

 بابا؟ -

 

 بابا؟ جان -
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 ترس از امیبچگ مثل تونستمیم کاش... روزید یبود کاش -

 !آغوشت به ببرم پناه

 

 جواب یسرسخت بغض با لیخل و بارد یم صدا یب شکوه

 :دهدیم

 

 یستین خودت واسه تو گهید االن... بابا دختر باش محکم-

 !دنتهید منتظر شبید از مردت... دلم جان

 

 :زندیم هق
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... کنم نگاش تونمینم من دیبگ... مرده نبات دیبگ... بره دیبگ -

 !کنه تحملم تونهینم... جلوش برم افهیق نیا با تونمینم

 

 :کندیم نگاهش سوز نهیس یدرد با و کشدیم عقب لیخل

 

 گفته دکتر ؟یزنیم هیچ حرفا نیا دختر؟ چشه مگه افتیق -

 به زمیریم مویزندگ... یشیم بهتر هم یلیخ یبد انجام عمالتو

 یش راه روبه مختلف یها عمل و کیپالست جراح با تا پات

 ترگل که یآب بخاطر صورتت اوضاع گفت دکتر تازه... بابا

 !نشده میوخ ادیز صورتت یرو ختهیر
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 داشت ها مسکن ریتاث کند،یم جمع شکمش یتو را شیپاها

 کنده شیجا از انگار را دلش سوخت،یم صورتش شد،یم تمام

 !بودند

 

 !بره دیبگ... نهیبب و من خوامینم من -

 

 یرعلیام گذارد،یم شیزانوها یرو را اش یشانیپ و زندیم هق

 :ندینش یم تخت ی لبه غم با نبات دنید با و شودیم اتاق وارد

 

 ؟یخواهر -

 

 :زندیم لبخند یرعلیام و دیآ یم باال هیگر با نبات سر
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 دیبا حکمش و دادگاه نیاول تا زندان، کننیم منتقل و وانیک -

 خب؟ م،یاریدرب روزگارش از دمار که یسرپاش

 

 یزندگ شه؟یم صورت من واسه میاریب در روزگارش از دمار -

 شه؟یم سورن شه؟یم

 

 رو بازم میکنیم کمک... داره یمجازات یجرم هر اما... شهینم -

 از خارج برتتیم باشه الزم گفته سورن.. یکنیم عمل... یپاش

 اد؟یب بگم... کشور

 

 :دهدیم جواب سخت نبات و روندیم رونیب لیخل و شکوه

 

 و؟ وانیک دید -
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 !کردیم خراب سرش رو و یکالنتر دیدیم...نه -

 

 ... احمق منِ... بگو بهش یگفت تو -

 

 :دیگویم کالفه یرعلیام

 

 روزا اون اگه یحت تو س،یپل از کردم سوال من نبات -

 شهینم نشه مرتکب یجرم یمجرم تا یکردیم تیشکا

 با یچکاریه دیتهد امیپ و تلفن دونه تا دو کرد،با رشیدستگ

 فقط االن سورن نکن، سرزنش خودتو خودیب...کردنینم وانیک

 و در تونهینم االن یکنیم فکر... نبات دنتید واسه زنهیم پر پر

 !کنه تیاذ تورو خوادینم... تونهیم اد؟یب کنه باز
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 !تونمینم بخدا... تونمینم -

 

 کار... میرونیب ما... شتیپ بمونه تونهینم شتریب نفر هی... باشه -

 !تیگوش نمیا ..بزن زنگ یداشت

 

 :دیگویم بغض پر و ردیگیم را یگوش نبات

 

 خوبه؟... سورن -

 

 نبات... و یچ همه دیبساز دیبا اول از یول... نابوده... نه -

 ... شده که هم بابا مامان و اون بخاطر

 

 !دهیم طالقم نهیبب و من اگه -



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
716 

 

 

 :غرد یم کالفه یرعلیام

 

 !نبات نگو چرند -

 

 یرو کشیتار ریتصو ی رهیخ و ردیگیم باال را همراهش تلفن

 خسته و ناباور صورتش چپ سمت باند و یگوش ی صفحه

 :دیگویم

 

 باند نیا ریز دونمینم... نمیبب و صورت تونمینم خودمم یحت -

 !خبره چه
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 عزا با یول... حالتو فهمنیم همه... فهممیم من... نبات -

 !زمیعز کن نیتمر و بودن محکم... شهینم درست یچیه

 

 :شودیبلندم و ردیگیم دهیند را نبات شخندین

 

 !شتیپ ادیب مامان گمیم -

 

 اطیح وارد رود،یم رونیب و بوسدیم را نبات یموها یرو

 یرو را خورده شکست و خسته یمرد شودیم که مارستانیب

 !ندیب یم اوارشده شبید کمتین همان
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*** 

 :ردیگیم سمتش را وهیآبم ایعرش

 

 ایب... من برادر شهینم فیرد یزی،چ تو نخوردنِ یچیه با -

 !سورن بخور وهیابم کمی

 

 از شدیم تمام داشت مانده، همراهش تلفن یرو سورن نگاه

 :نبات حال از یخبر یب و دنیند نیا

 

 !کن ول... ایعرش ندارم لیم -

 

 :ردیگیم سمتش را گاریس پاکت و ستدیا یم مقابلش الیدان
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 !بکش دونهی -

 

 که الیدان و داردیبرم را گاریس از نخ کی حرف یب سورن

 شنود،یم اطیح ته از را هیسام ی هیگر یصدا زندیم فندک

 همراه هیسام ندیبیم زند،یم کنار را الیدان و کندیم رها را گاریس

 کنان هیگر هیسام و رودیم جلو ند،یآ یم سمتش مادرش و پدر

 :رودیم آغوشش یتو

 

 !دلت واسه رمیبم -

 

 یم ذکر لب ریز رضا محمد و زدیریم اشک صدا یب نیمیس

 :زندیم هق هیسام د،یگو
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 عروس تازه و یداماد تازه واسه مردم...واستون شدم کباب -

 نیزم به یاله...گرفتتون پا تازه یزندگ واسه مردم زنت، بودن

 خوش روز هی یاله نه،یبب داغ یاله ش،یبان و باعث بخوره گرم

 !گرفت و تونیخوش که نهینب

 

 !کننیم نگاه دارن مردم باش اروم زم؟یعز جان؟ هیسام -

 

 رمیبم... تتیمظلوم واسه رمیبم... تیخودخور واسه رمیبم -

 !زنت واسه

 

 مچاله دستمال با را شیاشکها و دیآ یم رونیب اغوشش از

 :کندیم پاک دستش تو ی شده

 

 و؟ نبات دید شهیم -
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 مادرش همراه هیسام دهدیم مثبت جواب سر با که سورن

 :رود یم جلو رضا محمد افتند، یم راه ساختمان سمت

 

 باباجان؟ شینیبب یتونست -

 

 :دوزدیم پدرش نگران یچشمها به را نگاهش سورن

 

 !معرفت یب زارهینم -

 

 !کن درکش داره، حق پسر، بده فرصت بهش -
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 نگفت بهم چرا... چرخهیم توسرم سوال تا هزار شبید از -

 به کار گذاشت چرا نگفت؟ کهیمرت اون یمزاحمتا از چرا بابا؟

 شده سبز یگور کدوم از پسره فهممینم اصال... بکشه نجایا

 یکالس هم گفت دمیپرس دوستش از ..تنبا یزندگ یتو

 !ستین دانشگاشم

 

 :دهدیم جواب کالفه رضا محمد

 

 نهیبب رو کرده که یغلط یسزا مردک اون نهیا مهم االن -

 !بابا یکن سرپا زنتو یبتون دیبا... ستین مهم شیبق... سورن

 

 !دنشیند از کنمیم دق دارم زاره؟یم مگه -
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 محمد کند، یمخف را بغضش تا کشدیم شیموها به یدست

 :کندیم نگاهش غم پر رضا

 

 !نمشیبب برم... باباجان بده فرصت بهش -

 

 تلفن شودیم دور که رضا محمد و دهدیم تکان یسر

 شماره خواستیم دلش کشد،یم رونیب بشیج از را همراهش

 بغض و خش با... نداشت زدن حرف توان اما ردیبگ را نبات ی

 هر و کردیم بغلش فقط خواستیم دلش کرد؟یم چه شیصدا

 !ختندیر یم اشک شان رفته برباد یخوشبخت یبرا فقط دو

 

 !سالم -

 

 :کشدیم دهانش دور یدست ونیکتا دنید با و گرددیبرم



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
724 

 

 

 !یاومد یدیکش زحمت... سالم -

 

 :دیلرز یم تالشش تمام با شیصدا

 

 خوبه؟ نبات...بود فمیوظ... نه..ن -

 

 دیاس یمادر و پدر یب هی... نکرده تصادف قتشیحق واال -

 !مثال عشق سر از... صورتش رو ختهیر

 

 :لرزد یم وانیک یحرفها داشتن قتیحق از ونیکتا تن
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 االن کرده؟ نکارویا یک چرا؟...من یخدا یوا -

 نمش؟یبب تونمیچطوره؟م

 

 !یتونیم اره بزاره اگه ست،ین خوب -

 

 :زندیم لب یا خفه بغض با ونیکتا

 

 !ششیپ رمیم...بگم یچ دونمینم واقعا... متاسفم -

 

 و وجدان عذاب افتد، یم راه مارستانیب ساختمان سمت

 او با دیفهمیم سورن اگر بود، سوزانده را اش شهیر یمانیپش

 !کرد؟یم چه
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*** 

 زم؟یعز یبهتر -

 

 یها غیج اتفاق، آن کابوس بود، دهید کابوس را شبید تمام

 نزد، دم و سوخت یداریب و خواب انیم را شبید تمام نبات،

 ی رهیخ بغض با و دهدیم گرشید دست به را همراهش تلفن

 جواب برده خوابش اش یدرس یکتابها یرو که یماهان

 :دهدیم

 

 !شتیپ امیب خوامیم -

 

 :کشدیم نفس قیعم کند،یم حس را ردادیت ی خسته لبخند
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 و نبات دنید دل من... دمید کابوس و شبید ی همه -

 !سورن حال به یوا ندارم،

 

 حس تمام با ترگل و دهدیم گوش فقط ردادیت چکد،یم اشکش

 :دهدیم ادامه تلخش

 

 چه رداد؟یت برسه نقطه نیا به تونهیم یطور چه آدم هی -

 رسهیم کجا به بشه؟ خودخواه و پست قدر نیا تونهیم یطور

 شیعاد یزندگ و اشییبایز داشتن از و ادم هی تونهیم که

 کنه؟ محروم

 

 اتاقش وارد و شودیم بلند ماهان نشدن داریب یبرا و زندیم هق

 :شودیم
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 کاریچ ره،ینم گوشم از نبات یغایج یصدا گرفته، درد قلبم -

 شو؟یزندگ بعد به امروز از نبات کنه کاریچ شون،یزندگ با کردن

 

 جانم؟ ترگل -

 

 و رحمانه یب که بود یدختر فقط شیرو شیپ زند،یم هق

 :شدیم اکو گوشش یتو که ییها غیج و سوختیم شده مچاله

 

 حقارت حس... داشتم یبدبخت حس یلیخ تو از قبل تا من -

 دیبا مدام نکهیا از ،یپدر یب نیا از ،یپول یب نیا از... داشتم

 من االن یول خدا، به زدمیم غر یه بودم، خسته کردمیم کار

 ...من... نبات غم یپا خوشبختم
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 یمیمال یصدا با ردادیت و ردیگیم دهانش یجلو را دستش

 :دیگویم

 

 رون؟یب یایب یتونیم دنبالت امیب -

 

... رستورانم کنهیم فکر یعنی تونم،یم رون،یب رفته مامانم -

 رستوران؟ بستس

 

 خب؟ گهید ساعت مین تا امیم بستس، فعال...زمیعز اره -

 

 :کندیم پاک را شیاشکها

 

 ؟یکن قطع یخوایم -
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 :خنددیم

 

 !شنومیم کرهیاسپ رو برام بزن غر... کنمینم قطع -

 

 :کندیم پاک را شیاشکها و خنددیم خسته

 

 !واست رمیبم -

 

 !گهید نشنوم ؟یزد االن بود یحرف چه نیا -

 

 کجا خودت مادرت، سورن، من، تو، سر رو شدن آوار همه -

 !؟یاروم قدر نیا که یکنیم یخال و دردات
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 یب و یخستگ تمام با شیهوا و حال کردن عوض یبرا ردادیت

 :دیگو یم شیها یخواب

 

... شبا اومدن یم یعنی نه..انیم یکی یکی گه،ید هستن -

 !شدیم یخال دردام قشنگ

 

 :چرخاندیم را فرمان خنده با و شنودیم را ترگل ی خفه غیج

 

 !ردادیت یادب یب یلیخ ومده،ین تو به یمهربون -
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 اگه ماهام ترگل، سرپاشن باز سورن و نبات میکن کمک دیبا -

 ببرمت ایب مونه،ینم شونیزندگ و اونا از یزیچ میبزن زانو

 !نتشیبب سورن یکن شیراض یتونیم نیبب ششیپ

 

 !فعال ،یایب تا شمیم آماده... باشه -
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*** 

 سورن ،یکن برخورد یعاد باشه حواست ترگل، نییپا برو -

 !نتشیبب یکن شیراض کن یسع نداره، تحمل گهید

 

 که اورد ینم خودش یرو به طور چه نبود، دلش یتو دل

 رفته؟ تاراج به نبات صورت ییبایز از یمین
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 !کوبهیم تند قلبم -

 

 کو ترگل، حرفابود نیا از محکمتر شناختم من که یدختر -

 تا مشک دم اشک و غرغر دختره شناختم؟یم که یترگل اون

 اونم به و باش یقو تراس،یم شمیاول بود، دورم بخواد دلت

 !بده قلب قوت

 

 :دهدیم قورت را دهانش اب و کندیم پاک را شیاشکها ترگل

 

 بازوم من... فقط ردادیت ترگلم همون هنوزم من... چشم -

 فقط االن سوخت، کیکوچ ی رهیدا هی قد شیپ چندسال

 رد نیا که کردمیم فیپ و اه مشیدیم وقت هر مونده، ردش

 نبات؟ غم از باشم یقو یطور چه حاال کرده، زشت دستمو
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 دنبال مدام.. میا نهییا یجلو مدام دخترا ما... دختره اون

 وجودم ی همه با رداد،یت ستمین سنگ من... میبهترشدن

 !و نبات فهممیم

 

 :دیگو یم حواسش کردن پرت یبرا ردادیت

 

 !و رد اون نمیبب -

 

 :خنددیم حرص با ترگل

 

 !نکن تیاذ -
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 یدار یدگیپر برو ایب داره، یسوختگ رد بازوت یبود نگفته -

 !نداره دهیفا

 

 :خنددیم

 

 مهمه؟ مگه بازو -

 

 !یحساب زن بازوم، گرفتن گاز عاشق من ست؟ین -

 

 :زندیم ردادیت ی نهیس یتو را مشتش خنده و حرص با ترگل

 

 وقت؟ اون یگرفت گاز و چندنفر یبازو -
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 و نبات برو فعال بچه، یپرسیم هیچ سواال نیا عه، زشته -

 !کنم یریگیپ و رد اون فرصت سر من تا نیبب

 

 و داردیبرم عقب یصندل از را گل دسته ردادیت و خنددیم ترگل

 کند،یم باز را نیماش در و ردیگیم را گل ترگل رد،یگیم سمتش

 :کندیم مکث

 

 ؟یاینم تو -

 

 !سورن شیپ رمیم نه، فعال -

 

 !فعال پس باشه -
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 رود،یم نییپا و کندیم خاموش را نیماش شودیم ادهیپ که ترگل

 فرمان یرو را سرش سورن رود،یم جلو سورن نیماش دنید با

 یرو و کندیم باز را شاگرد سمت درب بسته، چشم و گذاشته

 نگران کند،ینم یحرکت چیه سورن اما شود،یم ریجاگ یصندل

 :گذارد یم اش شانه یرو را دستش

 

 سورن؟ -

 

 !زندم -

 

 :خنددیم تلخ
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 ر،یبگ دوش هی خونه، تا ببرمت من طرف نیا نیبش پاشو -

 دیبا یحساب مرد باز، ایب بخواب ساعت کی کن، عوض لباس

 !نه ای یکن بلند جا از و نبات اون که یپاش رو

 

 :کندیم بلند سر خسته سورن

 

 !بزنم خورهیم تا و یرعلیام خوادیم دلم -

 

 سورن، دهینم نیتسک زنتو یدردا االن گشتن مقصر دنبال -

 !یکن راه روبه و نبات دیبا اول

 

 ییبال چه دونمینم... نمشیبب زارهینم ی؟حتیجور چه -

 !اومده سرش
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 ی شماره و کشدیم رونیب را همراهش تلفن کالفه ردادیت

 !ردیگیم را ترگل
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*** 

 

 نبات؟ بهتره حالت -

 

 ترگل نگران یچشمها یرو درد پر و اشک پر نبات نگاه

 باند یوقت د،یچیپ یم اش نهیس یتو که بود درد ماند،یم

 و ندیبب را صورتش خواست بودند کرده عوض را صورتش
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 ینیسنگ غم کرد،یم دق داشت نداشت، را دلش نتوانست، نشد،

 :شدینم سبک که بود قلبش یرو

 

 هی رحم، یب کابوس هی ترگل، بود خواب کنمیم فکر هنوزم -

 !ترگل کنم باور تونمینم من دهنده، آزار وهم

 

 :دیگو یم سوز نهیس یدرد از پر چکدیم که ترگل اشک

 

 که قدر نیا... سوزهینم صورتم سوزهیم دلم که قدر نیا -

 ...زودتر اگه... گفتمیم سورن به اگه...  زده مو شهیر یمونیپش

 

... نبات دمیم حق واسم یشمرد که ییترسا به من -

 دونستیم اگه که انتظارشه در یا ندهیآ چه دونهینم چکسیه

 سکوت گفتن یجا وقتا یلیخ کرد،ینم کارا یلیخ جاها یلیخ
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 اون یدونستیم چه تو کرد،ینم یخودخور کمک یجا کرد،ینم

 یلیوک خودت تو بعدم اره،یب سرت ییبال چه قراره نامرد وانیک

 !افتاد ینم یخاص اتفاق یکردیم تمیشکا اگه یدونیم

 

... کردم حماقت من و بدونه بود سورن حق اما... دونمیم -

... دمیند و سورن که روزید از... رفته ادمی و کردن یزندگ

 رفته ادمی یزندگ... کردم گم و اغوشش... دمینشن و صداش

 !ترگل

 

 رد؛یگیم را دستش غم پر ترگل

 

 ...اون شه؟ اروم یزارینم چرا اد؟یب یزارینم چرا -
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 زن واسش گهید من... شیزندگ دنبال بره دیبا سورن -

 اون به برگردم حال و حس کدوم با... شمینم یزندگ... شمینم

 کدوم زنمه؟با نیا بگه و ببره جا همه و من رو کدوم با خونه؟

 نیا گهید مگه نگفتم؟ بهش زودتر که ببخشه و من توان

 !ترگل شهینم... شهینم شه؟یم یزندگ یزندگ

 

 :زندیم لبخند درد پر سرخش یچشمها رهیخ ترگل

 

 همه نبات، رهیگیم و یچ همه ادم از که هیزیچ تنها یدیناام -

 زخم روزگارشون و یزندگ از ییجا هی بالخره ادما ی

 تر یسطح یبعض... کمتر یبعض شتریب یبعض... خورنیم

 که یاتفاقات دیبا دیجنگ دیبا... نهیهم یزندگ... تر قیعم یبعض

 با یزد زانو اگه یحت دیبا... یریبپذ یندار و رشونییتغ توان

 تو که ستین یاون شهیهم یزندگ نبات... یبر راه زانوهات
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 هی با ارامش، و رفاه یتو یعال یزندگ هی ،یکرد تجربه

 یب که یمرد هی و بستس جونت به جونشون که یا خانواده

 نیا...بگردم دورت ستین نایا همش یزندگ... عاشقته تینها

 سخت قسمت نقطه نیا و اتفاق نیا توِ، یزندگ ییسرباال اون

 به یول تحمله، رقابلیغ دردناکه، سخته،...تهیزندگ یماجرا

 !بلندشو کشنیم زجر زجرت دنید از که ییادما عشق

 

 همراهش تلفن زند،یم زخم را وجودش نبات سیخ یچشمها

 جواب دیببخش گفتن با ردادیت اسم دنید با خوردیم زنگ که

 :دهدیم

 

 جانم؟ -

 

 نبات؟ خوبه -



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
744 

 

 

 شده؟ یریچ م،یزنیم حرف میدار ست،یبدن -

 

 :شنودیم را ردادیت قیعم نفس یصدا

 

 !بزنه حرف باهاش سورن... نبات بده و یگوش -

 

 :دیگویم ترگل و کندیم نگاهش رهیخ نبات

 

 !باشه -

 

 :ردیگیم نبات سمت را یگوش
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 !سورنِ -

 

 وصل آن به سرم که سالمش و لرزان دست با دلتنگ نبات

 و یدور نیا از داشت کرد،یم دق داشت رد،یگیم را یگوش بود

 سورن خش از پر و گرفته یصدا...سوختیم دردناک یدلتنگ

 :شنودیم را
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 !من عشق مبارک تولدت -

 

 تا شیها خرده و ترکد یم قلبش یحوال ییجا سختش بغض

 :رسدیم شیچشمها
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 شلوغم ذهن و ادیم ادمی که ییجا تا شناختمت، که ییجا تا -

 !معرفت یب نه یبود رحم یب نه تو کنه،یم یاری

 

 بغض با نبات رود،یم رونیب اتاق از و شودیم بلند ترگل

 نیا به دلش و جان تمام با دور یا نقطه ی رهیخ یسرسخت

 :دهدیم گوش دار خش و مردانه یصدا

 

 همه زخمت؟ یرو نمک شدم من و دردت مرحم شدن همه -

 شاخه من جز یدید رو همه به؟یغر من و آشنا شدن

 مرتکب یجرم چه ؟ینیبب و من یخواینم که شدهینبات؟چ

 چه تو یدونیم ؟یکنیم محروم دنتید از و من که شدم

 چه کنم تصور چقدر م؟یجهنم چه تو یبفهم یتونیم م؟یحال

 یحال چه تو کنم الیوخ فکر قدر چه اومده؟ سرت ییبال

 شب همون تونستمیم وگرنه ستمین گفتن زور اهل من ؟یهست
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 شتریب فاجعه نیا از دنتیند نبات، گذرهیم سخت داره نمت،یبب

 !دهیم ازارم

 

 :نالد یم خسته سورن و زندیم هق نبات

 

 !صداتوبشنوم بزن حرف... بزن حرف -

 

 رفت شد دود ارزوهامون همه... سورن شد رونیو امونیدن -

 هنوزم تو... شد نابود لحظه هی تو یچ همه... سورن هوا

 قلبم یول... یقلبم هنوزم تو... ینیآشناتر هنوزم تو... یمرحم

 سوخت صورتم که موقع همون... نداره تپش... زنهینم گهید

 اهایرو تو با کردن یزندگ واسه من سورن... زد خی قلبمم

 ونهید من واسه یکرد فکر اسونه؟ دنتیند یکرد فکر داشتم،

 نه نبودنت؟ راحته گرفتمیم تو شماره بار صد روز هر که
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 یگاه اما... قلبمو تو یدور و سوزوند و صورتمو دیاس... ستین

 یم و قتیحق هاش سوخته دل از تو و سوزهیم اهاتیرو وقتا

 !ینیب

 

 یایدن کدوم سوخته؟ یایرو کدوم نبات؟ هیچ قتیحق -

 هنوز تو... هستم هنوز من شده؟ دود یارزو کدوم رون؟یو

 حالت فقط... شکسته قلبت فقط... یا یزخم فقط... یهست

 نکن تیاذ م؟یبود هم خوب یروزا واسه فقط ما مگه... بده

 ...امیب بزار... نبات

 

 :دهدیم جواب یرانیو به رو ییصدا با نبات

 

 تیواقع به یربط یول قشنگه... سورن حرفه همش نایا -

 نکهیا قتیحق سوخته، من صورت نصف نکهیا قتیحق... نداره



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
749 

 

 سابق مثل یچیه گهید نکهیا قتیحق ندارم، و امیقشنگ گهید

 به و یکار پنهون یحت که یمرد قدر اون دونمیم... شهینم

 ...خواستم... یارینم روم

 

 پرسمیم ازت وقتش به رم،یگیم تو قهی وقتش به ستم،ین مرد -

 نکهیا یجا که ،ینگفت که بود ترسناک من هیچ المصب

 من مگه ،یگفتیم قبلترش یگرفتیم گفتن به میتصم شبید

 ...که برم؟ حاال که شدم صورتت عاشق

 

 دنشیفهم... ظاهرشم روت جلو افهیق نیا با تونمینم من -

... گمیم یول شهیم آب داره قلبم... سورن ستین سخت یلیخ

 گهید من خورم،ینم دردت به گهید من ت،یزندگ دنبال برو

 ندارم، رو خونه و تو به دنیرس ی حوصله ندارم، یزندگ حس

 !برو پس سورن، ندارم مردن جز یچیه ی حوصله گهید من
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 یجلو را دستش... کندیم قطع را تماس رمق یب و جان یب

 !زندیم زار و ردیگیم دهانش
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 اما بود مرگ با برابر شیبرا نبات و سورن با شدن رو روبه

 بد حس هزار کند، اش تجربه بود مجبور بود، کرده اش تجربه

 دیبا چه زد،یم شین را وجودش یسم یمار مثل که بود

 اگر دارد، نسبت وانیک با او دیفهمیم اگر سورن کرد؟یم

 !شد؟یم چه کرده، یمعرف را نبات او دیفهمیم
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 شوم کابوس کی مثل گرداب، مثل بود، سراب مثل زیچ همه

 نداشت، راهم وانیک دنید و رفتن ی حوصله یحت اه،یس و

 تر خاموش و تر کیتار شهیهم از شان خانه سوخت،یم دلش

 همان به اما بود، تر تنها اش رفته عمر ی شهیهم از بود،

 دیبا بود، تیعصبان و حرص از پر بود، دلخور بود، یشاک اندازه

 وانیک از یسراغ فکر؟چطور همه نیا شورش انیم کردیم چه

 ییبایز و یزندگ از را یدختر طور چه دیدیم یوقت گرفتیم

 بخشش طلب نبات و سورن از طور چه کرده؟ محروم شیها

 بود؟ مقصر اش یلعنت خود یوقت کردیم

 

 را یگوش شکند،یم را خانه سرد سکوت همراهش تلفن یصدا

 :دهدیم جواب رمق یب و داردیبرم

 

 !بله؟ -
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 دیکرد نیس نه دادم امیپ براتون روزید از ان،یهاد خانم سالم-

 !مزاحم و شدم نگران نکهیا دیزد زنگ نه

 

 یب بود، کالفه کشد،یم اش کرده عرق یشانیپ به یدست

 بازار اشفته نیا در را دیام ،یخستگ از پر و کالفه تینها

 ؟!گذاشت یم دلش یکجا

 

 !نشد فرصت بودم شلوغ کمی خوامیم معذرت سالم، -

 

 ماند؟یم گفتیم دیام به را یزندگ نیا تیواقع گفت،یم دروغ
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 گرفته، صداتون...  که دیخوب نمیبب زدم زنگ ست،ین یمشکل -

 !شده؟ یزیچ

 

 عکس قاب خیم نگاهش زند،یم قدم را سالن شود،یم بلند

 خانه شیگلو یتو که بود بغض ماند،یم کانتر یرو وانیک

 !شدینم خراب خانه که یبغض بود، کرده

 

 !ستین یزیچ سرماخوردم -

 

 و سیسرو اون یاحیر یآقا یراست... دیباش خودتون مراقب -

 دن؟یپسند

 

 همه ه؟یهد و تولد کدام زد،یریم اشکش شکند،یم مقاومتش

 باز ی هیهد آن دانستینم بود، نابودشده شیچشمها شیپ زیچ
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 یباق نخورده دست سورن کار اتاق و رستوران آن یکجا نشده

 :مانده

 

 !ممنون یلیخ بله -

 

 ندارم، یمشکل طتتونیشرا با موافقم، منم گفتم سمیو یتو -

 از ادم که ستین ادم خود دست خانواده دادن دست از

 خودتونم خرج نکهیا و کردن کار باشه، شرمنده نداشتنش

 !دارم دوست و موفق و مستقل یدخترا نداره، یشرمندگ دیدیم

 

 یکی بالخره بود، کرده فیتعر او از وانفسا نیا در یکی بالخره

 یتو یزمان قایدق یکی بود، نزده سرش یتو را شیها نداشته

 که نبود، یدیام که بود دهیرس سر اهشیس و وارونه یایدن

 و دادیم جان شیچشمها شیپ شهیهم از تر اهیس جهانش
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 مرتکب را گناه کدام یخاک ی ارهیس نیا یکجا نبود، ینفس

 ینفس یب جز یزیچ زدیم نفس نفس چقدر هر که بود شده

 یرو که یا یزندگ ی مانده ته با وانیک شد؟ینم بشینص

 بود؟ کرده چه بود مانده شیدستها

 

 !دیدار لطف من به تینها یب شما -

 

 حرف یبرا زارمیم یقرار هی عصر فردا ییآشنا یبرا پس -

 !ریبخ شب شم،ینم مزاحمتون شتر،یب زدن

 

 :دیلرز یم شیصدا

 

 !ریبخ شب حتما، بتونم اگه -



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
756 

 

 

 کی دلش خواست،یم زدن زار دلش کند،یم قطع را تماس

 !نبود اما، خواستیم سابقه یب ارامش
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 تا رودیم عقب کند،یم باز را در و چرخاند یم قفل یتو را دیکل

 را تلفن یوقت از بود، مات که یسورن شود، خانه وارد سورن

 باال انیم در یکی نفسش یحت حاال نیهم تا و بود کرده قطع

 گرید یزندگ نیا بود گفته برود؟ بود گفته نبات بود، آمده

 شودیم که خانه وارد بود؟ آمده دلش شود؟چطورینم یزندگ

 ی خانه ی رهیخ بندد،یم را در و رود یم سرش پشت ردادیت

 خانه نیا در روز چند مگر ماند، یم روحشان یب و کور و سوت
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 دغدغه یب یصدا چقدر مگر بودند؟ کرده یزندگ را یخوشبخت

 ریدلگ زیچ همه بود؟چقدر دهیچیپ آن یتو شیها خنده ی

 :ردیگ یم را شیبازو ردادیت بود، دار هیگر زیچ همه چقدر بود،

 

 !ساعت هی قد بخواب، کمی برو -

 

 که اتاق وارد افتد، یم راه خوابشان اتاق سمت حرف یب

 مرز تا قلبش زیم و وارید یرو شانیها عکس دنید با شودیم

 نیا با ماند،یم نبات صورت ی رهیخ نگاهش رود،یم دنیترک

 کردیم باور طور چه جلوتر، رود،یم جلو بودند؟ کرده چه چهره

 داغ نیا مگر ند؟یب ینم را خندان ی چهره نیا ابد تا گرید

 کند،یم سقوط تخت یرو شد؟یم کم غم نیا مگر شد؟یم سرد

 که بود درد چد،یپ یم گوشش یتو نبات یها خنده یصدا

 خواب بندد،یم چشم کشد،یم دراز داد،یم جوالن اش نهیس یتو
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 گذشت،ینم سخت قدرها نیا نبود قهر اگر دار غصه یآدمها با

 صدا بود، تصور بود، کابوس شمیها پلک پشت نبود، خواب

 !بود

 

 از و بردیم دست رمق یب خوردیم زنگ که همراهش تلفن

 پر نفس انیهاد اسم دنید با کشد،یم رونیب شلوارش بیج

 یم گوشش به را یگوش بندد،یم چشم و کندیم فوت را دردش

 :چسباند

 

 !انیهاد خانوم لهیتعط رستوران -

 

 و نبات حال زدم زنگ... زدم زنگ... دونمیم... سالم -

 !بپرسم و خودتون
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 :تلخ یلیخ بود، تلخ زند،یم شخندین

 

 !نداره دنیپرس فعال ما حال -

 

 گرفتن؟ کرده کارو نیا که یاون -

 

 !گرفتن -

 

 :دیگو یم بالخره ونیکتا کند،یم ترش یعاص ونیکتا سکوت

 

 !خدمتم در من د،یداشت یکار اگه -

 

 !خدافظ ممنون، -
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 از را یگوش و شودیم اتاق وارد ردادیت کندیم قطع که را تماس

 :ردیگیم دستش

 

 کمی ردادیت مرگ سورن، یبخواب کنمیم خاموش نویا -

 !بخواب

 

 یب کی از پر بود، شانیپر ند،ینش یم تخت یرو بدحال سورن

 :ادمکش یدلتنگ کی ب،یعج یسرگردان کی بد، یقرار

 

 !میزندگ دنبال برم گفت -

 

 :ندینش یم تخت ی لبه کنارش و کندیم نگاهش جیگ ردادیت
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 !سورن؟ -

 

 !شهینم یزندگ گهید مونیزندگ گفت -

 

 سورن؟ -

 

 اش نهیس انیم جهنم تمام انگار بود، گرفته گر داشت، تب

 :سوختیم

 

 باخته؟ خودشو قدرنیا شده یشکل چه مگه -
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 دو ، گهید سال کی تا االن از اون منو؟ یصدا یشنویم -

 به که بزنه حرفا یلیخ ممکنه شتریب دیشا یحت گه،ید سال

 دیبا فقط تو و کنه، بد حالتو بشکنه، دلتو اد،ین خوش مذاقت

 پسر؟ تهیحال ،یکن تحملش

 

 به و ردیگیم زیم یرو شان یعروس عکس قاب از را نگاهش

 :دهدیم سورن

 

 باز و دستامون و میبست یم و چشمامون ایبچگ ادتهی -

 از تهش ته که دمیچرخ یم قدر م؟اونیدیچرخیم و میکردیم

 تعادل لحظه چند تا و م،یستادیا یم ریگ نفس ی جهیسرگ هی

 !ردادیت ام جهیسرگ اون ته االن من م،ینداشت

 

 :زندیم لب درد از پر و شودیم یخال ردادیت دل
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 ینجوریا من، قیرف من، داداش خودت با ینجوریا نکن -

 !رونیب یبکشون برزخ اون از و نبات یتونینم

 

 که ستین مهم گهید مارستان،یب میبر رمیبگ دوش هی رمیم -

 کرده نگاه زور به باالسرش، رمیم زور به نه،یبب و من خوادینم

 آخ کنم،یم بغلش صورتش چپ سمت دیسف باند به نکرده و

 !نمیس از باال ادیم شیات نفس یجا که
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 ردادیت شود،یم حمام وارد یگرید حرف یب و شودیم بلند

 وارد رود،یم رونیب اتاق از و زندیم چنگ را شیموها یعاص

 کند، دایپ سورن خوردن یبرا را یزیچ تا شودیم آشپزخانه
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 با خورد،یم زنگ همراهش تلفن کندیم باز که را خچالی درب

 بشیج از را یگوش و بندد یم را خچالی در ترایم اسم دنید

 :دهدیم وجواب کشدیم رونیب

 

 !خوشگلم مامان مخلص -

 

 رداد؟یت ییکجا روزه چند معلومه زد؟ بتیغ تو باز -

 

 یپا به پا بود ساعت هشت و چهل کشد،یم نفس سخت

 دیام از بود خسته بود، نخورده یزیچ بود، دهینخواب سورن

 !نبودن یدیام و دادن

 

 االن؟ یخوب ارومترشه، اعصابت دیشا امین گفتم -
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 ؟یمهران ی خونه -

 

 مهرانم؟ ی خونه اونجا امینم وقت هر مگه -

 

 :کندیم ترش خسته مادرش ی کالفه یصدا

 

 باز دیشا گفتم ست،ین دیبع یچیه تو از واال، دونمیم چه -

 !خواهرت سراغ یرفت

 

 :زندیم تلخند ترایم کالم زهر از

 

 !بهت زنمیم سر امیم -
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 رستوران؟ اون یریم هنوزم -

 

 نه؟ یکنینم دایپ یکن درست دعوا یا بهونه دنبال نه، فعال -

 !برات رمیبم

 

 :دیگویم حرص با ترایم

 

 ؟یباش مسخره دیبا شهیهم لوس، زهرمار، -

 

 یزیچ من کن دعوا لیدل یب یخوایم گه،ید بود تابلو -

 !گمینم
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 کند،یم قطع را تماس گمشو گفتن با ترایم و خنددیم یمصنوع

 ایدن کند،یم فوت را نفسش و اندازد یم زیم یرو را یگوش

 که بود ترگل خورد،یم زنگ مجدد تلفنش بود، شده تمام انگار

 جواب و ندینش یم زیم پشت بود، گرفته تماس یریتصو

 :دهدیم

 

 چطوره؟ خانوم یگل -

 

  ؟یدینخواب مگه ردادیت چشماشو، افت،یق خستس چقدر -

 

 حس خودش را اش یتلخ فقط که لبخند کی زند،یم لبخند

 :کندیم
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 سالمت ؟یدیم چرا جو بابا، دارشدمیب خواب از االن نیهم -

 تو؟ کو

 

 !خب سالم -

 

 ؟یزونیم خانوم، سالم کیعل -

 

 را شیموها و شودیم جا جابه یکم تختش یتو ترگل ندیب یم

 :فرستدیم گوشش پشت

 

 یتو هم تو ام،ینم رونیب فکرشون از سورنم، و نبات نگران -

 ،یول یباش قتیرف یپا به پا دیبا که دونمیم بد افکار همه نیا

 !غلط یحسا سمت رهیم فکرم و رهیگیم بهونه همش دلم
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 ها بهانه و بتیمص و درد دنیشن از عمر کی اندازه بود، خسته

 االن دیبگو توانستیم مگر بود، ترگل دختر نیا اما بود، خسته

 حال یب و زندیم اش چانه ریز را دستش ندارد؟ دنیشن توان

 :دیگویم

 

 !قربونت؟ بزن غرتو -

 

 :خنددیم ترگل

 

 ،یندار که دادنم امیپ وقت نمت،یبب مدام شهینم قبل مثل -

 دونم،یم شدم شعوریب و درک یب و بد کمی ،یزنینم که زنگم

 !یکرد وابستم خودت ،یول
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 یرعلیام و الیدان و ایعرش کنم،یم جبران روپاشه سورن کمی -

 دارن، یبدبخت همشون تحملشو، و توان نه دارن وقتشو نه

 هی یبگرد خداشاهده دورمم کلفتره، پوستم من یول دارم منم

 !ستین دختر

 

 !دارم دوستت یلیخ -

 

 :ریناپذ وصف آرامش کی با دل، ته از بار نیا خندد،یم

 

 زنگ بعد من اومد، سورن کنم فکر... شتریب ،یلیخ از منم -

 !فعال بهت، زنمیم

 

 !فعال باشه، -
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 یم اماده و حاضر را سورن شود،یم بلند و کندیم قطع را تماس

 :دیا یم رونیب اتاق از که ندیب

 

 !ردادیت میبر -

 

 !اخه که یدینخواب میچیه بخور، یزیچ هی نجایا ایب -

 

 !گفتم میبر -
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 ورود ی اجازه و دییایب شکوه تا بود ستادهیا نبات اتاق در پشت

 چقدر هر بود یکاف بود، دهیکش انتظار چقدر هر بود بس بدهد،

 کودتا درونش بود، دهیکش نفس را یدلتنگ و بود کرده مدارا

 !برنده یب نابرابر جنگ کی ،یجهان جنگ بود،

 

 کشد،یم ناخون را روحش نبات یقرار یب و هیگر یصدا

 :زندیم قدم را راهرو سرخ یچشمها با یرعلیام

 

 !پات شیپ کردن عوض صورتشو پانسمان -

 

 و روز سه بود، گرفته را تنش تمام درد... بود حالش تمام درد

 شدینم که بود یسوم روز بود، گذشته تلخ اتفاق آن از شب دو

 !بود دهیبر حاال و ندیبب را نبات
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 د،یآ یم رونیب و کندیم باز را در یاشک یچشمها با شکوه

 را در شکوه اما رودیم جلو و گرددیبرم شکوه سمت نگاهش

 :بندد یم

 

 درد ست،ین خوب حالش جان، مامان گهید وقت هی بزار -

 ...گهیم یزیچ هی یریم داره،

 

 !تونمینم گهید... مامان نمشیبب دیبا -

 

 کرده پاک اش حافظه از را صبر بود، شده ناتوان بود، عاجز

 !بودند

 

 ...نبات یول شده تموم تحملت دونمیم برم دلت قربون -
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 :رودیم جلو یرعلیام چکد،یم اشکش و ردیگیم گاز را لبش

 

 !کن صبر گهید کمی شه، تیاذ شتریب نزار سورن -

 

 ی اجازه طور چه گردد،یبرم یرعلیام سمت اش یطوفان نگاه

 دلش غم به چطور ؟یراحت نیهم به داند؟ینم را زنش دنید

 :بنددیم چشم کردند،ینم فکر

 

 !لطفا کنار دیبر مامان -

 

 یم راه ها پله سمت و کندیم فوت را اش خسته نفس یرعلیام

 :کندیم را تالشش تمام شکوه افتد،
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 ...جان سورن -

 

 !کنار دیبر لطفا -

 

 سورن لرزان دست و رودیم عقب انیگر و حرف یب شکوه

 باز را در و کشدیم نییپا را رهیدستگ رود،یم رهیدستگ یرو

 ندیب یم را نبات زد،یم شیها قهیشق یتو قلبش انگار کند،یم

 شیزانوها یرو را اش یشانیپ و نشسته تخت یرو که

 دلتنگش چقدر شنود،یم را کردنش هیگر ارام یصدا گذاشته،

 از یچکاریه چقدر داشت، غم زارش حال یبرا چقدر بود،

 انگار نداشت، روین نداشت، جان شیپاها امد، یبرنم دستش

 یتو رود،یم جلو بود، دهیکش شیپاها ریز از را نیزم یکس



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
776 

 

 را نبات ی غصه پر و فیضع یصدا شد،یم یخال مدام دلش

 :شنودیم

 

 !باشم تنها خوامیم مامان، رونیب برو -

 

 ی لبه کرد،یم درد شیگلو بود، بسته را تنفسش راه بغض

 یم مقابلش ی شده مچاله دختر ی رهیخ ند،ینش یم تخت

 :کندیم باز لب درد پر ماند،

 

 !یزارشدیب ییتنها از یشناخت منو یوقت از یبود گفته ادمهی -

 

 چپ سمت دیسف باند د،یآ یم باال یجیگ و بهت با نبات سر

 اش نهیس یتو یزیچ ترکاند، یم را سورن دل صورتش

 و یزخم دختر نیا سوزاند،یم را شیچشمها تا و جوشدیم



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
777 

 

 را دیسف ی ملحفه مانده در و ناالن نبات بود؟ نباتش انیگر

 :کشدیم سرش یرو و زندیم چنگ

 

 !یایب گفت یک...یلعنت یایب گفت یک-

 

 :کشدیرام ملحفه و بردیم دست سورن

 

 خانوم؟ نمتیبب -

 

 !برو یپرستیم یک هر به تورو... برو -
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 رمیبم بگن همه من؟ جز انیب همه وسط؟ نیا هیچ من گناه -

 نبات رسمش نهیا من؟ جز کنن بغلت همه من؟ جز برات

  خانوم؟

 

 :کشدیم را ملحفه خسته و مجدد نبات

 

 دلم ،ینیبب منو ینجوریا خوادینم دلم ندارم، طاقت -

 ...خوادینم

 

 و کشدیم را ملحفه قدرتش تمام با شهیهم از تر یعاص سورن

 :کندیم پرت نیزم کف
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 محرمت، ت،یزندگ کیشر شوهرتم، من ،نبات کن بس د -

 نیا از رمیمیم دارم من نجاست؟یا زنم یوقت برم یگور کدوم

 ؟یکنیم فکر من به سوزن سر قد... بودن محروم و یخبر یب

 

 یچشمها با نبات سر رد،یگیم را نبات ی چانه و بردیم دست

 شیاشکها ی رهیخ سورن زند،یم هق و دیآ یم باال یاشک

 :کندیم زمزمه

 

 هر تا... امتیق امیق تا... صورتت راست سمت زنمیم زل من -

... بگردم دورت رو روزا نیا نکن سختر... ینشد تیاذ وقت

 ...!جونم به دردت نکن سخترش

 

 !ستمین خوشگل گهید -
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 سوزد؛یم دیاس یتو انگار سورن قلب و زندیم زار

 

... یهست یعل یوال به... یهست که شاهده خدا... یهست -

 !المصب یهست من واسه

 

 نداره نهییآ اصال نجایا... نمیبب و خودم نهییا یتو زارنینم -

 !سورن

 

 رد؛یگیم را نبات ی شده یچیپ باند دست شد،یم خفه داشت

 

... نیبب و خودت هاش لهیت یتو.. من یچشما یتو بزن زل -

 !من چشم به ییبایز اندازه چه ینیبیم وقت اون
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 :زندیم لب یدار خش یصدا با و کندیم باز را شیدستها

 

 واسه... کردنت بغل واسه زده لک دلم که ایب... نجایا ایب -

 که ییروزا ی همه قد امروز من... دنتیبوس و کردن نوازش

 عاشقتم که گمیم بودم سرد احساسات ابزار یتو تو قول به

 !نجایا ایب... نبات

 

 سرش و دهدیم دست از را توانش یدلتنگ و درد هزار با نبات

 یتو را سورن راهنیپ... خوردیم سورن تپش پر ی نهیس یتو

 :زندیم هق و کندیم مچاله شیمشتها

 

 سورن؟ -

 

 دلم؟ جان -
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 صورتم از شتریب... شهیم آب داره وجودم یتو یزیچ هی -

 یول... زدم داد یلیخ روز اون سورن... شهیم آب و سوزهیم

 !خدا نه یبود تو نه... ینبود

 

 را تنش عطر و کندیم نوازش را شیموها یرو بدحال سورن

 :کشدیم نفس

 

 !نبودم که دیببخش -

 

 :زندیم زار نبات

 

 سورن؟ -
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 جانم؟ -

 

 که ببخش... بگم دیبا دمیفهم رید... نگفتم که ببخش -

 زن واست گهید زنت که ببخش... هوا رو رفت تیزندگ

 !شهینم

 

 زل کند،یم شیجدا آغوشش از و ردیگیم را نبات یبازوها

 :شیچشمها یتو زندیم

 

 انجام باشه الزم عمل چقدر هر دکتر، نیبهتر شیپ یریم -

 پاک ذهنت از کابوس نیا تا روانشناس شیپ یریم ،یدیم

 درستش... رهیگیم اروم قلبت وونمیح اون مجازات با بشه،
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 از شتریب عاشقتم، من...کن اعتماد من به... نبات میکنیم

 !شهیهم

 

 ...چون... دمیند خودمم... خبره چه باند نیا ریز یدیند چون -

 

 سکوت ند،ینش یم شیلبها یرو سورن ی اشاره انگشت

 :نالد یم خسته سورن و کندیم

 

 ...بزار نبات، شه تموم بزار... روزا نیا بگذره بزار...شیه -
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 دیتاز یم وجودش یتو که یعشق و حال و حس تمام با نبات

 :دیگویم یبغض پر یصدا با

 

 زشت و ناقص زن هی با و عمرت ی همه یخوایم چرا -

 ؟یبگذرون

 

 چشم و دهدیم فشار هم یرو را شیها دندان یعصب سورن

 :بندد یم

 

 !نبات -

 

 وونیح هی و خودم حماقت ادی دنمید با بار هر زارمینم من -

... یبکش زجر دنمید با تویزندگ یروزا تموم زارمینم... یفتیب

 و ال زنش که یبش ناکس و کس هر ینما انگشت زارمینم
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 حالت و زهیبر دلت میببوس یخواست که هربار زارمینم...بله

 ...زارمینم... نشم تیاذ من که یارین خودت یرو به یول بدشه

 

 :زندیم داد بایتقر طاقت یب سورن

 

 !تو اتیچرند کن تموم... نبات کن بس -

 

 :نالد یم هیگر با هم نبات

 

 توینابود دنید من... خوامینم یدلسوز من... ستین چرند -

 یکن تموم دیبا... یبر دیبا... سورن یبد طالقم دیبا... خوامینم

 دلم... خوادیم ییتنها دلم گهید من... مونویزندگ ی مونده ته

... باشه نداشته دوسم یکس خوادیم دلم... خوادیم یکس یب

 چکسیه... نباشه منتظرم گوه ایدن نیا یجا چیه چکسیه
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 بخاطر...من بخاطر... سورن یبر خوامیم... رهینگ تولد واسم

 !مونه نیب که یعشق حرمت حفظ بخاطر.. .خودت

 

 د،یکشیم سوت داشت مغزش شود،یم بلند طاقت یب سورن

 یسع زند،یم چنگ هم پشت را شیموها و زندیم قدم را اتاق

... شود آرام دیشا بکشد دار کش و قیعم یها نفس کندیم

 :دهدیم ادامه هیگر با نبات

 

 من... برم بزار یپرستیم یک هر تورو...تیزندگ از برم بزار -

 !بمونم خوامینم گهید

 

 و ردیگیم را نبات ی چانه رود،یم جلو شانیپر و یعصب سورن

 :غردیم
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 یمن مال... نفست نیاخر تا... ایدن نیا ته تا... یمن مال تو -

 دست گهید که دور قدر اون دور، زیبر و اتیچرند نیا... نبات

 !نرسه بهش خودتم

 

... کنم یزندگ باهات تونمینم... خونه اون تو امیب تونمینم من -

 !یلعنت بفهم...سخته... تونمینم بخدا... تونمینم گهید

 

 با آدما... بگذره زمان هیکاف... کننیم عادت زیچ همه به آدما -

 تموم نجایهم... و بحث نیا کن تموم...انیم کنار یطیشرا هر

 !؟یدیفهم نبات، کن

 

 :زندیم لب یریگ نفس بغض انیم و چکدیم نبات اشک

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
789 

 

... یش خسته خودت... یبر خودت که برسه یروز خوامینم -

 دوسم گهید نمیبب که ادیب یروز هی خوامینم... یکن ولم خودت

 !ادیب حس نیا سر ییبال خوامینم... یکنیم نگام سخت ،یندار

 

 تخت ی لبه را دستش دو هر و کندیم رها را اش چانه سورن

 محکم را شیچشمها و اندازد یم نییپا را سرش گذارد، یم

 :بد یلیخ بود، بد حالش دهد،یم فشار هم یرو

 

 !من از بگذر... سورن یزندگ نیا از بگذر -
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 نبات با خرابش، حال و یحوصلگ یب توانش، ی مانده ته با

 ایدن ته شانیزندگ از نقطه نیا کند قانعش تا بود زده حرفها

 !نباشد ایدن آخر نجایا نداشت باور خودش اما ست،ین

 

 که بود گفته یا ندهیآ از بود، زده حرف نبات با یدر هر از

 حرف بود، داده دیام بود توانسته تا اما نبود، معلوم زشیچ چیه

  از یحرف بود گرفته قول نبات از و بود، کرده عوض را

 و کدر یها لهیت یتو را یدیناام اما نزند رفتن و طالق

 آمده رونیب اتاقش از قبل از دتریناام و بود دهید نبات خاموش

 منتظر وان،یک مجازات منتظر بود، دادگاه لیتشک منتظر بود،

 !آرامش یکم

 

 ی خانه خانه، نیا کند،یم سقوط کاناپه یرو ردادیت کمک به

 خوششان، روزگار بود، شانیها یجوان پاتوق یروزگار رداد،یت
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 جمع یخوشبخت شاهد خانه نیا دلشان، ته از یها خنده

 !اش یفروپاش شاهد حاال و بود شان دوستانه

 

 مادر و پدر مراقب دیبا سورن، ایب رونیب شوک نیا از کمی -

 !یباش نباتم

 

 کرد،یم یخودخور دیبا بود، ردادیت با حق کند،یم نگاهش تلخ

 با حق شد،یم کوه و ستادیا یم محکم بعد به ییجا کی از دیبا

 گرید یآدم فردا و دیبار یم را غمش امشب دیبا بود قشیرف

 !شدیم

 

 !ردادیت بود خوشگلم هنوزم نبات -

 

 !لعنت برمنکرش -
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 بندد،یم چشم و زندیم کاناپه به را سرش پس زند،یم تلخند

 :شنودیم را ردادیت ی گرفته یصدا

 

 !یش یخال دیبا سورن، یکن هیگر دیبا -

 

 خیم نگاهش سرخ یچشمها با و شنودیم را خانه زنگ یصدا

 خانه وارد الیدان و ایعرش کندیم باز را در که ردادیت ماند،یم در

 را غذا ظرف ایعرش و دهدیم آرام را سالمشان جواب شوند،یم

 :گذاردیم مقابلش

 

 دیجمع دورهم باز قاتیرف با اگه گفت پخته، توران مامان -

 !بدن به دیبزن ببر نمیا
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 خاموش و ساکت قدر نیا وقت چیه جمع نیا خندد،یم تلخ

 :ردیگیم مقابلش را زبان گاو گل بسته الیدان نبود،

 

 رمیم خوبه، اعصاب واسه گفتیم شهیهم مادربزرگم ادمهی -

 !واست کنم درست

 

 کریپ و در یب غم همه نیا انیم هم هنوز کند،یم نگاهش

 یکس ایدن یکجا چیه نداشت شک بود، یباق شکرش یجا

 را تاریگ ردادیت ندارد، خودش یرفقا یمرد به ییها قیرف

 ایعرش زند،یم زدیم دو دو که سورن نگاه مقابل و داردیبرم

 :دیگویم ردادیت و ندینش یم کنارش

 

 !سورن یبشکن و مصبت سگ بغض کن یسع -
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 :خواندیم ردادیت و ماندیم ردادیت دست تاریگ ی رهیخ سورن

 

 اما ام یشناسینم تنم، خورده زخم که بس از ام یشناسینم -

 !قیرف سالم منم

 

 چشمش ختهیر زهر که آنکس، زندیم ادیفر را تو یسالمت

 !قیرف جان درون

 

 عهد کی شناسنامه سوزم،یم ستین که یعشق ی شعله انیم

 !قیرف دوام یب

 

 هیگر فصل دهیاست،رس باران و باد حکم ما غرش ابر چون

 !قیرف ناتمام یها
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 الیدان زند،یم چنگ را شیگلو سورن و زدیریم ایعرش اشک

 :ندینش یم سورن کنار و شودیم اضافه جمعشان به هم

 

 در جماعت نیا از ق،یرف مرام یب شهر شهر، نیا از گرفته دلم

 !قیرف انتقام فکر

 

 تیامن یرو به کنم، هیگر اعتبار یب شهر شهر نیا یکجا

 !ق؟یرف کدام ی شانه

 

 سوز جان ردادیت و شکندیم بالخره سورن سخت بغض

 :خواندیم
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 آشنا را تو روز و حال که فهمد،ینم چرا را غمت بهیغر نگو

 فهمدینم

 

 تو ندارد بغض که هر که را، نابسمان احوال یدهیم شرح چه

 فهمدینم را

 

 با ردادیت شودیم بلند که اش ناله یصدا و شودیم خم سورن

 الیدان و ایعرش اندازد، یم مبل یرو را تاریگ یسخت بغض

 یرو را اش اشاره انگشت ردادیت که ندیبگو یزیچ خواهندیم

 و کنند،یم نگاهش غم و بغض از پر سه هر زند،یم اش ینیب

 :نالد یم دهیخم طور همان سورن

 

 !یآ -
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 یسنگ بغض بالخره لرزد، یم بالخره اش مردانه یها شانه

 :شودیم باز نفسش راه شکند،یم اش

 

 !آخ -

 

 الیدان زند،یم رونیب خانه از و شودیم بلند طاقت یب ایعرش

 گل ختنیر یبرا ردادیت و گذاردیم سورن کمر یرو را دستش

 یبرا اما، بود یسخت روزگار رود،یم آشپزخانه سمت زبان گاو

 اشک که کردیم یکار دیبا سورن درون یغمها کردن حل

 دیترشدنش،با آرام یبرا ترشدنش، سبک یبرا...زدیبر یم

 !نبود بلد خواندن جز یراه چیه او و کردیم یکار
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*** 

 !رستگار دیام یرو روبه بود نشسته

 

 گفتیم او به یحس اما دانستینم یادیز زیچ او از که یمرد

 بکشد رونیب فالکت و برزخ نیا را او نتواند مرد نیا اگر

 !تواندینم چکسیه

 

 د،یشنینم ییصدا اما خوردیم تکان شیلبها و او به بود زده زل

 و کجاست دانستینم که یوانیک وان،یک فکر در بود شده پرت

 را دشیق خواستیم دلش باشد، داشته یسرنوشت چه است قرار

 مگر شد؟یم مگر اما نکند، فکر او به هم گرید و بزند

 آورد؟ یم طاقت دلش مگر توانست؟یم
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 رفته برباد یخوشبخت یبرا دلش سوخت،یم نبات یبرا دلش

 یادمها تمام بود نیا قتیحق اما بود، کباب سورنش ی

 !بودند یرانیو به رو جور کی اطرافش

 

 !ون؟یکتا -

 

 یکجا چیه چکسیه شود،یم جدا تلخش افکار از بار نیا

 پدرش بود، نزده شیصدا محترمانه و کامل قدر نیا شیزندگ

 و زدیم شیصدا یکت وانیک زد،یم شیصدا یهو شهیهم

 !انیهاد خانم سورن،

 

 یخاص احترام با و کامل را اسمش که بود یمرد نیاول دیام

 :بود زده صدا
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 منه؟ با حواست -

 

 !دیببخش شد پرت حواسم کمی... کمی -

 

 کجا؟ پرت -

 

 یم بهم را ذهنش معادالت تمام داشت آرامشش و مرد نیا

 داشت، هراس اما د،یبگو وانیک از داشت دوست خت،یر

 زدیم حرف دیبا برود، و کند شیرها نجایهم هم دیام دیترسیم

 شود تلخ ای شانییاشنا ی جلسه نیاول نداشت دوست بعد، اما

 !تمام ای

 

 !دیگفتیم دیداشت... ستین یزیچ -
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 گفتم؟یم یچ دوما کنار، بزار و کردن صحبت یرسم اوال -

 

 :زندیم لبخند ونیکتا

 

 از یداشت دمیشن که ییجا تا اما... نبود حواسم که گفتم -

 !یگفتیم خونوادت

 

 متیق گران و کیش ساعت ی رهیخ ونیکتا زند،یم لبخند دیام

 خودش امد، ینم او به مرد نیا زیچ چیه ماند،یم دستش یتو

 مقابل حاال که دیچرخ و دیچرخ طور چه ایدن دیفهمینم هم

 فکر یا ندهیآ به و بود نشسته تمام زیچ همه ظاهر به مرد نیا

 وجدان عذاب قطعا کردینم خرابش زیچ چیه اگر که کردیم

 !کردیم تباهش کنش خراب خانه
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802 

 

 

 یصندل همون یرو نشستم و رستوران اومدم که یاول روز -

 کش روت نگام لیدل یب یلیخ بود کارت زیم یرو روبه که

 نفست، به اعتماد تت،یجد ات،یمشتر با رفتارت طرز اومد،

 یتو غرور ا،یمشتر ی همه به دادنت جواب احترام با دقتت،

 !نجایا یبر شد باعث همه و همه چشمات

 

 هم ونیکتا نگاه خوردیم اش قهیشق به که اش اشاره انگشت

 دیام چسبد،یم شیچشمها به و رودیم باال دستش رفتن باال با

 را شیدستها جفت و ردیگیم یصندل یپشت از را اش هیتک

 :گذارد یم زیم یرو
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 رو کردم، نگات یشتریب دقت با رستوران اومدم که دوم بار -

 یبچگ و یناپختگ از ینشون چیه که دمیدیم و یدختر روم به

 !نبود صورتش و حرکات یتو بودن لوس و

 

 ؟یندار دوست لوس دختر -

 

 :خنددیم و ردیگیم دهانش یجلو را اش شده مشت دست دیام

 

 یایباز لوس از گذشته سنم ون،یکتا سالمه کی و یس من -

 !دورانه هی مختص که ییها رابطه

 

 :زندیم لبخند تلخ ونیکتا
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 خواسته دلم شهیهم قتایحق یول سالمه پنج و ستیب منم -

 جواب باشه بلد که کنم ازدواج یکس با کنمیم ازدواج یوقت

 !بده کردنامو ناز و ایباز لوس

 

 :کندیم نگاهش دقت با و کندیم کج سر دیام

 

 کنم؟ لوس و بکشم ناز ستمین بلد گفتم من -

 

 ناز واسش که میزندگ یتو نبوده یکس که گمیم من. ..نه -

 دونممینم ستم،ین بلدم قتشیحق خودمو، کنم لوس کنم،

 ...یول عقده ای حسرت اسمش
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 خانوم یکن نیتوه خودت به یدار دوست قدر نیا چرا تو -

 ان؟یهاد

 

 حال یب ونیکتا بود، گفته حرص با را تهش انیهاد خانم

 با دیام افتد یم رونیب شال از که اش گوشواره و خنددیم

 ی جعبه و کندیم اورکتش بیج یتو دست یزیچ یاداوری

 سمت و گذاردیم زیم یرو آن کشد،یم رونیب را یکیکوچ

 :دهدیم هل ونیکتا

 

 از یادگاری واسه کهیکوچ کادو هی نیا رفت،یم ادمی داشت -

 رابطه نیا آخر و هیچ من به جوابت دونمینم قرارمون، نیاول

 !یباش داشته یادگاری ازم خوامیم صورت هر در اما شه،یم یچ

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
806 

 

 یرو یا سورمه ی جعبه ی رهیخ زند،ناباوریم پلک ونیکتا

 :دیگو یم زیم

 

 !اخه یدیکش زحمت چرا -

 

 !کن بازش -

 

 آن یتو دستبند دنید با کند،یم بازش و داردیبرم را جعبه

 هیهد نیا صاحب نکهیا یاداوری اما زندیم برق شیچشمها

 نگاهش شود،یم خاموش شیچشمها زود یلیخ ستین سورن

 :دیگویم یقدرشناس از پر و دیآ یم باال

 

 !رهینظ یب -
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 :ردیگیم را دستبند و زندیم لبخند دیام

 

 !دستتو اریب ناقابله، -

 

 ...یعنی... گرونه یلیخ نیا یول -

 

 حرفارو نیا که کادو اد،یم بدم تعارف از ایرانیا برعکس من -

 ...اگه البته دستتو، اریب نداره،

 

 به را دستبند دیام برد،یم جلو را دستش و زندیم لبخند ونیکتا

 :کشدیم عقب و بنددیم دستش
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 دیبا یخواستگار یبرا میدیرس جهینت به اگه ینگفت یراس -

 شم؟ تییدا مزاحم

 

 ی مانده آدم تنها خورد،یم قلبش به صاعقه مثل یزیچ کی

 :بود رفته هم بد بود، رفته هم اش یزندگ

 

 !موقع اون تا حاال -

 

 شیلبها سمت را قهوه فنجان و اندازد یم باال ییابرو دیام

 خود به و ماندیم دستش یتو دستبند ی رهیخ ونیکتا برد،یم

 فکرش در یحت کند را تالشش تمام دهدیم قول اش چارهیب

 !نکند انتیخ مرد نیا به
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*** 

 انیم مطلق یدیناام کی ترسناک، و اهیس بود، اهیس زیچ همه

 یها غیج یصدا بود، بسته را نفسش راه سرزده یمانیپش کی

 ریرفت،تصوینم رونیب اش زده انهیمور مغز یتو هزار از نبات

 صورتش سپر را دستش وحشت با که یدختر درهم و مات

 ریتصو نیا تمام بود، خبر یب روزش و حال از حاال و بود کرده

 از شتریب را او... ها یخبر یب... ها کاش یا... صداها...ها

 !بود انداخته پا از اهشیس یروزها ی شهیهم

 

 لنگ و کردیم درد موتور با خوردن نیزم بخاطر چپش یپا

 !نبود مهم شیبرا گرید زیچ چیه نبود، مهم اما زد،یم
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 کند، بزرگش بود کنده جان که یخاتون کرد،یم فکر خاتون به

 باد دست به او تیامن خاطر به را زشیناچ آرامش که یخاتون

 اهیس نشود، بد وانیک بود نگران شهیهم که یخاتون بود، سپرده

 شیزندگ از نقطه نیا در حاال و نشود، فیکث نشود، دیپل و

 !بود داده را خاتون جواب خوب

 

 بزرگتر اش ییتنها حجم که یونیکتا کرد،یم فکر ونیکتا به

 !بود انداخته باتالق نیا در را او خودش که یونیکتا بود، شده

 

 !خبربود یب آن از که یحکم و بود دادگاه منتظر

 

 کابوس د،یلرز و دید کابوس یواریچهارد نیا در را شبها تمام

 !سوخت و دید کابوس مرد، و دید
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 !را تمامش بود زده زخم آرامش، یجا اش یعاشق

 

 !سوخت یم اش شده یمتالش ی ندهیآ و خودش یبرا دلش

 

 !سوخت یم اش رفته باد بر یخوشبخت و نبات یبرا دلش

 

 !سوختیم هم شیها یکس یب و ونیکتا یبرا دلش

 

 ادعا که یکس لبخند و یزندگ گرفتن و خودش از بود ریدلگ

 !شده عاشقش کردیم

 

 با یمرد بار هر بود، شده جواب و سوال را روزها نیا تمام

 که یا فاجعه از و بود نشسته شیرو به رو هم در یاخمها
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 ات زهیانگ هدفت، بود دهیپرس بود، دهیپرس سوال بود مسببش

 !بود کرد نگاه فقط او و بود چه کار نیا از

 

 یربط یب یها واژه بزرگ تیجنا نیا برابر در هدف و زهیانگ

 کش شیچشمها مقابل ریتصو آن تمام و بود زده پلک بودند،

 :بود زده لب جان یب و فیضع و بود امده

 

 !داشتم دوسش -

 

 بود، سوخته پوچ یادیز یادعا نیا دنیشن از خودش قلب و

 خواستن یکجا بود؟ یخودخواه عشق و داشتن دوست یکجا

 !کرد دور را شیفکرها یبعد سوال داشت؟ یرانیو و دادن ازار

 

  ؟یشد رهنماآشنا نبات خانم با یطور چه -
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 قرارشان بود، کرده مرور را شیحرفها و ونیکتا بود، زده تلخند

 بود، باخته حاال اما بود، یخوشبخت یبرا دنیجنگ ونیکتا با

 یرو شیچشمها بزند، ونیکتا از یحرف خواستینم دلش

 :بود گفته و بود مانده ثابت شیها مچ دور دستبند

 

 یرو روبه ابان،یخ کنار بار نیاول شدم، اشنا باهاش یاتفاق -

 و بود پنچرشده نشیماش کارم، محل کینزد دانشگاش،

 !کردم کمکش

 

 بود مانده بود، اورده ادی به را نبات مغرور و بایز ی چهره

 چه صورتش و دختر آن با بفهمد بود مانده کرده، چه بفهمد

 برگشته اخرش دست و بود داده جواب را ها سوال تمام کرده،

 هر که یبرزخ همون به جهنم، همان به دخمه، همان به بود
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 جلو اش نهیس شهیهم برعکس شد،ینم خاک اما مردیم قهیدق

 یعاص خود به نبود، خوشحال نبود، باال سرش نبود، ستبر و

 شعله مدام اش نهیس یتو یزیچ کی کرد،ینم افتخار اش

 یبرا یا چاره مرگ جز بود مطمئن سوزاند،یم و گرفتیم

 !ندارد وجود اوضاع نیا از یخالص
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*** 

 کند، جان مارستانیب و اتاق نیا در بودکه هفته ۳ به کینزد

 جانشان مهین یاهایرو و آرزوها تمام با و دیکش درد سوخت،

 !کرد یخداحافظ
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 و کردند عوض را صورتش پانسمان که بار هر روزها نیا تمام

 یرانیو اندازه چه باند آن پشت ندیبب خواست دلش د،یکش درد

 !نگذاشتند نشد، و است

 

 بود شاهد دیپر جا از و دید را وانیک کابوس که ییشبها تمام

 شبانه یها کابوس از یکم دست هم تیواقع و یداریب که

 رفتیپذ و کرد باور وجودش تمام با که و بود آنجا و ندارد، اش

 !شودینم یزندگ گرید یزندگ نیا

 

 نیاول خیتار پزشکش تا شود، صیترخ مارستانیب از بود قرار

 آن سورن بود گفته شکوه کند، مشخص را اش یجراح عمل

 خانه آن در دانست یم رانشیو خود او اما است منتظر رونیب

 به لبخند یخوشبخت گرید کشد،ینم را انتظارش ییایرو گرید
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 مرده شانیاهایرو تمام خانه آن در کند،ینم شیتماشا لب

 !تمامش بود،تمام

 

 اتاق وارد که سورن و اندازد یم شیموها یرو را شالش

 دیبا شود،یم مشت شیدستها ند،ینش یم تخت ی لبه شودیم

 پس و نخواستن به مرد، نیا نداشتن دوست به کردیم عادت

 !مشترکشان یاهایرو تمام کردن فراموش به زدنش،

 

 :زندیم لب درونش انقالب برخالف لب به لبخند سورن

 

 !نبات؟ شاخه میبر -

 

 !سورن امینم خونه من -
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 اما خوردیم جا شکند،یم سورن ی شوکه و مات نگاه در یزیچ

 :کندیم حفظ را لبخندش

 

 !ینکرد انتخاب مسخره یایشوخ واسه و یخوب وقت -

 

 نداره، یشوخ واسه ییجا بلبلمون و گل یزندگ نیا گهید -

 !یتوافق طالق هی و دادگاه روز تا... مامانم ی خونه رمیم من

 

 کنترل را خودش داشت کند،یم نگاهش زدن پلک یب سورن

 نبات اوضاع نکند، اعتراض نزند، داد کندیم جان داشت کرد،یم

 :کند درک را
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 !نبات میزنیم حرف خونه میریم -

 

 !نمونده یحرف -

 

 وارد که یرعلیام و کشدیم شیموها به یدست کالفه سورن

 :کندیم نگاهش و گرددیبرم شودیم اتاق

 

 !م؟یبر -

 

 صورتش باند به یدست و دهدیم تکان یسر بغض از پر نبات

 سوار شکوه روندیم رونیب که سورن و یرعلیام همراه کشد،یم

 پدرش نیماش سمت که نبات دنید با سورن و شودیم نیماش

 :ردیگیم را مچش و رودیم جلو رودیم
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 !طرفه نیا نیماش -

 

 یم سخت نبات کند،یم نگاهشان و ستدیا یم هم یرعلیام

 :دیگو

 

 !ندارم بحث جون ست،ین خوب حالم سورن، برم بزار -

 

 ،یزنم المصب د من؟ واسه مونده جون خوبه؟ حالم من -

 چیه من شم،ینم تیاذ من منه مشکلت اگه چته؟ دارم، دوست

 !دهینم ازار تیدور جز منو یچیه ، ستین میمرگ
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 نهیس تخت را دستش کف یرعلیام رودیم باال که شیصدا

 :گذاردیم اش

 

 !داداش آروم -

 

 با چکدیم که نبات اشک کند،یم رها را نبات دست یعاص

 :دیگویم مهربان و رودیم جلو اش یروح یفشارها تمام

 

 زدن حرف م،یدار ازین استراحت جفتمون نبات، خونه میبر -

 ....من م،یدار الزم

 

 !نیهم فقط... بده طالقم یعاشقم اگه -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
821 

 

143 

 

 

 دلتنگ، و قرار یب قلب کی با سوخته، یآرزو خروار کی با

 گردد،یبرم و اندازد یم شیچشمها و او به هم را نگاه نیآخر

 پا به دلش یتو یآتش قدمش هر افتد، یم راه نیماش سمت

 زند،یم دنینشن به را خودش اما زندیم شیصدا سورن کند،یم

 خودش راهه،یب به رندیم را خودش راه، آن به زندیم را خودش

 که داردیبرم قدم سمتش سورن نداشتن، دوست راه به زندیم را

 که بود درد رد،یگیم را شیبازوها ستد،یا یم مقابلش یرعلیام

 آخره نبود، نیا قرارشان داد،یم جوالن شانیها نهیس یتو

 اشک نم از که ییچشمها با یرعلیام نبود، جا نیا شانیآرزوها

 :نالد یم زندیم برق
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 بزار کنه، دایپ و خودش بزار بده، فرصت بهش روز چند -

 !گردهیبرم نشده، و شدهیچ بفهمه بزار. آرومشه

 

 ، شودیم سوار نبات ندیب یم ماند،یم نیماش مات سورن نگاه

 قلبش دارد،یم نگهش تر محکم یرعلیام که برود خواهدیم

 :زندیم شیها قهیشق نبض و کوبد یم انهیوحش

 

 !رفت المروت، برم بزار -

 

 پدرش دنید با و گرددیبرم رد،یگیم را شیبازو پشت از یکس

 کندیم حرکت که نیماش زند،یم خونیشب اش نهیس به غم

 :گرددیبرم دیناام

 

 بابا؟ هوا بفرسته مون یزندگ کل که بدم فرصت -
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 خواست ازم زد، حرف باهام پدرش سورن، کن تحمل کمی -

 !نداره رو خونه اون تحمل االن نبات کنه متقاعدت

 

 ینم دردمو و من کدومتون چیه... دیشد انصاف یب چقدر -

  جهنم؟ نیا وسط هیچ من گناه ند،یب

 

 از را شیبازو یعصب سورن که بزند یحرف خواهدیم یرعلیام

 دوبار دست پشت با مالحضه یب و تند کشد،یم رونیب دستش

 :زندیم اش نهیس تخته

 

 زارم،یم رگ زارم،یم جون بگو دم،ینم طالقش بگو بهش -

 نکهیا دنش،واسهیخند دوباره کردنش،واسه سرپا واسه

 از یخبر یب ساعت کی از شتریب و بزنه برق بازم چشماش



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
824 

 

 یب اون تا زارمیم مو یزندگ ی همه بگو کنه، ونشید بازم من

 !شه مجازات زیچ همه

 

 !چشم -

 

 حق از اما خونهیم وکالت درس داره گفت سورن بگو بهش -

 !دونهینم یچیه باشم من که ایدن از دهیبر ادم هی حقوق

 

 که بود غم افتد، یم راه نشیماش سمت دهیبر و منطق یب

 !سوزاندیم را شیچشمها تا و دیجوش یم اش نهیس یتو
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 یکاف بود، کرده باز را رستوران و بود گرفته سورن از را دیکل

 و یعزادار همه نیا بود یکاف سورن، یزندگ کل یلیتعط بود

 و بود کرده هماهنگ ها بچه ی همه با کردن، بغل غم یزانو

 رستوران جیپ و نستاگرامیا در بودند، کار مشغول یهمگ حاال

 !بود کرده اعالم را رستوران مجدد بازشدن هم،

 

 و نبات عکس قاب ی رهیخ و بود نشسته سورن کار زیم پشت

 یحت بود، خارج توانش از فاجعه نیا باور بود، مانده سورن

 اما بود زبانزد شیبردبار و صبر نداشت، را نبات دنید طاقت

 سابق نبات خواستینم او، جز بودند کرده مالقات را نبات همه

 !بود پر تشیظرف نابودشود، ذهنش یتو
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 دنید از شودیم اتاق وارد که ونیکتا و خوردیم در به یا ضربه

 و شودیم بلند خورد،یم جا اش کرده پف و سرخ یچشمها

 :رودیم سمتش کندیم سالم که ونیکتا

 

 ؟یاومد االن... سالم -

 

 بودم دهینخواب بود شب چند... یول اومدم رید دونمیم... آره -

 !موندم خواب که نهیا

 

 :دیگویم یآهان بیج در دست ردادیت

 

 !برس کارت به برو... خب یلیخ -
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 ؟یکرد جمع شما و تولد لیوسا -

 

 یمعن به را سرش و زندیم پلک شود،یم مچاله ردادیت قلب

 :کندیم مبارزه یسرسخت بغض با ونیکتا دهد،یم تکان مثبت

 

 چطورن؟ نبات و سورن -

 

 !دادگاهن لیتشک منتظر...بد یادیز... بد -

 

 اش نهیس یرو که بود وجدان عذاب و درد و غم عالم کی

 را وانیک دیبگو نفر کی به خواستیم دلش کرد،یم ینیسنگ

 و رودیم در سمت اجازه با گفتن شد،بایم خفه داشت ،شناسدیم

 یم راه اشپزخانه سمت و رودیم رونیب هم ردادیت رود،یم رونیب



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
828 

 

 را همراهش تلفن یصدا شودیم که آشپزخانه وارد افتد،

 :دهدیم جواب و زندیم ترگل یبرا یزیر چشمک شنود،یم

 

 چطوره؟ خانوم حنا -

 

 :کندیم بدتر را حالش حنا حال یب و فیضع یصدا

 

 امروز مامان شم؟یپ یایب شهیم رداد،یت داداش کردم تب -

 !مهد برم نذاشت

 

 ست؟ین تو مراقب مگه لدایگ چرا؟ تب... رهیبم ردادیت -

 

 :شنودیم را لدایگ الود خواب یصدا
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 االنم.... سرماخورده... شهیم ضیمر.. گهید بچس...مراقبشم -

 !نداد گوش یسرکار گفتم ره،یگیم و یجنابعال ی بهونه

 

 !امیم دارم ،یگفت خودیب -

 

 رهیخ و نگران یچشمها یتو زندیم زل و کندیم قطع را تماس

 :ترگل ی

 

... یشیم یا خامه نون هیشب یزاریم که رو یاشپز کاله نیا -

 !کنم لقمت هی کنمیم هوس

 

 :خنددیم ارام ترگل
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 شده؟ یزیچ -

 

 سورن که یدونیم دنش،ید برم دیبا کرده، تب کمی حنا -

 زود... نجایا به باشه حواسمون شهیهم از شتریب دیبا ست،ین

 !کالهه نیهم با دور، دور میریم اخرشبم ،من گردمیبرم

 

 نبات؟ دنید مینر -
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 :دیگویم یسوز جان درد با ردادیت
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 حوصله االنم ،پدرشه ی خونه ،نبات ستین سورن ی خونه -

 !بهش کن تلفن نداره، و یکس ی

 

 اخه؟ چرا سورن؟ شیپ برنگشت -

 

 یکار مشغول کدام هر که ها بچه به ینگاه اخم با ردادیت

 :زندیم لب ارام و اندازد یم بودند

 

 شه، درست تا برهیم زمان یاتفاق هر ا،ینکرد یکرد بغض -

 !گردمیبرم زود

 

 :زندیم شیصدا ترگل که رودیم در سمت و گرددیبرم
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 رداد؟یت -

 

 دل؟ جون -

 

 :زندیم لبخند ترگل

 

 !کن درستش رون،یب زده شلوارت بیج آستر -

 

 !من کردم بیج استر خرج که یدل جون فیح -

 

 و رودیم رونیب کند،یم درست را بشیج ردادیت و خنددیم ترگل

 قایدق دیفهمینم و دانستینم روزها نیا شود،یم نیماش سوار

 ! برسد؟ یکس چه به دیبا
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 زند،یم را زنگ و شودیم ادهیپ رسدیم که مهران ی خانه به

 شودیم که خانه وارد ردادیت و کندیم باز را در دنشید با لدایگ

 :رودیم جلو لدایگ

 

 !اتاقشه تو برده، خوابش تازه -

 

 !یدیم من به آب وانیل هی -

 

 آرام ردادیت رود،یم آشپزخانه سمت و دهدیم تکان یسر لدایگ

 یم تخت ی لبه کنارش و شودیم حنا اتاق وارد نیپاورچ و

 :گذارد یم دارش تب یشانیپ یرو آرام را دستش ند،ینس
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 !دلم جان یا -

 

 :دیگویم باز مین یچشمها با و حال یب حنا

 

 ؟یخوابیم شمیپ -

 

 که حنا کشد،یم دراز تخت یرو کنارحنا زند،یم لبخند ردادیت

 شیها کاش بوسد،یم را شیموها یرو خزدیم اغوشش یتو

 دغدغه از شدن رها و خواستیم یبچگ دلش نداشت، یتمام

 ادیز یایدن اش یکودک یایدن اما... را درشتش و زیر یها

 :نبود یقشنگ

 

 کوچولو؟ یرفت دکتر -
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 !نیبب... داشت درد قدر نیا...زدن سرم... اهوم -

 

 دست یرو و زندیم لبخند دستش یرو سوزن یجا ی رهیخ

 :بوسد یم را دشیسف

 

 شونو؟ مارستانیب کنم خراب برم -

 

 !اخه خوبشم خواستنیم... نه -

 

 :زندیم لبخند اش بچگانه لحن به

 

 ؟یشد خوب -
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 !اهوم -

 

 و رودیم هم یرو حنا یچشمها رسدیم اب وانیل با که لدایگ

 یرو را وانیل و دهدیم تکان یسر لدایگ رود،یم خواب به

 نوازش ارام را شیموها ردادیت رود،یم رونیب و گذاردیم یعسل

 تلفن کند،ینم شیرها یا لحظه سورن و نبات فکر و کندیم

 گرشید دست و کشدیم رونیب شلوارش بیج از را همراهش

 منتظر و ردیگیم را سورن ی شماره کند،یم سرش یعصا را

 !ماند یم او پاسخ
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 شان مرده یآرزوها قبرستان نجایا نبود، گرید نبود، خانه نجایا

 !بود شان ننشسته بار به یاهایرو آرامگاه نجایا بود،

 

 او از بد طور کی را نبات و بود دهیچرخ و بود دهیچرخ ایدن

 !بود گرفته

 

 دل ی لحظه یحوال اما دیکشیم نفس نبود، اما بود ایدن نیا در

 !بود ریگ نفس و سخت زیچ همه چقدر بود، مرده نبات کندن

 

 را اش خسته نفس شودیم قطع که همراهش تلفن یصدا

 ی حوصله نداشت، را یبشر یبن چیه ی حوصله کند،یم فوت

 بود شده رانیو اش یزندگ نداشت، را یا یدلدار و حرف چیه

 !نبود یدیام و
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 هم پشت د،یکشیم گاریس هم پشت و بود نشسته کاناپه یرو

 !غم پشت غم گار،یس پشت گاریس خورد،یم حرص

 

 چرخد،یم فنیآ سمت فروغش یب نگاه خوردیم که خانه زنگ

 جواب حوصله یب ایعرش و الیدان دنید با و شودیم بلند

 :دهدیم

 

 مگه؟ دیندار یزندگ و کار خبره؟ چه -

 

 :ندیب یم را رشیتصو و شنودیم را الیدان یصدا

 

 !میدار کارت کن باز گنده، مرد کن لوس خودتو کم -
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 و کندیم باز را زند،دریم را یشاس و دیگو یم یا کالفه هوف

 چند کند،یم چک را همراهش تلفن و گرددیبرم کاناپه سمت

 از یآخر و هیسام و مادرش از یکی داشت، پاسخ یب تماس

 !ردادیت

 

 :کندیم باز را ردادیت امیپ

 

 که فیح فیح هان؟ یدینم جواب و من تلفن گهید حاال -

 اومدم یم وگرنه ندارم شو فرصت دمیخواب ناز دختر هی دل ور

 !حلقت تو کردمیم و تلفن همون

 

 را اش شماره و دهدیم یناجور فحش هم در یاخمها با

 وارد که ایعرش و الیدان شنود،یم را ردادیت آرام یصدا رد،یگیم

 :دیگویم آنها به توجه یب شوندیم خانه
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 قول مگه ؟یباش ترگل دل ور رستوران دینبا االن تو مگه -

 ؟یکنینم ول االنم...لندهور معصوم طفل اون به ینداد

 

 :کندیم ترش یکفر ردادیت ی خنده از پر و سرد خون یصدا

 

 یچ دمیفهم قشنگ ؟یدیشن ضعف نقطه از یزیچ حاال تا -

 !صاحابو یب اون یبد جواب که بگم

 

 که؟یمرت هیشوخ وقت االن -

 

 گوشه هی و میکن بغل و زانوهامون نکهیا وقت ش،ییخدا نه -

 ه؟یچ نظرت... میبزن عر نبات دل ور یفیرد
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 گذارند یم زیم یرو مقابلش را غذا ظرف که ایعرش و الیدان

 :نالد یم یعصب و بنددیم چشم

 

 !یا لوده ،یدلقک کنم کارت هر -

 

 اگه نبات خودتو، کن جمع فقط شم،یم دلقلکتم من آقا -

 یخوش سر از ست،ین یعشق یب لشیدل خونه اون به برنگشته

 اده،یز عشق از فقط و فقط ست،ین انتیخ یرو از ست،ین

 !نباشه تموم زیچ همه تو یجلو خوادینم ،یش تیاذ خوادینم

 

 :دهدیم خراش را شیگلو بغض
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 !تمومه زیچ همه هنوزم -

 

 دارم مشنگ؟ یکنیم یاداوری من به ویچ... لعنت برمنکرش -

 سراغش، برو ببند، ایدن رو و در و خونه اون تو نتمرگ گمیم

 تا که یستین مردا اون از تو بفهمه بالخره تا برو قدر اون

 ، رنیم و کننیم ولشون ننیبیم بیآس یلحاظ هر از زنشون

 دمت ه،یچ یفهمیم عشق که گرم دمت ،ییباوفا که گرم دمت

 بخاطر دشویق و نکرد هندستون ادی لتیف شیدید تا که گرم

 !قیرف گرم دمت ،ینزد نبوده خودش انتخاب که یاتفاق

 

 بلند ند،یب یم خودش یرو را الیدان و ایعرش نگران نگاه

 یبرا زندیم نفس نفس زند،یم قدم را سالن قرار یب و شودیم

 :ژنیاکس یا ذره
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 یول ،یدار حقم حالتو، فهممیم ،یداغون دونمیم... سورن -

 پنجره از کنهیم رونتیب در از نرو، تو برو گهیم بهت اگه نبات

 ته؟یحال تحمله، رقابلیغ دردناکه، سخته، روزاش نیا برو،
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 ینفس یب و زندیم قدم دهد،یم گوش یبد حال با و زندیم قدم

 یرو کوه کی انگار بود، نیسنگ اش نهیس شود،یم شتریب اش

 :بود کرده خانه اش نهیس

 

 یقو فقط و، تیزندگ باز یکن پا رو تا کنارت میهست سورن؟ -

 !نده نشون خودت از ضعف رفاقتمون جان نزن، زانو باش،
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 نگاهش الیدان اندازد، یم کاناپه یرو و کندیم قطع را یگوش

 :کندیم

 

 !داداش بخور عذاتو ایب سورن، شد سرد غذا -

 

 :رودیم سمتش نگران و شودیم بلند ایعرش

 

 سورن؟ یخوب -

 

 نیسنگ فشار ریز ستد،یا یم تپش از دارد قلبش کردیم حس

 و زیر یها حسرت از پر بود، دلتنگ بود، نگران بود، یروح

 !بود درشت
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 اومده؟ میزندگ سر ییبال چه دیدونیم شماها -

 

 :رودیم سمتش غم با الیدان

 

 یدیچپ تنها و تک یاومد چرا... من داداش کن تحمل کمی -

 اوضاعت االن سورن؟ مادرت و پدر شیپ ینرفت چرا نجا؟یا

 پدرت گفت زد زنگ یرعلیام ،یبمون تنها که ستین یطور

 مومن؟ مرد ینداد جواب چرا تلفناشو شت،یپ میبر گفته

 

 نبات ماند،یم وارید کنج زیم یرو عکس قاب خیم نگاهش

 ر،یچشمگ ییبایز کی با ،یخوش غرق عشق، با د،یخندیم

 گلدان رد،یگیم وارید به را دستش تعادل یب و رودیم زیم سمت

 ایعرش کوبد، یم وارید به توانش تمام با و داردیبرم را آن یرو

 آب اوردن یبرا الیدان رد،یگیم را شیبازو و دودیم سمتش
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 و خوردیم سر وارید یرو سورن تن رود،یم اشپزخانه سمت

 :ندینش یم شیپاها یرو مقابلش ایعرش کند،یم سقوط همانجا

 

 ببرمت؟ سورن؟ ؟یبزن یزیچ یارامبخش میبر -

 

 رفتنیپذ توان بندد،یم چشم و شودیم خاموش ماتش یچشمها

 دلش نداشت، یزیچ یچیه ییتوانا نداشت، باور توان نداشت،

 ردیبگ را اش قهی خواستیم دلش ، دینیبب را وانیک خواستیم

 خواستیم دلش رد،یبم تا بزند صورتش یتو مشت قدر ان و

 با آمدن کنار نبود، یشدن ندازد،یب آتش یتو را او زنده زنده

 !نبود او کار نبات یخال یجا

 

 سورن؟ -
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 !خوبم -

 

 یب و خشک یلبها سمت را آب وانیل و شودیم خم الیدان

 زند،یم پس را وانیل و کندیم تر را شیلبها یکم برد،یم رنگش

 و بغض از پر ایعرش شود، بلند کنندیم کمک ایعرش و الیدان

 :دیگویم ینگران

 

 ...بعد... سورن بخواب کمی -

 

 !نبات ی خونه برم خوامیم د،ییاریب لباسامو -

 

 کمد سمت الیدان و ندیبنش تخت یرو کندیم کمک ایعرش

 رونیب را راهنشیپ که طور همان و رودیم شیها لباس

 :دیگو یم کشدیم
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 ...بعد یبهترش بزار سورن؟ یبر یتونیم یمطمئن -

 

 !تونمیم -

 

148 

 

*** 

 

 برداشته را اتاقش ی نهییآ تختش، ی گوشه بود کرده کز

 درد یعنی نیا بود، میوخ یادیز اوضاع یعنی نیا و بودند،

 اتاقش ی نهییآ تا بود، دهیرس اتاق نیا تا غم نداشت، یتمام

 صورتش یتماشا از و ستادیا مقابلش ییوشبها روزها چه که

 گشت، رادیا دنبال و کرد یکج دهن یگاه و برد لذت یگاه
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 دیرس خودش به نهییآ آن یجلو را یادیز یشبها و روزها

 !باشد نیبهتر بود خواسته هم شهیهم سورن، دنید یبرا

 

 دلش و امدند ادتیع یبرا کی به کی کشانینزد بستگان

 دلش و بود کرده قفل را در ند،یبب را کدامشان چیه نخواست

 اصرار مادرش و یرعلیام چقدر هر خواست،ینم را چکسیه

 !نکرد که نکرد باز را در کردند

 

 تنها یبرا اش، دانه کی یکی یبرا سوخت،یم رضا محمد قلب

 یزبان ریز قرص زور به یرعلیام و کردیم درد قلبش دخترش،

 شکوه بود، ختهیر بهم شانیایدن در زیچ همه بود، کرده ارامش

 لیفام یحرفها خون، چشمش کی و بود اشک چشمش کی

 یم دلش یکجا را شانیها نگاه را، شانیقضاوتها و پچ پچ را،

 !گذاشت؟
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 یها شانه ماساژ از دست یرعلیام خوردیم که خانه زنگ

 بهم ریتصو دنید با رود،یم فونیآ سمت و کشدیم رضا محمد

 که رودیم اطیح سمت و دیگو یم یا یعل ای سورن ی ختهیر

 :زندیم شیصدا شکوه

 

 ر؟یام شدهیچ -

 

 !شما تو برو بدحاله، بود، سورن -

 

 سورن نابود ی چهره دنید با کندیم باز که را اطیح در

 :رودیم جلو دلواپس
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 ؟یحساب مرد خودت با یکنیم کاریچ -

 

 !تو امیب یکردیم تعارف مایقد -

 

 تو... خونه نیا یتو یایب تو نزارم که باشم یک سگ من -

 گر نبات گمیم فقط من من، قیرف یا صابخونه خودت

 نیا با ،یزندگ از دهیکش دست ده،یبر داغه، کلش گرفتس،

 یک زهیبر هم به شتریب یچ همه و بزنه یحرف و یبر حال

 داره؟ کردنشو درست جون

 

 دهد،یم هلش عقب به و اش نهیس تخت زندیم یعاص سورن

 :رندیم داد بایتقر و شودیم اطیح وارد
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 و گرفتس دون،گر یچ همه  ِغول نره توِ قول به که االن -

 !باشم ششیپ دیبا من ،یچ همه از دهیبر و داغه کلش

 

 :دیگویم مالحظه با و آرام یرعلیام

 

 از یعل یوال به شه،یم تیاذ... سورن یباش ششیپ خوادینم -

 !نکرده باز مام یرو به و در اومده یوقت

 

 رهیخ و زندیم شیموها به یچنگ سورن جوشد یم که اشکش

 :زندیم لب نبات اتاق ی پنجره ی

 

 کنمیم گم مو گور نکرد باز و در اگه... کنمینم تشیاذ -

 !نبات مهربون داداش
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 یم مقابلش و رودیم جلو سوزاند،یم را یرعلیام قلب اش هیکنا

 :ستدیا

 

 تو؟ من به یندازیم و یچ ی کهیت -

 

 نسوخت، سوختیم ما دار جون یزندگ واسه دلت دیبا یوقت -

 داشته الزم یدلسوز که نداره وجود یا یزندگ گهید االن

 !باشه

 

 یبنداز کهیت دلسوختم، یکاف حد به شرمندم، یکاف حد به -

 اتاق اون یتو که یاون بدون یول بنداز، شهیم خاموش شتیآت

 جا همه که یخواهر تنها... هست منم خواهر شهیم آب داره
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 نیا اما... ختمیر اشک باهاش... دمیخند باهاش و بودم باهاش

 !زنهیم پس منو یحت روزا

 

 سد یرعلیام که برود باال را ها پله خواهدیم حوصله یب سورن

 :شودیم راهش

 

 رو فاجعه نیا یجلو یتونستیم گفتمیم بهت اگه یکنیم فکر -

 وونیح نیا یگفتیم و یکالنتر یرفتیم تا یکنیم ؟فکریریبگ

 و دستس زدنیم و دستبند یچیه بدون اونام ناموسمه مزاحم

 دار؟ یباال بردنیم و سرش

 

 :زندیم شخندین سورن

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
855 

 

 وونیح اون شدن ادم و مزاحتما اون شدن تموم تا فقط نه، -

 تو که یکار بره، ییجا تنها ذاشتمینم بودم، نبات مراقب شتریب

 !ینکرد

 

 !رودیم باال را ها پله یرعلیام یچشمها بهت انیم در و

 

149 

 

 و بود کرده یکوتاه یپرس احوال و سالم محمدرضا و شکوه با

 اش نهیس یتو یزیچ بود، ستادهیا نبات اتاق در پشت حاال

 بود، آوار بود، دلتنگ آمد، یم باال شیچشمها تا و دیجوشیم

 !بود رانیو

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
856 

 

 نبات اتاق از را نداشت دوستش وقت چیه که یاهنگ یصدا

 :شنودیم

 

 مونمینم اما بوسمت یم... ستین هم اندازه ما یایدن -

 

 !دونمینم فردامم حال من... یپرسیم ندهیآ از دائم تو

 

 :یدلخور عالم کی و داشت، داشت،لطافت یمهربان شیصدا

 

 نبات؟ شاخه -
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 یم بذکراهلل اال لب ریز رضا محمد و زدیریم شکوه اشک

 کندیم جان و زندیم در به یارام ی ضربه سورن خواند،

 :کند کنترل را تشیعصبان

 

 ؟یریبگ من از و تولدت کادو یخواینم تو -

 

 در به را اش یشانیپ قبل از دتریناام سورن و نبود ییصدا چیه

 :زندیم

 

 تو خوب، دختر میبر کن جمع ایب نبات، درو نیا کن باز ایب -

 معلوم فقط سوختم تو ی اندازه االن منم المصب، یمن زن

 نبات؟ یکنیم تمیاذ چرا ست،ین
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 و باال یعصب را نبات اتاق رهیدستگ رود،یم جلو درد با شکوه

 :کندیم نییپا

 

 در کن باز جان، مامان طفلکت شوهر داره گناه نبات؟ -

 !الاقل نتتیبب

 

 نبات کند،یم تماشا فقط و دهدیم وارید به را اش هیتک یرعلیام

 :زندیم داد بایتقر طاقت یب

 

 زن خوامینم من... دیکن ولم...دیبر... ندارم دنید گهید من -

 !سورن تیزندگ دنبال برو... باشم یکس

 

 سورن رود،یم آشپزخانه سمت بغض از پر و طاقت یب شکوه

 :دیگو یم تر آرام بار نیا
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 یشکل چه االن که ستین مهم... نبات دارم دوستت من -

 ...من... درو نیا کن باز ایب ،یشد

 

 یم سورن مقابل یعصب نبات و شودیم باز ضرب به اتاق در

 نگاهش منتظر سورن و رودیم جلو نگران یرعلیام ستد،یا

 تخته محکم تعادل یب و قرار یب حال کی با نبات کند،یم

 :زندیم سورن ی نهیس

 

 همتونم، با سوزه؟یم من واسه دلت چرا ؟یکنینم ولم چرا -

 گهید وضع نیا با من خوام،ینم ینگران من خوام،ینم ترحم من

 !ندارم ازین مرگ جز یچیه به
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 اما رود یم باال نبات یبازوها گرفتن یبرا سورن یدستها

 :ردیگیم فاصله قدم کی نبات

 

 جلوتره احساست از منطقت و عقل یگفتینم شهیهم مگه -

 آقا؟

 

 !گفتم -

 

 :زندیم داد یا کشنده بغض با نبات

 

 من مگه کار؟یچ یخوایم و من عقلت؟ کو منطقت؟ کو پس -

 شم؟یم یخوب مادر گهید من مگه شم؟یم یزندگ زن گهید

 به که یبر درست یمهمون و سفر و حیتفر هی یتونیم مگه

 تولد روز ما عشق ی قصه سورن، یتونینم ،بهت؟نه بچسبه
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 از خوامیم من شه، تباه تیزندگ خوامینم من... شد تموم من

 !باشه خوشبخت مونیکی الاقل نفر دو ما

 

 و زندیم صدا را یرعلیام رضا محمد زدیریم که نبات یاشکها

 با سورن روند،یم آشپزخانه سمت دو هر آنها بودن تنها یبرا

 :ردیگیم را نبات یبازوها رود،یم جلو یبد حال

 

150 

 

 با انصافه ؟یریبگ میتصم مونیزندگ واسه ییتنها انصافه -

 درک به شهیم تنها که درک به سورن؟ یبابا گور یبگ خودت

 ره؟ِ یمیم من بدون که

 

 :کندیم جان یعصب نبات
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 که ادهیز دختر مونه،ینم تنها تو مثل یموفق و سالم آدم -

 ... باشه آرزوشون

 

 منتظر گهید شه زیلبر حرفات از صبرم ی کاسه اگه من -

 نیا خونه، برمتیم بندمیم پاتو و دست یش اروم تا مونمینم

 !ویچ همه نکن تموم یالک و ساده قدر

 

 !ستین گهید... ستین هم ی اندازه ما یایدن -

 

 :کندیم نگاهش یعصب سورن

 

 !بودم زاریب اهنگ نیا از اولم از... نبات نده من لیتحو شعر -



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
863 

 

 

 تلخند سورن ی اشفته و قرار یب یچشمها ی رهیخ نبات

 :زندیم

 

 حاال تا ؟یدید حاال تا خبره؟ چه باند نیا ریز ینیبب یخوایم -

 مرور و مونیزندگ ی ادامه یوقت حاال تا ؟یکرد تصورش

 ؟یکرد فکر خودت حال و من صورت به یکرد

 

 :شودیم بسته درد با سورن یچشمها

 

 تو... نبات باهام ایب راه... بودنتون نه کنهیم تمیاذ که نبودنته -

 شهیم درست صورتتم... یند دست از دتویام اگه... یبخوا اگه

 ...اگه
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 :نالد یم حرص و تیعصبان با رود،یم جلو یعصب نبات

 

 نویا... شهینم اولش روز مثل وقت یچیه گهید من صورت -

 !برو... محترم یاقا نکن تباه تویزندگ ،یدونیم توخوب

 

 در و شودیم اتاق وارد ترکد،یم حرف نیا گفتن از خودش دل و

 اش یشانیپ و شودیم بسته درد با سورن یچشمها کوبد،یم را

 که یرعلیام دست زند،یم نبات اتاق در به محکم بار دو را

 قبل از تر جان یب و گرددیبرم درد با خوردیم اش شانه یرو

 :دییگو یم

 

 !دیباش مراقبش -

 

 :دیگو یم یخش از پر یصدا با یرعلیام که رودیم در سمت
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 خونه رستوران، برو کن، گرم سرتو سورن، خونه نمون تنها -

 !روزا نیا بگذره تا نمون تنها رداد،یت شیپ مادرت، ی

 

 ایدن رود،یم رونیب حرف یب و دهدیم تکان یسر سورن

 بود، نبات با حق شه،یهم یبرا دیشا بود، شده تمام نجایهم

 چه نشانیب عشق اما کرد، یزندگ سابق مثل شدینم گرید

 او ست،ین ممکن یزندگ نبات بدون داشت باور سورن شد؟یم

 جانِ دیام و عشق با توانستیم سرپاکند، را نبات توانستیم

 !دادیم امان نبات اگر فقط بدهد، او به یزندگ

 

 سمت شود،یم سیخ شیچشمها ندینش یم که فرمان پشت

 !نداشت رفتن خانه دل کند،یم حرکت رستوران
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151 

 

*** 

 

 که یوقت قایدق بود، دهیرس یاهیس و سخت یروزها دیام

 یزمان قایدق بود، کرده اش وانهید وانیک سرانجام ی دلشوره

 ی مانده ته بود ممکن سورن یبرا تیواقع شدن رو که

 او بود، مطمئن یزیچ کی از اما رد،یبگ هم را اش یزندگ

 یادیز بود، خوب یادیز دیام نداشت، را مرد نیا اقتیل

 !مرد یادیز مهربان،

 

 داد،یم امیپ زد،یم حرف یتلفن ها ساعت او با که بود یروز چند

 دیبگو یزیچ وانیک از خواست بار هر و گذاشتند،یم قرار

 !نتوانست
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 ی دلشوره نداشت، رفتن جان و کرد فکر وانیک دنید به بارها

 با دادگاه لیتشک از قبل خواستیم دلش داشت، را دادگاه

 نیتر وحشتناک نیا اما د،یبگو را زیچ همه و بزند حرف سورن

 !بود شیزندگ یجا نیتر تلخ نیا بود، اش یزندگ اعتراف

 

 که دیام ی رهیخ و زدیریم خاتون قبر سنگ یرو را ها گلبرگ

 :دیگو یم بود نشسته قبر طرف آن

 

 نجایا بگم و کجام یبپرس و یبزن زنگ کردمینم فکرشم -

 !یایب

 

 حسش از فارغ اما داشت دوست را ونیکتا زند،یم لبخند دیام

 :بود شانیپر یادیز دختر نیا نگران
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 !شهیم تنگ برات دلم زود زود ایتازگ -

 

 :روح یب یلیخ ،یمصنوع یلیخ تلخ، یلیخ خندد،یم ونیکتا

 

 !دیام یبدون دیبا که هست ییزایچ هی -

 

 هم در ابرو تر نگران دیام و بود ختهیر فرو خودش دل

 :کشدیم

 

 بهم ینجوریا تورو یچ...شه تموم منم ینگران دیشا بگو -

 ون؟یکتا ختهیر
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 که حقته شه یرسم ارتباط نیا باشه قرار اگه چون گمیم -

 !یبدون

 

 !یترسونیم منو یدار -

 

 :اندازد یم اش شانه یرو را فشیک و شودیم بلند ونیکتا

 

 !میبزن حرف نیماش یتو میبر -

 

 ونیکتا ی شانه به شانه قبل از تر نگران و ستدیا یم هم دیام

 منتظر شوندیم که نیماش سوار افتد، یم راه نیماش سمت

 فوت را استرس از پر نفس ونیکتا کند،یم نگاه را ونیکتا

 کند؛یم
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 !کنمیم یزندگ تنها که مدته هی من -

 

 :کندیم ترش کالفه دیام ی رهیخ نگاه

 

 !ستین که مدته هی م،ییدا -

 

 :دهدیم نیماش ی پنجره به را اش هیتک دیام

 

 کجاست؟ -

 

 :زدیریم فرو کوه مثل ونیکتا دل
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 دونمیم فقط کجاست، دونمینم راستش شده، بازداشت -

 !شده بزرگ تیجنا هی مرتکب

 

 :پرسدیم ناباور دیام

 

 ؟یتیجنا چه-

 

 :چکدیم ونیکتا اشک

 

 عوض من درمورد نظرت ممکنه بگم ماجرارو ی همه اگه -

 ... ممکنه ،یبر ممکنه شه،

 

 ...!بزن حرف د... ونیکتا اومد باال جونم -
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152 

 

 و بودن جانِ بود، گرفته ستادنیا جان یکم بود دهیرس که دیام

 گرفته را توانش ی مانده ته وانیک دن،یجنگ دوباره و ماندن

 یخوشبخت قول که یمرد دیام یرو به رو دیبا حاال و بود،

 داشت، دلهره گفت،یم را ماجرا تمام و نشست یم بود داده

 دیام زد،یم حرف دیبا اما ان،یپا یب ترس کی خال، حس کی

 گرید بار خدا ی شهیهم یبرا اگر یحت بداند داشت حق

 :کردیم بغلش تر محکم ییتنها

 

 مربوطه، خودش به یا رابطه هر یتو یادم هر ی گذشته -

 د،یام رهیبگ هم ندهیآ یتو منو بانیگر ممکنه گذشته نیا اما

 !بگم دیبا که نهیا
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 و فکر هر از فارغ را دختر نیا کند،یم نگاهش دلواپس دیام

 خیم نگاهش که اول روز همان از داشت، دوست ی شهیاند

 حاال داشت، دوستش بود مانده اش جذبه پر و یجد یچشمها

 حالش تمام را، حالش دهنده آزار ی دلشوره و ینگران کی اما

 !بود ختهیر بهم را،

 

 !ونیکتا شنومیم -

 

 عاشق نه، گهید االن یعنی قبال گمیم که نیا قبال، من -

 !بود کارمم صاحب قضا از که مرد هی عاشق بودم، شده
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 رتیغ و حسادت هیشب یحس درون از اما کندیم نگاه فقط دیام

 اگر اندازد، یم ریز را سرش ونیکتا چسبد، یم را شیگلو خیب

 !نبود دنیجنگ یبرا یا بهانه گرید قطعا دادیم دست از را دیام

 

 دل بهش عمرم تموم یتو که بود یمرد تنها یاحیر سورن -

 !بود ارتباط در نبات اسم به دختر هی با اون اما بستم،

 

 دیام منتظر و سرد نگاه به و دیآ یم باال اش یاشک نگاه

 :چسبدیم

 

 نگاه جز اون از وقت چیه من ست،ین نبود، نمونیب یچیه -

 جز و یدختر چیه اون دم،ینشن یزیچ یرسم صحبت و یجد

 !دیدینم نبات
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 :دهدیم ادامه سختر و دهدیم قورت سخت را دهانش آب

 

 یها رابطه همه مثل سورن و نبات ی رابطه کردمیم فکر -

 هی سمت رنیم کدوم هر و شهیم کات مدت هی از بعد یامروز

 !دیجد ادم

 

 نه؟یا رابطه از تو تفکر و برداشت -

 

 و یخال یها مردمک یرو ناباورش نگاه پرد،یم ونیکتا پلک

 :زندیم لب ماند، یم دیام یجد

 

 از بعد یامروز یها رابطه از یلیخ بودم، نیب واقع فقط... نه -

 نیا اهل خودم من اما شه،یم تموم و شهیم کات مدت هی

 !یاومد تو تا... ستمین... نبودم ها رابطه
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 رفت؟ ادتی و یاحیر سورن و اومدم من -

 

 را شالش زد،یم خونیشب اش نهیس وارید و در به که بود غم

 که کند هیتوج را یکار کندیم جان و فرستد یم گوشش پشت

 :بود نشده هضم هم خودش یبرا هنوز

 

 از وانمیک ییدا شیپ تر، قبل یلیخ... تو اومدن از قبل... نه -

 قدر اون کردم، فیتعر گفتم، ازش روز و شب گفتم، نبات

 قدر اون گرفت، شو دانشگاه آدرس بالخره روز هی که گفتم

 دورش سورن از و سمتش بره تهیفرمال کرد قبول که گفتم

 !ارمیب دست به و سورن دل بتونم من تا کنه
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 نفس آخر دست و بود، گفته نفس یب و تند بود، گفته سخت

 و بهت ایدن کی با که یدیام بود، کرده نگاه را دیام زنان نفس

 :کردیم نگاهش تاسف

 

 کارت؟ صاحب ناموس سراغ یفرستاد توییدا -

 

 !دیام بود دخترش دوست فقط -

 

 بعدش؟ -
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 یاخر روز دیشا بود، دیام با قرارش یب قرار نیآخر امروز دیشا

 جانش و کندیم جان ، دیدیم را تمام زیچ همه مرد نیا که بود

 :رفتینم در

 

 البته شد، نبات عاشق یجد یجد وانیک مدت هی از بعد -

 هی بود، عالقه هی نبود، عشق گمیم من عشق، گفت خودش

 دفعه نیا کنه ثابت هیبق و خودش به خواستیم که خواستن

 !رسهیم و شهیم

 

 د؟ینرس -

 

 از کردن که یعروس داشت، دوسش و سورن وار ونهید نبات -

 !بشه الیخیب کردم خواهش وانیک
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 به زیآو عروسک ی رهیخ کند،یم فوت را نفسش کالفه دیام

 رهیخ و رندیم آن به ی ضربه اشاره انگشت با نیماش ی نهییآ

 :نالد یم مقابلش قرمز عروسک برگشت و رفت و ها تکان ی

 

 نشد؟ الشیخیب -

 

 :دهدیم جواب بغض از پر عروسک ی رهیخ هم ونیکتا

 

 مین اون ازت اومدم بود، نبات تولد شیپ وقت چند...نشد -

 روش، بودم بسته چشم من سورن، طرف از دمیخر و ست

 و سورن ش،یعروس شب از ترش، قبل یلیخ از روز، همون

 بود، نهیک و عقده از پر وانیک اما قلبم، و ذهن یتو کشتم

 ...روز همون
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 :کندیم نگاهش جیگ دیام رود،یم نفسش یب نفس

 

 ؟یچ روز همون -

 

 !نبات صورت یرو بود ختهیر دیاس -

 

 دکمه رود،یم شیگلو سمت اریاخت یب و ناخوداگاه دیام دست

 :کندیم باز را شو رهنیپ یباال ی

 

 !یعل ای -

 

 تمام درد دهد،یم فشار را گردنش دیام و زدیریم ونیکتا اشک

 :بود کرده ریدرگ را سرش و گردن یها رگ
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 !خدا ای -

 

 :زندیم هق ونیکتا

 

 همش شبا شه،ینجوریا خواستمینم بخدا خواستم،ینم من -

 وانیک و نبات و سورن یزندگ وجدان عذاب نم،یبیم کابوس

 من ،یش اضافه وسط نیتوهم خواستمینم کنم،یم نابودم داره

 شه،یهم یبرا کردم، فراموشش کنم،ینم فکر سورن به گهید

 نجایا به اگه وانیک کنم، کمک نفرشون سه هر به خوامیم اما

 !سورن... نبات... مقصرم من دیرس

 

 کوبد،یم را در و شودیم ادهیپ نیماش از شوکه و کالفه دیام

 ته بود، شده تمام کند،یم نگاهش یاشک یچشمها با ونیکتا
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 بود، گرفته گر بود، دهیسربر خودش را اش یخوشبخت ی مانده

 به را اش هیتک دیام ستد،یا یم نیماش یجلو و شودیم ادهیپ

 :مانده دور یا نقطه ی رهیخ و داده نیماش کاپوت

 

 ازدواج یوقت ستم،ین بخدا د،یام ستمین یفیکث دختر من -

 بود، گهید زن هی مرد گهید اون چون کردم فراموشش کردن

 وانیک با روز اون اگه زم،یبر بهم و شونیزندگ نخواستم من

 حد در نبات و سورن ی رابطه کردمیم فکر چون زدم حرف

 یمیتصم هر و ،یبدون یدار حق تو اما روزس، چند هیدوست

 !زارمیم احترام بهش یریبگ
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*** 
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 یوابستگ تصورش، حد از شتریب یلیخ داشت، دوست را ردادیت

 !بود کرده نگرانش نیهم و شدیم ادیز داشت ردادیت به اش

 

 هنوز انه،ی برداشته شیکارها از دست ردادیت نبود مطمئن هنوز

 !نه ای هست او یزندگ یتو که است یدختر تنها نبود مطمئن

 

 !زد بتیغ روزمید مدام؟ یریم کجا یکنیم ول و رستوران -

 

 و گذارد یم زیم ی لبه را دستش یتو یچا حوصله یب ردادیت

 :دیگویم ها بچه ی رهیخ
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 خرد زیر محسن دا،یدینم کار به دل دیبود لیتعط روز چند -

 !مرغا اون نسوزه رحمت آقا قارچا، اون کن

 

 ریمس و ستدیا یم مقابلش که ترگل و شنودیم را ها بچه چشم

 :نالد یم و بردیم باال سر بندد یم را نگاهش

 

 تو؟ همش یدار غر چرا ترگل، هیچ -

 

 !زنهیم بتیغ یه کجا دمیپرس -

 

 یجواب یخوایم ای یکنیم باور شما بدم یجواب هر من االن -

 درسته؟ یکنیم فکر خودت که یبشنو و
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 یصندل یرو و کندیم رها زیم یرو را چاقو حوصله یب ترگل

 :ندینش یم

 

 !روزید هم امروز هم ،ینداد جوابمو زدم زنگ -

 

 !هم امروز بدم جواب شدینم روزید -

 

 یبد حیتوض برام یدینم زحمت خودت به چرا شد؟ینم چرا -

 ؟!مونهیم جواب یب تلفنام ایتازگ چرا که

 

 :دهدیم باال را شیابروها از یکی خنده با ردادیت

 

 چرا؟ شد همش که نیا -
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 ؟یکن تمیاذ یخوایم -

 

 !یبد اجازه اگه -

 

 کندیم جان یعاص ردادیت و کندیم نگاهش حرص با ترگل

 :نشود یعصب

 

 من واقعا اما ،یدار حقم ،یدار شک من به نهیا تو مشکل -

 !ندارم و جماعت دختر اعصاب و حال بخوام اگه یحت روزا نیا

 

 آره؟ یندار شو حوصله و حال یول یخوایم یعنی -
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 :خنددیم کالفه ردادیت

 

 ...نیبب... نه -

 

 نه؟ یندار منم ی حوصله االن یعنی -

 

 :شودیم بلند یشاک ترگل و دیگویم یا کالفه نچ ردادیت

 

 !البد شدم یتکرار زدم، دلتو گه،ید اره -

 

 مچ محکم یعصب ردادیت که برگردد ها بچه سمت خواهدیم

 یحرف گفتن و خنده با کدام هر ها بچه رد،یگیم را دستش

 :دیگویم یجد ردادیت و کنندیم نگاهش
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 ؟یدید و من سگ یرو حاال تا -

 

 پر یچشمها ی رهیخ رادیت و کندیم نگاهش خورده جا ترگل

 :دهدیم ادامه غمش از

 

 مثل یآدما ،ینینب که یبکن تالشتو تموم نهیا من شنهادیپ -

 یحرفا از شتریب شونیشوخ و بازه ششونین شهیهم که من،

 یرو یوقت دن،یم رد یوقت کنن،یم یقات یوقت شونه،یجد

 !شنیم بولدوزر مثل باال، ادیم سگشون

 

 :کندیم رها را دستش ردادیت و ندینش یم آبرو حفظ یبرا ترگل
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 تو؟ شده چت مگه؟ گفتم یچ -

 

 یدیند شو؟یزندگ و سورن حال ینیبیرو؟نم اوضاع ینیبینم -

 یتو زنهیم غر تو از بدتر بند هی که ترایم از نگفتم و؟ نبات

 که بابام از نگفتم خواد؟یم من از کمبوداشو ی همه و گوشم

  ست؟ین و کماس تو انگار سالهاست

 

 ...فقط من -

 

 :کندیم قطع را حرفش یشاک ردادیت

 

 رفت ادمی من؟من به یبد ریگ ها بچه نیا یجلو دیبا حتما -

 ادمم و مهربونم و مسخره و شوخ که قدر نیهم ممکنه بگم

 اون اما ندم، جواب تلفن یحت که باشم سگ قدر اون روزم هی



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
890 

 

 هی تو نرم باشم نفر هی با فقط نتونم اگه که دارم وجود قدر

 !یجد ی رابطه

 

155 

 

 دهیبر بد روزها نیا ردادیت کند،یم نگاهش فقط ترگل

 :زندیم لب بود،نگران

 

 !باش آروم باشه -

 

 یپشت به را اش هیتک و کندیم فوت را اش خسته نفس ردادیت

 :دهدیم یصندل
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 مغر مته با اگه د،یبزار اگه ارومم شهیهم معموال آرومم، من -

 بغلم یتو ندار حال و کرده تب حنا روزید د،ینکن سوراخ منو

 بردم رو ترایم امروزم ندادم، تو یگوش جواب که بود خواب

 یچ غرغراش و ترایم گوش خیب و مطب یتو اعصاب، دکتر

 من؟ دادمیم رو تو جواب

 

 توِ؟ واسه بدشون حال و دردا فقط همه چرا -

 

 لحن از ردادیت دل که بود گفته ترس و بغض با قدر آن

 :خنددیم و بردیم جلو سر ردادیت بود، ختهیر مظلومش

 

 بسپار و خوبت حال و خونم ببر و من ایب کن، جبران تو و ایب -

 !بهم
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 :خنددیم حرص با ترگل

 

 مثل یداد عادت رو همه چرا گم،یم یجد دارم مسخره -

 رو خرابشن انیب بودن ناخوش وقت هر و کنن نگات اورژانس

 رداد؟یت یهست خودت فکر اصال تو سرت؟

 

 مگه؟ بنیغر... قمهیرف... خواهرمه... مادرمه -

 

 !یبود نایهم ریدرگ دمتید وقت هر تم؟یچ من ؟یچ من -

 

 ترگل سر یرو از را یآشپز کاله و بردیم دست ردادیت

 :دهدیم جواب تر مهربان بار نیا و داردیبرم

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
893 

 

 بهت روزا، نیا شهیم رد ،یسر تاج ،یخودم یا خامه نون تو-

 یروزا نیا کنه تموم تو و من یعروس زود یلیخ دمیم قول

 خب؟... بدو

 

 شک مینطوریهم کنم، یمعرف مادرم به تورو خوامیم من -

 همه اگه تا میشیم آشنا هم با میدار بگم بهش خوامیم کرده،

 !میکن ازدواج بود خوب یچ

 

 :کندیم کج سر ردادیت

 

 گه؟ید... بگو -

 

 بگو، تیتصم از هم تو کن، یمعرف مامانت به منو هم تو -

 !میکن شروع زودتر میبجنگ قراره اگه
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 گه؟ید... چشم -

 

 :خنددیم ترگل

 

 تنگ دلم من شه،ینم شه؟ تموم غرام که باشه یگیم یه -

 !یستین وقت چیه تو و باهات بودن واسه شده

 

 !نبات شیپ میریم هم با امشب -

 

 ش؟ینیبب یخوایم -

 

 :شودیم بلند و کشدیم قیعم نفس
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 و برگرده بخوام ازش من بارم هی خواسته سورن اما... نه -

 بده، جواب من ی مسخره مدل دیشا گهیم بزنم، حرف باهاش

 !کارت به برس برو سورن، اتاق رمیممن

 

 ترگل صورت یتو را کاله و گرددیبرم رودیم که در سمت

 از خسته ردادیت و ردیگیم را کاله خنده با ترگل کند،یم پرت

 !افتد یم راه سورن اتاق سمت و زندیم چشمک درهمش افکار

 

156 

 

 گاریس و نشسته زیم پشت ندیب یم شودیم که سورن اتاق وارد

 سورن یرانیو یتماشا از داشت قلبش رود،یم جلو کشد،یم
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 و بود همه با حق آمد، یبرنم دستش از یکار شد،یم یمتالش

 !نبود یراه

 

 یچشمها ند،ینش یم سورن مقابل زیم ی لبه و رودیم جلو

 دلش ته چسبدیم شیچشمها به که سورن خاموش و حالیب

 :باشد شهیهم ردادیت کندیم جان اما شود،یم یخال

 

 !سیرئ که بود پخ و اخ گاریس -

 

 سفارش ستین و هست یچ آشپزخونه یتو کن چک فردا -

 !ارنیب میبد

 

 امروز؟ نبات دنید ینرفت -
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 مقابلش یگاریجاس یتو را گاریس لتریف رمق یب سورن

 حرف از فرار یبرا تلخ یدیناام کی از پر و کندیم خاموش

 :دیگویم شدن منفجر و زدن

 

 ؟یکرد چک رو روغنا خیتار -

 

 سورن عاقبت از که یردادیت کند،یم نگاهش رهیخ ردادیت

 :دیترسیم

 

 اشپزخونه و رستوران به حواست دنگ شیش یبگ یخوایم -

 زهرماره؟ و کوفت و روغن خیتار و
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 امکان که بزنم حرف یزیچ مورد در خوامینم بگم خوامیم -

 !درصده صفر شدنش درست

 

 اتاقش یقد ی پنجره مقابل و شودیم بلند زیم پشت از کالفه

 را غم همه نیا یکم فقط کندیم جان خسته ردادیت ستد،یا یم

 :ببرد و بشورد

 

 ...گمیآره؟م یخال خونه شد هم تو ی خونه -

 

 :نالد یم خسته و گرددیبرم سمتش سورن

 

 ده،ینم جواب گهید اتیشوخ رداد،یت ستین یشوخ وقت -

 کن، ول پس ،یندار یشوخ جون خرتم خود یحت گهید

 شب تا بابام، ی خونه رفتم همتون سفارش به و شبید
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 هیسام کردن،یم سکته ینگران از داشتن بود، بهم چشمشون

 ...و رمیم کردنم سکته و یخودکش تا خر نره من کردیم فکر

 

 حال و قواره و قد به که هیفرم چه کردن سکته و یخودکش -

 اوردن، و زنت سر و ممکن یبال نیبدتر زدن نخوره؟ تو زار

 رو رفت یچ همه شبه هی ،ینش تیاذ که کرده ول تورو زنتم

 خودت سر ییبال هی ممکنه که نترسه چرا افته،یق نمیا هوا،

 تو نه ای آهنه؟ از قلبت مثال یکرد فکر سته؟یوا قلبت ای یاریب

 بار هی و کوبهیم بار هی گه،ید قلبه ؟یپهلون و شاخ یلیخ

 !بکوبه که یزارینم

 

 شود،یم آوار یصندل همان یرو و سوزدیم سورن ی نهیس

 نزدن نبود ذهن از دور یلیخ بود، ردادیت با حق نداشت، نفس

 :قرارش یب قلب
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 بهش بود، دهیفا یب کردم، خواهش زدم، حرف یچ هر -

 شم،یم تیاذ شتریب دنتیند از من نامسلمون بابا گمیم

 زاده، حروم اون من نبات با کرد کاریچ شده، سنگ فهمه،ینم

 رداد؟یت کرد کاریچ

 

 شیپاها یرو مقابلش ردادیت و دهدیم خراش را شیگلو بغض

 :ندینش یم

 

 وقت چیه ایدن ؟یدار ازش یتوقع چه داداش، نهیهم یزندگ -

 ن،یزم بزنتت خوادیم یه برعکس نداره، آدمارو یشاد تحمل

 گفتم چقدر کنه، نابودت خوادیم یه کنه، متیتسل خوادیم یه

 حال نیا نبات، واسه باش کوه گفتم چقدر سورن، ارین کم
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 نبات دیبا تو یول ایدار حق کنه،یم بدتر و زیچ همه فقط زارت

 !رونیب یبکشون یکیتار و یدیناام اون از و

 

 :جهان از دهیبر تاب، یب خسته، کند،یم نگاهش سورن

 

 شد،ینم باخبر حالم از د،یدینم و من د،یشنینم صدامو شب هی -

 ایدن نیا هیچ حاال؟ شده چش نداشت، روزگار برد،ینم خوابش

 ؟!کرد دلخوش شیچیه به یا هیثان شهینم که ینکبت

 

 اما کنم،یم مو یسع من م،یزنیم حرف باهاش میریم ترگل با -

 خب؟ ،یخودت اصل

 

 رودیم در سمت شود،یم بلند ردادیت و دهدیم تکان یسر سورن

 !ماندیم سورن بد حال یرو نگرانش نگاه گردد،یبرم گرید بار و
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157 

 

*** 

 

 پشت ردادیت حاال و بودند، آمده نبات ی خانه به ترگل همراه

 یدلدار و کردن صحبت مشغول ترگل و بود ستادهیا اتاقش در

 و زندیم ردادیت ی شانه به یدست یرعلیام بود، شکوه دادن

 :زندیم لب خسته

 

 !ردادیت نیبش ایب درو، کنهینم باز -

 

 نتشیبب ادیم یقمر ننه هر یه نجایا یمسیوا جیهو تو -

 درو؟ کنهینم باز یگیم
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 دایپ من از تر کوتاه وارید سورن از بدتر که هم تو بابا، یا -

 !ینکرد

 

 بایتقر ردادیت و کنندیم نگاهش متعجب و نگران شکوه و ترگل

 :زندیم داد

 

 اصال اورد، خودش سر ییبال هی دیشا مُرد، تو اون دیشا بابا -

 تو د،ینزار شما بخواد اون ،یزبون هم یب و ییتنها از پوسهیم

 !عه درو بشکن بزن نزار،

 

 نیا یتو شهیم مگه و؟ نبات حال یکنیم درک تو؟ یداد رد -

 د؟یچیپ پروپاش به حالش
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 !خوادیم عرضه شه،یم -

 

 :رودیم سمتش نگران ترگل

 

 دعوا؟ میاومد مگه باش آروم خبره؟ چه رداد؟یت-

 

 تلف رستوران اون ی گوشه داره من قیرف دعوا، اومدم من -

 بشیج یتو کنه دست نهیا بلده که یکار تنها اقا نیا شهیم

 !درو کنهینم باز بگه

 

 :دهدیم ادامه یعصب یرعلیام ی رهیخ و گرددیبرم
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 مهم واسش اصال درو، کنهینم باز دونمیم خودم من آقا -

 بگه ستین یکی داره، یحال چه بدبخت داماد تازه اون ستین

 !دیکن جمع و یکی اون رفت دست از تونیکی

 

 :رودیم جلو دهیترس شکوه

 

 ...یول زنهیم حرف باهاش مدام یرعلیام پسرم، ردادیت آقا -

 

 :زندیم داد بلندتر و شودیم تر کینزد در به ردادیت

 

 تعهد اون خانوم، شکوه کنه فکر شوهرش به دیبا کممی -

 !خوادینم یول ببرش زور به تونهیم بخواد اگه سورن داره،
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 یشاک یرعلیام و کندیم نگاه را ردادیت حرص پر و جیگ ترگل

 :دیگویم

 

 تو نا؟یا واسه سوزهیم دلت فقط تو توِ؟ قیرف فقط سورن -

 ...فقط

 

 :دیگو یم یعاص نبات و شودیم باز که در

 

 شمارو یدعواها ی حوصله گهید من د،ینکن دعوا د،یکن بس -

 !ندارم

 

 تمام با و کشدیم لبش ی گوشه را شستش انگشت ردادیت

 زندیم یرعلیام یبازو به بار دو نبات یتماشا از درونش یرانیو

 :خنددیم و
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 !شکلت قربون کننیم باز درو ینجوریا -

 

 جلو توجه یب ردادیت و کنندیم نگاهش شوکه و مات همه

 :رودیم

 

 !شما تو برو-

 

 شود،یم اتاق وارد هم ردادیت و رودیم عقب ناباور و جیگ نبات

 تمام با صورتش چپ سمت باند ی رهیخ و بندد یم را در

 :دیگویم شیبدحال

 

 کنه؟ یزندگ صورتش طرف هی با تونهینم ادم مثال حاال -
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 ... رونیب برو رداد،یت ستین یشوخ و چرت وقت االن -

 

 :رودیم جلو توجه یب ردادیت

 

 من ده،ینم جواب من رو نا،یا و شو خفه و رونیب برو س،یه -

 !دهنم تو شهیخال گلوله هی شمیم ساکت یوقت فقط

 

158 

 

 بود، سورن دلتنگ کند،یم نگاهش بغض از پر و خسته نبات

 یدورهم تمام دلتنگ آغوشش، دلتنگ شان، خانه دلتنگ

 دهیشن را شانیصدا غم که بودند دهیخند بلند قدر آن که ییها

 !بود
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 یصندل هم ردادیت ند،ینش یم رمق یب و جان یب تخت ی لبه

 :ندینش یم و گذارد یم مقابلش را

 

 ؟!خانوم نبات سورن روز و حال از یدار خبر -

 

 :اندازد یم ریز سر و کشدیم جلوتر را شالش غم از پر نبات

 

 !ردادیت بمونه ینطوریهم یچ همه بزار -

 

 !جان بابا شهینم تلخ که نبات نبات، یشد تلخ -
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 یب از پر یچشمها یتو زندیم زل یاشک یچشمها با نبات

 :ردادیت یتاب

 

 یکرد فکر اومده، سرم ییبال چه یدینفهم که نگو -

 فهممینم یکرد فکر دنم،ید یایب ینتونست تو خود فهممینم

 ...و جلوم ینشست سخت چقدر

 

 سخت که نمیب یم یچ من االن مگه بابا، نمیبب کن ترمز -

 بکش و المصب شال اون یه تو حاال ده،یسف باند هی نم؟یبش

 تو نفست؟ به اعتماد کو نبات؟ یبپوشون قراره و یچ جلوتر،

 آرزو یتونیم ،یکشیم نفس یدار دختر، یا زنده هنوز

 دردناک کمی سختر، کمی فقط ،یکن دنبال هدفاتو یتونی،میکن

 !تر تجربه با و تر پخته بار نیا اما تر،
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 :نالد یم لرزان یصدا با و چکدیم نبات اشک

 

 نیا رو فاجعه نیا یتونیم یجور چه رداد؟یت نیهم ن؟یهم -

 رهنما؟ نبات از مونده یچ من؟ از مونده یچ ؟ینیبب ساده قدر

 چه کردن؟ کوتاه و ارزوهام سقف یوقت کنم ارزو یطور چه

  کردن؟ نابودم یوقت باشم داشته هدف یطور

 

 گهید من هیچ گناهش بگو نه وسط؟ نیا هیچ سورن گناه -

 با یحت تیزندگ ی مونده یباق واسه بجنگ نبات شم،یم الل

 یزندگ مهین و نصفه که هستن آدما از یلیخ صورتت، نصف

 که یاون تره، دلچسب من از شونیزندگ اما کنن،یم

 حسرت، شده واسش زدن قدم و دنیدو یارزو نهیلچرنشیو

 شده واسش ساده زدن کف هی یارزو نداره دست که یاون

 شهیهم واسه اتفاق هی یتو و لحظه هی که یاون حسرت،
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 حسرت، شهیم واسش دنید هم کنه تماشا و یچیه تونهینم

 و کم نبات، ارزوهاشون از دنینکش دست کدومشون چیه اما

 با کنن،یم یزندگ دارن نیریش و تلخ اسون، و سخت ش،یب

 !شهیم خدا همون به کرد، یزندگ شهیم صورتم نصف

 

 :کندیم دیتشد را درونش طوفان نبات تلخ لبخند

 

 نویهم شدمیم عوض االن جامون اگه شعاره، همش نایا -

 از ییجا هی روزش هر که ییایدن نیا یتو ؟یگفتیم

 به یجور چه من شن باتریز یه تا کننیم عمل و صورتشون

 تو خبره؟ چه من یتو یفهمیم یچ تو کنم؟ عادت وضعم نیا

 یعنی نشدن خاموش و سوختن هیثان صدم یتو یفهمیم چه

 یراه و یکنیم حس شدنتو آب یوقت یفهمیم چه تو ؟یچ

 یب یوقت یفهمیم چه تو ؟یچ یعنی شدن اروم واسه ستین
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 یحال چه رنیگیم تو ستین و هست ی همه کبارهی گناه

 هی ساعت کی هر که یدختر یبرا یگیم یچ از یداره؟نشست

  بود؟ نهییآ یجلو بار

 

 :ندینش یم تخت یرو کنارش و شودیم بلند کالفه ردادیت

 

 نبات؟ د؟ینفهم و وضع نیا شهیم مگه فهمم؟ینم گفتم من -

 چه یوا بگم شه؟یم حل یچ برات رمیبم بگم امیب االن من

 باعث کنه لعنت خدا بگم طفلک، یاخ بگم اومده، سرت ییبال

 سورن؟ عشق کنهیم تو به یکمک چه شو،یبان و

 

 شیدستها یرو را اش یشانیپ شود،یم خم و زندیم هق نبات

 :بارد یم و گذارد یم
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 و رفتن به یا هیثان یحت که مرد هی ،یدار عشق هی تو -

 یدونیبلندشدن؟م واسه ستین یکاف نیا نکرد، فکر نداشتنت

 دردات کنار و درد نیا تو نشدن؟ طرد که ییدخترا چه

 !هیکاف شدن بلند گهید بار هی واسه عشق بخدا ،ینداشت

 

159 

 

 ی جعبه کالفه شودیم قطع که نبات کردن هیگر یصدا

 سمتش و داردیبرم تخت کنار یعسل از را یکاغذ دستمال

 ادامه یعاص ردادیت و کشدیم رونیب را دستمال نبات رد،یگیم

 :دهدیم
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 رفته ینجوریا شیزندگ که یهست یدختر نیاول یکرد فکر -

 که یهست ییدخترا معدود از اما نبات، یستین... نه هوا؟ رو

 !مونده پات عشقت

 

 من یزندگ ستم،ین خودخواه من رداد،یت بمونه خوامینم من -

 بسوزنم؟ و سورن یجوون و یزندگ دیبا چرا رفت سوخت

 

 :بندد یم چشم حرص پر ردادیت

 

 !نبات -

 

 ببرش سفر، ببرش من، از کن دورش ؟یقتیرف فکر به -

 با یجور چه رداد؟یت کنه یزندگ من کنار یجور چه خونت،
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 چه سرم، تو بخوره سفر اصال سفر؟ میبر رون؟یب میبر هم

 ...و بره رستوران هی من با یجور

 

 زنهیم حرف جور هی نبات، ارین باال و من سگ یرو اون -

 نکن عمرت ته تا و المصب باند نیا تو شده، یختیر چه انگار

 یزندگ خیمر مگه نتت،یب ینم یکس ینجوریا صورتت، رو از

 تو نداره؟ دوس و چهرش که یهست یادم نیاول مگه ؟یکنیم

 از کردن فکر یسطح همه نیا پس ؟یستین لکردهیتحص مگه

  صورتشه؟ به زادیادم ارزش ی همه مگه اد؟یم کجا

 

 عکس قاب ی رهیخ شود،یم بلند و زندیم شیموها به یچنگ

 یرو شتریب را شیها دندان ششیآرا زیم یرو نبات و سورن

 :دهدیم فشار هم
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 از تر مهربون ی هیدا یشد اش؟ از تر داغ ی کاسه یشد -

 شه،ینم تیاذ گهیم داره، دوست گهیم ش چارهیب خود مادر؟

 ،یخوایم یچ تو چته، تو صورتت، سالم طرف زنهیم زل گهیم

 یریبگ میتصم اونم یبجا یخوایم چرا تو ؟یگیم یچ تو

 ؟یروان

 

 بخدا ست،ین یزندگ نیا اقتشیل سورن عاشقشم، چون -

 ...که فیح فه،یح ست،ین

 

 جلو کند،یم سکوت نبات و گرددیبرم سمتش یشاک ردادیت

 :ندینش یم شیپاها یرو مقابلش و رودیم

 

 مادرت، و پدر چشم اشک بخاطر رفاقتمون، حرمت بخاطر -

 روز چند قد نتون،یب عشق بخاطر سورن، ی دلسوخته بخاطر
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 هی یبگ چشم، گمیم روز ۲ یبگ نبات، روز چند قد برگرد،

 کن، امتحان و یشکل نیا یزندگ برگرد، اما چشم، گمیم هفته

 نابودتر شه،یش تو رفت خونت گذشت، دردناک گذشت، سخت

 !جا نیهم بزارمت ارمین خودم نامردم ،یشد

 

 ردادیت ملتمس صورت یرو نبات یاشک و لرزان یها مردمک

 :دهدیم ادامه ردادیت و ماند یم

 

 خواستش به بار هی خودشم بخاطر یگیم خودش بخاطر اگه -

 ییتنها نفره دو یزندگ هی یبرا یندار حق تو بزار، احترام

 رستوران نداره، خوراک و خواب سورن نبات، یریبگ میتصم

 نیا یتو اصال شاهده خدا ست،ین یچیه به حواسش اما ادیم

 اون مجازات و دادگاه و ییتو ذکرش و فکر همه ست،ین ایدن

 !هیمرتک



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
919 

 

 

 ...من -

 

 نیا یتو دره، یجلو نهیماش یتو اد،یب خودش گمیم رمیم -

 خب؟ کن فکر منم شنهادیپ به فاصله

 

 زند؛یم لب لبخند با رادیت و دهدیم تکان یسر تنها نبات

 

 !چاکرتم -

 

 ردادیت رد،یگیم را شیبازو بغض پر نبات که شود بلند خواهدیم

 :ندینش یم مجدد
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 جان؟-

 

 تماشاش ریس شب و روز هر باشه، داشته دوست و ترگل -

 ییها لحظه قایدق یخوشبخت د،یبدون و تونیخوشبخت قدر کن،

 !اورده باد و بزرگ یخوشبخت هی انتظار به یگذرون یم که

 

 قلبش آتش از صورتش تمام سوزد،یم بد سوزد،یم ردادیت قلب

 بودند، گرفته را نبات یخوشبخت نداشت، یحرف رد،یگیم گر

 دست داشت، را اش یتلخ هم باز ساخت یم که چه هر بعدها

 به درد شود،یم بلند و گذاردیم چشمش یرو را چپش

 !بود دهیرس استخوانشان
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 ند،یآ یم سمتش نگران همه رود یم رونیب که نبات اتاق از

 :زندیم یکمرنگ لبخند

 

 !ادیب سورن بگم تا ششیپ برو ترگل د،ینباش نگران خوبه -

 

 یبرا شکوه شود،یم اتاق وارد و دهدیم تکان یسر ترگل

 گونه و شودیم خم ردادیت رود،یم آشپزخانه سمت یچا ختنیر

 :بوسد یم را یرعلیام ی

 

 برو شد،ینم باز در نیا گهید جور د،یببخش کردم شلوغش -

 !ششیپ ادیب سورن بگو

 

 شد؟ یراض -
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 اوار مبل یرو بدحال و طاقت یب سوخت،یم اش نهیس تمام

 :شودیم

 

 !مهین و نصفه -

 

 !پسر درسته کارت -

 

 اطیح وسط را سورن شودیم که اطیح وارد و رودیم در سمت

 :رودیم جلو ند،یب یم گاریس دنیکش مشغول

 

 ن؟یزم اومده آسمون گار؟یس و تو -
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 یروح که بود یجسم مثل رد،یگیم نیزم از را نگاهش سورن

 !یخال یلیخ بود، یخال شیچشمها نبود، آن در

 

 پس؟ هوا کو مگه؟ هست هم یآسمون -

 

 بار دو سورن و ماند یم صورتش مات یرعلیام یچشمها

 "زندیم نیزم را شیپا

 

 !هیخال پاهام ریز ست،ین هم ینیزم -

 

 داداش؟ -

 

 :کند نگاهش کندیم مجبورش یرعلیام یصدا بغض
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 !نباتو نیبب برو -

 

 فکر داشتم کم کم گهید خانوم؟ عروس شد یراض عه؟ -

 !ختمیر و دیاس من نکنه کردمیم

 

 :ردیگیم را شیبازو یرعلیام که برود ها پله سمت خواهدیم

 

 ماجرا نیا ادم نیتر گناه یب سورن، یندار یگناه چیه تو -

 !خودته بخاطر کنهیم یکار هر نبات م،یدونیم نویا همه ،ییتو

 

 :دهدیم جواب تر تلخ کند،یم نگاهش تلخ سورن
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 شه؟یم منبعد، باشم نداشته خاطر ششیپ من کن یکار هی -

 

 یب سورن و زدیریم سورن یخال و سرد لحن از یعل ریام دل

 دیآ یم رونیب اتاق از که ترگل رود،یم باال را ها پله توجه

 :کندیم پاک را شیچشمها یپا اشک

 

 !شماست منتظر -

 

 زند،یم شیصدا ردادیت که شود اتاق وارد خواهدیم سورن

 :دیگویم ردادیت و گرددیبرم

 

 تنها اما گفتم، و دیرس مغزم به یچ باهاش،هر زدم حرف -

 من سورن، کن یصبور عجلس، کنهیم خراب و کار که یزیچ

 هم تو نجا،یهم برگرده گذشت سخت اگه ادیب مدت هی گفتم
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 الزم گفت اگه ،یبگ تو یچ هر بگو نه گفت اگه بگو، نویهم

 گردهیبرنم ابد تا گفت اگه ،یبگ تو یچ هر بگو کنه فکر داره

... 

 

 !؟یبگ تو یچ هر بگم بازم -

 

 :شکندیم سورن یرانیو یتماشا از ردادیت نگاه در یزیچ

 

 وقت چیه بگه االن دیشا داره، الزم زمان بگو، ، داداش آره -

 راه ست،ین نیا نظرش گهید ماه سه نه گهید ماه کی اما ادینم

 !ییتو مونده واسش که یزیچ تنها نبات دلش، با ایب

 

 و شب... بنداز من به نگاه هیموندگاره؟ شییدارا تنها بنظرت -

 و کشمیم روش هزار به و وانیک میداریب و خواب یتو روز
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 یکس نه مرده یکس نه نمیب یم اخر دست و سوزونم،یم

 !شمیم تموم دارم که خودمم فقط سوخته،

 

 !بندد یم را در و شودیم نبات اتاق وارد حرفش اتمام با
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 و تخت ی گوشه بود کرده کز که ینبات رود،یم نبات سمت

 دلتنگ بود، دلتنگ بود؟ آسان خودش یبرا مگر د،یبار یم

 !اش یزندگ عشق تنها

 

 :ندینش یم تخت ی لبه مقابلش و رودیم جلو سورن
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 گهید تو ره،یگ نفس و سخت ییتنها به خودش روزا نیا -

 !رهنما خانوم نکن بدترش

 

 :کندیم نگاهش نیغمگ و بردیم باال سر

 

 نه؟یا قصدم یکنیم فکر چرا -

 

 یتونستیم یبود من یجا بدبخت، منه یجا بزار خودتو -

 یجا با یتونستی؟میکن یزندگ تنها و تک خونه اون یتو

 با من کشم،ینم عذاب تو کنار من نبات ؟یایب کنار من یخال

 !بسمه ایدن ته تا یکن باور نویا خوشبختم تو
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 سوخت،یم قلبش تمام سوخت،یم صورتش زند،یم پلک نبات

 نیبهتر قیال مرد نیا بود معتقد وانفسا نیا در هم هنوز

 :درد یب ،یتلخ یب عذاب، یب هاست،

 

 قول به بعدش ام،یب کنار کمی بزار سورن، کنم فکر بزار -

 ...و شتیپ روز چند امیم ردادیت

 

 خودت واسه که یقفس نیا از سختر گذره،ینم سخت -

 تا کن، فکر باشه، ست،ین ییتنها نیا از سختر ست،ین یساخت

 !کنمیم صبر یبگ که وقت هر

 

 شدیم مگر بود، عشق ی نهییا مرد نیا زد،یریم فرو نبات دل

 یب تن کندیم باز را شیدستها که سورن نداشت؟ دوستش

 اغوشش در در تنگ سورن سپارد، یم اغوشش به را پناهش
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 عطر شهیهم از تر دلتنگ و بوسدیم را شیموها یرو رد،یگیم

 شیمشتها یتو را سورن راهنیپ نبات کشد،یم بو را تنش

 :زندیم هق کند،یم مچاله

 

 !سورن برده آب انگار و امونیدن -

 

 :کندیم تر محکم را شیدستها سوزد،یم سورن دل

 

 تر، عشق با تر، محکم بار نیا م،یسازیم گهید یایدن هی -

 !سرسختر

 

 شه؟یم -
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 گهید مدل هی و بعد به امروز از نشه؟ چرا نبات، شاخه شهیم -

 نیا خودت مثل که ییادما انجمن برمتیم م،یکنیم یزندگ

 با تا میریم دم،یشن ازش ییزایچ هی کردن، تجربه و اتفاق

 ممکنه، جورش همه یزندگ یبفهم که ،یبزن حرف همدردات

 عاشق و ،یکن ارزو یتونیم ،یانسان ،یا زنده یکن باور هیکاف

 !یباش

 

 که یارامش کرد،یم خانه نبات پوست ریز که بود آرامش

 و بود، دهیند را صورتش هنوز او نداشت، یادیز یماندگار

 وحشتناکش و کن خراب خانه هراس نیبزرگتر ، هراسش

 !بود نیهم

 

 آسان یکم فقط یکم هراس نیا با ییارویرو سورن کنار دیشا

 !بود تر
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*** 

 

 بود نشسته فرمان پشت شیحرفها اتمام از بعد بود، رفته دیام

 همان وسط یته و پوچ ونیکتا و بود، شده دور سرعت با و

 بودو مانده شدیم دورتر لحظه هر که ینیماش ی رهیخ ابانیخ

 ؟...!ای داد دست از شهیهم یبرا را دیام دانستینم هم هنوز

 

 بود خورده خانه زنگ بود شده جدا دیام از که یشب آن یفردا

 ختهیر قلبش یاگاه سیپل دنید با بود کرده باز را در یوقت و

 بود، دهیپرس مجدد را نسبتشان و بود گفته وانیک از مامور بود،

 با بود، دهیکوب تر تند قلبش بود کرده سوال مامور که بار هر
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 و بود، داده را سوالها جواب لرز و ترس و کردن من من هزار

 بوده، نبات و وانیک ییآشنا مسبب خودش بود نگفته هرگز

 درست و یگرید آن نجات یبرا توانستیم دیبا نفرشان کی

 بودند دهیپرس اتفاق و روز آن از کند، تالش فاجعه نیا کردن

 و بوده یاحیر سورن رستوران یتو روز آن بود گفته ونیکتا و

 چند و بود دهید را نبات یاتفاق وانیک بود گفته دارد، هم شاهد

 عالقمند و بود دهید را او آنجا و بود آمده رستوران به هم یبار

 جواب و بود دهیپرس نبات و وانیک ی رابطه از مامور بود، شده

 طرف از وار جنون ی عالقه کی جز یا رابطه چیه بود داده

 خبر یب وانیک تین و قصد از بود خورده قسم نبوده، وانیک

 آخر در و کند،یم ازدواج دارد نبات که گفته او به بارها و بوده

 او و بودند رفته ییبازجو و سواالت یسر کی از بعد بالخره

 !دیکوب یم انهیوحش که یقلب و لرزان تن کی و بود مانده
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 و بود نشسته گوشه کی مات شب تا لحظه آن از... حاال و

 نبود، کردیم فکر وانیک که یسادگ آن به ماجرا کردیم فکر

 با نسبتش ی متوجه هم سورن ها یزود نیهم به کردیم فکر

 را ماجرا خودش رفتن لو از قبل بهتر چه و شودیم وانیک

 !دیبگو

 

 ادمکش هراس و دیترد کی با و داردیبرم را همراهش تلفن

 سوزاند،یم را قلبش تمام اول بوق رد،یگیم را سورن ی شماره

 سرد را تنش تمام سوم بوق کند،یم یخال را دلش ته دوم بوق

 ساعت اندازد، یم شماره به را شیها نفس چهارم بوق کند،یم

 ته داشت منطق یب ی وانهید کی مثل حاال و بود شب ۱۰

 مثل درست کرد،یم کسانی خاک با را اش یزندگ ی مانده

 !وانیک
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 پشت مبل یرو شنودیم که را سورن خش پر و گرفته یصدا

 تمام انگار بود، شده خشک شیگلو کند،یم سقوط سرش

 حس یب یصدا مجدد بود، شده فلج اش یصوت یتارها

 :شنودیم را سورن

 

 ان؟یهاد خانوم الو، -

 

 عشق کی از چرا بود، بسته را شیگلو راه میبدخ بغض کی

 کرده باز چشم یوقت از چرا بود؟ دهیرس باتالق نیا به ییایرو

 یقشنگ یجا اصال ایدن بود دهیفهم بود شناخته را ایدن و بود

 !ستین وانیک و خاتون و او یبرا حداقل ست،ین

 

 !شدم مزاحمتون موقع نیا دیببخش سالم، -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
936 

 

 شیلبها یرو بار دو را اش شده مشت دست زد،یم نفس نفس

 :شنودیم را سورن یصدا و زندیم

 

 شده؟ یزیچ -

 

 !شده -

 

 :دیگویم را کلمه کی نیهم تا کندیم جان

 

 !باهاتون دارم حرف... من من، ی خونه نجا،یا دییایب شهیم -

 

 :شنودیم یجیگ و بهت از پر را سورن یصدا
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 گفته دیبا االن که هست یحرف چه شما؟ ی خونه امیب بنده -

 بشه؟
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 یارزو کرد،یم سرد عرق تنش د،یکوبیم شیها قهیشق نبض

 :بود اش یزندگ ی مانده یارزو تنها مرگ

 

 !نمتونیبب دیبا من کنم،یم خواهش... مهمه -

 

 معما کردن حل ی حوصله خانوم، ندارم یدرست حال من -

 هر بگو رستوران صبح دم،یکپ ردادیت ی خونه االنم ندارم، هم

 !و دیبا که یچ
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 !بگم دادگاه از قبل دیبا -

 

 :پرسدیم سورن بالخره برد،یم را نفسش سورن سکوت

 

 تو؟ یگیم یچ داره؟ دادگاه به یارتباط چه دادگاه؟ -

 

 :زندیم هق و شکندیم بغضش

 

 شهینم الزمه، مهمه، سورن، آقا ایب توروخدا نبات، جون -

 !بزنم حرف باهاتون تنها دیبا صبرکنم، فردا تا تونمینم

 

 !بفرست آدرس اروم، خب، یلیخ -
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 کند،یم یخداحافظ و دیگویم یچشم شیکردنها هق هق انیم

 سورن با زدن حرف تنها کرد،یم حماقت داشت بود، حماقت

 بود ممکن بود، محض تیخر روز و حال آن در هم آن یاحیر

 !ببرد را نفسش سورن ،ییتنها نیهم در امشب، نیهم

 

 کند،یم ارسال و کندیم پیتا لرزانش یدستها با را ادرس

 شده تمام زیچ د،همهیلرز یم تنش تمام و بود دهیپر رنگش

 !بود

 

 :چکدیم اشکش کانتر یرو وانیک عکس قاب ی رهیخ

 

 !ییدا یکرد لیتکم و مونیبدبخت -
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 یب... تاب یب... تاب یب سردرگم، قرار، یب زد،یم قدم را خانه

 !تاب

 

 در ی رهیخ ستد،یا یم شکند،یم را خانه سکوت زنگ یصدا

 خود با بود دهیفهم تازه انگار بود، شده فلج انگار ماند، یم

 !کرده چه اش وانهید

 

 یم شیموها یرو را اش یمشک شال و کندیم تن را مانتواش

 یرو هنوز که بود یسخت جان عجب رود،یم جلو اندازد،

 یدستها با را در خورد،یم مجدد زنگ بود، ستادهیا شیپاها

 رد،یریم فرو دلش و ندیب یم را سورن قامت کند،یم باز لرزانش

 کند،یم شتریب را اش دلشوره کورش یاخمها و هم در صورت

 :زندیم لب
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 !سالم -

 

 :بود دهیند حوصله یب و یعاص حد نیا تا را سورن وقت چیه

 

 !شنومیم -

 

 ...ها هیهمسا... آخه ینجوریا داخل؟ دییاینم -

 

 :کندیم قطع را حرفش حوصله یب سورن

 

 !خب یلیخ -
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 با ونیکتا بندد، یم سرش پشت را در و شودیم خانه وارد

 حضور شود،یم سالن وارد و کندیم رد را راهرو دیببخش گفتن

 دستپاچه بود، اش سوخته یاهایرو جز خانه نیا در سورن

 :رودیم اشپزخانه سمت

 

 ...یچا هی من -

 

 !خانوم ومدمین یمهمون من -

 

 سالن وسط بیج در دست را وسورن گرددیبرم شوکه و جیگ

 :ستدیا یم مقابلش و گرددیبرم را رفته ریمس ند،یب یم

 

 کمی دیبا ،ینیبش دیبا مفصله، ه،یطوالن سخته، حرفام گفتن -

 ...دیبا ،یترباش اروم
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 با ده،یکش ته من ی حوصله و صبر روزا نیا انیهاد خانوم -

 خالصش مفصله کن، اسونش سخته نکن، یباز من روان

 !امر؟ کن،

 

 :اندازد یم ریز را سرش لرزان یتن و بد حال با ونیکتا

 

 !نیبش الاقل -

 

 تک مبل سمت کند،یم فوت را اش خسته نفس یعاص سورن

 مبل یها دسته یرو را شیدستها ند،ینش یم و رودیم نفره

 :زندیم
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 !گه؟ید نشستن، نمیا -

 

 تمام و شدیم اب قطره قطره داشت نبود، ونیکتا دل یتو دل

 پا دیفهمیم گرید ی قهیدق چند یاحیر سورن اگر شد،ینم هم

 نیسنگ جو کرد؟یم چه شد؟یم چه وانیک ی خانه در گذاشته

 و ستادهیا همانجا امدند، یم سمتش خانه وارید و در انگار بود،

 :زندیم لب رانیو و بغض از پر

 

 دونمینم که یاعتراف هی تلخ، اعتراف هی کنم، اعتراف خوامیم -

 دیبا بگم، دیبا اما... نه ای شم مجازات که مونمیم زنده تهش

 !نشم شرمندت نیا از شتریب که بگم

 

 یپاها خورد،یم گره هم در شتریب لحظه هر سورن یاخمها

 :ستدیا یم باز و رودیم شدن تا مرز تا لرزان و رمق یب ونیکتا
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 دمت،کمید که یاول یروزا دیشا ش،یپ وقت یلیخ از من -

 !شدم عاشقت رحمانه، یب مرور، به کم،

 

 بود، زده را گمانش و حدس ترها قبل اما پردیم سورن پلک

 حاال اما نبود، مطمئن اما بود دهیفهم نداشت، باور اما دانستیم

 حاال به حرفها نیا دیفهمینم اش زده انهیمور مغز یهزارتو در

 جان و زدیر یم ونیکتا اشک دارد، یارتباط چه اعتراف و

 :کندیم

 

 تا من بودم، خبر یب من و بود دمیشا نبود، نبات موقع اون -

 !ینیبب و من کممی داشتم دیام هنوزم تونیعروس قبل
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 از که نشان و نام یب برهوت کی قلبش بود، ریکو شیگلو

 :سوختیم سوزان افتاب کی ی اشعه

 

 !سورن داشتم دوستت وار وانهید من -

 

 تاراج به را توانش ی مانده ته سورن میمستق و رهیخ نگاه

 :بردیم

 

 هی کردمیم فکر شه،یم تموم نبات با تیدوست کردمیم فکر -

 !ایدوست ی همه مثل مدته
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 مانیا ، نبود زنده زد،یم انیم در یکی قلبش شد،یم تمام داشت

 یلجباز از بود ستادهیا اگر ست،ین زنده لحظه نیا داشت

 !بودند ستادهیا هم یرو که بود ییها استخوان

 

 کنم، تالش برسم، ارزوهام از یکی به بار هی خواستمیم -

 !باشم خوشبخت منم بار هی خواستمیم

 

 زانو با ن،یزم یرو سورن، یپاها یجلو درست و زند،یم هق

 و مات نگاه زند،یم زار و اندازد یم ریز را سرش کند،یم سقوط

 اشنا یمرد عکس قاب به و ماند یم باال همان سورن مبهوت

 را مرد نیا ییجا بود، آشنا چهره نیا چسبد، یم کانتر یرو

 زد؟یم توهم ای بود دهید

 

 !کردم غلط من سورن -
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 دهدیم یدختر به و ردیگیم عکس از را جشیگ و ناباور نگاه

 شیبرا زیچ همه زند،یم زار و شده مچاله شیپاها یجلو که

 کی داشت، جهیسرگ شد،یم تر بیعج شد،یم تر مبهم

 !تند دور یرو رینفسگ ی جهیسرگ

 

 دورش ازت زودتر دیشا تا کردم یمعرف مییدا به و نباتت من -

 !ینیبب منو که بشه تو و کنه

 

 نهیس افتد، یم تقال به سوزانش ی نهیس انیم ییجا نفسش

 قاب به مجدد را نگاهش زند،یم چنگ ینفس یب از را اش

 :کندیم بلند سر ونیکتا و دهدیم عکس
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 قصدت دمیفهم که یوقت تا شد، عاشقش یجد یجد مییدا -

 نبات، از برداره دست که گفتم مییدا به اونجا ازدواجه، نبات با

 اشک تاالر اون یجلو من تونیعروس شب نداد، گوش اما

 د،ینفهم بود، خاتون فوت ریدرگ مییدا کندم، دل ازت و ختمیر

 برداره، دست کردم التماس گرفت، مو قهی دیفهم یوقت اما

 د،ینفهم بکنن، و شونیزندگ بزار دارن دوست همو اونا گفتم

 ...من نداد، گوش
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 هراس با افتد یم که سورن ی زده خی نگاه به نگاهش

 همان یرو نگاهش بود، مرده انگار سورن کند،یم نگاهش

 دیسف شیلبها زد،ینم پلک و بود مانده کانتر یرو عکس قاب

 بود امده ادشی بود، دهیپر رنگش د،یکشینم نفس بود، شده

 یآقا توسط یکالنتر یتو نبات ی پرونده یرو را عکس نیا
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 نهیس انیم نفسش و بود امده ادشی ده،ید نبات لیوک یگیب

 هق ونیکتا بود، رفته شیپاها و دست از جان بود، مرده اش

 :زندیم

 

 خاتون روح به کنه، کاریچ خوادیم نداشتم خبر من بقران -

 بار هزار دیکرد ازدواج یوقت مقدسات تموم به دونستم،ینم

 ...و بزنه دشویق که زدم حرف باهاش

 

 ؟!تییدا اسم -

 

 :کندیم شتریب را ترسش سورن دار خش و سرد لحن

 

 !وانیک -
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 دهیترس و یاشک یچشمها به و شودیم جدا قاب از سورن نگاه

 شود،یم بلند هم ونیکتا ستد،یا یم چسبد، یم ونیکتا ی

 رخ گرید یا فاجعه اگر امشب عقب، ونیکتا رود،یم جلو سورن

 ونیکتا و رودیم جلو قدر آن سورن داشت، شکر یجا دادینم

 سورن ستد،یا یم و خوردیم کانتر به کمرش که عقب قدر ان

 یتو را چاقو انگار یکس دارد،یبرم را عکس قاب و بردیم دست

 :دیا یم باال نفرتش از پر نگاه زند،یم قلبش

 

 گوشم خیب کرد پر پر منو یزندگ که یاون مدت نیا تموم -

 کرد؟یم کار دلم ور و سوزوندیم دل

 

 ...فقط من بخدا... نه من -
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 نیزم توانش تمام با را عکس قاب مالحظه یب که سورن

 :زندیم داد و زندیم

 

 !شو خفه -

 

 نیسنگ ضربه کند،یم سکوت کنان هق هق و ساکت ونیکتا

 خورده یخود از خنجر نداشت باور شد،یم له داشت بود،سورن

 و زندیم چنگ را شیموها بود، دهیرس استخوانش به غم بود،

 :کشدیم هوار

 

 م؟یزندگ با دیکرد کاریچ دیدونیم -
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 یا شده نینفر حال با و تعادل یب سورن و زندیم هق ونیکتا

 :زندیم داد

 

 یبد چه مون؟منیزندگ با نبات؟ با من؟ با دیکرد کاریچ -

 داشتم؟ هواتو شهیهم نکهیا جز المصب؟ حقت در بودم کرده

 به یرسوند و من یوقت یکن عشق یادعا یتونیم یجور چه

 ؟!نقطه نیا

 

 سورن یصدا بغض جوشد،یم ونیکتا یچشمها یتو اشک

 :زندیم زار زند،یم آتشش

 

 من خواستم،ینم بخدا برسه، نجایا به خواستمینم من -

 من که یدید خودت نه،یا قصدش ونمید ییدا اون دونستمینم

 ...و بودم خودت شیپ رستوران یتو روز اون
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 ون،یکتا کنمیم اهیس روزگارتو من بهتون، لعنت بهت، لعنت -

 کثافت تو م،یبسوز توش همه دیبا که شده پا به داغ جهنم هی

 یزندگ یسوزوند مو یزندگ ،یبسوز من یپا به پا دیبا لجن

 !واست زارمینم

 

 کشد،یم رونیب را فندکش و گاریس و زندیم چنگ را شیموها

 یاشکها ی رهیخ سرخ یچشمها با و زدیم آتش را گارشیس

 ونیکتا و زندیم گاریس به یقیعم پک حرص با ماند،یم یکت

 :دیگویم

 

 من ،یدار حق یکن یکار هر ،یدار حق یبگ یچ هر -

 رسوندن بیاس هدفم من بخدا دم،یترس اما بگم زودتر خواستم
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 بودم عاشقت فقط من..بودم خبر یب من نبود، چکسیه به

 !سورن

 

 و کندیم پرت دستش کنار گلدان یتو را گاریس یعصب سورن

 ونیکتا و زندیم را فندک اش یاشک نگاه مقابل رود،یم سمتش

 :ماند یم شعله ی رهیخ زنان نفس نفس

 

 کنم، ینقاش صورتتو ناقابل فندک نیهم با حاال، نیهم اگه -

 یتونیم شه ینطوریا خواستمینم و دیببخش بگم بعدش

 ؟یببخش

 

 ی گونه برد،یم جلوتر را فندک سورن زدیریم که ونیکتا اشک

 سورن اما کشدیم عقب را سرش شود،یم داغ ونیکتا سیخ
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 را سرش رد،یگیم را سرش پس و بردیم دست ها وانهید مثل

 :نالد یم و داردیم نگه

 

 تحمل ای سوخت یجور چه من نبات یکن تصور یتونیم -

 ؟یندار میکوفت ی شعله هی نیهم

 

 سورن رد،یگیم گاز محکم را لبش و سوزدیم ونیکتا ی گونه

 :نبود و بود انگار نداشت، تعادل

 

 یکن تصور یتونیم د؟یکش یدرد چه یکن تصور یتونیم -

 !هوا رفت شد پودر یجور چه مون تازه یزندگ

 

 !سورن توروخدا سوزم،یم دارم -
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 تکان راست و چپ به را سرش و زندیم نیزم محکم را شیپا

 یروزها تمام گذشته، تمام یاداوری و بود سورن اما دهد،یم

 پر یها ناله و نبات یها زدن هق تمام مارستان،یب تلخ

 عقب را فندک درد همه نیا یاداوری با طور چه دردش،

  د؟یکشیم

 

 تو شده، زنت گهید گفتم بهش من خاتون روح به -

 !گفتم قران به م،یکن فراموش جفتمون بهتره ،یشوهرش

 

 اون به یکرد یمعرف منو، یزندگ عشق یخورد گوه تو -

 !زاده حروم وونیح
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 عقب بالخره سورن خوردیم زنگ که ونیکتا همراه تلفن

 سرخش ی گونه یرو هیگر با را دستش کف ونیکتا و کشدیم

 :کندیم جان گذارد،یم
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 کن، نگاه برتو و دو سورن، بدبختم یکاف ی اندازه به من -

 و هست مدت هی نبات کردم فکر بخدا دارم؟ ویچ دارم؟ و یک

 کنه یباز نقش خواستم ببرش، زودتر خواستم وانیک از ره،یم

 کجا از شه،یم عالقمند یجد یجد دونستمیم کجا از من

 بزار ببخش، و من ،یدوست نه ازدواجه قصدتون دونستمیم

 مسبب که وانیک واسه بزار کنم، تالش نبات و تو حال واسه

 س،یپل به نده لو و من کنم، یکار هی بودم خودم شدنش یروان

 ...یول حکمم هیچ و مجرمم چقدر دونمینم من
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 :ردیگیم شیمشتها یتو را اش قهی و رودیم جلو یعصب سورن

 

 آب و سوزهیم یه داره جهنم هی یتو من، عشق من، زن -

 فکر ؟یخودت فکر هنوز زیچ همه یب تو شهیم تموم و شهیم

 گهید شماها د،یهست یجونور چه شماها ؟یا زاده حروم اون

 دادم؟ پرورش نمیاست تو مار سال همه نیا د؟یهست یک

 

 :زندیم داد اریاحت یب هق هق با ونیکتا

 

 و نبات فقط من گمیم دارم گم،یم امیبدبخت از دارم من -

 کنم منصرف کردم مو تالش تموم بعدش و کردم یمعرف

 دارم زدن من کن، نگام خوب دارم؟ زدن گهید من... و وانیک

 که یمن کابوسه، و وجدان عذاب روزم و شب که من ؟یلعتت
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 فقط که یمن ندارم، یچیه که یمن ندارم، تو از یسهم چیه

 نه بابام شبش که بود یروز اونم کردم یخوشبخت حس بار هی

 به پا بقران کن، نگاه حوب کن، نگام کرد، دعوا نه زد مامانمو

 !سوختم نبات یپا

 

 را ونیکتا نفرتش و توان تمام با سورن خوردیم که خانه زنگ

 :کندیم پرت سالن کف

 

 دمار یندار و یکس یب دارن، غم دارن، یبدبخت که ییادما -

 چیه ستن،ین و نبودن یشرف یب یادما اورده، در روزگارشون از

 عشق ی بهونه به رو گهید یکی یزندگ والیه مثل خدا وقت

 با تو ان،یهاد خانوم تو تو، یول دن،ینبلع یخوشبخت لمس و

 نیا ،یشد عاشقش رحمانه یب یکنیم ادعا که یمرد با من،

 یچیه حاال که یدیبلع یجور هی و من یزندگ ،یکرد و کار



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
961 

 

 چه تو بودن، باخبر نبات به من عشق از همه نمونده، ازش

 شرف یب بزدل ادم هی با باهات؟ کنم کاریچ ؟یدینفهم یجور

 کرد شهیم کاریچ نباشه؟ شرف یب گهید که کرد شهیم کاریچ

 که کرد شهیم کاریچ برگرده؟ من نبات صورت یخوشگل که

 تا برگرده؟ نفسش برگرده، شیزندگ برگرده، نفسش به اعتماد

 یجور هی ان،یهاد ونیکتا خانم بترس من از اهتیس یایدن ته

 !کابوس بشه تیداریب و خواب که بهت زمیبر و زهرم

 

 قامت کندیم باز که را در رود،یم راهرو سمت حرفش اتمام با و

 یمرد دارد، اخم که یمرد شناسد،ینم که ندیب یم را یمرد

 یرود،مردیم عقب و شودیم گشاد شیچشمها دنشید با که

 توجه یب خورد،یم جا اش اشفته اوضاع و درهم صورت از که

 تا را مرد آن نگاه ینیسنگ و افتد یم راه نشیماش سمت او به

 !کندیم حس کوچه چیپ از شدن خارج
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* 

 

 بود دیام ،یپرت و یجیگ خروار کی و بود دیام بهت، و بود دیام

 آمده رونیب آن از یمرد شیپ قهیدق چند نیهم که یا خانه و

 ونیکتا و بودش دهید رستوران یتو ها یتازگ بار کی که بود

 نیا شد،یم تر جیگ کردیم فکر چقدر هر بود، کرده اش یمعرف

 حاال پس ون،یکتا ی گذشته عشق بود، یاحیر سورن ، مرد

 قایدق دختر آن کن خراب خانه وجدان عذاب و ییتنها انیم

 یم کمتر راانیهاد ونیکتا رفتیم جلو قدر چه هر کرد؟یم چه

 جلو بود، تر دهیچیپ زیچ همه رفتیم شیپ چقدر هر شناخت،

 را ونیکتا ی هیگر یصدا شودیم که راهرو وارد رود،یم

 امکان باشد، یدختر نیهمچ ونیکتا نداشت امکان شنود،یم

 !باشد داشته وجود یا رابطه نداشت
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 نفس نفس کند،یم رد را راهرو و بندد یم سرش پشت را در

 بهم اش روده و دل اش ختهیر بهم افکار تمام تصور از زد،یم

 ندیب یم کف همان را ونیکتا شودیم که سالن وارد خورد،یم

 ارام زند،یم هق و گذاشته شیزانوها یرو را اش یشانیپ که

 :زندیم لب یطوفان درون از اما

 

 !نجا؟یا خبره چه -

 

 نگاه به اش خسته نگاه و دیآ یم باال ضرب به ونیکتا سر

 نداشت، باور زند،یم خی تنش تمام چسبد، یم دیام ی آشفته

 :نداشت شدن قضاوت توان نداشت، حیتوض جان

 

 ؟یاومد یک -
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 رود،یم جلو ران،یو و بد حال کی با درهم، یاخمها با دیام

 کج سر بیج در دست دیام ستد،یا یم اجبار به هم ونیکتا

 :کندیم

 

 ؟یداشت قرار خونت یتو ت،یمیقد عشق با ،یشب نصفه -

 

 یارین زبون به و دیرس ذهنت به که یفکر هر لطفا شهیم -

 د؟یام

 

 از بعد ؟یبشنو یدار دوست یچ بگم؟ یدار دوست یچ -

 به ادیب یچ یدار توقع یگفت واسم که یتراژد ی قصه اون

 زبونم؟
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 :کندیم پاک را شیاشکها یعاص و خسته ونیکتا

 

 لهم قضاوتات با یمونیم اگه که ،یبمون ای یبر ای دارم توقع -

 !ینکن

 

 و رساندیم صفر به را شان فاصله رود،یم جلوتر بدحال دیام

 ردیگیم را ونیکتا یا چانه درهم یاخمها با برد،یم جلو دست

 :رندیم لب سرخش ی گونه ی رهیخ و

 

 د؟یداشت خردم و زد -

 

 ...دیام کن گوش -
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 باشم، نیاول داشتنم دوست شهیهم چون بود، رفتن قصدم -

 کارت سیر عاشق یگفت نکهیا تا هستم، تو واسه کردمیم فکر

 فاجعه اون جز و رفتم کلنجار خودم با و روز دو نیا ،یبود

 عاشق یروزگار ممکنه یدختر هر خب کردم، هضم رو هیبق

 یلیدل هر به بعد و بشه تیشخص هی ای صدا، هی نگاه، هی

 و جفت هم با االن که دلتونه مهم دیام گفتم کنه، فراموشش

 !جوره

 

 :کندیم رها را اش چانه دیام و زدیریم ونیکتا یاشکها

 

 ..نجایا شه،یم که وقت رید شه،یم که شب -

 

 و زندیم ونیکتا تپش پر ی نهیس یرو را اش اشاره انگشت

 :دهدیم ادامه
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 !نجایا تا کنهیم کار شتریب -

 

 زند،یم ونیکتا جگاهیگ به و بردیم باال را اش اشاره انگشت

 :نالد یم دیام و بنددیم چشم ونیکتا

 

 تو که م،یبزن حرف که اومدم اومدم، االن نیهم یبرا -

 بشنوم، تیمونیپش از من و یببر و یبشور و بدمن یحسا

 سر که ییبال بابت تییدا از نفرتم ی همه با بگم که اومدم

 شدنش ادم دوباره و نجاتش واسه تو بخاطر اورده مردم زن

 و در متیقد عشق بزنم و زنگ اومدم که نیهمچ اما هستم،

 !کرد باز واسم

 

 ...نیبب -
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 کرد؟ ولش شد ناقص زنش تا یعنی نداره؟ زن مگه اون -

 هنوز ش؟یزندگ یرونیو یبان و باعث سراغ اومد و کرد ولش

 ..ای وانیک با یدار نسبت نداره خبر

 

 

 :زندیم داد و رودیم عقب مالحضه و تعادل یب ونیکتا

 

 نه؟ ای بدم حیتوض منم یزاریم -

 

 طرف یزاریم مثال ان،یهاد خانوم یدیم حیتوض رید کمی تو -

 چون زندانه تییدا یبگ بهش بعد بشه وابستت قشنگ

 منطور اگه مثال هوا، دیبرد و بدبخت دختر هی یزندگ جفتتون

 من به قبلش دیبا هست مدار و قرار نیا پشت یا گهید
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 ینجوریا تیزندگ ادم تنها تو قول به منه که نه یگفتیم

 !بفهمم

 

* 

 

 �� نستایا

 

https://www.instagram.com/sayeh.fkh?r

=nametag 

https://www.instagram.com/sayeh.fkh?r

=nametag 
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 :خنددیم تلخ

 

 !خوب دختر یدیم حیتوض رید یلیخ تو -

 

 جلو ونیکتا دارد،یبرم قدم راهرو سمت حرفش اتمام با و

 با و گرددیبرم دیام کشد،یم را لباسش نیاست محکم و رودیم

 :نالد یم دلخور و یعصب ونیکتا کند،یم نگاهش اخم

 

 حیتوض رید ،یبر و یبشنو و تهش تا دیبا یبر قراره اگه -

 دادنش دست از از من که یهست یزیچ تنها تو چون دمیم

 وسط و من شیپ روز دو تو ،یبود رفته تو داشتم، وحشت

 د،یام یرفت ،یرفت سرعت نیباالتر با و یگذاشت جا ابونیخ

 ن،یتوه یا کلمه یحت بدون داد،یب و داد بدون حرف، بدون
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 دارمت دونستمیم کجا از دادم؟یم حیتوض دبهتیبا گهید و یچ

 بدم؟ حیتوص و یزیچ واست که

 

 را وانیک عکس قاب رود،یم عقب و کندیم رها را دیام نیآست

 شکسته ی شهیش یدارد،تویبرم کانتر کنار یپارکتها کف از

 را ایدن امشب که ندیب یم را یدختر از تکه هزار ریتصو آن

 !بود گذاشته کنار دهینبوس

 

 :ردیگیم سمتش را قاب گردد،یبرم دیام سمت

 

 کنه، یساز شفاف و یچ همه واست نیهم کنمیم فکر -

 رفتن، و کردن سوال تا چند سراغم، اومدن یاگاه یمامورا

 من، با و وانیک نسبت دیفهمیم هم سورن یزود به یعنی نیا

 !گفتم و و، یچ همه بگم، بهش خودم قبلش خواستمیم
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 یرو را دستش ونیکتا و ماند یم عکس قاب ی رهیخ دیام

 :گذاردیم ملتهبش ی گونه

 

 رو نجایا شکست، نویا داد، فحش زد، داد شد، یعصب -

 !سوزوند

 

 ونیکتا سرخ ی گونه ی رهیخ و دیآ یم باال بهت با دیام سر

 :ماندیم

 

 حاال داشت، حق رون،یب خونه از زد داغون و رونیو و ناآروم -

 راحت التیخ باهاش، میکرد کاریچ کنه باور تا داره کار حاالها

 و من کارمندم هی ی اندازه گهید یحت یاحیر سورن خان، دیام

 نیا رستوران، برم تونمینم یحت فردا از من کنه،ینم حساب ادم
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 به برو پس م،ییدا دل تنگ برم منم احتماال بود، ماجرا همه

 !برس تیزندگ

 

 زخم مرد هی شب موقع نیا تنها؟ و تک ؟یگفت و یچ همه -

 بر یزندگ یبان و باعث یبگ که خونت یکرد دعوت رو خورده

 مغز یجا سرته تو ی؟چیداشت دوسش قبال چون یرفتش باد

 کل و دمیرسینم من اگه اورد؟ یم سرت ییبال اگه ون؟یکتا

 ... و صورتت

 

 وانیک و من مثل تونهینم وقت چیه اما خوردس زخم سورن -

 !بود زورش ی همه سوخته، مهین ی گونه نیا باشه، پست

 

 کند،یم سقوط کاناپه یرو رانیو و یمتالش و ردیگیم نفس

 داشت، سردرد نبود، خوب حالش د،یکوبیم شیها قهیشق نبض
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 یپشت به را سرش جان یب اما کند،یم حس کنارش را دیام

 !بندد یم چشم و زندیم کاناپه
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 حق کمال و تمام یوقت یحت نبودم، بلد و رفتن وقت چیه -

 اما ،یکنیم حماقت هم پشت که میعصب ازت، دلخورم داشتم،

 عشق هی جرمت تنها تو ،یسادیوا کارت یپا خوشحالم

 تیخر ،یول یکن یزرنگ یخواست که بوده یلعنت بدموقع

 !یکرد

 

 بلند سر و شودیم باز ونیکتا یاشک و تاب یب یچشمها

 :دیگو یم دیام لرزان یها مردمک ی رهیخ کند،یم
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 بفهمه و ادم که باشه دیبا یکی د،یام بده یلیخ حالم من -

 یوقت که ،یدیبر یوقت که یزندگ تو باشه دیبا یکی نه؟ گهید

 یشدیم خفه نتیس یتو شده تلنبار حرف خروار هی از یداشت

 غصه بگه گوشت یتو بار هی که یکی باهاش، یبزن حرف

 محکم قدر اون کنه بغلت نشه، اگه یحت شه،یم درست اینخور

 من نباشه غمت بگه اون و رونیب زهیبر اشکات همه که

 نیا عادالنش مگه د؟یام ستین نیا درستش مگه هستم،

 پس ست؟ین الزم یکس هر یزندگ یتو یکی نیا ست؟مگهین

 یلیخ دمیفهم که بار هر چرا وقت؟ چیه نداشتم من چرا

 بزنم زل نبود یکس یحت رهیم باال کولم و سر از داره یبدبخت

 بدبختم، یلیخ من بدبختم، من اقاجان بگم و چشماش یتو

 باشه نداشته یچیه ایدن از یکی شهیم یجور چه خستم، من

  د؟یام

 

 پس؟ میچ من -
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 نگاهش اشک از پر یچشمها با شده الل واج و هاج ونیکتا

 را اش خسته و فیطر تن درد پر و درنگ یب دیام و کند،یم

 :کندیم بعلش محکم رد،یگیم آغوشش انیم

 

 !هستم من نباشه غمت -

 

 :بندد یم را شیچشمها طاقت یب زندیم هق که ونیکتا

 

 دونمیم برسه، نجایا به یخواستینم دونمیم م،یکنیم درستش -

 کنار و نبات و یدیکش یفانتز یادیز ی نقشه هی سرت یتو

 !سورن کنار و خودت و یکرد خوشبخت وانیک
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 رمیمیم شه، خوب صورتش دمیم و قلبم کردم، غلط من -

 بار هزار ده خاتون روح به کنم،یم دق دارم شه، خوب یول

 کن، فراموش ییدا کن، ول وانیک نکن، وانیک گفتم نجایهم

 !کنه لعنتم خدا کنه، لعنتش خدا

 

 خودت یمقصر که یاون از شتریب ون،یکتا میکنیم درستش -

 کرد شهینم شیکار زده، رقم وانیک رو فاجعه نده،اون عذاب و

 دلت ور یبر تو زارمینم من کرد، جبران یحدود تا شهیم اما،

 یچ هر بگه سیپل به و یچ همه سورن اگه یحت ت،ییدا

 !باش اروم حاال رون،یب ارمتیم زارمیم الزمه

 

 فقط ،یکم را درمانده دختر نیا تا بود گفته را ها نیا تمام

 بود بار نیاول د،یکوبیم قلبش سوخت،یم دلش کند، آرام یکم

 همه نیا شورش انیم بار نیاول نیا بود،و کرده بغل را ونیکتا
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 اما، بود دلخور هم هنوز بود، دهیچسب بیعج تلخ، و بد حال

 !داشت دوستش بیعج

 

 را سرش پس شنودیم که را ونیکتا ارام یها نفس یصدا

 فشار و یخستگ از ونیکتا کند،یم شیجدا خودش از و ردیگیم

 گذارد،یم کاناپه یرو را سرش و رودیم عقب بود، برده خوابش

 از یسوختگ پماد دیخر یبرا و اندازد یم تنش یرو را کتش

 !زندیم رونیب خانه
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*** 
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 وارد خراب حال کی با و بود کرده پارک خانه مقابل را نیماش

 کی بود، اهیس زیچ همه بود، شده ساکتشان و خاموش ی خانه

 !درمان یب درد کی اور، درد عذاب کی مطلق، اهیس

 

 شکسته بود دستش دم چه هر بود، ختهیر هم به را خانه تمام

 پارکت کف شکسته ی شهیش مشت کی انیم حاال و بود،

 فکر د،یرسینم جهینت به و کردیم مرور زد،یم جیگ و بود نشسته

 و خورد زنگ بارها همراهش تلفن شد،یم تر اشفته و کردیم

 !نداشت هم دادن جواب رمق

 

 نیا هم آن بود، آمده درد کی درمانش یب یدردها تمام یرو

 سر بال نیا او به یگرید زن عشق و او وجود بخاطر بود

 بود، کرده لیتکم را روزها نیا یکام تلخ نیا بود، امده نباتش

 !نشیسرزم یها نبات تمام چارهیب نباتش، چارهیب
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 مقابلش یوارید ساعت به ینگاه خوردیم هم پشت که زنگ

 انیم از شود،یم بلند سخت بود، صبح ۷ کینزد اندازد، یم

 ردادیت دنید با دارد،یبرم را فونیآ و گذردیم ها شهیش خرده

 اشپزخانه سمت کند،یم باز هم را سالن در و زندیم را یشاس

 رفت،یم مالش یگرسنگ و ضعف از اش معده گردد،یبرم

 بود، دهیبر را امانش آور تهوع ی جهیسرگ کی داشت، سردرد

 !بودند ختهیر او قلب یرو را دیاس بار نیا انگار

 

 ؟یآدم تو نسناس لندهور کهیمرت -

 

 سرخ یچشمها و ختهیر بهم ی چهره دنید با گردد،یبرم

 داشت الزم را نفر کی رود،یم جلو حوصله یب و بدحال ردادیت

 :کند یخال او سر را شیها حرص تمام تا
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 !ستین گفتن اتیچرند وقت االن رداد،یت برو -

 

 من االن نیهم تا یرفت که شبید از یدونیم یدوزار -

 یدونیم نداشت؟ خبر ازت یبشر یبن چیه و زدم زنگ کجاها

 دیبا که ندارم یزندگ من نفله؟ گرفتم تو وامونده اون بار چند

 همتون؟ واسه کنم لشیتعط

 

 :زندیم لب بهت با و اندازد یم ها پارکت کف به ینگاه

 

 وث؟ید خودت با یکنیم یدار کاریچ ؟یکرد کاریچ -

 

 !ببند درم یرفت اد،یم خوابم خوردم، خواب قرص -
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 :کشدیم را شیبازو یعاص ردادیت که افتد یم راه اتاق سمت

 

 هر و کنم گم و گورم یبگ وقت هر که ستمین تو عنتر من -

 ؟یستین من قیرف مگه زیچ همه یب توِ بابا باشم، یبخوا وقت

 االن؟ پس چته نبود؟ هم با حرفامون همه رسرمونیخ ما مگه

 ترس از کنمیم سکته من یگینم یشد گور و گم شبید از

 خدات بنده یبابا ؟اونیاورد خودت سر ییبال چه نکهیا

 نیا از تر سفت که تو سورن؟ یدیپوک چرا د من، به سپردت

 !یکرد بلند و نیخوردزم یهرک که تو ،یبود حرفا

 

 اش نهیس یرو را دستش کف سوزد،یم سورن ی نهیس تمام

 :داشت غم چقدر داشت، درد چقدر بندد،یم چشم و کشدیم
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 شب؟ید گفت یچ بهت یکت -

 

 بگم ؟ یکنینم فیرد سوال خروار هی بگم ؟یریم بگم -

 هی کشتن ییتوانا االن من ردادیت شه؟ینم شروع تییبازجو

 ییدا سوزونده و نبات که یاون برو، و بشنو پس دارم، ادمم

 دل واسش مرد مادرش یوقت که یزن انِ،یهاد ونیکتا

 زیوار زودتر حقوقمو ماه نیا شهیم گفت وقت هر سوزوندم،

 یمرخص گفت وقت هر کردم، زیوار ماهشو ۲ حقوق دیکن

 !هوا دادن اونا و من یزندگ حله، گفتم

 

 یبازو از دستش کند،یم نگاهش شوکه و واج و هاج ردادیت

 :افتد یم نییپا و شودیم کنده سورن

 

 هدف؟ -
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 :کندیم مچاله را قلبش سورن شخندین

 

 !عشق گنیم بهش اونا عشق، -

 

 نگاهش شود،یم اتاق وارد ردادیت ی زده بهت نگاه مقابل در و

 بود قرار کجا تا ماند،یم نبات با شان نفره دو عکس ی رهیخ

  کند؟ حل خودش در را او غم نیا

 

 نگاهش دارد،یبرم را عکس قاب و ندینش یم تخت ی لبه

 !رانیو ران،یو ران،یو خسته، دلتنگ، کند،یم
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 اما، بودم عاشقت شهیهم من دم،یچ باهات یادیز یاهایرو -

 هی یپا نشناخته و دهیند که شرمندم شرمندم، عاشق هی االن

 یب تو ن،یا بشه تهش که کردم باز رستوران اون به و وونیح

 !نبات شاخه یته و سر یب یماجرا نیا ادم نیتر گناه

 

 تخت یرو و کشدیم قیعم نفس بود، دهیرس استخوان به غم

 شنود،یم را ها شهیش خرده زدن جارو یصدا کشد،یم دراز

 تر یکار زخم نیا بپرسد سوال شتریب بود دهیفهم ردادیت

 یرو و خوردیم سر چشمش ی گوشه از اشک شود،یم

 یب فیحر ها قرص بندد،یم چشم کند،یم سقوط یروتخت

 کی انیم بردیم خودش با را او خواب شدند،یم شیها یخواب

 کی انیم که یعروس و ر،یگ نفس کابوس کی تلخ، کابوس

 سورن د،یدینم را او و بود شده گم نشان و نام یب برهوت

 یرو تور باد د،یشنینم را شیصدا نبات اما زد، شید،صدایدو
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 نشاند، صورتش یرو درست و برد خودش با را نبات سر

 !دیند ینبات گرداند که چشم و زد پس را تور یعاص

 

 نفس ،یباش نداشته ارامش هم خواب یتو که یوقت از امان

 قرار یب یمرد طرف آن یکم و گفت، یم انیهذ زد،یم نفس

 !امد ینم بر دستش از یکار و کردیم شیتماشا

 

 عقب ترگل اسم دنید با خوردیم زنگ که همراهشتلفن

 :کندیم فوت را اش خسته نفس و رودیم

 

 جان؟ -

 

 ؟یبود خواب -
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 امیم ششیپ ادیب مادرش بزنم زنگ سورنم، شیپ نه، -

 !رستوران

 

 :دیگو یمنگران ترگل

 

 ست؟ین خوب -

 

 !ستین ونیکتا باشه، رستوران به حواست شه،یم خوب -

 

 نگرانش نگاه کنندیم که یخداحافظ و دیگویم یا باشه ترگل

 !گرددیبرم سورن سمت
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174 

 

*** 

 

 یتو انگار کرد،یم درد شیها استخوان تمام زند،یم پلک

 د،یکشیم غیج دنیکوب یجا قلبش و دنیکوب یم طبل سرش

 کف را دیام کندیم باز که چشم بود، داغ سرب هوا یتو انگار

 را شیدستها و دهیکش دراز بالشت یرو که ندیب یم ها پارکت

 کی زند،یم لبخند بسته، چشم و کرده قفل اش نهیس یدو

 ی بهانه تنها دیام سخت، لبخند کی تلخ، لبخند هی گم، لبخند

 !بود لبخندش

 

 و بود شده نازک پوستش رود،یم اش گونه یرو دستش

 با و اورد یم نییپا را شیانگشتها یزیچ لمس با سوخت،یم
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 دیام کاش رد،یگیم عمق ش لبخند رنگ دیسف پماد دنید

 طرفه کی عشق کی درد یوقت بود، دهیرس یبهتر یروزها

 یاحیر سورن چشم به تا زد یدر هر به و بود کرده مجنونش

 !امدین و دییایب

 

 یها دکمه و اندازد یم سرش یرو را شالش شود،یم بلند ارام

 لیتشک از قبل زد،یم حرف سورن با دیبا بندد، یم را مانتواش

 تمام د،بایترسیم ماجرا، دادن لو و سورن رفتن از قبل دادگاه،

 یزیچ کی هراس، جز و د،یترسیم دیام شبید یحرفها

 بعدترها بود، سورن بخشش هم ان کند ارامش توانستیم

 که داردیبرم قدم راهرو سمت ارام رفت،یم هم نبات سراغ

 :کندیم خکوبشیم دیام دار خش و الود خواب یصدا

 

 شما؟ یبریم فیتشر کجا -
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 یمضحک لبخند گردد،یبرم رد،یگیم گاز حرص از را لبش

 :زندیم

 

 بدم صبحونه هی حاال، تا شبید جبران واسه رمیبگ داغ نون -

 !یبخور

 

 برگ کی راهش سر رود،یم سمتش شود،یم بلند کالفه دیام

 مقابل کشد،یم رونیب زیم یرو ی جعبه از یکاغذ دستمال

 :کندیم پاک را پماد و بردیم دست ستدیا یم که ونیکتا

 

 شب اون با داغون، شکل و سر نیا با کنم باور یدار توقع -

 صبحونه و دنیخر داغ نون فکر االن وحشتناک، و سخت

 ؟یباش روت روبه ی بهیغر مرد به دادن
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 ینخوا د،یام ینزار سرم سربه روزم و حال نیا با دارم توقع -

 به امیبدبخت یتو بار هی چون یریبگ و جلوم و یکن ینه و امر

 یچ همه من کردم، حماقت گنده یخوشبخت هی حرص خاطر

 یمردونگ یلیخ فهممیم ،یدلخور ازم فهممیم فهمم،یم و

 صبح تا و شب که بهم، یبرگشت که م،یدیبخش که یکرد

 تشکر وقت خدا یخداوند به اما فهممیم ،ینشست باالسرم

 یحسا ی همه از گفتن طیشرا ندارم، جبران جون ندارم،

 !من برم بزار ندارم، قلبمو خوب

 

 محکم را شیبازو دیام که برگردد خواهدیم و کشدیم عقب

 :گرداندیم برش و ردیگیم

 

 خانوم؟ سرکار کجا -
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 د؟یام یگرفت ریاس مگه -

 

 یم خسته صورتش یتو و کشدیم جلو را ونیکتا یعاص دیام

 :غرد

 

 قول به که گرفتم و پرواز بلند و ییایرو دختر هی فقط نه، -

 سبز باغ در بازم و رهیم باال کولش سرو از یبدبخت خودش

 شد قرار بغلش، تو بزنن رجهیش ییهوی که دهیم نشون بهشون

 قرار م،یکن درست هم با شد قرار ون،یکتا جلو میبر هم با

 ...شد
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 یها مردمک رهیخ و کندیم قطع را حرفش بدحال ونیکتا

 :دیگویم دیام یعصب

 

 فقط قرارشد به،یغر یآقا نه جان، دیام نه د،یام اقا نه -

 زدن زل واسه باشم داشته و یکی همون من تا یبمون ،یبمون

 خدا خود یحت که یبمون اش،یبدبخت از گفتن و چشماش یتو

 به و یزیچ هی میزندگ از ییجا هی منم بالخره که بخوره جا

 تو تورو، ستین قرار ،یول اما، دادن، دست از یجا اوردم دست

 تو ندارم، حقشو کنم، امیبدبخت یقاط ، و درد یب مرفه بچه

 دنیرس عشق به ،یترش خوشبخت ،یترش کامل کنارم یاومد

 !یبد مو رنگارنگ یتایخر تاوان نه ،یکن تجربه و

 

 !خانوم؟ میباش کیشر ایخوشبخت یتو فقط قراره -
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 کشد،یم عقب و دیآ یم شیچشمها پشت تا ونیکتا اشک

 بود شیگلو یتو گردو کی ی اندازه بغض کی داشت، بغض

 :بود بسته را تنفسش راه و

 

 یتو یزیچ هی ،یبدهکار و خجالت و یشرمندگ جز بزار -

 هی دنبال برو گمیم که من د،یام واست باشم داشته رابطه نیا

 ...که دار ابرو و دار خانواده دختر

 

 :دیگو یم یعصب دیام

 

 هر ون،یکتا کن بس سرجاشه، آبروتم شدن، فوت خاتوادت -

 یزندگ بهتر کنه اراده هیکاف شه،یم دهیبخش یگناه هر با یادم

 اون کجاست ؟یکوبیم خودتو راست و چپ خبره چه کنه،

 قراره نبات یدیفهم که یزمان از تو نفس؟ به اعتماد با دختر
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 که هیکاف نیا ،یچ همه از یدیکش دست شه سورن زن

 !هست وجودت یتو تیانسان یبفهم

 

 ازش دیبا بزنم، حرف باهاش دیبا سورن، شیپ برم خوامیم -

 بازنشه، یکالنتر به پام نکهیا بخاطر نه منو، ببخشه بخوام

 برم؟ یزاریم حاال شه، سبک کمی وجدانم چون فقط

 

 ته،یعصبان اوج یتو اون االن ون،یکتا ستین وقتش االن -

 ..االن

 

 :کندیم نگاهش ملتمس ونیکتا
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 شدن، دهیبخش واسه بکنم جون خوامیم من... شهیم رید -

 باشه الزم یکار هر من شون،یزندگ کردن درست واسه

 ...من کنم،یم

 

 !میبر ، بزن اب و صورتت برو خب، یلیخ -

 

 دهد،یم تکان یسر دباتاسفیام و زندیم لبخند ونیکتا

 را زیچ کی اما شود،یم چه دختر نیا با عاقبتش دانستینم

 یدلخور تمام با داشت، دوست را دختر نیا دانست،یم خوب

 یتلخ حس کی وسط نیا اما قلبش، ته شده نینش ته یها

 به یحس ونیکتا هنوز نکند بود نیا هم آن داد،یم ازارش

 ؟!باشد داشته سورن

 

*** 
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*** 

 

 شیپ بود خواسته و بود گرفته تماس سورن مادر با ردادیت

 خوابش در غرق ی چهره به ینگاه خودش و د،یایب سورن

 !بود زده رونیب خانه از و بود انداخته

 

 پنجره از که نور و زندیم پلک خشک یدهان با و حالیب سورن

 شیچشمها مقابل را دستش کالفه خوردیم شیچشمها به

 با و داشت یکالنتر به رفتن قصد شود،یم بلند و ردیگیم

 کینزد ساعت بود، مانده خواب یلعنت یها قرص آن خوردن

 شودیم باعث جهیسرگ و شودیم بلند جا از بود، صبح ۱۰
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 ینم را ردادیت شودیم که سالن وارد کند، وارید بند را دستش

 بود، مرتب سالن و شده جمع ها شهیش خرده تمام اما ند،یب

 برش و رودیم جلو افتد، یم کانتر یرو کاغذ به نگاهش

 :نوشته ردادیت دارد،یم

 

 امیبچگ داشتم، دوست و کرگردن وونایح نیب از میبچگ از -

 پوستش کرگردن دمیفهم شدم که بزرگتر دونستم،ینم لشویدل

 اون از دارم، دوسش نیهم واسه ،یقو و کلفت پوست کلفته،

 یشبا بعد به روز اون از گهید شم، کرگردن گرفتم میتصم روز

 یدردا شد، شب راحتر مزخرف یروزا شد، صبح راحتر سخت

... شد نینش ته تر اسون غما شد، سر کم کم درمان یب

 هی یزندگ کن فکر سخت زمونه نیا یتو ق،یرف شو کرگردن

 ،یریمینم یول ،یخوریم یه ،یزنیم یه بوکسه، ی مسابقه

 و ونیکتا از تورو انتقام حتما زمونه ،یریبم یزود نیا به دینبا

 من کنار، گذاشته تو واسه میبهتر یروزا حتما و ره،یگیم وانیک
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 حرمت به اد،یم گهید ساعت کی تا مادرت رستوران، رفتم

 !استقبالش برو وار کرگردن ترش چشم

 

 روزها نیا کند،یم خم سر و اندازد یم کانتر یتو را کاغذ

 هم یخاک چیه بود، داغدار بود، آورده کم بود، کرده فشیضع

 !کند سرد را داغش نبود

 

 رودیم فونیآ سمت حوصله یب و خسته خوردیم که خانه زنگ

 فکر با دهد،یم فشار اشاره و شست انگشت با را شیچشمها و

 باز را سالن در و زندیم را یشاس است در پشت مادرش نکهیا

 گفتن یبرا دیبا رود،یم یبهداشت سیسرو سمت کند،یم

 !گرفتیم تماس نبات لیوک با تازه یخبرها

 

 :رودیم جلو شیتشو با دیام کند،یم نگاه باز در به جیگ ونیکتا
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 ه؟یک دیپرس اصال -

 

 !نه -

 

 ...ترسمیم ون،یکتا امیم منم بزار -

 

 باز درارو من ست،ین تر میوخ شبید از اوضاع نترس، -

 خوبه؟ ایب کردم رید زارم،یم

 

 را شیموها و کندیم یا کالفه پوف حرص و استرس با دیام

 با و دهدیم قورت سخت را دهانش آب ونیکتا زند،یم چنگ

 را خودش طور چه فهمدینم شود،یم ساختمان وارد استرس
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 سورن نبود و باز در دنید با رساند،یم سورن ی خانه در پشت

 بالخره تا کندیم فکر جور کی و هزار شود،یم شتریب استرسش

 :زندیم در به یا ضربه یبد حال با

 

 ؟!یاحیر یآقا -

 

 صورت با شوکه و جیگ سورن ندیب یم شودیم که سالن وارد

 اش چهره و چشمها قدر ان کند،یم نگاهش آب از سیخ

 لب و رودیم عقب قدم کی ناخوداگاه که بود ترسناک و یجد

 :زندیم

 

 !کنمیم خواهش رم،یم زود بگم دارم، حرف -

 

177 
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 مرد روانش، و روح تمام جانش، خودش، د،یلرز یم داشت

 یصبور گرید سابق، سورن آن نه اما بود، سورن مقابلش

 هم هنوز ونیکتا و رود،یم جلو سورن نداشت، آرامش نداشت،

 حرکت توان شده، فلج شیپاها انگار ستاده،یا همانجا ترس از

 جلوتر اش دوباره دنید از تیعصبان با سورن ندارد، کردن

 شیها مشتش یتو را اش قهی قدرتش تمام با و رودیم

 را کمرش سورن و دیگویم یترس پر نیه ونیکتا رد،یگیم

 و چدیپ یم ونیکتا تن تمام یتو درد کوبد،یم وارید به محکم

 صورتش یتو سورن نچکد، یاشک تا ردیگیم گاز را لبش

 :زندیم داد بایتقر

 

 کدوم از صفت؟ گربه هان و؟ رو همه نیا یاورد کجا از -

 واست کجا و عشق ؟یندار شرف یا ذره که یاومد یگور

 ..که کردن یمعن
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 !شم...یم...خفه... دارم -

 

 نیا یتو یگذاشت واسم یچ یکرد فکر جهنم، به درک، به -

 شدن یا گهید کثافت هر و شدن قاتل از گهید که ایدن

 دادن دست از واسه یزیچ که یادم از ندادن ادتی بترسم؟

 ؟یبترس نداره

 

 سرفه شود،یم بسته ینفس یب و هراس از ونیکتا یچشمها

 شود،یم داده فشار شیگلو یتو شتریب سورن یمشتها و زند،یم

 :کندیم جان

 

 !یبگ تو یهرچ... بعدش... بزنم حرف... اومدم -
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 و رودیم عقب شود،یم جدا اش قهی از حرص با سورن یدستها

 :رودیم جلو کند،یم صاف را مانتواش زنان نفس نفس ونیکتا

 

 به بود، وانیک به و نبات یمعرف من گناه و جرم ی همه -

 یتین و قصد چیه گهید بعدش خودم، جون به خاتون، روح

 قسم یک به وجدان، عذاب نیا از شمیم له دارم بقران نبود،

 حاال و بود تو یخوشبخت من یقلب یارزو یکن باور بخورم

 ...که

 

 نگاهش فقط اخم با سورن و ردیگیم نییپا سر زند،یم هق

 :کندیم

 

 عشق یمعن اگر من سورن، داغونم بدتره، حالم همه از من -

 ازدواج مینزار که کردم،یم یهمدست وانیک با دمیفهمینم و



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1005 

 

 سورن یگوربابا گفتمیم بودم خودخواه اگر من ره،یسربگ تون

 !خوامیم و یک من نهیا مهم داره، دوست و نبات که

 

 :زندیم زار کشد،یم را راهنشیپ نیآست و رودیم جلوتر

 

 ادتهی کندم، دل د،یتونیعروس یکارا دنبال دمیشن یوقت یول -

 یحت من قسم مقدسات تموم به ؟یداد بهم و یعروس کارت

 من یارزو نکنه، تیخر که ندادم وانیک نشون و کارت اون

 !بود تیخوشبخت فقط

 

 یقو شهیهم را دختر نیا کند،یم نگاهش زده بهت سورن

 ونیکتا یزانوها نداشت، باور را حاال جسور، و مغرور بود، دهید

 یب و زندیم زانو سورن مقابل ،یخال شیپاها ریز و شودیم شل

 :گذاردیم سورن یپاها یرو را اش یشانیپ بدحال و تعادل
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 گم،یم رو ماجرا ی همه بده، لمیتحو ،یکالنتر ببر و من -

 ببخش، و من فقط کنم،یم اعتراف و یبگ تو یج هر اصال

 ...نبات جون تورو توروخدا،

 

178 

 

 :کشدیم عقب کالفه و یعصب سورن

 

 یزدنا زجه فقط من اهیس یروزا نیا بسه، ون،یکتا بسه -

 !وقت چیه ار،ین و نبات اسم داره، کم تورو

 

 و یخال یگو دو شیچشمها ستد،یا یم کنان هق هق ونیکتا

 قهیشق جان به ها دارکوب انگار کرد،یم درد سرش بود، داغ
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 یچشمها یتو زندیم زل و رودیم جلوتر بودند، افتاده شیها

 :سورن ی خسته

 

 زایچ یلیخ ازت کنارت، گذاشت من و دیچرخ و دیچرخ ایدن -

 ادی تو از بودنم زن ی همه با و بودن مرد من گرفتم، ادی

 کندم، جون کردم، کار م،یزندگ یپا سادمیوا تنه هی که گرفتم

 که تیخوشبخت یپا اره،یب کم خاتون نذاشتم دم،یکش زحمت

 که کردم لعنت خودمو بار هزار یروز و ازت کندم دل دیرس

 ادی ازت رو زایچ یلیخ من ماجرا، وسط دمیوکش وانیک چرا

 !بده ادمی و دنیبخش بار نیا ایب سورن، گرفم

 

  زندیم شخندین یعصب و ناباور سورن
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 نیدارتر خنده روزا نیا یتو دنیبخش بچه، و من نخندون -

 ون،یکتا برو گرده؟یبرم یچ دنمیبخش ببخشم؟با و یچ حرفه،

 و داغون منه ریتصو یبست چشماتو وقت هر عمرت ته تا و برو

 خونه وونتیح ییدا اون و تو که رینظ یب دختر هی و اریب ادتی

 !دیکرد نشینش

 

 نبات کنمیم کمک من کنم،ینم ولت ، رمینم ینبخش منو تا -

 هرشب و روز هر باهاش، زنمیم حرف برگرده، شیروح

 هر کنم،یم شیدم،قویم هیروح بهش کنم،یم شو یپرستار

 ...تو...  بهش نگو تو فقط دم،یم انجام الزمه یکار

 

 !کنمیم قلم پاهاتو یبر نبات سمت -
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 با سورن د،یآ ینم باال و ماندیم اش نهیس انیم ییجا نفسش

 یم صورتش یتو و ردیگیم محکم را اش چانه درهم یاخمها

 :دیگو

 

 من ی خونه از گمشو ارم،یب سرت ییبال هی نزار برو ، برو -

 !رونیب

 

 دست از واسه یزیچ من یکرد فکر ار،یب سرم ییبال هی -

 خفقان وجدان عذاب ایدن هی با یدید و یادم کدوم دارم؟ دادن

 کنم تموم بزن سورن، بکش بزن کنه؟ یزندگ بتونه بازم اور

 خودم از شتریب یلیخ من باورکن، و یزیچ هی قبلش اما منو،

 !گذشتم خودت از بخاطرت داشتم، دوست
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 اش چانه یکالفگ و خشونت با و دیگویم یا کالفه نچ سورن

 داشت زند،یم چنگ را شیموها و رودیم عقب کند،یم رها را

 ونیکتا به حسش تنها ،یآشفتگ همه نیا انیم شودیم تمام

 !ترحم و بود نفرت

 

 !لعنت ون،یکتا بهت لعنت -

 

 :شنودیم سر پشت از را ونیکتا بغض پر یصدا

 

 دوسش یک هر جون تورو کردم، حماقت کردم، تیخر -

 !منو ببخش فقط کنم،یم یبگ یکار هر منو، ببخش یدار

 

179 

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1011 

 

 :گرددیبرم سمتش خسته سورن

 

 هی نبات و من ی رابطه یکرد فکر چرا الکردار، آخه د -

 اون چرا ؟یش دهید یخواستیم زور به چرا سادس؟ یدوست

 من؟ نبات به یچسبوند تو خر کله ییدا

 

 یادیز من سورن شه،یم خر شه،یم عاشق دونستمیم چه -

 وقت که ییعکسا از پره ارم،یب بزار مو یگوش داشتم، دوستت

 !گرفتم ازت یواشکی وقت یب و

 

 را یگوش و کندیم مانتواش بیج در دست لرزانش یدستها با

 :ردیگیم سمتش را یگوش کشد،یم رونیب
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 باشه،گفت گفت من به وانیک سورن کردم، پاک و اشیلیخ -

 دونستمیم اگه کنه،بخدایم فراموشش گفت نبات، از کنهیم دل

 هر ای یباش مراقبش گفتمیم بهت کنه یغلط نیهمچ خوادیم

 از تر درمونده من منو، یحرفا کن ،باوریبد انجام الزمه یکار

 !و عذاب نیا کنم تحمل که میاون

 

 با را دردناکش یچشمها و زندیم پس را همراهش تلفن سورن

 :دهدیم فشار اشاره و شست انگشت

 

 تو فیاراج دنیشن قد من ی حوصله بسه، ون،یکتا بسه -

 معلوم کجا از اصال حرفاتو؟ کنم باور تونمیم یجور چه ست،ین

  ؟یباش نگفته من به و مزخرفات نیا زودتر رفتن لو ترس از

 

 :زندیم داد یعصب و تعادل یب
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 که کثافت وونیح اون با ینباش دست هم معلوم کجا از -

 ؟یباش فتادهین من یپا و دست به ینجوریا ترست از االن

 

 بارد،یم و کندیم شیتماشا ها خورده شکست مثل فقط ونیکتا

 به بود، نداده جواب شیها التماس بود، دهیکش ته شیحرفها

 بود، کرده پر را مغزش تمام درد بود، بسته بود زده یدر هر

 :رودیم جلو نداشت، گرید نداشت، کردن التماس جان

 

 فرار ؟یاحیر یآقا کردمیم کاریچ نجایا بودم دست هم -

 من به بودن دست نبود؟هم یتر اسون کار شهر نیا از کردن

 اومدم؟ یم مارستانیب بودم دست هم اد؟یم افهیق نیا به اد؟یم

 ...من اومدم؟ یم تولد بودم دست هم
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 سمت خود همراه را واو زندیم چنگ را شیبازو یعصب سورن

 :کشاندیم یورود در

 

 قدر اون ،یکرد یباز خوب نقشه رفتن شیپ خوب یبرا -

 از یحت من سوخته، من نبات واسه دلت کردم باور که خوب

 و خونتون خودم دستتون، کف بزارم و حقتون نتونم یقانون راه

 !رونیب گمشو حاالم زم،یریم

 

 آغوش یتو درد پر ونیکتا تن. کندیم پرتش که راهرو یتو

 را سورن الود اخم و حرص پر که یدیام کند،یم خوش جا دیام

 انیم را صورتش حواس یب و پناه یب ونیکتا کرد،یم تماشا

 متعجب نگاه زند،یم هق و کندیم پنهان دیام تپش پر ی نهیس

 جیگ شناسد، ینم و دیا یم کش دیام صورت یرو سورن

 وسط مرد نیا حاال و بوده او عاشق بود یمدع ونیکتا زد،یم
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 اغوشش در تر تنگ دیام بود؟ که و کردیم چه ماجرا نیا

 :زندیم پچ گوشش یتو و ردیگیم

 

 ؟یخوب ون؟یکتا شده تیزیچ -

 

 :گرددیبرم سورن سمت و ردیگیم فاصله کنان هق هق ونیکتا

 

 نبودم، خاتونم مامان روح به نبودم، همدست وانیک با من -

 و حرفام خدا تورو د،یکن ازدواج میذاشتینم اصال بودم اگه که

 !کن باور

 

 ونیکتا یاشک نگاه انیم را در و رودیم عقب حرف یب سورن

 :ردیگیم را دستش کالفه دیام کوبد، یم را در
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 نیست،این وقتش گفتم من، زیعز این گفتم بهت م،یبر ایب -

 !جان ونیکتا باش اروم م،یزنیم حرف بعد میبر ه،یشاک ادم
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 شیاهایرو دختر کنار تا بود آمده بزند، رقم عشق بود آمده

 ریدرگ قدر آن دهینرس راه از اما کند، لمس را یخوشبخت

 یها یروزمرگ انیم عشق که بود شده ونیکتا یها یاریبدب

 !بود شده گم شانیفرسا طاقت

 

 در یکی را یطالفروش یها تماس بود، افتاده یزندگ و کار از

 آمده سورن ی خانه از که یوقت از حاال و داد،یم جواب انیم
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 رمق گرید که یونیکتا بود، اش خانه یتو ونیکتا کنار بود

 یدر از هر و بود نشسته کنارش نداشت، هم کردن هیگر

 مقابلش ی درمانده دختر حواس یب حواس که بود زده حرف

 !نبود موفق و کند پرت شیها یبدبخت از را

 

 از مدرسه، خوش دوران از بود، گفته اش یبچگ خاطرات از

 و زد حرف یدر هر از اش، خانواده از ش،یها کردن یجوان

 یباز بود دیام ی هیهد که دستش یتو دستبند با فقط ونیکتا

 کردیم تظاهر فقط هم دیشا داد،یم گوش آن ی رهیخ و کرد

 !دهدیم گوش

 

 داشته ینسبت نکهیا بدون ان،یهاد ونیکتا ی همخانه بود شده

 !آرامش یا ذره بدون باشند،
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 !بگو یزیچ هی المصب، دیکش ته حرفام -

 

 پارکت کف دو هر ، شودیم کنده دستبند از ونیکتا یچشمها

 و زندیم برق ونیکتا یچشمها بودند، نشسته تراس یتو ها

 :چسبد یم دیام نگران نگاه به نگاهش

 

 شرمنده نیا از شتریب و من د،یام برس تیزندگ و کار به برو -

 !نکن

 

 تورو و کردن پاره کهیت تعارف کن ول هست، شهیهم کار -

 کز ینجوریا که گفت بهت یچ سورن بگو من به قران،

 ؟یکرد

 

 :زدیریم دلش یتو غم تمام با اشکش



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1019 

 

 

 بقران نبودم، بخدا یول بودم، همدست وانیک با کنهیم فکر -

 گهید که بود فرستاده سیو واسم یوقت خبرنداشت، روحمم

 !بود گذشته کار از کار

 

 باال را اش ینیب و کندیم پاک دست پشت با را شیاشکها

 :کشدیم

 

 رو همه یزندگ زارم،یب خودم از ، دیام ادیم بدم خودم از -

 مثل من وان،یک به نبات یمعرف با تم،یخر با بهم، ختمیر

 معلومه بخشتم، ینم که معلومه کردم، نابود ویچ همه یسونام

 !رونیب کنهیم پرتم که

 

 :ردیگیم را دستش و کندیم یا کالفه نچ دیام
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 بس خودت؟ کردن سرزنش ستین بس بده، وا دختر، بده وا -

 ی همه ادما، ی همه گرفتن؟ بغل به غم یزانو ستین

 تیخر و حماقت اشتباه، و خطا شونیزندگ یتو همشون،

 اشتباها و خطاها منتها گفتن، دروغ نداشتن بگن داشتن،

 اشونیبعض و شده جبران اشونیبعض داشته، بزرگ و کیکوچ

 حماقتشو چوب شیزندگ ته تا ادم اون ستین قرار اما هرگز،

 بخواه، بخشش کن، جبران یتونیم که ییجا تا تو بخوره،

 ...یزندگ به برگرده دختر اون کن کمک

 

 اما ستمین جاش من د؟یام یزندگ به برگرده یجور چه -

 یزندگ مهمه، اندازه چه دختر هی واسه ظاهر بفهمم تونمیم

 یحت که دهیکش دست یزندگ از قدر اون د،یام رفته نبات

 !مرده وقته یلیخ نبات یعنی نیا کنار، گذاشته و سورن
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 ردیگیم باال سر شود،یم مچاله شتریب خودش یتو و زندیم هق

 :نالد یم اسمان ی رهیخ و

 

 صبح و ییشبا چه شد،ینم ینجوریا یول بودم مرده کاش -

 رمیبم طفلک؟ کشهیم یچ کنه؟یم شب و ییروزا چه کنه؟یم

 !آخ...براش

 

 خودش به را او و اندازد یم کمرش دور دست حرف یب دیام

 زدیم حرف چقدر هر او بود، ونیکتا با حق کند،یم تر کینزد

 ها درد فقط داردیم یدلدار چقدر هر نبود، کار در یآرامش

 ی رفته دست از یزندگ یبرا هم خودش دل شد،یم شتریب

 !سوختیم بود دهیند وقت چیه که ینبات
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 ...بعد بخور رو جوشنده نیا از کمی سورن -

 

 :اندازد یم نیمیس به ینگاه طاقت کم و یعاص سورن

 

 !دارم کار هزارتا برم من بزار خوبم، بخدا من، مادر خوامینم -

 

 :ندینش یم مقابلش یاشک یچشمها با نیمیس
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 افتاده، چال چشمات یپا بگردم، دورت یستین خوب -

 خودت داد به شده نباتم بخاطر خودت؟ به یرسینم ،یالغرشد

 ...و شیات رو اسفند مثل یشد پسرمن، برس

 

 ندارم؟ حق -

 

 :را مقابلش زن ی خسته روح تمام زندیم زخم بغض

 

 همه که خدا یخداوند به جان؟ مامان یندار حق گفته یک -

 شهیم مگه د؟یجنگ شهیم مگه اما نبات، و تو واسه ایدن یحقا

 مامان یکن عوض و یزیچ یتونیم کرد؟ رفتنیپذ جز یکار

 جان؟
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 زمان مامان، کند دور یرو رفته بعد به یزمان هی از ایدن -

 ییبال چه خبردادن بهم که اهیس ی نقطه همون یتو واسم

 گنیم عقب، رهیم نه جلو رهیم نه شده، متوقف اومده نباتم سر

 گذرهینم من یبرا زمانم کنه،یم حل زمان گذر و یچ همه

 نبات سراغ رمیم یه چرخم،یم خودم دور یه خانوم، نیمیس

 من بازم نکهیا دیام به باشه، بوده کابوس همش نکهیا دیام به

 به برسه نهییآ یجلو ساعت دو خودش و ابونیخ یتو بکاره و

 نییپا بده و ریگ افتاب باز نیماش یتو ادیب که تهشم خودش،

 !نباشه یراض بازم و کنه چک و خودش باز و

 

 را اش یشانیپ و دیگویم یدرد پر اخ چکدیم که نیمیس اشک

 :گذاردیم نیمیس یزانو یرو
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 شبم چندتا هر گهید ن،یمیس مامان کرده ریگ من یزندگ -

 مو انتظار یندیخوشا اتفاق چیه امیبچگ مثل بخوابم

 نداشتم عرضه برگردونم، مو زن نداشتم عرضه کشه،منینم

 !کنم عوض حالشو

 

 یم سورن یمشک و پر یموها یرو مکث با نیمیس دست

 سوختیم پسرش رانیو یزندگ یبرا سوخت،یم داشت ند،ینش

 :ندینش یم صاف و کندیم بلند سر سورن زد،ینم دم و

 

 !گردمیبرم زودم یکالنتر رمیم شه،ینم میزیچ برم، من بزار -

 

 نبات بخاطر ظاهرتم شده دیبا ،یترش اروم دیبا بخواب، کمی -

 !گردهیبرم فردا گفت بپرسم حالشو زدم زنگ... یکن حفظ
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 :ماند یم نیمیس یمردمکها یرو سورن ی شوکه نگاه

 

 ؟یکنیم یشوخ یدار -

 

 و یبخوا تو که ییجا تا کنهیم یسع و ادیم گفت مامان، نه -

 یدست هی منم بخواب کمی برو تو باشه، کنارت بتونه خودش

 باشه؟ بکشم، خونه به

 

 به رفتن قصد اما بود خوشحال دلش ته از نداشت، باور

 !نبود یشدن امروز انگار و داشت را یکالنتر

 

 نگفت؟ خودم به چرا -
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 فردا بگو بزن، زنگ بهش برو خودته، تماس منتظر حتما -

 !دنبالش یریم

 

 :دیگویم نگران مبنیس و دهدیم تکان یسر سورن

 

 جان، مامان شهیم یعاد و اروم یچ همه شه،یم درست -

 خب؟ م،یکن کمک نبات به دیبا فقط

 

 !یستین بلد و بودن مادرشوهر یا ذره که برم قربونت -

 

 :زندیم لبخند نیمیس
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 مهم نشده، کم ما نبات یخانوم و عزت از یزیچ -

 !زدلمیعز تونهیخوشبخت

 

 سردردش بوسد، یم را اش یشانیپ و زندیم لبخند سورن

 اتاقش سمت ، آورد ینم خودش یرو به اما بود وحشتناک

 !داردیبرم نبات با تماس یبرا را همراهش تلفن و رودیم
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 شبه؟ دو یاینم خونه چرا د؟یام ییکجا هست معلوم -
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 و ها زدن حرف از بعد بالخره ونیکتا کشد،یم قیعم نفس

 یحرفها دنیشن از میعظ یفروپاش کی از بعد ها، دادن گوش

 یحت یا ذره و ختیر که یهم پشت یاشکها از بعد سورن،

 یپا یرو را سرش شوم، و تلخ وجدان عذاب کی با نشد، آرام

 باشد نجایا دینبا دیام کند فکر نکهیا بدون و گذاشت دیام

 گرید را موضوع نیا به کردن فکر تیظرف بست، چشم

 را یکس وجودش تمام با و بود، پناه یب بود، تنها نداشت،

 !هست کند مطمئنش و شیچشمها یتو بزند زل خواستیم

 

 خواهدیم شود،یم بلند و گذاردیم تخت یرو را ونیکتا سر آرام

 آلود خواب و بسته چشم ونیکتا که بدهد را مادرش جواب

 :نالد یم نیغمگ و مظلوم

 

 ؟یریم یدار-
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 :شودیم خم و چسباند یم اش نهیس به را یگوش دیام

 

 !بزنم زنگ سورن به خوامیم هستم، نه، -

 

 !نداره دهیفا... که گفتم -

 

 شده ضیمر و دار تب ونیکتا رود،یم خواب به دوباره ارام و

 یم سرش ییبال چه ماند ینم و نبود او اگر دانستینم و بود

 !یتلخ و ییتنها همه نیا انیم امد

 

 :چسباند یم گوشش به را یگوش و رودیم رونیب اتاق از
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 بخواب قامم،یرف از یکی ی خونه من،مادر ستمین که بچه -

 !شما

 

 د؟یام بود یک یصدا -

 

 یراه از خسته بود، خسته داشت، کم را نیهم بندد، یم چشم

 !بود بست بن تمامش و بود افتاده آن یتو که

 

 !ونیزیتلو -

 

 یگینم من به چرا ؟ییکجا بچه، دمیشن دختر یصدا من -

 شده؟یچ
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 !روشنه ونیزیتلو قمم،یرف ی خونه ، نشده یچیه -

 

 :شنودیم را مادرش ی کالفه یصدا

 

 !ریبخ شب م،یزنیم حرف خونه یاومد خب، یلیخ -

 

 نگاهش ند،ینش یم نفره دو مبل یرو و کندیم قطع را تماس

 را خانواده ،چند ییتنها که یوانیک ماند، یم وانیک اتاق خیم

 !بود کرده بتیمص کی داغدار

 

 بود گرفته ونیکتا از که یا شماره و ردیگیم اتاق از را نگاهش

 از بعد بود، شب ۱۱ کینزد ساعت کند،یم ویس یگوش یتو را

 :شنودیم را یا مردانه دار خش یصدا بوق چند
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 !د؟ییبفرما -

 

 ی ضربه ۶ با یریدرگ و دعوا هی یتو یکی که و برادرم -

 رفتن، و اومدن یلیخ خانوادش افتاد، ریگ و کشت و زد چاقو

 م،یببخش خواستن م،یبگذر خواستن ون،یکتا از شتریب یلیخ

 ۲۱ فقط من برادر اما نشه، اعدام سالشون ۲۰ جوون خواستن

 پدر بار هی که داغدار قدر اون م،یبود داغدار ما بود، سالش

 نگاه هی با و نیزم خورد یوقت و دادم هل توانم تموم با رشویپ

 خودم با که بود اونجا کرد، نگام یترس از پر و شرمنده از پر

 پدرش مگه کشته؟ پدرش مگه کنم؟یم کاریچ دارم من گفتم

 با کرده، بزرگ پسرشو ست؟ین پدرم و مادرم و من از داغدارتر

 خدا رو نه ای گذاشته کم نکهیا ارزو، و دیام هزار با دل، و خون

 بزرگ بچه یمادر و پدر چیه میدار نیقی همه اما دونه،یم
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 صورت رو بپاشه دیاس شه، یجان شه، دزد قاتلشه، که کنهینم

 !مردم پسر و دختر

 

 ؟!نشناختم -

 

 :خندد یم تلخ دیام

 

 خونت در یجلو امروز که یهمون ، رستگار دیام دم،یام من -

 !میدید

 

 ؟یبگ داداشت قاتل و قتل از یزد زنگ شب موقع نیا -
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 االن دونمیم دارم، حرف یلیخ دارم، حرف بگم زدم زنگ -

 بزار اما من، وجود با اونم ،یکنیم یکت مورد در فکرارو نیبدتر

 خرابشه، شتریب یچ همه نکهیا از قبل مردونه، و مرد بار هی

 تو یچ هر بعدش بهم، بده زمان ساعت کی قد م،یبزن حرف

 !یبگ
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 :رسدیم گوشش به نفس یب و تلخ و سرد سورن یصدا

 

 کجا از تو محترم؟ یآقا شهیم دایپ مردم یکت کنار مگه -

 قصه ی غصه از قدر اون من ؟یشییدا یکی اون نکنه ؟یاومد

 ی قصه ی حوصله و تیظرف گهید که پرم خودم یزندگ ی

 !خوش شب رستگار، یاقا باشم نداشته شمارو



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1036 

 

 

 !کنمیم خواهش بزنم، حرف باهات الزمه سورن، نکن قطع -

 

 سورن که بود گفته یجور کی را حرفش ته کنمیم خواهش

 :دیگویم حوصله یب و ناچار

 

 ام؟یب کجا -

 

 حرف نیماش یتو ایب زنمیم زنگ دمیرس خونت، یجلو امیم -

 !گرم دمت م،یبزن

 

 !فعال پس -
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 فشار را اش خسته یچشمها دیام شودیم قطع که تماس

 به برسد، نقطه نیا به کردینم هم را فکرش وقت چیه دهد،یم

 اش عالقه مورد دختر سابق عشق با که زمان از ییجا نیا

 !کند بخشش طلب او از و بگذارد قرار

 

 قابل زشیچ چیه که ییجا بود، یا دهیچیپ یادیز یاجایدن

 !نبود ینیشبیپ

 

 یم ونیکتا تن یرو را پتو شود،یم اتاق وارد و شودیم بلند

 نفس ندیشیم که فرمان پشت رود،یم رونیب نگران و اندازد

 خدا خدا و کندیم حرکت برگردد، ارامشش تا کشدیم قیعم

 !کند مجاب را سورن بتواند کندیم
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 کندیم توقف رسدیم که سورن ی خانه یجلو بعد ساعت کی

 زندیم تماس رد که سورن رد،یگیم را سورن ی شماره و

 نگاه شان خانه ی بسته در به منتظر و کندیم قفل را یگوش

 و ها یخواب یب از امان اما داشت، حرف ایدن کی کند،یم

 !حدش از شیب یها ینگران از امان ش،یها یخستگ

 

 یم صاف رودیم سمتش و دیآ یم رونیب خانه از که سورن

 شود،یم ریجاگ یصندل یرو و کندیم باز را در سورن ند،ینش

 مثل یزیچ اما کندیم دراز سمتش دوستانه را دستش دیام

 دوست را مرد نیا ونیکتا جوشد،یم وجودش یتو حسادت

 !داشت حق کردیم نگاهش خوب که حاال و داشت،

 

 یگرم به را دستش دیام و بردیم جلو دست دیترد با سورن

 :دهدیم فشار
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 ؟!اوردمین جا به -

 

 :کشدیم عقب را دستش سورن

 

 بهش کمکم شدم، آشنا تو رستوران یتو ونیکتا با من -

 !عالقمندشدم

 

 :دهدیم ادامه و ندیب یم را سورن تمسخر از پر لبخند

 

 ...یول کنمیم درک و نفرت و نهیک همه نیا من -
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 ی همه مومن؟ مرد کاریچ نجایا یاومد یکنیم درک اگه -

 مورد دختر یدونیم ؟یموند پاش هنوز و یبر از رو قصه

 ...و خواستهیم و من مثال عالقت

 

 :بندد یم چشم دیام

 

 !دونمیم -
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 تر قیدق و دهدیم سرش پشت ی شهیش به را اش هیتک

 :کندیم نگاهش
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 شده، مرتکب گهید یکی و تیجنا نیا اما مقصره، ونیکتا -

 که گفتم واست و برادرم ی قصه سورن هست؟ حواست

 !باباهه همون ونیکتا و قاتلس همون وانیک یبدون

 

 ادامه تر ارام کندیم حس که را سورن ی خسته و جیگ نگاه

 :دهدیم

 

 دستت رسه،ینم بهش دستت زندون، ی گوشه افتاده وانیک -

 یخال دختر اون سر تو حرص ی همه یدار و رسهینم بهش

 !کن مجازات بودنش مقصر قد اما ،یدار حق ،یکنیم

 

 مرد کنهیم درمون و من درد کدوم محازات کنم؟ کاریچ -

 منطق خورده شکست ادم اما هیمنطق همش حرفات ؟یحساب

 !ادینم کارش به
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 حرف نیا گفتن محترم، یآقا نیبب داشته، دوست ونیکتا -

 که یروز ،یبدون دیبا یول آبه، ریز گرفتن نفس مث واسم

 بهش و حسم بخره طال خانومت واسه تا یطالفروش اومد

 خواستم که تهش و کرد فکر کنه، فکر داره الزم گفت گفتم،

 ش،ییدا و زنت و گفت تو از کنه فکر مون رابطه به تر یجد

 یدشمن وسط نیا گفت، تو به عالقش از قصه اون یجا همه

 گفت بود، قتیحق مثل حرفاش که قسم خدا به اما نبوده،

 بار هزار گفت کنار، دهیکش شده یجد نبات با ت رابطه یوقت

 عالقش دختر نیا گناه ماجرارو، کنه تموم خواسته شمییدا از

 یشینما وانیک خواسته ماجرا، یتو وانیک اوردن و بوده تو به

 !اسیدوست همه مثل رابطتون کردهیم فکر چون کنه دور زنتو

 

 تر رگذاریتاث دیام و کشدیم شیموها به یدست کالفه سورن

 :دهدیم ادامه



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1043 

 

 

 یخوش یرو یزندگ اول از سورن، تنهاست یلیخ دختر اون -

 بزرگش کرده، بزرگ و وانیک دل خون با مادرش ده،یند

 یتو اوردین و وانیک ونیکتا تو، یزندگ رانگریو بشه که نکرده

 داره نبات و تو و وانیک وجدان عذاب نجا،یا به برسه که یباز

 !کنهیم ونشید

 

 خاطرشو چقدر دونمینم د،یام تونمینم رم،یبگ دهیند تونمینم -

 ی همه مزخرفش ی نقشه اون با دختر اون ،یول یخوایم

 ...و کرد نابود منو یزندگ

 

 :دیگویم نیغمگ دیام
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 یزیچ کم وجدان عذاب سوزه،یم داره خدا به سوزه،یم داره -

 تونهیم گهید یکنیم فکر باهاشه، ایدن ته تا عذاب نیا ست،ین

 روز چند نیا نبودم من اگه یکنیم فکر کنه؟ یزندگ یعاد

 موند؟یم زنده

 

 دلسوزانه دیام و ردیگیم یجیگ و تعجب رنگ سورن نگاه

 :دیگویم

 

 کردهینم فکرشم سورن، برسه نجایا به کردهینم فکرشم -

 و تو به من سورن، نابوده ونیبکنه،کتا و تیخر نیا وانیک

 تاوانش خوام،یم معذرت ونیکتا طرف از من دم،یم حق نبات

 حرفارو نیا دارم و نجامیا نکن فکر دم،یم پس باشه یچ هر

 ...نه فهمم،ینم تورو یعنی زنمیم
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 !کاش بود، کابوس همش کاش -

 

 پاش نکهیا بخاطر نه کنم،یم خواهش ازت بگذر، ونیکتا از -

 جز یچیه دونمیم اما هستم، پشتش من بازنشه، یکالنتر

 از شتریب یکت اما حقشه، وانیک کنه،ینم ترش اروم تو بخشش

 !.شهیم مجازات داره گناهش
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 یحرفها اما داشت ادیز گفتن یبرا حرف بود، کالفه سورن

 تلخ و سخت که آنجا دلش، ته بود، کرده مرددش دیام

 خود با اما، دادیم حق شیحرفها و دیام به یکم سوختیم

  کرد؟یم چه شان رفته دست از یزندگ با! کرد؟یم چه رانشیو
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 دیبع که هیجهنم هی یتو حاالشم نیهم ونیکتا سورن؟ -

 یزندگ وقت چیه ونیکتا تمومشه، یزود نیا به دونمیم

 ی همه نکرده، لمس کینزد از و یخوشبخت وقت چیه نکرده،

 قلبش که لحظه اون و برسه، ارامش به کمی تا دهیدو شویزندگ

 و شده، هل کرده، گم و غلط و درست زده، جیگ خواسته تورو

 و تو اوردن دست به واسه زده چنگ ی دهیپوس طناب هر به

 هی قد بار هی نکهیا واسه ندادنت، دست از واسه ،یخوشبخت

 یوقت گفتم که نایا ی همه با آدم نیا اد،یب چشمت به دوست

 ستین یکاف نیهم کنار، دهیکش هیجد نبات با رابطتت دهید

  نبوده؟ زدن ضربه هدفش یبفهم نکهیا یبرا

 

 فردا نیهم من دم،ینم قول یول کنم،یم فکر حرفات به -

 یادعا بعدم کنم صحبت نبات لیوک با خواستمیم صبح

 ...یول م،یکن احضارش و میکن پرونده وارد و ونیکتا
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 :کندیم نگاهش ملتمس دیام

 

 حال و وانیک مورد در بگذر، خطاش از و کن یمردونگ یول -

 نمونده، حرف یجا چون زنمینم حرف زنم،ینم حرف روزش و

 اون ،یزندگ به ونیکتا برگردون واسه کنم مو تالش بزار

 بخدا باشه، داشته دوست و من و کنه فراموشت تونسته سخت

 بهم کن فکر حرفام به شده، پا کله هم ما واسه یزندگ که

 !بده خبر

 

 !خوش شب باشه، -

 

 :ردیگیم را شیبازو دیام که رودیم رهیدستگ سمت دستش
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 نیبب کن، فکر کرد کار شتیپ ونیکتا که ییروزا ی همه به-

 ؟یدید یدختر چه مدت اون تموم نی؟ببیدید ییخطا ازش

 باشه؟ وانیک همدست حاال ادیم بهش نیبب

 

 با تونستم ندارم، اعتماد چشمام به گهید قفله، گهید من مغز -

 !دمیخبرم نگم، سیپل به یزیچ و امیب کنار خودم

 

 شود،یم خانه وارد دیام نگران نگاه مقابل در و شودیم ادهیپ

 را نفسش یعصب و زندیم فرمان یرو را شیمشتها کالفه دیام

 !کندیم فوت
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*** 
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 !دارم حرف ترا،یم نیبش -

 

 کالفه یادیز روزها نیا ردادیت کند،یم نگاهش متعجب ترایم

 روشن لشیدل و بود حوصله یب یادیز بود، خسته یادیز بود،

 روزها نیا که یردادیت شناخت،ینم را روزها نیا ردادیت نبود،

 !نبات روز و حال و بود سورن غمش و هم تمام

 

 شده؟یچ -

 

 حاالم م،یباهم مدته هی عالقمندشدم، یدختر هی به من -

 باال نیاست واسم اومدم م،یکن یجد و مون رابطه میدار قصد

 !یبزن
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 و هاج لحظه چند ترایم که بود گفته رک و مقدمه یب قدر آن

 :دهدیم جواب بالخره و کند،یم نگاهش واج

 

 ؟یکنیم مزه یب یشوخ یدار باز -

 

 !نه -

 

 ندینش یم مبل ی لبه کند،یم اش شوکه اش یجد و قاطع نه

 :شیچشمها یتو زندیم زل و

 

 ...نهال یول -
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 یدرست احوال و حال روزا نیا ترا،یم نزن یتکرار یحرفا -

 ...و شهیم داستان گمیم یریچ هی ندارم،

 

 دختر؟ اون هیک -

 

 از را همراهش تلفن و کشدیم شیموها به یدست ردادیت

 :ردیگیم مقابلش را ترگل عکس کشد،یم رونیب بشیج

 

 آشنا باهاش سورن رستوران ،یبیخط ترگل ترگل، اسمش -

 !شدم

 

 خونشون کارس؟یچ خودش کارن؟یچ مادرش و پدر ن؟یهم -

 منطقس؟ کدوم
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 خم سمتش و گذاردیم شیزانوها یرو را شیها آرنج ردادیت

 :شودیم

 

 ترا؟یم خانوم مهمه نایا -

 

 الیخیب یک بخاطر قراره بدونم خوامیم مهمه؟ یچ پس -

 !نه؟ ای داره ارزششو شم؟ خواهرم دختر

 

 :دهدیم جواب کالفه و بنددیم چشم ردادیت

 

 !داره -
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 !بچه بده منو یسواال جواب اول -

 

 شهرن، نییپا ی بچه داره، خونه مادرش شده، فوت پدرش -

 !رستورانه اشپز شغلشم

 

 "دیگویم ناباور و شودیم گشاد ترایم یچشمها

 

 رستوران هی یتو یرفت یشد بلند ؟یشد سرت؟خل به زده -

 ؟یشد اشپزشم عاشق بعد یکنیم کار

 

 من؟ زیعز کجاست مشکلش -
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 نیا گمید رداد،یت بخوابم منم بزار بخواب برو بلندشو -

 چارتیب ی خاله دختر اون نده، من لیتحو و اتیچرند

... یخوایم تو بعد کرده، لیتحص و تموم یچ همه پزشکه،

 !یندار اقتیل بابات مثل که الحق

 

 :نالد یم ردادیت که رودیم اتاق سمت و شودیم بلند جا از

 

 و کرده لیتحص بابا و تو ار،ین مزخرفم لیدال ننداز، سنگ -

 گمیم دارم کجاتونه؟ تون یخوشبخت االن د،یبود پولدار

 !دارم دوسش
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 بلند ردادهمیت گردد،یبرم سمتش ختهیر بهم و یعصب ترایم

 یم تاسف از پر نگاه کی با ترایم ستد،یا یم مقابلش و شودیم

 :دیگو

 

 تو ینکوب بار هر و من ی نشسته گل به یزندگ اگه مثال -

 گذره؟ینم روزگارت سرم

 

 بگذره، که یزارینم و الش یانداخت چرخ هی و روزگارم -

 که برسم بهش و کنم ارزو من و حسرتات دونه دونه یخوایم

 شیزندگ محل اد؟یم کارم چه به من زن شه؟شغل جبران

 ننه بابا پول کنه؟ بمینص رو رفته برباد یخوشبخت کدوم قراره

 ...قراره ش
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 تیخوشبخت یکرد فکر که یدید دختر نیا یتو یچ -

 نه؟یتضم باهاش

 

 :زهرمار مثل تلخ... بود تلخ روزها نیا... زندیم شخندین ردادیت

 

 همون ترگل مامان، ستین مهم تو واسه که یزیچ هر -

 یبتون که مهمه نیا خودم، خودِ  خودمم، کنارش که هیدختر

 نقاب ،یاین شو ،یباش خودت یکرد انتخابش که یکس کنار

 خوبه، حالم باهاش آرومم، کنارش که هیدختر تنها ترگل ،ینزن

 نجابت دس،یکش یسخت باالس، درکش باشعوره، مهربونه،

 !داره

 

 نه ؟یگرفت رستوران اشپز یبگ اشنا و دوست یجلو یخوایم -

 اتیچرند نیا با بار نیا زارمینم برد ابرومو مهران بار هی بچه،
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 یتو تونهیم یدختر هر مون،یخانوادگ یآبرو به یبزن گند تو

 عشق نکهیا ای ،یدار توقع تو که بشه یهمون کوتاه، مدت هی

 ذهن توهم و تصور فقط تو تا کنه کور و چشمات قدر اون

 !طرفتو یواقع خود نه ینیبب و خودت

 

 سمت ردادیت یعاص یچشمها مقابل در حرفش اتمام با و

 اه و زندیم مبل به یلگد کالفه ردادیت کند،یم تند پا اتاقش

 به یدیام یحت داشت، را برخورد نیا انتظار د،یگویم یبلند

 بود، هم هیشب مادرش و پدر تفکر طرز نداشت، هم مهران

 وارد رسدیم که ترگل امیپ بود، خسته داشت، یبد حس

 :خواندیم و شودیم شان چت صفحه

 

 داره دوست که کردم فیتعر مامانم شیپ ازت قدر اون -

 جناب؟یعال یچ اونجا نرماله، اوضاع نجایا نتت،یبب
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 و دل نبات و سورن یبرا ینگران تلخ، یلیخ زند،یم لبخند تلخ

 :دهدیم جواب بود، نگذاشته شیبرا دماغ

 

 زونیم کمی اوضاع نجایا ببوس، من طرف از تو گلت مامان -

 !یا خامه نون ستین
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 یآرزوها از پر د،یناام خسته، منتظر کی بود، سورن منتظر

 !سوخته

 

 دست بود، نشسته کنارش تخت یرو شدیم یساعت مین شکوه

 و بود، داده ها یدلدار بود، زده حرفها و بود گرفته را سردش
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 یدیام بود، داده دیام مادرانه حسرت، و یدیناام همه نیا انیم

 !مردیم زود و آسان و شدیم دایپ سخت که

 

 عملت نیاول یبرا تا ایب کنار یچ همه با شده سورنم بخاطر -

 باشه؟ جان، مامان میکن اقدام

 

 :خنددیم تلخ نبات

 

 بعد به االن از قراره یکرد فکر مامان، سوزهیم واسش دلم -

 ببوستم؟ یچطور کنه؟ بغلم یچطور کنه؟ نگام یچطور و

 من صورت مثل درست شیخوشبخت مامان، داره گناه سورن

 لج دینکن فکر نکهیا واسه رمیم اگه ست،ین حقش شده، ناقص

 گردهیبرم سرکار از یوقت تونمینم من نکردم، مو تالش کردم،
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 نفره دو یعکسا یتو تونمینم استقبالش، برم صورت نیا با

 !کنم تحمل و مردم یها نگاه تونمینم بزنم، لبخند مون

 

 بود مهم واسش یشمرد واسم که ییزایچ نیا اگه سورن -

 حرف باهات همه نیا روزید پدرش و مادر نبات، کردیم ولت

 یفرق واسشون تو و ماهن سورن مثل هم اونا یحت زدن،

 ه؟یزیچ کم ،ینکرد

 

 :زندیم لبخند شکوه شودیم بلند که خانه زنگ

 

 !اومد دلم، جان بلندشو -

 

 و زندیم را فونیآ رود،یم جلوتر شکوه و شوندیم بلند دو هر

 :بوسدیم را نبات صورت شودیم اطیح وارد که سورن
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 !جان مامان باش تیزندگ مراقب زکم،یعز سالمت به برو -

 

 !مامان کن دعا میخوشبخت ی مونده ته یبرا کن، دعام -

 

 و شودیم اطیح وارد کشد،یم عقب چکدیم که شکوه اشک

 :کندیم شیتماشا بیج در دست سورن

 

 ؟!خانوما خانوم دیداد افتخار -

 

 !سالم -

 

 ؟یبرداشت و داروهات زم،یعز سالم -



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1062 

 

 

 باند یرو را آن و کشدیم اش یمشک شال به یدست نبات

 :کشدیم صورتش

 

 ؟!میبر... آره -

 

 !خانوم میبر -

 

 با که شکوه به ینگاه و گذاردیم نبات کمر یتو دست سورن

 :زندیم لب و اندازد یم کندیم نگاهشان حسرت و ینگران

 

 !نکن نگاه یاونجور شکوه، مامان مراقبشم چشمام از شتریب -
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 :زندیم لب و چکدیم شکوه اشک

 

 !پسرم یبش ریبخ عاقبت -

 

 کند،یم یخداحافظ و زندیم لبخند بدش احوال تمام با سورن

 نبات به ینگاه سورن شوندیم که نیماش سوار و روندیم رونیب

 :کشدیم قیعم نفس و اندازد یم

 

 بودم؟ دلتنگت چقدر یدونیم -

 

 !شتریب من -
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 نبود دلش یتو دل کند،یم حرکت و دیگویم یمخلصم سورن

 هر بود، نیسنگ جو اما خانه، آن در نبات مجدد حضور یبرا

 و افسرده نبات بود، رفته نیب از ییزهایچ کی کردیم یکار

 را یزندگ نیا نتوانند دیترسیم د،یترسیم بود، شده حرف کم

 و بود ونیکتا ریدرگ فکرش یطرف از بدهند، سروسامان

 شک دیفهمیم را قتیحق نبات اگر او، از نگذشتن ای گذشتن

 نگاه کندیم ترمز که خانه یجلو شد،یم نابود شتریب نداشت

 :زندیم لبخند ند،یب یم شان خانه یرو را نبات دلتنگ

 

 !من لوس خانوم یاومد خوش -
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 زیتم گرید حاال نیمیس که یا خانه شوند،یم خانه وارد دو هر

 دیسف ی پارچه با را ها نهییآ یرو و بود کرده مرتبش و

 نبات یچشمها یجلو مشترکشان خاطرات تمام بود، پوشانده

 را اش یدست فیک سورن گذرد،یم تند دور یرو یلمیف مثل

 و دلتنگ و ستدیا یم مقابلش اندازد، یم مبل یرو و ردیگیم

 باند آن یتماشا از سوز خانمان حسرت کی از پر مهربان،

 :کندیم نگاهش رحم، یب دیسف

 

 !نبات شاخه بود داغ جهنم هی تو بدون خونه نیا -

 

 گذشت سخت بود، شده تنگ خونمون واسه یحت دلم -

 جهنم نیا برگشتنم با ترسمیم ترسم،یم سخت، یلیخ سورن،

 !داغترشه داغ،
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 :کندیم قفل نبات کمر یتو را شیدستها و رودیم جلو سورن

 

 یکن یزندگ یکن تالش بازم دیبا ،یزندگ به یبرگرد دیبا -

 !داره ادامه لبخندت و تو با فقط من یزندگ نبات،

 

 سورن؟ یخوب قدر نیا چرا -

 

 همه دیبا گرفتم ادی تو کنار گرفتم، ادی و یخوب تو با من -

 غرور عشقت مقابل و د،یورز عشق دیبا داشت، دوست و یچ

 !محضه یادیز تیخر هی داشتن

 

 سورن ی مردانه و پهن ی نهیس یرو را اش یشانیپ نبات

 :زندیم لب و گذاردیم
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 یچیه ثباته، یب یجا هی یایدن دم،یفهم اتفاق اون از بعد -

 دندون و چنگ با و سخت و سفت هم یچ هر ست،ین موندگار

 اگه زمونه بخواد، اگه ایدن ات،یدلبستگ به یبچسب یبخوا

 منه و تو، و رتش،یگیم ازت زدن هم به چشم یتو بحواد،

 !ادیبرنم ازمون یکار چیه مخلوقات، اشرف

 

 :چکدیم تلخ اتفاق آن مرور انیم اشکش و کندیم بلند سر

 

 دنبال صورتم یتو مدام من بود، تو با حق فهممیم حاال -

 رادیا یجا سادمیوا که نهییآ یجلو بار هی یحت و بودم رادیا

 نیا سورن که نیهم نگفتم یحت خداروشکر، نگفتم گرفتن

 همه اون مجازات اتفاق نیا دیشا و بسه، داره دوست رو چهره

 !هیناشکر
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 نیا کنه،ینم مجازاتشون هاش بنده یقدرنشناس بخاطر خدا -

 کردن خراب با که عقده از پر آدم هی آدمه، هی تیخر ی جهینت

 اون پوشونه، یم خودشو یزندگ یها خرابه یرو هیبق یاهایرو

 ره،یبگ من از تورو ره،یبگ لبخندتو ره،یبگ تو یخوشبخت خواسته

 !من واسه بمون تو نبات، شاخه نخواه تو

 

 را تنش و لرزد یم یریگ نفس بغض شدت از نبات ی چانه

 نبات هنوز بود نیا قتیحق اندازد، یم سورن آغوش یتو

 یتو را رانشیو خود هنوز آمده، سرش ییبال چه بود دهینفهم

 از تر محکم یکس نداشت، را شهامتش بود، دهیند نهییآ

 با صورتش دنید از بعد بتواند تا نداشت کنارش را خودش

 بود، مانده ها یسخت رد،یبم و ببارد آغوشش یتو راحت الیخ

 !نداشت ییجا تلخ یروزها نیا یتو دیام نبات نظر از
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 یتو کنم تف و نمیبب و وانیک اون منتظرم دادگاهم، منتظر -

 اروم یا ذره دیشا تا هیچ مجازاتش نمیبب منتظرم صورتش،

 !شم

 

 مرور شیحرفها و ونیکتا چد،یپ یم سورن ی نهیس یتو درد

 :دیفهم یم نبات اگر یوا شود،یم

 

 !نبات شاخه میبزن گپ کمی نیبش ایب فعال -

 

 گپ یبرا نندینش یم هم کنار مدتها از بعد کاناپه یرو دو هر

 دلش آنها دنید با و باشد داشته دل نبود چکسیه و زدن،

 زده بند ینیچ شان یزندگ که یداماد و عروس تازه نترکد،

 !نداشتند یرس ادیفر خدا جز و بود،
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 !شتیپ امیب یستین خوب اگه یول مغازم من ون؟یکتا یبهتر -

 

 نیا در انگار اصال بود، جیگ بود، گنگ نبود، هم بد نبود، خوب

 نیا دیام ی مانده ته رستگار دیام نبود، رحم یب یادیز یایدن

 !بود شیروزها

 

 کنه یکار هی گفتم زدم، حرف وانیک لیوک با یبدبخت به -

 !دنشید برم صبح فردا گفت نمش،یبب دادگاه قبل من

 

 :دردناک سخت، تلخ، خندد،یم
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 نمش،یبب شهینم روم من کشم،یم خجالت من مجرمه اون -

 دادم و دیاس یبطر اون من کنمیم فکر همش د،یام یدونیم

 !دستش

 

 خودش با سورن بزار کنه،یم تباهت داره که فکراس نیهم -

 شهیهم تو ،یکت ره،یگیم تماس که ندارم شک من اد،یکنارب

 بزار دختر، باش ،محکمیبلد و بودن یقو پس ،یبود یقو

 اما شه،یم زنش، و سورن به هم میکن کمک تییدا به هم

 !قدرت با فقط

 

 :نالد یم دستش یتو دستبند ی رهیخ ونیکتا

 

 بزرگه؟ آدما ی همه یخدا -
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 تو باور به یبستگ شناختش اما ه،یکی آدما ی همه یخدا -

 !کنارتم من بهش، بسپار و یچ همه داره،

 

 !بزرگه پس واسم، رسوند خدا تورو -

 

 :کندیم حس را دیام لبخند و چکدیم اشکش

 

 بدترت یکاریب و ییتنها خودم؟ شیپ مغازه یایب یخوایم -

 !کنهیم

 

 ...بعدش بزارم، یسبز قورمه واست خوامیم -
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 مامان ون،یکتا خونه برم دیبا امشب یول هستم نوکرتم من -

 مادرم یتایحساس از ه،یشاک سابقم یب یبتایغ نیا از کمی

 بودم؟ گفته

 

 :زندیم لب اش یکس یب و ییتنها حجم از نیغمگ ونیکتا

 

 !نه -

 

 اوضاعت زنم،یم سر بهت حتما فردا واست، گمیم بار هی -

 باشه؟ کنم،یم صحبت مادرمم با موردت در بهترشه

 

 !باشه -
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 را یگوش دیام کنندیم که یخداحافظ زدن حرف یکم از بعد

 یجوان مرد و زن زند،یم چنگ را شیموها و گذاردیم زیم یرو

 :دیگویم و اندازد یم یعل به ینگاه روندیم رونیب مغازه از که

 

 !سوزهیم نمیس ،یعل بخر یتگر وهیابم تا دو برو -

 

 !آقا چشم -

 

 ی رهیخ و زندیم وارید به را سرش پس رودیم رونیب که یعل

 زنگ که همراهش تلفن زند،یم تلخند نیام عکس قاب

 یاحیر سورن اسم دنید با و زندیم چنگ را یگوش خوردیم

 :دهدیم جواب شوکه

 

 !شدمیم دیناام داشتم -
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 دیام ی روزنه هی ت،یبدحال و ایتلخ همه ونیم ییروزا هی -

 !ببره و بشوره تو بد حال لحظه چند یبرا تونهیم که شهیم دایپ

 

 !من داداش موندگار خوشت حال -
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 خواب غرق ی چهره به ینگاه کشد،یم نفس قیعم سورن

 و کردیم شیتماشا لبخند و لذت با شهیهم اندازد، یم نباتش

 رونیب اتاق از گرفت،یم را نفسش بغض و حسرت روزها نیا

 :زندیم لب تر آرام و رودیم
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 االن الاقل فهمم،یم و عشق نکهیا بخاطر گذشتم، یکت از -

 خورده زخم خودم مثل که تو به دمشیبخش فهمم،یم خوب

 !کنه یزندگ درست نتونه وقت چیه گهید زنت دیشا و یا

 

 :دهدیم ادامه و شنودیم را دیام یها زدن نفس نفس

 

 گذشتم کنارمه، نباتم چون گذشتم بهترشه، حالم تا گذشتم -

 هی فقط بگذره، راحتر سخت یروزا نیا کنه کمک خدا که

 ...یزیچ

 

 جونم؟ -

 

 بده، ادشی و عشق شه،ینم فیکث قدر نیا عشق بگو بهش -

 دختر هی یکرد کار شمیپ که یمدت تموم گفت سورن بگو
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 خودخواه مهربونه، اما زنهینم لبخند ادیز که دمتید یقو

 شناختم روزا نیا که یونیکتا اما دونه،یم خودشو قدر اما ستین

 شد رد همه از دونست،یم خودشو قدر یحت نه بود مهربون نه

 بهش دنیرس به یلیتما که یا خواسته به دنیرس واسه

 که ساخت والیه هی ازش و شد رد شییدا اون از نداشت،

 من یوقت منطقه با که یآدم کردن، کورش هاش عقده

 مرتکب و یتیجنا هر باشه دینبا چکسیه ستمین خوشبخت

 وانیک از وقت چیه من بگو مردنن، قیال من نظر از شنیم

 !جناب تو به دمیبخش... و خودش اما گذرم،ینم

 

 قطع را تماس بدهد یجواب دیام باشد منتظر نکهیا بدون و

 گر بود، عرق از سیخ تنش تمام بود، گرفته نفسش کند،یم

 و گرددیبرم اتاق سمت زد،یم را حرفها نیا دیبا اما بود، گرفته

 دنید با و گرفت بهانه قدر آن که ینبات ند،ینش یم نبات کنار
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 رمق یب و حال یب که ختیر اشک شان یعروس یها عکس

 :زندیم لب ارام زند،یم کنار صورتش از را شیموها برد، خوابش

 

 !صورتت اون واسه رهیبم سورن -

 

 اشک اما بود مرد داشت، بغض اما بود مرد رد،یگیم گاز را لبش

 از یکار خواستیم دلش خواست،یم زدن زار دلش داشت،

 دیشا نبود، ساخته دستش از یکار چیه و دیایبرب دستش

 که دیبخش ینم را سورن دیفهمیم را انیجر نبات اگر بعدترها

 دهیناد را دیام یحرفها بود نتوانسته اما گذشته، ونیکتا از

 !ردیبگ
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 انگار که یوانیک به بود زده زل یا شهیش حفاظ کی پشت از

 !تر تباه تر، خسته تر، شکسته صدسال بود، رترشدهیپ سال صد

 

 و هم به بودند زده زل دست به یگوش جفتشان هر

 نبود، یحرف گفت،ینم شانیچشمها چهیدر یحت را شانیحرفها

 که بودند دهیرس شان یزندگ از اهیس یلیخ ی نقطه کی به

 کی و بود سکوت غم، و بود سکوت درد، و بود سکوت فقط

 !بدشکل انیپا یب حسرت

 

 و شودیم دستش چفت تر محکم ونیکتا یدستها یتو یگوش

 :زندیم لب بالخره

 

 امون؟یدن با یکرد کاریچ یدونیم -
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 دیشا کرد،یم نگاه فقط بود وقت یلیخ کرد،یم نگاه فقط وانیک

 یگرید حرف حاال نیهم تا ییبازجو یجوابها و سوال جز

 ریگ ترسناک یادیز و شوم کابوس کی یتو انگار بود، نزده

 که ییآنجا قطعا نبود، هم یداریب نبود، خواب بود، کرده

 صورت ریتصو بست یم که چشم بود، برزخ کی بود ستادهیا

 بست، یم نقش شیچشمها یجلو نبات هراس از پر و مظلوم

 نبات یپا به پا رفت،ینم رونیب گوشش از شیها غیج یصدا

 !نبود کار در یشدن تمام و سوخت،یم

 

 ذات هر از قماش، همه از شه،یم دایپ یآدم جور همه نجایا -

 از خودمه هیشب جرمشون که ییاونا از منتها بد، و خوب

 !زارترمیب شونیبق
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 بلندش یها شیر به یدست وانیک و چکدیم ونیکتا اشک

 :کشدیم

 

 من بودم گفته نکن، یقاط خودتو بودم گفته ا،ین بودم گفته -

 کارام؟ دنبال یافتاد تو بعد اصال، کن انکار و ناموس یب

 اومدن بعد کس،چیه گفتم من و یدار و یک گفت سیپل

 که یداد لیتحو ور و شر و یکرد باز و در تو و خونه یجلو

 ؟یحساب زن یکن درست رو خرابه نیا یکجا

 

 !؟ییدا -

 

 را وانیک توان ی مانده ته ونیکتا یصدا یتمنا و بغض

 و زندیم اش یشانیپ یرو هم پشت را یگوش وانیک شکند،یم

 :زندیم هق دلسوخته و دلسوز ونیکتا
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 آوردمت کردم جایب کردم، یمعرف بهت و نبات کردم غلط -

 میدار بگو خوابه، همش بگو ییدا بچگونه، یباز هی یتو

 گهیم و کنهیم دارمونیب خاتون بالخره بگو م،ینیب یم کابوس

 !نشه قضا تون صبح نماز دیبلندش

 

 شیها کردن هق هق انیم ونیکتا و زدیریم وانیک اشک

 :دهدیم ادامه

 

 هی قلبم و دمشید دم،ید من یول ،ییدا یدیند و نبات -

 گناه یب دختر اون زنه،ینم گهید کردم فکر که سوخت یجور

 یزندگ دادن ادامه یبرا وان،یک میگرفت شویچ همه ،ییدا بود

 !نامرد کمشه جون هی
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 یم گوشش به را یگوش کند،یم نگاهش درد و غم از پر وانیک

 :کندیم جان و چسباند

 

 !؟یکت صورتش شدهیچ -

 

 وانیک بود نیا قتیحق کند،یم نابودش ونیکتا درد پر آخ

 مانیپش کی بود، مانیپش شیها یبند هم از یلیخ بلعکس

 !ندهیآ یب ی خورده شکست

 

 !وانیک یسوزوند و صورتش چپ سمت -

 

 :دهدیم ادامه و خنددیم تلخ
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 !خوشگله هنوز یول -
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 :دیگویم قرار یب و یعاص وانیک

 

 بگو ون،یکتا دنینم منو جواب درست نجایسالمه؟ا چشماش -

 ...و هیحال چه واسم

 

 خاتون روزا نیا که خوبه نداره، داره؟ گفتن یقربان هی حال -

 گرفتنت، سامون و سر واسه کند جون یلیخ وان،یک ستین

 برادرش نهیبب و ستین که خوبه شدنت، مرد شدنت، آقا واسه

 !مسببشه دخترش و زده رو نامردا همه دست رو
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 بود، خودم تیخر نیا بکن، تویزندگ برو ،یکت نساز قصه -

 دیبا من توچاه برو یگفتیم تو داره، عقل زادیآدم

 و حال نیا دنیند بزار برو دم،یم تاوانشم کردم رفتم؟حماقتیم

 !و اهیس یروزا نیا نکنه سختر روزت

 

 :کندیم پاک را شیاشکها ونیکتا

 

 !گفتم سورن به و زیچ همه من -

 

 مصمم اما یاشک یچشمها یرو وانیک ناباور و شوکه نگاه

 :ماندیم ونیکتا

 

 یروراست و صداقت مدال بزنه؟ کف واست یگفت بهش -

 و قتیحق نکهیا بخاطر ن،یافر بگه ادیب که یگفت کنه؟ متیتقد
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 یایب ؟یهست یاالغ چه تو برس؟ ارزوت به شو زنم ایب یگفت

 کنه؟ یکار واست میدار و یخر چه جا نیا یفتیب

 

 هی ،یباش نداشته که آرامش راحتم؟ آزادم؟ االن یکرد فکر -

 از یببره،وقت نفستو و گلوت خیب بچسبه که گنده وجدان عذاب

 ابده، حبس زندونه، واست جا همه ،یباش زاریب و دیناام خودت

 ...که گفتم کمشه، رمیتقص بار از که گفتم راحتشم، که گفتم

 

 یگفت هان؟ دنیبر یبدبخت با مارو ناف یکن ثابت که یگفت -

 یخدا هی با لجن، ایدن نیا یتو آدما از یبعض یکن ثابت که

  اره؟ رنیمیم بدبخت و انیم ایدن بدبخت ناعادالنه عادل،

 

 :افتد یم نییدردپا با ونیکتا سر
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 ییکارا هی داره کلفته، گردن لیوک هی دنبال واست دیام -

 !طالفروشم ادته؟خواستگاری که دویام دادگاه، تا کنهیم

 

 لیوک هی کمک با بخوام که داشت یچ من واسه رونیب اون -

 یجا کنه، یکار هی خودت واسه بگو رون؟یب امیب گلفت گردن

 !ستین نجایا تو

 

 بود، شده تمام مالقات وقت کند،یم شیتماشا فقط ونیکتا

 :زدیریم شیاشکها و زندیم پلک آرام رفت،یم دیبا

 

 سورن، واسه نبات، واسه تو، واسه کنمیم مو تالش ی همه -

 بزرگ گناه هی نم،یبب و تون لبخند گهید بار هی کنمیم جون

 خوامیم کنه،یم لهم نشیسنگ اروم، آروم نرم، نرم که گردنمه

 دادگاه یتو دِ،یام یمراقبتا بخاطر هستم هنوز اگه یبدون
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 درد از یا ذره نایا راه، به گفتنات دیببخش و باشه نییپا سرت

 رو شهینم نیبنز الاقل یول ،ییدا کنهینم کم و سورن و نبات

 !خدافظ ششون،یآت
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 را رستوران کارش زیم پشت سورن یجا را روز چند نیا

 وقتش به تا ستادیا یم ونیکتا یجا ترگل و کردیم تیریمد

 گرفته رونق سابق مثل رستوران شود، دایپ دیجد کار یروین

 خواستیم نداشت، هم زدن سر ی حوصله یحت سورن اما بود

 !بدهد نبات به را حواسش تمام
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 ردیگیم را سورن ی شماره و داردیبرم را همراهش تلفن ردادیت

 شوند،یم اتاق وارد ایعرش و الیدان و خوردیم در به یا ضربه

 حال یب یصدا و دهدیم را سالمشان جواب سر با ردادیت

 :شنودیم را سورن

 

 که؟یمرت زدنه زنگ وقت االن -

 

 شب بدموقعس، صبح گوالخ؟ هیساعت چه تو نظر از موقع به -

 و خواب ساعت شده روز کل بدموقعس، عصر بدموقعس،

 الدنگ؟ منه، ریتقص تو استراحت

 

 :دیگویم الیدان و خندندیم الیدان و ایعرش

 

 چطوره؟ خانومش بگو -
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 را شکالت ظرف و داردیم نگه اش شانه با را یگوش ردادیت

 :ردیگیم سمتشان

 

 خوبه؟ اوضاع چطوره؟ نبات -

 

 !مشاور ببرمش دیبا نظرم به د،ید کابوس صبح تا شبید -

 

 کابوس و احوال و حال نیا نکن، تیاذ خودتم نکن گندش -

 نم،یب یم خالمو کابوس سال چند بعد هنوز من ه،یعیطب دنید

 مشاور با یول شهیم درست مرور به آخه؟ یدار یا توقع چه

 !موافقم
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 ارام و وار زمزمه و کندیم فوت را اش کالفه نفس سورن

 :دیگویم

 

 ماجرا سخت ی مرحله نزده، صورتش دنید از یحرف هنوز -

 !ردادیت مونده

 

 :دیگویم آرام ردادیت

 

 !من داداش بگذر مرحلم نیا از وار کرگدن -

 

 خوبه؟ رستوران اوضاع -
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 اد،یب یکی بزن یاگه ونیکتا یبجا نستایا جیپ یتو خوبه، -

 !کاربلد و یا حرفه هی

 

 یرو را یگوش ردادیت و دیگو یم حوصله یب ی باشه سورن

 :زندیم کریاسپ

 

 !دیکن سالم عمو به ها بچه -

 

 خنده ایعرش و کندیم پرت سمتش را زیم یرو خودکار الیدان

 :خوردیم را اش

 

 دادا؟ یخوب سورن؟ یچطور -
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 :دیگویم یگوش ی رهیخ هم الیدان

 

  مردک؟ احوال و حال سالم، سورن -

 

 :دهدیم جواب یانیپا یب حسرت با سورن

 

 و ردادیت نیا و خودتون مراقب چل، و خل یرفقا سالم -

 !دیباش من رستوران

 

 :پرسدیم ایعرش

 

 سورن؟ شهیم لیتشک یک دادگاه -
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 !ادیب دیبا حتما ترگل نره ادتی ردادیت فردا، -

 

 :پرسدیم جیگ و داردیبرم کریاسپ از را یگوش ردادیت

 

 باز؟ شدهیچ دن،یپرس مارستانیب یتو که و سواالشون -

 

 شیاحضار احتماال باشه، حضورداشته دیبا شاهد عنوان به -

 یالزام ونیکتا حضور دونمینم رن،یبگ تماس ای واسش، بره

 !نه ای بگم نبات به دونمینم نه، ای هست

 

  و؟ انیجر ینگفت سیپل به مگه -

 

 :رودیم لیتحل سورن یصدا
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 تیظرف االن که لیدل کی و هزار به بگم، خوامینم... نه-

 !ندارم حیتوض و جواب

 

 ؟یگذشت ،یخرشد سوزوندن و دلت -

 

 یکت نبات ونه،یکتا ییدا وانیک گمیم نبات به فقط احتماال -

 سر و انیجر کل بخوره، ضربه خوامینم داشت، دوست و

 !خدافظ فعال گم،یم واست فرصت
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 را دارش موج و بلند یموها و بود نشسته سرش پشت سورن

 زیچ همه کنند وانمود کردندیم تالش شانیهردو زد،یم شانه

 !نبود اما است سابق مثل

 

 انتظار یلیخ بود، دادگاهشان ی جلسه نیاول صبح فردا

 طوفان خود با مدام سورن بود، دهیرس و برسد فردا تا دندیکش

 ای دیبگو نبات به را قتیحق که رفتیم کلنجار اش زده

 نزند؟ ای بزند یحرف نه؟اصال

 

 :دیگویم و کندیم نبات یموها بستن به شروع

 

 !ستین حواسم ینکن فکر ایساکت یادیز دایجد -
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 :شنودیم را نبات ی حوصله یب و نیغمگ یصدا

 

 !آخه ندارم یحرف -

 

 یم خودش سمت را او و بنددیم را نبات یموها سورن

 از یمین کند،یم باز را شیموها و بردیم دست نبات چرخاند،

 :زدیریم صورتش باند یرو را شیموها

 

 !نمیبب صورتمو دادگاه به رفتن از قبل خواستمیم -

 

 نبات حسرت از پر نگاه یرو سورن ی شوکه و مات نگاه

 :ماندیم
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 ؟یدار تو ندارم، دنشوید دل من -

 

 نداشت، را یرانیو کی یتماشا دل چکسیه... نداشت

 سورن نداشت، را رفته برباد عشق کی دنید تاب چکسیه

 بهانه که یقلب داشت، قلب بود، مرد بود، ادم نبود، مستثنا هم

 !بود مقابلش دختر تپشش ی

 

 ردادیت با حق دهد؟ نشان ضعف اورد؟یب نه توانستیم مگر اما

 نبات ناآرام الیخ دیبا شد،یم کوه دیبا شد،یم کرگدن دیبا بود،

 !کردیم آرام یکم را

 

 نبات، بعد واسه بزار شم،یم تیاذ تو حال بودن بد از من -

 !یبزن حرفاتو دادگاه یتو ینتون فردا ترسمیم
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 شدهیچ دونمینم خودمم یحت یوقت بگم یچ قراره فردا -

 صورتم؟

 

 و امشب بزار تو هست، تیپزشک ی پرونده دونه،یم تیوکل -

 و باند اون بعد صورتت، بهتربشه کمی بزار ،یبخواب اروم

 باشه؟ م،یداریبرم

 

 :زدیریم بغض و هراس ایدن کی انیم نبات اشک

 

 یک کنم؟ وکالت یطور چه دانشگاه؟ برگردم یطور چه -

 و قدرت نیا یک سورن؟ من دست سپرهیم شو پرونده گهید

 و باشم یخوب لیوک بتونم من که نهیبیم صورت نیا یتو

 کنم؟ دفاع ازش
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 یعاص و کالفه و ردیگیم قاب را صورتش طرف دو سورن

 :دیگویم
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 به آرامشت، و یکن فکر خودت به دیبا تو حاضر حال در -

 که نایا نابودشده، اما یشکل چه دونمینم که ینفس به اعتماد

 نبات؟ شاخه باشه ه،یاسون کار یگفت که نایا یفهمیم برگرده

 

 سورن تپش از یخال ی نهیس به ایدر موج مثل که بود غم

 !سخت یلیخ بود، سخت بودن محکم د،یکوبیم
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 دوباره و امونیکن،دن تالش کن، یهمراه من، بده دستتو تو -

 !قشنگتر یلیخ دفعه نیم،ایسازیم

 

 را شیموها و کندیم پاک انگشتش سر با را نبات یاشکها

 :فرستدیم گوشش پشت

 

 هی دیبا االنم باشه،... شمینم تیاذ باند نیا دنید با من -

 !یزینر بهم یبد قول دیبا قبلش اما بگم، بهت و یزیچ

 

 :کندیم نگاهش نگران و منتظر نبات

 

 شده؟یچ -
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 !نجایا اومد یکت اومدنت از قبل روز هی -

 

 :پرسدیم واج و هاج و شودیم رورویز نبات دل

 

 چرا؟ -

 

 گفت شه،ییدا وانیک گفت، بد حال با و کنون هیگر و اومد -

 !نداده گوش و برداره سرت از دست گفته بهش بار هزار

 

 :زندیم لب زده خی و شوکه نبات

 

 ان؟یهاد ونیکتا... کتا.... هییدا -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1103 

 

 !دونستمینم منم خودت جون به -

 

 ... شهینم باورم... شهینم باورم -

 

 :ردیگیرام شیدستها نگران سورن

 

 جان؟ نبات -

 

 :کندیم نگاهش هیگر با نبات

 

 به نگفت چرا م؟یهم عاشق ما دونستینم اون مگه -

 نگفت وونیح اون به چرا کردن؟ اهیس روزگارمنو ش؟چراییدا

 !نرم رونیب من نگفت تولد شب چرا رم؟یمیم تو بدون من
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 چشم سورن خوردیم سورن ی نهیس یتو که شیها مشت

 :بنددیم

 

 وانه،یک توسره یچ دونستهینم اونم... زدلمیعز ریبگ آروم -

 ؟یشنویم

 

 یاورد و جهنمت خدا ره،یگیم شیات داره قلبم خدا... خدا آخ -

 !نجایهم

 

 ماجرا تمام کردیم شکر را خدا کند،یم بغلش تر محکم سورن

 را یا تازه اتفاق چیه تیظرف حاضر حال در نبات ، نگفته را

 پچ گوشش یبود،تو شده حوصله یب و تحمل کم نداشت،

 :زندیم
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 !یخانوم آروم -
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 گوش و کردیم نگاه را دیام بود، منگ زد،یم جیگ کرد،ینم باور

 !دیرسینم اما باور به و کردیم فکر و دادیم

 

 که یجور کی خاص، جور کی کرد،یم نگاهش مهربان دیام

 بود، نکرده نگاهش معلقش یزندگ امروزه به تا یمرد چیه

 یتو شب و روز خاتون که داشت ییخدا همان از را دیام

 !است نیالراحم ارحم گفتیم گوشش
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 د؟یام یگفت یچ تو...  تو -

 

 نگران بود، نگران زند،یم لبخند رد،یگیم را شیدستها دیام

 :دختر نیا یزندگ تمام نگران دادگاه، نگران فردا،

 

 !ازت گذرهیم گفت سورن -

 

 از بعد بود، شده مستجاب شیدعاها زد،یریم ونیکتا یاشکها

 !بود دهیرس ها یآسان به نوبت یکم فقط ،یکم هایسخت

 

 ممکنه؟ چطور -
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 پشت نده، وا دادگاه، یریم که فردا ون،یکتا کن گوش -

 اما باش وانیک فکر نره، ادتی و نبات درد اما، باش وانیک

 کن، برقرار و تعادل نکن، فراموش گذشتشو و سورن زخم

 نیا تو خوادینم چون گهینم نبات به و قتیحق گفت سورن

 میقاض و لیوک و سیپل به گفت نابودترشه، داغون اوضاع

 ؟یدیشن گه،یم و خودتون یحرفها

 

 شیاشکها زند،یم پلک بود، دهیشن وجودش تمام با بود، دهیشن

 گوش به فاصله فرسنگها از انگار شیصدا و زدیریم هم پشت

 :رسدیم

 

 نگاه نبات یچشما یتو یطور چه دادگاه؟ برم یطور چه -

 که االن...دیام یدونیم کنم؟ تشکر سورن از یطور چه کنم؟
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 نیا امشب، از قبل یروزا... دمیفهم دمیرس اهیس یروزانیا به

 !نبودم بدبخت قدرام

 

 :دیگویم نگران و کشدیم شیموها به یدست دیام

 

 بمونم خوادیم دلم روزتم، و حال نگران یلیخ من ونیکتا -

 ی بچه مثل دیبا نداره، یتموم من مادر یایدلواپس یول شتیپ

 !بخوابه بتونه تاباشم ششیپ ماهه چند

 

 چرا؟ -

 

 کرد که جوونشو پسر دادم، دست از و برادرم شیپ سال دو -

 و ترس ندم، دستم از که من به دیچسب یدست دو خاک ریز
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 و روز کابوس شده من دادن دست از بابت یدلواپس و دلشوره

 !شهیهم باشم دیبا من که نهیا شبش،

 

 :دیگویم ناباور ونیکتا

 

 یتو عکسش که یهمون ؟یداد دست از برادرتو تو -

 ...و هیطالفروش

 

 !کشتنش آره، -

 

 :ندینش یم دهانش یرو ناباور ونیکتا دست

 

 بهم؟ یبود نگفته ا؟چرا؟چرایک-
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 ها هیهمسا تا بودن، مسلح ،یطالفروش به زد دزد شب هی -

 تا چند و میشد ریدرگ شه، تموم یچ همه و کردن خبر سیپل

 !من یپهلو تو یکی و نیام شکم تو خورد چاقو ضربه

 

 تو که کردمینم فکرشم یحت من ،یفرزند تک یبود یگفت -

 ...و یبزرگ غم نیهمچ

 

 :خنددیم تلخ دیام

 

 دونهی فرزندم، تک گهید االن آره،... ونیکتا دارن غم همه -

 نیام مرگ منه، به دشونیام همه که بابام مامان ی بچه

 یب به توجه یب همچنان، یزندگ اما کرد، داغون هممون

 !ونیکتا داشت ادامه ما یایقرار
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 !گمیم تیتسل... متاسفم -

 

 هرشب خواستینم چون گذشت گذشت، قاتلش از من پدر -

 شه،یم خفه اون دست به داره که نهیبب و یادم هی کابوس

 گردون،یبرنم بهش و نیام گهید ادم هی مرگ چون گذشت

 برادر زده یکی اگه بده ادمی و، دنیبخش بده ادمی که گذشت

 وسط کنمیم پرتش من که ستین رشیپ پدر ریتقص کشته منو

 !کوچه
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 یحرفها به ناباور و دهدیم قورت سخت را دهانش آب ونیکتا

 ببخش ریدرگ هنوز ذهنش پس ییجا دهد،یم گوش دیام

 دنیشن و دیام برادر ریدرگ ذهنش از یبخش و بود سورن

 !بخششش و قتل یماجرا

 

 یب یایدن نیا یتو آدما ی همه خانوم، ونیکتا که خالصه -

 داشتن، غصه و غم داشتن، مشکالت و یسخت کر،یپ و در

 کردن رد از بعد نهیا مهم اما، گذرهیم همشون داشتن، یریدرگ

 !رونیب زنهیم ماجرا اون دل از یادم جور چه همشون

 

 شهیهم گمینم د،یام کنم یزندگ خوب خواستم شهیهم من -

 ...کنمیم فکر روزا نیا نبودم، میمزخرف ادم اما بودم، یخوب آدم

 

 :دیام منتظر یچشمها یتو زندیم زل غم با کند،یم سکوت
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 نیا یتو شدیم داتیپ زودتر کاش بودمت، دهید زودتر کاش -

 واسه دلم اگه ،یاومد یم زودتر اگه من، داغون یزندگ

 شرمنده و خسته و عزادار قدر نیا رفت،حاالیم تیمردونگ

 !نبودم

 

 و ریز دلش ونیکتا احساس از زیلبر یحرفها دنیشن از دیام

 انیم را ونیکتا سرد دست و زندیم لبخند شود،یم رو

 :ردیگیم شیدستها

 

 خوردن رقم واسه خوردن حسرت و کاش یا گفتن از بگذر -

 و بعد به امروز از بزار ست،ین ممکن که ییاتفاقا نخوردن ای

 سورن اگه برم، و راحتشه المیخ من بخواب برو حاالم م،یبساز

 !بودم یماه مامان دل ور االن زدینم زنگ
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 !خوبم من ششیپ برو داره، حقم خدا، بنده داره گناه برو، -

 

 ؟یترسینم که ییتنها دادگاه، میبر دنبالت امیم صبح -

 

 !رستگار یآقا نهیعج من با ییتنها -

 

 ونیکتا سر یرو و شودیم خم شود،یم بلند و زندیم لبخند دیام

 بنددیم چشم کند،یم زشیر یکوه مثل ونیکتا دل بوسد،یم را

 :کشدیم نفس قیعم را آرامش نیا و

 

 !خداحافظ باش، خودت مراقب -
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 :کندیم شیهمراه در یجلو تا ونیکتا

 

 ی همه من د،یام یچ همه بابت یمرس کن، یرانندگ آروم -

 !دارم تو از روزامو نیا خوب حال

 

 !خوش شب برو نده، خجالت تو برو -

 

 فوت را استرسش از پر نفس و بندد یم را در رودیم که دیام

 دیام اگر کند تصور توانستینم یحت اش یعاص خود کند،یم

 روز بود، یتلخ و مهم روز فردا آمد، یم سرش ییبال چه نبود

 یچشمها یتو کردن نگاه بود، ییفرسا طاقت و ریگ نفس

 !بود خودش دنیبخش آن از سختر بود، سخت سورن و نبات

 

199 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1116 

 

 

*** 

 

 اتاق کی زیم پشت دیبا وانیک که یصبح بود، شده صبح

 از گرید یادمها و یقاض و لیوک مقابل و ستادیا یم بزرگ

 !شدیم ییبازجو و دادیم پس جواب پرونده یشاک جمله

 

 سمتش حضار تمام نیسنگ نگاه شد اتاق وارد که مامور همراه

 در تاسف و نفرت همه آن از وجودش یتو یزیچ برگشت،

 ی مهین و نصفه صورت بند نگاهش یوقت و شکست، ها نگاه

 انیم بغض و رفت نفسش د،یفهم را فاجعه عمق شد نبات

 با سورن دید و چرخاند چشم یمرد ادیفر با د،یکوب پا شیگلو

 نگهش یرعلیام و مامور کرد، حمله سمتش زاده حروم گفتن

 !ستادیا و دیرس زیم همان پشت او و داشتند
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 یرو چکش دنیکوب با را ،جلسه سورن به تذکر از بعد یقاض

 فیتعر ،یتکرار یجوابها ،یتکرار سواالت باز کرد، شروع زیم

 از را همه و همه ،یدپاشیاس ،هدفییاشنا روز حادثه، روز آن

 باند ان خیم هم هنوز نگاهش که یوانیک دند،یپرس وانیک

 ان پشت دیفهمیونم بود مانده نبات صورت چپ سمت دیسف

 خبراست؟ چه باند

 

 کدام هر وانیک لیوک و نبات لیوک شد، گفته یادیز یحرفها

 کرد، بازگو را حادثه روز گرید بار ترگل کردند، را اتشانیدفاع

 با ونیکتا داد، جواب را یقاض یسوالها محکم هم نبات

 یها گفته طبق را ها جواب لرزان، یتن و شده مشت یدستها

 تمام گرفت، را نفسش نبات و سورن نیسنگ نگاه و داد قبلش

 !دانستند یم وانیک و سورن فقط را نیا و بود نگفته را قتیحق
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 و ادیفر خشم، نه،یک نفرت، از بود پر ها نگاه بود، نیسنگ جو

 !فاجعه نیا از تلنبارشده یحسرتها

 

 سورن دست یتو دستش دادگاه ی جلسه مدت تمام نبات

 !کردیم تحمل را وانیک حضور تلخ و سخت و بود،

 

 !کردندیم تماشا فقط و بودند آوار درون از رضا محمد و شکوه

 

 فعال یبعد دادگاه تا زیچ همه و بود، گذشته سخت زیچ همه

 !بود مانده معلق
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 رضا محمد همراه و بود گرفته را شکوه دست ریز یرعلیام

 پله نبات دست در دست هم سورن رفتند،یم نیماش سمت

 رو شتریب لحظه هر حالشان و آمدند یم نییپا را دادگاه یها

 بهم شیحرفها دنیشن و وانیک دنید از بود، ینابود و زوال به

 درد از یکم فقط ،یکم اخرش حرف و یمانیپش بودند، ختهیر

 :بود گفته یوقت بود کرده کم شان نهیس

 

 و افتاد کار از لحظه هی عقلم ،یقاض یاقا شدیچ دمینفهم من-

 !سوزوندم یمونیپش مادرم روح به بعدش،

 

 :کندیم نگاهش نگران سورن

 

 نبات؟ شاخه یخوب -
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 !ندارم دوست ادمارو نگاه خونه، زودتر میبر -

 

 !جون؟ نبات -

 

 گردند،یبرم و ستندیا یم ونیکتا صدا دنیشن با هردو
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 خشم کی از پر نبات و کندیم نگاهش کالفه و یعاص سورن

 :رودیم جلو کن خراب خانه
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 و خودم نیب من محترم، خانوم من اسم بغل نزار و جان -

 یایب شد روت یجور چه نم،یب ینم یتیمیصم شما

 من؟ ی خونه یبر شد روت یطور چه مارستان؟یب

 

 :کشدیم عقب نگران و ردیگیم را شیبازو سورن

 

 جانم؟ نبات -

 

 یخودخور دادگاه یتو که ییها لحظه تمام انیم نبات اشک

 :زدیریم نکرد خراب وانیک سر یرو انجارا و کرد

 

 چرا ته؟ییدا کابوسم شده که یاون ینگفت بهم کلمه هی چرا -

 یچ د؟یسوزند مویزندگ چرا ؟ینگفت سورن به مدت اون تموم
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 نیا به ادماشم نیتر لجن ا؟یلعنت دیاس آخه اومد؟ یم رتونیگ

 !دیاس سمت رهینم دستشون ایزود

 

 و ردادیت کنار تر طرف آن یکم دیام و زدیریم ونیکتا یاشکها

 درد با سورن کند،یم شانیتماشا شانیپر و نگران ترگل

 شیپ ابانیخ وسط نداشت، تعادل گرید نبات اما داردیم نگهش

 :زندیم ادیفر مردم نیسنگ نگاه

 

 یخال گلوله به چرا بگو قلبم؟ تو نزد چاقو هی چرا بگو بهش -

 عذاب چرا ن؟یماش یجلو ننداختم چرا بگو مخم؟ تو نکرد

  کرد؟ انتخاب واسم و مجازات نیاورتر

 

 را مشتش یبدبخت با سورن و ردیگیم را ونیکتا ی قهی محکم

 :کندیم ازاد ونیکتا ی قهی از
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 مردم زشته منو، کن نگاه سورن، جان زم؟یعز جان؟ نبات -

 !بگردم دورت کننیم نگاه دارن

 

 ونیکتا شود،یم مچاله سورن آغوش انیم و زندیم هق نبات

 :نالد یم کالفه سورن و کندیم نگاه انیگر و شده الل

 

 !برو ایب -

 

 :زندیم داد و دیآ یم کش تر طرف ان یکم نگاهش

 

 !تو زن ببر ایب د،یام -
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 به کمک یبرا هم رادیت و ترگل دود،یم سمتش عجله با دیام

 :ردیگیم را ونیکتا دست دیام روند،یم جلو سورن

 

 !ستین وقتش االن من، زیعز میبر -

 

 :ستدیبا تا کندیم مقاومت بغض پر اما ونیکتا

 

 به نبات؟ صدامو یشنویم هنوز، سراغت ادیم دونستمینم من -

 !توسرشه یچ دونستمینم خانونم مامان روح

 

 یم و رودیم تر عقب ونیکتا کشد،یم را دستش کالفه دیام

 :نالد
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 !حالت واسه رمیبم من م،یکرد غلط نبات، کردم غلط -

 

 را نبات گرید یبازو ریز ترگل بردیم را او زحمت به که دیام

 باز را عقب در رد،یگیم سورن از را چشیسوئ ردادیت و ردیگیم

 و ترگل شوند،یم اوار یصندل یرو سورن و نبات و کندیم

 :زندیم استارت ردادیت نند،ینش یم جلو یصندل یرو هم ردادیت

 

 خواستنیم بودند، جلو اون ریام نیماش یتو نبات مادر و پدر -

 برم االن اد،یز نبودن زونیم خودشون مطمئنشن، نبات حال از

 رم،خودمیم طرف نیا از زنمیم دور شه،یم بد ننیبب نویا حال

 !نبات خوبه بگو ریبگ تماس
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 تب ی گونه یرو را دستش یعاص و دیگو یم یا باشه سورن

 و شانیپر حال با نبات گذارد،یم نبات ی گرفته گر و دار

 چشم و گذاشته سورن ی شانه یرو را سرش سیخ یچشمها

 را دلش یتو هم پشت یکس انگار نبود، خوب حالش بسته،

 !یپوچ ی آستانه در یزن بود، رانیو زد،یم شخم

 

 :شوندیم گوشش خیب را سورن نگران و آرام یصدا

 

 جانم؟ نبات -

 

 بود، کرده قدالم دستش کنار مرد یصدا یتو که بود درد

 تلخ چقدر بود، گذشته سخت جفتشان یبرا امروز چقدر

 کرد،یم دق داشت کردن، یخودخور و وانیک دنید گذشت
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 خواست،یم را قبلش یروزها ی رفته دست از آرامش دلش

 :خواستیم را گذشته نبات دلش

 

  م؟یبزن حرف م؟یبزن قدم کمی میبر یخوایم -

 

 نکنه؟ تمیاذ ینگاه ینیسنگ که بزنم قدم کجا -

 

 نگران یچشمها و کندیم فوت را اش خسته نفس سورن

 :ردیگیم سمتش را آب یبطر ند،ترگلیب یم نهییآ از را ردادیت

 

 نبات؟ یخوریم آب کمی -
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 زند،یم پلک ماند، یم یبطر یرو نبات یاشک و دار تب نگاه

 زخم بغض کند،یم نگاه مات و گنگ و جیگ کند،یم بلند سر

 :را اش یعاص روح زندیم

 

 ترگل؟ بخرم و یکوفت آب نیهم رفتم روز اون ادتهی -

 

 نگاهشان کالفه ردادیت و افتد یم نییپا درد با ترگل دست

 :زندیم هق مالحظه یب نبات کند،یم

 

 باهام؟ یومدین چرا ؟ینداشت نگهم چرا برم؟ یگذاشت چرا -

 ؟!اصال شد تشنم روز اون من چرا

 

 سورن خوردیم شیپاها یرو هیگر و درد با که شیمشتها

 ترمز ابانیخ کنار ختهیر بهم ردادیت و ردیگیم را شیدستها
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 یم نیماش کف و ردیگیم ترگل از یعاص را آب یبطر کند،یم

 یتو که نبات ی رهیخ و گرددیبرم عقب یصندل سمت اندازد،

 :نالد یم زدیم هق سورن آغوش

 

 یتلخ ی فاجعه هر یوقت زادیآدم من، زیعز من، گل خواهر -

 هی همون که دردناک و تلخه قدر اون یوقت کنه،یم تجربه و

 مثل یه روز و شب داره ازار مگه سوزه،یم تجربش از بارش

 صاحباشیب ذهن اون یتو اتیجزئ با و تند و کند لمیف

 کنه؟ مرورش

 

 یم ردادیت نیغمگ یچشمها یرو نبات یاشک و سیخ نگاه

 مهربان ردادیت و شودیم ادهیپ درد پر و نفس یب سورن تد،ینش

 :کندیم نگاهش تر

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1130 

 

 و یا رونهیو چیه نکن، یخودازار جان، نبات نکن مرورش -

 ترگل، تو، من، کنه، یبازساز تونهینم گهید یکس خودت جز

 ی کره نیا یادما ی همه در، به در سورن اون

 و خوشبخت ش،یناراض و یراض ،یزندگ به مین،محکومیزم

 هی دنید با یک و کجا تا قراره! شیانرژ پر و خسته بدبختش،

 ؟یکن مرور و پدر یب و شوم روز اون کل ، خاطره هی ر،یتصو

 

 !رداد؟یت برسم سوالم جواب به یوقت تا -
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 پر یچشمها ی رهیخ ردادیت و کندیم نگاهشان نگران ترگل

 :پرسدیم آبش
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 خوب؟ دختر یسوال چه -

 

 بود؟ یچ جرمم بود؟ یچ من گناه من؟ چرا ردادیت من؟ چرا -

 کدوم تاوان اتفاق نیا بودم؟ شده مرتکب رو رهیکب گناه کدوم

 یدونیم ؟یجور چه نکنم؟ مرور یجور چه منه؟ ی نکرده گناه

 ی هیسا از یدونیم دم؟یند نهییآ یتو و خودم روزه چند

 تصور و خودم مدل چند به حاال تا یدونیم م؟یفرار خودمم

 ...و کردم

 

 و حال نیا تمام واسه داره رونیب اون که یمرد اون به -

 گناه محترم؟ خانوم یکرد ؟فکریکرد فکر زنهیم پر پر روزت

 شم،ینم فاجعه نیا عمق منکر من نبات، ه؟یچ داماد تازه اون

 و حال منکر من شم،ینم وانیک اون رذالت و یپست منکر من
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 نفهمه حالو، نیا نهینب که یکس اون کورشه شم،ینم تو روز

 یبالها ی همه مثل اتفاق نیا کنه ثابت بخواد و، درد نیا

 مرد اون عشق به گمیم من ، نبات شاخه خانوم ه،یعاد گهید

 ی شکسته کمر مادرت، یاشک نگاه عشق به جات، از بلندشو

 هدفش؟ به یبرسون و وانیک یدار دوس پدرت،تو

 

 تر یعاص ردادیت زند،یم هق و افتد یم نییپا درد با نبات سر

 :دهدیم ادامه

 

 تورو و ستین خوشبخت خودش اگه بود نیا اون هدف -

 یبزن قراره د،یباش نداشته همو سورنم و تو ،ینباش هم تو نداره،

 امثال عبرت درس یجا قراره هدفش؟ به شیبرسون و خالو تو

 برن؟ و راهش و شد موفق یدید بگن وانیک
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 ..!نه -

 

 بساز یا یزندگ هی نبات، بلندشو زانوت، به ریبگ دستو پس-

 داره سورن نبات م،یبمون دهن به انگشت من امثال و من که

 اون ی رفته برباد یزندگ فکر کممی ردادیت جان ، شهیم له

 سورن درد داست،یپ باند، اون ریز صورتته، یتو تو درده باش،

 !کرد تماشا شهینم... اما و

 

 :زندیم لب بدحال و دهدیم تکان را سرش نبات

 

 !هستم که خودشه عشق به -

 

 !خوب دختر نیآفر -



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1134 

 

 

 نیماش به را اش هیتک که سورن سمت و شودیم ادهیپ ردادیت

 :ستدیا یم کنارش رود،یم کندیم دود گاریس و داده

 

 الشونیخیب دوز شون عده هی ارن،یم کم یوقت مردا گنیم -

 شونم عده هی پوسن، یم درون از یول باال، زنهیم یادیز

 دود گاریس یه زنن،یم قدم یه حوصله، یب و شنیم یعصب

 ...سوم ی دسته اما خودشون، تو رنیم یه کننیم

 

 :زندیم لب ردادیت و کندیم نگاهش منتظر سورن

 

 یب و یعصب نه الن،یخ یب و سرد خون نه سوم ی دسته -

 کنه،ینم حل و یمشکل چیه کدوم چیه دوننیم چون ، حوصله

 واسه کننیم جون بزرگ، تفاوت هی با اما هستن، شهیهم مثل
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 یبازساز واسه ، یچ همه کردن درست واسه مشکالت، حل

 !مونده جا یها رونهیو

 

 دومم؟ دسته جز من -

 

 کم یه که تفاوت نیا با ،یاخر دسته جز تو داداش، نه -

 !یدیم ادامه وار کرگدن ،یول یاریم

 

 :کندیم لهش پا ریز و اندازد یم نیزم را گاریس سورن

 

 کاش کنم، خرد و وونیح اون گردن امروز، یذاشتیم کاش -

 !کمشه درد نیا که اومد یم یحکم هی امروز
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 یجلو نشده تموم تا باش درمان دنبال زنته، تو االن درد -

 !سورن چشمات
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 نبات و نیماش شهیش ی رهیخ و گرددیبرم رود،یم عقب سورن

 :زندیم چنگ را شیموها

 

 یبگ و یبزن زانو یبر ییوقتا هی نداره و ییجا هی ایدن چرا -

 نداره استپ ی دکمه چرا بدم، ادامه شهینم اوردم، کم اقامن

 برنده؟ یب یباز نیا

 

 :ردیگیم را شیبازوها و رودیم جلو ینگران و غم با ردادیت
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 !گذرهیم سورن، توه، به چشمش شنوه،یم مرد، اروم -

 

 کنم؟ جمع و یک روزا، نیا شهیم رد روم از رداد،یت گذرهینم -

 دیبا مادرمه، و پدر به چشمم هی رم؟یبگ و یزندگ نیا یکجا

 هینکنه، رشونیپ میزندگ یبدبخت ی غصه که کنم ظاهر حفظ

 منم، دشونیام ی همه که نبات مادر و پدر به چشمم

 ست،ین میمستق یصراط چیه به گهید که نباتم ؟یفهمیم

 !قیرف ستین جوابگو روزا نیا واسه کرگدنم

 

 :شدیم منفجر داشت اش نهیس تر، عقب رود،یم عقب

 

 بگم، خودم دل واسه اگه بخدا رفته، من زن صورت نصف -

 شدم خودش خود عاشق اول روز از من خوام،یم خودشو من

 !اشیقشنگ نه
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 ادهیپ سورن درد از پر و بلند یصدا از هم ترگل و نبات

 :کندیم شیتماشا نابود رادیت شوند،یم

 

 به مگه عشق پاش، موندمیم من رفتیم صورتشم ی همه -

 جانم، نبات ستین خانوم، ترگل ستیرداد،نیت ستین ظاهره؟

 !فهمهینم و رمیمیم صورتشم باند اون واسه من

 

 :زندیم لب بغض از پر نبات و زدیر یم ترگل اشک

 

 !واست رمیبم -
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 و خوردیم اش نهیس به محکم سورن ی خورده گره مشت

 :رودیم تر عقب

 

 یپاش دیزندست؟اس هنوز کثافت اون چرا سوزمیم نیا از من -

 و کرد فیتعر سادویوا صاف صاف چرا قتله؟ از کمتر مگه

 و روز من نبات مگه بزاره؟ کپشو سلولش یتو رفت تهش

 یحکم چه عادالنس؟ قانون نیا یکجا نمرد؟ و نساخت شب

 کنه؟ اروممون قراره

 

 ی خسته و درمانده تن فقط حرف یب و رودیم جلو ردادیت

 به امروز رود،یم جلو نگران و انیگر نبات کند،یم بغل را سورن

 !شدینم تمام ها یسادگ نیا
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*** 

 !؟یحساب مرد یکنیم کاریچ خودت با یدار -

 

 یچشمها به و شودیم گرفته شهر از سورن ی خسته نگاه

 بودند، آمده خانه به بود یساعت مین چسبد، یم ردادیت نگران

 و ردادیت و بودند زدن حرف مشغول اتاق یتو نبات و ترگل

 !بودند نشسته تراس یتو هم سورن

 

 آوار آن یرو و کشدیم عقب را دیسف یفلز یصندل سورن

 و دهدیم فشار اشاره و شست انگشت با را شیچشمها شود،یم

 :کندیم فوت را اش خسته نفس
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 ارویدن فیک دیبا االن م،یکار یکجا توروخدا کن نگاه -

 نییپا و باال رو دادگاه یها پله یجوون اول وقت اون م،یبکن

 از یزندگ یمجازات چیه که یکس کردن مجازات واسه میکنیم

 !گردونهیبرنم و مون رفته دست

 

 راه از عنترش نامزد اون ؟ینگفت یکت از دادگاه یتو چرا -

 سوخت؟ دلت و گفت کلمه تا چهار دهینرس

 

 یم ردادیت ی ختهیر بهم ی چهره یرو سورن یجد نگاه

 :ماند

 

 هی نبات نکهیا جز شدیم عوض یچ گفتمیم اگه یکرد فکر -

 بود، نبات بخاطر نگفتم اگه کنه؟ تجربه ترو یکار ی ضربه

 سیپل وگرنه خت،یریم بهم شتریب و اون حالو فقط گفتنش
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 بگم اول روز همون ؟خواستمیکت با بکنه تونهیم کاریچ مگه

 ارزش دمید کردم فکر که نبات حال و دیام یحرفا به یول

 !نداره

 

 نیا ی همه غولش، نره ییدا به کرده یمعرف زنتو رفته -

 به یکار سیپل شهیم مگه ده،یچ اون رو مسخره یویسنار

 که؟یمرت باشه نداشته کارش

 

 ردادیت سمت و اندازد یم سالن به ینگاه دلواپس سورن

 "گرددیبرم

 

 من زن کرده یمعرف و نبات یوقت تر، اروم ش،یه -

 جرم گهید ادم هی به ادم هی یمعرف کردم، قینبوده،تحق

 یپاش دیاس یتو نکهیا بر دال میمدرک چیه شه،ینم محسوب
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 بود، ما دل ور شب اون یحت یکت نداره، وجود داشته نقش

 منو زن ی ختهیر بهم روان فقط دادگاه یتو گفتنش پس

 !کنهیم تر داغون

 

 وان؟یک ی نقشه یتو نداشته دست یمطمئن -

 

 نیا ی همه تونستیم اون باشه، داشته نقش کنمینم فکر -

 گفت،ینم راهیب رستگار دیام نیا کنه، ازدواجمون از قبل کارارو

 کردم فکر یچ هر من اما ه،یبدبخت نیا مسبب یکت درسته

 خواسته فقط رستوران، یتو دمیند ازش یستیناشا یحرکت

 ییدا اون و زده که کنه دور من از و نبات دردسر یب و اروم

 !رفته دلش یجد یجد مثال احمقش
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 فندک گذارد،یم شیلبها نیب و داردیبرم زیم یرو از را گاریس

 و کشدیم رونیب شیلبها نیب از را گاریس ردادیت زندیم که را

 :کندیم پرت تراس کف

 

 اون ،یدار حقم قبول، بفهمه نبات یخواینم خب، یلیخ -

 ی همه نینش یول نداره، رو تازه یماجرا تیظرف گهید طفلک

 یچ مادر پدر یب اون مجازات قراره نکهیا یرو بزار تو تمرکز

 و گشت برو، سفر سورن، یکن جمع و یزندگ نیا دیبا باشه،

 بهتر حالشو که یزیچ هی دونم،یم چه عمل، مشاوره، گذاز،

 !کنه

 

 چهرش رهیبپذ دیبا رداد،یت ادیب کنار خودش با دیبا اول نبات -

 اگه اما اد،یب تونهیم و راه هیبق رهیبپذ نویا یوقت شده، عوض
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 ینیسنگ حجم کنه، هیگال کنه، هیگر بزنه، داد ، کنه انکار مدام

 !شهیم شتریب واسش اتفاق

 

 :زندیم چنگ را شیموها یعاص ردادیت

 

 بگم م،ینداشت یدورهم وقته یلیخ ان؟یب ها بچه شب بگم -

 ...و انیب

 

 کجا به ترگل با تیقض ؟یشدیچ تو م،یندار دماغشو و دل -

 د؟یرس
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 دسته اون از مثال یول زنهیم ادیز غر ه،یخوب بچه... ترگل -

 و دادیب و داد اوج تو شه،یم خر میچوب ابنبات هی با که دختراس

 !شهیم شاد نیا یاریدرب یچ هر جات هی از هوی دادنه، فحش

 

 دادن با و ردیگیم باال سر اش زده آشوب درون برخالف سورن

 :دهدیم ادامه یجد اما ردادیت خندد،یم بلند یناجور فحش

 

 زنهیم زنگ صبح ۳ مثال البته، هست کمم تختش هی کمی -

 فرط از کنهیم تشنج ادم صبح ۳ الکردار بابا ،یریتصو اونم

 !یریغافلگ

 

 !رهیبگ مچتو خوادیم زرنگه دیشا -
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 یکرد رد اتویعمل همه صبح ۳ صبح؟ ۳ ناموس یب آخه -

 نه دارم خوراک نه دارم خواب نه رمیبگ نویا که خالصه گه،ید

 یغرا دنیشن فرط از دمیم دست از مییشنوا احتماال ،یزندگ

 گفتم؟ واست بودنش اسلوموشن از درشتش، و زیر

 

 :دیگویم خنده با سورن

 

 !ینگفت نه -

 

 مین من یتر یگیم یزنیم زنگ بعدازظهر ۵ مثال نیبب -

 بعد باشه، گهیم اون بعد ا،یب خونتونم در یجلو گهید ساعت

 رون،یب ایب یتر زنمیم زنگ در یجلو گهید ساعت مین من

 با و لبش رژ نکهیا به کردن فکر حال در هنوز اون فهممیم

 که بعد ساعت کی که خالصه شالش، ای کنه ست گوشوارش
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 یتو و کوچه سر تا برسه خونه در یجلو از تا رونیب ادیم

 با رهیم باز میگیم ریبخ شب ادیم خوابه وقت شده شب نیماش

 !خوابهیم خوشگلش کردن ست اون

 

 :دیگویم خنده با سورن

 

 کنه،یم کار من واسه داره سال چند هم، تو شو خفه -

 !مردمو دختر یکوبوند

 

 اهستس، صحته چون موفقه؟ کارش تو چرا یکرد فکر پس -

 کم و یا گهید ییغذا مواد نوع هر و داغ ازیپ ریز قدر اون

 !کننیم دق سوختن یجا اونا که کنهیم

 

 نه؟ ای ازدواجه قصدتون زهرمار، -
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 :اندازد یم پا پارو ردادیت

 

 شگاهیارا بره تا نیا بنظرت؟ هیشدن یول میکرد قصد واال -

 ...تاالر میبرس شه، نیماش سوار برگرده

 

 !عه ردادیت ببند دهنتو -

 

 :دیگویم ردادیت و خندندیم هردو

 

 !دهنمو ببندم گفت احترام کمال با اونم ترا،یم با زدم حرف -

 

 خالت؟ دختر همون بخاطر چرا؟ مخالفه؟ -
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 یمایتصم از یکی با اگه یعنی راحته، مخالف کال ترایم نیبب -

 !الله زبونم زنهیم ریکه کنه موافقت من

 

 زنگ ردادیت همراه تلفن ، دیگویم ییبابا یا خنده با سورن

 دهد،یم جواب لبخند با حنا خانم اسم دنید با ردادیت و خوردیم

 و نبات ندیب یم شود،یم خانه وارد و شودیم بلند هم سورن

 دل و درد خواهرانه و اند نشسته تخت یرو دو هر ترگل

 قبل آرامش نبات ی لحظه نیا آرامش کندیم خدا خدا کنند،یم

 !نباشد بزرگ طوفان کی از
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 یلعنت اعصاب یها قرص نبود، خوب حالش نداشت، نفس

 یفکر یریدرگ شب و روز نداشت، را سابق ریتاث گرید اش

 !دیرسینم جهینت به وقت چیه و داشت

 

 گرید که بود کرده یکار او با مهران بود، مسموم ذهنش تمام

 !کند یزندگ یعاد توانستینم

 

 و شوندیم ادهیپ نیماش از که ترگل و ردادیت خیم نگاهش

 جلو یعصب و گرفته گر ماند، یم روندیم رستوران سمت

 :زندیم شیصدا حرص با رود،یم

 

 رداد؟یت -
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 ترگل متعحب نگاه گردند،یبرم ترایم سمت و ستندیا یم دو هر

 چشم از غرور با را نکشیع رود،یم جلوتر و کندیم حس را

 یم ترگل ی ساده یادیز یپا تا سر به ینگاه و داردیبرم

 :رودیم جلو ردادیت اندازد،

 

 شما؟ یکنیم کاریچ نجایا -

 

 :زندیم لب ترگل به رو توجه یب ترایم

 

 شمارو دل که لوح ساده یادیز پسر نیا مادر ترام،یم من -

 !مثال برده

 

 لبخند سخت ترگل و کندیم فوت را نفسش یعاص ردادیت

 :زندیم



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1153 

 

 

 !نمتونیب یم که خوشحالم ترا،یم خانوم سالم -

 

 :گرددیبرم ردادیت سمت توجه یب ترایم نگاه

 

 خونه از ینزد تا میبزن حرف مینیبش خونت امیب صبح گفتم -

 ،یرفت که برو د و یشد نتیماش سوار دمید اومدم رون،یب

 نیا دنبال یرفت نگو شهر، نییپا یدیرس دمید کردم، دنبالت

  ؟یاسنپ ؟یدار فیتشر یتلفن یتاکس شما خانوم،

 

 !میرنیم حرف امیم شب خونه دیبر -

 

 :سوزاندیم را ترگل قلب ترایم تلخ شخندین
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 همون از قایدق ست،ین داتیپ چهارشبه سه ،یاینم گه،ید نه -

 و من نه، گفتم من و یاورد و خانوم نیا اسم که یشب

 به؟یغر هی به یفروخت

 

 .... برو جان ترایم -

 

 زند؛یم اش نهیس ی تخته دست پشت با یعصب ترایم

 

 دیبا تو نجاست؟یا جات تو من، واسه نکن جان جان -

 ؟یبزار ازدواج مدار قرار اشپز هی با دیبا ؟یکن یگارسون
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 گفتن با تنها کند،یم نگاهش محکم اما دلشکسته ترگل

 رحمانه یب ترایم که گذاردیم اول ی پله یپارو دیببخش

 :کندیم خطابش

 

 همه اونم مفت یده سیسرو چسبه،یم کال، خوبه مفت -

 قضا از که پیت خوش پولدار بچه هی ادیب بدش که هیجوره،ک

 بره بابا مدل نیماش با صبح روز هر و بشه خرش هست خرم

 کنه سوارش خانومانه و داغونشون و درب ی محله یتو

 گردونه؟ برش شبم سرکار، برسونتش

 

 :گزددیبرم یعصب ردادیت

 

 !ترگل برو -
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 پسر دهینرس راه از یغربت هی زارمیم مگه بره؟ کجا بره؟ چرا -

 برد شوهرمو قماش نیهم از دختر دونهی ببره؟ و رهیبگ و من

 !بسه
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 جان ردادیت و کوبد یم پا ترگل یگلو انیم یسرسخت بغض

 :کند کنترل را اعصابش کندیم

 

 !من با ایب شما، ایب من؟ مادر زدنه حرف طرز چه نیا -
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 رونیب ردادیت دست از را دستش ختهیر بهم و یعاص ترایم

 سمتش را اش اشاره انگشت رود،یم ترگل سمت و کشدیم

 :غرد یم حرص و تیعصبان با و ردیگیم

 

 مشنگ پسره یزندگ یتو تو امثال جون، دختر کن گوش -

 پس نه، ادیز اما موندن نه، موندگار اما بوده بوده، ادیز من

 نباش، یا نفره دو یزندگ و یرسم ی رابطه چیه به دلخوش

 مخالفم، منم نظر، چیه از دیستین هم هیشب اصال شماها

 که؟ یفهمیم

 

 سمت اش یعصب نگاه و کندیم فوت را نفسش درمانده ردادیت

 :چرخدیم ترگل

 

 !گمیم بهت برو ترگل، تو برو -
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 شودیم رستوران وارد کوبدیم وارید و در به که یبغض با ترگل

 :رودیم جلو تلخ حس هزار از پر ردادیت و

 

 ؟یکنیم یدار کاریچ -

 

 نیا زارمیم من ینکن فکر تا کنمیم باز و چشمات دارم -

 ... ندار یچیه یغربت دختره

 

 و نید کدوم با ندار؟ یچیه شده اسمش که نداره یچ -

 یزندگ با نکن ترایم فرمول؟ کدوم با ؟یکرد یحساب مونیا

 !ینجوریا من

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1159 

 

 کوبد؛یم ردادیت ی نهیس یرو دست پشت با بار دو ترایم

 

 شن زنت ارزوشونه تر یعال تیموقع با بهتر دختر جور هزار -

 ...آشپز ی دختره نیا به یدیچسب تو بعد

 

 :زند،یم داد مالحظه یب و طاقت یب ردادیت

 

 !دارم دوسش من -

 

 بزرگه، هینادون و توهم هی بچه، ستین داشتن دوست نیا -

 !کنمیم قطعش من ینبر تیزندگ از و دختر نیا یپا
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 از را اش یخستگ و حرص از پر نگاه اش جمله اتمام با و

 ی رهیخ ردادیت افتد، یم راه نشیماش سمت و ردیگیم ردادیت

 نیا بندد، یم چشم کندیم حرکت که ترایم و ماند یم رفتنش

 یبرا را ترگل یجد یجد دیفهمیم شهیهم از شتریب روزها

 !خواهدیم یزندگ عمر کی

 و جیگ نگاه شودیم که سورن اتاق وارد حوصله یب و یعصب

 سیخ یچشمها با که یترگل ماند،یم ترگل یرو اش زده بهت

 و دور یا نقطه به و نشسته سورن کار زیم مقابل مبل یرو

 اش نهیس از را قلبش یکس انگار زند،یم خی زده، زل پرت

 تلخ و تند ترایم زبان د،یفهمیم را ترگل حال کشد،یم رونیب

 !ردادیت مثل یکلفت پوست یحت سوزاند،یم را یکس هر بود،

 

 :ندینش یم ترگل کنار و رودیم جلو
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 خانوم؟ یگل -

 

 مهربان ردادیت و شکندیم تر قیعم بار نیا ترگل سخت بغض

 :زندیم شیصدا تر

 

 خانوم؟ یتر -

 

 :نالد یم بغض با و دیا یم باال ترگل یاشک نگاه

 

 م؟یکی بودن دورت که ییدخترا اون با من -

 

 !دل جان نه -
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 سمتت؟ اومدم مفت سیسرو و تیموقع و پول بخاطر من -

 

 لب آرامش از پر و میمال شیها یصبور ی مانده ته با ردادیت

 :زندیم

 

 !یا خامه نون نه -

 

 ؟یبریم و یاریم و من روز هر تو -

 

 ...و حرفاش ، کن ول رو ترایم -

 

 :کندیم قطع را ردادیت حرف دلشکسته و زدیریم ترگل یاشکها
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 به شهیم مگه رداد،یت مادرته اون شم، الیخیب تونمینم -

 ...و نکنم توجه حرفاش

 

 میریم سرت، فدا نشدم شد شد... کنمیم شیراض.... شهیم -

 گهید حال هی اصال پدرشوهر مادرشوهر بدون ، مونیزندگ یپ

 !یکنیم یا

 

 اون رداد،یت کن تموم و یشوخ و یباز ،مسخره کن بس -

 نفرت، از پر و یجد یچشما اون با دم،ید امروز من که یزن

 نداره پول یک هر م،مگهیبرس ییجا به تو و من بزازه محاله

 عاشق حق شهره نییپا اون خونش یک هر مگه ست؟ین ادم

 ...من نداره؟ شدن
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 انگشت پشت با حرف یب ردادیت ردیگیم شدت که اش هیگر

 :کندیم پاک را شیاشکها اشاره

 

 یک تو جز اصال ،یتموم یچ همه ،یعشق ،یخانوم تو -

 بگو... کنمیم درستش من شه؟ من یا خامه نون تونسته

 !چشم

 

 ...من ردادیت -

 

 !چشم بگو -

 

 بغلش ردادیت و دیگویم یجان یب چشم بغض و حرص با ترگل

 یگاه اما شود، درست یزیچ نبود مطمئن هم خودش کند،یم

 !داد شدن درست قول دیبا یدیام چیه یب
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 نبات مقابل و گذارد یم زیم یرو را قهوه فنجان دو سورن

 به زده زل که کندیم نگاه را نبات ند،ینش یم یصندل یرو

 آن یتماشا از دلش مانده، فکر غرق و ستاره پر اهیس آسمان

 :لرزد یم یلعنت باند

 

 کرد؟ یمعرف ردادیت که یروانشناس شیپ میبر فردا -

 

 یرو و شودیم کنده آسمان از نبات حال و حس یب نگاه

 :چسبد یم سورن یچشمها
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 برگردونه؟ بهم و من صورت تونهیم روانشناس ه؟یچ فرقش -

 یحت گهید من برگردونه؟ مو رفته نفس به اعتماد تونهیم

 حس همش ترسم،یم برم، رونیب خونه نیا از تنها تونمینم

 !سادهیوا سرم پشت دیاس یبطر هی با یکی کنمیم

 

 

 د؛یگویم سخت کند،یم پر را سورن تاب یب یچشمها تمام درد

 

 و اتفاق نیا دیبا اول شه،یم درست نبات، گردهیبرم همش -

 باشه؟ ، تییبایز یعمال سراغ میریم بعد ،یریبپذ

 

 و ها یقرار یب یبرا دلش زند،یم پلک بغض از پر نبات

 هم یراه و سوخت یم مقابلش مرد ی رفته دست از یزندگ

 :نبود
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 یزندگ به برگردم بتونم دمینم قول بهت من اما باشه، -

 نیا اگه و دم،ینم یقول اما کنم،یم تالشمم خوام،یم سورن،

 کنار هم تو یجوون و یزندگ دمینم اجازه نده، جهینت تالش

 !بسوزه من یزندگ

 

 ات قهوه خانوم، بزرگه خدا کن تالش تو باز؟ یکرد شروع -

 !سردشد

 

 :زندیم لب و ماند یم ثابت قهوه فنجان یرو نبات نگاه

 

 باند نیا و نهییآ اون یجلو برم رمیم کلنجار خودم با مدام -

 !ترسمیم... تونمینم اما... بردارم و یکوفت
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 نجایهم ماجرا سخت ی مرحله کند،یم نگاهش درمانده سورن

 اما داشت، هراس اتفاق هم نیا ازهم اش یعاص خود بود،

 شودیم خم شدند،یم رو روبه تیواقع نیا با دیبا نبود، یا چاره

 پر یچشمها ی رهیخ گذارد،یم شیپاها یرو را شیارنجها و

 :زندیم لب نبات هراس از

 

 هم با که هستم کنارتم، من نبات؟ یدار باور و من -

 باند بگو بهم یداشت شویآمادگ که یزمان هر م،یکن رد ارویسخت

 اصالنیا نه،ییآ یجلو میبر و میکن باز و صورتت و دست

 شدن بهتر یبرا و یریبپذ و یچ همه شهیم باعث شتریب

 !یکن تالش اوضاع

 

 یخود سورن یچشمها یتو که یعشق و ارامش از نبات

 :زندیم لبخند دادیم نشان
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 از شتریب کنه خدا سورن، دارم تورو که خوشحالم یلیخ من -

 !نشم تیزندگ و خودت ی شرمنده نیا

 

 صبح که میبخواب میبر پاشو نبات، شاخه نزن حرفارو نیا -

 ادم ادمیز که ییجا هی برمتیم کوه، میبر ییدوتا خوامیم

 !یش تیاذ نباشه

 

 ...سورن یول -

 

 :شودیم بلند و کندیم یساختگ اخم سورن
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 اصال رون،یب میبزن دیبا... خانوم نبات گهید نداره اما و یول -

 ا؟یدر میبر یخوایم

 

 زندیم یتلخ لبخند کند تجربه نشد که یعسل ماه ادی به نبات

 :شودیم بلند و

 

 !بخوابم فقط بغلتو امیب خوامیم فعال -
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 جهان کی و بود ونیکتا وجدان، عذاب ایدن کی و بود ونیکتا

 یبرا کندیم جان که یدیام و بود یونیکتا محض، یتاب یب

 !نبود یشدن و برگرداند یزندگ به را او شده هم لحظه کی

 

 و بود زده حرف دیام با یتلفن بار کی فقط امشب تا روزید از

 از بود خسته گشت،یم کار دنبال نداشت، یخبر او از گرید

 باز حاال و بود رفته خاتون سرخاک تا فقط ،ییتنها و یکاریب

 !کردیم مرور را دادگاه روز و بود کرده کز خاتون تخت یرو

 

 یتو اشک و اورد یم بخاطر دادگاه یجلو را نبات یادهایفر

 یبرا سوخت،یم نبات یبرا دلش جوشد، یم شیچشمها

 هم سورن روز و حال ،بابت وانیک مانیپش و خسته یچشمها

 !بود زاریب اش یلعنت خود از
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 دادگاه یتو که دید فقط نه، ای دهیبخش را او سورن دانستینم

 !بود کرده اش شرمنده قبل از شتریب نیا و نزد یحرف او هیعل

 

 اتاق از و شودیم بلند چدیپ یم خانه یتو که زنگ یصدا

 یکمرنگ لبخند دیام دنید با و داردیبرم را فونیآ رود،یم رونیب

 دیام ستد،یا یم منتظر راهرو مقابل و زندیم را یشاس زند،یم

 :ردیگیم سمتش را تزایپ یها جعبه و شودیم خانه وارد

 

 ؟یبهتر -

 

 و نیریش یایرو کی در غرق کند،یم نگاهش فقط ونیکتا

 چه حاال تا نبود معلوم دنبودیام اگر شک یب خاص، حس

 !آمد یم سرش ییبال
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 ون؟یکتا -

 

 :ردیگیم را ها جعبه حواس یب و جیگ و بردیم دست

 

 ؟یدیکش زحمت چرا یمرس... بودم فکر تو دیببخش -

 

 و ردیگیم را شیبازو دیام که برود آشپزخانه سمت خواهدیم

 :کندیم نگاهش نگران

 

 شده؟ یزیچ -

 

 !نیبش ایب...نه -
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 :کندیم نگاهش نگران دیام و نندینش یم ها مبل یرو دو هر

 

 بهتر حالم ببخشتم سورن اگه ینگفت مگه ون؟یکتا هیچ -

 ..ینگفت مگه شه؟یم

 

 کنار چشمام یجلو از نبات صورت د،یام ستمین خوب من -

 ده،ینبخش و من سورن وان،یک یدرموندگ سورن، حال ره،ینم

 !نکرده شتریب نبات واسه رو فاجعه نیا عمق فقط

 

 حق بهت من کنار، دیکش ماجرا نیا از پاتو بود که یچ هر -

 ...یول ینباش خوب دمیم

 

 :زندیم لب دور یا نقطه ی رهیخ رمق یب و بدحال ونیکتا
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 !گفتمیم سیپل به و یچ همه خودم دیبا من -

 

 :کندیم نگاهش و کشدیم صورتش به یدست کالفه دیام

 

 ؟یدردسر دنبال -

 

 ستین یشدن وجدان عذاب نیا با اما ارامشم، دنبال -

 تماشا فقط دارم و کنار نشستم و بهم ختمیر و یچ د،همهیام

 !دهیم ازار منو نیا کنم،یم

 

 :دیگویم خسته و یعصب دیام
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 وجدانت، عذاب و ها دغدغه و فکرا نیا ی همه وسط تو -

 یزندگ یکجا قایدق من ون؟یکتا یکنیم فکر من به کممی

 توام؟

 

211 

 

 شود،یم بلند کالفه دیام و کندیم نگاهش واج و هاج ونیکتا

 شیها یدلنگران و شیتشو تمام با و زندیم قدم را سالن

 :دیگویم

 

 که م،یکن فیک که م،یبساز یزندگ که شدم عاشقت من بابا -

 از یول هم، کنار میببر لذت و مونیزندگ یها لحظه ی هیبق

 یم ینامرد و اعتراف و زندون و خون یبو فقط اومدم یوقت

 ون،یکتا کردم رد نارویا ی همه میزندگ از ییجا هی من اومد،
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 حرف کشتم خودمو عمر، همه یبرا دارم، ازین ارامش به االن

 کار دونمینم گفتم بهش نگه، سیپل به یزیچ که سورن با زدم

 از من هدف اما ه،یچ مجازانش دونمینم انه،ی جرمه یکت

 !ارومشه تا شیببخش تو نکهیا اصرارام

 

 :دهدیم ادامه درمانده و رودیم جلوتر

 

 خودتو یبر خورهیم چرخ سرت یتو هنوز تو وقت اون -

 لشیدل دهیبخش هم اگه و دهینبخش سورن که ؟یکن یمعرف

 اومدم، کنار یچ همه با سادم،یوا یچ همه یپا من نباته؟

 خودتو و یباش ریدرگ عمر ته تا ستین قرار اما ست،ین میمنت

 !بره ادتی و من و یکن سرزنش

 

 رفته؟ ادمی تورو من -
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 حوصله یگفت میبزن یچرخ هی رونیب میبر گفتم بهت نرفته؟ -

 االن یگفت کنم صحبت خانوادم با موردت در گفتم ندارم،

 فیک و کنارتم بشه که ییجا تا نجایهم گفتم ست،ین وقتش

 شیپ حواست همه نمیبیم دهینرس راه از یول هم با میکنیم

 !سورنه و نبات و وانیک

 

 :ستدیا یم مقابلش و شودیم بلند هم ونیکتا

 

 اونا شد باعث من حماقت باشه؟ کجا نباشه اونا به حواسم -

 ...و ستنیبا اشونیدن از یمزخرف یجا نیهمچ

 

 یتو گهید دختر هی که بود یمرد خواستن تو حماقت -

 عقده پر مرد هی وان،یک از بود نیا تو حماقت بود، شیزندگ
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 دنشیچ و ویسنار نیا ی هیبق اره،یب در عاشقارو یادا یخواست

 دختر اون کنه قبول نخواست که وانیک با خودشونه، با

 ماجراشه، الیخیب و بفهمه تورو حرف نخواست نداره، دوسش

 که دختر اون واسه کرد انتخاب و مجازات نیبدتر

 و نبات اون کنه، یخال شو حرص و رهیبگ شویخوشبخت

 تر یداشوجدیتهد و وانیک اگه ستن،ین مقصر کم برادرشم

 یبهتر یجا االن دیشا زدن،یم حرف سورن با اگه گرفتن،یم

 خودت گردن یانداخت رارویتقص و گناها همه قدر م،اونیبود

 وجدان عذاب جز یحس چیه گهید ،یشد زاریب خودت از که

 !یندار

 

 ...من... هست تو به حواسم من دیام -

 

 :داردیبرم زیم یرو از را سوئچش و شودیم خم یتلخند با دیام
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 یکنیم عادت فقط من بودن به یدار ست،ین حواست تو نه، -

 !ریبخ شب ،یکت

 

 ات،یخوب به هست، بهت حواسم من بخدا د،یام نرو -

 ...و ستین خوب حالم فقط من ات،یمردونگ

 

 تعادل بتایمص اون همه و من نیب حداقل یتونست وقت هر -

 باشه، ندمونیا مورد در شیکی حرفت تا ده از و یکن جادیا

 !ریبگ تماس باهام

 

 یحرف چیه یب و خسته دیام اما بزند یحرف خواهدیم ونیکتا

 !کوبد یم را در و رودیم رونیب
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*** 

 به بود کرده را تالشش تمام بود، گذرانده وقت نبات با را امروز

 بود، زده حرف یدر هر از بودند، رفته کوه بگذرد، خوش او

 بازشود خنده به نبات یلبها یا ذره فقط تا بود، کرده یشوخ

 !نبود موفق ادیز و

 

 تمام نیمیس بودند، آمده سورن پدر رضا محمد ی خانه حاال و

 از نشیسنگ بغض اما کند برخورد یعاد کردیم را تالشش

 هیسام شد،یم تر بزرگ نبات صورت یرو یلعنت باند آن دنید

 بود نبات اغوش یتو ایپر نداشت، مادرش از یکم دست هم

 کش نبات صورت یرو بشیعج نگاه نداشت، قرار و آرام اما

 سورن و بود دستپاچه هیسام شد،یم بلند اش هیگر و امد یم
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 کند وانمود تا کند جان اما نبات شد،یم یمتالش درون از داشت

 اما نشده، متوجه ایپر یچشمها یتو ترس و رفتار از یزیچ

 !است خبر چه دیفهمیم خوب اش زده طوفان خود

 

 :کندیم جان هیسام و گذاردیم هیسام اغوش یتو را ایپر

 

 کنم خوابش برم من شه،ینم اروم نیهم واسه شده بدخواب -

 خواست برگشت، شهرستان از گه،بالخرهید برسه هم نایس تا

 !دییایم شب گفت سورن گهید که ادتیع خونتون ادیب

 

 یحت که یلبخند زند،یم لبخند یرانیو به رو یحال کی با نبات

 :شودینم دهید

 

 !زمیعز شهیم تیاذ رو بچه بخوابون برو -
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 ی کرده خی و سرد دست یرو سورن دست رودیم که هیسام

 :ندینش یم نبات

 

 نبات؟ یخوب -

 

 و ندینش یم سورن یرو نبات ی خسته و فروغ یب یچشمها

 :زندیم لب

 

 !خوبم -

 

 از ساله کی ی بچه کی داشت، درد بود، رانیو... نبود اما

 خواستیم طور چه بعدها داشت، وحشت صورتش یتماشا
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 بسته اش یرانیو به کمر که بود فکر هزار مادرشود؟ خودش

 زیم یرو را یچا ینیس و رودیم سمتشان نیمیس بودند،

 :گذاردیم مقابلشان

 

 جان؟ مامان اره خداروشکر، انگار یبهتر جان، نبات خب -

 

... نکنه من حروم شویزندگ نشدم پسرتون فیحر که من -

 !دیبگ بهش یزیچ هی شما

 

 تورو؟ از بهتر کنه دایپ من؟کجا زیعز یزنیم هیچ حرفا نیا -

 عمالتو هم تو تون،یزندگ به دیبچسب دور زیبر فکرارو نیا

 !زمیعز یشیم خوب یبد انجام
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 :.دیگویم کالفه سورن

 

 اصال گمیم بهش یه من؟ مادر گوشش تو رهیم مگه حرف -

 شنوا؟ گوش کو اتو،یچرند نیا ارین زبون به

 

 :زندیم لبخند نبات

 

 !دونمیم کنمیم تتیاذ یلیخ -

 

 !یکنیم تیاذ خودتو شتریب شما -

 

 :دیگویم حالشان شدن عوض یبرا نیمیس
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 مادرتم و پدر زنمیم زنگ گذاشتم، فسنجون شب یبرا من -

 مامان یموافق م،یباش هم دور مدت هی از بعد امشب همه انیب

 جان؟

 

 قلبش اوضاع ن،یمیس مامان ستین خوب ادیز روزا نیا پدرم -

 یتو شما یطرف انه،ازی انیب توننیم دونمینم بهم، ختهیر باز

 ...و دیافت یم زحمت

 

 یم شهیم عوض هواشون و حال نتتیبب انیب ه،یچ حرفا نیا -

 !یکنیم تویزندگ سابق مثل یدار هم تو ننیب

 

 !رودیم تلفن سمت و شودیم بلند حرفش اتمام با و

 

213 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1187 

 

 

*** 

 

 یم خودش دور اتاق وسط لیر یرو که یقطار ی رهیخ

 دهیبر را امانش فکرها بود، فکر در غرق و بود مانده دیچرخ

 چه شدینم متوجه اما دیشنیم گوشش خیب را حنا یصدا بودند،

 تواند یم دانستینم که بود یترگل ریدرگ فکرش تمام د،یگویم

 ؟!نه ای باشد داشته شهیهم یبرا را او

 

 بگذارد کنار را اش گذشته بتواند نبود مطمئن خودش هم هنوز

 دورش اگر هم روزها نیا بزند، خط را دورش یدخترها دور و

 و بود افتاده که یهم پشت یماجراها لطف به بود خلوت

 را عادت نیا بود نیا تالشش تمام بود، گرفته را اش حوصله

 !کند ترک
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 ؟!ردادیت داداش -

 

 شاد یچشمها یرو و شودیم کنده مقابلش قطار از نگاهش

 :ندینش یم حنا

 

 رداد؟یت جونِ -

 

 عروست عکس گمیم ؟یدینم مو جواب گمیم یچ هر چرا -

 کو؟
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 حنا بود، نشسته اتاق کف چهارزانو همانجا زند،یم لبخند ردادیت

 عکس دارد،یبرم را اش یگوش و نشاند یم شیپاها یرو را

 زد؛یگیم مقابلش را ترگل

 

 !یا خامه نون به معروف منه، عروس شونیا -

 

 یباال از رد،یگیم باال سر و کندیم نگاه را عکس ذوق با حنا

 :پرسدیم ردادیت ی رهیخ سر

 

 ه؟یچ اسمش -

 

 !مامان محشره، ست،یب کنهیم یآشپز ترگل، اسمش -
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 پس؟ پوشهیم عروس لباس یک -

 

 شربت ینیس با لدایگ که بدهد جواب خواهدیم خندد،یم ردادیت

 ردادیت سمت را ینیس و کندیم نگاهشان شود،یم اتاق وارد

 :کندیم تعارف

 

 !تیصندل یرو نیبش بلندشو داداشو، نکن تیاذ مامان؟ حنا -

 

 :دیگویم ارام و داردیبرم را شربت وانیل ردادیت

 

 اد؟یم یک مهران... من به نداره یکار -
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 دعوا باز توروخدا رداد؟یت باز شدهیچ برسه، دیبا گهید االن -

 !باهاش زد حرف شهینم هفته کی تا دیننداز راه

 

 را ردادیت و ترگل گرید یها عکس همچنان و شودیم بلند حنا

 شود،یم بلند هم ردادیت و رودیم تختش سمت کند،یم تماشا

 :گرددیبرم لدایگ سمت و گذاردیم زیم یرو را وانیل

 

 اخالق و بعدش طیشرا دیبا بابامم با زدن حرف یبرا -

 بسنجم؟ شما با بعدترشو

 

 حرف دیخواست هربار گمیم تو؟ شده چت نگفتم، نویا من -

 تا بعدشم د،ینکرد یا گهید کار دعوا و کهیت و بحث جز دیبزن

 !رهیگیم و بچم و من ترکشاش هفته کی
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 :زندیم تلخند و اندازد یم باال را شیابروها از یکی ردادیت

 

  ستم؟ین بچش من -

 

 !کن فراموشش اصال روزا؟ نیا چته معلومه -

 

 :زندیم شیصدا حوصله یب ردادیت و گرددیبرم در سمت

 

 لدا؟یگ -

 

 :رودیم جلو حنا و ستدیا یم لدایگ

 

 کنم؟ یباز تیگوش با شهیم یداداش -
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 !کن یباز برو زم،یعز اره -

 

214 

 

 یم سالن ته یمبلها یرو و روندیم رونیب اتاق از لدایگ همراه

 :دیگویم ردادیت نند،ینش

 

 بزنم، حرف باهاش ازدواجم و یخواستگار مورد در خوامیم -

 !ادیب کوتاه زودتر کن، یدفاع هی بزن، یحرف هی کن، یکار هی

 

 نیا از یایم در ،یعال چقدر ؟یکن ازدواج یخوایم حنا؟ جان -

 !یفیبالتکل و ییتنها
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 :بود تلخ ناخواسته روزها نیا ردادیت

 

 !شهیم بزرگتر ترایم بزرگ هیتنها منتها آره -

 

 :زندیم لبخند سخت و ردیگیم گاز را لبش خورد،یم جا لدایگ

 

 ادینم مگه ترایم خوشبخت؟ دختر اون حاال هست یک -

 واست؟ یخواستگار

 

 باز در که بزند یا هیکنا گرید بار تا کندیم باز لب ردادیت

 بلند لدایگ ند،یب یم در چارچوب در را مهران قامت و شودیم
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 از را دیخر یها پاکت رود،یم سمتش سالم گفتن با و شودیم

 :ستدیا یم ردادیت رود،یم آشپزخانه سمت و ردیگیم دستش

 

 !سالم -

 

 ته به یدست و اندازد یم مبل یرو را فشیک و کت مهران

 :کشدیم اش شده دیسف شیر

 

 !من دارم جوون نجا؟زنیا این ستمین من نگفتم -

 

 یاعتماد یب و ینیبدب نیا بارها شکند،یم ردادیت نگاه ته یزیچ

 :زندیم تلخند بود، دهیشن جور هزار به مهران زبان از را
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 یبپرس ازم ؟هنوزمیندار زنتم به یندار اعتماد من به -

 نداشته رتیغ کن جمع ه،یرنگ چه زنت یچشما رنگ دونمینم

 !تو

 

 افتد، یم راه دعوا کار اول نیهم داشت شد،یم خراب داشت

 :رودیم جلو یعصب مهران

 

 خونه اون یتو دختر هی روز هر که ییتو ای رتمیغ یب من -

 شدته؟ خراب ی

 

 !ندارم یتعهد کدوم چیه به من -

 

 سکوت خورده جا مهران که بود گفته محکم و تلخ قدر آن

 :رودیم جلو ردادیت کند،یم
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 کامال من که شده یتکرار قدر اون حرفامون ال،یخیب -

 ه؟یچ بگم یخوایم کنم، ینیب شیپ تو یبعد الوگید تونمیم

 

 :خنددیم ردادیت و کندیم نگاهش درهم یاخما با مهران

 

 ادم ادی از و یچ همه راحت یلیخ کردن یزندگ ترایم با -

 تعهد ستین بلد یشوهردار و نداره تیزن که یزن برد،یم

 !هیمعن یب مقابلش

 

 :خنددیم ردادیت و دیگویم االاهلل اله ال لب ریز مهران

 

 نه؟ گهید یبگ یخواسیم نویهم -
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 یدخترا و بود بهتر یلیخ تو از که من یجوون بچه، نیبب -

 نهیا خونم اوردم ینم حال واسه عشق اسم با و رنگارنگ

 اگه یکن ازدواج بزار معلومه، فتیتکل گهید که تو وضعم،

 رو قدم روشون تو زارمیم و دستام من یداشت من با یریتف

 !برو

 

 کند،یم نگاهشان و دیا یم رونیب اشپزخانه از نگران لدایگ

 :اندازد یم پا یرو پا و ندینش یم مبل یرو ردادیت

 

 ازدواج خوامیم بگم، نویهم اومدم االن من خب ه،یحرف نمیا -

 !کنم

 

215 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1199 

 

 

 مبل یرو و کندیم یتمسخر از پر ی خنده تک مهران

 :ندینش یم مقابلش

 

 !بود مزه یب دفعه نیا اما یکنیم یشوخ بامزه -

 

 !حنا یبابا نداشتم یشوخ شما با وقت چیه من -

 

 و ماندیم ردادیت یچشمها یرو مهران نیغمگ و شوکه نگاه

 :دهدیم ادامه ردادیت
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 از بعد خوامیم آشناشدم، قمیرف رستوران یتو یدختر هی با -

 واسم بار هی بود، شناسنامم یتو اسمت فقط که سال همه نیا

 !یخواستگار یبر و یبزن یحرکت هی ردادیت یبابا نقش در

 

  من؟ سراغ یاومد که مُرده ترایم -

 

 :دیگویم حرص با ردادیت

 

 اروم قدر نیا یزندگ نجایا قطعا بشه شیزیچ اگه که ترایم -

 !مخالفه دختره با منتها نداره، انیجر

 

 نیا از شتریب یریبگ خواهرشو دختر داره اصرار هنوز البد -

 دست؟ رو نمونه
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 امثال مونه،ینم دست رو چکسیه باشن شماها امثال تا -

 ییخدا نمونه دل به ارزو یدختر که دیریگیم دوتا دوتا شماها

 !نکرده

 

 حمله سمتش خواهدیم و شودیم بلند حرص با و یعصب مهران

 :ردیگیم را شیبازو و دودیم سمتش عجله با لدایگ که کند

 

 !اتاقشه حنا توروخدا، مهران -

 

 زبونت نیا با یدار رون،توقعیب من ی خونه از گمشو پاشو -

 بکنم؟ میکار واست
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 از خرد و زد نکن، فیکث تو خون نیبش خان، مهران نیبش -

 من نداره، یمشکل ترایم خواهر دختر گذشته، سالمون و سن

 بنده پدر عنوان به شما ازت، ندارم میتوقع ندارم، دوسش

 !یخواستگار واسم یبر فتهیوظ

 

 :ندینش یم مبل یرو یعصب مهران

 

 ؟یگفت رنگارنگت روابط از دختره به -

 

 !گفتم -

 

  کارن؟یچ ننش بابا کارس؟یچ دختره؟ هیک -
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 :دیگویم تر ارام ردادیت

 

 اشپز داره، خانه شده،مادرشم فوت پدرش ،یبیخط ترگل -

 دستشونم دارن، ینقل ی خونه هی شهر نییپا قمه،یرف رستوران

 !رسهیم دهنشون به

 

 بلند خندد،یم بلند و یعصب و کندیم نگاهش تعجب با مهران

 سیسرو سمت و زندیم باال را راهنیپ نیاست و شودیم

 :رودیم یبهداشت

 

 فرداش ریبگ سرد اب دوش هی خونت برو پاشو بچه، پاشو -

 !دهیپر دختره نیا

 

 :شودیم بلند یعاص ردادیت
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 !ادینم من کار به شما یها تجربه -

 

 گرددیبرم کند،یم تر یعصب را مهران ردادیت کالم زهر و یتلخ

 بار نیا رد،یگیم حرص از پر و نیخشمگ را ردادیت ی قهی و

 :ندارد یا جهینت هم لدایاصرارگ

 

 من به راه به راه یتونیم نکن فکر ،یقرت بچه کن گوش -

 ...تهش و یبنداز کهیت

 

 واسم برو ایب بگم اومدم ندارم، شما با یکار اصال من -

 اره کلمس کی جوابشم کارم، و کس یب نگن که یخواستگار

 !نه ای
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 !نه -

 

 هلش عقب به و کندیم رها را ردادیت ی قهی یعصب

 :رودیم جلو لدایدهد،گیم

 

 بره یک ینر تو کنه، ازدواج خوادیم پسرته، مهران؟ نه چرا -

 واسش؟ یخواستگار

 

 و شین شتریب دشمن تا صد از باشه؟ خورهیم منه؟ پسره نیا -

 ...که یپسر و پدر احترام کو زنه،یم هیکنا

 

 :دهدیم ادامه مهران و زندیم شخندین ردادیت
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 من نیب یدونیم مگه یول باشه، ،یناراحت تو گرفتم، زن من -

 یرو یگذاشت دست تو دختر، همه نیا گذشته؟ یچ مادرت و

 !بچه اموالت و مال واسه دوخته سهیک رستوران؟ کارگر

 

 خواهدیم رود،یم جیگ مکررات تکرار دنیشن از ردادیت سر

 :دودیم سمتش و دیا یم رونیب اتاق از حنا که دیبگو یزیچ

 

 !عروسته خوره،یم زنگ تیگوش یداداش -

 

 :کندیم جان و ردیگیم را یگوش لبخند با ردادیت

 

 !خدافظ تون،ییرایپذ از یمرس -
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 :زندیم پچ گوشش یتو و بوسد یم را حنا یموها یرو

 

 !ریبخ شب فعال ،ینیبب کینزد از مو عروس برمتیم روز هی -
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 نبود، کدامشان چیه مراد وفق بر یزندگ نبود، یخوب یروزگار

 همان به را یزندگ نیا گرید شدینم بود، نبات با حق دیشا

 !ساخت سابق یقشنگ

 

 کی انیم را شبید تمام بود، گرفته ارام مادرش اغوش یتو

 بود، نشسته سرش یباال سورن و سوخت شوم و تلخ کابوس

 نییپا را شیباال تب و کرد یپرستار سورن را شبید تمام
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 ارام و ختیر یم اشک شکوه اغوش انیم حاال و اورد،

 !شدینم

 

 کباب گوشت شیبرا شکوه دستور به اشپزخانه یتو یرعلیام

 مبل یرو و بود زده چنگ را اش نهیس رضا محمد و کردیم

 رونیب خانه دیخر یبرا سورن بود، نشسته ونیزیتلو مقابل

 نزده هم سر رستوران به یحت بود یادیز یروزها بود، رفته

 !بود

 

 کمی یخوایم اصفهان؟ مدت هی میبر یخوایم جان؟ نبات -

 ...تا یباش دور شهر نیا از

 

 :کندیم دل شکوه آغوش از سخت
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 یدید بابارو، حال کن نگاه کنم، تیاذ شماهارو خوامینم من -

 رو؟یام و خودت احوال و حال ینیب یم و؟ سورن یرو و رنگ

 ،یمونیم یول یبمون زنده دینبا تلخ یاتفاقا هی از بعد... مامان

 !چرا؟

 

 ...تو... نبات ینبود فیضع قدر نیا تو -

 

 وابسته ،یناراض و بودم فیضع شهیهم ، بودم شهیهم... بودم -

 یزندگ نیا تونمینم من بودم، بابا و تو لوس ر،یگ بهونه و بودم

 !تونمینم... بسازم و

 

 یگوشتها بشقاب با یرعلیام که دیبگو یزیچ خواهدیم شکوه

 پاک یعاص را شیاشکها نبات شود،یم اتاق وارد کبابشده
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 مقابل یرعلیام رود،یم رونیب و شودیم بلند شکوه و کندیم

 :ندینش یم نبات

 

 چطوره؟ من خواهر -

 

 بدم، نشون یخود جشنت یتو تونمینم گهید یریبگ زن -

 ...تونمینم دامادم، خواهر من بگم غرور با تونمینم

 

 ی نهییا یجلو یرینم چرا نبات، یکرد سختش ؟ینتون چرا -

 استرس و الیخ و فکر یکن تموم چرا ؟ینیبب خودتو المصب

 ی کاسه شده چشماش ؟یاریم در و سورن پدر یدار تو؟چرا

 !من خواهر زده رستورانشم دیق تو بخاطر خون،
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 یم تلخ بغض کی از پر و ردیگیم شیدستها با را سرش نبات

 :نالد

 

 ...من سخته،.... تونمینم -

 

 زن تا چند مگه ؟یدونینم قدرشو چرا نبات، کنارته سورن -

 کم ش؟یزندگ یتو داره یمرد و یعشق نیهمچ تو مثل

 خودت پات، مونده و عاشقته شهیهم از شتریب مرد؟ نیا هیزیچ

 یجا چرا ؟یدیشن یتکرار یحرفا قدر نیا ینشد خسته

 تماشا و سورن یداد دست از که یزیچ به یبزن زل نکهیا

 ؟یببر لذت تماشاش از تا یکنینم

 

 :دیگویم مهربان و ردیگیم سمتش را بشقاب
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 رونیب فکرت از کن، فکر بابا به کممی ،یشد فیضع بخور -

 زنه،ینم حرف کلمم هی و عکست به زنهیم زل مدام اد،ینم

 !یشیم خوب کن راحت و الشیخ

 

 محمد و سالن ی رهیخ و ردیگیم را بشقاب حرف یب نبات

 :کندیم پاک دنیچک از قبل را اشکش ماند، یم رضا

 

 !ششیپ میبر -

 

 !میبر -
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 جان نبات و بودند کرده صرف هم دور اش خانواده با را شام

 غم دیشا است خوب کند تظاهر ستین خوب اگر یحت کند

 ۳ هر حاال و کند، کمتر را هیبق ینگران و پدرش یچشمها

 جلو بروند، تا کردندیم یخداحافط تر راحت الیخ با یکم

 یم را اش یشانیپ ینگران از پر و مهربان پدرش و رودیم

 :بوسد

 

 ترک بابا، یمن عمر ی شهیش تو نبات، باش خودت مراقب -

 !بشکنه نزار یول خورده،

 

 :زندیم لب تنها و کشدیم ناخون را نبات یگلو یسخت بغض

 

 !چشم -
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 همراه یرعلیام و شکوه و کنندیم یخداحافظ هم سورن با

 خسته نگاه بندد یم را در که سورن روند،یم رونیب محمدرضا

 :گرددیبرم نبات سمت مهربانش اما

 

 هم با امیب کنم جور و جمع کمی من تا بزار لمیف هی برو -

 !مینیبب

 

 هم هیبق یحرفها و سورن بخاطر کندیم تالش هم باز نبات

 !کند یزندگ یعاد کند تالش شده که

 

 تو نیبش برو کنم،یم یزکاریتم خودمم منم، خونه خانوم -

 !یشد خسته
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 لبخند سورن ماند،ینم دور نگاهش از سورن یچشمها برق

 :زندیم

 

 کاناپه یرو کشمیم دراز کمی پس خانوم، ییما سر تاج شما -

 !یایب تا

 

 و خسته و زندیم نبات ی گونه یرو یکوتاه ی بوسه سورن

 :دیگو یم نبات که رودیم کاناپه سمت الود خواب

 

 سورن؟ -

 

 :گرددیبرم سمتش سورن
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 جان؟ -

 

 یسع... منم ت،یزندگ و کار به برس رستوران، برگرد فردا از -

 !دانشگام و درس دنبال برم کنمیم

 

 :گرددیبرم سمتش متعجب و جیگ سورن

 

 نبات؟ یزاریم سرم به سر یدار -

 

 تمام دیبا اما ،یروح بد درد کی داشت، درد خندد،یم نبات

 :کردیم مرد نیا و یزندگ نیا یبرا را تالشش

 

 !میجد کامال زم،یعز نه -
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 نیرد،ایگیم اغوشش انیم محکم را تنش رود،یم جلو سورن

 :شدیم خفه استرس و ینگران و یخستگ حجم از داشت مدت

 

 نبات، سابقت یزندگ به یگردیبرم کنمیم کمک بهت -

 !یبخوا دیبا فقط تو شه،یم که مطمئنم

 

 جون نمونیب هنوز که یعشق بخاطر تو، بخاطر خوام،یم -

 همه نیا فقط رم،یبم حاضرم یحت تو بخاطر من داره،

 !ینباش بد و سرگردون

 

 :دیگویم ارام گوشش یتو و بوسد یم را شیموها یرو سورن
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 !زدلمیعز کن یزندگ فقط من بخاطر تو نکنه، خدا -
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 و الیدان و ایعرش به رو و اندازد یم سالن کف رو پتوها ردادیت

 :دیگویم یرعلیام

 

 !رستوران برم دیبا زود صبح د،یبکپ دیبلندش -

 

 کند؛یم نگاهش و اندازد یم زیم یرو را گاریس پاکت ایعرش

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   
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 که؟یمرت یشد یکار -

 

 رو انداخته و رستوران کل در به در سورن اون نشدم، یکار -

 !ادین قراره یک تا دونمینم من، دوش

 

 :کندیم خاموش را همراهش تلفن حوصله یب یرعلیام

 

 !ستین جالب نبات اوضاع نگفت، یزیچ بودم، خونشون -

 

 زیم یرو از را همراهش تلفن و ندینش یم کاناپه یرو ردادیت

 از امیپ دو و داشت ترایم از پاسخ یب تماس پنج دارد،یبرم

 :ترگل
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 یزیچ کم نه،یهم گمید سال کی تا نبات من، داداش -

 برقصه، میبندر واستون و روپاشه یزرت دیدار توقع که ستین

 خودش حال به که نهیا دیبکن دیتونیم شما که یکار تنها

 !دینکن رهاش

 

 رو و کشدیم دراز بالشت یرو سالن کف و شودیم بلند الیدان

 :دیگویم یرعلیام به

 

 من، ندارم یمنظور ریام برنخوره بهت رداد،یت گهیم راست -

 !بمونه و باشه مرد قدر نیا سورن کردمینم فکرشم من منتها

 

 :رودیم الیدان سمت دنیخواب یبرا و شودیم بلند هم ایعرش
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 بگذره تونهینم که معلومه بود، نبات شیزندگ ی همه سورن -

 !وزویپف کهیمرت اون کنه لعنت خدا ازش،

 

 :دیگو یم حوصله یب ردادیت

 

 حاال، شدن کارشناس من واس همم کردن، نطق بسه خب -

 !میبکپ بزن و برق اون بلندشو ریام

 

 :کندیم نگاهش خنده با یرعلیام

 

 مگه؟ گرفته گازت سگ تو؟ چته -
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 زنگ همراهش تلفن که دیبگو یزیچ خواهدیم ردادیت

 :شودیم بلند سورن اسم دنید با خورد،یم

 

 !زد زنگ صاحبش دیببند دهنو -

 

 د،یگویم یرمق یب جانم و چسباند یم گوشش به را یگوش

 :زندیم تلخند سورن

 

 باز؟ دیدورهم -

 

 !نداره دماغ و دل چکسیه برادر، ختمه مجلس هیشب شتریب -
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 سهیوا هیاوک اگه ادیب قراره میخانوم هی رستوران، امیم فردا -

 !انیهاد یجا

 

 :کشدیم شیموها یتو یدست هدف یب نهییا یجلو ردادیت

 

 نرماله؟ موافقه؟ نبات ،یعال هم یلیخ -

 

 بابات؟ با یزد حرف ؟یتوچطور بهتره، امشب -

 

 واسه ببرم خودتو احتماال بابا، مهران با زد شهینم حرف -

 !یخواستگار

 

 :شنودیم را سورن تعجب از پر یصدا
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 ؟یببر قتوی،رفیدار بابا ننه ؟یشد خل -

 

 هی ی جرقه از فقط من ها، خوشه دلت هم تو بابا ننه کو -

 !گوشودم گوه جهان نیا به پا هم به مرد و زن

 

 !خر ی مسخره زهرمار، -

 

 :رودیم اتاقش سمت خنده با ردادیت

 

 به بدم، و ترگل جواب برم من م،یزنیم حرف فردا حاال -

 برنگرده سابق ینیریش به تا بگو بهش برسون، سالم تلخک

 !کنم صداش نبات ادینم در جور



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1225 

 

 

 !ریبخ شب برو ،یمضحک کنن جونت به جون -

 

 !خوش شبت -
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 ی مهیون نصفه ی خاطره مشت کی شودیم که رستوران وارد

 بود قرار که یشب آن ادی اورد، یم هجوم سمتش به تلخ

 !کندیم اش وانهید نشد و بگذرد زیانگ خاطره و نیریش
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 ها یخوشبخت دیفهم که بود نجایهم درست نبات، تولد شب

 !ندارند یادیز یماندگار و ثبات

 

 سالم و دیا یم باال ترگل نگاه رسدیم که ونیکتا زیم به

 از پر نگاه و ندیب یم را ونیکتا همان یا لحظه اما کندیم

 عمرش به روز کی خواهدیم دلش ندارد، دوستش که یغم

 گور به زنده درشتش و زیر یآرزوها تمام با را دختر نیا مانده

 !کند

 

 ؟!یاحیر یآقا -
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 قدالم چشمش شیپ تیواقع زند،یم پلک بدحال و جیگ سورن

 و حساب حال در ترگل و بود یخال هنوز رستوران کند،یم

 :کتاب

 

 جان؟ ترگل یخوب -

 

 بهتره؟ جون نبات ؟یخوب شما ممنونم -

 

 اومدن؟ همه ها بچه بهتره، -

 

 :دهدیم جواب و کشدیم اش یمشک ی مقنعه به یدست ترگل
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 اتاق ردادمیت امروز، ناهار یبرا مشغولن آشپزخونه یتو بله، -

 ی همه نمیا آشپزخونه، یبرا داد سفارشات یسر هی شماست،

 !ردادیت دست مخارجم و خرج ی نهیهز روز، چند نیا درامد

 

 سخت و اندازد یم ترگل دست یتو کاغذ به ینگاه سورن

 :زندیم لبخند

 

 !اتاقم برم من شت،یپ نیا فعال باشه د،یدیکش زحمت یلیخ -

 

 تند پا اتاقش سمت سورن و زندیم لبخند احترام با ترگل

 وارد و زندیم در به بار سه را اش اشاره انگشت ناخون کند،یم

 دنید با بود، تلفن با کردن صحبت مشغول ردادیت شود،یم اتاق

 :شودیم بلند و کندیم یخداحافظ زود یلیخ سورن
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 ..یزیچ ،یخروس ،یگوسفند ،یگاو یگفتیم آقا بَه، -

 

 :کندیم باز را شیدستها و شودیم بلند

 

 !نمیبب عمو بغل ایب -

 

 دو ردادیت کنند،یم بغل را گریهمد و خنددیم حوصله یب سورن

 :زندیم سورن پشت محکم بار

 

 نبات؟ چطوره -

 

 :رودیم عقب سورن
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 !نکبت یشد چاق ساخته، بهت استیر -

 

 :دیگویم ندینش یم زیم پشت که سورن و خنددیم ردادیت

 

 نبات؟ شتیپ هست یکس -

 

 اما نگرانم کمی ش،یدرس یکتابا سراغ بره خوادیم گفت نه، -

 !شه سابق شکل دیبا یزندگ ست،ین یا چاره

 

 :ندینش یم مقابلش ردادیت

 

 مشخص مردک نیا فیتکل هست؟ یک یبعد دادگاه -

 شه؟یم
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 تا کننیم ادیز رو دادگاه ی فاصله گفتیم نبات لیوک -

 یلیخ نداشته، عضو نقص نبات گفتیم بخوابه، ششیآت یشاک

 هید پول اگه اونم تازه حبسه، سال چند رنیبگ سخت واسش

 !کمتره باشه داشته

 

 :دیگو یم شوکه و شودیم گشاد ردادیت یچشمها

 

 قانونارو نیا حبس؟ سال چند فقط بعد ترکونده و نبات زده -

 اوردن؟ در کجاشون از

 

 نیا ی جهینت بفهمه اگه نبات رداد،یت کشهینم گهید مخم -

 !زهیریم بهم شتریب هیازاد بعد و حبس فقط فاجعه
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 دیبگو یزیچ خواهدیم و کندیم فوت را اش خسته نفس ردادیت

 :شودیم اتاق وارد ترگل و خوردیم در به یا ضربه که

 

 استخدام یبرا اومدن یافشان اسم به یخانوم ،یاحیر یآقا -

 !انیهاد خانم یجا

 

 :زندیم لب و شودیم بلند ردادیت

 

 !ادیب بگو -

 

220 

 

*** 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1233 

 

 فکر بود، رفته کلنجار اش کالفه و یعاص خود با بود روز دو

 بود، برگشته و بود رفته یکالنتر یجلو تا بار چند بود، کرده

 و یگرفتار همه نیا وسط دانستینم کند، چه دانستینم

 یروزها نیکدام به دلخوش قایدق را دیام درد و وجدان عذاب

 ؟!کند ندهیآ ییطال

 

 ایدن کی و حسرت، درد، عذاب، ایدن ایدن و بود ونیکتا

 !دهیفا یب یمانیپش

 

 ساعت ماند، یم یطالفروش خیم نگاهش کشد،یم قیعم نفس

 بود دهیرس جهینت نیا به آخر در و بود رفته کلنجار خودش هابا

 بازنده کی بدهد دست از هم را دیام بتیمص همه نیا با اگر

 چیه اش یزندگ روز و نفس نیاخر تا که است اریع تمام ی
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 چ،یه که پاک را عذاب و حسرت همه نیا رد یا یدلخوش

 !کندینم هم کمرنگ

 

 و زن به ها حلقه یمعرف مشغول را دیام شودیم که مغازه وارد

 لحظه دنشید با دیا یم باال که دیام سر ند،یب یم یجوان مرد

 مجدد و دیا یم کش صورتش یرو مکث با نگاهش یا

 !شودیم یمشتر یها سوال به دادن جواب مشغول

 

 دهیچسب رنگ دیسف یها یصندل یرو آرام و حرف یب ونیکتا

 گذاشت مغازه نیا به پا که یروز نیاول ادی ند،ینش یم وارید به

 از یرد خوبش یروزها تمامانیم لرزد، یم تنش و افتد یم

 !شانیها یکام تلخ تمام و بود سورن
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 رونیب مغازه از بالخره و کنندیم دیخر که جوان مرد و زن

 زیم یرو از جواهرات ی هیبق کردن جمع مشغول دیام روندیم

 :رودیم جلو و شودیم بلند ونیکتا شود،یم

 

 !سالم -

 

 !سالم کیعل -

 

 :زندیم یکمرنگ لبخند ونیکتا

 

 ؟یکنینم نگام -

 

 ...بانو است نمانده شما خاطر در ما از یرد -
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 !گداز و سوز پر قدر نیا نه یبگ عاشقانه شعر من واسه دیبا -

 

 پر و اندازد یم ریز را سرش ونیکتا کند،یم نگاهش فقط دیام

 :دیگویم بغض

 

 به دمیند مرد بدم، دستت از خوامینم من ، بگم اومدم -

 و حسرتا ی همه کنهیم جبران تیمردونگ نیهم و ت،یمردونگ

 و تو از یرد جا همه من ذهن یتو بگم اومدم هامو، نداشته

 یلیخ وجدانم عذاب ادتر،یز میمونیپش ادن،یز حسرتام عشقته،

 !دیام رنیبگ ازم تورو زارمینم گهید زارم،ینم اما ادتر،یز یلیخ

 

 :کندیم نگاهش مهربان و کندیم کج سر دیام
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 ؟یمطمئن -

 

 اگه ،یبگ تو یچ هر بعدش خوام،یم ازت یزیچ هی فقط آره، -

 ... ینکن قبول هم

 

 ون؟یکتا یچ نکنم قبول -
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 :دیآ یم باال ونیکتا یاشک یچشمها

 

 روز و حال از دارم حق من بدون فقط ،یبگ تو یچ هر بازم -

 !باشم داغون نبات و وانیک
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 خواستت؟ اون هست یچ -

 

 !گمیمنیبش ایب -

 

 یم ها یصندل یرو دو هر و دیا یم رونیب زیم پشت از دیام

 فوت را نفسش سرسخت غم کی از زیلبر ونیکتا نند،ینش

 :کندیم

 

 بگم، و یچ همه و یکالنتر برم یبزار تو اگه خوامیم -

 یم بعدشم، خرم،یم جون به باشه یچ هر مجازاتش بعدش

 یحرف گهید که یباش مخالف هم مون،اگهیزندگ به میچسب

 !مونهینم
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 !ونیکتا ستین یچیه مجازاتش -

 

 مهربان اما نگران یچشمها به ونیکتا متعجب و جیگ نگاه

 :چسبد یم دیام

 

 یجرم یقانون نظر از تو ل،یوک هی با کردم صحبت من -

 !یکرد اشتباه یانسان ینظر از فقط ،ینشد مرتکب

 

 دیام چکد،یم اشکش و افتد یم نییپا غم و درد با ونیکتا سر

 :ردیگیم را دستش دلواپس

 

 و کنهیم باخبر ماجرا از و نبات فقط یکالنتر به رفتنت -

 تو وگرنه د،یترسیم ازش سورن که یزیچ کنه،یم بدتر حالشو
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 مجازات که ینداشت یدپاشیاس و وانیک جرم یتو یدخالت چیه

 ؟یداشت ،یش

 

 :دیگویم زده هول ونیکتا

 

 ...فقط من..نه بخدا... نه -

 

 خودتو و یکن جبران یتونیم اگه کن یسع پس... دونمیم -

 که یلیوک همون با ،منیکن کمک وانیک به بعدشم ،یببخش

 تا میکنیم کمک م،یریگیم لیوک واسش کردم، صحبت گفتم

 و تو بخاطر فقط کارو نیا کنه، یزندگ بهتر بتونه ازادشد یوقت

 اگه یمعتقد که ییتو بخاطر ،یکت دمیم انجام وجدانت عذاب

 اون ستین گمیم من اما توه، ریتقص روزشه و حال نیا وانیک

 یعقل یب ی جهینت کارم اون داره، اراده و عقل و ادمه خودش
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 عذاب یگیم تو اما حقشه، شترمیب زندان از خودشه، حماقت و

 هم تو بخاطر هم کنمیم کمکش باشه، گمیم من وجدان،

 حله؟ مونه،یپش یگیم نکهیا بخاطر

 

 :زندیم لب دیام و دهدیم تکان را سرش هیگر با ونیکتا

 

 !باش فقط تو ون،یکتا هست بهت حواسم -

 

222 

 

*** 

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1242 

 

 من و ارتباط، نیا ی جهینت شدیچ پس گفتیم مامانم -

 !بهش بدم نداشتم یجواب

 

 به و شودیم کنده مقابلش ابانیخ از ردادیت ی خسته نگاه

 :چسبد یم ترگل نگران یچشمها

 

 هی یگفتیم ؟یموند جواب یب یچطور تو جواب، همه نیا -

 ان،یب واسش یخواستگار هی نداره درمون درست یبابا ننه

 و تنها و تک ینجوریهم نداره، و چکسیه کال یگفتیم

 داشته قبولش شما که داشهیپ بزرگتر هی منتظره فیبالتکل

 !یباش

 

 ازدواجا یلیخ با ها خونواده یلیخ ، ردادیت نگو ینجوریا -

 !مخالفن
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 ...که وگرنه ارم،یب و فمیتشر کنهیم قبولم تنها و تک مامانت -

 

 :دیگویم هوا یب و کندیم نگاهش جیگ و هراس پر ترگل

 

 اره؟ الیخیب که وگرنه -

 

 گفتم؟ نویا من -

 

 دندان به لب ردادیت یعصب ی چهره و درهم یاخمها از ترگل

 زدن پلک یب همچنان ردادیت کند،یم سکوت و ردیگیم

 :کندیم نگاهش
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 نکهیا اثبات من؟ کردن محکوم تو؟ یهست یچ دنبال -

 بعد کاملشه من حرف یزاریبمونم؟م یکی با تونمینم و میالش

 ؟یکن بلغور تو جواب و یکن برداشت

 

 رداد؟یت زد حرف تو با شهینم ایتازگ چرا تو؟ چته خب، یلیخ -

 

 جان کن مراعات گهید تو زه،یلبر پره، صبرم ی مانهیپ -

 نه اگه مرگم، خبر امیب تنها داد یاوک اگه یبگ گفتم مادرت،

 با نشدم شد، شد ترا،یم شهیراض زنمیم زور گهید کمی که

 !امیم سورن

 

 شتریب سمتش و کشدیم رنگش یآب شال به یدست ترگل

 :چرخدیم
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 سورن؟ با -

 

 اون مادرت، شناستش یم کارته، صاحب اون هرحال به اره، -

 ... کنه دمییتا

 

 تو نباشه بزرگتر هی تو طرف از یعنی ؟یچ بعدش -

 یزندگ بیغر قدر نیا و یباش داشته مادر و پدر مون؟یزندگ

 شییتنها و مادرت روز و حال از همه اون ه؟مگهیشدن ؟یکن

 نابودترشه؟ تنهاترشه؟ ترشه؟ ضیمر یخوایم ؟ینگفت

 

 :.کندیم رافوت نفسش کالفه ردادیت

 

 گله اری زنمیم ور داره،اون گله اری زنمیم ور نیا بابا، یا -

  دارم؟ نگه یراض و یکنم؟ک جمع و یک من؟ کنم کاریچ داره،
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 صبر بعدشم گم،یم و قتیکنم،حقیم صحبت مادرم با -

 من ،ینمون بداخالق همه نیا که یشرط به شه،یتاراض میکنیم

 همه تو که شدم بانمک و طونیش و شر و شوخ ادم هی عاشق

 !دیخندیم حال
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 :کندیم نگاهش خنده با و دار یمعن ردادیت

 

 نیا با که اسکوله اروی نیا ینکرد فکر خودت با یلیخداوک -

 و شوخ و طونیش و شر نه خنده،یم همش روزش و حال

 بانمک؟
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 :دیگویم خنده با ترگل

 

 مگه؟ چشه روزت و حال -

 

 اگه که بابام از اون ست؟ین چش ناموسا نه ست؟ین چش -

 دو نیهمچ دونه،ینم چندسالشه پسرت یبپرس ازش االن

 شبو که مادرم از بچش،اون و جوونش زن به دهیچسب یدست

 اعصاب، قرص و یافسردگ و نهیوک گذشتس حسرت روزش

 تنها انصافا یعنی قام،یرف یزندگ از اون م،یزندگ و خودم از نمیا

 !یا خامه نون یبود خودت میزندگ روشن ی نقطه

 

 ؟یداشت هیروح بَده -

 

 :زندیم استارت خنده با ردادیت
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 رو از ی،ناش خنده و شوخ حال ،اون نبود هیروح گهید اون -

 !بود کلفت پوست اثر بر ادیز

 

 دور را ابانیخ ردادیت کند،یم نثارش یا وانهید و خنددیم ترگل

 :زندیم

 

 دیشا ترا،یم وقت سر رمیم خودمم خونتون، رسونمتیم -

 حرص اون کمی شهیم باعث یول نده جهینت باهاش زدن حرف

 !بترکه جا هی نکرده ییخدا نشه جمع شهیخال تشیعصبان و

 

 و باکالس خانم هی خوردم، جا دمشید یوقت خدا، ی بنده -

 مغرور، و نفس به اعتماد با پ،یخوشت و پوش خوش ک،یش

 !باشه یعصب و خسته و افسرده همه اون اومد ینم اصال



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1249 

 

 

 :زندیم لب یجانسوز حسرت با ردادیت

 

 به افتاد شک شبه هی خودش، واسه بود یکس من مامان -

 که بود یکار ی ضربه طالق شد، داغون شد، حساس جونش،

 !خورد

 

 نزار تنهاش ،یخودت کنه کمکش تونهیم که یکس تنها -

 !مادرته باشه یچ هر رداد،یت

 

 بزنم؟ دتویق کنم؟ کاریچ مخالفه، تو با -
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 اش خورده الک کوتاه یها ناخون ی رهیخ یبد حال با ترگل

 :دیگو یم

 

 من گردنت، به داره حق یلیخ مامانت... اره باشه الزم اگه -

 !باشه میزندگ سر پشت ابد تا نشینفر ندارم دوست

 

 !کنمیم ترگل،درستش نگو چرند اون، کنهینم نینفر -

 

 تا کندیم سکوت کند،یم فوت را اش خسته نفس ترگل

 ته ی دلشوره منکر اما زد،ینر بهم نیا از شیب ردادیت اعصاب

 وجود با اما، داشت دوست یادیز را ردادیت شد،ینم دلش

 !نداشت ندهیآ به یدیام ترا،یم مثل یوارید
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*** 

 

 کرده پر را مشامش یسبز قورمه یبو بود شده که خانه وارد

 پوست به بیعج که یرنگ یزرشک شلوارک تاپ با نبات بود،

 باز را بلندش یموها بود، امده سمتش آمد یم دشیسف

 یبرا تشیجذاب از یزیچ یلعنت دیسف باند آن و بود گذاشته

 !بود نکرده کم سورن

 

 نیا یبرا را تالشش ی همه دارد نبات داشت باور سورن

 داشته دوام همچنان عشق نیا نکهیا یبرا کند،یم یزندگ

 !باشد
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 و بودند نشسته کاناپه یرو شام صرف از بعد دو هر حاال

 کردندیم تالش دو هر بودند، یینمایس لمیف یتماشا مشغول

 فاجعه بود نیا قتیحق اما فتاده،ین یاتفاق کنند وانمود

 !بود دهیبلع را آرامششان

 

 یتماشا مشغول و گذاردیم سورن یپا یرو را سرش نبات

 نبات دهان یتو را کرده مغز تخمه سورن شود،یم لمیف

 :کندیم نگاهش و گذاردیم

 

 گرفت؟ خوابت -

 

 سورن؟ خودمو، کردم خسته امروز اهوم، -

 

 جان؟ -
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 :پرسدیم سخت نبات

 

 هست؟ هنوز ای یکرد اخراج و یکت -

 

 !باشه داشته اومدن یرو کن فکر باشه، هنوز کن فکر -

 

 :گذاردیم گرشید یپا یرو را بسیچ ظرف و شودیم خم

 

 !بخور بسیچ پاشو -

 

 یعنی شده؟ آشنا من با کجا ده؟ید منو کجا ون،یکتا ییدا -

 دارم؟ شوهر من نگفته بهش کلمه هی یکت
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 :دهدیم جواب نبات یسوالها از کالفه سورن

 

 فکر وانیک اما گفته، دادگاه، یتو گفتن رو همه که نارویا -

 !روزس چند یایدوست نیا از ما ی رابطه کرده

 

 فکر بگه، یجد کردمینم فکرشم کردیم دمیتهد که ییروزا -

 کردمیم فکر ه،یتوخال و حرص سر از یدایتهد همش کردمیم

 !ادیم یقپ

 

 زد،یریم صورتش باند یرو را شیموها و ندینش یم حوصله یب

 سمتش نگران و گذاردیم زیم یرو را بسیچ ظرف سورن

 :گرددیبرم
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 و حال ختنیر بهم جز یا جهینت نایا به کردن فکر گهید -

 یا گذشته تو مینش غرق نیا از شتریب بزار نبات، نداره روزت

 !رفته نشونه و مون ندهیا که

 

 فکر ندهیا سورن؟به یکن یزندگ من با یخوایم واقعا تو -

 ..خودمون ی بچه د،یترسیم من از ایپر بچت؟ به ؟یکرد

 

 

 نداره، ترس باندم بانده، هی حاظر حال در تو صورت نبات، -

 نده ازار خودتم نساز داستان یالک بدقلقه، کال بچه اون

 سرشون بال نیا که ییاونا ی هیبق با و صورتت اگه زمن،یعز

 ست،ین بد اوضاع هم یلیخ یفهمیم یکن سهیمقا اومده

 سورن؟ عشقه باشه ،یشیم راه به رو یلیخ یبد انجام عمالتم
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 :زندیم یارامش از پر لبخند نبات

 

 نم؟یبب صورتمو من میبر امشب شهیم فقط زم،یعز باشه -

 

 نکهیا از بود، شتریب هم نبات از هراسش پرد،یم سورن پلک

 :داشت وحشت زدیبر بهم باز و دودشود نبات تالش تمام

 

 واسه میبزار بگذره، ینجوریهم بزار گذشت، خوش امشب-

 !فرداشب

 

 !باشه -
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 آغوش در تنگ را او و زندیم شیلبها یرو یا بوسه سورن

 و بودند گذاشته سر پشت که یا ساده یها لحظه رد،یگیم

 یبرا حاال و بود، رفته یخوشبخت همان دانستندینم را قدرش

 !زدندیم پا و دست خوب حال لحظه چند
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 یب هراس جهان کی و بود دیام ،ینگران ایدن کی و بود دیام

 با کردن یزندگ نبود، یا ساده انتخاب ونیکتا انتخاب منطق،

 بود نیا قتیحق اما نبود، یمعمول و ساده قدرها آن هم او

 داشت، او به فقط را خاص حس نیا داشت، دوست را ونیکتا

 بود گرفته میتصم حاال و گرفت،یم شکل او با فقط شیاهایرو

 نگران اما بزند، حرف مادرش و پدر با انیهاد ونیکتا مورد در
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 لشیم باب که ییحرفها و دیبگو را ونیکتا یزندگ قتیحق بود

 !نشنود مادرش و پدر از باشد

 

 :رود یم سمتش آشفته و نگران عاطفه شودیم که خانه وارد

 

 سکه و ریس مثل بچه؟دلم یندار تو ساعت د؟یام انیم االن -

 ا؟یتازگ یشد هوا به سر قدر نیا چرا د،یجوشیم

 

 :کندیم شتریب را عاطفه حرص اش یخستگ از پر لبخند

 

 !زهیم سر باباتم شام، ایب بشور دستاتو -
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 بدم امضا ؟ینکش ینگران و استرس قدر نیا کنم کاریچ -

 ،ینجوریا خودت با مامان نکن شت؟یپ گردمیبرم سالم هرشب

 !یشیم ریپ یدار

 

 اون د،یکردیم عوض و شغلتون دیبود من فکر اگه -

 گلم دسته پسر طالها همون سر منه، جون افت یطالفروش

 !رفت

 

 کالفه دیام افتد، یم راه آشپزخانه سمت یگرید حرف یب و

 یرو را همراهش تلفن و چشیسوئ و کندیم فوت را نفسش

 وارد زندیم آب که صورتش و دست به ، اندازد یم زیم

 :شودیم آشپزخانه

 

 !بابا سالم -
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 :کندیم نگاهش و دیآ یم باال طاهر نگاه

 

 !باباجان سالم -

 

 چشم کشدیم غذا شیبرا که عاطفه به و ندینش یم زیم پشت

 پلک دیام و گذاردیم مقابلش را غذا بشقاب عاطفه دوزد،یم

 :زندیم

 

 !دارم حرف کمی من -

 

 شده؟ یزیچ مادر، بگو -
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 :خنددیم یکالفگ با دیام

 

 ینگران یجا اگه بعد بگم بزار نشده، یچیه خودم بجان -

 !بگردم دورت شو نگران شما داشت

 

 زیم یرو را آب وانیل طاهر و خندندیم طاهر و عاطفه

 :گذاردیم

 

 !جان دیام بگو -

 

 بهش... که شدم آشنا یخانوم دختر هی با که مدته هی من -

 !یخواستگار میبر دیباش موافق اگه خواستمیم عالقمندشدم،
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 و کندیم رها را دستش یتو چنگال و قاشق ذوق با عاطفه

 :دیگویم

 

 بخره؟ طال بود اومده ؟یطالفروش مادر؟ یشد آشنا کجا -

 ...مادرش و پدر خوشگله؟ چندسالشه؟ ه؟یچ اسمش

 

 :دهدیم تذکر طاهر خندد،یم دل ته از و ردیگیم باال سر دیام

 

 !بچه گهیم کم کم بزار قربونت، بکش نفس هی جان، خانوم -
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 :کندیم نگاهش خنده با عاطفه
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 داره؟ دوستت اونم پسر، گهید بگو -

 

 بخورم، ناهارمو اونجا رفتم چندبار من بود یرستوران هی داره، -

 کار اونجا ونه،یکتا اسمش... ونیکتا بود، محشر غذاهاش

 عالقمند بهش کم کم که بود اونجا بود، کرد،حسابداریم

 اونجا د،یخر یبرا مغازه اومد روز هی که خالصه...شدم

 !کردم مطرح باهاش و ممیتصم

 

 :پرسد یم یجد طاهر

 

 چه نکهیا ش؟یشناخت کامل انن؟یجر در مادرش و پدر -

 تیترب و فرهنگ کدوم با داره، یا خانواده جور چه ه،یدختر
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 یبر یخوایم که یگرفت میتصم درست شده، بزرگ

 ؟یخواستگار

 

 را وانیل یتو اب از یکم بود، دهیرس ماجرا سخت قسمت

 :کندیم جان و خوردیم

 

 هی فقط شدن، فوت مادرش و پدر نداره، و یکس تشیواقع -

 !ستین فعال اونم که داره ییدا

 

 :دیگویم طاهر و کنندیم نگاهش خورده جا طاهر و عاطفه

 

 ؟یبرادر... یخواهر خدا، ی بنده -
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 !فرزنده تک نه، -

 

 :پرسدیم عاطفه

 

 ست؟ین که کجاست شییدا -

 

 :دیگویم بالخره و رودیم کلنجار اش یعاص خود با دیام

 

 !حبسه کرده، یجرم هی -

 

 بود، خواسته طور نیا هم ونیکتا د،یبگو را تیواقع بود مجبور

 خراب اوضاع و برود لو بود ممکن بعدها گفتیم یدروغ هر

 :پرسدیم ناباور طاهر ترشود،
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 ؟یجرم چه -

 

 چیه دختره، نیا هییدا حبس که یاون بابا، داره یتیاهم چه -

 !نداره من یزندگ یتو مینقش

 

 شیزندگ یتو خانوم نیا که یکس تنها د؟یام نداره تیاهم -

 تو بوده باهاش و بوده دورش که یکس تنها حبسه، داره

  ه؟یادم جور چه حبسه؟ چرا یبدون دینبا زندونه،

 

 یم پا یرو پا و شودیم جا به جا یصندل یرو خسته دیام

 :اندازد
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 !نداره دختر اون و من یزندگ به یربط اما مهمه -

 

 :پرسد یم نگران عاطفه

 

 یتو یجرم چه به بگو فقط تو نداره، یربط خب، یلیخ -

 دونمیم چه باشه، شرور دیشا جان، مادر میبدون هم ما زندانه

 ما و ینیبیم مو تو شه، بیجب ویزندگ وبال فردا باشه،پس معتاد

 !زدلمیعز مو چشیپ

 

 درست ماجرا نصف گفتن دانستینم کند،یم سکوت مردد دیام

 یبده وانیک جرم دیبگو دروغ به نکهیا ای تمامش، ای است

 دروغ مادرش و پدر به نداشت عادت بود، افتاده ریگ بوده،

 :زندیم لب ناچار د،یبگو
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 !یدپاشیاس جرم به -

 

 ناباور و مات نگاه و زندیم چنگ را شیگلو رد،یگیم نفسش

 یتو یبلند نیه با را دستش که عاطفه و ندیب یم را طاهر

 :دیگویم اشفته طاهر ، زند یم صورتش

 

 ...یخوایم تو بعد -

 

 ه،یخوب دختر اون خودش، نه کرده، و کار نیا شییدا بابا، -

 شمییدا ده،یکش ادیز یسخت کنه، شویزندگ اروم خوادیم دلش

 مارو زارمینم ازادشه وقتم هر مونه،یم زندون تو حاالها حاال

 !مهمه برام خودش کنه، دایپ یحت

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1269 

 

 شییدا اون جز و چکسیه اون د؟یام یشناخت خوب خودشو -

 ...اون نداشته،

 

 :شودیم بلند یعاص دیام

 

 کرده،یم یزندگ اون با شده، فوت شیپ چندماه مادرش -

 !لطفا دیبگ من به دیکن و فکراتون شناسمش،یم خوب

 

 !رودیم رونیب آشپزخانه از حرفش اتمام با و

 

227 

 

*** 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1270 

 

 را شیپاها از یکی یعصب و مدام و مبل یرو بود نشسته

 یوقت بود انفجار ی اماده کند،یم را لبش پوست داد،یم تکان

 :بود گفته و بود گرفته تماس مهران

 

 واسش یزیچ و یبچت تنها پشت جوره همه یبود یمدع -

 ادیب کنه هوس و کنه حس و پدر کمبود یحت که یزارینم کم

 که ینداشت رفتنم یخواستگار هی ی عرضه بعد سمتم،

 من؟ جون به شیانداخت

 

 :داد ادامه مهران و دیکش ریت اش قهیشق تمام که بود آنجا

 

 به خورهیم خانواده نیا یتو ادیب یعروس هر معتقدم که من -

 اون با دیبا یمخالف اگه یحت نه، ابروم و من به اما پسرت، و تو
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 که وگرنه ،یبنداز سرش از و دختر هی فکر یبتون ادعا همه

 !فروهر خانوم باباش ی لنگه شهیم پسرتم

 

 و حرص تمام با و بود کرده پاک دنیچک از قبل را اشکش

 :بود گفته بغضش

 

 ی همه با ادیز و پسرم و کردم یابرودار من جناب یدونیم -

 اسمتم حتما و قطعا که وگرنه نکردم، آشنا تتیشخص و وجناتو

 تو زیچ همه یب زن مثل یکی زارمینم رممیبم من اورد، ینم

 !عروسم بشه

 

 وارید یتو و بود کرده قطع تشیعصبان تمام با را یگوش و

 ادیفر و دیچیپ یم سرش یتو که بود درد بود، دهیکوب مقابلش

 که دیکل کرد،یم اش خفه و آمد یم باال شیگلو تا که بود
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 نگاهش شودیم ردادیت امدن ی متوجه و چرخدیم قفل یتو

 ۱۲ از ساعت ماند، یم وارید یرو برنز یوارید ساعت خیم

 :شنودیم را ردادیت نگران یصدا بود، گذشته شب

 

 ترا؟یم خانم، دیناه -

 

 :کندیم فوت را نگرانش و خسته نفس رسدیم که ترایم مقابل

 

 به زدم زنگ بار چند یدونیم شدم؟ نگرانت چقدر یدونیم -

  شما؟ یبردار دینبا رو خونه تلفن بود؟ خاموش و تیگوش

 

 یرو چپش یپا اما برود ترایم سمت که داردیبرم قدم کی

 خیم نگاهش رود،یم ترایم همراه تلفن ی شده خرد یها تکه

 :.دیآ یم باال نگاهش کشد،یم عقب و ماند یم ان
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 ستین سورن مامان، جان به بانو؟ ترایم کرد یقاط باز -

 ریمد شدم یالک یالک شت،یپ امیب دمینرس جاش سادمیوا

 !آشپزخونه فرستمشیم برگرده سورن حاال رستورانا،

 

 نیریش هم را خودش کام گرید شیها یشوخ خندد،یم تلخ

 یخال یبرا یامن گاه هیتک چیه بود، زیلبر بود، خسته کرد،ینم

 !نبود شدن

 

 :زندیم زانو ترایم یپاها مقابل و رودیم جلو

 

 بشه تیزیچ هی یگینم رفت؟ یکرد رد و خانوم دیناه باز -

 به یافتاد باز حاال؟ یکنینم نگام چرا ست؟ین یکس ییتنها

  لبت؟ پوست جون
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 :گذاردیم ترایم یزانو یرو را دستش کالفه و خسته

 

 مگه مامان؟ برگشته چرا تیعصب یکایت پاتو، نده تکون -

  المصبتو؟ یقرصا اون یخورینم

 

 یتو که یعصب جوشش کی از زیلبر و حرص با ترایم دست

 دهدیم دست از را تعادلش ناغافل ردادیت خوردیم ردادیت صورت

 صورتش چرخاند، یم سر شوک و مات افتد، یم نیزم کف و

 :خنددیم شهیهم مثل اما سوزدیم

 

 اون دونستم،ینم یدار یزن به دست عجب بازو، زور به جون -

 ؟یکن کبود و من یبزن یرفت باشگاه همه
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 !بسه یلودگ -

 

 لبه و شودیم بلند کند،یم اش خفه ترایم یعصب و یجد لحن

 و کشدیم لبش ی گوشه را دستش ند،ینش یم کاناپه ی

 :دیگویم

 

 باز؟ شده خراب کجا -
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 مویجوون مویبمونه؟زندگ یزاریم سالم و ییجا مگه تو -

 یچیه ی دختره هی و یبرس قواره و قد نیا به که پات ختمیر
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 میبدبخت مادر هی یکن فکر نکهیا بدون ببرتت خودش با ندار

 بخوامش؟ من الاقل نخواستش که بابام که دارم

 

 :دیگویم درد با و شودیم بسته ردادیت خسته یچشمها

 

 بگردم؟ دورت نخوام شمارو باشم یک سگ من -

 

 دیرسیم که عمل به زبونه، دیدار که یزیچ تنها مردا شما -

 با و نه دختره نیا گفتم من د،یگفت ایچ ادینم ادتونی یحت

 من مهران؟ سراغ یرفت و نه گفت که گورباباش یگفت خودت

 من پس؟ دارم جا یک یزندگ یتو من توام؟ یزندگ یکجا

 پس؟ مهمم یک واسه ستمین مهم پسرمم تنها واسه اگه
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 شیدستها با را سرش زد،یریم شیاشکها و شکندیم بغضش

 کنارش دهیبر و نگران ردادیت و زندیم زار شود،یم خم و ردیگیم

 :ندینش یم

 

 یگذاشت وقت تو ست،ین بخدا مامان، ستین یبد دختره -

 یگیم زور چرا پس؟ بگم یک به نگم بابام و تو به ش؟یبشناس

 فداتشم؟

 

 یچشمها به و دیا یم باال ترایم یاشک و یعصب یچشمها

 :چسبد یم ردادیت نگران

 

 مونهیم یچ ببرن توروم بردن باباتو رتت،یبگ ازم زارمینم من -

 چرا نداره، فروهرو ترایم پسر تنها اقتیل دختر اون من؟ واسه

 کرد؟ بارم یچ و زد زنگ یدونیم رداد؟یت مهران سراغ یرفت
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 تر گنده بدون یول ،یکرد ن،یافر ؟یکن خرد و من یخواستیم

 سر وصلت اون زارمینم من یخواستگار واست انیب مهرانم از

 !زارمینم خواهرم روح به ره،یبگ

 

 اتاقش سمت ردادیت ی زده بهت نگاه مقابل در و شودیم بلند

 :دیگویم ردادیت که رودیم

 

  ؟ بده امار زد زنگ تو؟ به زد زنگ مهران -

 

 :خندد یم یعصب و تلخ

 

 اخه؟ یچ واسه -
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 :دیگویم یعصب یحالتها با و گرددیبرم ترایم

 

 ای برم یخواستگار هی واست نداشتم عرضه من بگه زد زنگ -

 اون، سراغ یرفت که ستین ما شان در دختره کنم متقاعدت

 از بره کنه جمع مجبورشه دختره اون کنم یکار نکن یکاری

 !پسر ارین باال و من رحم یب و سگ یرو اون شهر، نیا

 

 :ردیگیم را شیبازوها و شودیم بلند نگران ردادیت

 

 گوه من ترا،یم نیبب افتاده، فشارت باز، یلرزیم یدار -

 مونمیم شتیر خیب ابد تا من اصال، رمیگینم زن من خوردم،

 بخواب، بخور و قرصات فقط االن نبره، و من یدختر چیه که

 باشه؟

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1280 

 

 !اوردمت ینم ایدن به وقت چیه کاش -

 

 :خنددیم یقیعم درد با ردادیت چکدیم که اشکش

 

 !یباحال نیا به یزندگ چرا، بابا یا -

 

 نتونستن وقت چیه که یمادر و پدر هی نیب یافتاد ریگ -

 یزندگ وقت چیه من از بدتر تو فهممیم من بدن، عشق بهت

 !ینکرد

 

 که رودیم شدن بسته به رو حسش یب و حال یب یچشمها

 :ردیگیم را شیبازو ریز ردادیت
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 ترا؟یم االن یاریهوش گرفته؟ خوابت یخورد قرصاتو -

 !حالتو فهممینم ؟یگیم دنیهذ

 

 بسته چشم همچنان ترایم بکشد، دراز تخت یرو کندیم کمک

 :نالد یم حواس یب و

 

 و من جنجال وسط سوزهیم داره تیزندگ فهممیم -

 !فهممیم یا بابات،،خسته

 

 شودیم خم اندازد، یم ترایم تن یرو را یروتخت و زندیم لبخند

 صورت و یشانیپ یرو عرق دارد،یبرم را یکاغذ دستمال و

 یبرا یراه و شدیم منفجر داشت قلبش کند،یم پاک را ترایم

 طالق ی بچه نداشت، خانواده ردادیت نبود، شانیدردها نیتسک
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 لب ارام نبود، امان در دعواها و ها جنجال از هم هنوز اما بود

 :زندیم

 

 سرش به یچ بزنم دشویق ترگله،... تو و من از تر چارهیب -

 فروهر؟ خانوم یکرد فکر اد؟یم
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 اندازد، یم کاناپه یرو را خودش و دیآ یم رونیب ترایم اتاق از

 بود قرار کجا برگردد؟ زن نیا ی رفته آرامش بود قرار کجا

 انهیآش جهان نیا یلداهایگ و شوند تمام زمانه یها مهران

 کجا تا نسازند؟ یگرید زن یزندگ یها رانهیو یرو را اشان

 داریب خواب از که صبح روز کی دیشا کردیم یصبور دیبا

 که شب کی د؟ینینب افسرده و خسته قدر نیا را مادرش شدیم
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 تمام از و ندیبش مادرش کنار راحت الیخ با بتواند گرددیم بر

 ؟!بزند حرف او یبرا ینگران از فارغ حالش و ها یروزمرگ

 

 را دنشیکش نفس راه زیت و بزرگ یاستخوان انگار بود، ریدلگ

 بود، شده تمام شیها یصبور و کردیم تحمل دیبا بود، بسته

 یب شدینم روزش و حال و ترایم وجود با بود، ترگل با حق

 داشته راهم ندهیآ روشن یروزها به دیام و کند ازدواج تفاوت

 !باشد

 

 و سخت ترگل اسم دنید با خوردیم زنگ که همراهش تلفن

 :دهدیم جواب و زندیم لبخند تلخ

 

 ؟یا خامه نون احوال -
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 بود؟ خونه بود؟ خوب مامانت -

 

 نفس را خط پشت دختر یصدا آرامش و بندد یم چشم

 :کشدیم

 

 !شدم نگران خودیب من بود خواب خوبه، -

 

 ه؟ینجوریا چرا صدات -

 

 :یمصنوع یادیز و سرد خندد،یم

 

 ییصدا چه توقع یزنیم زنگ صبح و شب نصف شهیهم بابا -

 من؟ از یدار
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 ؟یگینم من به شده یزیچ خستس، رداد،یت نهیغمگ صدات -

 

 لبخند و وارید یرو عکس قاب ی رهیخ و کندیم باز چشم

 :زندیم لب ترایم کمرنگ

 

 به و زدن حرف از ترارو،یم کنم یراض کردم تالش کمی -

 من، زیعز ستین یزیچ ن،یهم شدم، خسته دنینرس جهینت

 مادرت؟ با یزد حرف

 

 بهونه و دروغ از بهتر گفتمیم و قتیحق انو،یجر گفتم آره، -

 !رداد؟یت بود، یالک یها
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 بود، اورده کم ند،ینش یم کاناپه یرو خسته و طاقت یب ردادیت

 ترگل یوابستگ و یدلدادگ نگران د،یترس یم ندهیآ از

 دیبا را کجا بود، ردادیت بدون یترایم روز و حال بود،نگران

 نشود؟ رانیو یکس یگرید ییجا که کردیم درست

 

 دل؟ جان -

 

 ...اگه... نزارهاگه... یعنی... نشه یراض مامانت اگه -

 

 :زدیریمبهم را حالش ترگل یصدا بغض

 

 ...گهید میکنیم و تالشمون میدار -
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 قدر اون اگه یحت نذاشتم، و خواستم من اگه یحت نشد، اگه -

 مامانت نمون، تو گرفتم، دهیناد مامانتو که کرد کورم عشقت

 !داره گناه یلیخ تنهاس، یلیخ مهمتره،

 

 نکن فکر گه،ید شهیم یزیچ هی،یصادق جان رضا قول به -

 !نمتیب یم رستوران فردا ترگل، بخواب برو
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*** 

 مانده شیرو دیسف ی پارچه ی رهیخ و بود ستادهیا نهییآ کنار

 سورن د،یجوش یم بود تلخ و بد حس چه هر دلش یتو بود،

 و ینگران کرد،ینم افتیدر را یآرامش اما بود کنارش هم
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 از شودیم تمام داشت د،یدیم سورن یچشمها یتو را شیتشو

 !تلخ انتظار همه نیا از بد، حال همه نیا از استرس، همه نیا

 

 پشت را شیموها ستد،یا یم مقابلش رود،یم جلو سورن

 :زندیم لب قرار یب و فرستدیم گوشش

 

 گه؟ید شب هی واسه میبزار یخوایم -

 

 تیواقع با دیبا شبا نیا از یکی بالخره گفتم، نویهم شب هر -

 !امیب کنار

 

 از ارام را باند و بردیم جلو دست نشکن یبعض از زیلبر سورن

 یم چشم درد با نبات ندیب یم دارد،یبرم نبات صورت یرو

 را یبد یروح فشار چه ندیب یم رد،یگیم گاز را لبش و بندد
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 انگار نبات پوست دنید با داردیبرم که را کند،باندیم تحمل

 ردیمیم کند،یم جان زند،یم قلبش یتو هم پشت را چاقو یکس

 :ستدیا یم محکم اما

 

 تا چند با پوستته، فقط نکن، شلوغش بهت گفتم -

 !حله...عمل

 

 کابوس نیا از را او یکس کاش شکند،یم شیگلو یتو صدا

 به قدرت و تحمل و صبر یکم یکس کاش کرد،یم داریب تلخ

 شد،یم تمام یروز درد نیا کاش کرد،یم قیتزر شیها رگ

 داد،یم صبر بود خورده که یزخم ی اندازه نبات به خدا کاش

 :زندیم لب رمق یب و جان یب و حال یب کند،یم باز چشم نبات

 

 ؟یداریبرم نهییآ از رو پارچه اون -
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 چه شد؟ تلخ قدر نیا مشترکشان خوش یروزها که شد چه

 یعاشق هم کنار توانستند یم که ییروزها نیبهتر که شد

 رود،یم عقب سورن نبود؟ ینیتسک و گذشت تلخ قدر نیا کنند

 را جانش یکس انگار د،یکوب یم اش نهیس به انهیوحش قلبش

 دیترد و مکث با و برد یم دست داد،یم پس دوباره و گرفتیم

 جلوتر نبات کشد،یم نییپا توالت زیم ی نهییا از را پارچه

 را دستش کنار مرد ینگران د،یلرز یم دلش و دست رود،یم

 خود به زندیم زل و ستدیا یم که نهییآ مقابل کرد،یم حس

 خراب سرش یرو عظمتش تمام با ایدن انگار اش یعاص

 به بود زده زل کرد،یم نگاه یناباور و یجیگ و بهت شود،بایم

 و نبود، گرید که ییابرو اش، چانه و یشانیپ و گونه پوست

 یا مژه بود،اما مانده سالم ادشیز شانس از که یچشم

 هیتک بدحال سورن رود،یم جلوتر لرزد، یم اش چانه نداشت،

 برد یم دست نبات کند،یم شیتماشا و دهدیم وارید به را اش
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 هر از تر یزخم شیصدا ش،یصدا کند،یم لمس را نهییا یرو و

 :رسد یم سورن گوش به یگرید وقت

 

 سورن؟ منم نیا -

 

 نیا لحظه نیا کاش شود،یم بزرگتر و بزرگ سورن بغض

 :شدیم تمام اش یرحم یب تمام با جهان

 

 نهییا نیا یتو و خودم یلیخ من نداره؟ مشکل نهییآ نیا -

 !سورن نبودم یشکل نیا وقت چیه دم،ید

 

 نگاهش یطوفان درون از اما مهربان و رودیم جلو سورن

 :کندیم
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 شکر یجا نیهم سالمه چشمات زدلم،یعز شهیم درست -

 کاشت سراغ میریم بعدم شه،یم درست عمل با پوستتم داره،

 باشه؟ ،یبخوا خودت که یزیچ هر ای ابرو،

 

 یعصب و کیریستیه زد،یریم اشکش اما خنددیم نبات

 :خنددیم

 

 !دهینم نشون و من اصال ه،یقالب بابا، خرابه خونت ی نهییآ -

 

 بغض کندیم جان و کندیم بغل را نبات جان یب تن تنها سورن

 :نشکند اش مردانه
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 !هیقالب جونم، به دردت اره -
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 سمت دوباره کشد،یم عقب را قرارش یب و خسته تن نبات

 یتو کوبانطبل یکس انگار نداشت، باور. گرددیبرم نهییآ

 نگونهیا که یا چهره نیا که دیکشیم ادیفر و دیکوبیم مغزش

 .نبود او مال بود، برده تاراج به را اش ییبایز و بود سوخته

. نداشت یراه چیه و تلخ تیواقع نیا بار ریز شدیم له داشت

 و تنگ ییجا به شد لیتبد عظمتش تمام با ایدن ناگهان

 بود نتوانسته که ییایدن آن یبرا بود یادیز کرد حس و کیتار

 .اوردیب تاب را اش یخوشبخت
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 یم نهییآ یتو شوکه و یعاص و داردیبرم را ادکلن شهیش

 جان کارش، نیا از شوکه سورن و شودیم هزارتکه نهییآ کوبد،

 :دهد نشیتسک یکم فقط یکم کندیم

 یم نهییآ یتو شوکه و یعاص و داردیبرم را ادکلن شهیش

 فقط یکم کندیم جان سورن و شودیم هزارتکه نهییآ کوبد،

 :دهد نشیتسک یکم

 

 نبات؟ جانم؟ نبات -

 

 :زندیم داد جیگ و حواس یب اما نبات

 

 چرا... سورن نبودم من ریتصو نیا... ستمین من نیا -

 سورن؟ تو یبود کجا اومده؟ سرم ییبال چه شدم؟ ینجوریا

 ؟یبود کجا روز اون تو



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1295 

 

 

 !میبزن حرف بزار سورن، جان ر،یبگ اروم -

 

 زیم یرو لیوسا تمام و بردیم دست یعصب و آشفته اما نبات

 :زندیم زار زند،یم داد کند،یم پرت نیزم کف داغان یحال با را

 

 نگام اد؟یب من سر دیبا بال نیا چرا سورن؟ من چرا من؟ چرا -

 خوب باهام؟ یبمون من روز و حال نیا با یتونیم تو... کن

 !کن نگام عمر ی همه واسه کن، نگام

 

 سرسختش بغض تا دهدیم فشار یرو رامحکم شیلبها سورن

 بود، ختهیفرور نبود، یشدن آرام اما نبات رود،یم جلو نشکند،

 :زلزله کی دل در یساختمان مثل
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 نبات نهییآ نیا یتو من شه،ینم گهید شه،ینم درست یچیه -

 کجاست من؟ صورت کجاست سورن، دمیند دم،یند رهنمارو

 کجاست؟ ام؟یقشنگ

 

 خودت و من با نکن زدلم،یعز یخوشگل هنوزم تو -

 درستش ،یزیچ همه من واسه تو نبات؟... ینجوریا

 !من با ایب راه فقط تو باهم،میکنیم

 

 پشت وارید به تنش رود،یم عقب ختهیفرور و درمانده اما نبات

 را زمان و نیزم شد،یم آب ذره ذره داشت خورد،یم سرش

 :کردیم حس جانش مهین جان تمام با حاال را درد کرد،یم لعنت
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 یتو صورت، اون یتو ر،یتصو اون یتو نه،ییآ اون یتو من -

 دم،یند اهامویرو دم،یند لبخندامو دم،یند و آرزوهام چهره، اون

 !دمیند دم،یند دم،یند و هدفام

 

 درد شیگلو افتد، یم نییپا یطاقت یب و درد با سورن سر

 :بشکند بغضش خواستینم و کردیم

 

 سوخت دیاس اون با هام، خنده هدفام، اهام،یرو آرزوهام، -

 ی همه سوخت، قلبم سوخت، دلم سوخت، که دمید سورن،

 !سوزوند تورم یحت سوخت، میزندگ

 

 ...عزادار د،یبدحال،خسته،ناام زند،یم زانو

 

 مونده؟ جا شده؟ کم شده؟ گم میزندگ یکجا خدا -
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 برابر در ها واژه چقدر ند،ینش یم رود،مقابلشیم جلو سورن

 :بودند ریحق و کم مقابلش دختر درد
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 چرا ؟یکنینم یصبور چرا زم،یعز نبات،خانومم، شاخه نباتم، -

 شروع اول از چرا ؟یکنینم تر یقو خودتو اتفاق نیا برابر در

 نکهیا واسه ستمین یکاف من م؟یکم ی بهونه من ؟یکنینم

 تر،کوه یقو بار نیا ؟یبلندش و زانوت به یریبگ دستتو دوباره

 !تر محکم تر،

 

 دلسوخته و مظلوم و دیآ یم باال بغض هزار و درد با نبات سر

 :نالد یم
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 !یلیخ رحمه، یب یلیخ خونت ی نهییآ -

 

 طرف کی را شیموها نبات و بندد یم چشم درد با سورن

 یب و ها هیگر اما رفتیم حال از داشت زد،یریم صورتش

 آن نبات و کندیم بغلش سورن نداشت، یتمام شیها یقرار

 بود شده برد،خسته یم خوابش یخستگ از که کندیم هیگر قدر

 نیا قبول خواستیم مرد اما رفتیپذ یم دیبا... نه آرام اما

 !فاجعه

 

 او و کندیم بلندش شیدستها یرو ارام سورن بعد قهیدق چند

 و کشدیم تنش یرو را یروتخت گذارد، یم تخت یرو را

 تراس وارد رود،یم رونیب اتاق از و شودیم بلند درمانده و بدحال
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 و ردیگیم باال سر کند،یم فوت را اش خسته نفس و شودیم

 :نالد یم دل ته از ستاره پر آسمان ی رهیخ

 

 !آخ -

 

 و بودن مرد داشت یدرد چه زند،یم خونیشب اش نهیس به غم

 باز افتاد یم پا از داشت بزرگ، ی فاجعه نیا مقابل در ماندن

 زیم یرو از را گاریس پاکت ستاد،یا یم نبات بخاطر دیبا

 یصدا زندیم گاریس به که را اول پک زند،یم فندک و داردیبرم

 تکرار اش زده انهیمور مغز یهزارتو در نبات بغض پر و مظلوم

 :شودیم

 

 سورن؟ منم نیا -
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 رودیم انفجار مرز تا یساعت بمب مثل اش نهیس انیم بغضش

 :رسدیم شیچشمها تا شیها ترکش و

 

 ! دهینم نشون و من اصال ه،یقالب بابا، خرابه خونت ی نهییآ -

 

 :اسمان به زندیم زل زند،یم چنگ را شیگلو

 

 !دادمون به برس -

 

 درد ایدن کی داشت، درد چکد،یم اشکش حرفش با همزمان و

 اش یزندگ عشق جانش، مهین قلب یتو بود ختهیر درمان یب

 یآرام خواب یحت اش یزندگ عشق رفت،یم دست از داشت

 نیهم بودند، کشته دیاس با را اش یزندگ دختر تنها نداشت،

 !سخت قدرنیهم... رحمانه یب قدر نیهم... تلخ قدر
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*** 

 

 .سالم

 بود سخت یلیخ پارتا نیا نوشتن

  دیباش یراض دوارمیام

 ️❤��دیکن دعا نیسرزم یها نبات همه ارامش یبرا
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 با یرعلیام اسم دنید با خوردیم زنگ که همراهش تلفن

 :دهدیم جواب یا خسته و گرفته یصدا
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 ؟!ریام -

 

  سورن؟ دید شد؟صورتشویچ -

 

 یرو ختنیر بار نیا شد، یدپاشیاس گهید بار هی انگار امشب -

 !من قلب

 

 :دیگویم بغض پر و نگران یرعلیام

 

 توِ، به نبات چشم ار،ین کم رفاقتمون جان سورن، ارین کم -

 سورن؟ صدامو یدار
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 یدیدیم الاقلش ،یرعلیام بود جنگ زمان زمان، هنوز کاش -

 کجا از یدونستیم ه،یک دشمنت یدونستیم دشمنو،

 !ریام هنوزجنگه و روز هر ایدن تو ،یخوریم ،چرایخوریم

 

 ماه هالل ی رهیخ و شنودیم را یرعلیام درد پر آخ یصدا

 :دهدیم ادامه

 

 خودشون با آدما نجایا ر،یام نشده تموم هنوز جنگ -

 با جنگن،یم همجنسشون با جنگن،یم همنوعشون با جنگن،یم

 چاقو و موش مرگ و شیات و دیاس نجایا جنگن،یم عشقشون

 از یدونینم اما یخوریم ر،یام گرفته رو ها اسلحه اون یجا

 پشت از نداره، دنیجنگ درو رو جرات چکسیه نجایا کجا،

 گهید ایدن نیا ظ،یغل مه هی تو شنیم گم و زننیم خنجر

 !یرعلیام ستین یشدن درست



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1305 

 

 

 نبات کجاست درمانگاه؟ ببرمت شت؟یپ امیب سورن؟ -

 داداش؟

 

 یب ساعت چند و مشکالت از فرار واسه خواب ده،یخواب -

 کابوسه، جنگه، ارامش یجا خوابشم تو نبات یه،ولیخبر

 !شهیات طوفانه،

 

 :دیگویم نگران یرعلیام

 

 ..بعدش سورن، روزا نیا گذرهیم جنگ، نیا شهیم تموم -
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 چیه گهید بمونه نبات اگه نانهیخوشب بعد؟ کدوم بعدش؟ -

 یچ هر ،یرعلیام ترکهیم داره قلبم شه،ینم سابق آدم اون وقت

 نیا شهیم یراض که رسهیم یچ و کجا به ادم هی کنمیم فکر

 چشمام مثل من فهمم،ینم ارهیب گهید ادم هی سر رو بال

 !پوکمیم دارم... یول مراقبشم

 

 کند،یم قطع را تماس باشد یگرید حرف منتظر نکهیا بدون و

 زیم یرو را تلفن شنودیم اتاق از که را نبات یها ناله یصدا

 !دودیم اتاق سمت و اندازد یم
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 که ییایدن ک،یتار یادیز اه،یس یادیز یایدن کی و بود وانیک

 !سقوط و بود بست بن کردیم کار چشم تا

 

 که ییها یکودک دلتنگ مادرش، دلتنگ بود، خاتون دلتنگ

 الاقل اما نبود خوشحال بود، آزاد حداقل اما بود نکرده یبچگ

 !بود امدهین باال شیگلو تا یمانیپش و غم همه نیا

 

 رد،یگیم را خانه ی شماره و چسباند یم گوشش به را تلفن

 بودند، ستادهیا تماس انتظار به سرش پشت گرید نفر چند

 شیچشمها تا درد شنودیم که را ونیکتا ی گرفته یصدا

 :بندد یم را شیچشمها رسد،یم

 

 !بله؟ -
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 ؟یکت یخوب -

 

 :دیگویم بغض با بالخره و کند،یم مکث ونیکتا

 

 ...من خوبه؟ ؟،اوضاعیخوب وان؟یک ییتو -

 

 همه ینگفت مگه نزد؟ یحرف ازت دادگاه یتو چرا سورن -

 ؟یکت هیچ انیجر ؟یگفت و یچ

 

 ...اون... که گفتم واست دادگاه روز همون -

 

 :دیگو یم کمش وقت از حوصله یب وانیک
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 دیبا یچ منو، دیبخش یگفت و جلو یاومد کلمه هی روز اون -

  ؟یکت خبره چه ن؟یا از بفهمم

 

 رو اوضاع نخواست نزد، یحرف نبات بخاطر د،ینبخش و من -

 حساب جرم کردیم مطرحم اگه یحت گفتیم دیام کنه، بدتر

 !ییدا نهیهم انیجر کل... من واسه شدینم

 

 :سوزاندیم را قلبش وانیک شخندین

 

 یکرد تور و خرپول مرد هی و یکرد درست و وجدانت خوبه،-

 خالص یخوشحال هم یلیخ تازت، یزندگ به یدیچسب و

 نه؟ من مثل یخرمگس از یشد

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1310 

 

 مگه درست؟ وجدان کدوم ؟یزندگ کدوم وان؟یک یگیم یچ -

 کرد؟ یزندگ شهیم گهید

 

 اروم آدمم وجدان پولدار مرد نشه؟ چرا شه،یم که ظاهرا -

 نه؟ گرفته لیوک من واسه که نهیهم واسه کنه،یم

 

 سرش پشت از که یمرد و شنودیم را ونیکتا ی هیگر یصدا

 :دیگویم کنان غرولند

 

 !بجنب داداش -

 

 زدمرقم من رو فاجعه نیا کل انگار نزن حرف یجور هی -

 روزمم و حال شم،ینم تمیخر و اشتباهات منکر من وان،یک
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 خوش سورن و نبات ی رفته دست از یزندگ و تو بخاطر

 ...پس ست،ین

 

 الیخیب ،یباش دواریام ندتیآ به یتونیم نکهیا حداقلش -

 دیبا من یباش خوش کنه،ینم عوض و یزیچ حرفا نی،ایکت

 ...برم

 

 :دیگویم بدحال و یعاص ونیکتا

 

 شو؟ الیخیب گفتم چقدر وان؟یک کن تمومش گفتم چقدر -

 کردم من مگه دستت؟ دادم و یلعنت دیاس یبطر اون من مگه

 هات عقده مردم دختر صورت رو ختنیر دیاس با که کلت تو

 ؟یشیم خوشبخت و شهیم تموم
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 !لعنت ون،یکتا یکرد یمعرف من به و نبات که بهت لعنت -

 

 کی رود،یم عقب و کوبد یم را یگوش حرف نیهم گفتن با و

 اش یلعنت خود بود، بسته را تنفسش راه نشکن سخت بغض

 یم خوب را نیا اما است، یکس چه با حق دانستینمهم

 !ستین فاجعه نیا مسبب تنها اش زده طوفان خودِ دانست
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 لبخند باشد، خوب کندیم جان شودیم که دیام ی مغازه وارد

 وانیک صبح امروز تلفن از نزند، یحرف شیدردها از بزند،

 !دینگو یزیچ
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 :کندیم نگاهش لب به لبخند دیام

 

 طرفا؟ نیا از -

 

 بدِ؟ ام،یب من گفتم یاینم تو دمید -

 

 خوبه؟ اوضاع ؟یخوب ، بودم ریدرگ -

 

 :دیگویم و کندیم فوت را اش خسته نفس ونیکتا

 

 ندن، راهمم اصال ممکنه دونمیم... نبات ادتیع برم خوامیم -

 ست؟ین... برم فمهیوظ من اما... گوشم ریز بزنه یحت ممکنه
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 ؟یبر یخوایم یک هست، -

 

 !امشب دیشا -

 

 :دیگویم و کندیم چک را همراهش تلفن ساعت دیام

 

 !برو بود درست اوضاع اگه سورن، با کنمیم هماهنگ قبلش -

 

 برم دهینم اجازه سورن باشه درست اگه یحت اونجا اوضاع -

 !برم زده سر دیبا د،یام

 

 :دیگویم یشگیهم ی کهنه بحث نیا از کالفه دیام
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 کردن فکراشونو قرارشد زدم، حرف مادرم و پدر با شبید -

 !بدن خبر بهم

 

 ؟یگفت و یچ همه-

 

 :زندیم لب شهیش پشت یها استندحلقه رهیخ دیام

 

 !سانسور کمی با... ویچ همه -

 

 ؟یچ کنن مخالفت اگه -

 

 نگران و آشفته یها لهیت ی رهیخ و ردیگیم باال سر دیام

 :دیگویم ونیکتا
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 نگران خودیب... ستین مخالفت واسه یلیدل... دونمیم دیبع -

 !کن انتخاب نارویا از یکی ایب نباش،

 

 ونیکتا ند،یچ یم مقابلش زیم یرو را ست یها استندحلقه و

 :کندیم نگاه رفتیم غنج دلش ته که یحس با

 

 د؟یام کمی ستین زود -

 

 شبه واست ارنیب مادرم بدم خوامیم شده،رمید ریخ نه -

 !یخواستگار
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 تلخ یها حس تمام از یا لحظه اقیاشت و ذوق از پر ونیکتا

 یم ها حلقه ی رهیخ رود،یم جلوتر و ردیگیم فاصله ذهنش ته

 انگشت کند،یم باور نیریش اما سخت را لحظه نیا و ماند

 :زندیم دیسف ی ساده نگیر ست یرو را اش اشاره

 

 چطوره؟ نیا -
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 و بکر یها حس تمام با کند،یم نگاهش لب به لبخند دیام

 نگاه را ونیکتا یچشمها ته ذوق بار نیاول یبرا عالم خوب

 بود رفته نشانه را آن ونیکتا که یا حلقه ی رهیخ و کندیم

 :دیگویم
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 !خوبه -

 

 مکث با ونیکتا رد،یگیم ونیکتا مقابل و داردیبرم را حلقه

 رورویز لحظه نیا یتماشا از دلش برد،یم جلو را چپش دست

 نگاه لذت با و بردیم انگشتش یتو را حلقه دیام شود،یم

 :کندیم

 

 !دستت به ادیم -

 

 هم را چپش دست و ردیگیم ونیکتا سمت را مردانه ی حلقه

 و بردیم دیام انگشت یتو را حلقه خنده با ونیکتا برد،یم جلو

 :زندیم لبخند دیام

 

 !هم یپا به میرشیپ -



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1319 

 

 

 :دیگویم نگران اما خنده با ونیکتا

 

 و طیشرا نیا بخاطر اگه...بدم دستت از اگه... دیام نگرانم -

 ...که نشه اوضاع

 

 نیمنطق یادما من مادر و پدر ؟یبد دست از منو دیبا چرا -

 با وانمیک یبرا ،یچ همه شه درست یزود به دمیم قول ،یکت

 گه؟ید کردم، صحبت یحساب درست لیوک دونهی

 

 :کندیم نگاهش یقدردان ایدن کی با ونیکتا

 

 !برام یبمون نکهیا گهید -
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 یمشتر بوسد، یم را ونیکتا دست یرو و زندیم لبخند دیام

 دیام و رد،یگیم فاصله معذب ونیکتا شودیم مغازه وارد که

 یبرا یزیر چشمک و دیگویم یامد خوش ستد،یا یم صاف

 !زندیم ونیکتا خندان نگاه
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 شیپ یایدن در قشنگ حس چه هر از یخال بود، یخال مغزش

 بود یخال ذهنش آرزو، و دیام از یخال احساس، از یخال ش،یرو

 !آورد یم در روزگارش از دمار داشت یپوچ هیشب یحس و
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 بود، کرده بغل را شیزانوها و تختش کنج بود نشسته

 زل چشم کی با و بود ختهیر صورتش طرف کی را شیموها

 فراموش را شیمدارها قرار تمام پرت، و دور یا نقطه به زده

 کند، یبازساز بود داده قول که ییها رانهیو تمام بود، کرده

 برگشته جنگ از انگار بود، خسته بود، شده پودر تالشش تمام

 !بود نابرابر جنگ کی ی بازنده تنها انگار بود،

 

 دار خنده رد،یگیم مقابلش و داردیبرم کنارش از را یدست نهییآ

 که داشت امتحان و یبدبخت و یسخت قدر آن ایدن نیا بود،

 گوش پشت را شیموها بود، انصاف از دور فاجعه نیا تحمل

 جوشدیم شیچشمها یتو اشک صورتش، به بزند زل و زندیم

 خودش، یبرا فقط نه سوخت،یم دلش زد،یریم و جوشدیم و

 یخوشبخت یبرا شان، رفته دست از عشق یبرا سورن، یبرا

 یرو باند دیترد با و کندیم رها را نهییآ بود، رفته تاراج به که

 اش نهیس انیم ییجا و کندیم تماشا کند،یم باز هم را دستش
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 اما بود سخت کردنش باور بود، سوخته دستش یرو سوزد،یم

 قتیحق اش یرحم یب داشت، قتیحق وانیک داشت، قتیحق

 قتیحق هم اش تازه هیزندگ و خودش شدن تباه داشت،

 !داشت

 

 تند لمیف مثل ذهنش پس از مارستانیب سخت یروزها تمام

 حاال و ش،یها گفتن سوختم سوختم ش،یدردها تمام گذرد،یم

 جهینت نیا به بود خاموش و اهیس یادیز ی نقطه نیا در که

 جز ندارد تیدردها یبرا یدرمان چیه ایدن نیا که بود دهیرس

 !مرگ

 

 یموها و ردیگیم دستش از چشم شودیم اتاق وارد که سورن

 سورن زد،یریم صورتش طرف کی رامجدد اش یمشک لخت
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 یخودخور اما شودیم نبات بد حس و خجالت ی متوجه

 :کندیم

 

 !جانت شوهر پخته یچ نیبب ایب پاشو -

 

 سورن؟ سرکارت ینرفت چرا -

 

 به حواسش شتریب البته هست، رستوران به حواسش ردادیت -

 !بود دواریام شهیم... خب یول رستورانه اشپز

 

 :دیگویم تلخ نبات و خنددیم
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 خانوم و خوب دختر هی بگم دیبا ه،یخوب شناس دختر ردادیت -

 !کنه دایپ واست

 

 :ندینش یم تخت یرو گنگ و جیگ و پردیم سورن پلک

 

 !؟یچ -

 

 زل بشه و یبتون که یکی سالم، ادم هی با سورن، کن ازدواج -

 یبگ واسش عالم بد و خوب حس ی همه از و بهش یبزن

 !بسوزه قلبت ای بدشه حالت نکهیا بدون

 

 :بنددیم چشم یعصب سورن
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 !المصب نکن شروع نبات، نکن شروع -

 

 :دهدیم ادامه درمان یب درد کی از پر و زدیریم نبات اشک

 

 عاشقتم، اندازه چه من دوننیم دورم و دورت یآدما ی همه -

 ره،یمیم سورن واسه ریبم بگه نبات به یکس اگه دونستنیم

 خنده چشمات، یتو بود شده خالصه من یزندگ ی همه

 !آرامشت هات،
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 شدم؟ عوض من روزا؟ اون و احساس اون مرد شد؟یخب؟چ -

 خاله مگه نبات؟ یدیم من لیتحو چرند زیر هی که شدهیچ

  ؟یریبگ زن من واسه یبر ه؟یباز
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 :دیگویم جانسوز و تلخ نبات

 

 من کنار زارمینم و خوامینم که دارم دوستت قدر اون من -

 !شه تباه اتیجوون

 

 ...من نبات، کن بس شه،ینم تباه بت،یمص شهینم تباه -

 

 !برگردم نتونستم اگه و امیب بود، نیهم اول از قرارمون -

 

 :زندیم داد شود،یم بلند نیخشمگ و یعاص سورن
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 زن ،یمن زن تو نذاشتم، یقرار نیهمچ چکسیه با من -

 یکرد حس اگه یحت ،یکنیم تویزندگ نجامیهم ،یمونیم منم

 !میستین خوشبخت کدوممون چیه

 

 عاقالنس؟ نیا -

 

 و نداشته ینقش چیه توِ و من نیب که یاحساس یتو عقل -

 !نداره

 

 رود،یم رونیب اتاق از کالفه سورن و کندیم نگاه فقط نبات

 را بود،دردش نبات با حق نشدن، دهیشن و گفتن از بود خسته

 بدون بود نیا هم آن بود، مطمئن یزیچ کی از اما د،یفهمیم

 !ندارد کردن یزندگ توان نبات
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 سمت و کندیم فوت را اش کالفه نفس خوردیم که خانه زنگ

 ریتصو دنید با و داردیبرم را یگوش حوصله یب رود،یم فونیآ

 :زندیم شخم را دلش یتو انگار یکس شیرو شیپ

 

 ؟یکنیم کاریچ نجایا -

 

 حدمو دمیم قول باهاش، بزنم حرف نم،یبب و نبات اومدم -

 خواهش نگم، دونهیم که اونچه از شتریب دمیم قول بدونم،

 !سورن کنمیم

 

 و یگرفت ضعف نقطه من از نکن فکر ، اشغال هیزنک نیبب -

 یچ هر حاضرم بهم زهینر شتریب یلیدل هر به نبات نکهیا واسه

 یتو تو نه، که یزندگ... زندگ دنبال گمشو باشه، بگم یبگ

 !لجن یتو ،یباتالق
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 :کشدیم دهانش دور یدست اشفته و کوبد یم را یگوش

 

 !بود؟ ونیکتا -

 

 :خنددیم یعصب نبات دنید با و گرددیبرم شوکه

 

 !بودن زده زنگ اشتباه ه؟یک خر ونیکتا -

 

 را شیموها یعاص سورن دیآ یم در صدا به مجدد که زنگ

 "رودیم جلو نبات و زندیم چنگ

 

 اد؟یب یزارینم چرا -
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 جنجال وسط کنه یغلط چه ادیب نبات؟ امشب سرت به زده -

  تو؟ و من

 

 یعصب و حرص پر سورن و زندیم را یشاس توجه یب نبات

 :دیگویم

 

 !اه نبات بابا نکن د -
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 :دیگویم بغض پر اما نبات
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 روز و حال نه،یبب مویزندگ نه،یبب صورتمو و ادیب خوامیم -

 ده،ید مو یسورن،خوشبخت هیدنید االن نایا نه،یبب و شوهرم

 !امیبدبخت به بزنه زل وقتش االن گرفته، شییدا مو یخوشبخت

 

 من؟ عمر اخه بشه یچ که جونم؟ به دردت بشه یچ که -

 کنه؟یم اروم تورو و من درد کدوم بسوزه ای شه خنک دلش

 

 نیا دنید با باشه، مقصر کم اگه یحت ، باشه مقصر اگه -

 آرامش نداشتن نداره، آرامش عمرش ته تا گهید رونهیو همه

 !کشهیم شتریب سختره، مرگ از

 

 تاسف و حرص با را سرش سورن خوردیم که یورود در زنگ

 خجالت و هراس از پر نگاه کند،یم باز را در و دهدیم تکان

 نیا شود،یم قفل سورن ی خسته و سرخ یچشمها یتو یکت
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 سرحال و یجد و پیت خوش شهیهم سورن همان مرد

 عاشقش شهیهم که یسورن آن از یزیچ... نبود بود؟ رستوران

 :کندیم بود،جان نمانده بود

 

 !سالم..س -

 

 نبات م،یکن و مونیزندگ بزار برو ان،یهاد خانوم برو ایب -

 !برو خواد،ینم ادتیع

 

 جلو شکند،یم تلخش بغض و افتد یم نبات به ونیکتا نگاه

 کی سورن خورد،یم سورن ی شانه به محکم اش شانه رود،یم

 هواس یب و بدحال ونیکتا بندد، یم چشم و رودیم عقب قدم

 "چرخدیم سمتش
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 !دیببخش -

 

 را صورتش از یمیستد،نیا یم نبات مقابل درست رود،یم جلو

 :سوزدیم قلبش تمام بود، پوشانده شیموها

 

 روز مثل نبات که بده قلبتو، جونتو، عمرتو، نفستو، بگن -

 یقاط و من دم،یم خاتونم مامان روح به دم،یم بشه اولش

 خبر یب بودم، خبر یب یعل یوال به نکن، مییدا یکار کثافت

 فیرد و یچ همه تولدت واسه و رستوران سادمیوا که بودم

 یول ستین ییتماشا سوختم، درون از من نبات؟ کردم،

 وجودم ی همه با دردو سوختم، میزندگ ی همه من سوختم،

 !نبات شرمندتم ایدن کی اندازه من فهمم،یم تورو من فهمم،یم

 

 :نالد یم و گذاردیم سرش یرو را دستش دو هر سورن
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 !خانوم برو ایب -

 

 :دیگویم زندیم هق که ونیکتا کند،یم نگاهش حرف یب نبات

 

 چیه چرا مثال؟ داره دوسم وانتیک ییدا ینگفت بهم چرا -

 ؟ینگفت وقت

 

 :دیآ یم باال ونیکتا هراس از پر نگاه

 

 گهید روز چند بودم گفته بهش بعد نداشتم، روشو -

 بعد یول کرد، دادیب و داد خت،یر بهم شب هی تونه،یعروس

 !گفت بخدا کنه،یم فراموشت گفت
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 پشت را شیموها دیکوب یم وارید و در به که یبغض با نبات

 :خنددیم تلخ و دهدیم گوشش

 

 !برو بعد نیبب توییدا ینقاش خوب یاومد که حاال -

 

 ناباور و شوکه ونیکتا و شودیم بسته درد با سورن یچشمها

 دهد،یم فشار مشتش انیم را قلبش یکس انگار کند،یم نگاه

 زانو با که کشدیم رونیب شیپاها ریز از را نیزم یکس انگار

 درد با نبات و رودیم جلو قدم کی جیگ سورن افتد، یم نیزم

 و شودیم خم نبود، خودش حال یتو اما ونیکند،کتایم نگاهش

 تمام با زند،یم زار گذارد،یم نبات یپاها یرو را اش یشانیپ

 :زندیم هق بارد، یم وجودش
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 من ،یخوشگل هنوزم که برم قربونت دلت، واسه رمیبم -

 !کرد غلط وانیکردم،ک علط من... نبات شرمندم
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 به را شیدستها و شودیم رود،خمیم جلو یعاص و کالفه سورن

 :ردیگیم شیزانوها

 

 نداره، و روز و حال نیا تیظرف نبات ان؟یهاد خانوم -

 !دییبفرما

 

 نبات ستد،یا یم شود،یم بلند سخت و کنان هق هق ونیکتا

 کندیم پاک دست پشت با را شیاشکها کند،یم تماشا همچنان

 :نالد یم و
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 هر من نکن، نگام ینجوریا توروخدا نبات، ببخش و من -

 هوا و حال نیا از کمی فقط تا دمیم انجام ادیبرب ازم یکار

 جبران کمی و یبد همه نیا بزار بده، فرصت بهم رون،یب یایب

 !وانهیک توسره یچ دونستمینم من بخدا کنم،

 

 :زندیم لبخند تلخ کسل و حال یب نبات

 

 ت،یزندگ و خودت به برس برو خانوم، تیزندگ دنبال برو -

 من فقط تییدا شم، راه روبه بتونم وقت چیه کنمینم فکر من

 کن، نگاه و من مرد اون کرد، نابود و یزندگ هی نکرد، نابود و

 به پا نداره، کارکردن ی حوصله گهید یحت کن، نگاش خوب

 تا من ی نهیس یتو اما ،یبهبود کمی دیام به هست من یپا

 !یدیناام و درده کنهیم کار چشم
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 یرو نگاهش و کندیم باز را یورود در حوصله یب سورن

 عقب قدم کی ونیکتا د،یآ یم کش ونیکتا سیخیچشمها

 :دیگو یم لرزان و بغض پر ییصدا با و رودیم

 

 دردات از یکی درد به بالخره تا و امیم و رمیم قدر اون -

 نه من کنم ثابت بهت تا امیم و رمیم قدر اون نبات، بخورم

 ام،یم پنجره از یکن رونمیب در از راحت، وجدان نه دارم یزمدگ

 تو نظر شده هم یا ذره تا زنمیم حرف باهات قدر اون و امیم

 فقط که قسم خدا به ، یکن عوض تیزندگ و خودت مورد در

 و نفسم تونهیم که زتهیام تیموفق یعمال و خوبت حال دنید

 !زمیعز خدانگهدارت کنه، راحتر کمی
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 سورن حرص از پر و یعصب نگاه یتو نگاهش و گرددیبرم

 :اندازد یم ریز سر شود،یم قفل

 

 تا زارمیم جون م،یزندگ نیا و شما ی شرمنده ایدن ته تا من -

 نیا و شما نینفر و آه یوقت تا ،یزندگ نیا رهیبگ جون کمی

 جهنم از باالتر یزیچ کم دست من، هیزندگ پشت حالتون

 خوام،ینم میتیرضا چیه فهمم،یم نارویا من کشه،یم انتظارمو

 کنم، جبران که فمهیوظ منم اما د،یدینبخش که حقتونه چون

 !وانهیک دنیبخش واسه زنمیم یحرف و امیم اگه دینکن فکر

 

 سورن بندد، یم را در و رودیم رونیب زوال به رو یحال با

 نبات سمت و کندیم فوت را نفسش ختهیر بهم و کالفه

 :رودیم جلو گردد،یبرم
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 تو؟ یخوب -

 

 انگار افتد، یم راه اتاق سمت رود،یم عقب و زندیم تلخند نبات

 یتو انگار شیها قهیشق نبض زد،یم شخم را دلش یتو یکس

 بود کرده خی تنش تمام داشت، قلب تپش د،یکوب یم دهانش

 یتو را سورن ندینش یم که تخت یرو داشت، یفیخف لرز و

 پلک کند،یم شیتماشا نگران که ندیب یم در چارچوب

 لب کشنده و درمان یب یدرد از کشد،پریم نفس قیزند،عمیم

 :زندیم

 

 !یاحیر سورن ستین گهید... ستین هم ی اندازه ما یایدن -

 

 و گذاردیم چارچوب دوطرف را شیدستها آوار و کالفه سورن

 :شودیم بلند بغض پر نبات اندازد، یم ریز را سرش
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 یها لحظه ی همه به قسم تورو... سورن برم من بزار -

 واسه فقط بزار برم، من بزار عشقمون، به قسم... قشنگمون

 نگران شمیدارمیب خواب از که صبح الاقل بزار باشم، خودم

 ...کشهیم زجر بار هر دنمید با و کنارمه یکی نباشم نیا
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 :زندیم داد مالحظه یب و یعصب سورن

 

 !نفهم زبون کشمینم زجر من -

 

 :کندیم شیتماشا بدحال و نگران نبات



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1342 

 

 

 نه،یبب ینجوریا و من یکس خوامینم کشم،یم زجر که خودم -

 من بخواد که باشه یکس بخوابم امیب خوامیم که شب خوامینم

... سورن باشم تنها خوامیم کنه، بغل شکل و سر نیا با و

 !کسمیم زجر شکلم و سر از کمتر ینحوریا... خودم و خودم

 

 ... !یوا یا... یوا -

 

 کنار نجا،یا من ندارم، گهید ندارم، آرامش نجایا من سورن؟ -

 !ستمین گهید... ستمین خوشبخت تو،

 

 ناباور و جیگ سورن و چکدیم حرفش اتمام با شیاشکها

 :کندیم نگاهش
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 نبات؟ شاخه یتونیم انصافا ؟یکن یزندگ یتونیم من بدون -

 

 :زندیم هق رد،یگیم گاز را لبش توانش تمام با نبات

 

 آقا؟ مونده من یزندگ از یچ ؟یزندگ کدوم -

 

 ،چرایشیم االنت از بهتر یلی،خیشیم خوب ،یکنیم عمل -

 منو؟ حرف یفهمینم

 

 ...من کنه،یم رنگتر کم رو فاجعه نیا فقط عمل -

 

 :غرد یم یعصب و ردیگیم را نبات یبازوها سورن
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 اگه یحت ،یمونیم نجایهم نبات،تو نزن ازرفتن یحرف گهید -

 بغلت من یبخوا اگه یحت م،یکنیم جدا و اتاقمون یبخوا

 کمتر تا کنمیم یبگ یکار هر خورم،ینم غذا کنارت کنم،یم

 ...و یبکش زجر

 

 ؟یزندگ و زن یزاریم و نیا اسم وقت اون -

 

 :دهدیم فشار را شیها قهیشق دست کف با سورن

 

 ...که نیهم بسه، یباش که نیهم... میراض من -

 

 "زندیم داد اش جهینت یب تالش از یعصب نبات
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 !ستمین یراض من -

 

 :زندیم داد خسته و طاقت کم هم سورن

 

 حروم اون زارمینم من نبات، دمینم طالقت من درک، به -

 به نبودنمم و من از کندن دل زارمینم برسه، ارزوش به زاده

 گمید ،یکن نابود خودتو ییتنها یتو و شه اضافه دردات

 !بشنوم خوامینم یچیه

 

 سقوط کاناپه یرو و رودیم رونیب اتاق از یگرید حرف یب

 دوست کی جز یزیچ بود، نشسته گل به یزندگ نیا کند،یم

 نجاتشان توانست ینم عشق بود، نمانده یواقع و ظیغل داشتن

 یدیناام و ستی بن و بود یکیتار جا همه نبود، یدیام دهند،

 !بود افتاده نفس از شانیزندگ مطلق،
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*** 

 

 شود خانه وارد نکهیا از قبل و بود نشسته نیماش یتو

 شتریب ، بود خاموش و بپرسد را ونیکتا حال یتلفن خواستیم

 و شودیم ادهیپ کالفه بود، جهینت یب و گرفت تماس بار ۵ از

 یم شودیم که خانه وارد اندازد یم دیکل رود،یم خانه سمت

 هستند، زدن حرف مشغول سالن یتو مادرش و پدر ندیب

 طاهر که برود اتاقش سمت خواهدیم و دهدیم یکوتاه سالم

 :دیگویم

 

 دجان؟یام -
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 نگاهش مهربان طاهر گردد،یبرم سمتشان و ستدیا یم دیام

 :کندیم

 

 !یبشنو و مادرت و من مشورت و فکر ی جهینت تا نیبش ایب -

 

 بود، ونیکتا نگران رود،یم جلو و زندیم یجان یب لبخند دیام

 همراه تلفن اما رودینم سورن ی خانه امشب بود گفته

 یم نفره تک مبل یرو گفت، یم یگرید زیچ خاموشش

 :زندیم لب و ندینش

 

 جانم؟ -
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 :دیگویم آرام عاطفه

 

 به ما که یستین بچه گهید تو جان، مامان کن گوش -

 با و پخته و عاقل مرد هی شک بدون م،یکن شک انتخابت

 انتخابت به میخوایم بابات و من نداره، یبد انتخاب تجربه

 و شیشناخت خوب فقط میبزن باال نیاست واست و میکن اعتماد

 !مونهینم یحرف یمطمئن ازش

 

 کی نداشت، یخوب حس لرزد، یم تلخ و سخت اما دیام دل ته

 د،طاهریفهم ینم را لشیدل که بود افتاده جانش به یبد شک

 :دیگویم

 

 انتخاب یبدون دیبا د،یام یبدون خوب و ییزایچ هی دیبا فقط -

 دیبا که داره پشتشمشکالتم و یسخت یسر هی ونیکتا
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 مثال دونمیم چه ،یلیدل هر به ممکنه یبدون دیبا ، یریبپذ

 سراغ ادیب وانیک یکت ذهن یرو گذاشتن ریتاث دردسر، ،یاخاذ

 و یبش مواجه یحساب و درست نایا همه با یبتون دیبا ت،یزندگ

 داشتن از یکرد انتخاب که یدختر یبدون دی،بایکن حلش

 و پناه و پشت دیبا برشوهر عالوه تو و محرومه، خانواده

 ممکنه کنه، هیته هیزیجه نتونه یحت ممکنه ،یبش خانوادشم

 تو کنه، عوضش و بزاره ریتاث روش بعدها شییدا ماریب ذهن

 ؟یمتوجه د،یام یریبپذ نارویا ی همه دیبا

 

 ها نیا ی همه پس از بتواند نبود مطمئن اما دیفهمیم

 را وانیک نبود، مطمئن یزیچ چیه از امشب حداقل... دیایبرب

 :بود دهیند حال به تا یحت
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 گوشزد که ممنون... کردم فکر نایا ی همه به... بابا دونمیم -

 !رمیپذ یم و یچ همه د،چشم،یکرد

 

 :زندیم لبخند دلنگران عاطفه

 

 میریم یبگ وقت هر...دلم خداجان به سپارمت یم -

 !نمیبب تویخوشبخت و یدوماد آرزومه زمادر،یعز یخواستگار

 

 :زندیم لبخند هم دیام

 

 راه که ممنون... گمیم برسه وقتش چشم... مامانم فداتشم -

 !دیببخش بخوابم رمیم خستم یلیخ دلم،من با دیاومد
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 :دیگویم عاطفه و دهدیم تکان یسر طاها

 

 ؟یچ شام -

 

 خروار کی و ینگران بود، شده اشتها یب و لیم یب شدت به

 :اورد یم در روزگارش از دمار داشت ربط یب فکر

 

 !ریبخ شب ،یمرس خوردم مغازه یزیچ هی -

 

 !زمیعز ریبخ شبت -
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*** 

 

 ستادهیا ونیکتا ی خانه مقابل که لحظه نیهم تا شبید از

 اش پاسخگو یکس بود گذاشته زنگ یرو را دستش و بود

 را نفسش راه تلخ ی دلشوره کی نگران، و بود کالفه نبود،

 رونیب بشیج از را بود داده ونیکتا که یدیکل بود، بسته

 شودیم که خانه وارد چرخاند، یم قفل یتو دلنگران و کشدیم

 :زندیم را دلش بودنش کور و سوت

 

 ون؟یکتا-

 

 یخال اتاق و کندیم تند پا ونیکتا اتاق سمت شنود،ینم ییصدا

 یخبر و رودیم وانیک اتاق سمت کند،یم مچاله شتریب را دلش

 قفل خاتون اتاق ی بسته در یرو نگاهش کالفه ست،ین
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 رابه توانش ی مانده ته داشت استرس رود،یم جلو شود،یم

 نییپا را آن و ندینش یم رهیدستگ یرو دستش برد، یم تاراج

 یعاص و دیناام نبود، یکس خاتون تخت یرو کشد،یم

 یم اتاق ته وارید کنج را یدختر اما رودیم رونیب تا گرددیبرم

 رهیدستگ از دستش نداشت، ونشیکتا به یشباهت چیه که ندیب

 ییجا ونیکتا نگاه رود،یم جلو جیگ و ناباور افتد، یم نییپا

 نفس یحت دیشا زد،ینم هم پلک و بود شده قفل نیزم یحوال

 رودیم جلوتر دیام بود، دهیپوش اهیس سرتاپا لباس د،یکشینم هم

 از سیخ ونیکتا صورت تمام زند،یم زانو نیزم یرو کنارش و

 یمشک شال بود، دهیچسب اش یشانیپ به شیموها و بود عرق

 رنگ صورت یرو شیاشکها بود،رد شده رها گردنش دور اش

 دست شوکه و جیگ و بردیم دست بود، شده خشک اش دهیپر

 :ردیگیم را اش کرده خی

 

 خانوم؟ ونیکتا جان؟ ونیکتا ون؟یکتا -
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 دختر یبرا دلش شکند،یم نگرانش و یخال نگاه یتو یزیچ

 سمت را ونیکتا سر و ردیگیم را اش چانه سوخت،یم مقابلش

 شوم ی نقطه آن از را نگاهش اما ونیکتا چرخاند، یم خودش

 ونیکتا ی نهیس یرو را گوشش و شودیم خم رد،یگینم

 :زدیم کند قلبش د،یکشیم نفس گذارد،یم

 

 با یکرد کاریچ ؟یبود کجا اخه؟ نجایا ینشست یک از -

 ؟یلعنت خودت

 

 کشد،یم عقب اما ونیکتا کند، بلندش تا ردیگیم را شیبازو ریز

 :بود آوار و امان یب بغض کی از پر شیصدا

 

 !دمشید -
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 آشپزخانه وارد رود،یم رونیوب شودیم بلند توجه یب اما دیام

 و هول و داردیبرم را قندان کند،یم اب از پر را وانیل و شودیم

 از را قاشق کند،یم یخال وانیل یتو را قندها از یکم دستپاچه

 و دودیم اتاق سمت برد،یم وانیل یتو و زندیم چنگ یجاقاشق

 یم شیلبها سمت را وانیل ند،ینش یم ونیکتا مقابل مجدد

 :برد

 

 !میزنیم حرف بعد ،یکت بخور شه، تازه گلوت کمی بخور -

 

 دیام زند،یم پس را وانیل و خوردیم را قند آب از یکم ونیکتا

 :گذارد یم ونیکتا پشت و داردیبرم تخت یرو از را بالشت

 

 !بگو حاال -
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 نگران و یجد یچشمها یرو ونیکتا اشک پر و لرزان نگاه

 :ماندیم دیام

 

 چاقو یکی انگار و دلم... نداشتم دلشو... دمشید... شبید -

 بهش زدم زل... بهش زدم زل یول... دیام لحظه اون کرد چاقو

 و شه ثبت نجایا شهیهم یبرا رشیتصو تا

 

 :دهدیم ادامه و زندیم اش قهیشق یرو را اش اشاره انگشت

 

 !گذشت یچ و شدیچ نره ادمی... شم شکنجه روز هر -
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 نفس یب و بدحال ونیکتا و کندیم نگاهش فقط یعصب دیام

 :زندیم هق
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 رفتم ادهیپ چقدر دمینفهم رونیب زدم خونشون از که شبید -

 شب،ید یول... نجایا دمیرس یجور چه دمینفهم... زدم زار و

 !دیام بودم قبر تو انگار

 

 :دیگویم و کشدیم یپوف کالفه دیام

 

 حرف بعد بزن ارامبخش و سرم هی درمانگاه، ببرمت پاشو -

 !میزنیم
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 ...من... شمیم خوب -

 

 ،یبدهکار من به حیتوض یلیخ ،یبزن دیبا حرفا یلیخ تو -

 زدم؟ زنگ بار چند االن تا شبید از یدونیم ،یکت یلیخ

 خواستم شبیشدم؟د نگران و کردم الیخ و فکر چقدر یدونیم

 !زهیبر بهم مادرم دمیترس رونیب بزنم شب نصف

 

 نفس نبود، خوب حالش کند،یم پاک را شیاشکها ونیکتا

 بود زده زل و بود کرده کز گوشه نیهم را شبید تمام نداشت،

 ی چهره یاداوری از را شبید تمام خاتون، یخال تخت به

 دیام به دیبا حاال و سوخت، شان سوخته یزندگ و نبات

 :دادیم جواب رستگار

 

 !دیام رفتمیم دیبا -
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 کالفه و شودیم بلند دیام ترکاند، یم را قلبش دیام شخندین

 کندیم تالش و کشدیم اش چانه دور یدست یعاص زند،یم قدم

 :کند کنترل را تشیعصبان

 

 نگفتم رم؟ینم ینگفت نرو؟ حاال نگفتم ؟یرفتیم دیبا ن؟یهم -

  باشه؟ ینگفت ؟یبر خودم با دیبا

 

 :دیگویم تر یعصب دیام و افتد یم نییپا درد با ونیکتا سر

 

 نبات نگفتم ست؟ین خودش حال تو االن سورن نگفتم بهت -

 خودت با بعد و؟ انیجر ندونه اگه یحت نداره و دنتید ییتوانا

 و تک و یچوندیپ و مزخرفشو یحرفا و دیام یگوربابا یگفت

 ؟یرفت تنها
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 !دیام کنم رمشکالتمیدرگ نیا از شتریب تورو خواستمینم -

 

 :دیگویم بلندتر و کندیم باز را شیدستها حرص با دیام

 

 شب هی یوقت محترم، خانوم من رمیدرگ ،یکرد ریدرگ یول -

 یوقت ،یکرد رمیدرگ یعنی یخاموش و رمیگیم شمارتو صبح تا

 یعنی یندار جنازه هی با یفرق و خونت امیم صبح اول صبح

 هستم من که ییجا فکرت روز و شب یوقت ،یکرد رمیدرگ

 و من کنم باور دیبا یجور چه من ،یکرد رمیدرگ یعنی ستین

 سورن شده فکرت ی همه ؟یطور چه ون؟یکتا یدار دوست

 حرف واسه یزیم؟پشیزندگ نیا یکجا من وان،یک و نبات و

 ...بعد ینشد قائل ارزش من
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 :کندیم جان سخت ونیکتا

 

 یب بهم یحت اومدم، و دمشید فقط د،یام نشد یچیه -

 فقط من کن، تحمل گهید کمی توروخدا نکردن، یاحترام

 رفتم، و نگفتم که خوامیم معذرت کنم، کمک نبات به خوامیم

 ...یول یشمرد که نایا ی همه واسه دیببخش

 

 داره من یزندگ و روز کل ون،یکتا نداره نداره، یول گهید -

 چرا من گرفته تییدا اونارو یزندگ شه،یم هیبق یزندگ صرف

 بدم؟ تاوانشو

 

 یم دیام یعصب ی چهره یرو ونیکتا دیناام و یاشک نگاه

 :دهدیم ادامه دیام و ماند
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 اعالم و یخواستگار زمانه منتظرن مادرم و پدر بگم اومدم-

 چشمات یتو من با یزندگ واسه یذوق چیه نمیب یم اما کنم،

 کن فیرد سابقتو عشق ی رفته برباد یزندگ اول تو ست،ین

 !من سراغ ایب بعد

 

 ؟یگیم هیچ نایا خواستم، معذرت که من د؟یام -

 

 یحت تو نکرده، حل ارویدلخور نصف یخواه معذرت -

 یجور چه ،یکن جادیا تعادل من و افتاده اتفاقات نیب یتونینم

 و یخواستگار و ازدواج نده؟یا و یزندگ نیا به باشم دلخوش

 یباق تو و من از یزیچ نمیبب بزار فعال بعد، واسه زارمیم

 !درمانگاه ببرمت بزن صورتت به یآب هی بلندشو مونه؟یم
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 تنفرش از پر نگاه و زندیم رونیب اتاق از حرفش اتمام با و

 !ماند یم ثابت وانیک عکس قاب یرو
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 بود، ها یمشتر سفارش کردن آماده مشغول آشپزخانه یتو

 فعال و بود نشسته سورن اتاق یتو معمول طبق هم ردادیت

 ترس با و خوردیم اش شانه یرو یدست کرد،یم تیریمد

 :کشدیم هم در ابرو حهیمل دنید با گردد،یبرم

 

 شده؟یچ -
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 تو اومد کایپ و کیش نیا از ساله، ۴۰ حدودا یخانوم هی -

 گرفت، و سورن سراغ یول ه،یمشتر کرد فکر ایپو رستوران،

 هست یتهام یاقا جاش مدته هی ادینم سورن گفت بهش

 سراغ رفت و اتاقشو کجاست گفت اونم امرتون، اتاقشون،

 ه؟یک یشناسیم رداد،یت

 

 لب و ماندیم ثابت یا نقطه یرو ترگل هراس از پر نگاه

 رند؛یم

 

 !تراسیم -

 

 ه؟یک ترایم -

 

 :دیگویم عجله با و دیا یم باال ترگل نگران نگاه
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 !امیب تا ببرن بده سفارشارو نیا رداد،یت مادره -

 

 یم کند،یم پاتند سورن اتاق سمت و رودیم رونیب آشپزخانه از

 :لرزاند یم را تنش ترایم یعصب یصدا و ستدیا

 

 نگفتم مگه رداد؟یت نجایا یایب یندار حق گهید نگفتم مگه -

 ... فقط بهت دمیم خودم یبخوا پول هرچقدر

 

 !جاشسمیوا دیبا ادیب تونهینم مدت هی سورن گمیم من مادر -

 

 دور خوامینم؟گفتمیاون حمال تو مگه تونه،ینم که درک به -

 نه؟ ای یباش دختره نیا
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 خسته و گرفته یصدا و ردیگیم گاز را لبش بدحال ترگل

 :شنودیم را ردادیت

 

 !ترایم شم ترگل الیخیب تونمینم واقعا من -

 

 :شنودیم را ترایم یعصب یصدا و زندیم یکمرنگ لبخند

 

 ندازه یم تورو ای بگم قتیرف نیا به اومدم ،یکرد جایب تو -

 به دست خودم من ای کنهیم دور ازت رو دختره نیا و رونیب

 !شمیم کار

 

 اخه؟ چه سورن به ؟یببر و من یابرو جا همه یخوایم -
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 دختره اون هم کار نیا هم گرفت، تو واسه اون رو لقمه نیا -

 ...ی

 

 :شنودیم فیضع را ردادیت یصدا

 

 یدید نکن، یزیر ابرو منه، کار محل نجایا ترا،یماروم سیه -

 !میزنیم حرف امیم خونه برو ، ستین سورن که

 

 وگرنه ،یبکن دل دختره و خرابشده نیا از یدار وقت روز ۲ -

 !کنمیم اقدام خودم
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 یکار هر یبرا شودیم باز ماتش نگاه شیپ ضرب به که در

 یرو ترایم تمسخر و تاسف از پر یچشمها است، رید

 ردادیت ندیب یم ماند،یم ترگل هول و زده خجالت یچشمها

 :کندیم جان کنان من من خورد،یم را اش خنده

 

 !سالم...س -

 

 :رودیم جلو ترایم

 

 قد به خورهیم سادنیوا فالگوش حسنات، از گهید یکی نمیا -

 !تتیشخص و قواره و

 

 تر محکم بار نیا ترایم و افتد یم نییپا درد با ترگل سر

 :دیگویم
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 !پَر رادیت... کن پهن گهید ییجا ببر تو تور -

 

 با ردادیت رود،یم رستوران سمت ترگل یاشک نگاه مقابل در و

 :کندیم نگاهش خنده

 

 پشت یاومد زرت دیرس بهت امار یجور چه پدرسوخته -

 ؟!در

 

 :شودیم اتاق وارد و ردیگیم گاز را لبش بدحال اما ترگل

 

 !رفت آبروم رداد،یت شد بد یلیخ یوا -
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 همشو؟ یدیشن ال،یخیب -

 

 یحرفا ایمن؟ یختهیر یابرو داره؟ خنده کجاش کوفت، -

 مادرت؟

 

 :ندینش یم زیم پشت خنده با ردادیت

 

 !داره خنده من یبدبخت فقط... کدوم چیه -
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 کار زیم مقابل یصندل یرو و رودیم جلو دلخور و کالفه ترگل

 :دیگویم ردادیت ی رهیخ ند،ینش یم سورن

 

 رداد،یت متتفره من از تو مادر خنده، نه اوضاع نیا داره هیگر -

 ؟یکن درست و یچ که یکرد صبر تو بعد

 

 را شیها ارنج و کشدیم شیموها یال را دستش دو هر ردادیت

 :گذاردیم زیم یرو

 

 کنم؟ کاریچ یگیم -

 

 باهاش؟ بزنم حرف من -
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 و گاریس و زندیم یصندل با یچرخ کشد،یم یپوف کالفه ردادیت

 :داردیبرم زیم ی گوشه از را فندک

 

 شم؟ عروست من بده اجازه یبگ ؟یبگ یچ یبزن حرف -

 

 من ستم،ین دشمنش من بگم بهش خوامیم ونه،ید نه -

 زدن حرف دیشا رمش،یبگ اون از ای کنم تور تورو خوامینم

 ...من

 

 :خنددیم تلخ ردادیت

 

 !دخترخوب نداشتم غم من بود یمنطق قدرا نیا اگه ترایم -
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 بده بهم شو شماره رداد،یت نداره ضررم باهاش زدن حرف -

 !رمیبگ تماس باهاش امشب

 

 برو امروز، میشلوغ سرکارت برو پاشو واست، فرستمیم باشه -

 !زمنیعز

 

 یاداوری با اما رود،یم در سمت و شودیم بلند حرف یب ترگل

 :گرددیبرم دلنگران یزیچ

 

 نجا؟یا یایب یخواینم گهید -

 

 کمتر و تنش نیا تا دمیم انجام باشه الزم یکار هر من -

 دست ازت یطیشرا چیه تحت دمیم قول بهت اما ترگل، کنم

 باشه؟ خانوم، یگل نباش یچیه نگران نکشم،
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 :زندیم پلک و زندیم یکمرنگ لبخند ترگل

 

 !چشم -

 

 شیصدا ینوازش از پر لحن با ردادیت که برود رونیب خواهدیم

 :زندیم

 

 ترگل؟ -

 

 :دیمبگو ارام ردادیت چرخاند، یم سر و ستدیا یم ترگل
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 تحمل گهید کمی شد، یاحترام یب بهت اگه خوامیم معذرت -

 و سر یب کنمیم یسع هم نشد کنم،یم درستش یجور هی کن،

 !میکن عقد صدا

 

 !دنبالته هیسا مثل مادرت رداد،یت شهینم -

 

 :رودیم جلو و شودیم بلند یعاص ردادیت

 

 ؟یدونیم که نویا بدم، دستت از خوامینم -

 

 :زندیم یعشق از پر لبخند ترگل

 

 دونتم؟ هی یکی گهید االن -
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 :فهمدیم خوب را ترگل منظور خندد،یم ردادیت

 

 !یبد من به یقول هی دیبا فقط شما، جز پر همه -

 

 ؟یقول چه -

 

 من بخاطر ،ینش خسته ترایم دنیکش نشون و خط و حرفا از -

 !ادیب کوتاه تا کن تحمل

 

 سالم الیدان و ایعرش امدن با و دهدیم تکان یسر ترگل

 !رودیم رونیب اجازه با گفتن با و کندیم یکوتاه
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 سرد، روز کی تلخ، روز کی بود، گذشته گرید روز کی هم باز

 یحت و بود کرده کز تختش ی گوشه فقط نبات که یروز کی

 !بود نشده هم روانشناس شیپ به امدن به حاضر

 

 یب یحرفها از هدف، یب یها کل کل از بود، خسته سورن

 !نبود ینجات راه و بود دهیبر هوده،یب یها تالش از جه،ینت

 

 هم دور تا ندیایب بود گفته یرعلیام و ترگل و ردادیت به امشب

 دیشا شود، تمام نبات روز و حال و سکوت نیا دیشا باشند

 حاال و را، تلخ سکوت نیا کند تمام و دییایب خودش به یکم

 نبات زدند،یم گپ و بودند نشسته سالن یتو هم دور همه
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 ترگل یحرفها به و بود زده صورتش یرو را باند آن دوباره

 رفتن ریدرگ فکرش نبود، آنجا بود نیا قتیحق اما داد،یم گوش

 ازاردهنده و سرد یزندگ نیا کردن تمام ریدرگ فکرش بود،

 و تخمه شکستن مشغول خنده با که کندیم نگاه را ردادیت بود،

 و کشدیم قیعم نفس بود، سورن و یرعلیام با زدن حرف

 :دیگویم

 

 رداد؟یت -

 

 نبات یطوفان نگاه سمت ردادیت نگاه و کنندیم سکوت همه

 نبات کند،یم نگاهش منتظر و ندینش یم صاف گردد،یبرم

 :کندیم جان سخت
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 دوست و طیشرا اگه اما ، نجایا امیب ینذاشت قرار من با مگه -

 برگردم؟ نداشتم

 

 :دیگویم مهربان یرعلیام و دیگویم یا کالفه نچ سورن

 

 میاومد ؟یزنیم االن من خواهر هیحرف چه نیا جان؟ نبات -

 ...و میباش هم دور

 

 !خوامیم طالق من... کنهینم خوب منو حال ایدورهم نیا -

 

 دستش یرو ترگل دست و مبکنند نگاهش شوکه و جیگ همه

 :ندینش یم
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 دوتا شما مگه ؟یبگ ینجوریا ادیم دلت... زدلمیعز نبات -

 اخه؟ دینبود هم عاشق

 

 :کندیم نگاه حوصله یب نبات

 

 نه گرفتم، سورنم از و یزندگ ترگل، واقعا ستین یکاف عشق -

 که عاشقشم قدر اون من ،یزندگ نه داره، کار نه داره، حیتفر

 !کنه یزندگ تلخ قدر نیا نخوام

 

 یزیچ تا کندیم باز لب کند،یم باز را شیچشمها آشفته سورن

 مجبورش و دهدیم فشار محکم را دستش مچ ردادیت که دیبگو

 و گذاردیم شیزانوها یرو را شیها ،ارنج کند سکوت کندیم

 :شودیم خم نبات سمت
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 نشد؟ یزندگ یزندگ نیا و یکرد تو تالش تو -

 

 !گردونهیبرنم بهم منو صورت من تالش -

 

 ادیب دست به تالش با ها رفته دست از همه قراره مگه -

 ل؟یوک خانوم
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 :دیگویم کالفه و خسته نبات

 

 من لیتحو رو قشنگه فقط که ییحرفا رداد،یت نده شعار -

 ...نهیا من حرف... نده
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 کن فرض کن، گوش شما حاال همه، میدیشن شمارو حرف -

 بعد ش،یزندگ بعد به ییجا هی از نه،یب یم بچشو داغ یمادر هی

 ستین قرار کنه، تالش کنه، یزندگ دیبا داغش، شدن سرد از

 فقط برگردونه، بهش و یزیچ کنه، زنده شو بچه تالش اون

 سختر، تلختر، هرچند کنه، یزندگ بازم هیبق عشق به قراره

 !تر آزاردهنده

 

 یدیناام تمام در غرق و کندیم نگاهش زدن پلک یب نبات

 :دیگویم شیها

 

 عذاب دنشید با یرداد،کسیت داغونه شیروح فقط مادر اون -

 ...دنشیبوس و گرفتن بغل از شه،ینم کاریب کارش از کشه،ینم
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 :دیگویم طاقت یب سورن

 

 زجر من گفتم بهت اتو،یچرند نیا نگو باز نبات، بسه -

 یتونینم یفیصع خودت شه،ینم مرگم چیه من گفتم کشم،ینم

 رتیغ یب هی من از نکن، بهونه و من یبلندش جات از بازم

 !خورهیم درد به خوشت یها لحظه واسه فقط که نساز

 

 !ارمیم خودم سر ییبال هی یند طالقم -

 

 یرعلیام رود،یم تراس سمت و شودیم بلند یعاص سورن

 :ندینش یم کنارش

 

 ؟یکنیم سخت و یچ همه یدار چرا نبات؟ -
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 من جا و خودتون بار هی چرا سخته، یچ همه سخته، -

 ا؟یلعنت دیزارینم

 

 شیاشکها و کشدیم صورتش از را باند بغض از پر و کالفه

 :زندیم هق او و ماند یم صورتش یرو همه نگاه زد،یریم

 

 صورت بهترشه؟ چقدر عمل با معلوم کجا از... منو دیکن نگاه -

 بد سورن حال ممکنه بدشد، حالتون چون شد جمع همتون

 نشه؟

 

 :کند ظاهر حفظ کندیم جان ردادیت
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 !تونهینم تو بدون بچه، عاشقته سورن -

 

 هی من ای شهیم یراض طالق به ای دیبگ بهش کنه،یم عادت -

 !ارمیم خودم سر ییبال

 

 با یرعلیام رود،یم اتاقش سمت شودیم بلند حرفش اتمام با و

 همراهش کردنش ارام یبرا ترگل و دیگویم ییخدا یا درد

 و شکسته یمرد و تراس ی رهیخ و شودیم بلند ردادیت رود،یم

 سمتش و داردیبرم قدم سخت مانده اسمان ی رهیخ که ناالن

 یرو که دست بود، ختهیر نبات صورت دنید از دلش رود،یم

 شیچشمها گردد،یبرم سمتش سورن گذاردیم سورن ی شانه

 عطش کی و بود درد کردیم کار چشم تا فقط بود، یخال

 !نافرجام عشق کی از سوخته
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 دندان با را ناخونش مدام و بود نشسته ردادیت نیماش یتو

 ترایم ی شماره و همراهش تلفن به بود زده زل و کندیم

 !فروهر

 

 شب از هم هنوز کرد،یم نگاهش شهیش به هیتک هم ردادیت

 را دستش بود، درهم و کالفه نبات و سورن روز حال و قبل

 :زندیم ترگل دست یرو یعصب و کندیم بلند

 

 یریبگ و یعصب یکایت نیا عه، ناخون اون شد تموم -

 !باشم گفته دمیم طالقت نگرفته
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 :کندیم نگاهش اخم با و دیگویم یارام یآ ترگل

 

 !دستما گرفت درد -

 

 کارمون به میبر شو ادهیپ ای ریبگ و پدر یب ی شماره اون ای -

 !میبرس

 

 !بداخالق خب، دارم استرس -

 

 کونیا و بردیم جلو را اش اشاره انگشت حوصله یب ردادیت

 برقرار تماس به شوکه و مات ترگل کند،یم لمس را تماس

 خسته و یجد یصدا رد،یگیم گاز را لبش و کندیم نگاه شده

 :شنودیم را ترایم ی
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 !د؟ییبفرما -

 

 زند،یم کریاسپ یرو را تماس و بردیم جلو دست باز ردادیت

 :دهدیم قورت را دهانش آب و بندد یم چشم ترگل

 

 !خانوم ترایم سالم -

 

 مغز یهزارتو در را گوشش خیب آشنا یصدا کند،یم مکث ترایم

 :دهدیم جواب دیترد با بالخره و کندیم زیآنال شلوغش

 

 !شما؟ -
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 :نلرزد شیصدا کندیم جان ترگل

 

 ...ردادیت که یدختر همون ترگلم، من -

 

 تا و کرد تور یینما مظلوم وبا من پسر که یا عجوزه همون -

 دوخت سهیک و افتاد راه دهنش آب دید بلندشو یشاس نیماش

 اره؟ راثشیم و ارث ی هیبق واسه

 

 ترگل که کندیم باز لب و شودیم مشت حرص با ردادیت دست

 ردادیت یلبها یرو را اش اشاره انگشت رانیو یبغض از پر

 :کندیم زمزمه آرام و گذاردیم

 

 !ترگل جون نگو، یچیه -
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 یپشت به را سرش پس و شودیم بسته درد با ردادیت یچشمها

 :کشدیم عقب زند،ترگلیم یصندل

 

 شمیمال اوضاع از بودم، دهیند و ردادیت نیماش اصال من بخدا -

 که خودش جون به اومده، شیپ یاتفاق یچ همه خبرنداشتم،

 من خانوم، ترایم شد قدم شیپ اول خودش زهیعز واسم

 !ستین اموالتون و مال به چشمم

 

 نیا که نبود جون، بچه یزدینم پا و دست قدر نیا که نبود -

 ...و من به یبزن زنگ که یکردینم فیخف خارو و خودت قدر

 

 :دیگویم یغم از پر یصدا با ترگل
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 سوتفاهم گرفتم تماس کنم، تونیراض نگرفتم تماس من -

 و مونیزندگ خونه و من ایب شما بگم خواستم کنم، تموم هارو

 فکر شما که میباش یاون خورهیم ما به نیبب ن،یبب و مادرم

 شهیهم اما نباشه باالباالها اون خونمون دیشا من د؟یکنیم

 حس یکمبود نذاشته مادرم ده،یرس دهنمون به دستمون

 !میاومد بار عقده یب ما م،یکن
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 :سوزاندیم را قلبش ترایم شخندین

 

 س،وگرنهیبق ذهن توهم ایبد نیمدع ادما ی همه ، خب آره -

 تظاهر شناسم،یم خوب تورو امثال من عالمن، خوب خودشون

 یایژگیو جز یخبر یب و یینما مظلوم و بودن خوب به
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 شوهر زن شتر،االنیب سن اختالف با تو، نیع یکی زتونه،یمتما

 کن خراب خونه هیمدع اومده، من بعده هیمدع اونم منه،

 من از یول ست،ین مهم واسش مهران پول هیمدع ست،ین

 و مال به دوخته چشم و هست ساله چند گمیم بهت یبپرس

 چه تو قبول، یشمرد که ییاونا ی همه اصال مهران، اموال

 ؟ینیب یم من پسر شان در خودتو یجور

 

 :کندیم یخودخور همچنان ردادیت و زدیریم ترگل یاشکها

 

 ردادیت شان در خودم که مینیب ینم خودم یتو یاشکال من -

 ..که میخورینم هم به یمال لحاظ از فقط نم،ینب

 

 م،یخورینم هم درد به لحاظا یلیخ از ما نشد،... گهید نه -

 اون یتو یسرگرم واسه و کردس لیتحص من ی بچه
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 هر تهش یول یخوند درس چقدر دونمینم یول تو رستورانه،

 من رستوران؟ اشپز بگم دیبا کارسیچ عروست بپرسه ازم یک

 وبادمجون ازیپ رستوران تو عروسم بگم تلپ اهنو همه نیا با

 یمال لحاظ از بگم شهره؟ جنوب خونش بگم کنه؟یم سرخ

 یتو روز و شب چون اونم رسهیم دهنش به دستش فقط

 !کنه؟یم جون رستوران

 

 ترگل که ردیبگ را یگوش یعصب تا بردیم جلو دست ردادیت

 و یعصب ردادیت کند،یم شیرها و کندیم قطع را یگوش بدحال

 :دیگویم دیجوشیم اش نهیس یتو که یحرص از پر

 

 کنه؟ بارت حرف ای یبزن حرف یزد زنگ تو -

 

 :شکندیم سرسختش بغض
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 !سوخت دلم تنده، یلیخ زبونش-

 

 نیا نزن،گفتم زنگ بهت ترگل،گفتم اینکرد یکرد هیگر -

 ی خونه یتو من یبچگ همون یحوال شو منطق زن

 نگفتم؟ جاگذاشت، شوهرش

 

 :گرددیبرم ردادیت سمت اش یباران و سیخ نگاه

 

 !ستمین تو شان در واقعا من دیشا -

 

 :دیگویم یعصب ردادیت
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 !ناییپا ارمیم تو فک زنمیم -

 

 :زندیم پچ گوشش یتو کند،یم بغلش ردادیت و زندیم هق ترگل

 

 ،ییجا اون گم،یم نکن هیگر ترگل، شد، تموم آروم، ش،یه -

 رونیب ایب بسه، یهو حاال، ینکن پاک من لباس با تو دماغ

 !میابونیتوخ زشته

 

 !رهیگیم ازم تورو مادرت -

 

 !دهیخند پشتش هفت به مادرم -
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 نفس تر قیعم را ردادیت تن عطر و خنددیم هیگر با ترگل

 ردادیت داشت جدال نیا اما داشت، دوست را مرد نیا کشد،یم

 !کردیم نابود را
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 روزید از حوصله، یب یادیز و بود نیتریو دمانیچ مشغول

 خبر یب او از برگرداند و برد درمانگاه تا را ونیکتا که صبح

 را شیپا و دست عشق نیا و بود دلخور شدت به او از بود،

 !بود بسته
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 ظاهر در چارچوب یتو ونیکتا قامت و شودیم باز که در

 و ششیآرا یب و دهیپر رنگ ی چهره نیب نگاهش شودیم

 !ماند یم گردش در دستش یتو گل دسته

 

 ند،یب یم را ساعت و کشدیم اش یمچ ساعت به یدست

 :ردیگیم سمتش را گل دسته و رود یم جلو ونیکتا

 

 !ایریدرگ ی همه بابت یعذرخواه ایدن هی با اومدم من -

 

 یا شهیش زیم یرو و ردیگیم را قرمز رز یگلها شاخه دیام

 :گذاردیم مقابلش

 

 ؟یبهتر ؟یدیکش زحمت چرا -
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 !ییتو دمیام اون زندم، دیام با فقط روزا نیا من -

 

 از فارغ ،یریبگ درست میتصم خواستم چون نگرفتم سراغتو -

 !ظیغل یادیز یاحساسا

 

 :زندیم لبخند ونیکتا

 

 د؟یام رمیبگ یمیتصم چه -

 

 نکهیا نه، ای یخوایم و من با یزندگ و من واقعا نکهیا -

 ... اون نکهیا نه، ای یکن جادیا تعادل یتونیم
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 و ماند یم زیم یرو یگلها خیم نگاهش دهد،ینم ادامه

 :پرسد یم مردد ونیکتا

 

 ؟ یچ اون -

 

 :پرسدیم رک و دیآ یم باال دیام ی خسته و مصمم نگاه

 

 فراموش و سورن واقعا تو یول... یکت گمیم نویا که دیببخش -

 و حال کردن درست دنبال وجدانت عذاب یرو از ؟یکرد

 ...ای یشونیزندگ

 

 د؟یام یشد ونهید -
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 !یکت خورهیم و مخم داره فکرا و حس نیا ی همه -

 

 :دهدیم جواب بغض با یکت

 

 بودم مرده من ینبود تو د،یام یشد من یزندگ ی همه تو -

 و خائن حد نیا تا تونمیم طور چه بد، و تلخ یروزا اون یتو

 نیتسک و همراه عنوان به تو از فقط بخوام که باشم پست

 و قلب یتو تو جز یمرد وقته یلیخ ؟من!کنم استفاده دردام

 !ستین فکرم

 

 کن، فراموشش اصال باز، نکن شلوغ ون،یکتا نگفتم نویا من -

 !واست مهمم یعنی قشنگ یگال نیا با یینجایا یوقت

 

 !یبود شهیهم -
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 :زندیم لبخند دیام

 

 چارهیب دختر اون الیخیب گمینم کن، جادیا تعادل پس -

 تعادل اما نباش، وجدانت نیتسک و جبران دنبال گمیشو،نم

 !نکن ریدرگ منو خودتو کن، جادیا

 

 خوامیم معذرت بازم دم،یم قول کنم،یم مو یسع ی همه -

 !یچ همه بابت

 

 لبخند و زندیم ونیکتا ینیب یرو را یا اشاره انگشت دیام

 هراس کیداشت، یبیعج ی دلشوره دلش ته اما زند،یم

 کردیم فکر دائم تلخ، حس کی بدشکل، شک کی بدموقع،
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 کی و یمال اوضاع ای دارد دوست خودش بخاطر اورا ونیکتا

 راحت؟ یزندگ و شده نیتضم ی ندهیا
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 که یشب بود، گذشته هم گرید ی کننده خسته شب کی

 !نشد و شود یزندگ هیشب یروزمرگ نیا یکم داد جان سورن

 

 دل و زد حرف اش یجد میتصم و طالق از باز نبات که یشب

 ترش یعصب فقط سورن مخالفت و سوخت گفتنش از خودش

 !کرد
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 و احساس از پر یحرفها با تا کند، آرامش تا کند جان سورن

 !نشد و کند عوض را حالش ندهیا از گفتن

 

 یب کسل، قرار، یب خسته، بود، دهیخواب تخت یرو نبات حاال

 !رمق

 

 نوازش را شیموها و بود دهیکش دراز کنارش هم سورن

 دلتنگ شان، رفته یروزها دلتنگ دلتنگ، و بود ریدلگ کرد،یم

 بار هزار یروز دلشان، ته از یها خنده دلتنگ سابق، نبات

 یزیچ کرد،یم لعنت را اش یرحم یب کرد،یم لعنت را وانیک

 !کردینم یرییتغ رانهیو شکل ی خانه نیا در اما
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 نبود، یرانیو نیا حل راه طالق زد،یم آتشش نبات نبودن فکر

 بدون که بود مطمئن نبود، غم نیا شدن تمام حل راه ییجدا

 !نبات هم شودیم تمام خودش هم نبات

 

 پهلو به نبات کشد،یم دراز نبات کنار تخت یرو خسته و آرام

 بود، بالشت یرو صورتش ی سوخته طرف و بود دهیخواب

 :زندیم لب سالمش رخ مین ی رهیخ سورن

 

 !حالت واسه رمیبم -

 

 یتو نبات امشب حرف زند،یم زخم را شیگلو یتلخ بغض

 :شودیم پژواک گوشش
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 یچیه من خوام،ینم و یزندگ نیا من خوام،ینم ترحم من -

 !سورن خوامینم ییتنها و کنج هی جز

 

 یم چشم ماند، یم اتاق سقف ی رهیخ نگاهش و زندیم چرخ

 کم کم که خوابش شود،یم گرم کم کم شیچشمها بندد،

 شودیم باز نبات یچشمها منظم شیها نفس و شودیم قیعم

 نبود، خواب اصال گردد،یبرم سورن سمت خاموشش نگاه و

 و شودیم بلند آرام روزها، نیا بود قهر شیچشمها با خواب

 رونیب را خودکار و دفتر تلفن زیم یکشو از رود،یم رونیب

 داشت، یبیعج و بد حال کی ند،ینش یم مبل یرو و کشدیم

 جز بود دهیبر ایدن تمام از بود، خسته ،یتوخال و پوچ حس کی

 !بود تر مهم داشتنش از سورن آرامش و یخوشبخت اما سورن،

 

 :سدینو یم
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 !ایدن مرد نیمردتر سالم جانم، سورن سالم

 

 کردن کل کل و یخستگ از تو سمینویم واست دارم که االن

 !یشد هوشیب دیناام نفهم زبون منه با

 

 نیریش یروزها ی شهیهم از من یبدون نویا خوامیم سورن؟

 تونستم که ییجا تا یبدون نویا خوامیم عاشقتم، شتریب گذشته

 جون مهین جون به... اما بودنم، واسه بودنت، واسه کندم جون

 !نشد خودم

 

 از یکی دختر هی یبفهم کاش گم،یم یچ من یکن درک کاش

 از بد دادم، دست از نویا من و چهرشه، نفساش به اعتماد

 !دادم دست
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 روز به یحت نتونستم گهید سوختم، که شوم و اهیس روز اون از

 ذهنم، از کردم پاک و قبلم یساال تولد یروزا کنم، فکر تولدم

 یبود عاشقش که ینبات اون از یزیچ نکهیا قتیحق سورن،

 !یباطن نه یظاهر نه نمونده،

 

 بار هر و کردم مو تالش ی همه من یبدون خوامیم سورن؟

 !ستین واقعا... ستین یدیام دمیفهم شتریب

 

 خودم ی خانواده و تو دهیم عذاب و خودم نکهیا جز من بودن

 !خوامینم نویا من و ده،یم زجر خودتم و
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 سورن، ندارم ندارم، کردن یزندگ ی حوصله واقعا گهید من

 مردن با یفرق واسم تو از ییجدا سوزونده، مو شهیتار یدیناام

 انجامشم که ستین نیا شیمعن طالق گمیم راحت اگه نداره،

 !راحته

 

 و بودنم از نبودنم شه،یهم واسه سورن، برم امشب خوامیم

 !راحتره تو واسه نداشتنم

 

 یبد طالق یتونینم یوقت ببخش، امشبم میتصم واسه و من

 !راهه نیبهتر نیا

 

 :سدینویم تر سخت و چکدیم شیاشکها
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 خودت مراقب من، از بعد نم،یزتریعز شهیم تنگ برات دلم -

 آرومشم، بتونم تا کن یزندگ من از بعد باش، حالت و

 من، قشنگ عشق خداحافظ من، ی سوخته یایرو خداحافظ

 و رفته دست از یزندگ ی شرمنده ایدن ته تا من، مرد خداحافظ

 !امشبتم حال

 

 !ستین هم اندازه ما یایدن

 

 شود،یم اتاق وارد شانیپر و جیگ حال کی با و شودیم بلند

 سمت و گذاردیم زیم یرو را نامه بود، خواب همچنان سورن

 به هم را آخر نگاه گردد،یبرم و زندیم را برق رود،یم حمام

 د،یبار یم اش چهره از یخستگ که یسورن اندازد، یم سورن

 :زدیریم اشک
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 !شهیم تنگ واست دلم -

 

 که را غیت شود،یم حمام وارد نفس یزند،بیم چنگ را شیگلو

 چه! بود؟ دهیرس کجا به سوزد،یم قلبش یحوال ییجا داردیبرم

 همان با یخال وان یتو د؟یرس اهیس ی نقطه نیا به که شد

 یم باال را چپش دست بندد، یم چشم کشد،یم دراز ها لباس

 یب وارید طرف آن یمرد گذارد،یم رگش یرو را غیت و آورد

 نبات زند،یم پا و دست اش شبانه یها کابوس در غرق خبر

 پدرش، ی چهره رد،یگیم دندان به محکم را لبش

 یم شیچشمها یجلو از همه و همه ،سورنیرعلیمادرش،ام

 با کندیم مرور که را دادگاه یتو وانیک دنید ی لحظه و گذرد

 ریغ و بد درد سوزد،یم کشد،یم رگش یرو را غیت توانش تمام

 قلبش تا شیانگشتها از کند،یم پر را جانش تمام یتحمل قابل

 سوختن ادی اما بزند داد درد از خواهدیم دلش کشد،یم ریت
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 یکی نیا فهمد یم افتد یم که یپاش دیاس آن از بعد شیها

 !است مرگ درد آن از بعد چون است راحتر

 کردن باز جرات کند،یم حس دستش یرو را خون یسیخ

 کم یزندگ و زدیریم و زدیریم شیاشکها ندارد، را شیچشمها

 با نیریش یروزها تمام زد،یریم رونیب شیها رگ از کم

 از را نیا شود،یم تمام داشت یزندگ شود،یم مرور بودن سورن

 اش یرمق یب و یحس یب از د،یفهمیم تنش لرزش و کردن خی

 زدن حرف جان و بود شده شل که یدهان از د،یفهم یم

 !بود دهیرس آخر به ایدن د،یفهمیم هم نداشت
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 هنوز زد،یم پا و دست تلخ کابوس کی انیم هم هنوز سورن

 افتاده اتفاق گوشش خیب هم دوم ی فاجعه بود خبر یب هم

 !است

 

 از کشد،یم رونیب سوخته و داغ برزخ کی از را او انگار یکس

 یداریب یتو کابوسش زند،یم پلک ینفس یب انیم و پردیم جا

 از را یزندگ داشت هم کابوسش یتو نبات بود، افتاده اتفاق

 تپش نبود یخال یجا و چرخاند یم سر گرفت،یم خودش

 لرزان و یزخم شیصدا برد، یم باال را قلبش اور سرسام

 :است

 

 نبات؟ -
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 که برود رونیب اتاق از خواهدیم رودیم نییپا که تخت از

 داشت، جهیسرگ ماند، یم حمام روشن چراغ خیم نگاهش

 از دمار داشت آشوب و ینگران داد،ینم یفرمان چیه مغزش

 ینم هم آب یصدا یحت رود،یم اورد،جلو یم در روزگارش

 یب هراس کی دهد،یم هل را باز مهین در و بردیم دست امد،

 :بود کابوس همان انیم هم هنوز داشت، آدمکش و رحم

 

 ؟یینجایا نبات؟ -

 

 حمام به پا تلخ و سخت نداشت، شدن وارد شهامت و جرات

 بود خون در غرق که وان از مانده زانیآو دست گذارد،یم

 کند،یم کندتر و کند را قلبش تپش که است یزیچ نیاول

 داد توانش تمام با شوکه و ناباور و چسبد یم نیزم به شیپاها

 :زندیم
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 !نیحس امام ای -

 

 سالها برسد نبات به تا انگار شکند،یم اش نهیس انیم یزیچ

 رد،یگیم را نبات دست و وان مقابل زندیم کشد،زانویم طول

 :شکندیم اش مردانه بغض

 

 ؟یکرد کاریچ نبات، سرمن تو یختیر یخاک چه -

 

 دارد،یم نگه را اش زده طوفان خود ستد،سختیا یم سخت

 ریز را گرشید دست و بردیم نبات گردن ریز را دستش کی

 دیسف یلبها و دهیپر رنگ صورت کند،یم بلندش ش،یپاها

 یرو را گوشش شود،یم دهیکوب سرش یتو یپتک مثل نبات
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 زار گذارد، یم زدیم کند که یقلب و نفس از یخال ی نهیس

 :زندیم

 

 بکش نفس بکش، نفس سورن جون تورو نبات، بمون زنده -

 !یلعنت

 

 را یزندگ تمام داشت زد،یم جیگ رود،یم رونیب توانش تمام با

 از را راهنشیپ و گذاردیم تخت یرو را نبات آورد، یم باال

 همراهش تلفن و چیسوئ و کندیم تن زند،یم چنگ تخت یرو

 فقط و کندیم بلند را نبات مجدد کند،یم دایپ زده هول را

 اشک از سیخ و زنان نفس نفس رسدیم که کوچه به دود،یم

 ند،ینش یم فرمان پشت و گذاردیم عقب یصندل یرو را نبات

 رود،یم سرعت نیباالتر با و دهدیم گاز توانش تمام با

 :گرددیبرم نبات سمت یهزارگاه
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 نبات، یبگ تو یچ هر کنم،یم یبگ یکار هر بمون زنده -

 !الکردار یکرد بود کار چه نیا من، شمیم نابود ، و من نکش

 

 :زندیم فرمان به هم پشت

 

 دمینفهم که نداشتم شرف تو تف دم،یخواب که من به لعنت -

 !یدارشدیب
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 رساند، مارستانیب به را اش آوارشده خودِ طور چه دینفهم

 تا د،یرس تا گذشت هزارسال فقط نشد، و شد چه دینفهم
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 گذاشتن برانکارد یرو را نبات رمق یب و جان یب تن پرستارها

 !نمرد.... و کند جان یواقع یمعنا به کند، جان بردند، را او و

 

 آن خواست، زیچ کی خدا از تنها و زد قدم را مارستانیب راهرو

 به را شیچشمها گرید بار کی نکهیا بود، نبات ماندن زنده هم

 !شود عاشقش قبل از شتریب و ندیبنش نظاره

 

 را دلش خواست،ینم را یکس به دادن خبر دلش بود، تنها

 و باشد نبات مراقب بود داده قول نبات مادر و پدربه نداشت،

 را همراهش تلفن بود، یشاک اش یلعنت خود از بود، نتوانسته

 یکس رد،یگیم را ردادیت ی شماره فقط و فقط و کشدیم رونیب

 گرید او داد،یم انجام را مارستانیب یکارها تا آمد یم دیبا

 !ستدیبا شیپاها یرو توانستینم
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 یصدا و کندیم سقوط سرش پشت یفلز یها یصندل روص

 :شنودیم را ردادیت

 

 منم دیکنیم فکر دیندار خواب لندهورتون خود یوقت چرا -

 دارم؟یب

 

 بود زده داد فرمان پشت قدر آن شد،ینم خارج شیگلو از صدا

 بود یزخم شیگلو که بود زده صدا را خدا و بود دهیکش نعره و

 :بود شده فلج اش یصوت یتارها و

 

 سورن؟ الو؟ -

 

 به فاصله فرسنگها از سورن خش از پر و یزخم یصدا

 :رسدیمگوش
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 !فرستمیم واست که یادرس به ایب -

 

 :ینگران از شودیم پر ردادیت یصدا

 

 پسر؟ شدهیچ اد؟ینم در چرا صدات چته؟ -

 

 یچشمها یتو اشک گردد،یبرم عمل اتاق سمت نگاهش

 :جوشدیم اش مردانه

 

 !ردادیت واسم رهیمیم ایدن ی همه نمونه زنده -

 

 !بزن حرف اومد باال جونم وثید کهیمرت د شده؟یچ نبات؟ -
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 !بودم خواب برسر خاک من... بودم خواب... کرده یخودکش -

 

 :دیکشیم ته داشت توانش تمام شکند،یم اش مردانه بغض

 

 ادرس بفرست االن؟ چطوره کرده؟ یخودکش یچ با ،یعل ای -

 !سورن امیب و

 

 !قلبم رو دیکش... دستش یرو دیکش... غیت با -

 

 اش یشانیپ به محکم دوبار را یگوش و کندیم قطع را تماس

 کی داشت غم انتها، یب درمان یب درد کیداشت، درد زند،یم
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 نقطه نیهم یحوال ییجا شک یب جهنم ان،یپا یب جانسوز غم

 !بود

 

 و گذردیم قدر چه داندینم و فرستدیم ردادیت یبرا را آدرس

 عمل، اتاق درب به زندیم زل هراس از پر و منتظر چقدر

 شیدستها با را سرش و گذاردیم شیپاها یرو را شیآرنجها

 رود، یم باال نگاهش و خوردیم اش شانه یرو یدست رد،یگیم

 یم ردادیت سرخ یچشمها و ختهیر هم به ی چهره دنید با

 :زندیم لب یمعطل یب ردادیت ستد،یا

 

 !نجایا ایب -
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 لرزد یم هیگر ازشدت شیها شانه که سورن و کندیم بغلش

 و یجد مرد نیا بود دهیرس کجا به د،یریگیم ردادیت قلب

  محکم؟

 

 !نمونه کنهیم غلط مونه،یم گنده، مرد خودتو کن جمع -

 

 !آخ -
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 دکتر کند،یم پاک را اش خسته یچشمها یپا و کشدیم عقب

 سمت شانیدو هر وحشت از پر نگاه دیآ یم رونیب اتاق از که

 :کندیم جان ردادیت روند،یم جلو گردد،یبرم دکتر

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1423 

 

 حالش؟ دکتر؟خوبه شدیچ -

 

 داشت کند،یم نگاهش زنان نفس نفس و طاقت یب سورن

 چهره از که یدکتر پاسخ دنیشن و انتظار نیا از سوختیم

 هم ایدن رفتیم نبات اگر نداشت شک د،یفهم شدینم چیه اش

 !ختیریم فرو عظمتش تمام با

 

 خون حال نیا با نش،یرسوند زود یلیخ جانم، شد رفع خطر -

 چک اوضاعش و میزد هیبخ و دستش بود، رفته ازش یادیز

 !دینباش بخش،نگران به شهیم منتقل بشه

 

 :کندیم فوت را بغضش و هراس از پر نفس سورن

 

 نمش؟یبب تونمیم -
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 !نه فعال -

 

 که دکتر و کندیم تشکر ردادیت رود،یم عقب بدحال سورن

 :داردیبرم قدم سورن سمت رودیم

 

  بهت؟ بزنن ارامبخش هی بگم یخوایم -

 

 :دیگویم شانیپر و آشفته خوردیم وارید به که سورن کمر

 

 مونیزندگ ی همه رداد،یت نسوزوند و نبات صورت فقط دیاس -

 !همشو ی همه سوزوند، و
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 !شیبان و باعث به لعنت -

 

 چرا بگم یک به کجا و یک پس خوبه؟ که کنم خداروشکر -

 و غیت و بزنه و یچ همه دیق شبه هی که بدباشه قدر نیا دیبا

 نبات کنم؟ شکر خدارم بخوام حاال که دستش یرو بکشه

 !شهینم خوب وقت چیه یعنی نیا رداد،یت کرده یخودکش

 

 :دهدیم جواب یعصب ردادیت

 

 واست نشد ماه دو یدار توقع که سرمانخورده یعنی نیا -

 ابونیخ یتو و دیاس یبطر هی یحساب مرد بزنه، دنبک و هیدار

 یزود نیا به شهیم مگه صورتش، یتو ختنیر روشن روز تو

  بلندشه؟
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... دیخواب...میکرد بحث نه، گفتم و طالق گفت باز قبلش -

 !هوا رفت یچ همه... بوم بعدش و... دمیخواب

 

 خود با بار هزار کشد،یم اش یشانیپ به یدست خسته ردادیت

 :دیگویم بالخره و رودیم کلنجار رانشیو

 

 !سورن بده طالقش -

 

 ریت ردادیت و دیا یم باال سورن ی شوکه و جیگ و گنگ نگاه

 :کندیم کیشل مغزش یتو را خالص

 

 خوبم سورن، ستین خوب حالش تو کنار او نکهیا قتیحق -

 که نیا از کشهیم صورتش از که یزجر از شتریب چون شه،ینم

 و کنه خوشبخت تونهینم رو تو ، شینیب یم یشکل نیا تو
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 ،یدار نگهش شهینم یزور کشه،یم عذاب بده ارامش بهت

 اون زجر یبزار تیخودخواه و خودت بخاطر یتونینم

 !چندبرابرشه

 

 کهیمرت قیرف یزاریم خودتم اسم بعد بدم؟ طالقش ن؟یهم -

 ؟یدوزار

 

 نهیهم قتیحق اما بده، کنهیم ارومت من به دادن فحش اگه -

 باش، مراقبش دور از اما بده طالقش بهت، گفتم رک که

 موقع نیا گهید سال دیشا باش، عمالش ریگیپ بپرسه، حالشو

 باز دیشا ترشد، یاوک شمیروح اوضاع بهترشد که عمل با

 !بهت برگشت
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 قدم را سالن و زندیم ردادیت ی نهیس تخت یعصب سودن

 :زندیم
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 برنگشت؟ وقت چیه اگه و -

 

 :دیگویم نگران و گرددیبرم سمتش ردادیت

 

 !ارزه یم باشه شده بهتر اگه -

 

 ... خرد دهنت یتو دندوناتو زنمیم ردادیت -



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1429 

 

 

 دختر هر ای نبات گفت،یم بهت یکی دیبا و قتیحق اما بزن، -

 دوست نامزدش، شوهرش، یجلو اول خوادیم دلش یا گهید

 بدم نباشه خوشگل ادیز اگه یحت باشه، رینظ یب پسرش،

 اما هنوز، رهینظ یب هم تو نظر از ست،ین بد نبات نباشه،

 یزیچ سورن؟ تهیحال نداره، باور خودش و نیا نکهیا قتیحق

 !اونه باور مهمه که

 

 سمت ردادیت و کندیم سقوط یصندل یرو حرف یب سورن

 کند،یم اب از پر را مصرف بار کی وانیل و رودیم آبسردکن

 :ندینش یم کنارش و گرددیبرم سمتش
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 یچ همه یدار االن دمید اما بگم، نبود وقتش امشب دیشا -

 یتون یم تر عادالنه و بهتر پس ،ینیب یم چشمت به و

 !یریبگ میتصم

 

 آب یها قطره کشد،یم سر نفس کی و ردیگیم را وانیل سورن

 د؛یگویم دیناام و رودیم شیگلو ریز تا

 

 عاشقشم؟ من فهمهینم چرا شم؟ینم تیاذ من فهمهینم چرا -

 ؟!یلعنت فهمهینم چرا

 

 من مهمتره، زیچ همه از نبات آرامش کن، فکر حرفام به -

 تکرارشه اتفاق نیا بازم و برگرده و یکن مقاومت ترسمیم

 ی خونه برگرده بزار نگذره، خطر گهید موقع اون دیشا سورن،
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 نگران و اتاقشه یتو شستیم بود، اروم الاقل اونجا پدرش،

 !نتشیبب یشکل اون و برسه شوهرش نبود نیا

 

 ایدن نیا یکجا شد، تموم نشده شروع ما یزندگ... یول آره -

 عادالنس؟

 

 :شودیم بلند و زندیم چنگ ردادیت یگلو به تلخ یبغص

 

 صبح تا بخور هوا کمی میبر پاشو، ، اطیح کمی میبر پاشو -

 !و نبات ینیبب بدن اجازه
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 شب آن گر،ید سخت و تلخ صبح کی بود، شده صبح

 دلش د،یلرز یم شیپاها بود، شده تمام ییکذا و منحوس

 !شتریب جانش شتر،یب

 

 دست و بسته چشم نبات ندیب یم شودیم که اتاق وارد

 جلوتر، رود،یم سوزاند،جلویم شتریب را قلبش اش شده یچیباندپ

 !خورد؟یم رقم ها مارستانیب یتو خاطراتشان تمام کجا تا

 

 بود مرده د،یکشیم نفس اما بود مرده ند،ینش یم تخت ی لبه

 اتفاق آن دادن رخ از را شبید تمام ستاد،یا یم محکم دیبا اما

 !نشد... اما خاک و مرد مرد، و سوخت ردادیت یحرفها و
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 دم،یشن هاتو خنده یصدا اول کردم، حست که یاول روز -

 هی بودم، سادهیوا خونتون در یجلو ،یرعلیام دنبال بودم اومده

 یتو از دلبر، و دل ته از ی قهقه هی ، دخترونه و ناز یصدا

 و چشمام گوشم، به خورد مقابلم، وارید پشت و اطیح اون

 از روز اون تا من ،یخوش غرق بلند، ،یدیخند تو بستم،

 !بود نرفته ضعف دلم یدختر چیه ی خنده یصدا دنیشن

 

 ی گوشه از اشکش ندیب یم و خوردیم تکان نبات پلک

 :خوردیم سر چشمش

 

 دمت،ید سر پشت از بازم کرد باز و در یرعلیام که بعد -

 !یزدیم حرف یتلفن یکی با یداشت بود، کمرت تا موهات

 

 :کندیم فوت را اش خسته نفس
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 جیگ شدم، صدات مجذوب ،یزد حرف ،یدینخند گهید بعد -

 یچ یدونیم رسه،یم من تا کردمیم حس که موهات عطر

 عاشق بعد شدم، هات خنده عاشق اول من بگم؟ خوامیم

 افهیق تت،یشخص بعد چشمات، بعد صدات، عاشق بعد موهات،

 یخواستیم شبه هی معرفت، یب نامرد یتو تو، بعد بود، آخر

 چه نبات؟به شاخه یجرم چه ؟بهیریبگ من از نارویا ی همه

  معرفت؟ یب یجرم

 

 :جنگدیم سرسختش بغض با سورن لرزد یم که نبات چانه

 

 و چشمات ،یکشت منو یول نبات، یزد خودتو رگ شبید -

 به باشه مربوط که من از مونده یزیچ نیبب کن، نگام کن باز

 ؟یشناختیم که یسورن
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 یچشمها پردردش آخ کشد،یم نفس قیعم و ردیگیم باال سر

 :کندیم باز را نبات پردرد و حالیب

 

 دمید یوقت افتاده، اتفاق کابوسم دمید یوقت مردم، شبید -

 دستت از و یافتاد حموم تو دمید یوقت ،یستین گوشم خیب

 ومدیبرن ازم یکار چیه که رمیبم شدم، آب ذره ذره اد،یم خون

 !بدم انجام واست

 

 :دهدیم ادامه نبات ی رهیخ و زدیریم شیاشکها
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 سورن دردات، واسه رهیبم سورن روزت، و حال واسه رمیبم -

 دینفهم که رهیبم سورن نخورد، یدرد چیه به که رهیبم

 !نبات شاخه رهیبم سورنت ،یدارشدیب شبید

 

 یشانیپ و شودیم خم سورن زدیریم صدا یب که نبات یاشکها

 مردانه یها شانه گذارد،یم نبات درد از پر ی نهیس یرو را اش

 :بود شده میتسل بود، اورده کم لرزد، یم اش

 

 خرابشده نیا یتو گرفتم تهشو و سر که یعشق واسه رمیبم -

 !زد پر پر

 

 !سورن؟ -
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 جان خسته و یاشک یچشمها با و ردیگیم باال سر سورن

 :کندیم

 

 جانم؟ -

 

 فقط نشد، یول شه،یم تموم یچ همه شبید کردمیم فکر -

 !دادم زجرت اهمون،یس یروزا ی شهیهم از شتریب من

 

 زدمتیم یجور وگرنه ،یندار کتک حال ، ندارم دعوا جون -

 !یستین خودت مال فقط گهید تو بمونه ادتی که

 

 ارام رد،یگیم را نبات ی شده یچیپ باند دست و بردیم دست

 :دیگویم تر ارام و بوسدیم
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 !بدم خبر بهشون دیبا زده، زنگ چندبار صبح از شکوه مامان -

 

 !دارن گناه نده، جواب خبرنده، -

 

  سوزاندیم را قلبش سورن شخندین

 

 دلت نداشتن؟ گناه ؟یچ شدیم تیزیچ نکرده ییخدا اگه -

  ؟ تو سوخت میکس واسه

 

 :ستدیا یم سورن و کندیم نگاهش بغض از پر نبات

 

 ؟یدار درد -
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 !زدن مسکن کم، -

 

 یرو چند هر ارم،یب در ینگران از و مادرت تا کن استراحت -

 !ندارم گفتنشم

 

 هم هنوز ذهنش پس اما بوسد،یم را نبات یشانیپ و شودیم خم

 یب بود، سخت کندن دل کرد،یم فکر ردادیت یحرفها به

 !سخت تینها

*** 

 

 ��بود سخت یلیخ اخر یپارتا  نیا نوشتنش

 گرفت مو یانرژ ی همه
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 ️❤️❤نجامیا من دیداشت یامیپ

@saye25 
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*** 

 را دیام ی خانواده یخواستگار مراسم و خانه یتو بود نشسته

 هنوز نداشت، باور را اتفاق و عالقه نیا هم هنوز کرد،یم تصور

 باور یاریبدب از انبوه نیا انیم را یشانس خوش نیا هم

 !نداشت

 

 دیشا ال، دهیا مرد کی کامل ی نمونه بود، تمام زیچ همه دیام

 یطوالن شیقهرها یگاه شد،یم تلخ یگاه دیشا بود، ریسختگ
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 مرد رانشیو یزندگ در بود دهیند مرد که ییاو اما ماند،یم

 !داشت باور اش شهیر و رگ با را دیام بودن

 

 تمام با ی بالخره و کندیم نییپا و باال دستش یتو را یگوش

 که طور همان اما یکس رد،یگیم را نبات ی شماره استرسش

 !نبود پاسخگو کردیم را فکرش

 

 یبچگ و خودش یزندگ از بزند، حرف نبات با خواستیم دلش

 و دیبگو اش یزندگ تلخ اتفاقات ی همه د،ازیبگو زجراورش

 خوشبخت هم هنوز بفهمد یحت یا ذره نبات ش،تایها یکسیب

 !خوشبخت تینها یب...است

 

 سالم من مامان جان؟ نبات یدونیم" دیبگو خواهدیم دلش

 بار هی داشت دوست من مامان نداشت، دوسش بابام اما بود
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 و یمرد تو اما نگفت، هرگز و دارم دوست بگه بهش بابام

 دوست یطیهرشرا تحت و جا هست،همه شهیهم که یدار

 هیخوشبخت ایدن هی خودش نیا گوشت، تو گهیم نویا و داره،

 !دختر

 

 تا کشدیم طول رد،یگیم را سورن همراه ی شماره هراس با

 :رسدیم گوشش به یحس یب از پر و ترسناک ییصدا

 

 واهلل به خانوم؟ سرکار تو یخوایم یچ خانوم؟ تو یگیم یچ -

 ،یشرمندگ و خجالت از شدمیم گور و گم بودم تو یجا من

 ؟یشرف یب و رو همه نیا با یارید کدوم ی زاده

 

 و ماند یم نامعلوم یا نقطه ی رهیخ فقط شده الل ونیکتا

 :کشدیم ناخون شیگلو به بغض
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 !بپرسم و نبات حال... یعنی... خواستم فقط... من..فقط -

 

 :کشدیم سوت شیها گوش سورن ادیفر یصدا از

 

 داره، دنید خانوم، نداره گفتن نبات حال ،یبپرس خوامینم -

 ی همه و تییدا و تو به لعنت ان،یهاد ونیکتا بهت لعنت

 رونیب مارستانیب نیا از گهید بار هی اگه من زن کارت، و کس

 !زنمیم شیات هم با خونتو اون و خودت یعل یوال به اد،ین

 

 ...بگو فقط شده؟توروخدایچ -
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 و یزخم یبزن نمک یزنیم زنگ رداد،یت منم ون،یکتا الو؟ -

 خودش توحال ابدا و اصال ست،ین خوب سورن د؟یزد که

 شده، ترسناک شده، خطرناک بگم دیبا یشنویم من از ست،ین

 فقط نکهیا من شنهادیپ ده،یم دست از داره نباتم ی مونده ته

 !یدورش

 

 :نالد یم هیگر از پر و مات و جیگ

 

 !من به بگو و نیهم فقط شده؟یچ نبات -

 

 مرده با یتفاوت یول زندس، غ،یت با شب،ید کرده، یخودکش -

 !نداره ها

 

 ...مایب آدرس... یوا... ایخدا یوا -
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 :دهدیم جواب یعاص ردادیت

 

 !نکن داریب منم درون سگ نزن، حرفشم اصال -

 

 را قلبش تمام درد و زدیریم شیاشکها شودیم قطع که تماس

 !کندیم پر

 

261 

 

*** 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1446 

 

 دند،یرس تا مردند بودند، دهیرس یرعلیام و محمدرضا و شکوه

 ختهیر اشکها شکوه زدن پلک هر پشت دند،یرس تا دادند جان

 !درد و آمد درد محمدرضا نفس هر پشت و شد

 

 و رفت عابرها کردن ریز و تصادف کینزد تا بار هزار یرعلیام

 !دیرس مارستانیب به بالخره

 

 رونیب شکوه تنها حاال و بودند رفته نبات دنید یبرا سه هر

 بود، ستادهیا سورن مقابل دیناام و زار و خسته بود، امده

 !مطلق دیناام کی و یشرمندگ ایدن ایدن از بود پر که یسورن

 

 جان؟ مامان کرد جرواجر و دستشو که یبود کجا تو -
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 و پدر ندیب یم نداشت، یحرف افتد، یم نییپا درد با سورن سر

 مارستانیب ساختمان سمت مهیسراس هیسام همراه مادرش

 :زندیم لب قرار یب و ارام دوند،یم

 

 !یلیخ شکوه، مامان شرمندم یلیخ من -

 

 تنش یتو روح انگار بچم جاش، از شهیبلندنم گهید بچم -

 ...بچم... ستین

 

 ی رهیخ جانسوز و تلخ و سخت شکند، یم اش مادرانه بغض

 :دیگویم سورن خاموش یچشمها

 

 خواد؟یم طالق -
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 دهد؛یم جواب مزمن یقرار یب کی از پر سورن

 

 !خوادیم طالق -

 

 نیا از شتریب و بچم ترسمیم مامان، سورن بده طالقش -

 سبکترشه، درداش کمی بزار خودم، شیپ ادیب بزار بدم، دست

 ...بزار

 

 ؟یچ من شکوه؟ مامان یچ من -

 

 کالفه و رودیم عقب قدم کی سورن رسدیم که یرعلیام

 :آسمان به زندیم زل و بردیم بشیج داخل را شیدستها
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 !دییایب بگم گفت بابا اومدن، سورن ی خانواده ، مامان -

 

 :دیگویم سورن رخ مین ی رهیخ آب پر یچشمها با شکوه

 

 !بره دست نیا از شتریب بچم نزار -

 

 حرص از پر و یعصب یرعلیام شود،یم دور و دیگویم را نیا

 یتو را منطق بود دهیشن سورن از را خبر یوقت از رود،یم جلو

 یب حرص کی از وجودش تمام و بودند دهیبر سر وجودش

 :ستدیا یم سورن مقابل د،یلرز یم زننده و لیدل

 

 ؟یبود مراقبش ینجوریا -
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 اشک از سیخ یچشمها یرو سورن یزخم و سرد نگاه

 :.نالد یم ختهیر بهم و کالفه یرعلیام ماند،یم یرعلیام

 

 شدیم شیزیچ هی م؟یگرفتیم و یک ی قهی شدیم شیزیچ هی -

 یگفتیم و یکردیم نگام بیج به دست و خونسرد ینجوریهم

 بودم؟ خواب

 

 پشت کند،یم ترش یحرص سورن تلخ و دار یمعن لبخند

 قدم کی سورن زند،یم سورن ی نهیس به محکم را دستش

 :چکدیم یرعلیام اشک و رودیم عقب
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 ارامبخش فقط مامانم که،یمرت نداره جون گهید بابام -

 مراقبشه، هست، سورن گفتم! نبات ر؟یام گفتن هربار خوره،یم

 !داره هواشو یچهارچشم

 

 یرعلیام و شودیم قفل هم یرو محکم سورن یها دندان

 :دیگویم بلندتر

 

 با دارشده؟یب یدینفهم ؟،چرایدیخواب نبود خوب یوقت چرا -

 کنه؟ نگاش فقط روز و شب که ینگرفت پرستار هی چرا توام،

 

 دهینخواب بود دوشب منم ،یرعلیام خوابهیم شبا زادیآدم -

 کنم؟ کاریچ الکردار، برد خوابم بودم،
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 :زندیم داد دهیبر و یعصب یرعلیام

 

 جناب خان، سورن آقا، گهیم داره روز و شب همه نیا -

 ینجوریا خوامینم ستم،ین اروم کنارت من که،یمرت ،یاحیر

 برم منو بده طالق شم،یترم یعصب زم،یریم بهم شتریب م،ینیبب

 یگفت و تیخرک عشق اون یپا ینه،موند یگفت م،یزندگ سراغ

 شه؟ینم یدینشد؟د یدید ،یکنیم ارومش یگفت ش،یخوایم

 بدترشد؟ یدید

 

 نگاهش متعجب ایعرش ، گرددیبرم و ردیگیم را شیبازو یدست

 :کندیم
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 دادتو داغونه، شتریب همه از خودش نیا مشنگ؟ خبرته چه -

 ؟یزنیم سورن سر

 

 :کندیم نگاهش نگران و رودیم سورن سمت الیدان

 

 نبات؟ خوبه سورن؟ شدهیچ داد، خبر االن ردادیت -

 

 یرعلیام و دهدیم تکان را سرش یرعلیام ی رهیخ تنها سورن

 :کشدیم رونیب ایعرش دست از را شیبازو یعصب

 

 الش و اش بار نیدوم واسه خواهرم بزنم؟ یک سر و دادم -

 و وفادار مرد نیا و طالق گهیم مارستان،یب تخت رو افتاده

 !نه گهیم یه... نه گهیم یه عاشق
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 و زندیم سورن ی نهیس تخت تر محکم را دوم ی ضربه

 :کشدیم عقب را ریام ایعرش بندد، یم چشم درد از سورن

 

 حقم ،یداد رد ،یکرد یقاط ،یحساب مرد بکش خجالت -

 گذاشته کم یزیچ خواهرته، شوهر قته،یرف اون یول ،یدار

 نبات؟ واسه مگه

 

 :ردیگیم را سورن دست الیدان

 

 !سورن ایب چسبونده، امپر باز نیا تو، میبر ایب -
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 نبات حس از یخال و روح یب ریتصو یاداوری با اما یرعلیام

 یم ملتمس و آرام بار نیا رود،یم جلو و شکندیم تلخش بغض

 :بارد یم و نالد

 

 توروجون رفاقتمون، به قسم تورو سورن، خونه برگرده بزار -

 ،یزندگ نیا از بگذر عشق، نیا از بگذره جونش، یب خود

 !قتهیحق اما تلخه، سخته،

 

 !قینارف یکرد دیسف معرفتهیب و رتیغ یب یچ هر یرو تو -

 

 :کشدیم را شیبازو یرعلیام که برود خواهدیم و دیگویم را نیا

 

 من یول ق،ینارف من معرفت، یب من رت،یغ یب من -

 ی همه من مادر و پدر ترسم،یم من اقاجون آره ترسم،یم
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 درد جون ندارن، داغ جون گهید م،یزندگ ی همه منن، ییدارا

 ادیب سرش ییبال و کنه تیخر گهید بار هی نبات ندارن، غم و

 شبه هی مامانم شون؟یدید رشدن،یپ روشاخشه، بابام ی سکته

 د زنه،ینم حرف کس چیه با کلمه چند از شتریب بابام رشد،یپ

 نیا ه؟یعشق چه نیا کشه،یم زجر کنارت داره نبات نامسلمون

 !هیخودخواه ست،ین عشق اسمش گهید

 

 یم طبل انگار شیها قهیشق یتو سوزد،یم سورن قلب تمام

 رونیب مارستانیب از و گذردیم نفرشان سه هر کنار از کوبند،

 نبات به بود نتوانسته او بودند، نظر هم هم با همه زند،یم

 !بود رسانده یخودکش تا را او بلعکس کند، کمک

 

 گاز توانش تمام با و ندینش یم فرمان پشت نفس یب و نابود

 ینیب یتو هم هنوز نبات خون یبو کند،یم حرکت و دهدیم
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 باد برد،یم رونیب را سرش و دهدیم نییپا را شهیبود،ش اش

 :زندیم داد رد،یگیم یباز به را اش یمشک یموها

 

 !یییییییآ -

 

 :کندیم شتریب را سرعتش

 

 !خدااااااا -

 

 :سوزدیم شیگلو

 

 !آدماش و اتیدن به لعنت -
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 خانه به دیآ یم که خودش به اما زندیم داد چقدر داندینم

 یروزها نبات شودیم که شان خانه وارد شود،یم ادهیپ ده،یرس

 و بندد یم را در ند،یب یم لب به لبخند خانه، ی گوشه را اول

 که مشترکشان اتاق به جلوتر، رود،یم جلو شود،یم گم ریتصو

 جلوتر رد،یگیم گاز را لبش یخون یروتخت ی رهیخ رسدیم

 را کاغذ کند،یم جلب را اش توجه زیم یرو یکاغذ و رودیم

 نابود قبل از شتریب و خواندیم خواند،یم را نبات خط و داردیبرم

 و او حضور اش یخودکش لیدل بود گفته نبات یحت شود،یم

 !بوده طالق با موافقتش عدم

 

 یم ها پارکت کف همان و کندیم رها تخت یرو را نامه

 جواب ینا و خوردیم زنگ هم پشت همراهش تلفن ند،ینش

 !ندارد هم دادن
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 ی رهیخ و داردیبرم زیم یرو از را شان یعروس عکس قاب

 :رندیم لب کشنده تینها یب درد کی از پر نبات،

 

 یگوربابا نبات، شاخه شناسمتیم دختر، یتموم که برم من -

 من از ها، شهیم تر تنگ بهت عرصه نباشم من یول من،

 !بود گفتن

 

 خندان و سالم صورت یرو را شیانگشتها و زدیریم اشکش

 :کشدیم نبات

 

 یول خانوم، نبات اتاق نیهم قد شهیم ایدن ی همه یبر -

 !باشه
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 :کندیم جان و چکدیم اشکش

 

 رراستیام باشه، ،یارومتر ینجوریا تو اگه ،یبخوا تو اگه -

 کنم، خوب حالتو نتونستم باشم، مراقبت نتونستم من گه،یم

 !بگردم دورت نتونستم

 

 :دهدیم ادامه و دیگویم یپردرد آخ

 

 ه،یخودخواه ست،ین عشق گهید نیا گه،یم راست یرعلیام -

 !مونهیم جا شتیپ من قلب بدون یول برو

 

 پر بغض سر از یدرد را شیگلو و بوسدیم را نبات ریتصو

 :کندیم
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 بلندت، یها خنده اون هات، خنده واسه زده لک دلم -

 که ییجا برو برو، یول خانوم، نبات ترکهیم داره دلم طنتات،یش

 یتو زد زل یکس اگه که ییجا برو باشن، مراقبت بتونن

 !یزندگ برو ،ینکش زجر قشنگت صورت

 

 و ردیگیم چشم عکس قاب از سخت خوردیم که خانه زنگ

 رسدیم که فونیآ به دارد،یبرم قدم سالن شود،سمتیم بلند

 سقوط تا ردیگیم وارید به را دستش دهد،ینم امانش جهیسرگ

 که لحظه و نقطه نیهم قایدق شد،یم تمام داشت یزندگ نکند،

 !بود داده تیرضا اش یزخم دل درون نبات رفتن به
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 یجلو پدرش محکم شهیهم ریتصو داردیبرم که را فونیآ

 یمیتصم ند،یب یم تار زند،یم پلک کند،یم قدالم شیچشمها

 !نداشت شک داد،یم باد به را دودمانش بود، گرفته که

 

 رود،یم عقب کوبد،یم قبلش یسرجا را فونیا و زندیم را یشاس

 خانه وارد محمدرضا خوردیم وارید به که کمرش تر، عقب

 اش یمشک شلوار بیج یتو را دستش یتو حیتسب شود،یم

 را سورن یبازو دهیترس و رود،نگرانیم جلو و دهدیم سر

 :ردیگیم

 

 باباجان؟ -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1463 

 

 عظمتش تمام با خانه زننده، ی جهیسرگ کی داشت، جهیسرگ

 :دیدیم تار را پدرش ریتصو د،یچرخیم و دیچرخیم

 

 نبات؟ بود بهتر -

 

 نیا جان؟بابا یدینم جواب تویگوش چرا که، میعمرشد نصفه -

 ه؟یرو و رنگ چه

 

 و من م،یجداش قراره دیبگ همه به مارستان،یب دیبرگرد -

 !توافق با نبات،

 

 زیچ همه خوب کند،یم نگاهش نگران و سکوت در محمدرضا

 سورن بود خواسته او از بود، زده حرف او با لیخل ، دانستیم را

 رانیو و بدحال سورن، حاال و کند، یراض ییجدا نیا به را
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 اعالم را تشیرضا اش زده طوفان خود و بود ستادهیا مقابلش

 !بود کرده

 

 سورن، فتهیب اتفاق نیا نداره دوست چکسیه که یدونیم -

 !باشه فشار تحت نیا از شتریب نبات ستین صالح اما

 

 نیا یادما نیخوشبختر نبات، و من کردمیم فکر یروز هی -

 تونهیم هیثان صدم به ادما یخوشبخت اما بابا، میرحم یب یایدن

 !هوا بره و پودربشه

 

 :دیگویم غصه با محمدرضا

 

 !ستین خوب اصال نبات سورن، بده فرصت بهش -
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 !ارومترشن دیشا د،یخبربد دیبر -

 

 ؟!یکن یخداحافظ ؟یبگ بهش خودت یخواینم ؟یاینم تو -

 

 :زندیم تلخند بدحال سورن

 

 !ندارم واقعا ندارم، جونشو -

 

 شه،یم مرخص فردا نباتم بزن، ارامبخش و سرم هی میبر ایب -

 !جان سورن بهتره یبگ خودت
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 بود، داغ د،یکشیم زبانه آتش شیگلو و نهیس یتو انگار

 را شیبازو ریز محمدرضا شد،ینم هم تمام و سوخت،یم

 کی به داشت ازین زنند،یم رونیب خانه از دو هر رد،یگیم

 و مطلق سکوت کی به خواب، به اور، خواب و آرمبخش

 !زمان گذر به مداوم، یها یخبر یب به ،یخاموش

 

 با بعد دادگاه یتو داشت دوست بود، یبعد دادگاه فکر در

 و کند محروم دنیکش نفس از را وانیک شیدستها نیهم

 !تمام
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 تو بدون ینکرد فکر بگردم؟ دورت ینکرد مادرتو فکر -

 ییادما همه یرو یبست چشم چرا نبات؟ چرا ما؟ میکن کاریچ

 بنده؟ نفست به نفسشون که

 

 شود،یم تر نیسنگ بغضش و ماندیم مادرش یاشکها ی رهیخ

 :بود کرده آشوب را دلش ینگران

 

 و من روز و شب توروخدا، نکن هیگر مامان، خوامیم معذرت -

 !خانوادم زجر شده نفسام ی جهینت

 

 !جونم به دردت میندار یدرد چیه ما یش خوب که تو -

 

 لب باز مهین ی پنجره ی رهیخ و چرخاندیم سر غم با نبات

 :زندیم
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 مامان؟ ستین یخبر ازش گهید رفته که صبح از چرا-

 

 نجوریا و سرم و آرامبخش جان، مامان بود بدحال سورن؟ -

 یباال ردادیت قشیرف نیا با خداشم بنده یبابا بهش، زدن زایچ

 !رفتن ای موندم دونمینم گهید بودن، سرش

 

 :گرددیبرم سمتش نبات هراس از پر و نگران نگاه

 

 شده؟ چش -

 

 باشه سنگم مادر؟ کرده تحمل فشار چقدر شبید از یدونیم -

 مورد در باهاش یرعلیام فقط نباش، نگران خوبه شه،یم آب
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 یول پدرسوخته رفته تند کمی باز، کرده صحبت متیتصم

 ش،یپ چندساعت بزنه حرف باهاش که رفت پدرشم زده، حرف

 اتفاق ییجدا نیا تا کنمیم یکار هر من یبخوا تو اگه

 !برامون یبمون تو فته،فقطیب

 

 کندن جان خودِ بود، دهد،سختیم قورت را تلخش بغض

 او از روز کی اگر که یکند؟سورنیم دل سورن از طور بود،چه

 خواسته تمام بودنش که یسورن کرد؟یم دق ماندیم خبر یب

 !بود اش

 

... کنه یزندگ اون خوامیم... مامان نمونده یا گهید راه -

 !کرد تجربه شهیم اما اورد، تاب نشه دیشا ، سخته اولش

 

 نباتم؟ شهینم بدتر حالت سورن بدون یمطمئن -
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 یم بالشت یرو و خوردیم سر چشمش ی گوشه از اشک

 فکر فقط نبود، بزند،مطمئن دم توانستینم و سوختیم افتد،

 و دیناام زن کی ستین الزم گهید اش یزندگ عشق کردیم

 لیتعط اش یزندگ و کند تحمل کنارش را ختهیفرور و خسته

 فقط خواهد،ینم را یاحد ترحم دلش بود مطمئن فقط شود،

 !خواهدیم انتها یب ییتنها خروار کی دلش بود مطمئن

 

 بود، امدهین هم هنوز سورن که یشب بود، یریدلگ و تلخ شب

 یم را سکوتش که شکوه نبود، سورنش از یخبر که یشب

 فوت را دردش پر رود،نفسیم پنجره سمت و شودیم بلند ندیب

 یبرا ینگران از زیلبر و دلسوخته یمادر بود، دلسوخته کند،یم

 و سوختیم شیچشمها یجلو که یا ندهیآ یدخترش،برا تنها

 !نبود یدرمان
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 یرعلیشود،ام مرخص نبات بود قرار که یبود،صبح شده صبح

 یها لباس شکوه بود، مارستانیب یکارها انجام مشغول

 نگاه پدرش و کرد،یم نبات تن را بود آورده خانه از که یزیتم

 اطیح یتو و بود اوردهین تاب را سورن درد و غم از پر

 به مجبور که یمیتصم بابت و بود زده حرفها او با مارستانیب

 !بود کرده تشکر غمش تمام با بود شده گرفتنش

 

 لبخند و اندازد یم نبات سر یرو را رنگ یآب شال شکوه

  زندیم
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 اشتهاتو فعال کن یسع پس ،یبش تیتقو دیبا گفت دکترت -

 !باال یببر

 

 :زندیم لبخند یتصنع بغض از پر و دلتنگ نبات

 

 !چشم -

 

 در سمت شانیدو هر نگاه و خوردیم در به یا ضربه

 نبات دل شودیم اتاق وارد که سورن و شودیم باز در گردد،یبرم

 جلو و خنددیم تظاهر با شکوه زد،یریم فرو دوباره و دوباره

 :رودیم

 

 !گردمیبرم زود حاضره، نبات بگم برم من -
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 یرو سورن خاموش و روح یب نگاه رودیم رونیب که اتاق از

 نیهم از که یسورن ماند،یم نبات یاشک و منتظر یچشمها

 شده دیسف اش قهیشق کنار بود، رشدهیپ انگار االن تا شبید

 با روزید نبود، تنش در یروح ، بود دهیپر شیرو و رنگ بود،

 را نبات دوباره نتوانست و برگشت مارستانیب از حالش آن

 و سکوت و یخبر یب و دیخواب ساعتها ردادیت ی د،خانهینیبب

 تخت ی لبه رود،یم داد،جلو نشیتسک یکم فقط یفکر یب

 :رودیم باال شیرو و سر از غم ند،ینش یم

 

 بدون یول برو عاشقته، سورن استیدن ایدن تا بدون یول برو -

 یول برو الکردار، بودم خوشبخت یطیشرا هر تحت تو با من

 نشد، بد حالم پرپرشدت رخ مین دنید از بار کی یحت بدون

 که هیجور چه کردم تکرار خودم با هربار فقط نسوخت، دلم

  خوشگله؟ جورش همه نبات شاخه
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 ادامه سورن و لرزد یم امان یب بغض کی از نبات ی چانه

 :دهدیم

 

 فقط که جهنم هی جهنمه، باشم جا هر تو بعد بدون یول برو -

 !کشهینم اما سوزونه،یم

 

 الاقل بزار کن، یزندگ سورن، خوشبختشو نگو، ینجوریا -

 !روزگارش نشه حروم بخنده، شه، خوشبخت مونیکی

 

 یب درد هزار با بار، نیآخر یبرا کند،یم بغلش حرف یب سورن

 :زندیم هق اغوشش یتو نبات و زدیریم اشکش درمان،
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 من نه ،یخواست که وقت هر تا برو، اما دمینم طالقت برو، -

 اگه ،یشگیهم دیشا موقت دیشا ییجدا هیبرگرد، تو نه امیم

 برگشت قصد اگه ،ینشد راه روبه اگه ،ینشد مونیپش

 !میشیجدام ،ینداشت

 

 :افتد یم پا از داشت کشد،یم عقب

 

 !زدلمیعز خدانگهدارت باش، خودت مراقب -

 

 از را قلبشان انگار یکس شود،یم بلند و بوسدیم را نبات یشانیپ

 داد تا ردیگیم گاز را دستش نبات کشد،یم رونیب شان نهیس

 یزندگ آن به برنگردد و نشود مانیپش تا نزند، شیصدا نزند،تا

 !حس یب
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 بود، شده تمام کوبد، یم را در و رودیم گردد،یبرنم هم سورن

 یب ی غصه اغاز و بود شانیزندگ ی قصه انیپا لحظه نیا

 !شانیانتها
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 سمت متحرک یا مرده مثل زندیم رونیب که مارستانیب از

 گذرد،یم حرف یب ردادیت و یرعلیام کنار از رود،یم ابانیخ

 بود، برگشته تنها بار نیا زد،یم شخم را دلش یتو انگار یکس

 !عمر تمام یبرا دیشا
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 از را نبات نبود، او کار کردنش هضم که بود یزیچ نیا و

 را اش یزندگ تمام دیاس رحمانه یب قدر نیهم بود، داده دست

 !بود سوزانده

 

 ادیفر با ردادیت که رودیم شیپ تصادف و زدن مرز تا ینیماش

 رودیم که عقب کشد،یم را شیبازو و زندیم صدا را اسمش

 به تازه او و دهدیم یناجور فحش یممتد بوق با راننده

 جانش یب تن ابانیخ از یعصب و کالفه ردادید،تیآ یم خودش

 :کندیم رد را

 

 یبود شده کتلت که بودم دهینرس کجاست؟ حواست معلومه -

 !لندهور
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 سمت در زند،یم را موتیر و کشدیم سورن دست از را چیسوئ

 ردادیت شود،یم اوار یصندل یرو سورن و کندیم باز را شاگرد

 :کندیم شیتماشا نگران و ندینش یم فرمان پشت هم

 

 بت؟یمص واست کنم کاریچ -

 

 نهیس تا و کوبدیم پا اش نهیس انیم همچنان یسرسخت غم

 و یرعلیام و پدرش همراه نبات ندیب یم سوزاند،یم را اش

 نبات ندیب یم ند،یآ یم رونیب مارستانیب از ترگل و شکوه

 ندیب یم را، اش یکس یب و ییتنها حجم ندیب یم را، او بدون

 رهیدستگ سمت دستش را، شان شده رانیو عشق و یزندگ

 :ردیگیم را دستش مچ پردرد و سخت ردادیت که رودیم

 

 داداش؟ -
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 انگار شیصدا شود،یم شل رهیدستگ از حس یب سورن دست

 :رسدیم گوش به آوار ریز از

 

 !ردادیت میتموم هم بدون ما -

 

 نیا شود،یم مشت ادشیز یروان و یروح فشار از ردادیت دست

 :ترکاندیم استخوان غم

 

 !من قهیرف گردهیبرم شه،یم خوب شه،یم درست -
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 بندد، یم چشم و خوردیم یصندل یپشت به سورن سر پس

 یم و کندیم باز را عقب یصندل در یاشک یچشمها با ترگل

 :دیگویم بغض از پر ند،ینش

 

 !سالم -

 

 "گرددیبرم سمتش ردادیت و شنودیم را سورن آرام یصدا

 

 اشکاتو اون کن پاک مگه؟ منه ختم مجلس خبرتونه؟ چه -

 کمی رفت زندس، طفلک بابا گه،ید دیدراورد شورشو نم،یبب

 و ونیش و ناله نایا کنه، هضم اد،یب کنار کنه، فکر باشه، تنها

 !نداره یزار

 

 "دیگویم تر یعصب و گرددیبرم سورن سمت
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 !من داداش نداره -

 

 !باشم تنها خوامیم تون،یزندگ کارو دنبال دیبر -
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 دوزار بابا ،یتنهاباش یخوایم یدیخند جدت هفت به تو -

 گذرونده، سر از و میعظ ی فاجعه هی طرف بزارجاش، خودتو

 توقع چرا فاتحه، و بکشه و غیت شده یراض که دهیرس ییجا به

 عشق به و باشه داشته ادامه قبل روال به هنوزم یزندگ یدار

 کاریچ اشیقشنگ و وروان روح با پدر یب هی بره ادشی تو

 یعشق یب بحث سورن، کن یصبور کن، یصبور کرده؟
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 ست،ین تفاهمم نداشتن بحث ست،ین یپول یب بحث ست،ین

 دیاس اسم به ییوالیه هی فقط د،یجور نظر همه از باهم شماها

 ته؟یحال سوزونده، و نبات یچ همه

 

 چاک یب دهن نییپا برو رداد،یت ندارم حتینص ی حوصله -

 !نکن باز منم

 

 :دهدیم ادامه تر مصمم ردادیت و کندیم نگاهشان غصه با ترگل

 

 تر کلفت من پوست درک، ،بهیندار حوصله که سرم یفدا -

 سورن، کن گوش کنار، بکشم تو چاک یب دهن با نکهیا از

 رو خونه اون یکن قبرستون و خونه ی گوشه یکن کز یبخوا

 قدم محکم قدر اون ،یستین تر یزخم که نبات ،ازیطرف من با
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 نکهیا نه کنه، هیتک بهش باشه یکوه هی برگشت اگه که بردار

 !نهیبب خودش شکل گهید ی رونهیو هی برگرده یوقت

 

 !ردادیت باشم تنها خوامیم االن باشه، -

 

 :گرددیبرم عقب سمت یعصب

 

 !ترگل نویا ببر بردار -

 

 یب حالش از دمیم قول بزنم، سر نبات به دمیم قول من -

 !نزارم خبرتون
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 کند،یم حرکت کندویم روشن را نیماش حرف یب ردادیت

 که اش خانه یجلو رسد،ینم ییجا به هم سورن یها اعتراض

 :دیگویم یعصب سورن زندیم ترمز

 

 !نسناس ببرخونه منو گفتم -

 

 :کندیم خاموش را نیماش سرد خون ردادیت

 

 برگشت یروز اگه خوره،ینم تنها توِ درد به گهید خونه اون -

 ای خودم دل ور بمون صورت نیا ریغ در توش، دیبر هم با

 !بابات ی خونه

 

 :کندیم باز در ردادیت و دیگویم یا کالفه نچ یعاص سورن



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1485 

 

 

 !کنمیم یکی نتوییپا باال زنمیم نکن نچ نچ -

 

 نگاهش متاسف سورن و خوردیم را اش خنده سخت ترگل

 :کندیم

 

 االن؟ بود فحش نیا -

 

 !رفتم باالت و نییپا صدقه قربون نه -

 

 :دیگویم ترگل سرخ یچشمها ی رهیخ و گرددیبرم عقب

 

 !ینیبب منم ی خونه ستین بد گردونم،یم برت زود ایب -
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 حرف یب سورن شوندیم که خانه وارد و شوندیم ادهیپ سه هر

 !شودیم آوار تخت یرو و رودیم اتاق سمت
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 یها ناله بود، برده خوابش تخت یرو ضیمر و بدحال سورن

 ردادیت داد،یم اش یروح میوخ حال از نشان گهگاهش و ارام

 :بود دهیکش دراز کاناپه یرو خواب یب و خسته هم

 

 ینیبب خودتو میاومد قهیدق هی آشپزخانه از رونیب ایب ترگل -

 !خودت جون

 

 :دیا یم رونیب اشپزخانه از حرص پر و یعصب ترگل
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 که بود شیپ روز چند واسه ظرفا نیا اخه؟ هیوضع چه نیا -

 رداد؟یت یکن یزندگ نجایا یتونیم خودت ؟ینشست

 

 !رمتایگینم ا،یزنیم غر یدار ومدهین -

 

 :ندینش یم مقابلش و خوردیم را اش خنده ترگل

 

 گل کمی کردم، مرتب رم اشپزخونه شستم، ظرفاتو ی همه -

 !بخوره بده دارشدیب سورن آقا کردم دم بود زبون گاو

 

 ببرمش دارشدیب گفت گرفت، تماس خداش بنده یبابا -

 !اونجا
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 باورم که من هم؟ به ختیر شونیزندگ یجور چه یدید -

 چشم انگار تموم، یچ همه و عاشق شوهر و زن هی شه،ینم

 !خوردن

 

 :دهدیم لم کاناپه یرو و شودیم بلند ردادیت

 

 و شونیخوشبخت خبر یب خدا از هی بد چشم نخوردن، چشم -

 !گرفت

 

 شه؟یم یچ حاال -

 

 :دیگویم اش ازاردهنده و بد افکار تمام از خسته ردادیت
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 قدر نیا فته،یب اتفاق وقتش به یچ همه بزار ترگل، الیخیب -

 خونتو کشم،ینم واقعا که دارم گور و ریگ و یبدبخت خودم

 حاال؟ یدیپسند

 

 !نه مو خونه یاقا یول اره خونمو -

 

 !خودته شیر خیب گهید شرمنده -

 

 :خنددیم ترگل

 

 هفته کی حداقل خونه نیا رداد،یت یا شلخته یلیخ واقعا -

 دیبا ها پرده نیا کنم، زیتم دیبا و مبالت داره، ازین یزکاریتم
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 خوادیم میاساس یریگردگ هی موکت، و فرش نیا شه، شسته

 ...گهید خونت،

 

 ؟یا خامه نون یدار وسواسم تو -

 

 یریم بار هی روز چند خودت نمیبب ،یفیکث یلیخ تو ریخ نه -

 حموم؟

 

 :کشدیم دهانش دور یدست طنتیش با ردادیت

 

 !شتریب تر شلوغ دورم یچ هر داره، یبستگ خب -

 

 :کندیم پرت سمتش را مبل کوسن حرص و خجالت با ترگل
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 !ایح یب -

 

 باز را شیدستها و کندیم کنترل را اش خنده سخت ردادیت

 :کندیم

 

 !خوابه غول نره تا من بده بوس هی حاال ایب -

 

 یا لحظه یبرا کنندیم یسع و رود،یم سمتش خنده با ترگل

 !بسپارند یفراموش به را دردها و ها کابوس تمام
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 انگار را او و بود یدور روز نیدوم بود، شده پوچ بود، شده تنها

 !بود دهیبلع بزرگ و قیعم ییتنها کی

 

 ددوریسف باند به بود زده زل و تختش ی گوشه بود کرده کز

 شودیم تمام زیچ همه کردیم فکر زد را رگش که یشب مچش،

 !نشد و

 

 داد،یم ترحم گند یبو بود، شده یادیز همه یها یمهربان

 دوست را ییتنها نیا اما کرد،ینم آرامش یبشر یبن چیه

 !داشت
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 بودند دهید بزرگ داغ کی انگار بودند، شده ریپ مادرش و پدر

 و بود داغ فقط نداشت، سردشدن و شدن خاک پشتش که

 !سوزاندیم

 

 کند،یم نگاهش حوصله یب شودیم اتاقش وارد که یرعلیام

 :گذاردیم اتاقش ی گوشه را چمدان یکمرنگ لبخند با یرعلیام

 

 خونه از بگو یداشت الزم یزیچ اگه ازت،ین مورد لیوسا نیا -

 !واست ارمیب سورن ی

 

 یم تخت ی لبه و کشدیم رونیب شلوارش بیج از را یگوش

 :ندینش

 

 !تیگوش نمیا -
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 یب کی در زیچ همه شود،ینم جدا چمدان از اما نبات چشم

 اگر و نداشت، را سورن گرید او بود، افتاده اتفاق میعظ یرحم

 یدور کی و ماند یم او کردیم عادت نداشتن نیا به سورن

 خیب که بزرگ حسرت و یدلتنگ کی و بود صالح به که

 !کردیم خوش جا گرشید یدردها

 

 نبات؟ -

 

 به و شودیم کنده ییکذا چمدان آن از اشکش پر یچشمها

 :چسبد یم یرعلیام نگران یچشمها

 

 ؟یموند مات چرا ؟یآبج هیچ -
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 بود؟ خوب سورن -

 

 :زندیم لبخند درد پر یرعلیام

 

 بگم یچ گه،ید درد هی نبود بگم یدار درد هی بود خوب بگم -

 !بگردم؟ چشمات دور

 

 !آرزومه بودنش خوب -

 

 ؟ینباش کنارش خودت اگه یحت -

 

 :کندیم فوت را اش خسته نفس یرعلیام و زدیریم نبات اشک
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 و امروز اما بوده، ردادیت ی خونه و روزید نبات، نبود خوب -

 !تو مث اد،یم کنار یول سخته، خونتون، بود برگشته

 

 که یچ هر به رسنیم شتریب شهیهم یعوض و پست یآدما -

 ...و میبمون هم با ما نخواست وانیک د،یبا

 

 عاشقته، شهیهم سورن نبات، بود خودت انتخاب نیا -

 یحماقت بخاطر گفتم بهش یزیچ من منتظرته،اگرم شهیهم

 !یکرد که بود

 

 :کندیم پاک را اشکش بدحال نبات

 

 نه؟ مگه شه،یم رفع میدلتنگ نمش،یب یم دادگاه روز -
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 شهیهم دیخر اصال؟ دیخر میبر دور؟ دور رون؟یب کمی میبر -

 !کردایم خوب تورو حال

 

 ادیم نقص یب و قشنگ صورت به دیجد و قشنگ یلباسا -

 !یداداش

 

 از پر صورتش دیسف باند ی رهیخ کشد،یرمیت یرعلیام قلب

 :دیگویم تلخ ی مردانه بغض کی

 

 متوجه یکن رییتغ یوقت بده، اولتو عمل بیترت تا دکتر میریم -

 !شهیم درست یچ همه یشیم
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*** 

 و شوردیم آب ریز هم را دستش یتو یمویل نیاخر ردادیت

 و بندد یم را آب ریش گذارد،یم دستش کنار سبد یتو

 سمت کند،یم خشک گردنش دور بند شیپ با را شیدستها

 خشک توت خوردن مشغول و بود نشسته کانتر پشت که ترایم

 :اندازد یم کانتر یرو و کندیم باز را بند شیپ و گرددیبرم بود

 

 خچال،باشهی تو دهیگند نمیبب امین ا،یبخور شستم نارویا -

 دخترم؟

 

 !زهرمار -
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 سبد یتو از را اریخ یا یخستگ از پر ی خنده با ردادیت

 :ندینش یم ترایم مقابل زند،یم آن به یبزرگ گاز و داردیبرم

 

 !کرده خودش ی فتهیش منو شهیهم تیمادر مهر همه نیا -

 

 ...نهال -

 

 !حتما بخور خوشمزن، یلیخ هام پسته نیا -

 

 :کندیم نگاهش یجد و یعصب ترایم

 

 باهاش برو زدم، حرف نهال با من بچه، نپر من حرف وسط -

 !الزمه که یزیهرچ ای ندتون،یا مورد در توهم، بزن حرف
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 نه؟ اولت ی خونه سر یریم کنم ولت کال -

 

 ش؟یزندگ دنبال بره یکرد رد رو دختره اون -

 

 یتو اریخ و کندیم فوت را نفسش خسته و کالفه ردادیت

 :کندیم رها بشقاب یتو را دستش

 

 !فداکار و مهربون مادر دارم دوست و ترگل من -

 

 شو؟ جهینت که یدید داشتم، دوست و مهران منم -
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 با دیبا من نیا شده شما داشتن دوست ی جهینت چون یعنی -

 ؟!ندارم بهش یحس که کنم ازدواج یکس

 

 :دهدیم جواب یعصب ترایم

 

 دوست گمیم دارم بچه؟ یفهمیم وارونه منو یحرفا چرا -

 !سازهینم و یزندگ ی همه داشتن

 

 !کنهیم خراب رو ساخته یزایچ یلیخ میعشق یب -

 

 بلند جا از ردادیت و کندیم نگاهش حرف یب و حرص پر ترایم

 یم هم ترایم رودیم که همراهش تلفن و چیسوئ سمت شود،یم

 :ستدیا
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 ما ی قواره و قد هم دختر نیا بفهمونم بهت یجور چه -

 لیتحص و خانواده با دختر بخواد دلت تا ،یاوک نه، ست؟نهالین

 ...و کنمیم یمعرف بهت یکی یکی منه، دور کرده

 

 :ستدیا یم مقابلش و دودیم جلو هم ردادیت

 

 که قسم مقدسات تموم به بانو؟ خانوم؟ ترا؟یم مامان ترا؟یم -

 تو نبودم، وقت چیه که یزیچ شم،یم خوشبخت ترگل با من

 ...بعدش ا،یب کوتاه کمی کن، یمادر کمی من، با ایب راه کمی

 

 ردادیت کن گوش ،یخوشبخت دختر اون با توهماتت یتو تو -

 ی دختره نیا رهینم من کت تو گم،یم بار نیاخر واسه چون
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 زودتر یچ هر پس شه، عروسم ندار یچیه و کالس یب پیچ

 حله؟ بده، وا و بکن دل

 

 :دهدیم تکان باتاسف را سرش و خنددیم تلخ ردادیت

 

 !منحله واقعا یول متاسفم...ترایم منحله -
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 :شودیم راهش سد یرانیو حال با ترایم رودیم که در سمت
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 یکی که دست رو زارمیم دست من یکرد فکر واقعا تو بعد -

 و ببره خودش با پسرمم ادیب پدرسگت یبابا زن اون مثل

 حوضش؟ و بمونه ترایم

 

 :اندازد یم نییپا را سرش خسته ردادیت

 

 !یوا یا -

 

 یکار رداد،یت بدشه نکن یکار هی من، واسه نکن یوا یوا -

 !کرد جبرانش نشه نکن

 

 :کندیم نگاهش خسته و درمانده ردادیت
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 یچ پسرت یفهمینم بار هی چرا ترا؟یم باهات کنم کاریچ -

 چرا من؟ مادر یدار سرجنگ همش چرا خواد؟یم یچ و گهیم

 جا همه و شهیهم که ذهنت یتو والیه هی شده مهران

 و یبخوا ترا،یم پسرتم من ؟یکن جبران و اون یکارا یخوایم

 دختر هر لزوما اما تو، سابق شوهر مهرانه، من یبابا ینخوا

 خوامینم من سم،یوا توروت خوامینم من ست،ین لدایگ یپول یب

 ابدا کنم، انتخاب خوامینم کنار، بزارمت خوامینم بشکنم، دلتو

 روانت، و روح به بزنم من رو گهید زخم هی خوامینم اصال و

 م،یبرس نجاهایا به نزار هم تو خاله روح به رو تو مامان، نزار

 !من دل با ایب راه

 

 تر باوفا و تر بامعرفت یلیخ تو کنمیم فکر من یکرد الیخ -

 ؟یبابات از
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 بندد، یم چشم و خوردیم در به یبلند اخ با ردادیت سر پس

 :نالد یم یعصب همچنان ترایم

 

 چند راحت یلیخ هست، که باشه تنت تو اگه اونم از رگ هی -

 شما عجوزه، اون سراغ یریم یکنیم ول و من گید روزه

 !ترکوندنه و رفتن کارتون مردا

 

 :کندیم نگاهش دهیبر و کالفه ردادیت

 

 ی همه ی خالصه نیا... کشمینم دست ترگل از من -

 !منه یحرفا

 

 رونیب باشد ترایم از یتکرار یجوابها منتظر نکهیا بدون و

 !کوبدیم ترایم یعصب نگاه شیپ را در و رودیم
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*** 

  خوبه؟ رهنهیپ نیا سورن، پاشو نم،یبب بلندشو -

 

 و کندیم پرت سورن سمت تخت یرو را دستش یتو راهنیپ

 نیج شلوار با همراه را یگرید راهنیپ گردد،یبرم کمد سمت

 :کشدیم رونیب یمشک

 

 !ستین بدک نامیا -
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 ثابت سورن یرو حرصش از پر نگاهش و بندد یم را کمد در

 ماند؛یم

 

 !یشد یجنگل امرزیخداب هیشب بزن صورتتم اون برو پاشو -

 

 خودمم ی حوصله من بردار، من کچل سر از دست ردادیت -

 !ندارم

 

 یهزارتابدبخت رستوران، بمونم تونمینم گهید من باباجان -

 !یحساب مرد رستورانت به برس برو گمشو پاشو دارم،
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 وقت هر از تر کالفه و کشدیم شیموها به یدست سورن

 :دیگویم یگرید

 

 !امیگه،مید روز چند بمون -

 

 بدتر ترسمیم کنم، یغلط چه دونمینم اصال داده، ریگ ترایم -

 رنیبگ گل کنم؟ کاریچ و ترگل نمونم بمونم، روحرفم اگه شه

 !ویزندگ نیا

 

 ؟یکن حتینص و من یاومد رسرتیخ -

 

 خندد؛یم ردادیت
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 و، یزندگ یگرفت یجد یلیخ تو م،یبدبخت همه بابا -

 بگذره، بزار الیخیب م؟یهست گهید چندسال مگه نانهیخوشب

 !رستوران اون یتو ختهیر کار هزارتا سورن، پاشو

 

 شود،یم بلند و زندیم کنار را یروتخت یناجور فحش با سورن

 و ستدیا یم نهییآ مقابل ردادیت رودیم که ییدستشو سمت

 :دیگویم کشدیم شیموها به یدست که طور همان

 

 میبر تو با بزنه حرف مادرش با بگم ترگل به خوامیم -

 ترایم به و رونیب امیم رستوران از طرف اون از ،یخواستگار

 !شد تموم یچ همه گمیم

 

 و دیا یم رونیب ییدستشو از آب از سیخ صورت با سورن

 :کندیم نگاهش متعحب
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 اون و یریبگ زن ترایم چشم از دور یتونیم یکرد فکر واقعا -

 هیباهوش زن اون نخوره؟ تکون اب از ابم و یچونیبپ و زن

 !ردادیت

 

 کنم؟ کاریچ یگیمگه؟م مونده گهید راه -

 

 !شد یراض دیشا صبرکن گهید کمی -

 

 :دیگویم حوصله یب و رودیم رونیب اتاق از یعاص ردادیت

 

 تو من لباساتو بپوش ما، مادر کنهینم حال یراض کال -

 !نمیماش
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*** 

 زد،یم قدم را خانه ها وانهید مثل ردادیت یحرفها و روزید از

 که بود آدمکش و بزرگ هراس کی اش جهینت و کرد،یم فکر

 !بود افتاده جانش به

 

 از دمار داشت گونه وسواس و لیدل یب ترس کی د،یترسیم

 گرفتیم هم را ردادشیت ترگل اگر آورد، یم در روزگارش

 !مردیم نداشت شک

 

 شماره ی رهیخ و داردیبرم را بود دهیخر تازه که یهمراه تلفن

 !دادن دست از قبل بار نیا کرد،یم یکار دیبا ماند،یم ترگل ی
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 فقط و گذاشت دست یرو دست اش یزندگ و مهران یبرا

 اش جهینت کرد،و بحث کرد، التماس کرد، اعتراض زد، حرف

 ! اش یپشان یرو بودن یروان و یوانگید مهر شد

 

 یکار رشدید از قبل باشد، تر محکم خواستیم اما بار نیا

 !کند

 

 او و افتد یم جانش به استرس ردیگیم که را ترگل ی شماره

 کی دهد،یم جواب بالخره ترگل ش،یلبها پوست جان به

 ؛یناباور و دیترد از پر جواب

 

 ؟!دییبفرما -
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 جواب سختر و دهد،یم قورت سخت را دهانش آب ترایم

 :دهدیم

 

 !نمتیبب دیبا ترام،یم -

 

 شده؟ یزیچ د؟یهست خوب خانوم، ترایم سالم -

 

 !گمیم نمتیبب -

 

 :دهدیم جواب بالخره دلهره و مکث با ترگل

 

 کجا؟ فقط باشه -
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 واست که یادرس به ایب بدونه، یزیچ ردادیت خوامینم -

 خودتو؟ یبرسون یتونیم گهید ساعت کی فرستم،یم

 

 ...ادیم ردادمیت کم کم رستورانم، االن من -

 

 :زندیمقدم کالفه ترایم

 

 ردادیت نکهیا بدون زدم زنگ فقط ام،یم خودم خب، یلیخ -

 !نمیماش تو ایب بفهمه

 

 امروز؟ -

 

 !فعال رم،یگیم تماس دمیرس آره، -
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 را تماس باشد ترگل یخداحافظ دنیشن منتظر نکهیا بدون و

 .کندیم قطع
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 بیج یتو را یگوش عیسر شودیم آشپزخانه وارد که ردادیت

 تمام شود،یم ازهایپ کردن خرد مشغول و دهدیم سر مانتواش

 بچه داشت، یبیعج و سخت ی دلشوره و بود ریدرگ فکرش

 ردادیت و کنندیم سالم ردادیت دنید با همه اشپزخانه یها

  دیگویم لب لبخندبه
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 سییر نیا و نبود اری باهاتون شتریب نجایهم تا شانس گهید -

 کارش بزارم کنمیم یسع منم برگشت، افتادتون لیف دماغ از

 !دیداد حیترج و من شما ارمین روش به و کنه

 

 :ردیگیم سمتش را غذا پر ینیس بیعموحب و خنددیم همه

 

 !سرکارش شیاورد پسرو نیا بده رتیخ خدا رباباجان،یبگ -

 

 !درخدمتم بدم خانوم اون لیتحو یوماچ سالم هی من عمو-

 

 رونیب و دیگویم ی استغفراهلل بیعموحب و خندندیم همه

 همچنان را ترگل و رودیم جلو یساختگ اخم با ردادیت رود،یم

 :ندیبیم دستش یازتویپ کردن خرد و فکر در غرق
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 ؟یا خامه نون یریگینم لیتحو -

 

 اومدسورن؟... خستم کمی نه...هان -

 

 ؟یخوب تو نداره، اعصاب منتها اتاقش، رفت اره -

 

 را ترایم تلفن کندیم تالش استرس و دلهره هزار با ترگل

 :کند پنهان

 

 باهاش؟ یزد حرف مادرت؟ بود خوب... خوبم -
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 همراهم سورن گفتم مخالفه، کال ده،ینم جواب زدن حرف -

 !گهید کن هماهنگ مادرت با تو فقط ،یخواستگار واسه ادیب

 

 ...اگه بدترشه، حالش اگه بفهمه، مادرت اگه ؟یمطمئن -

 

 :کندیم قطع را حرفش و دیگویم یا کالفه نچ ردادیت

 

 من بفهمه، زارمینم شه،ینم یچیه ،یکرد قطار خبرته چه -

 !چشم بگو ترگل، بدم دستت از خوامینم

 

 :خنددیم سخت و کندیم نگاهش عشق با ترگل
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 حوصله االن که سورنم... مادرتم نگران فقط خوام،ینم منم -

 .... ی

 

 :دیگویم یگرید وقت هر از تر نگران ردادیت

 

 هی بهتره، واسش باشه سرگرم ترگل،سورنم میندار یا چاره -

 سر میریم بعدم کوچولو، جشن هی با میکنیم یمحضر عقد

 دلش رمیگیم مادرم انتخاب به زنم هی تینها مون،یزندگ

 !ینباش نگران هم تو نشکنه

 

 !جناب یهست اشتهام کم چه عه؟ -

 

 پس سورن ا،یکن هماهنگ فرداشب نره ادتی گه،ید گهید -

 !دارن دادگاه فردا
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 نگاه را اش یمچ ساعت ردادیت و دهدیم تکان یسر ترگل

 :کندیم

 

 !دمش،فعالیند وقته یلیخ حنا، به بزنم سر هی برم من -

 

 رودیم رونیب که ردادیت و دهدیم تکان یسر اشفته ترگل

 منتظر و کشدیم رونیب بشیج از را همراهش تلفن نگران

 فقط گذردیم سرش یتو چه داندینم که ماندیم ییترایم تماس

 !دارد واهمه زن آن از سخت دانستیم
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 حرف یب ترایم و بود نشسته ترایم نیماش داخل یوقت از

 مقصد دانستینم اصال که حاال نیهم تا بود کرده حرکت

 به زده زل و بود نشسته ساکت ستیچ موضوع و کجاست

 بست بن و خلوت ی کوچه کی یتو ترایم بالخره مقابلش،

 ی رهیخ هم او و کندیم فوت را اش خسته نفس کند،یم ترمز

 :زندیم لب مقابلش

 

 جلوت، نهیشیم یکی ،یلیدال بنابه ، یروز هی کن فرض -

 و چشمات یتو زنهیم زل و جلوت نهیشیم رداد،یت همون اصال

 !ه؟یچ تو جواب وقت اون مادرت، ای من ای گهیم

 

 و ییطال ساعت برق گذارد،یم فرمان یرو را دستش کی

 کند،یم نگاهش منتظر ترایم زند،یم را چشمش ترایم دار مارک



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1523 

 

 و نیسنگ جو نیا از شد،یم خفه ترایم عطر تند یبو از داشت

 :خی و زخمت یادیز زن نیا از

 

 ؟!هیچ انتخابم لیدل که مهمه -

 

 با دخترجون، نیبب رداد،یت با مادرت مخالفت کن فرض -

 !بده منو جواب تو اته،یفرض نایا ی همه نکن، یباز کلمات

 

 او به شدن ریتحق حس شتریب دخترجون ی کلمه دنیشن از

 :کندیم جان دهد،یم دست

 

 !مادرمه من انتخاب -
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 درون از اما محکم بود، دهیرس جوابش به زند،یم شخندین ترایم

 :ترگل اضطراب از پر یچشمها یتو زندیم زل یطوفان

 

 که یحساب و درست و نرمال یها بچه ی همه انتخاب -

 مادر و پدر از پدرشونه، و مادر باشن برده تیانسان از ییبو

 شن،ینم دایپ گمید شن،ینم تکرار چون گذشت، شهینم

 تو و ،ییتو انتخابش من، ی بچه تنها من، پسر من، ردادیامات

 ؟!بود مادرم انتخابم بودم جات اگه من ینگفت بهش بار هی هم

 

 جیگ شود،یم یخال دلش ته و شکندیم ترگل نگاه یتو یزیچ

 :کندیم حس ترایم یصدا یتو را بغض کند،یم نگاه گنگ و

 

 نبودم، انتخابش من وسط اومد که انتخاب یپا مهران -

 ترحم ازت گمینم نارویا ستم،ین چکسیه انتخاب من قتایحق
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 باشه، خوشبخت باشه، کامل تونهیم مردم بدون زن هی بخرم،

 ییحرفا خوردم، که ییزخما لشیدل ستمین من اگه کنه، یزندگ

 یتو گهید زن هی گفتم یه که هیسال چند اون دم،یشن که

 و ،یشکاک تو ،یا ونهید تو ،یخل تو گفتن همه و مهیزندگ

 که یگذاشت کم تو گفتن همونا باز شد رو زن اون هم یوقت

 م،یمقصر زنا ما تهش ته بگم؟ خوامیم یچ یدونیم گرفت، زن

 خوب که زنه هی مقصرش حتما بده، انجام یمرد هر یکار هر

 !نکرده تیزن

 

 :کندیم تازه نفس ترایم و دهدیم گوش غم با ترگل

 

 و زن از ردادیت یدونیم تو رداد،یت به برسم که گفتم نارویا -

 چندسال، دونمینم نگفته؟ من به و خبرداشته مهران ی بچه
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 باباشه، زن ی بچه عاشق اون دونمیم فقط ،یک از دونمینم

 !نه گهیم ردادیت و مهرانه ماله گمیم هنوزم من که یا بچه

 

 :دهدیم ادامه ترایم و کندیم نگاه متعجب و جیگ ترگل

 

 که نگفت گمیم من اما ،یزینر بهم که نگفتم بهت گفت -

 االن بکشه،مثل دوش به و من یایباز ونهید شتریب مجبورنشه

 دخترجون، ییتو انتخابش باشه وسط انتخاب یپا اگه که

 !نبوده من پشت وقت چیه ردادیت بگم خوامیم

 

 کنه حفظ و هردومون خوادیم ردادیت ست،ین وسط یانتخاب -

 ...و

 

 درسته؟ ،ییتو انتخابش نشه، اگه اما -
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 ی شهیهم از تر خسته ترایم و کندیم نگاهش حرف یب ترگل

 :دیگویم اش رفته برباد عمر

 

 یحت رداده،یت مونده واسم یزندگ نیا یتو که یکس تنها -

 دوسش کسمه، همه بچمه، نامردباشه و وفا یب باباش مثل اگه

 من؟ واسه مونمیم یچ یببر تو اونم دارم،

 

 ...فقط من برم،ینم ییجا اونو من -
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 یایب گفتم مخالفم، سخت ،یبیخط ترگل توام مخالفم من -

 !من ییدارا تنها از بگذر بگم، بهت که نجایا

 

 زنانه یا حربه تمام با ترایم و کندیم نگاهش واج و هاج ترگل

 :دیگویم کرده بغض و ردیگیم را دستش اش

 

 اگه یحت ست،ین جونش گهید اما سرش، بجنگم بلدم -

 د،یباش داشته یخوب یزندگ زارمینم من یباش تو انتخابش

 !بگذر ازش پس ، بازم ینم بار نیا منو، شناسهیم

 

 چرا جنگه؟ دیکرد فکر چرا دارم، دوست... و ردادیت من... من -

 د؟یمن مخالف چرا م؟یبرس ارامش به نفرمون ۳ هر دیزارینم
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 یبجنگ یبخوا اگه دخترجون، یخورینم ما به چون -

 نیا ی کشته و تو، بازنده و منم برنده دارم مانیا هستم،اما

 کنار،دختر بکش ارامشش و بخاطرخودش پس رداد،یت جنگ

 !یبزار اگه فقط ،یشیم فراموش راحت اده،یز اون دور

 

 :لرزد یم مقابلش زن حرف کالم یتلخ از ترگل تن

 

 دلتون یجور چه خانوم، ترایم میدار دوست گرویهمد ما -

 ستم؟ین گهید بگم بهش یجور چه اد؟یم

 

 !شدم مونیپش بگو راحت، یلیخ -

 

 که شود ادهیپ و کند باز را در خواهدیم شانیپر و یعاص ترگل

 :ردیگیم را دستش مچ ترایم
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  قبوله؟ -

 

 :کندیم کیشل را خالص ریت ترایم و زدیریم ترگل اشک

 

 نزار باشه، تیزندگ دنبال عمر اخر تا مادر هی نینفر و آه نزار-

 !ردادیت نه خانوادت نه یباش داشته ارامش خودت نه

 

 ترایم سمت کوبد، یم سخت خورد،یم ترک ترگل قلب

 مگر بود،اما محال بود، سخت زد،یریم شیاشکها و گرددیبرم

 ارامش یبرا تنها بغض از پر و ناچار د؟یجنگ زن نیا با شدیم

 :زندیم لب نفرشان ۳ هر یزندگ
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 !شما به دمشیبخش -

 

 بغض با و زندیم اتش را قلبش ترایم بخش تیرضا لبخند

 :دیگویم

 

 !نیهم فقط د،یباش مراقبش -

 

 !ترگل بمونه خودمون نیب حرفا نیا فقط هستم -

 

 که را در و شودیم ادهیپ و دهدیم تکان را سرش فقط بغض با

 کنده وجودش از انگار یزیچ و زدیریم شیاشکها کوبد،یم

 !شودیم

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1532 

 

278 

 

*** 

 و یزیت و چاقو از ها وجدان عذاب تاب، یب بود، قرار یب

 !نداشت خبر و بودند کشته آدم شتریب اسلحه

 

 دیام اگر و شد،یم زنده و مردیم صدبار یروز انیهاد ونیکتا

 دیشا حاال شدینم دایپ کرشیپ و در یب یزندگ یتو یرستگار

 !بود داده انیپا شکنجه نیا به بارها

 

 و بپرسد را حالش تا بود گرفته را نبات و سورن ی شماره بارها

 !نبود پاسخگو یکس و شود تمام آدمکش ی دلهره نیا
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 اش نهیس به انهیوحش و سخت که یقلب کی با حاال، و

 بود آمده بود، ستادهیا یاحیر سورن ی خانه مقابل دیکوبیم

 را نبات یزندگ غیت آن شود مطمئن بود امده د،ینیبب را نبات

 آدم کی مرگ ستین قرار شود مطمئن بود امده نداده، خاتمه

 !بماند اش سوخته یزندگ دست یرو هم

 

 کی داشت، استرس زند،یم خی رودیم زنگ یرو که دستش

 روز دو بود، افتاده روانش و روح جان به که قیعم یآشفتگ

 نیا سمت گرید که بود رفته کلنجار اش یعاص خود با بود

 بود داده قول دیام به بود، نکرده تحمل حاال و دییاین خانواده

 نتوانسته و نرود سورن سمت او با مشورت و اجازه بدون گرید

 !بود

 

 !اش زده انهیمور مغز یتو بود اخر ی گلوله نبات یخودکش
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 بودند کجا هر نبات و سورن بود مطمئن و بود شب ۹ ساعت

 از پر و حال یب را سورن یصدا باشند، خانه دیبا گرید حاال

 :شوندیم خش

 

 !بهت لعنت ان،یهاد ونیکتا بهت لعنت -

 

 خدا از توانش ی مانده ته با و کند،یم جان کند،یم من من

 :نزند زانو فقط را لحظه نیا که خواهدیم کمک

 

 ...نبات -
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 تمام با را لبش و چدیپیم گوشش یتو یگوش دنیکوب یصدا

 خاموش یها چراغ ی رهیخ رود،یم عقب رد،یگیم گاز توانش

 ها پنجره ی رهیخ همانجا فیبالتکل و دیناام ماند،یم خانه

 شود،یم ظاهر سورن قامت و شودیم باز ضرب با در که ماندیم

 :بود شدن یمتالش حال در درون از رود،یم جلو

 

 فقط خاتون، روح به ندارم بخدا، ندارم مزاحمت قصد من -

 عذاب هی از پرم فقط شدم، رونده جا همه از فقط نگرانم،

 حال از یخبر یب فقط کشتم،یم داره که گنده کله وجدان

 !اورده در روزگارم از دمار نبات

 

 کندیم نگاهش یا ختهیر بهم حال با زنان نفس نفس سورن

 :دهدیم ادامه دهیسربر بغض کی با ونیکتا و
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 باشم، روح سوهان خوامینم ، کنم ترت یعصب خوامینم من -

 ...خوامینم

 

 :زندیم داد بایتقر سورن

 

 !یهست خانوم، یهست ،یهست یول -

 

 من اومدم، ینم وگرنه بخدا، دینداد جواب گرفتم تماس -

 !بدونم و نبات حال خوامیم فقط
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 خلوت ی کوچه به ینگاه رود،یم جلوتر بدحال و آشفته سورن

 ردیگیم خشن و محکم را ونیکتا مچ برد،یم دست و اندازد یم

 یب و تند صورتش یتو و کشد،یم خودش سمت را او و

 :غرد یم مالحضه

 

 تو واست، گمیم خب، یلیخ ؟یبدون یخوایم و نبات حال -

 یرو گوشته کهیت هی حاضر حال در نبات کن، گوش خوب هم

 !عزادار عمر تمام یبرا و نابود، داغون، تخت، هی

 

 چرخدیم سورن یعصب صورت یرو ترس از ونیکتا یچشمها

 :چرخدیم شیچشمها یتو اشک و
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 عمرش ی همه که رفت رفت، ندارمش، منم گهید یحت -

 یکس تا نکنه، نگاش یکس تا باباش خونه اتاق نهیبش

 !نخواد بچه ازش یکس تا نکنه، بغلش یکس تا نبوستش،

 

 مچ دهد،یم تکانش تر محکم سورن و رودیم ونیکتا نفس

 :دیکشیرمیت درد از دستش

 

 حروم ییدا اون مثل من کرد فکر چون باشم، من نخواست -

 کرد فکر کشم،یم عذاب دنشید از کرد فکر نامردم، تو ی زاده

 دستش، رو دیکش و غیت نیهم یبرا ستم،ین خوشبخت کنارش

 یزندگ پشت نفساش الاقل که ییجا هی بره بره، گفتم منم

 !بمونه رفتم برباد
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 به و کندیم رها را مچش یعصب زدیریم که ونیکتا یاشکها

 که رودیم افتادن مرز تا تعادل یب ونیدهد،کتایم هولش ضرب

 ادامه درد پر سورن و کندیم درخت ی تنه بند را دستش

 :دهدیم

 

 مرور رو حرفا نیا بار صد یرور و خونت نیبش برو حاال -

 نارویا ،یرسیم سواالت عذابات، ات،ینگران همه جواب به کن،

 نمت،ینب گهید ،یاین گهید که گفتم واست خالصه رو همه

 خانوم شد تموم ،ینباش ما یزندگ ی مونده ته نگران گهید

 یول م،ییجدا نبات و من م،یندار همو گهید ما تموم، ان،یهاد

 ما ،یخستگ یرو از نه نخواستن، یرو از نه نفرت، یرو از نه

 یب ییدا و تو رذالت بخاطر اونم م،یجداشد عشق ایدن هی با

 !شرفت
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 فیضع و ناالن یصدا که رودیم در سمت رانیو و گرددیبرم

 :شنودیم را ونیکتا

 

 خنکشه؟ دلتون که رمیبم کجا و یطور چه -

 

 و زندیم پسش یعصب که رودیم ختنیر تا سورن اشک

 :گرددیبرم سمتش

 

 فکر که یوقت از قایدق ان،یهاد ونیکتا یمرد وقته یلیخ تو -

 و من عشق و یزندگ جون به یافتاد و یعاشق یلیخ یکرد

 ،هنوزیداغ هنوز خانوم،فقط یمرد وقته یلیخ تو نبات،

 دفعه چون نم،ینب تمیسا گهید که دورشو یجور هی ،یفهمینم

 !بمونم اروم ینطوریا دمینم قول بعد ی
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 دنید با شود،یم ادهیپ و کندیم پارک را نیماش ردادیت ندیب یم

 ردادیت شود،یم خانه وارد حرف یب سورن و کندیم اخم ونیکتا

 :رودیم جلو و زندیم را موتیر

 

 کن؟ خراب خونه شما یریگیپ هنوز -

 

 جان یب و گرددیبرم درد با و زندیم پس را اشکش ونیکتا

 کوچه از شدنش گم تا ردادیت نگاه رود،یم کوچه سمت

 وارد دهد،یم تکان یسر تاسف با و دیآ یم کش همراهش

 نابود و یعصب سورن کی دنید یبرا را خودش و شودیم خانه

 !.کندیم اماده
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 تراس یتو را سورن بندد یم که در و شودیم خانه وارد

 یعاص و کالفه را سرش ند،یب یم دنیکش گاریس مشغول

 رها کانتر یرو را دستش یتو یدهایخر و دهدیم تکان

 و سورن عکس قاب خیم نگاهش که برگردد خواهدیم کند،یم

 زل و داردیبرم را قاب د،یترکیم داشت دلش ماند،یم نبات

 :دیگویم درد با نبات، خندان ی چهره به زندیم

 

 !نبات خانوم کرد پا کله و یچ همه رفتنت -

 

 شود،یم آشپزخانه وارد و گرداندیبرم قبلش یسرجا را قاب

 تراس سمت کند،یم روشنش و کندیم پر آب از را ساز یچا

 گم ها ستاره انیم ییجا نگاهش که یسورن کنار و گرددیبرم

 دودش و زندیگارمیس به یمحکم پک سورن ستد،یا یم شده
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 تمام د،بایکشیم درد داشت دهد،یم رونیب دهانش و ینیب از را

 :شدیم خاکستر داشت وجودش،

 

 یشیم دهن به دهن چرا ؟یکنیم باز واسش و در چرا -

 ؟یدار یخرد اعصاب کم ؟یدار یبدبخت کم باهاش؟

 

 و تماسا شیگنجا من مادرت، شیپ بمون رداد،یت نجایا این -

 !باشم خودم مراقب تونمیم ندارم، گهید اونو یحرفا

 

 گردد،یبرم سورن سمت ضرب با پرد،یم ردادیت سر از برق

 :پرسدیم واج و هاج کشد،یم ریت گردنش

 

 تو؟ به زده یحرف چه ترایم -
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 یکرد استخدامش که یدید من پسر تو یچ که زد زنگ -

 اون تا ده میبخوا اگه بچم و من که رستورانت، ی اشپزخانه

 !میخریم رستوران

 

 !یوا یا... یوا... یوا -

 

 لهش پا ریز و اندازد یم نیزم یرو را گاریس لتریف سورن

 :کندیم

 

 کنه؟ خوشبختت ای کنه نابودت کمربسته ترایم -

 

 رم؟ینم رستوران گهید بهش یگفت -
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 و ایعرش و یرعلیام و من که داشت اصرار مادرت اما... گفتم -

 !ترگل به متیرسوند اخر در که میهست یناباب یقایرف الیدان

 

 سقوط یصندل یرو ناالن و خسته و سوزدیم ردادیت ی معده

 :کندیم

 

 !ترگله شیاصل مشکل -

 

 ؟یخواستگار میبر یخوایم فرداشب یجد یجد -

 

 یم کش سورن یا خسته و آشفته صورت یرو ردادیت نگاه

 "دیا
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 !خونه ی کاسه چشمات بخواب برو... آره -

 

 بشه لیتشک دادگاه و بکشه طول قرار گهید چقدر دونمینم -

 چیه خوده،یب یدوندگ دونمیم فقط اد،یب شرف یب اون حکم تا

 !نداره وجود یدرست قانون

 

 کند،یم فوت را نفسش کالفه ردادیت و رودیم خانه سمت خسته

 ترگل یبرا و کشدیم رونیب بشیج از را همراهش تلفن

 :سدینویم

 

 دمیسف اسب من فهیرد یچ همه ؟یکرد صحبت مادرت با -

 کنم؟ اماده و
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 خسته بندد، یم چشم و زندیم یصندل یپشت به را سرش پس

 سوزاند،یم را اش یزندگ تمام داشت که یمادر از خسته بود،

 امشیپ ندیب یم گردد،یبرم همراهش تلفن سمت نگاهش

 دهیکش صفحه یباال نگاهش امده،ین یجواب اما خورده نیس

 بود؟ ممکن مگر داد؟ینم جواب اما بود نیانال ترگل شود،یم
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 :کندیم پیتا جیگ و مجدد

 

 !؟یا خامه نون -

 

 و خوردیم نیس امشیپ ندیب یم تعجب کمال در هم باز و

 متوجه که کند ارسال یامیپ خواهدیم مجدد رسد،ینم یجواب
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 صفحه یرو نگاهش شوکه و ناباور شود،یم شدنش بالک ی

 رد،یگیم را اش شماره قبل از تر یعصب بار نیا و دیآ یم کش

 بلند یصندل یرو از نگران و قرار یب ست،ین پاسخگو یکس اما

 ییصدا بالخره و رد،یگیم را ترگل ی شماره دوباره و شودیم

 :کندیم کندتر را قلبش تپش رمق یب و سرد

 

 !ه؟یچ -

 

 ایباز مسخره نیا حناق، و هیچ زهرمار، و هیچ درد، و هیچ -

 شعور؟یب هیچ

 

 کندیم جان که یترگل شنود،یم را ترگل یها نفس تند یصدا

 نزند،و جا زد،ینر اشک باشد، محکم دهد، قورت را بغضش

 پشت را یناراض و دلشکسته یمادر نینفر عمر کی یبرا
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 به را ردادیت بود داده قول زن آن به باشد، نداشته اش یزندگ

 که امدهین او ست،ین گرید ی لدایگ او کند ثابت تا ببخشد، او

 و مزخرف ی لحظه نیهم از بود، ردادیت دلتنگ ببرد، که ببرد

 تیارزوها از را سهمت شهیهم امازمانه بود، دلتنگ سخت

 :دادینم

 

 چته؟ ؟یدینم جواب یکرد بالک یچ واسه ترگل، توام با -

 

 !ردادیت تمومشه یچ همه نجایهم بهتره -

 

 جهیسرگ رد،یگیم نرده ی لبه را دستش و پردیم ردادیت پلک

 نداشت؟ یتمام ها غم چرا داشت،
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 و لوس و مضحک یادیز بگم دیبا یکنیم یشوخ یدار اگه -

.... 

 

 !رداد؟یت -

 

 یب برزخ نیا از زودتر تا دهدیم گوش فقط دهد،یم گوش

 :کند دایپ نجات یخبر

 

 یب خودش ستین درست مخالفن خانوادش اگه گهیم مامانم -

 دیشا اولش مهمه، خانواده گهی،میخواستگار ادیب کار و کس

 کارا و حرفا حتما بعدش اما تمومشه و انین و یخواستگار هی

 یناراض ادم چون کنه،یم جهنم و مونیزندگ دخالتاشون

 !مونهینم ساکت شهیهم

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1551 

 

 :زندیم شخندین تلخ ردادیت

 

 ول،یدستخوش،ا بابا! چشم؟ یگفت تو و نه گفت مامانت -

 بلبل و گل ایدن هنوزم بودن تو مثل عاشقا ی همه گرم، دمت

 !بود

 

 یکس را قلبش کند،یم حس ترگل لرزان یصدا یتو را بغض

 :بود زده آتش

 

 نه حرفش رو تونمینم ده،یکش زحمت من واسه یلیخ مادرم -

 ...و ارمیب

 

 نه؟ منه از دنیبر راه نیبهتر یکرد فکر بعد -
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 پدرتم شه،ینم یراض مادرت مگه؟ هست هم یا گهید راه -

 کنم؟ کاریچ یگیم نطور،یهم

 

 کار چشم تا آسمان ماند،یم ثابت ماه هالل یرو ردادیت نگاه

 همچنان ردادیت قلب و نبود، تازه هوا بود، اهیس کردیم

 :سوختیم

 

 دنبال برو نشد، و میزد و زورمون ی همه ما رداد،یت شهینم -

 !تیزندگ

 

 رو نرو ترگل، نگرفتمش گل خودم تا ببند دهنتو اون -

 همون به خندم،یم گمیم شهیهم نکن نگاه من، اعصاب
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 مخ رو نرو پس ارم،یب در اشک و شم سگ تونمیم میاسون

 !خر کله منه ی نداشته

 

 باهات شهیهم ،یاوردین در و من اشک وقت چیه تو -

 مرد هی تو نبود، دنیخند حس و جون یوقت یحت دم،یخند

 جهان از و کرد هیتک بهت راحت الیباخ شدیم که یبود

 ا،ین سراغم گهید رداد،یت یستین من سهم یول د،ینترس

 !خداحافظ

 

 و چسباند یم گوشش به شتریب را یگوش نابود و یعصب ردادیت

 :زندیم داد

 

 الو؟ -
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 یتو تلفن بوق ممتد یصدا یوقت شودیم تر بلند ادشیفر

 :شودیم پژواک گوشش

 

  ترگل؟... الو -

 

 هر با و اندازد یم زیم یرو را یگوش رسدیم نگران که سورن

 :زندیم چنگ را شیموها دستش دو

 

 رداد؟یت شدهیچ -

 

 نیا ماند،یم سورن نگران صورت یرو تابش یب و خسته نگاه

 !داشت؟ او یروزها نیا درد دنیشن یبرا ییجا گرید مرد
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*** 

 

 داد،یم نشان را خوشش یرو داشت روزگار یوقت درست

 دیام اسم به یمرد کی اش دلشکسته یبرا خدا یوقت درست

 رکرد،ییتغ جهانش دیام با یوقت درست بود، فرستاده رستگار

 !سوزاند را اش یزندگ ی مانده ته وانیک

 

 نبود، راه روبه و زدیم جیگ هم هنوز خانه بود برگشته یوقت از

 رهنما نبات بود؟ ممکن طور چه بود؟ شده جدا سورن از نبات

 یپردرد آخ بود؟ گذشته سورن از که بود دهیرس کجا به

 نیا بود قرار یک کشد،یم ناخون را قلبش انگار یکس و دیگویم

 بدون دل ته از بود قرار کجا! بکشد؟ راحت نفس کی وجدان
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 دلش یکجا را دیام بخندد؟ یکن خراب خانه هراس چیه

 شدن خوشبخت و یزندگ یبرا یحس یوقت گذاشتیم

 ؟!نداشت

 

 یادیز او، و ندیا یم یخواستگار یبرا فرداشب بود گفته دیام

 حس یب و دیناام ، درخشان ی ندهیآ و یخواستگار کی یبرا

 !بود آشفته و

 

 از دیآ یم در صدا به زیر کی و هم پشت که خانه زنگ

 گردد،یبرم فونیآ سمت جشیگ نگاه و شودیم جدا افکارش

 را فونیآ داشت،یبرنم و بود گذاشته زنگ یرو را دستش یکس

 کند،یم ورو ریز را دلش دلهره دیام ریتصو دنید با و داردیبرم

 مقابل گذارد،یم شیسرجا را یگوش و زندیم را یشاس مکث با

 شانه در شدن بسته محکم یصدا و ستدیا یم یورود در
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 شودیم ظاهر مقابلش که دیام اندازد، یم باال ترس از را شیها

 کند،جانیم نگاه اخمش پر و درهم صورت به شوکه و جیگ

 :کندیم

 

 شده؟یچ -

 

 و درد با ونیکتا یچشمها کوبد،یم را در شود،یم خانه وارد دیام

 رابطه نیا به یدیام امشب دیام شود،یم بسته ترس

 و زدیم زخم که بود مطلق یدیناام کی وجودش نداشت،تمام

 شده پردردسر یعاشق نیا دچار که بود کرده چه کشت،ینم

 پر یصدا بارها و سوخت،یم شیگلو بود، خشک دهانش بود؟

 :شدیم پژواک گوشش یتو یاحیر سورن حرص و خشم از
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 من ی خونه قهیدق به دم که یکن جمع تو زن یستین بلد -

 دباوریبا ،یکن ازدواج یخوایم یکرد خودیب یستین بلد نباشه؟

 سوخته من نبات واسه دلش انصاف یب یادیز دختر اون کنم

 ای زیر هی که بده من ی رفته برباد یزندگ واسه حالش و

 یکنیم باور تو ؟یکردیم باور یبود زنه؟تویم زنگ ای نجاستیا

 تحمل قد من ی رستگار،حوصله یاقا کن گوش اصال؟

 خنجر یجور هی که میخون دشمن حال به یوا ست،ین خودمم

 !نه مرگ یول هست درد عمرم اخر تا که زده

 

 رود،یم جلو سوخت،یم وجودش تمام سوخت،یم شیچشمها

 و فقط هم باز و ده،یچسب ونیکتا ی دهیترس نگاه به نگاهش

 :است سورن رحم یب یصدا فقط
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 نوش که وجدانشه عذاب اگه کن، جمعش یدار رتیغ اگه -

 ادی لشیف و میجداشد نبات و من دهیشن اگه اما جونش،

 !رتتیغ به خوشا بگم دیبا کرده هندستون

 

 شنود،چراینم یزیچ اما خوردیم تکان ونیکتا یلبها ندیب یم

 شد؟ینم تمام سورن یصدا

 

 با اونم باشه، یسخت کار دیبا انیهاد ونیکتا داشتن دوست -

 دوسش اگه خب، یول سابقش، اون با پروندش، اون با ش،ییدا

 کار و کس چون تو به زدم زنگ بده، ادامه شناخته ،یدار

 گهید بار هی اگه بگم زدم دورش،زنگ نمیب ینم یا گهید

 !من قاتل و ییتو یشاک بار نیا نمشیبب
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 و دهیترس ونیکتا ستد،یا یم خوردیم وارید به که ونیکتا کمر

 را دستش یعصب دیام اما ردیبگ را دستش تا بردیم دست ناالن

 دیام نیخشگم یچشمها یرو ونیکتا مات نگاه زند،یم پس

 ،یشتریر هشت ی زلزله کی بود، شده زلزله هم باز ماند،یم

 :دیدیم آوار فقط دیام یچشمها یتو

 

 !؟یبود کجا ۹ ساعت -

 

 بشیتعق زده؟ قولش ریز بود دهیفهم دیام رود،یم ونیکتا نفس

 ی اشاره انگشت که بدهد جواب تا کندیم باز لب بود؟ کرده

 :کندیم قطع را حرفش وار دیتهد و دیآ یم باال دیام
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 شناسمش،ینم خودمم یحت که شمیم یدیام هی یبگ دروغ -

 ؟یاوک

 

 ...من ؟یشد یجور نیا چرا شده؟یچ بگو اول -

 

 :لرزاند یم را تنش چهارستون دیام ادیفر یصدا

 

 ؟!ونیکتا یبود کجا دمیپرس -

 

 !نبات و سورن... ی خونه...خ... رفتم -

 

 جان ونیکتا و کشدیم شعله وجودش یتو خشم رد،یگیم اتش

 :کندیم
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 من، به بده گوش د،یام ، یول دونم،یم... رفتمیم دینبا -

 بپرسم و نبات حال زدمزنگ ،یبگ تو یچ هر بعدش بعدش،

 بخدا ن،یهم نه، ای خوبه نمیبب رفتم کرده، یخودکش گفتن

 !نرفتم خونم یتو ین،حتیهم

 

 :دهدیم تکانش و ردیگیم را اش چانه یعصب دیام

 

 و خبر یب ونیکتا گفتم چشم، یگفت تعادل، ون؟یکتا گفتم -

 دیام باشه یگفت خانواده، اون سمت یرینم یادیز و سرخود

 هی دونمیم درسته ون؟یکتا گفتم! یبگ تو یچ هر جان،

 اما ارم،ینم روم به و رفته یاحیر سورن واسه دلت یروزگار

 دنیشن دنشوید با و نباشه ضعفم نقطه ستین نیا لشیدل

 ینکنه،گفت قل قل وجودم یتو رتمیغ تو زبون از اسمش
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 یایرو داشتم که یبرسر خاک من من، و هست، حواسم

 بشنوم سورن همون زبون از دیبا دمیچیم باهات و فرداشب

 کنم؟ جمعش امیب و خونش رفته باز زنم

 

 دیاس دانستینم زند،ینم که نداشت شک زند،ینم ونیکتا قلب

 از اهیس یادیز ی نقطه نیهم در او اما سوزاندیم طور چه

 با را دردناکش ی چانه دیسوخت،امیم وجودش تمام ش،یزندگ

 را قلبش انگار یکس زند،یم قدم را سالن و کندیم رها ضرب

 :دیبر یم سر

 

 دادن،ینم جواب و تلفنام بپرسم، و نبات حال رفتم فقط من -

 ...دمیترس باشه، مرده دمیترس

 

 :کندیم خراب سرش یرو را خانه سقف دیام ادیفر یصدا
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 ...من به الکردار، یگفتیم من به دیبا -

 

 زخم را شیگلو ادشیفر و زندیم اش نهیس ی تخته محکم

 :زندیم

 

 !یداد قول که یمن به ،یکرد حساب روم که یمن -

 

 ...دمیترس نه، یبگ دمیترس ،یشیعصب باز دمیدم،ترسیترس -

 

 شهینم تو زیچ چیه یرو ،یلیخ ون،یکتا یثبات یب یلیخ تو -

 عمر هی یبرا بهت داد دل و کرد حساب تخت الیخ با

 دور و من زیر هی مشترک یزندگ یتو ومدهین ،تویزندگ
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 تو با شهیم یجور چه ،یگیم دروغ ،یدیم خودیب قول ،یزنیم

 شد؟ خوشبخت شهیم کرد باور

 

 هم پدرش دور، یسالها به بردیم را او دیام ادیفر یصدا

 یتو طور نیهم هم یاحیر سورن د،یکشیم ادیفر نطوریهم

 !بود زده داد صورتش

 

 ... و کرده یخودکش نبات گفتن یوقت د،یام خوامیم معذرت -

 

 ؟یقرار یب نبات بخاطر تو کنم باور دیبا -

 

 کند،ینم حس یژنیاکس چرخد، ینم نیزم ستد،یا یم زمان

 :رودیم خواب یا لحظه یبرا مغزش
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 ه؟یچ منظورت -

 

 به که یرتیغ و بود دیام ،یسرخوردگ ایدن کی و بود دیام

 یسالخ سورن تلفن همان با که یمنطق و بود امده جوش

 :اش سوخته یارزوها گند یبو و بود دیام بود، شده

 

 سر یتو که شده یهمون دیشا هان؟ یدید باز و راه دیشا -

 بازشد، تو راه و خورد خط سورن یزندگ از نبات بود، وانیک

 هوم؟ ،یاحیر سورن شیپ شدنت تبرئه مونهیم حاال
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 شیباورها تمام مبهوت، و مات بود، شده الل ونیکتا

 بود، نداده نشان را خوشش یرو هرگز یزندگ بود، ختهیفرور

 ستادهیا اما بود رود،مردهیم جلو بود، گرید عذاب کی فقط دیام

 نیا ونیکتا ،یناتوان از یخال بغض، یب محکم، هم هنوز بود،

 یبرا باشد، خودش پشت خودش دیبا بود کرده باور لحظه

 :عمر تمام

 

 نیا جه؟ینت نیا به یدیرس که گفته بهت یجور چه و یچ -

 وپوک کیج یوقت هستم، نظرت از حتما خب، اره پستم؟ قدر

 خطاهامو، مو، گذشته یدونیم یوقت ،یدونیم و من یزندگ

 که خودمه ریتقص ،یکن قضاوتم مینجوریهم یتونیم معلومه

 من یکن فکر حاال که گفتم گفتم، واست مو گذشته ی همه

 نمک اب یتو دارم نگه تورو که باشم اشغال قدر نیا تونمیم

 !کنم تالش سورن به برگشتن واسه و
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 اشک کندیم جان ونیکتا و شودیم بسته درد با دیام یچشمها

 :زدینر

 

 به خواستمیم اگه جداشده؟ نبات دونستمیم کجا از من -

 آره؟ بگم؟ بهش و تیواقع بودم خورده خر مغز برگردم سورن

 که حاالم و مییدا به کردم یمعرف زنتو من بگم بهش برم

 توام اومدن یخواستگار با بعد ر؟یبگ و من ایب یکرد ولش

  کنم؟ موافقت همزمان

 

 :درد پر ک،یستریه خندد،یم

 

 و کار نیا زنم نیتر فاحشه ن،یبب یعنی ،ییویسنار عجب -

 ...که کنهینم
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 پلک یب همچنان خوردیم صورتش یتو یعصب که دیام دست

 تا سرشان پشت شود،یم مشت دیام دست کند،یم نگاهش زدن

 :آوار و بود رانهیو کردیم کار چشم

 

 زونتیاو سقف نیهم از ،یبگ رو کلمه نیا ، گهید بار هی -

 !کنمیم

 

 :خنددیم تلخ ونیکتا

 

 دمیند مرد میزندگ یکجا چیه رستگار،من یاقا یدونیم -

 دادن نشون بازو زور و زدن عربده جز که مرد هی م،یزندگ یتو

 و یمردونگ کردم فکر دم،ید که تورو بلدباشه، میا گهید یکارا

 بلد دادن نشون بازو زور و دنیکش عربده فقط و یحفظ

 که شرمندم عمر ی همه ی اندازه من ،یبلد چرا، اما ،یستین
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 نایا از شتریب اما اون، خونه یجلو رفتم و نکردم عمل قولم به

 زنگ که یمرد رفته، مرد اون واسه دلم یروز هی که شرمندم

 یچ من نکرده فکر یحت و گفته ایچ ستین معلوم و تو به زده

 نبات بخاطر فقط من خاتون روح به اما ،یشیم یچ تو شم،یم

 !رفتم

 

 :کردیم درد بغض حجم از شیگلو

 

 بهتره ،یدار اعتماد عالقم به نه یدار باورم نه اگه اما -

 !دیام یبر خدا ی شهیهم یبرا االن نیهم

 

 و بود زده ناخواسته که یلیس و اتفاقات تمام از دلزده دیام

 یشتریب یها رانهیو نکهیا از قبل رفت،یم دیرود،بایم عقب

 سمتش را انگشتت یتو ی حلقه ونیکتا بماند، سرشان پشت
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 فقط دیام زد،یبر یاشک گذاردینم لجوجانه هم هنوز رد،یگیم

 دشیسف راهنیپ بیج یتو را حلقه ونیکتا کند،یم نگاهش

 گوش به اوار ریز از شیصدا رود،یم عقب قدم دو و اندازد یم

 :دیرسیم

 

 !شرمنده بازم -

 

 در سمت حرف یب و ردیگیم را اش خسته و جیگ نگاه دیام

 همچنان بود، ستادهیا شیپاها یرو همچنان ونیکتا رود،یم

 یدونیم "گفتیم شهیهم وانیک اورد، یم بار نشکن را بغضش

 که انیم ایدن خاتون، تو،مثل مثل من، مثل آدما، یبعض ،یکت

 شتریب و کننیم نگامون خوشبخترا ه،یبق عبرت درس بشن

 ست،ین که هم ما از تر بدبخت... بدبخترام کنن،یم شکر

 !هست؟
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*** 

 

 حواسش اما کردیم کار بود، کار مشغول آشپزخانه یتو صبح از

 را نفسش راه و بود شده بغض یدلتنگ نبود، نجایا ابدا و اصال

 گرید بود گفته که یردادیت بود، ردادیت دلتنگ بود، بسته

 چیه ردادیت از دیدیم حاال و د،یا ینم رستوران ترایم بخاطر

 !نمانده یباق او یبرا زیچ

 

 را آشپزخانه یها بچه کردن سالم یصدا و شودیم باز که در

 ردادیت گردد،یبرم قیعم یدلتنگ کی و تلخ یاسترس با شنودیم

 :شنودیم را بیحب عمو یصدا نه، شهیهم ردادیت اما بود،
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 پسرم؟ یخوب باباجان، یرفت که یرفت گفتم رداد،یت آقا بَه -

 

 کیعل و سالم خنده و یشوخ با بود شهیهم ردادیت اگر ردادیت

 :دیگویم تنها بار نیا اما کردیم

 

 !بیحب عمو مخلصم -

 

 یم ریز را سرش ترگل ستد،یا یم ترگل مقابل رود،یم جلو

 یدلتنگ تا ندهد، دستش کار ردادیت یچشمها برق تا اندازد

 :نبرد ادشی از ترایم با را قرارش

 

 !شما؟ احوال -
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 کنن،یم نگاه دارن ها بچه ست،ین بحث و حرف یجا نجایا -

 !ششیپ برو اتاقشه یتو سورن اقا

 

 :کندیم کج سر و رودیم شلوارش بیج یتو ردادیت یدستها

 

 مهمه؟ من واسه هیبق فکر و نگاه یکرد فکر چرا شما بعد -

 

 :دیگویم یعاص و دیآ یم باال ترگل یزخم نگاه

 

 !مهمه من واسه -
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 تا نیماش تو یایم من با مهم مسائل نیا حفظ واسه پس -

 ؟!چته قایدق نمیبب

 

 و کردندیم نگاهش کنجکاو که ها بچه از و گرددیبرم

 شبید از کند،یم بدتر را حالش غذا یبو کند،یم یخداحافظ

 ارام یصدا بخورد، یزیچ توانستینم و سوختیم اش معده

 :شنودیم را ترگل

 

 !یتهام یآقا امیب تونمینم ییجا دارم، کار نجایا من-

 

 یا کالفع نچ بیحب عمو گردد،یبرم یعصب و شوکه ردادیت

 :دهدیم تذکر هیبق به رو و دیگویم
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 تا دو نیا صادق ، منتظرن ایمشتر د،یبرس کارتون به ها بچه -

 !۱۸ و ۱۲ زیم واسه ببر و ینیس

 

 :بود پر نداشت، تیظرف رود،یم جلو مالحضه یب اما ردادیت

 

 و من سگ یرو یبست کمر قشنگ یعنی ؟یچ یچ یآقا -

  نه؟ باال یاریب

 

 !نمونده ما نیب یحرف گفتم دارم، آبرو نجایا من اروم، -

 

 همراه و ردیگیم را ترگل دست مچ طاقت یب و خسته ردادیت

 فقط رسدینم ییجا به هم ترگل مقاومت و زور کشد،یم خود

 رونیب که آشپزخانه از شنود،یم هارا بچه یها خنده و پچ پچ

 :نالد یم زندیم
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 با دستمو، کن ول ، بده گوش نشسته، یمشتر رداد،یت زشته -

 ؟!توام

 

 خبره؟ چه -

 

 یم راهرو ته از سورن ی کالفه یصدا دنیشن با دو هر

 :دیگویم حوصله یب ردادیت و ستندیا

 

 روزا؟ نیا دهیرس تو گوش به یا گهید خبر یبدبخت از ریغ -
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 مچ خیم رود،نگاهشیم جلو حال یب و درهم یاخمها با سورن

 زندیم یدیسف به ادیز فشار از که ردادیت مشت و ترگل دست

 :دیگویم ردادیت به رو و دیا یباالم نگاهش ماند، یم

 

 !یشکوند -

 

 :دیگویم لجوجانه ردادیت کند،یم اشاره شانیدستها به ابرو با و

 

 !نهیهم هدفم -

 

 یلیخ زدن حرف د،یبزن حرف گفتم شبید رداد،یت کن بس -

 !کرده شترشونیب فقط سکوت و کرده حل و مشکالت از
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 یخستگ و حرص از پر و کندیم رها را ترگل دست مچ ردادیت

 :دیگویم

 

 کل، عقل شده من واسه خانوم نیا نجاستیا مشکل -

 و گرفته میتصم ییتنها نفره دو ی رابطه هی واسه خودش

 !بزنه نداره یحرف که حاالم دوخته، و دهیبر

 

 ترگل ی دلهره از پر و نیغمگ یچشمها یرو نگاهش سورن

 :دیآ یم کش

 

 ادیز برگشتم دادگاه از تازه من م،یزنیم من،حرف اتاق دییایب -

 ؟!باشه ترگل، ندارم بحث ی حوصله و حال
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 یتلخ شخندین ردادیت و دهدیم تکان را سرش ناچار ترگل

 گاز را لبش ترگل رود،یم اتاق سمت آنها از زودتر و زندیم

 :نترکد سرسختش بغض تا ردیگیم

 

 برداره؟ من سر از دست دیبزن حرف باهاش شما شهیم -

 

 و دمیند رابطه نیا یجا چیه برداره؟ سرت از دست -

 !یکنیم ردش ینطوریا حاال که باشه مزاحم ردادیت دمینفهم

 

 عذاب از پر و ناالن ترگل رودیم اتاق سمت که هم سورن

 اتاق د،سمتیگویم یا کالفه اه و کوبدیم نیزم را شیپا

 مبل یرو ندیب یم را ردادیت شودیم که سورن اتاق وارد رود،یم

 هم سورن گرفته، ضرب نیزم یرو چپش یپا با و داده لم
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 سمتش سورن بندد، یم را رود،دریم جلو ستاده،یا پنجره مقابل

 :گرددیبرم

 

 ترگل؟ هیچ امروزت رفتار و شبتید کار لیدل -

 

 ردادیت ی خانواده ،یاحیر یاقا گفتم شبید لمویدال من -

 منم مادر من، یخواستگار ادیب شما با خوادیم ست،ین یراض

 !ستین ممکن خانواده تیرضا بدون گهیم مخالفه،

 

 ز؟یچ همه ختم یعنی نیا و -

 

 ردادیت سمت یعصب سورن که بدهد یجواب خواهدیم ترگل

 :گرددیبرم
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 !نیزم پاتو رداد،نکوبیت نکن -

 

 :رودیم ترگل سمت و ستدیا یم ختهیر بهم ردادیت

 

 اره ؟یبر یبزار دیبا ستین یراض من ی خانواده چون -

 نه گفت ترایم یوقت منم که بود نیا درستش اگه لسوف؟یف

 !خوندمیم رو رابطه نیا ی فاتحه دیبا

 

 و دپدریق روز هی اگه باشه، مهم واست مادرت نظر دیبا -

 !یزنیم منم دیق قطعا گهید روز دو یبزن و مادرت
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 و ردیگیم باال سر ردادیت و ندیب یم را سورن تعجب از پر نگاه

 و رودیم جلو ندیب ینم مناسب را جو که سورن خندد،یم یعصب

 :ردیگیم را ردادیت یبازو

 

 !من زنمیم حرف تو نیبش -

 

 :کندیم نگاهشان کیستریه ی خنده با همچنان ردادیت

 

 گفتم زنم؟یم بابامو ننه دیق گفتم کجا من سورن، سایوا نه -

 نگه و جفتتونو تا کنمیم ازدواج خبرم یب یخواستگار امیم تنها

 زدم؟ و دشونیق من یعنی نیا دارم،
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 یلیدل نداشت، یحرف کند،یم نگاه فقط شده آچمز ترگل

 و ترایم از امان خواست،امایم را ردادیت قلبش و جان نداشت،

 :اثرش یب یها مادرانه

 

 رداد،یت هستم تهش تا ا،منمیب باهاش شد، یراض مادرت اگه -

 !نشو من مزاحم گهید ن،یا جز به

 

 برود سمتش خواهدیم ردادیت رود،یم در سمت و دیگویم را نیا

 :ردیگیم را دستش سورن که

 

 !گهید یدیشن حرفشو بره، بزار -
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 را دستش اشفته ردادیت کوبدیم را در و رودیم رونیب که ترگل

 :کشدیم قیعم نفس هم وپشت کشدیم شیموها یال

 

 دهن که شهینم صاف دهنشون قدر نیا ندارن بابا ننه ملت -

 !تنه هی اخه کنم جمع و کدومشون شد، من

 

 یم مقابلش هم سورن و اندازد یم مبل یرو را خودش

 :ندینش

 

 ندشیا نگران دارن حق داره، حق مادرشم ترگل، داره حق -

 یب و یشوخ مخالفتش و کاراش و حرفاش مادرت باشن،

 !ستین عواقب
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 گفت یخواستگار امیم سورن با گفتم بود، موافق بابا -

 !شد مرگش چه هوی دونمینم باشه،من

 

 !مردم دختر مورد در بزن حرف ادم مثل زهرمار، -

 

 :کشدیم صورتش به یدست یعاص ردادیت

 

 امروز؟ دادگاه شدیچ و، دخترمردم کن ول-

 

 امروز دادگاه خورد،یم گره دور و اهیس یا نقطه به سورن نگاه

 اتیدفاع فقط بود، اساس یب یحرفها درد،فقط و بود درد فقط

 از فقط که نبات، یبرا سرسخت یدلتنگ کی و بود، جهینت یب

 سالم گریهمد به ارام و یدلتنگ با و کرد شیتماشا دور

 و دید را وانیک هم باز ننشستند، هم کنار یحت بار نیا کردند،و
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 را ونیکتا هم باز خرابشد، سرش یرو عظمتش تمام با ایدن

 او بدون نبات هم باز سوخت، و دید حرف یب و احوال ضیمر

 :بود رفته او بدون و بود امده

 

 لیوک هنوز، ومدهین هم یحکم نداشت، یخاص ی جهینت -

 کهیمرت کردن، دفاع و زدن حرف کدوم هر وانیک و نبات

 کنم، ازدواج باهاش خواستمیم داشتم، دوسش من گهیم

 و نداد گوش گهیم یقاض نداد، گوش گفتم خودش به چندبارم

 مردم؟ دختر صورت رو یزیبر دیاس یبزن دیبا نداد بله

 

 رو دادگاه ییصندال از یکی وسط همون بودم جات من -

 !ماتحتش تو کردمیم

 

 :خنددیم سخت سورن
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 !زهرمار -

 

 پول کمی داشتن، نگهش زندانه، تو اروی هنوز خوبه باز حاال -

 !شدیم ازاد غهیوص هی با داشت پله و

 

 !توپه وضعش رستگار دیام نشه، نمیا ستین معلوم -

 

 سورن سخت و سرد صورت یرو ردادیت مبهوت و مات نگاه

 :ماندیم

 

 خر مغر مگه کنه؟ ازاد رو کهیمرت اون ادیم یکت شوهر -

 خورده؟
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 دختره عاشق دل صد نه دل هی بابا، شده کور و کر اروی -

 مدت همه نیا بود، داغون یلیخ نبات ازش، ادیم بر شده،

 به اگه تازه خوابه،یم خورهیم زندان یتو کهیمرت هنوز گذشت

 !نشه ازاد تو قول

 

 ؟!یزیچ گنینم د؟ییایب و دیبر دادگاه دیبا گهید چقدر -

 

 :شودیم بلند حوصله یب و خسته سورن

 

 نبات درمان طول فعال گفتنیم ه،یزمانبر ی پروسه اما نه، -

 یبرا دکتر شیپ بردن و نبات گفتیم یرعلیام بگذره، دیبا

 !اولش عمل
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 !روزش و حال کنهیم فرق یلیخ بشه عمل خوبه، -

 

 دنبال زیم یرو که طور همان و گرددیبرم زیم پشت سورن

 :دیگویم گرددیم همراهش تلفن

 

 یراض ترارویم مدت نیا کن یسع بده، فرصت ترگل به -

 !یکن

 

 ی ختهیر بهم و شلوغ ذهن نیا از شتریب خواهدینم ردادیت

 با و دهدیم تکان یسر تنها نیهم یبرا کند مشغول را سورن

 !رودیم رونیب اتاق از فعال گفتن
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 بود، مانده رهیخ آسمان به و بود نشسته اطیح یها پله یرو

 کرده ادیز انتها تا را شیصدا و بود شیها گوش یرو هدفون

 !کند پرت نبودنش و سورن از را افکارش تا بود

 

 میدیند هم با خوبم روز هی مونیزندگ تو یحت که نیا با

 

 !میبرد هم از و میا زنده ما نکردم باور هنوزم اما

 

 و خواندیم شود،یم تر قیعم اش یدلتنگ او و خواندیم خواننده

 جوشد یم شیچشمها یتو اشک او

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1592 

 

 یمیونگید لیدل تنها نبودت و بودن تو نکهیا با

 

 !یمیزندگ تو هنوزم بگم رمیم که جا هر نهیا اصرارم

 

 با و چرخاندیم سر شود،یم کنارش یکس حضور ی متوجه

 طرف کی شتریب را شیموها دارد،یبرم را هدفون پدرش دنید

 ی رهیخ هم او و کشدیم یقیعم نفس لیخل زد،یریم صورتش

 :کندیم نگاهش نگران نبات ماند،یم اسمان

 

 بابا؟ یدینخواب چرا -

 

 تو همش خوراک، نه داره خواب نه گلم، دسته دختر یوقت -

 بخوابم من یجور چه کنار، گذاشته دهیبوس و یخودشه،زندگ

 باباجان؟



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1593 

 

 

 رد،یگیم لیخل نگران رخ مین از چشم حسرت از پر و دار بغض

 :نداشت وجود یا یزندگ سورن بدون

 

 !دارم الزم بابا،زمان شمیم خوب -

 

 داشته دیام ،یزد رو چارهیب سورن اون دیق یوقت یدار توقع -

 ؟یشیم خوب که باشم

 

 بدم انجام و عمالم دیشا منه، عمل نوبت گهید روزه چند -

 ...و بهترشم

 

 :گرددیبرم نبات سمت و ردیگیم آسمان از چشم لیخل
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 یزیچ روزا اون اگه نبات، یسرپاش یتونینم تو سورن بدون -

 نمیب یم حاال اما ،یگیم درست کردمیم فکر چون نگفتم

 !یدیکشینم نفسم یتونستیم اگه سورن بدون

 

 اما بود، لیخل با حق ماند،یم دستش مچ باند یرو نبات نگاه

 :نداشت یراه اجبار نیا

 

 شو یزندگ نه دادم، ازارش یلیخ من بابا، بکشه نفس دیبزار -

 اما سخته، لشیاوا خوراکشو، و خواب یحت نه کارشو نه داشت

 سختر که ادما نیرتریعز مرگ با اومدن کنار از شه،یم اسون

 !ستین
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 نبات، زهیریم بهم شتریب رو تو روان فقط ها دادگاه نیا -

 قول خودت به یه الاقل یول قبول، یوانیک مجازات منتظر

 نیا پس نداره، یزندگ حبسه، که اد،اونیم حکمش بار نیا نده

 !نکن رشیدرگ فکرتو قدر

 

 ر،یام داداش مامان، شما، بخاطر کنمیم تالش یلیخ من بابا -

 به برگردم کنمیم جون دارم یلیخ بخدا کنم، خوب و حالم

 توروخدا زمانبره، سخته، خب ی،ولیچ همه با امیب کنار ،یزندگ

 !قدر نیا نخور و من ی غصه

 

 :زندیم یتلخ لبخند لیخل
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 اشک مادرت ستین شب هی باباجان، کرد رمونیپ غمت -

 نیا دونمینم نخواد، ارامش واست خدا از سجاده سر و زهینر

 !خورد رقم پسر اون و تو واسه بود یریتقد چه

 

 باند یرو لیخل نگاه و گذاردیم پدرش دست یرو دست نبات

 :ماندیم نبات دست

 

 بهترشدنم یبرا شده که شماهم بخاطر دمیم قول من -

 !کنم تالش

 

 غم کند،بایم لمس را نبات مچ یرو باند و بردیم دست لیخل

 :دیگویم ینیسنگ

 

 !یهست که ،خداروشکریشکست،ول کمرمو گهید نیا -
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 ؟یداریب د؟یام -

 

 از را بند چشم و شودیم بلند دردناک یسر با تخت یرو از

 :زندیم لبخند سخت عاطفه دنید با کند،یم باز شیچشمها

 

 جونم؟ -
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 و سرخ یچشمها به نگران و ندینش یم تخت ی لبه عاطفه

 :کندیم نگاه حالش یب ی چهره

 

 قرار مگه جان؟ مامان یبدحال قدر نیا چرا ؟ینرفت مغازه چرا -

 ؟!یخواستگار میبر امشب ستین

 

 اتفاق و ثیحد و حرف همه آن و شبید از نبود، خوب حالش

 کرده بازخواست بد را ونیکتا زد،یم جیگ و بود کرده سردرد

 باره کی او و بود برده پناه او به جهان تمام از که یدختر بود،

 با اما خورد، نیزم سر با ونیکتا دید بود، کرده یخال را پشتش

 وجودش یتو که ییشکها با کرد؟یم چه اش دلشکسته خود

 ؟!یاحیر سورن یحرفها با داد،یم جوالن
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 بهتر زمان هی قرارشد مامان، ستین خوش کمی ونیکتا حال -

 !میبر

 

 شده؟یچ جان، مامان ،چرایوا یا -

 

 کمی ش،ییدا همون یبرا داشتن، دادگاه امروز نشده، یزیچ -

 !ختهیر بهم

 

 :دهدیم تکان یسر متاسف و متفکر عاطفه

 

 سر که ییبالها چه و کنندینم که ها چه مردم یجوونا نیبب -

 چه اومده سرش بال نیا که یدختر اون حاال ارن،ینم هم

 طوره؟
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 !بده حالش شتریب همون بخاطر ونمیکتا گه،ید بده -

 

 زنگ پس رمیم کنه، ریخ به و عاقبتشون و اخر خدا ا،یطفل -

 ارمیب جوشونده واست نخواب هم تو بگم، بابات به بزنم

 !یبهترش

 

 ازدروغ کالفه رودیم که عاطفه و دهدیم تکان یسر تنها دیام

 از یخبر کند،یم چک را همراهش تلفن همش پشت یها

 اش عالقه مورد دختر از بود، یعصب بود، نبود،دلخور ونیکتا

 اما، داشت را عالم بد یها حس تمام بود، دهیشن دروغ

 از پر بود، تنها ونیکتا شود، قلبش ته ینگران منکر توانستینم

 نیا با دیبا دانست ینم قایدق دیام و ،یدلخوش یبود،ب زخم

 ؟!کند چه رابطه
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 همه نیا درمان یفراموش هم دیشا بود، بهتر یدور یکم دیشا

 را یزندگ نیام از بعد دیام بود، یذهن یریدرگ و یسردرگم

 ی حوصله بود، برگردانده سختر را بود،آرامش ساخته سخت

 با بود نیا قتیحق و نداشت، را ها یباز گربه و موش نیا

 !نبود فعال نبود، یارامش سرش، پشت یدردسرها و ونیکتا

 

 که تنش دارد،یبرم یصندل ی لبه از را راهنشیپ و شودیمخم

 نگاه افتد، یم شیپاها یرو بشیج از ونیکتا ی حلقه کندیم

 دستش و حلقه نیب نگاهش ماند،یم ثابت حلقه یرو نشیغمگ

 و رحمانه یب شبید که بود او کندینم است،باور درگردش

 شب از که یونیکتا بود، زده ونیکتا صورت یتو ناخواسته

 !بود زده پا و دست جهنم در قبلش
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 کردیم ینیسنگ اش نهیس یرو که غم عالم کی و بود ردادیت

 ؟!بخورد را یکس چه ی غصه قایدق دانستینم و

 

 کرد،یم یباز همراهش تلفن با و بود دهیکش دراز کاناپه یرو

 از خبر یب نبود، نجایا فکرش اما بود زده یالیخ یب نقاب

 اومده شیپ اتفاق از و شناخت ینم پا سراز که ییترایم

 !دیدیم موفق را خودش و بود خوشحال

 

 گذارد یم مقابلش یرو را ینیریش و شربت ینیس که ترایم

 :اندازد یم باال ابرو متعجب و ردیگیم همراهش تلفن از چشم
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 خوشگلت دنده اون از ؟یکنیم ییرایپذ من از یدار تو -

 ؟!ترایم یپاشد

 

 و ردادیت داشتن و بودن بود، دلگرم زند،یم لبخند ترایم

 و ارزو ی مانده ته خواستیم خودش که یدختر با ازدواجش

 ردادیت که یروز به یوا اما بود، یزندگ از اش یدلخوش

 !دیفهیم

 

 !شهیم گرم شربتت بلندشو بچه، نکنه کورت نمکم -

 

 یتو را البالو شربت وانیل حوصله یب و ندیشین یم ردادیت

 و ردیگیم یباز به را آن یتو خی قاشق با رد،یگیم دستش

 :پرسدیم مردد ترایم
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 ؟یرینم رستوران گهید -

 

 جواب خسته و است وانیل یرو همچنان نگاهش ردادیت

 :دهدیم

 

 !نه -

 

  شد؟یچ ترگل -

 

 گرداندیبرم زیم یرو را وانیل کالفه سوزد،یم اش معده هم باز

 :کندیم نگاه را ترایم و
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 !دارم دوسش گفتم بار هزار ترا؟یم یپرسیم بار چند -

 

 ه؟یچ داشتن دوست نیا ی جهینت اما ،یگفت خب، اره -

 ؟!یخواستگار یبر بابات و من بدون یخوایم

 

 برم کنم گم گورمو یکن یتکرار یبحثا یخوایم اگه -

 ؟!خونم

 

 پا پارو و دهدیم سرش قرمزپشت مبل به را اش هیتک ترایم

 :اندازد یم

 

 امروز؟ یبداخالق چقدر توهم، خب یلیخ -
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 هی پسرتم، من بابا انگار، نه انگار گمیم بهت یچ هر چون -

 !امواتت روح رو تو من واسه بردار قدم

 

 :زندیم تلخند ترایم

 

 من با نجایا شیعقل یب همه اون با باباتم اون که، یدید -

 !ردادیت نداره ما به یربط چیه دختر بود،اون موافق

 

 اخرته؟ حرف-

 

 !اخرمه و اول حرف -

 

 :شودیم بلند خسته و یعاص ردادیت
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 صورت نیا ریغ در د،ینیب یم و من بازم دیکرد موافقت اگه -

 !شمارو دیق هم زنم،یم و ترگل دیق هم

 

 یم مقابلش و شودیم بلند شودیم یخال ترایم دل ته یزیچ

 :ستدیا

 

 !یگذریم ادما از راحت یباش بابات ست،شکلین یبیعج زیچ -

 

 خودتم هیشب شتریب من تو، شکل نه، بابام شکل -

 یرو و در خوامیم که یزیچ به نرسم شم،یم ترا،خودخواهیم

 !بندم یم همه
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 :زندیم داد ترایم رودیم که در سمت

 

 یخوایم یگور هر گمشو ؟یهست یک یکرد فکر ، درک به -

 !میزندگ یمردا ینامرد به کردم عادت من ،

 

 ستد،یا یم غصه پر و دلسوز ردادیت شکندیم که بغضش

 یکار هر د،یگویم یا کالفه اه و زندیم در یتو را مشتش

 دله کردیم یکار هر نداشت، را ترایم یها هیگر طاقت کردیم

 بغلش گردد،یبرم ترایم سمت نداشت، کندن دل

 مقاومت ترایم کند،یم قفل ترایم کمر یتو را شیکند،دستهایم

 :داردیم نگهش محکمتر او اما کندیم

 

 یهست یداشتن دوست زورگو هی تو ترا،یم رسهینم بهت زورم -

 !مشکته دم اشکت دایجد که
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 !ترایم کن خراب خانه وجدان عذاب از امان و
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 که یا هفته کی گذشت، ماجراها تمام از گرید ی هفته کی

 بد حال و سورن از شیدور و نبات بود، سخت همه یبرا

 کردن کل کل و ردادیت قش،یعم یدلتنگ و سورن اش، یروح

 بزرگ حسرت کی و ترگل دن،ینرس ییجا چیه به و ترگل با

 کی که ف،یبالتکل ونهیکتا و دیام و ،یروح ی شکنجه کی و

 طرف از را زیچ همه ونیکتا گذراندند، هم از خبر یب را هفته
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 و بود دلتنگ هم هنوز دیام اما دانست، یم شده تمام دیام

 !دلخور

 

 و خودش ی دلهره تمام با بود، شده انجام نبات عمل نیاول

 حاال و نکنند، خبر را سورن بود خواسته نبات انش،یاطراف

 و دوباره طرفش کی که یصورت با بود، تخت یرو هوشیب

 !بود شده بسته منفور باند ان با با دوباره

 

 کدام هر مادرش و پدر زد،یم قدم نگران همچنان یرعلیام

 ترگل ندیب یم کردند،یم دعا بهترشدنش یبرا و گفتندیم ذکر

 جلو زند،یم ند،لبخندیا یم سمتشان دست یتو یگل دسته با

 سالم احترام با شکوه و لیخل به اول رسدیم که ترگل رود،یم

 :گرددیبرم یرعلیام سمت بعد و کندیم
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 سورن اقا به یزیچ اما من داره، عمل بود گفته بهم سالم، -

 !راحت التونیخ نگفتم،

 

 ؟!یردادیت بدون چرا -

 

 یلیخ بودنش تنها به دادن بود،جواب سخت زند،یم خشکش

 و دند،سختید یم ردادیت با را او همه روزها نیبود،ا سخت

 :زندیم لبخند یمصنوع یادیز

 

 اومده؟ بهوش خوبه؟ نبات -

 

 !بوده خوب عملش گفت هنوز،دکترش نه -
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 !خداروشکر -

 

 :خنددیم جیگ و ردیگیم یرعلیام سمت را گل دسته

 

 !نداره یقابل رفت،یم ادمی داشت-

 

 ترگل و گذارد،یم یصندل یرو و ردیگیم را گل دسته یرعلیام

 :کندیم پا آن و پا نیا سخت

 

 دیدونیم بهتر و نبات صالح و دیاریاخت صاحب خودتون شما -

 فقط الاقل و بدونه که داره حق سورن اقا نظرم به ،یول

 !شوهرشه هنوز اون بشه، روزش و حال یایجو
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 نبات با اما دانست،یم خوب را ها نیا تمام یرعلیام دانست،یم

 بود؟ بسته اش وانهید خود ینابود به کمر که کردیم چه

 

 !باهاش رمیگیم تماس -

 

 من با انیهاد ونیکتا ، بگم خواستمیم که گهید زیچ هی و -

 ادیز گفتم منم و دیپرس و نبات حال شب،یگرفت،د تماس

 شمارو ی شماره اخر در و داره، عمل گفتم ، ستین خوب

 قتشیحق یول ندم شماره بهش کردم یسع یلیخ من خواست،

 !شه خبر با نبات حال از خوادیم فقط نداره مزاحمت قصد گفت

 

 خانواده نیا اسم دنیشن از یحت شود،یم قفل یرعلیام فک

 :زندیم لبخند ترگل یدلسوز به ناچار خت،یریم بهم
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 یب ردادی،تینگفت فقط اومدنت، بابت ممنون نداره، یمشکل-

 ومده؟ین که خبره

 

 !خبره یب حتما ینگفت هم شما اگه نگفتم، بهش یزیچ من -

 

 قامیرف روز و حال از کال مدته هی د؟یرس کجا به ازدواجتون -

 !خبرم یب

 

 یحرف ردادیت از خواستینم دلش زند،یم یکمرنگ لبخند ترگل

 نگاه سمت نگاهش بشکند، بغضش خواستینم دلش بزند،

 :دهدیم جواب سخت و گرددیبرم نبات مادر و پدر نگران

 

 مادرتون کنار من مخالفن، خانوادش جا، چیه به فعال -

 !اجازه بدن،با مالقات ی اجازه تا نمیشیم
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 کند،یم فوت را اش خسته نفس یرعلیام و رودیم شکوه سمت

 و دل و ته از یها خنده دلتنگ بود، شان دوستانه جمع دلتنگ

 رونیب شلوارش بیج از را همراهش تلفن ، شان دغدغه بدون

 بود، ترگل با حق افتد، یم راه به یخروج در سمت کشد،یم

 !شود مطلع نبات روز و حال از بود سورن حق
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 مارستان،یب از بود، زاریب ند،ینش یم رنگ یاب مکتین یرو

 یها ناله از ،یسوختگ یپمادها یبو از ش،یها مکتین اط،یح

 !مزخرف یادیز دیسف یباندها آن از نبات، دردناک
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 مکتین یپشت به را اش هیتک و ردیگیم را سورن ی شماره

 ی حوصله یب و خش از پر یصدا بوق چهار از بعد دهد،یم

 تنگ محکمش شهیهم قیرف یبرا دلش و شنودیم را سورن

 :شودیم

 

 بله؟ -

 

 رفت؟ یداد طالق زنتم با قاتمیرف -

 

 دادم؟ طالقم و زنم مگه -

 

 نگران سورن یبرا نبات ی اندازه دلسوخته، تلخ، زند،یم لبخند

 !امد ینم بر اش یخال یدستها از یکار و بود
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 !خوبه حالشم بود، موفق نبات اول عمل بگم زدم زنگ -

 

 :شنودیم را سورن ینگران و تعجب از پر یصدا

 

 ر؟یام گنیم االن ؟یک شد؟ عمل -

 

 یدار حق یول گفتم،یم دینبا االنشم نگو، گفت واهلل به -

 ای بشه عوض چقدر قراره عمال نیا بعد میدونینم هنوز ،یبدون

 نه،یبب خودش و تورو عذاب بازم خوادینم نیهم بخاطر بهتر،

 لمیف یا بهونه هی به اومد بهوش دمیم شرف قول من ا،ین پس

 سورن؟ باشه بفرستم، رمیبگ
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 نداره مشکل ننشیبب ایدن ی همه بابا تو؟ خواهر نیا چشه -

 اروم شهیم مگه ام؟ین تونمیم مگه برگشته؟ بخت منه اال

 ؟یرعلیام االن رمیبگ

 

 با کمال و تمام حق دهد،یم فشار هم یرو را شیلبها یرعلیام

 وانفسا؟ نیا در کردیم چه اما بود، سورن

 

 داشتن دوست هی گفتم، شهیهم عاشقته، یادیز نبات -

 تو خوب حال و یخوشبخت غمش و هم ی همه که یافراط

 زجر تو عذابش یپا یول نابودشه تیدور از حاضره بود،

 هم ما بخدا بفهمش، کمی سورن، ایب راه باهاش کمی ،ینکش

 !میریگ وسط نیا
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 یم اتاقش ی پنجره پشت از فقط ام،یم بفرست، و آدرس -

 خوبه؟ نمش،یب

 

 :تلخ و ریگ نفس بغض کی داشت، بغض یرعلیام

 

 ،یبود دلش ور داشتم دوس االن من؟ داداش خوبه شیچ -

 بند جا چیه به دست که کنم چه یول بود، خوب ینجوریا

 سر هنوزم یول وان،یک بهت لعنت گفتم صدبارم یروز ست،ین

 که؟ شیدید گندس، مر و

 

 لعنت یجا ش،یزندگ به برگرده بتونه دیشا عمالش از بعد -

 که تو یول باشم من زارهینم ر،یام کن نبات کمک کردن

 !باش مراقبش یهست
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 ، فقط ایب بود، یبستر که یمارستانیب همون نبات هستم، -

 !گهید کن تیرعا
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 بود، دهید را شکوه نفر نیاول بود کرده باز که را شیچشمها

 روزها نیا که ییچشمها با دلهره، از پر نگران، شهیهم مثل

 صورتش طرف کی داشت، اشک،درد نم از زدیم برق شهیهم

 کم را سورن چقدر داشت، الزم را سورن چقدر نداشت، انگار را

 تا نبود یسورن روزها نیا که بود شده فیح چقدر داشت،

 اگه یحت ، شهیم درست یچ همه دیبگو و ردیبگ را دستش

 !میکنیم درستش هم با نشه
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 حاال شادابش شهیهم و سالم دختر رد،یگیم را دستش شکوه

 درد و شود عمل هم پشت ها مارستانیب یتو روز هر بود قرار

 ؟!نبارد توانست یم طور بکشد،چه

 

 !بگردم؟ دورت یخوب -

 

 نرفته رونیب تنش و جان از هنوز یهوشیب اثرات بود، حالیب

 :زندیم لب الود خواب بود،

 

 !خوبم -
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 چشم شوندیم اتاق وارد که پدرش و ترگل و یرعلیام

 را حضورش خودش ند،یبب هم را سورن دیشا چرخاندیم

 ییزورگو با شهیهم مثل سورن خواستیم دلش اما خواستینم

 !ساعت چند یبرا فقط دیشا د،ییایب یقلدر و

 

 اش یداشتن دوست و زورگو مرد بود خبر یب بود، خبر یب اما

 محروم عشقش و حق از را خودش یحت حالش مراعات یبرا

 پشت حاال که هست خودش ارامش یبرا بود خبر یب کند،یم

 که کندیم نگاه را ینبات کوچکش ی پنجره از و ستادهیا در

 !است بهتر یلیخ یخودکش روز از کندیم حس

 

 یدست آرام یرعلیام و دهدیم سالم حال یب هیبق و ترگل به

 :زندیم پچ گوشش کنار و کشدیم سرش یرو
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 انین کردم یکار هر من ادت،یع انیم دارن لیفام و فک -

 !میلیفام ما انگار نه انگار دیخبرنکرد وقت چیه گفتن نشد،

 

 او به نکهیا یبرا ندیب یم که را نبات ی حوصله یب لبخند

 :دیگویم است ادشی به هم هنوز سورن بفهماند

 

 داخل، ومدین یگفت یچ تو گفتم نجاست،یا سورنم ضمن در-

 !ادیب بگم یبد اجازه االن اگه اما

 

 کرده دایپ تحقق یزود نیهم به شیآرزو پرد،یم نبات پلک

 مقاومت جان باز شد،یم ییهوا باز دیدیم را سورن اگر اما بود،

 داشت؟ نداشت، را آغوشش یتو دنیبرابرپر در

 

 :دیگویم تر مهربان ترگل
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 میخوشگل یگال چه رونه،یب وقته یلیخ طفلک سورن اقا -

 داخل؟ انیب بگم برم نبات، دهیخر برات

 

 افسوس از پر و منتظر صورت به نگاهش زندیم لبخند نبات

 تلخ زیچ همه چقدر بود، سخت چقدر چسبد، یم مادرش و پدر

 :دیگویم متیمال با لیخل بود،

 

 که مالقات ساعت باباجان، یخوب شه مطمئن خوادیم فقط -

 !رهیم تمومشه

 

 یرعلیام پدرش؟ یصدا التماس با اوردیب نه توانست یم مگر

 !رودیم در سمت سورن به گفتن یبرا و دیگویم یولیا
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 اتاق از ها مدت از بعد نبات و سورن شدن تنها یبرا همه

 یرو بار دو یرعلیام شود،یم اتاق وارد سورن روند،یم رونیب

 دلتنگ سورن بنددیم که را در رود،یم رونیب و زندیم اش شانه

 یها دادگاه همان فقط هم دنید از سهمشان کند،یم نگاهش

 از پر کند،یم نگاهش نبات رود،یم جلو بود، منفور و ییکذا

 یپا بود، الغرشده سورنش حسرت، و یدلتنگ از زیلبر عشق،

 جلو نبود، سابق مثل گرید بود، افتاده گود شیچشمها

 یم تخت ی لبه و گذاردیم زیم یرو را گل رود،دستهیم

 یبرا بود، شده تنگ دختر نیا لمس یبرا دلش ند،ینش

 !گرفتنش بغل دنش،یبو دنش،یبوس

 

 :دلتنگ دلتنگ، دلتنگ، ق،یعم کند،یم نگاهش
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1626 

 

 

 !خانومم؟ یخوب -

 

 خیب یکس انگار و خواهدیم زدن داد دلش زد،یریم نبات اشک

 شود،یم خفه شیگلو در صدا که دهیچسب محکم را شیگلو

 و مرطوب گونه یرو را دستش وپشت بردیم دست سورن

 :زندیم لب غم با کشد،نباتیم نبات یاشک

 

 نیبتاد یبو مدام خوب، یبو و شامپو و عطر یجا روزا نیا -

 !دمیم مارستانیب و پماد و

 

 بود خورده قسم مرد نیا انگار زند،یم اتشش سورن تلخ لبخند

 :یا رانهیو هر با ،یطیشرا هر تحت بماند، عشقش یپا
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 !عاشقته سورن یطیشرا هر تحت نکهیا مهمه -

 

 برگردم بتونم و خوبشم چقدر ستین معلوم من سورن، نباش -

 راحت المیخ تو طرف از الاقل من تا بکن تویزندگ ،یزندگ به

 !باشه

 

 قلبش ته از که اساس یب یحرفها مشت کی گفت،یم چرند

 !بود فقط نبود،

 

 قطعا مرد نیا بدون یزندگ خواست،ینم را سورنش بدون خود

 !بود دیاس از تر سوزاننده یجهنم

 

 الزم یزیچ بپرسم نمت،یبب بپرسم، حالتو اومدم فقط من -

 !نزن ربط یب یحرفا پس ن،یهم ،یندار ای یدار
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 !یمعرفت با که ممنون ،یاومد که ممنون -

 

 دیبا زند،یم نبات ی گونه یرو یا بوسه و شودیم خم سورن

 دل و بدهد دستش کار اش عالقه باز نکهیا از قبل رفت،یم

 برگردد، کند مجبور را نبات نکهیا از قبل کند، سخت را کندن

 و خودش نبودن بخاطر دیشا بود، گذشته از بهتر نبات حال

 به دیام هم دیشا بود، الشیخ و فکر شدن کم و نبود ارامش

 !بهترشدن و عمل

 

 !زمیعز دمیم انجام فمویوظ فقط من -

 

 !شدم راه مهین قیرف که ببخش -
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 را شیدردها دیبا زند،یم لبخند بغض و حسرت از پر سورن

 دوباره مقابلش دختر تا دیبر یم سر شیها بغض یحوال ییجا

 :ردیبگ جان دوباره و

 

 هم تو ددارم،یام روشن یروزا اومدن به من شه،یم درست -

 هم یارامش هی حتما میکن رد که ارویسخت باشه، داشته

 !کشهیم و انتطارمون

 

 یعنی برو گفتم چون نکن فکر سورن، باش خودت مراقب -

 ممنون برس، کارت به برو گهید االنم ،یستین مهم برام گهید

 !خوشگلت یگال بابت یمرس ،یاومد که

 

 !زدلمیعز نداشت قابلتو -
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 حل یدردها جنس از لبخند کی زند،یم لبخند درد پر نبات

 نیا داشت دیام نشده، زده یادهایفر ده،ینبار یها بغض نشده،

 نسبت اوضاع دارد،یبرم صورتش از را یلعنت باند آن یوقت بار

 !باشد کرده رییتغ یکم فقط ،یکم سابق، به

 

295 

 

*** 

 

 نشیماش سمت سورن ندیب یم و شودیم پنهان درخت پشت

 ؟!کردیم چه نجایا پس جداشدند بود مگرنگفته رود،یم

 

 راه مارستانیب اطیح سمت کشنده استرس کی از پر و جیگ

 شیها دستش یتو شکالت ی جعبه و گل دسته افتد، یم
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 ساختمان از هم ترگل ندیب یم رود،یم جلو د،یلرز یم

 یم اش یمچ ساعت به ینگاه د،یآ یم رونیب مارستانیب

 ترگل و رودیم جلو بود، مانده یباق مالقات به ربع کی اندازد،

 ونیکتا خراب حال و دهیپر رنگ دنید با ستد،یا یم دنشید با

 :خوردیم جا

 

 ؟یشد ینجوریا چرا شده؟ یزیچ سالم، -

 

 :زندیم تلخند ونیکتا

 

 نباته؟ شیپ یک ست،ین یزیچ -

 

 !برو زودتر شینیبب یخوایم ،اگهیرعلیام با مادرش و پدر -
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 !خوبه؟ -

 

 کند،یم نگاه ونیکتا زار و ناالن حال به جیگ و متعجب ترگل

 رد؛یگیم را شیبازو نگران

 

 !نمونده روت به رنگ واست، ارمیب آب وانیل هی اول نیبش -

 

 خوب حال رستوران، سابق یروزها آن دلتنگ بود، دلتنگ

 داشت مانیا حاال خودش، امروز از بهتر حال نبات، و سورن

 طرفه کی عشق کی عذاب و یدلتنگ و حسرت با یزندگ

 عذاب و یاشفتگ ایدن کی با یزندگ از تر دلچسب یلیخ

 !است وجدان
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 برنده برگ تنها او بود نیا قتیحق بود،اما رستگار دیام دلتنگ

 !بود داده دست از هم را اهشیس یادیز هیزندگ ی

 

 یپوشال ی ندهیآ در نه اش، یزندگ در نه نبود، یدیام گرید

 !اش

 

 نداد اجازه اگه یایب همراهم شهیم ... فقط زودتر، برم خوبم، -

 ؟!یبزن حرف باهاش تو نمشیبب

 

 باال را ها پله او همراه و دیگویم یآرام یا باشه ناچار ترگل

 اتاق از یرعلیام و لیخل رسندیم که نبات اتاق به روند،یم

 یرعلیام دست خورند،یم جا ونیکتا دنید با ند،یآ یم رونیب

 را دستش لیخل که دیبگو یزیچ حواهدیم و شودیم مشت

 دست خوش روز گفتن با و گذاردیم یرعلیام ی نهیس تخته



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1634 

 

 از یمین از خبر یب روند،یم راهرو سمت و ردیگیم را یرعلیام

 سورن تنها نداشتند، خبر و بود ونیکتا گردن که ها ریتقص

 !ردادیت و دانستیم

 

 :دیگویم ترگل و دهدیم قورت را دهانش آب سخت ونیکتا

 

 !صبرکن لحظه هی بگم، بهشون رمیم من -

 

 با شکوه شود،یم اتاق وارد ترگل و دهدیم تکان یسر ونیکتا

 :دیگویم دلواپس و شودیم بلند یصندل یازرو دنشید

 

 !جان؟ ترگل یبرگشت شده یزیچ -
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 :رودیم جلو سخت و درمانده ترگل

 

 و نبات داره اصرار و اومده نفر هی فقط خانوم، شکوه نه -

 !نهیبب

 

 :چرخاند یم سر جیگ و پردیم نبات پلک

 

 ؟یک -

 

 !انیهاد ونیکتا ون،یکتا -

 

 کالفه نبات و کندیم نگاه را رونیب تعجب و عذاب از پر شکوه

 :دیگویم
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 ؟!دارهیبرنم من سر از دست چرا-

 

 :رودیم جلو نگران ترگل

 

 گمیم ،یند اجازه اگه ،ینخوا اگه تو ، نبات نشو یعصبان -

 حالتو اومده فقط ،یداشت عمل دهیشن ست،ین خوب حالش بره،

 شییدا ریتقص شه، ینجوریا خواستهینم که اونم خب بپرسه،

 !ستین خوب اصال حالش بوده،
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 :دیگویم کالفه شکوه
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 هان؟ گرفتن تیرضا یبرا اومده حتما -

 

 !نهیبب و نبات خوادیم گفت فقط نه، -

 

 ونیکتا یها رفتن و آمدن تکرار و جنجال از خسته نبات

 :دیگویم

 

 ؟!داره کار یچ نمیبب ادیب بگو -

 

 رونیب اتاق از همراهش هم شکوه و دیگویم یا باشه ترگل

 و ستادهیا وارید به هیتک میوخ حال و لرز از پر ونیکتا رود،یم

 بود، شده فعال فشان آتش شیپلکها پشت انگار بسته، چشم
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 و خوردیم شیبازو یرو یدست د،یلرز یم اما داشت تب

 صاف ندیب یم که را شکوه و ترگل ، کندیم باز چشم دهیترس

 :اندازد یم ریز را سرش و ستدیا یم

 

 ؟!خانم شکوه سالم-

 

 :دهدیم تذکر و دهدیم را سالمش جواب انزجار از پر شکوه

 

 یپ برو و بپرس حالشو و نشیبب فقط ز،ینر بهم و نبات روانه -

 ؟یشد متوجه کارت،

 

 اتاق وارد اجازه با گفتن با و دیگویم یارام چشم ونیکتا

 تازه دلش داغ دنشید با نبات د،یکوبیم انهیوحش شود،قلبشیم

 دیسف را او ونیکتا و رفتیم رستوران که ییروزها شود،چهیم
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 عامل کردینم هم را فکرش که ییروزها زد،چهیم صدا یبرف

 دسته ونیکتا کشد،یم نفس گوشش خیب شیزندگ جهنم یها

 گریرود،دیم جلو و گذاردیم زیم یرو را شکالت ی بسته و گل

 :شود پدرش یب بغض مانع تواندینم

 

 زنه،یم بهم خودمم حال که یتکرار قدر اون ه،یتکرار حرفام -

 یا لحظه رفتت، برباد یزندگ روزتو و حال فکر بگم، اومدم اما

 ینکن فکر که بگم ،اومدمیول جونم نوش زاره،ینم راحتم

 !میزندگ به دمیچسب وجدان یب و سرخوش و الیخیب

 

 سورن که همانجا درست تخت ی لبه شکند،یم بغضش

 تماشا فقط نبات و زدیریم شیاشکها ند،ینش یم بود نشسته

 :کندیم
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 اما بود، میزندگ شانس تنها اون کردم، رد نامزدمو یحت من -

 تو روز و حال ریدرگ دیبا مییدا بود معتقد چون کردم ردش

 هی تو مثل من نبات؟ نتونستم، ، تونمینم من اما من، نه باشه

 سر از و سخت یروزا راحتر کمی بشه که ستین پشتم ایدن

 ندارم، برادرم و خواهر ندارم، بابا ندارم، مامان من بگذرونم،

 !امیم در پا از دارم من

 

 هیگر با و ردیگیم را نبات ی شده یچیپ باند مچ زند،یم هق

 :دیگویم یجیگ و بغض از پر نبات بوسد، یم

 

 !؟یکت یکنیم کاریچ -
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 نپرس گمینم نباش، متنفر ازم گمینم ببخشم، گمینم من -

 بزار گمیم ،فقطینداد خبر ما به ای ینکرد متقاعد توییدا چرا

 !نیهم فقط کنم، کمکت بزنم، حرف باهات نمت،یبب

 

 شیپ برو ده،یپر رنگت ،یدار تب تو ؟یداغ قدر نیا چرا -

 ...دکتر

 

 بود، یکاف شیبرا نبات ترحم یحت یوقت شدیم تمام داشت

 یحت که بود نمانده شیبرا زیچ چیه ایدن نیا یتو قطعا

 :دیخر یم جان به را یدلسوز

 

 ؟یدیم اجازه -
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 ی خواهرزاده با من کشته، و من تو ییدا بشه؟ یچ که -

 بزنم؟ دارم یحرف چه قاتلم

 

 عوض حالتو یا کنم،ذره کمکت بشه که ییجا تا خوامیم -

 کمی که بزارم مویزندگ ی همه نمونم، خبر یب کنم،ازت

 !شه؟یم ن،یهم فقط ، یبهترش

 

 اما بود مرده انگار مقابلش کند،دختریم نگاهش دلسوزانه نبات

 :زدیم حرف

 

 یبگ یکار هر کنم،یم گم گورمو یکن تحملم ینتونست اگه -

 یب کنم باور نزار فقط نکشتم، وجدانم بزار فقط نبات، کنمیم

 !کنمینم یغلط چیه که رتمیغ
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 حرف بعد دکتر شیپ برو ترگل با باالس، یلیخ تبت تو -

 !میزنیم

 

 نگاهش فقط قرار یرد،بیبگ ارام ونیکتا تا بود یکاف نیهم

 دست یرو را داغش یلبها دوباره و دوباره اخر دست و کند

 !ببوسد و بگذارد نبات
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 فکر هزار ها هیهمسا زشته، رداد؟یت نجایا یاومد یچ واسه -

 ...مامانم کنن،یم
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 !دارم کارش ادیب بگو مخالفه؟ مامانت ینگفت مگه -

 

 کردینم هم را فکرش شود،یم یخال ترگل دل یتو یزیچ

 بود، نکرده مادرش با یهماهنگ چیه بشود، رو دستش نطوریا

 قرار یب و هول او و کندیم نگاهش یجد و اخم با ردادیت

 :دیگویم

 

 ...که من ؟یدار کارشیچ -

 

 و بود خلوت کوچه ستد،یا یم مقابلش رود،درستیم جلو ردادیت

 ترگل یحرفها به یخوب حس نبود، خوب حالش ک،یتار

 زیچ شیحرفها و گفتیم یزیچ کی شیچشمها نداشت،

 :بزند آب به گدار یب خواستینم اما بود، کرده ،شکیگرید
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 منم مخالفه یگفت دارم؟ کارشیچ بدم حیتوض تو واسه دیبا -

 !بگه خودش ادیب بگو ،یاوک گمیم

 

 داشت، ترگل یبرا بزرگ حسن کی اهیس یادیز یروزها نیا

 باور دارد، دوستش واقعا ردادیت بود آورده مانیا بود نیا هم آن

 نیا او که است اش یزندگ یروزها نیا دختر تنها بود کرده

 !باشد داشته را او تا کوبدیم وارید و در به را خودش طور

 شیمخالفتها و ردادیت مادر و پدر از یوقت نبود، مخالف مادرش

 !است بهتر ندیایب خانواده با اگر بود داده جواب فقط بود گفته

 

 زنگ یرو را دستش ترگل سکوت و مکث از کالفه ردادیت

 ترگل نگاه است، رید یواکنش و حرف هر یبرا گرید و زندیم

 یشد،صدایم چه دانستینم دیفهمیم اگر ردادیت شود،یم نگران

 :شنودیم را مادرش
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 ؟!دییبفرما -

 

 کمی در، یجلو دییایب دیکن لطف شهیم سالم، یبیخط خانوم -

 !دارم حرف

 

 :دهدیم جواب مکث با رعنا

 

 !نداره تیخوب در یجلو باال دییایب پسرم؟ شدهیچ -

 

 !چشم -
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 ترگل نگران و مات یچشمها به و ردیگیم زنگ از را نگاهش

 مقابلش حرص پر و دواریتهد را اش اشاره انگشت دهد،یم

 :ردیگیم

 

 خوادیم دلم فقط اومد، ینم مخالفت برخورد و صدا نیا به -

 دلم فقط باشه، یا گهید ی برنامه ماجرا نیا پشت

 به یوا ،یباش چوندهیپ ای یباش گفته یچپک و یزیخوادچیم

 !ترگل روزگارت و حال

 

 ترگل شود،یم ساختمان وارد یگرید حرف یب و دیگویم را نیا

 فوت را اضطرابش از پر بندد،نفس یم چشم استرس از پر

 یم سالن ته یمبلها یرو سه هر شود،یم خانه وارد و کندیم

 یم ینگاه شان ینقل و کوچک ی خانه به ردادیت نند،ینش

 خانه یپا یحت خانه نیا بود، ترایم با هم یکم حق اندازد،خب
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 بود نیا قتیحق اما آمد، ینم حساب به خانه مهران و ترایم ی

 !داشت دوست یادیز را ترگل

 

 اما خانوم، حاج میدار دوست و گریهمد یلیخ ترگل و من -

 من مخالفن، ربط، یب لیدال یسر هی اساس بر من مادر و پدر

... خب و کنم جلب و نظرشون کردم تالش مدت نیا ی همه

 !نبودم موفق

 

 گردش در ردادیت و رعنا صورت یرو ترگل نگران یچشمها

 :است

 

 تنها بگذرم، ترگل از ستمین حاضر یمتیق چیه به من -

 و پدر از دونه،یم پوکمو و کیج و ارومم کنارش که هیدختر

 امیب تنها گرفتم میتصم نیهم یبرا گذرم،ینم مادرمم



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1649 

 

 من با وقت چیه من مادر و پدر م،یکن ازدواج و یخواستگار

 کاریچ میزندگ با دارم قایدق واسشون ستین مهمم ستن،ین

 اشنا و دوست به دادن پز فقط منم ازدواج از هدفشون کنم،یم

 !نیهم همکاره، و
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 متفکر و یجد و کشدیم سرش یرو مجدد را چادرش رعنا

 :دیگویم

 

 یچ دونمینم واقعا پسرم، بود گفته بهم جانم ترگل نارویا -

 حق باشن، ازدواجت انیجر در دارن حق پدرت مادر بگم،

 ...دارن
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 پشتم وقت چیه و ندازنیم سنگ خودیب یوقت ندارن، حق -

 شدم مزاحمتون امشب فقط من خانوم، حاج ندارن ؛حق ستنین

 واسه امیب سورن همراه من دیدیم اجازه بپرسم،شما سوال هی

 و من خوب ترگل، کار صاحب سورن ؟یخواستگار

 !اون به دیبسپار دیخوایم ینیتضم و سوال شناسه،هریم

 

 عاقالنه و خوب اگه ستمین مخالف من گفتم، ترگلم به من -

 !دیبسنج و طیشرا

 

 چسبد، یم ترگل ی دهیترس یچشمها به ردادیت مات نگاه

 :دهدیم ادامه رعنا

 

 اما هیاحساسات دختر شناسم،یم خوب یلیخ و ترگل من -

 یپسر نیاول ره،شمایگیم میتصم و شناسهیم عاقالنه دونمیم
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 کنه،یم فیتعر ازتون یلیخ برده، دلشو ینجوریا که دیهست

 در ازش و گرفتم تماس سورن با بار هی منم قتشیحق

 مادرتون یمطمئن شما اما کرد دتونییتا اونم دم،یپرس موردتون

 بهم و تونیزندگ بشه ازدواجتون ی متوجه نکهیا از بعد

  زه؟یرینم

 

 :بود ترگل مخالفت و دروغ ی شوکه هم هنوز ردادیت

 

 دلم دم،یکش زحمت واسش یلیمنه،خ دختر تنها ترگل -

 ...ندشیآ خوادینم

 

 !ادینم شیپ یمشکل دمیم قول شما به من -
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 هم هنوز اما خودش کند، ارام را رعنا که بود گفته فقط را نیا

 حرف شود،یم بلند کرد،ینم درک را یزیچ چیه و زدیم جیگ

 :بود شیها سوال جواب دنبال فقط حاال اما داشت ادیز

 

 به دیبود موافق اگه دیکن قیتحق و دیبکن فکراتونو بازم شما -

 !اجازه با د،یبگ من

 

 فقط که بود آمده شب موقع نیا کند،یم نگاهش متعجب رعنا

 یمعن نگاه با و رودیم ترگل سمت ردادیت بداند؟ را موافقتش

 :دیگویم یدار

 

 !خانوم خدافظ -
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 افتد،به یم راه دنبالش ترگل و دیگویم یامد خوش رعنا

 به دهد،ینم یجواب اما ردادیت زندیم شیصدا رسندیم که راهرو

 رد کشد،یم را شیبازو بغض از پر ترگل رسندیم که کوچه

 یسانت چند خط کی و افتد یم ردادیت یبازو یرو اما ناخونش

 :زندیم لب ناراحت ترگل افتد، یم شیبازو یرو

 

 !دیببخش یوا -

 

 :کندیم نگاهش تیاهم یب اما ردادیت

 

 زدم؟ دلتو -

 

 !ردادیت نگو مزخرف -
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 دور منو نتونسته هنوز یکس ن،یبب هان؟ مخالفه مامانت -

 ؟!یطرف یک با یکرد فکر بزنه،

 

 و داشت بغض خروار کی بود، مانده نگفتن و گفتن نیب ترگل

 :دیبگو چه دانستینم قایدق

 

 !واست گمیم -

 

 یزیپش بعدش، داره، ارزش رفتن لو از قبل ییزایچ هی گفتن -

 !یچوندیپ تو و بودم دست کف مثل تو با من ست،ین مهم
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 یا توجه نکهیا بدون رود،یم نشیماش سمت و دیگویم را نیا

 نیا دیبا نبود، خوب حالش کند، ترگل یها گفتن ردادیت به

 !شود ارام تا کردیم خلوت را لحظه
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 رعنا دهد،یم قورت را سختش بغض شودیم که خانه وارد

 :رودیم جلو جیگ و نگران

 

 بهش بودم گفته بهت که من ترگل؟ دمینفهم من شدیچ -

 !نمشیبب ادیب سورن با جلسه هی بگو
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 گفت؟یم چه د،یا یم باال ترگل قرار یب و دلتنگ یچشمها

 شدینم یجد یجد بار نیا گفتیم یزیچ ترایم یحرفها از اگر

 !کند موافقت ازدواجشان با تا کرد یراض را رعنا

 

 که یمخالف شما گفتم یعنی بهش، نگفتم فعال من -

 !کنه یراض و مادرش مونده جور هر مجبورشه

 

 جلو و اندازد یم مبل یرو را دارش گل یرنگ چادر ترایم

 :رودیم

 

 م؟یباش هماهنگ ینگفت من به چرا پس -

 

 جوره چیه مادرش گهیم نجا،یا ادیب کردمینم فکرشم نشد، -

 !ناراحتشد گفتم دروغ من دیفهم چون االنم شه،ینم یراض
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 رد،یگیم را ترگل یبازوها و دیگویم یا کالفه یبابا یا رعنا

 :دیگویم اشفته و نگران

 

 مخالفت ترسمی،میول هیسخت میجان،تصم مامان کن گوش -

 از تمومه یچ همه و یدار دوسش عاشقانه که و یکس و کنم

 واستون، نزاره یزندگ بعدها مادرش کنم موافقت ،یبد دست

 یراض توهم که رمیبگ و یمیتصم دارم دوست اما دونم،ینم

 !یباش

 

 :کندیم نگاهش یقدرشناس از پر ترگل

 

 !دیبود من پشت شهیهم شما مامان، ممنون -
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 و تونیزندگ کنهیم فکر اگه ، شناسهیم مادرشو بهتر خودش -

 !ایب راه دلش با زه،یرینم بهم

 

 اتاق سمت لبخند با رعنا و دهدیم تکان یسر تنها ترگل

 را همراهش تلفن و شودیم اتاقش وارد هم ترگل رود،یم

 اه است، خاموش اما ردیگیم را ردادیت ی شماره دارد،یبرم

 با را سرش ند،ینش یم تخت ی لبه و دیگویم یا کالفه

 چاره بود، ختهیر هم به را زیچ همه ترایم رد،یگیم شیدستها

 ی دلشکسته با اما نداشت را ردادیت به قتیحق گفتن جز یا

 ؟!کردیم چه ترایم
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 کی و گرید عمل کی از بعد تختش، یرو اتاقش، یتو

 دیام کی داشت، دیام بود، دهیخواب مارستانیب از گرید یخالص

 قطعا و حتما بار نیا که بود دلش ته کمرنگ و سو کم

 سرپا توانستیم دیام نیا و است، بهتر صورتش تیوضع

 بردارند صورتش از را یلعنت دیسف باند آن یوقت تا دارد نگهش

 !ندیبب نهییآ یتو را اش تازه خود مجدد و

 

 یگاه و بودند، آمده دنشید یبرا اقوام و لیفام ی همه

 حالش ،یا احمقانه یادیز هیدلسوز ،یپچ پچ ،یحرف ،ینگاه

 !بود ختهیر هم به را

 

 چشمش به دوباره و دوباره و بود شده خار سورن یخال یجا

 !بود رفته
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 و یخال بود، شده یخال تیجمع و مالقات کی از بعد خانه

 صحبت یکس با یتلفن یوقت را مادرش یصدا بغض ساکت،

 نکهیا از گرفتیم دلش و د،یشنیم گفتیم حالش از و کردیم

 !کشانده ینابود و یاهیس به خودش همراه را همه

 

 را سکوت که خانه زنگ نبودند، خانه یرعلیام و پدرش

 تماس و کندیم یخداخافظ خط پشت شخص با شکوه شکندیم

 و شنود،یم را مادرش یا کالفه یصدا اتاق از کند،یم قطع را

 زندیم کنار که را پرده شود،یم بلند ، را اطیح در بازشدن یصدا

 :شودیم اتاق وارد مادرش

 

 مامان ادیب یگفت تو نبات، که نجایا اومده باز دختره نیا -

 !جان؟
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 دستش یتو بزرگ گل دسته و ونیکتا یرو تعجب با نگاهش

 :گرددیبرم شکوه سمت و کندیم رها را پرده ماند،یم

 

 !اومده چرا دونمینم -

 

 نبود، خوب حالش بود، نشسته تخت ی لبه و بود گفته را نیا

 !روزگارش اهیس و دیسف یروزها تمام مرور یعنی ونیکتا دنید

 

 سالمش یصدا ، رودیم رونیب و دیگویم یا کالفه نچ شکوه

 شود،یم اتاق وارد ونیکتا بعد قهیدق چند و شنودیم ونیکتا با را

 اصال ونیکتا کند،یم بلند سر و شنودیم را سالمش آرام یصدا

 :دیفهمیم اش دهیپر رنگ از را نیا نبود، خوب
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 !سالم -

 

 یبو ردیگیم نبات سمت که را گل دسته رود،یم جلو ونیکتا

 لب ناچار و ردیگیم را گل زند،یم اش ینیب یتو رز یعطرگلها

 :زندیم

 

 !ممنون -

 

 ونیکتا گذاردیم کنارش یعسل یرو که یرو را گل دسته

 :ندینش یم مقابلش

 

 !رمیبگ اروم تا نمتیبب دیبا ،یول شدم مزاحمت دونمیم -
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 !ونیکتا دهینم رییتغ و یزیچ نجایا اومدنت -
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 لب نبات صورت دیسف باند ی رهیخ حسرت از پر ونیکتا

 :زندیم

 

 خوبشه، حالت کمی تا کنم کاریچ بگو بهم بگم اومدم -

 !نیهم

 

 دنبال ت،یزندگ دنبال برو ون،یکتا ستین کار تو یشدن خوب -

 !نامزدت
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 سوز نهیس حسرت کی و قیعم یدلتنگ کی از زیلبر ونیکتا

 :کندیم جان

 

 زارهینم کنه،یم داغونم ت،یزندگ یرونیو تو، حال تو، فکر -

 !کنم یزندگ

 

 قرمز کوچک ی جعبه کند،یم باز را فشیک پیز و بردیم دست

 :ردیگیم نبات مقابل و کشدیم رونیب فشیک از را رنگ

 

 بعدش و بدم بهت تولدت شب خواستمیم نویا نداره، یقابل -

 دونستمینم من که خدا یخداوند به ، روسرم شد خراب ایدن

 !وانهیک توسره یچ

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1665 

 

 خواهد،یم مردن شتریب دلش و ندیب یم را نبات تلخ لبخند

 با و کندیم باز را جعبه رد،یگیم را جعبه و بردیم دست نبات

 :زندیم لبخند آن یتو فیظر گردنبند دنید

 

 !ممنون -

 

 :گذاردیم گل کنار را جعبه و داردیبرم را گردنبند ونیکتا

 

 !ببندمش واست شو خم -

 

 ...ونیکتا ندارم حوصله االن؟ -

 

 !گهید ببندمش بزار -
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 فقط ونیکتا اقیاشت و التماس از پر یچشمها ی رهیخ نبات

 زندیم زل بندد، یم گردنش به را گردنبند ونیکتا و شودیم خم

 را نبات ی گونه و شودیم خم گردنش، یتو گردنبند به

 :بوسدیم

 

 !یخوشگل جوره همه که برم قربونت یاله -

 

 نیا کردن رد دل ،یدلسوز و عذاب ایدن کی و بود مانده نبات

 گرید حاال حداقل نداشت، هم دوستش و نداشت را دختر

 که تنش رانش،یو حال و ونیکتا یچشمها عذاب اما نداشت،

 و ختیر یم بهم را حالش سوخت، یم کوره مثل شهیهم

 !کند ردش نداشت را دلش
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 ؟یداغ قدر نیا هنوزم چرا -

 

 شیپ امیم تب، نیا هیعصب فشار از گفت دکتر ست،ین یزیچ -

 !شمیم بهتر تو

 

 بفهمد سورن اگر دانستیم بود، زده لبخند تنهادلسوزانه نبات و

 با کردیم چه اما کندیم خراب دختر نیا سر یرو را خانه نیا

 !چشمها؟ نیا یمانیپش و حسرت و التماس

 

 

*** 

 خانه یتو امشب نیهم تا بود رفته ترگل ی خانه که شبید از

 تنها و نداشت، را یزیچ چیه ی حوصله و حال بود، مانده اش
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 رو او از حاال که یترگل بود، ترگل او، به بود دلبسته که یکس

 !نداشت هم را جوابش اعصاب یحت و بود خورده دست

 

 پاسخ یب تماس چند کند،یم روشن را همراهش تلفن بالخره

 از امیپ چند و داشت، ترگل ال،یدان ا،یعرش ترا،یم سورن، از

 بلند و اندازد یم مقابلش زیم یرو حوصله یب را یگوش ترگل،

 کند،یم روشن را یکتر ریز و رودیم اشپزخانه سمت شود،یم

 آن به یمحکم گاز و داردیبرم زیم یرو بشقاب از را تیسکویب

 و رودیم سالن سمت شنودیم که را خانه زنگ یصدا زند،یم

 یشاس حوصله یب و کالفه سورن دنید با دارد،یبرم را یگوش

 سمت و کندیم باز را در گذارد،یم شیسرجا را فونیا و زندیم را

 یصدا که کندیم پر یچا از را وانیل گردد،یبرم اشپزخانه

 :شنودیم را سورن
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 دق دختر نیا زدم، زنگ بار یس غول؟ نره ییکجا معلومه -

 ه؟یچ ایباز بچه نیا ،ینگران از کرد

 

 یا کالفه پوف ترگل دنید با و رودیم رونیب اشپزخانه از

 مراعات یبرا و زندیم سورن ی شانه یرو یدست د،یگویم

 :گفتن به تنها حالش

 

 !داداش شرمنده -

 

 :ستدیا یم مقابلش و رودیم ترگل سمت کند،یم اکتفا

 

 شما هیچ اومدنت نجایا و زدنت زنگ مخالفه مامانت یوقت -

 خانوم؟
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 هر که ییرو بود، امده باال گرشید یرو آن بود، زده هیکنا

 را ترگل لرزان یصدا تلخ، یلیخ بود، شده تلخ د،یدینم یکس

 :شنودیم

 

 !یبشنو منم یحرفا دیبا اما ،یبنداز کهیت یدار حق -

 

 از ریغ ،یهر پس مخالفه، مادرت که بود نیا شما حرف -

 ؟!نهیا

 

 زنگ چقدر شبید از یدونیم رداد،یت بگم دروغ مجبورشدم -

 !بگم سورن اقا به شدم؟مجبورشدم نگرانت دادم؟ امیپ زدم؟
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 که محکم قدر آن زند،یم زیم یرو را دستش یتو وانیل ردادیت

 :رودیم سمتش زد،سورنیریم زیم یرو اتشیمحتو

 

 بعد بشنو هم تو داشته، حق من، به گفت و ماجرا کل ترگل -

 نم،ییپا من کن، حبس تو نیا خودتو و کن پورت و هارت

 !نییپا دییایب شد تموم حرفاتون

 

 نگاهش منتظر و کمر به دست ردادیت رودیم رونیب که سورن

 :رودیم جلو ختهیر بهم و آشفته ترگل ، کندیم

 

 !بود مادرت یحرفا گفتم، یچ هر من -

 

 نگاه فقط شوکه و خورده جا ردادیت و بود زده را خالص ریت

 :پرسدیم حس یب ده،یشن اشتباه کندیم فکر کند،یم
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 ؟یچ -

 

 باشه؟ بگم، ماجرارو کل برات نیبش -

 

 ؟یچ ترایم یگفت -

 

303 

 

 

 زده بهت مرد یبرا ترا،یم یبرا ،یدلنگران ایدن کی و بود ترگل

 :اش خسته خود نامعلوم ی ندهیآ یبرا و مقابلش، ی
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 نتم،یبب خوادیم که گرفت تماس مامانت ش،یپ روز چند -

 اگه گفت رون،یب بکشم تیزندگ از پامو گفت بهم بعدش،

 اون ،یکنیم انتخاب و کدوم باشه مادرت و ردادیت نیب انتخاب

 یلیخ واسم چون مادرم، گفتم گه،فقطیم چرا دمینفهم موقع

 ، باشم من ردادمیت انتخاب بزار پس گفت بعد ده،یکش زحمت

 !باشه تیزندگ سر پشت نمینفر و آه نزار

 

 تا مادرش کردینم هم را فکرش کند،یم نگاهش شوکه ردادیت

 از حجم نیا کردینم را فکرش باشد، رفته شیپ حد نیا

 به بار نیا بود، شکسته باشد، مادر کی درون یخودخواه

 از داشت، دوست تینها یب را ترایم بود، شکسته یواقع یمعنا

 تینها در و زده او به را زخم نیبزرگتر مهران دیفهم یوقت

 بود، نگرانش شتریب داشت، دوستش شتریب کرده، شیرها

 حاال حاال، اما کند، شیسرپا نتوانست و سوخت دلش شتریب

 دهیفهم کند یزندگ و ستدیبا دوباره ترایم بود کنده جان که
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 یزیچ نکرده، رحم هم شیزندگ اول عشق به یحت او بود،

 دهنده، ازار یادیز و بد درد کی د،یجوشیم سرش یتو

 رود،یم جلو و دهدیم فشار شیها قهیشق یرو را شیانگشتها

 :دیچرخیم تند دور یرو انگار نیزم زد،یم جیگ

 

 یگفت تو و باشه تیزندگ سر پشت نمینفر نزار گفت ترایم -

 !چشم؟

 

 بود دهیلرز ترگل تن که بود دهیپرس نهیک و تاسف از پر قدر آن

 و یجد فقط اما ردادیت رد،یگیم را ردادیت دست و بردیم دست ،

 :کندیم نگاهش پرسشگر

 

 !هه شه؟یم مگه باشه؟ یگفت و برو گفت -
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 سالن یعاص و اشفته و کشدیم رونیب ترگل دست از را دستش

 :زندیم لب دلشکسته ترگل زند،یم قدم را

 

 از که افسرده و ضیمر مادر هی مادرته، اون کردم؟یم کاریچ -

 که هیپسر شیزندگ دیام تنها و خورده زخم شیزندگ مرد نیاول

 گرفتمیم دشویام ی مونده ته یجور چه کرده، مردش خودش

 رداد؟یت

 

 :گرددیبرم سمتش یتلخ از پر و یعصب ردادیت

 

 فکر یبود ترایم دیام تنها فکر تو؟ یشناسیم ردادمیت رداد؟یت -

 !؟یبود ؟یچ من دیام تنها
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 واسه کردم یکار هر من دشمنت، نه رداد،یت مادرته اون -

 تیاذ یکرد فکر بود؟ راحت یکرد فکر بود، اون ارامش

 !کردم ردت تا کردم دق من نشدم؟

 

 سرکار یگرفت اشتباه حماقت با و یخودگذشتگ از شما -

 منه مادر اون داده، دستت کار احمقانت یدلسوز شما خانوم،

 ییاهایرو فکر خودشه، ذهن توهمات فکر ست،ین من فکر یول

 تو تو، بسازمشون، من خوادیم و بسازه نتونست خودش که

 من مادر دل که کنار یگذاشت و، عشقت و، من ،یبیخط ترگل

 !زدمتیم یخوردیم تا بود حسش اگه که آخ نشکنه؟

 

 کی داشت، سردرد افتد، یم راه تراس سمت و رودیم عقب

 از را فندکش و گاریس ازاردهنده، یادیز و مزخرف سردرد

 پک زند،یم فندک و کشدیم رونیب دشیسف یراحت شلوار بیج
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 پر را ترگل یصدا و سوزدیم شتریب اش نهیس زندیم که را اول

 :شنودیم بغض از

 

 رداد؟یت -

 

 !زهرمار -
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 :ستدیا یم کنارش رود،یم جلو و زندیم یتلخ لبخند ترگل
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 که گمید یلدایگ هی من کنه فکر مادرت خواستمینم من -

 !ببرم پسرشو اومدم بار نیا

 

 :دیگویم تند و اورد یم نییپا لبش از را گاریس یعصب ردادیت

 

 با گفتم کنم،یم درست خودم گفتم من، به بسپارش گفتم -

 کم کم ترایم تا ، یزندگ و ازدواج و یخواستگار امیم سورن

 ...نفهما مثل و گفتم شه، نرم

 

 !ردادیت آقا نکن نیتوه -

 

 کنما، نصفت وسط از بزنم نیتوه یجا نکن یکار هی -

 !شعوریب هست طلبکارم
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 :رودیم جلو خسته ترگل

 

 ،یارومش کمی ،یبخور بدم جوشنده هی میبر نکش، گاریس -

 !میبزن حرف

 

 !دییبفرما منتظره، نییپا ئستیر ، شما با ندارم یحرف من -

 

 !یکنیم تمیاذ یدار -

 

 پا با و اندازد یم نیزم و گاریس یعصبان و حوصله یب ردادیت

 :ردیگیم را ترگل ی چانه و رودیم جلو کند،یم لهش
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 ییتنها و طرفه کی طرفه، دو حس و رابطه هی واسه تو -

 مامان اگه یحت ،یهر ردادیت یگفت کالم هی ،یگرفت میتصم

 یعنی نیا ،ینموند و یموندیم عشقت یپا دیبا تو گفته من

 !فاتحه

 

 یشینم یعصبان اخه، یکنیم سخت و یچ همه چرا تو -

 ...یشیم میوقت یشینم

 

 !شناسمینم بهیغر و آشنا و دوست گهید شمیم میوقت -

 

 :کوبدیم نیزم را شیپا درمانده و ناالن ترگل

 

 رداد؟یت -
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 زند؛یم لب و کندیم رها را اش چانه تمام یرحم یب با ردادیت و

 

 شما؟ دیببخش -

 

 ردادیت یخال و خسته یچشمها یرو ترگل ناباور و شوکه نگاه

 وقت چیه که یمادر از بود، دهیبر را لحظه نیا ردادیت ماند،یم

 وقت چیه که یپدر از نبود، اش یزندگ و خودش پشت

 گذاشته کنار اورا ساده نظرش به که یعشق از و نکرد، حسش

 !بود

 

 بگو بزن زنگ سورن اقا به کنم، دم جوشونده واست رمیم -

 !کن تشکر گردم،یبرم خودم من بره
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 سالن وارد باشد ردادیت از یحرف و واکنش منتظر نکهیا بدون و

 !شودیم
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*** 

 نبات از یرعلیام که ییها عکس و بود نشسته نیماش یتو

 یکی را ها عکس یدلتنگ و عشق با کرد،یم نگاه را فرستادیم

 !ماندیم اش رهیخ و کردیم باز یکی

 

 را نیا بود، بهتر یلیخ یخودکش بعد و قبل یروزها از نبات

 پیتا یرعلیام یبرا بود، خوشحال دل ته از و کردیم حس

 :کندیم
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 ره؟ینم رونیب -

 

 !دهیم حیترج رو خونه فعال اد،یز نه -

 

 تلفن که کند پیتا یزیچ خواهدیم و کشدیم قیعم نفس

 :دهدیم جواب ردادیت اسم دنید با ، خوردیم زنگ همراهش

 

 جان؟ -

 

 احتماال کنه،یم دم جوشونده داره ترگل داداش، رستوران برو -

 هر یدوا نبات ابجوش و جوشونده کنهیم فکر مادربزرگا مثل

 !یخرد اعصاب یحت هیدرد
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 رو چارهیب دختر اون ی قهی مادرته مقصر بابا تو؟ چته -

 ؟یریگیم

 

 :شنودیم را ردادیت کالفه نفس

 

 مرگشه؟ چه بگه نداره زبون کجاست؟ مشکل بگه الله -

 !کنن درست و یچ همه دروغ با خوانیم شهیهم

 

 اون کنه؟ینم گل تیطونیش هست؟ بهش حواست برم حاال -

 !من دست امانته

 

 :خنددیم سورن شوخ لحن به ردادیت
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 !دمینم قول -

 

 ارشیب رستوران رمیم من وز،یپف لندهوره دمینم قول و مرگ -

 !صد ای یصفر ای شناسمتیم ا،یکنینم تشیاذ اونجا،

 

 !یاعلی برو م،یشناسیم که کنمیم افتخار بهت -

 

 کنارش یصندل یرو را یگوش سورن کنندیم که یخداحافظ

 یزندگ شدن ارام یبرا داشت، دیام کند،یم حرکت و اندازد یم

 !داشت دیام تکشان تک
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*** 

 به کردن فکر و اتاقش ی گوشه کردن کز جز یکار ونیکتا

 !نداشت شد تمام دهینرس سرانجام به که یعشق

 

 یبرا کندن جان و کردن التماس و نبات شیپ رفتن جز یکار

 !نداشت خوبش حال

 

 دست و دور یایرو کی بود، ایرو کی شکل شیبرا دیام

 آن دل یتو یروز چند که ییایرو قشنگ، یادیز اما یافتین

 تمام و دیترک هوا یتو یحباب مثل تا کرد یزندگ و دیکش نفس

 !شد

 

 شتریب هفته کی و حسرت، از زیلبر یدلتنگ کی بود، دلتنگ

 !نبود رستگار دیام از یخبر که بود
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 و بود، کرده ویس دیسف یایرو اش یگوش یتو را دیام اسم

 بود، مانده گذشته یامهایپ و اسم همان ی رهیخ حاال،

 ندارند، را گریهمد گرید ها ان بودند خبر یب انگار که ییامهایپ

 !بود دیام و خوب حس از زیلبر که ییها امیپ

 

 نیا زد،یم رونیب خانه نیا از دیبا ، شودیم آماده و شودیم بلند

 جز یزیچ شک یب گرفت،یم را نفسش داشت که یبد حس

 !نبود سوز نهیس و بزرگ یدلتنگ کی

 

 یم یطالفروش مقابل را خودش شودیم ادهیپ که یتاکس از

 اش ینیب یتو هم نجایهم از دیام عطر یبو رود،یم جلو ند،یب

 که یدیام به زندیم زل نیتریو پشت از و رودیم جلو چد،یپ یم

 تاب یب چقدر بود، یمشتر یبرا کتاب و حساب سرگرم
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 چه و خواست،یم را شیها دادن دیام دلش چقدر بود، آغوشش

 !بودند دور رحمانه یب

 

 او بدون دیام بود نیا قتیحق ند،ینب را او دیام تا رودیم تر عقب

 با او بود نیا قتیحق کرد،یم را اش یزندگ یعاد داشت هم

 را مرد نیا توانستینم بد حال و وجدان عذاب همه نیا

 رفته برباد عمر ریدرگ شیزندگ از یمین چون کند، خوشبخت

 !بود سورن و نبات و وانیک ی

 

 نکهیا از قبل رفتیم دیبا رود،یم عقب و چکدیم اشکش

 از را اش یزندگ دیام نیاخر بدهد، دستش کار ها یدلتنگ

 !وحشتناک قدر نیهم بود، داده دست
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 ادهیپ سمت افتد یم همراهش تلفن یرو که ترگل ی شماره

 یم یعصب تب کی انیم تنش هم هنوز دارد،یبرم قدم رو

 :سوخت

 

 ترگل؟ جانم -

 

 گفته نبات، ی خونه رمیم امروز من ؟یخوب جان، یکت سالم -

 !رمیم گهید ساعت دو م،یبر هم با بگم بهت یبود

 

 دندیفهمیم را قتیحق اگر نبات و ترگل زند،یم یجان یب لبخند

 :انداختند ینم صورتش یتو هم تف شک یب

 

 !یگفت که ممنون ام،یم منم پس باشه -
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 !فعال قربونت، -

 

 از ،یطالفروش از گردد،یبرم عقب به و کندیم قطع را تماس

 دل بود،در شده دور اش یزندگ ی زهیانگ تنها رستگار،از دیام

 !دیدینم را رستگار دیام وقت چیه کاش کندیم ارزو
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*** 

 

 یردادیت گذارد،یم ردادیت مقابل زیم یرو را جوشونده فنجان

 یپشت به را سرش پس و بود انداخته پا پارو او به توجه یب که

 ر،یس دل کی کند،یم نگاهش بود، بسته چشم و بود زده کاناپه
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 از دینفهم که یردادیت دلتنگ بود، شده دلتنگ روز چند نیهم

 تینها یب داشت باور حاال اما ظاهرشد اش یزندگ یتو کجا

 دارد؛ دوستش

 

 ؟!ردادیت -

 

 !مرض -

 

 یتو یزیچ بوسد، یم را ردادیت ی گونه و شودیم خم خندد،یم

 :کندینم باز چشم لجوجانه اما زدیریم فرو ردادیت دل

 

 !ترایم سراغ برم خوامیم برو بلندشو نکن، یلوند -
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 !کنمیم خواهش رداد،یت گفتم بهت بفهمه نزار -

 

 :کندیم باز چشم و چرخاندیم سر ردادیت

 

 ؟یدیم شکالت یبو چرا -

 

 شیپ توانست ینم را مرد نیا کند،یم نگاهش خورده جا ترگل

 :توانستینم چکسیه کند، ینیب

 

 !شامپومه یبو بودم، حموم -

 

 !یکنیم کیتحر و مردم پسر که ذاتت تو تف -
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 و طاقت یب ردادیت و خندد،یم دل ته از و ردیگیم باال سر ترگل

 بوسد،یم قیعم و گذاردیم ترگل یگلو ریز را شیلبها دلتنگ

 تر محکم ردادیت و کشدیم یا خفه غیج معذب و شوکه ترگل

 :کندیم بغلش

 

 هان؟ یرفت و برو گفت من مامان که -

 

 !ونهید شهیم قلقلکم رداد،یت نکن -

 

 یراحت نفس ندینش یم اش گونه یرو که ردادیت یلبها

 :کندیم زمزمه آرام و کشدیم

 

 م؟یدیبخش -
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 :سوزاندیم را صورتش ردادیت صورت شیر ته یزبر

 

 دم؟یبخش گفتم من -

 

 !گهید یکرد بوسم -

 

 مخلفات هم بغل هم کنمیم بوس هم قهرم یوقت من -

 !دمیم انجام بداخالق صورت به رو همه فقط گشو،ید

 

 :بوسدیم را صورتش خنده با ترگل
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 چون دارم، دوست مامانتم ،یلیخ رداد،یت دارم دوست یلیخ -

 تورو من نبود اون اگه چون ،یشد بزرگ اون یدستا یتو تو

 !نداشتم

 

 :دیگویم یا مسخره حالت با ردادیت

 

 !یباش داشته دوست دیبا شتریب بابامو نظرم به یول -
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 :خنددیم و کوبدیم اش نهیس یتو مشت با ترگل
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 !ادب یب ییپرو یلیخ -

 

 گوشش پشت را ترگل یموها کند،یم نگاهش یجد ردادیت

 :زندیم لب او نگران اما خندان یچشمها ی رهیخ و فرستدیم

 

 !دمیم ادامه و بخشمت یم شرط هی به فقط من -

 

 :دهدیم ادامه ردادیت و کندیم نگاهش ناآرام و منتظر ترگل

 

 نیا م،یکنیم ازدواج ،یخواستگار امیم گفتم، قبال که یهمون -

 مون،یزندگ سر میریم کنم،یم عوض فردا نیهم رم خونه

 ؟!حله
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 کندیم کج سر ردادیت کند،یم نگاهش درمانده و شانیپر ترگل

 :بردیم ترگل یلبها سمت را گوشش و

 

 ؟!دمینشن -

 

 ؟یچ مامانت -

 

 مشهود شیصدا یتو یکالفگ کند،یم نگاهش میمستق ردادیت

 :بود

 

 !من با اون -

 

 !سوزهیم براش دلم -
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 :کشدیم عقب یعاص ردادیت

 

 !نکن خودت عنتر منم ت،یزندگ دنبال برو پاشو پس -

 

 !ایشد ادب یب یلیخ -

 

 تو منه، ی ننه اون بابا روزا، نیا یمن مخ رو یادیز هم تو -

 و مزخرف لشیدال یوقت اش؟ از تر داع ی کاسه یشد چرا

 !دمینم بهش یتیاهم من پس خودهیب

 

 ردادیت و کندیم نگاهش دلشوره و یدرماندگ از پر ترگل

 د؛یگویم
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 قبلتو؟ -

 

 !اهوم -

 

 !جان یا و اهوم -

 

 که شیلبها کند،یم بغلش مجدد ردادیت و خنددیم ذوق با ترگل

 هوا و نیزم انیم انگار دو هر ندینش یم ترگل یلبها یرو

 !مانندیم معلق
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*** 

 یخواستگار پس ؟یگینم ما به شده یزیچ بابا، دجانیام -

 باباجان؟ شدیچ

 

 با و بدهد لشانیتحو حسرت از پر لبخند کی خواستیم دلش

 !نشد... دیبگو غمش تمام

 

 حسرت و تلنبارشده، یآروزها از حجم نیا چشمها، نیا اما

 گذاشتینم برسد، تحقق به نشد نیام یبرا که ییآرزوها

 دلشان غم به یحت یا ذره کند، رشانیدرگ کند، دشانیناام

 :کند اضافه

 

 بهترشه ست،ین زونیم کمی ونیکتا نشده، یزیچ بابا نه -

 !بهتون گمیم حتما
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 درد نیبدتر ییتنها و یکس یب باباجان، باش داشته هواشو -

 !درمونه یب

 

 دلتنگ بود، دلتنگ کند،یم تجربه را آزاد سقوط درونش یزیچ

 !یلیخ بود، کم یلیخ او از سهمش که یونیکتا

 

 غلط و درست دیفهمینم د،یفهمینم! بود؟ کرده یخال را پشتش

 تینها یب بود، تنها ونیکتا بود، مطمئن یزیچ کی از فقط را،

 !بسازد یزیچ هر زادیآدم از توانستیم ییتنها و تنها،

 

 !چشم -
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 :شودیم بلند و گذاردیم شیپا یرو یدست طاهر

 

 !بابا یباش ریبخ عاقبت -

 

 کند،یم فوت را نفسش کالفه رودیم رونیب اتاق از که پدرش

 ست،ین ونیکتا از یخبر چیه و کندیم چک را همراهش تلفن

 قشنگ خواب کی مثل که انگار نبوده، وقت چیه که انگار

 !رفته و امده

 

 بود کرده قضاوت بود، رفته تند یلیخ بار نیآخر بود، رفته تند

 از دور که دانست،حاال یم را ونیکتا قیعم زخم نکهیا با

 کرد،یم فکر یا امده باال یادیز رتیغ رگ هر و تیعصبان

 کرد،یم مرور را زیچ همه یمنطق یب و تعصبات از دور که حاال
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 نفرت و حرص سر از یاحیر سورن یحرفها از یمین دیفهمیم

 !بود تیعصبان و

 

 همه نیا انیم هم هنوز ونیکتا آمد ینم در جور عقل با

 را او و باشد داشته سورن به یحس درد و عذاب و یسرگردان

 !باشد داشته نگه هم

 

 ،یطوالن مدت کی یبرا حداقل روزها، نیا بود نیا قتیحق اما

 بود، ریدرگ ونیکتا باشد، داشته را ونیکتا تمام توانستینم

 !وانیک و سورن و نبات ی رفته باد بر یزندگ ریدرگ

 

 و شودیم مانیپش زود یلیخ اما ردیگیم را اش شماره دیترد با

 امدن کنار و یصبور یآمادگ هنوز کند،یم قطع را تماس

 !بود واجب یدور یکم هنوز نداشت،
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*** 

 سخت چقدر و بود، آمده نبات دنید یبرا مجدد ترگل همراه

 از بهتر یلیخ نبات ندارد، را سورن گرید نبات نکهیا باور بود

 !کردیم آرامش یکم نیهم و بود، آمده کنار او با قبل

 

 سه هر یکم ترگل ییها یباز وانهید و حرفها ی بهانه به

 هیهد نبات به که یگردنبند بودند، دهیخند هم دور نفرشان

 !بس آتش یعنی نیا و بود، گردنش به هنوز بود داده

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1705 

 

 دانستیم را قتیحق نبات اگر داشت، غصه و غذاب خروار کی

 درست را ها رانهیو چقدر هر چرا رفت؟یپذ یم را او نطوریا هم

 ؟!ختیریم فرو هم باز کردیم

 

 جون م،یبچرخ کمی میبر بپوش لباس گه،ید بلندشو نبات، -

 !ترگل

 

 :کندیم بغل را شیزانوها یا حوصله یب لبخند با نبات

 

 !اخه ندارم یکار رونیب اون گهید من -

 

 :سوزدیم نبات یصدا غم حجم از ونیکتا ی نهیس
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 یوقت ،یبردار و باند نیا و دکتر یبر یوقت ه؟یچ حرفا نیا -

 نبات، یدار کار یلیخ هنوز تو ینیب یم ،یبهترشد چقدر ینیبب

 !یش لیوک خانوم ،یبخون درس دانشگات، یبرگرد دیبا

 

 :دیگویم شهیهم از تر تلخ نبات

 

 ون،یکتا سوخت دیاس همون با که بود ییاهایرو نایا -

 به عقلشون مردم ی همه خواد،ینم یشکل نیا لیوک چکسیه

 هم نبوده خودت انتخاب که یصورت مورد در تورو چشمشونه،

 !من روز و حال حال به یوا کنن،یم قضاوت

 

 :ردیگیم را دستش قبل از تر محکم ونیکتا
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 وانیک ی اندازه من بگردم، دورت فهممیم تو درد من -

 نبات، یول ،یریبگ جون تا هستم ایدن ته تا من شرمندتم،

 عشق به تو کرد، یزندگ تشونیرضا و مردم بخاطر شهینم

 عمل دونهی هنوز تو بلندشو، دارن دوست که ییکسا و خودت

 شهر نیا ی گوشه مرد هی؟یدیناام قدر نیا چرا ،یداد انجام

 نیهم کشه،یم زجر تو نداشتن و یدور از داره یخاکستر

 عشق زمونه نیا یتو یدونیم ؟یبلندش که ستین زهیانگ

 ابه؟ینا چقدر ینجوریا

 

 شانه یرو یدست ترگل چرخدیم شیچشمها یتو که اشک

 :زندیم اش

 

 دختر شهینجوریا یخواستینم که تو ون،یکتا باش آروم -

 !یدار تب مدام ،یکتیم داغون و خودت یخوب،دار
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 چیه نبات است نیا شیارزو تنها و سوزد،یم شتریب سوزد،یم

 :نفهمد را قتیحق وقت

 

 تا کردم، یکوتاه یلیخ من منه، ییدا وانیک باشه یچ هر -

 یتو نبات؟ کنم، یزندگ یعاد تونمینم هم خدا ی شهیهم

 کردم فکر که شدم اشنا یمرد هی با من تو تلخ یروزا همون

 نبود، یول گن،یم که سخته یروزا از بعد هیاسون همون اون

 ...و نجایا گذاشت یداغ هی فقط

 

 :دهدیم ادامه و زندیم اش نهیس یرو را دستش

 

 تویزندگ و تو ریدرگ مدام من چون رفت؟ چرا یدونیم...رفت -

 شاد کنارش تونستمینم نبود، خوب حالم چون بودم، حالت و



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1709 

 

 تو فکر و وجدان عذاب از فارغ قهیدق کی کنم، یعاشق باشم،

 !رفت شد، خسته بکشم، نفس

 

 :ردیگیم را دستش دلسوزانه نبات و زدیریم شیاشکها

 

 و خونتون رفتم فرداش یکرد یخودکش دمیفهم که یشب -

 عذاب شده تیزندگ ی همه تو گفت دیفهم یوقت دیام ،ینبود

 و یمرد هی تو بگم خوامیم بگم؟ خوامیم یچ یدونیم وجدان،

 یحت بوده، شهیهم بوده، تمیزندگ یروزا نیبدتر یتو که یدار

 !نباش یگفت بهش یوقت

 

 یسخت از بعد هیاسون اون به یدینچسب سخت و سفت چرا -

 عذاب د،ینداشت یخوب یزندگ وقت چیه دمیشن من ون؟یکتا

 !کنهینم عوض و یزیچ که تو وجدان
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 :خنددیم تلخ و کندیم پاک را شیاشکها ونیکتا

 

 توانمه در که ییجا تا خوامیم اول من گه،ید نبود قسمت -

 بکشم، نفس کمی بشه دیشا ینجوریا کنم، خوب تورو حال

 و دیبر چقدر و بشه یچ قراره دونمینم من د،یدار دادگاه فردا

 دارم، عذاب وانیک اون واسه یحت من اما اد،یب حکم تا دییایب

 !نکرد یزندگ وقت چیه اونم چون

 

 :دیگویم کالفه ترگل
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 شه، عوض هوامون و حال میاومد مثال گه،ید بسه ها بچه -

 !گهید میبر مانتوتو کن تن نبات

 

 :زندیم لب ونیکتا یاشک یچشمها رهیخ نبات

 

 !میبر باشه -

 

 :بوسد یم را نبات ی گونه و شودیم خم خندد،یم ونیکتا

 

 دادن دست از ت،یزندگ سر برگرد ، یبهترشد که مدت هی -

 !ها محضه حماقت عشق اون
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 یم سرش یرو را رنگش کرم شال ترگل و زندیم لبخند نبات

 :اندازد

 

 م؟یبر کجا یدار دوست نبات بگم، شکوه خاله به برم من -

 

 !نداره یفرق -

 

 اتاق از شکوه با کردن هماهنگ یبرا و زندیم لبخند ترگل

 امان ستد،یا یم نهییا مقابل و شودیم بلند نبات رود،یم رونیب

 مرتب را شالش زد،یم بهم را حالش که منفور باند نیا از

 رود،یم کمد سمت شلوارش کردن عوض یبرا و کندیم

 شیچشمها حداقل که کندیم شکر خدارا دل ته از اما ونیکتا

 سمتش جفتشان نگاه شودیم اتاق وارد که ترگل مانده، سالم

 :گرددیبرم
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 !دنتید اومده سورن نبات؟ -

 

 گردد،یبرم واج و هاج نبات و ستدیا یم شوکه و هول ونیکتا

 :ردیگیم را ونیکتا دست و رودیم جلو ترگل

 

 کنه، باز و در رفت فونیآ بودن خراب ی بهانه به مامانت -

 دعوا شهیم یعصب باز چون بهتره نهینب نجایا و یکت گفت

 !نیبش برو شت،یپ امیم بغل، اتاق برمیم و یکت من شه،یم

 

 !بهتره نهینب و من آره، -
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 یب ترگل کند،یم شتریب را نبات بهت ونیکتا یصدا لرزش

 نبات روند،یم رونیب اتاق از و کشدیم را ونیکتا دست حرف

 کمد یتو را شالش و مانتو ،یجیگ و یدلتنگ ایدن کی و ماندیم

 گل دسته با را سورن گردد،یبرم پنجره سمت و گذاردیم

 پشت از را ترگل یصدا شود،یم اطیح وارد که ندیب یم یبزرگ

 :شنودیم سر

 

 !نبات داره گناه اینکن یبداخالق باهاش -

 

 :دیگویم بغض از پر و ندینش یم تخت یرو نبات

 

 !دنشید واسه زنهیم پر دلم -
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 و بزرگ یحسرت با تنگ، یدل با بود، نشسته مقابلش سورن

 آزاردهنده و آشنا یعطر یبو و کردیم نگاهش سوز، نهیس

 یعطر آن را اش ینیب ای زده توهم دانستینم و دادیم عذابش

 !کرده پر زدیم بهم را حالش که

 

 زدلم؟یعز یبهتر -

 

 نیا شدینم لرزد، یم دور و عاشقانه یحرفها شوق از نبات تن

 بود، سخت داد، دست از را مرد نیا شدینم نداشت، را مرد

 :سخت یلیخ

 

 ؟یخوب تو کم،ی -
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 یول دم،یشنیم ریام از مدام و حالتو ، امیب زودتر خواستمیم -

 !ینکن رونمیب نجامیا از تا ینرمالترش گفتم خب،

 

 دانستیم داشت، را ونیکتا حضور دلشوره خندد،یم تلخ نبات

 از هم خودش و خواهدینم را زن آن بودن هزگز سورن

 :دختر آن یبرا احمقانه یدلسوز بابت بود یشاک خودش

 

 !شه عوض حالم کمی رون،یب میرفتیم ترگل با میداشت -

 

 ببرمت؟ خودم -

 

 و دوستانه قرار هی فقط برم، خواستمینم یخاص یجا نه، -

 !بود یزور
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 دستش یتو را اش کرده خی دست و بردیم دست سورن

 رگ رحمانه یب شیپ وقت چند نیهم نبات که یدست رد،یگیم

 :ماند زنده خوشبختانه و دیبر را شیها

 

 بهتره؟ دستت -

 

 اما بهترم، اهیس یروزا اون از یلیخ یعنی سورن، خوبم من -

 هی یداد اجازه بهم که ممنونم ازت یلیخ من خوام،یم زمان

 خوب خوندم، وکالت من خب، اما باشه، خودم واسه و مدت

 دونمیم خوب ه،یچ ادیم وانیک واسه که یحکم نیاخر دونمیم

 کردن، دفاع و بودن ریدرگ اومدن، و رفتن دادگاه همه نیا

 ترم یعصب نایا ه،یچ جشینت ،یخرد اعصاب و زدن حرف

 !سورن کنهیم داغونم یلیخ کنه،یم



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1718 

 

 

 مطلوب ی جهینت و جو و پرس از بود، خسته هم سورن

 یعصب یدپاشیاس جرم مزخرف یها قانون از هم او نگرفتن،

 :بود

 

 نیا یقانونا ی همه تنه هی شهیم نبات؟ کرد شهیم کار یچ -

 کنه؟ عوض تونهیم و یچ ما اعتراض م؟یکن عوض و مملکت

 شهیم تلف جهینت یب جنجال هی یتو تیزندگ ی هیبق فقط

 دونهیم خودش خدا، به کن واگذار و آدم اون من، عشق

 خاموش نه رهیبم نه که بسوزنتش یجور هی شیزندگ یکجا

 !شه

 

 :زندیم یدرد پر لبخند نیغمگ نبات
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 بودم، داده دست از چشمامم کاش کنمیم آروز وقتا یگاه -

 هم کنم، مجازات دیاس با کثافتم اون تونستمیم دیشا ینجوریا

 و ترحم از پر یها نگاه دم،ید ینم خانوادمو و تو زجر گهید

 !دمیدینم نفرتم و تعجب و ترس از پر یها نگاه دم،یدینم

 

 عطر یبو نیا به کندیم لعنت و کند،یم بغلش حرف یب سورن

 :بود کرده کیتحر را اعصابش که آشنا

 

 چشم، گفتم آرامشت بخاطر نباش یگفت زم،یعز نکنه خدا -

 چند هر ب،یغر چند هر دور، چند هر نبات، هستم من اما

 رو یرعلیام هست، بهت حواسم دور از هستم، یول دلتنگ،

 لمیف و عکس ازش ساعت به ساعت بس از کردم بدبخت

 !رفتما که رفتم و برو یگفت ینکن فکر وقت هی خواستم،
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 کندیم آرزو دل در و زندیم چنگ دلتنگ را سورن راهنیپ نبات

 :کند یزندگ قشنگتر بتواند و دییایب بر نابرابر جنگ نیا پس از

 

 !سورن یبود معرفتر با و تر عاشق من از شهیهم تو دونم،یم -

 

 لب اش یاشک یچشمها رهیخ و کشدیم عقب را او سورن

 :زندیم

 

 رو روزا نیا فقط تو رسه،یم مون ییطال یروزا بازم -

 !خوشگل دختر کن استراحت
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 بالخره و اندازد یم اتاق به ینگاه سورن و زندیم لبخند نبات

 :پرسدیم

 

 ؟یداشت مهمون ه؟یک عطر یبو -

 

 :خنددیم یتصنع شوکه و هول نبات

 

 !گهید خودمه عطر -

 

 !شناسمیم تورو عطر نچ، -

 

 !ترگله واسه البد پس -
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 را نبات سر یرو شود،یم بلند و اندازد یم باال یا شانه سورن

 :کشدیم عقب و بوسدیم

 

 دنت،ید انیم شب هم هیسام و بابا رستوران،مامان رمیم -

 باشه؟ نمت،یبب قبل از محکمتر خوامیم نمت،یب یم دادگاه فردا

 

 یخداحافظ سخت سورن و دیگویم یآرام ی باشه نبات

 شودیم اتاق وارد وهیم و شربت ینیس با که کند،شکوهیم

  دیگویم متعجب

 

 !نشم خلوتتون مزاحم اومدم رترید جان؟ مامان یریم یدار -

 

 !دیبرسون سالم ریام و لیخل بابا به نکنه، درد گلتون دست -
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 !مامان یموندیم شام -

 

 ینیس یتو را وانیل و خوردیم را شربت از یکم سورن

 :گرداندیبرم

 

 !خدانگهدار ممنون، -

 

 استرس با که اندازد یم ترگل به ینگاه رود،یم رونیب اتاق از

 رونیب و دهدیم تکان یسر کند،یم نگاهش یمصنوع لبخند و

 ردادیت با اش رابطه عاقبت و آخر از داشت دوست رود،یم

 خانه از بود، نداده اجازه مزخرف یآشنا یبو آن و بپرسد

 از بهتر یلیخ نبات کند،یم فوت را نفسش و زندیم رونیب
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 ینگران حاال و بود دهید چشم با را نیا بود، قبل یروزها

 !بود کمترشده یکم شیها
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*** 

 

 بودند دهیچرخ را شهر ونیکتا و نبات همراه سورن رفتن از بعد

 کنند عوض را نبات حال یکم فقط تا زدند حرف یدر هر از و

 !بودند موفق هم یکم و

 

 کنارشان از که ابانیخ یتو مردم یها پچ پچ و ها نگاه یگاه

 مسخره و یشوخ با زود یلیخ اما دادیم آزار را نبات شدندیم رد

 !شدیم فراموش ونیکتا و ترگل یباز



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1725 

 

 

 یرنگها از قدر نیا تا دندیخر نبات یبرا هم یرنگ شال چند

 !نکند استفاده رهیت و اهیس

 

 روز آن مدت تمام در چند هر بود، برگشته خانه به بالخره و

 افتاد شوم اتفاق آن و بودند آمده رونیب ینفر دو که ییکذا

 افکار با توانستند که ییجا تا اما شدیم مرور ذهنشان یتو

 !دندیجنگ مسمومشان

 

 انیم سورن با امشب گفت گرفت تماس ردادیت ترگل، -

 من؟ به ینگفت زودتر چرا جون، مامان یخواستگار

 

 رنگش قرمز یمچ ساعت به ینگاه گردد،یبرم شوکه ترگل

 :اندازد یم
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 نیا یایباز خل دست از گفت؟ االن شبه، هفت که االن -

 !بشر

 

 ینیریش وهیم کمی دمیرس فقط من گفت، شیپ ساعت هی نه -

 !بپوش یخوایم اگه کردم اتو لباساتم نیا رم،یبگ

 

 !که امشب نگفت ان،یم گفت من به -

 

 :ستدیا یم مقابلش و رودیم جلو یبیعج ی دلشوره با رعنا

 

 ...خانوادش ترسمینگرانم،م یلیخ -
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 ی همه واقعا من اد،یبرم خودش پس از ردادیت مامان، نترس -

 بدم؟ دستش از کنم؟ کاریچ یگیم نشد، و کردم مو تالش

 

 کنم، دم یچا برم من اهلل، یعل توکلت واهلل، بگم یچ -

 !اتاقه تو کنه عوض بده ماهانم یلباسا

 

 تلفن رودیم اشپزخانه سمت که رعنا و دیگویم یچشم ترگل

 با و شودیم اتاقش وارد کشد،یم رونیب بشیج از را همراهش

 :زندیم لبخند ردادیت سیو دنید

 

 برسم خدمت سرزده و خبر یب نیهمچ خواستمیم تشیواقع -

 صاحب کنم چه یول نشد، پسندم دیشا نمیبب تم دهیژول که

 هی ضمن در ه،یقوان و رسومات و رسم بندیپا یلیخ کارت

 امشب فقط ،یشیم متوجه میدیرس که برات دارم زمیسورپرا



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1728 

 

 به نزن، رژم یحت نمت،یبب شیآرا ته همون بدون خوامیم

 عطر بدون من بکنه نیدارچ و هل حتما ییچا به بگو مامانت

 !خورمینم

 

 سیو شود،ینم ریپ مرد نیا با کندیم باور و دل، ته از خندد،یم

 :ردیگیم

 

 ه؟یچ زتیسورپرا -

 

 !یفهمیم امیب بشه جور -
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 ارم؟یب یگون ای یایم -

 

 :کندیم نگاهش حرص پر نبات و خنددیم سورن

 

 امشب؟ مراسم به دارم یربط چه من من، زیعز اخه -

 

 نبات حال کردن عوض یبرا هم او دیبا بود، مصمم اما ردادیت

 :کم یحت کوچک، یحت داشت،یبرم قدم کی

 

 بابا بابا، نه دارم ننه نه تلخک؟ سوزهینم من واسه دلت تو -

 و زده یپیت چه سورن بابا نیبب گه،ید پسرتونم منم کن فکر

 !ادیم داره
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 ظرف خنده با شکوه و زندیم سرش یتو دست کف با سورن

 :کندیم تشکر ردادیت رد،یگیم مقابلشان را وهیم

 

 تلخک نیا اگه میبر دیبا ما دینکش زحمت خانوم شکوه -

 !بلندشه خانوم

 

 و مردد یچشمها یتو زندیم زل مهربان و میمستق سورن

 :نبات ی خسته

 

 یایب امشب یول ،یدار و دادگاه و فردا استرس بازم دونمیم -

 مامانه تا یزنیم حرف تو کممی شه،یم عوض هوات و حال

 باشه؟ نجا،یهم گردونمیم برت زود کمترشه، دشیترد ترگل
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 یتمام مرد نیا یها یمهربان وسعت زند،یم لبخند نبات

 یحت تر، قرص دلش و شودیم تر قیعم لبخندش نداشت،

 :داشت دوست هم را شیها قیرف رفاقت

 

 !شم آماده رمیم -

 

 :کندیم نگاهش تیرضا با ردادیت

 

 !ترگل تا برد یانرژ شتریب تو کردن یراض که برو برو، -

 

 :دیگویم یشکر یاله شکوه و رودیم اتاق سمت خنده با نبات

 

 !بده رتونیخ خدا -
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 خانه وارد لیخل و یرعلیام که دیبگو یزیچ خواهدیم سورن

 با کنند،یم سالم و ستندیا یم احترامش به همه شوند،یم

 نگران لیخل ند،ینش یم مجدد و دهندیم دست ردادیت و سورن

 :دیگویم

 

 کجاست؟ نبات افتاده؟ یاتفاق -

 

 :دهدیم جواب عیسر ردادیت

 

 شن آماده رفتن جان نبات ل،یخل آقا نشده یزیچ نه، نه -

 !ییجا تا میبر یریامرخ هی یبرا
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 :اندازد یم یپا پارو یرعلیام و دهدیم تکان یسر جیگ لیخل

 

 شد؟یراض و خورد ظاهرتو گول ترگل ؟نکنهیچ رهیامرخ -

 

 تذکر و ردیگیم گاز را لبش شکوه و خندندیم لیخل و سورن

 :دهدیم

 

 ؟!مامان رجانیام -

 

 :دهدیم جواب یا بامزه لحن با ردادیت

 

 !زدلمیعز میکنیم صحبت بعد ما جان یرعلیام -
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 را سورن و خنددیم دل ته از و بلند و ردیگیم سرباال یرعلیام

 :کندیم نگاه

 

 سورن؟ ریام مرگ شدهیچ -
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 دستش کنار یعسل یرو را یچا فنجان خنده با سورن

 :گذاردیم

 

 نیا با اورده ریگ و نبات و من نشده، ترایم فیحر انگار واال -

 !غول نره واسه یخواستگار میبر سال و سن
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 :دیگویم ردادیت و خندندیم همه

 

 !ببرما و لیخل اقا و خانوم شکوه شمادوتا یجا نکن یکاری -

 

 زیم یرو ظرف یتو از یبیس و شودیم خم خنده با یرعلیام

 :داردیبرم

 

 رفتنیم من واسه بودن زرنگ یلیخ لیخل اقا و خانوم شکوه -

 !سرجات نیبش تو ، یخواستگار

 

 :خنددیم لیخل

 

 م؟ینرفت ما و یکرد نشون و یکس یگفت یک تو پدرسوخته -
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 ندهیآ و ترایم بابت کریپ و در یب ی دلشوره کی از پر ردادیت

 :خنددیم هم باز

 

 یکی داره دوست شتریب نداره، گشتن حال کنمیم فکر ریام -

 !کنه نشون و اون داشهیپ

 

 پشت از را نبات یصدا که بدهد را جوابش خواهدیم یرعلیام

 شنود؛یم سر

 

 !حاضرم من -
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 با متفاوت و دیجد ی چهره ی رهیخ و گردندیبرم سمتش همه

 شود،یم یخال سورن دل یتو یزیچ مانند،یم شیروزها نیا

 یدوز نوار که بود سرش یرو ی،طوس شال شهیهم بلعکس

 کرده تن رنگ یکالباس مانتو بود، رنگ خوش یصورت دورش

 بود، زده یصورت رژ دشیسف و رنگ یب یلبها به و بود

 آن از امان و بود، دهیکش مداد را سردش و فروغ یب یچشمها

 شدینم هم هنوز اما بود، شانیروزها نیا مزاحم که یلعنت باند

 نگاه و سکوت نیا تواندیم که یکس تنها شد، اش ییبایز منکر

 است؛ ردادیت کند تمام را یطوالن یها

 

 !رشدید که میبر -

 

 :ردیگیم هم را سورن یبازو شود،یم بلند

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1738 

 

 !نیماش تو ها نگاه ی هیبق داداش، پاشو -

 

 نفر سه هر به و شوندیم بلند خنده با شکوه و لیخل و یرعلیام

 اتمام از بعد نبات کندیم آرزو تنها و ند،یگویم آمد خوش

 !برگردد خودش ی خانه به یخواستگار مراسم

 

 یم نبات به ینگاه نهییآ از ردادیت شوندیم که نیماش سوار

 :اندازد

 

 !تلخک یپسندیم نیبب و گل دسته -

 

 !خوشگله دمشید ادب، یب یخودت تلخک -
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 !قتهیعت شوهر ی قهیسل -

 

 ردادیت کند،یم نگاهش لبخند با و گرددیبرم عقب سورن

 :نبود دلش یتو دل کند،یم حرکت

 

 !کنم جبران اتونیشاد د،یکن فیتعر من از دیتونیم تا ناموسا -

 

 :خنددیم سورن

 

 !نگم یزیچ تیواقع جز خورمیم قسم من -

 

 نداره، من یایخوب جز یزیچ تمیواقع البته ،یخورد شکر تو -

 نبات؟ نهیرایغ
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 حالش خودش یخواستگار مراسم یاداوری با اما خنددیم نبات

 از وحشتناک چه و داشت یبزرگ یخوشبخت چه زد،یریم بهم

 هودهیب چه و داشت سرش یتو ییاهایرو چه داد، دستش

 کرد آرزو اش شکسته قلب ته از کرد، آرزو شد، پوچ تمامشان

 !باشند داشته یدائم یخوشبخت کی ترگل و ردادیت

 

317 

 

*** 

 

 بعد و بود کرده نگاهش فقط شوکه اول نبات دنید با ترگل

 و بود دهیشن موردش در ترگل از رعنا بود، کرده بغلش محکم

 گفته دل یتو یرمیبم یاله دیسف باند آن و صورتش دنید با
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 یعاد تا کرد را تالشش تمام و بود، کرده بغلش هم او و بود

 !صورتش و نبات حال یبرا سوخت جگرش اما کند برخورد

 

 ادشیز شناخت از سورن بودند، زده رعنا با یادیز ییحرفها

 بهم یزندگ از ، زد حرف گشتیبرم شیپ سال هفت به که

 منطقش ها یبدبخت که مادرش از رداد،یت ی خانواده ی ختهیر

 هم نبات ش،یها یمهربان و ردادیت بزرگ دل از بودند، کشته را

 گفته هارا تیواقع بود، کرده فیتعر ردادیت از بود توانسته تا

 هدف و زهیانگ بودنش، بامعرفت بودنش، قیرف از بود،

 یزیچ طالقش از بعد یسالها نیا که ییترایم از و داشتنش،

 !بود نداشته ردادیت یبرا یخرد اعصاب جز

 

 ترگلش یبرا بود خوشحال بود، دهیشن دل و جان با رعنا

 و اش گذشته بشیع تنها که یمرد داشده،یپ یمرد نیهمچ
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 چیه سورن قول به که بودند اش یزندگ رنگارنگ یدخترها

 کردن پر سر از فقط بلکه نبود، هوس ای عالقه سر از هم کدام

 !بود شییتنها

 

 یحرفها تا بودند رفته اتاقش یتو ترگل و ردادیت حاال و

 آن و داشتند، مشترک ی واهمه کی دو هر و بزنند، را یینها

 حدس شدینم یحت شدیباخبرم یروز اگر بود، ترایم از هراس

 !دیآ یم شانیزندگ سر ییبال چه که زد

 

 بغل تو یگرفت و من تو میبزن حرف نجایا میاومد ما یروان -

 ؟یگینم میچیه

 

 ترگل تخت یرو رد،یگیم دور یا نقطه از را نگاهش ردادیت

 را شیپاها و بود زده هیتک آن تاج به را ود،کمرشی نشسته
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 محکم بود، نشانده شیپاها یرو را ترگل و بود، کرده دراز

 استرس و ها یمشغول دل و فکرها دیشا بود کرده بغلش

 !شود تمام شیها

 

 !میبش خوشبخت که شاالیا ندارم، یحرف -

 

 :خنددیم ترگل

 

 ؟یکن عمل خاص دیبا شهیهم بخدا، یخل یلیخ -

 

 و شستمیم نهیس به دست االن مثال ستم؟ین یتکرار بده -

 تازه مگه بابا کن ول بود؟ خوب دییبفرما خانم ترگل گفتمیم

 ؟!میدیرس بهم
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 شه؟یم یچ بفهمه مامانت اگه -

 

 مهربان و فرستدیم گوشش پشت را ترگل یموها ردادیت

 :دیگویم

 

 دوست خدمتم، در ،یدار دوست من، هیزندگ نیا گمیم -

 سر سابق مثل هستم، مخلصتم من بکن تویزندگ ،یندار

 !بهت رنمیم

 

 ... لدایگ مثل هم تو گهینم بهش؟ بگم یچ من -
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 ترگل داغ یلبها یرو را اش اشاره انگشت حوصله یب ردادیت

 گذارد؛یم

 

 اومد شیپ اگه ترگل، نزن حرف ومدهین شیپ که یزیچ از -

 اعتماد فقط ازت من گفتم، م قبال م،یکنیم صحبت موردش در

 !نیهم ،یباش داشته باورم خوامیم خوام،یم

 

 ؟یکن کار یخوایم کجا -

 

 بود خوب حقوقش و شد یاوک اگه دوستم، شرکت برم قراره -

 کار تا رستوران همون گردمیبرم نشد جور شم،یم استخدام

 !داره خرج یزندگ هرحال به داشه،یپ

 

 :خنددیم ترگل
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 شدم خوشحال ضمن در م،یشیم هم مال میدار شهینم باورم -

 !یاورد نباتم

 

 !گهید مینیا ما -
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 رونیب داشتند ازین که ییزهایچ و لباس و حلقه دیخر یبرا

 داشت، بیعج شوق کی نبود، ترگل دل یتو دل بودند، آمده

 !ازاردهنده ی دلشوره کی با همراه میعظ شوق کی
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 حلقه کی دو هر آخر دست و دندید مغازه به مغازه را ها حلقه

 ریدرگ بود، ریدرگ ردادیت دند،یپسند را رنگ ییطال ساده ی

 ترا،یم مدام یها جواب و سوال ریدرگ خانه، کردن عوض

 نهایا ی همه و شان، ندهیآ یبرا رعنا یها یدلنگران ریدرگ

 !انداخت یم پا از را او کم کم داشت

 

 یبو کردیم حس که یا خانه گردند،یبرم خانه به دیخر از بعد

 ذوق یتو ادیز خانواده پدر یخال یجا چند هر دهد،یم یزندگ

 !شده دار خانواده کردیم حس سالها از بعد ردادیت اما، زدیم

 

 شیها گفتن پسرم ناب، یلیخ بود، ناب شیها مادرانه و رعنا

 را محبت از پر لحن نیا وقت چیه و هرگز سوزاند،یم را دلش

 !دینشن چکسیه از د،ینشن مهران از د،ینشن ترایم از
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 کی ترگل کنند،یم نگاه را شانیدهایخر ذوق با ماهان و رعنا

 یب ردادیت کردنش پرو موقع که بود گرفته دیسف بلند راهنیپ

 گاز را لبش چقدر هر ترگل بود، شده پرو اتاق وارد حرف

 گونه ردادیت بود، جهینت یب است زشت بود گفته و بود گرفته

 محشر یادیز لباس نیا یتو بود گفته و بود دهیبوس را اش

 ترگل خوردن حرص و فروشنده گفتن آقا با اخر دست و شده

 :بود گفته و بود آمده رونیب یخالیب و خنده با

 

 !بستم و لباس پیز -

 

 :شنودیم گوشش خیب را رعنا یصدا

 

 جان؟ مامان یزندگ اول دیکرد دیخر چقدر -
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 :ردیگیم ترگل از را آب وانیل خسته ردادیت

 

 میگرفتیم مفصلم جشن هی شدیم اگه که، نایا ستین یزیچ -

 ...که کنم کاریچ یول

 

 که ما شکلت؟ قربون میکن دعوت و یک میریبگ جشن اخه -

 !کرد دعوت نمبشه کع هم شمارو بستگان م،یتدار و یکس

 

 حس داشت، خاص حس کی تد،ینش یم ردادیت کنار ترگل

 یطیشرا هر تحت و شهیهم که یمرد کنار داشتن تیامن

 !ینخور را امدهین و آمده یدردها ی غصه تو تا خنددیم
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 هیاتل میبر کنم، تنم لباسم نیا شگاه،یآرا برم من شد قرار -

 دیشا البته مون،یزندگ سر میبر بعدم م،یریبگ و مون عکس

 !میبر سفرم

 

 :کندیم نگاهشان دیام و عشق ایدن کی با رعنا

 

 !مادر دیبش ریخ به عاقبت شاالیا ،یعال هم یلیخ -

 

 :شودیم بلند و دیگویم یدیباش سالمت ردادیت

 

 کنم،یم عوض رو خونه دارم نم،یبب خونه تا چند برم دیبا من -

 رو هیاتل و شگاهیارا قرار گمیم بردم لمویوسا و کردم دایپ

 !دیبزار
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 :ستدیا یم دلنگران رعنا

 

 یتو گرفتم، و ترگل ی هیزیجه یحدود تا من جان، ردادیت -

 ... اما لشیتکم ه،یانبار

 

 گه،ید میادم نفر دو مامان، ادهیز منم سر از هست یچ هر -

 !نکنه درد دستتون ترگل، کممی دارم من کمی

 

 باشه توانم در یچ هر روزم چند نیا پسرم، محبتت قربون -

 !دهیخر خودش زحمت با بچم شو نصف روش، زارمیم خرمیم
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 و غرور از پر نگاه کند،یم نگاه ترگل به محبت با و گرددیبرم

 :ندینش یم ترگل خجول لبخند یرو هم ردادیت افتخار

 

 !فعال ، گهید برم من خودش، واسه هیرزنیش -

 

 ردادیت ند،یگویم امد خوش و کنندیم اش یهمراه در یجلو تا

 :احدازد یم رعنا آغوش یتو را خودش ترگل رودیم رونیب که

 

 کن دعا خوشبختم، یلیخ مامان، خوبه یلیخ حالم کنارش -

 !واسم بمونه

 

 :دیگویم کرده بغض شیصدا بغض از رعنا
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 !جان مامان تو واسه دعاهام ی همه -

 

 !جمیهو که منم -

 

 یرو خنده با شانیهردو نگاه و شوندیم جدا هم آغوش از

 :دیگویم خنده با رعنا ماند، یم ماهان

 

 !بگردم دورت یمن مرد که تو -
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 جهینت و شده برگزار که است یدادگاه نیچندم نیا دانستینم

 یتو و گذاشتیم اهیس اتفاق آن از ماه چند نگرفته، هم یا

 یب یادعا مشت کی و حرف و بود حرف فقط ها دادگاه

 !اساس

 

 بدون آرامش کی دلش بود، خسته جوش و یقاض و دادگاه از

 نگاهش وقت چیه گرید خواستیم دلش ، خواستیم دغدغه

 مزخرفش جلسات و دادگاه نبود، ممکن اما فتد،ین وانیک به

 و یفیبالتکل نیا از بود کالفه چقدر و داشت ادامه همچنان

 !درمان طول

 

 کرده یخداحافظ سورن با دوباره و بود آمده رونیب دادگاه از

 بود، نشسته پدرش نیماش عقب یصندل یرو حاال و بود،
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 اوضاع با لیخل ، کنارش شکوه و بود فرمان پشت یرعلیام

 !بود باطل دور کی فعال زیچ همه و بود، مانده خانه قلبش

 

 ؟یخواینم یزیچ ببرمت؟ یخواینم ییجا نبات؟ -

 

 چسباند، یم شهیش به را سرش دوباره و دیگویم یجان یب نه

 رقم را اش ندهیآ و حال حتما فردا ، داشت دکتر نوبت فردا

 !کرده رییتغ چقدر ندیبب خواستیم دلش زد،یم

 

 شود،یم خانه وارد و شودیم ادهیپ حال یب رسندیم که خانه به

 با بود، فکر غرق و بود نشسته اطیح یصندل یرو پدرش

 :رودیم جلو و شودیم بلند نبات دنید

 

 بابا؟ شدیچ -
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 مرد یها یدلنگران به تلخ لبخند کی زند،یم لبخند نبات

  مقابلش

 

 رفت اولمم عمل ،یتکرار یحرفا همون بابا، نشد یچیه -

 !پرونده یرو

 

 دهیم آزارت اگه نبات؟ یشینم تیاذ نجایا ادیم دختره نیا -

 !دستش کف بزارم و حقش من بگو

 

 نیب افتاده ریگ که هیبدبخت هی اونم... نه ون؟یکتا بابا؟ یک -

 !وجدانش عذاب و شرف یب وانیک اون
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 باال را ها پله حرف یب نبات رسندیم که یرعلیام و شکوه

 زیم یرو از را همراهش تلفن شود،یم اتاقش وارد و رودیم

 جیگ داشت، هیاتل از امیپ کی ند،ینش یم تخت یرو و داردیبرم

 :خواندیم و کندیم بازش

 

 دیداشت دوست وقت هر ست، آماده عکساتون سالم، زمیعز -

 !دیریبگ لیتحو دیاریب فیتشر

 

 طور چه بود؟ شد آماده شانیعروس یعکسها زد،یریم قلبش

 یخوشبخت طور چه مرد؟ینم و کردیم نگاه طور چه د؟یدیم

 و دیدیم چطور را صورتش آن کرد؟یم تماشا را اش رفته برباد

 یگاه که آخ بود، گرفته قلبش ؟!رفتیپذ یم را صورت نیا

 ی ندهیا در شودیم ها لحظه نیاورتر عذاب خوش خاطرات

 !نامعلومت
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 !ممنون ،یکاظم خانوم چشم -
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 یچشمها با زن کی د،یناام سرگردان یتنها کی بود، تنها

 خروار از امان و ، دیام یا ذره دنیرس یبرا عذاب پر و منتظر

 یا یدلتنگ و بود شده نینش ته قلبش ته که یدیناام خروار

 !بود شده اضافه شیدردها به که
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 باور د،یکشیم ادیفر را دردش تمام کلمه دو نیهم و نبود، دیام

 اگر که یدیام باشد، داده دست از شهیهم یبرا را دیام کردینم

 !نه ای باشد زنده حاال نبود معلوم او نبود

 

 باز بود، گذشته دو از ساعت که وحشتناک شب کی بود، شب

 بود، قلب تمامش بود، افتاده کار از ونیکتا مغز و بود شده شب

 !قرار یب و دلتنگ قلب کی

 

 را غرورش رد،یگیم دلشوره و دیترد هزار با را دیام ی شماره

 و افکارش از بود، داریب هم هنوز که یدیام برد، یم سر هم

 را دیام خش از پر یصدا بود، خسته اش یزندگ یها یدوراه

 :دیترد و ریتاخ با اما شنود،یم

 

 !ونیکتا -
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 قلبش یحوال ییجا بغضش که بود زده شیصدا درد پر قدر آن

 نداشت، زدن حرف جان سوزاند،یم را اش نهیس تمام و ترکدیم

 ثابت که بود گرفته تماس فقط داد،ینم امان بغض و یدلتنگ

 اش یعروس شب همان سورن کند ثابت ، دارد دوستش کند

 که ست،ین خوشحال نبودنش از کند ثابت که شد، فراموش

 مثل و بود کرده سکوت ست،ین مهمتر او از غرورش کند ثابت

 یدیام داد،یم گوش را دیام یها نفس یصدا فقط ها وانهید

 اش یشانیپ به را یگوش ونیکتا بغض پر سکوت از کالفه که

 اش عجوالنه یها قضاوت و تند رفتار از هم او بود، چسبانده

 دانستینم ست؟یچ درست کار دانستینم بود،اما مانیپش

 !نه ای کرد یزندگ ونیکتا میوخ حال آن با شودیم

 

 ون؟یکتا شدهیچ -



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1761 

 

 

 افتاده کار از انگار شانیمغزها بود، شب نصفه بود، وقت رید

 :نالد یم بغض و درد از پر ونیکتا بود،

 

 !بود شده تنگ واست دلم فقط، نشده، یزیچ -

 

 هم او بندد،یم چشم خورد،یم صاعقه دیام ی نهیس یتو انگار

 نفس دلتنگ دختر، نیا دلتنگ صدا، نیا دلتنگ بود، دلتنگ

 :بغضش پر و تند یها

 

 !هستم شمام مخلص من -

 

 :ترکدیم دوباره و دوباره ونیکتا بغض
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 فیحر شب، از ساعت نیا اونم شدم، مزاحمت که دیببخش -

 !نشدم قلبم

 

 میندار قلب ما یکرد فکر رفتم؟ که رفتم یکرد فکر -

 خوبه، فاصله کمی کردم فکر فقط م،یدار خوبشم م،یدار خانوم؟

 من یول ما، بیج تو یگذاشت هم رو حلقه شما که چند هر

 ! رترید بار نیا برگردم، که رفتم

 

 !رستگار یآقا یگشتیبرنم وقت چیه زدمینم زنگ -

 

 :خنددیم درد پر دیام
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 !یخوایم و من که شم مطمئن خواستمیم فقط گشتم،یبرم -

 

 ؟!معرفت یب یشد مطمئن االن -

 

 :خنددیم دیام

 

 !شهینم گهید تو، بدون که شدم مطمئن خودم شتریب -
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 خواست یوقت بود، شده بهتر صورتش اوضاع یکم فقط ،یکم

 با ایدن د،یلرز دستش د،یلرز دلش ندیبب نهییآ یتو را خودش
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 دست و دیچرخ معمول ریغ و تند دور کی یرو عظمتش تمام

 ی نهییآ یتو اش یعاص خود ریتصو یرو کرد باز چشم اخر

 د،یفهم زود یلیخ هم خودش را نیا بود، بهترشده ،یدست

 ستین ادیز وخامت و یسوختگ سطح چون بود گفته پزشکش

 کی یرو کرد باز چشم او و باشند دواریام بهبودش به شودیم

 هیشب یآدما از اوضاعش او بود نیا هم آن تلخ، یادیز تیواقع

 !است بهتر یلیخ خودش به

 

 را یدپاشیاس انیقربان مختلف یعکسها یمراد دکتر یوقت

 بلند ارتفاع کی از انگار و شد شیر دلش گذاشت مقابلش

 هنوز صاحبشان بود سخت باورش که ییعکسها کرد، سقوط

 به دیام باشند،و بسته عمل به دل ، کنند یزندگ باشند، زنده

 !بدهد جوالن قلبشان ته بهتر یفردا
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 شکل که ییلبها و ینیب نداشت، ییسو گرید که ییچشمها

 هزاران انگار که یپوست و بودند، داده دست از را اش یاصل

 آدم کی را تمامشان ییبایز بود، شده دهیچروک و ریپ سال

 خبر یب خدا از کی را شان یزندگ شوق بود، گرفته نما انسان

 ییخدا حس دستش یتو دیاس یبطر کی وجود با که نامرد

 گرید دیشا ، صاحبانشان ها، عکس نی،ا بود گرفته بود کرده

 یادمها یرو شیچشمها بودند، دهینخند دلشان ته از هزگز

 از امان و بود، شده بسته شهیهم یبرا شانیزندگ زیعز

 را نیا بودند، دهیکش یلعنت مارستانیب ان یتو که ییدردها

 نیا تمام به نسبت او د،یفهمیم وجودش تمام با د،یفهمیم نبات

 !بدتر حالش و بود بهتر اوصاعش ها عکس

 

 شانیزندگ به دیام از داد،یم حیتوص تمامشان از یمراد دکتر

 شتریب او و بقا، ی ادامه یبرا تالششان از برگشت، سخت که

 !مطلق یدیناام و ضعف همه نیا از شدیم شرمنده
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  بپرسد خواستیم دلش

 

 ؟!ستین شونیزندگ یتو یسورن چکدامشونیه دکتر؟ -

 

 ؟بایکرد چه هست که تو دیکش غیج مغزش ته یکس اما

 کی را آن رهنما؟ نبات یکرد چه عاشق یادیز یاحیر سورن

 !یرفت تمام یخودخواه با و یانداخت تیزندگ از گوشه

 

 شد،یم مچاله شتریب قلبش و دیدیم یکی یکی را ها عکس

 و گفت عکس صاحبان از یکی گوش شدن آب از ینادر دکتر

 وقت چیه که یا یینایب بود، داده دست از که یا ییشنوا

 :که کرد یاداوری هم باز و برنگشت،
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 امان در یسوختگ از بدنت ،یشنویم ،ینیبیم تو دخترم، -

 یآدما نیا ی همه از حالت تو اما، ستین سخت گمینم مونده،

 خانوم چرا واقعا چرا؟ کمتر، دتیام و بهتره عکس نیا یتو

 رهنما؟

 

 خواستیم دلش ،یسرطان میبدخ بغض کی داشت، بغض

 :دیبگو

 

 صف یآرزوها از پر نوعروس کی دکتر، بودم نوعروس من -

 یزندگ از تصورم من ،یخوشبخت و یزندگ شوق از پر ده،یکش

 خروار سورن و من سوزوند، و تمامش دیاس و بود زیچ کی

 هم با دن،یخند هم با بودن، هم با یبرا میداشت عطش خروار

 یادیز ی سوخته عطش هی و موندم من اخر دست و دن،یجنگ

 !تلخ
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 نداشت، را حرفا نیا گفتن یرو ها عکس دنید با نگفت، اما

 :دادیم ادامه د،یجنگ یم ستاد،یا یم شد،یم بلند دیبا

 

 جشینت به و داد انجام شهیم که یدار عمل یلیخ هنوز -

 به حتما عمالت کنار کنمیم شنهادیپ من اما بود، دواریام

 حتما خوبه، روانشناس هی کارت نیا ،یکن مراجعه روانشناسم

 ؟!دخترم باشه کن، مراجعه و ریبگ تماس

 

 گند یبو شیحرفها داشت، دوست را مقابلش دکتر یصبور

 آن و دیگویم یچشم ارام گفت،یم ها تیواقع از داد،ینم ترحم

 غصه از پر و آخر نگاه گرداند،یبرم صورتش یرو دوباره را باند

 شکوه شود،یم بلند و اندازد یم زیم یرو یها عکس به را اش
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 دکتر یصدا شود،یم بلند و کندیم پاک را شیاشکها هم

 :گرددیبرم کند،یم متوقفش
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 از چشمشم کی و افتاد واسش که یاتفاق از بعد خانوم، نیا -

 یعکسا یکن سرچ اگه کرد، ازدواج و شد عاشق داد، دست

 داشتن دیام و بودن محکم بگم خوامیم اد،یم شیعروس

 تیوضع نه داره، دورت یادما و قدرتت و خودت به یبستگ

 !تیظاهر

 

 خودش مثل تشیوضع ماند،یم عکس یرو نبات یاشک نگاه

 تکان سر بود، مانده سالم چشمش او که تفاوت نیا با بود

 یقو دیبا بود نگرفته ادی وقت چیه او بود، دکتر با حق دهد،یم
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 محکم یبرا بود یخوب ی بهانه سخت یروزها نیا اما باشد،

 !شدن

 

 ماندیم ادشی رودیم رونیب که مطب از و کندیم یخداحافظ

 !دینیبب را تازه عروس آن یعکسها و کند سرچ

 

 :رودیم جلو دنشانید با یرعلیام

 

 !صورتتو نمیبب خوبه؟ یچ همه -

 

 :کندیم باز را نیماش در شکوه
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 ینیب یم خونه میریم خداروشکر، خوبه جان، مامان خوبه -

 !خونه بره گفتم و سورن که میبر نیبش االن

 

 :دیگویم متعجب نبات

 

 د؟یگفت شما -

 

 گفتم نهیبب و عمل ی جهینت نجایا ادیب خواستیم مادر، نه -

 !مییایم میدار ما خونه بره

 

 تمام دیبا شوند،یم نیماش سوار سه هر و دیگویم یآهان نبات

 یم ادی را یزندگ نیا با دنیجنگ دیبا کرد،یم را تالشش

 ببشتر ها عکس آن صاحبان و دکتر یحرفها به دیبا گرفت،

 همه نیا دینبود،با یا چاره شد،یم قدرتمند دیبا کرد،یم فکر
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 خت،یریم رونیب درونش از را یپوچ و یدیناام و بد حس

 !زمان گذر به ازین ، داشت تالش به ازین اما بود سخت

 

 کی با را سورن امیپ و کشدیم رونیب را همراهش تلفن

 :خواندیم قشنگ اندازه یب یدلگرم

 

 خودت؟ از یبود یراض خانوم خوشگل -

 

 دیتاک سورن و بود، بایز سورن یبرا هم هنوز زند،یم لبخند

 نیا خود از که خودت جز است خوب یچ همه بود کرده

 !یستین یراض تیروزها

 

 :کندیم پیتا تنها
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 !شمیم یراض کم کم دارم -
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 رفتند مختلف یها امالک و گشتن روز چند از بعد بالخره

 و ایعرش کمک با حاال و بود کرده دایپ را یمناسب ی خانه

 ان یتو را ترگل و خودش لیوسا داشتند یرعلیام و الیدان

 را خچالی زنان نفس نفس ایعرش و یرعلیام دند،یچ یم خانه

 :کندیم نگاهش یرعلیام و کنندیم جا جابه
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 عوض و خونت چلغوز تو که سخته ادرس کردن دایپ مگه -

 !گهید بسه کنه بتیتعق بار هی مادمازلت مامان اون ؟یکرد

 

 :کندیم جا به جا را مبلها نفس یب ردادیت

 

 یکن یخال منو دل تو یه خوادینم رو گاله اون ببند تو -

 !لندهور

 

 :دهدیم لم مبل یرو خسته الیدان کنار و خنددیم ایعرش

 

 مادرت با یخورد خر مغز مگه تو آخه رداد،یت گهینم راهمیب -

 ؟یافتاد در
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 !بفهمه زارمینم -

 

 و یبند بسته نیب از را شکالت پاکت و شودیم خم الیدان

  کشدیم رونیب ها یشلوغ

 

 فوالد مادر اون از و یزیچ به یتونست اگه حاال تا خب، اره -

 واسه بار هی یحساب مرد ،یتونیم االنم یکن پنهون زره

 !سهیسرو دهنت بخواد شناسنامتو نانیاطم

 

 خودم من ها گوساله د،یرفق مثال که کلتونیه به بزنن گوه -

 ؟!دارم دلشوره کم

 

 دیا یم رونیب اشپزخانه از خنده با یرعلیام
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 گهید کمی د؟یکرد عجله قدر نیا چرا م،ینگرانت هم ما بابا -

 !شه یراض دیشا دیکردیم صبر

 

 خوره،ینم ما به عروسمون گهیم خوشه، دلت بابا، شهینم -

 !کنهیم خوشبخت و من عروس پول مثال انگار

 

 گداردیم دهانش یتو را شکالت که طور همان الیدان

 :پرسدیم

 

 کنسله؟ نامیا و جشن -

 

 نفله؟ کنم دعوت تورو ی عمه رمیبگ جشن -
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 :دیگویم ایعرش و خندندیم همه

 

 بخور، حرص کم فهمه،ینم که شاالیا ؟یشد هار چرا حاال-

 !کنه شک کمتر که ششیپ برو امشبم

 

 و جمع گهید کمی برم، دیبا اره الدنگا، شما که دیزار ینم -

 !دیکن گم و گورتون بعد شماها دیکن جور

 

 :دهدیم لم شتریب الیدان
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 تیمجرد از ماهم بزار و اخر یروزها نیا بابا، میبر کجا -

 مکان، یب ما هم یبدبخت تو هم گهید بعدش م،یکن استفاده

 !هیخال سورن یجا فیح

 

 ؟یافتاد ادشی یموند گشنه -

 

 !رودیم رونیب فعال گفتن با ردادیت و خندندیم همه
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 گذشت،یم ندهیآ و ترگل یحوال ییجا فکرش اما بود ترایم کنار

 امد، یبرنم دستش از یکار و بود ترایم حال نگران بود، نگران

 حقوق آن با بود نتوانسته هم ساالر قشیرف شرکت یتو

 کنار برگردد، رستوران همان به داشت میتصم و شود استخدام

 !کردن کار داشت گرید لذت حتما هم ترگل

 

 ؟!پسر آقا یشد دایپ کم -

 

 روزها نیا ترایم ماند،یم ترایم ی دهیپر رنگ یرو نگاهش

 یلیخ کرد،یم یکار نیهمچ داشت که بود متاسف نبود، خوب

 دوربزند، را ترایم مهران مثل بود شده مجبور که بود متاسف

 !نداشت واقعا نداشت، یا چاره اما

 

 !کارم کردن دایپ ریدرگ -
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 تو یبانک حساب یکن اشاره ،یمحتاج شب نون خب،به اره -

 !من با ایب راه فقط تو بچه، کنمیم پر

 

 :شود کم اش نهیس سوزش یکم دیشا یشوخ به زندیم

 

 !ندارم عالقه یرو ادهیپ به -

 

 بگرده؟ کار دنبال فروهر ترایم پسر دیبا چرا -

 

 عاره؟ -
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 دستش کنار یعسل یرو را اش قهوه فنجان کالفه ترایم

 خوردیم تاب یا گهواره یصندل با که طور همان و گذاردیم

 :دیگویم

 

 موندم ،ینیب یم که منم پولدار، بابات زوره، ست،ین عار -

 نفر هی من تو؟ جز دارم و یک اصال کنم، یک خرج و پوالم

 یتو کار بند بنده پسر شاه وقت اون دارم؟ خرج چقدر مگه

 !اونه و نیا شرکت و رستوران

 

 مامان، نباشم مهران و شما پول بند بعد به ییجا هی از دیبا -

 !خودم بیج تو بره دستم گهید که نهیا درستش

 

 :زندیم یتمسخر پر شخندین ترایم
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 دیبا یکرد فکر بچه، نداره یمعن حرفا نیا مملکت نیا یتو -

 ؟یبساز ال دهیا یزندگ هی تازه تا یکن کار و ییبدو چقدر

 

 من؟ مادر دارن پولدار یبابا ننه همه مگه -

 

 :کندیم نگاهش و کشدیم یپوف ی حوصله یب ترایم

 

 !سنگه یتو خیم دنیکوب مثل تو با زدن حرف -

 

 !یخودیب نکوب چاکرتم، من -

 

 شد؟یچ دختره -
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 تظاهر کندیم جان و کشدیم باال مبل یرو را خودش ردادیت

 :کند

 

 !ادهیز من یزندگ تو دختر دختره؟ کدوم -

 

 !گمیم و ترگل زهرمار، -

 

 یتصنع هم یادیز که یالیخیب از پر لبخند کی زند،یم لبخند

 :بود

 

 !من مادر شیزندگ یپ رفته وقته یلیخ که اون -
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 دیگویم یا خوبه یالیخ خوش با و اندازد یم باال ییابرو ترایم

 شود،یم یخال ناجوانمردانه یادیز یباز نیا از ردادیت دل ته اما

 بود نتوانسته وقت چیه هم او دیشا سوخت،یم ترایم یبرا دلش

 !باشد ترایم یبرا یخوب پسر
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*** 

 

 انداختن دیکل گرید دیشا اما داشت، را خانه نیا دیکل هم هنوز

 هم از شدیم روز چند نبود، یدرست کار اجازه یب شدن وارد و

 بود، کرده پر را وجودش تمام یبگیغر هیشب یحس و بودن دور

 !داشت هم یادیز یها حسن یدور نیا اما
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 ۸ ساعت زند،یم را زنگ دیترد با و رودیم زنگ یرو دستش

 تا بود کرده صحبت ونیکتا با یتلفن که شبید از و بود شب

 و رد کرد، نییپا و باال کرد، فکر خودش با یحساب حاال نیهم

 ونیکتا بدون دیرس جهینت نیا به اخر دست تا کرد، دییتا

 !شودینم که شودینم

 

 عقب قدم کی کند، باز شیبرا را در تا ستین خانه یتو یکس

 ونیکتا از یخبر و است خاموش خانه یها چراغ رود،یم

 رونیب بشیج از را دیکل یراحتر الیخ با بار نیا ست،ین

 عطر یبو شودیم که خانه وارد کند،یم باز را در و کشدیم

 به که پا و کشدیم نفس قیعم کند،یم پر را مشامش ونیکتا

 کی اورد، یم هجوم سمتش خاطره مشت کی گذاردیم سالن

 !نیریش و تلخ خاطرات مشت
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 ونیکتا شب وقت نیا بود، نگران رود،یم ونیکتا اتاق سمت

 عکس قاب و ندینش یم تخت ی لبه برود؟ که داشت را کجا

 قاب یتو دارد،یبرم تخت کنار یعسل یرو از را نفرشان سه

 کی به کدام هر حاال که ییلبخندها داشت، وجود لبخند سه

 !بود مرده شکل

 

 !وانیک و ونیکتا خاتون، لبخند

 

 پدرش یحرفها ادی و ماند یم ونیکتا یچشمها خیم نگاهش

 و نداره و چکسیه دختر اون یبدون دیبا بود گفته که افتد یم

 !پناهش و پشت کسش، همه یبش دیبا تو

 

 یخال ممکن زمان نیبدتر در را پشتش بود، نشده بود؟ شده

 !دیفهمیم خوب اش زده طوفان خود را نیا و بود، کرده
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 دیبا رد،یگیم را اش شماره و کشدیم رونیب را همراهش تلفن

 !را اهیس و تلخ یروزها نیا کردیم تمام

 

 "باشد یم خاموش نظر مورد مشترک دستگاه"

 

 دراز و کندیم پرت تخت یرو را یگوش قبل از تر دلنگران

 سقف ی رهیخ و گذاردیم اش یشانیپ یرو را دستش کشد،یم

 !ماند یم

 

 شود، یدختر نیهمچ گرفتار کردینم فکر وقت چیه و هرگز

 را مادرش یها خوردن کتک اش یکودک تمام از که یدختر

 !خمار ای بود نعشه ای که یپدر و آمد یم ادشی
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 تنها و گذاشت شکل نیهم به هم اش ینوجوان که یدختر

 !شد فوت پدرش که شد بهتر اوضاع یوقت

 

 از کردن یدار نگه و کردن کار با اش یجوان تمام که یدختر

 در بعدها و گذشت خرابش کله ییدا با کردن کل کل و خاتون

 آدم کی یبرا دلش بار نیاول یبرا ممکن زمان نیبدتر

 !دیکوب یاشتباه

 

 بود نمانده دختر آن از یادیز زیچ بود دهیرس او به که حاال و

 مدام که وجدان عذاب خروار کی با سرگردان روح کی جز

 ادشی از را کردن یزندگ و دیکشیم بنفش غیج سرش یتو

 !بردیم
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*** 

 

 و زدیم زار بود، کرده بغل را نبات اش عالقه و عشق تمام با

 و کند ارامش کردیم تالش ترگل ، گفتیم خداروشکر مدام

 از کندیم دل بالخره بود، مانده روزش و حال مات نبات

 محکمش داشت روزگار روزها نیا که یدختر امن آغوش

 !کردیم

 

 بوده خوب عملت ی جهینت که خداروشکر نبات، خداروشکر -

 چند بود نیا نذرامم از یکی کردم، ازین و نذر چقدر یبدون اگه ،

 فردا حتما برن، کنم آزادشون امامزاده برم و بخرم کبوتر تا

 !شکرت خدا یوا رم،یم
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 :زندیم یکمرنگ لبخند نبات

 

 یکشت گهید بسه تو؟ یاریم کجا از و اشک همه نیا -

 !خودتو

 

 هان؟ بگو، ساعت و روز فقط روانشناس؟ ببرمت امیب خودم -

 

 :خنددیم نبات بار نیا

 

 کن یزندگ کمی من خوبم گه،ید هستن خانوادم ؟یشد خل -

 !ونیکتا
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 مهربانش یچشمها ی رهیخ غصه از زیلبر و مات ونیکتا

 !دیفهمینم را تیواقع وقت چیه نبات کاش ماند،یم

 

 ،یجور چه دونمینم اما کنم، کمکت خوامیم فقط من -

 !نیهم

 

 خودش یخندونیم و من اتیباز ونهید با و یایم که نیهم -

 !کمکه

 

 :اندازد یم دوشش یرو را فشیک و شودیم بلند خنده با ترگل

 

 نه، به ربع کی ساعت ونیکتا بلندشو خدا، بنده شده خل -

 !رونیب بندازتمون یاردنگ با ومدهین یرعلیام تا پاشو
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 :دیگویم اش یمچ ساعت ی رهیخ متعجب ونیکتا

 

 !اصال شد شب یک-

 

 :بوسدیم را نبات ی گونه و شودیم خم

 

 یکار توروخدا شم،یم مزاحمت یه من دیببحش فداتشم-

 !بهم بزن زنگ یداشت

 

 !حتما باشه -

 

 !زمیعز خدافظ -
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 یخداحافظ هم شکوه از و ندیا یم رونیب اتاق از ترگل همراه

 نگاهش یقدردان با ونیکتا زنند،یم رونیب خانه از و کنندیم

 :کندیم

 

 نبود معلوم ینبود تو اگه ترگل، یکنیم میهمراه که ممنون -

 !کنه باز واسم و در خانم شکوه

 

 تو بده، عذاب خودتو کمتر ، زمیعز کن استراحت خونه برو -

 یلیخ چشمات ،یبد پس رو گهید یکی کار تاوان ستین قرار

 !بخواب خونت برو شده، قرمز
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*** 

 سوخت،یم شیچشمها شود،یم خانه وارد و اندازد یم دیکل

 یکار ندانم آتش در انگار وجودش تمام سوخت،یم قلبش

 !سوختیم

 

 بود، یکاف شیبرا بود رفتهیپذ را او نبات یحدود تا که نیهم

 !برگردد سورن به نبات که شدیم تر آرام یوقت اما

 

 باز را مانتواش یها دکمه و اندازد یم مبل یرو را فشیک

 یم مبل همان یرو حوصله یب هم را شالش و مانتو کند،یم

 کی و کندیم پر آب از را وانیل رود،یم آشپزخانه سمت و اندازد

 چقدر و بود کرده دعا نبات یبرا چقدر کشد،یم سر نفس

 !شده بهتر پوستش تیوضع بود خوشحال
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 یجسم دنید با یکیتار همان یتو و رودیم اتاقش سمت

 زود یلیخ و نزند غیج تا ردیگیم محکم را دهانش تخت یرو

 یرو ارام یلیخ حاال که بود دیام بود؟ دیام زند،یم را برق دیکل

 ج،یگ ناباور، رود،یم جلو د؟یدیم خواب ای بود دهیخواب تختش

 گذاشته شیچشمها یرو را دستش دیام زده، جانیه یادیز

 باز او و بود نجایا یک از بود؟ خواب د،یکشیم نفس آرام و بود

 برق زند،یم را دیکل و گرددیبرم بود؟ نبات روز و حال دنبال هم

 یم آن ی لبه و گرددیبرم تخت سمت شودیم خاموش که

 دیبا دانستینم کشد،یم تنش یرو ارام را یتخت رو ند،ینش

 !بود دهینشن کم مادرش یها ینگران از نه، ای کند دارشیب

 

 خانوم؟ طرفا نیا از -
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 چشمش از را دستش نه که یدیام ماند،یم دیام خیم نگاهش

 بود، دلتنگ زند،یم لبخند بود، کرده نگاهش نه بود برداشته

 :بود دلتنگ هدف یب عمره کی ی اندازه

 

 ام؟یب زودتر یاومد ینگفت چرا -

 

 !شارژ به بزن و تیگوش -

 

 شیچشمها از را دیام دست و دیگویم یا شرمنده اخ خندد،یم

 :کشدیم عقب

 

 !شده خاموش دمینفهم د،یببخش -
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 تخت کنار آباژور با که یکیتار همان در کند،یم نگاهش دیام

 یدلتنگ تا کنندیم نگاه را گریهمد دو هر بود، شده روشن یکم

 !شودینم و شود رفع شانیها

 

 د؟یام یخوب -

 

 دیترد و یدوراه نام به یبرزخ کی انیم دانست،یبود؟نم خوب

 بود نیا هم آن داشت، مانیا حس کی به فقط بود، مانده

 !بود شده انیهاد ونیکتا عاشق

 

 !کنم کاریچ تو با موندم فقط خوبم، من -
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 کند،یم زهر هم را خودش کام که یا خنده خندد،یم ونیکتا

 لب قرمزش و ملتهب یچشمها ی رهیخ و ندینش یم دیام

 :زندیم

 

 چشمات؟ کردن کور به یبست کمر باز که شدهیچ -

 

 یلیخ بوده، خوب جشمینت کرده، عمل بودم، نبات شیپ -

 !دیام بهتره

 

 کنه؟یم یزندگ سورن از جدا هنوزم -

 

 :دهدیم جواب غم با ونیکتا
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 از خانم شکوه ام،یم رمیم ترگل با منم پدرشه، ی خونه آره، -

 دوست و حضورم ادیز نبات شه،ینم خوشحال اصال دنمید

 !دهیم راهم که برام سوزهیم دلش کنمیم حس فقط نداره
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 اره؟ یکرد خودتو کار بالخره -

 

 :کندیم نگاهش بدحال و شرمنده ونیکتا

 

 یوقت د،یام اومد یبرم دستم از که بود یکار نیکمتر نیا -

 !سورن و شیزندگ به برگشته نبات بشنوم که شمیم خوب
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 سرکارم؟ حاالها حاالها پس -

 

 یم دیام اغوش یتو را خودش مقدمه و درنگ یب و خنددیم

 به دهدیم دل و کندیم حلقه گردنش دور را شیدستها اندازد،

 چقدر داشت، درد ییتنها و یکس یب چقدر آغوشش، تیامن

 کی انگار بود که دیام بود، سخت گاه هیتک و همراه نداشتن

 !قلبش یتو کردیم خانه محض آرامش جهان

 

 !دیام خستم یلیخ من کن، تحملم گهید کمی -

 

 !ونیکتا یدار تب تو؟ یداغ قدر نیا چرا -

 

 یبرا دلش پرحرارتش، و داغ ی گونه یرو چکدیم اشکش

 قراره حکمش که داشت را نیا ی دلهره بود، شده تنگ وانیک
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 گرفتن تیرضا یرو نکهیا از دیکشیم خجالت و باشد چه است

 :ندارد هم

 

 داره نمیب یم خواب د،یام نمیب یم و وانیک خواب همش -

 نیبنز فقط همه کمک گهیم چقدر هر و سوزهیم شیآت یتو

 !ششیآت رو زنیریم

 

 :کشدیم ونیکتا یموها یرو را دستش شود،یم مچاله دیام دل

 

 چند باشه یلیخ حکمش گفت لش،یوک با زدم حرف امروز -

 هم فعال تمومشه، درمان طول دیبا اما ست، هید و حبس سال

 !حبس یتو بمونه دیبا

 

 ه؟ید پول چقدره -
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 یتو زندیم زل و کندیم جدا آغوشش از را ونیکتا دلنگران

 :شیچشمها

 

 اعالم حکم با هم رو هید مبلغ زا،یچ نیا به نکن فکر تو -

 ؟یرفت دکتر کنن،یم

 

 !نباش نگران ه،یعصب فشار بخاطر تب گفت آره، -

 

 تا باشم، اخرش تا دمیم شرف قول ون،یکتا کنارتم من -

 !یبد یقول هی بهم خوامیم اما ارامش، به یبرس یوقت

 

 :کندیم نگاهش روشن و خسته یچشمها با ونیکتا
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 ؟یقول چه -

 

 واسه یگذاشت تویسالمت و تویزندگ که اندازه همون بده قول -

 از بعد خوامینم ،یباش خودت فکر اون نصف وان،یک و نبات

 !باشه نمونده ازت یچیه ماجراها نیا اتمام

 

 :زندیم لبخند ونیکتا

 

 !دیام ممنون یچ همه بخاطر دم،یم قول -

 

 و گداردیم ونیکتا داغ یلبها یرو را شیلبها بار نیا دیام

 یب با داد،یم دستش کار داشت اش یدلتنگ بوسد،یم قیعم
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 ونیکتا ی شده درشت یچشمها کشد،یم عقب اجبار و یلیم

 :بخوابد تخت یرو کندیم کمک و ردیگیم دهیناد را

 

 به ، هستم من د،بخوابیببخش حرفام و شب اون بابت -

 یلیح چشمات که بخواب نشه، نگران توام شیپ گفتم مامانمم

 !خستس
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*** 

 گرفتم غذا دییایب و، خودتون دی؟کشت رعنا مامان ،ترگل؟ بابا -

 !شد سرد
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 را واکتس و کشدیم رونیب دستش از را ها دستکش رعنا

 :گذاردیم یکنار

 

 برق االن نیبب برو بود، فیکث نکیس نیا چقدر ماشاال -

 !زنهیم

 

 !نکنه درد گلت دست -

 

 است خوردن مشغول که ماهان به ینگاه و رودیم جلو رعنا

 :اندازد یم

 

 هی کن انداز پس پولتو کمی جان، مامان یدیکش زحمت چرا -

 !گهید میخوردیم یزیچ یمرغ تخم
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 یرو یروسر ی گره و دیآ یم رونیب ییدستشو از ترگل

 :کندیم محکمتر را سرش

 

 الیخ با نیبش نداده پول گرفته سورن رستوران از نارویا -

 !مامان بخور راحت

 

 با رعنا کند،یم نگاهش فقط و گرددیبرم ردادیت و خنددیم بلند

 :ندینش یم ییرایپذ کوچک زیم دور خنده

 

 !دختر تو دست از -

 

 :دیگویم تیجد با ردادیت
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 دستمال کوزت مدل کفم نیا یشست و ییدستشو خانوم -

 !برو بردار کانتره، یرو بکش،پولتم

 

 دستمال حرص با ترگل و خندندیم بلند ماهان و رعنا بار نیا

 :کندیم پرت سمتش را دستش یتو

 

 !ادب یب -

 

 ماهان به رو و کندیم یخال تزایپ یرو را سس خنده با ردادیت

 :دیگویم

 

 ؟یدار سس -
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 !گرم دمت آره -

 

 :کندیم نگاهش اخم با و گرددیبرم رعنا

 

 مادر؟ زدنه حرف مدل چه نیا -

 

 :داردیبدم را تزایپ از یا لقمه و ندینش یم ردادیت کنار ترگل

 

 !مامان هیمشت مدل -

 

 !حاال یکن قشیتشو تو خوادینم -
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 :کندیم نگاه را ردادیت و خنددیم ترگل

 

 م؟یبر بعد یکنیم نصب دمیخر که هارم پرده نیا امشب -

 

 !ششیپ برم دادم قول حنا به بعدم تو، جون لهم یخستگ از -

 

 نمش؟یبب نجایا شیارینم -

 

 :دهدیم قورت را دهانش یتو یغذا ردادیت

 

 ترایم انگار برسه مهران گوش به بده، یسوت ترسمیم -

 !ریبگ وقت هیاتل و شگاهیارا از هفته اخر واسه فقط تو ده،یفهم
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 :دیگدیم استرس و ذوق از سرشار ترگل

 

 !باشه -

 

 ترایم از داد،یم جوالن یمیعظ یا دلهره دلش یتو اما

 لدایگ برچسب نکهیا از د،یترسیم برخوردش و ندهیآ از د،یترسیم

 !دیترسیم شتریب بخورد اش یشانیپ یرو بودن
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 ونیکتا تخت نییپا کند،یم باز چشم دستش درد شدت از

 ازهیخم بود، خواب هنوز ونیکتا کند،یم نگاه بود، برده خوابش

 ند،ینش یم دهد،یم ماساژ گرشید دست با را دستش و کشدیم

 کنار اش یشانیپ از را ونیکتا یموها و بردیم دست عشق با

 شود،یم بلند بوسد،یم را اش یشانیپ ارام و زندیم لبخند زند،یم

 نگرانش شهیهم مادر از تماس دو دارد،یبرم را همراهش تلفن

 دو از بعد رد،یگیم را اش شماره و رودیم رونیب اتاق از دارد،

 :شنودیم را نگرانش یصدا بوق

 

 دم؟یام یخوب -

 

 ونم،یکتا شیپ ؟یکنیم یقرار یب یالک چرا دل، جان خوبم -

 !یطالفروش رمیم بخورم صبحونه
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 !جان مامان باش خودت مراقب -

 

 و الود خواب را ونیکتا کندیم که یخداحافظ و دیگویم یچشم

 جلو و خوردیم را اش خنده ند،یب یم در چارچوب یتو دهیژول

 :رودیم

 

 زیر هی که یشد طونیش و شر یها بچه مثل نگاه، موهاشو -

 !کنیکوچ گل حال در ابونیخ و کوچه تو

 

 :دهدیم مالش را چشمش دست پشت با و خنددیم ونیکتا

 

 !بخر نون تو فقط کنم،یم حاضر صبحونه االن -
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 به یگذارد،آبیم چشمش یرو را چپش دست و خنددیم دیام

 خواهدیم دارد،یبرم را چشیسوئ و زندیم صورتش و دست

 :شنودیم را ونیکتا یصدا که برود در سمت

 

 د؟یام -

 

 عوض ایدن با را لحظه نیا آرامش دیشا گردد،یبرم دیام

 :کردینم

 

 جان؟ -

 

 ؟!کردنش ادا واسه یکن میهمراه شهیم دارم، ینذر هی من -
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 !زمیعز حتما -

 

 آماده را یچا رودیم که دیام و زندیم لبخند شوق از پر ونیکتا

 شیارا زند،یم شانه را شیموها و رندیم آب را صورتش کند،یم

 ند،یچ یم را صبحانه زیم دیام برگشت تا و کندیم یمختصر

 یا لحظه شودیم خانه وارد دست در داغ نان کی با که دیام

 غنج دلش و کندیم تصور را مشترکشان و نفره دو یزندگ

 صرف مشغول زیم پشت دو هر و ردیگیم را نان رود،یم

 گذاردیم دهانش یتو که را اول یا لقمه شوند،یم صبحانه

 :زندیم لب دستش یتو ی حلقه و دیام ی رهیخ

 

 ؟یدینم و من ی حلقه -

 

 :دهدیم جواب یبدجنس با کند،یم نگاهش دیام
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 ینتون زرت که و کنمیم دستت یرسم گهید بار نیا ر،یخ -

 !یاریب درش یتعهد چیه بدون

 

 :زدیریم عسل یکم اش لقمه یرو و خنددیم ونیکتا

 

 ؟یگفت یچ خانوادت به -
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 واسه ستین مناسب تیروح حال و طیشرا گفتم -

 خبر منتظر فعال نگفتم، دروغم ها، برنامه نیا و یخواستگار

 !ننتیبب زودتر نکهیا واسه منن مجدد
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 یزندگ ی ادامه یبرا بیعج شوق کی و دیام از پر ونیکتا

 ریمس یتو و شوندیم حاضر دو هر صبحانه از بعد زند،یم لبخند

 دیام د،یگویم دیسف یکبوترها دیخر و نذرش لیدل از ونیکتا

 و وجدان عذاب نیتسک یبرا تالشش تمام به یلبخند هم

 بد ونیکتا ذات اورد یم مانیا و زندیم شیها یبد جبران

 !نبوده وقت چیه ست،ین

 

 یرنگ یخاکستر قفس یتو که دیسف کبوتر ۴ دیخر از بعد

 افتند، یم راه صالح امامزاده سمت بودند کرده جاخوش

 به عشق و لذت با دیام و زدیم حرف یدر هر از ونیکتا

 هر و گفتیم نبات بهتر روز و حال از داد،یم گوش شیحرفها

 !زدیم برق شتریب شیچشمها بار
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 فشیک از را گلدارش دیسف چادر ونیکتا رسندیم که امامزاده به

 داردیبرم را قفس دیام اندازد، یم سرش یرو و کشدیم رونیب

 مظلوم و یخواستن یادیز چادر آن یتو که ونیکتا ی رهیخ و

 امامزاده وارد اهلل بسم گفتن با دو هر ماند، یم بود شده

 یکس نفر چند جز و بود خلوت بایتقر امامزاده اطیح شوند،یم

 یرو را دستشان ستند،یا یم امامزاده یرو به رو دو هر نبود،

 و اورد یم باال را قفس دیام دهند،یم سالم و گذارند یم نهیس

 :زندیم لب اسمان ی رهیخ رد،یگیم باال سر ونیکتا

 

 کن، کمک نبات به ببخش، و وانیک ببخش، و من ا،یخدا -

 ردشه، وانیک و من یکار ندونم و حماقت از کن کمکش

 از بتونه کن سورن کمک ش،یزندگ به برگرده کن نبات کمک

 ینباتا ی همه کمک ، ایخدا اد،یبرب کردنش خوشبخت پس

 و جهان نیا یوانایک ی همه قلب ا،یخدا کن، ایدن نیا
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 انیب فرستمیم رو کبوترا نیا ا،یخدا کن، تر صاف و مهربون

 !میمحتاج کمکت به چقدر بگن، گوشت یتو و شتیپ

 

 دو دهد،یم دستش را دیسف کبوتر دو دیام و چکدیم اشکش

 هر گذارد،یم نیزم را قفس و داردیبرم خودش هم را گرید یتا

 :زندیم لب دیام و رندیگیم باال را شانیدستها دو

 

 !کن باز و مشکالتمون ی گره خودت قسم اسمت به ا،یخدا -

 

 زنندیم بال دیترد با کبوترها و کنمیم باز را شیدستها ونیکتا

 چهار و کندیم رها را شیدستها هم دیام روند،یم باالتر و باال و

 دیشا و آزاد، رها، سبک، کنند،یم پرواز آسمان دل در کبوتر

 !داشتند قفس یتو که یا یزندگ از شادتر
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 لب ونیکتا و ماند یم کبوترها پرواز یرو شانیهردو نگاه

 :زندیم

 

 د؟یام بخشه یم و من خدا -

 

 !بخشه یم قطعا خودش ببخشه بندش -

 

 !شد میحسود بهشون کنن،یم پرواز خوشگل -

 

 یاشک یچشمها ی رهیخ و ردیگیم اسمان از چشم دیام

 :زندیم لب ونیکتا
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 سرزنش خودتو گهید خودت یوقت بشه، اروم وجدانت یوقت -

 هی یبفهم یوقت ،یباش داشته دوست خودتو یبتون یوقت ،ینکن

 یتونیم هم تو فته،یب که ستین قسمت واقعا ییاتفاقا

 پرواز خوابات و اهایرو ی همه یتو رها و اروم ینطوریهم

 !ییابرا رو یکن حس یکنیم یزندگ یدار یوقت یحت ،یکن

 

 !دارم تورو که دنیبخش و من هاش بنده و خدا که مطمئنم -

 

 :زندیم لب امامزاده ی رهیخ و دیگویم یجان یا دیام

 

 ارت؟یز میبر -

 

 !اهوم -
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 بود، شده ییتماشا کالم کی در بود، ستادهیا نهییآ مقابل

 بسته یاسب دم ساده یلیخ را رنگش ییخرما و بلند یموها

 رنگ و دخترانه شیابروها بود، شده فر آن نییپا و بودند

 پشت داشت، یکمرنگ لب رژ بود، شده رنگ شیموها

 نازک چشم خط با همراه بودند زده یمیمال هیسا شیچشمها

 اندازد یم شیموها یرو که را دشیسف شال دار، دنباله و

 براندازد گرید بار را اش دهیپوش و بلند راهنیپ رود،یم تر عقب

 کشد،یم قیعم نفس و زندیم یتیرضا از پر لبخند کند،یم

 یتو ردادیت دنید با و گرددیبرم شودیم اتاقش وارد که ردادیت

 زند،بالخرهیم برق شیچشمها یمشک اسپرت شلوار و کت آن

 و شرت یت شهیهم ردادیت بود، کرده تن را شلوار و کت نیا
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 به یادیز اش مردانه پیت نیا حاال و دیپوش یم نیج شلوار

 برانداز خوب را شیسرتاپا رود،یم جلو ردادیت آمد، یم چشم

 :کندیم

 

 !یکردینم رو ا،یبود یگریج خودت واسه هم تو -

 

 قفل کمرش یتو را شیدستها ردادیت و خنددیم ناز با ترگل

 :کندیم

 

 تو؟ یبود یک خوشگل -

 

 !پتیخوشت خوده خوده -
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 :بوسدیم را شیگلو ریز خنده با ردادیت

 

 !منتظرن محضر همه که میبر -

 

 خوب دیبا اول یداد ریگ میبر شگاهیارا بعد گفتم بهت -

 !کنم تماشات

 

 شمیارا نیا از ،یا کوفته و خسته که اخرشب ؟یچ پس -

 دارم یمهمتر یکارا و گرفتارم قدرم اون نمونده، یباق یزیچ

 !ندارم کردن تماشا وقت که

 

 :کوبدیم اش نهیس یتو و کشدیم یا خفه غیج ترگل
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 !ییپرو یلیخ -

 

 و رندیگیم یگوش با را یسلف نیچندم دانندینم خندد،یم ردادیت

 ترگل افتند، یم راه محضر سمت و کنندیم دل هم از بالخره

 اما ندیایب محضر به حتما سورن همراه بود گرفته قول نبات از

 سورن به را کردنش یراض ردادیت و بود نکرده قبول نبات

 بود، سخت بودن جمع یتو نبات یبرا هم بود،هنوز سپرده

 لحظه نیا بود نیا قتیحق اما نداشتند باور را لحظه را نیا

 !بود یواقع یادیز

 

 !نهیبب و من عروس داشت دوست شهیهم ه،یخال حنا یجا -

 

 ؟!شیاریب و نگه یکس به یریبگ قول ازش شهینم -
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 نباشه حواسش هوی رم؟یبگ ازش یقول چه من، عشق بچس -

 !صافه دهنمون بگه یزیچ هی

 

 و کندیم ادیز را ضبط ردادیت و کندیم نگاهش خنده با ترگل

 آشوب اما خودش دل ته زند،یم بوق هم پشت ترگل دل یبرا

 سر که ییبال جز دیفهمیم اگر کرد؟یم چه ترایم با بود،

 اش یزخم روانش و روح یبرا یاتفاق چه آمد یم شانیزندگ

 !افتد؟ یم
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 رها یریگ گوشه و ییتنها نیا از یکم را نبات کردیم تالش

 یجا و بود، دلتنگ بود، تنها بود، دور روزها نیا چند هر کند،

 یحت دیبا اما داد،یم آزارش یادیز خانه نیا یتو نبات یخال

 آن از را نبات یا ذره تا کردیم را تالشش هم دلتنگ و دور

 :کند خالص برزخ

 

 !باشه بگو نبات، دنبالت امیب پوشمیم لباس دارم من -

 

 خوامیم خوردم، مسکن تازه سورن، ندارم حوصله کن باور -

 ...و بگو کیتبر من طرف از بخوابم،

 

 یا نفره دو عکس قاب خیم نگاهش و ردیگیم نهییآ از چشم

 :ماندیم بود طوفان از قبل یروزها به متعلق که
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 !معرفت یب برم تنها قمیرف مراسم من نزار الاقل -

 

 یبرا درد و یدلسوز از سرشار سکوت کی بود، سکوت

 یزندگ یروزها نیمهمتر سورن بود، سورن با حق مردش،

 !یگناه چیه بدون بود، شده ترک بود، تنها را مشترکشان

 

 !شم آماده رمیم -

 

 :زندیم لبخند سورن

 

 !ماهت شکل به بوس -
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 را کادو ی جعبه سورن کند،یم یخداحافظ و خنددیم نبات

 و زندیم رونیب که خانه از ، رودیم رونیب اتاق از و داردیبرم

 :دهدیم جواب رد،یگیم تماس ردادیت شودیرمیجاگ فرمان پشت

 

 لندهور؟ یداد رو بله -

 

 :دهدیم جواب یا دخترانه یصدا با ردادیت

 

 منم خواهر، زننیم چونه و چک میمهر سر دارن نایا مامانم -

 !که دمینم تله به دم یزود نیا به جون، سورن یشناسیم که

 

 !نسناس یا تله خودت تو -
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 :پرسدیم یجد ردادیت و خندندیم دو هر

 

 تلخک؟ شد یراض -

 

 بتیتعق هست؟ ترایم به حواست دنبالش، رمیم دارم آره، -

 !مردم دختر تیثیح به بزنه گند نکنه

 

 رون،یب زد چشمام کردم نگاه و پشتم نهییا از قدر نیا واال -

 ازش ادیبرم راحتشه، المیخ بهش زنمیم زنگ محضر برسم

 !پدرسوخته

 

 کی کندیم که یخداحافظ د،یگویم یا خوبه و خنددیم سورن

 ردیگیم را اش شماره کند،یم ترمز نبات ی خانه یجلو بعد ربع

 سر کتش بیج یتو را یگوش زندیم تماس رد که نبات و
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 سورن چشم به هم هنوز د،یآ یم رونیب خانه از نبات رهد،یم

 !بود یخواستن و بایز

 

 :کندیم کج سر و شودیم سوار

 

 آقا؟ هیخبر یشد پیخوشت چقدر سالم، -

 

 !تو یشد ناز چه عروسم، دنبال اومدم -

 

 !شمیم تیاذ هم نباشه یول سورن، متنفرم باند نیا از -

 

 یطوالن و قیعم رد،یگیم را دستش و بردیم دست سورن

 :بوسدیم
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 از خوبشه، که حالت تمومشه، که عمالت و ها دادگاه نیا -

 خب؟ م،یکنیم شروع صفر

 

 دلش طور چه اما بدهد ادامه و کند شروع بتواند نبود مطمئن

 رد؟یبگ دهیناد را چشمها نیا دیام و برق آمد یم

 

 !اهوم -

 

 در شانیجوان از یمین کند،یم حرکت و زندیم لبخند سورن

 روزگار نیا در اما، شدیم تلف داشت ها مارستانیب و ها دادگاه

 طور تا کرد تالش و ماند زنده دیبا ، ماند زنده تا دیجنگ دیبا

 و حال و تو به یزندگ که بهتر قدر آن ،یکن یزندگ یبهتر

 !بچسبد روزت
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 نیا ،یرعلیام و الیدان و ایعرش ماهان، و رعنا سورن، و نبات

 قدر نیهم بود، جشنشان مراسم یمهمونها جمع ی خالصه

 و شدیم چاقو مهران و ترایم یخال یجا مختصر، و خالصه

 را شانیخال یجا شدیم مگر رفت،یم ردادیت قرار یب قلب یتو

 مهم و ییطال یروزها یتو که بود فرزند نکند؟کدام حس

 نخواهد؟ را مادرش و پدر برکت پر و سبز حضور شیزندگ

 

 ترایم با کرد، هم را تالشش تمام باشند، خواستیم هم ردادیت

 کی جز یزیچ آخر دست و زد حرف جوره همه مهران و

 !نشد بشینص تشیشخص یفروپاش و نیتوه



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1833 

 

 

 بود، نشسته عقد ی سفره مقابل یصندل یرو ترگل کنار

 و بود ولوله دلش یتو بود، عاقد دست هم شانیها شناسنامه

 !کند تمام را قصه نیا تمام و برسد ترایم کردیم تصور آن هر

 

 حوصله یب و فیضع یصدا با ترایم و بود گرفته تماس ترایم با

 حس را مزخرفش سردرد تا خورده خواب قرص بود گفته یا

 خودش از یا لحظه سوخت، اش نهیس تمام که بود انجا نکند،

 و کلک بود؟ شده مهران هیشب مان،یپش کارش از و شد زاریب

 تنها با داشت کرد؟یم چه ترایم یتنهاآرزو با داشت دورو؟

 زهیانگ و هدف ی مانده ته با کرد؟یم چه مادرش یدلخوش

 بود؟ کرده چه یزندگ نیا ی ادامه یبرا اش

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1834 

 

 بود گذاشته کنار ، بود زده کنار را ترایم بود؟ شده مهران هیشب

 چه؟ مادرش پس برسد؟ خودش هدف به تا

 

 !لیدل یب وجدان عذاب کی و داشت سردرد

 

 تو ، یکرد را تالشت تمام تو دیکشیم غیج سرش یتو یکس

 نخواست، ، نشد و یبرو جلو ترایم تیرضا با یخواست

 کی ییاهایرو و قلبت، عشقت، از شدینم ،یستین تو مقصرش

 !یبگذر ساده یبود آن به دادن پر و بال مسئول تو که دختر

 

 با فقط بود، دهینشن یحت او و بود خوانده را خطبه نصف عاقد

 یافکار از هیبق زدن دست و رعنا ارهیب گل رفته عروس یصدا

 عاقد بود، شده خالص بود دهیبلع را او تند یگردباد مثل که

 د،یگویم اقیاشت و بغض با رعنا هم باز و خواندیم دوم بار یبرا



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1835 

 

 قران مشغول ترگل چرخاند، یم سر اره،یب گالب رفته عروس

 ترگل و خواندیم سوم بار یبرا عاقد بالخره و بود، خواندن

 اضطرابش از پر نگاه کشد،یم قیعم نفس بندد، یم را قران

 برخالف یلبخند زند،یم لبخند ردادیت گردد،یبرم ردادیت سمت

 را ترگل محکم اما آرام یصدا بالخره و درونش، طوفان

 :شنوندیم

 

 !بله مادرم، اجازه با -

 

 بغض از پر خودش مراسم یادواری با نبات و زنندیم دست همه

 و کردیم تماشا دلتنگ و خسته سورن زند،یم لبخند حسرت و

 مجدد عاقد خورد،یم را شان رفته خوش یروزها حسرت

 :زندیم لب دلش یتو اول ردادیت بار نیا و خواندیم

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1836 

 

 !ترایم و من ببخش -

 

 :دهدیم جواب بلند و

 

 !بله قامیرف ی اجازه با -

 

 زند،یم چشمک یغم از پر ی خنده با ردادیت و خندندیم همه

 :دیگویم خنده با عاقد و دیگویم یارام سر تو خاک ایعرش

 

 ستن؟ین چرا پدر پسرم،مادر کنه حفظ و قاتیرف خدا -

 

 !اقا حاج کشورن از خارج -
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1837 

 

 دهد،یم دستشان را ها حلقه رعنا و خندندیم زیر هیبق و سورن

 ترگل و بردیم ترگل انگشت سمت عشق با را حلقه ردادیت

 که را حلقه ن،یریش اما بود سخت لحظه نیا باور بندد،یم چشم

 :زندیم لب ارام ردادیت و زنندیم دست همه بردیم انگشتش یتو

 

 با یکرد حس روز هی اگه اما ،یمن واسه عمر، ته تا االن از -

 بهم دمیم ازارت ای سخته من تحمل و ستین خوب حالت من

 نشد، اگه اما کنم،یم درست و یچ همه بتونم که ییجا تا بگو،

 من با شهینم گهید یکرد حس اگه ،یدار انتخاب حق تو

 و داد نه زم،یریم دیاس امثالش و وانیک مثل نه خوبشه، حالت

 خب؟ گم،یم زور نه کنم،یم دادیب

 

 !خوبه حالم شهیهم تو با من -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1838 

 

 !حاال نمتیب یم -

 

 :بردیم ردادیت انگشت یتو را حلقه و خنددیم دل ته از ترگل

 

 من خوب حاله واست بود نیا حرفت ی همه دم،یفهم -

 !تمیمالک صرفا نه مهمه،

 

 !نعمته دهیفهم زن چقدر -

 

 !ردادیت عاشقم تورو من چقدر -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1839 

 

 امضا یبرا عاقد و ماند یم هم یرو لبخند با دو هر نگاه

 و کیتبر یبرا همه شوندیم که بلند زند،یم شانیصدا کردن

 !ندیا یم جلو کادو دادن

 

* 
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 درمان، یب درد خروار کی عذاب، جهان کی و بود وانیک

 غذا شد،یم ختم سوختن کابوس به تمامش که ییخوابها

 گوشش یتو نبات غیج یصدا با تمامش که ییها خوردن



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1840 

 

 فقط بود، مرده بود، شده تمام شیبرا ایدن شد،یم زهرمارش

 !بود نشده خاک

 

 یلیخ که ییادمها بود، دهید را مشابه جرم با یادیز یآدمها

 احساس رحمشان یب خود از هم هنوز نبودند، مانیپش شانیها

 ادا یطور را بود حقش افتخار و غرور با کردند،یم تیرضا

 !هستند نیزم یرو یخدا که انگار کردندیم

 

 نفس اما بود مرده که خسته مانیپش کی بود، مانیپش اما او

 داشت اما بود مرده د،یکشیم انتظار اما بود مرده د،یکشیم

 !دادیم پس تقاص روز و شب داد،یم پس تقاص

 

 جز جفتشان یبرا هربار و بود زده حرف یتلفن ونیکتا با بارها

 !نداشت یزیچ حسرت و عذاب



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1841 

 

 

 یوقت کندینم فراموش دادگاه یتو را نبات بغض از پر یصدا

 :بود گفته

 

 و است لحظه همون یدپاشیاس دیکنیم فکر یقاض یآقا -

 بعدش تازه قصه ،یقاض یآقا نه شد، تموم و سوخت طرف

 درد مختلف، یها عمل مارستان،یب سوختنا، دردا، شه،یم شروع

 یحت یقاض یاقا بچه، مشترک، یزندگ جامعه، درس، کار،

 !کنه حبران رو عذابا نیا ی همه تونهینم مرگم

 

 چشم کرد،یم درد قلبش گذارد،یم اش نهیس یرو را دستش

 را مادرش زند،یم سرش پشت وارید به را سرش پس و بنددیم

 نگاهش بغض و یدلخور ،بایاشک ییچشمها با ند،یب یم

 شب کی فقط شب، کی اتفاقات نیا تمام از بعد کاش کرد،یم



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1842 

 

 یبهتر میتصم روز آن کاش نداشت، اما داشت، راحت خواب

 و سورن و خودش از را یزندگ شهیهم یبرا کاش گرفت،یم

 !گرفتینم ونیکتا و نبات

 

 هم باز برد،یم خوابش و شودیم گرم کم کم شیچشمها

 تلخ، ییها کابوس کنند،یم حمله سمتش ها کابوس

 نعره زند،یم داد زد،یریم شیچشمها یتو را دیاس یشوم،کس

 !ندیب ینم قیعم یکیتار کی جز یزیچ و سوزدیم زند،یم
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 سر ادیز ذوق از اما بودند خسته بودند، برگشته خانه به هیآتل از

 !شناختند ینم پا از
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1843 

 

 سالها از بعد که یشب نیاول بود، مشترکشان یزندگ شب نیاول

 یپسر یها عاشقانه به بست دل و کند ماهان و رعنا از دل

 ییتنها کی بود، تنها واقع در اما داشت مادر و پدر ظاهر به که

 !یکس یب جهان کی با قیعم

 

 قرار که کردیم تماشا را یا خانه و سالن وسط بود ستادهیا

 !باشد شان نیریش و تلخ یروزها تمام سرپناه

 

 گردد،یبرم شنود،یم سر پشت از را ردادیت زدن تاریگ یصدا

 یرو را کتش بود، نشسته رنگ دیسف ی کاناپه یرو ردادیت

 شوق از پر و ناباور یچشمها ی رهیخ و بود انداخته آن یپشت

 :خواندیم و زدیم قلبش تمام با ترگل

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1844 

 

 ی وانهید منه من توام خراب خانه توام تاب و تب در من

 عاشق

 

 هی جان و تو جان من، پنهان ی مهین من سامان و سر تو یا

 عاشق

 

 :کندیم نگاهش خنده و عشق با و کندیم کج سر ترگل

 

 تو و من یایدن و تو از بد چشم شود دور ابد تا عاشقتم من -

 

 !تو و من یروزا و شب از ات هیسا نشود کم فقط یاله ماه یا
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 و کندیم باز را شیدستها قلبش کوبش و حس تمام با ترگل

 ردادیت خوش یصدا با و بنددیم چشم چرخد،یم خودش دور

 :چرخدیم شیاهایرو دل یتو

 

 جان تو ماه، و مهر یا تو، بند من دل تو، لبخند به سوگند

 بخواه

 

 جان تو ماه مهرو یا ارامشم، ییتو خواهشم، ی همه تو یا

 !بخواه

 

 احساسش تمام با و کندیم نگاهش لبخند و عشق با ردادیت

 :خواندیم

 

 زدیریم بهم شهر کیتو چشمان آتش از یرسیم تو



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1846 

 

 

 زدیریم دلم انگار دنتید از نمتیب یم که هربار

 

 ییایرو شب نیا از رتمیح در و شوقم از پر تو با من

 

 ؟ییبایز همه نیا چرا تو نکهیا از رانمیح و رانمیح

 

 پا رقص با همراه شود،یم بلند و گذارد یم کاناپه یرو را تاریگ

 جیگ چرخش از سرش ستد،یا یم ترگل رود،یم ترگل سمت

 و ماندیم ردادیت یچشمها یرو ذوقش از پر نگاه رود،یم

 ردادیت و کندیم بغلش محکم اندازد، یم گردنش را شیدستها

 :خواندیم گوشش یتو
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1847 

 

 ییایرو شب نیا از رتمیح در و شوقم از پر تو با من

 

 ؟؟؟ییبایز همه نیا چرا تو نکهیا از رانمیح و رانمیح

 

 طاقت یب ردادیت و کندیم نگاهش یدلبر لبخند با ترگل

 ق،یعم بوسد، یم گذارد،یم ترگل سرخ یلبها یرو را شیلبها

 فکر امشب حداقل کندیم را تالشش تمام و عشق، با ،یطوالن

 شیهمراه خجالت با ترگل کند، رونیب سرش از را ترایم

 !بود تیارزوها تمام قیتحق ی خالصه ردادیت با بودن کند،یم
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 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1848 

 

 تخت یرو دو هر حاال و بودند کرده عوض را شانیها لباس

 و ردیگیم باال را یگوش ردادیت بودند، دهیکش دراز خواب اتاق

 :پرسدیم ترگل ریتصو ی رهیخ

 

 محترم؟ خانوم یدار یحس چه حاضر حال در -

 

 رهیخ و ردیگیم یباز به را شیموها از یا طره خنده با ترگل

 :دهدیم جواب یگوش ی

 

 !یخوشبخت حس عالمه کی و دلشوره، ترس، جان،یه -

 

 !بده حیتوض شکل رسم با رو دلشوره و ترس علت -
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1849 

 

 یم تخت کنار یپاتخت یرو و ردیگیم را یگوش خنده با ترگل

 :اندازد

 

 آخه؟ ایباز مسخره وقت االن -

 

 ؟یعنی مطب اصل سر میبر زود -

 

 :ردیگیم گر خجالت از ترگل تن

 

 ...و میا خسته یعنی گمیم رداد،یت یخل یلیخ -

 

 اره؟ میبخواب بعدش و مطب اصل سر میبر زودتر -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1850 

 

 خندد،یم دل ته از و ردیگیم دهانش یجلو را دستش ترگل

 غیج رد،یگیم گاز را گردنش و ردیگیم بغلش خنده با ردادیت

 :بوسدیم را اش گونه محکم ردادیت و بردیم هوا به ترگل

 

 !دیچسب ش،یآخ -

 

 !ردادیت خوابه نایا ی همه کنمیم حس همش -

 

 !داره تیواقع شه باورت کنمیم یکار هی االن -

 

 :زندیم اش نهیس یتو یمشت خنده با ترگل

 

 ؟یباش یجد یتونینم تو عه، بگو پرت و چرت کم -
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1851 

 

 

 در که ییها رابطه تمام یاداوری با کند،یم بغلش محکم ردادیت

 نخورده دست و بکر دختر یبرا دلش یا لحظه داشت گذشته

 بکر نطوریهم ابد تا ترگل خواستیم دلش سوزد،یم مقابلش ی

 !بماند

 

 !ترگل دارم دوست قدر نیا شهینم باورم خودمم -

 

 احساسش از پر یچشمها ی رهیخ و کندیم نوازش را شیموها

 :زندیم لب

 

 !کنم خوشبختت بتونم کنمیم تالشمو تموم -
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1852 

 

 یچرخ ترگل خورد،یم زنگ همراهش تلفن حرفش اتمام با

 یم بدنش و تن ترایم ی خانه ی شماره دنید با و خوردیم

 بلند ردادیت و ردیگیم ردادیت سمت استرس با را یگوش لرزد،

 :ندینش یم و شودیم

 

 ترا؟یم جانم -

 

 کرده، تب ست،ین خوب حالش اصال خانوم ترایم رداد،یت آقا -

 !اقا دادمون به دیبرس کنه، تشنج نکرده ییخدا ترسمیم من

 

 مشترکشان، یزندگ شب نیمهمتر امشب، سوخت،یم قلبش

 رفت؟یم و گذاشتیم تنها را ترگل دیبا

 

 !امیم دارم مگه؟ نخورده و قرصاش -



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1853 
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 شیموها یتو را شیدستها دو هر و کندیم قطع را یگوش

 هم ترگل کند،یم یخال و پر هوا از بار چند را دهانش ، کشدیم

 :دیگویم دلنگران و ندینش یم

 

 ؟یبر یخوایم کجا شده؟یچ -

 

 :گذشتیم بهتر امشب کاش گردد،یبرم ترگل سمت

 

 !خانوم شمام ی شرمنده یلیخ من -
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1854 

 

 شده؟ بد باز مادرت حال -

 

 مثبت جواب عالمت به را شیها چشم درمانده و خسته ردادیت

 :دیگویم یدلخور با ترگل و گذاردیم هم یرو

 

 امشب؟ اونم ؟یبر یبزار تنهام یخوایم شب موقع نیا -

 

 زدلم؟یعز کنم کاریچ یگیم -

 

 بود، ردادیت با حق رد،یگیم چشم بغض از پر و دلخور ترگل

 :آمد یبرنم دستش از رفتن جز یکار
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1855 

 

 نکه،یا بدتر همه از ت،یوضع نیا یتو بزارم تنهاش خوامینم -

 !کنهیم شک نرم

 

 !برو باشه -

 

 :کندیم بغلش و خنددیم غم با ردادیت

 

 !خانوم یگل کنمیم جبران -

 

 بغل یتو داشتم دوست بود، مونیزندگ شب نیاول امشب -

 !بخوابم خودت

 

 حله؟ برات وسط نیهم رمیبم -
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1856 

 

 

 :نفرستد بد حال با را ردادیت کندیم را تالشش تمام ترگل

 

 !برس مادرت به برو ونه،ید نکنه خدا -

 

 امیب زود کنمیم یسع باش، خودتم مراقب کن، قفل و در -

 باشه؟

 

 !زمیعز باشه -

 

 را شیها لباس لشیم خالف بر و بوسدیم را اش یشانیپ

 ندینش یم که فرمان پشت رود،یم رونیب و کندیم عوض

 از را حلقه ناچار ماند،یم دستش یتو ی حلقه خیم نگاهش
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1857 

 

 چاره دهد،یم سر شلوارش بیج یتو و کشدیم رونیب انگشتت

 یکار اول که ینوعروس یبرا دلش اما، نداشت رفتن جز یا

 نه یدرست جشن نه سوخت،یم بود نکرده شیبرا یغلط چیه

 !بودنشان هم با شب نیاول از که هم نیا ،یا یآنچنان ی خانه

 

 دیناه رد،یگیم را ترایم ی خانه ی شماره و کندیم حرکت

 :دهدیم جواب دستپاچه

 

 اقا؟ بله -

 

 !توراهم مارستان،یب ببرمش کن تنش لباس -
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 یب شود، تمام ترایم سرم تا بود نشسته مارستانیب یصندل یرو

 داماد تازه کی به هم ابدا و اصال بود، نگران بود، قرار

 !خوردینم

 

 از یخال یصدا بوق دو از بعد و ردیگیم را ترگل ی شماره

 :شنودیم را اش یانرژ

 

 زم؟یعز یدینخواب چرا -

 

 !بخوابم تونمینم ندارم، عادت ییتنها به -

 

 ؟یترسیم -
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 ریگ و بود کالفه زد،یریم بهم شتریب را روانش ترگل سکوت

 :شرمنده یادیز بود، بست،شرمنده بن کی انیم بود کرده

 

 باشه؟ ام،یم باشه یاوک حالش شم، خالص مارستانیب از -

 

 ترگل نبود، یشدن و ندهد نشان را شیها یدلخور کندیم جان

 :بود تنها مشترکشان یزندگ اول شب که بود نوعروس کی

 

 یسع منم دونم،یم چه نمونه، تنها نکنه، شک شش،یپ بمون -

 !ریبخ شب بخوابم، کنمیم

 

 ردادیت و شودیم قطع تماس که دیبگو یزیچ خواهدیم ردادیت

 ترگل به داد،یم حق زند،یم اش یشانیپ یرو را یگوش کالفه

 و شودیم بلند امد، یبرنم دستش از هم یکار اما داد،یم حق
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 شود،یم قاتیتزر اتاق از دیناه و ترایم امدن رونیب ی متوجه

 را ترایم دست دهد،یم دیناه سمت را داروها پاکت و رودیم جلو

 :افتند یم راه مارستانیب اطیح سمت و ردیگیم

 

 ؟یبهتر -

 

 یا ذره از غیدر کنه،یادمیز و خواب فقط آرامبخشا نیا -

 !آرامش

 

 !ادیم ارامشم کن شوهر -

 

 از خنده با ردادیت و کندیم نگاهش چپ چپ حال یب ترایم

 کندیم کمک زند،یم را موتیر و زندیم رونیب مارستانیب اطیح
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 عقب یصندل یرو دیناه و ندیبنش جلو یصندل یرو ترایم

 :کندیم حرکت و زندیم استارت ردادیت شود،یم ریجاگ

 

 ؟!من مادر نکن الیخ و فکر قدر نیا بگم چقدر -

 

 چه ،یدیرس صورتت و مو به یلیخ ؟یبود شگاهیارا تو -

 ؟یدار میخبره؟گر

 

 خنددیم شود،یم یخال دلش ته

 

 هست؟ یچ همه به باز حواست حالت نیا با -

 

 ؟ینگفت من به یشد دوماد نکنه -
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 :بود دهیلرز ردادیت تن اما بود دهیپرس تمسخر و یشوخ با ترایم

 

 که خرپولم یدخترا دوست نیا از یکی با بابا، بودم یمهمون -

 !رهیگیم دکتراشم داره

 

 دایپ یطرق رستوران اشپز از قتیسل سطح عجب چه عه؟ -

 !دکترا به کرد

 

 رسندیم که خانه به خندد،یم استرس هزار با و یمصنوع ردادیت

 یبرا دیناه کشد،یم دراز کاناپه یرو حس و حوصله یب ترایم

 کنارش ردادیت و رودیم آشپزخانه سمت وهیآبم کردن آماده

 :ندینش یم نفره تک مبل یرو
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 گه؟ید یخوب -

 

 فروکش تبش گرید حاال که ترایم یشانیپ یرو را دستش

 :دهدیم جواب ترایوم گذاردیم بود کرده

 

 !بخواب اتاقت بهترم،برو -

 

 !بزن زنگ یداشت یکار خونه، برم دیبا خونن، قامیرف -

 

 مونثت؟ ای مذکرت یقایرف -
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 :خنددیم حوصله یب ردادیت

 

 آخه؟ خورهیم من به حرفا نیا -

 

 یمهمون هی فرداشب فقط خوابم،یم گهید من برو اصال، نه -

 یوقت ،ینیبب و دخترشون و یباش باهام خوادیم دلم که دعوتم

 پس ستین هم با دلتون کدوم چیه و یپسند ینم و نهال

 !شدم خسته کردن اصرار از ،یبعد ی نهیگز سراغ رمیم

 

 یها کردن اعتراض و گفتن یبرا یحرف شود،یم بلند ردادیت

 :نداشت جهینت یب

 

 !خدافظ فعال ام،یم حتما تونستم -
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 هم دیناه از بشنود، ترایم از یگرید حرف ستدیا ینم و

 باشد، مادرش مراقب کندیم سفارش و کندیم یخداحافظ

 را اش کالفه نفس ند،ینش یم فرمان پشت و رودیم رونیب

 تا افتد یم راه سرعت نیباالتر با کند،یم حرکت و کندیم فوت

 ساعت مین کند، تمام را ترگل یدلخور و ترس زودتر هرچه

 پا که خانه به شود،یم ادهیم و کندیم ترمز آپارتمان یجلو

 رودیم اتاق سمت است، ساکت و کیتار جا همه هنوز گذاردیم

 زل در به ترس با و نشسته تخت ی گوشه ندیب یم را ترگل و

 :رودیم جلو یشرمندگ با زده،

 

 !که امیم گفتم ؟یدیترس آخه، رهیبم ردادتیت -
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 خسته رد،یگیم آغوشش انیم را ترگل و ندینش یم تخت یرو

 :نداشت کشش نیا شترازیب گریسوخت،دیم شیبود،چشمها

 

 !زدلمیعز خوامیم معذرت بازم -

 

 !ترسمیم ییتنها از کال من رداد،یت بخواب ،یا خسته -

 

 یمتفاوت شب جاش به اما رفتم،یم دیبا ترگل، بود باال تبش -

 !شهیم یادموندنی به عمرم اخر تا ، میداشت

 

 بغلش کشد،یم دراز کنارش ردادیت و خنددیم سخت ترگل

 زود یلیخ گذارد،یم هم یرو را اش خسته یچشمها و کندیم

 و ارامش با مشترک، خواب نیاول روند،یم خواب به دو هر
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 طور آن که یشب و یدلخور یکم با گر،یکدی آغوش تیامن

 !بود نگذشته بودند دهیچ را شیایرو که
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 نه گهید امیب یادیز که دونمیم شم، مزاحمت که ومدمین -

 !رونیب تمینداز یم یاردونگ با شکوه، نه یاریم طاقت خودت

 

 :چسباند یم گرشید گوش به را یگوش و خنددیم آرام نبات

 

 ؟!سراغت ومدین نامزدت -
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 یکرد دعا واسم تو دیشا اومد، اما چرا دونمینم نبات، اومد -

 شیپ دیفهم بود، خونه برگشتم خونت از که یشب همون هوم؟

 !میکرد ادا مو نذر میرفت فرداشم بودم، تو

 

 کمی بزار کنه،یم چارهیب و ادم ییتنها ون،یکتا بدون قدرشو -

 و من من، واسه وجدانت عذاب ،یبچش و یخوشبخت طعم

 !کنهیم بدبخت حتما و خودت اما کنه،ینم خوشبخت

 

 :خنددیم درد با ونیکتا

 

 حالتم ، تیزندگ سر سورن، شیپ یبرگرد تو منتظرم -

 !کنم یزندگ یراحتر الیخ با وقت بهترشه،اون

 

 !یکت یا ونهید تو -
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 اما اصال، نه نشه، مجازات که ببخش و وانیک بگم خوامینم -

 منم نکرد، یزندگ وقت چیه اونم کن، حاللش یتونست اگه

 سورن به و تیواقع دیبا ، کردم یکوتاه نبات، کن حالل

 !کرده فراموشت یجد یجد کردم فکر اما گفتم،یم

 

 :خنددیم درد با نبات

 

 !دختر کن بس ون،یکتا یگفت یلیخ نارویا -

 

 مراقب یلیخ شم،ینم مزاحمت برو شرمندتم، ابد تا من -

 !زمیعز باش خودت
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 !خداحافظ -

 

 خاتون قبر سنگ ی رهیخ نگاهش کندیم قطع که را تماس

 یتالش تمام ی شرمنده بود، شرمنده هم خاتون شیپ ماند،یم

 !نکردند و کنند یزندگ بهتر تا کرد وانیک و او یبرا که

 

 !مامان کن دعا واسم -

 

 :زدیریم اشکش و شکندیم سختش بغض

 

 تموم یچ همه مرد هی ؟ مامان کن، دعا داداشتم واسه -

 داره بزن دست نه معتاده نه بابا مثل م،یخواستگار ادیب خوادیم

 ،یمامان ستین خوش حالم من اما، مرده، ده،یم فحش نه

 ستم،ین اما امادم، یخواستگار مراسم واسه بگم بهش منتظره
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 ست،ین سورن ست،ین نبات یوقت خوشبختشم تونمینم من

 !ستین وانیک

 

 :زندیم هق و گذاردیم قبر سنگ یرو را اش یشانیپ

 

 حال تمومشه، عذاب نیا تمومشه، اشوب نیا کن دعا -

 !خاتون کن دعا شه، خوب هممون
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 یلیخ و بود رفته بار نیاول یبرا را اش مشاوره جلسات

 نداشت گرید یکس به را گفتنش شهامت و جرات که ییحرفها

 !بود گفته یماجد دکتر به



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1872 

 

 

 !بخواهد دلت تا تر سبک اما نبود بهتر

 

 درمان یبرا بار کی هفته دو دیبا فعال بود گفته یماجد دکتر

 را خودت دیبا بود گفته بود، کرده قبول او و دییایب مطبش به

 !بود کرده نگاه فقط و یکن آماده شوهرت به برگشتن یبرا

 

 طول شتریب یحت سال دو است ممکن تیها عمل بود گفته

 تباه بهترشدنت دیام به را ات ندهیآ و یجوان شودینم و بکشد

 !یکن حرام هم را شوهرت یزندگ و یکن

 

 را حق اخر دست و بود کرده فکر اش زده طوفان خود با یکم

 شد تمام که شیها عمل بود مشیتصم بود، نداده خودش به

 اما برگردد، کرد دایپ بهبود کامال که صورتش تیوضع و
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 نگه انتظار چشم و فیبالتکل همچنان را سورن شدینم شد،ینم

 !دارد

 

 مدتها از بعد تا بگذارد شیتنها بود کرده خواهش یرعلیام از

 و ینگران با یرعلیام و کند، فکر بزند، قدم باشد، تنها یکم

 معرض در رو ادهیپ وسط بود، مانیپش اما حاال بود، رفته دیترد

 اما شناخت،ینم را کدامشان چیه که بود ییآدمها از یلیخ دید

 !آورد یم در روزگارش از دمار شانیها پچ پچ و ها نگاه

 

 الیخ با وقت چیه شودینم گرید یعنی کردیفکرم خودش با

 دلهره و بزند قدم را شهر دار یمعن یها نگاه از دور و راحت

 نکند؟ رورویز را قلبش یا
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 بود؟درسش، رفته هم کوچکش یها یدلخوش تمام یعنی

 !شیها زهیانگ کارش، دانشگاهش،

 

 یم بود تیجمع از یخال که یپارک رنگ سبر مکتین یرو

 :زندیم لب سوختیم که یقلب ته از و ندینش

 

 !وانیک بهت خدا لعنت -

 

 و کندیم محکمترش رود،یم صورتش دیسف باند یرو دستش

 قدر و بود شان هیشب یروز که ییآدمها به دوزدیمچشم

 !ندانست

 

 هر که یروان و روح سالم، یقلبها سالم، یصورتها با ییآدمها

 نصف که ییآدمها سوزاندشان،ینم دیاس هیشب یزیچ شب
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 که ییآدمها کردند،یم تلف هودهیب یافکارها با را روزگارشان

 دست از را شانیها داشته اش یعاص خود مثل دیبا یحت

 !بدانند قدر تا دانندیم

 

 شیصدا کندیم را تالشش تمام و ردیگیم را ترگل ی شماره

 :نلرزد

 

 نم؟یب یم خواب دارم ای یخودت -

 

 سورن، تو، من، شمال، میرفت ییچهارتا دمید خواب شبید -

 ایدر آب از دستاشو سورن هم، دنبال دمیدویم ایدر لب رداد،یت

 ...بعدش... بعدش صورتم، یتو ختیر و کرد پر

 

 نبات؟ یچ بعدش -
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 ی پرنده چند ی رهیخ کند، مهار را بغضش تا ردیگیم باال سر

 :رندیم لب آسمان یتو

 

 !خوبشد خوبه صورتم بعدش -

 

 زم،یعز رهیخ که شاالیا برم، خوشگلت یخوابا قربون یاله -

 !تنهام خونه من؟ شیپ یاینم ؟ییکجا
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 ؟یرینم سرکار مگه -
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 :دهدیم جواب حرص و خنده با ترگل

 

 اون یتو یخودیب خوامینم گهید کردن امر خان ردادیت -

 !کنهیم خبرم میمرد یگشنگ از ،یبکن جون رستوران

 

 :دیگویم یشوق از پر یجان یا نبات

 

 قدر نیهم آخرش تا دوارمیام بدون، قدرشو ماهه، ردادیت -

 !دیبمون خوشبخت و خوب

 

 !نبات یندونست قدرشو تو یول ست،ین سورن از تر ماه -
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 کشد،یم شیپاها ریز از را نیزم یکس انگار رد،یگیم قلبش

 یروزها شاهد کم یلیخ که یا خانه دلتنگ بود، دلتنگ

 :بود شان دونفره

 

 سورن با بودن بود معتقد اونم ام،یم روانشناس شیپ از دارم -

 !کردیم شتریب یزندگ واسه مو زهیانگ

 

 ؟یبرنگرد که یمصمم هنوزم تو و -

 

 گهید من رم،یگیم میتصم بعد بدم، انجام دوممو عمل بزار -

 !برسون سالم ردادیت به ، رمیم

 

 :دهدیم جواب مهربان ترگل
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 خونتون، باهاش امیب کرده اصرار ونیکتا فردا فقط حتما، -

 گه؟ید یایم نجا،یا ادیب گفتم توفشارن یلیخ خانوادت دمید

 

 !امیم بتونم -

 

 مقابلش شلوغ ابانیخ از را نگاهش و کنندیم یخداحافظ

 رحم، یب یلیخ بود، شده رحم یب روزگار و ایدن رد،یگیم

 روزگار دلش خواست،یم آرامش دلش رحمتر، یب شیآدمها

 و شر پر و طونیش دختر یبرا دلش خواست،یم را سابقش

 !بود شده تنگ بود مرده وجودش از یا گوشه که یشور

 

 لبخند سورن اسم دنید با خوردیم زنگ که همراهش تلفن

 :انیپا یب حسرت هزار جنس از یلبخند زند،یم
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 !سالم -

 

 مشاور؟ شیپ یرفت ماهت، یرو به سالم -

 

 پر را وجودش تمام وصف رقابلیغ لذت کی کند،یم فیک

 هم رفتنش خبرداشت، اش لحظه به لحظه از سورن کند،یم

 :بردارد چشم او از یا لحظه سورن بود نشده باعث

 

 ؟یخوب خودت نباش، نگران خوبم رفتم، -

 

 ؟ییکجا رستورانم، زم،یعز خوبم -
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 مگه؟ چطور پارک، تو نشستم -

 

 :پرسدیم دلتنگ و سخت سورن

 

 ؟یعروس لمیف گرفتن واسه هیآتل میبر دنبالت امیب -

 

 یروزها از امان زند،یم شخم را دلشان یتو انگار یکس

 !ماندگارند ابد تا کردندیم گمان که رفته ییطال

 

 !نمیب یم امیم روز هی بتونم اگه ر،یبگ برو خودت خستم، من -

 

 خونه؟ برسونمت امیب -
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 :زندیم شیها یدلنگران به یلبخند

 

 !رمیم خودم زم،یعز نه -

 

 کی را نبات کند،یم عوض را سورن دل حال گفتنش زمیعز

 اما بود، کشته شهر نیهم یاباهایخ از یکی یتو یکس روز

 ندهیآ به دداشتنیام یبرا نیهم و بود، زنده او به حسش هنوز

 !بود یکاف

 

*** 
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*** 

 ی صفحه یرو شیچشمها بود، شده خشک کاناپه یرو

 واضح توان که اشک از پر ییچشمها بود، مانده ونیزیتلو

 چرا شناخت؟ینم را لمیف نیا یتو عروسه چرا نداشت، دنید

 اورد؟ ینم ادی به را خودش کنار خندان و شاد دختر

 

 د،یخندیم سرخوشانه چقدر رهنما؟ نبات بود؟ نبات دختر نیا

 !بود دایپ ایرو شیچشمها یتو چقدر

 

 نگاه سوزد،یم و کندیم نگاه شود،یم خودشان رقص به نوبت

 یفردا از چقدر رسد،یم شیچشمها تا حسرت و کندیم

 قلبش قلبش، بود، داریناپا ایدن چقدر بودند، خبر یب خودشان

 !سوختیم و دیکوب یم انهیوحش
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 اشکش کندیم جان زند،یم چنگ دستش دو هر با را شیموها

 اشک است، کم جانسوز غم نیا برابر در مقاومتش اما زدینر

 :زندیم لب نبات ی رهیخ و ردیریم

 

 خوشگلت؟ یها خنده رفت کجا -

 

 اغوش یتو خوش، حال کی با کنارهم، را لمیف نیا بود قرار

 !نشد و نندیبب هم

 

 رو ایخوشگل نیا یتونست طور چه وان؟یک یتونست طور چه -

 و معصوم یچشما نیا تو یزد زل یجور چه ؟یبسوزون

  صورتش؟ رو یکن یخال و یبطر اون یتونست
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 کنترل بود، شده بد اول یروزها مثل حالش اورد، ینم طاقت

 از پر شیگلو کند،یم خاموش را ونیزیتلو و داردیبرم را

 :بود نشده زده یادهایفر

 

 !نامرد یری،بم وانیک یریبم -

 

 نهییآ و کندیم پرت سالن ی گوشه ی نهییآ سمت را کنترل

 گذاشتینم د،یگویم یدرد پر و بلند آخ خورد،یم یبزرگ ترک

 لب و ردیگیم باال سر نبود، وقتش فعال ند،یبب را لمیف نیا نبات

 :زندیم

 

 ادمات یوقت ییکجا ؟ و ادمات یبعض یساخت یچ از -

 از قبل چرا کنن؟یم رونیو شکنن،یم سوزونن،یم کشن،یم

 ؟یرسینم ها رونهیو
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1886 

 

 

 یرو یکس انگار ، شودیم بزرگتر و بزرگ اش مردانه بغض

 !سوختیم تلخ و بد سوخت،یم بود، ختهیر نمک زخمش
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 بود،بار گذشته نیریش و تلخ اتفاقات ی همه از گرید ماه کی

 !شد یبررس نبات درمان مراحل و شد لیتشک دادگاه گرید

 

 فکر نیا به و بود زده نوبت هم دومش عمل یبرا گرید بار

 فلک به سر دارد مارستانشیب و ها عمل مخارج چقدر کردیم

 !کشدیم
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 سر پشت که یاهیس و اول یروزها از بهتر یلیخ بود، بهتر

 !بود گذاشته

 

 کردیم یصبور بود، کرده عادت کردن یصبور به هم سورن

 یزندگ نبات بهتره احوال و حال نیهم یحوال یروز دیشا

 !کنند شروع نو از و ردیبگ پا دوباره شان

 

 یکم کردند،یم را شانیزندگ هم کنار آرام هم ترگل و ردادیت

 نیا یخوشبخت و روزگار یچاشن هم وجدان عذاب و استرس

 !بود خوب هم کنار حالشان اما بود شانیروزها

 

 شد عوض ی متوجه هم او دیشا نداشت، یخوب حس اما ترایم

 !بود ردادشدهیت احوال
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1888 

 

 ،یمونینم ،شبیریم زود ،یایم رید به رید ،یایم کم ایتازگ -

 ه؟یخبر

 

 بهم روانش و روح ترایم یها کردن شک با بار هر ردادیت و

 :نداشت خنده و یشوخ جز یا چاره و ختیریم

 

 برنامه؟ رو انداختم و میزندگ بده -

 

 رداد؟یت ستین تیزندگ یتو ترگل گهید واقعا -

 

 بود، سورن با حق گفت؟یم چه کند،یم نگاهش فقط ردادیت

 مناسب زمان در هوشش از فقط بود، یباهوش زن ترایم

 :متاسفانه کردینم استفاده
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1889 

 

 

 ؟یناراحت -

 

 حاال ،یکشینم دست ترگل از یگفت و توروم یسادیوا هربار -

 باور یدار توقع ،یزد دشویق یگیم و یارینم اسمشم روزا، نیا

 کنم؟

 

 ،ینرفت ،یخواستگار واسم یبر و یایب راه دلم با داشتم توقع-

 گذاشت شد خسته من یتوخال یدایوع و وعد از هم دختره

 !رفت

 

 تمام قیرف شک داشت، شک بود، آشوب اما ترایم دل ته

 اگر نبود، غلط هم کدام چیه که ییها شک بود، شیروزها

 کرد؟یم چه دیبا قایدق باشد زده دورش هم ردادیت
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1890 

 

 

 با رابطتت کنمینم باور ،یسادیوا حرفات یرو شهیهم تو -

 هم تو و باشه رفته اون کنمینم باور باشه، شده تموم ترگل

 !یباش نکرده برگردوندنش واسه یتالش چیه

 

 !کن باور -

 

 و شودیم بلند ترایم یها جواب و یها ازسوال فرار یبرا

 که دلهره کی داشت، دلهره دارد،یبرم را چشیسوئ و یگوش

 :بود دهیبلع را وجودش تمام

 

 !؟یندار یکار گه،ید برم من -
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 و یمنف افکار از پر فکر، در غرق کند،یم نگاهش فقط ترایم

 نیا دیبا خورد،یم را مغزش انهیمور مثل داشت که یخودیب

 برطرف شکش ای دیرسیم مانیا به ای کرد،یم تمام را شک

 :شدیم

 

 !ییتنها از دمیپوس نجا،یهم بمون و امشب -

 

 چشمها نیا شناخت،یم خوب را چشمها نیا گفت؟یم چه

 کوچکش و بزرگ یشکها از و ستادیا مهران مقابل یروزگار

 را ترایم یچشمها نیا کرد، انکار را تمامش مهران و گفت و

 روانش و ورح جان به و شد خوره یروزگار شناخت،یم خوب

 خورد، اش یشانیپ یرو یوانگید مهر آخر دست و افتاد

 :بود شده ناخواسته بود، شده اما باشد مهران مثل خواستینم
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1892 

 

 

 !مونمیم -

 

 زدن دو دو نیا تا کند، ارامش یکم تا بود گفته را نیا

 و نشود مهران او بار نیا گرید بار تا کند، کمتر را شیچشمها

 دانستینم و بود گفته نکند، نابود را فروهر ترایم ی مانده ته

 بروند رعنا ی خانه به هم با بود منتظر حاال که ترگل با قایدق

 :بود شده یعاص یسردرگم همه نیا از و بود گفته کند؟ چه

 

 !بخور شام ایب پس -

 

 و کندیم فوت را نفسش کالفه رودیم آشپزخانه سمت که ترایم

 ترگل از پاسخ یب تماس دو کند،یم نگاه را همراهش تلفن

 به ترگل کنار ماه کی نیا بود، شب ده کینزد ساعت داشت،
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 را مشترک یزندگ یمعن تازه و بود کرده یزندگ یواقع یمعنا

 :کندیم پیتا ناچار بود، دهیفهم

 

 رده باز که مامانم به یبخش یم و من امشبو خانوم، یگل -

 بمونم؟ شب داره اصرار و کرده شک و داده

 

 :کندیم پیتا و کندیم نیس را امیپ زود یلیخ ترگل

 

 االن تا من کرده، درست کوفته واست منتظره، رعنا مامان -

 !ردادیت توام منتظر اماده و حاضر

 

 !شهینم دلبرت خودِ جون به ام،یب شهینم -
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 و موش نیا یجور هی توروخدا فقط پس، رمیم خودم باشه، -

 !شدم خسته کن، تموم و یباز گربه

 

 را یگوش خسته ردادیت بود، شده نیآفال و بود گفته را نیا

 سمت ترایم یصدا دنیشن با و زندیم اش یشانیپ به دوبار

 خودش ترایم نکهیا از قبل کرد،یم یکار دیبا ، رودیم اشپزخانه

 مگر اما کرد،یم حیتوج اورد، یم لیدل زد،یم حرف دیبا بفهمد

 از اش خاله جان مهین ریتصو داشت؟ یتمام شیها ینگران

 دشیام تنها از اگر هم ترایم رفت،ینم کنار شیچشمها یجلو

 بکشد؟ دست هم یزندگ از بود ممکن دیکشیم دست

 :داشت هراس بدجور د،یترسیم

 

 ؟یکرد فکر مهدوخت به -
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 :زندیم لب فکر غرق و ردیگیم مقابلش بشقاب از را نگاهش

 

 بود؟ یک مهدوخت -

 

 شیپ هفته چند که یدختر همون رداد؟یت یگرفت مریالزا -

 جراح دو هر مادرش و پدر کردم، یمعرف بهت یمهمون یتو

 ...داره خودشم ند،ییبایز

 

 !نکردم فکر نه، -

 

 که نیا از بود، خسته مادرش افکار از بود، گفته حوصله یب

 تینها یب دیدیم اش خانواده و دختر ثروت یتو را زیچ همه

 !بود خسته
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 یدونیم کنم، دعوتش خانوادش با شب هی خوامیم کن، فکر -

 خودشم نکهیا خاطر به نهال از چندسالمه، قیرف مادرش که

 قدرم چه که یدید نه، گهید یکی نیا اما گذشتم، خواستتینم

 بود؟ خوشگل

 

 ی همه هربار عمل یاتاقا یتو مادرش و پدر ، خب آره -

 !بودن کرده و تالششون
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 یچشمها و حال یب ی چهره دنید با کندیم باز را در که رعنا

 :دیگویم نگران قرمزش
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 پسرم؟ شدهیچ -

 

 یجسم و یروح لحاظ از بود، خسته شود،یم خانه وارد ردادیت

 اخر دست و کرد کل کل ترایم با را شبید تمام بود، آورده کم

 را شبید تمام بزند، را ییموال مهدوخت دیق که نشد شیحرف

 آن فکر و دارم زن من دییبگو مادرش به طور چه کرد فکر

 !کن رونیب سرت از را خانواده

 

 مامان شرمندم یلیخ شبید بخاطر خستم، دمینخواب شبید -

 !رعنا

 

 دنبال گهید یبود مادرت شیپ جان، مامان سرت یفدا -

 !ینبود که نوش و شیع
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 ترگل؟ هست -

 

 :دهدیم جواب و گذاردیم مبل دسته یرو را چادرش رعنا

 

 !اتاقشه یتو -

 

 یا ضربه رود،یم اتاق سمت و دهدیم تکان یسر خسته ردادیت

 تخت یرو ترگل ندیب یم شودیم که اتاق وارد و زندیم در به

 ی لبه رود،یم جلو مانده، دور ی نقطه ی رهیخ و دهیکش دراز

 :ندینش یم تخت

 

 ؟یا خامه نون یقهر -
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1899 

 

 

 التیتحص با و دختر کدوم و بردتت یمهمون کدوم بار نیا -

 کرد؟ یمعرف بهت توپ یمال وضع و باال

 

 ترگل یابر یچشمها یرو ردادیت ی خسته و ناباور نگاه

 :ماندیم

 

 ؟یگیم یچ -

 

 را مغزش لحظه نیهم تا که یالیخ و فکر هزار از کالفه ترگل

 :دیگویم و ندینش یم بود خورده
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 زه،ینر بهم مادرت باز نکهیا ترس از اخرم ترسمیم -

 هی نزنه، یخودکش به دست خالت نکنه،مثل عود شیافسردگ

 !یریبگ زن اون دل واسه گمید بار

 

 !میا خسته جفتمون االن م،یزنیم حرف بعد میبخواب کمی -

 

 یچ دونمینم که یا ندهیا نگران نگرانم، ستم،ین خسته من -

 اگه شدم، زنت یپنهون کردم اشتباه کردم، اشتباه من شه،یم

 طالقم و کنه مونتیپش ترفند هزار با قدر اون و بفهمه مادرت

 ؟یچ یبد

 

 :بنددیم چشم خسته ردادیت

 

 جان؟ ترگل -
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 ... و دختر هی واسه دلت یمهمون نیا یتو بار هی اگه -

 

 شعور؟یب میالش من مگه -

 

 نگاهش فقط ساکت ترگل که بود گفته تند و بلند قدر آن

 :بود شده اتاق وارد ترس با رعنا و بود کرده

 

 ترگل؟ هیچ ها؟ بچه شدهیچ -

 

 :شودیم بلند کالفه ردادیت

 

 !باال رفت صدام خوامیم معذرت من مامان، ستین یزیچ -
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 :دیگویم بدش حال تمام با و زدیریم ترگل اشک

 

 !رهیگیم توروازم م،یکن یزندگ زارهینم بفهمه مامانت -

 

 :ردیگیم را ردادیت یبازو و رودیم جلو ختهیر بهم رعنا

 

 ادیب عقلش دختر نیا تا برو بخواب، ماهان اتاق برو -

 !مادر برو سرجاش،

 

 یم تخت ی لبه دلخور رعنا و رودیم رونیب حرف یب ردادیت

 :ندینش
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 تمام کوفته و خسته شوهرت جان؟ مامان یکشینم خجالت -

 صبح مادرش، یایریگ بهونه و شک یپا نشسته و شبید

 یترسیم یگیم بهش بعد اره،یدرب تو دل از اومده نزده افتاب

 چرا سسته قدر نیا اگه ببره؟ دلشو مادرش یانتخاب دختر هی

 قدر نیا اگه ؟یشد زنش چرا یندار باورش اگه ؟یشد زنش

 رنگارنگ یدخترا که یروزگار یبدون که شینشناخت خوب

 ؟یشد زنش چرا اومد سر بود شیزندگ یتو

 

 ترسم،یم ترایم از فقط من مامان، گفتم یچ دمینفهم خودمم -

 !بدم دستش از خوامینم من ترسم،یم یلیخ

 

 پس ،یشد ازدواج به یراض خودت زدلم،یعز شهیم درست -

 !خدا ی بنده اون گردن ننداز و سخت یقسمتا ی همه
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 تمام بود، برده خوابش که شدیم یساعت مین ماهان تخت یرو

 حاال، و بود نگذاشته هم یرو چشم یا لحظه را شبید

 آرام نگران و دلتنگ ترگل بود، چندبرابرشده شیها یخستگ

 یرو دست ردادیت کند،یم نگاهش و کندیم باز را اتاق در

 از د،یکشیم نفس منظم و آرام و بود گذاشته شیچشمها

 حرف یب بود، مانیپش اش عجوالنه قضاوت و تند برخورد

 فکر کند،یم نگاهش و ندینش یم نیزم یرو تخت نییپا

 نیا فقط او ست،ین ردادیت یزیچ چیه مقصر انیم نیا کندیم

 اش زده طوفان خود از شتریب و کندیم فکر بود، کرده ریگ انیم

 !کشدیم خجالت

 

 نچ ردادیت شکند،یم را اتاق سکوت ردادیت همراه تلفن یصدا

 دنید با دارد،یبرم شیچشمها از را دستش و دیگویم یا کالفه
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 از را یگوش جیگ و الود خواب و زندیم یمحو لبخند ترگل

 :کشدیم رونیب شلوارش بیج

 

 دلم؟ جون -

 

 ،یدار یزندگ ،یدار کار شلوغه، سرت گهیم لدایگ مامان -

 !شمیپ یاینم که یندار دوسم گهید دونمیم که من یول

 

 دیکشیم زبانه آن یتو آتش انگار که شیچشمها خسته ردادیت

 :کندیم نگاهش کنجکاو ترگل و دهدیم فشار را سوختیم و

 

 مزرعه؟ در یدختر کو سالمت -
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 !کنم سالم دینبا که باشم قهرم قهرم، باهات من -

 

 !یبزن حرف دینبا کال یباش قهر -

 

 وقت شیبرا روزها نیا کند،یم حس را حنا یصدا بغض

 مانده حنا بود، شده دایگ حرف حرف آخر دست و بود نگذاشته

 وجود به مسبب خودش که یقیعم یها یدلبستگ و بود

 :بود امدنش

 

 رداد؟یت داداش -

 

 رداد؟یت جون -
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 بگم زدم زنگ یول بودم قهر شده، تنگ برات دلم یلیخ من -

 اره؟ ،یاینم بابا بخاطر تو گهیم لدایگ مامان

 

 و رودیم رونیب اتاق از ردادیت یبرا یچا آوردن یبرا ترگل

 :ندینش یم تخت یرو خسته ردادیت

 

 که مهرانه بابا بخاطر نه من حنا، شلوغه سرم کمی روزا نیا -

 ام،یب که نشد فقط ندارم، دوستت نکهیا بخاطر نه ومدم،ین

 نداشت؟ دوست و خوشگل عروسک هی شهیم اصال

 

 ؟یگرفت عروس -

 

 :بندد یم چشم و زندیم وارید به را سرش پس ردادیت
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 شو آماده وروجک، یبرقص واسمون یایب گمیم تو به رمیبگ -

 بغض گهید که یشرط به م،یبگرد رونیب میبر دنبالت امیم

 خب؟ داداش، عشق ینکن

 

 :بردیم و شوردیم را غمش تمام حنا یصدا جانیه و ذوق

 

 دیبا موهامم شم،یم اماده ؟االنیایم خدا به ؟یایم واقعا -

 !یخدافظ ،یداداش حاضرشم من این زود بزنم، شونه

 

 یم تخت یرو را یگوش شودیم قطع که تماس و زندیم لبخند

 ینیریش ظرف و یچا ینیس شود،یم اتاق وارد ترگل که گذارد

 ندینش یم تخت ی لبه هم خودش و گذارد یم تخت یرو را
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 لب ریز به سر و آرام ترگل و کندیم شیتماشا فقط ردادیت

 :زندیم

 

 ؟ینکن نگام یاونجور شهیم -

 

 :کندیم کج سر خسته و سرخ یچشمها با ردادیت

 

 خوبه؟ یمدل نیا -

 

 به سر رد،یگیم دستش یتو را ردادیت دست و خنددیم ترگل

 :کندیم یباز ردادیت یانگشتها با ریز
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 و ختمیر بهم کمی گفتم، ایچ دمینفهم اصال خوام،یم معذرت -

 !نگران

 

 وقت چیه که نگران شهیهم و ختهیر بهم زن هی من -

 از شتریب ترگل، دارم میزندگ تو گهیم چرا و گهیم یچ فهمهینم

 یطیشرا هر تحت و شهیهم تو خوامیم من ندارم، الزم دونمی

 !یبود قبال که یدختر همون محکم، و یباش شاد

 

 هزار صبح تا شبید فقط رداد،یت کنمیم مو تالش ی همه -

 قدر نیا و چکسیه گذشته ترگل کردم، الیخ و فکر جور

 من نداشت، حسادت و تیمالک حس نداشت، دوست عاشقانه

 مادرت بعد ،یبزن حرف یدختر چیه با تو ندارم دوس یحت

 !بهم بده حق خب زنه، دنبال واست
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 :ردیگیم آغوشش انیم را تنش ردادیت

 

 !تو مال حقا همه -

 

 زد؟ زنگ بود حنا -

 

 با بپوش دلخوره، بزارم، وقت واسش نتونستم وقته چند آره، -

 !میبگرد دنبالش میبر هم

 

 کند؛یم نگاهش و ردیگیم باال سر متعجب ترگل

 

 ؟!بدونه دینبا و دونهینم اون یگینم مگه -
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 با منم یبابا ننه ،یدوستم گمیم که، یزنم بگم ستین الزم -

 ای رمیبگ لشونیم طبق دیبا و زن ندارن، مشکل دختر دوست

 !رمینگ کال

 

 :کشدیم عقب دلنگران و خنددیم ترگل

 

 !ینجوریا یایم در پا از که، یدینخواب یچیه -

 

 !امیپادرم از شما اشک با فقط بنده -

 

 ی دلشوره چه دانندیم خودشان تنها اما خندندیم دو هر

 !دهدیم جوالن قلبشان ته یمیعظ
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**** 

 

  شده لیفا و آمادست سوخته عطش یانیپا یپارتها رفقا

 یگذار پارت کانال نیهم یتو گانیرا آخر تا سوخته عطش

 شهیم

 لیفا توننیم دارن عجله خوندن یبرا که یدوستان فقط

 کنن یداریخر# و یانیپا_یها

 تومن 12000 مبلغ و دیبد امیپ یدیا نیا به لیتما درصورت

 و( Pdf) لیفا تا دیکن زیوار دنیم که یحساب شماره به

 .دیکن افتیدر
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*** 

 :شودیم باز یکیت با در و شنودیم فونیآ پشت از را لدایگ یصدا

 

 فشیحر اما نشه مزاحمت کردم یسع یلیخ اد،یم داره حنا -

 !نشدم

 

 در دوباره چرا یشینم شیحرف وقت چیه که یکس با -

 ؟یفتیم

 

 !ستین داتیپ مدته هی رداد؟یت یخوب -
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 و ذوق با حنا و شودیم باز در که بدهد یجواب خواهدیم ردادیت

 ردادیت شود،یم زانیاو گردنش از و پردیم اغوشش یتو خنده

 :دیگویم لدایگ جواب در و کشدیم بو را شیموها عطر

 

 از نزن، زنگ هم ر به ر نشو نگران هست، بهش حواسم -

 !شده خوب میدار بچه مهران داشتن لطف

 

 :دیگویم یا یمصنوع و آرام ی خنده با لدایگ

 

 !اینکن تیاذ و داداش حنا سالمت، به -

 

 !چشم -
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 که حنا یچشمها ی رهیخ و افتد یم راه نیماش سمت ردادیت

 :دیگویم زدیم برق حاال

 

 خوش بهمون شتریب که اوردم دوستامم از یکی امروز -

 !خوشگله خودت مثل بگذره،

 

 ه؟یچ اسمش کجاست؟ االن -

 

 !باهاش یشیم آشنا سوارشو ترگله، اسمشم نه،یماش یتو -

 

 ترگل گذارد،یم آن یرو را حنا و کندیم باز را عقب یصندل در

 نیماش و بندد یم را در ردادیت و گرددیبرم سمتش دنشید با

 حنا ی رهیخ ترگل شودیرمیجاگ که فرمان پشت ، زندیم دور را

 :دیگویم
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 !خانوم شما یخوشگل چقدر -

 

 ؟یداداش ستین مرد دوستاشون مردا مگه -

 

 حنا خندد،یم هم ترگل و کندیم نگاهش خنده با نهییآ از ردادیت

 :دیگویم مودبانه و اندازد یم باال یا شانه

 

 !ترگل خاله سالم -

 

 زم؟یعز یخوب دلم، جان سالم -

 

 !اهوم -
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 :کندیم نگاهش نهییآ از و کندیم حرکت ردادیت

 

 حتما؟ هست مرد دوستشون مردا گفته یک پاره، شیآت -

 

 !گفته مهران بابا -

 

 فیتعر گرفته فاکتور احتماال خودش اتیتجرب از اون خب -

 !دهیچیپ هیبق واسه رو نسخه کرده،

 

 :دهدیم ادامه ردادیت و دهدیم تذکر باخنده ترگل

 

 !داداش عشق خانومن دوستام درصد ۸۰ من -
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 :کندیم نگاهش اخم با ترگل

 

 !بله؟ -

 

 !دهیم جر رتیغ رگ باز حاال عه، ما میدوست مثال بابا -

 

 یصندل دو هر یرو را شیدستها حنا و خنددیم دل ته از ترگل

 :شودیم خم سمتشان و گذاردیم جلو

 

 د؟یبش دوماد عروس قراره یعنی -
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 و فرستدیم گوشش پشت را حنا حالت خوش یموها ترگل

 :دهدیم جواب مهربان

 

 !میمونیم دوستم م،یدوست فقط ما زم،یعز نه -

 

 :زندیم پچ ردادیت گوشش یتو و شودیم خم حنا

 

 !یداداش ندارم دوست و دوستت اصال من یول -

 

 وروجک؟ چرا -

 

 منم از چون ،یومدین من شیپ گهید شده دوستت نیا چون -

 نه؟ مگه خوشگلتره،
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 ترگل به رو و خنددیم دل ته از و بلند و ردیگیم باال سر ردادیت

 :دیگویم ارام

 

 !شما نییپا بفرما نداره دوستت خواهرشوهرت -
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* 

 یارام ی بوسه ماند، یم در شدن باز منتظر و زندیم را زنگ

 :خنددیم و زندیم حنا ی گونه یرو

 

 !رفت شد آب بابا، و یبستن نیا بخور -
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 و بردیم ردادیت یلبها سمت را دستش یتو یفیق یبستن حنا

 :خنددیم

 

 !رمیس یلیخ من نشه آب بزن محکم گاز هی -

 

 !بخر یگفت یریس گفتم بار یس پدرت، بر یا -

 

 و کندیم باز را در که مهران و زندیم یبستن به یمحکم گاز

 کندیم تالش کندیم نگاهش درهم یاخمها با شهیهم مثل

 :کند حفظ را لبخندش

 

 !شما لیتحو خان، مهران شد عرض سالم -
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 :گذاردیم نیزم اطیح یتو و ردیگیم را حنا حرف یب مهران

 

 !مامان شیپ بدو -

 

 سمت و فرستدیم ردادیت یبرا یمحکم بوس و گرددیبرم حنا

 و نیماش تا نگاهش و دیا یم جلوتر مهران دود،یم ساختمان

 :گرددیبرم ردادیت سمت و دیآ یم کش ترگل

 

 !توِ  همراه شب موقع نیا تا که کاره و کس یب دختره -

 

 !من ی اندازه به نه -
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 ناکس؟ ،یکار و کس یب تو -

 

 ی گونه یرو یا یدلخور از پر ی بوسه خندد،یم تلخ ردادیت

 :دیگویم و زندیم مهدان

 

 !ریبخ روزت و شب برو بابا، الال برو -

 

 :دیگویم مهران که فتدیب راه نیماش سمت خواهدیم

 

 فارغ ،یبود شده عاشقش که یهمون شد؟یچ دختره اون -

 ؟یزود نیهم به یشد
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 دختر آن دیبگو غرورش تمام با و برگردد خواستیم دلش

 نیا عقوبت از امان اما، نشسته نشیماش یصندل یرو قایدق

 !شیحرفها

 

 حنا؟ یبابا یبریم لذت من با کردن کل کل از چرا -

 

 :رودیم جلو کالفه و یعصب مهران

 

 اواره و االف ینجوریا یخوایم یک تا پسر، کن بس د -

 ،یا یزندگ و زن نه ،یا ندهیآ نه ،یشرفتیپ نه ؟یکن یزندگ

 ...نه
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 تو بار هی و باال یبزن نیاست اومدم ، یریبگ زن واسم اومدم -

 یتو زدن واسه منتها باال، یزد و نیاست ،یکن یپدر عمرت

 !من دهن

 

 رمنه؟یتقص بود کوله و کج و غلط انتخابت -

 

 خسته یادیز امشب کند،یم کنترل را خودش سخت ردادیت

 :بود

 

 خوش شب سابقته، زن و شما ی دهیپوس افکار کوله و کج -

 !جناب

 

 تا نگاهش مهران شودیم که سوار و رودیم نشیماش سمت

 ییتنها از بود، کالفه د،یا یم کش کوچه از شدنش خارج
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 چیه که خودش از بود، کالفه ردادیت ناخوش حال و قیعم

 همان را کردن یمادر که ترایم از بود، نکرده یپدر وقت

 هر بود، یشاک گذاشت کنار شیها شک و طالق یحوال روزها

 دانست،امایم خوب را نیا بودند، بدهکار یادیز ردادیت به دو

 شب ده که یدختر نداشت، دستش کنار دختر به یخوب حس

 ترس، بدون بود، کرده اش یهمراه ردادیت یپدر ی خانه تا

 که یزیچ کی زد،یم لنگ انیم نیا یزیچ کیخجالت،

 !دانستینم را لشیدل

* 

 

  شده لیفا و آمادست سوخته عطش یانیپا یپارتها رفقا

 یگذار پارت کانال نیهم یتو گانیرا آخر تا سوخته عطش

 شهیم
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 لیفا توننیم دارن عجله خوندن یبرا که یدوستان فقط

 کنن یداریخر# و یانیپا_یها

 تومن 12000 مبلغ و دیبد امیپ یدیا نیا به لیتما درصورت

 و( Pdf) لیفا تا دیکن زیوار دنیم که یحساب شماره به

 .دیکن افتیدر
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*** 

 

 خودت قول به و بهترشه حالت که وقت هر تا کنم،یم صبر -

 تو اما شه، مشخص وانیک و سورن و نبات یزندگ فیتکل

 ؟یکن یزندگ یتونیم بازم نایا ی همه از بعد یمطمئن
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 یروزها دانست،ینم هم اش خسته خود دانست،ینم توانست؟یم

 یبرا هم با ترگل و او زور به رفت،یم نبات دنید به را یادیز

 آن نه اما بهترشده، نبات دیدیم رفتند،یم رونیب گذار و گشت

 هنوز شان،یها عاشقانه و سورن به بدهد دل که خوب قدر

 !بود نشده حرفها نیا قد اش حوصله

 

 و باشد داشته مالقات وانیک با توانست اصرار هزار به گرید بار

 !کرد بد را حالش شتریب روزش و حال و او دنید

 

 عاشقانه لمیف از را نگاهش و شودیم جا دجابهیام آغوش یتو

 :ردیگینم مقابلش ی

 

 !کرد یزندگ دیبا شده که اتمیخوب ی همه و تو بخاطر -
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 !بزار هندونه یه حاال -

 

 دهیخواب دیام یپاها یرو رد،یگیم باال سر و خنددیم ونیکتا

 :بود کاناپه یرو تنش و بود

 

 یتو و گهید جور کاش کنم،یم فکر خودم با روزا نیا -

 یاتفاقا اون ی همه قبل م،یشدیم آشنا هم با گهید طیشرا

 راحت الیخ و توهم اون از منو و یدیرس یم زودتر تو تلخ،

 االن، وقت اون د،یدینم و نبات وقت چیه وانیک ،یکردیم

 !میبود خوشبخت همه
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 باشه دهیرس یمونیپش و حسرت با یکس یدید کجا و یک -

 که بچسب و یزندگ بعد به نیا از ؟یخوشبخت و ارامش به

 !گذشت حسرت یتو همش ینگ خودت با بعدها

 

 خجالت شتریب من که داده من به تورو خدا که مطمئنم من -

 !باشم داشته وجدان عذاب شم، شرمنده بکشم،

 

 نهیس به را سرش کشد،یم باال را ونیکتا تن و خنددیم دیام

 بال و پر احساساتشان به لمیف یقیموس و چسباندیم اش

 مردانه ی زهیغر بارها و داشتند خلوت ونیکتا با بارها دهد،یم

 از قبل خواستینم دلش ، اما بود دهیجوش وجودش یتو اش

 را صورتش فتد،یب یاتفاق شان رابطه شدن یرسم و تیمحرم

 :بوسدیم
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 ستین دلشون تو دل ننت؟یبب مادرم و پدر ببرمت فردا -

 !ننیبب و ندشونیا عروس

 

 تیاذ و پسرشون قدر نیا من بدونن اگه د،یام شهینم روم -

 !ننیبب و من ختیر خوانینم گهید کردم

 

 آشنا ایب الاقل نه، یخواستگار یگیم که فعال نگو، چرند -

 !ادیم شیپ یچ بعد مینیبب تا هم، با دیبش

 

 تر قیعم بار نیا دیام و دیگویم یا باشه دیترد با ونیکتا

 آن شود آرام ونیکتا خواستیم خدا از فقط بوسد،یم را شیلبها

 !کند یزندگ خوشبخت بار نیاول یبرا بتواند که ارام قدر
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*** 

 

 مثل ای یمطمئن ؟یدار خبر پسرت یکارا از یمطمئن تو -

 ؟!فروهر خانوم یا یمدع فقط شهیهم

 

 کی مثل مهران یصدا دنیشن زد،یم نفس نفس بود، یعصب

 بشیتخر درون از از داشت را نیا ییتوانا یشتریر ۸ ی زلزله

 :کند

 

 یندار حق ش،یریبگ من از یندار حق منه، پسر یگفت -

 واسه ،یاوک گفتم منم وزت،یپف و نامرد خود سمت شیبکش

 پروپاشم به نکردم مجبورش شم قصه ی بده ادم من نکهیا

 یساخت ملکه خودت از و یگفت بد من از ینشست یه دم،یچینپ
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 سالشه، هفت شیش و ستیب بچت اون االن اما نگفتم، یچیه

 یک با یدار خبر ش؟یزندگ با کنهیم یغلط چه داره یدار خبر

 نه ،یدرس نه ندش؟یا واسه داره یچ یخبردار اد؟یم رهیم

 تا یگیم افتخارم و غرور با بعد ،یپول نه ،یکار نه ،یتخصص

 نشده؟ من محتاج که االن

 

 افتاده؟ پسرش ادی بدبختش و باز هوس یبابا کنم باور دیبا -

 یپسر نگران کنم باور دیبا رفتش؟ برباد یبچگ و یجوون ادی

 گم رنگارنگت یزنا و یباز هوس یتو شیبچگ از که یشد

 دهیبر تو و من از وقته یلیخ ردادیت ش؟یدیند وقت چیه و شد

 ازمون وقته یلیخ کرده، ترکمون کنده، ازمون وقته یلی،خ

 چون زنه،ینم و دمونیق فقط اره،ینم رومون به فقط ده،یناام

 پسر هی با حاال تو، به نه رفته من به نه چون اس،یدر قلبش

  کرد؟ شهیم کاریچ ساله ۲۶
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1935 

 

 کار داره که یمدرک طبق الاقل من، شرکت ادیب بگو بهش -

 یدخترا دورش شب ده تا بود، نجایا شبید اره،یدرب پول کنه،

 !نایا با شهیم یچ عاقبتش ستین معلوم که نیابونیخ و ول

 

 :پرسدیم جیگ و زندیم نبض درد از ترایم سر یتو یزیچ

 

 شب؟ ده دختر؟ با -

 

 یابونیخ خوردینم ابدا که ، موجه ظاهر با یدختر هی آره، -

 ...و باشه

 

 اسمش؟ -
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 :دیگویم ترایم برخورد از متعجب مهران

 

 !ترگل خاله گفتیم حنا -

 

 مهران و کندیم تکرار را ترگل اسم متعجب و شوکه ترایم

 :دهدیم ادامه

 

 بره خواستیم که ستین یدختر همون ترگل -

 یخواستگار واسش یرفت و یشد یراض نکنه ش؟یخواستگار

 ترا؟یم اره من؟ به دیدینم لو و

 

 هجوم مغزش به پدر یب فکر هزار و افتد یم دستش از تلفن

 برود، رونیب ردادیت یزندگ از بود داده قول ترگل اورد، یم

 با هنوز شب ده حاال و زده، را دشیق ترگل بود گفته ردادیت
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 به اگر که دادیم جوالن سرش یتو یبد یفکرها بودند؟ هم

 !کردیم خراب همه سر یرو را ایدن بردیم یپ قتشیحق

 

354 

 

* 

 

 آنجا از بود دهیشن یوقت و بود رفته ردادیت سابق ی خانه به

 زدیم لنگ زیچ همه گرفتند، دوباره یجان شیشکها تمام رفته

 را او ردادیت بود سخت باورش اما، نبود درست یزیچ چیه و

 اگر حاال، و بود ردادیت ستشین و هست باشد، زده دور نطوریا

 دادن دست از یبرا یزیچ شک یب ، دادیم دست از هم را او

 !ماندینم
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 صیتشخ خوب هم را ردادیت نیماش بود، رستوران مقابل حاال

 دروغ رستوران نیا در نکردنش کار مورد در یحت بود، داده

 بود؟ گفته

 

 که هم پلک که وحشتناک یادیز سردرد کی داشت، سردرد

 و بود گرفته گر درون از د،یکشیرمیت اش قهیشق تمام زدیم

 به یوقت داشت، را شیپ سال چند حال همان قایدق سوخت،یم

 !خورد اش یشانیپ به یوانگید مهر و بود کرده شک مهران

 

 از تر دور یکم نشیماش یتو است ساعت چند دانستینم

 شیایدن ردادیت از بعد کردیم فکر نیا به و بود نشسته رستوران

 و کردن فکر ییتوانا بار هر و شود، تر اهیس است قرار چقدر

 !نداشت هم را او بدون یزندگ کردن تصور
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 رستوران از ندیب یم را ردادیت بود، شب ده کینزد ساعت

 ی روزنه نیهم و نبود هم ترگل از یخبر د،یا یم رونیب

 پشت ردادیت د،یدرخش یم قلبش ته احمقانه که بود یدیام

 بشیتعق انهیناش هم ترایم و افتد یم راه و ندینش یم فرمان

 یباز به را روانش شتریب و شتریب لحظه هر ها شک و کندیم

 !ردیگیم

 

 کندیم پارک یساختمان مقابل ردادیت که گذردیم چقدر داندینم

 چرا بود؟ کرده عوض را اش خانه ردادیت شود،یم خانه وارد و

 شیپاها زند،یم را موتیر و شودیم ادهیپ بود؟ نگفته وقت چیه

 د،یکوب یم انهیوحش قلبش د،یلرز یم تنش تمام د،یلرز یم

 ساختمان سمت بود، کرده قدالم شیچشمها شیپ گذشته تمام

 اما نباشد، یترگل ند،یبب تنها را ردادیت کندیم خدا خدا و رودیم

 را جانش شیشکها تا بود داده هم دست به دست زیچ همه

 !رندیبگ
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 و دیلرز یم امان یب که یدست رود،یم زنگ یرو دستش

 تا رودیم عقب و زندیم را زنگ نداشت، گرید که یقدرت

 :شنودیم را ردادیت یصدا نشود، دهید رشیتصو

 

 بله؟ -

 

 کاش باشند، نگرفته را اش یهست تنها کاش داشت، بغض

 :باشند نکرده خراب را شیباورها تمام

 

 ؟!دییبفرما -
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 گرید بار و رودیم جلو شود،ینم باز یدر و شودیم دهیکوب یگوش

 را ردادیت ی کالفه یصدا بار نیا و رودیم عقب زند،یم را زنگ

 :شنودیم

 

 !کن فرار کن فوت الاقل شما؟ ییجانم؟کجا جناب جانم -

 

** 

 

 

✨✨✨✨✨✨✨✨ 

 

 ��زمیعز یها خواننده��
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 و کنمیم دنبال خودم که یرمان دیداشت درخواست یلیخ

 فقط.جذاب ی قصه و یقو کنم،قلم یمعرف و دارم دوسش

 ��کنمیم یمعرف امشب

 �👇�بنده ی قهیسل 

 

https://t.me/joinchat/AAAAAEaYn-

YOybfy-zlycQ 

 

🔴🔴🔴 

 

  شده لیفا و آمادست سوخته عطش یانیپا یپارتها رفقا

 یگذار پارت کانال نیهم یتو گانیرا آخر تا سوخته عطش

 شهیم
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 لیفا توننیم دارن عجله خوندن یبرا که یدوستان فقط

 کنن یداریخر# و یانیپا_یها

 تومن 12000 مبلغ و دیبد امیپ یدیا نیا به لیتما درصورت

 و( Pdf) لیفا تا دیکن زیوار دنیم که یحساب شماره به

 .دیکن افتیدر

 

 

355 

 

 و دیناام ترایم د،یآ یم نییپا بار نیا و کوبدیم را یگوش هم باز

 دنید با کندیم باز را در که ردادیت بود، ستادهیا همچنان خسته

 و بهت رود،یم جلو قدم کی و شودیم شل شیزانوها ترایم

 خوب حالش ترایم کند فراموش شودینم باعث هم یجیگ

 :ستین
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 بگردم؟ دورت یکنیم کاریچ نجایا! مامانم؟ -

 

 دست از یترسیم ؟یگینم من به و یکنیم عوض خونتو -

 سرت؟ رو خرابشم امیب ییتنها

 

 بود شده خوره که دلهره و استرس خروار کی داشت، استرس

 گذاشت؟یم دلش یکجا را ترگل ، بود افتاده جانش به و

 

 بگم خواستمیم نجا،یا اومدم تازه زمن؟یعز هیچ حرفا نیا -

 ...که بهت

 

 تو؟ امیب یکنینم تعارف -
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 آب وانیل کی که انگار کشد،یم ریت استرس از ردادیت یشانیپ

 اور عذاب قدر همان باشد، دهیکش سر جا کی را یتگر و خی

 ،ینطوریا حداقل د،یفهمیم دینبا ترایکشد،میم ریت اش یشانیپ

 سرش به بود دهیترس که چه آن از بد، احوال و حال نیا با

 !بود امده

 

 ...من... مامان ناجوره خونه اوضاع -

 

 عادت اتیباز ایح یب نیا به من نداره، اشکال ؟یاورد دختر -

 !دارم

 

 ساختمان وارد و زندیم عقب را ردادیت هیثان از یکسر در و

 دلش اما است طبقه کدام واحدشان دانستینم شود،یم
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 بعد و بود منطق و لیدل یب شیها شک کند باور خواستیم

 پشت ردادیت بپرسد، اش یزندگ در ترگل حضور از مفصل

 و شوندیم اسانسور وارد دو هر زندیم شیصدا و رودیم سرش

 :کندیم نگاهش ترایم

 

 طبقه؟ کدوم -

 

 ...االن ا،یب فردا نکن، تیاذ ست،ین فیرد خونه اوضاع مامان -

 

 تو ی خونه ادیب دینرس یکس ،یبرگشت رستوران از تازه -

 !رو دکمه اون بزن رداد،یت

 

 طبقه که آسانسور و زندیم را دکمه خسته و شده لمیتس ردادیت

 منتظر ترایم و ندیا یم رونیب دو هر شودیم متوقف سوم ی
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 باز در لبخند با ترگل و زندیم را زنگ ناچار ردادیت ستد،یا یم

 کوبد،یم هراس پر و تند ترگل قلب و ستدیا یم زمان کند،یم

 تو یها لباس شود،یم خشک مقابلش دختر یرو ترایم نگاه

 ترها قبل که یمجرد دختر آن از حاال که ششیآرا تنش،

 دختر نیا کردیم ثابت همه و همه بود، گرفته فاصله بود دهید

 زند،ینم که نداشت شک زد،ینم قلبش است، خانه نیا خانم

 خانه یتو و ردیگیم را ترایم یبازوها آبرو حفظ یبرا ردادیت

 :بندیم چشم و بنددیم را در برد،یم

 

 !مامان واسه اریب آب وانیل هی ترگل دم،یم حیتوض -

 

 را ترایم ندارد، وجود یحیتوض دانستیم هم رانشیو خودِ و

 با و گرددیبرم آب وانیل با ترگل جانسوز، تلخ، بد، بود، شکسته

 :ردیگیم سمتش را وانیل لرزان یدست
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356 

 

 رفتم، ردادیت یزندگ از من دادم، گوش حرفتون به من بخدا -

 ...گرویهمد ما نشد، بعدش، یول

 

 وانیل و زندیم دستش ریز تشیعصبان و حرص تمام با ترایم

 دهانش یجلو را شیدستها ترگل شود،یم خرد کیسرام کف

 :کندیم نگاهش آرام ردادیت و ردیگیم

 

 ترا؟یم میبزن حرف یزاریم -

 

 و بود شده هزارتکه که یقلب و آب از سیخ یچشمها با ترایم

 :گرددیبرم سمتش بود دهیرس شیچشمها تا
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 مَردم بود خوش دلم مونده؟ یحرف چه م؟یبزن حرف یچ از -

 و کنم هیتک بهش راحت الیخ با تونمیم که یمَرد تنها ،ییتو

 تنهام زنه،یم دورم کنه،یم انتیخ بهم روز هی نکهیا از نترسم

 که اخ ،یکرد خراب منو یباورا همه که آخ رداد،یت آخ زاره،یم

 بابات نیع که آخ دم،یند مرد میزندگ سال ۴۰ یتو من

 !ینامرد

 

 ...مامان -

 

 د؟یکرد ازدواج -

 

 دست ی حلقه یرو نگاهش و زدیریم اشکش حرفش اتمام با

 ترگل ی چانه خشم و حرص با رود،یم جلو ماند،یم ثابت ترگل
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 کی از بود پر اما ترایم زندیم شیصدا کالفه ردادیت ، ردیگیم را

 :یدیناام ایدن

 

 خراب خونه یگفت ،یستین امثالش و لدایگ شکل یگفت بهم -

 مادر هی نینفر عمر ته تا یندار دوست یگفت ،یستین کن

 زود من و یگفت باشه، تیزندگ و خودت سر پشت دلشکسته

 و رونیب یشیم گم ردادیت یزندگ از یگفت کردم، باورت باور

 یچیه چون ینرفت ،یبر ینداشت و ییجا چون ینرفت ،ینرفت

 ...چون ینرفت ،یندار

 

 !مامان بسه -

 

 ردادیت گردد،یبرم ردادیت سمت و کندیم رها را ترگل ی چانه

 :کند آرامش کندیم جان
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 دشمنت من یعل یوال به م،یبزن حرف اروم نیبش ایب -

 خودم رفت، ممیزندگ از ست،ین یبد دختر ترگل ستم،ین

 کشتم، وجدان عذاب اما میکرد ازدواج برگرده، کردم مجبورش

 شاهد من بدم، دستش از خواستمینم چون میکرد ازدواج

 به نداشت، یچیه مامان، بودم پول پر و عشق یب یزندگ

 داشت پول تیزندگ مرد یوقت ازت مونده یچ کن، نگاه خودت

 ؟!نه وفا اما

 

 را ردادیت راهنیپ ی قهی رود،یم جلو و زدیریم ترایم یاشکها

 زند،یم نفس نفس بغض و ترس از ترگل و ردیگیم مشت یتو

 :کندیم نگاهش مهربان و ارام ردادیت

 

 !ترگل ستین یزیچ -
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 :کندیم نگاهش رانیو و بدحال ترایم اما

 

 یکی تو گفتم خان؟ ردادیت یداشت ؟یداشت وفا تو مگه -

 من دختر هی و مادرت نیب یکی تو یگفت مادرت، یپا یمونیم

 ...و دور میانداخت هم تو اما ،یکنیم انتخاب و

 

 ینجوریا چه برم، اشکات قربون دور ننداختم تورو من -

 ...فقط آخه؟من خودت و خودت من با یکنیم

 

 دمیپرس یداد حشیترج من به که یدختر نیهم از روز هی -

 گفت اون و ؟یگیم یچ مادرت ای ردادیت بپرسن ازت اگه

 به و من واقع در ده،یکش زحمت واسم یلیخ چون ، مادرم

 !خواتتینم خودتم نصف که یفروخت یکس
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**** 

 

  شده لیفا و آمادست سوخته عطش یانیپا یپارتها رفقا

 یگذار پارت کانال نیهم یتو گانیرا آخر تا سوخته عطش

 شهیم

 لیفا توننیم دارن عجله خوندن یبرا که یدوستان فقط

 کنن یداریخر# و یانیپا_یها

 تومن 12000 مبلغ و دیبد امیپ یدیا نیا به لیتما درصورت

 و( Pdf) لیفا تا دیکن زیوار دنیم که یحساب شماره به

 .دیکن افتیدر

*** 

 گله فقط ترایم تا کندیم نگاهش کند،یم نگاهش فقط ردادیت

 شیچشمها عمق از دیشا تا کندیم نگاهش شود، آرام و کند
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 و شانیپر اما ترگل شده، حالش نگران اندازه چه بخواند

 مادرش، هم او هم بود، کرده اشتباه کرد،یم نگاهشان مانیپش

 !بودند شکسته بد و سخت را مادر کی دل

 

 که یشکست تلخ، شکست حس کی داشت، بغض ترایم

 بود، تکرارشده گذشته بود، کرده اش تجربه هم شیپ چندسال

 از کندن راه نیبهتر کندیم فکر و کندیم رها را ردادیت ی قهی

 را او یکس کندیم فکر است، شیها یدلبستگ ی مانده ته

 !ساده و تلخ قدر نیهم ، خواهدینم

 

 ارمیم در کاسه از چشماتو زنمیم که نکن نگام یاونجور -

 !ردادیت
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 لب نیزم ی رهیخ و اندازد یم ریز را سرش درد با ردادیت

 :رندیم

 

 ...و کن گوش یول بکش، بزن، هستم، مخلصتم من -

 

 نداشتم، هم ستاره هی ،یبزرگ نیا به اسمون نیا یتو من -

 از مادرا و پدر بابا، ترایم گفت،یم شهیهم امرزمیخداب یبابا

 و زارن،یم جون زارن،یم هیما هاشون بچه واسه دل و جون

 دل و کردنا گذشت و ایفداکار نیا همه ی جهینت کننیم فکر

 اما نن،یب یم شد بزرگ بچشون یوقت روز هی گذشتنارو جون و

 مادرا و پدر عشق نصف ها بچه بابا، گمیم بهت االن نیهم از

 یزیچ ستین قرار مادرشون، و پدر به ندارن عشق بچشون به

 تهش تا کندنا جون اون ی همه بخاطر ستین قرار شه، جبران

 مادر یروز هی اگه دخترم گفت بمونن، تو دل ور و تو واسه
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1956 

 

 میمادر تو قول به که من کن، یمادر توقع و منت ی،بیشد

 !نکردم

 

 ترایم که دیبگو یزیچ خواهدیم و ردیگیم باال سر درد با ردادیت

 لب سوز خانمان حسرت کی از پر و گرددیبرم ترگل سمت

 :زندیم

 

 چون ه؟یتر دردناک یجا زنا ما واسه ایدن نیا چرا یدونیم -

 م،ینکرد وقت چیه م،یکنینم رحم خودمون به یحت خودمون

 پسرم و من به لحظه هی نکهیا بدون خودم، همجنس روز هی

 سال چند ساخت، میزندگ یها اواره یرو خونشو کنه، فکر

 !برد خودش با و پسرم خودم یهمجنسا از گهید یکی بعدش

 

 .... من خانوم ترایم -
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1957 

 

 

 پسر هی اگه کن فکر نیبش و امشب فقط نگو، یچیه ش،یه -

 عشقش با بره و بزنه دورت ینجوریا یداشت دوست یداشت

 قد ،یباش ازدواجش مراسم یتو تو نخواد یحت و کنه ازدواج

 به قد تمام من ینسوخت اگه من، یجا بزار و خودت قهیدق چند

 !زنمیم دست و ستمیا یم عشقتون نیا افتخار

 

 ردادیت درد از پر نگاه سمت ترایم و چکدیم ترگل اشک

 :گرددیبرم

 

 یمادر نبودم، یخوب مادر وقت چیه من دیشا خب، آره -

 خورده شکست بودم، خورده شکست زن هی من اما نکردم،

 شکست مشترک، یزندگ یتو خورده شکست عشق، یتو

 خورده شکست زن هی ،یزندگ سال چند و ستیب یتو خورده
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1958 

 

 شکست زن هی نکرد، باورش یکس و دید انتیخ که تنها ی

 ادشی از کردن یمادر درداورش یروزا همه ونیم که خورده

 بودنم مادر یتو و من ینداشت حق پسر، آقا تو تو، و رفت،

 !یداد یول ،یبد شکست

 

358 

 

 و شودیم مشت ترایم یچشمها حسرت و درد از ردادیت دست

 :نالد یم

 

 که بود یدختر تنها داشتم، دوست و ترگل من ترا،یم مامان -

 نیتوه بار هر و گفتم بهت یلیخ من بود، یواقع بهش حسم

 !بدم دستش از خواستمینم من ،یکرد
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1959 

 

 به رو یِخنث آرام کی بود، آرام گرید حاال خندد،یم تلخ ترایم

 :زوال

 

 سخت دادنش دست از که یکس تنها انگار، ایدن نیا تو -

 به خم داد دستم از که مهرانم منه، دادن دست از ستین

 !اوردین ابروش

 

 ... ترایم ینجوریا من با نکن ،ینجوریا نگو -

 

 مُرد، ترایم یدیشن روز هی اگه یحت ابد، تا ار،ین اسممو گهید -

 من بچه، ینبود من واسه وقت چیه تو ار،ین خودتم یرو به

 و ییتنها یتو دمیپوس که ییروزا یحت زدم، خودیب زور

 که ییروزا ،یبود خودت ی خونه یتو تو باز خواهرم یعزادار

 تو یمتنفر متنفرم بابات از من که قدر همون تو کردمیم فکر
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1960 

 

 یچ یفهمی،میرفتیم بابات زن دختر ی صدقه قربون یداشت

 با فقط ،یرفت و یکند من از وقته یلیخ تو بگم؟ خوامیم

 !بودم دهیند چشمام

 

 و رودیم سمتش ردادیت رود،یم در سمت یرانیو به رو یحال با

 شیچشمها ینابود و نفرت تمام با اما ترایم زند،یم شیصدا

 :گرددیبرم

 

 به بچسب برو رداد،یت نمتینب گهید ا،ین وقت چیه ا،ین دنبالم -

 !تیزندگ و عشق

 

 بغض کوبد،یم را در ردادیت مات نگاه مقابل و رودیم رونیب

 کند،یم پنهان شیدستها با را صورتش و ترکدیم ترگل سخت

 االن بندد، یم را شیچشمها و خوردیم درد به ردادیت یشانیپ
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1961 

 

 چکسیه حاضر حال در ترایم برود، ترایم دنبال که نبود وقتش

 را یکس و بود نگران اندازه یب بود، نگرانش اما شناخت،ینم را

 از را یزندگ اش خاله مثل اگر بسپرد، او به را ترایم تا نداشت

 اش خاله نفس یب ی جنازه ریتصو چه؟ گرفتیم خودش

 :نالد یم و بندد یم نقش یچشمها مقابل

 

 !ترگل بخواب کن قفل و در ، دنبالش رمیم -

 

 :رودیم جلو لرزان یصدا با ترگل که کندیم باز را در

 

 و من دیشا کنم تالش بزار باشم، مراقبش تونمیم ببر، منم -

 !ردادیت نداره جهینت نجایا کنم حبس خودمو رفت،یپذ
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1962 

 

 مادرش که ترگل مطمئن انتخاب و ترایم حرف از بود، دلخور

 وغلطش درست به نداشت فرصت اما بود، دلخور یکم بود

 :کند فکر

 

 !بدو بپوش -

 

 سوار ترگل همراه ست،ین ترایم از یخبر رسدیم که کوچه به

 سوخته مادرش یبرا دلش کند،یم حرکت و شوندیم نیماش

 قلبش جان به یمانیپش مشت کی شه،یهم از شتریب بود،

 عشقشان، ترگل، ی شرمنده کرد،یم اش شرمنده که بود افتاده

 یانرژ شتریب ترایم کردن یراض یبرا دیبا شان، تازه یزندگ و

 دلشکسته زن کی ترایم کرد،یم یصبور شتریب دیبا گذاشت،یم

 کرده تر یکار را زخمش فقط ندانسته او که بود یزخم ی

 ! دهیرس استخوان به کارد نبود، خوب ترایم حال بود،
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*** 

 

 حالش کند،یم پرت کاناپه یرو را فشیک و شودیم خانه وارد

 سرش دور عظمتش تمام با ایدن داشت، جهیسرگ نبود، خوب

 :رودیم سمتش نگران دیناه د،یچرخیم

 

 !دیندار رو به شده؟رنگیچ خانوم؟ ترایم -

 

 این خونت، برو بردار هست، اتاقم زیم کشو یتو پول کمی -

 !فعال
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1964 

 

 

 مراقبتون گفتن ردادیت آقا من؟ برم کجا حالتون نیا با چرا؟ -

 ...و باشم

 

 :زندیم داد یعصب

 

 !دیناه برو گفتم کرد، غلط ردادیت آقا -

 

 با باز تا رودیم اتاق سمت رود،یم عقب ناچار و حرف یب دیناه

 اش یمشک مانتو یها دکمه بدحال ترایم رد،یبگ تماس ردادیت

 شهر نیا از دیبا اما کجا دانستینم رفت،یم دیبا کند،یم باز را

 !رفتیم بود شیها دادن دست از تمام اداوری که

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1965 

 

 بود گفته ردادیت دارد،یبرم را فشیک شودیم تمام که دیناه تلفن

 رودیم آشپزخانه سمت برود، بعد برسد تا کند معطل یکم

 حاال که ترایم سمت کند،یم پر زعفران شربت از را وانیول

 :گرددیبرم بود نشسته شیا گهواره یصندل یرو

 

 دیبخور و شربت نیا لطفا فقط خانوم، رمیم دارم من -

 !دیبهترش

 

 نگه باز توان بود، شده دیتشد سردردش کند،یم باز چشم ترایم

 :نداشت هم را شیچشمها داشتن

 

 !برو زیم یرو بزار -
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1966 

 

 در سمت گذارد،یم زیم یرو را وانیل و دیگویم یچشم دیناه

 آرام ند،یب یم را ترگل و ردادیت کندیم باز که را در و رودیم

 و شوندیم خانه وارد ترگل و ردادیت رود،یم عقب و کندیم سالم

 جلو دیبگو یزیچ ردادیت نکهیا از قبل ترگل بندد،یم را در دیناه

 را دستش و ندینش یم نفره تک مبل یرو ترایم کنار رود،یم

 و کندیم باز چشم دهیترس و جیگ و حال یب ترایم رد،یگیم

 :زندیم لب بغض با ترگل

 

 فقط کنمیم دیبگ یکار هر خوام،یم معذرت د،یببخش -

 خواهش د،ینزار تنهاش عاشقتونه، ردادیت د،ینباش ینجوریا

 !کنمیم

 

 یاشک یچشمها رهیخ اخم با ترایم و بنددیم چشم درد با ردادیت

 !ماندیم اش



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   
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360 

 

 

 :کندیم نگاهش یعاص ترایم و رودیم جلو ردادیت

 

 نجا؟یا دییایب گفت یک -

 

 و یدوخت و یدیبر و یزد حرف همه اون بفهم، نگرانتم، -

 مرگشه؟ چه ردادیت نمیبب ینگفت

 

 یتو زندیم زل نیخشمگ رود،یم سمتش و شودیم بلند ترایم

 :ردادیت ی خسته یچشمها



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1968 

 

 

 !حاال نیهم رون،یب برو من ی خونه از و ریبگ تو زن دست -

 

 و قرصات شه؟یم خوب حالت شه؟یم تموم دردات رونیب برم -

 من به بده گوش شهیهم یبرا بار هی شه؟یم کم توهماتت

 کم وقته یلیخ من نگم خستم؟ چقدر نگم و رونیب برم ترا،یم

 نقاب هی پشت کردم پنهون رو مرده و خسته ادم اون و اوردم

 ؟!احمقه و خندهیم و گهیم همش که

 

 ...گهید -

 

 :کندیم قطع را حرفش و زندیم قدم یعصب ردادیت
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 ترا،یم نداشتم خانواده وقت چیه من... نشده تموم حرفام -

 دور دم،یند چشم به و عشق نکردم، حس و ارامش وقت چیه

 باز چشم یوقت از من دم،یتخند و نگفتم بابام ننه با سفره هی

 نداشت، برنده که یجنگ دم،ید جنگ یتو و خودم کردم

 خوب تو نه و موند زخماش شد تموم یوقت یحت که یجنگ

 ننه مهران و تو رهیم ادمی وقتا یلیخ من مهران، نه یشد

 دنبال من چون کنار، نذاشتمتون پاتون، موندم د،امایبابام

 یوقت باشم، داشته و موندتون ته خواستمیم نبودم، ییتنها

 یول گذشتیم خوش گرفتنیم دورمو رنگارنگ یدخترا

 ترگل یوقت کردم،یم پر مو ییتنها و وقتمو فقط نبود، یارامش

 نداشتم وقت چیه که یارامش اون ی همه انگار دمید و

 ۲۶ از بعد که ناب عشق هی و خوب حس هی دیبا برگشت،چرا

 دادم؟یم دست از کردم حس بار نیاول واسه سن سال

 

 :بردیم تاراج به را توانش ی ماتده ته ترایم تلخ شخندین
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1970 

 

 

 بگذرون، وقت بگذرون، روزگار ترگل با روز دو مامان؟ -

 اصال، یبگ تو یهرچ من، با ینشد عاشقش اگه بزن، حرف

 ؟یکنیم قضاوت یلیتحص مدرک و پول و ظاهر از رو ادما چرا

 

 بابام؟ ننه یگوربابا یگفت و یشد عاشق یدیفهم -

 

 خواهش روز و شب همه نیا که من گورباباتون؟ گفتم من -

 !یخواستگار یایب و یایب کوتاه کردم

 

 :گرددیبرم ترگل سمت کالفه ترایم
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1971 

 

 و کس کجان؟ مادرش و پدر پسر نیا دینپرس خانوادت -

 ن؟یک کارش

 

 از پر کند،یم تر زبان با را لبش و ستدیا یم بغض با ترگل

 :دیگویم استرس

 

 بود مخالف اول مادرم گفتم، منم گفت، و یچ همه ردادیت -

 از دیخواست من از که یروز شد، یراض من بخاطر بعد اما

 ...بعدش یول رفتم، خودش جون به رفتم، برم ردادیت یزندگ
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 :دیگویم هیکنا از پر و رودیم جلو دلخور ترایم

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1972 

 

 خر مغز مگه حرفاش، و ترایم یبابا گور یکرد فکر بعدش -

 هان؟ یبد دست از و یپسر نیهمچ خوردم

 

 ،یمخالف شما بگم خواستمینم من کرد، اصرار خودش بخدا -

 بعد د،یپرس مادرم از و اومد زده سر روز هی مخالفه، مادرم گفتم

 یعروس اون دونمیم من بگم، رو قصه اصل شدم مجبور

 و پسرتون خورمیم قسم اما ،یدار دوست شما که ستمین

 !ازم دیبش یراض خورمیم قسم کنم، خوشبخت

 

 عروس ی کلمه دنیشن از دلش ته کند،یم نگاهش فقط ترایم

 از شتریب و بود کرده اش وانهید سردرد بود، خسته بود، ختهیر

 کل رمق نداشت، را شیچشمها داشتن نگه باز ییتوانا نیا

 :نداشت بحث و کل
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 !دیبر بهتره شمام بخوابم، خوامیم خستم، من -

 

 :گرددیبرم ردادیت سمت

 

 ؟یدیخند من شیر به تو و زنم دنبال واست روز همه نیا -

 موردت در مهدوخت مادر با چقدر یدونیم ؟یکرد مسخرم

 مونده ته یلیما هنوز اگه بچه؟ هیچ یدونیم آبرو زدم؟ حرف

 اگه تموم، و بده طالق و دختر نیا یباش داشته و بابات ننه ی

 !برو فقط و ریبگ دستشو نه،

 

 مات ترگل و شودیم گشاد یجیگ و بهت از ردادیت یچشمها

 درمانده و ناالن و رودیم اتاقش سمت ترایم کند،یم نگاهش

 :دارد نگه را بغضش تا کشدیم نفس
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1974 

 

 !دیببند درم دیرفت -

 

 بسته درد با ردادیت یچشمها کوبدیم که در و شودیم اتاق وارد

 و چرخاندیم سر ردادیت و ردیگیم گاز را لبش ترگل شود،یم

 تمام با را شیدستها زدیریم که ترگل اشک کند،یم نگاهش

 :کندیم باز شیها یدلخور و بد حال

 

 !نجایا ایب -

 

 اش نهیس یتو که سرش و دودیم آغوشش سمت ترگل

 :زندیم پچ گوشش یتو خوردیم

 

 !کنمیم درستش نجام،یا من نترس، -
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1975 

 

 

 دادنت دست از ی اندازه یلعنت یایدن نیا یتو یچیه -

 !ترسونتمینم

 

 راحتر یچ همه بشه، که اروم ست،ین خوب حالش فقط ترایم -

 !گذرهیم

 

*** 

 

 اگه دیدار فرصت یانیپا یپارتا دیخر یبرا هفته نیا فقط رفقا

 ️❤.نشم شرمندتون من که دیکن اقدام زودتر دیلیما
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*** 

 

 سرم و مارستانیب به گرید بود، داده انجام هم را دومش عمل

 یادیز عادت کی بود، کرده عادت ها شدن سوزن سوزن و

 او و بود کرده تیرضا ابراز عملش از دکترش هم بار نیا ، تلخ

 باند آن هم باز بود، شده شتریب ندهیآ به شیدواریام گرید بار

 و درد داشت، درد بود، شده صورتش مهمان منفور و یلعنت

 داشت وحشت ندهیآ از که یقلب طرف، کی صورتش سوختن

 تمام و بود لحظه همان یدپاشیاس کاش گر،ید طرف کی

 شانیخاکستر یایدن ته تا بود نیا قتیحق اما شد،یم

 ته از را یخوشبخت وقت چیه دیشا و بودند، ریدرگ سوختن،یم

 حس آن نهییآ یجلو الاقل کردند،ینم حس رانشانیو قلب

 !شدیم یزخم
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1977 

 

 

 دور از اما نبود، بود خواسته خودش که طور همان نبود، سورن

 دوباره مالقات یبرا داد،یم امیپ زد،یم تلفن داشت، را شیهوا

 تر، دلتنگ تر، دلتنگ تر، خسته ، الغرتر شهیهم از بود، امده

 !تر دلتنگ

 

 یها دنیکش عذاب یتماشا و خوردن غصه جز لیخل و شکوه

 هم دادگاه جلسات امد، یبرنم دستشان از یکار نبات

  همچنان

 مرور زیچ همه هربار شد،یم تر تازه ها زخم هربار داشت، ادامه

 را شانیدردها یکم تا شدینم صادر یحکم اخر دست و شد،یم

 !بدهد نیتسک

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1978 

 

 آرامبخش و مسکن زور به و بود شده مرخص مارستانیب از

 کی با و بود نشسته تخت ی لبه کنارش یرعلیام بود، دهیخواب

 یها خنده یبرا دلش کرد،یم شیتماشا برادرانه یدلنگران ایدن

 یم خانه نیا یتو یروزگار که نبات طنتیش از پر و ته از

 دلش بود، خون خواهرش تنها یبرا دلش بود، زده لک دیچیپ

 دوستانه یها یدورهم یبرا دلش سوخت،یم قشیرف یبرا

 بود، زده لک بود یاور عذاب ی دغدغه هر از یخال که شان

 رونیب که اتاق از بوسد،یم را نبات یشانیپ آرام و شودیم خم

 به بود زده زل فکر غرق که ماندیم لیخل خیم نگاهش رودیم

 جلو کردند،یم رشیپ ذره ذره داشتند فکرها و دور یا نقطه

 :زندیم شیصدا ینگران از پر و ندینش یم لیخل کنار رود،یم

 

 بابا؟ -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1979 

 

 هم ایدن ته تا که تو به لعنت وان،یک تو به لعنت نبود، اما لیخل

 تمام یرو را دیاس یِبطر آن ابانیخ یتو روز آن یفخمینم

 را ییبایز کی فقط یکرد الیخ و یختیر خانواده کی یهست

 !یگرفت

 

 ل؟یخل بابا -

 

 یا جهینت و بود فقط که ییفکرها تمام از شودیم کنده

 اطرافش یها چروک و نیچ حاال که ییچشمها با نداشت،

 :کندیم نگاهش بود شده شتریب

 

 بابا؟ جانم -

 

 د؟یخورد و قرصاتون -



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1980 

 

 

 د؟یخواب نبات باباجان، خورمیم -

 

 تازه حاال نبود نیا لیخل حق کند،یم نگاهش غم با یرعلیام

 پا پارو دیبا حاال لیخل باشد، داشته را شیها بچه ی دلشوره

 منتظر و بردیم لذت شیها بچه یخوشبخت از و انداخت یم

 :بود شیها نوه

 

 پناه و پشت شما بابا، نکن داغون و خودت قدر نیا خوابه، -

 شهیهم شماست، به چشمش نداره، جون گهید نبات د،ییما

 کممی د،یبود نفسس به اعتماد د،یبود کوهش شهیهم بوده،

 !بابا دیباش خودتون فکر
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 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1981 

 

 

*** 

 حس نشدن، رفتهیپذ هراسِ و استرس از بود پر بود، تاب یب

 ونیکتا و بود دهنده ازار یلیخ یپناه و پشت یب و یکس یب

 بود ارامشش از پر لبخندِ و دیام بودنِ تنها بود، تنها تینها یب

 !کردیم دوارشیام شیرو شیپ ی ندهیآ به یکم که

 

 با اما بود، اورده کم عاطفه یمهربان از پر رفتار و نگاه مقابل در

 احوال خجالت یچاشن و احترام از پر و زد لبخند توانش تمام

 نبود، که یخاتون شد، خاتون دلتنگ چقدر و کرد، یپرس

 !رفت یرانیو به رو زیچ همه بود رفته که یروز از که یخاتون

 

 یحس بود، کرده نگاهش محبت از زیلبر و پدرانه هم طاهر

 عروس داشت بار نیاول یبرا کرد، پر را قلبش شعف مثل



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1982 

 

 خودشان انتخاب ونیکتا بود، نیریش کرد،یم تجربه را داشتن

 فرزندش تنها گرفتن سامان و سر و داشتن عروس اما نبود

 !بود دلچسب و نیریش تصورش یفرا

 

 یطوس یها مبل یرو سالن یتو نفرشان چهار هر حاال و

 که دندیپرسیم ییسوالها ونیکتا از و بودند نشسته رنگ

 !نشود محسوب یفضول ای دخالت

 

 :کندیم نگاهش نوازشگر عاطفه

 

 از کنم اعتراف دیبا اما بود، داده نشونم تو عکس دیام -

 !زمیعز یخوشگلتر یلیخ عکسات

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1983 

 

 کرد،یم فیتعر نطوریا ونیکتا از یکس بود بار نیاول یبرا

 بود بار نیاول شد،یم دهید بود بار نیاول رستگار، دیام جز یکس

 ی زننده حس اگر دیشا بود، احترام و توجه مرکزِ قدر نیا

 حس و بود رینظ یب حالش حاال نبود، وجدانش عذاب

 از امان اما بود، کرده پر را اش شهیر و رگ یخوشبخت

 !وانیک نبات، سورن، ی بربادرفته یخوشبخت

 

 !دیدار محبت یلیخ شما ممنون -

 

 دستش کنار یعسل یرو را یچا فنجان لب به لبخند دیام

 :گذاردیم

 

 !ستین یخجالت و مظلوم ابدا و اصال دا،ینکن نگاش ینطوریا -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1984 

 

 :دیگویم بالخره طاهر و خندندیم نفرشان چهار هر

 

 ما با وانتیک ییدا و خودتو طیشرا و تیزندگ اوضاع از دیام -

 یخوب دختر ینظر هر از شما نکهیا قتیحق کرده، صحبت

 باباجان، ستین خودت دست که هم خانواده نداشتن ،یهست

 وانیک بابت فقط ما ینگران زتو،یعز مادر و پدر کنه رحمت خدا

 !خانِ

 

 :زندیم لب وانیک یبرا حسرت و یدلتنگ از زیلبر ونیکتا

 

 نبوده، وقت چیه ست،ین بد مجرمه که قدره نیا وانیک -

 به برسه کنه، یزندگ خوب کرد تالش خدا ی شهیهم

 وقت چیه روزگار اما بده، و مادرم یزحمتا جواب ارزوهاش،

 آزارش اتفاق اون از قبل وانیک رستگار، یاقا نبود اری باهاش



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1985 

 

 یوقت مطمئم مونه،یپش هم حاال بود، دهینرس هم مورچه به

 !کنهیم یزندگ یا گهید طور ازادشه،

 

 تنها م،یا دهید داغ جان عاطفه و من دخترم، شااهلل ان -

 شما با دیام اگه دِ،یام یخوشبخت ارزومونم و یدلخوش

 !دخترم باشه مبارکتون خوشبخته،

 

 نیا چقدر داد،یم عسل طعم شیبرا طاهر یها گفتن دخترم

 بار نیا بود، دور و تار پدرش ریتصو چقدر بود، دهینشن را کلمه

 :دیگویم عاطفه

 

 تا بزار انیجر در و دیام بود، مناسب تیروح طیشرا وقت هر -

 میکن صحبت طیشرا و هیمهر و مراسم مورد در و مییایب

 !زمیعز



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1986 

 

 

 یبدبخت یاند و ستیب از بعد اما کردینم باور زند،یم لبخند

 کرده نابودش گناه حس و وجدان عذاب که یوقت درست حاال،

 داشت، خانواده کی حاال بود، شده بشینص یخوشبخت بود

 و بودند گرم اما، بودند جوانشان داغدار چه اگر که خانواده کی

 دوستش و گذاشتندیم احترام او به که خانواده کی ،یمیصم

 !داشتند
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*** 

 

 خچالی یتو که چه هر با قه،یسل با بود، دهیچ را صبحانه زیم

 هنوز ترایم و بود گرفته داغ نان هم ردادیت بود، کرده دایپ ترایم



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1987 

 

 شده یکار هر ترایم دل اوردن دست به یبرا دیبا بود، خواب

 و ماندند، انجا را شب که بود نیا قدمش نیاول و کردند،یم

 !داشتند یبرم را یبعد قدم داشتند حاال

 

 و نشسته تخت یرو ترایم ندیب یم و شودیم اتاق وارد ردادیت

 یعاص ردادیت دنید با کند،یم صحبت تلفن با حوصله یب

 :دیگویم

 

 !فعال م،یزنیم حرف دمتید باشه -

 

 :کندیم نگاهش اخم از پر و کندیم قطع را تماس

 

 ؟یموند نجایا یندار یزندگ خونه مگه -



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1988 

 

 

 رنگ چه نیبب ایب پاشو کرده، اماده صبحونه واست ترگل -

 !دهیچ زیم یرنگ

 

 بره گفته یمسخره؟ک یزنیم حرف ساله ۶ بچه با یدار مگه -

 نه؟یبچ زیم داده اجازه یک من؟ ی اشپزخونه یتو

 

 :کندیم نگاهش و ندینش یم تخت ی لبه کالفه ردادیت

 

 کوتاه ارزن هی قد ره،یبم تن نیا ترا؟یم یرینگ بهونه شهیم -

 !خستم یلیخ خودت جان به ا،یب

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1989 

 

 زن یپنهون و من از خبر یب یرفت ست،ین رو که رو ، خوبه -

 هم بهونه و بره ادمی و همه شبه هی یدار توقع و یگرفت

 اره؟ رم،ینگ

 

 دوست و ترگل من بگردم، دورت کردم غلط گفتم که من -

 من چشمات جون به ،یخواستینم و من یخوشبخت مگه دارم،

 !خوشبختم االن

 

 ادامه یعاص ردادیت و کندیم نگاهش غصه پر و مات ترایم

 :دهدیم

 

 تیرضا بدون گفت بار هزار نشد، تیاذ کم ترگلم بخدا -

 یگفت و گفتم بهت و سراغت اومدم بار هزار ، شهینم مادرت

 شتیپ بعدش و مارستانیب بردمت اومدم میعروس شب من نه،



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1990 

 

 زن دنبال واسم هربار نرو، نگفت شب اون یحت ادته؟ی موندم،

 جا هی بزار د،یکش عذاب و دیفهم یکرد یمعرف دختر و یگشت

 میبکش نفس کمی بزار ،یریدرگ و عذاب و جنگ نیا شه تموم

 ی خونه و نجایا م،یکن یزندگ هم با ینفر سه میتونیم ترا،یم

 !باشه خوب حالمون نهیا مهم نداره، یفرق منم

 

 حاال و بود، ارامتر یکم االن تا شبید از ترایم بود، شده آرام

 یا شانه و شودیم بلند حرف بدون داد،یم حق شتریب ردادیت به

 نهییا از و ستدیا یم سرش پشت ردادیت رند،یم شیموها به

  کندیم نگاهش

 

 واست؟ ببافم -

 

 !یکن یدلبر نکرده الزم -



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1991 

 

 

 زیم دنید با رود،یم رونیب اتاق از ترایم و خنددیم ردادیت

 هم کنار پرتقال آب و ریش یها وانیل خورد،یم جا مقابلش

 و دیسف یظرفها یتو قهیسل با را گردو و عسل و کره بود،

 بود، ختهیر دارد را ها آن بود کرده فراموش اصال که قرمز

 ششیآرا یب و معصوم ی چهره رود،یم جلو استرس با ترگل

 :کندیم کمتر را ترایم یاخمها

 

 !ریبخ صبح ترا،یم مامان سالم -

 

 سرش پشت از ردادیت و شودیم رو و ریز یجور کی ترایم دل

 جان ترگل و ردیگیم باال دییتا ی نشانه به را شستش انگشت

 کند کنترل را اش خنده کندیم

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1992 
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 و خفه و کیتار خانه نیا که بود یروز نیاول بود نیا قتیحق

 ردادیت بود، دلخور و یشاک هم هنوز ترایم نبود،اما ساکت

 :ردیگیم را شیبازو

 

 ؟یخوریم دوماد عروس تازه با که صبحونه هی -

 

 حاال که دمید و داماد و عروس تازه شما یعروس من مگه -

 باهاتون؟ بخورم صبحونم

 

 !خودم جان که مینداشت واسمون، ریبگ یعروس هی -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1993 

 

 ضعف دلش رود،یم زیم سمت و کندیم نگاهش چپ چپ ترایم

 پشت هم ردادیت و ترگل بود، نخورده یزیچ روزید از و رفتیم

 ترایم که شوندیم خوردن مشغول سکوت در و نندینش یم زیم

 :دیگویم حوصله یب

 

 پس از ییتنها من تون،یزندگ سر دیبر دیخورد و صبحونتون -

 !اومدم االن تا که همونطور ام،یبرم خودم

 

 :کندیم نگاهش درمانده ردادیت

 

 !کف نیا کنهینم سقوط آسمون یایب کوتاه کمی -

 

 ارامش خاطر به خواستت از بار هی ؟یاومد کوتاه تو مگه -

 ام؟یب من که یاومد کوتاه مادرت



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1994 

 

 

 دستش یتو ی لقمه ردادیت و کندیم نگاهشان غصه با ترگل

 :کندیم پرت مقابلش نان سبد یتو را

 

 از یدینشن شهیهم همه نیا شکلت، قربون یمادر تو د -

 من گذشت و محبت شهیم مگه شون؟یفداکار و یخودگذشتگ

 یچ ترگل جز یزندگ نیا یتو من مگه اصال باشه؟ تو قد

 بار هی کار؟ تو بزنم من بده و پوالت گفتم بار هی ازت؟ خواستم

 ستیسرک خواستم بار هی بخر؟ مدل فالن نیماش واسم گفتم

 حال؟ و عشق خارج بفرست و من بده پول گفتم بار هی کنم؟

 تو و بود نییپا سرم شهیهم که من ترا؟یم خواستم یچ من

 !کردمیم مویزندگ موشم لونه

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1995 

 

 و خوردن دست رو نیا از داشت، حرص اما بود، ردادیت با حق

 سمت که طور همان و شودیم بلند داشت، حرص یخبر یب

 :دیگویم رودیم اتاقش

 

 ادیم دیناه د،یببند درم دیرفت دارم، کار ییجا برم دیبا من -

 !کنهیم جمع و زیم

 

 :دیگویم ترگل به رو و دهدیم تکان را سرش تاسف با ردادیت

 

 روزمونه هر بخور،کار صبحونتو ،یا خامه نون تو نکن بغض -

 !یکنیم عادت کال، کل نیا

 

 :کندیم نگاهش ردادیت دیا یم رونیب اتاق از اماده که ترایم



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1996 

 

 

 برسونمت؟ یخوایم -

 

 !نه -

 

 را نشیسنگ نفس ترگل زند،یم رونیب خانه از و دیگویم را نیا

 :دهدیم رونیب

 

 !رهیسختگ و سرسخت چقدر یوا -

 

 !خونه برسونمت پاشو رستوران، رمیم من -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1997 

 

 خوشگل و ونشیدکوراس کمی ره،یدلگ یلیخ نجایا مونم،یم -

 !انیب تا پزمیم خوشمزم ناهار هی کنم،یم

 

 :دیگویم متعجب و دهدیم باال را شیابروها از یکی ردادیت

 

 !بچه یسرسختر که تو؟تو یرشدیس جونت از -

 

 !ارمیم دست به و دلش شده که توام ارامش واسه -
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 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1998 

 

 صورتش چپ سمت دیسف باند به و بود ستادهیا نهییآ یجلو

 ی جهینت دنید یبرا دیبا گرید روز چند بود، دوخته چشم

 دلشوره حاال نیهم از و رفتیم معالجش پزشک شیپ عمل

 !داشت

 

 سالمش و خوش یروزها آن ینگران و دغدغه به روزها نیا

 یم نهییآ یجلو شاداب و سالم صورت کی با یوقت د،یخندیم

 یپا از یراض هم اخر دست و گشتیم رادیا دنبال و ستادیا

 مختلف یها عمل دنبال که ییروزها رفت،ینم کنار نهییآ

 و بود ریگ بهانه چقدر دیفهمیم حاال و بود باترشدنیز یبرا

 !قدرنشناس

 

 از یزیچ حاال و اش گذشته خوش یروزها یبرا بود دلتنگ

 شیپ ونیکتا همراه امروز بود قرار بود، نمانده روزها آن



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
1999 

 

 از مانع ونیکتا یصدا بغض و اصرار برود، روانشناسش

 او، اما ردیبگ فاصله دختر نیا از بود گفته شکوه شد، مخالفتش

 تنها دیفهمینم و دیدیم را ونیکتا یچشمها یتو درد و حسرت

 لیدل ای گذاشته جا به که است یا یرانیو و وانیک لشیدل

 ونیکتا دیفهمیم بود چه هر است، خبریب او که دارد یگرید

 !است جبران دنبال

 

 ونیکتا شماره دنید با خوردیم زنگ که همراهش تلفن

 با رود،یم رونیب اتاق از و اندازد یم سرش یرو را شالش

 ونیکتا دنید با رسدیم که کوچه به و کندیم یخداحافظ شکوه

  رودیم جلو

 

 !رفتمیم مامانم با اخه، یاومد و راه همه نیا چرا سالم، -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
2000 

 

 !بهترشدنت واسه بکنم یغلط هی منم یگذاشت اگه -

 

 :ردیگیم سمتش را نشیماش چیسوئ و خنددیم نبات

 

 !ندارم حالشو من نیبش تو -

 

 سوار دو هر رد،یگیم را چییسو و دیگویم یچشم ونیکتا

 :کندیم حرکت ونیکتا و شوندیم

 

 !انگار بود زره فوالد مادرشوهر ریدرگ گرفتم، تماس ترگل با -

 

 د؟یفهم ردادیت مادر -
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2001 

 

 شونویزندگ بزاره بلکه کنهیم ینیریخودش داره یه اونم آره، -

 !بکنن

 

 :دیگویم ناراحت و نگران نبات

 

 !بگذره ریخ به دوارمیام ترگل، و ردادیت یطفل -

 

 مادرشم و پدر نا،یا دیام ی خونه رفتم منم نکهیا یبعد خبر -

 !انگار دنیپسند

 

 :زندیم لبخند نبات

 

 اره؟ خودت ینابود از یدیکش دست بالخره -
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2002 

 

 

 من که شه یرسم یچ همه و دییایب شهیم یوقت گفتم تازه -

 !بود تیزندگ و تو خودمم از منظورم خوبشه، حالم

 

 رونهیو که یگذاشت تویزندگ ی همه ون؟یکتا یشد خل تو -

 چرا؟ ؟یبساز نو از کرده درست تییدا که یا

 

 دهدیم جواب و زندیم راهنما یبد بغض با ونیکتا

 

 تیزندگ تا کردم، یکوتاه نبودم، مقصر کم خودمم چون -

 !نبات دمینم خودم به و یخوشبخت حق نشه درست
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2003 

 

 

* 

 

 :کندیم نگاهش و بنددیم را مقابلش دفتر کالفه سورن

 

 یزیچ از که ستین یادم ترایم نگفتم کارو؟ نیا نکن نگفتم -

 گرفتن زن یداشت توقع دیفهم گرفت زن بابات اره؟ین در سر

  نفهمه؟ رو تو

 

 زیم یرو را آن و کشدیم سر نفس کی را نوشابه یبطر ردادیت

 :گرداندیبرم مقابلش
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2004 

 

 و کدومشون موندم سورن، ستین حرفا نیا وقت االن -

 یتو کردم ریگ انگار نرماله، ترایم نه خوبه ترگل نه بچسبم،

 !منگنه

 

 لج،کله ی دنده رو نشیننداز د،ییایب راه مادرت با دیکن یسع -

 !ردادیت یارین در یباز خر

 

 خودشو کال که ترگل م،یکشیم نازشو میدار شبید از بابا -

 اما خانومه، خدمت در زیر هی رفته ادشی شویزندگ خونه

 !سنگه انگار المصب

 

 دنید با و کندیم چک را همراهش تلفن حوصله یب سورن

 :کندیم باز را همراهش تلفن قفل یرعلیام امیپ
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2005 

 

 !کنمیم خبرت اومدم روانشناسش، مطب رفته نبات -

 

 : ردیگیم همراهش تلفن از چشم ردادیت یصدا با

 

 از تاشیبدبخ همه بگه تو، سراغ نجایا ادیب پاشه ترسمیم -

 !شد شروع تو رستوران

 

 اخه؟ بود یچ نجایا کردنت کار گه؟یم دروغ مگه زهرمار، -

 !بود کوالک که گرفتنتم زن

 

 ؟!نسناس چشه مگه ترگل -

 

 :خنددیم سورن
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2006 

 

 

 ادیب مادرت اگه خالصه ،یکرد بدبختش تو ستین شیزیچ -

 یتو که یزیچ تنها تو، و دونمیم من کنه یزیابرور نجایا و

 !ابروه نیهم من واسه مونده یزندگ نیا

 

 برگرده؟ نشد ادهیپ طونیخرش از نبات نیا -

 

 جواب دیناام و کشدیم ششیر ته به یدست کالفه سورن

 :دهدیم

 

 به کردن فکر وقت روانشناسه، و ییبایز عمل ریدرگ فعال نه -

 !طفلک نداره و من
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2007 

 

 که گفتم امیبدبخت از برات غمتو، نمینب ق،یرف شهیم درست -

 !ایدوارشیام خودت به

 

 بلند ردادیکند،تیم اش حواله یناجور فحش و خنددیم سورن

 :شودیم

 

 !بدم نجاتت امیب بزن غیج اومد ترایم اگه آشپزخونه، رمیم -

 

 !دلقک تو ریبم -

 

 زنگ که همراهش تلفن و رودیم رونیب اتاق از خنده با ردادیت

 :دهدیم جواب دلهره از پر ترایم اسم دنید با خوردیم
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2008 

 

 دلم؟ جان -

 

 یچ واسه ؟یببر من خونه از یریبگ زنتو دست یاینم چرا -

 نجا؟یا مونده

 

** 

 من تیفعال ی ادامه که کردم یرسان اطالع بارها دوستان

 زیچ همه شدن پاک و عطش اتمام از بعد لطفا... نجاستیا

 .کردم اعالم بارها من چون دینخوا من از و دیجد کانال نکیل

https://t.me/joinchat/AAAAAFKy42j6mc

M6AAzqag 
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2009 

 

 جواب کالفه و خسته و دهدیم وارید به را اش هیتک ردادیت

 :دهدیم

 

 به دست گفتم بهش ه،یخوب دختر طفلک، که نداره تیکار -

 ...که نزنه م زهیج لیوسا و گاز

 

 چه ندارم خودمم ی حوصله من بچه؟ یباش یجد شهیم -

 !تو زن به برسه

 

 !یایب کوتاه و یببخش دیبا م،یرینم یباش نداشته دوسمون تا -

 

 کندیم قطع را تماس و کندیم فوت را نفسش کالفه ترایم

 را یگوش و کندیم قطع را تماس خورد،یم را اش خنده ردادیت

 از را یخورد،گوشیم زنگ مجدد که دهدیم سر بشیج یتو
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2010 

 

 یا خامه نون اسم دنید با و کشدیم رونیب شلوارش بیج

 :دهدیم جواب

 

 یتو اون اتاق اون یتو تو مادرشوهر، و عروس کننیم چه -

 سیگ و سیاره؟گ دیگرفت کار رو چارهیب من مخ اتاق یکی اون

 شده؟ میکش

 

 :شنودیم را ترگل ی خنده ارام یصدا

 

 شو یا گهواره یصندل یجا زنه،یم برق خونه دید اومد -

 گذاشتم خوشگلم زیم دونهی پنجره، کنار گذاشتم کردم، عوض

 ماگ دونهی روش، دمیچ میطوس و یصورت شمع چندتا کنارش

 واسش تازه براش، بردم ختمیر قهوه واسش داشت خوشگلم
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2011 

 

 گرفت خندش بعد کرد تعحب اومد اول گذاشتم، میسبز قورمه

 !پرونشم کرد اخم باز اما

 

 جلو؟ یرفت رو هیقض درصد یس پس -

 

 غرورش چون کنهیم مقاومت شتریب کنمیم حس من اهوم، -

 و تلخ دهیم نشون که قدر اون اما اد،یب کوتاه دهینم اجازه

 !ستین بداخالق

 

 :دهدیم گرشید دست به را یگوش خنده با ردادیت

 

 !بدرود گرید اتیکشف تا پس -
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2012 

 

 :دهدیم جواب باخنده ترگل

 

 !بشه عاشقم ارهیب کم کنمیم یکار هی -

 

 !رونیب کنه شوتمون ینکن یکار بپا -

 

 قطع را تماس کندیم یخداحافظ که ترگل و خندندیم دو هر

 اما داشت استرس دهد،یم ماساژ دست با را گردنش و کندیم

 اما بود دلواپس داشت، مانیا اش عاقالنه یرفتارها و ترگل به

 !بود هم دواریام
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2013 

 

*** 

 نفس و ریدلگ یکم آزاردهنده، یکم تلخ، یکم اما گذشتیم

 اخر دست و بودند کرده را تالششان تمام ردادیت و ترگل ر،یگ

 !تر تر،آرام نرم یکم فقط بود، ترایم همان ترایم

 

 واقع در شدند،یم مانع ترگل و ردادیت و خواستیم ییتنها دلش

 !داشت دادن دست از هراس ردادیت

 

 و چسباند یم گرشید گوش به را یگوش حوصله یب ترایم

 :دهدیم گوش

 

 نیآفر واقعا ن،یافر ؟یدینفهم پسرتم گرفتن زن تو یعنی -

 !خانوم ترایم
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2014 

 

 حال و حس یب داشت، حرص یکاف ی اندازه به بود، کالفه

 :دیگویم

 

 !پدر از نشان ندارد کو پسر -

 

 یبکوب یکن چماق یه یدار یزیچ هی عمرت اخر تا خوبه -

 وقت چیه فروهر، خانوم یدونیم ،یکن تبرئه خودتو و سرمن تو

 چیه تو بهت، گمیم نجایا به دیرس کار که االن اما نگفتم،

 باال اون از و داغونت خود خودتو، نکهیا جز یستین بلد یکار

 همه یکن فکر و یش قبل روز از تر فتهیخودش یه و ینیبب

 نداره، یحیتوج چیه من انتیبشکنن،خ دست و سر واست ریبا

 من، واسه ینبود یخوب زن وقت چیه هم تو یبدون خوامیم اما

 یچ دمینفهم خوام،یم یچ یدینفهم ،ینبود واقع در یعنی

 !کردنت بزرگ پسر و تیدار بچه از نمیا ،یخوایم
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2015 

 

 

 :کندیم حفظ را غرورش اما زدیریم ترایم اشک

 

 انتیخ بهم چرا نمیبب که مهمه واسم هنوز یکنیم فکر چرا -

 یبابا عنوان به یحت یسرسوزن هنوز یکنیم فکر چرا ؟یکرد

 نیتوه و یبود خودم انتخاب روز هی تو اره ؟یمهم واسم بچم

 چون ستین مهم ست،ین مهم اما خودمه، شعور به نیتوه تو به

 غلط یانتخابا یشعور یب کمال در و شنیم شعوریب ادما یگاه

 اما شده عاشق یِمدع ست،ین بچه گهید ردادمیت کنن،یم

 شدنشم عاشق دونمینم داره، دووم عشق نیا قدر چه دونمینم

 همه خوامیم بگم خواستم فقط نداره، ای داره ثبات تو هیشب

 واسش بار هی خوامیم ام،یب راه بچم دل با بار هی تا بزنم زورمو

 یچشما خوشگل ی چهیدر از بار هی خوامیم کنم، یمادر

 اما نه، ای باشم موفق تونمیم دونمینم نم،یبب رو ایدن ردادیت

 !شه خوشبخت بچم الاقل کنم تالش خوامیم
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2016 

 

 

 :نبود مطمئن هم خودش و بود گفته را ها نیا

 

 از که یدختر اون با یاومد کنار یزود نیهم به خوبه، -

 !نداشت ما به یشباهت چیه نظرت

 

 :زندیم لبخند تلخ و کندیم پاک را اشکش ترایم

 

 یول داد ادامه شهیم عشق بدون دم،یفهم انتتیخ و تو از بعد -

 !ابدا گوشت، گریج بدون

 

 ردادیت عکس قاب ی رهیخ نگاهش و کندیم قطع را تماس

 شیروزها نیا اهیس یزندگ ی زهیانگ تنها که یردادیت ماند،یم
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2017 

 

 توانستیم کاش ببخشد، و دییایب کنار توانستیم کاش بود،

 باشد، داشته دوست نداشت وقت چیه که یدختر یجا ترگل

 !شدیم تمام درونش خشم نیا کاش
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*** 

 یزندگ و خودشان و بودند ترایم کنار که بود یدوم شب

 شام تدارک دیناه بار نیا بودند، کرده فراموش را مشترکشان

 حرف ترایم با یدر هر از بود کرده تالش ترگل و بود دهید را

 !نبود هم یشدن و شود شتریب نشانیب متیصم دیشا بزند

 

 و کند باز را شیابروها نیب کور ی گره کندیم جان ترایم

 سر از یحوصلگ یب و بود زهرمار مثل کامش بود، تلخ شد،ینم
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2018 

 

 گذاردیم مقابلشان را یبستن ظرف ردادیت رفت،یم باال شیرو و

 :شودیرمیجاگ نفره تک مبل یرو هم خودش و

 

 الیع فعال اما نکنم کار رستوران یبود گفته درسته حاال -

 گشنه وقت چیه نهیا رستوران یخوب کل در اما مجبور، و وارم

 !یمونینم

 

 یچشمها به و ردیگیم دستش یتو کتاب از را نگاهش ترایم

 :داردیبرم را اش مطالعه نکیع دهد،یم ردادیت

 

 نه؟ یکن یزندگ من لیم برخالف یدار دوست کال -

 

 !شد آب و یبستن بخور مجبورم، واقعا -
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2019 

 

 

 :گرددیبرم ترگل نگران یچشمها سمت نگاهش

 

 !گهید بخور -

 

 تون؟یزندگ سر دیبر دیخواینم -

 

 ردادیت و گرددیبرم ترایم سمت دو هر ترگل و ردادیت نگاه

 :دیگویم کالفه

 

 غصه یالک یه ینینش ،یش ی؟راضیباش تنها خوامینم بدِ -

 ؟یبخور

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
2020 

 

 دیبلندش ، ندارم مشکل مییتنها با ندارم، ترحم به یازین من -

 !دیبردار میباز نیریخودش از دست خودتون ی خونه دیبر

 

 بغض و ماندیم ترایم یعصب یچشمها یرو ترگل مبهوت نگاه

 کالفه ی خسته کی بود، شده کند،خستهیم پر را شیگلو تمام

 شدن اماده یبرا و شودیم بلند حرف یب خورده، شکست ی

 را یبستن ظرف ی ختهیر بهم هم ردادیت رود،یم اتاق سمت

 :کندیم نگاهش و کوبدیم زیم یرو

 

 کردن دیناام یتو زدن، زخم یتو مامان، یا العاده فوق تو -

 !فروهر ترایم یا العاده فوق تو خودت، از آدما

 

 :دهدیم ادامه قبل از تر لرزان و دتریناام و شودیم بلند
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2021 

 

 اتیخلق کج و زبونات زخم ی همه با و موندم و اومدم -

 که یاون و بوده ترگل من انتخاب ینکن فکر که ساختم

 مورد یآدما ی همه دارن ازین مامان؟آدما.تو کنار گذاشتمش

 عشق همسر، مادر، پدر، باشن، شونیزندگ یتو عالقشون

 یگفت شهیهم کنم، انتخاب من یخواست شهیهم تو یول ،بچه،

 ،نامرد شعورِیب من از اما زنت، ای من حنا، ای من بابات، ای من

 که موننیم شتریب یاون با آدما حت،ینص تو به معرفت یب

 و ییاونا آدما نه،یبب محبت ازشون شتریب که بفهمتشونم، شتریب

 و خوبه حالشون باهاشون که دارنیم نگه شونیزندگ یتو

 ،یخواست خودت بدون اما رمیم من خودشونن، خوده کنارشون

 من تالش ی همه چون رمیم زدم، زورمو ی همه چون رمیم

 !ینیریخودش یپا یگذاشت مو نوعروس و

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
2022 

 

 یورود در سمت حرف بدون دیآ یم رونیب اتاق از که ترگل

 زبان با را لبش اندازد، یم شانه یرو را فشیک ترگل و رودیم

 :دیگویم غم با و کندیم تر
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 حس ردادیت برخالف من بود، خوب یلیخ حالم کنارتون من -

 بزرگ قلب هی ،یهست یمهربون العاده فوق آدم شما کنمیم

 یکس خرج و اشیمهربون دیتونینم شکسته چون که یدار

 کنهیم فکر و شناسهیم شمارو که یکس هر برخالف من د،یکن

 که یرینظ یب مادر هی شما گمیم یسنگ و سخت یلیخ

 فرصت بهتون روزگار فقط د،یخواستیم پسرتون واسه نارویبهتر

 یمادر آرامش با نداد امان بهتون د،یکن خرج و محبتتون نداد

 حق شما دم،یم حق هم یلیخ دم،یم حق بهتون من د،یکن

 ادم نیزتریعز از چون دیدار حق نباشه، خوب حالتون دیدار
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2023 

 

 انتخاب عروستون چون دیدار حق د،یخورد دست رو تونیزندگ

 شما هیشب نظر چیه از من چون دیدار حق نبوده، خودتون

 کنم، ینیریخودش که نموندم من ردادیت جون به اما ستم،ین

 دارم دوست و ردادیت که یقدر همون کنم ثابت که موندم

 !دارم دوست شمارم

 

 اش هیتک خسته ردادیت و کندیم پاک ختنیر از قبل را اشکش

 :گذاردیم کمرش پشت را شیدستها و دهدیم در به را

 

 پسر هی عاشقشن، همه که یپسر هی پسرشماست، ردادیت -

 و کنن، هیتک بهش راحت الیخ با توننیم همه که قلب خوش

 دوست شمارو شهیم مگه شده، بزرگ شما دست یتو پسر نیا

 شما یرو شهیهم خونه اون در دیبدون اما میریم ما نداشت؟
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 یحت ندارم، مادرشوهر و عروس جنگ به یاعتقاد من بازه،

 !عاشقتونم رعنام مامان ی اندازه من دیباش نداشته دوسم اگه

 

 :بوسدیم را اش گونه ترایم یچشمها بهت مقابل و رودیم جلو

 

 !خدافظ -

 

 نگاه بندد یم را در و روندیم رونیب خانه از که ردادیت همراه

 شیاشکها بندد،یم چشم و ماندیم در یرو ترایم ی زده بهت

 رونیب اش نهیس از را پردردش و نیسنگ نفس و زدیریم

 شیزندگ یروزها نیا ی زهیانگ تنها با بود؟ کرده چه دهد،یم

 و بدخلق زن کی د؟یایب کنار نبود قرار مگر بود؟ کرده چه

 ترایم دادینم اجازه و دادیم جوالن مغزش ته لجباز و یعصب

 !باشد اش یواقع خود
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 مقابل حاال و بود گذشته نبات دوم عمل از گرید ی هفته کی

 بار و شود جدا صورتش از منفور باند آن تا بود نشسته دکتر

 به تازه دیام مشت کی نهییآ یتو رانشیو خود دنید با گرید

 یادیز ی دلشوره کی داشت، دلشوره شود، ریسراز قلبش

 !مزخرف

 

 قبول او و دییایب مطب به همراهش بار نیا بود خواسته سورن

 !داشت هراس شتریب نشدنش بهتر از سورن کنار بود، نکرده

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
2026 

 

 کی زند،یم لبخند کندیم نهیمعا را صورتش دقت با که دکتر

 بود توانسته گرید بار که خوب حال و تیرضا سر از لبخند

 .برگرداند را خورده زخم دختران از یکی ییبایز از یبخش

 

 از را نکشیع ند،ینش یم یصندل یرو شیسرجا و رودیم عقب

 :دیگویم نبات نگران نگاه ی رهیخ و داردیبرم چشم

 

 نهییا یتو خودتونم دیتونیم رهنما، خانوم خوبه یچ همه -

 !بهتره چقدره پوستتون تیوضع که دینیبب

 

 زیم یرو از را نهییآ اضطراب از پر و ریگ نفس یحال با نبات

 بهتر یکم قبل یروزها از که یا چهره ی رهیخ و داردیبرم

 اشکش لبخندش با همزمان و زندیم لبخند ناخوداگاه بود شده

 همان یبرا چقدر بود، دور خوشش یروزها چقدر زد،یریم
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 را شیها داشته قدر چقدر بود، دلتنگ ی گذشته ی چهره

 قدر دادندینم دست از آدمهاتا که بود تلخ چقدر بود، ندانسته

 !دانستندینم

 

 !دکتر ممنونم -

 

 نگاهش حسرت از پر حال کی با بود، کنارش لیخل بار نیا

 شیبان و باعث ای کند شکر را خدا وسط نیا بود مانده و کردیم

 :کندیم نگاهش نگران نبات کند، لعنت را

 

 ؟ییبابا شدم خوب -

 

 کرده رشینگیزم که یا غصه کند،یم نگاهش غصه با لیخل

 :بود گرفته او از هم را زدن حرف رمق که یا غصه بود،
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 !خوب یلیخ باباجان، یبود خوب -

 

 از بعد و کندیم تشکر دکتر از گرید بار زند،یم لبخند نبات

 و گرداندیبرم صورتش یرو را باند آن اش نسخه گرفتن

 تازه ان دیبگو دکتر به خواستیم دلش کنند،یم یخداحافظ

 تمام دیبگو خواستیم بود،دلش دهید را دیام از پر عروس

 خوانده موردشان در و بود دهید را یدپاشیاس یها یقربان

 کی ما تمام دیبگو دکترش به و برگردد خواستیم بود،دلش

 را ظاهرشان که ییآدمها از پر جهان کی م،یگرید ِجهان

 قدرشناس امدند، بار تر یقو ها سوختن همه نیا از و سوزانند

 با دیاس از بعد از ما جهان دیبگو خواستیم دلش آمدند، بار تر

 ماندن زنده یبرا که یجهان کی شد، جدا گرید یآدمها تمام

 که یجهان کرد، تالش شما جهان از شتریب داشتن دیام و

 ابدا ندارد، وجود جهنم اسم به ییجا اخرتشان هستند مطمئن
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 یتو جهنم آن از یبخش دانستیم خوب هم خدا ندارد، وجود

 مانده جا نما ادم یادمها آن مغز ی،تو پدر یب دیاس یبطر آن

 !بود شده ها آن بینص متاسفانه و بود

 

 روز سه یحت از بهتر ، اول یروزها از بهتر بود، بهتر حالش

 بود بخش تیرضا شیها عمل ی جهینت که نیهم ش،یپ

 !بود دواریام ندهیآ دیسف یروزها به شدیم بود، یکاف
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 یتو محض آرامش جهان کی انگار بود، آرام ردادیت کنار

 غم از پر بود یکاف بود، کرده خانه شیزندگ عشق یچشمها
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 غرق که ردادیت یچشمها یحسرت،تو از پر درد، از پر باشد،

 !قشنگ یادیز قتیحق کی ایرو و شدیم ایرو ایدن شدیم

 

 هم او حال اگر دیشا روزش، و حال و ترایم فکر از امان اما

 !بود لیتکم شان یخوشبخت بود خوب کنارشان

 

 یصدا که بود یماکاران کردن درست مشغول اشپزخانه یتو

 :شنودیم راهرو از را ردادیت

 

 !عه گهید گمیم بهت برو -

 

 عروس مگه اد،یم یماکاران یبو داداش یکجاست؟وا نجایا -

 ؟یگرفت
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 و حنا رود،یم سالن سمت و زندیم لبخند حنا یصدا دنیشن با

 جا یا لحظه دنشید با حنا شوندیم سالن وارد که ردادیت

 :زندیم پچ گوشش یتو و شودیم خم ردادیت و خوردیم

 

 ادیز تونمینم و گرفته منو وقت چون یندار دوسش دونمیم -

 چون باش داشته دوسش یکم من بخاطر اما بزنم، سر بهت

 !زنمه متاسفانه

 

 اش زده الک و دیسف یدستها و شودیم درشت حنا یچشمها

 با ترگل د،یگویم یذوق از پر یوا و گذاردیم دهانش یرو را

 حنا سر کند،یم نگاهش منتظر ردادیت و کندیم نگاهش خنده

 :دیگویم ردادیت ی رهیخ سر یباال از و رودیم باال
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 دخترته؟ دوسته ای زنته واقعا -

 

 :رودیم جلو کند،یم بغلش ردادیت و خندندیم ترگل و ردادیت

 

 یعنی شده دیسف کمی اگه کن، نگاه من یها قهیشق نیا به -

 !زنمه

 

 ی قهیشق کنار یموها به دقت با حنا و خنددیم بلند ترگل

 :کندیم نگاه ردادیت

 

 زنته؟ پس ن،یبب انگار، شده دونشی -

 

 :خنددیم ردادیت
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 !زنمه -

 

 یرو ی بوسه ترگل و پردیم ترگل آعوش یتو ذوق با حنا

 :رندیم دشیسف ی گونه

 

 دوستته؟ یگفت شب اون چرا پس -

 

 !بود دوستم هنوز شب اون -

 

 :پرسد یم کرده بغض حنا

 

 د؟ینبرد و من یدیپوش عروس لباس چرا پس -
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 مهربان و فرستدیم گوشش پشت را لختش یموها ترگل

 :دیگویم

 

 اومد وقت هر نبود، ردادیت داداش مامان چون دمینپوش لباس -

 !یایب توهم گمیم پوشمیم

 

 کجاست؟ ردادیت داداش مامان -

 

 :کندیم نگاهش چپچپ ردادیت

 

 بچه؟ یپرسیم نید اصول -
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 :دیگویم گوشش یتو و رودیم آشپزخانه سمت خنده با ترگل

 

 ؟یبخور بدم یماکاران میبر -

 

 !برگردم زود گفت لدایگ مامان یول اهوم، -

 

 و درشت یچشمها رهیخ و گذاردیم یصندل یرو را او ترگل

 :دیگویم رنگش یشیم

 

 !خودت مثل درست ماهه؟ یلیخ داداشت یدونستیم -
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 هست، خوشگلم تازه مهربونه، یلیخ ردادیت داداش اهوم، -

 !خوشگلتره هم تو از تازه

 

 اش گونه یرو یمحکم ی بوسه و خنددیم دل ته از ترگل

 :دیگویم شودیم آشپزخانه وارد که همانطور ردادیت زند،یم

 

 !ترگل یندار افهیق دهیفهم بچم -

 

 شودیم خم خنده با ردادیت و زندیم گردنش پس محکم ترگل

 :اندازد یم غذا به ینگاه و رودیم گاز سمت

 

 فحش به زده زنگ سورن کردم، ضعف نیبچ و زیم ناموسا -

 و ترگل هم یرفت خودت هم گفتیم نرفتم، امروز منو دهیکش

 !یبرد
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 یماکاران از را سید ترگل و ندینش یم یصندل یرو حنا کنار

 :دیگویم و کندیم پر

 

 !بودم آشپزخونه اون ی کاره همه من گه،ید گهیم راست -

 

 !همکاره بابا -

 

 ریجاگ زیم پشت و گذارد،یم زیم یرو را سید خنده با ترگل

 :دیگویم حنا رهیخ شود،یم

 

 ؟یمونیم نجایا و امشب -
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 !اهوم بخوابم ردادیت داداش بغل یتو یبزار اگه -

 

 :کشدیم را لپش ردادیت و خندندیم دو هر ردادیت و ترگل

 

 !مزرعه در یدختر یبمون دهینم اجازه زتیچ یبابا اون -

 

 ؟یچ یعنی زتیچ -

 

 :دیگویم و کشدیم دهانش دور یدست خنده با ردادیت

 

 !بچه بخور غذاتو -
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 افکارش دوزد،یم مقابلش بشقاب به و ردیگیم حنا از را نگاهش

 دستش از هم یکار و ترایم یبرا ینگران و فکر از بود پر

 !امد یبرنم
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 عمل با که ستین بد اوضاعت قدر نیا گفتم بهت یدید -

 ؟ینش بهتر

 

 تمام بابت حسرت از پر و دلتنگ، ق،یعم کند،یم نگاهش

 !نبردند را لذتش و گذشت که یخوب یروزها
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 زم؟یعز بهترشده صورتت چقدر یدید -

 

 سورن؟ -

 

 :دهدیم جواب یمهربان از زیلبر و ردیگیم را دستش سورن

 

 !دلم؟ جان -

 

 گذشته چندماه ندارم، تحملشو گهید من م،یدار دادگاه فردا -

 ...هم فردا اگه نشده، مشخص روزم و حال و من فیتکل و
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 ی جهینت به بود خوش دلش کند،یم نگاهش نوازشگر سورن

 نبات روزها نیهم از یروز کی بود دواریام و ها عمل مثبت

 :برگردد

 

 ادم اون مجازات و دادگاه ی جهینت با دیبا یکنیم فکر چرا -

 س هید و حبس چندسال ادم اون حکم تی؟نهایریبگ اروم

 ینداشت عضو نقص چون کردم، وجو پرس یلیخ من نبات،

 اون نکهیا مهم واست نباشه مهم اما نداره، قصاص احتماال

 به کمی نبات، و افکار نیا کن رها جهنمه، یتو حاالشم نیهم

 !کنمیم خواهش کن، فکر مونیزندگ و من و خودت

 

 ییها تیواقع دنیشن بود سخت کند،یم نگاهش غصه پر نبات

 هضمشان کردیم یسع و دانست یم بود وقت یلیخ که

 ونیکتا یپ در یپ حضور از هم سورن خواستیم کند،دلش
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 چرا دانستینم نبود، وقتش فعال دیشا اما، بداند شیزندگ یتو

 :بود حساس هم ونیکتا اسم یرو یحت سورن اما

 

 !کنمیم فکر تو به برگشتن به دارم وقته یلیخ -

 

 :دهدیم ادامه نبات و کندیم نگاهش جیگ و متعجب سورن

 

 بتونه روانشناسم اگه بگذره، خوب ینطوریهم عمالم اگه -

 ، اشتباهه تو کنار یزندگ با مخالفتم لیدال که کنه حمیتوج

 اگه شه، تموم شلوغم ذهن یتو جنگ و شورش نیا اگه

 یخوشبخت کنارم تو شم مطمئن اگه برگرده، ندهیا به دمیام

 کردنت خوشبخت پس از بدونم اگه نباشم، بایز گهید اگه یحت

 !گردمیبرم ام،یبرم
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 دختر یش مطمئن نایا ی همه از منتظرشم دیبا یک تا من و -

 خوب؟

 

 دارم یلیخ دونمیم کن، یصبور کن، تحمل گهید کمی -

 !کنمیم تتیاذ

 

 :بوسد یم را شیموها یرو و کندیم بغلش محکم سورن

 

 شو خوب فقط تو کنم،یم صبر من یبگ که وقت هر تا -

 !نبات شاخه

 

 !نبات نه تلخکم گهید من ردادیت قول به -
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 یلبها یرو یکوتاه ی بوسه سورن و خندندیم ارام دو هر

 یرعلیام و خوردیم در به یا تقه رودیم که عقب و زندیم نبات

 !شودیم وارداتاق یچا ینیس با
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 !یروان دمید فوتبال داشتم ترگل عه -

 

 دست و اندازد یم کاناپه یرو را کنترل یبانمک ژست با ترگل

 :ستدیا یم مقابلش کمر به
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 الاقل گهید یایم یوقت ،یچیه که یستین و یسرکار تا -

 !یباش من واسه دیبا

 

 به متعلق من گفتم بار هزار عمتم؟من واسه حاضر حال در -

 !هممم

 

 یرو را او و کشدیم را مچش ردادیت و خنددیم حرص با ترگل

 ی رهیخ و کندیم نوازش را شیموها نشاند، یم شیپاها

 :دیگویم شوقش از پر یچشمها

 

 شه نرمال ترایم کمی رفته، ادمی نکن فکر ما،ینرفت عسلم ماه -

 !برمتیم

 

 !برن که نشد یعنی نرفتن، سورنم و نبات -
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 ادامه ترگل و زندیم یتلخ لبخند اتفاقات تمام مرور از ردادیت

 :دهدیم

 

 بدترشد مادرت روز و حال من بخاطر که متاسفم یلیخ من -

 ...تون رابطه و

 

 خودِ دست شیبق ،یا خامه نون یکرد تو تالش ی همه تو -

 !بود لجبازش

 

 خوشبختم کنارت و دارم دوستت تینها یب یبدون خوامیم -

 میس اون قبلت یدوستا و من بخاطر دمیفهم یحت رداد،یت

 !یکرد عوض کارتتم
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 :دیگویم یا بامزه و شوخ لحن با ردادیت

 

 یناشکر گه،ید یگوش هی یتو نکردم،انداختمش که عوض -

 !دختر همه اون دادن دست از بود نعمت کفران و

 

 :زندیم غیج حرص با ترگل

 

 !ردادیت -

 

 خانه زنگ یصدا که ردیبگ گازش خواهدیم خنده با ردادیت

 فونیا به سکوت در دو هر شود،یم گم شیها یشلوغ انیم

 :کندیم چک را اش یمچ ساعت ردادیت و کنندیم نگاه
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 وقت نیا باشه تونهیم یک معروف قول به شبه، ده ساعت -

  شب؟

 

 دنید با رود،یم فونیآ سمت ردادیت و شودیم بلند خنده با ترگل

 و زندیم را یشاس حرف یب و پردیم سرش از برق ترایم ریتصو

 :گرددیبرم ترگل سمت

 

 !تراسیم -

 

 :ردیگیم یباز به را شیانگشتها و رودیم جلو استرس با ترگل

 

 !کنه رحم خدا -
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 . سالم رفقا

 دیبرسون و خودتون دیعقب اگه. نمونده عطش اتمام به یزیچ

 .شهیم پاک اتمام بعد که

 .دینکن رهیذخ و یپارت لطفا

 دیبدون و دیبگ من به دیدید ییجا رو سوخته عطش لیفا اگه و

 داشته و میچاپ یرمانا از کدوم چیه لیفا ستمین یراض من

 .دیباش

 �� دیکنیم درک که دونمیم

 یکس یبرا و یپارت چیه شدنش پاک و عطش اتمام از بعد

 .دیبخون لطفا پس فرستمینم

 یبرا لیفا ای شهیم چاپ سوخته عطش ستین مشخص هنوز

 .دمیم اطالع باشه یچ هر. فروش
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 ..نجاسیا هم بنده تیفعال ی ادامه و

https://t.me/joinchat/AAAAAFKy42j6mc

M6AAzqag 
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 را نفسش و کشدیم اش ختهیر هم به یموها به یدست ردادیت

 را در نکند، یاحترام یب و باشد آرام کندیم تالش کند،یم فوت

 گل دسته با ترایم ندیب یم یناباور کمال در کندیم باز که

 نگاهش منتظر لب یرو ینادر لبخند و دست یتو یبزرگ

 لب مات ردادیت رود،یم جلو شوکه و جیگ هم ترگل کند،یم

 :زندیم

 

 ترا؟یم یاومد درست و آدرس -
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 سمتش را گل دسته و رودیم جلو شود،یم تر قیعم ترایم لبخند

 :ردیگیم

 

 نیا از شتریب دیبا نجام،یا یسخت و کلنجار هزار با من -

 !گنده خرس یریبگ لیتحو

 

 دهد،یم ترگل دست و ردیگیم را گل دسته خنده با ردادیت

 :ردیگیم اغوشش یتو را ترایم شوق هزار با و محکم

 

 کردینم خوشحالم کارت نیا ی اندازه ایدن نیا یتو یچیه -

 !یاومد که مخلصتم فروهر،
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 ترگل بندد،یم سرش پشت را در و کشدیم عقب خنده با ترایم

 :رودیم جلو لب به لبخند

 

 بهمون و تون یمادر ی هیسا و خودتون که ممنون -

 !دیدیبخش

 

 :زندیم لب گوشش ریز و کندیم بغلش ترایم

 

 دیند مادر و پدر محبت کن، رابیس محبتت از و بچم -

 !یحساب درست

 

 :گذاردیم زیم یرو و ردیگیم ترگل از را گل دسته ردادیت
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 نیبش برو فروهر د،ینکن شیهند لمیف بسه ،یبیخط بسه -

 !یش ییرایپذ

 

 :کشدیم عقب ترایم و خندندیم دو هر

 

 بچه؟ یزنیم صدا یلیفام به مدرسس مگه -

 

 ترا؟یم نرماله یچ همه و یدیبخش یبگ یاومد واقعا -

 

 و ییتنها یتو را روز چند نیا کشد،یم نفس قیعم ترایم

 نیا به اخر دست رفت،و کلنجار و کرد فکر یلیخ خلوتش

 انتخابش به د،ییایب راه ردادیت دل با بار کی دیبا دیرس جهینت

 چه را خدا کند، یمادر شده که هم بار کی و بگذارد، احترام

 !گرفت اغوش در را پسرش محکم یخوشبخت دیشا یدید
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 نیا به منم خوبه، حالتون هم کنار خوشحالم بگم اومدم -

 که یادم هی هیشب نشم تا زارمیم احترام یخوشبخت و انتخاب

 !نکرد میهمراه وقت چیه چون نداشتم دوسش وقت چیه

 

 :پرسدیم کنجکاو ردادیت

 

 ؟یک هیشب -

 

 یادیز مهران، مادرِ هیشب امرزت،یب خدا مادربزرگ هیشب -

 گفت کردم تیشکا بابات از بارم هر امرز،یخداب بود مادرشوهر

 !یندار تیزن
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 دلش یتو یها حسرت و ترایم روز و حال از ناراحت ترگل

 :گذاردیم کمرش پشت دست و رودیم جلو

 

 !دیاومد خوش یلیخ دینیبش دییبفرما -

 

 شیموها ترایم درداور ی گذشته تمام از حرص از پر اما ردادیت

 خوبش حال و ترایم حضور کند،یم شیتماشا و زندیم چنگ را

 و بود کنارش بار نیا ترایم بود نیا قتیحق اما نداشت، باور را

 !کردیم یمادر حقش در داشت
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 صبح امروز که ینبات بودند، آمده نبات دنید یبرا ترگل همراه

 دادگاه یتو بود، ختهیر بهم روانش گرید بار و داشت دادگاه

 و خودش کنار نجایا حاال و بود دهید وانیک کنار را ونیکتا

 !دیفهمینم و داشت تناقض زیچ همه خودش، دلسوز

 

 مزخرفات و یتکرار یحرفها جز یا جهینت دادگاه هم باز

 زده رونیب دادگاه از کالفه نبات اخر دست و نداشت، گذشته

 !بود گرفته اتش وانیک دنید از گرید بار کی و بود

 

 !نبات بهترشده صورتت قدر چه -

 

 چه فهمدیم خودش فقط که یلبخند زند،یم لبخند ترگل رهیخ

 حاال که فتدیب روز نیا به صورتش دیبا دارد،چرا درد اندازه

 !کند؟ شکر را خدا بهترشدنش یبرا
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 خواستم فقط نبات، یا خسته یداشت دادگاه امروز دونمیم -

 !یبهترشد که راحتشه المیخ و نمییب و صورتت امیب

 

 ی شرمنده یچشمها از را نگاهش و کشدیم نفس قیعم نبات

 یرو سه هر دهد،یم مقابلش ی باغچه به و ردیگیم ونیکتا

 :دیگویم آرام نبات بودند، نشسته اطیح یفلز یها یصندل

 

 !دهیم ازارم ،یحال هر یتو و موقع هر ت،ییدا دنهید -

 

 :دیگو یم بغض پر و ریز به سر انیپا یب یغم از پر ونیکتا
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 از مونه،یپش و شرمنده نبات، ستین خوب اونم بخدا دونم،یم -

 !کنم یکار تونستمیم کاش ، شهیم اب دنتید

 

 :دیگویم شانیهوا و حال و جو کردن عوض یبرا ترگل

 

 !یخبر چه دارم خبر د،یکن ول حرفارو نیا -

 

 :کشدیم صورتش باند به یدست و کندیم نگاهش کنجکاو نبات

 

 شده؟یچ -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
2059 

 

 دسته هی با اونم خونمون اومد خبر یب ردادیت مامان شبید -

 و اومده کنار یچ همه با گفت بود، خوب حالشم خوشگل، گل

 !دهیبخش و ردادیت

 

 :ردیگیم را دستش خنده با نبات

 

 !شدم خوشحال یلیخ ،یعال چقدر زدلم،یعز -

 

 :زندیم لبخند هم ونیکتا

 

 !هات دلشوره و استرس تمومشد که خداروشکر -
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 یاریب در یفیبالتکل نیا از خدارو بنده دیام اون یخواینم تو -

 ؟یکت

 

 :دهدیم ادامه ترگل و کندیم نگاهش منتظر نبات

 

 چرا؟ ؟یکنیم فرار تو سمتت اومده یخوشبخت که حاال -

 شه،یم بهترم مطمئنم من بهتره، یلیخ که نبات نبات؟ بخاطر

 !یبد توییدا یخطا تاوان تو ستین الزم ضمن در

 

 :دیگویم کالفه هم نبات

 

 مراسم الاقل ،بزارینداد گوش و گفتم بهت یلیخ منم -

 !نامزدت داره گناه بشه، انجام یخواستگار
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 را دلش دهد،یم تکان یسر تنها و ردیگیم گاز را لبش ونیکتا

 نبات به را تیواقع خواستیم دلش زد،یم شخم یکس انگار

 و شود بدتر زیچ همه دیترسیم نداشت، را توانش اما دییبگو

 طور همان زیچ همه داد هیترج تر، خراب هم نبات یروح حال

 !کند عوض یکم را حالش بدهد فرصت حداقل نبات و بماند
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 ؟یبگ یچ یاومد یکرد تنت و یدوخت و یدیبر که حاال -

 ؟یبگ چرا
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 بسته اتاق در به ینگاه و کندیم نگاهشان دلشوره از پر لدایگ

 توانستیم راحت ردادیت و بود خواب حنا اندازد، یم حنا ی

 :بخورد زخم و بزند زخم کردن مراعات بدون

 

 گفتم و سادمیوا نجایهم کردن پرو و دوختن و دنیبر از قبل -

 !یخواستگار واسم برو و باال بزن نیاست

 

 :گرددیبرم لدایگ سمت اش کالفه نگاه

 

 !خانوم؟ سرکار نگفتم -

 

 :گرددیبرم سمتش ردادیت نگاه و رودیم جلو یعصب مهران
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  ام؟ینم ینگفت گمشو؟ برو ینگفت -

 

 یب یرفت ؟ینکرد مادرتم اون مراعات نفهم، یچیه من -

 ...که نبود جات چیه به و یگرفت زن ازش خبر

 

 مرد و من خان؟نخندون مهران یمن مادر فکر االن تو -

 واسه خبردادنه، خاطر واسه نجامیا اگه من نخندون، مومن،

 زنم دنید و من ی خونه دییایب دیخواست اگه بگم نکهیا

 اجیاحت چیه شما ریخ به مارو که نه اگه چشم، یرو قدمتون

 !ستین

 

 :دیگویم مهران که گرددیبرم یورود در سمت
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 دختره اون یکرد فکر د؟یکن یزندگ زارهیم ترایم یکرد فکر -

 ...و کردن خوشبخت پس از یپاپت ی

 

 :گرددیبرم مالحظه یب و یعصب ردادیت

 

 بعد باالمه شعور بخاطر اول دارمیم نگه زنتو احترام اگه -

 همه بار یه و کنم باز و دهن بلدم منم وگرنه حنا، بخاطر

 یبن چیه به من و منه زن حاضر حال در دختر اون کنم،

 !بگه چرند پشتش دمینم اجازه یبشر

 

 !حنا دنید واسه یحت پسر، نمتینب نجایا وقت چیه گهید -

 

 :رودیم جلو درمانده لدایگ
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 باهاش شهیهم چرا پسرت؟ با یکنیم ینجوریا چرا مهران؟ -

 تموم و تون یلجباز و لج چرا ؟یکنیم رفتار دشمنت مثل

 خدا، ی بنده داره گناه نکرده، که قتل گرفته ازدواج د؟یکنینم

 !دینکن درست اعصاب جنگ واسش انقدر

 

 :گرددیبرم لدایگ سمت یعاص و اخم پر مهران

 

 !شناسمیم و غول نره نیا من لدا،یگ نکن تودخالت -

 

 :دیگویم ردادیت ی رهیخ دلخور لدایگ
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 هی حتما ما برو تو بوده، خبر یب که هیعصب فقط االن بابات -

 !میشیم مزاحمت زدن سر واسه روز

 

 دلت و یرفتیپذ هم شما اگه رفته،یپذ و یچ همه ترایم -

 !ایب هیکنا گوشه و زبون زخم بدون ،ینیبب عروستو خواست

 

 :دیگویم یقدردان با و کندیم نگاه را لدایگ

 

 !شبخوش ببوس، حنارو ،یمرس -

 

 فوت را نفسش کالفه مهران بنددیم را در و رودیم که رونیب

 اشپزخانه سمت آب وانیل اوردن یبرا لدایگ و کندیم

 نقطه ی رهیخ نگاهش و ندینش یم یصندل یرو رود،مهرانیم
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 اما دانست،یم خوب هم خودش بود، رفته تند ماند، یم یا

 !کند تمام را جنگ نیا دادینم اجازه غرورش

 

380 

 

*** 

 بدشان و خوب حال و نیریش و تلخ اتفاقات ی همه از ماه سه

 گرید بار و شد عمل گرید بار نبات بود، گذشته

 اش یروح حال و بود بهتر یلیخ صورتش دوارتر،اوضاعیام

 و رسم انجام و یخواستگار یبرا دیام ی خانواده تر، نرمال

 تنها از بار هزار ونیکتا و رفتند ونیکتا ی خانه به رسومات

 ستاد،یا محکم باز و ختیفرور وانیک و خاتون نبود و بودن

 یسپر را یرینظ یب یروزها ترایم کنار ردادیت و ترگل
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 هم باز و دینشن حرف مهران از کم ردادیت چند هر کردندیم

 !کرد تر محکم را اش یالیخ یب نقاب

 

 میتصم کی و دستش یتو چمدان کی و بود نبات حاال و

 !نه ای است درست دانستینم که بزرگ یادیز

 

 دل بود اورده مانیا و رفتیم هم هنوز را اش مشاوره جلسات

 به دیبا کند،یم بدتر را حالش تنها شیها یدلبستگ از کندن

 دلش نکهیا از قبل شود، تمام نکهیا از قبل گشتیبرم سورن

 !نکند خوب را حالش هم صورتش بهترشدن گرید و رشودیپ

 

 بار هر کند، رشیغافلگ داشت دوست بود، خبرنداده سورن به

 با مادرسورن بودند امده زدن سر یبرا سورن ی خانواده

 منتظر و عاشق قلب به هم یکم بود خواسته یاشک یچشمها
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 کرده یعذرخواه شهیهم از تر شرمنده او و کند فکر سورن

 !بود

 

 یرو زیچ همه بود، دهیرس وقتش گشت،یبرم دیبا گرید حاال

 یقرار یب و شورش و جنگ گرید بود، ارام و بود افتاده روال

 را شیچشمها یپا اشک شودیم اتاق وارد که یرعلیام نبود،

 :ردیگیم سمتش را چمدانش و کندیم پاک

 

 !لطفا بردار زه،یم یرو داروهامم -

 

 و خوب حال از زنهیم برق ،ینیبب بابارو مامان یچشما دیبا -

 !برگشتنت

 

 :زندیم لبخند نبات
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 کن باور نشده، خوبم نداره،اما یزیر خون گهید من زخم -

 کنم یزندگ شده چشماشونم برق خاطر به کنمیم جون دارم

 !ریام

 

 بغلش محکم رود،یم جلو و گذاردیم نیزم را چمدان یرعلیام

 :بوسدیم را شیموها یرو و کندیم

 

 !یایبرم پسش از مطمئنم زدلم،یعز برو بخدا، توکل برو -

 

 لیخل و شکوه رود،یم رونیب و شودیم جدا یرعلیام اغوش از

 تا زندیم لبخند کنند،یم بغلش محکم کدام هر و روندیم جلو

 که نیماش سوار و کندیم که یکند،خداحافظ قرص را دلشان

 :کندیم نگاهش و کندیم حرکت یرعلیام شوندیم
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 و ییهوی قدر نیا کنهیم سکته ؟یخبربد سورن به یخواینم -

 ! شب موقع نیا و خبر یب

 

 !کنم رشیغافلگ تولدش شب داشتم دوست -

 

 :گرددیبرم سمتش سورن جیگ و متعجب نگاه

 

 !یکنیم یشوخ امشب؟ تولدشه؟ -

 

 شب خوامیم تلخه، شهیهم تا که تولدمن شب نبود؟ ادتی -

 شب م،یجداش شد باعث من تولد شب باشه، خوشگل اون تولد

 !میش هم مال باز خوامیم اون تولد
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 از را همراهش تلفن نبات و دیگویم یولیا خنده با یرعلیام

 یصدا رد،یگیم را ونیکتا ی شماره و کشدیم رونیب فشیک

 :دیگویم شنودیم که را ونیکتا

 

 سر دیبر و دیبد انجام و تون جشن یکارا روزا نیهم -

 ،یخواستگار اومدن شیپ ی هفته سه دو دارم خبر تون،یزندگ

 تو با حق کنارسورن، م،یزندگ سر رمیم دارم من بگم دادم امیپ

 که یمرد آغوش یتو من یجا نبود، اونجا من یجا ، بود

 خودم یوقت یحت ،یطیشرا هر یتو داشته، دوستم شهیهم

 من نداشتن، دوسم هام نهییآ وقت یحت زدم،یم پس خودمو

 بچسب هم تو شه،یم بهترم خوبه، حالمم سورن، شیپ برگشتم
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 بتینص سال همه نیا از بعد که یا یخوشبخت و تیزندگ به

 ستمین یادم من ستم،ین جشینت و دادگاه منتظر گمید شده،

 حداقل کنمیم جون خوبشه، حالم یکس مجازات از که

 شدت به سورن چون نمتیبب تونمینم گهید ببخشمش،

 بخاطر تالشات ی همه از یمرس پس ده،یم نشون واکنش

 !یش خوشبخت دوارمیام من، حال

 

 :شنودیم را ونیکتا دار بغض و تند یها نفس یصدا

 

 یدار که خوشحالم یلیخ ،یلیخ نبات، یماه یلیخ تو -

 تا دمتید که یاول روز از عکس یکل یراست ،یگردیبرم

 فرستم،قشنگیم واست که گرفتم ازت شیپ روز چند نیهم

 !یشیم بهترشدنت و راتتییتغ ی متوجه
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2074 

 

 :خنددیم نبات

 

 ؟یندار یکار فعال بفرست، باشه بخدا، یخل -

 

 !خدافظ بگردم، دورت نه -

 

 سر و کندیم ترمز خانه مقابل یرعلیام کندیم قطع که را تماس

 :چرخاند یم

 

 شش،یپ میریم ها بچه با گفتم کردم هماهنگ باهاش -

 میکن یغلط میخوایم تولدش واسه کرده فکر البد خونس،

 !نبود ادمی اصال نگو بدبخت،
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2075 

 

 و رودیم نییپا هم یرعلیام و شودیم ادهیپ خنده با نبات

 :داردیبرم عقب صندوق از را چمدانش

 

 ؟یگرفت یزیچ کادو حاال -

 

 !اوردم واسش و خودم گه،ید اره -

 

 !قهیعت آخ آخ -

 

 نبات و زندیم را زنگ رود،یم جلو یرعلیام و خنددیم نبات

 :شنودیم را سورن یصدا چندلحظه از بعد ستد،یا یم یکنار

 

 !اوباش و اراذل -
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2076 

 

 

 !مرگ -

 

 نبات سمت را چمدان یرعلیام زندیم را یشاس که سورن

 :ردیگیم

 

 !زمیعز سالمت به برو -

 

 خانه نیا یبرا یدلتنگ و بود باال قلبش تپش داشت، دلهره

 :ردیگیم را چمدان بود، کرده اش وانهید

 

 !یچ همه بابت ممنون -
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2077 

 

 !دختر گل ریبخ شبت -

 

 که نبات رود،یم نشیماش سمت یرعلیام و زندیم لبخند نبات

 اسانسور وارد و کشدیم قیعم نفس گذاردیم ساختمان به پا

 !گردندیبرم هم باز خوب یروزها بود مطمئن شود،یم

 

382 

 

 انهیوحش شوق و جانیه از قلبش رودیم رونیب که آسانسور از

 نیزم یرو را چمدان و رودیم در سمت کوبد، یم اش نهیس به

 یرعلیام نکهیا الیخ با سورن زندیم که را زنگ گذارد، یم

 :کندیم باز را در است

 

 ...شم دست از ندارم یخالص من -
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2078 

 

 

 به زبان و ماندیم شوکه و جیگ و مات نبات دنید با نگاهش

 :کندیم جان و زندیم پلک چسبد، یم کامش

 

 ؟!نبات -

 

 خروارها از زیلبر بغض، پر دلتنگ، کند،یم نگاهش نبات

 :کندیم نجوا آرام و رودیم جلو قدم کی نشده، رفع یِدلتنگ

 

 دستت از شهینم نداشت، تورو شهینم دمید و کردم فکرامو -

 !دنینچسب سخت و سفت تورو تهیخر اصلش اصله داد،
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2079 

 

 کندیم شیتماشا فقط بزرگ شوک کی انیم هم هنوز سورن

 :خنددیم ارام نبات و

 

 تو؟ امیب یکنینم دعوتم -

 

 !یوا یا -

 

 خانه وارد دو هر ، داردیبرم را چمدانش و بردیم دست سورن

 بندد،یم را در و گذاردیم در کنار را چمدان سورن و شوندیم

 را خانه وجب به وجب یدلتنگ هزار با که ینبات خیم نگاهش

 :ردیگیم را شیبازوها و رودیم جلو ماند، یم کندیم رصد

 

 یچ دیبا االن دونمینم اصال شوکم، یلیخ جم،یگ یلیخ -

 !گفت
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2080 

 

 

 :زندیم لبخند و کندیم کج سر نبات

 

 که خوبه یبگ دیبا بود، شده تنگ واست دلم یبگ دیبا االن -

 انتظار تو و عمرمو نصف که کنه لعنتت خدا یبگ دیبا ،یبرگشت

 !یکرد تلف غصه و

 

 نهیس یتو که نبات سر کشد،یم را دستش و کندیم اخم سورن

 زند؛یم پچ گوشش کنار خوردیم تپشش پر ی

 

 !درمون یب درد هی نبات، بود درد نبودنت -
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2081 

 

 نیا شیمعن نیا اما ،یعاشقم چون عاشقتم، چون اومدم اگه -

 الزمه، زمان یلیخ سورن، خوبم جوره همه من که ستین

 کار یلیخ هنوز من الزمه، تالش یلیخ الزمه، مراعات یلیخ

 !کنم یزندگ یعاد بتونم تا دارم

 

 و بوسدیم را گردنش کشد،یم نفس را عطرش دلتنگ سورن

 :داردیم نگهش بغلش یتو محکمتر

 

 ،یبرگشت که یمرس زدلم،یعز دونمیم دلم، جون فهممیم -

 !دمیپوس یم ییتنها نیا تو داشتم

 

 تمام با روشنش یچشمها ی رهیخ و ردیگیم فاصله نبات

 :دیگو یم احساسش

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
2082 

 

 !ایدن سورنِ نیبهتر مبارک تولدت -

 

 بدون بار نیا را شیلبها و دیگویم یجان یا خنده با سورن

 بردیم جلو صورتش بابت نبات حال شدن بد از ترس و واهمه

 ،یطوالن ق،یعم بوسد، یم گذارد،یم نبات یلبها یرو و

 !..وفادار وفادار، وفادار،

 

383 

 

 از زدند، حرف یدر هر از و بودند هم اغوش یتو را شب تمام

 تالش و کردند رد را روزها هم بدون که یماه چند نیا تمام

 نبات بارها سورن برگردانند، شانیچشمها به را یزندگ کردند

 صورتش از شهیهم یبرا را باند آن و کرد باران بوسه را

 نزند، را باند نیا او یجلو خانه یتو کرد دیتاک و برداشت
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2083 

 

 اما بود بهتر یلیخ عمل سه از بعد حاال نبات صورت اوضاع

 کمک تمامش که مشاوره، جلسات و داشت عمل هم همچنان

 !باشد یبهتر نبات کردیم

 

 اشک یهرازگاه و دندید را شان یعروس جشن لمیف هم کنار

 نهیس اعماق از یجانسوز آه و دیجوش یم شانیچشمها یتو

 هم آغوش یتو دوباره که نیهم اما د،یرسیم گوش به شان

 !بدهد امیالت را شانیزخمها از یلیخ توانست یم بودند

 

 گفتند و کردند دل و درد و زدند حرف هم اغوش یتو قدر آن

 آرامش با مدتها از بعد برد، خوابشان آخر دست که دندیخند و

 !بودند دهیخواب یدلتنگ از یخال و
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2084 

 

 باز یعاص را چشمش کی سورن خانه تلفن ریغامگیپ یصدا با

 :کندیم

 

 نمیبب پاشو زنش، به دیرس خر، ی جنبه یب غوله نره نیا باز -

 دار زن یوقت اخه نسناس، رسونده و امارت یرعلیام لندهور،

 ایب گمشو پاشو دلش، ور یبخواب دینبا زیر هی که یشیم

 !رستوران

 

 نگاهش و شنودیم را نبات ی خنده الود خواب و ارام یصدا

 :کندیم

 

 !شما یخندیم خوشگل چه -

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
2085 

 

 را تلفن و بردیم دست سورن و شودیم تر قیعم نبات ی خنده

 :داردیبرم

 

 !بکش نفس هی ابو؟چتهی یخورد کفتر تخم -

 

 تولد و یریغافلگ و شبید مردک، یبکش دیبا تو که و نفس -

 ...اروی و

 

 !ردادیت ببند -

 

 :دیگویم و شنودیم را ردادیت ی خنده یصدا

 

 !باشه حواست رستوران امینم امروز -
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2086 

 

 

 ایب و شب فقط س،یر نداره میریتاث نیهمچ نبودنت و بود -

 !بهتون بدم شام خوامیم ا،یب نبات با من ی خونه

 

 وقت؟ اون یک حساب به -

 

 کند؛یم نوازش را نبات یموها و ندینش یم تخت ی لبه

 

 به دینبا تو یول برمیم رستوران از من داره؟ یفرق چه حاال -

 !یبد تیاهم ایدن مال

 

 !خدافظ رداد،یت ریبم -
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2087 

 

 خم کند،یم رها زیم یرو را یگوش و کندیم قطع را تماس

 که بود یصبح نیاول رد،یگیم بغل را نبات تن دوباره و شودیم

 شیزندگ عشق و بود نکرده باز چشم حسرت با ها مدت از بعد

 !دیکشیم نفس کنارش

 

384 

 

*** 

 

 و دند،یخندیم گفتند،یم بودند، جمع هم دور ردادیت ی خانه

 خانه دلش یتو که یغم آن از را نبات بود نیا تالششان تمام

 !کنند رها بود کرده
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2088 

 

 و ایعرش و خواندیم را یشاد آهنگ زدن تاریگ همراه ردادیت

 مشغول یرعلیام و سورن دند،یرقص یم سالن وسط الیدان

 دند،یخندیم شان مسخره حرکات به و بودند شکستن تخمه

 و بودند شام زیم کردن جمع مشغول هم ترگل و نبات

 .کردندیم نگاهشان یهرازگاه

 

 از پر ،یمیصم گرم، قدر همان بود، برگشته شان دوستانه جمع

 گنگ یحسرت دلشان ته تکشان تک که چند هر ،یجوان شور

 !دیجوشیم

 

 و ایعرش شوندیم اضافه جمعشان به که هم ترگل و نبات

 خواندن و زدن دست از خسته ردادیت و نندینش یم الیدان

 :دیگو یم نبات مهربان نگاه ی رهیخ و کشدیم
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2089 

 

 خانوم؟ سرکار شما احوال خب -

 

 یها هیبخ یرو که یبند مچ ی رهیخ و زندیم لبخند نبات

 :دیگویم بود بسته دستش

 

 !کردم تیاذ و تون تک تک که دونمیم -

 

 در ،یچزوند و معصوم طفل نیا فقط شما جان، تلخک ریخ -

 و بود شده فعال یوحشتناک طرز به درونش سگ نبودنت

 !داشت ما یها پاچه به میدیشد ی عالقه

 

 به نبات خندد،یم ردادیت و زندیم گردنش پس محکم سورن

 :چرخدیم خانه اطراف نگاهش و دهدیم هیتک کاناپه یپشت
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2090 

 

 

 شدم، قتونیسل عاشق من ،یِنقل و خوشگل خونتون یلیخ -

 !محشره شمیزیام رنگ نداره، حرف دمانشمیچ

 

 :دهدیم لم و گذاردیم یرعلیام یپا یرو را ارنجش ردادیت

 

 یزود به رشدیخ به ختم جان ترایم و ما نیب که اونجا از -

 !دخدایام به ادیم در بودن ینقل از خونمون

 

 :زندیم آرنجش ریز یرعلیام و خندندیم همه

 

 !الدنگ باشه گر سواستفاده آدم ستین خوب -
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2091 

 

 :خنددیم و ندینش یم صاف ردادیت

 

 !کهیمرت دونمیم مادرمو یبانک حساب قدر من -

 

 نگاهش و داردیبرم زیم یرو از رو تخمه ی کاسه الیدان

 :کندیم

 

 نیا وضعت بود بابات ننه یبانک حساب به چشمت اگه تو -

 !خر کله نبود

 

 !جان یدن یدار محبت -
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2092 

 

 خندان صورت یرو سورن عشق از پر نگاه و خندند یم همه

 جمع یها یشوخ به که طور همان نبات دیآ یم کش نبات

 را سرش و چسبد یم سورن ی رهیخ نگاه به نگاهش خنددیم

 :زندیم لب سورن و دهدیم تکان سوال عالمت یمعن به آرام

 

 !بخند فقط تو ،یچیه -

 

 سورن حسرت پر یچشمها و شودیم تر قیعم نبات ی خنده

 .تر عشق پر

 

 نیبزرگتر اگر یحت کرد،یم معجزه عشق بود نیا قتیحق

 طوفان کی از بعد شدیم باشند، گذرانده سر از را ها یرانیو

 آدم کی و خواستیم توکل فقط د،یرس آرامش به نیسهمگ
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2093 

 

 هیتک آن به دلت، ته یها یدلواپس تمام با ، تخت الیخ با که

 !یشکنینم ،یبشو خم اگر یحت یباش مطمئن و یکن

 

385 

 

*** 

 

 آن اما بود سخت باورش بود، مانده نهییآ یتو ونیکتا ی رهیخ

 یزندگ اخر یروزها یآرزو که بود یلباس تنش یتو لباس

 و دیسف لباس آن یتو را دخترش تنها داشت آرزو بود، خاتون

 د،ینیبب که نداد امانش روزگار د،یند وقت چیه و ندیبب دلبر

 !بود دهیند را وانیک یریبخ عاقبت و یداماد که طور همان
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2094 

 

 چقدر رود،یم عقب و کندیم میتنظ سرش یرو را تاج شگریارا

 بود، گرفته محکم را شیگلو خیب یکس یب چقدر بود، تنها

 چقدر ،ییایرو یادیز شب نیا یتو نداشت را چکسیه چقدر

 صحبت او با یتلفن روزید داد،یم آزارش وانیک یخال یجا

 یتو وانیک طلبکار و تلخ شخندین هم هنوز و بود کرده

 یتو درد تمام با و بود زده شخندین خورد،یم زنگ گوشش

 :بود گفته اش نهیس

 

 شد،یم خوشبخت دیبا دوتا ما از یکی بالخره خب، آره -

 ضرب که شدینم هست، ییخدا میکردیم شک که شدینم

 فکر من که شدینم رفت،یم فنا به هیاسون ایسخت بعد المثل

 و میباش بدبخت دیبا ما عمر اخر تا که هیجور چه کردمیم

 چشم نکن فکر ابدا ،یکت واست خوشحالم م،یکن شکر خدارم

 از تو، از م،یشاک فقط اوردت، باد یخوشبخت به بزنم زل ندارم
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2095 

 

 ممیزندگ و خودم که یکوفت دیاس یبطر اون از خدا، از خودم،

 !سوزوند نبات همراه

 

 با را شیگلو جوشد، یم اش شده شیارا یچشمها یتو اشک

 یحرفا کند، مهار را بغضش تا کندیم جان و ردیگیم دستش

 :آورد یم ادی به را خودش

 

 از که یاون رمیبپذ تا اومدم کنار خودم با راحت یکنیم فکر -

 اومده یخوشبخت فالکت همه اون از بعد تو و من نیب

 راهه؟ روبه دنگ شیش دلم حال یکرد فکر منم؟ سراغش

 ریز اتیبدبخت نصف نفهمم که وجدانم یب قدر نیا یکرد فکر

 شعورمه؟ یب خودِ سر

 

 !منتظرتونن داماد آقا خانوم عروس -
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2096 

 

 

 را شنل شود،یم جدا افکارش از و گرددیبرم شگریارا یصدا با

 دل گرید بار خودش ییتنها یبرا و اندازد یم سرش یرو

 از و دهدیم را هیبق یها گفتن کیتبر جواب سوزاند،یم

 گرید بار شودیم که آسانسور سوار رود،یم رونیب شگاهیآرا

 بود، شده بایز شده، عوض کند،یم نگاه نهییآ یتو را خودش

 آن آمد، یم صورتش به بیعج رنگ یتونیز یموها آن

 رژ میمال رنگ بود، کرده عوضش یادیز رنگ یطوس یلنزها

 کردیم یکار دیبا امشب داشت، دوست را اش هیسا و لب

 خانواده و دیام خاطر به حداقل بخندد، هم شیچشمها

 که اسانسور از گرفتنش، سروسامان و نبات بخاطر اش،الاقل

 لبخند دستش یتو گل دسته و دیام دنید با رودیم رونیب

 :رودیم جلو و زندیم

 

 !سالم -
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2097 

 

 

 !خانوم یشد خوشگل چقدر ماهت، یرو به سالم -

 

 یهو بود، یکت شهیهم بود، دهیشن کم را خانوم ی واژه چقدر

 و بوسد یگ عشق با را اش یشانیم دیام بود، بود،دختره

 :ردیگیم را دستش

 

386 

 

 اما ینباش تنها که ادیب داشت دوست یلیخ عاطفه مامان -

 ونیکتا گفتم منم کرد، یعذرخواه یکل موندن،یم تنها مهمونا

 اومد، سر انتظار نیا گهید که میبر اد،یبرم یچ همه ازپس

 !یمن خودِ واسه ،یبد رو بله که امشب
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 لرزد، یم وانیک روز و حال از دلش ته اما زندیم لبخند ونیکتا

 نگاهش کندیم حرکت که دیام و شوندیم نیماش سوار دو هر

 :کردیم یکار ونیکتا غم نیاخر نیتسک یبرا دیبا کند،یم

 

 کنمیم جور شو هید بشه، مشخص وانیک حکم فیتکل بزار -

 خوبه؟ ،یش تیاذ کمتر هم تو کمترشه حبسش که میدیم

 

 کی از نداشت، هم کردن قبول یرو یحت بود نیا قتیحق

 خجالت بود گذاشته دوشش یرو که یبار و دیام از طرف

 امشب اما د،یکشیم خجالت نبات از گرید طرف از دیکشیم

 :نبود تلخ یحرفها نیا گفتن وقت

 

 بفهمن کن بوق بوق کمی االن میزنیم حرف موردش در بعد -

 !یبریم عروس یدار
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 هم پشت و بردیم باال را کیموز یصدا و دیگویم یچشم دیام

 نفس قیعم و دهدیم نییپا را شهیش ونیکتا زند،یم بوق

 دیام کنار داشت، متفاوت و بیعج شور کی کشد،یم

 هیتک دیام برسد، درشتش و زیر یآرزوها تمام به توانستیم

 یبرا بود بزرگ دیام کی واقعا دیام بود، همراه بود، گاه

 !کردند یزندگ خوشبخت

 

 را ها مهمان زدن دست و سوت یصدا رسندیم که تاالر به

 بودند، دیام بستگان تمامشان که ییها مهمان شنوند،یم

 کرده دعوت را رستوران ی آشپزخانه یها بچه تنها ونیکتا

 خودش و بود نداده را او به امدن اجازه ردادیت که یترگل و بود

 !دانستیم خوب را لشیدل
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 که عاطفه داد،یم را شیزندگ ی بله نیمهمتر دیبا امشب

 :کندیم یروبوس و زندیم لبخند دیآ یم سمتشان

 

 !خوشگلم عروس گمیم کیتبر -

 

 !عاطفه مامان ممنون -

 

 !زمیعز کنه رحمت مادرتو و پدر خدا -

 

 :دهدیم جواب و زندیم لبخند درد با

 

 !امرزهیب شمارو گل دسته پسر خدا -
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 سالم یبرا دیام دست در دست ونیکتا و کندیم تشکر عاطفه

 قرار خودش با رود،یم جلو ها مهمان به ییگو آمد خوش و

 و بداند را یخوشبخت نیا و دیام قدر دل و جان با بود گذاشته

 دل ته از سورن و نبات یزندگ و وانیک یبرا عقد ی سفره سر

 !کند دعا
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 الیخ با که یشب نیاول بود، مشترکشان یزندگ شب نیاول

 دلشوره ها، جنجال از دور بودند، هم کنار خوش یدل و راحت

 و تلخ وجدان عذاب کی ، آزاردهنده یها یدودل و دردها، ها،

 با ،یخاک حضور ی شهیهم تا ابد، تا تر تلخ ینگران کی
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 یروزها نیبهتر وانیک یوقت نباشد، که شدینم بود، ونیکتا

 کندیم جان حسرت خروارها با زندان ی گوشه را اش یجوان

 نو از را زیچ همه یبدبخت هزار با نبات یوقت نباشد، که شدینم

 !نباشد شدینم نشد گذشته نبات اما ساخت

 

 تمام مسبب کودکانه، خوش الیخ کی و یانگار سهل کی

 یروزها تمام احمقانه و موقع یب عطش کی بود، اتفاقات نیا

 به کندن جان هزار با تکشان تک حاال و سوزاند را خوششان

 !بودند دهیرس شانیزندگ از نقطه نیا

 

 نیا ی دهنده نجات یدستها یبود،تو دیام امن آغوش یتو

 پشت از را ونیکتا و بود نشسته تخت یرو دیام ش،یروزها

 و بود گذاشته گوشش یرو را شیلبها بود، کرده بغل سر

 :زدیم عاشقانه یحرفها هم پشت
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 دلچسبه؟ چقدر داشتنت یدونیم -

 

 را دیام ی گونه رد،یگیم باال را سرش و زندیم لبخند ونیکتا

 :لرزاند یم را دلش ششیر ته یزبر و بوسدیم

 

 که خوشحالم یلیخ ،یلیخ د،یام یهست که خوبه حالم یلیخ -

 بهت و تیواقع ی همه و نکردم پنهون ازت و یزیچ چیه

 !گفتم

 

 بود، یدنید مادرم و پدر حال تو، جز جشن اون یتو امشب -

 نیهم و بود خوب من یخوشبخت از حالشون ،یدنید یلیخ

 !هیکاف رنشدنمیپ یبرا
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 !خونم نیا خانوم شهینم باورم هنوزم -

 

 یم یطوالن و قیعم را شیلبها و کندیم بغلش تر محکم دیام

 :بوسد

 

 الزم کنه، شویزندگ بره اومد وانیک یوقت بزار رو خونه اون -

 !شهیم جور ه،ید یبرا شیبفروش ستین

 

 نکنم یکار واسش اگه رمنه،یتقص اونجاست وانیک نکهیا -

 ...نبات کنم یکار اگه شم،یم ونهید

 

 :زندیم لب و کندیم جدا سرش یرو از را تاج آرام دیام
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 !شهیم درست من، خوشگل عروس شهیم درست -

 

 رند،یگیم جا هم آغوش یتو و کشندیم دراز تخت یرو دو هر

 را امشبشان ،یفکر یها دغدغه تا کردندیم را تالششان تمام

 عطش و عشق از پر ، داشتند یخوب حال هم کنار نکند، خراب

 !خواستن
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 حال از پر بود، نبات همراه بار نیا بودند، سورن پدر ی خانه

 سوز، خانمان حسرت عالم کی و یدلتنگ از یخال خوب،

 نبات ی خانواده نیمیس بود، خوب شان خانواده کنار حالشان
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 اسوده الیخ با زیم کی دور همه حاال و بود کرده دعوت هم را

 هر دند،یخندیم زدند،یم حرف خوردند،یم غذا بودند، جمع یتر

 اما شدینم پاک دلشان از ها یآسان نیا به نبات غم که چند

 و ستدیبا شیپاها یرو گرید بار نبات تا کردندیم تالش سخت

 !کند یزندگ

 

 را سورن نبات که چرا بود بهتر قبل به نسبت لیخل حال

 عشق کنار دخترش تنها حال نداشت شک و داشت، کنارش

 !است تر نرمال اش یزندگ

 

 پچ نبات گوش خیب و کندیم پر نوشابه از را وانشیل یرعلیام

 :زندیم

 

 جان؟ نفس خوبه یچ همه -
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 :چرخاندیم سر و دهدیم قورت را دهانش یتو یغذا نبات

 

 !شهیم بهترم خوبه، -

 

 سورن خاطر، تیرضا از پر یلبخند ، زندیم لبخند یرعلیام

 :دیگویم یتصنع اخم با و زندیم گردنش پشت

 

 یندار ناموس که؟خودتیمرت من زن گوش تو یگیم یچ -

 مگه؟

 

 هم هنوز چرخد،یم سمتش نبات خندان نگاه و خندندیم همه

 یتو یگاه هم هنوز داشت، صورتش یرو را دیسف باند آن
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 و سورن به بود بسته دل اما، شدیم یخال دلش ته ها یشلوغ

 به بود داده هیتک و سرش یباال یخدا به بود کرده توکل

 :بگذرد راحتر یزندگ یکم دیشا اش، یزندگ عشق

 

 !سورن داداشمو نکن تیاذ -

 

 :گذاردیم مقابلش بشقاب یتو را قاشق خنده با شکوه

 

 نگرانش جان مامان فهیحر و سورن یدوتا داداشت نیا -

 !نباش

 

 تک و ردیگیم دهانش یجلو را اش شده مشت دست یرعلیام

 :کندیم یا سفره
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 آخه؟ نبودن یپسر مگه مامانا -

 

 :دیگویم نبات و کندیم نگاهش خنده با شکوه

 

 !یداداش بود میقد اون -

 

 :دیگو یم خنده با هیسام

 

 یه من از اما سورنن، عاشق من یبابا مامان جون نبات نه -

 !ادینم بدشون

 

 :کندیم نگاهش خنده با و ردیگیم گاز را لبش نیمیس
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 !زهیعز باشه یچ هر اوالد دختر، هیحرف چه -

 

 داردیبرم لیخل به کردن تعارف یبرا را برنج ظرف رضا محمد

 :دیگویم و

 

 !نخوره درد به جفتش نداره، پسر و دختر بابا، آره -

 

 گپ و نبات خندان صورت یرو سورن نگاه و خندند یم همه

 بود، اوردهین دست به ساده را ها نیا ماند، یم هیسام با زدنش

 یکم نبات حاال تا شدند زنده و مردند کندند، جان همه و نبات

 هرچند کم، هرچند برگردد، اش خانواده به و دییایب خودش به

 !داشت دیام تر روشن یروزها به سورن اما ر،ید
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 هم دادگاه نیآخر و گذشت اتفاقات تمام از گرید ماه سه

 صادر ماتش و جیگ نگاه مقابل در وانیک حکم شد، لیتشک

 که هید ی شده نییتع مبلغ و بود حبس سال ۳ حکمش شد،

 بود، بهتر نبات شد،یم اضافه حبس به شدینم پرداخت اگر

 فکر خودش با و شد یخال دلش ته دادگاه روز اما بهتر، یلیخ

 سال چند فقط یستین و درد و عذاب همه نیا جواب چرا کرد

 بود؟ حبس
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 بود مانده وانیک ی رهیخ گرید بار یاشک یچشمها با ونیکتا

 راحت الیخ کی از پر اخر در و کند،یم کمکش بود زده لب و

 از بهتر یلیخ حالش و بود، سورن کنار که ینبات به زد زل

 !بود قبل یروزها

 

 روشن زیچ همه فیتکل و بودند شده خالص ها دادگاه شر از

 !بود شده

 

 و یهمراه با بار نیا ازدادگاه قبل هم را گرشید عمل نبات

 عکس تمام برخالف حاال و بود، داده انجام سورن یدلدار

 که چرا بود، بهتر بود دهید یدپاشیاس ییها یقربان از که ییها

 !بود کمتر یسوختگ درصد دکترش قول به
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 کند،یم فوت را استرسش از پر نفس زنندیم رونیب که دادگاه از

 و بود شده بسته درد از پر ی پرونده نیا بود، شده تمام بالخره

 یها لهیم پشت که بود یجوان عمر از سال چند اش جهینت

 که یدختر و شد،یم تلف حماقت لحظه کی جرم به زندان

 چقدر هر و بود خورده مزخرف ی عالقه کی از را ضربه نیا

 صورتش که چرا هرگز، سابق مثل اما شدیم بهتر کردیم تالش

 !شدینم سابق مثل ابدا

 

 ی رهیخ جیگ و پرت نبات شوندیم ریجاگ که نیماش یتو

 :زندیم لب مقابلش

 

 کمتره؟ قتل از یدپاشیاس مگه -
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 نبات و گرددیبرم سمتش سورن یدلسوز از پر و خسته نگاه

 :دهدیم ادامه

 

 و بابام، و مامان یخستگ و حال تو، خسته یچشما بخاطر -

 یا جهینت زدممیم اگر دیشا چند هر نزدم، اعتراض خودم دل

 !نداشت

 

 :نالد یم و گرددیبرم سورن سمت نگاهش

 

 من سورن؟ نه مگه کنه، یکار هی یکی دیبا بالخره اما -

 نیا مجازات کنه نییتع قراره یک ؟یچ من بعد یآدما ،یچیه

 یدپاشیاس فهمهینم که یکس ده؟ینچش که یو؟کس درد همه

 رهیمیم که یکس چون کشته شتریب کشته؟ ادم شتریب قتل از

 من، همدرد یادما همه یول من، یول خالص، شه،یم تموم
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 همه سورن، میکشت بار صد یروز سورن، میمرد بار صد یروز

 رفت، ندمونیآ م،یکشت و دارن دوسمون که ییاونا ی

 ی همه یبابا گور رفت، یعاد یزندگ و کار رفت، گذشتمون

  حبس؟ سال سه نایا ی همه تقاص بعد ا،یخستگ ا،یدیناام دردا،

 

 :ردیگیم را دستش مهربان سورن

 

 هی بالخره د؟یجنگ قانون با شهیم مگه آروم، زدلم،یعز آروم -

 کنه،یم کمتر و کم و تیجنا که شهیم نییتع یمجازات هی یروز

 نفس هی دادگاه نیا از یخالص واسه بزار و باش اروم حاال

 !میبکش

 

 چشم و گذاردیم سورن ی شانه یرو را سرش خسته نبات

 که بودند حرفها نیا از تر خسته بود، سورن با حق بندد،یم
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 دیبا باشند، داشته را ها یناعدالت نیا به کردند فکر ییتوانا

 شانیاهایرو به یمدت یبرا فقط دیبا آزاد، و شدندیم رها یکم

 خسته یادیز ذهن از یا گوشه را شانیدردها و کردندیم فکر

 !کردندیم خاک شان

 

390 

 

*** 

 

 ون؟یکتا -

 

 کنار را نیماش دیام و گرددیبرم سمتش ونیکتا یاشک نگاه

 :داردیم نگه ابانیخ
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 زمن؟یعز یکنیم تیاذ خودتو قدر نیا چرا -

 

 یک خاطر واسه دونمینم بسوزه، یک واسه دلم دونمینم -

 خجالت نبات از کنم کمک وانیک به خوامیم بکشم، خجالت

 من کشم،یم خجالت وانیک از نکنم کمک خوامیکشم،میم

 !دیام طالم دوسر چوب

 

 چون ینکن تییدا کمک تو نداره توقع وقت چیه نبات -

 گناه اگه یحت کنه،یم درک طتتویشرا اون بده، اون واسه حالت

 شهیم مگه توِ، ییدا وانیک فهمه،یم و طیشرا ندونه تورو

 ؟ینکن کمکش

 

 :ترکدیم بغضش دوباره و کندیم پاک را شیاشکها ونیکتا
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 و خسته چقدر یدید بود؟ شده مظلوم و پناه یب چقدر یدید -

 !اروم و ساکت چقدر بود؟ دیناام

 

 :ردیگیم را دستش دیام و زندیم هق

 

 !دلم جان -

 

 اد،یبرنم دستم از یکار چیه االن و رسوندمش نجایا به من -

 کن حالل دیببخش گفت و نبات یجلو رفت دادگاه آخر یوقت

 وانیک شهینم چون چرا؟ یدونیم د،یام دیترک کردم،دلم ینفهم

 !سوخته شیچ همه چون تونهینم تونه،ینم نبات د،یبخش و
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 دمیم شرف قول کنم،یم کمکش من ؟یکت مردم من مگه -

 دعا برو زمن،یعز حبس سال سه فقط کنم، جور شو هید پول

 !زدلمیعز ریبگ اروم کمی نداره، قصاص کن

 

 جواب تر آرام و کشدیم سرش یرو شال به یدست ونیکتا

 :دهدیم

 

 !ندارم شک نبودم، منم ینبود اگه -

 

 م؟یبخور غذا رستوران میبر ،یزمیعز -

 

 :زندیم لب لبخند با ونیکتا
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 !میبر -

 

 حال نیتسک یبرا کندیم فکر خودش با و کندیم حرکت دیام

 را هید دیبا شده که هم ونیکتا سوز خانمان وجدان عذاب و

 یطرف از یول نشود، شتریب وانیک حبس کند کمک و کند جور

 !شدیم دیترد دچار کردیم فکر که اش خانواده و نبات به
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 چمدان که ینبات ی رهیخ نگاهش و شودیم اتاق وارد سورن

 از ها یتازگ نداشت، دوست را چمدان نیا ماند، یم بست یم

 !بود زاریب بود چمدان چه هر
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 شمال هی زم،یعز یکرد جمع لباس چقدر خبره چه -

 !میبر مییخوایم

 

 :خنددیم و کندیم بلند سر نبات

 

 ما دیبردار لباس ترگلم و من واسه گفت زد زنگ ردادیت -

 !میندار چمدونم میندار لباس

 

 :ندینش یم تخت ی لبه و خنددیم هم سورن

 

 شد؟ باورت تو زنهیم ادیز حرف اون -
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 خودمونه واسه نایا گه،یم پرت و چرت دونمیم ونه،ید نه -

 !ستین ادمیز اصال

 

 :بوسد یم را اش گونه و شودیم خم سورن

 

 .یکن امر شما یچ هر -

 

 !گذرهیم خوش حتما ترگل و ردادیت با که مطمئنم -

 

 زنگ همراهش تلفن که دیبگو یزیچ خواهدیم سورن

 :دهدیم جواب یرعلیام ی شماره دنید با خورد،یم

 

 طرفا؟ نیا از -
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 ؟یجرم چه شمال؟به دینبر و من دیخوایم ناموسا -

 

 :دهدیم جواب و زندیم کریاسپ یرو را یگوش و خنددیم

 

 !بدبخت یندار زن نکهیا جرم به -

 

 :دیگدیم یرعلیام و خنددیم نبات

 

 قبوله؟ارمیب دخترمو دوست -

 

 !بپرس لیخل بابا از دونمینم -
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 :دیگویم نبات و خندندیم سه هر

 

 !یخودم یجهاز سر تو داداش ایب -

 

 نفس نه نبات؟ یچطور ت؟یترب یب کرهیاسپ یرو بابا یا -

 خوش دیبر دارم درس و یزندگ و کار من کنمیم یشوخ جان

 !بگذره

 

 !یداداش قربونت -

 

 رونیب اتاق از و داردیبرم کریاسپ یرو از را یگوش سورن

 :زندیم
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 خوبن؟ مامان بابا -

 

 گذره،یم بهترن، اما امروزن دادگاه و حکم ریدرگ کمی آره -

 !باش نبات مراقب

 

 هم تو بهترشه، شه عوض هواش و حال کمی میریم حتما، -

 !شنیبهترم ، ببر مشهد هی و بابات و مامان بردار

 

 :دیگویم یرعلیام و ندینش یم نفره تک مبل یرو

 

 داده شنهادیپ نباتم واسشون، رمیبگ طیبل رمیم فردا اتفاقا -

 !بود
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 !برسون سالم گه،ید خوبه پس تفاهم، یمرس -

 

 !خدافظ چاکرم، -

 

 نگاهش و کندیم فوت را نفسش کندیم قطع که را تماس

 !گرددیبرم نبات و اتاق سمت

 

* 
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 باشه خوب و یا حرفه حد نیا در تیآشپز کردمینم فکرشم -

 !ترگل

 

 و ماند یم ترایم مهربان یچشمها یرو ترگل ذوق از پر نگاه

 :بردیم دهانش یتو را غذا قاشق ردادیت

 

 !دلبره آخ دلبره، آخ د،ینخور و فسنجوناش -

 

 ترایم ی رهیخ ردادیت و دیگویم یجان نوش خنده با ترگل

 :دیگویم

 

 !ها گذرهیم خوش ترا؟یم فردا یاینم -
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 :کندیم پاک آرام را شیلبها دستش یتو دستمال با ترایم

 

 امیب کجا من هم، دور دیسال و سن هم و جوون تا چند -

 بچه؟

 

 :کندیم نگاهش تعجب با ترگل

 

 ترا؟یم مامان یریپ شما مگه -

 

 :دیگویم یا بامزه لحن و خنده با ردادیت

 

 !ترایم کنه یدلبر بگه یچ بلده قشنگ نیبب پاره، شیآت یآ -
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 :دیگویم ترایم و خندندیم دل ته از سه هر

 

 هی شاالیا دیبرگرد تا منم بگذره، خوش دخدایام به دیبر -

 !واستون کردم دایپ مناسب و بزرگ ی خونه

 

 د؛یگویم ردادیت و کندیم نگاهش متعجب ترگل

 

 بزار گه،ید میادم نفر دو شکلت؟ قربون مگه چشه ما خونه -

 !نشم بدعادت باشه خودم بیج تو دستم من

 

 :دهدیم جواب یجد ترایم و خنددیم
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 ندادم کادو و نبودم که من تون، یعروس یکادو باشه -

 دیببند و چمدونتون دیبلندش ،یش یتعارف حاال خوادینم بهتون،

 !گهید خونه برم دیبا منم د،یدارشیب دیبتون صبح دیبخواب زودتر

 

 پشت از که ترایم به و کندیم رها بشقاب یتو را قاشق ردادیت

 :اندازد یم ینگاه شودیم بلند زیم

 

 !قشنگم نجایهم خب بخواب -

 

 :خنددیم ترگل و کندیم نگاهش چپ چپ ترایم

 

 د؟یبر کجا شب وقت نیا دیبمون مامان، رداد،یت گهیم راست -
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 :کندیم نگاهش و داردیبرم را چشیسوئ و فیک ترایم

 

 یب سفرتونم د،یا خسته شمام اوردم،ین و داروهام زمیعز نه -

 !خطر

 

 یخداحافظ که ترایم و کنندیم اش یهمراه در یجلو تا هردو

 قفل ترگل کمر یتو را شیدستها ردادیت بنددیم را در و کندیم

 :دیگویم طنتشیش و خنده از پر یچشمها ی رهیخ و کندیم

 

 !ایکنیم یدلبر خوب -

 

 !ییما استاد -
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 غیج دهد،یم فشارش آغوشش یتو محکم و خنددیم ردادیت

 اش یشانیپ محکم کند،یم شیرها ردادیت و شودیم بلند ترگل

 :بوسد یم را

 

 !ها بودنته برکت به خوبه یچ همه اگه -

 

 جواب شانیها یصبور خندد،یم نیریش و کندیم کج سر ترگل

 بود، دهیرس یخاص آرامش کی به کنارشان هم ترایم بود، داده

 !داشت شکر یجا نیهم و
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 دید از ها لهیم پشت سلول، کی اندازه بود شده ایدن تمام

 رحم، یب یلیخ اه،یس یلیخ بود، یتر اهیس یجا ایدن وانیک

 !کیتار یادیز

 

 سابق مثل را یزیچ چیه وقت چیه یمانیپش بود نیا قتیحق

 چیه محض یخودخواه بود نیا قتیحق بود، نکرده جبران

 بود نیا قتیحق بود، نساخته یدرست انسان زادیآدم از وقت

 بود دهیفهم نداشت، یخودخواه لهیپ لهیش یب و خالص عشقِ

 اگر یحت یبخواه را طرفت یخوشبخت تنها یعنی یواقع عشق

 !نباشد تو با

 

 یلیخ زندان بود، کرده بدتر را حالش ها قتیحق نیا تمام و

 از قبل اگر که زهایچ یلیخ بود کرده روشن شیبرا را زهایچ
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 حد نیا تا وقت چیه و هرگز وانیک شدیم روشن فاجعه آن

 !شدینم کار تیجنا و زیانگ نفرت

 

 از دیکشیم چه هر که چرا سوخت، ینم خودش یبرا دلش

 !بود اش یلعنت خودِ محض حماقت و ینادان

 

 فکر تر منصافه یکم که حاال کرد،یم فکر خوب که حاال

 با او و گرداند برش راه نیا از خواست یلیخ ونیکتا کرد،یم

 بود، کرده یپافشار خواستنش و میتصم یرو تمام سماجت

 دعوتش یفراموش به تا خواست یلیخ کرد ازدواج نبات یوقت

 !نخواست اش وانهید خودِ و کند دور نبات از را فکرش و کند

 

 توانست یوقت شتر،یب یحت ای و سال سه نیا از بعد دیشا

 قدر شتریب کند، یزندگ رها و ازاد توانست یوقت برگردد،
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 عذاب ونیکتا قول به که چند هر بداند، را اش یزندگ یروزها

 نفس که سازدیم یمتحرک مرده کم کم زادیآدم از وجدان

 !افتد یم انیجر از شیها رگ یتو یزندگ اما کشدیم

 

 شب کابوس صورتش طرف کی دیسف باند آن با نبات ریتصو

 یتو که بود ییصدا تنها شیها غیج یبود،صدا روزش و

 ساکت جا همه وقت هر بود، مانده ماندگار ذهنش و گوش

 جنون تا ذهنش پس که بود نبات یها غیج یصدا تنها شدیم

 !کشاندش یم

 

 خدا را الناس حق دانستیم اما، بود کرده بخشش طلب خدا از

 طلب او از یوقت هم نبات فروغ یب یچشمها بخشد، ینم

 کیتار بود، کدر و اهیس نگرفت، رنگ هرگز بود کرده بخشش

 !نفرت پر و
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 در غرق شتریب لیس از کرد، نابودش شتریب زلزله از د،یاس

 یزندگ تمام دیاس سوزاندش، شتریب اتش از کرد، منجالبش

 یا اورده باد یخوشبخت چیه و سوزاند سوزاند، نبات با را اش

 بزرگتر اش یکس یب و ییتنها حجم و سوزاند نشد، بشینص

 وجدان عذاب با اش مانده یباق و رفت باد بر اش یجوان شد،

 !شدیم سر
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 نشسته آتش دور رودخانه کنار جنگل، یتو نفرشان، چهار هر

 بودند، دستشان یتو یچا ی گرفته بخار یها فنجان و بودند

 کدام هر و بودند مقابلشان اتش ی رهیخ نفرشان چهار هر
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 گدرانده سر از که ینیریش و تلخ یماجراها و افکار در غرق

 !بودند

 

 عتشقانه جو من واسه خب، سوخت نایزم بیس کهیمرت -

 !گهید دارشدنتونع بچه وقت بابا دیکن جمع دیپاش کرده، درست

 

 چوب با ردادیت خندند،یم و کنندیم نگاه را ردادیت سه هر

 لیفو با را دورش که ییها ینیزم بیس دستش یتو کوچگ

 :دهدیم دستشان یکی یکی و کشدیم رونیب بودند پوشانده

 

 !سبد یتو از اریب و پاچ نمک بپر ترگل -

 

 بیس دور لیفو که طور همان نبات و شوندیم بلند ترگل

 :دیگویم کندیم جدا را ینیزم
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 دیاومد ایدر میبر دادیم جون االن ه،یمحشر یهوا عجب -

 !جنگل

 

 :کندیم نگاهش یمهربان لبخند با سورن

 

 !میریم امیدر چشم، -

 

 :کندیم نگاهشان یا بامزه و چندش حالت با ردادیت

 

 رقابلیغ چقدر اخه؟ چندش چقدر آخه؟ لوس چقدر اه، اه -

 آخه؟ خی و تحمل
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 ردادیت و کندیم پرت سمتش را یکوچک سنگ خنده با سورن

 :کندیم نگاهش ردادیت رسدیم راه از که ترگل دهد،یم یخال جا

 

 برسه تا یعنیخودمه، ی اهسته صحنه توروخدا، کن نگاه -

 !میخورد پوستاشم یچیه که اینیزم بیس

 

 :کندیم نگاهش خنده با نبات

 

 !یماه نیا به دختر یدار کارشیچ عه، گهید بزن غر کم -

 

 :خنددیم و ردیگیم ردادین سپت را پاچ نمک ترگل

 

 زد؟یم حرف من پشت داشت باز -
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 :خنددیم و اندازد یم گردنش را دستش ردادیت

 

 !گفتمیم اتیخوب از داشتم عشقم نه -

 

 !خودت جون آره -

 

 امده سورن پدر یالیو به جنگل یتو گذار و گشت از بعد

 و ردادیت حاال و دند،یخند و گفتند یدر هر از شب تا بودند،

 ترگل و بودند جوجه کردن درست مشغول اطیح یتو سورن

 تلفن با هم نبات کرد،یم خیس به یکی یکی را ها گوجه هم

 و گرددیبرم سمتش ردادیت بود، گرفتن لمیف مشغول همراهش

 :کندیم نگاهش
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 !رهنما ینش خسته -

 

 گردد،یبرم سمتش هم ترگل و سورن نگاه و خنددیم نبات

 و گذاردیم زیم یرو یها نان یرو را جوجه یها خیس سورن

 یصندل یرو و دهدیم ردادیت دست را ها جوجه ترگل

 :گرددیبرم

 

 !میبزن ترایم مامان به زنگ هی باشه ادتی ردادیت -

 

 آخه؟ یخوار پاچه تو چقدر ی،اَیاَ -

 

 و کندیم قفل را یگوش نبات و خندندیم بلند نبات و سورن

 :گذاردیم زیم یرو
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 تحفه؟ مادرشوهرشه فکر بدِ -

 

 :دهدیم جواب و کندیم رورویز را ها گوجه خنده با ردادیت

 

 !بابا کنهیم لوس خودشو داره رسما نیا -

 

 :دیگو یم حرص با و زندیم شیپاها به پشت پا با سورن

 

 آخه؟ توچه به -

 

 یم ترگل کنار و گذاردیم زیم یرو را ها گوجه خیس ردادیت

 :ندینش
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 !یا خامه نون نیا کرده دایپ طرفدار چقدرم حاال اوه -

 

 و شوندیم غذا خوردن مشغول سکوت در نفرشان چهار هر

 شکند،یم را سکوت که است ییصدا تنها ایدر موج یصدا

 :کندیم تشکر و شودیم بلند شودیم تمام خوردنش غذا که نبات

 

 !هم شما دییایب شد تموم غذاتون ا،یدر لب رمیم من -

 

 یتو را لقمه نیاخر سورن و دهدیم تکان را سرش ردادیت

 :شودیم بلند و بردیم دهانش

 

 !عشقم میبر -
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 !ونهید غذاتو بخور نیبش عه -

 

 :زندیم یا سرفه تک خنده با ردادیت

 

 !یخوار پاچه یتو رهنماست استاد هم یاحیر نیا -

 

 افتند، یم راه ایدر سمت دو هر نبات و سورن و خندندیم همه

 لب ها دست دور ی رهیخ سورن و ندینش یم ها سنگ یرو

 :زندیم

 

 نبات؟ شاخه که یخوب -
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 صورتش دیسف باند به یدست و کشدیم نفس قیعم نبات

 :کشدیم

 

 همه مرور از شهیم رورویز دلم ،یگاه فقط خوبه یچ همه -

 !یچ

 

 عمل بزار روزا، نیا ی همه از میشیم رد زم،یعز یدار حق -

 !یبد انجام میبعد

 

 :دیگویم نگاهش ی رهیخ و گرددیبرم سمتش نبات

 

 !سورن بگم بهت و یزیچ هی دیبا -
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 زدلم؟یعز یچ -

 

 واسه ونیکتا بودم، مامان ی خونه ،ینبود که یمدت تمومه -

 !شمیپ اومد یم کردن جبران خودش قول به و سرزدن

 

 و ماند یم نبات یچشمها یرو سورن یعصب و شوکه نگاه

 :دهدیم ادامه نبات

 

 تحملشو لشیاوا ،یندون تو که باشه یزیچ خواستینم دلم -

 یکل سوخت، نامزدش و خودشو واسه دلم بعد اما نداشتم،

 !باشه خوب عمالم ی جهینت تا کرد ازین و نذر واسم

 

 آن از هرگز نبات که یزیچ زند،یم جرقه سورن ذهن ته یزیچ

 ون،یکتا بودن مقصر بود، نگفته هم هرگز و نداشت، اطالع
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 نگفته را ها نیا تمام اش، نقشه و خودش به ونیکتا ی عالقه

 در حاال و بود، نگفته نبات خود روز و حال بخاطر تنها بود،

 :بود شرمنده نبات یالیخ خوش و صداقت برابر

 

 !نبات شاخه ستین یمشکل کرده آرومترت کار نیا اگه -

 

 :زندیم لبخند نبات

 

 غذاب از و برگردوندم یزندگ به و آدم هی که آرومترم آره، -

 بد بهم ناخواسته یزمان آدم اون اگه یحت کردم کم وجدانش

 !کرده

 

 !یطوالن و قیعم بوسد، یم رد،یگیم را دستش سورن
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 ایدر ی رهیخ و گذاردیم سورن ی شانه یرو را سرش نبات

 :زندیم لب

 

 باشه، سورن هی سوز، خانمان یغما و درد همه یتو اگه -

 !همشون ی همه شن،یم رد همشون

 

 عطرش و بوسد یم را نبات یموها یرو و زندیم لبخند سورن

 !کشدیم نفس را

 

 یلیخ هم هنوز اما بود، بهتر اول یروزها به نسبت نبات حال

 هر تا داشت کار یلیخ برگردد، یزندگ به کامل تا بود مانده راه

 یتو اشک و زدینر فرو دلش ستدیا یم نهییآ یجلو وقت

 پچ پچ و ها نگاه تحمل و تاب هم هنوز نجوشد، شیچشمها
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2149 

 

 عشق به و خودش، یخدا به خودش، به او اما بود، سخت ها

 گرید نبات کی بود داده قول داشت دوستشان که ییانها تمام

 !تر یقو محکمتر، بار نیشود،ا بلند خاکستر نیا از

 

 بال سوخته عطش کی از بعد بار نیا بودند، هم کنار دوباره

 یها یقربان تمام دند،یرس هم به گرید بار تا زدند بال

 کار، عطش بردند، یم رنج سوخته عطش کی از یدپاشیاس

 !عشق..عشق...عشق ا،یرو آرزو، د،یام نده،یا

 

 که بود توکل کرد، قدرتمند قدر نیا را ها آن که بود عشق

 دل دو هر حاال برد، باال ها غم تمام مقابل در را صبرشان

 !را تلخ عطش نیا بودند کرده تمام و هم حضور به بودند بسته

 



 خاوریانفاطمه    سوختهعطش                                   

 

 
2150 

 

 رنگ شانیآرزوها د،یچرخ دلشان با موافق گرید بار جهان

 تا دندیمُرد،جنگ شانیچشمها شیپ ها حسرت و گرفت

 یتو حاال تا دندیجنگ گذشتند، ها غصه از تا دندیجنگ دند،یرس

 کردندیم فکر و بودند داده ایدر یصدا به دل هم اغوش

 نبات سر کردند،یم الیخ که است آن از تر کوتاه یلیخ یزندگ

 یها موج کردیم حس و بود سورن ی شانه یرو هم هنوز

 خودش برد،ویم خودش با و شوردیم را غمش تمام دارد ایدر

 !فداکار یادیز عشق کی و ماندیم

 

 

 انیپا#

 ��یدپاشیاس انیقربان تمام بزرگ روح به میتقد

 


