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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

    

 الهه بانو

  

 مقدمه

 ! ستیساده ن یحس عالقه  کیعشق فقط 

 ... شودیمرد م کی یعشق تمام زندگ یگاه

 ! کندیخود م یو تمام وجودش را برا دواندیم شهیروح و جانش ر در

 ... زندیدر مورد عشق حرف م زندیم حرف

 ... ندیبیعشق را م کندیم نگاه

 ... کندیلطافت عشق را احساس م کندیکه م لمس

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 ... رودیبه سمت عشق م رودیم راه

 ... کندیعشق را استشمام م یبو کشدیکه م نفس

 عشق است ... یبرا کندیکه م یهر کار او

 !! رندیاز آن مرد بگ کبارهیفرض کن عشق را به  حاال

 نه ؟ ایحق اوست  جنون

 

 

 شدن دهیکش یبلند لباسم را در دستم گرفتم و پله ها را آرام آرام باال رفتم . سکوت محض خانه را فقط صدا دامن

اشنه پ یاز کفش ها ییصدا چیکه ه رفتمی. آنقدر آهسته از پله ها باال م شکستیپله ها م یبلند لباسم رو یدنباله 

 کس در آن حضور نداشت اال من !  چیبود و طبق دستور ، ه کیتار مهی. خانه ن شدیدارم بلند نم

 !  ییپر ازتنها ییلحظه ها ی، بو ییجدا ی، بو دادیمرگ م یباشند ، بو دهیانگار که در گوشه گوشه اش گرد مرده پاش 

ذاشتم خانه گ نیکه پا در ا یبار نیکه سمت راستم بود، ثابت ماند . اول یدر بزرگ ینگاهم رو دمیپله که رس نیآخر به

از  اهدخویدلم نم یاما حاال حت نمیرا داشت بب ایدر دن نیباتریاتاق را که به نظرم ز نیاو بودم تا داخل اکنجک یلیخ

کار از کار گذشته است ... مقاومت کردن در  گریدارد ؟؟ د یا دهیفا چهاش رد شوم اما ... اما مقاومت  یلومتریک کی

به  یدیام گریچون د دیکه شا ی؛ دست و پا زدن استیشب درست مثل دست و پا زدن در عمق در نیزمان و ا نیا

فقط  توات را آب پر کرده و  هیتمام ر گرید کهی! آن زمان کندیفکرش هم به ذهنت خطور نم یحت یزنده ماندن ندار

 است ! کیات زود تمام شد ... چه قدر مرگ نزد یچه قدر فرصت زندگ یشیاند یم نیبه ا

 

 است !! کیشد ... چه قدر مرگ نزدام زود تمام  یقدر فرصت زندگ چه
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 نییکه سردتر از دست من نبود گذاشتم و آرام پا یا رهیدستگ یسمت در قدم برداشتم ، دست سردم را رو به

رم جان ت یجانم کنار تن ب یشده بود . دست ب نیرا پر کرده بود سنگ میها هیکه ر یآب ینی. سرم از سنگ دمیکش

 ست ! یکیسرد و تار یچه قدر جا ایکه عمق در ی، وا دیدر وجودم دو بیعج ییافتاد و سرما

تا بتوانم  اوردمیخودم ن یاما باز هم به رو دیکش ریباز شد و خود به خود کنار رفت ، قلبم ت یکیت یدر با صدا 

 ندارد ! یا دهیشوم ادامه دهم ! گفته بودم که دست و پا زدن فا یباز نیهمچنان به ا

 

و دامن پف  یکار نینگ یدادم . نگاهم را از کفش ها هیق نحس گذاشتم و در را آرام بستم و به آن تکبه آن اتا پا

دردناک در  یمثل خار دمیکه د یزیچ نیرا داشتم دوختم . اول دنشید یآرزو یکه روز یام باال آوردم و به اتاق یتور

 قلبم فرو

 یسرخ و برجسته  یهمرنگ خودش پوشانده شده بود . رزها یکه با رو تخت یرنگ یمشک ی؛ تخت دو نفره  رفت

ن به من ده شانییبایآن پرپر کرده بودند گم شده بودند و با تمام ز یکه رو یا یعیطب یرزها انیدر م یرو تخت یرو

و  نویو ظرافت به کار برده شده در دکوراس ییبایکم بود ، ز شیبود با شکوه برا ی. اتاق با شکوه کردندیم یکج

 چیه گریبودند د دهیماه گذشته د کیکه در  یبودم اما چشمانم بعد از آن همه زشت دهیجا ند چیاش را ه یطراح

 را ! زیچ چی... ه دندیدینم بایرا ز زیچ

ن انگار اما م فشردیرا م میگلو شتریرا نداشتم ! بغض هر لحظه ب دنشیگرفتم ، واقعا تحمل د میرا از تخت روبرو نگاهم

عمق  دیخودم هم تعجب آور بود ! شا یدرد در مرز انفجار بود ، چنان آرام بودم که برا نینه انگار که تنم از فشار ا

 ! ستیمهم ن تیبرا زیچ چیه گریبود که د نیاش ا تیتنها مز ایدر

بالکن قدم برداشتم . هنوز  یا شهیبه سمت در ش دیتاب یماه که به درون اتاق م یبایشب و نور ز یاهینگاه به س با

افتاد . در  وارید یرو یقد ی نهییپوش ، در آ دیسف یچشم نگاهم به زن یقدم دوم را برنداشته بودم که از گوشه 

آشنا بود اما  میبرا یلیکنجکاوانه و متعجب ... زن خ ینگاه کردم ... نگاه نهییبه زن درون آ قیو عم ستادمیا میجا

 کرده بود ! رییخودش نبود تغ هی، شب شناختمشیخب نم

 نیداده بودند که ا یرا در خود جا یانکار رقابلیشده بودند اما غم غ باتریز شیاش با آرا دهیو کش یشرق چشمان

و  دیبا پوست سف ییبایز یشده بودند و هارمون دهیپوش یرنگش با رژ سرخ یصورت ی. لب ها کردیم یرا خنث ییبایز

 کرده بودند ! جادیصاف صورتش ا
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رها شده بودند . تاج  شیشانه ها یصورتش افزوده و رو ییِبایو بلندش که ماهرانه فر شده بودند به ز ییطال یموها

را  دیتابیاتاق م یو نور ماه را که از بالکن تو دیدرخشیم ییبایبه ز یکیآن همه تار انیسرش در م یرنگ رو ینقره ا

ن نشا شهیاز هم باتریداشتند و چهره اش را ز یبیعج یاش با آن تاج هارمون ییطال ی. موها کردیمنعکس م یبه خوب

 .                                                                                                                   دادندیم

و حسرت زن   کردیم رهیرا خ یا نندهیر بکه به سر و گردنش انداخته بودند چشم ه ییبایو ز متیگرانق جواهرات

 نبود ! رانیکه مثل شان در ا یدور و برش را دو برابر .... جواهرات یها

 

 نیدر جهان نداشت ، کار دست بهتر یریانگار که فقط مخصوص او دوخته شده باشد نظ دشیعروس سف لباس

 مثل ملکه ها شده بود !! یافسانه ا ییبایآن لباس و با داشتن آن ز دنیبود ... با پوش ایتالیا یها اطیطراحان و خ

 

سرخ و  یهمه غم داشت و لب ها نیو ثروت پس چرا چشمانش ا ییبایهمه ز نیزن با ا نیبود ؛ حاال ا نیسوال ا و

 ؟؟ دیخندینم شیبایز

 

 کردمیما پس چرا احساس ما بودیبا طراوت تر و شاداب تر م شهیاز هم دیشبِ بخصوص با نیدر ا شیبایز صورت

 گریروند دردناک ادامه داشت تا د نیو ا شدیم ریشبه داشت پ کی؟؟ انگار  رسدیچند سال بزرگتر از سنش به نظر م

 نماند ... یاز او باق یزیچ

«   دیآناه» از یوقت خبر چیه گری... د شودیمثل سابق نم گرید زدیخیفردا که از خواب برم نهییبودم زنِ در آ مطمئن

 وقت ! چی.... ه شودینم یقبل

 نیبار بغضم را مصرانه فرو دادم و نگذاشتم ا نیهزارم یبستم و برا نهییدر آ رمیتصو یپر از دردم را به رو چشمان

 ... کردی... اگر سر باز م کردیدردناک سر باز کند که اگر سر باز م یتوده 

ز ا یزیپوست نازک گردنم هم چ یبلندم رو یناخن هاشدن  دهیکش یاما حت دمیکش میسردم را محکم به گلو دست

 دواریباز هم ام ی! با آن همه اتفاق بد و ناگهان نمیشده ام را نب اهیس یایدردم کم نکرد . چشمانم را بسته بودم تا دن
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که خواب بوده  یکنیخدا را شکر م یشویبلند م یکه وقت ییباشد .... از همان خواب ها قیخواب عم کی نیبودم ا

 است !

 

هم را آ فتادیو ن فتدیاتفاق ب کردمیکه تصور م یزیاز چ دیباز کردم و ناام اهمیس یایدن یبه رو دیرا پر ترد چشمانم

 نداشت ... ییمعنا چیمن ه یکلمه بود ... در زندگ کیدادم . معجزه فقط  رونیب فیخف

 

اق را به ات نیاز ا رونیب یایقرار گرفته بود و دن میروبرو یواریکه مثل د یبزرگ ی شهیجانم خودم را به ش یب یپاها با

م به ه یآن گذاشتم . باغ هنوز کم یدادم و سرم را رو هیسرد تک ی شهیرساندم . دستم را به آن ش دیکشیم ریتصو

 د !!مضحکم را جمع و جور کنن یعروس یتا بازمانده ها بودنداز خدمتکارها در رفت و آمد  یبود و تعداد ختهیر

 شیپ یفرو رفت و انگار نه انگار که تا ساعت یکیکه باغ در تار دینکش یرا کم کم خاموش کردند و طول پروژکتورها

 . دیرسیاز آن به گوش نم ییصدا چیه گریبود ... د یکوبیو رقص و پا یقیغرق در موس

 

احمقانه  دیبودم ...شا یبودم و انگارهنوز در دل منتظر معجزه ا رهیخ رونیبه ب یحرکت چیمدت بدون ه نیتمام ا در

 ردیوارد شود و دستم را بگ زنمیپرپر م دنشید یکه برا یباغ باز شود و مرد نیباشد اما هنوز منتظر بودم در بزرگ ا

هه ال»تو  : دیبا چشمان مهربانش نگاهم کند و بگو شهیهم لبکشد ... منتظرم مث رونیکابوس ترسناک ب نیو از ا

 !! رهیتو رو از من بگ یکس ذارمی... نم یمن «یبانو

م من بود نیرا از او گرفتم .... ا شیخود من بودم که الهه بانو نی... ا دمیکشیانتظار عمرم را م نیانگار احمقانه تر اما

سر  ریها ز یبدبخت یهمه شکستم ... همه  شیمن بودم که غرورش  را پ نیکردم ... ا اهیرا س مانیکه روزگار هردو

ها با طعنه  بهیکه غر نیندادم تا الاقل از زبان خودم بشنود ... نه ا وفرصت باخبر شدن هم به ا یخود من بود ... حت

 خبردارش کنند !
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 دزننیبه او م ی؟؟ چه طعنه ا شنودیباغ بودند م نیکه امشب در ا ییاز آدم ها کی؟؟ از زبان کدام  شودیخبر دار م یک

هزار و  یمن قصه  یروزها نیرحم داشته باشند و خبردارش نکنند ... کاش از اجبار ا یتا خبردارش کنند ؟؟ کاش کم

 !! رمیبم مشببدهند ... کاش اصال من ا لشیشب نسازند که تحو کی

 

ش د و مرا مرکز تابشاتاق افتاده بو یگرفت . نور ماه تو یرا به باز میو موها دیوز یخنک میباز تراس نس مهیدر ن یال از

در چق نکهیبه ا یروشن شده بود و من آنقدر غرق افکارم بودم که حت شیبایو ز یقرار داده بود . صورتم از نور نقره ا

 ! کردمیاست هم توجه نم شهیاز هم باتریبه ماه عالقه دارم و ماه امشب ز

 

دوباره چشمانم را بستم . لب  گرفتیکه در مقابلم شکل م یفرار از جهان تازه ا یفاصله گرفتم و برا یا شهیدر ش از

هم اصال  دیکنم ... شا هیگر خواستمینم گریهم فشردم تا نلرزند و بغضم را آشکار نکنند ، د یرا محکم رو میها

 عشق یب یای... دن دیجد یایدن نیترسم بود ... ترس از ا یبرا دیکنم !! لرزش محسوس بدنم هم شا هیگر توانستمینم

 اش را نشانم داده بود ! یواقع یچهره  یکه به تازگ یرحم یب یایپر از اجبار ...دن یای... دن

 

عطر تلخش که  ی.  بو ستادیقلبم ا یپارکت ها فرود آمد لحظه ا یکه رو یباز شدن در اتاق و قدم آهسته ا یصدا با

نتوانست مجبورم کند چشمانم را باز کنم .  نحالینشست اما با ا میابروها نیب یفیناخودآگاه اخم ظر دیچیدر اتاق پ

شدنش فقط  کیمنظم و محکم به سمتم آمد . با نزد ییدر را همانطور که آهسته باز کرده بود بست و با قدم ها

 ! بودم دهیمطلق رس یحس یب کی... انگار که به  امدیجز عذاب در من به وجود ن یحس چیشد ، ه شتریتنم ب یسرما

 

... اما  تندتر بشود کندتر شد نکهیا یضربان قلبم به جا میبگو توانمینشست به جرات م کمیکمر بار یکه رو دستش

 !! ستدیاش نبودم انگار منتظر بودم آنقدر کند بزند تا با یعیطب ریکوبش غ نیمن نگران ا
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 میخواستیکدام نم چیاما انگار ه میدیفهمیرا هر دو نفرمان م نیتنم سوزنده بود و ا یدستانش در مقابل سرما یگرما

... کاش   کردمیهنوز در مقابل باز کردن چشمانم ممانعت م نمانیکم ب ی! با وجود فاصله  میاوریخومان ب یبه رو

 وقت چشمانم را باز نکنم ! چیه گرید شدیم

 

 دم !... من سرد سرد بو شدینم جادیدرون من ا ییگرما چیاما ه سوزاندیپوستم را م شینفس ها هرم

 بلند نشود ... ادمیتا فر دمیلباسم نشست لبم را محکم گز پیز یکه رو دستش

 یکه تقاص آن همه ب فهماندمیبه همه م دی. من با رفتمیتا آخرش را م دیراه را انتخاب کردم پس با نیخودم ا من

ند کرد یمن باز یاشتباه کردند با زندگ نکهی... اعتراف به ا کردمیهمه را وادار به اعتراف م دی؟؟ من با ستیچ یرحم

 ! شوندیمن هم رد نم یزندگ یدوفرسخ ازوقت  چیه گریاگر به گذشته برگردند د نکهی... به ا

من  ی... به او که نه من دوستش دارم و نه او مرا ... او که ناگهان در زندگ سپردمیمرد م نیخودم را امشب به ا دیبا

ه ک یام را منفجر کرد ! انفجار یباشد زندگ دهیکه زمان انفجارش رس یساعت بمب کیگرفت و مثل  ینقش پررنگ

 مرا لرزاند جز قلبم را ... یایتمام دن

 

 

****** 

 

 

 میتراس با نس یا شهیمقابل در ش ریحر یتنم نشست چشمانم را آرام باز کردم . پرده  یکه رو یمیمال یسرما با

به طور کامل طلوع  دیبود و خورش شی. هوا گرگ و م خوردی، آرام تکان م دیوزیباز آن م مهیدر ن یکه از ال یمیمال

 زیچ چیو ه زیبود دوختم . ذهنم پر از همه چ دهیکنارم خواب امکه آر« او » نکرده بود . نگاهم را از تراس گرفتم و به 

 . زدمیدر خالء دست و پا م ییجورها کیبود و 
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 یو مژه ها ختیاش ر یشانیپ یپرپشتش تو یمشک ی. موها دیبه سمت من خواب شیپهلو یخورد و رو یتکان« او  »

بدجور غرورش سر  یداریاما در ب دیرسیآرام به نظر م یلیخوردند . در خواب چهره اش خ یبلندش تکان آرام یمشک

ودم ب شبشیرفتار د جی. گ شدیم رشیگ بانیگرغرور  نیاو بود ا یجا یحق داشت ؛ هر کس دی. شا گذاشتیبه فلک م

 یشرویپ یکه چشمانم را محکم بستم و اجازه  گرفتی... چرا ؟ ...چرا ؟؟ ... شب گذشته داشت در سرم دوباره جان م

 به مغزم ندادم .  شتریب

تخت بلند شدم . ملحفه را دورم  یکنارم از رو یتا شده  یخودم کنار زدم و با برداشتن ملحفه  یرا آرام از رو پتو

اما  ردمکیدر بدنم احساس م یبد یو کرخت کردیم ینیقلبم سنگ یرو یزیحمام قدم برداشتم . چ و به سمت دمیچیپ

 نداشت ! یتیباز هم اهم

 

همه  نیرا باز کردم و خودم را به دست آب گرم سپردم ... چشمانم را بستم و به ذهن خسته ام مجال درک ا دوش

ر باو دیام اما انگار هر جور شده با دهیرس یزندگ ینجایکه به ا ودشیکه هنوز باورم نم نیاتفاق ناگوار را دادم ... با ا

 دانمیاست و من نم شیکه در پ ییروزها ی... برا نیپس از ا یبرا کنمباور  دیکرده است ... با رییام تغ یکنم که زندگ

 نه ؟!! ایجانم توان تحملش را دارد  یتن ب

 واری! به د اورمیخودم ن یدرد را به رو نیو من سخت در جدال با خودم بودم که ا شدیم شتریدردم هر لحظه ب گلو

درد به  نیمنع کرده بودم ا ختنیرا از ر میکه اشک ها ی، از روز دمیکش میدادم و دستم را به گلو هیپشت سرم تک

بارش اما باز هم لبم را  یچشمانم داغ شد و آماده  اره. دوب گرفتیسراغم آمده بود و کم کم داشت راه نفسم را م

د هم ب یلیخودم را داشتم ... حالم بد بود ... خ یرا گرفتم . انگار قصد نابود میاشک ها یو سفت و سخت جلو دمیگز

 ی؟ کجا از پا م اورمیتا کجا طاقت م نمیتا بب دادمیروند دردناک را ادامه م نی. ا اورمیخودم ب یبه رو خواستمی... اما نم

با او بزنم ،  یاز سالم حرف شتریب یروز کردمیفکرش را هم نم یکه حت یافتم ؟ بله گفتن سر عقد آن هم به مرد

 آسان تر است ... قسمت سختش گذشت ...! با کشتن روح من گذشت ..! یلیخ گرید یگذشت ... تحمل درد ها

 

راستم  یشانه  ینم داشتند رو یرا که کمرنگم  ییطال یام را تنم کردم و کمربندش را محکم بستم ، موها حوله

ام رفتم  یشیآرا زیو به سمت م دمیام را که همرنگ حوله ام بود پوش یآب یها ییآمدم . دمپا رونیو از حمام ب ختمیر

 . دمیام کرمم را برداشتم و به دست و صورتم مال دهیو بدون توجه به صورت رنگ و رو پر ستادمیا نهییآ ی. روبرو

برداشتم و به انگشتم کردم .  دستم را عقب  زیم یزدن کرم از دست چپم در آورده بودم از رو یکه برا حلقه ام را
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 ریظن یو ب متیحلقه هر چه قدر هم که گران ق نیناآشنا بود نگاه کردم . ا میبرا یلیکه خ یبه حلقه ا یبردم و طوالن

 هیکه با هزار شوق وعشق هد خواستمیرنگ خودم را م یساده و نقره ا یمن حلقه  ستیمن ن لیباشد باز هم باب م

 .  کردمیعوضش نم بایز یاز طالها ییایکه با دن یگرفته بودم ، حلقه ا

 

به من بود ، نگاه کردم .  رهینشسته بود و خ شیکه در جا« او » به  نهیسرم را باال آوردم و از آ ینگاه ینیسنگ از

 ییبلند شد و با قدم ها شیتوجه باشم . از جا یکردم به او ب یبرس سع آوردم و با برداشتن نییدستم را آرام پا

و با  ستادیبودم . درست پشت سرم ا میشانه کردن موها لتوجه به او مشغو یآهسته به سمتم آمد و من همچنان ب

ذابش و ج یبه چشمان جد نهییآ یآوردم و از تو نییگرفتن دست چپم توجه مرا به خودش جلب کرد . شانه را پا

گوشم  ریمردانه اش که به خاطر خواب خش دار شده بود ز یدستم چرخاند و با صدا ینگاه کردم . حلقه ام را تو

 ...  اریوقت درش ن چیه گهیزمزمه کرد : د

افتاده بود نگاه کردم ،  نهیدر نگاهم همانطور ساکت به چهره اش که در آ یرییتغ چیمنظورش شدم اما بدون ه متوجه

گاه ن دنیآورده بود باال برد و با د نییبغض راه حرف زدنم را هم بسته بود . سرش را که به خاطر قد من پا نکهیمثل ا

 سردم آرام دستم را فشرد و به سمت حمام رفت . 

دم بو شیچند سال پ دیاگر آناه دیدوختم . شا نهیدر آ رخودمیدادم و نگاهم را دوباره به تصو رونیرا آهسته ب نفسم

 یپرداز ایمرد مغرور ، در سرم رو نیا تیو خوشحال از احساس مالک گرفتیرنگ م میحرف ها گونه ها نیا دنیبا شن

 ... کردمیم

خوشحال شوم ... همه  تشیمرد ، مرد مورد عالقه ام که از حس مالک نیبودم و نه ا شیچند سال پ دینه من آناه اما

 و رو شده بود .  ریمن ز یایدر دن زیچ

را نداشتم اما مجبور بودم .  یکار چیانجام ه یرفتم ، حوصله  میبه سمت کمد لباس ها یکندم و با کرخت نهیاز آ دل

 ... مرده بودم و کردمیم هیحال و روز اسفبار خودم خون گر یو برا نشستمیگوشه م کی دیاجبار نبود االن با نیاگر ا

 در کمال تعجب هنوز جان داشتم !

باس ل نیکردم . ا یمارک ها بودند نگاه نیکه مطمئناً از بهتر متیرنگارنگ و گران ق یها به انواع لباس قیعم یآه با

 یرنگ یا روزهیف راهنینداشتند هم بهتر بودند . چشمم به پ یرینظ ییبایو ز یخودم که از تک یاز لباس ها یها حت

ا کش رفتم ت نهی. به سمت آ دمیبرداشتم و پوش یدیسف یدامن شلوار بارانم بود افتاد ، آن را همراه  یتا رو بایکه تقر
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کرده بود دروغ نگفته ام .  ییایتالیا یآن لباس مرا مثل مدل ها میرا بردارم که نگاهم به خودم افتاد . اگر بگو میمو

 یه جاکه ب ینازک رینه و حریس ریز یکار نیقاب گرفته بود . نگ ییبایمن دوخته باشند تنم را به ز یانگار که واقعا برا

.  دیرسیو تا نصف ران م شدیکلوش م یکرده بود . از قسمت کمر هم کم رشینظ ی؛ ب پوشاندیرا م میدست ها نیآست

فکر کردم که  نی... فقط به ا امدیشده بودم در من به وجود ن بایخودم که در آن لباس چه قدر ز دنیاز د یذوق چیه

 ؟؟  ندیبب بایز نگونهیتا مرا ا دمیپوشیم یچه کس یرا برا اسلب نیبود ا شیاگر چند ماه پ

کامال  میگرفتم که به تراس بروم تا نم موها میآمدم و با برداشتن کش مو و برس تصم رونیتکان دادن سرم از فکر ب با

 خشک شود ...

را به جان  دیخورش نیدلنش یباز گرما یآزاد گذاشتم . با آغوش یو پا به هوا دمیتراس را کنار کش یا شهیش در

 حالم را بهتر کند ! نیدلنش یگرما نیا دی... شا کردمیروزها مدام تنم سرد بود و احساس گرما نم نی. ا دمیخر

کردم . در ظاهر  میرنگ داشت نشستم و آرام شروع به شانه کردن موها یکه روکش قهوه ا یا یفلز یصندل یرو

 نیکه آنقدر زود  گذشت که در ا یی، در روزها خوردیفکرم در گذشته غوطه م قتیاما در حق کردمیرا شانه م میموها

بودند و  یو طوالن نیریش یایرو کیفقط  خوب یآن روزها ینکند همه  دمیپرسیچند روز گذشته مدام از خودم م

 من خبر نداشتم ؟؟ 

 دهیم شنا یزندگ یحرف را بارها از زبان مرد گذشته  نی... ا دندیدرخشیمثل طال م دیدر مقابل نور خورش میموها

 « !!ام  یزندگ یمرد گذشته » زدم ؛  یخودم پوزخند ریبودم ! به تعب

ام ... چه  یزندگ یشد مرد گذشته  ماندیام م یدر زندگ شهیهم یبرا کردمیکه فکر م یچند روز مرد یبه فاصله  

...  یات بنام یزندگ یعشقت را ، مرد گذشته  یچند روز مجبور ی... به فاصله  شودیآدم ها عوض م یزود جا

 !!! یاوریبه زبان ن گریاسمش را هم د یحت یمجبور

 کردمیبه سرم زده بود اما همچنان مقاومت م هیدادم . دوباره هوس گر هیام تک یرا محکم بستم و به صندل چشمانم

 ! کردمیرها نم یراحت نیبه ا گریاشک ها را د نی... ا

باد با  یگرفت . از باز یرا به باز میو موها دی، وز نشاندیسته ام مدر بند بند وجود خ یکه حس نسبتا خوب یگرم مینس

 معنا نداشت ... میبرا یلذت چیگرهیاما حاال د بردمیلذت م شهیهم میموها

 بخورم . یآورد و باعث شد تکان رونیمرا از خلسه ب یخدمتکار یصدا
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 خانوم ... دی: ببخش

به  یکه گفتم مهر سکوت یبعد از بله ا شبی، انگار د دیایرا ندادم و منتظرماندم تا خودش دوباره به حرف ب جوابش

 را در گلو خفه کرده بود . میخورده بود و صدا میلب ها

 فیعصر تشر یصبحانه ... مهمون هاتون برا یبرا دیاریب فیادامه داد : آقا گفتن هر چه زودتر تشر دیسکوتم را که د 

 ... دیآماده بش دیو شما با ارنیم

 رفت .  یگریحرف د چیتکان دادم و او بدون ه دییتا یرا به نشانه  سرم

پله ها حرکت کردم و در  نییاز اتاق خارج شدم . آرام به سمت پا میبلند شدم و بدون بستن موها میاز جا باالجبار

بودند و به من  دهیخدمتکارها دست از کارشان کش خودم حس کردم . تمام یاول تمام نگاه ها را رو یهمان لحظه 

 باز و حالت یموها نیبودند . مطمئنا تا به حال مرا با لباس خانه و با ا رهیخ رفتمیم نییکه آرام و خرامان از پله ها پا

تنم  یرو ییبایبودم به ز دهیکه پوش یرنگ یا روزهیف راهنیبودند . پ دهیند رفتندیم نییدار که با هر حرکتم باال و پا

 یها صندل یپاشنه ها ی. داخل سالن بزرگ خانه جز صدا  دیکشیبه رخ م شتریرا ب دمینشسته بود و پوست سف

نه تنها خجالت  شدمیمعذب م گرانیکه از توجه د شهیآمد . برخالف هم ینم یگرید یصدا چیرنگم ه یا روزهیف

 !! شومیسابق نم دیوقت آناه چیه گریکرد ، د دایرا پ شیوقت نداشتم در وجودم جا چیکه ه یبلکه غرور دمینکش

 

 یزده شده اند و من با غرور رتیکه چطور ح دمیدیرا م شانیچشم همه  یدر ظاهر به پله ها بود اما از گوشه  نگاهم

 نییپله را هم پا نیرا پشت گوشم راندم و آخر میداده بودم ، بدون توجه به آنها موها یبه بعد در دلم جا نیکه از ا

 صبحانه رفتم .  زیداشت به سمت م یکه راه رفتنم حالت طناز شهیآمدم و مثل هم

 

انداخته بود و مشغول خوردن صبحانه اش بود ... گفته بودم که  نییسرش را پا کردیمرا نگاه م نیکه تا قبل از ا« او  »

 ! گذاردیغرورش سر به فلک م

 یلیاش خ یجد یو به چهره  دیکشیاش را بهتر به رخ م یوعضالن دهیبود بدن ورز دهیکه پوش یرنگ دیسف شرتیت

دوختم . همه  زینشستم و نگاهم را به م یصندل یو رفت . آرام رو دیعقب کش میرا برا یصندل یآمد . خدمتکار یم

 .. آب پرتقال ... نون تست ... شکالت صبحانه ... خامه ... ری... کره ... مربا ... عسل .. تخم مرغ ... ش ریبود ... پن زیچ
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که داشتم از حال نروم  یضعف نیبا ا نکهیا یمکث کردم و بعد برا یکدامشان نداشتم . کم چیبه خوردن ه لیمن م اما

غش و ضعف را نداشتم  ، در ماه گذشته به  یحوصله  گری، د دمینون تست مال یرو یبردم و کم ریدست سمت پن

 رگی، د نندیخرد شدنم را بب گرانیاجازه داده بودم د یافک یاز خودم ضعف نشان داده بودم . به اندازه  یکاف یاندازه 

 بس است !

 را کور کرده بود ! مینتوانستم بخورم ... انگار در معده ام سنگ گذاشته بودند که اشتها شتریب یسه لقمه ا دو

 دهیشدم شروع  شده بود و امانم را بر داریکه ب یگذشته ... از وقت یسردرد به سراغم آمده بود مثل تمام روزها باز

 !  ستیکه حالم خوب ن اورمیخودم ب یبه رو خواستمیبود اما من نم

 رگید ، دو حالت تهوع به سراغم آمده بو رفتیم جی. سرم گ رودیبدنم لحظه به لحظه باالتر م یدما کردمیم احساس

 و تظاهر کنم حالم خوب است ! نمیبنش زیسر آن م توانستمینم نیاز ا شتریب

ره نق یدستم نشست . نگاهم را از حلقه  یشدم که دست مردانه و بزرگش رو زیخ میو آرام ن دمیرا عقب کش یصندل

 زیبه م دیام را که د یآمد باال بردم و به صورت اخم آلودش دوختم . نگاه سوال یبه دستش م یلیرنگش که خ یا

 اشاره کرد و گفت : صبحانتو بخور ...

وم بلند ش میو خواستم از جا دمینه تکان دادم . دستم را محکم کش یانداختم و سرم را به نشانه  ینگاه مین زیم به

شد  و باعث دیتر از قبل دستم را کش ینگاهش کردم که او جد تی. برگشتم و با عصبان رسدیزورم به او نم دمیکه د

از درد به نبض زدن افتاده بودند .  میها قهیاز قبل کرد ، شق رکارش درد سرم را بدت نی. ا نمیبنش یصندل یبه زور رو

صورتم  یتو می. موها ندینب ادمیگرفتم تا درهم رفتن صورتم را به خاطر درد ز نییو سرم را پا دمیلبم را آرام گز

د کم شو شاز درد یکم دیام گذاشتم و فشار دادم تا شا قهیشق یتم چپم را رورا گرفتند . دس دمید یو جلو ختندیر

تب  ی؛ من داشتم تو دمیآن را عقب کش یپوستم فور یام از شدت داغ قهیاما به محض برخورد دستم با شق

 موضوع خبر نداشتم . نیو خودم از ا سوختمیم

دست راستم هنوز در حصار دست چپش بود و قصد ول کردنش را نداشت ، فکر کنم دستانم هم داغ بودند . دست  

 یآوردم و سع رونیب میراستش را جلو آورد و چانه ام را باال گرفت و به صورتم نگاه کرد .  لبم را از حصار دندان ها

 یبود که نگاهش کم دهینشان دهم . انگار رنگم هم پر  تفاوت یب دیچیپیکه در سرم م یکردم خودم را نسبت به درد

 : حالت خوبه ؟ دینگران شد و پرس
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نه تکان دادم . از لجاجتم در حرف نزدن  یآوردم و با اخم سرم را به نشانه  رونیام را از حصار انگشتانش ب چانه

 یبلند شدم و سع میام از جا. آر دمیفهمیخوب م یلیهم  خ یرو شیرا از فشردن لب ها نیحرصش گرفته بود و ا

 کهویبه او چند قدم به سمت پله ها برداشتم که  جهو بدون تو دمیکش رونی. دستم را از دستش ب ستمیکردم صاف با

لحظه نتوانستم تعادلم را حفظ کنم . در حال  کی. دستم را به سرم گرفتم و در  چرخدیدور سرم م ایاحساس کردم دن

 ترشیب یلیخ کردیکار را نم نیکرد که اگر ا نیسر من و زم نیدستش را حصار ب یبودم که کس نیزم یافتادن رو

 .  ودمممنونش ب

 یبودم که بو ی. در آغوش گرم کس دمیشنیاطرافم را م یباز کنم اما صداها توانستمیشدت ضعف چشمانم را نم از

را  شیانگار که لب ها دیچیپیدر گوشم م یگرمش به خوب ینفس ها ی. صدا شناختمیم یتنش را از شب قبل به خوب

 واضح !! نقدریکنار گوشم گذاشته باشد و نفس بکشد ؛ ا

 

 ییزد اما من توانا میچند بار صدا« او » ... انگار تمام بدنم خواب رفته بود .  کردمیم یحس یو ب یکرخت احساس

بلندم نگاهش کردم . به ظاهر خونسرد بود  یمژه ها انیم باز کردم و از یمتر یلیجواب دادن نداشتم . چشمانم را م

 .  نمیبب توانستمیرا م یاش نگران یاما در عمق نگاه مشک

 

بلند کرد و به سمت اتاق خوابمان راه افتاد ... اتاق خوابمان ... چه زود جمع بسته  نیزم یحرکت مرا از رو کی با

 !! میشد

دادم تا تکان ها را  هیاش تک نهی. سرم را آرام به س خوردندیبودند و با هر قدمش تکان م زانیدستانش آو یرو میموها

 ... تند و محکم !! دیکوبیقلبش فرود آمد ؛ تند م یرو قایکمتر حس کنم که دق

صدا زد و خودش آرام کنارم نشست و به  یبلند یرا با صدا رایتخت گذاشت . سم یرا باز کرد و آرام مرا رو در

 نقدریچرا ا نکهیچرا سکوت کرده ام ؟؟ ا نکهی... ا گشتیشد . انگار در صورتم دنبال جواب سوالش م  رهیتم خصور

 ؟؟! ستین میاز اشک ها یچرا خبر نکهیحس و حال شده ام ؟ ا یب

پا گذاشتن نقش به  ریز نیپا گذاشتم و او که در ا ریسکوت من مجازات خودم و او بود ... من که عشقم را ز نیا

 بود ! دهیکه بدجور خرخره ام را چسب یآرام کردن عذاب وجدانم بود ، عذاب وجدان یهم برا دیداشت . شا ییسزا



 الهه بانو

 
16 

 

.  دیچینفس پر حرصش در گوشم پ یتراس دوختم ، صدا یجلو ریحر یصورتم را برگرداندم و نگاهم را به پرده  

در باز  . دینگو یزیکه خونسرد باشد و چ کندیم یسع یلیه است و خکه گرفته ام کالف یسکوت یاز روزه  دانستمیم

 . دیچیدر اتاق پ یتند کس یقدم ها یشد و صدا

 آقا ؟؟؟ دیداشت ی: با من کار

 رو خبر کن !! یدکتر هاشم ست،یحالش خوب ن دیاو که گفت : آناه یکالفه  یصدا و

 چشم آقا .. _

 در ... یپر عجله اش و صدا یقدم ها یصدا دوباره

تند شده بود و تمام بدنم عرق  می. نفس ها گرفتیحرارت م شتریهمچنان ادامه داشت و هر لحظه بدنم ب سردردم

 نداشتم .  یمرز یهوشیتا ب گریکرده بود ، د

 ؟ کنهیدرد م تییشده ؟ جا یبازم نگاه کرد و زمزمه کرد : چ مهی. به چشمان ن ستادیا میتخت را دور زد و روبرو «او»

 ینگفتم . ناگهان از کوره در رفت و در حال یزیکردم و چ یصورتم نشسته بود باز لجباز یرو یکه عرق سرد یحال در

ه ک هیچ یسکوت لعنت یروزه  نی؟ ا دیآناه یزنیگفت : چرا حرف نم دیکوبیتخت م یکه دست مشت شده اش را رو

 ؟  یگرفت

مرد ؟ از  نیا دیفهمیرمق نگاهش کردم . از حال من چه م یبلندش بسته بودم باز کردم و ب یرا که از صدا چشمانم

 ؟  دیفهمیشده بود چه م زاریب ایشده بود ، پاره پاره شده بود ، از دن یقلبم که زخم

 چیبودند انگار که ه یجذاب و جد شهیاش مثل هم ی، چشمان مشک کردینگاهم م قیعم یو اخم یعصب یبا چشمان 

 منتقل نکرده باشد ! یرا با آنها به کس یوقت احساس

هستم ، همسرش هستم ، در خانه اش هستم اما چرا  نجایهم حق با او بود ، من خودم قبول کردم که حاال ا دیشا

ن جا به جا کرد ینیمن به سنگ یقبول کردن برا نیا یبها دیفهمیبود ؟؟ چرا نم یقبول کردن اجبار نیا دیفهمینم

 کوه بود ؟ کی

 نیه اکه ب یفروغ یب یجانم بخواند ، از آب یرا از نگاه ب زیهمه چ خواستمیگاهش کردم ... منگفتم و ساکت ن یزیچ باز

 . شدیها پررنگ نم یزود
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را  نمیرا از من گرفت . انگار تاب نگاه سنگ شیبه هم رو شیچشمانم چرخاند و بعد با فشردن دندان ها نیرا ب نگاهش

نگفتم که باالخره چند تقه به در خورد و دکتر آمد .  یزیچ چیرا با درد و تب گذراندم و ه یا قهینداشت . ده دق

ود شده ب بهیکه غر یبود . لبخند ... حالت شیلب ها یرو ینرژبود که لبخند پر ا یجوگندم ییبا موها انسالیم یمرد

 ! میبرا

را داد و به من  کشیجواب تبر« او .» ت گف کیرفت و دستش را فشرد و تبر« او » گفت و به سمت  یبلند سالم

آورد گفت : خب  یم رونیب فشیکه دستگاه فشارخون را از ک یرا جابه جا کرد و در حال نکشیاشاره کرد . دکتر ع

 کنم ؟ نتونیسرکار خانوم ... اجازه دارم معا

 ! یلیخسته بودم ... خ یلیباز نگهشان دارم خ توانستمیرا آرام تکان دادم و چشمانم را بستم ، نم سرم

.  کردیام را پاک م یشانیپ یآرام عرق رو ی، کس کردیو نبضم را چک م گرفتیدکتر فشارم را م نکهیا نیدر ح 

بودند ...  بهیچهره ها هم همه غر نیخسته بود ... ا میا روزهیباز نکنم ... نگاه ف دنشید یدادم چشمانم را برا حیترج

 روزهینگاه ف نی: هم دیبار بگو نیهزارم یرا بکاود و برا مانمچش شیبایکه با لبخند ز خواستیرا م یمرد رینگاهم تصو

 کرد ... وونمیبود که د تیا

مهندس  ستین یخب ... مشکل خاص یلیاطرافم جلب شد و چشمانم را باز کردم : خ یایدکتر توجهم به دن یصدا با

 ! تسیبشن بد ن تیخورده هم تقو هیبا چند تا مسکن ...  سمینویسرم م هیبوده ،  یادیز یجان ... تحت فشار عصب

 ؟ دانستیاما خب دکتر چه م دمیاش را فهم یخوب معن یلیانداخت که خ« او » به  یدار ینگاه معن و

 ؟ شنیم یامشب چ یبود گفت : پس مهمونا ستادهیآب قند به دست کنار تخت ا شیپ یکه از چند لحظه  رایسم

 ...که خانوم نباشن  شهینم

 روز هیکنسله ... به همه زنگ بزن و بگو که به  یگفت : مهمون یجد ییبا صدا دیکاویکه چهره ام را م یدر حال« او  »

 موکول شده ... گهید

 شادوماد ؟؟ ستین یبا من امر گهیرا برداشت : د فشیبلند شد و ک شیاز جا یهاشم دکتر

 زد .« او»به  یچشمک و

 یبودم ، پ دهیتخت خواب نیا یکه االن رو یاما من شدمیاز خجالت سرخ م دیبودم شا نیقبل از ا یروزها دیآناه اگر

 سابغ نبودم !! یآن دختر پرشرم و خنده رو گریبودم و د دهیرا به تنم مال زیهمه چ
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 کرد و با ییدکتر زد . او را به سمت در اتاق راهنما یبه شانه  یخونسردانه دست یلیبلند شد و خ شیاز جا« او  »

 ! رمیگیشد دوباره باهات تماس م ازی... اگه ن یمردانه و پر ابهتش گفت : لطف کرد یهمان صدا

و مغرورانه بود و به طرف مقابلش  لینگاهش اص شهیشلوارش بود ، مثل هم بیدر ج یدر دست دکتر و دست یدست

 است ! یکه کامال جد فهماندیم

دهم . ب هیو به تاج تخت تک نمیبنش میکمکم کرد تا در جا رایکرد .  با رفتن او ، سم یزد و خداحافظ یلبخند یهاشم

 ... دادیدردم کمتر شده بود اما هنوز هم  آزارم م

 یجان به تن ب یدرست کرده بود خوردم و  احساس کردم کم میکه برا یبه دستم داد با آب قند رایرا که سم یقرص

نبود و محو نگاه کردن  ایدن نیدوختم تا از او تشکر کنم اما انگار او اصال در ا رایسم. چشمانم را به صورت  دیجانم دو

 داشت ؟ دنید گرحال بد م نیو ا دهیصورت رنگ پر نیبه من بود . ا

 رایپر پشتش افتاده بود به سم یابروها نیکه ب یفی. با اخم ظر میدر دوخت یهر دو نگاهمان را به جلو« او »  یصدا با

 ... یو به مهمونا زنگ بزن یبر یتونینگاه کرد و گفت : تو م

 با عجله بلند شد و گفت : چشم آقا ... شیاز جا رایسم

کنار تخت گذاشتم و با  زیم یدستم را رو یتو وانیندانستم . ل زیسکوت را جا گریکه د رفتیبه سمت در م داشت

 ! ستیکار ن نیبه ا یازیگفتم : من حالم خوبه ... ن یجان یب یصدا

هم حتما متعجب از  رایسکوتم را شکستم و سم یروزه  نکهیمتعجب از ا« او » دو شوک زده به سمتم برگشتند ...  هر

صورتم ، مثل تمام رفتار و حرکاتم  یکه مثل تمام اجزا ییبود ! صدا دهیکه تا به حال نشن میصدا فیجنس نازک و لط

ند ک یتا مادر ستین گریوقت است که د یلیکه خ ی... مادر ودمارث برده ب نقصم از مادرم به یو ب فیو مثل اندام ظر

! 

کردم تعادلم را  یاما سع رفتیم جیسرم گ یبلند شدم . کم میاز جا اطیبا احت یلیکنار زدم و خ میرا آرام از رو پتو

 ! کردمیمنصرفش م یاز کنسل کردن مهمان دیحفظ کنم ... با

 یتونیضعفم را نشان ندهد گفتم : م کردمیم یکه سع ییام را پشت گوشم زدم و با صدا ییطال یاز موها یا دسته

 ... حال من خوبه ! رایسم یآماده کن یمهمون یو خونه رو برا یبر
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ت رفت .  به سم رونیاو ب دِییانداخت و بعد از گرفتن تا زدیبه او که سوال در تمام صورتش موج م جیگ ینگاه رایسم

ام خالص کنم .  دستم  یشانیپ یسرد رو یعرق ها نیبه سر و صورتم بزنم و خودم را از شر ا یتا آبرفتم   ییدستشو

 !! یسکوتو شکست نیبود به گوشم خورد : باالخره ا ستادهیکه ا ییاز همان جا شیگذاشتم که صدا رهیدستگ یرا رو

؟؟ خبر از بغضم داشت  شکستمیم ی؟؟ آن را ک ی، سکوتم را شکستم اما بغضم چ گفتی. راست م ستادمیا میجا در

 ؟ دیدیفقط سکوتم را م ای

 مدیوقفه چند مشت آب به صورتم پاش یآب را باز کردم و ب ریشدم . ش ییجواب در را باز کردم و وارد دستشو بدون

مثل  گرید میا. چشم ه ختیریم میگونه ها یو رو دیچکیم اهمیس یبه خودم نگاه کردم ... آب از مژه ها نهی. در آ

را  یبآ یاز رنگ ها ینبودند که مخلوط ییها لهیمثل ت گریام د یزندگ یسابق درخشان نبودند . به قول مرد گذشته 

با  . زدندیم یدینداشتند و به سف یام رنگ یصورت یفروغ شده بودند ، لب ها یب میدر خود داشته باشند . چشم ها

 نداشته باشد !! انیجر میدر رگ ها یخون چیرنگ و روح بود انگار که ه یاما صورتم ب سوختیبدنم از تب م نکهیا

ر است که حاض یکس یدور یغم و غصه  یحال بد من فقط برا نیا کردیاست اما اشتباه م یفشار عصب گفتیم دکتر

به او خبر  یاما کس رمیصد بار بم یبودم جانم را بدهم اما باخبر نشود که من ازدواج کرده ام ... حاضر بودم روز

 ازدواج مرا ندهد !

 ... دیفهمیم اگر

 ....؟؟ دیفهمیم اگر

 به تنم افتاد ...  قیعم یلرز فهمدیرا م زیهمه چ یاو روز نکهیتصور ا از

 نیکردند ... ا ییمرا مجبور به جدا گرانیو د یدلم ... تو نبود زیاما مجبور شدم عز میبرس نجایبه ا خواستمینم من

 نداشتم !! یبود ... راه یحکم قطع

 

 

 

 ******* 
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تمام خانه را از نظر  بردمیخندانم م یکه به سمت لب ها یبرداشتم و در حال زیم یشربت پرتقال را از رو جام

جز پناه بردن به مرد  یچنان به قلب و روحم تاختند که راه یکه روز ییآنها یگذراندم . همه آمده بودند ، همه 

 نیکه ا ینجات از مخمصه ا یو اخمو بود نداشتم . تنها راه من برا یجد شهیرم که مثل همخوش پوش و جذاب کنا

که از قلبم بگذرم و به عقلم  نینگذاشتند جز ا یراه میبود ... برا نیبودند هم دهیمن و پدرم چ یطماع برا یآدم ها

 کنم . هیتک

 

ه ب« او » زدم و با رها کردن دست  یلبخند کردینگاهم م نیغمگ ینشسته بود و با چشمان لچریو یپدرم که رو به

 سمتش رفتم . 

 

به من  نییو او از پا ستمیپدرم با یآمد که جلو یاما دلم نم نمیبود ، سختم بود که بنش یوجود لباسم که مدل ماه با

صورتم کنارزدم . با  یفر شده ام را از تو یآرام نشستم ، موها میدوپا ی! رو زدمیزانو م دینگاه کند ... مقابل پدرم با

 شده بود گفتم : حالت خوبه بابا ؟؟ میبخش لب ها نتیز حسن یمهمان نیکه از اول ا یا یلبخند مصنوع

 او هم مثل من دیسکوت گرفته بود . شا ینگفت ؛ فکر کنم او هم مثل من روزه  یزینگاهم کرد و چ نیباز غمگ پدرم

 !! یسکوت کن یتوانیفقط م انشانیب یاند که برا قیدردها آنقدر عم یمعتقد بود که بعض

 دتیجواب آناه یخوایبه چشمانش نگاه نکنم گفتم : نم کردمیم یکه سع یرا به سمت کراباتش بردم و در حال دستم

 ؟؟ یچند روزه با من حرف نزد یدونی؟؟ م یرو بد

 ؟؟ رهیمیم دتیآناه یگیرا فرو دادم و زمزمه کردم : نم بغضم

ار ک نیرا از او گرفتم ، با ا میو قلب من آتش گرفت . دستم را مشت کردم  و رو دیز کنار چشم پدرم چکا یاشک قطره

 میلب ها یرو یکه به خودم مسلط شدم لبخند ی. کم شکستی، مقاومتم را در هم م کردیم شتریبغض مرا ب شیها

 یروزا نیو ا  گذرهیخوبه ... مطمئن باش زمان م میگفتم : من خوبم بابا ... زندگ نشیغمگ ینشاندم و با نگاه به چهره 

که بهمون زخم زدن تا کمر  ییو تموم آدما ستادهیکه اونجا وا یاونجا رو ... اون مرد نی! بب شنیسخت فراموش م

تا مبادا از  شنیجلومخم و راست م یتملق و چاپلوس یزنا برا نیام که تمام ا یشوهر منه و من کس شنیجلوش خم م
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حاال نوبت  ختنیکه به جونمون ر یا یکنه !! گذشت اون همه تلخ کارین ، همسرم شوهراشونو از کار بم یناراحت

 اوناست !

 

رم پدرم س یبایصورت ز یرو یا هیکه با نگاه به پشت سر من منصرف شد . با افتادن سا دیبگو یزیخواست چ پدرم

داشت . خم شد و دستم را  گرانید یکه جلو یبهت و جذبه ارا برگرداندم و باال را نگاه کردم . خودش بود ... با همان ا

که از او سراغ نداشتم رو به پدرم گفت : حالتون چطوره ؟  ینرمشگرفت و آرام بلندم کرد . مرا کنارش قرار داد و با 

 پاهاتون بهتره ؟ تیوضع

 ! دمهیآناه میگفت : خوبم مهندس ... تنها نگران یفیضع یکرد و با صدا یسرفه ا پدرم

... مثل  دینباش یچیمنه نگران ه یخونه  یتو دیآناه یگفت : تا وقت نانیحرف پدر به صورتم نگاه کرد و با اطم نیا با

 جونم مراقبشم !

پدرم را آرام کرد ! با وجود تمام کدورت  یبودم که کم« او » رنگ آرامش گرفت و من ممنون  یپدر کم نیغمگ نگاه

 ممنونش بودم ... نمانیب یها

 را داشت ؟ میهوا شهیمن بود ؟؟ چرا هم گریاری شهیمرد چرا هم نی... ا کردیم دادیدر ذهنم ب یسوال ماا

 جهیکمتر به نت گشتمیم شتریاما هر چه ب گشتمیاز تظاهر م یبه صورتش شدم ؛ درعمق چشمانش دنبال رد رهیخ

 ! دمیرسیم

از  یگرید یکه در گوشه  یمرا به سمت جمع خواستیکه از پدرم عذر م یکمرم فشرد و در حال یگرمش را رو دست

 کرد . تیبودندهدا ستادهیسالن ا

، دوختم  شدیمان بودند  و کم کم توجهشان به ما جمع م یکه در چند قدم ییرا به آن جمع از مردها و زن ها نگاهم

!!! 

 بودند دهیبه خودشان پاش و تجمل تی. رنگ اشراف دیرسیشان به مشامم م یگند تکبر و خودخواه یجا بو نیهم از

 دهیمک گرانیکه از د ییتعفن خون ها یباطن زشتشان را پنهان کنند؛ اما خبر نداشتند  بو یبتوانند کم دیتا شا

.  دزنیبه هم م یلیرا که خ یکیو حال من  رسدیدور هم به مشام م یفاصله  نیبودند تا خودشان پا برجا بمانند از هم

غرور چشمانم را صد برابر  رفتمیطنازانه راه م شهیکه مثل هم یجلوه دادم  و در حال حال صورتم را خندان نیبا ا
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زن مغرور من باشم . در کنارشان که  نیا شودیباورش نم ندیام بب یزندگ یکه اگر مرد گذشته  یکردم ، غرور شتریب

 ین، نگرا یمانیاحساس درون چشمانشان را بخوانم ... نفرت ، خشم ، حسرت ، پش توانستمیبه وضوح م میگرفت قرار

... 

 ی نهیچشمانم چنان حس بغض و ک دانستمیکردنش داشتند . م یدر مخف یبود که سع یترس شانیها یلیخ احساس

 !!دور ، دور من است  گریو بفهمند د دیایحساب کار دستشان ب کنمینگاهشان م یدارد که وقت یقیعم

از حرف  یفقط سرم را آرام تکان دادم  . حت شانیگفتند و من در جواب همه  کیازدواجمان را تبر یکدام به نحو هر

 آمد ! یپست عارم م یانسان ها نیزدن با ا

ار بودم قدم تا کن دهیکه پوش یپاشنه بلند یکه به کمک کفش ها یکردم و در حال کینزد شتریب« او » را به  خودم

 !! دنیگند تعفن م یلطفا ... همشون بو میبر نجایآرام زمزمه کردم : از ا دیرسیگوشش م

مرا محکم تر کرد . کمرم را فشرد و  یپا یجا نیکس پنهان نماند و ا چیه دیزد که از د یکمال تعجب لبخند محو در

 وانمتیار برعکس بود مشود اما انگ یعصب ایبرد . انتظار داشتم اخم کند  گرید یمرا به سمت یکوتاه یبا عذرخواه

مرا همراه خودش به صدر مجلس برد و رو به  یحرف چیه نکردم . بدو نیخوشحال هم شد که به آنها توه یحت میبگو

 انجام دهد ؟!! خواهدیم ی، مانده بودم که چه کار ستادیا تیجمع

...  ممنونم دیبود نجایامشب ا نکهیو پر جذبه اش گفت : از ا یجد یکرد و با صدا تیبه صورت من رو به جمع ینگاه با

. بعد از برگشتنم دوباره شرکت روال سابغش رو در   میریاز فردا به مدت دو هفته به مسافرت م دیمن و همسرم آناه

به  یهمگ دوارمیجناب بزرگمره ... ام یشرکت به عهده  تیریمدمهم ... در نبود من  ینکته  کی!! و   رهیگیم شیپ

 بره ! شیدر نبود من کارها طبق روال پتا  دیکمک کن شونیا

 

دادم و چشمان پرتعجبم را  رونیام حبس شده بود ب نهیجمله اش در س نیآخر دنیاتمام حرفش نفسم را که با شن با

انداختم و خودم را مشغول درست کردن دامن لباسم  نیی؛ سرم را پا ندیتعجبم را بب یکس خواستمیاز او گرفتم . نم

کدامشان جرات  چیحال ه نینبودند اما با ا یاوضاع راض ز، انگار که ا دیچیپیدر سرم م شانیپچ هانشان دادم . پچ 

 خوشحال بودم ! یلیبابت خ نیاعتراض نداشتند ... از ا
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را از هم باز کرد و  شینگاه کردم ... دست ها رفتیکه به سمت پدرم م یسرم را باال آوردم و به شخص یکس یصدا با

 ... میکار کن شونیدر کنار ا میشیگفت : باعث افتخار ماست ... خوشحال م یبا چاپلوس

 یمناظره  نیکردند تا در ا یاظهار خوشحال یهم به نوع شانی هی. بق دیو پدرم را در آغوش کش دیبلند خند و

خشم و  یها... شعله  دمیدیرا م شانیفقط من بودم که احساس واقع نیب نیکاله سرشان نرود . اما در ا یچاپلوس

 آتش درون من بود ! یبر رو یو آب سوزاندیحسادتشان آنها را م

 یحس نگران یبود و چشمانش کم شیابروها نیب یفیفشرده شدن دستم سرم را به سمت او برگرداندم . اخم ظر با

 . کردمیاحساس م نطوریمن ا دیشا ایداشت 

 را آرام تکان داد و گفت : نگاهشون نکن ... شینگاهش کردم که لب ها زیآم استفهام

 نگاهشان کنم ؟؟  دی... چرا نبا دمیرا نفهم منظورش

و مشروب  و  یسکیو یجام ها انیپرت کرد . از م« او » مقابلم گرفت و حواسم را از  یپر از جام ینیس یخدمتکار

با خودم گفتم حتما جام سرخ رنگ  او یجلو ینیبرداشتم و تشکر کردم . با گرفته شدن س یشربت ؛ آب پرتقال

 یمهمان نیکه در ا ییآدم ها یهمه  نی. از ب داشتبرن یزیرا رد کرد و چ ینیاما در کمال تعجب س داردیشراب را برم

 ورد !نخ یدنینوش نیاما حاال او برخالف تصورم از ا زندیتهوع آور نم عیما نیفقط پدرم لب به ا کردمیهستند فکر م

 !! دمیام چش یدنیاز نوش یکم الیپر از خ یو با سر دمیام دست کش یکنجکاو از

 

 ... گردمیگوشم قلقلکم داد : زود برم ریبود که نفس گرمش ز گرید ییجا ریدرگ فکرم

 نیاز مردها رفت . خسته از ا یبود رها کرد و به سمت جمع دهیمحکم چسب یبالفاصله دستم را که از اول مهمان و

 یتب داشتم اما شعله ها یآن نشستم . حالم خوب نبود و هنوز کم یرفتم و رو یبه سمت مبل ستادنیهمه سر پا ا

 !! ستین یآن آدم قبل گرید دیآناه نیبفهانم ا ها یلیخشم و انتقامِ درونم سرپا نگهم داشته بود تا امشب به خ
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صحبت کردن با آن خاله زنک  یبرا یلیم چی، ه زدندیو بلند بلند قهقهه م گفتندیها دور هم جمع شده بودند و م زن

! پر  دیرسیبه گوشم م  شانیحال ناخواسته صدا نیاما با ا دندیکشیم دکیحراف نداشتم که فقط لقب متمدن را  یها

 حسادت و پر خشم .... چرا ؟ واقعا چرا ؟

 

 ته کرد و فلج شد ...سک یدختره رو ؟ غرور سرتا پاشو گرفته ... انگار نه انگار که باباش از سر بده دینیبیم _

 

...  شدمیمغرور م شدمیم گهیمقام و ثروت  د یو کل الیو و نیهمه کارخونه و زم نیبا ا یخب معلومه منم زن مرد _

نشه اما باالخره  یکس دیص یشاه ماه نیوقت ا چیه کردمیکه فکر م یکیکرده حقه باز... من  دیص یشاه ماه

 دختره کار خودش رو کرد ... نیا هیخوشگل

 

 خوشکل ترم که ... نیخوشکله ؟؟ من از ا نیا یاه اه کجا _

 

بس که رنگ  یشیم جیگ ینگاه کن شهیاست ... تو چشماش نم گهید زیچ هی دیجون اما خب آناه الیتو که آره ش _

تگارش بودن ... المصب بد و صدر هر دو خواس یکه دنبالش بودن دستمه ، مهندس اقبال ییداره توش .. آمار کسا

 ... هیا کهیت

 

 ... از کجا معلوم لنز نذاشته باشه ؟ یکنیبزرگش م یلیخ یدار گهیهه تو هم د _

 

 ... ییهرجا یاون همه احساس آرش رو نداشت دختره  اقتیهرزه سوخت ... ل نیا یآرش ... به پا فیح _
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هم سرد شد . انگار که تمام وجودم نبض شده بود و  کبارهیگر گرفت و به  کبارهیبدنم به « آرش » نام  دنیشن با

 ... دی! جام در دستم لرز دیکوبیم

 

ن نشدم ...  م یعصب ییبه من گفته بودند هرزه و هرجا نکهیکه به من کرده بودند ناراحت نبودم ... از ا ییها نیتوه از

 !! دمیشنیو من فقط اسم آرش را م گفتیمن م یاقتیل ی. آن دختر از ب دمیفقط نام آرش را شن شانیحرف ها نیاز ب

 

 ازدواج کرده ...  دیآناه دونهیآرش هنوز نم گنیم _

 

 بدونه ؟؟ یانتظار دار استیآره خب .... آرش اون سر دن _

 

 ؟؟  ادیسرش م ییباهاش کرده چه بال نکارویا دیبه نظرتون اگه بفهمه آناه _

 

 دیپرستیبت م هیرو مثل  دی... آرش آناه ارهیسر خودش ب ییبال هی ستین دیبع دمیکه من از آرش د یبا اون عشق _

رو که  یشده ... آرش احساس گهید یکیگذاشته و همخواب  یا گهیدست تو دست مرد د باشی... حاال بت ز

 دست زده ... دشیبه آناه یاگه بفهمه کس دیشناسیم

 

 یجام از دستم سر خورد و افتاد . با صدا رفتیکه نبض قلبم رو به کند شدن م یسرد شد و در حال دستانم

برگشت . جمالت در سرم  کردمیها نگاه م شهیسرها به سمت من که مات و مبهوت به خورده ش یشکستنش همه 

 اطرافم را بشنوم .  یصداها گذاشتیو نم شدیتکرار م

 

 « ارهیسر خودش ب ییبال هی ستین دیبع دمیکه من از آرش د یبا اون عشق »
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 ...« دیپرستیبت م کیرو مثل  دیناهآرش آ »

 

 ...«دست زده  دشیبه آناه یاگه بفهمه کس دیشناسیرو که م یآرش احساس »

 

... چرا آن دختر حرفش را ادامه نداد  کردیام نم یاریجمله  نیکامل کردن ا ی؟ مغزم برا شدیچه م دیفهمیآرش م اگه

 بد موقع شکست ؟؟ نقدریجام ا نی؟؟ چرا ا

 ؟؟ شدینفر کمکم کند ... چه م کی ای؟؟ خدا شدیشده است چه م یگریمال مرد د دشیآناه دیفهمیآرش من م اگر

پنهان و مردانه اش  یکه با همان نگران« او»شانه ام به خودم آمدم . سرم را باال گرفتم و به  یرو ینشستن دست با

 ؟ دیآناه ی: خوب دیخم شد و آرام پرس ی، نگاه کردم . کم کردینگاهم م

 

«  من یالهه بانو»  گفتی، م دمیآناه گفتینفسم ، م گفتیام ، م ی، زندگ زمیعز گفتیم زدیم میهر وقت صدا آرش

 ازدواج دادم ؟؟ نینخواند ...پس چرا تن به ا زشیوقت مرا عز چیه« او » ...اما  

 

 ؟ کردمیچه کار م نجایآرش بودم ا یالهه بانو من

 

 ... تکانم داد و اسمم را صدا زد  دوباره

 یپدرم بوده است ... برا یکارها برا نیا یهمه  اورمیب ادیکردم به  یرا فرو بردم و چشمانم را محکم بستم . سع بغضم

جا رها کنم و فرار  نیرا هم زینکنم ... تا به سرم نزند همه چ یوانگیتا د اورمیب ادیکردم به  یخانواده ام ... سع یآبرو

 خودم ساخته ام ! یکه برا یپر از عذاب یزندگ نیکنم از ا
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 هیکت شیرا گرفتم و به بازو« او » تعادل دست  یبلند شدم . ب میاز جا یادیز یرا باز کردم و با ضعف و سست چشمانم

 ... دیآناه ی: چه قدر سرد دمینگرانش را کنار گوشم شن ینزده بودم که صدا یدادم . هنوز حرف

چه قدر  گفتیدر مرز انفجار بود و او م ی!! قلبم مثل آتشفشان یچه قدر سرد گفتیو او م سوختمیداشتم م من

 !! یسرد

 باال ؟؟ یمنو ببر شهی... م ستیگوشش زمزمه کردم : حالم خوب ن ریجانم را به زور سرپا نگه داشتم و ز یب تن

...  خوامیم خطاب به همه گفت : معذرت بردیکه مرا به سمت پله ها م یرا گرفت و در حال میبازو ریز یمعطل بدون

 استراحت کنه !! دیکم ضعف داره با هی دیآناه

 مرگ ... ! یکردند و احتماال در باطن آرزو یسالمت یآرزو میدر ظاهر برا همه

 ...  ای! خدا شدیبرآورده م شانیآرزو کاش

 هیعیضعف ها طب نیگفت : ا یبلند یتا عمق وجود مرا لرزانده بود با صدا شهیزبانش هم شیکه ن ییاز آن زن ها یکی 

 !! یمراقب عروسک خوشگلت باش شتریب دیمهندس ... با

معلوم بود که مست است و حال  شی. از صدا دیکه خودش را در آغوشش انداخته بود مستانه خند یبه همراه مرد و

 ! دهدیم یدشمن یکه حرفش بد بو فهمدی! مست است و نم فهمدیخودش را نم

 همه بد بودند ؟  نی؟؟ چرا ا دندیفهمیکردن چه م یآدم ها از زندگ نیا

اش را  ی، حتما معن کردندیاما اشتباه م شناسندیکه عشق را م کردندی؟؟ تظاهر م دانستندیعشق چه م از

 . ندریحال بد او را به تمسخر بگ نیعاشق را هر لحظه بلرزانند و ا کیدل   دادندیکه به خودشان اجازه م دانستندینم

 

را به هم  میاهایمن از آرشم شدند . باعث شدند تمام رو ییآدم ها باعث جدا نینگاهم باز رنگ نفرت گرفت ... ا 

 نیقیباز کنم . با تمام ضعفم نگاه پر از نفرت و خشمم را به آن زن دوختم و  ایتلخ دن قتیحق یو چشم به رو زمیبر

هم قطع کند .  یدر حالت مست یاو را حت ی حانهیقب یچشمانم آنقدر پر جذبه هست که خنده  یا روزهیداشتم ف

از ما  بردیم  یکه مرد همراهش او را به زور به سمت یخنده زد و در حال ریز الیخ ینگاهم کرد اما باز ب دهیترس یکم

 ! دیبود ترس ستادهیکه کنارم ا یو نفرت من ، از ابهت مرد نهیاز نگاه پر از ک شتریدور شد ! فکر کنم آن مرد ب
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 گوشم زمزمه کرد : نگاهشون نکن ... ریمحکم کمرم را فشرد و ز« او  »

 مرا همراه خودش از پله ها باال برد . و

 

و  بیمن عج یبرا نقدریمرد  چرا امشب ا نینگاهشان نکنم ... منظورش چه بود ؟؟ ا خواهدیچرا از من م دمیفهمینم

 ... کردیمسئله طرح م دمیفهمینم زیچ چیاطرافم ه یایامشب که من از دن نیمجهول شده بود ؟؟هم

دستانم  انیتخت نشستم . سرم را در م یخسته تر رو یخسته و ذهن ی. با تن میاتاق را باز کرد و وارد اتاق شد در

مطمئن  شکستمیرا م مینشوند ... اگر سد اشک ها یجار میگرفتم و به زحمت دوباره بغضم را خوردم تا اشک ها

 کردنم روزها طول نکشد ! هیاهم کرد ... مطمئن نبودم که گرخو هیگر ینبودم تا ک

 

 یزیکردم به چ یبود . دستانم را دوطرف سرم فشردم و سع دهیو امانم را بر دیچیپینحسشان در سرم م یصدا هنوز

 ؟؟ شدیفکر نکنم اما مگر م

 گفتم : روشنش نکن ... ینسبتا بلند و مرتعش یبرق رفت که با صدا دیبه سمت کل« او  »

تخت پخش شد و  یرنگم رو یمشک راهنیپ نیی... پا دمیتخت دراز کش یبستم و رو فشیاخم ظر یرا رو چشمانم

 یآن گذاشته بودم و موها یگل سرخ برجسته  یرو قایکرد . سرم را دق یکی یروتخت یبا رنگ مشک بایمرا تقر

هم  دمیدرتضاد بود ! قلب سف یاهیهمه س نیبا ا دمیسف فر شده ام دور سرم پخش شده بودند . پوست ییطال

 ! توانستمیمثل آنها بد باشم ... نم توانستمی.. من نم نطوریهم

 

به عنوان  شیبودند که تا چند ماه پ ییهمان آدم ها نهایداغ بود ... ا شانی حانهیوق یحرف ها دنیهنوز از شن تنم

 ی هیاما حاال که نوبت گر دندیخندیو همراه با من م نشستندیها کنارم م یدوست و آشنا قبولشان داشتم ، در مهمان

را از دست  تشانی... چه زود انسان کنندیم ریی. چه زود آدم ها تغ کردندیام نم یکدامشان همراه چیبود ه دهیمن رس

 نبوده که بخواهند از دست بدهند !! یتیهم اصال انسان دی؛ شا دهندیم
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 زدیم ادیدر من فر یزی... چ شدیتر م نیدرهم رفته بود و بغضم هر لحظه سنگ شانی یرحم یبهمه  نیاز ا میها اخم

 ... دی... شا رمیبم خواستیدلم م دی، شا کردمی!! اما من مقاومت م یریمیبغضت را بشکن وگر نه م

م داشت ییبه تنها ازی... مگر مهمان نداشت ؟؟ من ن رفتی... کاش م دیچیخورد وعطر تلخش در مشامم پ یتکان تخت

و  شیآرامش بخش صدا یقیبه موس ازی... ن زدیم ادیکه تمام وجودم نامش را فر یدر مورد کس قیعم یبه فکر ازی... ن

و  لغزدیم میکه در موها یدست نی... نه ا تارشیگ یبای... آهنگ ز شیچشمانش ... نوازش دست ها رینظ یب یجادو

د ش ینجوریو با بغض زمزمه کردم : چرا ا اریاخت ی... دستش را کنار صورتم قرار داد که ناگهان ب کندیم شانشانیپر

 ؟؟

آرام و نامفهوم بود  یلی... زمزمه ام خ ختیدستش ر یو رو دیچشم بسته ام چک یاراده از گوشه  یب یباالخره اشک و

 رتم متوقف شد .صو یدستش رو ینه اما حرکت نوازشگونه  ای دیشن« او»  دانمی؛ نم

حرکاتش را  میمژه ها انیکه از م دانستیبازم نگاهش کردم ، او نم مهین یپلک ها یرا آرام برداشت که از ال دستش

!!  دی، بوس دییدرخشیرا که از اشک من م ییجا یبرد و در کمال ناباور شیلب ها ینظر دارم . دستش را آرام جلو ریز

 ؟ کردمیم یکارش را چطور معن نیا دی... با دیبوسیبود و او اشکم را م ختهیدستش ر یاشکم رو

 آمد ، انگار سختش باشد نفس بکشد ... نیسنگ یلیداد که به نظرم خ رونیب قیرا عم نفسش

اش ، کراواتش را  یبلند شد . با مرتب کردن کت مشک شیانداخت و از جا نییدوباره به چهره ام سرش را پا ینگاه با

 من و چشمان او بود . نیسد ب کیرا از نگاهش نتوانستم بخوانم ، انگار  زیچ چیرفت . ه رونیو از اتاق ب شل کرد

 

 ...  ایبود  یسوزش چشمانم از خستگ دانمیرا از در که تازه بسته شده بود گرفتم و به سقف اتاق دوختم ، نم نگاهم

 خواهمیمرد  سر کنم ؟ چطور م نیعمرم را با ا ی هیبق خواهمیآوردم چطور م یروز هم دوام نم کیکه بدون آرش  من

 گذشته ات تمام شود ؟؟  یو همه  یمگر دارو بود  که بخور یحال بدم را خوب کنم ؟؟ فراموش نیا

فرو رفته ام و  قیعم یاست که در شوک نیهم یبرا دیام را بدون آرش تصور نکرده بودم شا یوقت زندگ چیه من

 شدنم را !! گرید یمرد یهمه اتفاق بد را ... هنوز باور ندارم عروس خانه  نیهنوز باور ندارم ا
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و در حد  کردمیفقط از دور نگاهش م یمرد که روز نیبا ا کردمیوقت فکر نم چی؛ ه ایدن چرخدیم بیقدر عج چه

از او  یبه نحو همه جا بود و همه تشیغرور و جذاب یکه آوازه  یمرد نیبود ازدواج کنم !! ا میحرف ها کیسالم وعل

 ! گذاشتندیاز سنش احترام م شتری... همه به او ب بردندیحساب م

 

حول  شانیو  تمام حرف ها نشستندیها کنارم م یکه امشب مرا متهم به هرزه بودن کردند ، در مهمان یدختران تمام

 همه خاطر خواه دارد ، نیانگار نه انگار که ا« او » ... اما  گشتیم« او » به دام انداختن  یبرا دنینقشه کش

 کار و تجارتش بود ! یحواسش پ تمام

ادامه  شانیاما باز هم به عشوه ها و تور پهن کردن ها خوردندیحرص م دادیاصال محلشان نم« او »   نکهیاز ا دخترها

خوب  را آنها نیکامل بود و ا میای. من آرش را داشتم و با او دن دمیخندیم شانیو من فقط به کارها دادندیم

 نددیکشیبه دام انداختنش را م یکه نقشه  یمرد مانمن همسر ه یروز کردندیفکرش را هم نم یکه حت دانستندیم

و آن  دانستندی... همه م میمن و آرش عاشق هم هست دانستندیهمه م بای... تقر کردیکس فکرش را نم چیشوم !!! ه

 ام آوردند ! چرا ؟؟ چرا ؟؟ یبال را به سر زندگ

 ... من کجا هستم و آرش کجاست ؟؟ کندیآدم ها را عوض م یرحمانه جا یزمان ب چرخش

 یدورتر در کشور لومترهایام که متعلق به اتاق خواب مشترکم با شوهرم است و آرش ک دهیخواب یتخت یرو من

 شی؛ روزها ددهیم تیبرگردد پدرم به ازدواجمان رضا یوقت نکهیا دیو به ام کندیگرفتن مدرکش تالش م یبرا بیغر

 ! رمیسرش آمده ... بم ییچه بال داندیآرشم که هنوز نم یبرا رمی!! بم گذراندیرا م

 

 ؟؟ دیآ یسرش م ییمن بفهمد من چه کرده ام چه بال یاگر آرشِ احساس واقعا

 تصور کنم چه توانستمیباز هم نم  شناختمیآرش را مثل کف دستم م نکهیتصور کنم ... با وجود ا توانستمینم 

 ... دهدینشان م یواکنش

 ... دهمیاز من متنفر شود به او حق م اگر

 ... دهمیهم بزند به او حق م یلیبه صورتم س اگر
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 ... دهمیاگر مرا بکشد باز هم به او حق م یحت

 کار را بکند ...  نیبرگردد و ا کاش

 ... شومیشده خالص م نینفر یزندگ نیدست ا گرازیوقت د آن

 ... شنومیهمه تهمت و سرکوفت نم نیا گرید

 ... دهدیاش آزارم نم یهمه دور نیگراید

 ... فشاردیرا نم میگلو  یبغض لعنت نیا گرید

 

د ، آم یو نفسم باال نم دیلرزیاز شدت بغض م میتنفس ندارم ... لب ها یبرا یژنیاکس چیه گریکردم که د احساس

 نی... ا دمیآزاد  گذاشتم و چند نفس لرزان کش یگرفتم و به سمت بالکن هجوم بردم . پا به هوا میدستم را به گلو

 ! کشتیبغض داشت مرا م

 یمن ؟؟ خبر دار یزندگ یهمه  ییآرش ؟؟ کجا ییشب نگاه کردم و با بغض زمزمه کردم : کجا انیپا یب یکیبه تار 

کس و تنها  یچه کار کردن ؟ ب میبا من و زندگ یکه نبود یماه کی نیا یتو یدونیسر من اومده  ؟؟ م ییکه چه بال

آدما رو دارم  تا به دادم برسن ... اما نداشتم آرش  یلیتوش خ کردمیکه فکر م یشهر بزرگ موندم ... شهر نیوسط ا

دلم گرم باشه  که سر رو شونه هات بذارم  و یو تو نبود هیکس نبود به دادم برسه ! کار هر روزم  شده  بود  گر چی... ه

 یاشنهادیپ باکردن ؟؟  کاریاونا چ یدونی... التماسشون کردم ... منِ مغرور التماسشون کردم آرش ... اما م یشمیکه پ

 ... یآرش نبود ی... نبود یاز دست داد و تو نبود اشویتمام دن دتیشون خردم کردن ... آناه حانهیوق

 من ؟ یمجبور شدم ازعشقت دل بکنم  تمام زندگ یدونیم

 شده ؟؟ گهیمرد د هیهمسر  دتیآناه یدونیزدم : م ادیفر تیرا از دست دادم و با عصبان کنترلم

دستم را  دیلرزیم هیاز شدت گر میکه شانه ها یدوختم و در حال نیشب گرفتم و به زم یکیرا از تار سمیخ چشمان

 ؟؟ زمیقدر برات تنگ شده عزدلم چه  یدونیوار و با اشک زمزمه کردم : م هیبه صورتم گرفتم و گال

 گری. بغضم سر باز کرده بود و د دمیخز نیزم یدادم و ناتوان رو کهیکنارم گرفتم و به آن ت یچپم را به نرده  دست

 چیبود و ه دنیدر مرز ترک یدفعه ا کی یهمه غم ها نیرا کنترل کنم . دلم از ا میاشک ها توانستمیجوره نم چیه
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کس را نداشتم تا سرم را  چیه گریکه مادرم رفت د یباز کند ! از وقت شیرا برا شیکس را نداشت تا سر درد و دل ها

 ! میبگو شیبرا میدردها یبگذارم و از همه  شیپاها یرو

ام پا بگذارم ...  یدلبستگ ینبود و من مجبور شدم رو شدیو مرهم دل خسته ام م بودیم دیکه آرش با ییروزها

 شهیبا آرش عهد بسته بودم که هم یام را به آرش فراموش کنم ... فراموش کنم روز یبور شدم تمام وابستگمج

 یام را .... فراموش کنم آن روز یخوش عاشق یها زدر دلم دفن کنم تمام رو دی... فراموش که نه اما با مانمیکنارش م

 هیآورد ؛ به چشمانم نگاه کرد و گفت :  یلبخند به لبم م شیبایکه لبخند ز یرا که آرش دستم را گرفت و در حال

 نمیقشنگت رو نب یچشما نیو بره و من ا ادیب ی... اگه روز رمیمی؟؟ من بدون تو و بودنت م دیآناه یدونیرو م یزیچ

اه نگ نی... ا ریرو از من نگ یا روزهینگاه ف نیوقت ا چیقشنگ من ... ه یمن ، بانو یندارم !! الهه بانو یمرده فرق هیبا 

 ... ریرو از من نگ یا روزهینگاه ف نی... ا ریرو از من نگ یا روزهیف

 

 

 

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

 

 

کجا هستم اما کم کم  دانستمیبودم و نم جیگ یسردرد چشمانم را باز کردم و به اطرافم نگاه کردم . چند لحظه ا با

بالشت بلند  یشد . با شدت سرم را از رو یدر ذهنم تداع یا ختهیجسته و گر یآمد و صحنه ها شیحواسم سر جا

ه ک یماه کی نیا دیشا کردمینشستم . دستم را به سرم گرفتم و چشمانم را محکم بستم . فکر م میکردم و در جا

 کیتمام آن اتفاقات بد فقط  یشویمتوجه م یو وقت یپریاز آن م کدفعهیباشد که  ییگذشت هم مثل همان خواب ها

 دمیکه در آن بودم فهم یبه اتاق ی... اما با نگاه یدهیات ادامه م یعاد یو به زندگ یکنیوده خدا را شکر مخواب ب

 ! ستیخواب ن میروزها نی... بد بختانه ا ستین نطوریا

بود  ادمیکه  یی. تا جا دمیباال کش انمیعر یشانه ها یدادم و پتو را تا رو هیمغموم و سرخورده به تاج تخت تک 

س شده بود . پ دهیکش میرو ییتخت بودم و پتو یتا همانجا خوابم برد اما حاال رو ختمیآنقدر در بالکن اشک ر شبید
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،  مدیکش شیرو یام انداختم و دست یمشک یبه لباس دکلته  یآورده بود . نگاه نجایمرا از بالکن به ا« او»  یعنی

 د .ممنون بودم که به خودش اجازه نداده بود لباسم را عوض کن

را  شبیبود تمام د دهیفهم« او » صورتم به جا گذاشته اند پس  یاز خودشان رو یاهیرد س میمطمئن بودم اشک ها 

 ، مثل عذاب وجدان !! یمثل گناه ، مثل سرخوردگ یکردم ... حس دایپ یچرا حس بد دانمیکرده ام !!! نم هیگر

 ینگاه کنم وقت شیچگونه با او روبرو شوم ؟؟ چطور در چشم ها دمیکنارم نگاه کردم و از خودم پرس یخال یجا به

آرش  یرا برا شبیقولم با خودم زدم ؟ چرا کل د ریز یآرش بودم ؟؟ چرا از همان شب عروس ادیرا به  شبیتمام د

همه پست شده  نیتنش را کرده ؟؟ چرا من ا یوآغوش گرم و ب یکردم ؟؟ چرا احساس کردم دلم بدجور هوا هیگر

بزرگمهر ... دختر آرام و  دیشدم ؟؟ من ... آناه انتکاری؟؟ چه شد که من خ کردمیم انتیم که داشتم هر لحظه خبود

وقت  چیآرام آرشش گرم بود ... ه یو سرش به عاشقانه ها کردیم یصداعاشق یکه ب ی... دختر لیفام ریسر به ز

 شوم ؟ انتکاریخ یبه زن لیتبد کردیفکر م یکس

وقت قرار نبود به  چیکه ه یطور شوم وقت نیقرار شوم ؟ حق نداشتم ا یآشفته و ب نطوریاشتم اخب من حق ند اما

 جا برسم ؟؟ نیا

شوم ... من به  کیام را تا آخر با او شر یآرش شوم ... همسر او شوم ... قرار بود زندگ یمن قرار بود عروس خانه  

پدرم در رفاه نباشم و کمتر بخورم و ساده تر بپوشم  یمثل خانه  گرید نکهیآرش و ا یآپارتمان کوچک و اجاره ا

شده بودم کمتر سفر بروم ...  یرا کنار بگذارم ... راض یالتتجم یها یشده بودم مهمان یشده بودم ... من راض یراض

عمارت  و در مرد شهر هستم نیهمسر پولدارتر نمیچشم باز کنم و بب کبارهیکس با من قرار نگذاشته بود که به  چیه

 ! کنمیم یندارد زندگ یتفاوت چیاو که با کاخ ه

از  شهیفکر کردم که مادرم هم نیداشتند گذاشتم  و به ا دنیکه دوباره قصد بار میچشم ها یرو یرا با کالفگ دستانم

برده ن تیاز انسان ییکه بو یی... آدم ها کنندیم انتیپست خ یآدم ها گفتیم شهی... هم گفتیم انتیزشت بودن خ

آدم ها  نیهستند ، ا ایدن یآدم ها نیمنفورتر انتکارهایخ گفتیم شهی... مادرم هم شودیاند و حرمت سرشان نم

 !!  گذارندیهوسشان اسم عشق م یو رو فهمندیعشق را نم یمعن

 یندازه در شناسنامه ام رفته است که فقط به ا یقرار بود اسم آرش در شناسنامه ام نوشته شود اما حاال اسم کس 

 بود ؟؟  انتیواقعا خ شناسمشیماه م کی یکه فقط به اندازه  یی... کار من در حق او شناسمشیماه م کی
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که  یبه مرد ی... از وفادار گفتیخب از تعهد و ازدواج هم م یول گفتیبه عشق م انتیاز خ زدیحرف از عشق م مادرم

 ! گفتیاسمش در شناسنامه ات است هم م

 !! شومیم وانهیبه دادم برس دارم د ایخدا یفراموش کردنش ؟ وا ایبود ؟ فکر کردن به آرش  انتیکار من خ کدام

 افتاد ... یاتفاق ها نم نیوقت ا چیه دیمادرم زنده بود  ... اگر مادرم زنده بود شا کاش

که استادش آرش بود ...  یرفتم  ... کالس ینم یقیام به کالس موس ییتنها یگذراندن ساعت ها یوقت برا چیه دیشا

 ! دادیدرس عشق م یقیموس ینت ها یکه  ال به ال یآرش

 ... دمید یوقت آرش را نم چیاگر مادرم زنده بود ه دیشا

 ... شدمیوقت عاشقش نم چیه دیشا

خانه  نیو در ا نجایپا بگذارم و حاال ا ریام از منجالب حوادث ، عشقم را ز ینجات زندگ یبرا شدمیمجبور نم دیشا

 بکشم !  دکیرا  انتکاریصفت خ

نه ؟؟ پس چرا من  ایبود چشم دوختم ، در زد  میکه روبرو یآمدم و به زن رونیب المیباز شدن در از فکر و خ یصدا با

 ؟ دمینشن

مهم  انسالیزن م نینزدن ا ایمهمه که در زدن  یزندگ نیتو ا گهید یرا به سرم گرفتم و با خودم گفتم : چ دستم

 باشه ؟

 خانوم ... صبحانتون رو آووردم ... ریگذاشت و با لبخند گفت : صبح بخ یپاتخت یپر از مخلفات را رو ینیس

 نیناخوش احوال یکم هیادامه داد : آقا گفتن  کردیکه در آن کنکاش م ینگاه کرد و در حال قیصورتم دق به

 اگه حالتون خوب دهیرنگ و روتون هم پر نمیبیم کنمیتو اتاق ! البته االن که نگاه م ارمیصبحانتون رو براتون ب

 ؟ ادیکنه ... بگم ب نتونیمعا ادیب یزنگ بزنم دکتر هاشم  ستین

 یازینگاه کردم و گفتم : ن دادیو فرصت حرف زدن به من نم زدیحرف م شتریخدمتکارها ب یبه او که از همه  مات

 من خوبم ! ستین

 ؟ نیجمع کرد ایاطراف اتاق نگاه کرد و گفت : چمدونتون رو جمع کنم  به
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 نگاهش کردم که ینشست و سوال میابروها نیب یفیچمدانم را جمع کنم اخم ظر دیچه با یآمد برا ینم ادمی نکهیا از

 !! گهیماه عسلتون د یبا لبخند گفت  :  برا

تا  اورمیخودم ن یبه رو خواستمیهم م دیجود دارد !! شاهم و یزیچ نیعسل ؟؟ اصال فراموش کرده بودم همچ ماه

 ...  میسفر نرو نیبه ا دیشا

 ... دیبکن نکارویا شمیبلند شدم و گفتم : ممنون م میاز جا زدمیکه پتو را کنار م یحال در

 کار ندارم ! نیانجام ا یبرا یآرام زمزمه کردم : من رغبت یلیسمت حمام رفتم و خ به

 یرابطه  کیهم از همه  بهتر بود ، « او » بود ... رابطه اش با  یمیفرق داشت ؛ پر حرف و صم هیخدمتکار با بق نیا

سرخدمتکار  یو به نوع زدندیم شیخانوم صدا ایبود ... همه ثر ایمادر و پسر !  اسمش ثر کی؛ مثل  کیو نزد یمیصم

را او به عهده گرفته بود و  شیفردا یو مهمان یعروس یتمام کارها و کار بلد بود ... ریهم مد یلیآمد ! خ یبه حساب م

 کارها با من بود و من ... ! نیتمام ا تیریکار از او متشکر بودم ؛ چون مد نیهم بابت ا یلیخ

 ییخودنما یزیاز هر چ شتریچشمانم ب ریز ملیر اهیو به خودم نگاه کردم . رد س ستادمیا ییروشو ی نهییآ یروبرو

رها دخت یتا سر باز نکند اما نشد ... حرف ها رمیبغضم را بگ یگذشته جلو یمثل شب ها خواستمیم شبی. د کردیم

 یم سرش ییبا خودم فکر کردم اگر آرش بفهمد چه بال ارب نیاول یبرا شبیزده ام بود !! د خیبه روح  یانگار تلنگر

 قدرنی... ا یاوریام در ب نهیبود که قبلم را از س نیسوال مثل ا نیبود ... ا زاریسوال ب نی؟؟ قلبم از جواب دادن به ا دیآ

 درد داشت !!

ام را  ییطال یموها شهیو کمربندش را محکم بستم . مثل هم دمیگرفتم و حوله ام را پوش یا قهیدوش پنج دق کی

 رونیب میها ییپادم دنیو با پوش ختمیراستم ر یشانه  یپر رنگ تر شده بودند رو یبودنشان کم سیکه به خاطر خ

 آمدم .

 دهدیرا حالت م شیو موها ستادهیا نهییآ یکه با آن قد بلندش روبرو دمیرا د« او » آمدنم از حمام ،  رونیمحض ب به

 مهی. در ن ختیریصورتش م یهم ناخواسته تو یو چند شاخه ا گرفتندیحالت م یو پرپشتش به خوب یمشک ی. موها

 باز حمام را بستم که توجهش به من جلب شد . 

که دوباره نگاهش را به خودش  یرا باال داد و در حال شیچرا اما با نگاهش هول شدم  و آرام سالم کردم . ابرو دانمینم

قدم شدم تعجب کرده بود  شیبار در سالم کردن پ نیاول یبرا نکهیاز ا دیجواب سالمم را داد . شا دوختیم نهییدر آ

 . 
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م سر یرو یکه حوله ا گشتمیم دنیپوش یبرا یسمت کمدم رفتم و در آن را باز کردم .  به دنبال لباس مناسب به

 گذاشته شد . 

دست چپش نشست و از برخورد حلقه  یرو قایسرم نگه دارم که دست چپم دق یدستم را باال آوردم تا حوله را رو دو

 ! شدینبود اما در سر من مدام اکو م یندبل یلیخ یبلند شد . صدا ینگید یصدا مانیها

مکث حوله  یدستش برداشتم و او هم با کم یگرم بود و دستان من سرد ... آرام دستم را از رو شهیمثل هم دستانش

 سرم رها کرد . یرا رو

 ! یخوری... سرما م این رونیاز حموم ب ینجوریوقت ا چیگوشم گفت : ه ریرا خم کرد و ز سرش

و گفتم : عادت  دمیکنار کش یسرم را کم شدیکه از تماس نفس گرمش با پوست کنار گونه ام مور مورم م یحال در

 دارم ...

 ! یخوریسرما م شهیکه هم نهیهم ینگاهم کرد و گفت : پس برا هیکنار صورتم عاقل اندر سف از

ا اوقات سرم شتریمن ب دانستیم گرد شد ، سرم را به سمتش برگرداندم و متعجب نگاهش کردم . او از کجا چشمانم

 خورده هستم ؟؟

 ! ستین ی... عادت خوب  یکن ترکش کن یبه تعجبم زد و گفت : سع یپوزخند

 کیسرم انداخته بود همانطور با  یرا که رو یاز سمت من نماند و به سمت کمدش رفت . حوله ا یمنتظر جواب گرید

 دم .  دست نگه داشتم و متعجب به انتخاب لباسم ادامه دا

 ای 30حدود  انیتخت انداختم ، از م یبرداشتم  و رو یسرمه ا یهمراه با شلوار ل یکاربن یبه رنگ آب یبلند یمانتو

 پر یا روزهی...  ف دمیکش رونیبه رنگ چشمانم ب یبود شال زانیکه در قسمت راست کمد آو یتا شال رنگارنگ 40

 رنگ ....

آمدند. از دوستان دور من به  یسفر م نیبا هم ازدواج کرده بودند هم با ما به ا شدیم یکه دوسال یو ترانه  ، زوج ریام

او »  و ریام گفتندیداشتند ... همه م یکینزد یرابطه « او » نداشتند اما با  یچندان تیمیآمدند و با من صم یحساب م

 مثل برادر هستند .« 
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تخت افتاد . نگاهم را باال  یرو دیسف یراهنیو پ یا کت اسپرت سرمه کیتخت انداختم که همان موقع  یرا رو شالم

 بود نگاه کردم .  ستادهیآوردم و به او که مثل من آنطرف تخت ا

 یرا باال انداخت و سرش را کم شیاست شانه ها ریتقص یانتخاب هماهنگ ب نیدر ا نکهیا ینگاه من ، به معن دنید با

 او هم به لبخند یزدم . با لبخند من لب ها یکه به خودش گرفته بود لبخند محو یاراده از حالت مظلوم یکج کرد . ب

 دیبا گذرندیکه م ییلحظه ها نیاالن و ا دیبود شا ایدن گرید یباز شد . اگر ازدواجمان مثل تمام ازدواج ها یکوچک

 ! زدندیقلبم ساز مخالف م نیمن و همچن یاما گذشته  بودیلحظات عمرمان م نیبهتر

 خانه را برداشته بود ! نیمن هم تمام ا یقهقهه ها یبود صدا ستادهیا نجایاو االن آرش ا یاگر به جا دیشا

« او » آمد ...  یبدم م انتکاریهم فکر نکنم ... از صفت خ نیاز ا شتریرا نامحسوس تکان دادم تا به آرش ب سرم

کردم به آن صدا توجه نکنم  یآرش هم عشقت بود !! اما سع گفتیدر سرم م یی... صدا یو قانون یشوهرم بود ... شرع

 دهد ؟  نیتسک انستگذشته ام را مگر عشق تو ی... حال و روز اسفبار روز ها

 یبه رو یزیمتعجب شده است اما چ میلب ها یحالت چهره ام و پاک شدن لبخند از رو یناگهان رییاز تغ دانستمیم

 ثبات بود ؟ یکه ب یمن نیگذشت کند از ا خواستیم یتا ک و به کارش ادامه داد .  اوردیخودش ن

 نم یکه هنوز کم میموها یو شالم را آزاد رو دمیرا پوش میرا برداشتم و به سمت رختکن رفتم . لباس ها میها لباس

 آمدم . رونیداشتند گذاشتم و ب

بود و عضالت  یکش راهنشی. جنس پ  بستیرا م دشیسف راهنیپ یبود و دکمه ها ستادهیا نهییآ یجلو« او  »

اش را نشان  دهیبپوشد که بدن ورز یها لباس یبودم در مهمان دهیوقت ند چی. ه دادینشان م یاش را به خوب دهیورز

بودم . حاال هم که  دهیاو را با کت د شهیمن هم لحداق ایو  دیپوشیم یرسم شهیکند ... هم ییبخواهد خودنما ایدهد 

 یام را با او بگذرانم ! تمام زندگ یکه قرار بود تمام زندگ یهمسرش بودم ... کس نمیا بباش ر دهیبدن ورز توانستمیم

 ام را ...

ب به داشت اما خ یو تو پر یعضالن کلی؛ ه کردمیم تیشکا رفتیبه باشگاه نم نکهیا یبه آرش برا شهیاست هم ادمی

ا اش برسد ؛ تنه یقیبه موس دیکارها وقت ندارد و با نیا یبرا گفتی. م دادینم تیاهم کلشیفرم نگه داشتن ه یرو

 دوستش داشت ! یلیکه به اعتراف خودش بعد از من خ یزیچ

، قد من به زور تا شانه  ستادمیا« او » و کنار نهییآ یمانتو ام جلو یباال یآمدم و با بستن دکمه  رونیب میفکرها از

 . دیرسیاش م
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را که کوتاهتر بودند دو طرف صورتم آزاد  شانیبستم و جلو ی، دم اسب دیرسیرا که تا وسط کمرم م میموها پشت

 یی. رنگ طال ستادندیا یکنار صورتم موج دار م یحالت دادن چیمجعد و حالت دار بودند و بدون ه میگذاشتم . موها

 ! کردیم جادیا ییبایشان با رنگ شالم تضاد ز

گفته بود مال مادرم است را دستم  زدیموج م شیکه در صدا یکه پدرم سر عقد دستم کرده بود و با بغض یدستبند

پدرم را نشنوم . کدام  یتمام شود و من لرزش صدا ایدن خواستیاز فکر کردن به بغض پدرم دلم م یکردم . حت

 باشد ؟ الیخ یو بتواند ب ندیبود که شکستن پدرش را بب یدختر

 .  شدیود که از قسمت سر طاووس باز مب یشکل یطاووس ی شهیبرداشتم . ش زیم یرا از رو عطرم

 ذهنم را پر کرد . یخاطره ا کبارهیدر فضا به  شیبو دنیچیو باز کردم که با پ چاندمیرا پ سرش

 روز تولدم ...  »

 بار توسط آرش ...  نیهزارم یشدنم برا ریغافلگ

 ...  رندیتولد بگ میکه تمام دوستان من و آرش در آن جمع شده بودند تا برا یرستوران

آرش اجرا  یرایگرم و گ یمن آهنگ تولدت مبارک را با صدا یآرش و گروهش  برا دمیکه د یشدن چشمانم وقت گرد

 کردند ... 

 آرش ... یمن و نگاه پر از شاد یدر پ یپ یها لبخند

زده و  زانو میکه روبرو دمیدستشان را برداشتند من آرش را د یکه دوستانم چشمانم را گرفتند و وقت یلحظه ا 

 را مقابلم باز کرده ... یرنگ یمخمل زرشک یجعبه 

 کار آرش به وجد آمده بودند !  نیهم از ا هیسوت و دست کر کننده شده بود ... نه تنها من بلکه بق یصدا

 بود ...  شیرو یرنگ با الماس کوچک ییطال یحلقه ا یکه حاو یا جعبه

 تر بود ...  بایز ایدن یاش از تمام حلقه ها یکه با تمام سادگ یا حلقه

 شکل  ...  یعطر طاووس ی شهیش نیا و
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 یتونینم مونیحلقه رو که تا عروس نیپر از عشقش  نگاهم کرد و گفت : ا یکنارم نشست و با آن چشم ها آرش

عشقمون رو ...تا هر وقت که  ی، بو  یمال من بودن رو بد یبو شهیهم خوامی... م یبزن یتونیعطرو م نیاما ا یبپوش

 ... یمال من یعنی یعطرو بزن نیا

 آرش ... شهیتموم م گهیکه تا چند ماه د نیو گفتم : ا دمیام خند یخبر یو ب یاون روز با تمام سادگ 

و با  گردمیبرم گهیقشنگت بشم ... من تا چند ماه د یخنده ها یمصمم گفت : فدا یآرش محو خنده ام با چشمان 

 یه تو خانوم خون گهیاز چند ماه طول بکشه ... تا چند ماه د شتریب ذارمی، نم کنمیم یباباتو راض رمیگیکه م  یمدرک

هه ال ستیعطر ن نیبه ا یاجیاحت گهی... د یمال من گهید یعنیمن  یکه اسمت بره تو شناسنامه  نیو هم یشیمن م

 «بانو !! 

آرش خوشم آمده  یشاعرانه  ریتعب نیاسمم به من داده بود و من چقدر از ا یکه آرش به خاطر معن یبانو ... لقب الهه

 دوست داشتم ... الهه بانو ... شتریاز اسمم هم ب یلقب را حت نیبود ... ا

از عطر را به خودم بزنم  یذره ا نکهیخاطره محکم بسته بودم باز کردم و بدون ا نیا یآور ادیرا که به خاطر  چشمانم

بود بشکند !! حرکاتم اصال دست  کیعطر نزد ی شهیو ش دیلرز زی... م دمیکوب زیم یو محکم روسرش را بستم 

 ! کردندیو متشنجم م یخودم نبود ... خاطرات عصب

 !  کشتندیخاطره ها داشتند ذره ذره مرا م نیآوردن خاطره ها را نداشتم ... ا ادیبه  ییتوانا گریواقعا د 

چشم در چشم شدم . کتش را  کردینگاهم م شیابروها نیب فیظر یبه او که با اخم نهیرا باال آوردم و در آ سرم

 دینبود حتما با نسمنیزیشده است . اگر ب پیاعتراف نکنم که چقدر جذاب و خوشت توانستمیبود و نم دهیپوش

ها  نیا جز بهترافتاد مطمئن یاتفاق م نیا گرباشد اما ا نگیآمد که مدل ینم تشیبه ابهت و جد دیشا شدیم نگیمدل

 ! شدیم

اراده به سمتش  یاش که درست تا نخورده بود دوختم . ب قهیرا از چشمان متعجب و پر سوالش گرفتم و به  نگاهم

 ییبایپرپشت و خوش حالتش را به ز یکت اش او را مجبور کردم به سمتم بچرخد . ابرو یو با گرفتن لبه  دمیچرخ

را صاف کردم و دو طرف کتش را با دست جلو  اش قهیو من بدون توجه به حالتش  کردیباال برده بود و نگاهم م

 و مرتب کردم .  دمیکش
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که مطمئن بودم اگر  یغرق نگاه کردن به من است ، جور دمیکه د نمیرا آرام باال آوردم  تا واکنشش را بب سرم

نم اما حواسم نبود خودم هم دارم غرق حسش را بخوا دیشنود ! در چشمانش نگاه کردم تا شا یهم بزنم نم شیصدا

 ... ! شومیاز حد نافذ و جذاب بودند م شیکه ب اهیس ی لهیجفت ت کی نیا

 انیم ی. دستش را با کالفگ میآمد رونیب میکه در آن فرو رفته بود یاش هر دو از خلسه ا یزنگ گوش یصدا با

 اش رفت .  یلب گفت و به سمت گوش ریز یزیو چ دیپرپشتش کش یموها

برگشتم . تا به حال به  نهییکه خودم هم متعجب و کالفه بودم به سمت آ یدادم و در حال رونیب یرا طوالن نفسم

غرقشان شوم ،  کردیداشت که وادارم م ییروینگاه نکرده بودم ... چشمانش ن قیو عم رهیخ نطوریجز آرش ا یکس

وجود داشت ...  ی. در چشمانش حس خاص یاشتراه فرار ند گرید یشدیداشت که اگر گرفتارش م یانگار جاذبه ا

 ؟!!  ستیبفهمم چ توانستمیکه من نم یحس

ه برگشتم ک« او » برداشتم . به سمت  شیآرا زیرا از کنار م فمیو ک دمیبه موها و شالم کش یدست قیعم ینفس با

 داشته است ! را به زحمت با شانه اش نگه یچمدان ها را با دو دستش برداشته و گوش دمید

 یدراز کردم . با نگاه یپشت خط است ؛ به سمتش رفتم و دستم را به سمت گوش ریکه ام دمیفهم شیصحبت ها از

 ! کنمیپرسشگر نگاهم کرد که گفتم : من صحبت م

. آن را کنار گوشم  دیدستم لغز یتو یبرداشت و گوش یگوش یسکوت کرد و بعد آرام سرش را از رو هیثان چند

 خان ... ریگرفتم و گفتم : سالم ام

ها  یرو به دست گرفت یاول همه چ نیخانوم ... خوب از هم دیشاد و پر شورش گفت : به به آناه یبا همان صدا ریام

 !  دهیبه باباش هم نم شویجناب مهندس ما گوش نی!!! ا

 رمیشوهرمو نتونم بگ یهم موفق نبودم گفتم : گوش یلیو خ اورمیدرش ب یروح یاز آن ب کردمیم یکه سع ییصدا با

 ! نیزنی؟ حرفا م

وقت او را شوهرم بخوانم .  چیگرفت ، انگار انتظار نداشت ه بیعج یاز بردن نامش به عنوان شوهرم رنگ« او »  نگاه

 هیاسمش در شناسنامه ام بود و قرار بود بق یکه او را شوهرم بدانم اما وقت خواستمیخودم هم نه انتظار داشتم و نه م

 بجنگم ؟؟ رمیتا کجا با تقد گرید ؟داشتم  نیجز ا یعمرم را کنارش بمانم چاره ا ی
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 را آهسته کرد و شیشوهرشو کنترل کنه ....) صدا دیمتفکرانه گفت : بله بله حق با شماست زن با ییبا صدا ریام

 من بزنه !!  یاگه دست به گوش رهیبرباد فنا م مونیها زندگ یمن ند یه تران  ادیکارا   نیادامه داد ( اما از ا

 ... دمینم ادشیزدم و گفتم : باشه  یکوچک لبخند

 دست مهندس ؟ یدیرو م یگوش شهیدختر گل ... حاال م نیآفر _

 دستش بنده ... _

  میو حرکت کن میتا صبحانه بخور میرستوران منتظرتون هیاز شهر تو  رونیب لومتریک 30خب ... بهش بگو ما  یلیخ _

 ... خودش جاشو بلده ...

 ... گمیباشه بهش م _

 پس فعال ... _

ه رو رو ب بشیچه گفته ؛ اما باز با آن نگاه عج ریکه ام میبگو« او » آوردم و سرم را باال گرفتم تا به  نییرا پا یگوش

او قصد  دمید یپا و آن پا کردم و وقت نیا ی... کم میچه بگو خواستمیرفت م ادمیرا گم کردم و  میشدم ! دست و پا

 ؟ میحرکت کن یخوایشهر منتظرمونن ... نم رونیرستوران ب هیگفت تو  ریبرداشتن نگاهش را ندارد گفتم : ام

را محکم فشردم و  فمیک یجوابم را بدهد با چمدان ها به سمت در اتاق رفت . دسته  نکهیآمد و بدون ا رونیفکر ب از

 ؟  کردیدر چشمانش مرا سحر و جادو م یزیه دنبالش رفتم . چرا تاب نگاهش را نداشتم ؟ چه چمن هم ب

ن چمدا دنی! با د کردیدر دستش گرفته بود و اسفند دود م یخانوم با آن صورت تپل و مهربانش منقل کوچک ایثر

 ایرو ث میگرفته بود گذشت مانیکه برا یقرآن ریاز خدمتکارها را صدا زد تا کمکش کند . از ز یکی« او » در دست  یها

خواند و گفت : چشم حسودا کور شه اگه نخوان  یلب ذکر ری. ز ختیآتش ر یاسفند دور سرمان چرخاند و رو

 ! ریمادر ... سفر بخ دیش ریهم پ یبه پا شاهللی... ا ننیرو بب یروز نیهمچ

خانوم کردم و خواستم از  ایاز ثر یرفت . تشکر آرام رونیگفت و از در خانه ب یآرام و موقر ممنون شهیمثل هم« او »

 دی... نذار دیگفت : خانوم جون تو رو خدا مواظب آقا باش یآرام یبروم که دستم را گرفت و با صدا رونیدر خانه ب

 بکنه ! الیفکر و خ ادیز
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که بتوانم از او مراقبت کنم  دیدیرا م ییتوانا نیدر من ا یعنیمراقبش باشم ؟  خواستیبچه بود که از من م« او  »مگر

 ؟

که  ی. با بوق میشد نیرفتم . هر دو با هم سوار ماش رونیباشه تکان دادم و از خانه ب یو سردرگم سرم را به معن جیگ

 .  مینگهبان زد از خانه خارج شد یبرا

بود زنگ خورد . به  اش که هنوز در دستم یکه گوش میو هر دو سکوت کرده بو میبود که راه افتاده بود یساعت مین

 ... رهی، آن را به سمتش گرفتم و گفتم : ام ریاسم ام دنیصفحه اش نگاه کردم و با د

 گفت یزمزمه مانند یانداخت  با صدا یکه دوباره نگاهش را به جاده م یو بعد به من نگاه کرد و در حال یبه گوش اول

 : خودت جواب بده ...

 آمد . تماس را وصل کردم و جواب دادم : الو ... یم رونیاز ته چاه ب شیآمد حرف بزند و صدا یزورش م انگار

 تا چه حد ؟  گهید یلیمهندس ما از دست رفت ... زن ذل نیبابا ا یا _

 ... ریسالم آقا ام کیبه لبم آمد و گفتم : عل یلبخند شیحرف ها دنیاز شن دوباره

 و سالم کرد . دیخند ریام

 نیرو جواب بدن ... کارش دار شونیگوش توننیپشت فرمون هستن و نم شونیا یعنی نی؛ ا یلیزن ذل گنینم نیبه ا _

 ؟

 بزنم ... یچیمن دست به ه ذارهیترانه نم نیرو خورد ... ا کهیشما ؟ روده بزرگه روده کوچ نییکجا _

 ... میخوریم میدی... ما رس دیشما صبحانتون رو بخور _

 ه طالقم بده زن داداش ؟تران یخوایگفت : م یمظلوم یبا صدا ریام

 »حرف بزنم و با گفتن  ادیو دوباره بغض سراغم آمد . نتوانستم ز دیزن داداش که به من نسبت داد تنم لرز یکلمه  از

 را قطع کردم .  یگوش«  میرسیم گهید قهیدق 10
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، به  زدیم میزن داداش صدا نیریکلمه را فقط از دهان آتنا بشنوم .. چه قدر ش نیعادت داشتم ا« ... زن داداش »  

... فکر نکرد که من  شکنمیرحمانه مرا زن داداش خواند و فکر نکرد که من م یب ری. ام بردمیو لذت م دیچسبیتنم م

 داده بود ؟  رییدرجه تغ 360دور و بر مرا  یآدم ها یزمانه جا راکند ... چ میجز آتنا زن داداش صدا یعادت ندارم کس

 ... دخترک کنمیوقت فراموش نم چیه یرا در شب عروس نشی... چشمان غمگ ردیگیم دلم آتش مافت یآتنا که م ادی

 رگید یعشق برادرش زدم و زن مرد ی نهیدرک کند که من چرا دست رد به س توانستینداشت و نم شتریسال ب 18

م چشمانش را محک کباریبود که هر چند لحظه  دهاو هم ش ریگ بانیمرا گرفته بود گر یکه راه گلو یشدم . انگار بغض

... آرش همه کس اش  دمیرا د شیاشک ها یوقت دمیکش یچه عذاب داندی. خدا م گرفتیرا از من م شیبست و رو یم

 ؟ کندینم هیشکستن همه کس اش گر یبود ؛ آدم برا

. من و آرش هم به  کردیم یو خوشحال دیکشیمن و آرش نقشه م یعروس یبرا یکه با چه ذوق رودینم ادمیوقت  چیه

خودمان هم به  دست باد سپرده  یاهایآتنا بلکه رو یاهاینه تنها رو میو خبر نداشت میدیخندیذوق کودکانه اش م

 ! شودیم

بود بغضم بشکند از غم نگاه معصومش اما باز هم  کینزد دیآمده بود شا شمیپ یخداحافظ یکه آتنا برا یا لحظه

... مثل ملکه ها ، پرنسس ها ، اصال چرا راه  دیآناه یقشنگ شد یلیمقاومت کرده بودم ! به زور لبخند زد و گفت : خ

 یستادیو حاال هم در اوج ا یدیقصه ها رس یبایو ز روتمندث ی... به شاهزاده  یقصه ها شد یندرالیمثل س میدور بر

.. . کردیهمونجور که آرش تصور م یشد بای! ز رسهیکس بهت نم چیدست ه گهی... د دیآناه یشد یافتنی.. دست ن.

 دشواز خ ریغ یا گهیکس د یشب نیتو همچ نکهیرو نگفته بود ... ا یزیچ هی، موقر ، خانوم ، دلربا ... فقط آرش  نیمت

 با دل عاشق داداشم ! یباهاش ... بدکرد ی... بد کرد دیداشت آناه نانی... داداشم به بودنت اطم رهیقراره دستاتو بگ

مبارک زن داداش  تیاز لرزش داشت گفت : عروس ییرگه ها شیکه صدا یانداخت و در حال نییرا با بغض پا سرش

!... 

 دمیفهمسرم تنها گذاشت . ن یرو یآوار شده  یایاز کنارم رفت و من را با دن انشیبا آن چشمان گر یک دمینفهم

. کاش همان شب  دمیدینم یزیکرده بود و چ اهیآورد که چشمانم  را هم س یفشار م میچون بغض آنقدر به گلو

ثروتمند است « او » چون  کردندیهمه فکرم را... چ شدینم نیبه احساس عاشقانه ام به آرش توه نقدریو ا مردمیم

 »غرق ناز و نعمت بوده ام و به پول و ثروت  یکه من از بچگ کندیخودش فکر نم شیپ یمن همسرش شدم ؟ چرا کس

کوچک و با  یاجاره ا یخانه  کیمن قبول کرده بودم در  دانستیچرا ؟ او که م گری؟ آتنا د دهمینم یتیاهم« او 
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اشت حق داشت ... او که خبر ند دیزد ؟ شا یبه من تهمت پول پرست گریکنم ... او چرا د یزندگ وحقوق کم آرش با ا

 پدرم چطور صاف شده بود ! یبده

همان موقع که آرش اصرار کرد تا با او بروم ، همراهش رفته بودم ! چرا مقاومت کردم ؟ اصال چرا آن شرط  کاش

 ارتباطمان را قطع کردم ... یاحمقانه را گذاشتم ؟ خودم با دستان خودم رشته 

 م ...بکن یکار نینجاتش چن یو برا نمیپدرم را بب یتگنبودم تا ورشکس رانیدر ا گریبا آرش رفته بودم و د کاش

روح از تنم برود و با خودم عهد ببندم  مارستانیدر ب دشیرنگ سف دنیعاشق پدرم نبودم که با د نقدریا کاش

 هرجور شده او را نجات دهم ...

 ... کردندیزن پول پرست نگاه نم کیو به من به عنوان  شدیزود عوض نم نقدرینگاه مردم ا کاش

 ... شکستندینم نیاز ا شیو دلم را ب گرفتندیحداقل عشقم را به تمسخر نم کاش

 ....! دیچرخیم یگریجور د ایدن کاش

چرخاندم و دستم  شهیکرده اند . سرم را به سمت ش سیچهره ام را خ میمتوجه شدم که اشک ها نیماش ستادنیا با

  چشمانم را پاک کردم . ریرا نامحسوس باال آوردم و ز

رد اشک ها را بهتر پاک کنم  ندیچشمانم را بب یسیخ نکهیشود و من بتوانم بدون ا ادهیپ« او » چه صبر کردم تا  هر

را به طرف او گرداندم  میرا محکم فشردم و آرام رو فمیک یشدن نداشت ! دسته  ادهینداشت ، انگار قصد پ یا دهیفا

... 

بود ...  میچشم ها ی رهیگله مند خ یداده بود ، با نگاه هیبود و دست چپش را به فرمان تک دهیسمت من چرخ به

کرده ام ! چرا  هیبود که گر دهیحتما فهم« او » قرمز شده بودند و  کردمیم هیکه گر شهیطبق معمول هم میچشم ها

 را پنهان کنم ؟ میمن موفق نبودم در مقابل او اشک ها

 دیبع ؟ دانستینم یعنی...  گشتیام م هیگر لیو انگار به دنبال دل دیکاویا عمق وجودم  را مو نافذش ت نیسنگ نگاه

 ! دانستندیمرا نداند ... تمام شهر م یها هیگر لیکه دل دانستمیم

 بودم و هم شرمنده !  نیشدم ... هم غمگ رهیخ فمیانداختم و به ک نییرا پا سرم
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 توانستیبه دور از ذهن بود اما خب م یدرخواست ازدواجش کم دیکرده بود ، شا یمردانگ یلیمرد در حق من خ نیا

مردتر بود .  شانیاز من بخواهد که معشوقه اش بشوم اما او از همه  حانهینامرد وق یمثل تمام آن به اصطالح مرد ها

 ! کردمیسر م ابانینبود در کدام خ علوماگر کمک او نبود االن پدرم در زندان بود و خودم هم م

 ...  ردیتا آرام بگ خواستیمتقاعد کنم ! قلبم انگار فقط آرش را م توانستمیاما ... قلبم را نم دانستمیها را م نیا ی همه

 دهایپ نیعقب برداشت و از ماش یقصد باال آوردن سرم را ندارم کتش را از صندل دید ینگاهم کرد و وقت گرید یکم

شدم ؟ احساس عذاب  ینطوریام گرفتم . من چرا ا یشانیدادم و دستم را به پ رونیو پر از بغض ب قیشد . نفسم را عم

به  ایبه عشقم  یدرست است ؟ وفادار یکشت ! چه کاریو هم از طرف آرش داشت مرا م« او » وجدان هم از طرف 

 شوهرم ؟

 زیبا م ی. قسمت میبه سر در رستوران پشت سر هم وارد شد یشدم . با نگاه ادهیپ نیرا آرام تکان دادم و از ماش سرم

ون ما بد دنیبا د ریاز تخت ها نشسته بودند . ام یکی یو ترانه رو ریشده بود . ام دهیبا تخت چ یو قسمت یو صندل

د بزن یزیترانه نگذاشته بود دست به چ نکهیبرد . مثل ا جومبود ه شیکه روبرو ییغذا ینیبه سمت س یوقفه ا چیه

 لب زمزمه ریز یزیتکان داد و چ ریام یحرص آلود ترانه نگاه کردم ؛ سرش را با تاسف برا ی افهی. به ق میتا ما برس

شانه و به ن دبا سرفه سرش را باال آور ری. ام دیکوب ریکمر ام یترانه سالم کرد و محکم تو میدیکرد . کنارشان که رس

 اش گذاشت .  نهیس یسالم کردن دستش را رو ی

  طیشرا نیدر بدتر یحت شدیمن م یباعث خنده  شهیهم ریدهانم گرفتم تا خنده ام معلوم نشود ، ام یرا جلو دستم

 مثل حال االنم ! یطی؛ شرا

 یو خوش برخورد بایز اریتخت نشستم . دختر بس یدستش را به سمتم گرفت ، با او دست دادم و کنارش رو ترانه

 ! یشناسیکه م روی... ام دیآناه دینگاه کرد و گفت : ببخش ریبود . شرمنده به ام

که در دهانش بود را قورت  یبودم  ! لقمه ا دهید« او » در کنار  شهیکه هم ینگاه کردم ، مرد ریزدم و به ام یلبخند

نخورم !  یزیچ ومدنیتا بچه ها ن دیگشنم بود به خدا ... ترانه خانوم شما هم که امر کرده بود هیداد و گفت : خب چ

 از خودمونه ! گهیهم د دیآناه

 به من زد . یچشمک و

 جزو آنها شده بودم !  گریمن د گفتیلبخند تلخ شد  ... راست م کیبه  لیتبد لبخندم
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تخت  یکه مثل من لبه  یتخت انداخت و در حال ینرده ها یاش کتش را رو یشگیو ابهت هم ژیبا همان پرست« او »  

 ؟ ریام ینخورده بود یزینگاه کرد و گفت : چند وقت بود چ ریبه ام هیسفعاقل اندر  نشستیم

 ساعت ! میگفت : ن ینگاه کرد و ترانه با لحن حرص آلود« او » با خنده به  ریام

 نداره ترانه ... گرسنه بوده حتما !! یآرام مخصوص به خودم گفتم : اشکال یو با صدا دمیحرص خوردن ترانه خند به

غذا خوردم تا  یتوپر و خوشکل نشده ... کل ینجوریهم کلیه نیکه ا فهمنینم نایداداش ... ا زن یآخ گفت _

 شده ! ینجوریا

 در هم نرود ! یام از ناراحت افهیبا خودم کلنجار رفتم تا ق یلی! خ گفتیگفت زن داداش ... کاش نم باز

 ! یو گفت : باشگاه هم که اصال نرفت دیکوب ریام یبه بازو یمشت« او  »

 و دیکوب ریهم دستش را به دست ام« او » گرفت و « او »  یدر دهانش گذاشت ، دستش را روبرو یبا خنده لقمه ا ریام

 شانیدر هم قالب شده  یهستند . دست ها یمیبا هم صم یلی، معلوم بود خ دندیخندیدر آن قالب کرد . هر دو م

 ارد . آنها وجود د نیتر از دو دوست ب کینزد یرابطه ا گفتیم

مثل   ی. ترانه با وجود مرد شوخ طبع  و سرزنده ا میزدیلبخند م ریام یو با هر شوخ میمشغول خوردن شد یهمگ

 خوشبخت باشد ! یلیخ دیبا ریام

 که در یاز کره عسل داخل دهانم گذاشتم و سرم را باال آوردم که نگاهم به نگاه پسر کم سن و سال یکوچک ی لقمه

 رهینگاه خ میوارد رستوران شد« او » که با  ینشسته بود گره خورد . از همان اول یتخت کنار یدوستانش رو انیم

دوختم .  میروبرو ینینگاهم را از او گرفتم و به س اوتتف ی. ب دادمینم یتیرا حس کردم اما طبق معمول اهم شانی

 بزنم ! یحرف توانستمیاما خب نم کردیم تمینگاه پسر اذ ینیسنگ

 ! ستیدست بردار ن نکهیگفت : نه مثل ا تیرها کرد و با عصبان ینیس ید در دستش را توکار ترانه

 ؟ کنهیم تتیاذ یزی؟ چ زمیشده عز ی: چ دیبه ترانه نگاه کرد و پرس ریام

 دیطرف ... غذا رو کوفت آناه نیاون پسر به ا ی رهیگفت : نگاه خ« او » اخم کرد و با نگاه به تخت پشت سر  ترانه

 ماشاهلل ! رهیکرد ... از رو هم نم

 ! ستین یگفتم : نه ترانه مشکل دمیکشیکه شالم را جلوتر م یو در حال دمیرا آرام گز لبم
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 ! کنهیم ی؟ پسره  رسما داره چشم چرون یچ یعنی _

ه ک یبا چشمانبه پسرها  یاول به ترانه  و بعد به من نگاه کرد و سرش را به سمت پسرها چرخاند . چند لحظه ا« او  »

بلند شود  که  شی؛ خواست از جا دیپسر را در نگرفتن نگاهش د یگستاخ یشد و وقت رهیخ دیباریاز آنها م دیتهد

 اول خراب نکن ! نیهم از... ماه عسلتون رو  نیدستش را گرفت و گفت : بش ریام

 ندارم ! شونینگاه کرد و گفت : کار ریخونسرد به ام یلیخ« او  »

 یو با کنجکاو قیبلند شد و به سمت آنها رفت .  دق شیآرام از جا یلیخ« او » دستش را ول کرد و  دیبا ترد ریام

 بودم !! دهیشدن او را ند یرتیوقت غ چینگاهش کردم ، ه

 یتخم مرغ با تکه نان ی؛ مقدار یبه سمت پسرها که معلوم بود تخس و کله خراب هستند خم شد و با گفتن جمله ا 

هست که پسر نتواند  ادیآنقدر قدرتش ز دانستمیفرو کرد . م  کردیکه نگاهم م یکم در دهان پسربرداشت  و مح

هم که کنارش نشسته بودند با تعجب به  ی! دو پسر  دهدیمقاومت کند و لقمه را به زور هم که شده در دهانش جا م

 و جرات حرف زدن نداشتند .  کردندینگاه م قشانیرف

 از آنها فاصله گرفت و به سمت ما آمد . « پسر خوب  نیآفر» به صورت پسر زد و با گفتن  آرام با دستش یبار چند

 میرو« او »  نکهیاما حاال از ا ندیبب یبیآس خواستمیچون نم دمیترسیدعوا کند م یآرش با کس نکهیاز ا شهیهم

 نداشتم  ... شوهرم بود اما من ... یحس چیشده بود ه یرتیغ

 ... دی... صبحانتونو بخور یچیشد ؟ فقط گفت : ه ی: چ دیکه پرس رینشست و در جواب ام شیسرجا

 زیچ چی! اما ه کندیم ینقش باز ایشده  یرتیمن غ یدارد ؟ واقعا رو یچه حس نمیچشمانش نگاه کردم تا بب به

 نبود ! یداشت که عبور از آن کار هر کس ینشد ... چشمانش انگار سد رمیدستگ

 بشه ...! یرتیغ یکس یبودم رو دهیلبخند سرش را کنار گوشم آورد و گفت : تا به امروز ند با ترانه

 یو چشم ها یپرپشت مشک یبود دوختم . ابروها ریبه او که مشغول حرف زدن با ام قیحرف ترانه نگاهم را دق نیا با

 یدختر کاف کیدل بردن از  یقسمت از صورتش برا نی. انگار هم کردیرا جذب خودش م یبه رنگ شبش هر دختر

 بود !!
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مرد  نیا تیاش شود ، جذاب رهیاراده خ یکه ب کردیرا وادار م یمتوسط  و خوشرنگش هر کس یو لب ها یقلم ینیب 

 بود ! رینفس گ یلیخ یگاه

مرد  نهایا ی، غرور ، متانت و وقار ... اما با همه  تی، جذاب ییبایداشت ... شهرت ، قدرت ، ثروت ، ز زیمرد همه چ نیا

شکنجه است که  نیزن بزرگتر کی یبرا نیمن نبود ! شوهرم بود اما مرد مورد عالقه ام نبود ... و ا یمورد عالقه 

 شوهرش مرد مورد عالقه اش نباشد ! 

شدم و  رهیخ شیدر چشم ها یآن را حس کرد و سرش را باال آورد . کم ینیسنگ دیاز اندازه طول کش شیکه ب نگاهم

 گرفتم . « او » نگاهم را از  امدیآمد و ن ینگاه به وجود م نیدر من با ا دیکه با یاز به وجود آمدن آن حس دیناام

 ؟ میریفکر کنم : کجا ها م زهایچ نیرا به حرف گرفتم تا کمتر به ا ترانه

.. بعد شمال . میریآمد مرتب کرد و با لبخند گفت : اول م یم یلیخ دشیشال بنفش رنگش را که به پوست سف ترانه

 خوش بگذره ! یبه تازه عروس خوشکلمون حساب میخوای... م شیاصفهان و بندرعباس  بعدشم  ک میریاز اونم م

 زدم و گفتم : ممنونم ... یجان یب لبخند

 رو نداره ! یکه تو کرد ی... قابل کار کنمیزد و گفت : خواهش م یلبخند پرانرژ ترانه

 نگاهش کردم و خواستم بپرسم  : کدام کار؟؟ یسوال

 از پدر چه خبر ؟ بهتر شدن ؟؟ ی: راست دیدستپاچه حرف را عوض کرد و پرس که

 پرستار گرفتم تا هیبابت حرفش بدهد پس اصرار نکردم و گفتم : خوبه ... براش  یحیکه قصد ندارد توض دمیفهم

 راه بره ! تونهیم گهیدو ماه د یکیو تا  رهیرو هم م شیوتراپیزیمراقبش باشه ! جلسات ف

 ! شنیکه زود خوب م شاهللیسرش را تکان داد و با تاسف گفت : ا ترانه

 بود . یهم خاک یلینبود  و برعکس خ یو افاده ا سی، مثل آنها ف کردیو آشنا فرق م لیفام یبا تمام دخترها ترانه

 بود .  یذات یمهربان کیاش  ی؛ مهربان نبود  گرانید ریاصال به دنبال باال بردن خودش و تحق

حساب کردن غذا به سمت صندوق  یو زودتر از مردها که برا میبلند شد مانی، ما هم از جا« او » و  ریبلند شدن ام با

 .  میرفت رونیرفته بودند ، ب
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 گفت : پسره حق داشت ها ... طنتیکه ترانه با ش میبود ستادهیا منتظر

 کدوم پسره ؟؟ _

 ...  گهیکه تو رستوران محوت شده بود د ینیهم _

 چرا حق داشت ؟ _

 ینی... ب تیخوشگل و صورت یموهات ... لب ها یینگاهت کنم ... رنگ طال نمیزنم دوست دارم بش هیواال من که  _

 یچند رنگ از آب یتونیکه همزمان م موننیم ییها لهی!! مثل ت رنینظ یچشمات ب دیآناه یقشنگت و چشمات ... وا

 بودم ! دهیوقت ند جیتو ه ییبای، عروس به ز یکه محشر شده بود تی! شب عروس ینیرو توشون بب

 ؟ دیآناه کنمیفکر م یبه چ یدونیکرد و گفت : م یکوتاه سکوت

 ؟؟ یلبخند زدم و گفتم : به چ شیها فیتعر به

 ...  یهست ندرالیس هیتو چه قدر شب نکهیبه ا _

ا ت نیاز زم میزندگ یزدم و در دل گفتم : اما قصه  یکه زده بود قهقه زد و من به حرفش لبخند تلخ یبه حرف خودش

 ! کنهیآسمون با اون فرق م

و که ت ییاینجوریا گهیترانه ...  من د یرا حفظ کردم و دست ترانه را گرفتم و فروتنانه گفتم : تو لطف دار ظاهرم

 ! ستمین یگیم

 مدواری... ام یفرق دار یلیدور و برت خ یافتاده  لیاز دماغ ف یبا اون دخترا دونستمیم شهیو گفت : هم دیخند ترانه

 ! میهم باش یبرا یخوب یدوستا

 ... زمیعز نطوریمنم هم _

 میو راه افتاد میها شد نی. سوار ماش میخودمان رفت یها نیو هر کدام به سمت ماش میاومدن مردها از هم جدا شد با

! 
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 شیپا یگذاشته است ، دستم را دراز کردم و آن را از رو شیپا یکتش را رو دمیرا به سمت او برگرداندم که د سرم

بخواهم در حق  نکهیام بدون ا شهینشود . طبق عادت هم تیاذ یرانندگ یخودم گذاشتم تا برا یپا یبرداشتم و رو

 ! کردمیم یمهربان گرانید

است اما  ضیضد و نق میکه رفتارها دانستمیبه من کرد و دوباره توجهش را به جاده داد . خودم هم م ییگذرا نگاه

 غلط ؟؟ یدرست است و چه کار یچه کار دانستمیبودم که نم رانیخب دست خودم نبود ... آنقدر سردرگم و ح

بود ذهنم را مشغول کرده بود به  یزکه چند رو ی، فکر یدفعه ا کی یمیرا به سمت پنجره برگرداندم و  با تصم میرو

 ازت بخوام ؟ یزیچ هی شهیزبان آوردم : م

ا نه ؟ ب ایحرفم را بزنم  یعنیکارش  نینگاه کرد . ا شیکوتاه به من دوخت و دوباره به جلو یلحظه ا یرا برا نگاهش

د بفهمان گرانیتش به دبا حرکا خواستیو م زدینم یبه خاطر غرورش بود که حرف دینداشتم ... شا ییاخالقش آشنا

که  یزیبودم هر چ دهیچند روز فهم نیا یبود و ط دهیرسغرورش به گوشم  یرا انجام دهند !! آوازه  یکه چه کار

 راجع به او گفته بودند درست بوده است !!

 برم سر کار ! خوامیکردم و گفتم : من م سیرا طبق عادتم خ میها لب

 : چرا ؟؟ دیمردانه و پر ابهتش پرس یدر هم رفت و با آن صدا شیابروها

 بمونم ...  کاریب خوامیخب ... خب نم _

 دانشگاه ؟؟ یبر دیمگه نبا _

 بود ! زیحواسش به همه چ قیدق چه

 وقت ...  مهیکار ن هی _

 ؟ یدار ازی: به پول ن دیچشمش نگاهم کرد و با شک پرس یگوشه  از

 خواهدیکه م کردمیفکر م دینزد اما من ناراحت شدم ! شا یدر هم رفت ... حرف بد میچرا اما ناخداگاه اخم ها دانمینم

 پولش را به رخم بکشد !

 فکرم مشغول باشه ! خوامیگفتم : نه ... م یلیم یب با
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خودش برگرداند و  یرا به سمت پنجره  شیفکرم مشغول باشد . رو خواهمیکه چرا م دیخالف انتظارم اصال نپرس بر

 ؟ یکار کن یخوایرا خاراند و گفت : کجا م شیکنار ابرو یدوباره به جاده نگاه کرد . با ژست قشنگ هیبعد از چند ثان

 شرکت تو ... یگفتم : تو دیمکث کردم و بعد با ترد یکم

 تعجب نگاهم کرد : شرکت من ؟  با

 آره ... _

 ؟ یاونجا انجام بد یچه کار یستیدرک گرافبا م یخوایتو م هیشرکت مهندس هیشرکت من  _

 ! دیدار اجیبه بنر احت تونیساختمان یارائه دادن طرح ها ی... شما حتما برا کنمیم یمن پوسترها و بنرها رو طراح _

دادم مزاحم فکر  حیبا کار کردن من مخالف بود ؟؟ ترج یعنیدرهم رفت و مشغول فکر کردن شد .  شیاخم ها یکم

 که تازه به سرم زده بود ! یی.. نگاهم را به کنار جاده دوختم و من هم غرق افکارم شدم ! فکر هاکردنش نشوم .

 

 

***** 

 

 

 یبزرگ یالیو اطینگاه کردم . در ح میاسمم در کنار گوشم آرام چشمانم را باز کردم و به روبرو ینجوا دنیشن با

 ! میبود ایدر کی؛ انگار نزد دیرسیبه گوش م ایبرخورد موج ها با در یو صدا  میبود ستادهیا

 ... دیزد : آناه میصدا رشینفس گ یدوباره با آن صدا« او  »

 دهینگاهش کردم . نگاهش را به چشمانم که حتما به خاطر خواب خمار و کش جیگ یرا به سمتش چرخاندم و کم سرم

 چیبدون ه قهیده دق میبگو توانمیمچشمان جذابش !!  یخواب بودم و محو تماشا جیتر شده بود دوخت ، من هم که گ

و  ریام یبود ؟؟ با صدا جیگ یزیاو از چه چ دانمیخواب بودم  و او ... نم جی... من هنوز گ میکردیبه هم نگاه م یحرف



 الهه بانو

 
52 

 

و ش ادهیپ» از من گرفت و با گفتن  عینگاهش را سر« او . »  میبه خودمان آمد شدندیم ادهیپ نشانیترانه که از ماش

 شد .   ادهیپ نیاز ماش«  میدیرس

ه ب جیانداخته شده بود شدم ! گ میرنگش که رو یرا باال آوردم تا شالم را درست کنم که متوجه کت سرمه ا دستم

فکر  نیبه ا خواستیشدم ، اصال دلم نم ادهیپ نیاز ماش یموضوع با کالفگ دنیاش نگاه کردم و بعد از فهم یخال یجا

 را دارد ! میواو همه جا ه شهیکنم که او هم

؟ کجا بود آن  شدیمثل سابق م گریحالم را بهتر کرد . اما مگر حال من د یخنک از سمت ساحل کم یهوا هجوم

 دیکه در من رسوخ کرده بود با آناه ییسرو صدا یزن خشک و ب نی؟ ا شدیدور نم شیکه خنده از لب ها یدیآناه

 گذشته ام هزاران فرسخ فاصله داشت .  یدوست داشتن

بود رفتم . دستانش را به کمرش زده بود و  ستادهیا نشانیدستم انداختم و به سمت ترانه که کنار ماش یاو را رو کت

 تو ؟ یتنبل نقدری... آخه چرا ا ریام ریبگ ادیاز دوستت جنتلمن بودن رو  کمی: تو رو خدا  زدیغر م ریسر ام

نگاه کرد و با خنده گفت : مهندس ما هنوز اول راهه  بردیم الیرا به سمت و مانیکه داشت چمدان ها« او » به  ریام

 اما من گوش نکردم ! شهیبدبخت م رهیکه آدم زن بگ یگفتیم یغلط کردم تو ه ریام گهیم ادیبزار دو روز بگذره م

 رفت . الیتکان داد و به سمت و ریام یبه عنوان تاسف برا یسر« او . »  دیخودش قش قش به حرفش خند و

شق را ع شدی. م ندیترانه بود تا عکس العملش را بب یرو قایبارش عم طنتیزدم . نگاه ش یلبخند محو ریام یشوخ به

 !!  ندیکه منتظر بود توجه عشقش را بب ی، نگاه دید زیآم طنتیبه وضوح در آن نگاه ش

 ... ریما دمی؟ نشونت مآره  شهیبدبخت م رهیزن بگ یپرت کرد و گفت : که هر ک ریرا به سمت ام فشیبا حرص ک ترانه

گفت : بدو  دیدویم یکه با خنده به سمت یاز دست ترانه فرار کرد و در حال عیسر ریهجوم برد . ام ریبه سمت ام و

 !! یالغر ش کمیعشق من .. بدو 

که از دوست  شانیو خنده  ی. به دور شدن با شوخ دیخط و نشان کش شیو برا دیدو ریبا حرص به سمت ام ترانه

 بیبود من هم ... سرم را تکان دادم و به خودم نه نجایاگر آرش ا دینگاه کردم . شا گرفتینشات م شانیبایداشتن ز

را داشت که از  یفراموش نی... قلب من مگر تحمل ا مرحم شده بود یحق ندارم به آرش فکر کنم ! چه ب گریزدم که د

حس عذاب  نی... وگر نه ا کردمیآرش را فراموش م دیشده با یمتیهر ق؟؟ اما به  خواستمیرا م یزیچ نیخودم چن

 !  کشدیوجدان آخر مرا م
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عطرش انگار با من  یرا پشت سرم احساس کردم . بو یبروم که حضور کس الیعقب گرد کنم و به سمت و خواستم

عطر را  نیا یبود ... تا به حال بو یخاص و تلخ ی... بو دادمیم صشیهم تشخ یلومتریک کیشده بود که از  نیعج

 داشت!  یخاص یاستشمام نکرده بودم ، بو ییجا

 به سمتش برگردم ! کردیمرا مجبور م نیو ا دمیشنیگوشم م یکیآرام و منظمش را در نزد ینفس ها یصدا

 یکاف یبه من است . نگاهش به اندازه  رهیو خ ستادهیام ا یمتر یسانت کیدر  دمیبه سمتش برگشتم که د آرام

 ...! شدیم رهیخ یخدا رحم کند اگر روز گریو پر جذبه بود د نیسنگ

،  رفتم الیانداختم ، آرام از کنارش گذشتم و به سمت ساختمان بزرگ و نییتاب نگاهش را نداشتم پس سرم را پا 

 ؟! شدی... اما مگر م نمشیبب ادیز خواستمیباشم ... نم دشیدر د ادیز خواستمینم

... نامحسوس به پشت سرم  شدیم دهیآسفالت کش یکه رو یچمدان یچرخ ها یآمد و بعد هم صدا نیدر ماش یصدا

آورد ، به قول ترانه  یبرداشته و با خودش م نشانیماش یرا از تو ریترانه و ام یچمدان ها دمیانداختم و د ینگاه

 ! کردیجنتلمنانه رفتار م یلیخ

بود  بایز یلیزده شدم ... خ رتیکه به کار رفته بود ح ییبایز یاول از آن همه معمار یو همان لحظه  میشد الیو وارد

که پشت  یو مجنون و باغ یلیاز ل ییبایدر آن استفاده کرده بودند و سقف با طرح ز یسنت ی! از طرح ها و نقش ها

 بودمش دهید ینقاش یاز بچه ها یکی... در دانشگاه دست  شناختمیطرح را خوب م نیشده بود . ا یسرشان بود نقاش

 و مجنون بود ! یلیل یها ینقاش نیتر لیاز اص یکیبودم !  دهیو در مورد آن پرس

 فوق العاده است ... نجایرفتم و گفتم : ا یبه سمت مبل کردمیکه خانه را نگاه م همانطور

 ه است ...گذاشت و گفت : کار تران یچمدان ها را گوشه ا« او  »

 نگاهش کردم و گفتم : واقعا کار ترانه است ؟ رتیح با

خونده  یداخل یگفت : آره ... ترانه طراح شدیکه وارد آشپزخانه م یسنگ اپن انداخت و درحال یرا رو نیماش چیسو

 هم بلده ... ی، نقاش

شده بود ...  بایفراتر از ز یزیخانه چ نیکردم ! ا نیبه اطراف خانه نگاه کردم و ترانه را در دل هزاران بار تحس دوباره

طرح و نقش  نینداشت اما ا تیجذاب نقدریا میکرده بود برا یخانه را طراح یمدرن و امروز یاگر با طرح ها دیشا

 ! کردیبدجور جذبم م یسنت
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 از کنکاش خانه برداشتم و گفتم :  اتاق ما کجاست ؟ دست

 ... چه من بخواهم چه نخواهم !!! میهم تعجب نکردم ... ما جمع بسته شده بود یلیجمع بستن خودم با او خ از

ا پله ه نییرا از پا مانیآمد . چمدان ها رونیگذاشت و از آشپزخانه ب زیم یبرداشته بود رو خچالیرا که از  یآب یبطر

چمدان ها « او » اتاق داشت ،  3باال  یمبل بلند شدم و به دنبالش رفتم . طبقه  یبرداشت و از پله ها باال رفت . از رو

بودند نگاه کردم و از خودم  نیباز کرد . به چمدان ها که احتماال سنگ راگذاشت و آن  نیزم یرو یرا کنار در بزرگ

 باال آمد ؟ یسخت چیچمدان ها بدون ه نیهمه پله را با ا نی: چطور ا دمیپرس

 اتاق ماست ... نجایگفت : ااتاق  یاتاق شد و با گذاشتن چمدان ها گوشه  وارد

رنگش نشستم . کت او را  دیسف یتخت دونفره  یرا داشت نگاه کردم و رو ازیمورد ن لیاطراف اتاق که تمام وسا به

 نیماش یآن گذاشتم . به خاطر سرعت باال یرو یقصد چیه یتخت گذاشتم و سرم را ب یکه هنوز در دستم بود رو

بود . چشمان خسته ام را آرام بستم و خودم را به  11 یوهنوز ساعت طرف ها میبود دهیزود تر از انتظار رس یلیها خ

 خسته نبود دی! جسمم شا کردمیم یاما باز هم احساس خستگ میبود امدهین یادیراه ز نکهیدست خواب سپردم . با ا

 دکیساله را  40 یو سه ساله بود اما روحم زن ستیبود . جسمم ب دنیدر مرز پر کش یاما روحم از فرط خستگ

 و فرتوت کرده بود ... ریروحم را پ شیها یماه و سخت کی نی!! ا دیکشیم

رض بود ... من در ع مانیواقع یایقشنگ تر از دن یلیخواب خ یایبخوابم ؛ دن یزیگرفتم بدون فکر کردن به چ میتصم

 ! دیمتنفر شده بودم ... متنفر و ناام یواقع یایدن نیماه از ا کی

... او که شوهرم بود و من هر لحظه با فکر کردن  دادمیم حیترج« او » چشم شدن با  یها خواب را به چشم تو یتازگ

 .... کردمیم انتیبه آرش به او خ

 ... یلیپست بود خ یلیساخته بودند خ گرانیکه د یمن نیا

 

***** 

م . شال دیدرخشیآسمان بود و با قدرت م وسط دیچشمانم را باز کردم خورش یبودم اما وقت دهیچه قدر خواب دانمینم 

 میصورتم کنار زدم و در جا یرا از تو میکه به تن داشتم چروک شده بود . موها ییافتاده بود و مانتو میشانه ها یرو

 آمد ! یم ییصداها نییدر اتاق نبود اما از پا ینشستم . کس
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و رو کردم و بعد از عوض  ریرا ز میاتاق گذاشته شده بود رفتم و بازش کردم . لباس ها یسمت چمدانم که گوشه  به

ه ب ینامفهوم یطرح و نقش ها شیکه رو یبلند مشک نیو بلوز آست یمشک یدامن شلوار کیبا  میکردن لباس ها

 را مرتب کنم ! میتا موها ستادمیا نهیآ یداشت ؛ روبرو ییرنگ طال

. چمدانم را مرتب کردم و از اتاق خارج شدم . در حال  ختمیصورتم ر یرا کج تو شانیو جلورا شانه کردم  میموها

 آووردن ...   فیخانوم تشر دیگفت : به به آناه یبلند یو با صدا دیمرا د ریآمدن از پله ها بودم که ام نییپا

و  بود دهیهمراه با شلوار همرنگش پوش یرنگ یشرت مشک ینشستم . ت« او » زدم و رفتم و کنار  یرمق یب لبخند

 که داشت لباس یدرشت و عضالن کلیآمد ... مخصوصا با ه یبه تنش م یلیخ یکه رنگ مشک کردمیاعتراف م دیبا

 .  نشستندیتنش م یقشنگ رو یلیها خ

 کلک ؟ هی... موضوع چ دیآناه یخوابیآمد و با لبخند گفت : چه قدر م رونیاز آشپزخانه ب وهیم سیبا د ترانه

 «او » بلند شد و  ریترانه و ام یخنده  یفرو بردم . صدا« او »   ی نهیسرم را در س اریاخت یو ب دمیشرم لبم را گز با

 نکن ترانه ... تشیگفت : اذ یمردانه و آرام یدستش را دورم حلقه کرد و با صدا

 ! یباهاش کار دار یلیخ نکهیندارم ... تو مثل ا شی: من که کار دیترانه با خنده به گوشم رس یصدا

 ریکه ز« او » قرار قلب  یب یبودم اما صدا یهم عصب یو کم دمیکشیخنده زدند . خجالت م ریز ریدوباره همراه با ام و

و ترانه را هم تحت  ریام یآنقدر بلند بود که خنده ها شیبه خجالتم فکر کنم . صدا ادیز گذاشتیگوشم بود نم

 ! دادیالشعاع قرار م

ه بود . لبخند ک شیلب ها یرو یمن بود و لبخند کمرنگ ی. نگاهش رو نمیرا آرام باال گرفتم تا صورتش را بب نگاهم

 نیا . کردیاوقات اخم م شتریدوست نداشت چون ب یلیرا خ ییبایز نیا نکهیاما مثل ا شدیتر م بایز شهیاز هم زدیم

 دوستش داشته باشم ؟ توانستمیام نشده بود م یوارد زندگ اگر آرش یعنیجذاب و دلربا بود ،  شیکارها یمرد همه 

 ... یخجالت بکش نمیگوشم گفت : نب ریز فشردیکه مرا به خودش م یرا کنار گوشم آورد و در حال سرش

 نیا یلیلبم نشست ، اما خ یرو یو لبخند محو دیدوباره سرش را باال برد . از لحن مهربان و گرمش دلم لرز و

را دوست نداشتم . لبخندم را جمع کردم وآرام از آغوشش  نشستیلبم م یرو یحواس یب یاز رو دیکه شا یلبخند

 ! کردیآورد و دلم را خون م یم ادمیکه گذشته بود را  ییآمدم ! ذهنم هر لحظه درد روزها رونیب
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...  ریاما ام ندیگویم یزیچ ریلب به ام ریز کندیکه به من نگاه م یبا لبخند در حال دمیبه ترانه افتاد که د نگاهم

 یاز تو یبیمشغول کنم . س وهیدادم به آنها توجه نکنم و خودم را به خوردن م حینگاهش رنگ خنده نداشت !! ترج

دم و ش بیمشغول پوست کندن س یشگیو ظرافت هم طافتام گذاشتم . با همان ل یدست شیپ یبرداشتم و تو سید

 است غرق نگاه کردن به من بود .  دهیکردم . انگار سال ها باشد که مرا ندخودم تحمل  یرا هم رو« او »  ی رهینگاه خ

شدن به صورت من برداشت و  رهیکارم دست از خ نیگرفتم . با ا« او »  یرا سر کارد زدم و روبرو بیاز س یا تکه

 نگاه کرد . کارد را جلوتر بردم  و گفتم : دهنتو باز کن ... بیبه س جیگ

 کردیآرام و همانطور که مرا نگاه م یلیرا خ بیرا در دهانش گذاشتم . س بیس یکرد ومن تکه دهانش را باز  عیمط

 را بچشد .  بیس یذره ذره مزه  خواستی؛ انگار که م دیجویم

 ! خوادی! آدم دلش م خورهیم ی... نگاش کن چجور یبترک یاز ظرف برداشت و گفت : ا یبیس ریام

...  دهینم یخاص یکه مزه  نیگفت : ا یو بعد با اخم کمرنگ دیرا جو بیاز س یدر دستش زد . کم بیبه س یگاز بزرگ و

 ؟ یخوریبا لذت م نقدریپس تو چرا ا

 خواستیمن عقب تر رفت . فکر کنم نم دید یداد و از محدوده  هیدستش را پشت سر من گذاشت و به مبل تک« او  »

 »و و ترانه با لبخند به  ریام دمینگاه کردم که د میداخل دهانم گذاشتم و به روبرو بیس یرا بدهد . تکه ا ریجواب ام

 .  کنندینگاه م« او 

 بود که او هم با لبخند به من نیو ترانه ا ری. تعجب آورتر از رفتار ام دمیرس« او » تعجب رد نگاهشان را گرفتم و به  با

به هم گفته باشند و من  یزیسه نفر چ نیه بود . انگار که اخانه حاکم شد یبر فضا یبی! سکوت عج کردینگاه م

 باشم ! دهینشن

 شده ؟ یزی: چ دمیبا تعجب پرس 

 ... زمیآرام سرش را تکان داد و گفت : نه عز« او  »

که «  زمیعز »گفت  ریو نفس گ بایباشد ! چنان ز دهیگرفت ؛ انگار که تا قبل از آن اصال نکوب دنیکوب کبارهیبه  قلبم

 زشیزع ایدن نیکه در ا یلحظه فکر کردم تنها کس کی... !   زمیبه من نگفته باشد عز ینگار تا به حال در عمرم کسا

 شیگفتن ها زمیرا داشتم که عز یماه قبل هم ، من مرد کی نیتا هم ما! ا دیگویکلمه  را از ته دلش م نیاست منم و ا



 الهه بانو

 
57 

 

آرامش  نیاز ا گریکه د فیهنوز هم آرامش بخش من است اما ح شیبایز یکه صدا ی... مرد دمیخریرا با تمام وجود م

 محروم شده ام !

لب  یصورت من لبخند از رو دنیبا د ریرا از او گرفتم . ام میآشکار رو یاو من نتوانستم لبخند بزنم و با غم برخالف

گفت : « او » شد و رو به بلند  شیاز جا کندیاخمش را به زور کنترل م کردمیکه احساس م یمحو شد . در حال شیها

 منتظرتم ! رونیب

 رفت .   رونیب الیاز و یگریحرف د چیبدون ه و

و در  دیکوب شیپا یرو یدستش را چند بار« او » ناراحت شده بود !  یلیخ یزیتعجب کردم ، انگار که از چ یلیخ

  رفت . رونیب الیرنگش از و یطوس شرتیبلند شد و با برداشتن سو شیاست از جا یکه معلوم بود عصبان یحال

 شد ترانه ؟  ی: چ دمیبه ترانه کردم و پرس رو

بلند شد و کنارم نشست و  شیاز جا یمصنوع یکه کامال معلوم بود دمغ و ناراحت است ، با لبخند یدر حال ترانه

 ان ... به رفتاراشون توجه نکن ! وونهیدو تا دوست د نیگفت : ا

 ی... از زندگ دیگفت : خب آناه یاز بشقابم برداشت و با لحن شاد یبیض کند تکه سجو را عو خواستیکه م یحال در

 ؟ یکنیآقا مهندس بداخالق ما چه م نیبگو ! با ا

بود که دل من  نینبود اما مشکل فقط ا یاصال مرد بد« او » جوابش را چه بدهم ؟ واقعا درمانده بودم ...  دانستمینم

 که تا عمق قلبم را سوزاند ! یبود ... اجبار یازدواج اجبار نیبود که ا نیبود ... مشکل ا ریگ یگرید یجا

 ! میکه ازدواج کرد ستین شتری... اما خب ما چند روز ب ستیزدم و گفتم : خوبه ، بد ن یتصنع لبخند

 شهیم کیرو با اون شر شیو زندگ سپارهیمرد م هیدخترونه هاشو به  یدختر وقت هی؟  یدونیاون که آره ... اما م _

 یکه زندگ یبده ! وگرنه زندگ هیکنه و آرامش رو به اون مرد هد یبتونه هر لحظه کنار اون مرد احساس خوشبخت دیبا

 !  شهینم

... نظراتشون ،  کننیم رییترانه ... آدما تغ رهیدست تقد زیفرو کردم و گفتم : همه چ بیس یرا با حرص تو کارد

 ! رهیتقد یدستا ی... همش تو ستیدست ما ن زیچ چیو ه کننیم رییهمه تغ نای، خواسته هاشون ، ا قشونیعال
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 ریماهه به تقد کی نیکه ا ینقدری... ا رهیهمه دست تقد نایا زمیگفت : آره عز شیبه روبرو رهیو خ دیکش یآه ترانه

 ! میکرد که مات و مبهوت موند ریهممونو غافلگ یجور هی ری! تقد اووردمین مانیا زیچ چیکردم به ه دایاعتقاد پ

انه  افتاده تر یماه چه اتفاق هی نیا یترانه که غرق خاطراتش شده بود گذاشتم و گفتم : مگه تو یشانه  یرا رو دستم

 ؟ 

ناهار  یبرا یزیچ هی  می... بهتره بر زمیعز یچیه یچیسرش را آرام تکان داد و خاطراتش را کنار زد و گفت : ه ترانه

 که برگردن حتما گرسنشونه  ! یوقت ونیآقا نی، ا میدرست کن

 ... میباال انداختم : باشه بر یشانه ا یالیخ یخاطر از موضوع گذشتم و با ب نینبودم به هم یفضول آدم

آورد و گفت : فکر  رونیب زریمرغ از فر سلیشن ی. ترانه بسته ا میو به آشپزخانه برد میرا جمع کرد وهیم یها ظرف

 امروز ! یبد نباشه برا نیکنم ا

 ! شهیآماده م عیهم خوبه ... سر یلیبه آن کردم و گفتم : خ ینگاه

و گوجه ها شدم. کارم که تمام شد ترانه گفت :  ارشوریها را سرخ کرد و من  هم مشغول خرد کردن خ سلیشن ترانه

 ؟ یمردا رو صدا کن یبر شهیم زمیجان عز دیآناه

ردم نک شانیدایپ یرا نگاه کردم و وقت الیزدم . اطراف و رونیب الیام را تنم کردم و از و یرنگ و مانتو خفاش یآب شال

 کنم ! دایآن دو نفر را پ دیو هم شا نمیرا بب ایگرفتم به سمت ساحل بروم تا هم در میتصم

 ایدر نیدر کنار هم یدوست داشتن یمرد یزدم ، روز یلبخند تلخ ایدر یآب دنیزنان به سمت ساحل رفتم و با د قدم

 افتد ! یچشمان من م ادی کندیبه من گفته بود که هر وقت به آب زاللش نگاه م

 دادمیم حی. ترج دمیکش یقیرا از دست داده بود تکان دادم و آه عم یمرد نیام که چن یزندگ یرابا تاسف برا سرم

که  یدر پ یپ یبغض ها نیم نبود اکس مه چیه یجا خوش نکرده است چون برا میدر گلو یبغض چیوانمود کنم ه

 ! فشاردیرا م میگلو

 ادیربر سر هم ف تیبودند و انگار با عصبان ستادهیهم ا یروبرو ایکه کنار در دمیرا د« او » و  ریکه جلوتر رفتم ام یکم

هم  یو آشنا زبان زد بود ! کسان لیآنها در تمام فام یرفاقت تکرار نشدن ی. مگر امکان داشت ؟ آوازه  دندیکشیم

 بود !  یدو مرد ناگسستن نیا نیب یدوست یرفاقت را به هم بزنند اما خب انگار رشته  نیکرده بودند ا یبودند که سع
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 شدم ، آنها هنوز متوجه حضور من نشده بودند ... کشانیرا تند کرده و نزد میقدم ها  دهیترس یتعجب و کم با

 ؟ یفهمی... چرا نم تونمی... نم ریام تونمیگفت :  نم یکه با کالفگ دمیرا شن« او »  یصدا

م نکن ؟ چه قدر گفت نکارویگفت : چه قدر بهت گفتم ا یبلند یو صدا تیدستش را در هوا تکان داد و با عصبان ریام

 اگه ... دونستمی... از اولشم م نمیبیاز اوضاع و احوالت که دارم م نمی؟ اما کو گوش شنوا ؟ ا یشینابود م

شده  یو گفتم : چ دمیحرفش پر انیبودم و فاصله ام با آنها کم شده بود م دهینفهم یزیچ شانیکه از حرف ها من

 اومده ؟ شیپ یخان ؟ مشکل ریام

رنگ هر دونفرشان به  دنمیدر هم گره خورده بود با بهت به سمتم برگشتند ، با د شانیکه اخم ها یدو مرد در حال هر

 !! دیوضوح پر

 زن داداش ؟ یاومد یرا قورت داد و خودش را جمع و جور کرد : شما ک شیآب گلو ریام

 زن داداش !! دیکه به من نگو میبگو ریبه ام شدی... کاش م یکلمه لعنت نی... دوباره ا اه

 ناهار صداتون کنم . یبرا خواستمی... م دمیاالن رس نیهم _

 اومده شیپ یمشکل کار هی...  ستین یزیآمد گفت : چ یکه به سمتم م یداد و در حال رونینفسش را آسوده ب ریام

 بود !

 رفت ! الیاز کنارم رد شد و به سمت و و

 یدادم مزاحمش نشوم و از همان چند قدم حیبرگرداند . ترج ایرا به سمت در شیسنگ زد و رو کیبه  یلگد« او  »

  ... ایاش گفتم : ناهار حاضره ... زود ب

اخته اند نییکه سرش را پا یچند قدم جلوتر از من بود و در حال ریبرگشتم . ام الیمنتظر نماندم و به سمت و گرید و

را  میبودم . رو دهیند یو جد یعصب نطوریرا ا طنتیشوخ طبع و پر ش ریوقت ام چیفکر بود ! ه یتو قایبود عم

با  و ستادمیا می... در جا دمیاو را ند یاست ؟ اما در کمال ناباور یلاو در چه حا نمینگاه کنم و بب« او» برگرداندم تا به 

از او دور نشده  شتریاالن پشت سرم بود من که چند قدم ب نی؟؟ هم شودیتعجب به پشت سرم نگاه کردم ... مگر م

 بودم !!
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بود ... « او » رنگ  یطوس شرتیکردم ... سو زیآب چشمانم را ر یرو یجسم دنیچرخاندم و با د قیرا دق نگاهم

 ... ری... ام ری.. اَم یکردم و با لکنت گفتم : اَ...اَم یقالب ته یلحظه ا

اسمش را با تمام  ایاراده و با ترس دستانم را دو طرف دهانم گذاشتم و روبه در ی. ب دینرس ریلرزانم به ام یصدا

 !!!!!  ــــــــــــنیزدم : رادو ادیوجودم فر

 یاما خبر برمیم یآورد و من به اشتباهم پ یرفته باشد سرش را باال م ایشنا کردن هم به در یواکردم اگر به ه فکر

به  بدون تعلل  نیرادو شرتیسو دنیرا به سمتم برگرداند و با گرفتن رد نگاه من و د شیرو ریمن ام ادینشد . با فر

 .  دیدو ایسمت در

. ترس و  رفتیجلو م یداخل آب رفته بود و به سخت ریپرهراس خودم را لب آب رساندم . ام ییو با قدم ها دهیترس

بزنم :  ادیفر گریمرا مجبور کرد بار د نیو ا شدیم شتری. دلهره ام هر لحظه ب زدیدر صورتش موج م ینگران

 .... ــــــــــنیرادو

 یم گرفتم . عاشقش نبودم اما بنا نبود که فقط برادهان یو دستم را جلو ختیر میگونه ها یرو میاراده اشک ها یب

 نجاتم را داشت ! یحکم فرشته  یبه نوع نی... رادو ینگران شو یکه عاشقش هست یکس

آورد .  رونیآب ب ریسرش را از ز نیرادو شرتیبعد همراه با سو قهیآب رفت و چند دق رینفس گرفت و ز ریام

به شدت  میو دست ها ختیریم میگونه ها یپشت سر هم رو میزانو زدم . اشک ها نیزم یسست شد و رو میزانوها

 باشم ؟ یبه مرگش راض توانمی. چه طور م ودمب نیرادو ونیپدرم را مد یبه مرگ او نبودم ، من زندگ ی. راض دیلرزیم

از  هیجز گر ین هم کارو م کردیبود و به دور و اطرافش نگاه م ستادهی، مستاصل و نگران درون آب ا چارهیب ریام

 آمد . یدستم بر نم

 چرا رفته تو آب ؟   ریاز پشت سرم گفت : ام ییصدا ناگهان

 ؟ نیزم یرو یمکث کرد : تو چرا نشست یکم

رداندم بود برگ ستادهیرا به سمت او که پشت سرم ا می. آرام رو ستدیبود قلبم با کیام حبس شد و نزد نهیدرس نفس

 ام گذاشتم .  نهیس یقفسه  یو دستم را رو دمیکش یبلند نیه دنشیو با د

بود گنگ نگاهم کرد . از  بشیدر ج شیکه همچنان دست ها یو خونسردش متعجب شد و در حال لکسیر ی افهیق

 ؟  یبلند شدم و با تعجب گفتم : تو سالم میجا
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 نباشم ؟ یگفت : انتظار داشت یحق به جانب ی افهیخوش حالتش را باال داد و با ق یبا تعجب ابرو نیرادو

 شرتتیخب سو یعنی..  میما... ما فکر کرد یعنیکه دوباره لکنت گرفته بودم گفتم : من ...  یو در حال ایاشاره به در با

 ! یفکر کردم ... غرق شد دمشید ی... من وقت

و گفت : به خاطر  دیچشمانم کش ریدر آورد و ز شیها بیج یباشد دستانش را از تو دهیرا د میکه تازه اشک ها انگار

 ؟ یکرد هیمن گر

گاهم را پس  هیو آرامش دوباره به من برگشت ، انگار که دوباره تک نانیتماس دستش با پوست صورتم حس اطم از

 گرفته باشم ! 

داره  ریگفتم : ام کردمیرا پاک م میکه اشک ها یرا از او که دوباره غرق چشمان من شده بود گرفتم و در حال میرو

 ... برو بهش بگو که ... گردهیدنبالت م

شن ها پرت  یرا گرفت و همراه خودش رو نیکمر رادو سشیخ کلیبا آن ه ریجمله ام تمام نشده بود که ام هنوز

  گفتیم راهیآورد و بد و ب یفرود م نیسر و صورت رادو یو تو بردیکرد . دست مشت شده اش را پشت سر هم باال م

. کامال  کردیاز خودش محافظت م ریصورتش گرفته بود و در مقابل ضربات ام یهم ساعد دستانش را جلو نی. رادو

 در مرز سکته بوده است ! یاز شدت نگران ریمعلوم بود که ام

 چیمن ه دیلحظه به ذهنت نرس هی؟  یا وانهیآورد و گفت : به من چه تو د نییدستانش را پا یبا خنده کم نیرادو

 ؟ کنمینم یکار نیوقت همچ

... حرف نزن که دلم  نیگفت : حرف نزن رادو دیکوب نیرادو یحفاظ شده  یدست ها یمشتش را دوباره رو ریام

 خودم بکشمت ... یبا دستا خوادیم

 شن یبه پشت رو ریبکشد . ام یخودش کنار بزند و نفس راحت یرا از رو ریام سیخ کلیباالخره توانست ه نیرادو

 آخه؟ کردیچه کار م ایدر یتو شرتتی... سو  مردمی... داشتم م نیرادو یخر یلیها افتاد و نفس زنان گفت : خ

 ... ایدر یخودت انداختمش تو یرو ی؟ جلو  ستین ادتی وونهید _

 ! ینبود ... فکر کردم مرد میحال یچیه یدستش را به سرش گرفت و گفت : وا ریام
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 شودیم بایچه قدر ز شیبا خنده ها دیفهمیکه نم یو در حال دیبلند شد  . خند شیاز جا خودش را تکاند و نیرادو

 من شنا بلدم ؟ یلحظه فکر نکرد هی...  کهیگفت : از بس که مغزت کوچ

د ذهنم زنده ش یتو شیچند سال پ یلحظه خاطره  هیگفت :  ینگاه کرد و با حالت خاص نیبه قد بلند رادو رهیخ ریام

... 

 رینشست . دستش را به سمت ام شیابروها نیب یفیرفت و اخم ظر نیرادو یلب ها یلبخند از رو ریحرف ام نیا با

 بلند کرد . نیزم یفشار کوچک او را از رو کیدراز کرد و با 

انداخت و بدون  ایدر یحرکت آن را دوباره تو کیکه هنوز در دستانش بود نگاه کرد و با  نیرادو شرتیبه سو ریام

، ترس  یبود ... چند حس متفاوت داشت ... نگران بیاز کنار من گذشت و رفت . نگاهش به من عج یگریرف دح چیه

 !  دانستیم نیمرا مقصر کار رادو دیخشم ... شا یو حت

 را آنطور بلند و پر هراس صدا زدم و نگرانش کردم ! نیمن بود که نام رادو ریهم واقعا تقص دیشا

اما انگار  اورمیدر ذهنم هم نامش را ن یوقت اسمش را صدا نزنم  و حت چیبا خودم عهد کرده بودم ه یشب عروس از

 ! کردیم یاز زندگ یدیمبارزه داشت و هر روز مرا وارد بعد جد یبرا یتر یقو یسرنوشت بازو

و در کنارش قدم براندازم کرد و از کنارم گذشت . من هم پا تند کردم  نیغمگ یو کم قیعم یبا نگاه نیرادو

 برداشتم !

 یاو فضول یگذشته  یدر زندگ خواستمیافتاده است اما خب نم یچه اتفاق شیداشتم بدانم که چند سال پ دوست

 ! کردمیکار را م نیهم دیپس من هم با کردینم یو کنجکاو دیپرسینم یزیمن چ یدر مورد گذشته  نیکنم . رادو

 یزیکه نه من چ میسکوت را دوست داشت نیا مانی، انگار هر دو میراه رفت الیدر کنار هم تا و یحرف چیه بدون

شدم . در جواب نگاه  الیو من جلوتر از او وارد و ستادیا نیرادو الیدر و ی! جلو دادیم یحیو نه او توض دمیپرسیم

از  یام شود و مختصرزدم تا آر یافتاده ؟ لبخند یاتفاقکه چه  دیپرسیسوال م ریمتعجب ترانه که پشت سر هم از ام

 یلیرا به حساب ترسش گذاشتم ... حتما خ نیو من ا دیمن ترانه رنگ از رخش پر یگفتم . با حرف ها شیماجرا را برا

که  شیچند سال پ یمربوط به همان ماجرا زیکه همه چ گفتیدر ذهنم م ییشده بود اما صدا ریو ام نینگران رادو

 ! شودیگفته بود م ریام
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دوباره مثل سابق شده بود و  ریناهار نشستند . ام زیآمدند و سر م رونیاز حمام ها ب ریو ام نیرادو قهیاز ده دق بعد

 ! زدینم یبه خودش گرفته بود اما ساکت و آرام نشسته بود و حرف یخونسرد یهم چهره  نی. رادو کردیم یشوخ

بدهکار نبود و  ریاما گوش ام میرمان را بخورکه کمتر حرف بزند و بگذارد در سکوت ناها زدیغر م ریسر ام یه ترانه

به  دیبود که با یموهبت نیو ا شدینم نیوقت غمگ چیه ریمثل ام ی! ترانه با وجود مرد گذاشتیسر به سر ترانه م یه

 دیرا با یزندگ یدوست داشتن یگرفته ام قدر آدم ها ادی ی. از زندگ کردیرا هزار مرتبه شکر م شیخاطر آن خدا

 باشد ! ریهم د گرید یا هیثان یحت دیشا یکه در کنارت هستند بدان یهمان لحظه ا

.  میو ظرف ها را شست میرا جمع کرد زیاز ناهار مردها زودتر به اتاق ها رفتند تا استراحت کنند ، من و ترانه هم م بعد

و هر  میدر اتاق ها از هم جدا شد ی. جلو میو با هم به سمت اتاق ها رفت میدیکش یبا تمام شدن کارها نفس راحت

 کس به اتاق خودش رفت . 

 یبود و ساعدش را رو دهیتخت دراز کش یبود که رو نیکه نظرم را جلب کرد رادو یزیچ نیاتاق شدم و اول وارد

 دو سوم تخت را گرفته بود .  بایاش تقر یو ورزشکار یعضالن کلیگذاشته بود . ه شیچشم ها

. چمدان خودم و  نمیکمد بچ یرا تو مانیگرفتم لباس ها میبودم و خسته نبودم تصم دهیکه تمام صبح را خواب من

را سمت راست و  نیرادو یکردم . لباس ها مانیلباس ها دنیو شروع به چ دمیرا کنار کمدها کش نیچمدان رادو

به مشامم خورد مثل  یخوب یلیخ یه بوک دمیکش یقی. نفس عم کردمیم زانیخودم را سمت چپ کمد آو یلباس ها

 را ساخته بودند .  یبیعج ی حهیشده بود و را یبا هم قاط مانیعطرها نکهیا

ا در ر میکه لباس ها کردمیوقت فکر نم چیکنار هم انداختم .ه مانیلباس ها یبه نما یبه عقب برداشتم و نگاه یقدم

که  کردمیوقت فکر نم چیرادمنش به عنوان شوهرم در آن کمد باشد ، اصال ه نیرادو یکه لباس ها نمیبچ یکمد

ام با او آشنا  یسالگ 19که از  یفکر کنم !! آرش مبخواهم به بعدش ه نکهیجز آرش باشد چه برسد به ا یهمسرم کس

ه ب شیبایز ینگ هاکه با آه یبودم من هم عاشقش هستم ... کس دهیبا ابراز عالقه اش فهم یسالگ 20شده بودم و در 

 ! دادیم یزندگ دیو به من ام کردیرا پر م میها ییکه تمام تنها ی.... کس دیبخشیمن آرامش م

 شیآن شرط مضخرف را برا ی... چرا در آن شب لعنت مانییجدا ییآن شب رفت ... همان شب کذا شیپ ذهنم

بود که به عشق خودم شک داشتم !! غم چشمان  نیموضوع ا دیگذاشتم ؟ مگر به عشق آرش شک داشتم ؟ نه ... شا

! چه قدر بچه گانه رفتار  زدیباز لبخند م امابود  ریکه از شرط من دلگ نی... با ا شودیهنوز هم از ذهنم دور نم شیبایز

 ثابت کند که عاشق من است ! خواستیکه با هر کارش م یکه صادقانه دوستم داشت ... با کس یکردم با کس
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 یزی!! آرام دستم را به سمت گردنم بردم اما هنوز دستم به آن چ نیاما غمگ تمیر ی، آرام و رو دیکوبیم نیغمگ قلبم

 هوا خشک شد و نگاهم به سمت یبلند شد . دستم تو فمیک یزنگ تلفنم از تو یبود که صدا دهینرس خواستمیکه م

 ی؛ اصال به صفحه  می... بهتر بگو دادمینمرا  یتلفن چیکه جواب ه شدیم یچهار روز ایسه  بایبرگشت ! تقر فمیک

آرش  ردیگیکه تماس م یکس دانستمیبا من تماس گرفته است ... من که م یکه بدانم چه کس کردمیام نگاه نم یگوش

 نداشتم ! میجواب دادن به تماس ها یبرا یرغبت چیپس ه ستین

 ام را با هزار زحمت یرفتم و گوش فمیبه سمت ک عینکند سر داریرا از خواب ب نیرادو یزنگ گوش یکه صدا نیا یبرا

 دوستم !  نیتر کیبود ... نزد ینگاه کردم ... پر رندهیتماس گ یرا قطع کردم و به شماره  شیکردم . صدا دایپ

نزدم ...  یتماس را متصل کردم اما حرف رفتمیکه به سمت در م یکه هنوز خواب بود نگاه کردم و درحال نیرادو به

که قضاوتم کردند ...  ییقضاوتم کند مثل تمام آدم ها یپر نکهیاز گناه نکرده و ا دمیخجالت کش دیاش دانمینم

 بار بشکند !  نیهزارم یدلم برا دمیترسیم

 ... دیالو آناه _

که به طور کامل ازعشق  یرا گرفت و اشک در چشمانم جمع شد . تنها کس میناگهان بغض گلو یپر یصدا دنیشن با

 ایدن نیبخواهد در ا یکه آرش رفت ! اگر کس شیماه پ کیبود ، از همان روز اول تا  یمن و آرش خبر داشت پر نیب

 نخواهد قضاوتم کند !  گرانیاست البته اگر او هم مثل د یباشد که حال مرا درک کند پر

 ؟ یصدامو بشنو گهید یاخویو نم  ی؟ نکنه منو هم مثل آرش به اون همه پول و ثروت  فروخت یزنیچرا حرف نم _

رفتم . پله ها را دو تا  رونیبه سرعت از اتاق ب دیلرزیم میکه از بغض لب ها یرا محکم مشت کردم و در حال دستم

 آمدم . رونیب الیآمدم و با برداشتن شال و شنلم ؛ با سرعت از و نییپا یکی

رفتار کند  گرانید یجدا یشد ، انتظار داشتم پر یجار میبغضم سر باز کرد و اشک ها الیبه محض خارج شدنم از و 

 چه بر من گذشت ! دیکس نفهم چیکه ه ییمن بود . روزها یبد زندگ یروزها یقاض گرانیاو هم مثل د نکهیاما مثل ا

تو  ،یرو تموم کرد ینامرد گهی؟ تو که د یکنیم هی؟ چرا گر هی: چ دیدوباره به من توپ یرحم یبا ب دیسکوتم را که د 

لحظه به  هی؟  دیآناه یپست شد نقدریشد که ا ی!! چ دتیجد یدنبال زندگ یو رفت یپا گذاشت ریز زویهمه چ که

ن ؟ او رهیمیاون مرد م یخودت نگفت شیلحظه پ هی؟  یکرد یغلط نیهمچ یکه رفت یفکر کرد چارهیحال اون آرش ب

 ؟ یکرد نکاروی... چرا باهاش ا دیبا تمام قلبش دوست داشت آناه
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که به من بسته بود !  یهمه اتهام نیاز ا کردمیداشتم هق هق م بایو من تقر گفتیم تیحرف ها را با عصبان نیا یپر

 ...!  گرانیبه حال د یوا کردیمتهمم م نطوریدوستم بود ا نیتر کیکه نزد یدلم شکست !! پر

آرش بود ؟ من که دوستش بودم همه خشمش فقط به خاطر  نیچرا ؟ ا گریآرش جان من است ... او د دانستیکه م او

 مهم نبودم  ؟

مه ه نیکه بعد از ا یآدم یبرا دیقضاوتم کرده راز دلم را فاش کنم ، چرا با گرانیهم مثل د یحاال که پر خواستمینم

 آدم داشت ؟  نیدر تفکر ا یقیچه توف حیتوض نیدهم ؟ ا حیکارم را توض لیسال هنوز مرا نشناخته دل

کار را  نیبار هم به خودشان زحمت ندادند تا از خودم بپرسند که چرا ا کی یاطرافم حت یکدام از آدم ها چیه چرا

 کردم ؟

و  یبه پول دوست خوردند،یام قسم م یبه پاک یرحمانه مرا که روز یام نگاه کردند و ب یچرا فقط از دور به زندگ 

 ؟  کنندیم رییزود تغ نقدریمتهم کردند ؟ چرا آدم ها ا یهوسران

 شهر گفتن تو هم بگو ! یآدما ی... همه  یگفتم : بگو پر یلرزان یلب باز کردم و با صدا میاشک ها انیدر م 

ر دست به س یآرش رو اونجور یتونست ی؟ تو چطور یانجام داد فویاون کار کث یگفت : به چه حق تیبا عصبان یپر

 کار احمقانتو درک کنم ! نیتا بتونم ا لیدل هی... فقط  دیآناه اریب لیدل هی؟ فقط  یو بعد هم بهش پشت کن یکن

کنم و با  انتیراحت به او خ الیمن همراه آرش نرفتم تا با خ کردیفکر م یپر یعنیآرش را دست به سر کردم ؟  من

ش ام آر یکه تمام زندگ ی؟ در مورد من کردیفکر م نطوریام در مورد من ا یمیدوست صم یعنیازدواج کنم ؟  نیرادو

 دهیمرا د یعاشق ی؟ روزها گرفتمیاش جان تازه م یمتو با خبر سال کردمیآرش تب م یماریکه از خبر ب یبود ؟ من

  شکستمیسکوت را م نیا دیبا دی؟ شا دادیدارش قرار م شین یرحمانه مرا مورد هجوم حرف ها یب نطوریبود و ا

 ! شکستیمرا درهم م شیبا حرف ها یوگرنه  پر

 تن من به نظرت چنده ؟ متیپر از اشکم را بستم و آرام زمزمه کردم : ق یها چشم

 ؟ یجواب داد : چ جیگ

که تنها تصورم ازشون آشناها  یی، همونا ذاشتنیم متیوجودم ق یعده آدم نشسته بودن و برا هیادامه دادم :  یعصب

... منو  کننیه چشم طعمه بهم نگاه مکه ب ییصفتا ینه ب دمیدیها م یها و دورهم یمهمون یبود که تو ییو دوستا

نا و امالکمون رو ازمون گرفتن ، بابامو انداختن بازداشتگاه و یحراج کرده بودن ... خونه رو ، سهام شرکت رو ، تمام زم
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چه  یگذاشتن که بدون متیتنت ق ی؟ تا حاال رو یتن من به نظرت چنده پر متیبود ... ق دهیبعدش نوبت به من رس

؟ شده  دمیکش یمن چه زجر یکه بفهم یتنها موند ندازهیلنگ م ششونیآدم که گرگ پ لیا هی نیداره ؟ ب یحال

 یکس چیو تو ه شهیم کیکه داره به اتاقت نزد یخونت بشنو یرو تو ییقدم ها یو صدا یش داریاز خواب ب بونهش

که  یاز دست اون کثافت میحفظ پاک یاترس من رو بر یتونی؟ م یو ازش کمک بخوا یبزن ادیکه فر یرو نداشته باش

اتاقم از ترس چه  یو پشت در قفل کرده  دماون شب تا صبح جون دا یبفهم یتونی؟ م یوارد خونه شده بود بفهم

ز که تا قبل ا یچشمم خون در حال هیچشمم اشک بود و  هیماه  کی نیا یکه تو یمنو تصور کن یتونی؟ م دمیقدر لرز

رو به هم  ایهر قطره اشکم دن یدلم تکون بخوره و برا یآب تو ذاشتیداشتم که نم میزندگ یرو تو یآرش نیا

 حالم رو ؟ یفهمیدرک دور و برم تو هم نم یب یمثل تموم آدما ای یحال منو درک کن یتونی؟ م ختیریم

از  ی. پرانداختم  نییچشمان اشک آلودم سرم را پا یامانم نداد تا حرف بزنم و با گذاشتن دستم رو گرید هیگر

 کی نیا ی؟ اصال تو کردیداشت که حاال مرا قضاوت م یمن افتاده بود چه اطالع یماه برا کی نیا یکه تو یاتفاقات

 کجا بود ؟  یماه پر

ت شبه ورشکس کیکه پدر من  شدیباورش م یحرف بزند . چه کس تواندیاز بهت نم دانستمیکرده بود و من م سکوت

 باور کند ؟ یبشود که پر

 نزتویکه همه چ یچ یعنی...  یچ یعنیحرفا  نیتو ؟ ا یگیم یآمد گفت : چ یم رونیکه انگار از ته چاه ب ییبا صدا 

 افتاده ؟  یچه اتفاق نمیحرف بزن ... بگو بب دی؟ آناه دیرو از دست داد

 یماه به اندازه  کی آوردن آن همه خاطرات بد بستم ، آن ادیاز به  یرا به هم فشردم و چشمانم را لحظه ا میها لب

 ام را از دست دادم ...! یده سال زندگ یمن گذشت !!! انگار به اندازه  یده سال برا

فقط همان خالصه را  یکردم و پر فیتعر شیکه افتاده بود را برا یاز اتفاقات یسمت ساحل حرکت کردم و خالصه ا به

ماه ذره ذره وجودم را  کی نیفراموشش کنم ؟ ا شدیماه را در ذهنم مرور کردم ! مگر م کیاما خودم تمام آن  دیشن

 از من گرفته بود !

داد و هوار  یکه با صدا شیکردم و به خانه برگشتم تا صبح فردا یفرودگاه از آرش خداحافظ یکه تو یاز شب 

مثال  یکه روز یی؛ آن انسان ها کنمیموش نموقت فرا چیآن روزشان را ه یزیشدم . آبرور داریطلبکارها از خواب ب

چه قدر  دانمیببرند . نم یخودشان به کالنتر راهپدرم را هم خواستندیو م کردندیدوستان ما بودند داد و هوار م

آن مشکل  یبرا یتا به همراه پدرم به دنبال راه چاره ا رمیهفته مهلت بگ کیالتماس کردم اما باالخره توانستم 

ها و  نیزم یکه همه  نیاز خانه که سندش در رهن بانک بود . با ا ریبه غ می. تمام اموالمان را فروخت میبزرگ بگرد
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 هیوکوچک را تص یطلب ها می، فقط توانست میرا صاف کن یاردیلیم یآن بده میاما باز هم نتوانست میباغ ها را فروخت

 .  میکن

تماس به ال گریدفعه د نیشد و ا دایطلب داشتند پ یکه پول کالن یاصل یآن طلبکارها یهفته سر و کله  کیاز  بعد

زانو زده بودم ، تنها و مستاصل  نیزم یرو مانیخانه  اطیح یتوجه نکردند و پدرم را دست بسته بردند . تو میها

ه برسد ند چچشمانم پدرم را دست بسته برد یچه کار کنم ؟؟! اصال باور نداشتم که جلو دیبا دانستمیمانده بودم و نم

 مدانستینم یخبر بودم و حت یب یگریو هر کوفت و زهرمار د هیکه از کار و سرما ینشان دهم ! من یکه واکنش نیبه ا

 انجام دهم ؟!  توانستمیم یمانده است ، چه کار یچه مقدار از بده

به ش کیگوش کرد . از دوستان و آشناها که  میساکت به حرف ها یام گفتم و پر یکس یو ب یشبانه روز یها هیگر از

 خواستندیتک تک طلبکارها از من م حانهیچطور وق نکهیکدامشان نبود ! از ا چیاز ه یدود شده بودند و خبر

که  کردمیکه مثل احمق ها بهشان اعتماد داشتم و فکر م یشوم  تا پدرم را آزاد کنند ، همان مردان شانیمعشوقه 

من مرگ تمام  یکه برا ییرا از وجودم گرفته بودند و باالخره آن شب کذا تیامن نکهی. از ادوست پدرم هستند ..

ندارد !! انگارآن شب مردم و زنده شدم !!  یکس شوخ چیبا ه ایدن دمیو احساساتم بود ؛ آن شب نحس که فهم اهایرو

دم که پدرم آزاد شده و به خانه برگشته شدم ، اول فکر کر داریآمد از خواب ب یکه از پله ها باال م ییپاها یبا صدا

به دست آوردن  یکه از همه برا ی، همان دمیاز همان طلبکارها را د یکیرا نگاه کردم  رونیدر ب یاز ال یاست اما وقت

 تر بود !  صیمن حر

 عیرلرزان  س یکنم ... مطمئن بودم اگر دستش به من برسد کارم تمام است ... با دستان یبود قالب ته کیترس نزد از

:  دیغر کرد و نییرا باال و پا رهیچند بار دستگ تیبا عصبان دیدر را قفل کردم و از در فاصله گرفتم . او که در را قفل د

 ! یلعنت

ک و اش دمیلرزیبه خودم م دیکوبیکه او به در م ییداشت با زور بازش کند ! از مشت ها یو سع دیشدت به در کوب با

اپن آشپزخانه جا گذاشته  یبار آن را رو نیآمد که آخر ادمیام گشتم اما هر چه گشتم نبود ،  ی. دنبال گوش ختمیریم

 ام ! 

 میگونه ها یکه پشت سر هم رو میلرزانم را در آغوش گرفتم . اشک ها یتختم کز کردم و بازوها یگوشه  یدیناام با

مطمئن  دیکوبیکه او به در م ی! با ضربه ها کردمیرا با تمام وجودم احساس م یپناه یدست من نبود ، ب ختیریم

 . دام بو یآخر بدبخت گرید نیو ا شکندیبودم باالخره در را م
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نجره به سمت پ یآن میتصم کی. با  کردمیم یکار دیبکند با خواهدیدلش م یمنتظر بمانم تا او هر کار توانستمینم

 زدم : ادیفر میحد صدا نیانداختم و بعد با بلند تر آمد یدر م شیبه در که داشت از جا یرفتم و بازش کردم . نگاه

 ... کمک ... دیکمک .... کمکم کن

 میرسیزد : باالخره به هم م ادیفر تیدست از تالش برداشت و از پشت در با عصبان ادمیداد و فر یصدا دنیبا شن 

 عروسک کوچولو !

 نیدر خانه کم ییکه جا دمیترسیرفت اما من باور نداشتم که رفته باشد ، م نییرا گفت و به سرعت از پله ها پا نیا

اگر از  دیبود ... لرزش وجودم دست خودم نبود ... شا یمثل رود جار میکرده بود و اشک ها خیکرده باشد ... بدنم 

 ! رفتمیحال م زسرد اتاقم ا یهمان جا ، گوشه   دمیترسیبرگشتنش نم

 یکه زن و بچه داشتند اما باز هم چشمشان به دنبال زن ها ییبا تمام وجود متنفرم ... مردهابودنشان  فیکث نیاز ا 

...  نددیفهمیکردن را نم یپاک بودن و درست زندگ یکه معن یی! مردها گذاشتندیم یبود و اسمش را روشنفکر گرید

 مهم بود ! شانیکه فقط هوسشان برا ییمردها

جان شده بود  یکه از ضعف ب یقرمز کرده بود و تن ادیز ی هیکه از گر یا چشمانپر از ترس ، ب یهمان لحظه ها در

 ینمپدرم سردر یاز کارها دیباشم ؟ شا یبدبخت نیو شاهد ا نمیدر خانه بنش توانستمیم یرا گرفتم ! تا ک ممیتصم

 یوضع را تا ک نیکمک بخواهم ! ا یاز اوضاع اطرافم با خبر شوم و الاقل از کس یکم کردمیم یسع دیآوردم اما با

 کس ! چیتحمل کنم ؟ بدون پدرم .... بدون آرش ... بدون ه توانستمیم

پدرم است و  یدنبال کارها دانستمیدوست پدرم کمک بخواهم م نیتر کیاز نزد توانمیآمد که م ادمیفکر  یکم با

 خالص شوم ! ید تا کامال از آن بدبختکن یکار توانستیم دیرا هم او پرداخته است ! شا یاز بده یمقدار یحت

بودم که قدرت فکر کردن به  دهیآمدم ، آنقدر ترس رونیو چطور با ترس و وحشت از خانه ب دمیچه پوش دمینفهم

 وجودش ! تیاز حضور پر آرامشش ... امن ریپدرم را نداشتم ! غ یاز آزاد ریغ زیچ چیه

 کی یرادمنش برا یگفت که آقا یدیسراغش را گرفتم اما در کمال ناام یاز منش دمیرادمنش که رس یشرکت آقا به

که  یمرد بود ، مرد نیا دمیشوم ! تنها ام نیبود نقش زم کیسست شد و نزد میرفته است . پاها هیبه ترک یسفر کار

 ! زندیام نم نهیدست رد به س دانستمیداشتم و م نانیبه او اطم

ور بود که آنط دایرا گرفت . فکر کنم حال زارم از صورتم پ میبازو ریلند شد و زب شیاز جا عیحالم سر دنیبا د یمنش

 : خانوم حالت خوبه ؟ دینگران پرس
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 خوبم ، من هم گفتم : خوبم ... خوبم ... ندیگویمواقع به دروغ م نجوریمردم که ا ینبودم اما طبق عادت همه  خوب

 ؟؟ ارمیبرات ب یخوایم یزی: چ دینشاند و پرس یصندل یمرا رو زن

 رفتن ؟ ی؟ اصال ک گردنیبرم ی: ک دمیپرس یدیپر از عجز و ناام ینگاه با

 شمارشونو بهت بدم !!   تونمیم ی... اما اگه بخوا گردنیبرم یک دونمیرفتن ... نم روزیگفت : د یبا دلسوز زن

؟ بال در آوردم ... برگشتن  هیال چرا گم کرده بودم اما خوشحال شدم ... خوشح میکه از ترس کامال دست و پا نیا با

 را برآورده کند ! میآرزو توانستیرادمنش م یآقا دیبود که آن روزها داشتم و شا ییآرزو تیپدرم به خانه نها

راننده گرفتم ،  یشماره را با گوش عیشدم و سر یآمدم . سوار تاکس رونیگرفتم و از شرکت ب یرا از منش شماره

 . دیچیپ یرادمنش در گوش یآقا یپر ابهت و مردانه  یخودم را فراموش کرده بودم ! بعد از چند بوق صدا یگوش

 بله ؟ _

 ... دیسالم عمو جان ... منم آناه _

 ؟  یکه انگار شناخته بود گفت : سالم دخترم ... خوب ییسکوت شد و بعد با صدا یکم

 ... خوامیون کمک م... ازت ستمیچون اصال خوب ن دیاز حالم نپرس _

 ! یشده دخترم ؟ نگرانم کرد یچ _

 تا بابا رو از بازداشتگاه رمینفر پول قرض بگ هیاز  خوامیمشم ! م وونهیتحمل نبودن بابا رو ندارم ، دارم د گهیمن د _

 ؟ دیشناسیرو نم یکس نیشما چن نمیبب خواستمیپولش بهش سفته بدم ... م یو به جا رونیب ارمیب

 دخترم ؟  یکارو بکن نیا یخوایتو م _

 رو هم  داره ؟ یا گهیبله ... مگه بابام جز من کس د _

هفته صبر کن تا من  کیکارا رو انجام بدم ...  یسر کیتا  هیجان ؟ من اومدم ترک دیآناه یزنیم هیچه حرف نیا _

 برگردم و خودم کارا رو درست کنم ...

 ...  رمیمیم گهیهفته د کیمن تا  ! رهیهفته واقعا د کیازتون ممنونم عمو اما  _
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 ؟ هیچه حرف نیدور از جونت دختر ا _

از  ترسمیپامو تو خونمون بذارم... م تونمینم گهی... من د رهیگفتم : به خدا د یگرفته ا یراگرفت و با صدا میگلو بغض

 اونجا ... 

 شده ؟ یزیچرا دخترم ؟ چ _

...  ترسمیم ییها آنطرف تر نگران کنم پس فقط گفتم : نه ... من فقط از تنها لومتریرا در ک چارهیمرد ب نخواستم

 ! رونیب ارمشیهر چه زود تر از اونجا ب دی... با ضهینگران پدرم هم هستم ... قلبش مر

 کمکت کنه ! تونهیکه م شناسمینفرو م هیمن  یعجله دار نقدریخب حاال که تو ا یلیخ _

 ؟ یک _

 ... پسرم ... نیمزمه مانند گفت : رادومکث کرد و بعد ز یکم

که چشمانش رنگ شب بود و از  یمرد قد بلند و چهارشانه  شکل گرفت . مرد کیاز  یو جذاب بایز ریذهنم تصو در

 ! دیباریتمام صورتش اصالت و غرور م

 نبود ! شونیواقعا ممنونم عمو ... اصال حواسم به ا _

 دوباره خبرم کن ! یداشت ی.... اگه کار فرستمیمدخترم .... آدرسو برات  کنمیخواهش م _

 چشم .. بازم ممنون ... خداحافظ ! _

 خداحافظ دخترم ! _

انعش ق توانمیم دانستمیچشم دوختم . نم رونیقرار به ب یفرستاد به راننده دادم و ب میرادمنش برا یرا که آقا یآدرس

در آن  یکه سود دادیرا انجام نم یحال کار نیگدار به آب بزند و در ع ینبود که ب یرادمنش مرد نینه ؟ رادو ایکنم 

.  دمیرادمنش را د یبزرگ شرکت مهندس یتابلو ییطال ینما با یطبقه ا 20شدن به ساختمان  کینباشد . با نزد

 ود ... درعامل ب ریبود که پدرم در آن مد یهمان شرکت سیطبقه بود . او رئ ستیساختمان ب نیصاحب تمام ا نیرادو

ن یا یاز شعبه ها یکیبود  رعاملیکه پدرم در آن مد یبود و شرکت ی، شرکت مرکز یواحد ستیساختمان ب نیواقع ا

 شرکت بود .
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 یجد یلیحال خ نیمرد خشک و مغرور و در ع کیبه عنوان  نیاز رادو گرانید فیکه حاصل از تعر یبا ترس و نگران

که  ی. منش دمیبود رس نیکه دفتر رادو ستمیب یپرس و جو باالخره به طبقه  یبود وارد ساختمان شدم . بعد از کل

محترمانه از من خواست که منتظر  یلیبود خ شیاحد آر نیساله با کمتر یو خرده ا یزن س کیبرخالف انتظارم 

را  میمدام پا،  نمیآرام بنش گذاشتیتمام شود . استرس تمام وجودم را گرفته بود و نم نیرادو یتا جلسه  نمیبنش

 دیافتاد ؟ با یم یچه اتفاق کردیرا رد م شنهادمیپ نیاگر رادو دانستمی. نم دمیجویلبم را م یو گوشه  دادمیتکان م

 یتنها شب را در خانه  گریهم د رمیاگر بم یکه حت دانستمیرا م نیا شدی؟ هر چه که م کردمیچه کار م ییتنها

 ! مانمیخودمان نم

بدهد و پشت و پناهم باشد ... چه بد موقع رفت ...  یبه من دلگرم نکهیداشتم ... به ا ازیآخ که چقدر به بودن آرش ن 

وقت ها ما آدم ها چه بد موقع  یچه بد موقع من آن شرط احمقانه را گذاشتم و آرام جانم را از خودم دور کردم !! بعض

 ! میشویاحمق م

 آمدم :  رونیباز افکار مشوشم  یکس یصدا با

 !  نجاستیا یک نیبه به ... بب _

 بلند شدم .  میبود نگاه کردم و از جا ستادهیدر اتاق ا یدر دستش جلو یو پوشه ا یکه با کت و شلوار رسم ریام به

خانوم افتخار دادن وبه  دیمثل آناه ییبایز یشد و با خنده گفت : آفتاب از کدوم طرف در اومده که بانو کمینزد ریام

 ما پا گذاشتن ؟ ریشرکت حق

 نیوبخان ، خ رینشاندم و گفتم : سالم ام میلب ها یلبخند رو هیشب یزیلبخند زدن نداشتم اما چ یبرا یحال نکهیا با

 ؟

 کجا ؟ نجای... تو کجا ا یسالم ... خوش اومد کیعل _

 باهاشون داشتم ! یکار هی...  نمیرادمنش رو بب یآقارفته بود گفتم : اومدم  لیکه در اثر ضعف تحل ییصدا با

 ؟ دیآناه ی: خوب دیام نگاه کرد و پرس دهیموشکافانه به صورت رنگ پر ریام

زدم و  یجان یلبخند ب ریبروم . به ام نیبه اتاق رادو توانمیکرد و گفت م میصدا یحرف سرم را تکان دادم که منش یب

 میپاها میکه داد وارد اتاق شدم . اگر بگو یورود یبه در زدم و بعد از اجازه  یرفتم . تقه ا نیبه سمت اتاق رادو

و به جز  دمیدیها م یها و دورهم ی! من فقط او را در مهمان دمیترسیم نیدروغ نگفته ام ... از برخورد رادو دیلرزیم
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اما  میداشت یخانوادگ یبا آنها رابطه ام ما  یبا او نزده بودم ... در نوجوان یگریوقت حرف د چیکوتاه  ه یکیسالم و عل

عوض شده  زهایچ یلیگذشته بود و خ یلیمانده بود ! از آن زمان خ یمن  باق یمبهم برا یاز آن زمان فقط خاطره ا

 ! میو آسمان فاصله داشت نیزم یکه به اندازه  میهم خود ما دو نفر بود رییتغ نیبود ؛ مهم تر

قاب گرفته بود  یپهنش را به خوب یساتن، شانه ها ی قهیخوش دوختش با آن  یکه کت وشلوار مشک یمرد دنید با

 نیلباسش را کامل کرده بود ، ناگهان خودم را باختم . درع یکه به تن داشت ست مشک یرنگ یمشک راهنیو پ

اش  یک، چشمان مش دادیچشمانش را نم به میکس جرات نگاه مستق چیداشت که به ه ریانکار ناپذ یتیجذاب ییبایز

 داشتند ! بیعج ییرویفاصله هم ن نیاز ا یحت

.  کندیبا تعجب نگاهم م زشیاش به خودم آمدم و متوجه شدم که او از پشت م یصندل یچرخش چرخ ها یصدا با

 و پر جذبه اش رایگ یباز بود را بست و با آن صدا شیکه جلو یرا گم کرده و آهسته سالم کردم . پوشه ا میدست و پا

 ؟ نمیبش تونمیآهسته گفتم : م کردمیم یدیشد ضعفکه احساس  یرا در دستم فشردم و در حال فمیداد . کجوابم را 

 ! نیتعجب کرده بود به مبل اشاره کرد و گفت : حتما ... بش یلیمن خ دنیکه انگار از د نیرادو

 یمهم یلیموضوع خ دی... با نمیبب نجایمبل نسبت به او نشستم که گفت : انتظار نداشتم تو رو ا نیتر کینزد یرو

 باشه !!

 جانیکه مزاحم کارتون شدم ! پدرتون منو ا خوامیگفتم : معذرت م نییپا یزده ام را به هم فشردم و با سر خی دستان

 فرستادن !

 : پدرم ؟ دیکه باال رفته بود پرس ییرا در هم گره کرد و با ابرو شیها دست

برند حساب ب یلی، کارمندانش حق داشتند که از او خ شدیاعتماد به نفسم کمتر و کمتر م شیصدا ییرایهمه گ نیا از

! 

 گفتن که ... شونیبـ ..بله ... پدرتون ...ا _

 یریمن سخت گ یتنها مشکل زندگ شیباشم . تا دو هفته پ فیضع نقدریدر برخورد با مشکالت ا کردمیفکر نم چیه

 در مشکالت ینقش نیمرد نشسته بودم ، آرش کوچکتر نیا یروبرو نجایپدرم در مورد ازدواج با آرش بود و حاال که ا

 من نداشت ... تمام ذهن من پر شده بود از نبودن پدرم ! 
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اه گضعف حرفم را بزنم ... ن یگرفتم قاطع و ب میتر بود تصم یجد شهیو با نگاه به او که از هم دمیکش یقیعم نفس

 دوختم و گفتم : نیرادو یخسته ام را مصمم به چشمان مشک

کنه که بتونم  یرو به من معرف ی... من از پدرتون خواستم کس دیخبر دار شیپدرم و بده یکه از ماجرا دونمیم _

شما  کمک یرو تونمیم نجایا امیگفتن اگه ب شونیتر برطرف کنم ... ا عیمشکل رو هر چه سر نیو ا رمیازش کمک بگ

پدرم رو به عنوان  یشما پول بده خوامیو نه لطف و کرم و بخشش ... من فقط م خوامیحساب کنم ... من نه صدقه م

که اگه  دیکه پول شما رو برگردونم ... باور کن دمیپدرم قول م یبعد از آزاد دیریو از من سفته بگ دیقرض به من بد هی

 نیواقعا تحمل ا گهی... اما د  ومدمینم نجایمشکل رو داشتم ا نیمقابله با ا ییتحت فشار نبودم و باز هم توانا نقدریا

 رادمنش ! یشده آقا رممکنیمشکل برام غ

هم در ذهنش دنبال  دیشا ایو  کردیفکر م شنهادمیداشت به پ دی، شا زدینم یاما حرف کردیخونسرد نگاهم م نیرادو

 فقط دهدینشان م یکه بدانم چه عکس العمل شناختمیمرد را نم نی. من ا گشتیخالص شدن از شر من م یبرا یراه

مام تنش را با ت یو سرما ینیبیپر از برفش غرور را م یکه بر فراز قله  خیاز  یسرد و مغرور است مثل کوه دانستمیم

 ! یکنیوجود حس م

 یت اما بعد با اراده اگرف یدر نگاهش جا دیترد یگذاشت . لحظه ا زیم یدستاش را در هم گره کرد و رو نیرادو

 پدرت رو بپردازم ؟ یتا منم بده یرو انجام بد خوامیکه ازت م یکار یمحکم گفت : حاضر

 ... دیکه بگ یدرنگ گفتم : هر کار یبدون لحظه ا یفکر و حت یب

که  یزی. آنقدر از چ دمیفهمینم نیرادو یاز حرف ها زیچ چیکه در دلم بود ه یآن لحظه از شدت ضعف و ترس من

 چیآزاد شدن پدرم انجام دهم ... من ه یبرا یبودم که حاضر بودم هر کار دهیاتفاق افتاده بود ترس میشب قبلش برا

 وقت ... چیهبه من بدهد !!  یشنهادیپ نیچن نیکه رادو کردمیوقت فکر نم

نار زد و دست آزادش را پرده را ک یقشنگ لی... با استا ستادیاتاقش ا یپنجره  یبلند شد و روبرو شیاز جا نیرادو

 مصمم اما آهسته گفت : با من ازدواج کن ! ییو با صدا ابانیبه خ رهیشلوارش فرو برد . خ بیدر ج

 یاما حرفش ... معن دمیرا د شیشک کردم ، چه گفت ؟ اصال حرف زد ؟ تکان خوردن لب ها میلحظه به گوش ها کی

حرفش را نداشت . نگاهم مات شده بود به صورتش که هنوز هم  لیو تحل هیتجز یی! مغزم توانا دمیفهمیحرفش را نم

س ، نف کردمیم یژنیاحساس کم اکس بیاما عج ؟نه  ای دمیکشینفس م دانمی. نم کردیاز پنجره نگاه م رونیبه ب

 رفته بود ! ادمیاز  دنیکش
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؛  دشیمن خارج نم یاز گلو ییباز شد اما صدا یتی، شکا ی، گله ا یگفتن حرف یبرا میاز دستم افتاد و لب ها فمیک

 یکه حت ی، مرد زدندیکه همه از غرور و تکبرش حرف م یرادمنش ، مرد نیانگار الل شده بودم . مگر ممکن بود رادو

ن به م کردیم شهیاش تشنه تر از هم یمحل یآنها را با هر ب وانداخت  یو آشنا نم لیفام یهم به دخترها ینگاه کوتاه

 ازدواج بدهد ؟ شنهادیپ

 ! گرفتیراحت قلب مرا نشانه م نطوریکه داشت ا دانستینم دیمن عاشق آرش هستم ؟ شا دانستیمگر او نم اصال

روم و ب رونیبود که با داد و هوار از دفترش ب نیا یعیو بدنم سردتر از قبل شد . رفتار طب دیحرفش تمام قلبم لرز از

اطرافم را دوست  یآدم ها شهی... من فحاش نبودم ... همنبودم  ییرا ببرم ! اما من آدم پرخاشجو و بدگو شیآبرو

 شنهادیباشم ؛ با خودم فکر کردم پ ایح یو ب دهیاد نداده بود که دری! پدرم به من  گذاشتمیداشتم و به آنها احترام م

 فقط من وسط نیبود ... ا فتادهیکه ن ی! اتفاق کنمیاز ذهنم پاکش م شهیهم یو برا کنمیرا فراموش م نیامروز رادو

 !  ودممن بودم که به حراج گذاشته شده ب نی... ا دادمیبودم که داشتم ذره ذره تمام غرورم را از دست م

 چیه یخداحافظ یبرگشت و نگاهم کرد اما من نگاهش نکردم . برا نیرا برداشتم ... رادو فمیشدم و آرام ک خم

.  آمدم رونیپر از گله ام را به او دوختم و از اتاقش ب یبار نگاه آب نیآخر ی. برا میکداممان سکوت اتاق را نشکست

م را با تمام وجود یو درماندگ یپناه یآماده بودند ؛ ب ختنیر یهر لحظه برا میرا گرفته بود و اشک ها میبغض راه گلو

 .  کردمیحس م

و با تعجب و  ستادیا شیکه سرجا دیدر صورتم چه د دانمیبزند اما نم یو به سمتم آمد ، خواست حرف دیمرا د ریام

را  نمانیب یفاصله  ریکنارم گرفتم و چشمانم را بستم . ام واریدستم را به د جهینگاهم کرد . با احساس سرگ ینگران

 ؟ یخوب دی: آناه دیپرس یپر کرد و با نگران

خودم حس  یرا رو ریرفتم .  نگاه نگران ام یخوبم باال گرفتم و آرام آرام به سمت در خروج یرا به نشانه  دستم

که  دمیرا شن شیقدم ها ی، در عوض صدا شدینم کمیچه قدر حالم بد است که نزد دیفهمیاما انگار او هم م کردمیم

 رفت !  نیبه سمت دفتر رادو

نداشتم که  یهمه سخت نی. من عادت به ا زدمیذهنم دست و پا م انیپا یو در خال ب رفتمیهدف راه م یب ابانیخ یتو

اما حاال من تنها مانده ام  کردیمحکم داشتم که از من حفاظت م یپشت و پناه شهیرا داشته باشم . هم توان تحملش

دور و برم چه قدر گستاخ شده  یدر نبودنت مردها ی؟ اگر بدان ییا... نه پدرم را دارم و نه آرش را ... آخ آرشم ... کج

دل من ؟ حوادث انگار چشم تو را  زیرفتن تو اتفاق افتاد عز بعد از زیآورند؟ چرا همه چ یسرم م ییاند و دارند چه بال

 ...! دمیفهمیغم  را نم واشک  یمن معن یکه تا بود ییقلب مرا نشانه گرفته اند ... تو انهیوحش نقدریاند که ا دهیدور د
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صورتم  یرد اشک را رو خوردیکه به صورتم م یمیبودم . نس دهیمان رس یخانه  یخودم که آمدم به کوچه  به

 نیراه رفتن نداشتم . با خودم فکر کردم آخر یبرا یتوان گریپف کرده بودند و د هیاز فرط گر می... چشم ها سوزاندیم

بود ؟ فکر کنم  یام نکرد ک یآرش در قدم زدن همراه که یبار نیبود ؟ آخر یقدم زدم ک ابانیکه من تنها در خ یبار

 شهیاست هم ادمیقدم نزده بودم ... تا  ابانیوقت تنها در خ چیم ! من هتنها نبود نقدریوقت ا چیوقت !! من ه چیه

در مقابل  توانمیکه من نم دانستندیمن تنها بمانم ، خوب م دندیترسی. هر دو م کردندیام م یپدرم همراه ایآرش 

م بود یو نازک نارنج فیضع دیگذاشته اند ؟ من هنوز همان آناه میاز خودم مراقبت کنم ! پس چرا حاال تنها مشکالت

 نکرده بودم که آنها مرا تنها گذاشته بودند ! یریی... تغ

 دادم و دوباره هیکاناپه رها کردم . سرم را به پشت کاناپه تک یرمق تنم را رو یبه زحمت خودم را به خانه رساندم و ب 

که  یکردن ؟ از دست من هیجز گر انجام دهم توانستمیم ی. چه کار زندیصورتم بر یاجازه دادم که رو میبه اشک ها

 آمد ؟  یبر م یآوردم چه کار یسر در نم یچیه گریو پول و کار و هزار تا کوفت و زهرمار د یو طلبکار یاز بده

! پدرم مهربانم که بعد از مرگ  گرفتیخانه م نیخانه بدون پدرم مثل زندان بود ... نفسم بدون حضور پدرم در ا نیا

 یدر زندگ یمن فراهم کرد تا کمبود یرا برا یزیهر چ ادیود و هم مادر ... پدر خوبم که با کار زهم پدر ب میمادرم برا

وقت به فکر ازدواج  چیگوش نکرد و ه انشیکدام از اطراف چیحرف ه هام احساس نکنم ... او که بعد از مرگ مادرم ب

نثارم کرد ! پدرم جانم بود من چه طور  غیدر یرا ب انشیپا ی... مرا با چنگ و دندان بزرگ کرد و محبت ب فتادیدوباره ن

 کنم ؟ یبدون پدرم زندگ توانستمیم

برداشتم و بدون نگاه کردن به شماره ،  زیم یرمق دستم را دراز کردم و آن را از رو یام ب یگوش یبلند شدن صدا با

 تماس را متصل کردم  :

 الو سالم ... خانوم بزرگمهر ؟ _

 جواب دادم : خودم هستم ...  یارو خش د فیضع یصدا با

 عتری)...( هستن . لطفا سر مارستانیب یکردن و االن تو یقلب یبازداشتگاه سکته  یخانوم متاسفانه پدرتون تو _

 ! دیخودتون رو برسون

و  دیکشی... سرم سوت م دمیشنیزن را نم یحرف ها ی هیشده بود و بق میروبرو وارید یمات عکس پدرم رو نگاهم

شکستنش در تمام  یرا نداشت و با رها کردنش صدا یگوش ینگه دار یی. دست لرزانم توانا دیچرخیدور سرم م ایدن

 .  دیچیخانه پ
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از شدت بغض  میو لب ها ختندیریگونه ام م یمن پشت سر هم رو یاما اشک ها زدیپدرم به من لبخند م عکس

را نداشته است ... قلبش تحمل  ییآبرو یو ب یهمه سخت نی. پدرم سکته کرده بود ؟ حتما قلبش تحمل ا دیلرزیم

همه غم  نیآورد ؟ چرا قلب من با ا یم قترا نداشته است ...پس چرا قلب من داشت طا ریبازداشتگاه و آن همه تحق

 ؟ ستادیا ینم

زدم . با  مبل چنگ یرا از رو فمیو ک دمی، از جا جه دیکه پدرم را از دست بدهم تنم لرز نیلحظه از تصور ا کی

 مارستانیپرت کردم و التماس کردم که مرا به ب نیماش کی یجلو بایسرعت از خانه خارج شدم و خودم را تقر

سوارم کرد و مرا به  دیحال زارم را د یو وقت ردساله بود با تعجب نگاهم ک 40 بایتقر یبرساند ... راننده که زن

 رساند .  مارستانیب

سرم گذاشتم و  یرا رو مارستانیمالقات ندارم ! تمام ب یاجازه  گفتندی، م نمیپدرم را بب دادندیاجازه نم پرستارها

ده سر پدرم آم ییدروغ گفته باشند و بال دمیترسی... م نمیکه باالخره اجازه دادند پدرم را بب دمیکش ادیآنقدر فر

 باشد !

 یلوله که به بدنش وصل کرده بودند به آرامعامله دستگاه و  کی ریکه ز دمیپدرم را د وی یس یآ ی شهیپشت ش از

 و ستادیترک خورده بود ... دکترش کنارم ا شیبود . رنگ به صورت مهربان و قشنگش نمانده بود و لب ها دهیخواب

حرف  دنیکرد ... با شن نیزنده ماندنش را تضم شودیمن دیایگفت که خطر رفع شده اما اگر دوباره به قلبش فشار ب

 شیبرا دانستمی... من که م دیکشیپدرم که ناجوانمردانه داشت مجازات گناه نکرده را م یبرا دیدکتر دلم لرز یها

 مدانستیرا نداشتند ... من که م شیها شرفتیپ دنیاطرافش چشم د یآدم ها دانستمیاند ... من که م دهینقشه کش

پاپوش  شیبرا دانستمیدنمان را داشتند ... من که ماش را نشانه گرفته بودند و قصد آواره کر یاول زندگ اناز هم

 به درش کنند !  دانیدرست کردند تا از م

چند  نیکه ا یشده بود ....ضعف و سست ایکار دن نیسخت تر میبد ... باز نگه داشتن چشمانم برا یلیبد بود ... خ حالم

ام  یجسمان یتمام قوا کبارهیمن غلبه کرد و به اسفبار باالخره بر  تیپدرم در آن وضع دنیروزه مدام با من بود، با د

 افتادم .  مارستانیسرد ب نیزم یدور سرم رو ایدن دنیرفت و با چرخ لیتحل

تا بفهمم چرا در آن اتاق هستم ... اما  دیطول کش یکس کنارم نبود . کم چیدر دستم بود و ه یهوش که آمدم سرم به

 آوردم . رونیبلند شدم و سِرم را از دستم ب میاز جا عیدکترسر یحال پدرم و حرف ها یآور ادیبه محض 
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 را از کنارم برداشتم و با مرتب فمیرد شده باشند .  ک میاز رو نی، انگار که با ماش کردیبود و تنم درد م نیسنگ سرم

 یت : چرا بلند شدگف دنمیرفتم . پرستار با د رشیآمدم و به سمت پذ رونیبلند شدم . از اتاق ب میکردن شالم از جا

 ؟ حالت خوبه ؟ زمیعز

 بودم ؟ هوشیگرفتم و گفتم : خوبم ...چه مدت ب رفتیم جیگ یرا به سرم که کم دستم

 تا حاال ... روزیاز د _

بمانم  وشهیب نیاز ا شتریانتظار داشتم ب ینخورده بودم که حت یزیبودم و چ دهیکش یخواب ینکردم ... آنقدر ب تعجب

! 

 حال پدرم خوبه ؟   _

 ! ومدهیآره خوبه ... اما هنوز به هوش ن _

دادم و چشمانم را بستم . پرستار با  هیتک رشیپذ ی. به سکو گرفتیرا م دمید یو جلو رفتیم یاهیس چشمانم

 ؟  زمیعز یسرد بود گرفت و گفت : خوب خیتکه  کیدستم را که مثل  ینگران

 نانیاطم یرا به سمت اتاق پدرم گرداندم و وقت میآمد رو یسمت اتاق پدرم مکه از  یدادیداد و ب یصدا دنیشن با

 یطلبکارها که جلو دنی، پرستار هم به دنبالم آمد . با د دمیبه آن سمت دو عیکردم که صدا از همان جاست سر دایپ

قلب پدرم به بند  دندیدی؟ مگر نم کردندیم دادیبه سمتشان رفتم . چرا داد و ب دهیدر اتاق پدرم جمع بودند ترس

 وصل است ؟ ییمو

ار ها چه ک وانیح نیکمکم کن من با ا ایرا گرفته بود تا وارد اتاق نشوند . خدا شانیکه همراه پدرم بود جلو یسرباز 

 کنم ؟

 ؟ دیکنیزدم : چکار م ادیفر تیکه شدم با عصبان کشانینزد

ست از هم د نجایحالش بده ؟ ا دینیبیردم و گفتم : نمبه پدرم اشاره ک شهیهمه به سمت من برگشت . از پشت ش نگاه

 ؟ دیداریسرش برنم

 تا پول ما رو نده ! دشهیجد یباز نمی، ا میستیزد : ما خر ن ادیفر انیاز آن م یکی
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تا فرار  نجایا دشی! آوورد نجایبازداشتگاهه نه ا یپدرت تو ی... جا دیدر آوورد گهید هیچ ایباز نی، ا گهیراست م _

 کنه ؟

د وجو خواستیبود که منفجر شوم و تمامشان را تکه تکه کنم . دلم م کیاز خشم مشت شده بودند و نزد میها دست

 پاک کنم .  نیزم یحاال از رو نینحسشان را هم

دست از سرش  دمیزدم : من پولتون رو م ادیطاقت فر یتوجه به من دوباره به سمت مامور هجوم بردند که ب یب

 ! دیبردار

 سیوگرنه پل میخارج بش مارستانیو به ما اخطار دادند که از ب دندیهم رس مارستانیب ینگهبان یقع مامورهامو نیهم

 ! کنندیرا خبر م

 انمارستیحرفم را بزنم پشت سر من از ب یمن آرام گرفته بودند و منتظر بودند تا من ادامه  ادیکه با فر طلبکارها

 هفته وقت هیگفتم : به من  تیاما تحمل کردم و با جد خوردیحالم از حضورشان به هم م نکهیآمدند . با وجود ا رونیب

 ! کنمیپولتون رو جور م دیبد

با پدرم دوست است با وقاحت دستش را در هوا  شانیاز همه  شتریب کردمیکه فکر م یاز کسان یکی،  یطالب محمود

 تو پولت کجا بود ؟ ختر جون ؟  یآوورد ریچرخاند و گفت : برو بابا هالو گ

ن م دیبا پدرم نداشته باش یو کار دیشماها فقط بهم مهلت بد کنمیهم فشردم و گفتم : جورش م یرا رو میها دندان

 ! کنمیپول رو جور م نیهر جور شده ا

!  کندیکه حتما او پول را جور م دادمیم یقول را دادم ، به خودم دلدار نیرادمنش بود که ا یآقا یگرم حرف ها دلم

به زور در اتاق را بشکند  خواستیشرف ، همان که شب گذشته وارد خانه شده بود و م یب یکه آن کامران یاما با حرف

و  دیخودش را به وحشت داد ! با نگاه به صورتش تمام تنم از درون لرز یو ترس جا ختیو وارد اتاق شود ، زد دلم ر

تکه  یا هیبه ثان یا دهیآدم ها گرگ اند اگر بفهمند ترس نیدم ... اهجوم آورد اما ظاهرم را حفظ کر میبغض به گلو

 ! کنندیپاره ات م

 ساعت ! 24ساعت ... فقط  24...  ادهیهفته ز کی _

 ساعت ؟؟؟ 24گفتم :  یلرزان یگرفت و با صدا نهیرنگ ک نگاهم
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ساعت وقت  24موافق اند آنها هم گفتند که فقط  شانیآن کله گنده ها دندید یبه هم کردند و وقت یهم نگاه هیبق

؟ حال پدرم خوب نبود ...  توانستندیم یعنی!  دهندیدارم بعد از آن درخواست برگرداندن پدرم به بازداشتگاه را م

 به بازداشتگاه برش گرداندند ؟ توانستندیم

 ؟؟ رمیمیمن چرا نم ای، خدا دیلرزی... بند بند قلبم م دیلرزیم می... لب ها دیلرزیم می... پاها دیلرزیم میها دست

ا ر میبازو ریز یقدم عقب رفتم . کس کیشد . دستم را به سرم گرفتم و  اهیرفت و چشمانم س جیگ یلحظه ا سرم

 یکه با لبخند زشت یکامران حِیزشت و کر یچهره  دنیکنارم نشاند . چشمانم را باز کردم و با د مکتین یگرفت و رو

 ! دمیکش رونیدستش ب یدستم را محکم از تو کردیاهم منگ

 رو به من نزن ! فتی: دست کث دمیبه هم فشردم و غر تیرا ازعصبان میها دندان

 یشوقه ... مع یندار یراه گهیکه د ینیبیم دیآناه یمنو قبول کن شنهادیزد و گفت : به نفعته که پ یپوزخند یکامران

 ! ستین یکه رقم کم یدونیمن شو تا طلبم رو ببخشم ، م

ارزشش رو داره ... من  ییبایز نیتن و ا نیاما ا ستین یتنم چرخاند و با وقاحت گفت : پول کم یرا رو نگاهش

 بله بگو تا ... هیدختر جون تو فقط  خوامتیم

 تیا. دستم را باال بردم و با نه شدمیمنفجر م یوصف حالم کم بود من داشتم مثل آتشفشان یبرا تیعصبان گرید

 ، آنقدر محکم که دست خودم به گز گز افتاد !  دمیصورتش کوب یکه در بدنم داشتم تو یقدرت

بود نداشت صورتش به شدت  دهیسر و صدا د یآرام و ب شهیرا از من که هم یرفتار نیکه اصال توقع همچ یکامران

و نگاه همه با تعجب به سمت ما  دیچیپ مارستانیب یدر فضا یلیس یبه عقب رفت . صدا یبرگشت و چند قدم

 ی؟ من جا یشرف باش یب نقدریا یتونیم چطور:  دمیکش ادیبلند شدم و رو به او فر میلرزان از جا ی. با بدن دیچرخ

و اعتماد  گفتمیعمو ... به همتون م گفتمیبه تو م روزی... من تا د ی، دو تا بچه دار ی... تو زن دار یدخترتم عوض

... پدر من به شماها  نیشرف ی، ب نی، نامرد نیشما گرگ کردمیاما اشتباه م نیهست میواقع یداشتم که مثل عمو

 یزندان ... با اعتبار و آبروش باز نشی... انداخت نی؟ سرش کاله گذاشت نیاما شما با اعتمادش چکار کرد تاعتماد داش

 نیتو ا نیخوایتا کجا م گهی! د نیدیمعشوقه شدن م شنهادیبه دخترش پ یشرم ی... در کمال وقاحت و ب نیکرد

 ؟ دیجواب خدا رو بد نیخوایم ی؟ چجور دیباطالق کثافت فرو بر

کرده بودند دست خودم نبود ! مسخره بود از خدا حرف زدن  سیکه تمام صورتم را خ میو اشک ها دیلرزیتنم م تمام

 داشتن از گرگ ! یمسخره بود انتظار جوانمرد فیکث یها وانیح نیا یبرا
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 ! شودیدرست م زیکنم همه چ هیاگر به خدا تک کردمیتنها اما حس م یلیبودم خ تنها

گفتم : همتون تقاص  یکامال جد یقدرتم را جمع کردم و با لحن یاشاره ام را به سمتشان گرفتم ، ته مانده  انگشت

 !  نیمطمئن باش نیدیکاراتونو پس م نیا

 ! یعوض یبرگشتم و محکم تر از قبل گفتم : مخصوصا تو کردینگاهم م تیکه با عصبان یسمت کامران به

ند که آنها هست ییجا خواستمیلحظه هم نم کی یحت گریرفتم . د مارستانیرا گرفتم و به سمت در ب مینفرت رو با

 نفس بکشم !

من  ... بعد از اون یوحش یدختره  یساعت وقت دار 24زد : فقط  ادیکه فر دمیرا شن یکامران یپشت سرم صدا از

 رامت کنم ! یچطور دونمیم

که با او صحبت کرده بودم به  یهمان پرستار دنیرفتم . با د رشیشدم و به سمت پذ مارستانیتوجه به او وارد ب یب

 ... دیسمتش رفتم و گفتم : ببخش

 شده ؟ یزیجا خورد و گفت : جانم ؟ چ انمیچشمان گر دنیرا باال آورد و با د سرش

 ؟ نمیپدرم رو بب شهیو گفتم : م دمیچشمانم کش ریرا ز دستم

 ! ستیاالن وقت مالقات ن زمیعز _

 ... قهی... فقط چند دق کنمیخواهش م _

 آخه ... _

 ! رونیب امی... زود م نمشیچند لحظه بب خوامیبه خدا فقط م _

 داره ! تیمن مسئول یبرا رونیب ای... زود ب قهیاطراف نگاه کرد و گفت : باشه فقط چند دق به

دوباره  دمیروحش را که د یزرد و ب یاتاق پدرم رفتم و وارد اتاق شدم ! چهره  یرا تکان دادم و به سمت راهرو مسر

 را نکاریمثل پدرم ا یآمد ؟ چرا با مرد مهربان و خوش قلب یبال به سرش م نیا دیاشک در چشمانم حلقه زد . چرا با

 نیکه در ا یدستش گذاشتم و با بغض یگرفتم . سرم را رو تمکردند . کنار تختش زانو زدم و دست سردش را در دس

گفتنت ... خنده  دیآناه یصدات تنگ شده بابا ... برا یجا خوش کرده بود زمزمه کردم : دلم برا میچند روز در گلو
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ا ت شهر نیا یکس رو ندارم تو چیه گهی... د یلیتنهام بابا خ یلیمهربونت ! من بدون تو خ یقشنگت ... چشما یها

 ... ! ستی... آرش ن ستیبهش پناه ببرم ... مامان ن

ام بلند  هیگر یهم فشردم تا صدا یرا محکم رو میرادمنش افتادم ... لب ها نیرادو شنهادیپ ادیآوردن اسم آرش  با

 چرا ؟  گرینشود . او د

ندارم ... زودتر  ایدن یتو یچ چیانگار من ه یو گفتم : تو که نباش دمیشدم ، دستش را بوس رهیصورت پدرم خ به

! من ثابت  کنمیرو مثل سابق م زیهمه چ دمیبهت قول م کنمیوضع رو درست م نیخوب شو قربونت برم ... من ا

ه تا ک کنمیم ینداشت مرد ... من کار یکار زیچ چیهکس و  چیکه به ه یدیاون آناه گهیبابا ... د یگناه یتو ب کنمیم

 که باهامون کردن ! یآخر عمرشون خودشونو لعنت کنن به خاطر کار

ام رفع نشده بود دست از نگاه کردنش  یکه هنوز دلتنگ یو در حال دمیاش را بوس یشانیبلند شدم ، پ میجا از

راه  دیاتا ش ردمکیو فکر م کردمیفکر م دی، با دمیکش یقیدادم و نفس عم هیآمدم . به در تک رونیبرداشتم و از اتاق ب

ت داش ی، حال زار من کنجکاو کردینگاهم م یکنجکاو انشسته بود ب یصندل یکه رو یبه ذهنم برسد . سرباز یحل

 ؟؟

خارج شدم . خدا را شکر  مارستانیحساب با صندوق از ب هیام را از در گرفتم  و بعد از تسو هیتک یناگهان یفکر با

 ! نمیبب گرید کباریرا  فشانیکث ی افهیکردم که طلبکارها رفته بودند و من مجبور نبودم ق

آمد  یاز دستش بر م یهر کار چارهیآن ب دانستمیبابا را به راننده دادم . م لیگرفتم و آدرس دفتر وک یدربست یتاکس

 جام دهد !ان یمعجزه شد و توانست کار دیانجام داد اما شا

 یسرعت از پله ها باال رفتم و وارد دفترش شدم . منش نیشتریشدم و با ب ادهیپ یاز تاکس عیدفترش سر یروبرو

 با تعجب نگاهم کرد . زدمیمن که نفس نفس م دنیسرش را باال آورد و با د

 هستن ؟  زادهیعل ی...آقا ی: آقا دمیزنان پرس نفس

 کارشون داره ؟ یبله هستن بگم ک _

 بزرگمهر ! دیبزرگمهر ... آناه _

و  یکه مرد جد زادهیعل یاجازه داد که وارد اتاق شوم . آقا زادهیعل یرا برداشت و بعد از هماهنگ کردن با آقا یگوش

 : حال پدرت چطوره ؟  دیبلند شد و بعد از سالم پرس شیبود از جا یحال درست کار نیدر ع
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 ! مارستانهیب یتم : بابا سکته کرده ... توانداختم و زمزمه مانند گف نییرا پا سرم

 ؟ ی؟ ک یچ _

 امروز صبح !! _

 کنم ! یریگیپ هی... بذار  لشمیمن وک ینگفت ؟ ناسالمت یزیبه من چ یپس چرا کس _

تحت  مارستانیب ی! پدر االن تو کنهیرو عوض نم یزیشما که چ یریگیاالن حالش خوبه ... پ زادهیعل ینه آقا _

 ! ستین ینگران یمراقبته پس جا

 : حاال حالش چطوره ؟ دیدر هم پرس ییگذاشت و با اخم ها شیرا که برداشته بود سر جا یگوش

 .  ادیسرش م ییچه بال دونهیخدا م رهیتحت فشار و استرس قرار بگ گهیبار د هیخدا رو شکر خطر رفع شده اما اگه  _

 ! هچاریانداخت و با تاسف گفت : مرد ب نییسرش را پا زادهیعل

 ؟ هییچه رنگ و رو نی؟ ا ی: خودت خوب دیرا باال آورد و با نگاه به صورتم پرس سرش

همه  نی... شوکه ام از ا کشدیم ری... سرم ت کندی... قلبم درد م ستمینه خوب ن میو بگو هیگر ریبزنم ز خواستیم دلم

 دیدیرا نم دیکس شکستن آناه چیه گریکدام را نگفتم !! د چیمشکل بزرگ ... اما ه نیحل ا یبرا فمیاتفاق بد ... ضع

کاال با من رفتار  کیشده بودم و مثل  ریدار شده بود ... بس بود هر چه قدر تحق حهی... بس بود هر چه قدر غرورم جر

 ! اورندیخواستند سرم ب ییهر بال گرانیتا د شومیوقت من سابق نم چیه گریشده بود ... من د

 ...  زادهیعل یتا باهاتون مشورت کنم آقا نجایبه هم فشردم و گفتم : من خوبم ... اومدم ارا  میها دست

همه راه  نیپدرم و به بن بست خوردن ، خسته از ا یآزاد یبرا یدادن هر راه شنهادیو پ یصحبت طوالن کیاز  بعد

ه ب رمیوام بگ توانستمینبود ؟ نه م یراه چیآمدم . چرا ه رونیب زادهیعل یاز دفتر آقا یکوتاه یبسته با خداحافظ

مساعده کنم چون صاحب آن  یاز شرکتشان تقاضا توانستمیسند خانه گرفته بود و و نه م یکه پدرم رو یخاطر وام

 بود ! نیشرکت رادو

ض را به من قر یمبلغ نیکه چن دیرسیکس به ذهنم نم چیاما ه رمیپول قرض بگ یداد از کس شنهادیپ زادهیعل یآقا

فوت کرده  شینداشت پدرم هم که تک فرزند بود و پدربزرگ و مادربزرگم هم سال ها پ یبدهد . مادرم که خانواده ا
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فکر نکرده بودم که داشتن خاله  نی؟ چرا تا به حال به ا منکرده بود ییاحساس تنها نقدریبودند ! من چرا تا به حال ا

 کمک حالم باشد ! ییروزها نیدر چن تواندیب باشد مخو تواندیعمو و عمه م ایو  ییو دا

 یدر سرم نداشتم ، همه  یفکر چینبود . ه یزیدادم ، در سرم جز خأل چ هیتک واریپله ها نشستم و سرم را به د یرو

 بسته شده بود ! میدرها به رو

 یو ب تنها نقدریاگر بود ا دیشا نکهیرا به دستانم که در هم گره خورده بودند دوختم و به آرش فکر کردم . به ا نگاهم

 کی یکس حت چیه گذاشتی... نم دیخریرا به جان م می، غرغرها دیکشی، در آغوشم م دادیام م یکس نبودم . دلدار

 ! اشدداشته ب یلحظه نظر بد کی یلحظه بد نگاهم کند ، حت

 تمتوانسیخودم که م شیبشکنم ، پ توانستمیخودم که م شیرا باز کرد ، پ گرید یو راه اشک ها دیچک یاشک قطره

 اعتراف کنم که کم آورده ام !

آدم ها  نیو مرا از دست ا ایحاال ب نیو برگرد ، هم ریبگ طیحاال بل نیهم میزنگ بزنم و به آرش بگو توانستمیم کاش

چند ماه از هم  نیرا آتش زدم ، من خودم شرط گذاشتم که در ا ییجدا نیا زمینجات بده . اما چه کنم که خودم ه

! چرا آن شرط را گذاشتم ؟ احمق تر از من  شودیم شتریب نعشقما ینطوریو احمقانه فکر کردم ا میخبر نداشته باش

احمقانه داد و من هم احمق تر از او آن  یتئور کی یهست که خودش با دست خودش عشقش را دور کند ؟ پر یکس

 را اجرا کردم ! یتئور

 دنیرفتم . د مارستانیبه ب یتاکس کیبلند شدم و با گرفتن  میاز جا میروزها نیل و روز ااز دست خودم و حا کالفه

 اش انجام دهم ! ییرها یبرا یکار دیکه با کردی، مصمم م کردیآرامم م کشدیهنوز نفس م نکهیپدرم و ا

نشستم و نگاه خسته ام را به سقف دوختم . حرارت بدنم لحظه به  وی یس یآ ی شهیش یروبرو یها یصندل یرو

در حال  ماریب کیام مثل  ی، حال روح چیام که ه ی. حالم جسم دیچرخیدور سرم م ایو دن رفتیلحظه باالتر م

که  دیچرخی. هزاران اسم در سرم م دیدیچشمانش م یاحتضار بود که با هر گذشت هر لحظه هزاران بار مرگ را جلو

 اتفاق افتاد ؟ چطور پدرم نیدرک کنم که چرا و چه شد که ا توانستمیاحساسم به آنها کم بود . هنوز هم نم یتنفر برا

 چکار کنم ؟ دیحواسم به پدرم نبود تا حداقل االن بدانم با شتریهمه بدهکار شد ؟ چرا ب نیا

 یراحت بود نفس ستادهیسرم ا یکه باال یستارپر دنی. با د دمیپر میدر جا دهیشانه ام ترس یرو یقرار گرفتن دست با

 .  دمیکش

 برات قهوه آووردم ...  زمیشانه ام را نوازش کرد و گفت : نترس عز یبا مهربان پرستار
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گاه کرد و ن یحالم با نگران یرا گرفتم . به چشمان ب وانیتشکر کردم و ل یحال یگرفت . با ب میرا روبرو یکاغذ وانیل و

 ؟ یندار اجیاحت یا گهید یزیگفت : چ

 ! نینه ممنونم لطف کرد _

 .. که مشکلتون رفع بشه !شاایا _

 ممنونم ! _

از دور نگاهم  یکس کردمیاحساس م نکهیرا کنارم گذاشتم . با ا وانیاز قهوه را خوردم و ل یرفتن پرستار جرعه ا با

خسته بودم  یلیکه به سراغم آمده بود مقاومت نکردم ، خ یهم گذاشتم و در برابر خواب یاما چشمانم را رو کندیم

 ! یلیخ

و از  مدیسر و صدا شده بود . دستانم را به صورتم کش یخلوت و ب مارستانیرا که باز کردم شب شده بود و ب چشمانم

 شهیش یمرتب بود . دستم را رو زیهمه چ نکهیو به پدرم نگاه کردم ، مثل ا ستادمیا شهیبلند شدم . پشت ش میجا

! سرباز کنار در خوابش برده بود و سرش کج  کردیم؛ کاش زودتر چشمانش را باز  دمیکش یقیگذاشتم و نفس عم

 افتاده بود .

ه داده بود و مرا نگا هیتک واریکه به د یکامران دنیسمت راهرو برگشتم تا از پرستار حال پدرم را بپرسم که با د به

 ؟ من که تا فردا مهلت داشتم . کردیچکار م نجایا خشکم زد . او ادر ج کردیم

گرفت و به سمتم آمد .  واریاش را از د هیزد و تک یقدم عقب رفتم . پوزخند کیدهانم را قورت دادم و  آب

 روزجر و بحث نداشتم ... انگارکه شجاعت ام یی... حالم اصال خوب نبود و توانا دمیترسیهم م یلی... خ دمیترسیم

 رفته بود .  لیصبحم تحل

! دلم به آن سرباز خواب  دیایاز دستش بر ن یکار چیتا ه ستمیسرباز با کیکردم نزد یاخم نگاهش کردم و سع با

 خوش بود !

 و با نگاه به پدرم گفت : حالش چطوره ؟ ستادیاتاق ا ی شهیش کنار

 چشمام ... ینداره ... گمشو از جلو یربط چینفرت نگاهش کردم و گفتم : به تو ه با

 ... حالت خوبه ؟ یلرزیم یموشکافانه نگاهم کرد و گفت : دار ینگاه با
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 ... نجاینداره ... برو از ا یبه تو ربط گمیم _

 از ضعف هر چه بود دست خودم نبود ! ایاز ترس بود  دانمیشد . دست خودم نبود لرزش محسوس بدنم نم کمینزد

 تونهیم اون ی؟؟ فکر کرد یریعرضه کمک بگ یب ی زادهیاز اون عل یچشمانم گرداند و گفت : رفت نیرا ب فشیکث نگاه

 بکنه ؟ یکار

شالم را در دستش گرفت و همانطور که جنسش را لمس  یرا عقب گرفتم تا نفسش به صورتم نخورد . گوشه  سرم

چون  یریرو بگ متیدست و پا نزن ... بهتره تا صبح نشده تصم یخودیب نقدری... ا دیآناه یگفت : راه فرار ندار کردیم

 ممکنه صبح نظرم عوض بشه !

 برو عقب ... _

 ... یحساس نبود نقدری؟ قبال ا هیچ _

وستتون که به دختر د نیپست نقدریا دونستمیمثل شماها طرفم ... نم یشرف و کثافت یب یبا آدما دونستمیقبال نم _

 ! نینظر داشته باش

. دستم را به دلم گرفتم و  اورمیحاال باال م نیمعده ام را هم اتیتمام محتو کردمیتهوع گرفته بودم و احساس م حالت

 .  اورمیخودم ن یکردم به رو یسع

؟ بهت دست نزده ؟ یتا به حال کس یبگ یخوای؟؟ نکنه م هیدستم را در دستش گرفت و گفت : اشکالش چ ییپرو با

 ؟ اونم ... یبود ؟ ها آرش .. اون چ یچ دیپلکیبرت م اسم اون پسره که همش دور و

 ینتوانستم خودم را کنترل کنم ، با تمام حال بدم دستم را باال بردم و محکم تر از قبل تو گریآرش را که آورد د اسم

صورتش گذاشت . فشار معده ام به  ی. آنقدر محکم که چند قدم از من دور شد و دستش را رو دمیصورتش کوب

دهانم را گرفتم و به سمت  یجلو زدمیکه عق م ی. در حال رمیخودم را بگ ینتوانستم جلو گریشد و د ادیز کبارهی

در معده ام نبود و فقط عق  یزیچ گریهجوم بردم . هر چه را که خورده و نخورده بودم باال آوردم ، د ییدستشو

 ! زدمیم

با زور سرباز و  دادیو داد و ب یفحاش قهیو بعد از چند دق دکریم دمیکه تهد دمیشنیرا م یکامران یها ادیفر یصدا

نبود  ییداده بودم و چشمانم را بسته بودم . اگر سنگ روشو هیتک ییرفت . به روشو رونیب مارستانینگهبان ها از ب

 تمامش کن ! ایمرا بکش  ایشود ؟ یتمام م یعذاب ک نیا ای، خدا کردمیسقوط م نیزم یرو
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رد و وصل ک یتخت خواباند ، سرم یبرد و رو ی. مرا به اتاق میایب رونیشد و کمکم کرد که ب ییوارد دستشو یپرستار

 رفت .  رونیبود از اتاق ب یکه پر از دلسوز یبا نگاه

 یتالش چیاشکم بدون ه یفروغ بود نگاه کردم . قطره ها یرا به سمت پنجره چرخاندم و به ماه که کم نور و ب سرم

 جانم همراه با هر قطره اشک شکست !  یشدند و قلب ب یتم جارصور یرو

 نشایپا یمثالش ... عشق ب یب ی... مهربان رشینظ یب ی... صدا شیبایز یشب را به آرش فکر کردم ... به چهره  تمام

 . کاش معجزه شود ، کاش فردا صبح که ختمیسه سال تک به تک مرور کردم و اشک ر نی... خاطراتمان را در ا

آرش هنوز نرفته ... پدرم سر حال و قبراق  نمی... بب دهکابوس بو کیاتفاقات  نیا یهمه  نمیبب کنمیچشمانم را باز م

 یهنوز معشوقه  نمی... بب میبرو دی... من قرار است حاضر شوم و با آرش به خر خواندیدر خانه نشسته و روزنامه م

 است !  امدهیآرش هستم و دوران الهه بانو بودنم سر ن

شدم و به پرستار نگاه کردم . چشمانم را چند بار به هم زدم و باز نگاهش کردم .  داریاز خواب ب یکس یتکان ها با

 : ساعت چنده ؟  دمیگرفته پرس ییبلند شدم و با صدا میاز جا ینداشت . با کرخت ییانگار که معجزه واقعا معنا

 ت و گفت : ساعت هشته ... حالت خوبه ؟کنار تخت برداش زیم یرا از رو یلیوسا پرستار

 را درست کردم و گفتم : خوبم . شالم

داشت ن روزیبا د یآمدم . حالم فرق رونیکه کنارم گذاشته شده بود از اتاق ب فمیآمدم و با برداشتن ک نییتخت پا از

گرفته بودم قلبم را با دستان خودم تکه تکه کنم . از مقابل اتاق پدرم با  میبود که تصم نیا روزیتنها تفاوت امروز با د

 یمتحرک ی... انگار که مرده  یحس چی! آرام بودم ... آرام و بدون ه آمدم رونیب ارستانیکوتاه گذشتم و از ب ینگاه

 باشم !

 را نداشتم ... یآدم چیه یدربست گرفتم . حوصله  یو تاکس ستادمیا ابانیکنار خ یاسترس چیه یآرام و ب یلیخ 

 ی... آنقدر بخوابم که وقت اورمیام را در ب یخواب یدو هفته ب نیتمام ا یتمام شود و من تالف زیهمه چ خواستمیفقط م

 دیهم ندانند من آناه گرانیرا نشناسم و د یآدم چیصد سال جلو رفته باشد و من ه یزمان به اندازه  شومیبلند م

قرار  کردیگذرانده بود که عاشقانه دوستش داشت و فکر م یاش را با مرد یسال از زندگ 3که  یبزرگمهر هستم ، کس

که تمام معادالت  زدیم یعمرش را هم با همان مرد خوب و عاشق بگذراند اما حاال داشت دست به کار ی هیاست بق

 ینداشت ... احساسش را آدم ها یحس گری... د کردیو او را از آرام جانش دور م ختیریاش را به هم م یزندگ
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 شانیپنجه ها یرا با دستان خون آلودشان خط انداخته بودند و حاال از جا تشیاطرافش نابود کرده بودند ... معصوم

 !! دادیقتل آرش را م یکه بو ی... خون شیاهایتمام رو ل... قت دادیقتل احساساتش را م یکه بو یآمد ... خون یخون م

بار عطر تنش را بو  نیآخر ی... برا دمشیدیبار م نیآخر یبود که کاش آرش بود تا حداقل برا نیا میآن لحظه آرزو 

 ! دمیخریرا به جان م شیبایو لبخند ز دمیکشیم

 ام برسم ! کاش بود ... یزندگ ینجایرا به جان بخرد و نگذارد من به ا میکاش آرش مهربانم بود تا تمام غصه ها 

چشم دوختم . درست مثل  رینظ یساختمان ب نیشدم و به شکوه و عظمت ا ادهیپ یدر شرکت از تاکس یجلو

نداشتم ... نه تنفر و نه خشم ... انگار به او حق  نیبه رادو یحس چیچرا ه دانمیآمد ... نم یصاحبش مقتدر به نظر م

ها  یآن عوض یشرمانه  یب یها شنهادی. از پ.. دبخواه یزیچ دهدیکه به پدرم قرض م یدر مقابل آن همه پول دادمیم

هوس ...  کی یشب ... فقط برا کی ی... فقط برا خواستندیم یعقد و نکاح چیکه بهتر بود ... آن ها که مرا بدون ه

 یبزرگمهر که آوازه  دی!! منت سر آناه گذاشتیداشت منت سرم م ییجورها کی نی... رادو حیتفر کی یفقط برا

...  اددیام را نم یهمصحبت یاجازه  یکس به خودش حت چیکه ه یبود ... منت سر من لیزبانزد فام تشیبو جذا ییبایز

که  یرا داشتند ... من میو آشنا آرزو بهیغر یپسرها یکه همه  یدر اوج غرور و متانت بودم ... من شهیکه هم یمن

 ! شومب یکار نیپدرم مجبور به چن یآزاد یبرا یروز کردمیفکرش را نم یحت

به ذهنم خطور  یفکر چیبود ... ه بیعج میرا فشردم . آرامشم برا ستیب یطبقه  یآسانسور شدم و دکمه  وارد

 بود ! یخال ی... ذهنم خال کردمیبه آرش هم فکر نم گرید یحت کردینم

 ! نمیرا بب نیرادو خواهمیرفتم و گفتم که م یمنش زیباز شدن در آسانسور به سمت م با

 ؟ نتشونیبب خوادیم یبگم ک دی: ببخش دیبود پرس دهیمرا د گرید کباریکه  زن

 بزرگمر ! دیاومده ... آناه دیآناه دیحسم را به در اتاقش دوختم : بگ یاسمم را گفتم و چشمان سرد و ب محکم

 تشدر دس یبود با نگاه کردن به گوش نیکه منتظر دستور رادو هیگفت و بعد از چند ثان یاسمم را از پشت گوش زن

 بگم بهشون ؟ ی؟ چ دیمنو دار یمهندس صدا یگفت : آقا

 را نداده بود ؟ شنهادیپ نیانگار قصد حرف زدن نداشت ... منتظر چه بود ؟ مگر خودش ا نیرادو

 یاش ، در را باز کردم و وارد اتاق شدم . گوش یمنش یتوجه به صدا زدن ها یحوصله به سمت در اتاقش رفتم و ب یب

گستاخانه وارد اتاقش شوم . چند  نطوریانتظار نداشت ا دیمن شد ! شا خیدردستش مانده بود و با ورودم نگاهش م
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اش که  یگذاشت و رو به منش شیرا سر جا ینگاهش را گرفت . گوش عینگاهمان به هم گره خورد اما او سر یا هیثان

 ! دیبر دیتونیبود گفت : شما م ستادهیمستاصل کنار در اتاق ا

 محکم گفتم : قبوله ... یینگاه کردم و با صدا نیرفت . به رادو رونیدر را بست و ب یمنش

ار که ک نیاز چشمانم حالم را بخواند ! ا خواستیرا با تعجب باال داد و به چشمانم نگاه کرد ، انگار م شیابرو نیرادو

 یروز جلو کیدر عرض  میشده بودم ! آرزوها رانیبود ... نابود و و دایصورتم پ ینبود حال زارم از تمام اجزا یسخت

 بود .  ختهیبه هم ر کبارهیام به  ندهیآ یاز زندگ میایچشمانم پر پر شده بود و رو

بود ... کتش را از تنش در آورده  ختهی! آشفته و به هم ر ستین روزیمثل د دمیکه به چهره اش دقت کردم د شتریب

...  شیمرتب و ژل زده نبودند اما چشم ها روزیآشفته و در هم بودند و مثل د شیانداخته بود . موها زشیم یبود و رو

 بودند ... سرد و خشک ! شهیبخوانم ! انگار واقعا چشمانش از جنس ش توانستمینم شیرا از چشم ها زیچ چیه

 ! میتا صحبت کن نیبود گفت : بش دیکه از او بع یفیضع یگره کرد و با صدا زیم یرا رو دستانش

 را بزند ! شیقبل نشسته بودم نشستم و به صورتش نگاه کردم تا حرف ها یکه دفعه  یهمان مبل یور

 یاقعو یزندگ هیبا من  دیبود که با نیگفتم با من ازدواج کن منظورم ا یداد و گفت : وقت هیچرخانش تک یصندل به

کارو  نیو منم هم یهمسر انجام بد هیبه عنوان  دیرو با فتی... تمام وظا یو سور ینه خاله زنک باز یبد لیتشک

...  میبد لیآروم رو تشک یزندگ هیبا هم  یکه بزار خوامیاما ازت م ستیما ن نیب یعالقه ا چیکه ه دونمی! م کنمیم

 جز آرامش ! خوامیازت نم یچیمن ه

که خودم منبع آرامشم را گم کرده بودم ؟ من  ی؟ از من خواستیآرامش م یشد ... از چه کس نیبه وضوح غمگ نگاهم

 آرامش کنم ؟  توانستمیچه طور م

 گفتم : قبوله ! یانداختم و با ناچار نییرا پا سرم

نبود ... نگاهش به من بود اما به وضوح  ایدن نیسرم را باال آوردم و نگاهش کردم . انگار در ا دمیرا که د سکوتش

ر نبود ... پ زیو ه دهی... نگاهش در امدیبود اما از نگاهش اصال بدم نم بی... عج کندیفکر م یگرید زیبه چ دمیفهمیم

 !! اشتند یحس چینبود ... نگاهش اصال ه حیمنظور و وق

 با من ازدواج کند ؟ خواهدیسوال شد که او چرا م میبرا نیا
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 دردش بخورد !هم که نداشتم تا به  یفکر کنم ! پول و ثروت توانستمینم یعشق و عالقه که حت به

انداخت  یهم به من که مرکز توجه همه بودم نم ینگاه مین یها حت یمرد آنقدر سرد و مغرور بود که در مهمان نیا 

 داشته است ! یاز قبل به من نظر میخودم بگو شیکه حداقل  پ

 ؟ گذردیدر ذهنش چه م دمیفهمیهدفش چه بود ؟ چرا نم 

در دستش وارد اتاق شد ، صورتش مثل  یکوچک یبا برگه  ریو ام میکه به در خورد هر دو نگاه از هم گرفت یتقه ا با

 بود ! ختهیبه هم ر ایدر دن زیخندان و شاد نبود ، برعکس درهم و اخمو بود ! امروز انگار همه چ شهیهم

 گذاشت و گفت : امضاش کن ! نیرادو یلوبه من کرد و من هم آهسته تر جوابش را دادم . برگه را ج یآهسته ا سالم

آن را  یچوب یاز جعبه ا شیبایز سیکرد و با برداشتن خودنو یبودم چک است ، نگاه دهیبه برگه که حاال فهم نیرادو

 رفت ! رونیبرگه چک را برداشت و از اتاق ب دیکه کش یقیکرد و بعد با نفس عم یبه من نگاه ریامضا کرد . ام

همه  ریام یپدرت باش یدنبال کارا ستیو گفت : از امروز الزم ن دیو لختش کش ختهیبه هم ر یهابه مو یدست نیرادو

 خونه ...  ادی! پدرت هم تا فردا م دهیکارها رو انجام م ی

 امضا کنم ؟ دیبا یو گفتم : سفته ها رو ک دمیآه بود کش هیشب شتریکه ب یقیعم نفس

 ! یامضا کن ستیتو الزم ن رمیگیآرام گفت : از پدرت م ییاتاقش دوخت و با صدا یرا به پنجره  نگاهش

 شیدوشم برداشته بودند و به جا یرا از رو نیبار سنگ کیبلند شدم . انگار  میدستم انداختم و از جا یرا رو فمیک

مرگ داشتم ...  ی! آرزو کردیم ینیقلبم گذاشته بودند . جسمم سبک شده بود و روحم سنگ یرو نیغم سنگ کی

 یآرامش مطلق برساند . مرگ کیدور کند و به  وزهار نیا یها یها و رنج و سخت الیفکر و خ یکه مرا از همه  یمرگ

 بدهم ؟!! دیفکر کنم که جواب آرشم را چه با نیمجبور نباشم به ا گریبه آن د افتنیکه با دست 

رحمانه آنها را از  یو من ب سوختیسرد بود! چشمانم م رونیو از ب سوختی... بدنم از درون م کردمیم یداغ احساس

 بشکنم ! نیاز ا شتریب خواستمی... نم زمیاشک بر خواستمیمرد مغرور نم نیا ی! جلو کردمیمنع م ختنیاشک ر

کنارم گرفتم و خودم را  واری. دستم را به د دیدور سرم چرخ ایرفت و دن یاهیناگهان چشمانم س دمیدر که رس کنار

 فیضع نقدری! چرا ما زن ها ا خوردیام به هم م یحال یهمه ضعف و ب نیحالم داشت از ا گریدادم ! د هیبه آن تک

 ؟ میهست
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کنارم  نی! رادو دیچیآمد در گوشم پ یکه به سمتم م ییو بعد قدم ها یکوچک صندل یچرخش چرخ ها یصدا

 ؟ ی: خوب دیگرم و مردانه اش پرس یو با همان صدا ستادیا

و خنک بود و  نیریکردم . عطر آرش ش سهیاو را با آرش مقا یو من لحظه ا دیچیمم پعطر تلخ و گرمش در مشا یبو

... در وجود آرش  شناختمیبود که م یآدم نیخونسرد تر نیتلخ ... آرش خونگرم و مهربان بود اما رادو نیعطر رادو

 یبزرگ ی... چه تضادها نیعاشقانه دوست داشت اما رادو اسرشار از غرور بود ... آرش مر نینبود اما رادو یمن غرور

 بود ! نیآرش و رادو نیب

 ... دیآناه _

نابود کند ؟ آخر مگر من بدون  نطوریمرد چطور توانست مرا ا نیرا آهسته باز کردم و نگاهش کردم ... ا چشمانم

 آرش ... یماندم ؟ وا یآرشم زنده م

 وبم ...را آهسته باال آوردم و گفتم : خ دستم

 ؟ یمطمئن _

 خود داره ی! حالم که جا ستمیمطمئن ن میزندگ یتو زیچ چیروزا از ه نیاش نگاه کردم و گفتم : ا یچشمان مشک به

... 

 یکه جلو دمیرا د ریاز اتاق ، ام رونیگرفتم و از اتاقش خارج شدم . ب کردیحرف نگاهم م یخسته ام را از او که ب نگاه

 ی. آنقدر حالم بد بود که توجه نکنم چرا عصبان زندیو حرف م کشدیم شیموها یدست تو تیو با عصبان ستادهیا یزن

 است ؟!!

نگاه کردم .  نهییدادم و به چهره ام در آ هیآسانسور تک واریهمکف را فشار دادم . به د یآسانسور شدم و دکمه  وارد

...  زدیم یدیبه سف میچشمانم گود افتاده بود و رنگ لب ها ریروح من بودم ؟ ز یدختر خسته و ب نیمن بودم ؟ ا نیا

 نبود که آرش عاشقش بود ! یپررنگ یا روزهیآن ف گریفروغ تر بود ... د یب شهیام از هم یچشمان آب

از عشق  زیبود که چشمانم لبر بایز یصورت وقت نینبود . ا بایز میبرا گریچهره د نیگرفتم ، ا نهییرا با بغض از آ میرو

خودم قلبم را  یام بود نه حاال که با دست ها یبود که آرش در زندگ بایز یچهره وقت نی. ا دیخندیم میود و لب هاب

 گذاشته بودم ! ارام کن یتکه تکه کرده بودم و آرش را از زندگ

 ! رفتمیم مارستانیبه ب دیرفت با ادمی یچطور خودم را به خانه رساندم ، آنقدر غرق افکارم بودم که حت دمینفهم
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 کرده ام ؟!  یدستانم گرفتم تا درست بفهمم چه غلط نیتختم نشستم . سرم را ب یاتاقم پناه بردم و رو به

که  یبود ... مرد بهیغر میبرا روزید نیکه تا هم یرادمنش شوم ... مرد نیرادو گرهمسریقرار بود تا چند روز د من

 ! دمیترسیاحساس م یآدم ب نیازا یجذبه اش ... منِ احساسهمه ابهت و  نی... از ا دمیترسیاز غرورش م شهیهم

... االنه که  هیخواب طوالن هی نی... ا دیهمش خوابه آناه نایرا گهواره مانند تکان دادم  و با خودم زمزمه کردم : ا خودم

؟  ییآرش کجا یگی... بهش م یزنیو به آرش زنگ م یشیم داریخواب بوده ... از خواب ب زیهمه چ یو بفهم یبش داریب

باش ! آرش هم با تمام احساسش  یلحظه جد هیآرش  یگیو م یخندیم تو...  تیآب یچشما الیتو فکر و خ گهیاونم م

 نیاز ا یشیتو با من نباشه ! ... بعد توغرق لذت م ادیباشم و  ییمن جا شهی: دروغ ندارم بگم الهه بانو! مگه م گهیم

 ! تیاز بودن مرد زندگ یکنیم دایپ نانیهمه عشق آرش ... اطم

 ...آرش ... آرش ...  آرش

جز آرش نفس بکشم ؟  یدر آغوش مرد توانمی؟ چطور م رمیاز آرش را بگ ریغ یدستان مرد توانمیمن چطور م اصال

باشم ...  یزن خوب توانمی... نم شیکنم برا یهمسر توانمیرادمنش دادم ... من نم نیکه به رادو یاحمقانه بود قول

 !! توانمی... نم توانمیآرش را فراموش کنم ... نم توانمینم

پدرم  ی. اگر پا ختیریم میگونه ها یاراده ، با هر بار تکرار اسمش رو یب میو اشک ها شدیدر ذهنم تکرار م اسمش

هم دست از عشق آرش  کشتندیاگر مرا م ینبود حت انیاش در م ی، زندگ شیجانش ، آبرو ینبود ... اگر پا انیدر م

پدرم در  ی... فقط اگر پا کنمیفقط با آرش ازدواج م نم نکهیدر ا شدمیلجظه هم مردد نم کی ی... حت داشتمیبرنم

 نبود ...! انیم

عکس را سال  نی. ا دمیکش رونیرا که همدم هر روز و هر شب من شده بود ؛ ب یبالشتم بردم و عکس ریرا ز دستم

ارد هم بود د یاز دوستانش که عکاس ماهر یکی. نه من و نه آرش اصال حواسمان نبود که  میگرفته بود ایقبل کنار در

 .  ردیگیاز ما عکس م

و آرامش در  میبود ایبه غروب در رهیآرش گذاشته بودم . هر دو خ یشانه  یو من سرم را رو میهم نشسته بود کنار

بود .  رهیخ شیو آرش مسکوت به روبرو دمیکشیمآرش  یبازو ی. من دستم را نوازشگونه رو زدینگاهمان موج م

ه شان یبود و رو ختهیر رونیشالم ب ریبلند من از ز ی! موها دیرسیبه نظر م باتریجذاب تر و ز شهیآرش از هم یچهره 

آرش هم  ی. موها دیدرخشیم ییبایبه ز دیخورش یدر مقابل اشعه ها شانییو دست آرش پخش شده بود . رنگ طال

شده بود و به  ایدر یشده بودند اما چشمان من همرنگ آب شیبایو همرنگ چشمان ز دندیرسیتر به نظر م یقهوه ا
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است ... آنروز به او گفته بودم که  ادمیبود ... درست  شیو متفکرانه به روبرو ی. چشمان آرش جد دیدرخشیم یشفاف

من  یزندگ یفته بود ... مرد دوست داشتنفکر فرو ر یتو قایازدواجمان گذاشته و آرش عم یبرا یپدرم چه شرط

 بود ! مانی ندهینگران آ

... منوببخش که همراهت  میزمزمه کردم : منو ببخش تمام زندگ هیلرزانم را به عکس چسباندم و با گر یها لب

...  زمی! مجبورم عز زنمیو اون شرط مسخره رو برات گذاشتم ... منو ببخش که دارم به عشقمون پشت پا م ومدمین

و جلوم رو  ی... کاش بود دمیکه جونمم براش م یدونی... م زهیکه پدرم چقدر برام عز یدونیمجبورم تنهات بذارم ... م

 آرامش من ... ی... کاش بود یکنیمشکل رو حل م نیخودت ا یگفتیو م ی... کاش بود یگرفتیم

ر که تمامش د یخوابم برد ! خواب یط خستگکردم که از فر هیبه عکس گر رهیبالشت گذاشتم و آنقدر خ یرا رو سرم

 بود ! یمن فراموش نکردن یکه برا یبه روز رفتنش ... روز گشتیمورد آرش بود ... تمامش برم

نگاه کردم ! چه قدر فکر کردن به  کردیکه در مقابلم غروب م یدیبه خودم آمدم و با تعجب به خورش یپر یصدا با

 ود !گذشته مرا از زمان حالم دور کرده ب

 ی... وقت زمیعز خوامیتو رو قضاوت کردم ! معذرت م نطوریخبر نداشتم و ا یچی... من احمق از ه دیمتاسفم آناه _

 اونقدر شوکه شدم که مغزم از کار افتاد ! دمیشن

را داشتند  ینظر پر انمیتمام اطراف باینبود تقر یدیجد یکه حرف ها یپر ینبودم ، در ضمن حرف ها یا نهیک آدم

 ! کردمیکم کم داشتم عادت م

 عادت کردم ! گهیاشکال نداره ... د _

 ؟ یچه کار کن یخوایحاال م _

 ! دمیادامه م میزندگ یروال مسخره  نی... به ا یچیه _

ا بدر مورد ازدواج  متی! تو اونقدر تو تصم یازدواج کرد نیکه تو با رادو شهی؟ هنوزم باورم نم دیآناه هیچ یدونیم  _

 نی؟ رادو ی... اونم ک یاز آرش ازدواج کن ریغ یکیبا  یروز هیتو  کردیکس فکرشم نم چیکه ه یبود یآرش جد

 ... ستین یباور کردن ایخدا یرادمنش ... وا

 بشم ! داری... هر لحظه منتظرم ب یپر مونهیخواب م هی... مثل  شهیخودمم که باورم نم نیاز همه ا شتریب _
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گفت : صبر کن  یا دهیترس یافتاده باشد با صدا یموضوع مهم ادیسکوت انگار که  یو بعد از کم دیکش یآه یپر

 من ... اگه آرش بفهمه ؟؟ یخدا ی؟؟ وا دونهیآرش هنوز نم ی... تو گفت دیآناه

لحظه احساس کردم هر چه زودتر  کیسرد شدند و  میشد ، دست ها شتریاشکم ب یو قطره ها دیبه وضوح لرز بدنم

 چه کنم ؟ یشرمندگ نیبهتر است ! من با ا میبرا رمیبم

 ؟ رانیا گردهیبرم یادامه داد : ک دیکه سکوتم را د یپر

تم که گذاش یکه ازش خبر ندارم ... لعنت به من با شرط مسخره ا شترهیماه ب کی...  یپر دونمیلب زدم : نم ینگران با

! 

 ... اگه بفهمه ... اگه بفهمه ... دیبفهمه آناه یبذار دی... نبا زمیشده عزکه  هیکار گهید _

اگر آرش بفهمد چه  دیی؟ خب بگو کردندیسکوت م دندیرسیجمله م نیبه ا یدور و اطرافم وقت یآدم ها یهمه  چرا

 نیجواب دادن به ا یی؟ مغز من توانا دیآ یم ییسر آرش من چه بال  دییبگو دیپرستیکه م یی؟ شما را به خدا شودیم

 تصور کنم ! لهجم نیا دنیآرشم را با شن توانمیسوال را ندارد ... من نم

 دورتر بفهمه به نفع همه است ... ی... هر چ دینذار بفهمه آناه _

آدما هر  نی؟ چطور نذارم بفهمه ؟ ا یپر یگفتم : چه جور یپر از بغض و ناچار ییرا پاک کردم و با صدا میها اشک

 نداره ... یبراشون کار گهیخبردار کردن آرش که د کننیخرد کردن من م یابر یکار

 یزیآتنا چ نکهیخبرش کنه مگر ا تونهینم یپس کس یآرشو ندارن ... خود  تو هم که شمارشو ندار یاونا که شماره  _

 خبر رو نداره ! نیا دنیکه آرش تحمل شن دونهیاون خوب م دونمیم دیبهش بگه که بع

 یبفهمه ، حداقل صبر کنه تا وقت یزیچ ایزود نیبا آتنا حرف بزن تا نذاره آرش به ا عتریتو رو خدا هر چه سر یپر _

 نشه !  شیزیچ فهمهیم یآرشم وقت دیکن یکار هیبفهمه ... تو رو خدا  رانیبرگشت ا

 رگینم اما به زبان نه ... او داو را آرشم بخوا توانستمیدر ذهنم م دی. شا دمیکه زدم لبم را گز یناگهان به خاطرحرف 

 آرش من نبود !

 ؟ ییگفت : تو االن کجا کردیم نیف نیکه ف یو درحال دیکش یقینفس عم یپر

 ... ایشمالم کنار در _
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 ؟ یکنیاونجا چه کار م _

 زدم و گفتم : ماه عسل ... یتلخ پوزخند

فعال  ! کنمیو گفت : من برم به آتنا زنگ بزنم ... خبرت م دیکش یدرک کرده بود آه یحرفم را به خوب یکه تلخ یپر

 ؟ یندار یکار

 به آتنا سفارش کن که مواظب حرفاش باشه ! یلی؟ خ ینره پر ادتینه ... فقط  _

 فعال ... زمیباشه عز _

 لم به حالشده بود ، د سیخ میآوردم و قطع کردم . دستم به شالم خورد که از اشک ها نییرا از کنار گوشم پا یگوش

 کرده بودم ؟ هیهمه گر نیا یخودم سوخت ... من ک

همه  نیام ... از ا یماه سخت ... از غم نبودن آرش در زندگ کی نیآوردن ا ادیبود ... از به  نیسنگ نِیسنگ قلبم

 !!! ییتنها

 نشایتمام اطراف و نیاز رادو شدیحرف آرش م یرا نداشتم . وقت الیو من قصد برگشتن به و شدیم کیکم کم تار هوا

 ! شدمیم زاریب

ام را در دستم  یگوش خواستیدلم م یلیببارند . خ خواهندیچشمانم اجازه داده بودم امشب هر چه قدر که م به

 یگوش کنم تا الاقل کم یگریبعد از د یکیآرش را  یمورد عالقه ام بروم و آهنگ ها یها یقیموس یو تو رمیبگ

 ! شدیمشت م دهینرس یام رفع شود اما دستم به گوش یدلتنگ

آسمان  نیو ا ایدر نیآرش خودم را کنترل کنم و بر سر ا یصدا دنیکه با شن دمیدیتوان را در خودم نم نیا انگار

 نکشم که چرا من ؟ واقعا چرا من ؟ ادیفر

 . کردیاز اشک بود نوازش م سیو صورتم را که خ دیوز یم ایاز سمت در یخنک مینس

خاطره را پس بزنم نشد ! انگار خودش  نی. هر چه خواستم ا مینشسته بود ایافتادم که با آرش کنار در یآن روز ادی

 . کنندیقصد لرزاندن قلبم را م شیهم که نباشد خاطره ها

 ؟ دیآناه_ »
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 جان دلم ؟ _

 بشه ؟ یچ یکنیفکر م رهیآهنگه بگ نی... اگه ا گمیم _

 خواننده !  یآقا یشیو گفتم : خب م دمیخند

 یآقا نیا یآهنگا یسوژه  شهیهم م بایز یالهه بانو نیرا دور کمرم انداخت و با نگاه در چشمانم گفت : ا دستش

 خواننده !

تم گذاش دیتپیکه قلبش م ییگرمش ، درست جا ی نهیس یآغوشش مستم کرده بود دستم را رو یکه گرما یحال در

 ! نی... هم خوامیخواننده رو م یآقا نیو گفتم : من فقط قلب ا

فقط  ؛ قلب من استیدن ایو پر از احساسش گفت : تا دن بایز یداد و با آن صدا هیام تک یشانیاش را به پ یشانیپ آرش

 ی... غرورمو فقط برا دوزمیقشنگ تو م ی... چشمامو فقط تو چشما خونمیتو م یعشق من ... فقط برا تپهیتو م یبرا

کس  چی! جز تو ه ییدل فقط تو نیا ی! الهه بانو نمیسازم نازنیرو با عشق تو م میم لحظات زندگ... تما شکنمیتو م

 قلبم رو بلرزونه ! تونهینم

! آرش تمام احساسات  کندمیبم مردانه نم یمن دل از آن آغوش گرم و صدا دادندیرا هم به من م ایلحظه تمام دن آن

 کرده بود ! دای، او مرا هم مثل خودش عاشق و ش مرا زنده کرده بود و به جوشش در آورده بود

که مسکن  اورمیخودم ن یاما به رو رمیمجبورم شب ها سردرد بگ بردیخوابم نم شیصدا دنیکه بدون شن یمن حاال

 کباری یحت نکهیهستم بدون ا یگریآغوش مرد د یرایآرامش بخش آرش است ! حاال من شب ها پذ یدرد صدا نیا

هم از حدش فراتر نرفت ! عشق  کباری یتکه ح یبود ... مرد یمرد واقع کیدرآغوش آرش بوده باشم ... آرش  یشب

 ی... از دور که به زندگ یاز دور نگاهش کن یستیبا دیفقط با ستیمرد بودن اصال سخت ن نیا دنیمن مرد بود و فهم

 ! یفهمیرا م زیهمه چ یمردها نگاه کن

 یکه از او همراهم بود را لمس کنم اما صدا یادگاریو آهسته به سمت گردنم رفت تا تنها  بلند شد اریاخت یب دستم

 نییآورد و متوجه اطرافم کرد . دستم را آرام پا رونیکه در آن فرو رفته بودم ب یمرا از خلسه ا یبلند یخنده ها

از دخترها و پسرها دور هم نشسته بودند  یکردم ! جمع نگاهآمد  یخنده م یآوردم و به چند متر آنطرف تر که صدا

 بودند ... چه شاد بودند ...  الیخ ی! چه ب دندیخندیو م گفتندیبلند م یو با صدا
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ند بل میرا پاک کردم وآهسته ازجا میبه نفعم نبود . اشک ها نجایماندنم در ا شتریو ب زدیذوق م یشب تو یکیتار

 رفتم ! الیشدم و قدم زنان به سمت و

هستند که از چند  ییها دردها نیشده بود ! ا یعاد میبرا گریاما د سوختیم میشده بود و چشم ها نیگسن سرم

ز ا قتیکه در حق ییآمدند ... دردها یبه سراغم م انیساعت در م کیشده بودند و  رمیگ بانیگر یشب قبل از عروس

 که آرش رفت شروع شدند !  یهمان لحظه ا

محکم  یاما دست فتمیب نیزم یبود با سر رو کیکرد و به جلو پرت شدم . نزد ریگ یبه تکه سنگ میپا  یحواس یب از

را گرفته بودند ،  دمید یبودند و جلو ختهیر رونیشال ب ریاز ز میکرد . موها یریرا گرفت و از افتادنم جلوگ میبازو

 نجاتم داده است ؟! یچه کس نمیبب توانستمینم

 میمرد روبرو یپهن و عضالن ی نهیام را کنار زدم . نگاهم را از س ییموج دار و طال یم و موهارا آرام باال آورد دستم

و سخت  ینداشت و چهره اش جد یحس چیه شهیاش مثل هم یمشک یباال آوردم و به صورتش دوختم . چشم ها

 بود !

 اش اللم کرد :  یعصب یباز کردم تا تشکر کنم که صدا لب

 ؟ یکجا بود _

تکان بخورم !  یحت ایبزنم و  یحرف دمیترسیرا کنار صورتم رها کردم و آب دهانم را به زور قورت دادم  . م میموها

 ! بردمیمرد حساب م نیاز ا بیعج

 ؟ دیآناه یکجا بود دمی: پرس دیبه هم چفت شده اش غر یدندان ها انیرا محکم تکان داد و از م دستم

 نیگشتم  . از ترس و ضعف در مقابل ا تشیعصبان یبرا یلیذهنم دنبال دلقلبم گذاشتم و در  یدستم را رو دهیترس

 چینگرفته بودم ... ه ادیرا  ییو پررو یوقت گستاخ چیانجام دهم ؟ من ه توانستمیم یمرد متنفر بودم اما چه کار

 آرام من در تضاد بود ! ی هیبا روح کارها نیرا باال ببرم و دعوا کنم ... ا میصدا تواستمیوقت نم

رو  ای... در ایدر خواستمی... من فقط م ایو با تته پته باالخره دهان باز کردم : م..من ... اومده بودم ... کنار ... در لرزان

 ! نمیبب

 یهوا ک دمینکردم ... من فقط حواسم پرت شد ... نفهم یو ادامه دادم : به خدا کار دمیبه شالم کش یاسترس دست با

 شد ! کیرتا
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 نیتر از رادو یمنطق دانستمیچون م دیکنم شا حیتوج یمنطق لیدل کیکردنم را با  رید خواستمیچرا م دانمینم

 نداده بودم ... !! حیتوض نقدریکس ا چیه یعمرم برا ی! تو کنمینم دایرادمنش پ

 خی... بدنم  کردمیاحساس سرما م کردمیم ریام س یواقع یایخاطرات فاصله گرفته بودم و در دن یایکه از دن حاال

 ... ایآمد  یم ایکه از طرف در یبه خاطر باد سرد ای دمیلرزیم یکرده بود و کم

اما باز به حالت اول برگشت  دیمردمک چشمانش لرز یرا مظلومانه کج کردم و در چشمانش نگاه کردم ؛ لحظه ا سرم

چه  دانمیگرداند ، نم یآن ها م نیبود که مدام نگاهش را ب یزی... انگار در چشمانم دنبال چ دی. عمق چشمانم را کاو

 .... دیکرد : ببخش مهانداخت و زمز نییسرش را پا مانیپش یکه با حالت دید

خروشان شده بودند  و محکم خودشان را به ساحل  شیپ یکه از چند لحظه  ییبلند برخورد موج ها یصدا

رادومنش با آن همه غرورش عذر  نی! رادو دمیرا شن«  دیببخش» ، اما من شدیم شیصدا دنی، مانع از شن دندیکوبیم

همه  نیدر مقابل ا یمن دوخت ، چه کس ابهکرد !! دستم را نوازش کرد و باز هم آن نگاه پر از جاذبه اش ر یخواه

صدا  نیا دمیرستیو من م شدیقلبم لحظه به لحظه بلند تر م ی؟ صدا اورمیچشمانش طاقت آورده بود که من ب ییبایز

حال قلبم ، همانطور  نیشود اما با ا یکوبش قلبم عاد تمیتا ر دمیکش یقیهم برسد ! نفس عم نیبه گوش رادو

م را قرار بتپد ! دست یب نطوریآرش ا یداشتم من ... قرار بود فقط برا یانتکاری! چه قلب خ دیکوبیو محکم م جانیپره

 قلبم کم کنم ... امشب چه مرگش شده بود ؟ جانیاز ه یکم دیام گذاشتم تا شا نهیس یباال آوردم و رو

رنگم با  ی. شال طوس دیمن برداشت و آرام دستم را گرفت و همراه خودش کش یاش را از رو رهینگاه خ باالخره

 ...  کردندیاش م یام همراه ییطال یو موها دیرقصیشانه ام م یآمد رو یکه م یمیمال مینس

را چند برابر  تشیو جذاب خوردندیسرش تاب م یو باال یشانیپ یهم رو نیو خوش حالت رادو یمشک یموها

کالفه باشد مدام در  یزیدر هم بود . انگار که از چ شیاش دوباره سخت شده بود و اخم ها یجد ی. چهره  کردندیم

 !  فشردیو دست مرا م دیکشیدست م شیموها

گفتم ؛  یزیزد و نه من چ ینه او حرف الی. تا و زدیآمد و داشت جانم را آتش م یدستانش به نظرم سوزنده م یگرما

زمانه  یلیس یاما جا دانمیرا نم نیباد نوازشمان کند ... رادو میو گذاشت میباد راه رفت انیبلند در م ییفقط با قدم ها

 داشتم ! ازیرا ن شنواز نی؛ ا کردیجانم بد جور درد م یتن ب یرو

ام ش یرفت و گفت : برا یگرینگاهم کند به سمت د نکهیناگهان دستم را ول کرد و بدون ا میدیرس که الیو یجلو

 ! دیمنتظرم نباش گردمیبرنم
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 دهیمردانه و کش کلیفرو برد . ه شیها بیرا در ج شیسرش انداخت و دست ها یاش را رو یطوس شرتیسو کاله

 حیتوض شیشده بود ؟ من که برا ینطوریا کدفعهیچرا  دانمی. نم زدیکوتاه قدم م ییخم شده بود و با گام ها یاش کم

 تینه ؟ درست است دوستش نداشتم اما انسان ای دهمانجام  شیبرا یکار توانمیم ایکه آ دانستمیدادم کجا بودم ! نم

م بود شبه فراموش کنم ! به هر حال هر چه که نباشد شوهر کیکه داشتم ، قدر نشناس نبودم که آن همه لطفش را 

 اجبار بود ! کی نی! گرچه ا کردمیکمکش م دیپدرم بود ... من همسرش بودم پس با یزندگ ی... ناج

 کمکش کنم که خودش بخواهد ! یدادم وقت حیشدم ! ترج الیکه رفته بود گرفتم و وارد و ینگاهم را از راه 

 

لند ب میبه ساعت انداختم و با دلشوره از جا یهنوز برنگشته  بود ! دوباره نگاه نیشب گذشته بود و رادو 12از  ساعت

 شدم و شروع به قدم زدن در اتاق کردم .

روم و که ب دمیکشیبرنگشته است ، خجالت م الیهنوز به و نیو ترانه در اتاقشان بودند و خبر نداشتند که رادو ریام

 نبودم ! یمیبا آنها صم یلیبرنگشته است ، هنوز خ الیبه و نیرادو میبگو

ا لطف باشدیمشترک مورد نظر در دسترس نم»  گفتیکه م ییبار شماره اش را گرفتم و باز همان صدا نیهزارم یبرا

را به  میتخت انداختم و با اضطراب دست ها یرو تیرا با عصبان ی! گوش دیچیدر گوشم پ«  دییفرما یریبعدا شماره گ

 ؟  یبرنگشت چ صبح؟ اگر تا  یافتاده باشد چ شیبرا یهم فشردم . اگر اتفاق

 هنکی. با ا شدمیام هم نگران و ناراحت م یزندگ یآدم ها نیو کم نقش تر نیکوچکتر یبودم ... برا نطوریهم شهیهم

 ، نگران بودم ! گرفتیاما ته دلم آرام نم دمیخوابیو م بودمیاو م الیخ یاالن ب دیبا

م را و دست ستادمیو ترانه ا ریدر اتاق ام ی.  جلورفتم  رونیدوشم انداختم و به سرعت از اتاق ب یرو یاسترس شنل با

 سرم را به سمت راه پله چرخاندم ! ییصدا دنیباال آوردم تا در بزنم که با شن دیبا ترد

 صیشب هم قابل تشخ یاهیکردم ، قامت بلندش در س زی، جلوتر رفتم و چشمانم را ر دمیدیدرست نم یکیتار در

 ؟ ییتو نیگفتم : رادو یآرام یبود . شنلم را محکم کردم و با صدا

 داد و سرش را باال آورد .  هی، به نرده ها تک ستادیا شی. در جا دیاما حس کردم تنش لرز انهی دمیدرست د دانمینم

 ؟ ی؟ کجا بود ی: خوب دمیدهانم گرفتم و پرس یچشمان به خون نشسته اش وحشت زده دستم را جلو دنید با
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. جوابم  دمیفهمیهزاران حرف گفته و نگفته داشت اما من حرف چشمانش را نم و انگار دیدرخشیم اهشیس چشمان

از کنارم گذشت و وارد اتاقمان شد . پشت سرش وارد اتاق شدم و در را آهسته بستم .  نیسنگ ییرا نداد و با قدم ها

من  یعنیاست ؟  یعصب نقدریبودم که چرا ا اندهپرت کرد ! م یصندل یدرآورد و رو تیاش را با عصبان شرتیسو

 کرده بودم ؟ یکار

 گفت : خاموشش کن ! یخش دار یصورتش گرفت و با صدا یکه دستش را جلو نمشیرا روشن کردم تا بهتر بب چراغ

تخت ، کنارش نشستم و نگاهش کردم . صورتش را  یبه سمتش رفتم . رو دیرا خاموش کردم و آرام و با ترد چراغ

بود  دهی، فکر کنم تمام راه را دو کردیم ییاش خودنما یشانیدرشت عرق کنار پ یدستانش گرفته بود و دانه ها انیم

! 

شدم  نگرانت یلی؟ خ یکجا بود یبگ یخوای: نم دمیآهسته پرس ییشانه اش گذاشتم و با صدا یدستم را رو دیترد با

! 

نگاه کرد و با  میبود . درچشم ها ختهیاش ر یشانیپ یتو شانیپر شیآمد و موها یخسته به نظر م یلیخ صورتش

 ؟ مگه برات مهمم ؟ یگفت : نگرانم شد تیجد

 یخوایاز من م ی... تو خودت گفت میکنیم یبا هم زندگ می؟ ما دار یکه گرفته بود گفتم : مهم نباش یاز گارد متعجب

 ؟ شنیرو انجام بدم ... زن و شوهرا نگران هم نم میهمسر فیکه تمام وظا

 کمکت یاگه تو بخوا یعنیبشه ...  دیآرام تر ادامه دادم : خب من ... من فکر کردم شا یکردم و دوباره با لحن سکوت

 کنم !

در مقابل محبت  توانمیاست که م یکار نیکمتر نیا کردمیفکر م دیآرامش کنم  ؛  شا خواستیچرا دلم م دانمینم

کنم ! از وجدان من  یالپوشان یجور کیام را  یا قهیدم به دق یها انتیخ خواستمیهم م دیشا ایانجام دهم و  شیها

 خودش را آرام کند ! نینبود که بخواهد با محبت به رادو دیبع

...  دیآناه یتونیدستانش گرفت و گفت : نم انیدست از نگاه کردن به چشمان من برداشت و سرش را دوباره م نیرادو

 ... یتونینم

 ؟  کنهیم تتیاذ یشانه اش گذاشتم و گفتم : چ یدستم را رو ناراحت
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 تشیمن هستم که اذ نیا دیلحظه فکر کردم شا کیکه  ینگاهم کرد ، طور بیعج یرا چرخاند و با حالت سرش

 ینکردم از کار تیهم شکا کباری یگفت انجام دادم ، من حت یبا او نداشتم ... من که هر کار یاما من که کار کنمیم

 که با من کرد !

 یوابج دمید یمردد بود . وقت یکه در گفتن حرف یاش شده بودم که کالفه بود ، سردرگم بود ، نگاه ینگاه مشک غرق

هم که شده ما را  یچند ساعت یاست که برا یخواب است ... خواب نعمت بزرگ شیبرا زیچ نیفکر کردم بهتر دهدینم

 ! کندیدورم میزنیهدف در آن دست و پا م یکه ب ییایاز دن

 شرتیسو نیکه رادو ییگذاشتم ؛ همان جا یصندل یبرداشتم و رو میشانه ها یبلند شدم ، شنلم را از رو میجا از

که  هنی! در آ دمیکش میموها نیب یو دست دمیکش رونیب میموها یرا از تو پسمیاش را انداخته بود ! دست بردم و کل

هم واضح  یکیدر آن تار یکه حت یزیاما آن چ دمیدیم یکیرا در تار رمیاز تصو یفقط هاله ا کردمیبه خودم نگاه م

 چشمانم بود !  یا روزهیف یبود آب

ه ، او را ب شیشانه ها یرو میشدم . با گذاشتن دست ها کشیبرگشتم و نزد کردینگاهم م رهیکه خ نیسمت رادو به

 حالت بهتر بشه ! یاگه بخواب دی... شا یکردم و گفتم : بهتره دراز بکش لیسمت تخت ما

که برگشتم  نی. تخت را دور زدم و آباژور را روشن کردم . به سمت رادو دیتخت دراز کش یبه صورتم آرام رو رهیخ

 ؟ یبخواب نجایا شهیتخت زد و گفت : م یدستش را کنار رو

مثل هر شب به لبه  نکهیا یکه به جا خواستیخودش ! داشت از من م کیکه اشاره کرده بود نگاه کردم ، نزد ییجا به

م ؟ جان خسته ام ه یاما عقلم تشر زد : تا ک شدیتر به او بخوابم ... ! قلبم مانعم م کیتخت پناه ببرم امشب را نزد ی

 ؟  ی: تا ک دیمقاومت نداشت از قلبم پرس یبرا یینا گریکه انگار د

کار موافقتم را اعالم کردم . احساس کردم نفس  نیو چشمانم را آرام بستم و باز کردم و با ا دمیکش یقیعم نفس

 یقیو جذابش را بست و نفس عم یو به سقف نگاه کردم ، او هم چشمان مشک دمی! کنارش درازکش دیکش یراحت

 !  دیکش

مرد هم مثل تمام  نی! ا شناسمیکه او را نم شدمیمتوجه م شتریب گذشتیمشترکم با او م یکه از زندگ یلحظه ا هر

 هم خونسرد نبود !! شهیمرد هم نیداشت ! ا یو سردرگم ید و رنج داشت ، کالفگآدم ها در



 الهه بانو

 
101 

 

 . اشکال دیبویفکر افتاده بودم که دارد عطر تنم را با تمام وجود م نیبه ا بیو من عج دیکشیم قیعم ییها نفس

مرد  کیباشد ؟  تواندیم یگریچه کس د یشوهرش برا یزن جز برا کینه ؟ عطر تن  ای شدمیم تینه ؟ اذ ایداشت 

 ؟  دیببو تواندیولع م نیرا با ا یگریچه عطر د

 آرش باشد ! یمورد من ... عطر تنم ... قرار بود فقط برا امادر

 کنم ... ! یاو همسر یبرا توانمی... نم توانمیرا مشت کردم و چشمانم را محکم به هم فشردم ، نم دستم

راه به هم وصل  یکنم ؟ کجا یمرد دور نیاز ا دیهر لحظه با کردمیما مشکل داشت که من احساس م یرابطه  یکجا

 من ؟  ایبد بود  نیشدنمان اشتباه بود ؟ رادو

مشکل داشت و نه رفتارش ... مشکل از من بود ، از قلب نابه  نی؛ نه رادو دانستمیرا خودم خوب م میسوال ها جواب

 با قدمت سه سال ... ! یام ... از احساس یهمه آشفتگ نیسامانم ... از ا

آورد ...  ینم میبه رو دیدیکه هر چه از من م ینیکنم ؟ رادو یزندگ نیآرش در کنار رادو ادیبا  توانستمیم یک تا

و نگذاشت دست آن مرد  دیکه در نبود آرش به دادم رس ینیام را از آن فالکت نجات داد ... رادو یکه زندگ ینیرادو

 مردانه بود ! شانکه فقط ظاهر یی، مردها و طماع به من برسد صیحر یها

را کردند ، اگر من حماقت  یزیگرفتن پولشان آمدند و آن آبرور یکه آرش رفت طلبکارها برا یصبح شب قایدق اگر

ر ، اگ میپول طلبکارها را بده میآرشم گذاشتم ، اگر با فروختن تمام اموالمان هم نتوانست یکردم و آن شرط را برا

ازدواجمان را مطرح کرد ، اگر  شنهادیپ کدفعهی نی، اگر رادو رمیفرستاد تا از او کمک بگ نیرادو شیرا پم نیپدر رادو

 نیازدواج کنم ، ا نیدست به دست هم داده بود تا من با رادو ایهمان روز حال پدرم بد شد و سکته کرد و اگر تمام دن

ما  یعنی نیا!  دیرسینم ریتقد یباز زورم به بازو دمیجنگیمن هر چه قدر هم م یعنی نی... ا ستیقسمت دروغ ن یعنی

 ! میو با سرنوشتمان بساز مییایکوتاه ب دیجاها با یآدم ها بعض

تا با او ازدواج کنم ! من در خودم  نمیو به انتظار آرش بنش رمیطالق بگ نیاز رادو یکه با نامرد نمیبیخودم نم در

 گرانیخبر از من متنفر نشود و مثل د نیا دنیمعلوم که آرش با فهم ... از کجا  نمیبینم یو رذالت یپست نیچن

؟ از کجا معلوم عشق هنوز در قلب  میقبل بشو یهمان آدم ها اهمه اقتفاق م نیقضاوتم نکند ؟ از کجا معلوم بعد از ا

 بماند ؟ مانیها

 دیرسینم ایدن یهمه نامرد نیزورش به ا کردیکه قلبم هر چه م نی... از تصور ا دیچشمم چک یاز گوشه  یاشک قطره

 دلم سوخت ! شودینم قیمثل سا زیچ چیه گرید نکهیدلم سوخت ... از تصور ا
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 دادمیاجازه م دیاست با نیتنفر ... درستش هم دیشا ایرها کردن عشق باشد ... و  نیب نیدر ا دیراه درست شا  اما

من ،  یایدن یهمه نحس نیدور کردنش از خودم است ، دور کردنش از ا یراه برا نیبهتر نیآرش از من متنفر شود ، ا

 که احاطه ام کرده بود !  یهمه نامرد نیاز ا

شرم آور آن مرد ها ،  یها شنهادیپدرم ، پ یبده دیکه افتاده است بفهمد ... نبا ییاز اتفاق ها یزیبگذارم چ دینبا

 دنیحرف ها بود که با شن نیرا بفهمد ! آرش عاشق تر از ا نیرادو ام در ازدواج با یمن را و در آخر ناچار یدرماندگ

که چرا نبود تا کمکم کند ، حتما به  کندیخودش را سرزنش م تما! ح اوردین گرانیسر خودش و د ییخبرها بال نیا

 که چرا آن شرط را گذاشتم ؟!! کندیو بعد ... ! حتما از من گله م رودیسراغ آن مرد ها م

جور مواقع شکستن  غرور  نیفراهم کند شرمنده بود ! من ا زیهمه چ مینداشت تا برا یادیکه پول ز نیاز ا شهیهم

 !  دمیدیکه عاشقش بودم را م یمرد

 شده ام ؛ نیپدرم زن رادو یکه من به خاطر بده دیشنیم اگر

 ... شکستیم حتما

 ... شدیم خرد

 !  شدیم نیغمگ 

اش  یعاد یدوباره به زندگ یبا خبر ازدواجم شوکه شود و بعد از چند وقت دی، شا خواستمیشکستن آرش را نم من

 ! خواستمیرا نم نی... من ا ردیگیشدم حتما عذاب وجدان م نیمن چرا زن رادو نکهیا دنیبرگردد ؛ اما با شن

س ک چی! ه زنمیکه دارم خودم را گول م دانستمی... خوب م دیچک میموها یچشمم رو یاز گوشه  یاشک قطره

من هم که تمام اخالق و رفتار آرش را  یکند ... حت ینیب شیخبر پ نیا دنیواکنش آرش را بعد از شن توانستینم

 !! گرانیچه برسد به د دیآ یسر آرشم م ییکنم که چه بال ینیب شیپ توانستمیباز هم نم شناختمیم

 ... آرشم

 ...  آرشم

 نیمال من نبود ... سهم من نبود ... قسمت من از ا گری... آرش د کنمیرا در ذهنم هم پاک م تیمالک میم نیامشب ا از

 نبود ! یزندگ
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ه ک یدی... آناه کردیم یتاب یکه کمتر ب یدی... آناه دیجد یدیبا آناه ساختمیرا از نو م یزندگ دیاز امشب با دیشا

غم درونش را پنهان کند و تظاهر به  کردیم یکه سع یدیهمسرش را دوست داشته باشد ! آناه کردیم یسع

و سخت را  زیغم انگ یروزها و شب ها نیا ی مهتا انتقام ه شدیسخت و محکم م دیکه با یدیکند ... آناه یخوشبخت

 ...! ردیبگ

قم عش یعزادار خواستمیم ی! تا ک کردمیم هیگر دینبا گریرا به هم فشردم ، من د میرا محکم بستم و لب ها چشمانم

 نیرادو یها اوردنیخود ن یبه رو نیا یشرمنده  یرا به دوش بکشم ؟ تا ک انتکاریبا خودم صفت خ ی؟ تا ک را بکنم

 باشم ؟ 

 دهیافتاد که آرام خواب نیو نگاهم به رادو دمیو چشمانم را باز کردم . چرخ دمیکه بدجور لرزان بود کش یقیعم نفس

 ! خدا را شکر که خواب بود ... دیکشیم یمنظم یبود و نفس ها

را  یرکا کردیبودم ، انگار فقط با نگاهش تو را وادار م دهیند یمرد چیرا در ه تشیبه صورتش نگاه کردم ، جذاب قیدق 

 !  یانجام ده خواهدیکه او م

 ادیش را به فوت کرده بود . چهره ا شیسال پ 7به مادرش رفته بود که  ادینبود ، به احتمال ز یشکل نیکه ا پدرش

 یهر هفته مهمان بایو تقر میداشت یخوب یخانوادگ یبود . تا قبل از مرگ او و مادرم رابطه  یو مهربان بایدارم ؛ زن ز

 و پوکشان با هم بود ! کیو تمام ج ودندب یمیصم قیهم که رف مانی! پدرها میداشت یدورهم

سال مثل مادر خودم مراقبم بود اما  مرگ  به  کیو تا  گشتیپروانه دورم م کیمثل  نیاز مرگ مادرم ، مادر رادو بعد

 کنمیرا سر خاک مادرش فراموش نم نیرادو یوقت چهره  چیسال گرفت . ه کینداد و جانش را بعد از  یاو هم مجال

 بود !! دهی! انگار روح از تنش پر کش زدینم یفحر چی... مسکوت و مبهوت به قبر مادرش زل زده بود و ه

 یدانشجوها نیاست که جز بهتر ادمی قیو دق خواندیساله بود ! درس م 27 نیساله و رادو 18ن م آنموقع

دارد اما او  هیکه بخواهد بورس یهر کشور یکه برا نیدانشگاهشان بود . همه جا حرف از او و نبوغش بود ، از ا

 رودینم رانیخوب از ا یها تیبا آن همه موقع رابود که چ بیهمه عج ی! برا رودیجا نم چیبماند و ه رانیدر ا خواهدیم

! 

اما او زحمت  کردیرا به سمتش جذب م یچهره اش هر دختر تیو جذاب ییبایزمان هم مغرور و سرد بود . ز همان

 خصلتش بود که او را در نظر من محترم کرده بود !  نیهم دی. شا دادیرا هم به خودش نم ینگاه مین یحت
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هوش و  یو آوازه  کردیکسب م یشتریکه هر روز شهرت و ثروت ب مانیخانوادگ یها ینآن پسر جذاب مهما حاال

 ! کشدیم دکیاست و لقب همسرم را  دهیزده کرده بود ، کنار من خواب رتیرا ح انشیذکاوتش تمام اطراف

را داشتند و به  شیدخترها آرزو ی؟ او که همه  میبا هم ازدواج کن یروز نیمن و رادو کردیفکر م یچه کس واقعا

به او  یحس چیرا انتخاب کرد که ه یآن خاطرخواه ها من یهمه  انیدنبال به دست آوردنش بودند به جز من ، از م

 نداشتم !

تر آوردم و به چشمان  نیی! نگاهم را پا کردیدر خواب هم اخم م یاش درهم بود ، حت یپر پشت و مشک یها ابرو

به  یلیو متوسطش خ یقلم ینیانداخته بودند . ب هیسا شیگونه ها یبلندش روو  یمشک یبسته اش دوختم ؛ مژه ها

داشت و به خاطر ته  یدی! پوست سف وچککمرنگش هم نه بزرگ بودند و نه ک یصورت یآمد ، لب ها یصورتش م

 آمد .  یبه چشم م شتریاش ب یدیسف گذاشتیصورتش م یرو شهیکه هم یشیر

در  ترشیسوال ب نیدارد و ا یریمردانه و نفس گ ییبایکه چه قدر ز بردمیم یپ شتریب کردمینگاهش م شتریچه ب هر

اش کنجکاو  یمرد توجه نکرده بودم ؟ چرا تا به حال در مورد زندگ نیکه چرا من تا به حال به ا گرفتیم یذهنم جا

آمد او  یما م یانه پدرش به خ یقطع شد ؟ چرا وقت رشبا ما بعد از مرگ ماد شانینشده بودم ؟ اصال چرا رابطه 

 شدمیازدواجش شوکه م شنهادیکمتر از پ کردمیمالقاتش م شتریاگر ب دیشا کنمیآمد ؟ با خودم فکر م یهمراهش نم

! 

 آرام بسته شد .  میبر من غلبه کرد و پلک ها یجواب بودم که باالخره خستگ یب یسوال ها نیهم ریدرگ

 

******** 

 

 

 ... مخصوص تو پختم ! زمیعز ایترانه گرفت و گفت : ب یوبرورا باال آورد و ر یماه خیس ریام 

لمن جنت نی؟ از ا یمهربون شد هیگرفت و گفت : ممنونم ... چ ریرا از دست ام خیباال رفته س ییبا لبخند و ابرو ترانه

 ! یبلد نبود ایباز
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 ! زمیبشه عز تیبچمون تقو خوامینگاهش کرد و گفت : م طنتیبا ش ریام

چند بار پشت کمرش  ریو ام میخنده زد ریز ی. همگ دیپر شیگلو یچشان ترانه گرد شد و غذا تو ریحرف ام نیا با

 زد تا حالش جا آمد . 

 ؟ ی؟ توهم زد ریگفت : کدوم بچه ام ریرو به ام دیمالیرا م شیکه گلو همانطور

 ... خوامیبچه م یگفت شبیو گفت : خودت د دیخند ریام

 یه بگهم یجلو دیگفتم تو با یزیچ هی! حاال من  ریام یشعوریب یلیرا گرفت و گفت : خ ریدهن ام یجلو غیبا ج ترانه

 کم خجالت بکش ! هی؟  یآبرومونو ببر

 بکشم ؟ یاز خودمونن ...  چه خجالت دیو آناه نیدهانش برداشت و گفت : بابا رادو یدست ترانه را از رو ریام

 ؟ نیخوایشماها بچه نم یگفت : راست طنتیو با ش میدیخندیکرد سمت ما که به آنها م رو

شد  ی: چ دیچند بار پشت کمرم زد و پرس عیسر نی. رادو فتمیبپرد و به سرفه ب مینوبت من بود که غذا در گلو نباریا

 ؟ ی؟ خوب دیآناه

 شیو هم از پ دمیکشی! هم خجالت م اورمیسرم را باال ب توانستمیراحت شود ، اما نم الشیرا باال آوردم تا خ دستم

 یآرش م ادیبحث مرا  نی. ا کردیفکر کردن به بچه هم حالم را دگرگون م ینبودم . حت یبحث راض نیشدن ا دهیکش

که در دوران ترک خاطراتش بودم خوب  یمن یبرا اصال نیو ا دیکشیم مانیبچه ها یبرا ییانداخت که چه نقشه ها

 نبود !

 یبرا گریاو د دانمی. نم دیباال برد و خند میتسل یدستانش را به نشانه  ریو امانداخت  ریبه ام ینینگاه خشمگ نیرادو

 ؟ خواستیاو هم بچه نم یعنیبود ؟  نیچه خشمگ

 دارن ! ادیبچه دار شدن وقت ز ی... برا شونهیهنوز اول زندگ دیو آناه نیموضوع را جمع کرد و گفت : رادو ترانه

 یشن ها شدم . صدا ینامفهوم رو یخط ها دنینوشابه ام را در دست گرفتم و فارغ از بحث آنها مشغول کش یبطر

خاطراتم  یدر کجا دانمی. نم رمیتا از آن حال و زمان فاصله بگ کردیکمکم م شتریکنار گوشم بود و ب ایآرام در

 اطرافم پرت شده بود .  یاما کامال حواسم از آدم ها کردمیرمیس
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 ییبه جا بیعج ینبودند و ترانه با نگاه ریو ام نیترانه به خودم آمدم و حواسم را جمع اطرافم کردم . رادو یصدا با

 دم !بو دهیشن ها کش یرو یکه با سر بطر یی. اول به ترانه نگاه کردم و بعد به طرح ها کردیکه دست من بود نگاه م

.  ردکیکه نوشته بودم نگاه م یزیشن ها نوشته بودم ، ترانه هم با تعجب به چ یکه رو یزیچ دنیمبهوت ماندم از د 

و چشمانم را محکم  دمینوشته بودم کش بایخوش و ز یاسم آرش که با خط یو آرام انگشتانم را رو دمیلبم را گز

 نکنم ؟ را کنترل کنم و به آرش فکر  فکارما تواستمیبستم . چرا کنترل رفتارم دست من نبود ؟ چرا نم

؟ و باز هم خودم به  یفراموش کن یکرده ا یرا که سه سال با او عاشق یآدم شودیبه خودم تشر زدم که مگر م خودم

 !! یخودم جواب دادم مجبور

. لبخند اما به لب  کردیخندان نگاهم م ییاما لب ها نیغمگ یرا باز کردم و سرم را باال آوردم . ترانه با نگاه چشمانم

 شده بود .  بهیآمد و انگار که با من غر یمن نم یها

 کجا رفتن ؟ نیو رادو ری: ام دمیاز نگاه ترانه پرس ییرها یشدم و برا رهینامعلوم خ ینقطه ا به

 بخرن ! ینگاهش را از من گرفت و به مقابلش دوخت و گفت : رفتن آب معدن ترانه

. ترانه  می، انگار هر دو در حرف زدن مردد بود میشد رهیخ یفقط به نقطه ا یا هیچند ثان یو برا میدو سکوت کرد هر

 هشیسخت م یلیخ یوقتا زندگ یآرامش شکست : بعض یکرد و سکوت را با صدا لیخودش را به سمت من متما یکم

 یریهر چه زودتر بم یکرد ریکه توش گ یا مخمصهفرار از  یبرا یکنی... اونقدر سخت که با خودت فکر م دیآناه

ها الزم  یکه اون سخت ینیبیمدت م هیبعد  یسرمونه اعتماد کن یکه باال ی، اگه به اون یصبر کن یگه کمبهتره ! اما ا

ست د یزیبدون که تو به چ نوینه اما فقط ا ای یفهمیمنظورم رو م دونمی... نم یبرس تیزندگ قتیبوده تا تو به حق

 ...  زمیتوجه کن عز تیبه زندگ شتری... بنهیتو بهتر یکه برا یکرد دایپ

 ترانه ؟  هی: منظورت چ دمیرا در هم بردم و مشکوک پرس میابروها

بدون که در مورد  نویبگم ! فقط ا یزیچ تونمی، نم دیبه پشت سرم نگاه کرد و گفت : من قسم خوردم آناه ترانه

 نیفا از ا! لط شیبشناس شتریکن ب ی! سع دمیند ایدن یرو تو رشیکه من نظ هی... اون مرد یکنیاشتباه فکر م نیرادو

 نفهمه ! یزیحرفامون هم چ
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 ری. به ترانه که با لبخند به ام دندیاز راه رس ریو ام نیآمده بود را بپرسم که رادو شیپ میکه برا یسواالت خواستمیم

 بشناسم ؟ من که اونو شتریرو ب نیرادو دی؟ من چرا با زنهیحرف م ی: از چ دمینگاه کردم و از خودم پرس کردینگاه م

 ...! کنمی... البته فکر م شناسمیم

 هدیمرد د نیدر ا یزی: ترانه چه چ دمیآرام و ساکت نشسته بود نگاه کردم و از خودم پرس شهیکه مثل هم نیرادو به

ز تر ا قیعم شی... حرف ها زندیحرف نم تشیو جذاب ییبایدر جهان ندارد ؟ مطمئن بودم از ز یرینظ دیگویاست که م

 بود ! نیرادو یمشخصات ظاهر

ود که در دستم ب ینوشابه ا یزنگش بلند شد . بطر یو صدا دیلرز میمانتو بیام در ج یفکر بودم که گوش نیهم در

اراده ضربان قلبم باال  یب یگوش یصفحه  یرو یاسم پر دنیآوردم . با د رونیب بمیرا از ج یرا کنار گذاشتم و گوش

 از آرش داشت . یرفت ؛ حتما خبر

از جمع دور شدم و به  یکوتاه یبلند شدم و با معذرت خواه میبودم از جا رهیام خ یگوش یکه به صفحه  همانطور

 دادم . هیرفتم و به آن تک یسمت صخره ا

 را کنار گوشم گذاشتم : یو گوش دمیسبز را کش فلش

 ...  یالو ، سالم پر _

 ؟ یخوب دیسالم آناه _

 !! امی، نپرس ! انگار رفتم تو کما ... سردرگمم تو دن دونمیحالمو نم _

 ؟ اون آدم سخت و مغرور با تو ؟ نی... تو و رادو دیآناه شهیراستش من هنوزم باورم نم _

 ؟؟ شهیمن باورم م یفکر کرد _

ودمم ... خ خوابه هی کنمیبود ، نگاه کردم و گفتم : هنوز فکر م شیروبرو یبه آتش خاکستر شده  رهیکه خ نیرادو به

 شد ... میوارد زندگ نیشد که رادو یچ دونمینم

 ؟ ی: با آتنا حرف زد دمیپرس یو با استفاده از سکوت پر دمیکش یقیعم نفس

 نه ؟ ایخوبه  دونمیگفت که نم یزیچ هیآره ... اما خب  _
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 گفت ؟ ی: چ دمیترس پرس با

چنگ  میبه گلو یچرا اما بغض بد دانمیشد. نم ایسکوت دن نیمن درد آور تر یسکوت برا نیسکوت کرد و ا یپر

اما خوب  خوردیبه گوشم م ادیبد ز یروزها خبرها نی. درست است ادیکوبیم یبلند یانداخته بود و قلبم با صدا

ام او را نداشتم اما نگران  یدر زندگ گرید ستبد را در مورد آرش ندارد . درست ا یکه قلبم تحمل خبرها دانستمیم

 که از او سهم داشتم ! ینگران کی یبه اندازه  گریباشم ، د توانستمیم اش که یزندگ

 ! گردهیبرم گهیگفت : آرش سه ماه د یدیآهسته و نا ام یبا صدا دیکه سکوتم را د یپر

در  ی. گوش گرددیآرش دارد برم دیبزند و بگو ادیبلند به نظر آمد انگار که فر یلیدر گوشم خ یپر یآهسته  یصدا

 دادم .  هیپشت سرم تک یگرفتمش و به صخره  گرمیبا دست د فتدیب نکهیدستم شل شد اما قبل از ا

آرش  یشده بود زمزمه کردم : وا ختهیکه در وجودم ر یلب با تمام درد ریو ز ختیاراده از چشمم ر یب یقطره اشک 

 برنگرد ! دی... برنگرد ... جان آناه

 کس چیباشد اما ه بینفسم به نفس آرش بند است عج دانستیو م شناختیکه مرا م یکس یبرا میحرف ها دیشا

شکستن  دنینفهمد ! من تحمل د یزیتنه تحمل کنم اما آرش چ کیمن حاضر بودم تمام دردها را خودم  دانستینم

 شدیم وانهید شدیاگر آرش از آن با خبر م کرده بودم که یام را نداشتم ! من کار یخندان و مهربان زندگ شهیمرد هم

و پاکش که عاشقانه  بایسر خودش و تمام احساسات ز ییو معلوم نبود چه بال ماندیمن در بهت م یهمه نامرد نی! از ا

 آورد ! یم کردیم ممیتقد

ه تمام ک یکه تمام قلب و روحم بود ؟؟ در حق مرد یکرده بودم ؟؟ در حق کس یواقعا من در حقش نامرد یعنی

 ام بود ؟ یزندگ

بعد از فوت مادرم ، پدرم را هم از دست بدهم ؟ نامرد بودم که پدرم را مثل   خواستمینامرد بودم که نم یلیخ یعنی

 جانم دوست داشتم ؟

پول بود و پول ! آن  دندیدیکه م یزیکورشان کرده بود و تنها چ ایکه حرص و طمع مال دن ییآدمها ایمن نامرد بودم  

وجود  یدو نفر که ب ی، زندگ یپول پرست یکشمکش ها نیا نیبفهمند ممکن است در ب توانستندیکه نم ییآدمها

ساساتش پا تمام اح یرو شودیزن مجبور م کیبفهمند  توانستندی. نم زدینفس بکشند به هم بر توانستندینم گریکدی

 لیبفهمند من تبد توانستندیعشقش و پدرش ، پدرش را انتخاب کند تا الاقل او را از دست ندهد ... نم انیبگذارد و م

 !! کنمیم انتیکه دوستش دارم به شوهرم خ یمرد ادیکه هر لحظه با  شومیم یانتکاریبه زن خ
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بود .  میگونه ها یسیکه احساس کردم خ یزیچ نیبه خودم آمدم و اول زدیکه اسمم را صدا م یبلند پر یصدا با

و همان نگاه  ظیغل یکه با اخم دمیرا د نیخودم احساس کردم و با بلند کردن سرم ، رادو یرا رو ینگاه ینیسنگ

 ! دیآ یاش به سمتم م یشگینافذ هم

 ازین یشتری، من وقت ب یپر گردهیرا کنار گوشم گرفتم و گفتم : زود داره برم یرا آرام پاک کردم و گوش میها اشک

 دارم !

 فراموش کردنش ؟ یرحمانه حرف عقلم را به زبان آورد و گفت : وقت برا یب یپر

 ؟ شودیمگر عشق فراموش م دمیدل از خودم پرس در

قت و چیرا ه انتیزشت خ ی! من واژه  ستمین انتکاریاش کنم ... من خ یعمل خواستمیرا گفتم که م یزیبه زبان چ اما

 ! کشمیبه دوش نم

هم اون رقم زده ...  نجاشویبسپارم که تا هم ییرو به دست خدا میزندگ خوامیفراموشش کنم ... م وامخیم یآره پر _

... خوش اخالق و مهربونه ... خوشکل و جذابه ... از همه مهم تر  هیکه برام نوشته ... آرش مرد خوب یبه دست سرنوشت

بهتر از من ازدواج کنه و خوشبخت بشه !  یکیبا  تونهیم مطمئنا...  شهیمشهور م یخواننده است که به زود هیاون 

 ... میکنیروز فراموش م هی... هر دوتامون باالخره  کنهیاونم باالخره منو فراموش م

قصد نابود کردن خودم را دارم ! خود  دانستمیرا لرزان کرده بود ... خودم خوب م میصدا میکرده در گلو ریگ بغض

را  یست که با تمام وجودش مرد یرفتار زن یگاه ی... خود آزار ستین یو خودسوز یکه فقط خودکش یآزار

 یکار یکند ... خود آزار یشاد زندگ تواندیکند و تظاهر کند بدون او هم م یاما مجبوراست از آن مرد دور خواهدیم

 عاشق درونم ! دی... با احساساتم ... با آناه کردمیبود که من داشتم با خودم م

 ؟ یکن یزندگ نیبا رادو یخوایکه م یتو مطمئن دیگفت : آناه یدلسوز و با دیکش یآه یپر

 رهیفرو برده بود و خ شیها بیرا در ج شیبود نگاه کردم . دست ها ستادهیام ا یقدم کیکه حاال در  نیبه رادو 

. نگاهم را به چشمانش دوختم و با خودم گفتم  دمیجذابش رس ی. قد بلندش را رد کردم و به چهره  کردینگاهم م

 یده ش تی... تو ترب یرا بدان گرانید یها یقدر خوب شهیداده هم ادینه ؟ پدرت به تو  دیآناه یستینمک نشناس که ن

 کیمرد با  نیا دینرس ادتیکس به فر چیکه ه یی... در روزها یمرد هست نیا ونی... تو مد یستیو رذالت ن یپست

شب خواست  کی یو نه تو را برا یازدواج بود ... نه خواست مشعوقه اش شو شنهادیرا گرفت و آن هم پ شرط دستت

 یتوانیکه م ییتا جا دی! تو  با یکه همسرش بشو یاش انتخاب کرد و تو هم قبول کرد یتمام زندگ یرا برا تو... او 
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هم سخت  یلیخ تواندیبا او نم یپس زندگ ستیهم ن یکم ندارد ... مرد بد یزیمرد چ نی... ا یستیتعهدت با یپا

 دهمیاما سرنوشتم است ادامه م ستیمن ن لیم طبقکه  یکشانده است به زندگ نجایباشد ! حاال که سرنوشتم مرا به ا

 ؟ ستیچ ندفعهیبدانم حکمت خدا ا خواهمی... واقعا م

 ! کنمیم یگفتم : آره ... زندگ یاش چرخاندم و به پر یچشمان مشک نیرا ب نگاهم

پشت  یام را از صخره  هیرا نداشتم . تک یبه پر حیتوض یحوصله  گریآوردم و قطع کردم ، د نییرا آرام پا یگوش

 شده ؟ یزیرفتم و گفتم : چ نیسرم گرفتم و به سمت رادو

 ؟ یکرد هیگفت : گر میبه چشم ها رهیبا همان اخم و خ نیرادو

 ! شمی... خوب م ستین یزیو گفت : چ دمیکش میچشم ها ریز یدست

 ؟ یکنیم هیگر یچ یبرا _

باالخره آروم  ستیاما مهم ن بارمیکه نه خون م هی... گر کنمیم هیروزهام گر نیا زیهمه چ ینگاهش کردم : برا یجد

د ، با خو دمیجد ی، با زندگ دمیجد طیبا شرا دی... بایبهم فرصت بد دیروزا ... با نیا شهی... باالخره تموم م رمیگیم

 !! امیو با تو کنار ب دمیجد

حال و روز  نیهم بسوزد ... ا دیسوخت ؟ با میدلش برا یعنینگاهم کرد ،  بیعج ینگاهش نرم شد و با غم یا لحظه

 ! کردیمن دل سنگ را هم آب م

 .. بچه ها . شیپ میو ترانه گفتم : بهتره برگرد ریو با چرخاندن سرم به سمت ام اوردمیتاب ن نشینگاه سنگ ریز

 ... میگفت : بر یآرام یدوخت و با صدا نیرا به زم اهشنگ

 نیتا ا گریبود د یگریآورد ؟هر مرد د ینم میرا به رو زیچ چیخوب بود که ه نقدریشد ، چرا ا شیدلم ر تشیمظلوم از

بود االن  یگریاو هر کس د یکه ازدواج ما داشت ! به جا یطی؛ آن هم با شرا کردیرا تحمل نم میها هیحد من و گر

 ! گذاشتیمنت هم به سرم م دیبا

کردم . سرش را با تعجب باال آورد و نگاهم  کشیحلقه کردم و خودم را نزد شیدستم را دور بازو یناگهان یمیتصم با

بار به او لبخند زده  نیاول یو ناباور به من که برا ستادیا شیدادم . در جا لشیهر چند کوچک تحو یکرد که لبخند

 مهندس ! یآقا ادیرا به چهره ام زدم و با خنده گفتم : اخم اصال بهت نم یالیخیکرد . نقاب ب بودم نگاه
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 اش ییبایکوچک هم ز یخنده  نیبا ا یلبش نشاند . الحق که حت یگوشه  یپلک زد و بعد لبخند محو یبار چند

 !  شدیچند برابر م

 ؟  یمهمون کن یبستن هیما رو  یخوایسکوتش سوء استفاده کردم و گفتم : نم از

 چه بود ؟  یغمت برا گریغم داشت ... آخر تو د یهمچنان کم شیتر شد اما چشم ها قیعم لبخندش

 ... یتو بگ یآرامتر گفت : هر چ ییرا آرام تکان داد و با صدا سرش

:  گفت دادمیهلش م یکه به سمت فروشگاه یو در حال ستادمیباز کردم ، پشتش ا شیو دستم را از دور بازو دمیخند

 االن بخر ... نیزود زود هم

و  کودکانه یایدن ی. دلم کم کنندیزور م یبستن دنیخر یشده بودم که پدرشان را برا یساله ا 7 یدختر بچه ها مثل

 باشد ...!! یبستن دنیفکر نکنم و تمام غمم خر زیچ چیکه در آن به ه ییای. دن خواستیبدون دغدغه م

 دیخندیبشر از بس که نم نی. ا دمیگونه اش را د یبار چال رو نیاول یکارم خنده اش گرفت و من برا نیاز ا نیرادو

گونه اش من  یصورتش خبر داشته باشد ! فکر کنم کاشف چال رو یچال خوشکل رو نیاز وجود ا یفکر نکنم کس

 باشم !!

گاه ن یرنگارنگ بستن یپر از ظرف ها  یِنیو همانطور که با لبخند به س دمیظرف کوچک خر کیها  یبستن یهمه  از

 .  میآمد رونیپولشان را حساب کرد و از آنجا ب نی، رادو کردمیم

خنده دار  دایرا شد شانی افهیق نیو هم دیباریاز صورتشان م یو ترانه افتاد که کنجکاو ریهمان دور نگاهم به ام از

 بودند ! دهید یمحل یفقط اخم و ب نیچند روزه از من و رادو نی! ا کردندیهم تعجب م دیکرده بود . با

 گذاشتم !  شانیرا جلو ینیو من س میلبخند کنارشان نشست با

 ! رمیگیگفت : بعدا حالتو م نیخطاب به رادو کردیکه با تعجب مرا نگاه م یدر حال ریام

 : چرا ؟ دیبا تعجب پرس نیرادو

بده  دایدو تا ترفند به منم  هینامرد ؟ یکردیو رو نم یگفت : جادو جنبل بلد بود یبا مزه ا تیبا حرص و عصبان ریام

 !! یجذاب عوض
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 یادع شیصفت برا نیهم که انگار ا نیو رادو میخنده زد ریداد بلند ز نیبه رادو ریکه ام یو ترانه از صفت با مزه ا من

 نشاند .  شیلب ها یرو یرا باال داد و لبخند کوچک شیبود ابرو

 دایدختر کشت ... بدم م یقبل گفت : کوفت ... نخند ... با اون لبخندا تیو با همان جد یلبخند چیبدون ه ریام اما

 شد با تو دوست شدم ! یاصال چ دونمی... نم نیرادو یجذاب نقدریا

گفت : دوران  بردیرا داخل دهانش م یخودش برداشت و همانطور که با حرص قاشق پر از بستن یبرا یا یبستن ظرف

 زدمی، سوت م زدمیمن چشمک م ی! هر چ دنیپلکیدور و برش م یبود کثافت ... دخترا ه ینجوریهم مونمییدانشجو

 ! قهی... بد سل گهیبودن د قهی... بد سل اشتند ی، چراغ سبز، چراغ قرمز ، دست ، پا ، لگد ... اصال افاقه ا

دار اوصاف هم دست بر نیو به سرفه افتاد ؛ ترانه اما با ا دیپر شیگلو یتو یکمرش زد بستن یکه ترانه تو یمشت با

 .  دادینبود . با مشت به جان او افتاده بود و با حرص فحشش م

را از تکان خوردن شانه اش  نی، ا دیخندیهم آرام م نیدادم . رادو هیتک نیرادو یو سرم را به شانه  دمیخند آرام

 ! دمیفهم

 دستش ی... جا دمیشدن دستش دور کمرم به خودم لرز دهیچیبودم که با پ ریرانه و امبه ت دنیمشغول خند همانطور

را  میمرد عاشقانه ها دی! با کردمیرفتارها عادت م نیبه ا دیبا گری...د اورمیخودم ن یاما به رو سوختیکمرم م یرو

 را در کنارم داشته باشم ! نیداشتم که رادو ازیداشتم ... ن ازیدر مورد خودم ن یرحم یب نی! من به ا دادمیم رییتغ

 ؟ نیتو از دست ا یکشیم یبودم رو به ترانه گفتم : چ نیکه در آغوش رادو همانطور

 ... کنمیکرد و گفت : درستش م ریام یبازو یحواله  یگریبا حرص مشت د ترانه

هم علف  ی، گاه شی، هش شهیرو به من گفت : ش کردیحرف ترانه ، همانطور که از خودش دفاع م الیخ یب ریام

 معتاد ... گهی! معتاده د ستیاما گوشش بدهکار ن ستیبچمون خوب ن ینکش برا گمیم ی! هر چ کشهیم

 !! ـــــــــــــــرررریگفت : ام غیبا ج ترانه

 نه؟ یبچه دوست دار یلیگفتم : خ ریو رو به ام دمیخند

 !!! یدیتو نفهم دنیترانه همه فهم نی؟ بب یدیفهم یزد و گفت : وا یلبخند خجل ریام
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هم ساکت به ترانه نگاه  نی. من و رادو کردیحرف را زده بود نگاه م نیا یجد یکه با طنز ریباز به ام یبا دهان ترانه

 ؟ کندیم کسانیرا با خاک  ریو ام شودیمنفجر م یک مینیتا بب میکردیم

 آره ؟ فهممیشده گفت : که من نم زیر یباال آورد و با چشمان دیدستش را با تهد ترانه

نه  »با گفتن  ریشد که ام زیخ مین شیشانه اش انداخت و در جا ینباشد رو شیدست و پا یتو نکهیا یرا برا شالش

نه و ترا دیدویم ریشروع شد ! ام شانیو دوباره موش و گربه باز دیپر شیخندان از جا یا دهیکش«  ــــززززمیعز

 ! دندیکشیهم به دنبالش ، از سن و سالشان هم خجالت نم

 مین میکه از ترس در جا یکیو خم شد و دستش را به دلش گرفت . من  ستادیناگهان ترانه ا دندیدویکه م همانطور

وم بلند ش خواهمیم دیکه د نیفشارش افتاد و رنگش زرد شد . رادو کهویکه انگار  چارهیب ریشدم چه برسد به ام زیخ

م بذار برم کمکش کن نیبه او گفتم : حال ترانه بد شد رادو رونشاند . با تعجب و ترس  میرا گرفت و مرا سر جا میبازو

! 

 ! یدو تا رو بشناس نیدوخت و گفت : هنوز مونده ا شیبا لبخند رو از من گرفت و به آتش روبرو نیرادو

حرکت  کیو با  ستادیصاف ا ریشدن ام کیکه ترانه با نزد دمیدم و دو ترانه نگاه کر ریمتعجب به سمت ام یچشمان با

 بود ؟ یالک شیتمام کارها یعنی. چشمانم از تعجب گرد شد ،  دیپر ریکول ام یرو

چه قدر خوشبخت  یدغدغگ یو ب یهمه شاد نیآمد . با ا میلب ها یرو یلبخند کوچک نیمنظور رادو دنیفهم با

 بودند !! 

 ؟ بچه دوست نداره ؟ شهی: ترانه چرا باردار نم دمیرا در بغل گرفتم و پرس میزانوها

 ! دهیباهم به آدم نم زویهمه چ شهیبودم گفت : خدا هم میبه جلو رهیو با نگاه به من که خ دیکش یقینفس عم نیرادو

 ؟ هیمنظورت چ _

 ر بشن !بچه دا توننیو ترانه نم ریگفت : ام یآرام یسکوت کرد و بعد با صدا یکم

 که گفت ... ریام ی: ول دمیکردم و با تعجب پرس نیرا به سمت رادو میزده رو بهت

ضوع مو نیکم با ا هیخودشون بچه دار بشن ! ترانه  نکهینه ا ارنیبود که برن و از پرورشگاه بچه ب نیا ریمنظور ام _

 مشکل داره !
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آورد و  نییکولش پا یترانه را از رو ر،یو ترانه چرخاندم و با افسوس نگاهشان کردم . ام ریرا دوباره به سمت ام سرم

. از  دکریاش م یهم همراه ریو ام دیخندیکند . ترانه بلند م یحاال نوبت او بود که ترانه را قلقلک بدهد کارش را تالف

درصد هم احتمال  کی یته باشند ، من حتداش یبزرگ نیکه غم به ا دیآ یاصال به نظر نم یکنیدور که نگاهشان م

 که آنها بچه دار نشوند ! دادمینم

ه ک دادینشان م شانیلب ها یبه سمتمان برگشتند و کنارمان نشستند ؛ لبخند رو کردمیکه نگاهشان م همانطور

برداشتند و با ولع شروع به خوردن  یبدون بچه هم خوشبخت هستند . هر دو نفس نفس زنان ظرف یدرکنار هم حت

 کردند . 

گرفته  میکه ظرف را روبرو نیآمدم . به رادو رونیخودم ب یاز حال و هوا میرنگ روبرو یصورت یگرفته شدن ظرف با

 که گفتم آن را از دستش گرفتم . یبود نگاه کردم و با ممنون

به من داد و  یملس اش حس خوب یبود ! مزه  یش عالدهانم گذاشتم ... اوووم طعم یشاه توت را تو یاز بستن یقاشق

 ...! ی! فقط ذره ا دیکش رونیوجودم را ب یها یاز تلخ یانگار ذره ا

 

 

 ******** 

 

 

که  دشیبا امشب سه شب م دندیدرخشیم ییبایبود که به ز یا یطرح سنت یغرق نور لوسترها الیشب بود و و لیاوا

 نیا یو من واقعا ترانه را برا کردندیرا محو خودشان م یهر کس الیسقف و یرو ی.  طرح و نقش ها میدر شمال بود

 ! کردمیم شیدر دل ستا تیهمه خالق

هر چه زودتر دست  کردیبود و مشتاقم م دهیچیکه ترانه درست کرده بود در مشامم پ یا یخوب قرمه سبز یبو

 پختش را بچشم !

 ! ریترانه ، خوش به حال ام یراه انداخت ییدر حال خرد کردن گوجه ها با لبخند گفتم : چه بو 
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 شکموئه ! ریام نی... از بس ا گهیو گفت : چه کار کنم د دیخند ترانه

بلند شد و از پشت اپن به  یصندل ی، ترانه از رو ریفقط ام میبهتر است بگو دیشا ایو  ریو ام نیرادو یسر و صدا از

 ! ختی؟ سقف خونه ر ونیآنها گفت : چه خبره آقا

.  است ریام یها دنیپر نییکه تمام سر و صدا به خاطر باال وپا نمیبب توانستمیداشتم و م دیاپن به آنها د یرو زا

دستش گذاشته بود ، سرش را به سمتمان چرخاند و فقط لبخند زد .  ریز یکه ساکت نشسته بود و کوسن نیرادو

 گاهش ...! یگاه و ب یلبخند ها نیو نه از ا یا قهیدم به دق یتعجب کردم ! نه از آن اخم ها

... آها ... آها ... برو ... برو ... گل .. گــل ...  نیرادو زنهیگفت : االن گل م یبلند یزد و با صدا نیرادو یبه شانه  ریام

 نشد !!

 ! قیباش رف دواریگفت : ام یآرام یشده بود زد و با خنده  یکه بادش خال ریام یآرام به بازو نیرادو

 ... اَه ... شدیداشت گل م یو گفت : لعنت دیکوسن کوب یکم رومح ریام

 !! ریام نیبا خنده به سمت من برگشت و گفت : از دست ا ترانه

رنگش را پشت گوشش زد و گفت : بوش که خوب شده خدا کنه مزش هم خوب  یمشک ینشست و موها زیم پشت

 شده باشه !

 زدم و گفتم : نگران نباش مامان خانوم خوب شده ! یلبخند

اش کنم تا از پرورشگاه بچه  یراض خواستیدلم م یلیعمد به او گفتم مامان خانوم تا سر بحث را باز کنم . خ یرو از

 !   اوردیب

 که لبخندش رنگ باخته بود گفت : من که هنوز مادر نشدم ! یبا تعجب نگاهم کرد و در حال ترانه

 مشتاق بچه دار یلیخ ری... ام یسفر شد نیبعد از ا دیگفتم : شا زیآم طنتیش ینگاهش کردم و با لحن یچشم ریز

 شدنه !

 دیخودم فکر کردم شا شی، پ شوندیبه من گفته که بچه دار نم نیوانمود کنم تا نفهمد رادو یگرفتم جور میتصم

 ناراحت شود ! نیدوست نداشته باشد که من بدانم و از رادو
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ه گفت : فکر نکنم بش دیکشیم زیم یرو ینامفهوم یکه با انگشت اشاره اش طرح ها یزد و در حال یلبخند تلخ ترانه

! 

 ؟  یچ یعنی _

 بچه دار بشم ! تونمیمن ... من نم _

وانمود کرد که من به  یجور ری... ام زمیمتاسفم عز یلیدستش گذاشتم و گفتم : خ یناراحت دستم را رو یچهره ا با

 اشتباه افتادم !

 شهیگرداند و گفت : اون هم خواندیم یکر نیرادو یو برا دیپریم نییمبل باال و پا یکه رو ریسرش را به سمت ام ترانه

 بفهمه تا من ناراحت نشم ! یزیاز مشکل من چ یبذاره کس خوادی... مالحظه کار و مهربون ... نم هینطوریا

 عاشقته ! یلیم : چون خزدم و گفت یلبخند

... اما خب تهش که  ایدن نیا یتو یزیاز هر کس و هر چ شتریزد و گفت : منم عاشقشم ... ب یلبخند پر از عشق ترانه

 ! فهمنیم یروز هی؟ همه باالخره  یچ

 ترانه ؟ یترسی: نم دمیپرس دیترد با

 ؟ یاز چ _

پر از فخرشون ... طعنه هاشون و رفتاراشون  یحت ایو  زیترحم آم یهمه بفهمن مشکل از توئه ... نگاه ها نکهیاز ا _

 ؟ کنهینم تتیاذ

 یب یآدم ها نیگرفتم که به ا ادی یمادر گفت : من از زندگ کی یپدرو مهربان کی تیدستم را فشرد و با جد ترانه

.. فکر . رنیبگ یبزرگت رو به باز تیو شخص ارنیب نییتو رو در حد خودشون پا توننیآدما م نیندم ... ا یتیارزش اهم

پس  یتر و کم تجربه تر کیهمراه نداره ... تو از من کوچ به یا گهید زیآدما جز آزار روحت چ نیکردن به رفتار ا

ه ک یآدما هر حسن نیکردن کنار ا ی. زندگ یرسیم جهینت نیروز به هم هیاما مطمئنم خودت  یانتظار ندارم درکم کن

 ! کنهیبر زخم زبونا مقاومت منداشته باشه در برا

موضوع کنار  نیساله که با ا کی! من  ستیبرام مهم ن ریاز خود ام ریغ زیچ چیو ادامه داد: ه دیکش یقیعم نفس

 اما اون ...  میاز هم جدا بش یهم صحبت کردم تا توافق ریبا ام یمادر بشم ! حت تونمیکه نم رفتمیاومدم و پذ
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ر ... خوب ت دیخوبه آناه یلیخ ریادامه داد :  ام کردیپر از بغض نگاهم م یکه با لبخند یو در حال دیکش یقیعم نفس

 ! یاز اونچه که تصورش رو بکن

 ...  زمیعز دونمیم _

.. تو با دارم ترانه . شنهادیپ هیزدم و با من و من گفتم :  ایدلم را به در یناگهان میتصم کیسکوت کردم اما بعد با  یکم

 ! کننیم نکارویا ایلی؟ خ یپسر از پرورشگاه چطور هی ایدختر  هیبگم ... با آووردن بچه ... یجور خب چه یعنی.. 

 ... دیآناه ترسمیگفت : م دیو با ترد دیلبش را گز ترانه

 ؟ نیشیبفهمن شما بچه دار نم هیبق نکهی؟ از ا زمیعز یاز چ _

اون بچه بزرگ بشه و بفهمه که ما مادر  نکهی... من از ا ستنیبرام مهم ن گرانی، گفتم که د ستین نطورینه نه اصال ا _

... من طاقتشو ندارم ترسمیما بره م شیبخواد از پ نکهیاز ما متنفر بشه ... از ا نکهی... از ا میستین شیو پدر واقع

 ! دیآناه

 ریمثل تو و ام یو مادر بکنه ؟ مطئنا به داشتن پدر یکار نیهمچ دیبه او زدم و گفتم : چرا با یبخش نانیاطم لبخند

 نکن ! غینعمت رو از خودت در نیترانه ا یباش یمادر خوب یتونی... تو م کنهیافتخار م

 فکر کنم ... شتریبهش ب دینگاهم کرد و گفت : با دیپر از شک و ترد ترانه

 نیبچه کم داره ...  نذار حسرت ا هیفقط  تونیگذاشتم و گفتم :  حواست باشه که زندگ زیساالد را وسط  م سید

 دلت بمونه ! یعشق قشنگ رو

ه باشد ک نیبهتر از ا توانستیم یزیمن خوشحال کننده بود . چه چ یبرا نیترانه در فکر فرو رفت و ا میحرف ها با

؟ هر چند که آن بچه از  یزیمحبت است بر نیا یکه تشنه  یکودک یشده در وجودت را به پا ریمهر و محبت اس

 ... یباش وراندهخون خودت نباشد ... هر چند که تو نه ماه او را در وجودت نپر

 سرش گذاشت و گفت : دوباره باخت ! ی، ترانه با حرص دستانش را رو ریبلند داد ام یصدا با

 را باخت ؟ یزیشدن آنها به آشپزخانه فرصت نکردم از ترانه بپرسم چه چ کیمن با نزد و

... آخه  ی... جذاب عوض شعوریو گفت : خر شانس ب دیکوب نیسر رادو یرا که همراه خودش آورده بود تو یرکوسنیام

 ؟  یشانس دار نقدریچرا تو ا



 الهه بانو

 
118 

 

 باز شروع نکن ! ری، کالفه گفت : ام گذاشتیم زیخورشت را وسط م سیکه د یبلند شد و در حال شیاز جا ترانه

 کردنیم میشانس تقس یهال پرت کرد و گفت : آخه باز شرط رو برد ... فکر کنم وقت یبا حرص بالشت را تو ریام

 ! ییاول صف بوده من تو دستشو نیرادو

که ترانه و  ی! در تمام مدت دمیرفت و من آزادانه خند ریبه ام یکه خنده اش گرفته بود چشم غره ا یدر حال ترانه

اش را مرتب کرد و  ختهیبه هم ر ینشانده بود . موها شیلب ها یرو یلبخند مردانه و جذاب نیرادو زدندیحرف م ریام

 یو با همان متانت و خونسرد دیام را عقب کش یکنار یلزد به سمت من آمد . صند ریام یکه به شانه  یبا دست

 بعد داداش ... یدفعه  شاهللیاش گفت : ا یشگیهم

 نشست و گفت : کوفتت بشه ! زیپشت م زانیآو ییبا لب ها ریام

 : غذا کوفتش بشه ؟ دمیو چنگالم را برداشتم و با تعجب پرس قاشق

 ! میبا حرص جواب داد : نه زن داداش ... موتور خوشکلم که روش شرط بست ریوام دندیبه حرفم خند نیرادو

وست د یلی؟ تو که اونو خ ریام ی: سر موتورت شرط بست دیو با تعجب پرس وستیبرنج به جمعمان پ سیبا د ترانه

 ! یداشت

 ترانه ...  رمیگیکه من موتورش رو نم یدونیقاشق و چنگالش را به دست گرفت و گفت : خوب م نیرادو

 ؟ مگر شرط نبسته بود ؟ گرفتینم چرا

 ... یریبگ دیبا گهید نباریاما ا شناسمتیآره م _

 !گهید رهینگ نمیهمه نگرفت ا نی... ا رهیبگ دیرو به ترانه اخم کرد و گفت : نه نبا  یحرص یبا حالت ریام

 یبند که شرط رنیبگ ادی دیبا ایگفت : بعض نیو خطاب به رادو ریبرنج را برداشت و بدون توجه به حرف ام سید ترانه

 کم درست شد ! هی دیبده ، شا ادی رمیخوبت به ام یاخالقا نیکم از ا هی... لطفا  ستین یکار درست

 برد و گفت : کدوم اخالق خوبم مثال ؟ نیفروتنانه لبخند زد و دل و د نیرادو

 کش !! شیپ هیبده ، بق ادشیرو  یکنینم یکه شرط بند نیمثال هم _

 شرط بسته بود !! ریاالن با ام نیکه هم نینگاه کردم و گفتم : اما رادو نیتعجب به ترانه و رادو با
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... در  نیرادو یو هم برا کنهیم نییخودش شرط تع یکه هم برا رهیام نی... ا زمیزد و گفت : نه عز یلبخند ترانه

 ...! کنهیم یو اونو وارد شرط بند کنهیسوء استفاده م نیاز سکوت و رفاقت رادو قتیحق

 ! ستین یانداخت و ادامه داد : که اصال کار درست ینگاه سرزنش گر ریام به

 ؟ یکنینم یوقت شرط بند چی: واقعا تو ه دمیپرس ینگاه کردم و با شگفت نیرادو به

 یبحث شرکت کند اما وقت نینبود در ا لیما یلینگاهش را از بشقابش گرفت و به چشمان من دوخت . انگار خ نیرادو

 ! ستین یکار درست یکوتاه جواب داد : شرطبند دیسماجتم را د

 اره !د جانیه یلیگفت : خ کردیکه بشقابش را پر از غذا م یدر حال ریام

 ! شهیرا باال داد و قاطعانه جواب داد : نه هم شیابرو نیرادو

 یبودند قمار باز بودند و سرگرم نیکه دور و اطراف رادو یکسان شتریب بای. تقر شدیم شتریهر لحظه ب تعجبم

هم جزو آنهاست اما حاال او داشت کم کم تمام  نیرادو کردمیفکر م نیبود و من تا قبل از ا یشرطبند شانیزندگ

 ! ساختیدر ذهنم م یدیجد نیرادو! داشت کم کم  ختیریام را در مورد خودش به هم م یمعادالت ذهن

که بحث را عوض کرده باشد رو به ترانه با  نیا یبرا نیو مشغول خوردن شامم شدم . رادو دمیکش یاز کنجکاو دست

 خوشمزه است ! شهیترانه ، مثل همقدردان گفت : ممنون  یلحن

 زد و گفت : نوش جونت ... یلبخند ترانه

واقعا خنده  شیخوشمزه تشکر کند . از رفتارها یغذا نیبابت ا خواهدیپر منظورش را رساند که م یهم با دهان ریام و

 بودم !  دهیام ند یتر از او در زندگ لکسی، ر گرفتیام م

 نپرد . شینکرده غذا در گلو ییجان نکند و خدا نیاز ا شتریگفت تا ب یبا خنده به او هم نوش جان ترانه

 چه خوشکل شدن ترانه ... نایو گفت : ا دیخودش کش یساالد  برا یا الهیپ ریام

 کرد و با لبخند گفت : کار عروس خانوممونه ! یبه من نگاه ترانه

ظار ؟ انت هیزدم  و گفتم : چ یبود . لبخند کمرنگ بیعج شانیبرا یلیبا تعجب نگاهم کردند انگار خ نیو رادو ریام

 .... گهیساالده د هیبلد نباشم ؟  نیداشت
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 اهیدست به س یامروز یدخترا میما خبر دار ییرک و راست جواب داد : واال تا جا یلیخ رینگفت اما ام یزیچ نیرادو

 خوشکل ! نیتزئ نی، چه برسه به ا زننینم دیو سف

خونه  یگفتم : بعد از فوت مادرم کارا کردمیم یباز میکه با غذا یلبم نشاندم و در حال یرو یو کوچک یتصنع لبخند

زن  چیه ستیکه مادرم ن ییاما من دوست نداشتم جا ارهیخدمتکار ب هی خواستیالبته پدرم م دادمیرو من انجام م

 یامروز یه االن جزو همون دختراگرفتم وگرن ادیکم  مخونه رو ک یشد که کارا نیحضور داشته باشه ! هم یا گهید

 ! زننینم دیو سف اهیبودم که دست به س

کم نمک  یاز شر غذاها گهی... د نیخوردن داره رادو دیگفت : دستپخت آناه طنتیو با ش نیرو کرد سمت رادو ریام

 ؟ هیعروس خانوممون دستپختش چجور نیا مینیبب یشام دعوتمون کن هیباشه  ادتی...  میخانوم راحت شد ایثر

م دلتو ه ینداره ! الک یآشپز یبرا یبه درساش برسه ، وقت دیبا دیو گفت : آناه دینوشابه اش را سر کش وانیل نیرادو

 صابون نزن ! 

رخ جذابش  مینشست و نگاهم را قدردان به ن میلب ها یرو ینیریلبخند ش اریاخت یشعور و درکش ب نهمهیا از

پرپشت و حالت دارش بدون آن اخم  یبودند و ابروها زانیاش آو یشانیکنار پ شهیمثل هم شیموهادوختم . 

 یلیخ دیهمسر او با کردمیفکر م شهی. هم دندیکشیاش را بهتر به رخ م یو مشک دهیکش ی، چشم ها یشگیهم

همسرش قرار گرفته ام  گاهیمثل او را تحمل کند اما حاال که خودم در جا یصبور باشد تا بتواند آدم سرد و مغرور

ازدواج بوده است ؛ حاال که نقاب ها کنار رفته است ،  یبرا یاطرافم آدم بهتر یخنده رو یاو از تمام مرد ها نمیبیم

 ام داده اند ! یحاال که گرگ ها دندان نشان زندگ

 یکرد . انگار به تازگ دایپ شدیخانواده ها م نیتر لیفقط  در اص دیتمام بود و نمونه اش را شا زیمرد همه چ نیا

که  مدیرسیم جهینت نیبودمش ؟ تازه داشتم به ا دهیدرخشان ند نطوریچرا تا به حال ا دانمیکشفش کرده بودم ! نم

 !! دمشیدیاما نم کردمیرا نگاه م نیسال ها رادو هک یتفاوت دارد ، مثالش هم من یلیخ دنینگاه کردن با د

رو  لیزن ذل ینیبیاشاره کرد و گفت : م نیبه رادو دادیکه سرش را با تاسف تکان م یبه ترانه نگاه کرد و در حال ریام

 ازدواج کرده !! ستی؟ دو روز ن

 ... زمیعز ستین لیزن ذل نیرادو _

 ؟ هیپس چ _
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، چون سکوت کرد  دیخوب فهم ریام نکهیاما مثل ا دمیاش را نفهم یانداخت که من معن ینگاه ریبه چشمان ام ترانه

 کردمیم یکنجکاو شتریبود اما خب هر چه ب بیو غر بیعج یکم میانداخت . رفتارشان برا نییرا پا و سرش

 تخواسیم دیشا ایو  ستیبا فهم و شعور دمآ دیبگو خواستیترانه م دیکرده بود . شا جمیگ نیو ا دمیفهمیکمترم

 ! دیمنظورش را فهم ری، به هر حال هر چه که بود ام ستین یمرد خودخواه دیبگو

 زیدارم تا به دستم برساند . تا نگاهم را به م ازین یزیبه من بود که چه چ نیتمام طول غذا خوردنمان توجه رادو در

ت آور من شگف یبرا نیکلمه بپرسد و ا کی یحت نکهیبدون ا گذاشتیکنار دستم م خواستمیرا که م یزیچ دوختمیم

 بود !!  دیبع کردیکه م یدیجد یرفتار ها نیا نیمثل رادو یبود . از مرد مغرور و سرد

 ری. ام میکه در حال پخش بود شد یترک لمیف دنیو مشغول د مینشست ونیزیتلو یجلو یهمگ زیاز جمع کردن م بعد

او گذاشته بود و در فکر بود . عاشقانه  یشانه  یدستش را دور کمر ترانه حلقه کرده بود و ترانه هم سرش را رو

 نیخودم و رادو یوجب کی ی. به فاصله  دید اهشانعشق را در نگ یبه خوب شدیا ملموس بود ، مصدا ام یب شانیها

ودم قبول کرده ب نکهی! با ا میکردیم یبگیاما باز هم غر می، زن و شوهر بود میکردیم یبگینگاه کردم ، هنوز با هم غر

 !  کردمیم یبگیوجود هم غر نیرا اما با ا یاجبار یزندگ نیا

ساله که  23عادت کند ، منه  دشیجد یایتا به دن کشدیچند ماه طول م دیآ یم ایبچه که به دن کیداشتم نه ؟  حق

 و رو شده ام عادت کنم ، نداشتم ؟  ریز یایداشتم تا به دن ازیدو ماه را ن یکیحداقل  گرید

و زار زدم ...  ختمیچه قدر اشک ر در آمده بودم ... نیکه تازه به عقد رادو یماه گذشته رفت ، زمان کی شیپ فکرم

ه ک دیرس ییکند ... کار به جا مینماندم و التماس خدا نکردم که از آن مخمصه رها داریرا که تا صبح ب ییچه شب ها

ل گوشه ز کینشسته بود و به  لچرشیو یو مظلوم رو ساکتنگاهم به پدرم که  یبه سرم زد اما وقت یفکر خودکش

دلش اضافه کنم ؟؟  یبه داغ ها گریداغ د کیرحم باشم که  یب نقدریا توانمیم دمیپرسیزده بود افتاد ، از خودم م

 که احاطه اش کرده بودند رها کنم ؟ یشرف یهمه ب نیا نیاو را ب توانمیم

 ، خوشحال بودم که در دمیشک یلبم نشست و نفس آسوده ا یرو یهنوز پدرم را دارم لبخند کم جان نکهیفکر به ا با

جر  زیچ چیه گریام بود ، او را د یعشق زندگ نیکه تا ابد تر یهنوز او را دارم . مرد میاز دست رفته ها یهمه  انیم

 ! ردیگکه ب گذاشتمینم یعنی؛  ردیاز من بگ توانستیمرگ نم

 تیعبه واق یالک یوقت ها تظاهرها یبودم بعض دهیشدم ، شن رهیکه پوست کنده و تکه تکه کرده بودم خ یبیس به

تم واقعا توانس دیگرفتم امتحان کنم ... شا می! تصم یکنیکه به آن تظاهر م یشویم یزیهمان چ ی، گاه وندندیپیم
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دوانده بود  شهیآرش را که در عمق جانم ر انستمتو دیرا دوست داشته باشم ... شا نیمثل رادو یمرد خوب یروز

 برگشت به گذشته ام ندارم !! یبرا یراه چیه گرینستم به خودم بقبوالنم دتوا دیفراموش کنم ... شا

 ؟ یزنگ زد ییبه موال ری: ام نیرادو 

هم زنگ زدن گفتم  ی... فردا چک کن ! در ضمن از وزارت راه و شهرساز کنهیم لیمیآره ، گفت حسابا رو برات ا _

 !! یکنیرو قبول نم یفعال پروژه ا

 بود ؟ یچه پروژه ا _

 ... یساختمان تجار هی _

 بگو کارشون رو قبول کنه ... به مهندس قولشو داده بودم ! یژنیزنگ بزن شرکت به ب _

 یمثل آرش نبود اما گرما و جذبه  دیشا شیجلب شد . صدا خوردیکه در کنار گوشم زنگ م شیبه صدا توجهم

وارعاشقم  وانهیمثل آرش د دی! شا یدشیخسته نم شیاز حرف ها زدیکه اگر ساعت ها حرف م یداشت . طور یخاص

ماه  کیرا در  نیهم نبود ؛ ا یزندگ فاقاتات نیکرد و نگران بدتر هیبه او تک یبه راحت شدیبود که م ینبود اما مرد

 ثابت کرده بود ! ریاخ

چسبناک  بی، دستانم به خاطر پوست کندن س کردندیم تمیچشم چپم افتاده بودند و اذ یرو میاز موها یا دسته

نداشت و کم کم داشتم  یباز هم افاقه ا دادمی. هر چه سرم را تکان م رمیاز آنها کمک بگ توانستمیشده بودند و نم

 ! شدمیکالفه م

را نثار صورتم  اینوازش دن نیتر فیرا آرام کنار زد و همراه با آن انگار لط میموها یدر تالش بودم که دست همانطور

 آن نوازش بسته بودم ، آرام باز کردم و به صورتش نگاه کردم .  نیریاطر لذت شکرد . چشمانم را که به خ

. چشم  کردمیپوستم احساس م ریز یرا به خوب شیبه چشمانم بود ودستش هنوز کنار صورتم بود ، گرما نگاهش

چشمانش حس جذاب  یسخت و عبوس نبود ...مشک میکه در تهران بود ییبود ... برعکس روزها یپر از مهربان شیها

را که رنگ نگاهش مهربان  ینیبود و رادو اشتهسخت و اخمو را در تهران جا گذ نی! انگار رادو کردیرا منتقل م یخوب

 بود، همراه خود آورده بود ! شیهر چند کوچک مهمان لب ها یو لبخند



 الهه بانو

 
123 

 

را از من گرفت و دوباره مشغول  شیبایگذاشت . نگاه جذاب و ز شیپا یرا آرام از کنار صورتم برداشت و رو دستش

 فشیجنبه ام که تکل یامان قلبم بودم ، قلب ب یکوبش ب یصدا ریدرگ یشد . اما من به دور از خونسرد لمیف یتماشا

 !  دانستمیرا نم

 بود ؟؟ یکدام طرف قلبم

او که شوهرم بود  دمیکشیخوب با او از خودم خجالت م یرا از او گرفتم . هنوز از حس ها میو رو دمیرا گز نمییپا لب

 ایداشته باشم ،  یکه بعد از آرش شاد باشم ، احساس خوب دمیکشیخجالت م نحالیحالل تر اما با ا یو از هر حالل

 ! دمیکشیم جالتخودم و وجدانم خ شیرا دوست داشته باشم ! پ یکس یحت

 یزیوقت ها دوست داشتم اصال به چ یپرت کردم ، گاه شدیکه پخش م یلمیو حواسم را با ف دمیکش یقیعم نفس

ر ام زودت یزندگ یرحمانه  یب یها و غم ها یکار سخت نیبا ا دیاطرافم پرت کنم تا شا یایفکر نکنم وحواسم را از دن

 نگذارند !  جااز خودشان به  یاثر چیبگذرند ، زودتر رد شوند و بروند و ه

 ؟ رونیب میبر نیبچه ها موافقگفت :  نیو رو به من و رادو دیخودش را جلو کش ترانه

 ؟ میتفاوت جواب داد : کجا بر یب نیرادو

 چطوره ؟؟ یگفت : پارک جنگل رفتیاش ور م یکه با گوش ریام

 ؟ دیآناه هیقشنگه  ... نظر تو چ یلیشب خ یو گفت : آره اونجا تو دیرا به هم کوب شیدست ها ترانه

 ندارم ! یموافقت تکان دادم و گفتم : من حرف یرا به معن سرم

 ! میآماده ش میخب پس بر یلیخ _

 بلند شدم تا آماده شوم .  میاز جا هیگذاشتم و همراه بق زیم یرا رو وهیم بشقاب

تر و ترانه جلو ری. ام میرفتیم یو به سمت پارک جنگل میها نشسته بود نیساعت هر چهار نفرمان در ماش میاز ن بعد

 .  دادندیم یکوچک راژیهم و کباری یو هر از گاه کردندیا حرکت ماز م

 نیعطرمان باز با هم مخلوط شده بود و من باز به ا ی. بو دمیکش یقیدوختم و نفس عم نیاز ماش رونیرا به ب نگاهم

 !! سازدیم ییخوشبو ی حهیکه چه را کردمیفکر م
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هم مثل  نی. رادو شدیپخش م ستمیبودم که از س یمیمال کیداده بودم و غرق موز هیتک شهیساکت سرم را به ش 

بود و فقط هر بار که دنده را  یگرید یای. او هم مثل من در دن کردیم یخاص خودش رانندگ ژیو با همان پرست شهیهم

 اش هم هست ! یحواسش به رانندگ دمیفهمی، م کردیعوض م

 ینداشتم و دختر شتریسال ب  19که من  ییبود . روزها با آرش رفته مییاول آشنا یذهنم به سمت روزها ناخودآگاه

 ام !!  یسر و صدا تر از االن زندگ یب یسر و صدا بودم ، حت یآرام و ب

و  لیمرد خوش استا کیبزنم. استادم  تاریداشتم گ میثبت نام کرده بودم و تصم یقیام کالس موس ییخاطر تنها به

آدم  نیرنگشان بدجور دل و د رییتغ نیو ا یقهوه ا یو گاه یشیم یبودند و گاه یعسل یکه گاه یبود با چشمان بایز

 دشیصورتش داشت که به پوست سف یهم رو یش کمیته ر شهیروشن بود و هم یقهوه ا شی. رنگ موها بردیرا م

و مردانه  بایز به راه بود . آنقدر شیو خنده ها یشوخ شهیبود و سر کالس هم یو آرام ریآمد ! مرد سر به ز یم یلیخ

ش لب یو با همان لبخند رو ستادیسرم ا یکه باال یبار نی!! اول شهیبخندد ، هم شهیهم خواستیکه دلت م دیخندیم

به من نشان داد که چطور  تارشیگ ی... و خودش رو یریبگ ینجوریدستاتو ا دینه خانوم بزرگمهر... با ینجوریگفت : ا

ند گره خورد ، زمان ک شیباینگاهم در نگاه مهربان و ز یاتفاق یلی، سرم را باال گرفتم و خ رمیآن را در دستم بگ دیبا

چشمانش بودم و او انگار  یبایآن رنگ ز جی. من گ مینداشتکدام قصد دل کندن از نگاه هم را  چیو انگار ه گذشتیم

 باشد محو نگاهم بود ! دهیچشمان مرا د یا روزهیف یکه تازه آب

خبر بودم که عاشق شده ام  یهم فقط من ب دی، شا میخبر بود یروز اول عشق ما رقم خورد  و خودمان بهمان  دیشا

 بفهماند چه قدر دوستم دارد ! ایبه تمام دن خواستیرا آغاز کرد و انگار م یآنروز دلدادگ یوگرنه آرش که از فردا

برداشتم ، دستم را به سمت ضبط بردم و خاموشش کردم . کم کم داشتم  شهیش یو سرم را از رو دمیکش یقیعم آه

فکر  ترشیب یبا خودم خلوت کنم و کم توانستمینبود تا م یسفر اجبار نی! کاش ا شدمیآدم جهان م نیحوصله تر یب

ظاهر که ت نطوریبا خودم چند چندم ! بفهمم ا ممبفه شتریب ی، کم میایکنار ب دمیجد طیبا شرا شتریب یکنم ، کم

 نه ؟ ایبمانم  نیدر کنار رادو توانمینه ؟! م ایدل کندن از آرش را دارم  ییتوانا کنمیم

به  یلحظه ا یتا حت دادندیامانم نم شیاما باز هم خاطره ها کنمیکه آرش را فراموش م کردمیبا خودم تکرار م یه

 ! کردیام م وانهیعقل و قلبم داشت د نیجنگ ب نیحرفم عمل کنم ... ا

 : حالت خوبه ؟ دیپرس ینسبتا آرام یدنده را عوض کرد و با صدا نیرادو

 حوصله جواب دادم : خوبم ! ینگاه کردم و ب مرخشین به
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 !  دهیرو نشون م یا گهید زیاما صورتت که چ _

 رو؟ یچ _

 ... یکالفه ا نکهیا _

 ! شمیخوب م _

 ؟ ادیبرم یاز من کمک _

 یرو به او گفتم : تو هر کار نیخشمگ یو چشمان یحرص یشده بودم ، با لحن نیشمگخ نیچرا دوباره از رادو دانمینم

 ! یانجام داد ومدیاز دستت برم

 !  شده ام نیو خشمگ یعصب کدفعهیچرا  دیفهمیسردرگم نگاهم کرد ، انگار نم یکالمم را گرفت و با چشمان شین

که عشقم را فراموش کنم ،  کردمیداشتم خودم را مجبور م نکهیچه مرگم شده است ؛ ا دانستمیخودم که م اما

 یرو انمتوی، نم میعطرتنش را ببو توانمیداشته باشم ، نم یبا او مالقات توانمینم گرید نکهیام کرده بود . ا یعصب

را  شیبایز یصدا توانمی، نم دیبگو دشیاز آهنگ جد قبا ذو میو او برا نمیاش بنش ویاستود یتو یگهواره ا یصندل

ام کرده بود . اشک در چشمانم حلقه  یرا داشته باشم عصب شیبایعشق ز توانمیگرنمید نکهیبشنوم و آرام شوم  و ا

که نگاهش موشکافانه و مشکوک شده بود گرفتم . دستانم را محکم مشت کردم و به زور  نیرا از رادو  میزد  و رو

 فرو بردم . رابغضم 

اه ر یدرست و حساب یدعوا کیو هر لحظه منتظر بودم که  دیرسیبه گوشم م نیرادو یبلند و عصب ینفس ها یصدا

چشم و رو هم نثارم نکرد تا الاقل به من بفهماند جواب آن  یب کی ینزد ! حت یحرف چیاما برخالف انتظارم ه ندازدیب

 !! ستین نیاش ا یهمه خوب

گل رز را  یکه شاخه  یچشمان خندان آرش در حال ری. تصو شدیبغضم را کنترل کنم نم کردمیم یچه سع هر

 شهیتا مثل هم ستادمیا ابانی. آنروز کالسم که تمام شد ، کنار خ رفتیچشمانم عقب نم یگرفته بود از جلو میروبرو

 یام را محکم کردم که از پشت سرم ، صدا یوسسرد بود ، شال گردن ط یو به خانه بروم . هوا کم رمیبگ یتاکس کی

 ی. با قدم ها دمی. برگشتم و آرش را د زدیاسمم را صدا م شهیکه پر لطافت تر از هم یی، صدا دمیرا شن ییآشنا

و آرامش وجودش  کردیم ییخودنما شیلب ها یاش هم رو یشگیآمد ! لبخند هم یبه سمتم م داشتیکه برم یبلند

 ! کردیاضطراب بودم منتقل م کپارچهیرا به من که 
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ست شده بود  شیبا رنگ موها بیکه به نظرم عج یقهوه ا نیال گردن کرم و شلوار جو ش دیسف شرتیآن ت با

 کشیساده اما ش پیگوشم بود که مدام از آرش و ت ریکالس هنوز ز یامروز دخترها ی. زمزمه ها ستادیا میروبرو

و  دمیخجالت کش ی. کم کردیبود و با لبخند به چشمانم نگاه م ستادهی. به خودم که آمدم مقابلم ا کردندیم فیتعر

 شده ؟؟ یزی: چ دمیرا با شال پوشاندم و پرس میانداختم . موها نیینگاهم را پا

گفت :  یآهسته ا یمن با صدا یروبرو یگل رز سرخ یآورد و با گرفتن شاخه  رونیدستش را از پشت سرش ب آرش

 ... دیفکر کنم اتفاق افتاده آناه

 . کردیصدا م دیاهتر شده بود و مرا آن یمیها صم یتازگ

 اتفاق افتاده ؟؟؟ ی: چ دمیانداختم و پرس یگل نگاه یبه شاخه  جیگ

 جواب داد : همون اتفاق خوب ... بردیکه هوش از سر آدم م شیبایز یتر کرد و با آن صدا قیلبخندش را عم آرش

 ، کدوم اتفاق خوب ؟ شمیمن متوجه نم دیببخش _

ا حس ب هی. بعد از چند ثان کردینگاهم م نطوریکه ا یدر نگاه سه رنگش وقت شدمیسکوت به چشمانم زل زد ، حل م با

 بود زمزمه کرد : عشق !! شیکه در صدا ییبایز

کرد . حس کردم دوباره زنده  یرا در من جار یکه در من به وجود آمد خاکستر وجودم را شست و رود زالل یحس

مرد پر از احساس  نیهم نکرد ... با ا ینیمقدمه چ یحت که یآرش شجاع نی... با ا بایعشق گفتن ز نیشدم با ا

 ! میروبرو

کرده بود . از آرش با آن همه حس  ریسه رنگش گ یآن چشم ها شی، دلم پ میدروغ بگو توانستمیخودم که نم به

مثل تو دارم  یمن هم احساس نکهیکجا و گفتن ا یکه در خودش داشت خوشم آمده بود . اما خب من خجالت یزندگ

 جا ؟ک

!  دمیدو انابیلبم جا گرفته بود به سمت خ یکه ناخواسته رو یگل را از آرش گرفتم و با لبخند یناگهان میتصم کی با

 هشیبا ش یرنگ یمشک نیدور شوم ، اگر مواظب نبودم به ماش دشیکردم از د یرد شدم و سع ابانیاز عرض خ عیسر

 یزده بودم که توجه جانیآرش ه یابراز عالقه  نیاز ا رکه با سرعت از کنارم گذشت ، اما آنقد خوردمیم یدود یها

 که من هم دوستش دارم میبه او بگو میو صاف و مستق ستمیآرش با یروبرو دمیکشینکردم . خجالت م نیبه آن ماش

 شده بایاحساس ز نیر اگرفتا ستیو قلب من هم چند وقت ستیطرفه ن کیبفهمد احساسش  دمیکشی، خجالت م
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آرش را از پشت سرم بشنوم  یسرخوشانه  یخنده  یو فرار کنم و صدا رمیگل را بگ یشاخه  تماست ! فقط توانس

 ! نی...هم

 یکه مثل رود جار ییاشک ها نیهم بلند شد . دست خودم نبود ا نمیف نیف یصدا دیاشکم که چک یقطره  نیاول

و  مانمیکه به آرش قول داده بودم تا آخر کنارش م ییتمام روزها یشرمنده بودم ... شرمنده  شتریشده بودند . ب

 رفت ! ریدلگ دانمیکه رفت وم یآن شب یداد .... شرمنده  هیمنت به من هد یکه ب یتمام عشق ینماندم ... شرمنده 

 ورشینگاهم کند پل نکهیرا بدانم . بدون اتوقفش  لینگاه کردم تا دل نیآمدم و به رادو رونیاز فکر ب نیتوقف ماش با

به هم خوردن در چشمانم را بستم و بعد از  ی. با صدا دیشد و در را محکم به هم کوب ادهیپ نیرا برداشت و از ماش

.  کردینگاه م رهیمقابلش خ ابانیداده بود و به خ هیجلو نگاهش کردم ، به کاپوت تک ی شهیباز کردم . از ش هیچند ثان

 بد در هم گره خورده بودند .  شیو ابروها دیدرخشیبرق ها م رینور ت رینگاه رنگ شبش ز

 رونی؟؟ نفسم را آرام ب دارمیبرم یمزاج یدمدم نیو دست از ا شومیبزرگ م یبچگانه رفتار کرده بودم ، من ک باز

ل از د دی. با شدمیزود آرام م یلیخ بود ، یلحظه ا تمیبودم عصبان نطوریهم شهیدادم و دستم را به سرم گرفتم . هم

 ! رسمیکدام از اهدافم نم چیبروم به ه شیپ نطوریآوردم ، بخواهم هم یدر م نیرادو

بلندم را مرتب کردم و آهسته به سمت  یمشک یشدم . مانتو ادهیپ نیپاک کردم و از ماش  یرا با دستمال میها اشک

را هم مقصر  نیرا داشته باشم اما رادو یحوصله نبودم که دل و دماغ معذرت خواه یقدم برداشتم . کم ب نیرادو

د ساده دا شنهادیپ کیکه مجبورم نکرد ؛ او فقط  نیرادوازدواج بدهم ،  نی. من خودم قبول کردم تن به ا دانستمینم

م آرام بود گرید یوگرنه زمان ها شدیم رهیبود که احساساتم  برعقلم چ یفقط زمان نیاما ا دمیدیاو را مقصر م ی. گاه

 یه ببلک بودندنبرده  ییکه نه تنها از انصاف و عدالت بو یشرفیصدا ، آرام و گله مند ، گله مند از مردان ب ی، آرام و ب

چه برسد به من و  کنندیبه همسران و فرزندان خودشان هم رحم نم یکه حت ییبودند . مردها ایدن یمردها نیوفا تر

 ام !! یزندگ

 نیماش بود و یخلوت ابانینگاه کردم . خ گذشتندیکه از کنارمان م ییها نیدادم و به ماش هیبه کاپوت تک نیرادو کنار

 یرا به باز مانیلباس ها یدیخاطر هنگام رد شدنشان باد نسبتا شد نیبه هم کردندیحرکت م یادیها با سرعت ز

 .  گرفتیم

 شهیهم یصدا یآروم و ب دیهمون آناه دنیخاطره ها بهم اجازه نم یدوختم و گفتم : گاه مینگاهم را به کفش ها 

 بکشم !  رونیب الیخودم رو از فکر و خ تونمیم یو به سخت شهیم رشونیباشم . ذهنم درگ
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 یگرید زیچ چیچشمانش که نرم تر شده بود ه یاز سخت ریو به صورت اخمالودش نگاه کردم . غ دمیسمتش چرخ به

 .  کردینگاه م شیبه روبرو نهینکرده بود ، همچنان دست به س رییتغ

لحظه  هی... من  زدمیاون حرف رو م دینبا خوامیگفتم : معذرت م یآهسته ا یدهانم را قورت دادم و با صدا آب

 شدم و ن.... یعصبان

 ! یکردیم یزود معذرت خواه یلیخ یکردیم ییکار خطا هی ی، وقت یبچه هم که بود _

 ؟؟  گفتیمن م یبه گذشته زده بود نگاه کردم ، از بچگ یناگهان یزیه او که گرب متعجب

 ، یدختر جمع بود نیتر یغرور ، دوست داشتن نی، در ع یاخالقت رو ترک نکرد نیا یبزرگتر هم شد یوقت یحت _

 یکه ممکن نبود بتون یبود ری، اونقدر آروم و سر به ز ینداشت یبه معذرت خواه یازین گهید یبزرگتر شد یاما وقت

 ...  یرو ناراحت کن یکس

 تا به یاخالق من خبر داشت ؟ آن هم از بچگ نیچطور از ا نیبزنم . رادو یحرف توانستمیمتعجب بودم که نم آنقدر

 حال !!!

 میعصب یلیخ یداد ، به ماه نگاه کرد و زمزمه کرد : آرامشت گاه هیکاپوت گذاشت و به آنها تک یرا رو دستانش

 ... ردکیم

ترس !!! هر چه بود مرا وادار  یحت ای...  ی... سردرگم رتیکه داشتم را چه بگذارم ... بهت ...ح یاسم حس دانمینم

من  یهمه از زندگ نیمن جا دارد ؟؟ چطور ا یزندگ یبدانم و بفهمم او واقعا در کجا نیدر مورد رادو شتریکه ب کردیم

 ؟! دمیدیم مانیها یکه من فقط او را در مهمان یدر حال داندیم

!  خوامیازشون عذر م شنیاز دستم ناراحت م گرانید یوقت شهی، هم یگیرا آرام تکان دادم و گفتم : درست م سرم

 ؟ یدونیرو از کجا م نایاما تو ا

شم زبانش حرف بک ریز بتوانم از ستیممکن ن دانستمیکه از او داشتم م ینگفت و فقط پوزخند زد . با شناخت یزیچ

ان گفتم : بچه ها نگر نیرا باال انداختم  و با برگشتن به سمت در ماش میخودش حرف بزند . شانه ها گذاشتمیم دیبا

 ! می، بهتره حرکت کن شنیم
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 هیلب زمزمه کردم : اما حاال  ریدوختم و ز بایدادم . نگاهم را به ماه ز هیتک شهینشستم و سرم را به ش نیماش یتو

قابل بخشش  یازش معذرت بخوام ، گناهم با عذرخواه تونمیکردم که نم ینفر هست که اونقدر در حقش نامرد

 ! ستین

 ! میشد و حرکت کرد نیهم سوار ماش نیرادو

جوان در  یدر شب هم مثل روز روشن بود . خانواده ها و زوج ها یبود و حت ییبایز یلی، پارک خ گفتیراست م ترانه

 ! کردیگوش را نوازش م شانیو خنده  یشاد ینشسته بودند و صدا شیبایز یها قیآالچ

! ترانه به دور و اطرافش نگاه کرد  ردیبگ یرفت تا چا ریو ام مینشست یدنج و کوچک قیآالچ یچوب یها یصندل یرو

 دلم براش تنگ شده بود ! میومدین نجایوقته ا یلیگفت : خ ییبایو با لبخند ز

 ! شهیم یخونسرد به اطراف گفت : دو سال یکنارم نشسته بود با نگاه نهیکه دست به س نیرادو

بود ! چه  شیپ یهفته  نیانداخت و گفت : چه زود سه سال گذشت ، انگار هم یبینگاه عج نیبه صورت رادو ترانه

 کرده ... ! رییقدر اوضاع تغ

 که در چشمان او بود را بخواند یاه به ترانه حرفبا نگ خواستیبدون نگاه به ترانه سرش را تکان داد  ، انگار نم نیرادو

 ! کردی! از نگاه پر از حرف ترانه فرار م

د ، ذهنم از سوال پر باش خواستمینم گریکرده است ؟؟ د رییتغ یزیکه چه چ دمیپرسیروبراه نبود وگرنه م یلیخ حالم

 آمد ! یخوشم نم یلیمرموز حرف زدنشان خ نیاز ا

 حیمل یخنکا نیو ا رفتی. هوا رو به سرد شدن م دمیکش یقیاطرافمان دوختم و نفس عم یبایرا به درختان ز نگاهم

برم آنجا لذت ب نیدلنش یاز هوا یلحظه ا یکردم برا ی. چشمانم را بستم و سع دیچسبیبدجور به دلم م زییقبل از پا

ر ه کردمیگرفته بود  ! احساس ماحساسم بدجور جانم را  وبا خودم  دنیجنگ نی، تنم خسته بود و روحم خسته تر ، ا

له فاص نی!! سخت است ا شومیم کینزد کردمیکه تظاهر م یدیبه آناه شتریو ب رمیگیاز خودم فاصله م شتریروز ب

زار و  دیآناه نیهم توانمیهم مگر دارم ؟ م یگرید یکه تمام عمرم بوده ام ، اما چاره  یزیدور شدن از چ نیگرفتن ، ا

 شده است ؟ شیروزها نفکیجزو ال گرانید شخندیکه ن یدیآناه نیبدبخت بمانم ؟ هم

دوست داشتم .  شهیصورتم را هم یرو فمیلط یگرفت ؛ رقص موها یام را به باز ییطال یو موها دیوز یخنک مینس

 ! ستیسال است که ن 7که  یانگار که دست نوازش مادرم بود ، مادر
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. سرم را  شودیم کمانیبه دست نزد ینیکه س دمیرا د ریدم و امچشمانم را باز کر ییشدن قدم ها کینزد یصدا با

نبود جز  یکس یاز سو نیخودم شدم ، آن نگاه نافذ و سنگ یرو ینگاه کس ینیآرام برگرداندم که متوجه سنگ

 ! نیرادو

 وزهریصورتم کرده بود و قصد برداشتنش را هم نداشت . نگاه ف ی رهیو متفکر نگاهش را خ نهیدست به س همانطور

بود که من  یچشمانش انگار راز یبایز یرا بردارد . در مشک نشینگاه سنگ دیخسته ام را به او دوختم تا شا یا

 او محفوظ  بود ! ی نهیدر س شیحاال ها جا که حاال یکه من و او را به هم رساند ، راز ی، راز دانستمینم

من بودم که  نیدوخت اما حاال ا ریرانه و امصورتش به خودش آمد و چشمانش را به ت ینگاهم رو یرگیبا خ 

ل را سوا نیداشت و ا یتازگ میانگار برا شیبایبردارم ، صورت مردانه و ز رشینفس گ تیچشم از جذاب توانستمینم

توجه نداشتم ؟ چرا تا قبل از  بایمرد جذاب و ز نیکه چرا تا به حال به ا کردیم جادیبار در ذهن من ا نیهزارم یبرا

که تا قبل از  یجالب نبود تا بدانم چرا رفت و آمدشان بعد از مرگ مادرش با ما قطع شد ؟ در حال میدو ماه برا نیا

 هخان رفتیکه م ییبا آن همه غرور و تکبرش به تنها جا نیو رادو  میرفتیهم م یدوبار به خانه  یمرگ مادرش هفته ا

جمعمان  یکه اگر به گوش دختر ها ی، کار کردین کمک مهم به م میاوقات در درس ها یگاه یما بود . او حت ی

 آوردند ! یاز تعجب شاخ در م دیرسیم

وقت بود به او زل زده  یلیخ نکهیگرفتم ، مثل ا نیناگهان به خودم آمدم و نگاه مسخ شده ام را از رادو ریام یصدا با

 بودم !

 سرد شد ! نیبخور تونویی، شما هم چا میبزن یقدم هی میریمن و ترانه م _

! چرا مثل مسخ  کندندیو دل نم شدندیجذب هم م بیکه عج نیمن و رادو یطعنه داشت ، طعنه به نگاه ها حرفش

 رفت ! ریام یجلو می؟ آبرو کردمیشده ها رفتار م

مطبوع و دلچسب بود ،  شیبرداشتم ! گرما زیم یحلقه کردم و آن را از رو میروبرو یکاغذ وانیسردم را دورل دستان

 ! دادیام را نوازش م ینیهل ب یبو

.  کردمیحس م نیخودم و رادو یاطرافمان نشسته بودند را رو یها قیکه در آالچ ییاز آدم ها یلیخ ی رهیخ نگاه

کدام جرأت ابراز وجود  چیبود که ه نیاما مهم ا طنتیها ش یها حسرت داشت و در بعض یکه در بعض ینگاه

همه  نیآمد از ا یبدجور حساب کار را به دستشان داده بود. خوشم م نیرادو یدر هم گره خورده  ینداشتند ، ابروها

 ! دهدیحتک حرمت نم یبه خودش اجازه  یاحد رومیکنارش راه م یوقت نکهیابهت و جذبه اش ، از ا



 الهه بانو

 
131 

 

 یو لبخند محوطعم هل بستم  دنی. چشمانم را از لذت چش دمیرا نوش یاز چا یرا پشت گوشم زدم و کم میموها

 هل دوست دارم ؟ یمن چا دانستیم ریزدم . ام

صورت جذابش  تیپهن و در نها ی نهیبلند و خوش تراشش باال بردم تا به س ینگاهم را از پاها نیبلند شدن رادو با

 قیکه در آالچ ینور چراغ ریاش ز یشگیهم شیو با آن ته ر کدستی یمشک یپوستش با آن موها یدی. سف دمیرس

 ؟ میفرو برد و گفت : قدم بزن ورشیپل بی. دستانش را در ج کردیم ییخودنما شهیاز هم شتریبود ب

بلند شدم و با هم از  میگذاشتم . از جا یچوب زیم یرا رو یکاغذ وانیموافقت تکان دادم و ل یرا به نشانه  سرم

مقتدر  شهی. مثل هم میکنار هم قدم زد و در سکوت میگرفت شیرا در پ ی.  راه خلوت و کم نور میخارج شد قیآالچ

که  کردیاو را مجبور م تشیموقع دیشا ایباشد و  یرسم نقدریا شهیانگار عادت کرده بود هم رفتیو محکم راه م

 باشد ! نطوریا شهیهم

 : ستیکرده بود ، وقت خوب ریکه ذهنم را درگ یاز مجهوالت یرفع کم یرا در هم گره زدم و فکر کردم برا میها دست

 سوال بپرسم ؟ هیازت  شهیم _

 کنار چشمش نگاهم کرد و گفت : بپرس ! از

 ؟ منظورم بعد از مرگ مادرته ...  یومدیما ن یبه خونه  گهی: چرا د دمیپرس دیرا تر کردم و با ترد میها لب

 ... ومدمیها که م یمهمون یجواب داد : برا یالیخ یب با

 ی... تا قبل از فوت مادرم و خاله پروانه  ما با هم رابطه  ومدیونمون مخ ییکه پدرت تنها هیینه منظورم وقتا _

 اما خب بعد از اون ... میداشت یخوب یخانوادگ

 عوض شد ... زایچ یلیبعد از اون خ _

را  ممیاما من تصم دمیفهمیم دادیکه م یکوتاه یرا از جواب ها نیمورد صحبت کند ، ا نیدر ا خواهدینم دانستمیم

 قطع شد . یخانوادگ قیچرا آن ارتباط عم دمیفهمیم دیگرفته بودم با

 عوض شد ؟ یچ _

ر د قایجوابم را بدهد ! عم نکهیشده بودم از ا دیناام گریو من د دیطول کش یا قهیدق کیکه  یکرد ، سکوت سکوت

 ؟ کندیفکر م یزیفکر فرو رفته بود و من کنجکاو بودم بدانم به چه چ
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 گفت : سرم شلوغ شده بود ... یآرام یرا در هم فرو برد و باالخره با صدا شیها اخم

ما آمدن را  یبه خانه  ی، او تا قبل از فوت مادرش هم سرش شلوغ بود چرا آن زمان وقت برا دیگویدروغ م دانستمیم

 ! زندینم یمرد سرسخت که تا خودش نخواهد حرف نیاز ا یداشت ؟! وا

 یگاه میدو سال پشت سر هم مادرامونو از دست داد یکه تو بهیگرفتم و گفتم : برام عج یشالم را به باز ی گوشه

چه  دونمی! اگه مادرت نبود نم دنیدفعه پر کش هیها  یشده بودن که تموم خوش نیاون سال ها نفر کنمیوقتا فکر م

 ! مردمیاز غصه م دی... شا ومدیسرم م ییبال

 تا از غصه نجاتت بده !! نفر بود هیکه  یخوش شانس بود یلیخ _

قبر مادرش نشسته بود . حالش  نییپا نیکه رادو دمیرا د یخوردم ، به گذشته برگشتم و روز یا کهیحرفش  از

ر دو نف شدیصورتم از اشک خشک نم یبود . من هم شوکه بودم و لحظه ا ختهیقطره اشک هم نر کیبد بود اما  یلیخ

 یا هیساله با روح 18دختر  کی ی!! آن هم برا ستین یکم زیچ نیرا در دوسال از دست داده بودم ، ا زانمیاز عز

 ی. روز میمثل مادر و دختر شده بود زدمیم شیکه خاله پروانه صدا نی! بعد از مادرم با مادر رادو یو احساس فیلط

 نیسنگ یلیخ میمرگ ها برا نینداشتم و ا شتریسال ب 18آنها نروم . من  یمن به خانه  اینبود که او به من سر نزند و 

 ! یا کدفعهی یغم ها نیتنها شدن ها ، از دست دادن ها ، ا نی، ا دبو

 شدینم لیها دل نیخاله پروانه را جبران نکنم ، ا یتا من محبت ها شدینم لیها دل نیزدم که ا بیبه خودم نه اما

 ردیبگ نیدرد دلش تسک یبا او صحبت نکنم تا کم گریکلمه هم د کی یحت شدینم لیببرم ، دل ادیرا به کل از  نیرادو

! 

هم  دیو درد و دل ندارد . شا یبه همدرد یازیمغرور ن یساله  27 نیکه رادو کردمیفکر م دیفراموش کردم ؟ شا چرا

 زاین دهندیز دست ممادرشان را ا یکه باشند وقت یساله ام آنقدر رشد نکرده بود که بدانم آدم ها در هر سن 18ذهن 

 مرهم دارند تا از غصه دق نکنند ! کیبه 

 دیکنم گفتم : من ... من با حیغفلتم را چطور توج دانستمیکه نم ینگاه کردم و در حال نیتاسف و غم به رادو با

 ... دی... با دی... با دادمیم یو ... بهت دلدار ومدمیم

 تو نبود ... ! ی فهی... وظ دیوجود نداره آناه یدیو گفت : با دیکش یقیعم نفس

 من واقعا متاسفم ...  نیرادو _
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مردم  هی! در ضمن من  نیتو خوش شانس نبودم هم ی... سه سال گذشته ... من فقط به اندازه  دیآناه ستیمهم ن _

 دارم ! یزن هینسبت به تو که  یتر یقو ی هیروح

 نیبا وجود ا یحت دیپروانه را فراموش کردم ؟ من باخاله  یکردم ، چرا محبت ها دایپ یبه خودم احساس بد نسبت

 دیغمش را فراموش کند . شا یتا کم کردمیندارد کمکش م یاجیاحت یمغرور است و به همدرد نیرادو دانستمیکه م

 !  خوردیرقم م یگریجور د مانیداستان زندگ کردمیاگر آن کار را م

 ار !گناهک کینشست . کنارش نشستم  ،مغموم و سر خورده درست مثل  یمکتین یو رو دیکش یقینفس عم نیرادو

 مهم نبود ! یلیمهم ... خ یلیحالت چهره ام گفت : گفتم که فراموشش کن ... خ دنینگاهم کرد و با د نیرادو

ظار نتا دیمهم بوده ، شا شیبرا دیشا یعنی نیمهم نبود ، ا یلیخ دیبگو خواستیکه م یکردم تعلل کرد وقت احساس

مادرش را جبران  یاش بدهم و محبت ها یحال آدم را درک کند دلدار تواندیکس نم چیداشته من در آن زمان که ه

 کنم ! 

 ؟ ی: ترم چندم دیو پرس دیپرپشتش کش یموها یدستش را محکم تو دیرا که د سکوتم

 جواب دادم : ترم آخر ... آرام

 ؟ شهیدرست تموم م یک _

 ! ندهیخرداد سال آ _

 ؟ یکه همراه درس خوندن کار هم داشته باش ستیبرات سخت ن _

کار  شرکت یتو یاز هر وقت که بخوا یتونینگاهش کردم که گفت : م یبودم با گنگ دهیکه منظورش را نفهم یحال در

 ! یایب دمیاجازه نم گهیو هم سر کار د یبرات سخته که هم دانشگاه بر دمی، اما اگه د یکن

تم و گف دمی، دستانم را به هم کوب کردیم ممیداشت تقد نیو رادو اورمیبه دست ب خواستمیکه م یزیزده از چ جانیه

 تو هر دوتاش موفق باشم ! دمی، قول م ستی: نه نه اصال سختم ن

حال هر وقت حس  نیکمکت باشه ، با ا ذارمیاز کارمندا رو م یکیمن زد و گفت :  جانیبه ه یلبخند محو نیرادو

 ! یبهم بگ هیفقط کاف یتونینم گهیکه د یکرد



 الهه بانو

 
134 

 

باشم ، هر وقت که بخواهم به  فیهر وقت که بخواهم ضع توانمیم کردمیو احساس م شدیدلم قرص م شیحرف ها با

 نباشم ! زیچ چیکنم و نگران ه هیاو تک

اه از م باتریز زیچ چیدوست دارم ؟ در شب ه یلیلبخند نگاهم را از او گرفتم و به ماه دوختم ، گفته بودم ماه را خ با

 یگردیم یدیام یو دنبال روزنه  یترسیانتها م یب یاهیس نیتو از ا یاست ، وقت کیهمه جا تار ی! وقت یکنینم دایپ

 یدگبه زن دتیو ام ردیگی، قلبت آرام م شودی، وجودت روشن م یکنو به ماه نگاه  یریسرت را باال بگ ستیفقط کاف

 ! گرددیباز م

بابا » نام  دنیآوردم و به صفحه اش نگاه کردم . با د رونیب میمانتو بیام آن را از ج یزنگ گوش یصدا دنیشن با

 تماس را متصل کردم : ینقش بسته بود با خوشحال یگوش یصفحه  یکه رو« جوون 

 الو ... سالم بابا ...  _

 دلم ، حالت خوبه بابا ؟  زیسالم عز _

 گفت ؟ ی؟ پاهات بهتر شدن ؟ دکتر چ یریرو مرتب م تیوتراپیزی؟ جلسات ف یخوبم بابا خوبم ، شما خوب _

 بپرس بابا جان ... حال من خوبه نگران من نباش ! یکی یکیکرد و گفت :  یفیضع یخنده  پدرم

 بابا ! یخدا رو شکر ... خدا رو شکر که خوب _

 چطوره دخترم ؟  نیرادو _

 هم خوبه نیاش با تعجب به اطراف نگاه کردم و گفتم : رادو یخال یجا دنیبرگرداندم و با د نیرا به سمت رادو میرو

 بابا ...

. از طرز پوشش پسر معلوم بود که  زدیبود و با او حرف م ستادهیپسر بچه ا کیآنطرف تر کنار  یکردم ، کم شیدایپ

 ! کردیرا ثابت م نیبود ا زانیکه به گردنش آو یدست  فروش ی، جعبه  ستین یمناسب یمال تیدر وضع

؟ بهت زخم زبون که  کنهیکه نم تتیاذ نیبابا ... رادو دی: آناه دیپرس دیدست دست کرد و بعد با ترد یکم پدرم

 ؟ زنهینم

ه اون اصال ... بهت که گفت یکنم ول تیمن اونو اذ دیو گفتم : شا دمیبه حرف پدرم خند نیفکر کردن به رفتار رادو با

 خوشبختم بابا ، نگران من نباش ! نیبودم من کنار رادو
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 یکه خورده بود ، به خاطر او هم شده سع ییبس بود خون دل ها گریبگذارم پدرم غصه بخورد ، د خواستمینم گرید

 خوشبخت شوم ! نیبا رادو کردمیم

ه زودتر ر چه دیدکتر ، با شیپ میدنبالتون تا با هم بر امیگفتم : تهران که برگشتم حتما م دمیپدرم را که د سکوت

 !  یسرحال و قبراق خودم بش یهمون بابا

 ! یتو بگ ی: باشه دخترم باشه خوشکلم هر چ کندیرا تحمل م یچه درد بزرگ دانستمیپدرم محزون شد ، م یصدا

 خوامیرو هم نم گهید یلحظه  هی یحت گهی، من د یتو بخوا ی، هر کار یتو بگ یهر چ گهیبه بعد د نینه بابا از ا _

، پس تو رو خدا دوباره سرپا شو بابا ، من دلم  میشروع کن مونویدوباره زندگ دی! ما با ی، که غم دار یکه ناراحت نمیبب

 ! نمیبب ضیتو رو مر خوادینم

 ! کنمیم یسع زمیعز کنمیم یو گفت : سع دیاش را باال کش ینیباشد ب ختهیانگار که اشک ر پدرم

 ام به پدرم گفتم : دوست دارم بابا ...عالقه  تیرا پس زدم و با نها میگلو بغض

 منم دوست دارم دخترم ... _

 ! پرسمیو حالت رو م زنمیبرو استراحت کن ... من هر روز زنگ م _

 ، مواظب خودت باش ! دمیباشه آناه _

 چشم حتما ! _

 خداحافظ ... _

 خداحافظ بابا ... _

 یحاال پدرم را در آغوش بکشم و بو نیهم دیکشیپر م آوردم و به صفحه اش نگاه کردم چه قدر دلم نییرا پا یگوش

 کنم .  هیگر ریدل س کیبگذارم و  شیپاها یبود تا سر رو نجایاالن ا خواستیتنش را نفس بکشم . چه قدر دلم م

بلند شدم و  میتا حالم بهتر شود ، به خودم که مسلط شدم ، از جا دمیکش قیرا بستم و چند نفس عم چشمانم

ته پسر گذاش یشانه  یبود نگاه کردم و به سمتش رفتم . دست رو ستادهیا نیکه رادو ییچشمانم را باز کردم . به جا
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 هیچشمانش گذاشته بود و انگار داشت گر یرو را. پسر دستش  کردیکه خم شده بود با او صحبت م یبود و در حال

 شده ؟ یزی: چ دمیپرس یگذاشتم و با نگران نیرادو یشانه  یکه شدم دستم را رو کشانی. نزد کردیم

 ... ! ستین یزیمن جا خورده بود گفت : نه چ دنیاز د یکه کم یو در حال ستادیا شیدر جا نیرادو

 ؟ کنهیم هیبچه داره گر نیپسر نگاه کردم و گفتم : پس چرا ا به

 ! امی، تو برو منم م ستین یزیرا پنهان کند دستم را گرفت و گفت : چ یزیچ خواستیانگار که م نیرادو

و جل نیو بدون توجه به رادو اوردیکرده بود ، دلم طاقت ن یاز اشک آن را نقاش یاهینگاه به صورت پسر که رد س با

 هیچرا گر؟  زمیشده عز ی: چ دمیپرس یرا نوازش کردم و با نگران شی. موها دمیرفتم و سرش را در آغوش کش

 ؟ یناراحت یپسر خوب ؟ از چ یکنیم

 پسر بچه بگذرم !  نیا یتفاوت از کنار اشک ها یب دادیام اجازه نم یذات یو دلنازک یمهربان

 خانوم ، خوشحالم ! ستمیهمانطور که در آغوشم بود گفت : ناراحت ن پسر

 ؟ ی؟  خوشحال ی: چ دمیآوردم و پرس رونیتعجب سرش را از آغوشم ب با

 خوشحالم ! یلیرا پاک کرد و گفت : آره خانوم ... خ شیاشک ها پسر

 ... دیآناه میبر ایدستم را از پشت گرفت و گفت : ب نیرادو

 ...  نیلحظه صبر کن رادو هیو گفتم :  دمیرا به سمت خودم کش دستش

 ؟ زمیعز یلخوشحا یرا مرتب کردم و گفتم : از چ شیآوردم ، موها رونیجعبه را از گردن پسر ب بند

 نبود ! یدستم را فشرد و رها کرد ، انگار از حضور من کنار پسر راض نیرادو

 ارهیکه داره پشت سرتون ادا در م ییآقا نیباال رفته بود گفت : ا شیکه ابروها ینگاه کرد و در حال نیبه رادو پسر

 نیهم یبره مدرسه ! برا تونهیبرم مدرسه ، گفت خواهرمم م تونمی، گفت م دهیبهم گفت که خرج عمل مادرمو م

 خوشحالم !

با  دمیبرگشتم و د نی؟ با تعجب به سمت رادو زدیحرف م نیشوکه کننده بود ، داشت در مورد رادو میبرا شیها حرف

 آخه تو ؟  یدونینگو رو نم یرو به پسر گفت : معن دی. نگاه مرا که د کندیبه پسر نگاه م یحرص یحالت
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 ! دمیآقا ... نفهم دیخشدست و پاچه گفت : بب پسر

 یبه بزرگ یدور کند تا نفهمم که کار نجایمرا از ا کردیم یبودم . سع نیو من هنوز مبهوت رادو زدندیدو حرف م آن

ه ک ی... کار ریاست ... کار خ ریبفهمم دستش به کار خ خواستیپسر بچه انجام داده است ، نم نیا یایکردن دن بایز

 گانه بودند . یاش هم ب یبا معن یام حت یزندگ یروزها نیا یآدم ها

من  ؟ با ارهیکه داره ادا در م ییآقا نیا یمشکوک رو به پسر گفت : تو گفت یکرد و با حالت زیرا ر شیچشم ها نیرادو

 ؟ یبود

 ترس گفت : من آقا ؟ یبا کم پسر

 نکهیگفت : مگر ا ثانهیخب یحالتبود با  دایپ طنتیکه از تمام صورتش ش یرا باال زد و در حال شیها نیآست نیرادو

 دستم بهت نرسه !

و با رها کردن  دیکش یغیکردن با او را دارد ، ج یقصد باز نیبود رادو دهیبه سمت پسر هجوم برد ، پسر هم که فهم و

 یکه پسرک جثه  نیبا ا میتا پسر بتواند فرار کند و از حق هم نگذر دیدویآرام م نی. رادو دیدو یجعبه اش به سمت

 بود ! یو تند زیت یداشت اما بچه  یالغر

سبزه ها نشستم و  یپسر رو یمنحصر به فردش بود ، کنار جعبه  تیو شخص نیرادو ریکه هنوز ذهنم درگ همانطور

 پاکت فال ! یو تعداد لی، شکالت ، پاست یداخل جعبه نگاه کردم ، آدامس موز اتیبه محتو

 را که داخلش نوشته شده بود خواندم :  یشعر تیبازش کردم و ب از پاکت ها را برداشتم ، یکیبردم و  دست

 «ز دستم صاحب دالن خدا را                  دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا  رودیدل م »

 در هم گره خورد ، کدام دل ؟ کدام راز ؟ میها ابرو

انگار تمام  شانیخنده  یدوختم ، صدا دادیلکش مکه حاال پسر را گرفته بود و قلق نیرا باال آوردم و به رادو نگاهم

 اطیقدرتمندش که با احت یپسرک را روشن کرده بود . نگاهم را از دست ها یایرا پر کرده بود ، انگار تمام دن ایدن

اگر کارمندانش او را در  بندمی. شرط م دمیجذاب و خندانش رس رتگرفته بود باال بردم و به صو انشانیپسر را در م

 یپسر بچه  نیو با تمام وجود دارد با ا یتیحساس چیکه بدون ه یمرد نیا شدیباورشان نم دندیدیم تیوضع نیا

 رانیا یتهران که در همه جا یشرکت مهندس نیبزرگتر سیرادمنش باشد ؛ رئ نی، رادو کندیم یباز یو خاک ریفق

که  ی! مرد شودیاز کشور خارج م یلمللا نیبزرگ ب یمشارکت در ساخت پروژه ها یدوبار برا یدارد و سال عبهش
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،  برندیو هزار ادب و احترام اسمش را م اطیکه در تهران با احت ی، مرد شودیاز ثروتمندان تهران محسوب م یکی

 که حاال شوهر من است ! یمرد

 خوشحال بودم !  کردمیکه تصور م ستین یزیآن چ نیکه رادو نی، از ا کردمیم یقلبم احساس شاد ته

بلند شدم و به سمتشان رفتم . پسر را  میگذاشتم . از جا بمیج یشعر ، کاغذ را تا کردم و تو تیدوباره به ب ینگاه با

 بچه رو ! یکشت نیو گفتم : بسه رادو دمیکش رونیب نیدستان رادو انیبا خنده از م

 وروجک ! دیکه تند دو داد و گفت : نفسم گرفت بس نییرا پا شیها نیآست زدیکه نفس نفس م یدر حال نیرادو

اول  شهی، تو مسابقه ها هم دمیدویاز همه تند تر م رفتمیو گفت : من اون موقعا که مدرسه م دیبا غرور خند پسر

 ! نیعمو رادو شدمیم

 کرد ! یپسر جار نیبچگانه اعتماد را به قلب ا یباز کیشد !! چه زود  نیبه عمو رادو لیاز آقا تبد نیزود رادو چه

 ! یمدرسه اول بش یمسابقه ها یتو یتونیپسر خوب ، بازم م نیو گفتم : آفر دمیپسرک کش یموها یتو یدست

 ! میکنیکمکت م نیانداختم و گفتم : من و عمو رادو نیبه رادو ینگاه

 اجازه بدن ! نیکردم و با طعنه ادامه دادم : البته اگه عمو رادو زیچشمانم را ر بعد

 ندارم ! یمن خنده اش گرفته بود گفت : من حرف یکه از حالت تدافع یبه چشمانم نگاه کرد و در حال نیرادو

 ؟  هیاسمت چ یگیباال انداختم و رو به پسر گفتم : به من م یروزیپ یرا به نشانه  میابرو

 اسمم مرصاده ! _

 ؟ میو بخور میرو بخر فروشنیم نجایکه ا یامشب تمام تنقالت یخب حاال آقا مرصاد موافق _

اش  یهمه حسرت در زندگ نیبه سن او ا یپسر بچه ا دیپسرک برق زد ، ته دلم سوخت و سوخت ! چرا با چشمان

 ؟ ستیداشته باشد ؟ حکمت خدا چ

 یقشنگ یشما چه چشما یکه ذوق زده شده بود گفت :  ممنون خاله ... دستتو ... واا یچشمانم نگاه کرد و در حال به

 رنگن ! ی.. اونا آب. نیدار
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دست پشت کمرم گذاشت و رو به  نیبه خاله شدم ، رادو لیلبم نشست باالخره من هم از خانوم تبد یرو یلبخند

 ؟! میکن دایپ میتونیم یچ مینیبب میاطراف بزن نیدور ا هی میرنگن ! حاال بر یا روزهیف قتیمرصاد گفت : در حق

از تمام آن  یآرزو داشته است روز دیتا بگو دادیغرورش اجازه نم دی، شا زدینم یحرف چیذوق داشت اما ه پسرک

 بچشد !  یچشمش بوده اند کم یکه هر روز جلو ییها یخوراک

خم شد و کنار گوش مرصاد گفت : برو داخل و ازهر  نی. رادو میستادیکه در مرکز پارک بود ا یفروشگاه بزرگ یروبرو

 که دلت خواست بردار ! یچ

 ؟ ی: هر چ دیپرس با تعجب مرصاد

 !! یگفت : هر چ یو با لبخند محو ستادیکنارم صاف ا نیرادو

 و گفت : ممنون عمو ... ممنون ! دیرا گرفت و بوس نیبا ذوق دست رادو مرصاد

ها  ینکن نکارویا گهیعمو ؟ د هیچه کار نیو گفت : ا دی، مرصاد را در آغوش کش دیدستش را عقب کش عیسر نیرادو

 ! 

 ! میایو گفت : حاال برو ... من و خاله هم پشت سرت م دیرا بوس سرش

نگاه کردم ، او هم سرش را به سمت من برگرداند . هر  نیسرش را تکان داد و به سمت فروشگاه رفت . به رادو مرصاد

ز ا اتربیز یاش را ، در عمق چشمانش من باطن یظاهر ییبای، نه ز دمیدیم ییبایز شتریب کردمینگاهش م شتریچه ب

 ! میدیظاهرش را م

 ؟ یکنینگام م ینجوری؟ چرا ا هیزد و گفت : چ یلبخند فروتنانه ا نیرادو

 ! یتهران بود یکه تو یستین ی، تو اصال اون آدم یکنیفرق م یلیتمام صداقتم گفتم : آخه با تصوراتم خ با

 یو با اون همه مشغله از هر کس یو گفت : تهران با اون همه شلوغ دیدستم را گرفت و به سمت فروشگاه کش نیرادو

 ! یشناسیفرق نکردم ، تو هنوز منو نم یلی! در ضمن من خ سازهیمتفاوت م تیشخص هی

 ! شناختمی، واقعا او را نم گفتیم درست
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 یبود به جمع کردن خوراک دیساله بع 32 نیساله و رادو 23بچگانه که از من  یو با شوق و ذوق میفروشگاه شد وارد

 اش از او یصورت یو لب ها یپسر بچه به دلم نشسته بود ! چشمان عسل نی. بدجور مهر ا میمشغول شدمرصاد  یبرا

 و خاک وغم پنهان شده بود ! یاهیاز س یانبوه ریز ییبایز نیکه ا فیساخته بود اما ح بایپسر ز کی

نگذاشت بفهمم  نیشده اما رادو ادیکه مطمئن بودم ز یپاکت بزرگ و حساب 20ها با حدودا  دیحساب کردن خر موقع

 ! میرا با خودامن ببر ییچند تا میتوانستینم میکردیم میکه پاکت ها را تقس ی. هر جور میآمد رونیاز فروشگاه ب

حق  چارهی. ب اوردیما ب یاز پاکت ها را برا ی، خواست که تعداد کردیاز مغازه دار که با تعجب به ما نگاه م نیرادو

 نیپر شد . با خنده به ماش نیعقب ماش ی؟ صندوق عقب و صندل خردیم کجایرا  یهمه خوراک نیا یداشت ، چه کس

 ! میشینگاه کردم و گفتم : حاال خودمون جا نم

من  ، الیکجا هستن ؟ تو با اونا برو و نمیبب ریبه ام زنمیآورد و گفت : زنگ م رونیب بشیاش را از ج یگوش نیرادو

 ! امیمرصاد رو مرسونم و م رمیم

سر و صدا و بدون  یکه انجام داده ب یریتا به االن هر کار خ دانستمیمعذبش کنم ، م نیاز ا شتریب گرید نخواستم

خوبش را  یها کارها یلی! چه قدر خوب بود که مثل خ شدیبوده که حاال از حضور من معذب م یگریحضور کس د

 ، چه قدر مرد بود ! زدیجار نم

 ! شمیفتم : باشه ، فقط زود برگرد من نگرانت مبغلم زدم و گ ریرا ز دستانم

 ریاز د گرید یمثل زن ها نکهیرا باال آورد و به صورتم نگاه کرد ، نگاهش حالت تعجب داشت ! تعجب از ا سرش

 !  شدمیآمدنش به خانه نگران م

 مهربان شدم ؟  نقدریانداختم ، چرا ناگهان ا نییرا خوردم و سرم را پا لبخندم

مرصاد  یکنارش نشست . دستم را برا یشد و مرصاد هم صندل نیسوار ماش نیو ترانه رادو ریام یصدا دنیشن با

 تکان دادم و گفتم : مواظب خودت باش مرصاد ، خدافظ !

 نی: ا دیکرد و پرس نیحرکت کند رو به رادو نیماش نکهیکرد و قبل از ا یهم دستش را تکان داد و خداحافظ مرصاد

 وشکله زنته عمو ؟خ یلیخانوم که خ

که با سرعت از جا کنده شد و از مقابل چشمانم دور  ینینقش بست و ماش نیرادو یلب ها یکه رو ینیریلبخند ش 

 شد . 
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 که زد ؟؟ یبه خاطر حرف ایحرف زدن مرصاد بود  نیریفکر کردم ، به خاطر ش نیلبخند رادو به

زدم ! هنوز در ذهنم دنبال علت  یجیانه لبخند کوچک و گتر دنیشانه ام نشست . به عقب برگشتم و با د یرو یدست

 ! گشتمیم نیرادو یخنده 

 کجا رفت ؟ نینگاه کرد و گفت : رادو نیرادو نیماش یخال یبه جا ترانه

نم او الیو امیاومد ... من با شما م شیبراش پ یکار هیگفتم :  رفتمیم ریکه به سمت ام یرا گرفتم و در حال دستش

 ! ادیخودش م

 ؟ دیگفت :دعواتون که نشده آناه یآرام یگوشم با صدا ریز ترانه

 اومد ! شیبراش پ یکار هی؟ گفتم که  ییچه دعوا زمینه عز _

حرف  یادیخسته شدم . هم ز یلیکه من خ میخب پس بر یلیاش بود گفت : خ یگوش یکه سرش تو یدر حال ریام

 قدم ! یادیزدم و هم ز

ا ر نیبا هم زده بودند ، حالت صورت پروانه ا یادیز یحرف ها نکهیحرفش به ترانه بود . مثل ا یکردم طعنه  احساس

 .  دادینشان م یبه خوب

 نیگوشش گفتم : بهتر بود من ا ری. دست ترانه را فشردم و آرام ز میرفت نیو به سمت ماش میراه افتاد ریدنبال ام به

 سوال رو ازت بپرسم ، دعواتون شده ؟

هر  ی هیروح یبرا تونهیبچه م هی گهیم ری! ام میحرف زد ادیز یلیمغموم گفت : دعوا که نه ، اما خب خ یبا نگاه ترانه

ته با چند وق نینگران منه ، ا شترینگاه کنم ! ب گرانید یبا حسرت به بچه ها گهید خوادینم گهیدومون خوب باشه ، م

 !  دمیکردم بهش حق م تشیاذ یلیرفتارام خ

 گذار باشه ! ریتاث تونیواقعا تو زندگ تونهیبچه م هی،  ریفرصتو از خودتون نگ نیا کنمیترانه خواهش م _

 کنم ! یخودمو راض کنمیم ی، دارم سع دیآناه کنمیدارم بهش فکر م _

 منخواهر تا آخرش کمکت کنم ،  هیمثل  دمیگرم کردن قلبش گفتم : قول م یتر کردم و برا کیرا به او نزد خودم

 !  یکن نیریبچه رو با حضورت ش هی یکنارتم ترانه ، کنارتم تا زندگ
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ل ما یدانیکه م یریرا در آغوش بگ یسخت است ، بچه ا دانستمیزد و دستم را نوازش کرد . م یلبخند کوچک ترانه

که  یاز تو و تمام مهر  ستیو ممکن است هر لحظه از تو گرفته شود ، هر لحظه بفهمد که از جان تو ن ستیخودت ن

 دیمهربان که شا یترانه  ینبود آن هم برا یزیچهم کم  یمادر نیریحس ش یدل بکند اما تجربه  یختیر شیبه پا

 ست بشود ! یمحبت و مهربان یکه تشه  یکودک یمادر برا نیبهتر

 ! مینزد یکدام حرف چیه الیو تا و میشد نیماش سوار

، تنها  دادم تنها باشم حیبرگردد اما من ترج نیکنارم بماند تا رادو تواندیگر بخواهم مترانه گفت ا میدیکه رس الیو به

که دارد و من نمسدانستم و در آخر به خودم و احساسم ! با  یتی، به شخص شی، به کارها نیباشم و فکر کنم ، به رادو

اتاقمان رفتم . وارد اتاق شدم و بدون روشن کردن چراغ و تنها با زدن  از آنها جدا شدم و به سمت یکوتاه ریشب بخ

 شانه ام انداختم .  یرا آرام و با حوصله شانه زدم و بافتم و رو میرا عوض کردم . موها میآباژور لباس ها دیکل

 داخل اتاق افتاده بود .بالکن رد شده بود و  ی شهیماه افتاد که از ش یبایکه بلند شدم نگاهم به نور ز نهیآ یجلو از

 دمیاش را عقب کش یا شهینور ماه به سمت بالکن رفتم و در ش یبایبرداشتم و مسخ رنگ ز یصندل یشنلم را از رو

 . 

تک  یو جلو رفتم و رو دمیچیدور خودم پ شتریصورتم خورد و لبخند به لبم آرود . شنل را ب یخنک تو یهوا

 نی. چه قدر ا دمیکش یقیر داشت نشستم ! چشمانم را بستم و نفس عمقرا یا شهیش زیم کی یکه جلو یا یصندل

اما امسال  شدیکه داشت دوباره شروع م ییبایز زییپا نیتازه هجوم آورده را ، ا یخنکا نیهوا را دوست داشتم ، ا

 بدون عشق !

را باال آوردم و در شکمم جمع کردم . غم دوباره به قلبم هجوم آورده بود ،  میدادم و پاها رونیب نیرا سنگ نفسم

 هیانشوم ، هر ث نیغمگ گذاشتیام داشتم که نم یدر زندگ یکه مرد یی. به روزها گشتمیدوباره داشتم به گذشته برم

 ! کردیم رمیجور غافلگ کی،  کردیجور شادم م کی

 اب قلب عاشق آرش را بدهم ؟ چه طور جواب قلب خودم را بدهم ؟چه طور جو نکهیذهنم پر شده بود از ا باز

آرش را با تمام  ادگاریمصمم بودم  نباریاما ا دیلرزیم یرا آرام باال آوردم و به سمت گردنم بردم . دستم کم دستم

پر از  که یو سختش که خورد آرام در دستم گرفتم و باال آوردم . با چشمان فیوجود لمس کنم . دستم به جنس ظر

 . دیدرخشیم ییباینور ماه به ز ریاشک شده بود نگاهش کردم . ز
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 است که آرش یقینت موس کیبه شکل  یکه به جانم بسته است ، گردنبند یکوچک یش نی، ا بایز یادگاری نیا

 شدیآن شب باعث م ادیرا محکم به هم فشردم .  میو لب ها دیکه رفت به گردنم انداخت . اشکم چک یهمان شب

 ! نمیبب مقصر ییجدا نیاز هر کس در ا شتریخودم را ب شدی، باعث م دیایقلبم به درد ب

خوشرنگش به چشمانم نگاه کرد و با  یها لهیتر از فرودگاه پارک کرد و به سمتم برگشتم ، با آن ت نییرا پا نیماش »

 ببرتت خونه ؟  ادیب دیبگم سع یخواینم یگفت : مطمئن دیترد

 ! گردمیها برم یتاکس نیاز هم یکیبا  زمیصورتش لبخند زدم و گفتم : نه عز به

 ! رهیمن دلم آروم بگ یبریمنم که نم نیرا در دستش گرفت و گفت : آخه ماش دستم

 ! شهیتو برگشتم دوباره از دستم ناراحت م نیبا ماش نهیآرش بب یشناسیبابا رو که م _

بغد  مدواری! فقط ام دونمیرو نم کنهیم یریسخت گ نقدرینگاه کرد و گفت : چرا ا شیگرفته به روبرو یبا چهره ا آرش

 ! ارهین یبهونه ا گهیبا مدرکم برگشتم د نکهیاز ا

 ، به من قول داده ! کنهیرا فشردم و گفتم : قبول م دستش

همه  نیوگرنه ا رمیمیتو م یکه من ب دونهیگفت : نم یزمزمه مانند یبه چشمانم دوخت و با صدا رهیرا خ نگاهش

 ! کردیهمه به دوست داشتن من شک نم نی! ا نداختیمن سنگ نم یپا یجلو

تنها راه بود . پدرم گفته بود تا مدرکش را از همان  نیاما ا ستیسفر اصال خوشحال ن نیاز رفتن به ا دانستمیم

 ! دیایام ب یاربه خواستگ تواندینم ردیکرده نگ شیو نصفه رها خواندهیکه در آن درس م یدانشگاه

 خواندیمشغول به کار بوده است ، همان جا درسش را م ایتالیرا در ا یچند سال شیهم که به خاطر کمک به عمو آرش

 پرداخته است ! یقیکرده و به آموختن موس شینصفه رها یقیاما به خاطر عالقه اش به موس

 ! دمی، قول م میرسیو ما به هم م یگردیروزا آرش ، تو بعد از چند ماه با مدرکت برم نیا شهیتموم م _

 ! یزنگ زدن رو هم منع کرد ی؟ تو حت گردمیزنده برم یگفت : مطمئن یزد و با لحن گله مند یمحزون یلبخند آرش

عشقمون رو  یخوایتو نم یعنیبود سرم را کج کردم و گفتم :  ختهیدر ذهنم ر یکه پر یافکار بچگانه و پوچ با

 عشق اضافه بشه ؟ نیبه ا یخوای؟ نم میبسنج
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نداره  یسنجش اریعشق مع نیگفت : ا بردیکه هوش از سرم م شیبایز یهر دو تا دستم را گرفت و با آن صدا آرش

 ! رهیاندازش رو بگ تونهینم یزیچ چیبزرگه که ه نقدریالهه بانو ، ا

خواستت نه  نیآخر نیا یرو خوامی، نم یتو بگ یحال هر چ نیچشمانم گرداند و ادامه داد: اما با ا نیرا ب نگاهش

 ! ارمیب

 آرش زود برگرد ! شهیتنگ م یلیو گفتم : دلم برات خ دمیطاق در آغوشش کش یب

گفت : زود برنگردم خودم  دیکشیرا بو م میموها یروسر یکه از رو یبازوانش فشرد و در حال نیمحکم مرا ب آرش

 ! رمیمیم

تو نبود من  یمواظب خودت باش الهه بانو ... مواظب باش کس نگران ادامه داد : یرا نوازش کرد و با لحن کمرم

 یچشما نباره .... مواظب تمام وجودت باش که اگه حت نیقطره اشک هم از ا هی یناراحتت نکنه ... مواظب باش حت

 ! رهیگیخار به دستت بره من قلبم م

 نباش ! یچیرا در دستم فشردم و آرام گفتم : مواظبم آرش ... نگران ه کتش

نرو  میکه بگو دیکه عطر وجودش مشامم را پر کرده بود و هر لحظه داشت به سرم م یاز خودش جدا کرد و در حال مرا

 آورد .  رونیرا ب یکوچک یکرد و جعبه  بشی، دست در ج

دهانم گذاشتم و با پس زدن اشک  یدرونش دستانم را رو یبایگردنبند ز دنیگرفت و درش را باز کرد . با د مفابلم

 گفتم : مال منه ؟ میها

 دلم ! زیکه من دارم مال توئه عز یزیزد و گفت : هر چ یلبخند آرش

آورد و با باز گردن قفلش به گردنم انداخت . به شکلش نگاه کردم و با خنده گفتم : نوت  رونیرا از جعبه ب گردنبند

 ؟ هیقیموس

 ونی، بدون تو هم اصال انگار وجود ندارم ! ا شمیکه آرش نم یقیفت : من بدون موسبه گردنبند نگاه کرد و گ آرش

،  مزنیم ی، اگه آهنگ گمیم ی، اگه شعر ییوجودم تو یتو یاصل تمام حس ها یبسازن تا بدون یشکل نیدادم برات ا

 یندگز نیقلب ا دنیکوب یبانو ... صدا ییتو یزندگ نیا یاصل یقیفقط به عشق وجود توئه ! موس خونمیم یاگه آواز

رو  که بابات گفت برو مدرکت دمیفهم یوقت نوینفس بکشم ... ا یحت تونمینم گهیتو من د یتوئه ! ب یخنده ها یصدا

. من .. نیمن ... شده د یایشده تمام دن تیا روزهی! نگاه ف دیکش ریتو قلبم ت یو من از تصور دور ریبگ ایتالیاز ا
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تو رو داشته باشم ،  تونمیبعدش م دونمی، چون م یفقط چون تو خواست کنمیتحمل م چند ماه رو نیمن ! ا یزندگ

 ! « یباش میزندگ یچک و چونه  ی، عشق ب یخانوم خونم باش یتونیبعدش م

است !  ختهیبه وجودم ر یتا همه بفهمند چه درد دمیکشیم ادیفر دیشدن درد وجودم ، با یخال یکم بود برا اشک

 یوقت نفهمد که من چه کرده ام با زندگ چی. کاش آرش ه فشردمیو گردنبند را محکم در دستم م کردمیهق هق م

 !  شیایاش ، با رو

؟ حاال من  یجزامو پس داد نطوریکرده بودم که ا ی؟ چرا ؟ چه گناه ایآسمان نگاه کردم و گله وار گفتم : چرا خدا به

ار چه ک رهیگیهم آروم نم هیثان کی یکه حت یوجدان نیده ، با اش رانیقلب و نیچه کار کنم ؟ با ا یشرمندگ نیبا ا

 کنم ؟  

 نیا توانستمیخودم را از نو بسازم ؟ م توانستمیخفه کردم . م میدادم و هق هقم را پشت لب ها هیرا به دستم تک سرم

، مهربان  بنددی، شرط نم ستیکه خوب است ، هوسران ن ینیبا رادو یرا آرام کنم ؟ حت یذهن پر از سوال و آشفتگ

در  و ستین اهیبزرگ است ، فکرش گره خورده و س دیاامن یپسر بچه  کی یایکردن دن بایاست ، قلبش به وسعت ز

 گذشته را فرموش کنم ؟ توانمیمرد م نیبا ا ایمواخذه ام نکره است ، آ میها یهم به خاطر بدخلق کباری یآخر حت

! تا ابد داغ  یمونیآرش م یبشه تا ابد شرمنده  یلب زمزمه کردم : هر چ ریزدادم و  هیتک یرا به پشت صندل سرم

 !! یمونیم انتکاریخ ی! تا ابد الهه بانو شهیحک م تیشونیپ یپشت پا زدن به عشق رو نیا

بد در ذهن همه رها  ینام را با خاطره ا نیکنار اسم الهه بانو ... چه قدر بد بود که ا انتکاریقدر زشت بود صفت خ چه

 اش را شکستم ! ییبایکردم و ز

بود گردنبندم را محکم در دستم فشردم  یچشمانم جار یهم گذاشتم و همانطور که اشک از گوشه  یرا رو چشمانم

 خوابم برد .  هیگر نیا انیآنکه بفهمم م یو ب

 زیاز نور همه چ یبود و فقط هاله ا شیشدم . هوا هنوز گرگ و م داریاز خواب ب میپا یرو یزیبا تکان خوردن چ صبح

م بزنم . دستم را محک غیبود از ترس ج کینگاه کردم که نزد میپا نییو به پا دمیرا در  برگرفته بود . چشمانم را مال

 ؟ کردیچکار م نجایا نینکند . رادو دارشیدر گلو خفه شود و ب میدهانم گذاشتم تا صدا یرو

ا بود ؟ چر دهیخواب ینطوریتا به حاال ا شبیاز د یعنیگذاشته بود .  میزانو ینشسته بود و سرش را رو میپا یجلو

 ! ردیگیم یدیکه بلند شود بدن درد شد یمن ؟ حتما وقت یپا ی؟ چرا رو نجایا



 الهه بانو

 
146 

 

بود و تا  ختهیاش ر یشانیپ یتو شانیپر شیکردم . موها کیآوردم و به سرش نزد نییدهنم پا یرا آرام از رو دستم

. سرم را خم کردم و در  دمیکش رونیفرو بردم و نوازش وار ب شیچشمانش آمده بود . آرام دستم را در موها یرو

 ! نی... رادو نی: رادو دمز شیلرز کرده بودم آرام صدا یسر صبح کم یکه از سرما یحال

 نجایا دیاین ادشیبه اطرافشنگاه کرد و انگار که  یجیبلند کرد . با گ میپا یخورد و سرش را آرام از رو یفیخف تکان

 ... نیشانه اش گذاشتم و گفتم : رادو یدرهم رفت ! دستم را رو شیکجاست اخم ها

 که دورگه شده بود گفت : جانم ؟ ییسمتم برگشت و با صدا به

 ی؟ اصال ک یدیخواب نجایلحظه مبهوت نگاهش کردم و بعد با تکان دادن سرم به خودم آمدم و گفتم : چرا ا چند

 ؟ یبرگشت

 ؟ یدیخواب نجایوقت برگشتم ... تو چرا ا ریگفت : د یجیو با گ دیرا به صورتش کش دستش

 خوابم برد .  یک دمی، چشمام گرم شد نفهم دونمیرا به خودم فشردم و گفتم : نم شنلم

 خوابم برد ! یک دمیمنم نفهمکه چهره اش از درد در هم رفته بود گفت :  یداد و در حال یبدنش کش و قوص به

 را گرفتم و کمکش کردم بلند شود .  شیبازو ریبلند شود ، ز شیاز جا خواست

 ! ترکهی. دستش را به سرش گرفت و با اخم گفت : سرم داره م میبا هم وارد اتاق شد همراه

 .  ارمیتخت نشاندمش و گفتم : صبر کن االن برات مسکن م یرو

وز نکنم ،هن داریو پروانه را ب ریرفتم تا ام نییاز پله ها پا اطی. آرام و با احت دیتخت دراز کش یرا تکان داد و رو سرش

 زود بود ! یلیخ

 نیپر کردم و به اتاق برگشتم . کنار رادو یآب وانیبرداشتم . ل نیرادو یهم برا یکیقرص مسکن خودم خوردم و  کی

 نییاش آرام باال و پا نهیس ینش گذاشته بود و قفسه چشما یتخت نشستم و نگاهش کردم . ساعدش را رو یرو

 ... نیزدم : رادو شیخواب باشد پس آرام صدا دی. فکر کردم شا رفتیم

شد و  زیخ مین شی. در جا دیباریم یچشمانش برداشت و نگاهم کرد ، از چشمانش خستگ یدستش را از رو آرام

 .  دیقلب آب خورد و دوباره دراز کش کیقرص را با 
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که چشمانش را  نی. به رادو دمیلحاف خز ریتخت رفتم و ز گریکنار تخت گذاشتم و به سمت د زیم یرا رو وانیل

 یعوض نکرده بود به باز شبیرا که از د راهنشیپ یتر شدم . دکمه  کینگاه کردم و نزد فشردیهم م یمحکم رو

 شد ؟ ی: مرصاد چ دمیپرس یآرام یگرفتم و با صدا

 رسوندمش خونش ! _

 بود ؟ یخونشون چجور _

 بود جز خونه ! هیشب یزیباشه ؟ به هرچ یخواستیم یچجور _

 بذاره پسرش با اون سن کم کار کنه ! دیکه نبا یگفتیبهش م دی؟ با یدیباباشو د _

 به سمتم برگشت و با نگاه به چشمانم گفت : پدر نداشت ! نیرادو

 سن پدر نداشته باشد ؟ نیبچه بود که در ا نینگاهش کردم . حق ا نیو غمگ دمیرا آرام گز لبم

 ؟ ارنیخرج خودشونو در م یرا گرفتم و گفتم : پس چجور نیرادو دست

 ! کنهیم ی، خواهرش هم مثل خودش دست فروش کنهیم یاطیمادرش خ _

 کس رو ندارن تا کمکشن کنه ؟ چیه یعنی _

 نگاهش را به سقف دوخت و گفت : چرا ... خدا رو دارن ! نیرادو

 ! گریشوک د کیکردم ، باز  سکوت

 شرفش به خدا اعتقاد داشت ! یب انیبرخالف اطراف نیرادو

 ندارن ! اجیاحت گهیکس د چیخدا رو دارن به ه یسرش گذاشت و گفت : وقت یرا رو دستش

 ؟ نیرادو _

 بله ؟ _

 جانم !! نگفت
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 ؟ میبراشون بکن میتونیما چکار م _

 ! رمیگیدنبال کاراشونو م میبرگشت یو گفت : به بچه ها سپردم منتقلون کنن تهران ، وقت دیکش یقیعم نفس

 تهران ؟ _

 !  تونمیکه باشن نم نجایآره ، ا _

 کمک کنم ! خوامیمنم م _

 خودتو به زحمت ننداز ! _

 کمک کنم ! خوامیزدم و گفتم : من م شیبازو یتو یمشت ظیباغ

 ؟ یشیم یخب چرا عصبان یلیش برداشت و گفت : خچشمان یبا تعجب دستش را از رو 

 کمک کنم ؟ یذارینگاهش کردم و گفتم : آخه نم یتصنع یاخم با

 ، آروم باش ! ذارمیباشه م _

ن مدرسه ثبت نامشو برمیفکر گفتم : من م یبالشت گذاشتم ، با کم یراحت رو یالیآرام گرفتم و سرم را با خ یکم

خودم به  خوامیخودمون براشون بخر ، م یخونه  کیخونه نزد هیخونشون رو انجام بده !  دیخر یتو هم کارا کنمیم

 بخرم ! رمیبراشون لباس و لوازم التحر دیدرساشون برسم ! با

 : خواهرش چند سالشه ؟ دمینگاه کردم و پرس نیرادو به

که دلم  شهیگذاشتم . مثل هم صورتم یرا رو میو با خجالت دست ها دمیلبم را گز نینگاه متعجب رادو دنید با

را بلند بلند گفته بودم ! آن هم  میانجام دهم بدون توجه به اطرافم فکر ها ینفر کار کی یبرا عیسر یلیخ خواستیم

 ! نیرادو یجلو

 گل انداخته بودند ! میلپ ها ادیشد . به احتمال ز شتریخجالتم ب چدیکه در گوشم پ نیرادو یخنده  یصدا

 ...  دیآرود و گفت : اشکال نداره آناه نییگذاشت و آن را پا میدست ها یبزرگ و مردانه اش را رو دست

 ، من فکرامو بلند بلند گفتم ! دیرا از چشمان خندانش گرفتم و گفتم : ببخش نگاهم
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 با هم ! ییتا ، دو میکنیرو م یکه گفت یکار نیبودن ! هم یقشنگ یلبخند پدرم گفت : فکرا یبه مهربان یلبخند با

 کرده بود سرم را تکان دادم و گفتم : باشه ! باترشانینگاه به چشمان صاف و زاللش که لبخند ز با

که به پش  یرنگ غم گرفته بود از من گرفت و در حال یکم یرا آرام فشرد و نگاهش را که به طور ناگهان دستم

 ! میزنیدر موردش حرف م شتریگفت : استراحت کن ، فردا ب دیخوابیم

 ... دیخودم گفتم : فردا از راه رس شیپ کردیکه تازه داشت طلوع م دینگاه به خورش با

 آرام چشمانم را بستم و به خواب فرو رفتم ! و

 آمدم ! نییشدم و از تخت پا داریکردنشان گل کرده بود از خواب ب طنتیکه انگار دوباره ش ریترانه و ام یصدا با

 م !رفت رونیو از اتاق ب دمیکه هنوزخواب بود کش نیرادو یپتو را رو میو شانه کردن موها میاز شستن دست و رو بعد

 نجاتم بده ! دیآناه یبا خنده به سمتم آمد و پشت سرم سنگر گرفت و گفت : وا ترانه

 خل شدم ! نیمنو نجات بده که از دست ا ایجلو آمد و گفت : تو رو نجات بده ؟ ب سیخ یبا سر و صورت ریام

 شده ؟ ی: چ دمیخنده دستم ترانه را گرفتم و پرس با

 نشد ! داریاز خواب ب کردمیو گفت : خب چکارش کنم هر کار  دیبلند بلند خند ترانه

 من ؟ یرو یکن یپارچ آبو خال دیآب شده بود اشاره کرد و گفت : اونوقت تو با سیکه خ کلشیبه ه تیبا عصبان ریام

ت نداش یا دهیخنده ام بلند نشود اما فا یدهانم گرفتم تا صدا یواقعا خنده دار شده بود . دستمر ا جلو ریام ی افهیق

هم فشرد و گفت : آره  یرا رو شیدست به کمر نگاهمان کرد . لب ها ریو ام میخنده زد ریبه ترانه هر دو ز ی! با نگاه

 با تو چکار کنم ترانه خانوم ! دونمیمن م یول نیبخند

 ! ریکرده ام یسمت آشپزخانه رفتم و گفتم : شوخ به

.  بردیم ییکولش انداخته و به سمت دستشو یاو را رو ریام دمیترانه با تعجب به سمتشان برگشتم و د غیج یصدا با

 نکهیاز ا شتریب شیترانه و خواهش ها یها غیج یشدم . صدا یسرم را با خنده تکان دادم و مشغول دم کردن چا

 ! دیکشیم یخنده دار وبچه گانه  یها غیانداخت ! ج یاند به خنده ام مدلم را بسوز
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وارد آشپز خانه شد . با  سیسراپا خ یکلیبرگشتم که ترانه با ه زیو به سمت م دمیچ ینیس یها را تو استکان

 گرد شده نگاهش کردم و شوک زده گفتم : ترا .. ترانه ! یچشمان

 دوش ! ریگرفتتم ز ریمظلوم گفت : ام یبا لحن ترانه

 وقت بود یلیخ ایخدا ی! وا دمیدلم گذاشتم و از ته دل خند ی، دستم را رو رمیخنده ام را بگ ینتوانستم جلو گرید

 بودم ! دهینخند نطوریا

 سرم را باال آوردم و به او نگاه کردم .  نیرادو یصدا دنیشن با

 شده ؟ یچ : کردیپر تعجب نگاهم م یخواب آلود و چشمان ای افهیق با

 یتخس تو یمثل دختر بچه ها شیو موها دیچکیخنده زدم . آب از تمام بدنش م ریترانه اشاره کردم و دوباره ز به

 بود ! ختهیصورتش ر

 ! دادیانجام نم یحرکت چیمحو نگاه کردن به من بود ! نگاهش مات بود و ه دیدیاما انگار که ترانه را نم نیرادو

 ریقافله ؟ هم به ام قیرف ای یدزد کیکه به من رفت گفت : تو شر ینشست و با چشم غره ا یصندل یرو ترانه

 هم به من ؟ یخندیم

 و با تکان دادن سرم معذرت خواستم ! رمیخنده ام را بگ یرا گاز گرفتم تا جلو لبم

 ؟ قیرف یکجا بود شبیگذاشت و گفت : د نیرادو یشانه  یاز پشت سر دست رو ریام

 لب زد : کار داشتم ! یجیمکث کرد و بعد با گ یبرگشت . کم ریخورد و به سمت ام یا هکی نیرادو

 نشست ! یا یصندل یاوپن رد شد و رو از

 ! یخوریو به ترانه گفتم : ترانه بلند شو برو لباس هاتو عوض کن سرما م دمیاستکان ها چ یرا تو یچا

دست و صورتش  یکه حوله را رو یدر حال ریاز جا بلند و رفت . ام ظیانداخت و با غ ریبه ام یعصب ینگاه ترانه

حساب هارو برات  یی؟ موال یهاتو چک کرد لیمینشست و گفت : ا نیمقابل رادو یصندل یگفت رو دیکشیم

 فرستاده !

 . کنمیو گفت : چک م دیچشمانش را مال نیرادو
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 ؟ یکسل نقدریرا باال داد و گفت : توچته ؟ چرا ا شیابرو ریام

 ! دمیبد خواب شبید ستین یزیچ _

 مثال ؟ یدیخواب یگفت : چجور طنتیبا ش ریام

و  دیخند ریرا برداشت و ام یکه در مقابلش گرفته بودم استکان چا یا ینیبه او رفت و از س یچشم غره ا نیرادو

 ! کندیم یکه دارد شوخ دانستیسرش را تکان داد . انگار خودش هم خوب م

 گفتم : سرت بهتر شد ؟  نینشستم و رو به رادو میجا سر

 ! رمیبگ دیدوش با هیآره بهترم ، فقط  _

 ! رونیب میبر میخوای، م ایآورد و گفت : زود ب نییاش را پا ییاستکان چا ریام

 ! میبود رونیب شبیحوصله گفت : د یب نیرادو

 ! دیبره خر خوادیترانه گفته م _

 ! نیرادو یدر بر رشیاز ز یتونی... نم دیبرم خر خوامیم دیترانه توجهمان را جلب کرد : البته با آناه یصدا

 یذاریتو نم امیترانه ... اگه ن دونمیگفت : م زیگذاشت و با بلند شدن از پشت م زیم یاش را رو یاستکان خال نیرادو

 بره ! نییآب خوش از گلوم پا گهید

 ! یدونیکه م نی: آفرلبخند زد و گفت  ترانه

 بره ! نییمردا پا یآب خوش از گلو ذارهینم یزن چیبه ترانه نگاه کرد و گفت : ه ریام

 یتبره ، وق نییآب خوش از گلوت پا ذارمیاصال نم گهیرو که د کیداد و گفت : تو  ریام لیتحو یلبخند ژکوند ترانه

 ! ستیکه جواب پارچ آب دوش ن یفهمیم یاریمنو تا خونه ب یدایتمام خر یمجبور شد

 را نگاه کرد .  ریام یعصب و

 ! ینیبب دیحتما با دیآناه هیبازار قشنگ یلینشست و رو به من گفت : خ ترانه
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از رفتن به بازار دوست دارم اما چه کنم که  شتریفکر کردم که رفتن کنار ساحل را ب نیدادم و به ا لشیتحو یلبخند

 بزنم .  نیمترانه را ز یرو توانستمینم

 آماده بشم ! رمیبلند شدم و گفتم : من م میجا از

 یرا مقابل دهانش گرفت . به او چشمک یگرفته بود استکان چا ریام یکه برا یا افهیسرش را تکان داد و با ق ترانه

 آمدم . رونیگرفتم و از آشپزخانه ب یزدم و در جواب چشمک

را  میشرشر آب ازحمام به گوشم خورد . به سمت کمد رفتم تا لباس ها یپله ها باال رفتم و وارد اتاق شدم . صدا از

 ... یجواب دادم : الو پر عیسر ینام پر دنیبرداشتم و با د زیم یگوش ام بلند شد . آن را از رو یعوض کنم که صدا

 ؟ یخوب دیسالم آناه _

 ؟ یتو خوب یخوبم مرس _

 ... چه خبر ؟ اوضاع خوبه؟ زمیممنون عز _

 گفت ؟ ی؟ چ ی؟ با آتنا حرف زد یکار کرد یخوبه ... تو چ آره _

 شیهر جور شده راض یباهام حرف بزنه ول خواستیاولش اصال نم دیبود آناه ریدلگ یلیآره صحبت کردم ... خ _

 کردم . 

 تند و محکم ! یلی، خ زدیتند م قلبم

 گفت ؟ یخب چ _

بار با آتنا دعوا کرده که چرا درست  هی یازش ... حت گرفتهیسراغتو م یلیگفت : آرش خ دیمن و من کرد و با ترد یکم

 بهش نگفته بود ! یزیکه چ می! شانس آوورد زنهیاز تو حرف نم یو حساب

 ام را چنگ زدم .  نهیس یتخت نشستم و قفسه  ی. رو گرددیو برنم رودیم ینفسم با هر حرف پر کردمیم احساس

بعد  رهیبار صداتو بشنوه تا آروم بگ هی خوادیصداتو بشنوه ، گفته که فقط م خوادیکه آرش م گفتی، آتنا م دیآناه _

 بهت داده ؟ یچه قول ی! راست کنهیکه بهت داده عمل م یبه قول گهید

 از هم باز کردم و زمزمه کردم : قول داده بودبهم زنگ نزنه ! یاز به سخت میها لب
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 داده ؟ یقول نیبا تعجب گفت : وا ، چرا همچ یپر

به  یازیکه آرش ن دیرسی... چون من شعورم نم امیعاشق دن نیاحمقم ... چون من بدتر هیبغض گفتم : چون من  با

 اثبات نداره !

 دارم ! ینقشه ا هیبه من گوش کن ! من  نی... بب دینکن آناه تیگفت : خودتو اذ یبا ناراحت یپر

 ؟ یاقورت دادم و گفتم : چه نقشه  یدهنم را به سخت آب

.  یزنیو تو باهاش حرف م میریگیآتنا ، از اونجا با آرش تماس م یخونه  میریتهران با هم م یبرگشت یتو وقت نیبب _

 هگیدوستت داره حتما د یلیکه خ ییکه چرا به قولش عمل نکرده و اونم از اونجا یدیخودتو ناراحت نشون م یکم هی

 از موضوع باخبر نشه ! رانیتا آرش تا وقت برگشتنش به ا میکن دایپ یراه هی میتونیم ینجوری. ا رهیگیتماس نم

عال ف یپر زنمیگفتم : من بهت زنگ م یرا گرفتم و با دست و پاچگ ینم چشم ها عیاز حمام سر نیآمدن رادو رونیب با

 خداحافظ !

که رفتار دست و پاچه  نیبلند شدم و به سمت کمد رفتم . رادو میاز جا نیآوردم و بدون نگاه به رادو نییرا پا یگوش

 ؟ دیشده آناه یزیبه سمتم آمد و گفت : چ دیام را د

که هنوز  دادندیچشم ها لو م نیا دیدی! که اگر م ندیو از ته دل از خدا خواستم نخواهد صورتم را بب دمیرا گز لبم

 هستم ... ! انتکاریخ یکه من الهه بانو دادندیوار عاشق اند ... لو م وانهید

و موهات عتریآماده بشم . تو هم سر خوامی... م ستین یزیکردن لباس نشان دادم و گفتم : نه چ دایرا مشغول پ خودم

 خشک کن و آماده شو، بچه ها منتظرن !

کرده  ریرفت . نفس گ نهیبه سمت آ نیسنگ ییاصرار نکرد و با قدم ها نیاز ا شتریب نحالیباور نکرد اما با ا دانستمیم

بود که به جانم افتاده  ینیچه نفر گرید نیام را لعنت کردم . ا یبار زندگ نیهزارم یدادم و برا رونیب ام را نهیدر س

 بود؟؟

بعد لبخند مهمان لب  یو لحظه ا کردمیبغض م ی، لحظه ا دمیخندیبعد م یو ساعت شدیصورتم پر از اشک م یساعت

سر روح و روانم آمده بود که به  ییچه بال میبهتر است بگو ایآمد ؟  یداشت سر روح و روانم م ییبود ! چه بال میها

 روز افتاده ام ؟ نیا



 الهه بانو

 
154 

 

 ؟!! خواهمیو چه م گردمیم یزیدنبال چه چ دانستمی، اصال نم دیلرزیم دستانم

سست شد ، همان جا  میو زانوها دیترک کبارهیرفت . بغضم به  رونیزنگ خورد ، جواب داد و از اتاق ب نیرادو یگوش

 نیبرود اما اگر ا رونیام از اتاق ب هیگر یصدا دیشا دانستمیدادم . م هیکمد تک یتو یو سرم را به لباس ها زانو زدم

 ! دیترکیم یدلم از دلتنگ کردمیرا رها نم می. اگر اشک ها ستادیا یقلبم م شکستمیبغض را نم

لباس ها بلند کردم و نگاه اشک آلودم را  یرا به سمت گردنبندم بردم و آن را در مشتم گرفتم . سرم را از رو دستم

 خوادی... م رهیگیپر بغض زمزمه کردم : آرش سراغ من رو م ییو با صدا دمیکش یبه گردنبند دوختم . نفس لرزان

، راستش در اصل اون شرطوگذاشتم تا براش ناز کنم ، تا  ارهیطاقت نم دونستمی، م اووردیصدامو بشنوه ... طاقت ن

 ؟  یاریمن طاقت نمبدون  یدیبگم د

 یمشتر شهیداشته ، هم داریخر شهیاون هم شیادامه دادم : نازم پ میو با پاک کردن اشک ها دمیاشک خند انیم

ه ! بش دهیتا نازش خر ستین ییالهه بانو گهید نباریاومده تا نازم رو بخره اما ... اما ا شهیهم مثل هم ندفعهیبوده ، ا

 نداره ! یداریخر گهیچون د کنهیناز نم یکس یالهه بانو هم برا گهید

گردنبند  نی. ا کردیآرامم م شتریجان از حرف زدن با صد موجود جاندار دور و برم ب یگردنبند ب نیزدن با ا حرف

 ! گرفتیناگهان ترس تمام وجودم را م کردمیبه وجودم گره خورده بود . اگر آن را در گردنم حس نم گرید

تاب حرف زدن با من بود سرتاپا  یآرش سراغم را گرفته و بود و ب نکهیبود ، از ا یبیجع یحس خوشحال کیقلبم  ته

مقانه اح یشاد نیبفهمم ا توانستمیم مینگاه ساده به روبرو کیبا  ی، حت یشاد نینداشت ا یبودم اما دوام یخوشحال

و  دیدرخشیکه در دستم م یه حلقه ابودم و ب کیکه با او شر یمن و شوهرم ، به اتاق یپر از لباس ها یاست ! به کمد

 زن شوهر دارد ! نیکه ا گفتیبه همه م

 لب ریز تیانتخاب کردم و با عصبان یسرسر یبلند شدم . مانتو و شلوار میرا محکم پاک کردم و از جا میها اشک

 ! شهی... تموم نم یبدبخت نیا شهیگفتم : تموم نم

 

********** 
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رفته گ یرا به باز میباز بود و باد موها نی. سقف ماش میرفتیو به طرف بازار م مینشسته بود ریام نیماش یتو یهمگ

کرده ام . انگار همه  هیمتوجه نشود که گر یام را از داخل خانه به چشمانم زده بودم تا کس یآفتاب نکیبود . ع

ته نشس ریجلو کنار ام نینزده بودند . رادو یکدام حرف چیه نجایتا به ا الیچون از و ستیبودند حالم خوب ن دهیفهم

 بود و من هم عقب کنار ترانه !

 پیکه با آرش و اک ییخودم به گذشته فکر کردم . به روزها یبا اراده  نباریرا کنار صورتم گذاشتم و ا دستم

 ! مینداشت یغم چیو ه میدیخندیو م میگفتی. همه م میو همه شاد بود میآمده بود نجایدوستانمان به ا

خودشان  خواستندیم کردیو گروه دوستانش که با آنها کار م دندیکشیمن و آرش نقشه م یعروس یها برا بچه

 ! رندیجشن را به عهده بگ ینوازندگ

 ی! آرش هم سرش را رو فشردمی، دست آرش را گرفته بودم و م یهمه دوست نیهمه محبت ، از ا نیذوق زده از ا من

ه شد ی: چ دمی. با خنده از او پرس کردیفقط مرا نگاه م شانیو حرف ها گرانیتوجه به د یگذاشته بود و ب شیزانو ها

 ؟ یکنینگاهم م ینجوری؟ چرا ا

 خوامیهر چه قدر نگاهت کنم کمه ! م کنمیصورتم چرخاند و گفت : احساس م یتمام اجزا یرا رو شیبایز چشان

 از تو ذهنم پاک نشه ! باتیصورت ز ریوقت تصو چیه رمیکه م یوقت

 آرش ! یبریبا خودت م لمامونویتمام عکسا و ف یدر آغوشم گرفتم و گفتم : تو که دار یرا با مهربان دستش

 ندارم ! یوجودت که نباشه با مرده فرق ی؟ گرما خورهیبه چه دردم م لمیعکس و ف _

که  یهمه احساس دوستم دارد ، مرد نیبا ا یمرد دمی، به خودم بال دمیهمه عالقه به خودم بال نیو از ا دمیرا گز لبم

با من  یمرز دارد و حت شیرابطه ها یهمه  یکه برا یصدم مهر و محبتش را دارند ، مرد کی یدخترها آرزو یهمه 

 ! کردیم تیرا رعا ییکه عاشقم بود هم مرز ها

 ده ؟ش ی: چ دیسردرگم با لب زدن پرس یا افهیبه سمتش برگشتم با ق یدستم گذاشت و وقت یدستش را رو ترانه

 تکان دادم !«  یچیه»  یمن هم فقط سرم را به نشانه  و

اشته باشم د میتصم دیشا نکهیحرف بزنم ، از ا شیشوم که از عشقم برا یمیبا ترانه آنقدر صم توانستمیم یک دانمینم

 فراموشش کنم اما مگر آمدن عشق دست خود آدم است که رفتنش باشد ؟
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 ی! اخم ها دمیپچ پچ کرد که نفهم یزیچ نیاش بود ، خم شد و دم گوش رادو یرانندگ یکه حواسش پ یدر حال ریام

را از چشم  نیقرار شده بود و ا یآن گذاشت . ب یداد و سرش را رو هیتک شهیدر هم رفت و دستش را به ش نیرادو

 ! دمیفهمیم شیها

 ! دیش ادهیآخره ، پ ستگاهیو گفت : خانوما ا ستادیبازار ا یروبرو ریام

 ؟ نیایبا تعجب گفت : شما ها نم ترانه

!  میبر ییجا هیسر تا  هی دیاومده ، با شیبرامون پ یکار هیبه سمت ترانه برگشت و گفت : نه  یجد یبا چهره ا ریام

 ! میبرمگرد گهیدو ساعت د یکی! ما تا  دیخلوت هم نر یو جاها دیمواظب خودتون باش

که گفت  یا« باشه » ترانه هم عوض شد و با  یداشت . حالت چهره  یهمراه خودش نگران ریکردم حرف ام احساس

 که ترانه گفت : صبر کن ! میو چند قدم جلو رفت میکرد یشد . خداحافظ ادهیپ نیهمراه من از ماش

 کرد ! دییاهم سرش را تکان داد و ت ریگفت و ام یزیچ ریبرگشت ، به ام نیدوباره به سمت ماش و

از درون  نیاتفاقات نگاه رادو نیا یهمه  یو به سمتم آمد ! در ط دیو دوباره دو دیخم شد و گونه اش را بوس ترانه

 اش را نداشتم ! ینگاه مشک ینیتحمل سنگ یی. توانا کردمیبه من بود ، اما من نگاهش نم نیماش

 جز غر دیخر یمردا تو نی، چه بهتر ! ا انیم عیت سرگف ریو گفت : ام دیدستم را گرفت و به سمت بازار کش ترانه

 ؟ دنیهم انجام م یا گهیزدن مگه کار د

 یمرا تحمل کند اما چه کار کنم که وقت یکه سرد ستین نیحق ترانه ا دانستمینزدم و کنار ترانه راه رفتم . م یحرف

 ! شدیم یجار میو اشک ها شکستیبغضم م کردیکس صحبت کنم ! صحبت که م چیبا ه توانمیدلم گرفته باشد نم

 یکار چیبه ه لیاما من م دیخریآمد م یکه خوشش م یزیو از هر چ رفتیطرف به آن طرف م نیمدام از ا ترانه

 دیخر عتریهر چه سر خواستمینظرم مثبت بود . م یزیو در مورد هر چ رفتمیمجسمه کنارش راه م کینداشتم ، مثل 

 فرار کنم .  یشلوغ نیرا انجا دهد و از ا شیها

.  میپا گذاشت ریبازار را ز نیتمام ا یکه روز دمیدیخودم و آرش را م ریتصو کردمیبازار که نگاه م نیا یهر گوشه  به

شده ام ، ناتوان  ریآن روز ها جوان بودم اما حاال چ کردمیدور است ، احساس م یلیآن روز ها خ کردمیاحساس م

 شتم !ذوق ندا یکار چیه یبرا گریشده ام ، د
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و آرش هم با حوصله و خنده  زدمیبا او حرف م طنتیآرش را در دستم گرفته بودم و با ش یکه بازو دمیدیرا م خودم

 گفتیو م دیخریم میبرا خواستمیکه م یزینداشت اما از هر چ یادیکه پول ز نی. با ا کردیگوش م میبه حرف ها

ن م یبرا خنددیو م رودی،راه م کشدی، نفس م تکه کنارم اس نیفقط هم دانستیاحساس کمبود کنم ! نم خواهدینم

 است ! یکاف

 دوستت دارم ! گفتمیم شتری، ب کردمیبه چشمانش نگاه م شتری، ب دانستمیقدرش را م شتریها بآن روز کاش

 یجلو فتمریتا با ازدواج من و آرش موافقت کند . کاش م کردمیم یکه بود پدرم را راض یآن روز ها با هر ترفند کاش

 ! مانمیالهه بانو نم گری، د شومیسرد م ی، زن رمیمیکه من بدون آرش م گفتمیم هیو با گر زدمیم زانو شیپاها

 دی؟؟ از کجا با شودیمن و قلبم م هیبر عل زیو همه چ گرددیبر م کبارهیام به  یورق زندگ دانستمیم دیکجا با از

بدهم که  یشرف ، تن به ازدواج با مرد ینامرد ب یام از چنگ عده ا ینجات زندگ یبرا شومیکه مجبور م دانستمیم

 ! شناسمیاصال نم

 ... میبر ای؟؟ ب دیآناه ییصورتم تکان داد و گفت : کجا یجلو یدست ترانه

، همراه ترانه رفتم . آنقدر  دمیدیبودم و خودم و آرش را م رهیکه به آن خ یخودم آمدم و با گرفتن نگاهم از نقطه ا به

 آمدند که انگار صدها سال از آن همه عشق گذشته باشد ! یآن روزها به نظرم دور م

 ؟؟ میبخور یو گفت : بستن ستادیا یفروش یبستن یترانه جلو  

 خودت سفارش بده ! یندارم تو برا لیم یلینگاهش کردم و گفتم : من خ یلیم یب با

 ! ادیحالت جا ب یخوشمزه بدم بخور یبستن هی میبر ای؟ ب شهیرا گرد کرد و گفت : مگه م چشمانش

آب  اشتگذینم گرید نینه گفت ، به قول رادو شدی. به ترانه نم دیکش یفروش یرا گرفت و به زور داخل بستن دستم

 برود ! نییپا تیخوش از گلو

:  دیپرس یانداد ! به صورت گرفته ام نگاه کرد و با مهرب یشکالت یو ترانه سفارش دو تا بستن مینشست یزیم پشت

 ! یحالت گرفته شد ؟ امروز صبح که سر حال بود هوی؟ چرا  دیشده آناه یچ

 ! ستین یزیرا مرتب کنم و در جواب ترانه گفتم : خوبم ترانه چ میهم گذاشتم تا فکرها یرا رو میپلک ها یطوالن

 هست ! یزیچ هیچرا  _ 
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 حرف زدن رو ندارم طی! من االن اصال شرا کنمیترانه خواهش م _! 

 ! یدلم بذار آروم بش زیبا من حرف بزن عز _ 

 ترانه ...  _

 جانم ؟؟ _

 ! ستیمن حالم خوب ن _ 

تونستم کمکت  دیشده ؟ شا یفروغ شدن ! خب بگو چ یرنگ و ب یخوشکلت هم معلومه ، ب یاز اون چشما نکهیا _

 کنم !

 وانستتیچه شده م گفتمیبود . اگر م کینزد نیباشد به رادو کیکه به من نزد نیاز ا شتریفکر کردم ، ترانه ب یکم

 راز نگه دار باشد ؟

هست که تموم  ییزایچ هیکه در موردش حرف بزنم !  ستیدر موردش حرف بزنم ترانه ... اصال درست ن تونمینم _

تو قلبم افتاده که اگه  ی! من درد شهیازت دوا نم یهم درد یاما اگه در موردش حرف بزن کنهیوجودت رو نابود م

اون  هگیبفهمه چرا د تونهینم کسچی، ه کشمیم یبفهمه چ تونهیکس نم چیو سال ها در موردش حرف بزنم ه نمیبش

 ! ستمیسابق ن دیآناه

 یکنیکه دق م یدر موردش حرف نزن یکه بدتره ، وقت ینجوریا _! 

 بهت گفتم ! یروز هی دیبهم فرصت بده شا _ 

 یهر زمان یتو یبدون هر وقت که خواست نویاما ا کنمیمجبورت نم زمیو گفت : باشه عز دیکش یقینفس عم ترانه

 ! گمینم ی! مطمئن باش من رازت رو به کس یمن حساب کن یرو یتونیم

که به شمال آمده بودند  یقبل ی، از خاطرات سال ها خوردیم یکه با لذت بستن یها را آوردند و ترانه در حال سفارش

 خودم ! شیهم پ یو کم نیرادو شیپ یآرش ، کم شیحواسم پ یاو بود ، کم شیحواسم پ یو من کم زدیحرف م

 ؟ شودیچه م یهمه سرگردان نی؟؟ سرانجام ا رسمیسرگردان به کجا م ی رهیدا نیدر ا من

 کردم و با دقت به حرفش گوش دادم ! زیرا ت  میاز ترانه گوش ها یجمله ا دنیشن با
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بازار  نیا یاما بازم گوشه به گوشه  میومدیشمال ن گهیافتاد د نیرادو یکه برا ین سال و اون اتفاقبعد او نکهیبا ا _

 اون ... یمونده ... حت ادمی

 گرفتم و گفتم : صبر کن صبر کن ! کدوم اتفاق ؟؟ شیرا جلو دستم

 ! دی، گفته است ، لبش را گز گفتهیم دیرا که نبا یزیچ نکهیا دنینگاهم کرد و بعد با فهم جیاول گ ترانه

از  دروغ نگو ترانه ، من کنمیکه انگشتم را مقابلش گرفتم و گفتم : خواهش م دیبگو یزیفکر کرد و خواست چ یکم

 ! زارمیدروغ ب

 که من بهت گفتم ، قول بده !! ینگ نیرا به چشمانم دوخت و گفت : قول بده به رادو رانشیسردرگم و ح نگاه

 ! دمیدادم و گفتم : قول م را آرام تکان سرم

 میتازه ازدواج کرده بود ریکه من و ام یوقت شیو گفت : دو سال پ دیکش زیم یرو ینامفهموم یدستش طرح ها با

ساعت  کیلب ساحل و تا  رهیگفت م نیشب آخر رادو نکهیخوب بود تا ا زیشمال ! همه چ میاومد نیهمراه با رادو

 یبرنگشت ، هر چ نیساعت شد و رادو کی!  هرانبه سمت ت میو حرکت کن میجمع کن المونویتا وسا گردهیبرم گهید

ساحل  که به یکجاست ! وقت مینیدنبالش و بب میبر میگرفت میتصم ریجواب نداد ! با ام میزنگ زد لشیهم به موبا

 یزیچ هیلحظه احساس کردم  کیمن  نکهینگرفت تا ا یصداش کرد جواب یهر چ ریکس اونجا نبود ، ام چیه میدیرس

آب انداخت و به سمت اون  یتو عیخودش رو سر ریشد که ام یچ دونمینشونش دادم و نم ری. به ام دمید ایرو تو در

اون  ! سهیبود قلبم وا کیآووردنش از تعجب و ترس نزد رونیبه اون و ب دنیبودم شنا کرد . با رس دهیکه من د یزیچ

از سرما  نیبود ، بدن رادو یشب وحشتناک یلیآب شناور شده بود ! خ یبود که رو نیبودم رادو دهیکه من د یزیچ

! شانس  زدیصدا م نویاسم رادو ادیمدام با فر شده بود و وانهینگو ! د گهیرو که د ری! ام دیکشیزده بود و نفس نم خی

خارج کرد و بهش  نیرادو ی نهیبود آب رو از س یو اومد تا کمکمون کنه ! هر جور دینفر صدامونو شن هیکه  میآوورد

 ی! اما در کمال ناباور میاز دست داد نویرادو گهید کردمیم شده بودم و فکر دیکه ناام یکیداد . من  یوعتنفس مصن

، انگار که  دیگذشت آناه ریبه ام یچ یدونیو به هوش اومد ! نم دیکش یو پر از درد قینفس عم هیبعد از چند ثان

 نه ؟ ایهنوز زنده بود  نیاالن رادو فرستادینم براموناگه خدا اون مرد رو  دونمیمرد و زنده شد . نم نیرادو همراه
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 آب ؟ یشنا بلد نبوده رفته تو یوقت یچ ی: برا دمیگرد شده پرس یچشمان با

 آب ! یگفت : خودش نرفته بوده تو دیبه عمق چشمانم نگاه کرد و بعد با ترد ترانه

 ؟ یچ یعنی _

 ! ایدر یکرده بودن و انداخته بودن تو هوشیب نویرادو_

 ؟؟ یچ _

 یچ یعنیجمع و جور کردم و رو به ترانه با تعجب گفتم :  همه به سمتم برگشتند . خودم را بایبلند من تقر یصدا با

 کرده بود ؟ یکار نیهمچ یترانه ؟ ک

 یموها ی! فکر کن به اندازه  یلیخ دیشمن داره آناهد یلیخ نیرا گرفت و گفت : رادو میدست ها تیبا جد ترانه

ه رو ب شهیساخت بهش سپرده م یکه برا یی، خونه ها کنهینم یی، پول شو رهیگیسرش ! اون درست کاره ، رشوه نم

 که بهش سپرده ییتمام پروژه ها یباهوشه و تو اون،  گذرهیهم نم وارهایگچ د تیفیاز ک یو حت سازهینحو م نیبهتر

 یکنار زدنش حت یکه برا ییهمه دشمن درست کرده ، دشمنا نیکه براش ا هییزایتمام چ نایو ا شهیموفق م شهیم

 حاضرن بکشنش !

 رندیبگ میتصم یراحت نیبود که به ا لمی! مگر ف کردمیترانه را هضم نم یحالم کم بود ، حرف ها فیتوص یبرا بهت

 نفر را بکشند ؟ کی

انتظار  یتونیوحشتناکو آووردن نم یو پدرت اون بال که سر تو ییکه ترانه با پوزخند گفت : از آدما دمیرا پرس سوالم

 بدن ؟؟ بدتر از اون رو هم انجام یکه کارا یداشته باش

ا گرگ ها ر نیانداختم و به ترانه حق دادم . من که خودم دندان ا نییکه تعجبشان کم شده بود سرم را پا یچشمان با

 ؟؟ رندیآدم را بگ کیکه نتوانند جان  کردمیبودم پس چرا تعجب م دهید کیاز نزد

؟ چرا بعد از دو سال هنوز داشت با  کردینم یگرگ ها بود . پس چرا از آنها دور نیا یهم زخم خورده  نیرادو پس

 ؟ کردیآنها کار م
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 کنهیاطرافش فرق م یمام آدم هابا ت نیگفت : رادو یدستم گذاشت و با مهربان یدست رو دیکه حالم را د ترانه

آدم بزرگ و موفق ساخته ،  هیمرد بودنش ازش  نیخوب بودنش هم نی! هم یشناس ی، تو هنوز اون رو نم دیآناه

نگران  و یکن هیتمام عمرت بهش تک یبرا یتونیکه م هی! اون مرد ختهیها رو برانگ یلیحسادت خ تشیکه موفق یمرد

 یعن؟ م هیاسمش چ یمعن یدونیقابل اعتماد !! اصال تو م نقدریمحکم ، ا نقدری! ا وفتهیاتفاق ب یکه قراره چ ینباش

 داره ! ریتاث تشونیشخص یاسم آدما رو گنیکه م ینیدرست باشه ا دیجوانمرد ، شا یعنی نیاسم رادو

تمام وجودم شده ام با  نیکه همسر رادو یچند روز نیبود که من در ا یدرست همان حس نی؛ ا گفتیراست م ترانه

سال تمام  کیکرد ،  یمن مادر یسال تمام برا کیبود که  یزن یدست پرورده  نیدرک کرده ام . چرا که نه ؟ رادو

من فرستاده باشد تا  یفرشته که خدا بعد از مرگ مادرم برا کیداد . درست مثل  یو دلدار دیمرا در آغوش کش

 بدون مادرم ! یکنم حت یتوانم زندگ یهنوز م نکهیدلگرمم کند به ا

 

 ؟ دینکرد دایبود پ کردهنکارویکه ا ی: کس دمیپرس یرا به ترانه دوختم و با کنجکاو چشمانم

 

 گفت : شیآب شده بود ، هم زد و با باال انداختن شانه ها گریاش را که د یبستن ترانه

 بود !  دهیهاشون رو ند افهیاصال ق نی، رادو مینداشت یمدرک چیه ما

 که !ترسنا یلیخ _

 ! ارهیبه زانو درش ب تونهیم یآدم محکم ساخته که کمتر کس هیسختش ازش  یعادت کرده ! زندگ گهیاون د _

 ! یمن نگاه کرد و زمزمه مانند گفت : کمتر کس به

 

مراقب  یکس یبود که هر لحظه احساس کن کرده بودند وحشتناک بود .... وحشتناک نیکه با رادو یتصور کار یحت

 توست و قصد جانت را دارد !
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مرا  یاز آن را نخورده بودم نگاه کردم و با خودم گفتم : اگر کس یچیام که کامال آب شده بود و من ه یبستن به

 وانهید دهیسال نرس کیبه  دیشا ردینظر داشت و هر لحظه امکان داشت که به من حمله کند تا جانم را بگ ریز نطوریا

 ! شدمیم

ذهن من از آرش دور شده بود و  نباری، ا میو دوباره به گشت و گذار پرداخت میآمد رونیا ترانه از مغازه بب همراه

 من ! یزندگ بیبودم ! مرد عج نیمشغول فکر کردن به رادو

 

 نبود ! قمار باز است اما کردمیم که فکر یمرد

 بداخالق است اما نبود ! کردمیم فکر

 چیکه بس کنم اما ه کشدیو سرم هوار م شودیخسته م میها و سرد بودن ها هیگر از دهیسنر به روز دوم کردمیم فکر

 کنم ! هیگر خواهمینزد و گذاشت هر چه قدر که م یحرف

 ! ستیکه ن دمیفهم شبشیمهم است اما با کار د یلیخ شیپول برا کردمیکه فکر م یمرد

 که آن هم دمیاش فهم یاما با کار شب عروس خواهدیهوسش م یهوس باز است و مرا فقط برا کردمیم که فکر یمرد

 ! ستین

 ! کردمیکه من تصور م ستین یزی، اصال آن چ دمیدیکه من م ستین یزیاصال آن چ نیرادو نیا

که قلب و روحم را به  ییبودم ! حرف ها دهیشن یشوکه کننده ا یدر مرز انفجار بود ، بس که امروز حرف ها سرم

 نداشتم ! یتا جنون فاصله ا گریاوصاف د نیکنم با اگرفته بودند و فکر یباز

کردن و غصه کرد و گفت : فکر نگاهم یساختگ ی. با غضب دیکش یفروش یروسر کیو داخل  دیدستم را کش ترانه

 ؟ یپوشیکه م یرنگ یب یها یروسر نیا هیبخرم . چ یبرات روسر خوامیم نجایا ایبسه ! ب گهیخوردن د

 رنگه ؟؟ یب نیرنگ بود نگاه کردم و گفتم : ا یام که طوس یروسر به

 ! یبپوش دیرنگ شاد با هی،  یتو تازه عروس یرنگه ! ناسالمت یبله که ب _
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 است ! دهیکه دلم از درد پوس یکه دلش شاد باشد نه من پوشدیرنگ شاد م یدلم گفتم آدم در

 . اوردیب رونیرا ب شانیساتن رفت و از فروشنده خواست همه  یها یروسر فیبه سمت رد ترانه

 

من  سایوا نجایکشاند و گفت : تو هم نهیآ یروبرو . ترانه دست مرا گرفت و دیچ زیم یرا روتک تکشان  فروشنده

 ! یبپوش امیبرات م

 

 ذوقش بزنم ! یآمد تو یسرم را تکان دادم ، به حق که دلم نم میتسل

 

 ! ادینگاه کرد و گفت : نچ ، بهت نم نهیسرم گذاشت . مرا در آ یرو را آورد و یرنگ یزرشک یروسر اول

 

 ! ادیبهت نم نمیکرد و گفت :  نه ا نگاه نهیسبز رنگ آورد ، باز هم در آ یروسر کیرا برد و  آن

 تعجب گفتم : خوبه که ترانه ! با

 بسازم ... هلو !! ازت هلو خوامیرا برد و گفت : کجاش خوبه ؟ م یروسر

 را آورد . یگرید یزد و روسر یچشمک طنتیش با

 

زد و با  یسرم چشمانش برق یرو یرنگ یا روزهیف یرا امتحان کرد و آخر با گذاشتن روسر یتا روسر 10 حدود

 ! یگفت : معرکه شد نیتحس

 

م به صورت یخاص تیال ست شده بود و جذاببا رنگ چشمانم کام یروسر یا روزهینگاه کردم . رنگ ف نهیخودم در آ به

 داده بود !
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دوا شده  یغصه خوردن ، با غصه خوردن کدوم درد آدم گهیزدم و در دلم گفتم بسه د نهیبه خودم در آ یمحو لبخند

 کنه ؟ دایکه درد من بخواد درمون پ

 

 گفتم : حاال نوبت منه !! زیآم طنتیش یسمت ترانه برگشتم و با لبخند به

برداشتم و به سمتش برگشتم .  یبه رنگ شکالت یا یها رفتم ، روسر یقرار دادم و به سمت روسر نهیآ یجلو را او

 ! ادیبهت ب یلیخ نیا کنمیسرش انداختم و گفتم : فکر م یرو آن را آرام

 

گرفته بود گفت : آره حق با توئه ،  شکل شیلب ها یرو تیکه از رضا ینگاه کرد و با لبخند نهیبه خودش در آ ترانه

 ! ادیبهم م یلیخ

 

. درست است  کردمیحفظش م دیاست که با یدوست مثل ترانه موهبت کیزدم و با خودم فکر کردم داشتن  لبخند

 میکه بتوانم به او بگو میشدیآنقدر با هم دوست م یروز دیبه او اعتماد نداشتم اما شا میکه هنوز در حد راز ها

 ؟ ستیام چ یساسات دروناح

 

گرفته  می.  تصم میآسوده به گشت و گذار پرداخت یالیبا خ نباریو ا میآمد رونیاز مغازه ب یآن دو روسر دنیخر با

 خودم را راحت بگذارم ! یفکر نکنم و کم زیچ چیبودم به ه

 

در  شدیمردم باعث م یاهویها و ه یبازار ی. صدا میدیخریآمد م یکه خوشمان م زیو از هر چ میدیخندیترانه م با

 کنار زدن افکارم موفق باشم !
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 دهیترس یمرد داد وحشتناک یکه با صدا میزدیحرف م شیو در مورد جنس ها ستادمیا مغازهکی نیتریو یجلو

 . میسرمان را به سمت صدا برگرداند

اما به  دیسرک کش ی. ترانه جلو رفت و کم کردندیرا تماشا م یزیجا جمع شده بودند و انگار داشتند چ کی مردم

. با تعجب نگاهش کردم و  دیبه سمت من آمد . دستم را محکم گرفت و با خودش کش عیسر انیآن م دنیمحض د

 ؟ یکنیم نیشده ترانه ؟ چرا همچ ی: چ دمیپرس

 

 الیو میبرگرد عتریهر چه سر دیکرده بودن ، با یکرد و با عجله گفت : چاقو کشبه دور و اطرافش نگاه دهیترس ترانه

 ! ادیسرت ب ییبال ترسمیم

 ؟ ادیبال سر من ب دیاونا دعوا کردن چرا با _

به من سپرده  تو رو نی! رادو  فتهیبرامون ب یاون وسط چه اتفاق ستینو معلوم شهی... شلوغ پلوغ م گهیدعواست د _

! 

 

 ؟؟ یریتند راه م نقدریباش ترانه ! چرا ا خب باشه آروم یلیدستش گذاشتم و گفتم : خ یرا رو دستم

 

 ترسمی... من ... من ... من از دعوا م دیگرفت و گفت : ببخشآرام یحالت متعجبم کم دنیبه سمتم برگشت و با د ترانه

! 

 

 ! میو برگرد میریبگ یتاکس هی میبر ای! ب زمیخب باشه عز یلیگفتم : خ شدم و کشینزد دمیرا که در نگاهش د ترس

 

 ! میبر زمیعز یزد و گفت : مرس یلبخند مصنوع ترانه
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 به پشت سرمان انداخت و دوباره گرفت ! ینگاهش را لحظه ا و

 از دعوا وحشت دارد ! نقدریا دانستمینم

و استرس داشت و من  دیجویرا م شیرا داد . در تمام طول راه لب ها الیو ترانه آدرس و میگرفت یتاکس کی عیسر

 آرامش کنم ! کردمیم یسع

خودش را  یکم دیمرا که د یدرست کردم و به دستش دادم . نگران شیآب قند برا کی عیسر میدیکه رس الیو به

 تورو خدا ، تو رو هم ترسوندم ! دیجور کرد و گفت : ببخشجمع و

 شده !! دیسف ، رنگت مثل گچ ؟ من فقط نگرانتم هیچه حرف نیا زمینشستم و گفتم : نه عز کنارش

 زد و گفت : االن خوبم ! یجان کم لبخند

 ! ادیآب قند رو بخور تا حالت جا ب نیلباسامو عوض کنم ، تو هم ا رمیگفتم : من مبلند شدم و میجا از

؟؟ دعوا ترس  ترسدیحد از دعوا م نیکردم چرا ترانه تا ا من به سمت پله ها رفتم . با خودم فکر را تکان داد و سرش

 حد !! نیتا ا گریدارد اما نه د

به خودم در  یاجمال یبستم و با نگاه یرا شانه زدم و دم اسب میرا عوض کردم . موها میاتاق شدم و لباس ها وارد

 : دمیحرف زدن ترانه را شن یاول گذاشتم که صدا یپله  یرا رو میآمدم . پا رونیاز اتاق ب نهیآ

 ! نیایمن آرومم فقط تو رو خدا زود ب ریخب ام یلیخ _

_ .... 

 _هست !  حواسم

_ .... 

 ! وفتهیب دیکه نبا یاتفاق دمیلحظه ترس هیخدا لعنتش کنه ...  _

_ ... 

 باشه منتظرم ... خدافظ ! _
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 یکس خواستیکه انگار نم یی؟ صدا نییپا ییچرا با صدا ، اما زدیحرف م ریبا ام یداشت از پشت گوش نکهیا مثل

 بشنود !!

 

 هیسرش برداشته بود و به مبل تک یرو رفتم . ترانه شالش را از نییرا باال انداختم و پله ها را تا انتها پا میها شانه

 داده بود . از کنار مبل گذشتم و گفتم : حالت بهتر شد ؟؟

 ! استیجور فوب هیجور ...  هینگران نباش ...  گهید زمیگفت : خوبم عزرا باال آورد و نگاهم کرد و سرش

 زودتر حل بشه !  هر چه دوارمیام _

 ممنونم ... _

 ؟ ارمیب یندار ازین یزیآشپزخانه رفتم و از همان جا گفتم : ترانه چ به

 

دفعه  کیکه  یو بعد از آن هم ترمز دیچیپ الیو اطیآمد که به سرعت داخل ح ینیماش یچرخ ها یموقع صدا نیهم

 گرفته شد ! یا

 

 بود ترانه ؟؟ یچ ی: صدا دمیسمت اوپن رفتم و پرستعجب به  با

 

 برگشتن ! نیرادو و ریگفت : ام یبلند شد و با خوشحال شیاز جا ترانه

از ترس رنگ به  شیپ ی قهیچند دق نینگاه کردم . انگار نه انگار که هم به سمت در رفت . متعجب تر از قبل به او و

 نمانده بود !! شیرو



 الهه بانو

 
168 

 

 یلیاما خ بروم نیبه استقبال رادو دیبا دانستمیرا باال انداختم و دوباره به سمت آشپزخانه برگشتم . م میها شانه

 ! دیایب شیخنک داشتم تا حالم سر جا یدنینوش کیبه  ازیخسته بودم و ن

 ریه و امتران یصدا نیح نیگذاشتم . در هم نتیکاب یآوردم و رو رونیشربت را ب ی شهیرا باز کردم و ش خچالی در

 . دیرسیهم به گوشم م

 : حالت خوبه ؟ دیپرسیمدام م ریام

 ! دمیترس کمی: خوبم خوبم فقط  گفتیترانه هم م و

 داشت ترانه ! یبد یایفوب بود . چه بیاز ترس عج زانیم نیا میبرا واقعا

.  دیچیداخل خانه پ یکس عیمحکم و سر یقدم ها یکه ناگهان در خانه به شدت باز شد و صدا گشتمیپارچ م دنبال

 ! ستادیکه با نفس نفس مقابل آشپزخانه ا دمیرا د نیکردم و رادو به پشت سرم نگاه

 

بودند ،  ی. چشمانش پر از نگران کردندیم ییاش خودنما یشانیپ یدرشت عرق رو یآشفته بود و دانه ها شیموها

 باشند ! نه ... امکان نداشت !!! دهیانگار که ترس

 ترس ؟؟؟ رادمنش و نیرادو

 

 ... نیزدم : رادو شیسمتش برگشتم و صدا به

 

سرم گذاشت و انگار که با  ی. سرش را رو دیخودش را به من رساند و محکم در آغوشم کش عیسر ییقدم ها با

 خودش حرف  بزند زمزمه کرد : خدا رو شکر ... خدا رو شکر ...

 

ها  ومترلیانگار که ک دیکوبیتاب م یقلبش بود . آنقدر تند و ب یرو قایبود و سرم دق دهیچیتلخش در مشامم پ عطر

 باشد ! دهیدو
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 . ردیبگ بخواهد مرا از او ی، انگار که کس دیکش تر در آغوشم و محکم دیکش را بو میموها

تش دسکوبش تند و محکم قلبش کار  نیاگر آرامش نکنم ا دانستمینگران است اما م نقدریچه ا یبرا دانستمینم

 ! دهدیم

 ... آروم باش ! نیگفتم : من خوبم ... خوبم رادو را پشتش گذاشتم و آرام دستم

ه ک بایو دستانش را دو طرف صورتم گذاشت . با آن نگاه ز دیکش رونیکم کم آرام شد ، مرا از آغوشش ب شیها نفس

 . دیجذاب بودند تمام صورتم را کاو یشانیهنوز هم با آن همه پر

برنگشت .  گریرفت و د یکیهمه نزد نیداد . نفسم از ا هیام تک یشانیاش را به پ یشانیلو آورد و پرا ج سرش

 جاذبه !!چشمانش درست مقابل چشمانم بودند ، همانقدر جادوگر ، همانقدر پر

 

 شده بودم ! ییبای، مسخ آن ز رمیبگ یمشک ی لهیجفت ت کینگاهم را از آن  توانستمینم

 

 یبو نیو ا ییبایز نی! مست ا ختیریو عطر تلخش را دوباره به وجودم م شدیداغش در صورتم پخش م یها نفس

 : حالت خوبه ؟؟ دیچیمردانه و جذابش در گوشم پ یخوب شده بودم که صدا

 ! یستیانگار تو خوب ن یدوختم و گفتم : من خوبم ... ول شیرا به لب ها نگاهم

ا ... ام کنمیدارم سکته م کردمیاحساس م شیپ ی قهیو گفت : تا چند دق دیکش یقیرا بست و نفس عم چشمانش

 االن ... خوبم !!

 خودم مطمئن شوم که قلبش آرام شده ! خواستمیقلبش گذاشتم . م یرو اراده دستم را باال آوردم و یب

 گرفته بود ! یمنظم تر تمیتر شده بود و ر آرام یکم

 یرو . دستم دیکش قیگرفت . صورتش را کنار صورتم گذاشت و چند نفس عم ام یشانیاش را از پ هیتک نیرادو

 ؟؟ کردیمرد چه م نیمن ا رانی! با دل و دیکوبیقلب من بود که تند م نیقلبش مشت شد ! حاال ا
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اش را ماساژ داد و چهره اش از درد در  نهیکه پشت سرش بود نشست . س یا یصندل یاز من فاصله گرفت و رو آرام

 هم رفت !

 ؟؟ یشد ینجوری: حالت خوبه ؟؟ چرا ا دمیپرس ینشستم و با نگران شیروبرو یصندل یرو

 گفت : خوبم ! یفیرا باال آورد و با صدا ضع دستش

 نشد ! میزی، من چ دیترس یلیساده بود ، ترانه خ یدعوا هیبابا  _

 اما نگفت !! دیبگو یزیچ خواستیپر از حرف نگاهم کرد . م یرا باال آورد و با چشمان سرش

از  یکه کم ینشستم و وقت شیدرست کردم و به دستش دادم . مقابل پا شیبرا یشربت وانیبلند شدم و ل میجا از

 ؟؟ کنهی؟؟ قلبت درد نم ی: بهتر دمیپرسکردم وشربت را خورد ، سرم را کج

گفت : خوبم دختر خوب ،  یند محوزد و با لبخ را پشت گوشم میصورتم نگاه کرد ، دستش را جلو آورد و موها به

 نگران من نباش !

 ! زدیتند م یلیآخه خ _

 ؟؟ زدیمثل قلب تو که تند م _

 بود . دهیانداختم . کوبش تند قلبم را فهم نییخون به صورتم هجوم آورد و با خجالت سرم را پا یا هیثان به

 یتوق یدونستیگفت : م یچانه ام گذاشت و صورتم را باال آورد ، گونه ام را نوازش کرد و با لحن مهربان ریرا ز دستش

 ؟؟ یشیمثل دختر بچه ها م یکشیخجالت م

 یوتس نیدادم با ا حی. ترج ستادمیبلند شدم و کنارش ا نیرادو یدر ، از مقابل پا یبه خانه و صدا ریورود ترانه و ام با

 چشم در چشمش نشوم !! گریبودم د که داده یبزرگ

 

 یرو که دستش را نیرادو دنیبا د ریکه دستشان در دست هم بود وارد آشپزخانه شدند . ام یدر حال ریو ام ترانه

 دهیکه تا به حال در او ند یزانو زد و با نگران نیرادو یخودش را به ما رساند ، مقابل پا دهیقلبش گذاشته بود ، ترس

 ؟ ته؟ قلبته ؟؟ آره ؟ قلب نیشده رادو یبودم گفت : چ
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بابا ... نگران  ستین میزیباشد گفت : چ محکم کردیم یکه سع ییگذاشت و با صدا ریام یشانه  یدست رو نیرادو

 نباش !

 ! مارستانیب میرا گرفت و گفت : بلند شو ... بلند شو بر نیبغل رادو ریز بلند شد و شیاز جا ریام

 زده شده بود و به قلبش فشار آمده بود ! جانیه یفقط کم نیبود ؟ رادو ینگران و عصب نقدریچرا ا ریام

 ! ستین یازین مارستانیمن خوبم ... ب ریگرفت و گفت : ام را محکم ریدست ام نیرادو

لف او به سمت مخ دیکش شیموها یبه من نگاه کرد . دستش را تو رینهفته گفت و بعد از آن ام یجمله را با حرص نیا

 من برگشت !

ه من ب خواستندیانجام داده ام . اگر م یا هودهیاگر بپرسم هم کار ب کردمیو فکر م دمیفهمیرفتارشان را نم یمعن واقعا

 نبود ! بیو غر بیعج یحرف زدن و کار ها یهمه پنهان نیبه ا یازین گریکه د ندیبگو

 

 بد ! یداشتم ! احساس یبگیانداختم . احساس غر نییرا نوازش کردم و سرم را پا میبازو

 

 ! میباال استراحت کن میریبلند شد ، دستم را در دستش گرفت و گفت : ما م شیاز جا نیرادو

 زانیم نیکه ا یریرفت . ام ریبه صورت در هم رفته ام زد و سمت ام ی. ترانه لبخند کوچک دیمرا دنبال خودش کش و

قلب درد  کیرا ندارم تا با  یچرا من کس نکهی! حسادت به ا کردیمرا وادار به حسادت م نیرادو یاش برا ینگران

 ام ی، دلدار ردینبود تا دستم را بگ یدوست چیه دادمیم ننگرانم شود ؟؟ چرا در آن زمان که داشتم جا نقدریساده ا

 دهد و نگرانم شود !

 . میو با هم وارد اتاق شد دیدر را باز کرد و دست مرا کش نیرادو

 

به هم  یربط کیاتفاقات  نیبود و در فکر بودم ، ا نییو مرا کنارش نشاند . سرم همچنان پا تخت نشست یرو

 به من داشتند ! یربط کیداشتند ! 



 الهه بانو

 
172 

 

 ! کنمیبداند به چه فکر م خواستیم دی. شا دمیخودم د یرا رو نیرادو میرا بلند کردم که نگاه مستق سرم

 ؟ یشد ؟ چرا دمغ شد یرا فشرد و گفت : چ دستم

 ! ستین یزیچ _

 ؟ یتعجب کرد ریهست ! از رفتار ام یزیچ هیچرا  _

 نبود ! نیهمه اش ا نحالیکه متعجب بودم اما با ا ریرفتار ام از

ا با ام کنهیبزرگش م یادیخورده ز هی ریچانه ام گذاشت و سرم را باال آورد . به چشمانم نگاه کرد و گفت : ام ریز دست

 ! یکه بدون دمیبهت حق م نحالیا

 ؟ دانستمیم دیرا با یزیچ در هم گره خورد ! چه میها ابرو

 دارم ! یقلب نیو گفت : من آنژ دیکش یقیقلبش گذاشت . نفس عم یچانه ام برداشت و رو ریرا از ز دستش

 ؟ یقلب نی: آنژ دمیپرس یجیگ با

 سرخرگ قلب ! یگرفتگ یعنی!  یقلب نیآره ، آنژ _

 

اتفاقات را درک کنم ؟  نیا یو به من اجازه دهد که کم ستدیزمان با شودی؟ نم ستیامروز بس ن یمن ! برا یخدا یوا

 برمال نشود ؟ یقتیحق گرید شودینم

 یعنی!  یداشته باش یکه تو مشکل دمیوقت ند چی: اما من ه دمیپرس رتیکردم و با ح عرق کرده اش نگاه یشانیپ به

 ! یدار یقلب یماریکه تو ب دمیکس هم نشن چیاز ه یعنی... 

 پدرت ! یخبر نداره . حت یماریب نیکس از ا چیچون ه _

 

 دکتر ؟ شیپ میبر ستین یازین یعنی؟  میکن کاری: حاال چ دمیپرس یرا کنار گذاشتم و با نگران رتیح

 کم استراحت کنم . هیبخورم و  قرصمو دی، با ستین یازیشد و گفت : نه ن بایزد و ز یمحو لبخند
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 ضیمر نطوریداشته باشد که قلبش ا یسخت یلیخ یزندگ دیسوخت ! با دلم نیرادو یبار برا نیاول یسوخت ، برا دلم

 شده باشد !

 بلند شدم و گفتم : خب قرصت کجاست ؟ میجا از

 من ! یذات  یها یمهربان نیبه ا کردیرا نگاه کرد . انگار داشت عادت م میچمدانش اشاره کرد و سرتاپا به

 ؟ نهیکردم و گفتم : ا دایپ یقرص یگشتن قوط یسمت چمدانش رفتم و پس ار کم به

 ! نهیآره هم _

 ! ارمیخب پس صبر کن من برم آب ب _

 نداره ! یاجیبه آب احت هیزبون ریو گفت : قرص ز دیمردانه اش خند یصدا با

 ! دیو گفتم : ببخش دمیرا گز خجالت لبم با

 ! نجایا اینداره ، ب یاشکال _

 

داخل دهانش انداخت  زیر یدانه از آن قرص ها کیرا باز کرد و  یسمتش رفتم و قرص را به دستش دادم . در قوط به

 یکه دستم را در دستش گرفت . گرما دمیکش شی. ملحفه را رو دیتخت دراز کش یرا از کنارم رد کرد و رو شی. پاها

 به دست سردم منتقل شد . یا هیدستش به ثان

. منتظر نگاهش کردم که باالخره لب  کردینگاهم م یباال آوردم و به صورتش دوختم . جد مانیرا از دست ها نگاهم

 شد ! یبازار چ یتو نمیکن بب فیباز کرد و گفت : تعر

نشد ، من و  یزیتر شدم ، نگاهم را به دستش که محکم دستم را گرفته بود دوختم و گفتم : واقعا چ کیاو نزد به

 میبه پشت سرمون نگاه کرد ی. وقت میدیمرد رو شن هیداد  یکه صدا میکردیمغازه نگاه م هی نیتریبه و میتترانه داش

! برگشت و دست  دیترس یلیخ دیمردم اون وسط رو د نیاز ب یجا جمع شده بودن ! ترانه جلو رفت و وقت هیمردم 
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 ترانه فشارش نکهینشد اما مثل ا میزیمن واقعا چ!  ترسهیاز دعوا م یلیاز اونجا برد ، گفت که خ عیمنو گرفت و سر

 شده بود ! دیافتاده بود ، چون رنگش مثل گچ سف

 

به چهره اش نرمش داد و گفت : حق داشته ،  یکم کردیگوش م میو با دقت به حرف ها یکه تا به حال جد نیرادو

 باالخره وسط دعوا دو تا زن جوون نمونن بهتره !

موضوع را  یلیمن خ دیخبر بودم . شا یها ب زیچ نیاز خانه نبوده ام از ا رونیتنها ب یلیمن که خ دیشا دانمینم

 ! گرفتمیم یشوخ

 ؟ ضهی: چند وقته قلبت مر دمیپرس که نگاهش متفکرانه به سقف دوخته شده بود نگاه کردم و نیرادو به

 عمره ! هیشد و زمزمه کرد :  رهیام خ یا روزهیرا به من دوخت ، به چشمان ف نگاهش

 بوده است ؟؟ ضیآمده قلبش مر ایکه به دن یاز زمان یعنی؟  ستیمنظورش چ دمینفهم

 ؟؟ تیاز بچگ یعنیرا به زبان آوردم و گفتم :  فکرم

 چشمانش گذاشت و گفت : سه ساله !! یاز من گرفت . ساعد دست چپش را رو یرا با کالفگ نگاهش

 شد ؟؟ ینجوریشد که قلبت ا یچ _

قلبم  گهیگل داد و اونم با لبخند از دستش گرفت ! بعد از اون د گهینفر د هیکه به  دمینفرو د هیروز  هی،  دونمینم _

 قبل نزد ! مثل

بل مثل ق نیقلب رادو گریو د ردیگل بدهد و او هم بگ گرینفر د کینفر به  کی!  دمینفهم یزیچ شیاز حرف ها واقعا

 نزند ؟؟

طر به خا دمیگفتم : شا طنتیاش بود با ش قهیکه کنار شق یدیسف یدانه موها را باال انداختم به دو سه میها شانه

 کهولت سنه !!
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چشمانش برداشت و با تعجب  یحرفم را گرفته باشد دستش را از رو یانگار که تازه معن هیبعد از چند ثان نیرادو

 کرد . نگاهم

 !! فتهیاتفاقا م نیا رهیخنده ام را گرفتم و ادامه دادم : آدم که سنش باال م یزور جلو به

 آره ؟؟ ادهی: که سن من ز دیشده پرس زیر یو با چشمان دیخند نیرادو

 ! گهیو گفتم : بله د دمیناز خند با

روع به قلقلک تعادل در آغوشش افتادم و او ش ی! ب دیشد و دستم را به طرف خودش کش زیخ میناگهان ن نیرادو

 یدست ها فیحر کردمیقهقهه ام تمام اتاق را گرفته بود . هر چه تقال م یدادنم کرد . دست خودم نبود و صدا

 ! شدمیقدرتمندش نم

 

 مردم ولم کن ! نیرادو ی.... ولم کن ... وا نیخنده گفتم : راااادو انیم در

 آره ؟ رمیگفت : که من پ یبا بدجنس دادیهمانطور که قلقلم م نیرادو

 نه... نه ... _

 دست از قلقلک دادنم برداشت و راحت شدم ! باالخره

 ! شدیم اهیتمام بدنم س دادیادامه م گریکم د کیو پر قدرتش اگر  یآن دستان عضالن با

 ! ومدینفسم در نم یبدجنس یلیحواله کردم گفتم : خ شیکه به بازو یجان کنارش نشستم و با مشت یب

 ! کننیم کارا هم نیسن باال از ا یآدما گهیانداخت و گفت : درا باال  شیابروها

 ؟؟ هینجوریرا درشت کردم و گفتم : عه ا چشمانم

 _!  هینجوریهم بله

 ! ستین یرا تکان دادم و گفتم : باشه مشکل سرم

 ! کننیرو م نکارایهم ا نییسن پا یرا از کنارم برداشتم و گفتم : آدما بالشت
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 دیخندیمردانه م . در مقابل ضربات من فقط دستانش را سپر کرده بود و آرام و دمیاش کوب نهیبالشت را محکم به س و

 آمد ! ی، انگار که اصال دردش نم

 

. از  داد نگاه کردم هیتخت تک یآورد و به پشت نییرا پا شیکه دست ها نیو بالشت را کنار گذاشتم . به رادو دمیخند

 نی. صبر ا گفتیآخ هم نم کی یحت کردینم یتیشکا چیبازم ه نحالیاما با ا دیباریو درد م یخستگتمام چهره اش 

 بود ! وبیاز صبر ا یگریمثال د دیمرد شا

کم  هیشانه اش گذاشتم ! نگاهش که به نگاهم افتاد گفتم :  یرا رو بلند شدم ، به سمتش رفتم و دستم میجا از

 ه !استراحت کن ، هنوز حالت خوب نشد

 حرفام ! نگران نباش ! نیکرد و گفت : من محکم تر از انگاهم  نانیاطم با

 نییکه من سرم را پا میکردیهم را نگاه م نطوریهم یا هیلبخند زدم که نگاهش محو چهره ام شد ، چند ثان شیرو به

مرتب کردم و با  شیچشمانش گذاشت . پتو را رو یو طبق عادتش ساعدش را رو دیپتو خز ریانداختم . او هم آرام ز

 آمدم . رونیام آرام از اتاق ب یبرداشتن گوش

 

 آمد متوجه شدم آنها هم به اتاقشان رفته اند . یم ییو ترانه هم صداها ریاتاق ام از

 نشستم ! ونیزیتلو یمبل جلو یآمدم و رو نییاز پله ها پا نهیو با تمان آرام

 ! کردمیامروز فکر م یخبر شوکه کننده  نیفرو رفتم . به اول زدم و در فکرخاموشش زل  یصفحه  به

 

ن ، نه م یکدام از ما سه تن خوب نبود ؛ نه برا چیه یبرا یروال زندگ نی! ا گرفتمیم امندهیآ یبرا یدرست میتصم دیبا

 ! نیرادو یآرش و نه برا یبرا

اهد بخو نیروح باشم ، رادو یو ب نی! من بخواهم مثل قبل غمگ میدیرسینم یکدام از ما به عاقبت خوب چیوسط ه نیا

حضور ناداشته است تا به من  رانیچرا در ا نکهیتا آخر عمر مرا تحمل کند و آرش هم بخواهد تا جان دارد عذاب ا

 ! سازدیمثلث مرگ آور م کیکمک کند را به دوش بکشد 
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داستان ضربه  نیدر ا شتریکه از همه ب یآرش باشد ! آرشبه نفع  شتریکه از همه ب ی... فکر کردمیم یفکر دیبا

 ! خوردیم

 

 وسط نیانجام دهم تا در ا یچه کار دیبا نکهیبه دهان گرفتم و با خودم فکر کردم و فکر کردم ! فکر به ا انگشت

 ! ندینب یجد بیآس چکسیه

 از دست ندهد ! شهیهم یاش را برا یکس زندگ چیه

 را نبازد ! یزندگ نیا شهیهم یغم نخورد ، برا شهیهم یکس برا چیه

 باشد ! دیباشد ... با یراه دیرا تکان دادم . با میو پاها دمیکش یقیعم نفس

 ادهفتین ینقشه حرف زد و گفت فعال در مقابل آرش وانمود کنم که اتفاق کیآوردم . او از  ادیرا به  یحرف پر ناگهان

 است !

 بر سرش آورده ام ؟ یینداند چه بال نکهیرا از او پنهان کنم ؟ ا قتیز هم حقهنو نکهیکار درست بود ؟ ا نیا

 

 یاتفاق چیوانمود کنم ه نکهیباشد ، ا نیراه هم نیبهتر دیزد شا یو عقلم تشر م ستیکار درست ن نیگفت ا یم قلبم

 فتادهین

 برگردد ! رانیو به ا ردیراحت بگ الیآرش مدرکش را با خ تا

از  ، که اوردیسر خودش ب ییهستند که به دادش برسند ، که نگذارند بال یموضوع را بفهمد کسان نیا رانیدر ا اگر

 ! یبکند حقش است ، هر کار یگذشته اش آگاه باشند و بفهمند او هر کار

 نیبا ا تواندی؟؟ م اوردیخبر را تاب م نیمن ا یزندگ ی! قلب مرد گذشته  یا کدفعهیاراده و  ی، ب دیام لرز چانه

 بفهمد مجبور شدم ؟؟ تواندی؟ م دیایموضوع کنار ب
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اش  یو دنبال زندگ کندیرا فراموش م زیروز همه چ کیهم فشردم و به خودم تشر زدم  یرا محکم رو میها لب

 بشود ! نطوریخدا کند که ا یعنی!  شودیماجرا سخت است آخرش آسان م نی! اول ا رودیم

تماس گرفتم . بعد از چند بوق جواب داد و با  یمقابلم برداشتم و با پر زیم یام را از رو یگوش یناگهان یمیتصم با

 شد ؟ یتو ؟ چ ی... کجا رفت دیگفت : الو آناه ینگران یصدا

 ! دیاتاق نتونستم حرف بزنم ببخش یاومد تو نیرادو _

 ؟ یکرد فکر شنهادمیخب خب ... به پ _

 گفت ! شوق یجمله را با کم نیچرا احساس کردم ا دانمینم

 کار درسته ؟ نیبه نظرت ا یآره فکر کردم ... پر _

 ! رانیا گردهیپرواز برم نیبا اول ای شنوهیتو رو م یصدا ایراهه ! آرش  نیبه نظر من که بهتر _

تفاوت نشان دهم !  ینسبت به حضورش خودم را ب توانمیمن نه ! الاقل االن نه ! اگر االن برگردد من نم یخدا یوا

 تیکهبه سرم آمده شکا ییها زیتمام عمر در آغوشش بندازم  و از چ یو نخواهم خودم را برا نمیاو را بب توانمینم

الهه بانو هنوز وقت  نیرا در اعماق قلبش مدفون کند ! ا اشالهه بانو زود است که عشق سه ساله  ینکنم ! هنوز برا

 ! خواهدیم

 

 ! کنمیرو م کار نیسفر ا نیبعد از برگشتن از ا تکان دادم و گفتم : باشه ... یرا با ناراحت سرم

 

 نزد ! یحرف گریسکوت کرد و د یپر

 یگرید یکار را نکن اما مگر چاره  نیا گفتیکار داشت و انگار با هر تپشش م نینسبت به ا یاحساس بد قلبم

 یخبر در کشور نیا دنیبا فهم دانستیم یوگر نه چه کس کردمیکار را م نیا دیحفاظت از آرش با یداشتم ؟ برا

 ؟ ستیعمق فاجعه چ دانستیم ی؟ چه کس دیآ یسر آن مرد م ییچه بال بیغر
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و سرش  میگیم یدروغ هیگفت : پس تا اونموقع من و آتنا بهش  یآرام یمن هم سکوت کرده ام با  صدا دیکه د یپر

 ! فعال خدافظ ! یایتا تو ب میکنیگرم م رو

 

 گری، د زدیکمک را پس م نیکمکم کند اما قلبم ا خواستیم یلم گرفتم . پرام را مقاب یکردم و گوش یخداحافظ

 رانیخبر و نیآن مرد با ا دیفهمیبه صالح آرش است ؟ چرا نم نیا دیفهمی!! چرا نم شدیناسازگار م یلیداشت خ

 ؟؟ شودیم

خاطرات  یادآوری ی شهی! درست مثل هم کماهی نیا ی شهی، درست مثل هم دمیو غم ها را بلع دمیکش یقیعم نفس

 گذشته !

 

فکر ها را از من دور کند .  نیا یدرست کردن ناهار بتواند کم دیبلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم ، شا میجا از

 فکر نکنم ! یزیبه چ گریکردم د یبه کار شدم و سع مشغول

 

 ناهار کتلت درست کنم ! یگرفتم برا میآوردم و تصم رونیب زریگوشت چرخ کرده از فر یپاکت

 که از آنها بچشم ! کردیم بیخودم را هم ترغ یبود و حت دهیچیپ الیخوب کتلت در و یساعت بو کیاز  بعد

 یتو دیو گفت : آناه دیآمدند . ترانه به آشپزخانه سرک کش نییاز پله ها پا نیو بعد از آنها رادو ریو ام ترانه

 ؟؟ یآشپزخونه ا

 ! نجامیا زمیگفتم : آره عز کردمیروغن جا به جا م یا توکه کتلت ها ر همانطور

خوشکل  ی! چه کرد ناستیخوشمزه مال ا یبو نینگو که ا یو گفت : وا ستادیآشپزخانه شد و پشت سرم ا وارد

 خانوم ؟

 ! شنیهم آماده م نایا ینیرو بچ زیم زدم و گفتم : تا تو شیبه رو یلبخند

 به چشم ! یا _
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نشستند .  زی، وارد آشپزخانه شدند و پشت م زدندیآهسته با هم حرف م ییکه با صدا یدر حال هم ریو ام نیرادو

 غذا توجه هم نکردند ! یبه بو یبود که حت یجد یلیانگار موضوع بحث شان خ

 و گفتم : نوش جان ! دمیدانه کتلت کش کی یکیهمه  یگذاشتم و کنار ترانه نشستم . برا زیم یکتلت را رو سید

بود سرش را باال آورد و به من نگاه کرد . نگاهش  رهیکه به آن خ قهیکرد و بعد از چند دق به بشقاب مقابلش نگاه ریام

 ؟ ستیشده ؟ خوب ن ی: چ دمیداشته باشد و پرس یرادیکه نکند غذا ا دمیرنگ تعجب و بهت داشت ! ترس

 کتلته ؟؟ نیبه بشقابش اشاره کرد و گفت : ا ریام

 بد بود ؟؟ نقدریا یعنیجوابش را چه بدهم !  بودم مانده

 ؟ خب معلومه کتلته !! ریام هیچه حرف نیکرد و گفت : وا ا ریبا تعجب رو به ام ترانه

 من چند وقته کتلت نخوردم ؟؟ یدونیگفت : مبغض کرد و یشینما یبا حالت ریام

تو رو گرفت ! اگه  نی... خوب شد رادو دیکرد و ادامه داد : خدا حفظت کنه آناه اش را پاک یالیخ یها اشک

 ! ردتیزودتر بگ گفتمیکه م یکتلت بلد دونستمیم

 نشست و گفتم : نوش جانت ! میلب ها یرو یاز کتلت ها خوشش آمده لبخند دمیفهم نکهیا از

 ، دو ساله به من کتلت نداده بخورم ! ستیکه بلد ن نیکرد و گفت : ا یترانه نگاه حرص به

 ؟؟ نیا یگیمانندش گفت : به من م غیج یصدا با همان ترانه

تلت ک ستیسنش بلد ن نیبودم ! با ا نیبا رادو  زمیگفت : نه عز یشینما یخورد و با ترس یا کهیترانه  یاز صدا ریام

 درست کنه !

 یمثال آهسته گفت : زندگ نشانش داد و ییلبخند دندان نما ریباال  رفته نگاهش کرد که ام ییبا ابروها نیرادو

 ! قیمشترکم در خطر بود رف

 نباشد ! یهست خنده و شاد ریکه ام ییجا شدیو دوباره بگو و بخند ها شروع شد . انگار نم میدیخند ریسه به ام هر

 از ترس یراث چی! ترانه هم ه مینبود و همه انگار فراموشش کرده بود یخبر شیساعت پ کیاز آن جو متشنج  گرید

 ! دیخندیو م گفتیم ششیساعت پ کیو دلهره را در خودش نداشت و فارغ از حال 
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ماست اما با نگاه به چهره  شیکه حواسش پ کردیو وانمود م زدیم یمصنوع یبود که لبخند ها نیوسط تنها رادو نیا

 ! کردیم یباز شیبود و با غذا در فکر قای! عم ستیما ن شیبفهمم که حواسش اصال در جمع و پ توانستمیاش خوب م

مرتب و اتو  شهیهم نیبودند دوختم ! رادو ختهیو به هم ر شانیکه پر شیرا از چهره اش باال آوردم و به موها نگاهم

 که من از آن خبر نداشتم ! یافتاده بود ! اتفاق یاتفاق یعنی نیبود و ا دهیبه خودش نرس دهیکش

 

*** 

 

در آورده بود و عکس را  یشکلک ری. در اکثرشان ام کردمینگاه م ریبا ام شیم و به عکس هاترانه نشسته بود کنار

 ! میدیخندیبا ترانه م یکل میدیرسیخراب کرده بود . به هر کدامشان که م

 کنمینگاه م ونیزیها ... دارم تلو فهیضع نیمثال خشن گفت : نخند ییرا عوض کرد و با صدا ونیزیتلو یشبکه  ریام

 مثال !

سرفه  هی میقد یبغلش زد و گفت : مرد هم مردا ری، دستانش را ز میخندیتوجه به او هنوز  م یما ب دیکه د یوقت

 ! زدیم سکته رو فشونیضع کردنیم

 . میعکس ها شد دنیو دوباره مشغول د میدیبا ترانه خند زیر زیر

 یمرد که ب نیا شدینم آمدند سرم را باال گرفتم و همانطور مات ماندم . باورم یم نییکه از پله ها پا ییپاها یصدا با

 جذاب باشد ؟! تواندیمرد چه قدر م کیباشد ! مگر  نیشده بود رادو بایخوشپوش و ز تینها

 را باال برد و کت شی. دست ها دادیبود و با هر قدمش آن ها را در هوا تاب م ختهیاش ر یشانیرا کنار پ شیموها

بلند و خوش تراشش بود و کفش  یاش قاب پاها یمشک نیو رها کرد . شلوار ج دیاش را جلو کش یقهوه ا یچرم

 را پوشانده بودند ! شیساق پا نییاش تا پا یاسپرت قهوه ا یها

 بیه جاش را که ب یدود نکینوشته بود ! ع یزیچ یسیبه انگل شیبود که رو دهیکتش پوش ریز یرنگ یمشک شرتیت

را در دستش چرخاند و با برداشتن  متشیکرده بود برداشت و به چشمانش زد . ساعت گران ق زانیکت چرمش آو

 ! گردمیبرم گهیساعت د کیاپن به سمت در رفت و گفت : من تا  یرو از نشیماش چیسوو
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 ؟؟ نیرادو یریمبل را در دستم فشردم و گفتم : کجا م ی دسته

 مرصاد ! شیپ رمیپا و آن پا کرد و گفت : م نیا یو نگاهم کرد ، کم برگشت

 ؟؟ ششیپ یبر یخواستیو با تعجب گفتم : بدون من م دمیجا جه از

 ! یگفت : بهتره خونه بمون یدست به آن دست داد و با نرم نیرا از ا چشیسوو

 ! امیب خوامیمن م _

کار  ییجا هیباهاشون صحبت کنم ، بعدشم  شونییتا در مورد جا به جا رمیم ؟ من دارم دیبشه آناه یکه چ یایب _

 ! رهیحوصلت سر م یایهمراه من ب یدارم . اگه بخوا

 ؟؟ نیرادو یمشکوک گفت : کجا کار دار یو  با لحن دیپر نطرفیمبل ا یاز رو ریام میبگو یزیمن چ نکهیاز ا قبل

 ... اسمش روشه کار !! ریدوخت و گفت : کار دارم ام رینگاهش را کالفه از من گرفت و به  ام نیرادو

 ؟ هیکار چ نیا پرسمیمنم دارم م _

 

، تو حواست به  دمیم حیبعدا توض ریو گفت : ام دیصورتش کش یدست رو نیدوستانه نبود . رادو یلیخ لحنشان

 ! گردمیخونه باشه تا من بر م

 

رو به  زی، پس همه چ یستیتو ن یوقت ستین یچیرفت و گفت : من حواسم به ه نیتند به سمت رادو ییبا قدم ها ریام

 ! امیمنم م یبر یمن نذار و برو !! اگه بخوا دیام

 

 نداره ! یقشون کش گهیکه د کیکوچ هیکار قرار هی؟  ریام یای: کجا ب دیلب غر ریز نیرادو

 شمال ؟؟ یتو یآن دو مشکوک شده بودم گفتم : قرار کار نیب یکه به مکالمه  یحال در
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زود  یلی، خ دیهم شرکت  دارم آناه نجایدستانش گرفت و گفت : من ا انیرا م میشد ، بازوها کمینزد نیرادو

 ! گردمیبرم

 ؟؟ ی: مرصاد چ دمیرا رها کردم و به مرصاد چسب کار

 ! ینیبب یتونیتهران هم م یاونو تو _

ا از ر یزیکه چ کردمیاحساس م یندانستم و با تکان دادن سرم از او فاصله گرفتم . وقت زیرا جا نیاز ا شتریب اصرار

 باشم ! کشیدوست نداشتم نزد کندیم یمن مخف

 

 رونیب ایگفت : بکرد و ریدر را ببندد رو به سمت ام نکهیاز من گرفت و به سمت در رفت . قبل از ا یرا به آرام نگاهش

 کارت دارم !

 خارج شد و در را بست ! الیاز و و

 

 ری: ام گفتیکه م یخارج شد و من ماندم با فکر الیبه من از و بیعج یمشت شده و نگاه ییبا دست ها ریام

 کله ات را بکند ! خواستیم

 

م در ه یمبل کنارش نشستم ! ترانه به چهره  یبرگشتم و رو کردیما را نگاه م یحرف چیسمت ترانه که بدون ه به

 ! یتو همراهش بر خوادینم داره که یخوب لی، حتما دل دیرفته ام نگاه کرد و گفت : ناراحت نشو آناه

 رو بدونم ! لیهمون دل خوامینگاهش کردم و گفتم : منم م زیآم استفهام

 کنجکاو زیچ چیکه در مورد ه یانتظار نداشت من نکهیمتعجب نگاهم کرد ، مثل ا یخورد و با چشمان یا کهی ترانه

 سرک بکشم ! نیرادو ینبودم حاال بخواهم در کارها

 

 و همه جا هست ! شهی، هم زمیعز گهی! کاره د ستین یمهم زیگفت : چ دیمن من کرد و بعد با ترد یکم
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 ! دمیفهمیخودم م دی! هر چه که بود با شدینم گرم یترانه هم آب از

ه ک رفتیکجا م نیترسانده بود ؟ رادو نقدریرا ا ریام یزینگاه کردم و با خودم فکر کردم چه چ الیو یدر بسته  به

 اسپرت زده بود ؟ پیت شهیبرخالف هم

همراه پدرش برود اما  خواستیشده بود که با اصرار م یگذاشت ، مثل پسر بچه ا الیپا به و ریباز شد و ام الیو در

او را  تواندیگوشش کرده بود متقاعدش کرده بود که نم ریکه ز یبود و پچ پچ دهیکه بر سرش کش یپدرش با دست

 حکم صادر شده ! نیبود از ا یاضپسرک به حرف پدر گوش کرده بود اما نار همراه خودش ببرد !

 

 شد ! لمیف یآن نشسته بود رفت و دوباره مشغول تماشا یکه رو یسمت مبل به

 ! هیلب زمزمه کرد : عصبان ریکرد و زنگاه ریبه ام یبا نگران ترانه

 را تکان دادم و گفتم : کامال معلومه ! سرم

 !  یآرومش کن یتونیدست ترانه گذاشتم و ادامه دادم : برو باهاش حرف بزن ، تو م یرو دست

 من ! یآرومش کنه ، حت تونهینم کس چیباشه ه نیموضوع در مورد رادو یوقت _

 آرومش کن ! یتونی؟ اون عاشق توئه حتما م یگیم یگرفتم و گفتم : چ یرا به شوخ حرفش

م و ندانست زیرفت . ماندن در آنجا را جا ریبلند شد و به سمت ام شیکه زد از جا یاننگاهم کرد و با لبخند کم ج ترانه

 گفتم و از پله ها باال رفت ! یبلند ریبلند شدم ، شب بخ میاز جا

شان  یپنهان یروند کارها نیآنها گذاشتم . ا یدادم و سرم را رو هیتک میرا به زانوها میتخت نشستم و آرنج ها یرو

 ؟  کردندیرا پنهان م یزیچه چ یعنی!  کردیداشت نگرانم م

کار  بود حاال فکر یپر یحرف ها ریشکمم گذاشتم . ذهنم هنوز از ظهر درگ یو دستم را رو دمیتخت دراز کش یرو

 هم اضافه شده بود ! نیرادو یها

 زن قرار داشت ؟؟ کیبا  ینعیکرده بود ؟؟  بایزده بود و خودش را ز پیت نطوریبرود که ا خواستیم کجا
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 یزن رو کی تیحساس شدم ؟ مثل حساس نیرادو یفکر کردم که من االن رو نیخودم آمدم و با تعجب به ا به

 شوهرش ؟؟

؟ من  زدیفکر ها چه بود که به سر من م نی! ا ختمیام فرو بردم و آنها را به هم ر یشمینرم و ابر یموها یرا تو دستم

 ها کجا ؟؟ تیحساس نیکجا و ا

 نی. مطمئن بودم از گران تر دیدرخشیم ییباینور آباژور به ز ریچپم را باال آوردم و به حلقه ام نگاه کردم . ز دست

ن که آ ینفر نیمثل آن را داشته باشند ! در مورد لباس عروسم که مطمئن بودم اول توانندینم یادیز یهاست و عده 

 بود ! بایو ز رینظ یب نقدریاست من هستم ، ا دهیطرح را پوش

 کدام لبخند به لب ندارم ! چیاما مطمئن بودم من در ه مینگرفته بود هیام را هنوز از آتل یشب عروس یها عکس

پرت شد و  یعکاس هم حواسش لحظه ا یحت کردندینگاهم م نیو با تحس شدندیام شگفت زده م ییبایاز ز همه

 بخورد ! نیکند و زم ریگ میدر س شیبود پا کینزد

همه  یلحظه ا یصورتم برداشت و برا یشنل را از رو نیاست . رادو ادمیخوب  یلیورودمان به باغ را خ ی لحظه

 چی! اما من که آن شب انگار مرده بودم به ه دندیکل نکش گریکف زدن ها شل شد و زن ها د یسکوت کردند  ، صدا

من ماتشان برده همان  ییبایاند و از ز ستادهیا مدور و بر که ییآدم ها نیبدانم ا خواستمیتوجه نداشتم و نم زیچ

 ؟!! خوردیبه چه دردم م گرید ییبایز نیام را گرفتند  ا یهستند که قلبم را شکستند و زندگ ییها

آنقدر  زی. همه چ میرفت ودیآماده شده  مانیکه برا یگاهیانداختم و همراه با او به سمت جا نیرادو یدر بازو دست

 یاحساس چیاما من آن شب مرده بودم و ه کردیو شوق م یرا وادار به شگفت یشده بود که هر کس ییایو رو بایز

 نداشتم !

نگاه کردم و در  شانیبه همه  یاحساس چیه یب و کف بلند شد . دنیکل کش یکه نشستم دوباره صدا نیرادو کنار

 دل با خودم زمزمه کردم : صبر کن ... صبر کن !

 جوابشان را داد و من همانطور مسکوت نگاهشان کردم !  نیگفتند ، رادو کیبه سمتمان آمدند و تبر ریو ام ترانه

آنجا چه کار  نکهیهم شوک زده بودم از ا دیشا ایرا نداشتم و  یحرف چیزدن ه ییزبانم قفل شده بود و توانا انگار

 ! کردمیرم را در آنجا درک نمرادمنش باشم پس حضو نیرادو ی؟ من قرار نبود عروس خانه  کردمیم
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فل که انگار به دهانت ق ی! کابوس یشوینم داریاز خواب ب یکنیکه هر چه تقال م یکابوس بود ، کابوس کیمثل  میبرا

 زده باشند !

و تمام  سوزاندیتنم را م شیو مذاب ها شدیبود و روحم زخم خورده ، عشق در وجودم ذره ذره آب م نیسنگ قلبم

 از عروس مردگان بود ! یگریمثال د دیکه شا یساخته بود ، عروس نیغمگ یاز من عروس نهایا

 یبرا میو گوش ها دمیفهمیرا نم شیاز حرف ها کی چیچرا ه دانمیآمد ، دفترش را باز کرد و خطبه را خواند ! نم عاقد

 کر شده بود ! دنشانیشن

 میشانه ام نشست به خودم آمدم و نگاهش کردم ! با لبخند به جمع اشاره کرد و گفت : ما منتظر یترانه که رو دست

 ؟؟ یگی! بله رو نم زمیها عز

 ! عیبار سوم هم خطبه را خوانده بود ! چه قدر سر یعاقد برا پس

االن آرش از راه برسد و  نیاما نگاهم را پر انتظار به در باغ دوختم ! در دل دعا کردم هم کردمیبه چه فکر م دانمینم

 بکشد ! رونیکابوس ب نیاز ا شهیهم یمرا برا

که لب  یرا چند بار بر هم زدم تا نم شان گرفته شود و در حال میشد بغضم را قورت دادم ، پلک ها دیکه ناام دمیام

 آرام و زمزمه وار گفتم : بله ! دیلرزیبه وضوح م میها

و دست زدن کردند ! عاقد مبارک باشه  دنیهم شروع به کل کش هیپشت سر او بقو  دینفر ترانه بود که کل کش نیاول

 هم گرفت . نیگفت و بله را از رادو یا

هم نزده  یلبخند خشک و خال کی یخوشحال باشد اما از سر شب حت یلیشب خ نیاو در ا کردمیبود ! فکر م بیعج

 بود !

 

 ! دیش ریهم پ یگرفت و با لبخند گفت : مبارک باشه ! به پا مانیحلقه ها را روبرو یجعبه  ترانه

 گفت : ممنون ترانه ! یجد ییدستش را به سمت جعبه برد و با صدا نیرادو

و  قینگاهم کند دستم را رها کرد و نفسش را عم نکهیرا برداشت و آرام در انگشت دست چپم کرد ! بدون ا حلقه

 داد ! رونیب نیسنگ
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 یعیطب ریغ شیرنگ او را از داخل جعبه برداشتم و دستش کردم . حرارت دست ها ینقره ا یقه ناچار من هم حل به

 عرق کرده بود ! شیداشته باشد ، کف دست ها یا یبود انگار که اضطراب و ناراحت

 

 شدند ! دنیبلند شد و زوج ها وسط باغ مشغول به رقص کیموز یرفتن عاقد صدا با

 ! دانستمیرا خوب م نیحداقل ا یکی! من  کردندیم یفقط تظاهر به خوشخال خوشحال نبودند و شانیها یلیخ

 گفت و او را همراه خودش برد و من تنها شدم ! یزیچ نیآمد و در گوش رادو ریام

 یزیکه در آن بود جدا شد و آمد و کنارم نشست ! دستم را گرفت و خواست چ یتنها هستم ، از جمع دید یوقت ترانه

 تو دختر ؟ حالت خوبه ؟ یسرد نقدریتنم با تعجب گفت : چرا ا یاما با لمس سرما دیبگو

 عشق مرا جشن گرفته بودند ! که مرگ ینگاه کردم ، به جمع مینگفتم و همانطور مسکوت به روبرو یزیچ

 !مهم نبود که چرا رفت و کجا رفت  میرفت ! اصال برا یبلند شد و به سمت شیاز جا یبا نگران ترانه

 منتظر بمانم ! کردیوادارم م دمیام یرا دوباره به در باغ دوختم ، هنوز ته مانده  نگاهم

 سخت شده بود ! میبرا دنیگلم را در دستم فشردم و چشمانم را بستم ! نفس کش دسته

 .بلندم به او نگاه کردم  یمژه ها انیجان چشمانم را باز کردم و از م یدستم آرام و ب یرو ینشستن دست با

 ! شهیبخور حالت بهتر م نیکم از ا هیگرفت و گفت :  میلب ها یآب قند را روبرو وانیل

 ت !نداش زیچ چیبه ه لیشده بود و م نیمخالفت تکان دادم . معده ام سنگ ینگاه کردم و سرم را به نشانه  وانیل به

 ! یریکم فقط ، االن از حال م هیداد و گفت : تو رو خدا  هیتک میرا به لب ها وانیل ترانه

 شتریو ب شتری. حالت تهوع ام هر لحظه ب دمیرا خوردم و سرم را عقب کش نیریش عیقلپ از آن ما کیاجبار او  به

 ! شدیم

 ! شهیم تحمل کن مراسم تموم گهیکم د هیدستم را فشرد و گفت :  یبا نگران ترانه

 . دندیچرخیخانه دور سرم م نیآدمها و ا نیباغ ا نیتحمل کنم . ا توانستمی، نم توانستمینم
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 ینعیآورد مات او شدم ،  یسمت م نیپدرم را به ا لچریکه و نیرادو دنیرا به پشت سر ترانه دوختم و با د جمیگ نگاه

 ؟  اوردیرفته بود تا پدرم را ب

 یعقلم به کار افتاد که همه  کبارهی، به  دیجان در تنم دو کبارهیو زرد پدرم افتاد ! به  دهیصورت رنگ پر یرو نگاهم

 او انجام داده ام ! یکارها را برا نیا

 بلند شدم . ترانه هم با من بلند شد و به پشت سرش نگاه کرد ! میترانه را فشردم و از جا دست

 حال ! او هم همراه من در هم یبود و چهره اش ب نیپدرم زانو زدم . نگاهش غمگ لچریجلو رفتم و مقابل و یقدم

 شکسته بود !

 

 

 زدم ، سرد سرد بود درست مثل دستان من ! یرا گرفتم و با بغض بر آن بوسه ا دستش

هزاران حرف به او زدم ! گفتم که  یحرف زدن چیدوختم و بدون ه شیرا به چشمان قهوه ا نمیغمگ یا روزهیف نگاه

امشب را  دیمن را نخورد ، گفتم آناه یمن است ، گقتم غصه  نیتر زیاو حاضرم جانم را بدهم ، گقتم عز یمن برا

 ! اوردیمان هم شده طاقت م یبدبخت یانتقام تمام روزها ی، برا اوردیطاقت م

 آورد ! رونیرا از آن ب یزیکرد و چ بشیبا هم گره خورده بود دست در ج مانیکه نگاه ها همانطور

 ! دمیرا در آن د ییبایتم و دستبند زرا در دستم گذاشت . دستم را مقابل صورتم گرف یرا گرفت و آن ش دستم

 تو باشه ! شیدستبند مال مادرته ، پ نی: ا گفتیفیضع یدستم را نوازش کرد و با صدا پدرم

 هی، گونه ام را نوازش کرد و گفت : چه قدر شب دیرا کج کردم و با غم نگاهش کردم . مردمک چشمانش لرز سرم

 امشب ! یمادرت شد

آرامم  یحضورش بتواند کم فیاحساس لط نیا دیپدرم سپردم ، شا یا به نوازش دست هارا بستم و خودم ر چشمانم

 کند !
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ه مرد نبود ک نیو به پدرم نگاه کردم . حق ا دمیکش یبلند شدم و دستبند را در دستم فشردم ، نفس لرزان میجا از

 بشکند ، حق من هم نبود ! نطوریا

 

مام پرستار ت کی شیبرا یاز خدمتکار ها دستور داد پدرم را به خانه برگردانند تا استراحت کند ! حت یکیبه  نیرادو

 کار من افسرده نبود ! گریاز پدرم د یبابت ممنونش بودم ! نگه دار نیوقت گرفته بود تا از او مراقبت کند و من از ا

 

بودند ،  یا روزهیداشت که به رنگ ف یگل شکل زیر یدانه هاکردم .  نشستم و دوباره به دستبند مادرم نگاه میجا در

 به رنگ چشمان من و خودش !

مادر  کی یبهتر از دلدار تواندیم یام دهد ! چه دلدار یو دلدار ردیشب سخت دستم را بگ نیبود تا الاقل در ا کاش

شب سرد و تلخ کم  نیور در ارا بدج شیکند ؟ مادرانه هافرزندش را آرام تواندیمادر م کیجز  یباشد ؟ چه کس

 ! کردمیم ییداشتم ... بدجور در نبودش احساس تنها

 

 یو عشق ب یآور مهربان ادیهمرنگ چشمانش آرش  ،  یبرخوردم ، به چشمان یعسل یرا باال آوردم و به چشمان نگاهم

 چشمان آرش ! انیپا

به من بود و اشک در آنها  رهی؟؟ چشمانش خ کردیمچکار نجایدختر ا نی! ا امدیگره خورد و باال ن نهیدر س نفسم

 حلقه زده بود !

 ! زدیصورتم م یتو یمحکم یلیس توانستیاگر م یاز من متنفر شده است ، حت دانستمیم

 

قت ! طا فتمیآرش ب ادیچشمانش گرفتم . طاقت نداشتم نگاهش کنم و  یبایرا مشت کردم و نگاه از رنگ ز دستانم

 شکل غرورش را شکسته بودم ! نیکه به بدتر ندازدیب یمرد ادینداشتم غم چشمانش مرا 
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 ؟  ستدیا ی؟ چرا نم اوردیچرا قلبم طاقت م دانستمیبد ! نم یلیبد بود خ حالم

 قرار گرفته ، همانقدر شرمنده و نگران ! یمجرم بودم که در مقابل قاض کی، مثل  دادیم آتنا عذابم ی رهیخ نگاه

 

 شده ؟ حالت خوبه ؟ ی: چ دیپرس دیکرد . حالم را که منقلب د کنارم نشست و به صورتم نگاه نیرادو

 ...! گرید یو از طرف دانستمیم نیها را رادو یبدبخت نیعامل تمام ا یرا از او گرفتم ، از طرف مینگفتم و رو یزیچ

 

به خاطر  نایا ی... آروم باش ... همه  دیآناه دادم و با خودم گفتم : آروم باش رونیام را ب نهیگره خورده در س نفس

 ! آروم باش دختر ...آروم ! تیپدرت بود ... به خاطر حفظ پاک

 یه بازمرا ب یزندگ نکهیاز ا مانیشوند ! پش مانیپش شانیکردم که همه فکر ینگاه کردم و به روز میروبرو تیجمع به

 پا بگذارم ! ریمجبورم کردند عشقم را ز نکهیگرفتند ، از ا

 

لبم او را در ق توانمیقلبم آرام گرفت ؛ اگر آرش را کنارم نداشته باشم م یا هیرا به گردنبندم گرفتم و به ثان دستم

واند کس نتکه هبچ یاز جنس فوالد بسازم ، خانه ا یخانه ا شیحفظ کنم ! در قلبم دوستش داشته باشم در قلبم برا

 آن را خراب کند !!

 

. گردنبندم را که کنارم افتاده بود در دست گرفتم و با  دیچشمم چک یاز گوشه  یو قطره اشک دمیتخت غلت یرو

 تو رو به قلبم سپردم عشق من ! شهیهم ی! برا رهیتو رو ازم بگ تونهیکس نم چیقلبم ه یبغض زمزمه کردم : تو

داشتم تا حالم جا  اجیدوش احت نیآمدم. به ا رونیحوله را تنم کردم و از حمام ب ییدوش سرپا کیاز گرفتن  بعد

 کردم که چرافکر نی، به ا دادیشب را نشان م میو ن 11عقربه ها که ساعت  دنیبه ساعت کردم و با د ی. نگاه دیایب

 هنوز برنگشته است ؟ نیرادو
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مکث کردم ،  نیرادو یشماره  یبرداشتم . رو رشیز زیم یام را از رو یبرهنه به سمت آباژور رفتم و گوش ییپاها با

 کارها ؟ نیا یزود نبود برا

 را کنار گذاشتم و اسمش را لمس کردم ! دیترد

 : جانم ؟ دیچیپ یدر گوش فشیضع یاز چند بوق صدا بعد

 ؟ کردمی! چرا عادت نم خوردمیم کهیهر دفعه  شیجانم گفتن ها از

 ؟ ی؟ خوب نیرادو _

 شده ؟ یزیخوبم ، چ _

 ! زدیرا بشنود آرام حرف م شیصدا یهد کسبود ، انگار که نخوا فیضع شیصدا

 ... یکرد رید _

 ، تو بخواب !  امیم گهیتا ربع ساعت د _

 حالت خوبه ؟ یگفتم :  مطمئن دیسکوت شد و من با ترد نمانیب یکم

 دیعادت کرده باشد ، با دیبا گریمن متعجب شده بود ؟ د یاز نگران ای دیدروغ بگو خواستیم دانمیکرد ! نم سکوت

 ! شومیاطرافم نگران م یآدم ها یهمه  یباشد من برا دهیفهم

 ، نگرانم نباش ! دیآناه و گفت : خوبم دیکش یقیعم نفس

 ! ایباشه ، زود ب _

 چشم بانو چشم !  _

 بود ! قیعم یمغرور خودش لذت نیاز رادو دنینشست ، چشم شن میلب ها یرو یمحو لبخند

 ! دمیبغلم زدم و به سمت بالکن چرخ ریآوردم . دستانم را ز نییرا پا یکردم و گوش یخداحافظ
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 ماه ... !باز هم و

 یب یام و حاال هم همدم شب ها یحوصلگ یب یام ، شب ها یمادر یب یمن ، شب ها ییتنها یهمدم شب ها نیا

 عشق بودنم !

 من در آسمان ماه بود ! یمورد عالقه  یستاره  انگار

 

شدم ! اگر  میها یقیموس یبه پوشه  رهیام را باال آوردم ! رمزش را باز کردم و خ یگرفتم و گوش رونیرا از ب نگاهم

 دروغ نگفته ام ! دیکشیآرش پر م یصدا دنیشن یدلم برا میبگو

که در خودم جمع  یتمام اراده ا یآرامشم ، رو ی، رو میها میتصم یهمه  یرو زدیکار !! خط م نیاحمقانه بود ا اما

!   ندکینم رییتغ زیچ چیبمانم ه یمغموم و سرخورده باق نطوریرا درست جلو ببرم ! اگر من هم یباز نیکرده بودم تا ا

 ! کردمیرا درست م زیهمه چ دیمن بودم که با نیا

من ساده  یبرا دیاخب ب بردم . سخت بود ، سخت تر از فرو کردن چاقو در قلبم اما نییرا در دستم فشردم و پا یگوش

در  زیچ چیبه ه دمیکه فهم ی! از همان روز کردمیچاقو را در قلبم احساس م نیوقت بود که ا یلیخ گریباشد چون د

 یتنها راه برا دمیکه فهم یرا از دست داد ! از همان روز روتشپدرم ث کدفعهیکه  ی! از همان روز ستین یاعتبار ایدن

 ام دل کندن از آرش است ! ینجات زندگ

 

 زود ! یلی، خ رمیگیدلو پس م نیلب زمزمه کردم : تقاص ا ریرا نوازش کردم و ز میبازو

دستش گرفته  ی. کتش را تو دمیدر د انیرا در م نی. قامت رادو دمیپا چرخ یپاشنه  یباز شدن در اتاق رو یصدا با

 نداشت ! شیسر شب آرا مثل شیبود و موها

 و سالم کردم !رفتم  جلو

 ! یکرد و گفت : تو که باز موهاتو نپوشوند نگاه میو جوابم را داد . به موها دیکش شیموها یتو یدست
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 هم نداشته است ! یلیاز درد نداشت اما معلوم بود که مالقات باب م یچهره اش نگاه کردم ، اثر به

 نهی. به خودش در آ ستادیا ییپشت روشو گذاشت و رفت . در را باز ییتخت انداخت و به سمت دستشو یرا رو کتش

،  ستادمی. حوله را برداشتم و دم در ا دیچکیم ششی. آب از مژه ها و ته ر دیآب به صورتش پاش ینگاه کرد و مشت

 ؟ یدی: مرصاد رو د دمیکه آمد آن را به دستش دادم و پرس رونیب

 : مرصاد ؟ دینگاهم کرد و پرس جیگ

 ! شینیبب یبر یخوایم یاش چرخاندم و گفتم : خودت گفت یمشک یها لهیت نیرا ب نگاهم

 اومد ... ساعت قرارم عوض شد نتونستم برم ! ادمیحواس گفت : آره  یب

 ! یخوریو گفت : سرما م دیسرم کش ی. کاله حوله ام را رو دیچرخی؟ اما زبانم نم یبپرسم چه قرار خواستیم دلم

 و گفتم : عادت دارم ! دمیبود عقب کشچشمانم آمده  یرا که تا رو کاله

 

 ! ستین یسمت کمد لباس ها رفت و گفت : گفته بودم عادت خوب به

 

تخت انداخت .  یآورد و رو رونیاش را از تنش ب یقبل شرتی. ت دیکش رونیب یدیشرت سف یکمد را باز کرد و ت در

 ! کردیم ییخودنما شیاش با هر تکان دست ها یبدن عضالن

 

 گذاشتمیم شانیکه سر جا یشرت و کتش را برداشتم و در حال یانداختم . به سمت تخت رفتم ، ت نییرا پا سرم

 تهران ؟ میگردیبرم یگفتم : ک

 

 ؟ ی: خسته شد دیسمتم برگشت و پرس به
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 ! میگردیبرم یبدونم ک خوامینه فقط م _

 ! گهید یهفته  کیکمد را بست و گفت : احتماال  در

 

ه تخت نشستم و ب ی! رو گرددیبرم رانیمرا نشنود مطمئنا به ا یصدا گریبود ، آرش اگر دو روز د رید یلیهفته خ کی

که ...  گمی! م ستیکه بابا حالش خوب ن یدونیخب م یعنینگاه کردم و گفتم : بابا ...  رفتیم که با گوش اش ور نیرادو

 ! شهیخوب م ششیاگه بشه زودتر برم پ یعنی

بشه بهمون خبر  یزیکرد و گفت : پدرت که پرستار داره اگه چ زیگاهم کرد ، چشمانش را ررا بلند کرد و ن سرش

 ! دنیم

 را لعنت کردم ! آوردن مسخره ام لیدل نیو در دل ا دمیرا گز لبم

 داره ! اجیاحت شتریکه به من ب نهیرا باال انداختم و گفتم : خب منظورم ا میها شانه

 . کردیام را با دقت نگاه مشده بود و چهره  مشکوک نیرادو

شدم !  میو مشغول خشک کردم موها ستادمیا نهیآ یبلند شدم ، جلو میبود از جا ختهیکه در وجودم ر یاسترس با

 ! دمیترسیذهنم را خوانده باشد از چشم در چشم شدن با او م نیانگار که رادو

 وجودش نشوم ! یجاذبه  ریتا دوباره درگ دمیکش یقیو نفس عم دمیرا شن شدندیم کمیکه نزد شیقدم ها یصدا

رو هم  شیک یطای، بل میگردیفردا برم نیهم یخوایم ینجوریو با نگاه به صورتم گفت : اگه تو ا ستادیسرم ا پشت

 ! کنمیکنسل م

 

 ! میو پس فردا برگرد مینگاهش کردم و گفتم : فردا رو هم بمون نهیدرون آ از

تنگ  یلیبابام خ یبرگشتن را موجه جلوه دهم گفتم : دلم برا یعجله ام برا یکم نکهیا یمکث کردم و بعد برا یکم

 شده !
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 ! میگردیرا تکان داد و گفت : باشه پس فردا برم سرش

 ممنون ! _

را  میاش نگاه کرد . موها یگوش یداد و دوباره به صفحه  هیرا تکان داد و به سمت تخت رفت ، به تاج تخت تک سرش

گاه ن کردیم پیرا تا یزیکه با دقت چ نی. به رادو دمیپتو خز ریمحکم کردن کمربند حوله ام ز خشک کردم و با یکم

 ؟ مینیمرصاد رو بب یخانواده  میکردم و گفتم : فردا بر

 ! میریاش بود گفت : باشه م یهمانطور که توجه اش به گوش نیرادو

 تهران ؟ شونیاریم یک _

 ؟ یچ _

 

 ؟ یکنار بذاررو  یلحظه اون گوش هی شهیاخم نگاهش کردم و گفتم : م با

 و گفت : جانم ؟ دیاش به سمتم چرخ یگوش یبه من انداخت و بعد با خاموش کردن صفحه  ینگاه مین

 جانم شده بود ورد زبانش ! گری، حاال د گفتیآمد جانم نم یجانش در م قبال

 تهران ؟ یاریم یکمرصاد رو یخانواده  _

 _!  گهیماه د کی احتماال

 ؟ گهیماه د کیچرا  _

 تا کاراشونو انجام بدم !  کشهیمطول  _

 ؟ شونیاریزودتر ب شهینم _ 

 چرا زودتر ؟ _

 نشسته ! به دلم یلیگفتم : مرصاد خ صادقانه
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 ! میدروغ بگو توانستمیگرفت ! خب صدرا را دوست داشتم ، نمباال رفته نگاهم کرد که خنده ام  ییابرو با

 ! نطوریفت : که ارا تکان داد و گ سرش

 لبخند گفتم : بله ! با

گفت : فکر کنم منصرف شدم  چشمانش گذاشت و ی. ساعد دستش را رو دیو کنارم خواب دیخودش کش یرا رو پتو

 تهران ! ارمشونیب

 ! ندینشیبه دل م یجد یآدم ها یها یشوخ بیعج میبگو دیو با کندیم یشوخ دانستمیم

 ! ستین یمغرور خبر نیاز آن رادو گرید کردمیروز ها احساس م نیکردم و چشمانم را بستم . ا یآرام ی خنده

 

****** 

 

 و زنگ زده گفت : اونجاست ! یآهن یو با اشاره به در دیچیپ یکیتنگ و بار یبا دقت در کوچه  نیرادو

هم نداشت تا الاقل  یدرست وارید یخانه حت نیکرد ؟ ا یزندگ شدیخرابه ها هم م نیشوکه شده بودم ، مگر در ا واقعا

 کند ! نیآنها را تام تیامن

 یهم کتش را از صندل نیگذاشتم . رادو نیماش یام را تو یدود نکیشدم و ع ادهیپ نیدر هم از ماش یچهره ا با

 شد ! ادهیعقب برداشت و پ

 

 یآنطرف تر نشسته بودند اصال خوشم نم که چند متر ییانداختم . از نگاه مرد ها شیسمتش رفتم و دست در بازو به

 آمد !

 صدرا رفت و من هم کنارش قدم برداشتم ! یبه آنها به سمت در خانه  یتوجه چیاما بدون ه نیرادو

 ؟ هی: ک دیپرس یبلند یآمد که با صدا یزن یصدا قهیزد و بعد از چند دق در
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 جواب داد : درو باز کن ! نیرادو

 اومدم صبر کن ! _

و بعد از آن در باز شد و  دیسر پا انداخته شده بودند به گوشم رس یدیق یکه با ب ییها ییشدن دمپا هدیکش یصدا

 شد ! دایدر پ انیم یقامت کوتاه زن

 یدیق یاش را با ب یشده بود ! روسر لیمتما رهیبه رنگ ت ادیز یفیدور کمرش بسته بود که به خاطر کث یدیسف چادر

 ابروان اصالح نکرده اش افتاده بود ! نیب یظیدور گردنش بسته بود و اخم غل

 ؟ یکار داشت ی: بفرما ... با ک دیزمختش پرس یبا تعجب نگاه کرد و با همان صدا نیمن و رادو به

 دم در ! ادینرمش در نگاهش جواب داد : با صدرا کار دارم بگو ب یبدون ذره ا نیرادو

 کهنه اش به داخل خانه برگشت ! یها ییا آن دمپاانداخت و بعد دوباره ب نیبه رادو ینگاه طوالن زن

 

 دشونیخراب م یبردیکه هر لحظه گمان م ییها واریرا برانداز کنم ! د اطیح یخانه را نبست و من فرصت کردم کم در

بود که به  یکوچک یبودند . دور تا دور حوض اتاق ها دهیکه خشک ییبود و درخت ها فیکه پر از آب کث ی، حوض

 خانواده بود ! کی یگمانم هر کدام از آنها برا

زننده  بیآس تواندیبچه مثل صدرا چه قدر م کی یبرا نجایدر ا یدهانم را قورت دادم و با خودم فکر کردم زندگ آب

 دور کند ؟؟ شیاهایاو را از رو تواندیباشد ؟ چه قدر م

خانه بدجور مرا وادار به وحشت  نیو ا طیمح نیتر کردم . ا کیداراده فشردم و خودم را به او نز یرا ب نیرادو دست

 ؟ دیآ یسرش م ییخانه چه بال نیدر ا دختر کی نکهی! ترس از ا کردیم

 نترس ! نجامیگوشم آورد و زمزمه کرد : من ا ریدستم را فشرد و سرش را ز نیرادو

 افتد ! ینم یاتفاق بد چیداشته باشم ه نانیبود که اطم یجمله کاف کی نیهم و

 کرد ! قیام تزر دهیآرامش به تن ترس شیصدا
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 لب یهر چند تلخ رو ی، لبخند دیبه سمت ما دو شیها ییدمپا دنیآمد و با پوش رونیب یمرصاد که از اتاق دنید با

 بود ! بایز میپوستش نشسته بود برا یکه رو ییها یاهیپسر بچه با تمام س نیشکل گرفت ! ا میها

 عمو .... سالم خاله ! دیا شوق سالم کرد و گفت : خوش اومدب دیما که رس به

 ! زمیو گفتم : سالم عز دمیشدم ، گونه اش را بوس خم

 و گفت : مامانت هست ؟ دیسرش کش یرو یدست نیرادو

 ! دییبله هست عمو ... بفرما _

بزرگ شده بود ! ادب  یطیمح نیدرس نخوانده بود ، پدر نداشت و در چن نکهیبچه مودب بود ، با وجود ا نیقدر ا چه

 ! یاش را داشته باش نهیزم دیبود ... با یذات

 ! میکه مرصاد داخل آن شد رفت یو به سمت اتاق میشد اطیوارد ح نیرادو همراه

مثل ما  ییبودند آدمها دهیمانده بود ، حق هم داشتند ! ند رهیخ نیرادو من و یبودند رو اطیکه در ح یچند نفر نگاه

 ها رفت و آمد کنند ! نجایبه ا

 یپا به خانه  اطیرا در آوردم و با احت میاشاره کرد اول من وارد اتاق شوم . کفش ها نیرادو میدیدر اتاق که رس به

ن گفت اهللیو  نیگذاشت ! رادو رتیوارد شد و باز مرا در ح انیگو اهللی نیمرصاد گذاشتم . پشت سر من رادو کوچک

 ؟؟ 

احترام  گرانیحد به د نیاز مردان دور و بر من تا ا یکنم ؟ چه کس دایپ توانستمیم یحد شعور را در چه کس نیا تا

 ؟؟ شدیحد حرمت سرش م نی؟؟ تا ا گذاشتیم

 

 

 ریرا با دست ز دشیکرده بود دوختم ! چادر سف سالم فیضع ییکه با صدا یگرفتم و به زنمبهوتم را از او  نگاه

 انداخته بود ! نییبود و سرش را پانگه داشته  شیگلو
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سالم کردم . سرش را که باال آورد  ییجلو رفتم و با خوشرو یدوخت و من قدم نیسالم کرد و نگاهش را به زم نیرادو

 یکه رو یشی، آرا متمیگران ق ی! از لباس ها دمیاز خودم خجالت کش یبه آن منمات شد و یمن لحظه ا دنیبا د

احت بخورم و استر یبه قدر کاف توانمیهستم که م یگاهیجا رمن د نکهیکرده بود و از ا باترمیزصورتم نشانده بودم و

 کنم !

 کرد ! ریاش شرم را ناگهان به وجودم سراز دهیرنگ پر یو چهره  فیضع بدن

 ! دیی... بفرما دینیبش دییاگفت : بفرم ردینگاهش را از من بگ کردیم یکه سع ی، در حال دیکه دمنتظر مرا نگاه

 ! میداد هیتک یو به پشت مینشست یگوشه ا نیبا رادو همراه

خودم گفتم چرا با همه  شی، چشم دوختم و پ کردیرا نگاه م یقال یبود و گل ها نییکه همچنان سرش پا نیرادو به

 ؟  ستیمثل آنها ن یکم ی؟ چرا حت کندیفرق م نقدریا

 اش به مادرش رفته است ! ییبایکه ز دمیفهمیآمد و کنار مادرش نشست ! حاال م رونیب یاز پشت پرده ا مرصاد

 گرفتم ! ایدن یتمام لبخند ها ییبایبه ز یزدم و در جواب لبخند یاو لبخند به

 و بایز یآمد و به سمتمان آمد . موها رونیکه تصور کردم آشپزخانه باشد ب ییبه دست از جا ینیس یبچه ا دختر

 انداخته بود ! نییزده بود و با خجالت سرش را پا رونیب یروسر ریاز زرنگش  ییخرما

 گفت : ممنون ! یبرداشت و با مهربان یاستکان چا کی نیرادو دیما که رس به

سرش را بلند کرد و خواست دوباره  ینگفت . به سمت من آمد ، لحظه ا یزیبا خجالت سرش را تکان داد و چ دختر

 کردم ؟؟  شی، چرا من امروز آرا دمیبار من خجالت کش نیاما او هم مثل مادرش مات صورت من شد ! ا ندازدیب نییپا

 ! زمیعز یگفتم : مرس یچا یرا گرفتم و با برداشتن استکان ینیطرف س کی ستیحواسش ن دمید یوقت

 مثل مادرش ! بود ، درست مثل مرصاد ، درست بایرنگ انار گرفت ! او هم ز شیخودش آمد و گونه ها به

 شونیبه مادر مرصاد انداخت و با اشاره به من گفت : ا یینگاه گذرا نیگرفت ، رادو یکه کنار مادرش جا دخترک

 ! دی، آناه ییهمسرم هستن خانوم سما

 مادر مرصاد و سمانه هستن ! ییخانوم سما شونمیجان ا دیکرد به سمت من و گفت : آناه رو



 الهه بانو

 
200 

 

 ! ییخانوم سما تونییزدم و گفتم : خوشبختم از آشنا شانیبه رو یاسم دخترک سمانه بود ! لبخند پر از مهر پس

 خانوم ! دیآناه نطوریگفت : منم هم یآرام یچادرش را جمع تر کرد و با صدا مادرشان

 تشخص طرف بودم !زن کامال م کیکه با باشد ، انگار ینییپا یکه از طبقه  خوردیبه طرز حرف زدنش نم اصال

 

 هستم ! یگفته که من ک مردانه و پر جذبه اش ادامه داد : حتما مرصاد براتون یبا همان صدا نیرادو

 _گفته !  ییزایچ هیمرصاد  بله

مهندس  هیرادمنش هستم ،  نیکنم ! من رادو یمن خودمو معرف دیمرصاد کامل نبوده بذار یپس اگه گفته ها _

 ! کنمیم یتهران زندگ هستم و در یساختمون ساز

 

رادمنش اوست  یچه نگفت که صاحب شرکت معروف ساختمان ساز یچه ؟  برا یعنی؟  یمهندس ساختمون ساز هی

 از شرکت من وجود دارد ؟ چرا نگفت ؟ یدر شهر خودتان هم شعبه ا ی؟ چرا نگفت حت

 ؟ دیکمکمون کن دیخوایبپرسم چرا م تونمیم دی: ببخش دیسکوت کرد و بعد پرس یمرصاد کم مادر

اعتماد کردن براتون  دونمی! م دیدار اجیجواب داد : چون شما به کمک احت اوردیب شیبه ابروخم  نکهیبدون ا نیرادو

هستم که بخوام  نایمن در تهران سرشناس تر از ا دیاما مطمئن باش دشیشناسیکه اصال نم یسخته ، اونم به آدم

 ! از کمک به شما داشته باشم یقصد و غرض

 ؟؟ میاز کمک به آنها داشته باش یچه غرض میتوانستیکه چرا مادر مرصاد به ما اعتماد ندارد ؟ ما م کردمینم درک

 نکرد ! رییذره هم تغ کیحالت چهره اش  یبود که حت یعاد نیرادو یانگار برا اما

 نیا دیبهتر بدون دیرادمنش ، خود شما با یآقا دیانداخت و گفت : از دست من ناراحت نش نییمرصاد سرش را پا مادر

سر پناهم و از موقع مرگ  یو ب وهیزن ب هی! من  رهیگیذهن آدما جا م یبه اسم اعتماد سخت تو یدوره و زمونه کلمه ا

 ! کنهیکمک دراز نم یبدون قصد و غرض دستش رو برا یآدم چیهگرفتم  ادیتجربه کردم ! من  رو زایچ یلیشوهرم خ

 ؟ هیچ متونیکه تصم دیو بعد به من اطالع بد دیکن قیدر مورد من تحق دیتونی، شما م ییاست خانوم سماحق با شم _
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بلند شد کارت شرکتش را به دست مادر مرصاد  شیاز جا نیمرصاد سرش را آرام تکان داد و تشکر کرد . رادو مادر

 تهران ! میگردی، بعد از اون برم میهست نجایداد و گفت :  ما تا فردا صبح ا

آوردم و به دستشان دادم . گونه  رونیب فمیبودم از ک دهیبچه ها خر یرا که برا ییکادو یبلند شدم ، بسته ها میجا از

 ! دمیسر مرصاد کش یرو یو دست دمیسمانه را بوس ی

حال منم خوش نکهیو ا دیدو تا فرشته فکر کن نیا  ی ندهیبه آ دوارمیلبخند دست مادرشان را گرفتم و گفتم : ام با

 مثل شما داشته باشم ! یدوست شمیم

 داد و گفت : ممنونم ! لمیتحو یلبخند زن

 از آنها جدا شدم ! یآرام یرا رها کردم و با خداحافظ دستش

باز با دقت  نیو رادو میشد نی. سوار ماش  میآمد رونیآدم ها از خانه ب نینگاه سنگ ریو باز ز دمیرا پوش میها کفش

نداشتم ،  یاحساس خوب کردمیکه تصور م یزیبرد ! برعکس چ رونیب کیتنگ و تار یکوچه ها نیرا از ا نیماش

 حالم را گرفته بود ! کردیم یزندگ ییکنار چه آدم ها نکهیو تاسف بار مرصاد و ا رانهیفق یزندگ دنید

 داشت ؟شک  میکمکشون کن میخوایما م نکهیا یکردم و گفتم : مادر مرصاد چرا تو نیبه سمت رادو رو

 ! است وهیزن ب هیگفت : بهش حق بده ، اون  کردینگاه م نهیکه در آ یدستش فرمان را گرفت و در حال کیبا  نیرادو

 خب ؟! _

 _!  یدونینم یزیجامعه چ نیتو واقعا از ا دیآناه

 ! ستمین یآدم اجتماع ادیمظلوم اعتراف کردم : خب من ز یلحن با

 ! دونمیم _

 ؟؟؟ یدونیم _

 یکردیصحبت نم گرانیبا د ادیهم ز ایمهمون ی! تو یندار یادیچشم نگاهم کرد و گفت : خب تو دوست ز یگوشه  از

! 
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آمد که در صحبت  یم شی. کم پ دادیها هم خودش را نشان م یدر مهمان یمن حت یانزوا طلب نی، ا گفتیم درست

بود که در دانشگاه با او  یام هم پر یمیکنجکاو باشم ! تنها دوست صم یزینسبت به چ ایقدم شوم و  شیکردن پ

 برداشته بود ! شیها طنتیها و ش یبا شوخ یرا هم خود پر یدوست نیآشنا شده بودم و گام اول ا

 

تا به حال چند نفر به عنوان کمک بهش با چشم بد نگاه  دونهیرا باال داد و ادامه داد : خدا م شیها نیآست نیرادو

 شک داره ! شهیکه به طرفش دراز م ینسبت به دست کمک نطوریکردن که ا

بود که واکنش زن را درک نکردم ؛ من که  بیبال را سر من آوردند ! عج نیکه هم یروز ها ادیخودم افتادم ،  ادی

 پر نظر شدم ! یکمک ها نیا یخودم قربان

ه تصور کنم ک توانمیم ؟ ممثل آن آدم ها بدان توانمیرا م نیدادم و با خودم فکر کردم کار رادو هیتک شهیرا به ش سرم

 نه !! گفتیم یآره و بخش گفتیاز وجودم م ی؟؟ بخش کردیاو هم به چشم بد نگاهم م

 ! دمیدینم یو بند دیق یاو را آدم هوس باز و ب کردمینگاه م شیطور که به کارها هر

 ! ستیثابت کرده بود که شرافت دارد و مثل آن آدم ها گرگ و هوس باز ن شیو با حرف ها شیبا کارها نیرادو

 یبا من ازدواج کند ؟؟ چرا حت خواهدیکه چرا م دیچیپیازدواج داد در سرم م شنهادیکه پ یسوال از همان روز نیا

 ؟ ستیچ لشینداد که دل حیهم توض کباری

 !کلمه هم در مورد آرش حرف نزد  کی یحت نکهیتر ا بیعج و

 گذاشت . کریحالت اسپ یرا رو ی. تماس را وصل کرد و گوش دیکش رونیزنگ خورد و مرا از افکارم ب نیرادو یگوش

 ... نی: الو رادو دیچیپ نیماش یدر فضا ریام یصدا

 ؟ ریام یسالم خوب _

 ؟ یکه دوباره به اون باغ لعنت ی؟ نرفت ییمن خوبم ... تو کجا _

 ! رونیب میاومد دیداشت کنترلش کند گفت : نه با آناه یکه سع رینسبت به حرف ام یبا حرص نیرادو
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آورد !  یخودش نم یاما او خونسرد بود و به رو نگاه کردم نیبه رادو مشکوک ی؟ با چشمان زدیکدام باغ حرف م از

 ! فهممیاشکال ندارد ، خودم م

 ؟؟ نیعاشقانه بزن یپرسه ها نیگفت : به به ... رفت زیآم طنتیش ییو بعد با صداچند لحظه سکوت کرد  ریام

 !! یعاشقانه ا یو گفتم : بببببلللللهههه ... اونم چه پرسه ها دمیخند میکه بود ییفکر کردن به جا با

جذاب  نیرادو نی... ا دیآناه یکه خوب راه افتاد نمیبیجواب داد : نه م ریحرفم زد و ام یبه طعنه  یلبخند نیرادو

 تو رو هم از راه به در کرد ؟ یعوض

 ! دیتهران ، چمدوناتونو جمع کن میگردی! به ترانه بگو که فردا برم گمیم یگوش کن چ ریو گفت : ام دیخند نیرادو

 ؟؟؟ شیک میفردا ؟ مگه قرار نبود بر یچ یبرا _

 تهران !  میکه زودتر برگرد میخواینه برنامه عوض شد ، م _

 شمال یرستورانا نیاز بهتر یکیتو  یشام درست و حساب هی دی! پس امشب با یباشه داداش هر جور که تو بخوا _

 ! یبهمون بد

 ؟ تیتو زندگ یکنیهم فکر م یا گهید زیاز غذا به چ ریتو غ _

 _!  آره

 ؟ یبه چ _

 _پول !  به

 ؟؟ یپس من چ ریام یشعوریب یلیبلند شد که گفت : خ یترانه از آن سمت گوش غیج یصدا

و خدا رکردم تو ی... ! اوه اوه ترانه شوخ زمیعز گهید کنمیو گفت : کنار غذا به تو هم فکر م دیبلند خند یبا صدا ریام

 ! تراااانههههه ...  مونهیجاش م یریگاز نگ

 ! شنیوقت بزرگ نم چیدو تا ه نیبا تاسف سرش را تکان داد و گفت : ا نیصدا قطع شد ! رادو و
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نجا به آ نیاز رفتن رادو نقدری؟ چرا ا زدیاز کدام باغ حرف م ریفکر کردم که ام نیرا از او گرفتم و به ا میلبخند رو اب

 ؟ دیترسیم

 یزندگ در یزیتوجه نباشم و بفهمم چه چ ینسبت به اطرافم ب گریگرفتم د مینگاه کردم و با خودم تصم میروبرو به

 ! گذردیام م

 ؟ میمد نظرت هست که بر ییشد و گفت : جا یابانیوارد خ نیرادو

 ؟؟  یچ ی: برا دمیسمتش برگشتم و پرس به

 بهت خوش بگذره !  میهست نجایکه ا یروز آخر خوامیم _

 ! ستیتو ذهنم ن یخاص ینه ، جا _

 _!  کنمیپس من انتخاب م باشه

 خودش گذاشتم ! یرا باال انداختم و انتخاب را به عهده  میها شانه

 ! ستادیداشت ا ییبایز اریبس یکه نما یشاپ بزرگ یکاف یساعت روبرو میاز ن بعد

 جاست ! نیشو ، هم ادهیو گفت : پ دیرا برداشت و پوش کتش

 شاپ یو به سمت کاف دمیام کش یمشک یمانتو یرو یشدم . دست ادهیپ نیرا برداشتم و همراه با او از ماش فمیک

 حرکت کردم !

داشت و مطمئن  یکیو ش بایز اریبس ی! نما میشاپ شد یوارد کاف یگریپس از د یکیهم پشت سرم آمد و  نیرادو

 بگذارد ! نجایپا به ا تواندینم یبودم هر کس

 رادمنش ! یآقا دیخوش اومد یلیرا فشرد و گفت : خ نیبه سمتمان آمد و دست رادو یگارسون

خوش  یلیجوابش را داد . مرد به من نگاه کرد و گفت : شما هم خ یو جد یرسم یدستش را فشرد و با حالت نیرادو

 خانوم رادمنش ! دیاومد

 نیرادو یرا آرام تکان دادم و در سرم هزاران بار تکرار شد که او مرا خانوم رادمنش خواند ، مرا با نام خانوادگ سرم

 خواند !!
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 ! یمبارک و منتی! به مجناب رادمنش  کنمیعرض م کیکرد و گفت : تبر نیبه سمت رادو رو

 ؟ دی: شما از کجا با خبر شد دیپرس دید شدیکه به زور م یبا لبخند نیرادو

شما ازدواج  دوننیم رانیها و روزنامه ها خبر ازدواج شما رو پخش کردند ! االن تمام ا تی، تمام سا دیدار اریاخت _

 ! دیکرد

 برنگار ها !خ نیسرش را تکان داد و زمزمه کرد : از دست ا نیرادو

از بچه ها  یکی گمیمن م دیانتخاب کن زیم کی دییکرد و گفت : شما بفرما تیهدا یو ما را به سمت در دیخند مرد

 خدمت برسه !

 شاپ بود ! یکاف سیکه رئ یکه آن مرد گارسون نبوده و انگار دمیفهم تازه

 نیتا ا ستین رانیبود که خدا را شکر آرش در ا نیکه فکرم مشغول ا یبه سمت آن در رفتم ، در حال نیبا رادو همراه

به دستش برسد ،  قیخبرها از آن طر نینکرده ا ییتا خدا ستیهم ن یمجاز یاهل فضا دانستمیخبر ها را بشنود ! م

 یااز فض شتریرا ب یواقع یایمهم نبود ، دن شیاو برا ماانداختند ا یموضوع دستش م نیدوستانش به خاطر ا شهیهم

 قبول داشت ! یمجاز

وز افتاده است ... هن یچه اتفاق میدادم . هنوز آماده نبودم تا به او بگو رونیب یقیانداختم و نفسم را عم نییسرم را پا 

 !  رمیو نم نمیغم در چشمانش را بب توانستمینم

 

 ! گفته ام مبود ک بایز مینبود بهت زده شدم ! هر چه قدر بگو دهیکه سر پوش میوبروسبز ر یفضا دنید با

در وسط  ی. حوض بزرگ دیچیپیدر همه جا م یآواز قنار یدرختان و گل ها دور تا دورم را گرفته بودند و صدا انواع

 ! دیدرخشیم یزیرنگارنگ بود و آب زاللش از تم یها یباغ بود که پر از ماه

 قشنگه ! یلیپر از شوق گفتم : خ یو با چشمان کردیم کردم که نگاهم نیبه سمت رادو رو

 و گفت : خوشحالم که خوشت اومد ! دیها کش زیاز م یکیرا گرفت و به سمت  دستم نیرادو

 را که باز شده بود بست . نشیآست ینشست و دکمه  میو من نشستم . خودش هم روبرو دیرا عقب کش یصندل
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 ! نجایه اومدم ابود ک شینکرده ! سه سال پ یرییتغ ادیهمان ژست به اطراف نگاه کرد و گفت : ز با

 ؟ یومدیسه سال ن نیا یگذاشتم و گفتم : چرا تو میرا کنار پا فمیک

 ، سرم شلوغ بود ! ومدین شیگفت : پ یبه آرام نکرد و نگاهم

و  یزیکه کارهاتو برنامه ر یدار اریهم سرت شلوغ باشه ! در ضمن تو سه تا دست نقدرایا دی، نبا یشرکت سیتو رئ _

 ؟؟؟ یدیبه خودت استراحت نم ، چرا کننیهماهنگ م

 رو نداشتم ! گاهیجا نیاستراحت کنم که االن ا خواستمیاگه م _

بودم  دهیرا از زبان ترانه شن لشیرا هم نگفت ! دل خواستمیکه من م یزیاعتراض نداشت ! اما خب آن چ یجا حرفش

و ا خواستندیآن شب که م دیخودش به من اعتماد کند و بگو خواستمی، م دیبگو نیخود رادو خواستیاما خب دلم م

 افتاد ! یرا بکشند چه اتفاق

از آن ها را به دستم داد و خودش هم  یکی نیگذاشت . رادو زمانیم یبه سمت مان آمد و منوها را رو یگارسون

 را برداشت ! یگرید

خب  اما رفتمیم ادیشاپ ز یتعجب کردم . من کافکه نوشته شده بود  یبیو غر بیعج یمنو نگاه کردم و از اسم ها به

 بودم ! دهیند ییمنو چیها را در ه یخوراک ستیل نیا

گرفتم قهوه بخورم اما  میسفارش داد و من هم تصم یلیوان کیو ک میمال یقهوه  کی شانیهمه  انیاز م نیرادو

 ! یشکالت کیهمراه با ک

 داد و گفت : امروز با پدرت تماس گرفتم ! هیتک زیدستانش را به م نیو گارسون رفت . رادو میها را گفت سفارش

 : خب ؟ دمیباال رفته پرس ییابرو با

 دی، اما بعدش که د میتهران مخالفت کرد و گفت به سفرمون برس میگردیحالش خوب بود ، اول که گفتم فردا برم _

 خوشحال شد ! هیمون جد میتصم

 ، مطمئنا دلش برام تنگ شده !تنهاست  یلیزدم و گفتم : خ یلبخند

 _!  دنشیتهران برو د میدیرس نکهیاز صداش معلوم بود که چقدر دلتنگته ! فردا بعد از ا آره
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از فرو رفتن در آغوش او بهتر ؟  یزیو چه چ نمیپدرم را بب توانستمی! فردا م اورمیبود بال در ب کینزد یخوشحال از

 سر دخترش ؟ یپدر رو کیدست  یبخش تر از نوازش هاآرامش  یزیچه چ

 امیب تونمیم ی: من از ک دمیپرس دیانداختم و با ترد کردیم یکه با انگشتر حلقه اش باز نیبه دست رادو ینگاه

 شرکت ؟

چشمانم مرا لو  نکهیقصدم را از رفتن به شرکت بفهمد و من از ترس ا خواستیبا مکث نگاهم کرد ، انگار م نیرادو

 دستان خودم دوختم ! بدهند ، نگاهم را به

 ! یاز هر وقت که بخوا _

 ؟ تونمیاز فردا هم م یعنی _

 شرکت !  یایب یتونیفردا رو استراحت کن و به پدرت برس ، از پس فردا م _

 ! میکالس داشته باش ادیز دیترم ، ترم آخره نبا نی، ا رمیگیکالسام رو م یدانشگاه و برنامه  رمیاول م _

 ؟ یگرفتیرو م سانستیپارسال فوق ل دی! مگه تو نبا دیآناه یزیچ هی _  

حواسش به تو باشد  نقدریا یکی! چه قدر خوب بود  دیدر من دو یحس خوب قشیحواس جمع و حساب و کتاب دق از

! 

 

عقب  لیسال از تحص کیو گفتم : به خاطر مرگ مامانم  دمیکش فمیبا انگشت ظر ینامفهوم یطرح ها زیم یرو

 موندم !

 است ! قیعم نقدریچرا ا کردمیکه درک نم یشد ، غم نیو با ابهت اش غمگ یجد نگاه

 ؟ دیندار لیم یا گهید زی: چ دیپرس نی! گارسون با احترام از رادو دندیچ مانیرا آوردند و مرتب جلو مانیها سفارش

 ! میکنیخبرش م میخواست یزیتشکر کرد و گفت اگر چ نیرادو

 ؟ هیتو چ یلی: مدرک تحص دمیبردم و پرس میقهوه را به سمت لب ها فنجان
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 ! یمعمار یجا به جا کرد و گفت : دکتر شیفنجانش را در جا نیرادو

 از کدوم دانشگاه ؟ _

 آکسفورد انگلستان گرفتم ! یرو تو یدانشگاه تهران خوندم اما دکتر یرو تو سانسیتا فوق ل _

رو از آکسفورد  یچطور دکتر یبود نجایا شهیتو که هم آوردم و گفتم : آکسفورد ؟ نییتعجب فنجان قهوه را پا با

 ؟ یگرفت

 پارسال تموم شد ! نی! هم ومدمیم و رفتمیم یپرواز _

 ! یشدیم تیاذ یلیکه خ ینجوری؟ ا یموندیخب چرا همونجا نم _

 

 ! بودمیسرشون م یباال دیهم بود که فقط  خودم با یی، پروژه ها دادمیانجام م دیشرکت رو با یکارها _

 ؟ یخارج از کشور درس بخون یریبرام سوال بود که چرا نم شهیهم _

 کند ؟؟ یراز داشت تا از من مخف نقدریپر از سکوتش چه بود ؟ چرا ا ینگاه ها نیبا سکوت نگاهم کرد ، پشت ا باز

 ! دادمیانجام م دیداشتم که با ییکارا رانیا یاش را مزه کرد و جواب داد : تو قهوه

 یدانشگاه ها نیدر بهتر هیعال التیمهم تر از تحص توانستیم ی! چه کار کندیم یباز هم دارد پنهان کار دانستمیم

 جهان باشد ؟

قهوه را نخورده  نیکجا مثل ا چیفوق العاده داشت ! ه ی، اوووم طعم دمینوش یفنجان را باال آوردم و جرعه ا دوباره

مرد  نیو چه قدر به فکر بود ا اوردیب نجایروزمان مرا به ا نیآخر حیفرحق داشت که بخواهد به عنوان ت نیبودم ! رادو

 ! کردیحد توجه م نیکه به من تا ا

 گفتی! نه م زدیاسمم را صدا م بایکه اسمم را به زبان آورد به خودم آمدم و نگاهش کردم ، چه قدر ز شیصدا با

 ! زدیصدا م ییبایرا با لحن ز دیآناه همان بیام ، اما عج یزندگ گفتیعشقم و نه م گفتینه م زمیعز

 لب زدم : جانم ؟ اریاخت یب
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 شد ! یجار نمانیسکوت ب و

پر از جذبه اش سخت بود  یها لهیبه چشمان من زل زده بود و من به نگاهش گره خورده بودم ! دل کندن از آن ت او

 ... سخت !

مواظب  خوامیتهران ، م میکه رفت یو گفت : وقت دیکش شیموها یتو یزد و به خودش آمد ، دستبار پلک  چند

پدرت  به ای یبر رونیبا دوستات ب یخوایکه م یی، وقتا دیخر یریکه م یدانشگاه ، وقت یریکه م ی! وقت یخودت باش

 ! شو هر وقت که من همراهت نبودم مواظب خودت با شهی! هم یسر بزن

 شده ؟ یزی: چرا ؟ چ دمیتعجب پرس با

وسط تو ضربه  نیا خوامی! نم نطوریبهت بگم که من دشمن کم ندارم ، پدرت هم هم دیاما با ستین یزینه نه چ _

 ! ینیبب

ضربه آرام  سرم  را تکان دادم و گفتم : باشه  نیمملو از داغ ا یرا خورده ام ! با چشمان یاصل یمن ضربه  دانستینم

 ! کنمیحواسم رو جمع م شتریبه بعد ب نیاز ا

کردن  یزندگ نجوریا دونمی... م یکن اطیاحت شتریب یکم خوامیم بهت هست اما از خودتم محواس شهیمن هم _

 ! یایو باهاش کنار ب یبهش عادت کن دیسخته اما با

 ؟ یکنار اومد یزندگ نیتو با ا _ 

 وقته !! یلینگاه کرد و گفت : خ بیعج یچشمانم با حالت به

با نگاه به چشمانش بفهمم  توانمیوقت است م یلی! خ خوانمیوقت است حرف نگاهش را م یلینکرده بودم که خ توجه

 ! نیغمگ اینگران ، خوشحال است  ایاست  یکه عصب

 بود !!مشترک  یهم از معجزات زندگ نیا دیشا

رامش چند ساعت هم که شده آ ی! برا میبردیها لذت م یقنار یآب و چهچه  یبایز یو از صدا میکرده بود سکوت

آرامش را داشته باشم !  نیا شهیهم یبکنم تا برا یبه قلبم بازگشته بود و ذهنم آزاد شده بود ! حاضر بودم هر کار

را  یغم و ناراحت نیبار ا دنیتوان کش گریبود ! د تهکه جانم را گرف یاسترس و عذاب نیخسته شده بودم از ا گرید

 نداشتم !
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 داده بود . چشمانش را بسته بود و هیاش تک یصندل یبغلش زده بود و به پشت رینگاه کردم ، دستانش را ز نیرادو به

 صورتش یگرفته بود و تو یرا به باز شیموها دیوزیکه م یخنک میکرده بود ! نس لیسرش را به سمت آسمان متما

 ! کردیپخش م

برجسته شده  شین دست هااش به خاطر جمع کرد دهیورز یچانه ام گذاشتم و نگاهش کردم . بازوها ریرا ز دستم

 دیکه گذاشته بود به خاطر پوست سف یشیدارد ! ته ر یورزشکار یکلیکه ه شدیکتش هم معلوم م ریبود و از ز

 پیو ت کردیم غهیسه ت شهیبگذارد ! هم شیآمد که ته ر یم شیآمد  ، البته در تهران کم پ یبه او م یلیصورتش خ

 ! زدیم یرسم

 باترشیانداختند و ز یم هیگونه اش سا یبلندش رو ی! مژه ها دمیرس شیاش گذشتم و به چشم ها ینیلب ها و ب از

 ! کردندیم

 یذات یوبخ نیکه ا دمیفهمیم شتری! ب بردمیم یبه شباهتش با خاله پروانه پ شتریب کردمیکل چهره اش که نگاه م به

 یزندگ کیتمام بود  زیمرد که همه چ نیبا ا شدیدوست داشت ، م شدیرا م یمهربان نیاست ! ا دهیاش به مادرش کش

 آرام را ساخت !

نظرش  ریبود که ز دهیبود ، او فهم شده رید گریگرفتم اما د دست و پاچه نگاهم را به از او شیباز شدن چشم ها با

 داشتم !

 ! میبر یخورینم یزیچ گهی. کتش را برداشت و گفت : اگه د اوردین میزد و اصال به رو یکوچک لبخند

بلند شدم . پشت سرش راه  میاز جا کردمیموقع ام را لعنت م یب ینگاه ها نیکه در دل ا یرا برداشتم و در حال فمیک

 شود ! یحرصم خال یتا کم دمیکوب نیرا محکم به زم میافتادم و  قدم ها

 یخوریقدم برندار ، م محکم نقدریبه سمتم برگشت و گفت : ا نیرادو میدیشاپ که رس یکاف ی دهیسرپوش یفضا به

 ! نیزم

 سرخ شدم ! در برابر او مثل دختر بچه ها بودم ! ادیانداختم و به احتمال ز نییخجالت سرم را پا با

 ! میو حرکت کرد میشد نیآمده بود سوار ماش مانیبدرقه  یشاپ که برا یکاف ریبا مد یاز خداحافظ بعد

!  کردمیم او فکر شیشدنم پ عیاما من به ضا دانمی! او را نم میو در فکر فرو رفته بود مینزد یکدام حرف چیه الیو تا

 شده بودم ؟  رهیچرا آنطور به او خ
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 شدم . الیشدم و وارد و ادهیپ نیزودتر از او از ماش الیبه و دنیرس با

 شما دو تا ؟؟ نی... کجا بود زمیو به سمتم آمد : سالم عز دیچیشاد ترانه در گوشم پ یصدا

 ! میبزن یدور هی میرفته بود نیو گفتم : با رادو دمیاش را بوس گونه

 شدن ! کیمهندس رمانت یکه آقا نمیبینگاهم کرد و گفت : به به ... م طنتیبا ش ترانه

 دور زدن ساده بود ! هیو گفتم :  دمیخند

 ! خوشکل خانوم یگیپشت کمرم گذاشت و با خنده گفت : تو که راست م دست

 امشب برات نقشه ها دارم !! یکه برا میبر ایبه سمت پله ها برد و گفت : ب مرا

 ؟ ینگاهش کردم و گفتم : چه نقشه ا متعجب

 _تا بهت بگم !  میبر ایب

تخت نشاند و گفت : خب خب بگو  ی. مرا رو میو با هم پا به اتاق گذاشت دیکش نیبه سمت اتاق مشترکم با رادو مرا

 ؟؟ یدار یمانتو چ نمیبب

 : مانتو ؟؟ دمیتعجب پرس با

 ؟ یهمراهت آوورد ی، چ گهیآره د _

 هست اونجاست ! یکمد اشاره کردم و گفتم : هر چ به

 ؟؟ یندار یا گهید زی: چ دیرا جا به جا کرد و پرس میبه سمت کمد رفت و در آن را باز کرد . لباس ها ترانه

 ! نایو گفتم : خوبن که ا ستادمی، کنارش ابلند شدم میجا از

 ! ستنیامشب خوب ن ینه برا _

 : مگه امشب چه خبره ؟ دمیرا در هم کش میابروها

 ! یکن وونهید نویو گفت : امشب قراره رادو دیخند زیر ترانه
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 نگاهم کرد .  طنتیبا ش و

 ! میگردیو برم میخوریشام ساده م هی میریترانه ؟ م یگیم یو گفتم : چ دمیخند الیخ یب

 ! نیشما تازه عروس و داماد ی؟ ناسالمت میگردیو برم میخوریشام ساده م هی ویچ یرا گرفت و گفت : چ میبازو ترانه

 ! دمیکارا رو انجام م ینباشه ، من خودم همه  تینشاند و گفت : تو اصال کار نهیآ یجلو یصندل یکشاند و رو مرا

 دانمیدادم به حرفش گوش کنم ! نم حیرانه سکوت کردم و ترجنگاه سرزنشگر ت دنیاما با د اعتراض کنم خواستم

شده بودم که خودم هم  ریو چشمگ بایماتم برد . آنقدر ز دمید نهیخودم را در آ یچند ساعت گذشت اما وقت

 ! نیچه برسد به رادو رمینگاه از خودم بگ توانستمینم

کمد همان  یبود تنم کرد ، از تو یو هنرمندانه ا بایز یها یسنگ دوز یرا که دارا یکیرنگ ش یمشک یمانتو ترانه

 دور گردنم گره زد ! ییبایسرم انداخت و به ز یرو میبود دهیرنگ را که در بازار با هم خر یا روزهیف یروسر

را به هم زد و با ذوق گفت :  شیاز دور به من دست ها یمواجم را کنار صورتم مرتب کرد و با نگاه ییطال یموها

 ! یشد خوشکل یلیخ

و  کردندیم ییخودنما یمشک ی هیاز سا یحاله ا انیام در م یا روزهینگاه کردم ، چشمان ف نهیبه خودم در آ دوباره

 داشتند ! یادیز یسرخ رنگ جلوه  یبا رژ میلب ها

 الزمه ؟ زایچ نیبه ترانه کردم و گفتم : ممنون ترانه ! اما به نظرت ا رو

 کارا الزمه !! نیخوب ا مشترک یزندگ کی یشانه ام گذاشت و گفت : برا یبه سمتم آمد چانه اش را رو ترانه

 ! نییپا میدنبالت تا با هم بر امیآماده شم ، م رمیمن فاصله گرفت و گفت : من م از

 ! یذره ا یحت دمیدیدر خوردم نم ی... ذوق دانستمیکارها را الزم نم نینگاه کردم . واقعا ا نهیبه خودم در آ باز

 آمده بود افتاد ! رونیام ب یروسر ریبه گردنبندم که از ز نگاهم

 گهیرا به حلقه ام دوختم و زمزمه کردم : از امشب د ام خزاندم . نگاهم یروسر ریو آرام ز دمیآن کش یرا رو دستم

 کنه ! رییاز امشب قراره تغ می! زندگ کنمیبه گذشته فکر نم
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ه رفتم . ب رونیانداختم و از اتاق ب نهیانداختم و به سمت در رفتم . نگاه آخر را به خودم در آ فمیام را داخل ک یگوش

 را به صدا در آوردم ! ریکجاست در اتاق ترانه و ام نیرادو نکهیانداختم و متعجب از ا یپله ها نگاه

 ! شمی، االن آماده م دیتو آناه ایدر را باز کرد و گفت : ب ترانه

 کجا هستن ؟ نیو رادو ریدم و گفتم : اماتاق ش وارد

 منتظرن ! نییپا یاش برداشت و گفت : اونا طبقه  یشیآرا زیم یرا از رو یرنگ یرژ صورت ترانه

را  فشیسرش ، ک یرو میبود دهیکه در بازار خر یرنگ یقهوه ا یو با انداختن همان روسر دیمال شیرا به لب ها رژ

 ! میبرداشت و گفت : خب بر

از  داشتیو مرا به خنده وا م کردیپچ پچ م در گوشم طنتیکه ترانه با ش یو در حال میآمد رونیبا او از اتاق ب همراه

 ! میآمد نییپله ها پا

 افتاد !  نیرا باال آوردم و نگاهم به رادو سرم میدیپله که رس نیآخر به

 محشر شده بود دروغ نگفته ام ! میبگو اگر

گذاشته شده بود .  بشیج یرنگ تو یآب یساتن داشت و دستمال یا قهیبود که  دهیپوش یمشک یو شلوار کت

 ! کردیصحبت م ریبا ام یجد یباال زده بود و با حالت ییبایرا به ز شیموها

باال  ییمن ثابت ماند و با ابرو یرو نیهر دو به سمتمان برگشتند ، نگاه رادو دیچیپ الیو یما که در فضا یپاها یصدا 

 کرد !  رفته نگاهم

اما ... به سمتم آمد و لب  شدمینگاه تا عمق وجودم خوشحال م نیبا ا دیمن با دیو شا دیباریم نینگاهش تحس از

 باز شد ! ییبایز به لبخند محو و شیها

رفت و  ریمبه سمت ا عیسر ییبا ذوق به ما دو نفر که نگاهمان در هم گره خورده بود نگاه کرد و با قدم ها ترانه

 برد . رونیب الیدستش را گرفت و از و

را در  میبه چشمانم دستش را باال آورد ، موها رهی. خ ستادیرا پر کرد و مقابلم ا نمانیب یچند قدم فاصله  نیرادو

 ! یقشنگ شد یلیدستش گرفت و گفت : خ
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 انداختم و با لبخند گفتم : ممنونم ! نییرا با خجالت پا نگاهم

 نیکرده بود گفت : ا انیرا نما شیکه چال گونه ها یچانه ام گذاشت و سرم را باال آورد . با لبخند ریرا ز دستش

 ... دنتیخجالت کش

 حرفش را خورد و لبش را به دندان گرفت !  یادامه

 و گفتم : حتما گونه هامم سرخ شده آره ؟؟ دمیخند

 ی، سرش را به معن کردیدستش را به صورتم منتقل م یکه گرما یام را نوازش کرد و در حال پشت دستش گونه با

 تکان داد ! دییتا

 ؟ میرا آرام بستم و باز کردم و گفتم : بر چشمانم

 ! میگفت : بر یقیبا نفس عم را در دستش گرفت ، به سمت در اشاره کرد و دستم

 !  میخارج شد الیرا فشردم و با هم از و دستش

 د !تازه در من به وجود آمده بو یحس

 ... یداشته باش ندهیآ یتوانیم گفتیکه م یحس 

 .... یرا از نو بساز یو زندگ یها را فراموش کن یتمام سخت یتوانیم

 با شرافت داشت ! یتیمهربان داشت ، شخص یمرد که برخالف ظاهر خونسرد و مغرورش ، قلب نیا با

 ! دادمیانجام م دیبا انیم نیبود که در ا یاما کار اورمیبه دست ب توانستمیها را م نیا ی همه

 ! گرفتمیرا م بردمیمطلق به سر م یکیکه در تار ییانتقام تمام آن روزها دیبا من

 غرورم را ... یذره  نیقلب شکسته ام را ... آخر یتکه  نیتا آخر انتقام

 معنا نداشت ! میبرا یزندگ گریوگرنه د گرفتمیکه از من گرفته شد را م یعشق انتقام دیبا من

 ؟ یدادم و گفتم : چمدون خودتو جمع کرد نیرا به دست رادو چمدانم
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 ! نهیماش یآره تو _

 رونیجا نگذاشته ام در را بستم و ب یزیمطمئن شدم چ یرا تکان دادم و دوباره اطراف اتاق را نگاه کردم . وقت سرم

 آمدم . 

 آمد مرا از جا پراند .   یترانه که از داخل اتاقشان م غیج یصدا

 !!!! رررررررریییییییییام _

از پله ها  عیسر یی! از کنار من گذشت و با قدم ها دیپر رونیاز اتاق ب دیخندیکه م یدر حال ریاتاق باز شد و ام در

 رفت . نییپا

 بود ! ختهیلباس دور و برش ر یسمت اتاقشان رفتم و در را عقب زدم . ترانه وسط اتاق نشسته بود و کل به

 ! کردیشده بودند و با حرص و بغض به من نگاه م شانیپر شیموها

 شده ترانه ؟ یخنده ام را گرفتم و گفتم : چ یزور جلو به

ااااق ... طال رمیگیطالق م شعوریب ریام نیتهران من از ا میدیدستش را در هوا تکان داد و گفت : رس تیبا عصبان ترانه

!! 

 شده باز ؟؟ ی؟ کنارش نشستم و گفتم : چ ری، چه کار کرده بود ام دمیو خند رمیبگ خودم را ینتوانستم جلو گرید

و ر ختهیر کجایبذارم تو چمدون ، همه رو بغل کرده آوورده  رونیب اریکمد دونه دونه ب یلباسا رو از تو گمیبهش م _

 سر من !

 کرده باهات !  یبرداشتم و تا کردم و گفتم : شوخ یلباس

 ! میحرکت کن دیهم با گهیساعت د کیدم رو جمع نکر یچیآخه االن ؟؟ ه _

 ! یجمعشون کن کنمی! من کمکت م زمیخب آروم باش عز یلیاش را نوازش کردم و گفتم : خ شانه

 چکار کنم ! دیبا دونستمیواقعا نم گهیو گفت : دستت درد نکنه ، د دیکش یقینفس عم ترانه
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. هر دو را  میجا داد یچمدان کوچک یاش را هم تو یشخص لیو وسا میچمدان گذاشت یو تو میها را تا کرد لباس

 ! میآمد رونیب میکه به اتاق انداخت یو با نگاه آخر میاتاق گذاشت رونیب

 ! میو از خانه خارج شد میرفت نییباال آمد و آن دو چمدان را هم برداشت . هر سه از پله ها پا نیرادو

 یرا گرفت و بدون توجه به او صندل شی. ترانه رو کردیه را نگاه متران یموز ینشسته بود و با خنده ا نیماش یتو ریام

 زد ! نهینشست و دستانش را به س نیعقب ماش

 ناراحته !! ریبا تعجب نگاهش کرد که گفتم : از دست ام نیرادو

 ! ریام نیسرش را تکان داد و گفت : امان از ا نیرادو

 خودمان شد ! نیو سوار ماشگذاشت  نشانیصندوق عقب ماش یآنها را تو یها چمدان

زدم و در دل گفتم : حاال  ینگاه کردم ، لبخند دادیاما ترانه اصال محلش نم کردیکه داشت با ترانه صحبت م ریام به

 ! یتا تهران ناز بکش دیبا

پهلو به آن پهلو شدن و زل زدن به  نیو سردرد ! مدام از ا الیبودم . شب ها که خواب نداشتم ؛ مدام فکر و خ خسته

 خوابم یاز خستگ دمیکشیم ازهیکه خم یرا بستم و در حال نمیسنگ یجا به جا شدم ، پلک ها مینقطه ! در جا کی

 برد .

 ! دمیلب زمزمه کردم : چه قدر خواب ریبه اطرافم نگاه کردم و ز جیشدم . گ داریب میدیتهران که رس یها کینزد به

 ؟؟ میرسیم ی: ک دمیجاده بود پرس خیکه نگاهش م نیبه سمت رادو رو

 ! گهیساعت د میچشم نگاهم کرد و گفت : ن یاز گوشه  نیرادو

 یشوق نیو ا نمییرا ب پدرم توانستمیم گریساعت د کی باینگاه کردم . تا تقر میرا نوازش کردم و به روبرو میبازو

 امن تر بود ! ایدن یکه از هر جا ی! هوس آغوش گرمش را کرده بودم ، آغوش کردیم جادیدر من ا ریوصف ناپذ

 پدرم را گرفتم !  یآوردم و شماره  رونیب فمیام را از ک یگوش

 را برداشت و گفت : الو ... یگوش پرستارش

 بزرگمهر ... یدختر آقا دمیسالم من آناه _
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 سالم خانوم بزرگمهر ... حالتون خوبه ؟ _

 متشکرم ... پدرم هستن ؟ _

 ! دنیشرکت خواب یبه حسابا یدگیبله خانوم بعد از رس _

 شرکت ؟ یحسابا _

 ! کننیم یدگیبزرگمهر به حسابا رس یو با آقا نجایا انیروز م رادمنش هر یبله خانوم ، حسابدار شرکت آقا _

 ! نینه ؟ هم ایپدرم خونه هست  نمیبب خواستمیاونجا ، م امیم گهیساعت د کیاها ... خب پس ... من تا  _

 ! گمیکه شدن بهشون م داری، ب شنیآقا خوشحال م _

 باشه ممنون فعال خداحافظ ! _

 خداحافظ ! _

 

 ؟؟ کنهیم یدگیشرکت تو رو پدر من رس ی: حسابا دمیکردم و پرس نیآوردم و رو به سمت رادو نییرا پا یگوش

 ه ؟خونسردانه جواب داد : آره ، چطور مگ نیرادو

 ! کنهیتو شرکت تو کار نم گهیخب چرا ؟ پدر من که د _

 گفته ؟ یک _

 ؟ پدر من ورشکست شد ، پس کارشم از دست داده ! نیرادو یچ یعنی _

کمکش  دیفقط با ارهیسر پا بشه و دوباره ثروتش رو به دست ب گهیبار د هی تونهی! پدر تو م دیآناه ستین ینجوریا _

 !  کنهیم یدگیشرکت رس یاون به کارا ستمیکه من ن یگفتم ؟ وقت ینرفته چ ادتیکه  ی! شب مهمون میکن

محبت در حق من و پدرم بکند ؟ بعد از آن همه  نهمهیا خواستی! چرا م دمیفهمیرا نم نیرادو ی، حرف ها دمیفهمینم

 تصور من بود ! یفرا گرید نیدوباره کارش را به او بازگرداند و ا خواستیکه به پدرم قرض داده بود ، م یپول
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 کیانداخته ام و خودم مثل  نیدوش رادو یام را رو یتمام مشکالت زندگ کردمینداشتم ،  احساس م یخوب حس

 !! دیایاز دستش برنم یکار چیکه ه مانمیعرضه م یانسان ب

 شتریدلم ب میشویتر م کیهر چه به تهران نزد کردمیکه احساس م یحرف نگاهم را به مقابلم دوختم و در حال یب

 ! دمیتر کش قیرا عم می، نفس ها ردیگیم

 کار دارم ! رونیدنبالت ، تا اونموقع خودمم ب امیاش را از چشمانش برداشت و گفت : شب م یدود نکیع نیرادو 

 حرف سرم را تکان دادم . یب

 ؟؟ یبلد یمقدمه رو به سمت من کرد و گفت : رانندگ یب

 و گفتم : آره خب بلدم ! باال رفته نگاهش کردم ییابروها با

 دانشگاهت رو انجام بده ! یرو بردار و برو کارا نیخوبه ! فردا ماش _

 شرکت ؟ یریم یپس تو چجور _

 دنبالم !  ادیب ریام گمیم _

 باشه ...  _

با سرعت از محدوده  ریگذاشتم چون ام یرا به حساب خداحافظ نیزد و من ا یاز کنارمان گذشت و بوق ریام نیماش

 دور شد !  دمانید ی

ت داخل بعد برو کار میبر ای: بام ترمز کرد . رو به سمتش کردم و گفتم یپدر یمقابل خانه  نیساعت رادو میاز ن بعد

 رو انجام بده !

 شده ، تو برو داخل سالم منم به پدرت برسون ! ریحاالشم د نیچشمان خسته اش را بر هم زد و گفت : نه هم نیرادو

 را بستم . نیکردم و در ماش یشدم . خداحافظ ادهیپ نیرا تکان دادم و از ماش سرم

 یلیخانه خ نیزدم . ا یانداختم و لبخند تلخ مانیخانه  یبه نما یرا فشردم . نگاه فونیسمت خانه رفتم و زنگ آ به

 نداشت ! میبرا یخوب یخاطره ها
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بود تا من وارد خانه شوم  ستادهیکه هنوز ا نیرادو یدر را باز کرد . برا میصدا دنیرا برداشت و با شن فونیآ پرستار

 گذاشتم و در را بستم ! اطیتکان دادم و پا به ح یدست

بود  ییجا میشهر بود ! برا نیا یجا نیآشناتر میخانه هر چه نداشت برا نی، ا دمیکش یقیدادم و نفس عم هیدر تک به

 خانه گذرانده بودم ! نیرا که با مادرم بودم را در ا ییه بودم ، تمام لحظه هاام را در آن گذراند یکه تمام کودک

و  داشتمیرا کوتاه و آرام برم میآرام به سمت ساختمان حرکت کردم . قدم ها ییام را از در گرفتم و با قدم ها هیتک

 ! خواستمیم نشد که یام ... آنطور یسال دارم و زندگ 23که حاال  ی... من کردمیخودم را مرور م

 یکه شعله ها یشکل گرفت ! صحنه ا یخانه نگاه کردم . مقابلم ناگهان صحنه ا یرا آرام باز کردم و به فضا در

 ! کردیم شتریخشمم را ب

ود ، ب رهینقطه خ کینشسته بود و به  یمبل یگفت خوب رو شدیکه نم یپله ها نشسته بودم ، پدرم با حال یرو من

. انگار  گرفتیم دیو از آنها رس دادیم یبه هر کدام چک ریمبل ها را اشغال کرده بودند . ام ی هیطلبکارها هم بق

 ! دندیرسیمخوشحال به نظر ن یلیبودند ،  از گرفتن پولشان خ یناراض

 تمام شد ! شهیهم یروز پدرم شکست ، خرد شد و انگار که برا آن

 ی، همان جا عهد بستم روز کنمیوقت فراموش نم چیه فتندریم رونیکه از خانه ب یآن مرد ها را وقت یها پوزخند

 ! کنمیکار را م نیروز ا کیبنشانم و به تمام مقدساتم قسم که  اهیمرد ها را به خاک س نیا

 آمدند به خودم آمدم و نگاهم را به سمت راستم گرداندم . یکه به سمتم م ییپاها یصدا با

چهره ام چرخاند و  یتک تک اعضا یسالم کرد و دستم را فشرد ، نگاهش را با لبخند رو ییپدرم با خوشرو پرستار

 : پدرم هنوز خوابن ؟ دمیجواب سالمش را دادم و پرس یمکث کرد . به آرام میچشم ها یرو

 !  کنمیم دارشونیب رمیم دیبله خانوم اگه بخوا _

 بشه ! داریکنارش تا ب نمیشی، م ستین یازینه نه ... ن _

 خانوم ! من برم ناهار رو آماده کنم ، با اجازتون ! نیهر جور دوست دار _

 ممنونم ! _
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 ونمتی، م دی: ببخش دمی، برگشتم و پرس دانمیمن هنوز اسمش را نم نکهیآوردن ا ادیسمت پله ها رفتم و با به  به

 اسمتون رو بپرسم ؟

 ! نهی... اسمم نار نیسمتم برگشت و با لبخند گفت : نار به

 ! یکرد یمدت از پدرم نگه دار نیا نکهیو ممنون از ا تییخوشبختم از آشنا دهیزدم : اسم منم آناه لبخند

 بود ! فمیخانوم ؟ وظ هیچه حرف نیتعجب گفت : ا با

به من نگو خانوم ، گفتم که اسمم  گهیبود که به خاطر محبتت ازت تشکر کنم و در ضمن د نیمنم ا ی فهیوظ _

 ! دهیآناه

 خانوم ! دیآناه گمیبه بعد بهتون م نیچشم از ا _

 بود ! یبهتر یکلمه « خانوم»خانوم ... نسبت به  دیآناه

 باز اتاق را آرام کنار زدم و وارد اتاق شدم . مهیرا تکان دادم و به سمت اتاق پدرم رفتم . در ن سرم

 ز آرامش شد !تمام ذهنم آرام گرفت و قلبم مملو ا دیعطر پدرم که به مشامم رس یبو

 مانده بود ، کنار تختش نشستم ! رهیخ شیبایصورت ز یکه رو یآرام جلو رفتم و با نگاه ییقدم ها با

داشتم .  دنیبار یپر از اشک شده بود و هوا اریاخت یبه آن زدم . چشمانم ب یرا در دستم گرفتم و بوسه ا دستش

 ! نمیرا بب روزش حال و نیو نباشم تا ا رمیبم خواهدیدلم م کنمیبه غرور شکسته اش فکر م یوقت

 ! دیاشک چک یقطره  نیدستش گذاشتم و اول یرا رو سرم

که کتش را  ی. پدرش در حال کردیو ورجه وورجه م دیدویاتاق م نیکه در هم دیچیپیدر سرم م یبچه ادختر یصدا

 ! نیزم یخوریم ییجا هیبه  کنهیم ریگفت : ندو دخترم ، پات گ یبه او با مهربان دیپوشیم

 ! دیدخنیبلند م یو با صدا نییپا دیپریو دوباره م رفتیم االیحرف ها بدهکار نبود ، از تخت  نیاما گوشش به ا دختر

 مامان ! نیزم یخوریدلم ، م زیعز دیدر دستش وارد اتاق شد و او هم با لبخند گفت : آناه یبا کرابات مادرش

 و گفت : حواسم هست مامان ! دیمادرش خند یبایبه صورت ز دخترک
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 ه !خون ایبست و گفت : امروز زود ب شیشده نگاهش کرد و به سمت پدرش رفت . کرابات را برا زیر یبا چشمان مادرش

 کارهامو جمع و جور عتریهر چه سر کنمیم ی، سع زمیمادرش شد و گفت : باشه عز یغرق نگاه آب شهیمثل هم پدرش

 ! امیکنم و ب

 ... میو گفت : منتظرت هست دیکت پدرش را مرتب کرد . گونه اش را بوس ی قهید و لبخند ز مادرش

 دندید ی. هر دو هراسان به سمت دختر بچه برگشتند و وقت دیچیدر اتاق پ یگرومپ یتمام شدن جمله اش صدا با

 نشسته و سرش را در دستش گرفته ، خودشان را به او رساندند . نیزم یرو

 بابا ؟؟ یشد یو گفت : چ دیکش را محکم او را در آغوش پدرش

 ؟؟ یدخترش را کنار زد و گفت : سرت به کجا خورد مامان ؟ خوب ییطال یموها یرا نگران مادرش

 تخت ! هیسرم خورد به پا نییو با بغض گفت : از تخت افتادم پا دیاش را ورچ یصورت یلب ها دخترم

 ؟ کنهیدرد م یلیمامان خ رمیبم _

 ! دمیگفت : نه ، فقط ترس دیرا که در چشمان مادرش د ینگران

 سرت شکسته باشه ! دیبابا ؟ شا دکتر می: بر دیرا نوازش کرد و پرس شیموها پدرش

 ! نینشده ، بب یزیچ ییو گفت : نه بابا دیاش را باال کش ینی، ب دیترسیاز دکتر م دختر

 زیورم کرده بود و چ یکه ضربه خورده بود فقط کم ییاش کنار زد . جا یشانیپ یاش را از تو یچتر یموها و

 نبود !  یخطرناک

، چه خوب بود که نفس  دیکشیام گرفتم و به پدرم دوختم . هنوز خواب بود و آرام نفس م یکودک ریرا از تصو نگاهم

 ! دیکشیم

 اتاق پدرم برگردم .را عوض کنم و دوباره به  میگرفتم لباس ها میبلند شدم و تصم میجا از

 شل شده بود . رهی، دستگ دمیدر را گرفتم و کش ی رهیراهرو شدم و به سمت اتاقم رفتم . دستگ وارد

 هم فشردم و با حرص و غم پا به اتاقم گذاشتم . یآوردن آن شب چشمانم را محکم رو ادیبه  با
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 باشم ؟؟ آرام گذاردی؟ چرا نم دهدیروز ها هجوم خاطره ها امانم نم نیچرا ا 

 تختم ثابت نگه داشتم ! یاتاقم نگاه کردم و نگاهم را رو یفضا به

ز ا کی چیه دی، شا رفتمینم نیرادو شیگرفتن کمک پ یوقت برا چیمن ه دیافتاد ، شا یآن شب آن اتفاق نم اگر

 ! دمیترسینم ندهیو از آ کردمینم یقالب ته کبارهیآنطور به  دیافتاد ، شا یکه افتاده بود نم یاتفاقات

پرت  یو به گوشه ا دمیکش شیرا محکم از رو یو خشم تمام وجودم را گرفت ، به سمت تختم رفتم و روتخت حرص

 کردم .

نشستم و  نیزم یرا رها کردم و با نگاه به آن آرام رو یافتاد . رو تخت نیزم یو رو دیدر هوا چرخ یزیکارم چ نیا با

 دست لرزانم را به سمتش بردم .

 خودم گرفتم ! یبرش داشتم و روبرو تیمز یرو از

بالشتم گذاشتم . همان که با آرش کنار  ریهمان عکس است ، همان عکس که آن روز ز نیحدس زده بودم ، ا درست

 ! مینشسته بود ایدر

نه هق هق کردم نه نفسم  گریفرود آمدند . د میگونه ها یاشک آرام رو یدهانم گذاشتم و قطره ها یرا جلو دستم

 ! ستادیبند آمد و نه قلبم از تپش ا

 ! ختمیآرام اشک ر فقط

 یمنع کردم . من قول داده بودم و پا دنشیآرش بود از د یچهره  دنیتاب د یآوردم و نگاهم را که ب نییرا پا عکس

 ! ماندمیقولم م

 بلند شدم . میکردم و از جا را پاک میتخت بردم و عکس را آنجا گذاشتم . اشک ها ریرا ز دستم

 ختنیکردم بر خودم مسلط باشم ، اشک ر یو سع دمیکش یقیاتاقم رفتم و بازش کردم ، نفس عم یسمت پنجره  به

 داشت ؟  یا دهیچه فا گرید

 خانه نگاه کردم ! اطیبردم و به ح نییرا پا نگاهم

 به سرم زد  یهرس نشده ، فکر یپژمرده و درخت ها یگل ها دنید با
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آمدم و به سمت در  رونیو پشت گردنم گره زدم . از اتاقم ب دمیرا پوش یکوچک یرا عوض کردم و روسر میها لباس

 خانه رفتم .

ون برات رمیخانوم ؟ من م نیخوایم یزیبه سمتم آمد و گفت : چ دنمیبود با د یکه در آشپزخانه مشغول آشپز نینار

 ! ارمیم

 چه برسم !خورده به باغ هی خوامیم زمینه عز _

 ؟ دیبکن نکارویا نیخوایتعجب گفت : شما م با

 ؟ هیآره خب مگه چ _

 ! شنیرادمنش بفهمن ناراحت م یآخه خانوم اگه آقا _

 ناراحت بشه ؟ دیبا یواسه چ نی: رادو دمیباال رفته نگاهش کردم و پرس ییابروها با

 ! نیبزن دیو سف اهیگفتن نذارم که شما دست به س شونیاسترس گفت : ا با

 گفته ؟؟  نیرادو  _

 بله خانوم ! _

ه رو خون ی، تا قبل از ازدواجم تمام کارها نیندارم نار یچشمان نگرانش نگاه کردم و گفتم : من با کار کردن مشکل به

 ! دمیم حیتوض نیرادو ی! تو نگران نباش من برا دادمیمن انجام م

 مرد چه قدر به فکر من است ! نیو من باز با خودم فکر کردم اسرش را تکان داد و به آشپزخانه برگشت  دیترد با

ل گ یرو یو سطل را برداشتم و به سمت گل ها رفتم . کنار باغچه نشستم و دست لچهیب اطیاتاقک کوچک ته ح از

 خم شود ! شانیپژمرده شدنشان زود بود ، هنوز زود بود که شاخه ها ی. هنوز برا دمیسرخ کش یها

اما  دهی! پژمرده ، زخم خورده ، سرما د نیقلب من شد هیدوختم و زمزمه کردم : شب شانیبه برگ ها را نمیغمگ نگاه

 هنوز سر پا ... هنوز سرپا !

بد و خوبش ،  ی، با همه  شهیم روزا تموم نیرا برداشتم شروع به گود کردن دورشان کردم و ادامه دادم : ا لچهیب

! تحمل  هیموجود بیاما انسان عج دونمینم ! شما ها رو رهی! سخته ، اما امکان پذ شهیخاطره م هیبه  لیو تبد گذرهیم
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قلبش  یرو یزیچ هی یخاطره ها رو اما جا کنهیرو ... فراموش م خماز نیبدتر ارهیدردا رو ... طاقت م نیبدتر کنهیم

 ! ذارهیم یباقرد پا از خودش  هیکه اگه هزاران سال بگذره بازم  هیزی؛ عشق ... عشق چ  مونهیم

 ؟ نی؟ شما هم از دستش داد نیرا نوازش کردم و زمزمه کردم : شما هم عاشق شد شانیها گلبرگ

ا فکرم ت نجای... اومدم ا نیگفتم : منو بب یو با لبخند تلخ ختمیر شانیآوردم ، پا رونیسطل ب یکود را از تو ی بسته

 ! قهیدرد عم نیا یکنم فقط زمان چاره  ، فکر شهیانگار نم ینکنم ولمشغول بشه و به گذشته فکر

. حاال  دمیدرخت ها چ یاضافه  یبزرگ مخصوص هرس را برداشتم و شاخه ها یچیدرخت ها هم کود دادم و ق به

 نگاه کرد ! اطیح نیبه ا شدیم گرید

که نگاهم به  مستادیرا شستم و صاف ا میآب رفتم ، دست ها ریبه بدنم دادم و به سمت ش یلبخند کش و قوص با

 نی. به سمتش رفتم و گفتم : دستت درد نکنه نار کردیم و با لبخند نگاهمبه دست داشت  ییچا ینیافتاد . س نینار

 جان !

 خوب شد ! یلی، خ دیخانوم ! خسته نباش کنمیگذاشت و گفت : خواهش م زیم یرا رو ینیس

 نکرده بودم !ً یدگیکه بهشون رس شدیم یکماهیآره  _

 ؟ ینیشیبود نگاه کردم و گفتم : چرا نم ستادهیسرم ا یاو که همانطور مستاصل باال به

 خانوم ؟ نمیبش _

 خانوم !! ی، در ضمن قرار بود به من نگ نیبله بش _

 عادت دارم !! دیگرفت و گفت : ببخش یمقابلم جا یصندل یرو آرام

 ؟؟ نیرنا یکردیچه کار م نجای: قبل از ا دمیبرداشتم و پرس یاستکان

و از پدر  نجایا امیرادمنش ازم خواستن که ب ی. بعدشم آقا کردمیرو م شونیرادمنش پرستار یآقا یعمه  یخونه  _

 شما مراقبت کنم !

.  دیچسبیداشت و بعد آن همه کار به تنم م ی. طعم خوب دمیرا نوش یاز چا یگرید یرا تکان دادم و جرعه  سرم

 و سرم را تکان دادم تا کامال باز شوند ! دمیکش میموها یتو یام را باز کردم . دست یدست بردم و روسر
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 نییدست و  پاچه سرش را پا دیخودم سرم را به سمتش گرداندم . تا نگاه مرا د یرو نینار ی رهیحس نگاه خ با

 انداخت .

 شده ؟  یزیو گفتم : چ دمیخند

 ! نیخوشکل یلیبگم شما خ خواستمیخانوم ... فقط م یچیخجالت نگاهم کرد و گفت : ه یبا کم نینار

 دردسر ساز ! ییبایدل گفتم ز در

 ! زمیعز یدر ظاهر لبخند زدم و جواب دادم : مرس اما

! من قاب  یرو از وسط نصف کرده باش یبی، انگار که س نیمادرتون هست هیشب یلیتر نگاهم کرد : شما خ قیدق

 ! نیخوشکل تر شونمیاز ا ی، شما حت دمیاتاق پدرتون د یرو توعکس مادرتون 

 خودش رو داره ! یها ییبایز ی! هر انسان نینار ستیهم ن اینجوریا گهیزدم و گفتم : د یتلخ لبخند

بلند شد و گفت : من برم به غذا سر بزنم  شیاش از جا یبه ساعت مچ یسرش را تکان داد و لبخند زد . با نگاه نینار

! 

 ! امیالن مبرو منم ا زمیباشه عز _

که پخته بود در  یا مهیخوب خورشت ق یپشت سرش وارد خانه شدم . بو ینیرفت و من با جمع کردن س نینار

 بود . دهیچیخانه پ یفضا

 . کردمیرا عوض م میلباس ها دیاپن گذاشتم و به سمت راه پله ها رفتم . با یرا رو ینیس

 آمدم ! رونیبستم و از اتاق ب یرا دم اسب میموها دیسف یبنفش و شلوار یبلوز دنیپوش با

 فرود آمد ... نیزم یرو ییمحض بستن در اتاقم ، در اتاق پدرم باز شد و عصا به

 که قامت پدرم در مقابلم ظاهر شد . کردمیمات به عصا نگاه م همانطور

 انداخت . نییهزار طبقه پا یسرم خراب کرد ، انگار مرا از برج یرا رو ایخم شده اش انگار دن کمر

 ؟ نییپا یمنو ببر یایب شهیدخترم ! م نیبود . رو به سمت پله ها کرد و گفت : نار دهیمرا ند هنوز
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 برود ؟؟ نییپا توانستیاز پله ها هم نم یحت

 پر بغض گفتم : بابا ...  ییسمتش رفتم و با صدا به

باشد چشمانش را چند بار بر هم زد و  دهید ایانگار که رو دنمیخشکش زد و بعد آرام به سمتم برگشت . با د یا لحظه

 ؟؟ دیآناه ییگفت : تو

 

 . دمیطاقت به سمتش رفتم و در آغوشش کش یب

 ! شدمیکمرش خم شده بود اما هنوز من در آغوشش جا م نکهیا با

 ؟ ینکرد دارمیبابا ؟ چرا ب یاومد یرا نوازش کرد و با خنده گفت : ک میموها

 کنم ! دارتونیب ومدی، دلم ن دمیرس شهیم یساعت دو هیآمدم ، نم چشمم را گرفتم و گفتم :  رونیآغوشش ب از

 ؟ اریدرش ب یتو چشمش به دره ؟ زود از چشم انتظار دنید یپدر برا نیدلت نگفت ا _

ه هنوز کتماشا کن و خدا رو شکر کن  ریدل س هیباباتو  نیلبخند دوباره در آغوشش گرفتم و گفتم : دلم گفت بش با

 ! شیدار

لبخند  یو برا یدختر باش شدی؟؟ مگر م یو حس پدرت را نفهم یدختر باش شدیرا حس کردم ، مگر م لبخندش

 ؟؟ یریپدرت نم

 را شکر که هنوز او را دارم ... خدا را شکر ! خدا

 قشنگت بشم بابا ! یصدا یو گفت : فدا دیسرم را بوس پدرم

 خدا نکنه بابا ... _

 تنگ شده بود ! یلیو گفتم : دلم برات خ دمیعطرش را نفس کش یبو

 ! زمیمنم دخترم ... منم عز _

 ؛ میاز پدرم جدا شدم و هر دو نگاهش کرد نینار یصدا با
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 آقا ؟؟ نیداشت یبا من کار _ 

 ! نهکیاومده ! کمکم م دمیزد و گفت : نه دخترم ، آناه ی، لبخند نینار یلب ها یجواب لبخند رو در پدرم

 ، پدرم منتظر آمدن من بود ! پدرم از آمدن من خوشحال بود ! دیلرز قلبم

 هر روز کنارتم بابا ! گهیکردم و گفتم : د تیرا فشردم و پشت کمرش را گرفتم . او را به سمت پله ها هدا دستش

 چشمم بابا ... یزد و گفت : قدمت رو میبه رو یلبخند پدرم

 شدیکه هر چه م یبرده بود ، عشق یمن و پدرم پ نیب قی، انگار به عشق عم کردیما را نگاه م بیعج یبا لبخند نینار

 ! ردیآن را از من بگ توانستیکس نم چیه فتادیکه م ی، هر اتفاق

 

 نشاندم ! یصندل یو من او را رو دیکش رونیپدرم را ب یصندل نینار

جان ،  نیبود گفتم : دستت درد نکنه نار دهیچ نیکه نار ییابیز یو با نگاه به سفره  دمیکش رونیکنارش را ب یصندل

 ! یدیچ یقشنگ یچه سفره 

 ! ادیخوشتون ب دوارمیزد و گفت : نوش جان خانوم ، ام یلبخند نینار

 دستپخت شما برسه ! یبه پا دوارمیکردن ، ام فیتعر یلیپدرم نگاه کرد و گفت : آقا از دست پخت شما خ به

تلت ک ای دیخوریبراتون بکشم ؟؟ خورشت م ی! خب بابا جون چ نطورهیرا برداشتم و گفتم : حتما هم یو چنگال قاشق

 ؟

 

 شی! و من همچنان قلبم برا شدیدور نم شیلبخند از لب ها یخوشحال بود لحظه ا یلیمن خ دنیکه انگار از د پدرم

 ! دیلرزیم

 دخترم ، دستت درد نکنه ! زیکم خورشت برام بر هیظرف خورشت اشاره کرد و گفت :  به

 بله چشم ! _
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 فوق العاده بود . نی. الحق که دستپخت نار میو شروع به خوردن کرد دمیخورشت کش شیبرا

 بابا ؟؟ ادیناهار نم یبرا نی: رادو دیپرس یقابل انتظار ریکه پدرم به طور غ میدو سه قاشق نخورده بود هنوز

 دنبالم ! ادیکار داشت ، گفت شب م ییدهانم را با دستمال پاک کردم و گفتم : جا دور

 داخل ! ادیب یکردیکاش تعارفش م _

 داخل ! ادیب کنمیگفتم بهش ، گفت کار داره !! شب که اومد دنبالم تعارفش م _

که چرا پدرم در مقابل  موضوع ماند نیا ریسرش را تکان داد و دوباره مشغول خوردن شد اما من فکرم درگ پدرم

 نسبت به او ندارد ؟! یمهربان است و اصال حس بد نقدریا نیرادو

 دیگرفت . شا یدر ذهنم جا یسوال از همان روز عروس نیکنم اما ا اهیذهنم را نسبت به پدرم س خواستینم دلم

 به یمیتصم چیه یاراده و ب یاشغال کرده بود ، ب شهیدر ذهنم را هم ییبه آن فکر نکنم اما جا ادیز کردمیم یسع

 ! گشتمیدنبال جوابش م

مرا از آشپزخانه  ادیسفره را جمع کردم و خواستم ظرف ها را بشورم که با اصرار ز نیاز اتمام ناهار کمک نار بعد

 ! شودیبد م شیبفهمد برا نیکرد و گفت اگر رادو رونیب

 دی. حرف زدن با او شا نمیپدرم بنش شیگرفتم پ میاصرار نکردم و تصم گرید نیهم یکنم برا تشیاذ خواستمینم

 آرامش بخش من بود ! نیآرامش بخش تر

 دکتر ؟؟؟ شیپ میبر ینشستم و با لبخند گفتم : بابا جان ک شیمبل روبرو یرو

 ! ستین یازین گهیقلبش گذاشت و گفت : من خوبم دخترم ، د یدستش را رو پدرم

 ! رهیتا دل من آروم بگ میپ کامل برچکا یحتما برا دی؟ با هیچه حرف نینه ا _

 ! میریتو م الیگفت : باشه بابا جان ، به خاطر راحت شدن خ دیکه اصرار مرا د پدرم

 شریپر از رنج پ یو آن روز ها یماریب نیشده بود نگاه کردم . ا شتریشان ب یدیکه سف شیزدم و به موها یلبخند

 کرده  بود .

 گذاشت و گفت : نوش جان ! مانیروبرو زیم یقهوه را رو یفنجان ها یحاو ینیس نینار
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 برداشت و گفت : ممنون دخترم ! یفنجان پدرم

و من در دل اعتراف کردم :  دیچیام پ ینیب یخوب قهوه تو یگرفتم . بو میهم فنجانم را برداشتم و مقابل لب ها من

 تمام است ! زیهمه چ نینار

 م ثابت مانده بود !حلقه ا یپدرم افتاد که نگاهش رو چشمم

 

 زیم یشده بود ! فنجان قهوه اش را رو نیحلقه ام نگاه کردم و دوباره چشمانم را به نگاه پدرم دوختم که غمگ به

 گذاشت و نگاهش را به چشمانم دوخت !

گذاشتم و بلند شدم و کنار پدرم نشستم  زیم یاما مردد است . فنجانم را رو دیبگو یزیچ خواهدیکردم که م احساس

. 

 شده بابا ؟ حالت خوبه ؟؟ یرا در دستم گرفتم و گفتم : چ دستش

 تیکه زندگ دیگفت : ببخش دیباریاز آن م یکه غم و ناراحت ینگاهم کرد و با لحن یبه سمتم برگشت ، کم پدرم

 شد بابا جان ! ینجوریا

 ! دیچشمش چک یاز گوشه  یقطره اشک و

 ! نیشد و قلبم سنگ اهیس میایدن

 لرزان زمزمه کردم : بابا ... ییرا گرفت و با صدا میگلو بغض

...  یزنیداغ عشق رو دلت مونده و دم نم دونمیلرزانم گذاشت و گفت : نه بذار بگم بابا ... م یلب ها یرا رو انگشتش

که باعث شدم به  یاز من متنفر شده باش دیشا دونمیبفهمه ... م یکس یذارینم یول هیروز و شبت شده گر دونمیم

زجر  نهمهی، من متاسفم دخترم که ا دمیمتاسفم آناه من!  ی، باعث شدم از آرش دل بکن یبکن نکارویخاطر من ا

 ! یدیکش

 ! دندیدیو چشمانم تار م دندیچکیم میگونه ها یاراده رو یب میها اشک
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و تو به خاطر من  مردمیکاش م کنمیصد بار آروز م یگونه ام نشست و ادامه داد : باور کن روز یمهربانش رو دست

به خاطر من تن به  یچرا اون سکته منو نکشت تا تو مجبور نش گمیهزار مرتبه م ی، روز یشدینم تیاذ نهمهیا

 ! یکه دوستش ندار یبد یازدواج با کس

 آورد ! یچشمانم م یداشت گذشته را دوباره جلو پدرم

 یرا دوست ندارم ! خب چه کس نیمن رادو دانستیدلم نشسته بود . پدرم م یو غبار غم دوباره رو زدیکند م قلبم

 ؟! ماندیبود نداند قلب من تا ابد در گرو عشق آرش م یبود که مرا بشناسد و نداند ؟ چه کس

 ه بود !که نشکست یاز بغض کردیدرد م میحرف بزنم ، گلو توانستمینم

 دونستمیقسم بخورم اگر م یکه بخوا یپر بغض گفت : حاضرم به هر ک ییانداخت و با صدا نییسرش را پا پدرم

عشق اونو بسنجم  خواستمیکه من فقط م خورمی! قسم م ذاشتمیآرش نم یوقت اون شرط رو برا چیه شهیم ینجوریا

دخترم ... من بد کردم  خوامی! من معذرت م اشقتهواقعا ع ای خوادیتو رو به خاطر ثروتت م نمیبب خواستمیبابا جان ، م

 ... هم به تو و هم به آرش !!

 تر ! وانهیبه آرش بد کرده د گفتیم نکهیو ا کردیام م وانهیپدرم د یها اشک

بم نگو که قل ینجوریا دینگو ... جان آناه یچیه گهیرا پاک کردم و گفتم : نگو بابا ... د شیدستان لرزانم اشک ها با

 ! رهیگیم

 هیباهاش  شهیکه م هی... مرد هیخوشبختم بابا ... اون مرد خوب نیشانه اش گذاشتم و گفتم : من با رادو یرا رو سرم

 ! رمیمیمن م یگیکه م ینجوریخودت رو سرزنش نکن ... ا گهیآروم داشت ! تورو خدا د یزندگ

 . ختیاشک ر میه پاو پا ب دیمن لرز یپدرم همراه شانه ها یها شانه

...  هی.... خاطره ... گر گذراندمیمنوال م نیرا به ا میو من تمام روزها گذشتیبا سرعت م نطوریداشت هم یزندگ

 ! هیخاطره ... گر

 ! می، همدم شب ها میمن ، شده بود همدم روزها یشده بود جز ثابت زندگ هیگر

 خواستیاحساس گناه کند ... او صالح مرا م خواستمینبودم ، نم یراض گذردیدر قلبم چه م دانستیپدرم م نکهیا از

 ! شکندیصالح قلب مرا در هم م نیا دانستینمو
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 یدوست دارم ، حت فتدیکه ب یمرد را هر اتفاق نیچهره اش نگاه کردم . ا هیو  دمیکش رونیرا از آغوش پدرم ب خودم

 من از آرش شده باشد ! ییاگر ناخواسته باعث جدا

 میکن فراموش ایبابا ... ب میگذشته رو فراموش کن ایدستانم گرفتم و گفتم : ب انیافتاده اش را م نیصورت چ طرف دو

بسازم ،  دیجد دیآناه هیبودم و  یگذشته چ یفراموش کنم تو کنمیم یکه به سرمون اومد ! من دارم سع یبد یروزا

 شما هم فراموش کن بابا !

 نگفت ! یزیبزند اما چ یحرف خواستینگاهم کرد و انگار که م نیغمگ یبا چشمان پدرم

 ام چشمانم را بستم . یکودک یروزها ادیگذاشتم و به  شیپاها یرا رو سرم

 در تمام تنم نشست . نانینشست و آرام حرکت داد . حس خوب اطم میموها یپدرم نوازشگونه تو دست

 ! دمینفهم یزیاطرافم چ یایاز دن گریکم چشمانم گرم شد و د کم

 

 !  کردمیبلند بود و من به کارتون مورد عالقه ام نگاه م ونیزیتلو یبود ، صدا ختهیخانه به هم ر »

ن آ یرو یپر از آب یآمد و به سمت آشپزخانه رفت ! گاز را روشن کرد و قابلمه  رونیاز اتاق خوابشان ب شانیپر مادرم

 مامان ! دیزد : آناه میصدا دیباریم یقرار یب شیکه از صدا یرفت و در حال زریگذاشت . به طرف فر

 بله مامان ؟  _

 خورشت بادمجون ؟ ایناهار مرغ درست کنم  یبرا _

 ! یمرغ درست کن مامان _

 ؟؟  یرو کم کن ونیزیتلو یصدا شهی... م زمیباشه عز _

 تم !دوست داش یلیدرجه کم تر کردم ! آخر من آن کارتون را خ کیرا تکان دادم و فقط  سرم

 ! دمیگفت که من نشن یزیلب چ ریبه سرش گرفت و ز یدست مادرم

 گذاشت ! نکیس یآورد و رو رونیب زریاز فر یمرغ ی بسته
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ا ر نی؟ کالفه بود ، استرس داشت ... و ا ستیانجام بدهد چ دیکه با یکار بعد دانستیو انگار نم دیخودش چرخ دور

 ! دمیفهمیام م یمن با تمام کودک

انگار که مرا آتش زده باشند ، دلم  شدینشست ! مادرم که نگران و آشفته م یصندل یرا بست و رو چشمانش

 آرامم کند ! خواستی! دلم م ردیدر آغوشم بگ خواستیم

 دمیبلندش کش ییطال یموها یدستم را رو دمیبه سمت آشپزخانه رفتم . به مادرم که رس و دمیپر نییمبل پا یرو از

 ؟؟ یشده مامان یگانه گفتم : چو با همان لحن بچ

 ستین یزیکه بغض داشت زمزمه کرد : چ ییدر آغوشم گرفت و با صدا دیمرا که د یبلند کرد و نگاهم کرد ، نگران سر

 جونم ! ستین یزی، چ زمیعز

 ؟ کنهی؟ سرت درد م یپس چرا سرت رو گرفته بود _

 ! کنهیآره مامان ، سرم درد م _

 ! ارمیآمدم و گفتم : صبر کن االن برات قرص م رونیآغوشش ب از

 کردم . دایپ نوفنیبسته قرص استام کی اریکه پر از قرص بود رفتم و با تالش بس یسمت جعبه ا به

 مامان ! ارمیرا به سمت مادرم بردم و گفتم : االن برات آب م آن

 ؟؟ کردمیهمه درد چکار م نیبا ا دیبا، من اگه تو رو نداشتم  زمیعز یزد و گفت : مرس یبا بغض لبخند مادرم

 ! کندیام فکر کردم که مادرم از درد سرش صحبت م یتمام کودک با

 یو پشت سر هم دکمه  دیمحکم به در خانه کوب یآب کردم و خواستم به سمت مادرم بروم که ناگهان کس یوانیل

 را فشرد ! فونیآ

درشت شده به سمتم آمد و محکم در آغوشم گرفت .  یاز دستم افتاد و شکست ! مادرم با چشمان وانیو ل دمیترس

 برد . رونیبلند کرد از آشپزخانه ب نیزم یمرا از رو
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را  ونیزیبودم . مادرم تلو دهیهمراه شده بود و من تا سر حد مرگ ترس فونیدر و آ یبا صدا ونیزیبلند تلو یصدا

 ینرفت تو شهیمامان ؟ ش ی: خوب دیلرزان پرس یینگاه کرد و با صدا میبل نشاند ، به پاهام یخاموش کرد و مرا رو

 پات ؟؟

 سرم را تکان دادم و خودم را به گردن مادرم فشردم . دهیکرده و ترس بغض

 ؟؟ دیکوبیرا م مانیدر خانه  انهیوحش نطوریا یکس چه

 ؟؟ یدی! فهم یاینم رونیکه شد از خونه ب یر چ، ه دیمرا از خودش جدا کرد و گفت : گوش کن آناه مادرم

 ! ترسمینه مامان نرو من م _

 !! این رونی! فقط به حرف من گوش کن و از خونه ب فتهینم ینترس مامان اتفاق _

پر از ترس و  شیبایکه چشمان ز یگونه ام در حال دنیبودم اما سرم را آرام تکان دادم و مادرم با بوس یناراض

 اضطراب بود ، رفت !

را  اطیح یرو توانستمیبود و م یا شهی. در ش دمیآمدم و پشت در دو نییمبل پا یخاج شدنش از در خانه ، از رو با

 ! نمیبب

که با باز شدن در پا در خانه گذاشت  یمرد قد بلند دنیآن را باز کرد . با د یبه سمت در رفت و با مکث کوتاه مادرم

 ! دیتپ شتری! به سمت مادرم رفت و قلب کوچک من از ترس ب دیچکم محکم تپقلب کو

 داشت ؟؟ یمرد با مادرم چه کار آن

منو  یدایگفت : تهد تیو با عصبان ستادیمادرم ا ی نهیس هی نهی. مرد س نمیتا بهتر بب ستادمیا میپا یپنجه ها یرو

 نه ؟؟ ینگرفت یجد

 یبدون اجازه وارد خونه  ی، به چه حق رونیمن برو ب یبود گستاخانه جواب داد : از خونه  دهیکه ترس یدر حال مادرم

 ؟؟ یمن شد

 ! زمیعز یمادرم شد و گفت : تو در رو برام باز کرد ی رهیترسناک مرد خ چشمان

 ! رونی... گمشو ب زمیزد : به من نگو عز ادیفر مادرم
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سال همونقدر  8: خفه شو ... هنوزم بعد  دیبه هم چفت شده اش غر یادندان ه انیمادرم را گرفت و از م ی قهی مرد

 ! یلجباز و گستاخ

 و مادرم را صدا زدم : ماماااااان ! دمیکش یغیج دهیترس

 دنیخودش را از دستان مرد آزاد کرد و با کوب دهیکرد . مادرم ترس من ، مرد به سمتم برگشت و نگاهم ادیفر یصدا با

 ها رو خبر نکردم ! هیهمسا یو همه  دمیبرو ... برو تا داد نکش نجایاش گفت : از ا نهیبر س

 شهیتموم نم نجایماجرا ا نیگرفت و رو به مادرم گفت : ا انیو گر دهیاش را از من ترس نهینگاه مرموز و پر از ک مرد

 ! گردمیآتوسا ... من بازم برم

 ام که هستم ! ینیمن هم یهم برگرد گهی: صد بار دبا زور او را به سمت در هل داد و گفت  مادرم

 وقته که تموم شده ! یلیمن خ یماجرا برا نیرا گرفت و قبل از بستنش گفت : ا در

داد  هیرفتم . مادرم به در تک اطیبرهنه به ح یو با پا دمیکش نییرا پا رهیمحکم بسته شدن در ، آرام دستگ یصدا با

 . ختیریم شیگونه ها یرو شی، اشک ها خوردیسر م نیزم یکه رو یو در حال

 ! کردمیم هینداشتم و مثل ابر بهار گر میاشک ها یبر رو یاریاخت گرید دمیکش ادیکه فر یهم که از همان زمان من

 گفتم : ما... مان ... ما ... مان ! یلرزان یصدا با

را از هم باز کرد و مرا به  شیبودم ، دست ها تا پا لرزشمن که سر  دنیاش را به من دوخت و با د ییاینگاه در مادرم

 میو خودم را در آغوشش انداختم . محکم مرا در بر گرفت و موها دمیبه سمتش دو یمعطل یآغوشش دعوت کرد . ب

 ! دییبو و دیرا بوس

 کرده بود . سیمادرم را خ یشانه  میو اشک ها دیتپیکوچکم تند تند م قلب

 بود ؟؟ ی: مامان ... اون ... آقاهه ک دمیکه از وجودش ، از حضورش آرام گرفتم پرس یکم

 گهی! د ستیکس ن چیکس مامان ... اون ه چیگفت : ه شدیبلند م شیکه از جا یمرا در آغوش گرفت و در حال مادرم

 ! گردهیبرنم گهیآروم باش دختر قشنگم ... اون رفت ، د

 «کس !  چیکس بود ... ه چیم و به حرف او اعتماد کردم ، او همادرم سپرد یرا به شانه  سرم
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رم شد دخت یدستانش گرفت و گفت : چ انیسرم را م دهیو به اطرافم نگاه کردم . پدرم ترس دمیپر میزنان از جا نفس

 ؟؟

 داشتم ! ژنیبه اکس ازیحرف بزنم ، نفسم بند آمده بود و ن توانستمینم 

گاهم ن ینشسته بود و با نگران میکه مقابل پا نیرادو دنینگاه کردم . با د میبروو به رو دمیکش قینفس عم چند

 آمده بود ؟؟ یتعجب کردم . او ک کردیم

 ... آروم باش ! یدی... خواب د دیآناه ستین یزیدستان گرمش فشرد و گفت : چ انیرا محکم م دستانم

 نیسنگ یوزنه  کیگذاشتم ، انگار که  نیرادو یشانه  یبردم و رو نییکه آرام تر شد سرم را آرام پا مینفس ها تمیر

 ! کردیم ینیتنم سنگ یدر سرم گذاشته باشند رو

مبل نشست . تمام تنم عرق کرده بود و  یبلند شد و کنارم رو شیشانه اش بود از جا یهمانطور که سرم رو نیرادو

 ! شهیخانوم ... حالتون بهتر م دیبخور نویو گفت : ا تادسیمقابلم ا یآب قند وانیبا ل نیبدنم سست شده بود . نار

 زمیعز یشیبخور بهتر م نیکم از ا هی دیکرد و گفت : آناه کینزد میرا از دستش گرفت و آرام به لب ها وانیل نیرادو

! 

 نیبه جان خسته ام با ا دهدیم ی، چه آرامش زمیعز دیگویم بایچه ز نیکه رادو کردمیآن وضع اسفبار فکر م در

 گفتن ! زمیعز

فلج شده ام ،  کردمیاحساس م شیپ ی! تا چند لحظه  دیاز آب قند را خوردم و احساس کردم جان در تنم دو یکم

 بودم ! دهیاز آن مرد ترس نقدریا

 ! یبود دهیدفعه بابا ؟؟ تو که راحت خواب هیشد  ینگران گفت : چ یرا نوازش کرد و با لحن میموها پدرم

 بود ؟ ی: اون مرد ک دمیاو نگاه کردم و از خودم پرس به

 بابا ... دیآناه _

 ! ستین یمهم زی... چ دمیدر سرم گفتم : خواب بد د یدهانم را قورت دادم و با کنار زدن فکر ها آب
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 دخترم ؟ تمام صورتت عرق کرده ! ستیچطور مهم ن _

 خوبم بابا جان نگران نباش ! _

 ؟؟ یخوب یکه گفت : مطمئن دیچیدر گوشم پ نیرادو یصدا

 ...  نیبه سمت او گرداندم و گفتم : خوبم رادو را سرم

 راحت بشه ! المیتا آخر بخور تا من خ نویگرفت و گفت : پس ا میآب قند را روبرو وانیل

از  دیاو تعجب کرده بود ! شا از حرف دیباشد ! شا دهینگاه کرد ، انگار که تا به حال او را ند نیبا تعجب به رادو نینار

کس  چیمغرور را ه نیاز بابت من راحت شود تعجب کرده بود ! رادو الشیگفته بود آب قند را بخورم تا خ نکهیا

 بود ! دهیبودم ند دهیکه من د نطوریا

 را خوردم ! نیریش عیاز آن ما گرید یآب قند را در دستانم گرفتم و کم وانیل

انداخت ، انگار که  نییسرش را پا یبا دست و پاچگ نیاو بود گرداند و نار ی رهیکه خ نیسمت نار سرش را به نیرادو

 ! بردیحساب م یلیخ نیاز رادو

 ؟؟ یاومد ی: تو ک دمیبرداشتم و از او پرس نیرادو یشانه  یرا از رو سرم

 ! شهیم یساعت کی _

 گفتم : کارت زود تموم شد ؟؟بود نگاه کردم و  اوردهیکتش که هنوز در ن به

 یلیشده بود نگاه کرد و گفت : نه خانوم من کارم زود تموم نشد شما خ کیاز خانه که هوا تار رونیبه ب نیرادو

 ! یدیخواب

 بودم ؟ دهیهمه وقت را خواب نی. من ا دمیشب نگاه کردم و لب گز یکیتار به

 ؟؟ دمیشما خواب یپا یهمه وقت رو رو نیبابا من ا رمیبم یسرعت سرم را به سمت پدرم چرخاندم و گفتم : اله با

 ! یکرد یخدا نکنه عمرم ... خوب کار _

 ؟؟ دمیخواب نقدریرا به سرم گرفتم و گفتم : آخه چرا ا دستم
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ام تا ش ایبه دست و صورتت بزن و ب یآب هینشده که ! بلند شو ... بلند شو برو  یزیبابا ... حاال چ یخسته بود _

 ! میبخور

دادم و تشکر کردم . همانطور که به سمت  نیآب قند را به دست نار وانیبلند شدم . ل میرا تکان دادم و از جا سرم

 : خب ... از پدرت چه خبر ؟؟ هنوز برنگشته ؟؟ دیپرس نیکه از رادو دمیپدرم را شن یصدا رفتمیم ییدستشو

مهربان  نهمهیا نیکه چرا پدرم با رادو دیچیسوال در سرم پ نیپدرش گفت و من باز ا دیهم از سفر جد نیرادو و

 است ؟؟

 یانداخت ! همان چشم ها یمادرم م ی دهیترس یچهره  ادیمرا  رمیو به خودم نگاه کردم . تصو ستادمیا نهیآ یجلو

 رنگ ، همان صورت عرق کرده ! یب ی، همان لب ها دهیرنگ پر یا روزهیف

وقت بود که  یلیخ ی؟؟ من که آن اتفاق و آن روز را فراموشش کرده بودم ! حت مدیخواب آنروز را د کدفعهی چرا

 ! دمیدیخواب مادرم را نم گرید

نقش  میآن مرد پشت پلک ها ی، چشمانم را که بستم چهره  دمیآب به صورتم پاش یآب را باز کردم و مشت ریش

 ترسناک بود ؟؟ میبرا نهمهیرا باز کردم و آب دهانم را قورت دادم ! چرا ا میپلک ها عیبست ! سر

ودم ب دهیاز آن مرد ترس یناخودآگاهم که در بچگ ریبه خوابم و آن مرد فکر نکنم . حتما تحت تاث گریکردم د یسع

 زیآمدم . به سمت م رونیب ییاز دستشو میکردم و با مرتب کردن موها قرار گرفته بودم . با حوله صورتم را خشک

 نشستم ! نیوشده بود رفتم و کنار راد دهیچ ییبایشام که باز هم به ز

 ؟؟ دیآناه ی: بهتر دیپرس پدرم

 خوبم بابا ... نگران نباش ! _

 خب خدا رو شکر ! _

 ؟؟ یریجان کجا م نینگاه کردم و گفتم : نار گشتیکه داشت به سمت آشپزخانه برم نینار به

 . کنمیجمع م امیآشپزخونه خانوم ، غذاتون تموم شد م ریگشت و گفت : مبه سمتم بر نینار

 مثل ظهر ! زیسر م نیبش ایآشپزخونه ؟ ب یتعجب گفتم : واسه چ با
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 ! خورمیآشپرخونه م ی، جواب داد : نه خانوم ممنونم ، من شامم رو تو نیبه رادو دهیترس یو با نگاه دیرا گز لبش

 نداره ! یاشکال زمیعز اینگاه کرد و گفتم : ب خوردیشامش را م یکه با خونسرد نیرادو به

 دینشست که در د ی. در نقطه ا دیکنار پدرم را عقب کش یآمد . صندل زیسرش را آرام تکان داد و به سمت م نینار

 ؟ بردیاز او حساب م نقدرینباشد ، واقعا ا نیرادو

مخلفات سر  یباز شده بود و دوست داشتم از همه  میفاقا اشتهارا باال انداختم و مشغول خوردن شدم ، ات میها شانه

 بچشم ! زیم

 ؟ یدیرو به من م یترش ی الهیاون پ زمیگذاشتم و گفتم : عز نیدست رادو یرا رو دستم

 نقش نطوریپدرم ا الیراحت شدن خ یکه برا دانستیمتعجب نگاهم کرد . نم یسرش را باال آورد و با چشمان نیرادو

ست ... شده ا هیکه روز و شبم گر دینگو گری... د یاز من متنفر شده باش دیشا دینگو گرید نکهیا ی! برا کنمیم یباز

... هر چه بر سرمان آمد مطمئنا به خاطر پدرم نبوده  کندمن مواخذه ن یخودش را به خاطر زندگ گرید نکهیا یبرا

 است !

 یچ ی: گفت دیآوردم که حواسش جمع شد و پرس دکریکه همانطور با تعجب نگاهم م نیبه دست رادو یفشار

 ؟ یخوایم

 ...  یترش _

 زدم و تشکر کردم . یرا برداشت و به من داد . لبخند الهیرا دراز کرد و پ دستش

 . خدا کند که باور کرده باشد ! کردمیاحساس م نیخودم و رادو یپدرم را رو نگاه

خودم هم سردرگمم و  یمن ، قلب من و احساس من نکند چون فعال حت یزندگ ریذهنش را درگ گریکند د خدا

 هستم ! یکدام طرف دانمینم

 یبه حسابا خستتون کرد آقا یدگیکرد و خطاب به پدرم گفت : حتما رس را با دستمال پاک شیلب ها نیرادو

 بزرگمهر !

کارا رو انجام  یخودش همه  ییموال یآقا رهچایخوب بود ! ب الیو خ خالص شدن از فکر یجان اتفاقا برا نینه رادو _

 ! دادیم



 الهه بانو

 
239 

 

 

کت رو شر تیبود که کمکتون کنه ! به هر حال متشکرم که مسئول فشیگفت : وظ ریسختگ سیرئ کیمثل  نیرادو

 ! دیکه من نبودم به عهده گرفت یمدت نیا یتو

هزاران بار متشکر بودم ، از  دادیکه به پدرم م یو مردانه اش نگاه کردم . از عزت و احترام یجد یبه چهره  قدردان

 اش بودم ! یسپاس گذار مردانگ بردیسوال نم ریبعد از ورشکست شدنش ز یغرور پدرم را حت نکهیا

 نکردم ! یپسرم ، کار کنمیو جواب داد : خواهش م دیارز یم ایتمام دن یزد که به اندازه  یلبخند پدرم

 ! بیدوست داشت خوب بود اما عجرا  نیپدرم رادو نکهیبود ، ا خوب

 و نفرت نگاهش نکرد ! نهیهم با ک کباری یرا مواخذه نکرد ؟ حت نیهم رادو کباری یبود : چرا حت نیمن ا سوال

 کردم ، فکرم مشغول شده بود . یباز میبا غذانگاهم را به بشقابم دوختم و قیعم ینفس با

دست بزرگ و مردانه اش کمرم را  یخوردم . گرما یا کهیکمرم به خودم آمدم و  یرو نینشستن دست رادو با

 و نگاهم را به صورتش دوختم . اوردمیخودم ن یاما به رو سوزاندیم

 ؟ یخوریگوشم نجوا کرد : چرا غذاتو نم ریز

 ! ستمیگرسنه ن گهیتلخ عطرش شده بودم ، به چشمان جذابش نگاه کردم و گفتم : د یکه مدهوش بو یحال در

 ؟  یبخو یمطمئن _

 آره خوبم ! _

 کمرم برداشت ! یزد و دستش را از رو دمیکه فقط من د یمحو لبخند

 نداشتم ؟؟ یاراده ا چینگاهش ه یانداختم . چرا در مقابل جاذبه  نییدادم و سرم را پا رونیرا آزادانه ب نفسم

را  نیلند شدم و بشقاب خودم و رادوب میکرده بود . از جا را تمام شیهم که قبل از او غذا نیو رادو دیکنار کش پدرم

به سرعت خودش را به من رساند و بشقاب ها را گرفت و گفت :  نیبرداشتم و خواستم به سمت آشپزخانه ببرم که نار

 ! کنمیمن همه رو جمع م دینیبش دیینه خانوم شما بفرما
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 که ! یشیخسته م ییصورتم کنار زدم و گفتم : بذار کمکت کنم ، تنها یرا با حرکت سرم از تو میموها

 شما ! دیی... بفرما دیی... بفرما هیچه حرف نینه ا _

که با هم صحبت  نیکنم و بشقاب ها را به دستش دادم . به سمت پدرم و رادو تشیاذ نخواستم دمیرا که د اصرارش

ه ؟ من خون میبر یحاضر ش شهیس حضورم به سمتم برگشت و گفت : مکه با ح ستادمیا نیرفتم . کنار رادو کردندیم

 خسته ام ! کمی

کرده بود و بعد از آن همه که به  یتمام صبح را رانندگ چارهی. ب دمینگاهم به چشمان خسته اش افتاد و لبم را گز تازه

 رفته بود . شیدنبال انجام کارها

 ! شمینبود االن آماده ممن اصال حواسم  یرا تکان دادم و گفتم : وا سرم

سرم  یرو یو شالم را سرسر دمیمانتو و شلوارم را پوش عیزد و من به سمت اتاقم رفتم . سر یخسته ا لبخند

 در گرفتم . ی رهیرا برداشتم و دستم را به دستگ فمیانداختم . ک

 که عکس را پنهان کرده بودم ! ییتخت نگاه کردم ، درست جا ریمکث کردم . سرم را برگرداندم و به ز یکم

در دستم مرا از  یبفشارم اما چه کنم که حلقه  نهیبر س ام یدلتنگ یآن عکس را بردارم و ساعت ها خواستیم دلم

 ! کردیکار منع م نیا

 کار شوم ! انتیخ خواستمیانداختم ! نم رونیاز اتاق ب بایرا محکم بستم و خودم را تقر چشمانم

 ونالتیپدرم زد و گفت : خ یشانه  یکه دست رو دمیرا د نیرفتم . رادو نییا بستم و از پله ها پار میمانتو یها دکمه

 راحت باشه !

 شانه ام انداختم و گفتم : من آماده ام ! یرا رو شالم

 ! مینگاهم کرد و گفت : پس بر نیرادو

 امیمن فردا م نیظب خودتون باش. او را در آغوش فشردم و گفتم : موا دمیسمت پدرم رفتم و صورتش را بوس به

 دکتر ! میدنبالتون تا بر

 گفت ! یلبخند زد و باشه ا پدرم
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 کردم ! یهم خداحافظ نیاو جدا شدم و با نار از

 ! دیایب مانیبدرقه  ینگذاشتم که پدرم برا ادیو با اصرار ز میآمد رونیدو از خانه ب هر

 ! کنمیم یمن رانندگ یگفتم : اگه خسته ا نیرادو یو من نگران از خستگ میشد نیماش سوار

 کنم !  یرانندگ تونمیروشن کرد و گفت : نه م را نیماش نیرادو

 نگاه کردم .  میگفتم و به روبرو یا باشه

 آغوش پدرم بود . ریمطمئنا تاث نیروحم آرام تر از قبل است و ا کردمیم احساس

 شرکت ؟؟ یای: صبح ساعت چند م دیخسته اش پرس یبا همان صدا نیرادو

 ! کشهیکارم چه قدر طول م دونمینم _

 دفترت رو بگم انجام بدن ! یباشه پس به من خبر بده تا کارا _

 باشه ممنون ! _

 ! یمن تا قرار داد ببند دفتر ایهم ب زیقبل از هر چ _ 

 قرارداد ؟؟ _

 آره قرارداد ! _

 الزم باشه ! کنمینم فکر _

 تا مبلغ حقوق و مدت استخدام معلوم بشه ! یداشته باش یقرارداد دیو با یشیم چرا الزمه ، تو استخدام _

 ! نیداشته باشم و سرم گرم بشه هم یکار هی خوامی! فقط م خوامیزد گفتم : من حقوق نم نیکه رادو یاز حرف متعجب

در ازاش حقوق  دیو با یاونجا کار کن یخوایتو م اما دونمی: مو گفت دیپرپشتش کش یموها یتو یدست نیرادو

 ! یریبگ

 من ...  ینجوریاما ا _
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 دیشا نکهی، احساس ا کنمیمن احساس سربار بودن م نطوریا میبگو یچجور دانستمیرا خوردم . نم حرفم ی هیبق

 مهم است ! میفقط پول برا دیباز قضاوتم کنند و بگو گرانید

 ؟؟ یگفت : تو چکرد و نگاهم چشم یاز گوشه  نیرادو

 کنم ! نییحقوقم رو خودم تع شهیم ! فقط اگه یچیدادم و گفتم : من ه رونیرا ب نفسم

 ! ستین یکرد و  گفت : باشه مشکلنگاهم  یکم نیرادو

 ! میکندم نگاه و دود و یبه تهران پر از شلوغ میداد حیو ترج مینزد یتا خانه حرف گرید

ساختمان پارک کرد و  یدر ورود یرا جلو نیزد و نگهبان در را باز کرد . ماش یبوق نیرادو میدیرس خانه که به

 ! اورندیدستور داد چمدان ها را ب

خانوم ! خدا  دیآقا ، خوش اومد دیما گفت : خوش اومد دنیبود و با د ستادهیدر ا یجلو یخانوم با منقل اسفند ایثر

 !  نیرو شکر که سالم برگشت

نشده بودم محجوبانه  یمیصم خانوم ایتشکر کرد و وارد خانه شد . من هم که هنوز با ثر یبا لبخند خسته ا نیرادو

 من بود ! یبه بعد خانه  نیاز ا گریکه د یو کنجکاوش وارد خانه شدم . خانه ا نینگاه سنگ ریسالم کردم و ز

را دادم و من هم خواستم از  رای. من هم جواب سالم سم داد و از پله ها باال رفت رایکت اش را به دست سم نیرادو

 : شام رو آماده کنم خانوم ؟؟  دیخانوم پرس ایپله ها باال بروم که ثر

 ! میسمتش برگشتم و گفتم : نه ممنون ما شام خورد به

 ! ریباشه خانوم شبتون بخ _

 ! ریشب شما هم بخ _

 کند گوش میخدمتکار ها تقس نیغذا ها را ب گفتیم رایخانوم که به سم ایثر یپله ها را باال رفتم و به حرف ها آرام

 بود ! یو مدبر ریسپردم . واقعا که زن مد

 باز اتاق خوابمان نگاه کردم . مهیپله را هم پشت سر گذاشتم و به در ن نیآخر
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 یود ، با لباس عروسدر تنم نمانده ب یکه مرز مرگ را پشت سر گذاشته بودم و روح یمن در حال شیپ یهفته  کی

که  ییجانیبرساند ! به ا نجایمرا به ا یزندگ کردمیاتاق گذاشتم . آن شب من فکر نم نیکه حکم کفنم را داشت پا به ا

 آرش را فراموش کنم ! شهیهم یام عشق بورزم و بخواهم که برا یخوشبخت شوم ، به زندگ نیبا رادو رمیبگ میتصم

گذاشتم و به سمت تخت  یشیآرا زیم یرا رو فمیکنار زدم و وارد اتاق شدم . کرا  میها تکان دادن سرم فکر با

بود و طبق  دهیتخت دراز کش یاز خانه به تن داشت رو رونیکه ب یبدون لباس و با همان شلوار نیبرگشتم . رادو

 بود ! تهخس یلیخ نکهیچشمانش گذاشته بود ! مثل ا یعادتش ساعدش را رو

بودم خسته بودم ، انگار  دهیپدرم خواب یدر خانه  نکهیرا عوض کردم ، من هم با ا میسمت کمدم رفتم و لباس ها به

 ام کم نکرده بود بلکه به آن افزوده بود ! یآن خواب ترسناک نه تنها از خستگ

. به  دمیلحاف خز ریآرام ز. آباژور را روشن کردم و  دمیمال میکرم به دست ها یرا باز کردم و کم میعادتم موها طبق

 است . دهیهنوز نخواب دمیفهم شینفس ها تمیو نگاهش کردم ، از ر دمیچرخ نیسمت رادو

 ؟؟ یلباسات رو عوض کن یخوایگفتم : نم یآرام یگذاشتم و با صدا شیبازو یرا آرام رو دستم

 ! دیدورگه شده بود : خسته ام آناه یاز خستگ شیصدا

 ! یشیم تیاذ ینجوریآخه ا _

 عادت دارم ! _

 ! ستین یخودش را در آوردم و گفتم : عادت خوب یادا

 ؟ یکنیم یو گفت : تالف دیاش خند یتمام خستگ با

 مهندس ! یآقا کنمیم یبله که تالف _ 

 خسته ام ! یلیخ دیشو آناه الیخیامشب رو ب _

 ! ری! شب بخ گفتم : باشه بخواب یرا کنار گذاشتم و با مهربان طنتیش

 یلحظه ها احساس کردم دستم در حصار دست نیگذاشتم . کم کم خوابم برد و درست در آخر هم یچشمانم را رو و

 گرم گرفتار شد !
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که مطمئن  زینگاه کردم . از مرتب بودن همه چ نهیکردم و به خودم در آ لیرا تکم شمیآرا یرنگ یزدن رژ گلبه با

الم و س ستادمیخانوم ا ایثر دنیآمدم و با د نییپا یکیرفتم .پله ها را دو تا  رونیرا برداشتم و از اتاق ب فمیشدم ک

 کردم .

 ؟؟ یدانشگاه به سالمت دیریجوابم را داد و گفت : م یمهربان با

 کار دارم ! یکم هیو گفتم : بله  اوردمیخودم ن یاما به رو داندیکردم از کجا م تعجب

 نویرا داخلش گذاشت و گفت : ا چیرا باال آورد و سوو آورد . دستم رونیب یچیروپوشش کرد و سوو بیداخل ج دست

 آقا دادن گفتن بدم به شما !

 ! ریبروم و او با ام نیآمد که قرار بود من با ماش ادمینگاه کردم و  چیسوو به

خانوم االن  نیکن لحظه صبر هید گفت : آمده باش ادشی یزیخانوم انگار که چ ایزدم و تشکر کردم که ثر یلبخند

 ! امیم

 نویرا کف دستم گذاشت و گفت : داشت ا یرا برداشت و آمد . کارت بانک یزیاپن چ یسمت آشپزخانه رفت و از رو به

 شما باز کردن ! یحساب رو برا نی!  آقا گفتن ا رفتیم ادمی

 من ؟؟ یکارت نگاه کردم و گفتم : برا به

 رمزش رو بهتون بگن ! دیبله خانوم ... در ضمن گفتن بهشون زنگ بزن _

 ؟ دمکریم دایپ ایدن یکجا ریپذ تیحد مسئول نیتا ا یکنم ؟! مرد لیاش را تحل یهمه مهربان نیچطور ا دانستمینم

 نیه سمت ماشبود ب نیرادو ریکه هنوز فکرم درگ یآمدم . در حال رونیکردم و از خانه ب یخانوم خداحافظ ایثر از

 را فشردم ! موتیر رفتم و
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 که حواسم یحالآوردم و در رونیب فمیرا از ک ام یآمدم . گوش رونیکاخ ب هیشب یخانه  نیشدم و از باغ بزرگ ا سوار

 بلند گو گذاشتم ! یرو را یرا لمس کردم و گوش نیبود اسم رادو ام یبه رانندگ

تماس گرفتن  همسرم خوامی: عذر م گفتیم یکه داشت به کس دیچیپ یدر گوش نیرادو یجد یاز چند بوق صدا بعد

 جواب بدم ! دیبا

رادمنش بودم و او به خاطر من جلسه اش را  نیشد . من همسر رادو یحال کیهمسرم که به کار برد دلم  یواژه  از

 ! ینفر مهم هست کی یحد برا نیتا ا نکهیبود ا ینیری. حس ش کردیمتوقف م

 ؟؟ دی: جانم آناه کردیکه مرا خطاب م دیچیپ نیدر ماش شیصدا

 سالم حالت خوبه ؟؟  _

 ؟  یی؟ کجا یممنون خوبم ... تو خوب _

 دانشگاه ... رمیمنم خوبم ! دارم م _

 خانوم کارت رو بهت داد ؟؟؟ ایثر _

 آره اما واقعا الزم نبود ! _

 کنم !  نیتو رو تام یدارم از لحاظ مال فهیو وظ یکنیم یمن زندگ یچرا الزم بود ... من شوهر توام ، تو تو خونه  _

 ! دییشما بفرما یگفتم : بله جناب شوهر هر چ طنتینشست و با ش میلب ها یرو یلبخند

 ! کردیو االن حتما داشت لبخندش را کنترل م زندیلبخند کوچک هم نم کی یدر شرکت حت دانستمیم

 شرکت ؟؟  یایم یک _

 شیبابا رو هم ببرم پ دیدر ضمن با شهیتموم م یکارم ک دونمی... واقعا نم دمیو گفتم : بهت خبر م کردم فکر یکم

 دکتر !

 شده ؟ یزیشد : چرا ؟ چ تیباز پر مسئول شیصدا

 با خبر بشم ! شیفعل تیاز وضع خوامینه نگران نشو ! م _
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 ! ریباهام تماس بگ یخواست یزیچ ای یداشت یباشه اگه کار _

م جبران کن یچه جور دونمی، نم نیرادو یکه فکرم نقدریو گفتم : ممنونم که ا ختمیر میام را در صدا یقدردان تینها

! 

 که هس ... نیهم _

 ! ریکه ... کارت تموم شد باهام تماس بگ کنمینم یسکوت گفت : کار یرا خورد و بعد از کم حرفش

 ! زنمیبزند و نرد گذشتم و گفتم : باشه بهت زنگ م خواستیکه م یاز حرف الیخ یب

 خانوم حواس پرت ! کنمیرمز کارت رو هم برات اس ام اس م _

 رفت ! ادمیام زدم و گفتم : آخ کال  یشانیپ به

 مواظب خودت باش ! _

 حتما ... فعال خداحافظ ! _

 خداحافظ ! _

را برداشتم و با مرتب کردم مقنعه ام از  فمیو ک یددو نکیدانشگاه پارک کردم . ع یرا چرخاندم و روبرو فرمان

 شدم ! ادهیپ نیماش

 گردمیو در دل دعا کردم تا برمچشم بود نگاه کردم  یتو یادیز گرید یها نیماش نیکه در ب نیرادو نیماش به

 ! فتدین شیبرا یاتفاق

تکان  سالم یبه نشانه  یناخته بود سرمرا ش گریسال ها د نیا ینگهبان که در ط مردریپ یگذشتم و برا ینگاهبان از

 دادم ! 

 ! گمیم کیگفت : سالم خانوم بزرگمهر ... تبر یبلند یبلند شد و با صدا شیاز جا عیسر رمردیپ

 ؟؟ دیزده به او نگاه کردم و گفتم : ببخش شوک

 ازدواجت رو دخترم ... مبارکت باشه !  _
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 من ازدواج کرده ام ، جواب دادم : متشکرم ! داندیم که بهت زده بودم او از کجا یدهانم را قورت دادم و در حال آب

 یحلقه ا یاز رو دیرا در دستم فشردم و به حلقه ام نگاه کردم ، شا فمیبه سمت ساختمان دانشگاه حرکت کردم . ک و

 بود ازدواج کرده ام ! دهیکه به دست داشتم فهم

ناشناخته آمده  یایدن کیخودم حس کردم . انگار که از  یرا رو یادیز ینگاه هابه ساختمان دانشگاه که گذاشتم  پا

 توجه ها به سمت من بود ! یباشم همه 

انداخته بودم به سمت آموزش رفتم . وارد دفتر آموزش شدم و آرام سالم کردم . دو نفر از  نییکه پا یتعجب و سر با

 گفتند ! کید و سالم کردند و آنها هم ازدواجم را تبربلند شدن شانیاز جا شناختندیم کارکنان که مرا

اما به  دیچند ساعت طول کش دانمیرا انجام دادم و نم میمعذب کارها یتشکر کردم و با حالت یمصنوع یلبخند با

 . کردیام م وانهیاطرافم داشت د یآدم ها یزدم . پچ پچ ها رونیمحض تمام شدن کارم از دانشگاه ب

را  نیخبر ازدواج من و رادو رانیفرمان گذاشتم . پس دروغ نبود که تمام ا ینشستم و سرم را رو نیماش داخل

 ! کردیشاپ اغراق نم یبودند ، آن مرد صاحب کاف دهیفهم

که  یبه کس نکهیشده ام ، ا نیمن به خاطر پول زن رادو گفتندیم نکهیگوشم بود . ا یتو شانیپچ پچ ها یصدا هنوز

 ! گرید نیشده ام و هزاران هزار حرف و توه یفتگیدچار خودش نکهیکرده ام ، ا انتیخعاشقم بوده است 

 ؟؟ کردندیرحمانه قضاوت م یب نطوریو ا نشستندیم یباز شکست ! چرا آدم ها ندانسته بر مسند قاض دلم

من مجبور  دیگناه باشم ، شا یب دینکردند شا گرفتند و فکر یخودت شاهد باش چطور دل شکسته ام را به باز ایخدا

ه ک یرا روشن کردم و به سمت مقصد نیالنه کرده بود ماش میکه در گلو یکار را انجام دهم ! با بغض نیشده باشم ا

 کجاست حرکت کردم ! دانسمینم

 خوش باشم ! یلحظه ا گذاشتیو نم کردیم دایورود به دلم پ یبرا یراه شهیو غصه انگار هم غم

 ! یجواب دادم : سالم پر یاسم پر دنیآوردم و با د رونیب فمیک یآن را از تو لمیموبا یبلند شدم صدا با

 حالت خوبه ؟  دیسالم آناه _

 ؟  یخوبم ... تو خوب _
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 ؟؟ یی... زنگ زدم بپرسم کجا زمیعز یمرس _

 ! یمن تهرانم پر _

 ؟؟ یگیم یجد _

 ! میآره ، به اصرار من زودتر برگشت _

 کرده ! وونهی، آخه آرش آتنا رو د یکرد یکار خوب _

 ؟ یچ ی: واسه  دمیکردم و با تعجب پرس تیهدا ابانیرا به کنار خ نیماش

!!  نرایا گردمیپرواز برم نینه با اولحرف بزنم وگر دیبا آناه دیمن با گهیشده انگار ! م وونهیبه خدا ... د دونمینم _

 یلیو خ یکه تو اون شمارت رو دور انداخت دونستهیخب نم یول دیراستش فکر کنم باهات تماس هم گرفته آناه

 نگران شده !

 مرد عاشق چه کنم ؟؟ نیو راه نفسم را گرفت ! با ا دیامان تپ یب قلبم

 ؟؟ یپر دیگفت یبهش چ _

 ! یریباهاش تماس بگ یبرگشت نکهیخراب شده ! قرار شد به محض ا تمیگوش مسافرت و یتو رفت میگفت _

 مشکل را حل کنم ! نیا دیکشیمغزم نم گریفرمان گذاشتم ، به خدا که د یو سرم را رو دمیرا گز لبم

 ؟؟  یشنوی! صدامو م دیالو ... آناه _

 و بهش دروغ بگم ! نمشیکه بب نمیبیرو نم ییتوانا نیخودم ا یاما تو شنومیم یآره پر _ 

 ! !رانیآرش برگرده ا یکه بذار یتونی؟؟ نم یکن چه کار یخوایپس م _

 حرف را زد ، انگار که طلبکارم باشد ! نیا یبا حرص خاص یکردم پر احساس

الص ! خ گهیو د یکار رو انجام بد نیا دیبا یندار ی، راه برگشت دیآناه نیگفت : بب یبا لحن آرامتر دیمرا که د سکوت

 ! رهیآرش سراغت رو نگ گهیخوب دارم تا د ینقشه  هیمن 

 ؟؟  ینقشه دار _
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 ! یتا به آرش زنگ بزن نایآتنا ا یخونه  میریتا بهت بگم ! بعدشم م ایاره اره ... فردا صبح ب _

 رمق جواب دادم : باشه ! یب

 کرد . یخداحافظ عیهم سر یپر و

جانم به  دانستیمن مرگ آور است ؟؟ نم یکار برا نیا دانستی! نم کردیراحت از حرف زدن من با آرش صحبت م چه

 ؟؟  ستیبابت ناراحت ن نیاصال از ا یپر کردمی؟؟ چرا حس م کنمیکار فکر م نیبه ا یوقت یحت رسدیلب م

 ! رمیکه قرار بود بم ییبا دلهره به فردا فکر کردم ، فرداام را کنار گذاشتم و ینیب بد

را فشردم و منتظر  شدم ! زنگ خانه ادهیپ نیام نگه داشتم و از ماش یپدر یخانه  یدر هم و مغشوش جلو یفکر با

کردم و وارد خانه شدم ، به  یرا ط اطیمن در را باز کرد . ح یصدا دنیرا برداشت و با شن فونیآ نی. نار ستادمیا

 ! میدکتر برو شیپ تاکردم و از او خواستم پدرم را آماده کند  سالم نینار

 ینشستم و انگشت کوچکم را به دهان گرفتم . استرس بد مبل یبد در هم رفته است رو دانستمیکه م یچهره ا با

 ! دادمیرا مدام تکان م میتمام وجودم را گرفته بود و پاها

 بلند شدم و سالم کردم ! میاز پله ها از جا نیآمدن پدرم و نار نییپا یچه قدر گذشت اما با صدا دانمینم

خب  یلیم ! به سمتش رفتم  ، دستش را گرفتم و گفتم : خآمد نییپله را هم پا نیبا متانت جوابم را داد و آخر پدرم

 ! میبر

 دستت سرده بابا ؟ نقدریدستم را فشرد و گفت : چرا ا پدرم

 کم فشارم افتاده ! هیبابا ... صبحانه نخوردم  ستین یزیو گفتم : چ دمیرا دزد چشمانم

 ! یباش تیمراقب تغذ دیبا فهیبابا ؟؟ بدن تو ضع یستیگفت : چرا مواظب خودت ن یبا نگران پدرم

 ! خورمیم خرمیم یزیچ هیراه  یچشم بابا ... تو _

به پدرم دروغ گفته ام اما راستش را هم  نکهینبودم از ا ی. راض میآمد رونیو از خانه ب میکرد یخداحافظ نینار از

 ! ماندیخودم م شیپ دیموضوع با نی، ا میبگو توانستمینم

 معتل شدن را نداشتم ! یشمار آن نگاه کردم ، اصال حوصله  هیبه ثان یو با کالفگ ستادمیچراغ قرمز ا پشت
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 ؟؟ نهیرادو نی: ماش دیپرس پدرم

 بله بابا ! _

 رفت شرکت ؟؟  یخودش پس چجور _

 دستم باشه ! نیرفت ... گفت امروز که من کار دارم ماش ریبا ام _

 به فکره ! شهیخدا حفظش کنه ! مثل هم _

 هست ! زین دادم و آرام زمزمه کردم : آره مراقب همه چرا تکا سرم

 باشد ! یسوالم وقت خوب دنیپرس یبرا دیکردم االن با فکر

 چیه گهیاون د نیاومده ! چرا بعد از مرگ مادر رادو شیمن پ یبرا یسوال هی: بابا  دمیسمت پدرم برگشتم و پرس به

 ؟ ومدیما ن یوقت به خونه 

 اومده ؟؟ شیسوال برات پ نیشده که حاال ا یو گفت : چبا تعجب نگاهم کرد  پدرم

 اومد ! شیپ ییهوی،  گهی: سواله د گفتم یکنجکاو با

سرش شلوغ شد دخترم !  یلیگفت : خب اون خ کردینگاه م شیکه به روبرو یمن من کرد و بعد در حال یکم پدرم

 !! ستین یکیآدم کوچ نیرادو

 ادیم ادمیکه  یکه فقط بهانه است بابا ... من از وقت نیدر پنهان کردنش داشتم گفتم : ا یسع یلیکه خ یحرص با

 ؟؟ ومدیسرش شلوغ بود پس چرا اون موقع ها به خونمون م نیرادو

 ! گهید ادیبابا جان حتما نتونسته ب دونمیندانستن تکان داد و گفت : چم یسرش را به معن پدرم

 دیبود من با نیب نیا یزی! خب چرا ؟؟ اگر چ کندیم یو از من مخف داندیرا م شلیپدرم دل گفتیبه من م یحس کی

 ! دانستمیم

 پدال گاز فشردم و به سمت مطب دکتر رفت . یرا رو میسبز شدن چراغ پا با
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 هوانیداشت مرا د کردندیاز من پنهان م گرانیکه د ی، صحبت کردن با آرش ، موضوعات یپر یدانشگاه ، حرف ها فکر

 ! کردیم

 ها انتظار داشتم به حال و نینکردم ، زودتر از ا یو به سوزش قلبم توجه دمیپشت سر هم کش یقیعم یها نفس

 روزم واکنش نشان دهد اما انگار او هم مثل من در شوک فرو رفته بود !

 ! میدکتر اومد یآقا دنید یرفتم . سالم کردم و گفتم : برا ینشاندم و به سمت منش یصندل یرا رو پدرم

 ؟؟ نیداشت یبا ناز گفت : وقت قبل یمنش

 یپر عشوه اش در هم نرود جواب دادم : نه من تهران نبودم و شماره  یصورتم از صدا کردمیم یکه سع یحال در

 ؟ دیپدرم رو داخل بفرست ضیمر نیب شهی. نم رمیمطب رو هم نداشتم تا تماس بگ

 دکتر سرشون شلوغه ! یاقا شهینه خانوم نم _

لطف رو در حق من  نیا شهیاگه م رمیگیدکتر رو نم یوقت اقا شتریب قهیاومدم و چند دق یادیخانوم من راه ز _

 ! دیبکن

 ؟؟  هیچ لتونیفام _

 بزرگمهر !  _

 ؟؟ دیبزرگهر هست ی: شما دختر آقا دیدهانش را قورت داد و پرس آب

 بله خودم هستم ! _

 رادمنش ؟؟؟ ی: همسر ... آقا ... آقا دیتته پته پرس گرد شد و با چشمانش

و دستم را در دستش گرفت  دیپر شیتکان دادم که از جا دییتا یسرم را به نشانه  داندیاو از کجا م نکهیاز ا متعجب

 شما رو نشناختم ! دیخانوم بزرگمهر ... منو ببخش تونییخوشحالم از آشنا یلیو گفت : خ

 ! نطوریو گفتم : منم .. هم دمیخودم را عقب کش یاز رفتارش کم دهیو ترس متعجب

 تا من صداتون کنم ! دینیبش دیی... بفرما دیبازم ببخش _



 الهه بانو

 
252 

 

 یکنار خود منش یخال یتنها صندل دمید یبه اطراف انداختم و وقت یکرده اش نگاه رییدرجه تغ 180از رفتار  جیگ

 با فاصله از او نشستم . یمعذب و کمو  نمینشیاست ، به پدرم اشاره کردم من آنجا م

که  دمیفهمیاما من م کردینگاهم م یچشم ریو به اصطالح خودش ز دییپایاول مرا م یاز همان لحظه  نگاهش

 ! دادیعذابم م نیکامال به سمت من است و ا حواسش

 دنیکش ادیفر یبرا لیدل یکاف یاز امروز صبح به اندازه  کنمیداشتم اما فکر م یادیمهارت ز تمیکنترل عصبان در

 زن فضول و چاپلوس را تحمل کن ! نیداشته ام که حاال نتوانم ا

از رو برود اما در کمال تعجب کامل به سمتم برگشت و با همان  دیرا بلند کردم و با سوال نگاهش کردم تا شا سرم

 ؟؟ سوال ازتون بپرسم هی شهیخانوم بزرگمهر م دیاعصاب خرد کن اش گفت : ببخش یصدا

 ! ام یچه قدر عصب دیفهمیم زدمیبله تکان دادم ، حرف م ینشاندم و سرم را به معن میلب ها یرو یمصنوع یلبخند

 ؟ دیدیبپرسم لنزتون رو از کجا خر شهیچشمانم اشاره کرد و گفت : م به

 خودمه ! یدادم و گفتم : من لنز نذاشتم خانوم چشما رونیب قیرا عم نفسم

 قشنگه چشماتون ! یلی؟؟ خ دیگیراست م یش گذاشت و گفت : وادهان یرا جلو دستانش

 ممنون ! _

 ؟  دیرنگ موتون رو بگ یشماره  شهینگاه کرد و گفت : پس م میموها به

 ! زززمیخودمه عز یرنگ موها _

 نپرسد ! یسوال گریو د دیایپر حرص گفتم که حساب کار دستش ب یرا جور زمیعز

را از من گرفت و سرش  شیگفت که از چشم من دور نماند و رو یآرام شیندارم ا یاعصاب درست و حساب دیکه د او

 فرو کرد . شیروبرو توریمان یرا تو

آرام و با وقار نشسته بود ! مادرم  دمید یام که او را م یزندگ ی شهیرا گرداندم و به پدرم نگاه کردم . مثل هم سرم

 !آرام بودنم به پدرم رفته است  نیا گفتیم شهیهم
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بلند شد  شیما از جا دنی. دکتر با د میما را صدا زد و من همراه پدرم وارد اتاق شد یساعت باالخره منش کیاز  بعد

 ! دیخوش اومد یلیو گفت : سالم جناب بزرگمهر  خ

 دکتر ممنونم ! یجواب داد : سالم آقا پدرم

 دخترم هستن ! شونیدکتر ا یدکتر سالم کردم و پدرم گفت : آقا به

 رادمنش شرکت داشتم ! یبا آقا شونیجشن عروس یدارم باهاشون ، تو ییبله بله آشنا _

 نگفتم ! یزینشاندم و چ میلب ها یرو یآوردم ، لبخند مصنوع ینم ادیبه  زیچ چیآن شب ه یکه از مهمان ها من

 جناب بزرگمهر ؟  هی: خب مشکل چ دینشست و دکتر پرس یصندل یرو پدرم

 ! میاومد نجایا دیدکتر به اصرار آناه یرم آقاندا یراستش مشکل _

 دینبک نهیمعا هیقلب پدر رو  شهیو گفتم : اگه م دمینگاهش را از پدرم گرفت و به من دوخت ، به سمتش چرخ دکتر

 راحت تره !! المیخ ینجوریدکتر ، من ا یآقا

 پدرها و دختر ها ! نیو گفت : امان از ا دیخند دکتر

 بود ! یقشنگ لمیو گفتم : ف دمیرا فهم منظورش

 قشنگه ! شهیعشق هم ی، قصه  نطورهیهم _

 درد آور ! نطوریلب زمزمه کردم : و هم ریو ز دمیرا به سرم کش دستم

 یعاد تیپدرم کامال به وضع گرید یکامل داد که تا چند هفته  نانیکرد ، به من اطم نهیدکتر پدرم را معا نکهیاز ا بعد

 ! ردیقرار بگ یتحت فشار عصب دیانب گریاما د گرددیبرم

سرم را آرام تکان دادم . متاسف بودم  یپر زرق و برق منش یو من در جواب خداحافظ میآمد رونیاتاق دکتر ب از

 ینعیکار  نی! ا گذاشتندیشخص به او احترام م کینبودن  ایمثل او که فقط بر اساس پولدار بودن  ییآدم ها یبرا

 یب یش کیاحترام به  یک موجود زنده را به پستیتو شعور احترام به  نکهیا یعنیخودشان ،  تیبه شخص نیتوه

 ! یجان فروخته ا

 بمونم ؟ شتیپ یخوای: بابا جون م دمیام را باال زدم و پرس یدود نکیشد ، ع ادهیمقابل خانه پ پدرم
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 هست ! شمیپ نیبرس ، نار تیزد و گفت : نه بابا جان برو به زندگ یلبخند پدرم

 بابا ! دیرا تکان دادم و گفتم : پس مواظب خودتون باش سرم

 باشه دخترم برو به سالمت ! _

 دمیفهمیهر چه زودتر م دیپدال گاز گذاشتم و با سرعت به سمت خانه راندم ، با یرو را میکه وارد خانه شد پا پدرم

 ! دمیترسی... م دمیترسی! م دانندیخبر ازدواج ما را چگونه شرح داده اند که همه م

را پارک کردم و با عجله وارد عمارت شدم . به سرعت از پله ها باال رفتم و  نیزدم و نگهبان در را باز کرد . ماش یبوق

 بود به سمت آن رفتم و بازش کردم . زیم یلپ تاپم که رو دنیدر اتاق را باز کردم . با د

صفحه باال آمد  یکه رو یهزاران عکس و خبر دنیکه با د رادمنش را سرچ کردم نیگوگل عبارت ازدواج رادو در

 بود ؟؟  یآدم مهم نقدریا نیدهانم باز ماند! رادو

 ! هنینب ای... خدا نهیرو نب ناینه ... آرش ا ایلب زمزمه کردم : خدا ریدادم و ز هیتک ینه چندان خوب به صندل یحال با

 تمام تصوراتش از من به هم دمیترسی، م دیایسرش ب ییبال دمیترسی، با تمام وجودم ، با تمام عشقم ! م دمیترسیم

 ! زدیبر

عکس ها را  نیقورت دادم ، آرش ا یها گذاشته بودند نگاه کردم و آب دهانم را به سخت تیکه از ما در سا یبه عکس 

 ! ردیمی، م شودیشوکه م ندیبب

عکس گرفته شده بود ؟؟  نیا یدر دستم ! اصال ک ازدواج یکنارم ، حلقه  یبا لباس داماد یمن در لباس عروس ، مرد 

وار عاشقم  وانهیکه د یکه من دارم از ترس نابود شدن قلب مرد دندیفهمیرحم بود ؟ چرا نم یب نقدریا یچه کس

 کردند؟ یعشق را نم ی؟ چرا مالحظه  دهمیاست جان م

 ی! من ایوم ، منِ شکست خورده از تمام دنمنِ مغم ی، چهره  دید شدیسرم بود اما چهره ام را م یشنل رو نکهیبا ا 

قلب ها  ، کردمیتپد اما اشتباه م یقلبم نم گرید کردمیکه فکر م ینداشتم ! من یبه زندگ دیام گریکه مرده بودم و د

از قلبت عشق را  یدر گوشه ا شهیهم یریگیادمی گریو تو د کندیم یرا عاد زیو زمان همه چ تپندیبدون عشق هم م

 اش ! یخواهیوار م وانهیهنوز د ییکس نگو چیو به ه یپنهان کن
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ست د یو دست رو نمیبنش توانستمی... نم کردمیم یکار دیو اشکم را پاک کردم . با دمیچشمم کش ریرا ز انگشتم

 ! ندیعکس را بب نیا یبگذارم تا آرش روز

در هم مشغول عوض کردن لباس  یرفتم و با چهره ا میبلند شدم . به سمت کمد لباس ها میتاپ را بستم و از جا لپ

 شدم ! میها

 از شرکت برگشته است ! نیخانوم گفت به من فهماند که رادو ایکه ثر یباز شدن در عمارت و سالم بلند یصدا

 هیاز گر یاثر نکهیرا پشت گوشم زدم و بعد از مطمئن شدن از ا می. موها ستادمیا نهیآ یکمدم را بستم و روبرو در

 رفتم . رونی، از اتاق ب ستیصورتم ن یرو

ورد پهنش برخ ی نهیام با س ینیبود ب کیخوردم ! نزد یا کهیشدم و  نهیبه س نهیس نیمحض باز کردن در با رادو به

 کند !

بودند با لطافت کنار زد و گفت : سالم  ختهیصورتم ر یرا که تو میموها نیرا باال گرفتم و آرام سالم کردم . رادو سرم

... 

 انداختم . من قول داده بودم اما سخت بود ، به خدا که سخت بود ! نییحبس شد و نگاهم را معذب پا نفسم

 ! ایب یتو هم لباساتو عوض کرد نییپا رمیبود گفتم : من م نییک همانطور که سرم پا دمیرا آرام کنار کش خودم

و سرکه  ریکه دلم مثل س یوقت یالیخ یسخت بود تظاهر به ب یلیآمدم !  خ نییکنم از پله ها پانگاهش  نکهیبدون ا و

 آنطرف تر ! لومترهایدر ک یمرد یبرا دیجوشیم

قولش زده بود و با من تماس گرفته  ریز ینگران نیقرار شده بود ، نگران شده بود و از ا یکه از عشق به من ب یمرد

تصور کنم ... خدا کند که خوب  توانستیخاموش مواجه شده بود ! حالش را نم یبا شماره بود ! تماس گرفته بود و 

 باشد !

 شدم ! رهیگره شده ام خ یناهار نشستم و بدون توجه به اطرافم به دست ها یشده  دهیچ زیم پشت

 ؟ دیدیدر دلم افتاده بود ! اگر آرش آن عکس ها را م یبد ینگران

 رایمس یگفت یزی: چ دمی، پرس دمینگاه منتظرش را د ینگاهش کردم . وقت یجیبه خودم آمدم و با گ رایسم یصدا با

 جان ؟



 الهه بانو

 
256 

 

 ؟؟ ارمیب دیندار ازین یا گهید زیچ دمیزد و گفت : پرس یلبخند رایسم

 هست ممنون ! زینگاه کردم و گفتم : نه همه چ زیم به

 نوش جان خانوم ! _

 یتو یکه دست یآمد و در حال نییمحکم و با صالبت از پله ها پا شهیهم یقدم ها با همان نی، رادو رایرفتن سم با

 طورنیا دیمشغول شدم تا شا یمعطل یبرداشتم و ب زیم ینشست ! قاشق و چنگال را از رو میروبرو دیکشیم شیموها

 ! ریرا از او بگ یفرصت هر حرف

بابت  نیمشغول خوردن شد و من از ا یحرف چیه ی، ب دیحوصله د یمرا ب ینگاهم کرد و وقت یچشم ریز نیرادو

 ممنون بودم ! یلیخ

حالم هم دست خودم هم نبود  نیبفهمد اما ا یزیچ نیرادو خواستمی. نم کردمیم یباز میاشتها بودم و فقط با غذا یب

! 

 برداشتم و گفتم : نوش جان ! زیم یاز رو یدستمال

 ... ! ینخورد یزیگفت : تو که چ نیبلند شدم که رادو میو از جا دمیرا لقب کش یصندل

 ندارم ! لیم _

 شده ؟  یزیچ _

 ! نیکم خسته ام هم هی، فقط  ستین میزیزدم و گفتم : نه چ یمصنوع لبخند

 رفتن داد ! یکارش به من اجازه  نیکه حرفم را باور نکرده است اما سرش را تکان داد و با ا زدیداد م نگاهش

 یتا زندگ کردمیم دیبالشت گذاشتم و چشمانم را بستم . چکار با یتخت نشستم . سرم را رو یدم و رواتاق ش وارد

همه دلهره ،  نیآوردم ؟ خسته شده ام از ا یآرامش گذشته ام را به دست م دیبه روال سابقش برگردد ؟ چطور با

 نرسم ! یا جهینت چیفکر و ذهنم همه جا باشد و به ه نکهیخسته ام از ا

 نیا یروز یکس نکهی، حس ا کردیعشق را منتقل م یبایرا به سمت گردنبندم بردم و لمسش کردم . حس ز ستمد

 من هستم ! شیایداد و گفت که تمام دن هیگردنبند را با تمام احساس و عشق به من هد
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درد دارند تمام خاطرات ،  شودیکه از تو دور م یکه در کنار توست وقت یحس جهان است تا زمان نیتر بایز عشق

 شودیجهنم م تیخدا برا یبایز یای... دن رندیبه زور عشق را از تو بگ یتمام عکس ها ، تمام حرف ها ! خدا نکند روز

 نجاتت دهد ! یدست نکهی، مگر ا

 رفت ! نییتخت پا هیگذاشت و بعد از چند ثان زیم یاش را رو یوارد شد . گوش نیاتاق باز شد و رادو در

 . دیچیدر گوشم پ شینفس ها یاتاق را پر کرد و صدا یعطرش فضا یبو

 گفت ؟  ی: دکتر چ دیجا به جا شد و پرس یکم

 ! ستمیبود که خواب ن دهیفهم

 یگفتم : گفت حال بابا خوبه و جا شیبایسرم گذاشتم و با نگاه به چشمان ز ریبه سمتش برگشتم و دستم را ز آرام

 ! ستین ینگران

 ؟ ستی: پس چرا حالت خوب ن دیو نگران پرس بیعج یچشمانم نگاه کرد و با حالت به

 ؟؟ گشتیم لیحد ذهنش را مشغول کرده بود که به دنبال دل نیغذا نخوردن من تا ا یعنیبرد !  ماتم

 ! دازبرزخ نن نینگران من نشو ... منو تو ا نقدریخوب نباش ... ا نقدریو در دل ناله کردم : ا دمیرا گز لبم

که به آرش فکر کنم ،  دادمیبه خودم حق م دیشا دمید یم یتوجه یو ب یبداخالق نیبود که اگر از رادو نیا تیواقع

مرا  بودنش ریپذ تیمرد بودن و مسئول نی، ا نیخوب بودن رادو نیاما ا نمیو در سوگ عشقم بنش زمیاشک بر شیبرا

را گرفته  میگلو خیهستم ب نیکه همسر رادو یحال درنکنم ! عذاب وجدان فکر کردن به آرش  انتیخ کردیوادار م

 ! ستادمیا یقولم م یپا دیکرد! من با یبود و ولم نم

 ها پخش بشه ! تیسا یلرزان گفتم : من دوست نداشتم خبر ازدواجمون تو یینم زده ام را از او گرفتم و با صدا نگاه

 ؟ یناراحت نیچانه ام گذاشت و سرم را باال آورد و گفت : تو به خاطر ا ریرا زبهت زده دستش  نیرادو

 ؟ ینشست و گفت : چرا زودتر نگفت شیدر جا نیتکان دادم که رادو تیرا با مظلوم سرم
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دانشگاه همه به احترام  یتو نکهی! از ا ادیآدما خوشم نم ی رهی... من ... من از نگاه خ نی! رادو دمیامروز خبرا رو د _

دور باشم و کمتر  گرانیکردم از نگاه د یسع شهی! من همادیکنن خوشم نم یهمسر توام باهام خوش رفتار نکهیا

 ! شناختنیجلب توجه کنم اما امروز انگار تمام شهر منو م

 اش را ! یا ، نه اصلگفتم اما نه همه اش ر شیرا برا لمیصورت من بود ! دال یرو یعصب یو کم یجد نیرادو نگاه

 نیبود ا ی، چه زجر دمیانداختم و لبم را گز نیی! نگاهم را پا خواندیم ام را از چشمانم یواقع تین کردمیم احساس

 ! یزندگ

اش را برداشت و با  یرفت . گوش شمیآرا زیبلند شد و به سمت م شیقصد نگاه کردنش را ندارم از جا دیکه د نیرادو

 رفت . رونیرا گرفت و از اتاق ب یکه هنوز چشمانم نم داشت ، شماره ا یپر از حرف به من ینگاه

 یدر خانه  شدی... شرمم م یشگیهم انتیخ نیاز ا شدی. شرمم م دمیسرم کش یرفتنش لبه پتو را گرفتم و رو با

 کار نیزشت تر انتی: خ دیچیپیمادرم در گوشم م یو صدا شدیفکر کنم ... شرمم م یگریشوهرم باشم و به مرد د

 ! استیدن

******* 

 

.  گرفت یرا به باز میو موها دیوز یمیمال میبودم ! نس رهیدرون باغ نشسته بودم و به گل ها خ یعصرانه  زیم پشت

 تنم نشست نوازش کردم و خودم را در آغوش گرفتم . یکه رو یمیمال یرا از سرما میبازو

،  دیفهم شدیدرخت ها هم م یزرد شده  یاز تک و توک برگ ها یرا حت نیو ا شدیاز قبل م کتریهر لحظه نزد زییپا

 خود داشت . یهوا که جا میسوز مال

و  دیکنارم را عقب کش ی، صندل زدیو آنطرف زنگ  م نطرفیبه دست بود و به ا یکه از ظهر مدام گوش نیرادو

 کیبرداشت و نزد زیم یقهوه اش را از رو نگاهش کردم . فنجان ینشست . صورتم را به سمتش برگرداندم و سوال

 پاک کردن ! تایسا یلبش برد و گفت : عکس رو از تو همه 

که از او خواسته بودم را  یاما باز کار ستیهدفم چ دیفهم نکهیهمه لطفش تشکر کنم ، از ا نیچطور از ا دانستمینم

 انجام داد !
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حق داشت سرم  یبکند ، حت یافتاده است . حق داشت کم محل شیابرو ها نیکه چهره اش در هم رفته و اخم ب دمید

عشق زمان  نیفراموش کردن ا دیفهمیمرگ ! کاش م یعنیمن شکستن آرش  یبرا دیفهمیداد بکشد اما کاش م

 ! خواهدیم

 رو دوست داشتم ! زییآرام گفتم : پا ییرا از او گرفتم و با صدا نمیغمگ نگاه

 ؟؟ ی: االن دوست ندار دیگرفته پرس ییهم انداخت و با صدا یرا رو شیگذاشت ، پاها زیم یرا رو فنجان

 نه ؟! ایامسال رو دوست دارم  زییپا دونمی... نم دونمیندانستم کج کردم و گفتم : نم یرا به نشانه  میها لب

 تموم بشه ! زییپا نیا میبذار دینگاهم کرد و گفت : پس با بیعج یحس با

 ؟! هیبفهمم که احساسم چ دیشا زییپا نیآره ، با تموم شدن ا _

 خواستمی، م مانمیقولم م یداده ام و پا یبفهمد من به او قول خواستمینگاه کردم ! م نیپر از حرف به رادو یبا نگاه و

 رگید خواهمی! من فقط م کنمیکنار آمدن با خودم فکر م یبرا ی، به راه حل کنمیاز او فکر نم ییبفهمد من به جدا

 نشکند !مثل من  یکس

 گفت : پدرتون پشت خط هستن ! نیدر دستش به سمت ما آمد و رو به رادو میس یخانوم با تلفن ب ایثر

را در دستش گذاشت  یخانوم گوش ایدراز کرد . ثر یرا از من گرفت و دستش را به سمت گوش نشینگاه سنگ نیرادو

 ؟؟ نیالزم ندار یزیگفت : چ یو رو به من با مهربان

 خوشمزه بود دستتون درد نکنه ! یلیخانوم ممنون ! قهوه هم خ ایزدم و گفتم : نه ثر یلبخند

 ، نوش جان دخترم ! کنمیخواهش م _

 مادر ! کیاش مهربان و پر نور بود ، درست مثل  دهیچروک ی چهره

 ...  مادر

 ... مادر

اطرافم ...  ی، با وجود تمام آدم ها! بدون تو من تنها هستم  یشدینم میروزها نیو حسرت ا یماندیمن م شیپ کاش

 تنها هستم !
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را به سمت من گرفت و گفت : پدر  یتمامش در مورد کار بود ، گوش بایبا پدرش که تقر یبعد از صحبت مفصل نیرادو

 با تو صحبت کنه ! خوادیم

 : من ؟؟ دمیتعجب پرس با

 رفتم !را از دستش گ یتکان داد و من به ناچار گوش دییتا یرا به معن سرش

 صدا بزنم ؟! یرا با چه نام نیصحبت کنم و پدر رادو دیچطور با دانستمینم

 را کنار گوشم گرفتم و گفتم : سالم عمو جان ! یرفتار کنم ، گوش شهیگرفتم مثل هم میرا کنار گذاشتم و تصم دیترد

 : سالم دخترم خالت خوبه ؟ دیچیپ یشادش در گوش یصدا

 ؟ گذرهی؟ سفر خوش م دیممنونم ، شما خوب _

 یسفرا کار کنم و کار کنم تا از خستگ یکه تمام وقتمو تو ستمیخل و چل ن نی! مثل رادو گذرهیمعلومه که خوش م _

 ! رمیبم

 دور نماند ! نیرادو دیخنده از د نینسبت داد خنده ام گرفت و ا نیکه به رادو یصفت خل و چل از

 ؟؟  دیگردیبرم یتم و به پدرش گفتم : خدا رو شکر ! کچشم دوخ کردیم او که با تعجب نگاهم به

 عروس گلم تنگ شده ! یپس فردا تهرانم ... دلم برا ایفردا  _

 یگذاشت و با من شوخ یو مثل قبل سر به سرم م گشتیاگر او برم دی! شا شدیم ایپدرشوهر دن نیبهتر دیشا عمو

 که االن هست بشود ! ینامعلوم یرابطه  نیبهتر از ا یزندگ نی، ا کردیم

 ! نطوریعمو ... منم هم یمرس _

 بگو گوشش رو بکشم ! کنهیم یبداخالق نیروبراهه ؟ اگه رادو زی؟؟ همه چ یکه کم و کسر ندار یزیدخترم چ _

شوم اما ... من  تیبا او اذ یممکن است در زندگ کردیپدرش هم فکر م یبود حت یو جد زدیلبخند نم نیکه رادو بس

 از دختر ها ... ! یلیخ یآرزو دیاست و شا ینیبودم که او مرد آرام و مت دهیرس جهینت نیبود به اوقت  یلیخ



 الهه بانو

 
261 

 

در هم رفته بود ، نگاه کردم  قیعم یخوش فرمش به خاطر فکر یو ابرو ها کردینگاه م شیبه روبرو میاو که مستق به

 خوبه ! زی؟ همه چ هیچه حرف نیو در جواب عمو گفتم : نه عمو جان ا

، منو مثل  ریبود که من بتونم انجام بدم حتما با من تماس بگ یخوبه ... مواظب خودت باش دخترم ! هر وقت کار _

 ! نیخودت بب یواقع یعمو

 یجذاب طرح یچهره  نیبود تا از ا یچانه اش گذاشت و به گل ها نگاه کرد . کاش کس ریرا ز شیدست ها نیرادو

 بکشد !

 میهست دنتونیعمو جان ! در ضمن ما منتظر د دمتونید یاون جور شهیو گفتم : هم جمع کردم یرا به سخت حواسم

 ! دیحتما بهمون سر بزن

 ؟  یخواینم یزی؟ چ یبا من ندار یباشه دخترم ... کار _

 !ً  دیبه سالمت برگرد دوارمینه عمو جان ام _

 ممنونم فعال خداحافظ ! _

 خداحافظ ! _

پس  ایکه هنوز همانقدر دلربا بود نگاه کردم و گفتم : پدرت فردا  نیگذاشتم . به رادو زیم یرا قطع کردم و رو یگوش

 ! گردهیفردا برم

 نگاهم کند گفت : خب ؟؟ نکهیبدون ا نیرادو

 ! میشام دعوتشون کن یبرا شهیخوب م یلیرا باال انداختم و گفتم : خب به نظرم خ میها شانه

 نگاهم کرد .  میشام دعوتش کن یدارد برا یه لزومچ گفتیکه م یبرگشت و با چشمان نیرادو

 ! خواندمیحرف را از آن نگاه خونسردش م نیهم نیع قایدق

 م؟؟یدعوتشون نکن یعنیرا درشت کردم و گفتم :  چشمانم

 زدم ؟ من فقط ... یحرف نیهمچ یدر آمد و گفت : نه من ک یچشمان متعجب من از آن خونسرد دنیبا د نیرادو
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 بکن ! یدوست دار یو ادامه داد : هر کار دیکش یقیعم نفس

 بلند شد و به سمت ساختمان رفت . شیاز جا و

 کرد ؟ ینجوریبکن ؟؟ چرا ا یخوایم یهر کار یچ یعنیسمتش برگشتم و با تعجب زمزمه کردم :  به

چه قدر هم که  از بابت آن عکس ناراحت باشد ! حق داشت ... هر دیخودم فکر کردم با شیکالفه بود و من پ رفتارش

 ؟؟ شودیم رتیکه داشت ! مگر مرد بدون غ رتیمرا دوست نداشته باشد غ

 تواندیم یباور برسم که زندگ نیروز به ا کیگذاشتم . کاش  زیم یرا گرفتم و سرم را رو میو سرخورده رو مغموم

کس نتواند عشق را  چیو هات را بشکند  یشاد مینتواند حر یغم چیروز هم که شده تماما خوش باشد ... ه کی یبرا

 کس ! چیاز تو منع کند ... ه

 عشق را اضطراب و دلهره و غم گرفته بود ! یکمرنگ شده بود ! جا میعشق برا یبایز ی واژه

 زیحد بد شد ؟؟ چرا همه چ نیآرش اوضاع تا ا یبد رقم خورد ؟ من به درک ، چرا برا نگونهیمن ا یعشق برا چرا

 جفت و جور شد ؟؟ مانییجدا یبرا

که دستش  رایبرداشتم و به سم زیم یشانه ام ، سرم را از رو یرو یخودم و افکارم بودم که با نشستن دست غرق

 شانه ام بود نگاه کردم ! یهنوز رو

 داخل ! دیایب شهیساختمان اشاره کرد و گفت : خانوم آقا گفتن هوا داره سرد م به

اه سمت نگ نیشلوارش به ا بیود نگاه کردم . پرده را باال زده بود و دست در جب ستادهیکه پشت پنجره ا نیرادو به

 ! شدیو ناراحت بود بازهم به فکرم بود و نگرانم م یکه از دست من عصبان یوقت ی. حت کردیم

 ! کردیمثل پدرها رفتار م بیمرد عج نیا

 رنقدیانداختم و با خودم زمزمه کردم : چرا ا نییبه سمت ساختمان رفتم . سرم را پا رایبلند شدم و همراه سم میجا از

 ؟؟ هیرادمنش ؟؟؟ پشت نگاه پر حرفت چ نیرادو یمراقب من

 

******* 
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! به خدا که  توانمی! نه ... من نم کردمیاحساس نم یضربان چیه گریبود و د ختهینمانده بود ، همه اش ر میبرا یقلب

...  میآ یکه نم میزنگ بزنم و بگو یام بردم تا به پر یتم را به سمت گوشبروم ! دس رونیخانه ب نیاز ا کشدینم میپاها

 ر بودم !اجبار متنف نیو از ا رفتمیبه آنجا م دیبکنم ... من با توانستمیهم نم اکار ر نیاما ... ا رمیمیم میایاگر ب میبگو

 دمیترسیبه تن کرده بودم اما باز هم م ییبایز یکرده بودم و لباس ها شیشده بودم ؛ عطرم را زده بودم ، آرا آماده

 را بخواند ! زیها از چشمانم همه چ یظاهر ساز نیآرش با تمام ا

حال  شیآرا نیبا ا خواستمی. در اصل م دادیآنها را بهتر نشان م یا روزهیرنگ ف میرنگ دور چشم ها یمشک ی حاله

که نخوانده مرا حفظ بود دور نگه دارم  یو آرش کردیبا دقت نگاهم م شهیخانوم که هم ای، ثر نیبدم را از چشم رادو

 اما مگر دست من بود ؟!

 و به پشت سرم نگاه کردم ! دمیپر مینشست و من با ترس از جا میبازو یرو یدست

 شد ؟ ی: چ دیمشکوک پرس یپر تعجب و کم یبا چشمان نیرادو 

 از کجا آمده بود ؟؟ گرید میگلو یخشک نیآب دهانم را قورت دادم . ا یقلبم گذاشتم و به سخت یرا رو دستم

 ! دمیکم ترس هیفکر بودم  ی... تو ستین یزیزدم و گفتم : چ یمصنوع لبخند

 ؟؟ شهیتموم م یک یانداخت و گفت : قرارت با پر ینگاه پمیت به

 ! دمشیوقته ند یلی... خ دونمینم _

 ؟  یایشرکت م _

انه ام ش ینه تکان دادم . فشار دستش رو یسرم را به نشانه  که ممکن بود داشته باشم یاسفبار تیفکر به وضع با

 تا خودش دستش را بردارد ! اورمیخودم ن یدادم به رو حیاما ترج کردیم تمیاذ

 چیه نحالیاما با ا زدیموج م یادیبود و عمق چشمانش سواالت ز دهیدر هم کش یرا به شکل نامحسوس شیها اخم

 ! کردیمن را م یمالحظه  نکهیا ای دادیاجازه را به او نم نیغرورش ا دانمی! نم دیپرسینم زیچ
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،  وامخیآهسته گفت : معذرت م ییدستش را برداشت و با صدا عیگفتم که سر یشدن فشار دستش آخ کوتاه ادیز با

 ! دمینفهم

خدا را شکر  دیبا ستیمشکوک چ یرفتارها نیکه ا دیکش ینم ادیکه سرم فر نیاست و هم یعصب دانستمیم

 ! کردمیم

 نداره ! یو گفتم : اشکال دمیام را مال شانه

چشمانم گذاشتم و نفسم  یرفت . دستم را رو رونیاز اتاق ب یعیسر یتخت برداشت و با خداحافظ یاش را از رو کت

؟؟  دیآ یم ییام چه بال ی؟؟ سر زندگ شودیبفهمد با آرش حرف زده ام چه م نیاگر رادو ایدادم . خدا رونیرا لرزان ب

 ؟ کندیم یا من و پدرم چه رفتارب

نفسم رفت ! هنوز نگفته بود چه نقشه  دمیرا که د یآن دوختم . نام پر یام نگاهم را به صفحه  یزنگ خوردن گوش با

 یزیاز هر چ شتریکه آن نقشه هر چه که باشد دل آرش را بشکند ! از شکستن دل آرش ب دمیترسیدارد و من م یا

 !  دمیترسیم

و هنوز منتظر بودم  رفتمیم نییجان از پله ها پا یآمدم . آرام و ب رونیاز اتاق ب فمیادم و با برداشتن کرا رد د تماس

 غم بغل کرده یصدا زانو یکه ب ستیبود اوضاع خوب ن دهیکوبش محکم قلبم را بشنوم اما ... انگار او هم فهم یصدا

 بود !

:  زد و به سمتم آمد و گفت یلبخند دنمیصبحانه را جمع کنند با د زیبود تا م رایخانوم که مشغول کمک به سم ایثر

 ! یقشنگ شد یلیماشااهلل خانوم ... ماشااهلل ! چشم حسود کور شه خ

انگار که از ته چاه  مینگو گریرا که د می! صدا دیایبودن در ب کنواختیکش آمد تا از آن حالت خط  یکم میها لب

 آمد ! یم رونیب

 وم !خان ایممنون ثر _

 ! زمیعز یخوریبذار برم برات اسفند دود کنم دخترم ! چشم م _

 برم ! دیخانوم ، من عجله دارم با ایثر ستین یازیرا گرفتم و گفتم : ن دستش

 شده خانوم ؟ حالتون خوبه ؟؟ یزیکه گفت : چ دیخرابم را انگار تازه د حال
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 خوبم ممنون ! با اجازتون ! _

 اش را نداشتم ! یبعد یخانوم  و احتماال سوال ها ایثر نیآمدم . تحمل نگاه سنگ رونیبلند از عمارت ب ییبا قدم ها و

 !  شدیحال مگر خوب م نیحالم بهتر شود اما ا دیتا شا دمیکش یقیام گذاشتم و نفس عم نهیس یدست رو

هم  یگرید یبروم اما مگر چاره  به سمتش دیکشینم می. پاها دمیرا د یپر نیکوچک عمارت را باز کردم و ماش در

و گفت :  دی، از پهلو در آغوشم کش دیخم شد و گونه ام را بوس یشدم و آرام سالم کردم . پر نیداشتم ؟؟ سوار ماش

 ! دیدلم برات تنگ شده بود آناه یلیخ

 ! نطورینشسته بود نوازش کردم و با قورت دادن آب دهانم گفتم : منم هم میبازو یرا که رو دستش

 ؟ شدیخوب نم میگلو یخشک چرا

 ؟؟ هینجوریتو ؟ چرا صدات ا ی: خوب دیشده پرس زیر یاز من جدا شد و با چشمان یپر

انجام دهم خوب هم باشم ؟؟ انتظار  خواستمیکه م ی؟؟ انتظار داشت با کار دیپرسیبود که م یچه سوال مسخره ا نیا

 تحمل کند حالم خوب باشد ؟ دیکه آرش با یوردن از غمهمه کلنجار رفتن با خودم و غصه خ نیداشت بعد از ا

 باز شد : خوبم ! یبه زهر خند میها لب

 ! گمیم کیاما تبر رهیانداخت و گفت : راستش فکر کنم د یعمارت نگاه یبه نما یپر

 ؟؟ گفتیم کیرا تبر یزیچه چ قایدق دانستی؟؟ او که احساس مرا م زدیحرف م یمورد چ در

 لب زمزمه کردم : ممنون ! رینه نگاهش کردم و ز ای شدیم دهید دانمیکه نم فیظر یاخم با

 ! نیمونیم شتریب ی؟؟ گفته بود نیزود برگشت نقدریشد ا یرا روشن کرد و گفت : چ نیماش

 ! میگفتم نگران بابامم ، قبول کرد که برگرد نیبه رادو _

 و احساس خوردیدلم بر هم م نی. با هر تکان ماش دیچیپ یکوچه ا یسرش را تکان داد و تو دنیفهم یبه نشانه  یپر

را نگران تر از قبل  میآوردند و چشم ها یدرهم به مغزم هجوم م ی! فکرها خوردیحالم دارد به هم م کردمیم

 نیحلقه و ا نی... نه با ا نطوریاما ... نه ا دنشید یزد برایرا نداشت ! دلم پر م ییرو در رو نیا ی، قلبم آمادگ کردندیم

 تعهد ... !
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معده ام را کمتر احساس کنم . حالم  یقرار یب دیسرم گذاشتم و عضالت شکمم را منقبض کردم تا شا یرا رو دستم

 اصال خوب نبود !

 شد ؟؟ ی؟؟ چ دیآناه ی: خوب دینگاهم کرد و پرس یپر

 نیمتوقف کرد و به سمتم برگشت : هم یاررا کن نیتکان دادم اما او انگار قانع نشد ، ماش دییتا یرا به نشانه  سرم

 ! امیمنتظر بمون االن م جا

 نیکم از ا هیرا به سمتم گرفت و گفت :  یآب برگشت . بطر یبطر کیبا  قهیشد و بعد از چند دق ادهیپ نیماش از

 ! یشیم بخور بهتر

 ؟ هوی یشد ی: چ دیدوباره پرس یآوردم که پر نییرا پا یاز آب خوردم . بطر یرا از دستش گرفتم و کم یبطر

آورم ! از  یخودم نم یو به رو رمیمیدارم م کنمیاست که احساس م روزی! من از د ستین کهوی میبگو خواستمیم

است که معده ام مثل کوره  شیپ قهیچند دق نیو از هم کنمیاز قلبم احساس نم یتپش گریامروز صبح است که د

 بسنده کردم !« خوبم »  کی ندلم مانده بود فقط به گفت یرو که ییحرف ها نیاما با همه ا سوزدیم

 دیکه با ی! تنها کار یسخته اما به نظرم تو قسمت سختش رو گذروند یلیخ دونمیدستم را گرفت و گفت : م یپر

تو  الیخ یب رانیو تا وقت برگشتن به ا رهینخواد با تو تماس بگ گهیکه د یبا آرش رفتار کن یکه امروز جور نهیا یبکن

 بشه !

! اون نقشه  ینقشه دار هی یاز هم باز کردم و گفتم : تو گفت یرا به سخت میرا چرخاندم و نگاهش کردم ، لب ها سرم

 ؟؟ هیچ

 .. دادیم شنهادیبه من پ یبود که داشت راه حل نیا یبرا دی! شا دیکه درخش خورمی... قسم م دیدرخش یپر چشمان

 بود ! نیهم یآره برا

فکر  یکه آرش چه قدر عاشقته ! هر چ میدونیهم من و هم تو خوب م نیتر کرد و گفت : ببز شده اش را پروت یها لب

 ... یندار یا گهیراه د دمیکردم د

 ! خوردیبه مشامم نم شیاز حرف ها یخوب ی؟ بو زدیحرف م یچه راه از

 ! یغرورش رو بشکن دیهم نبود گفت : با الشیخ نیکه ع یرا باال انداخت و در حال شیشانه ها یپر
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عقلش را از  نکهیا ای دیگویچه م دیفهمیحد خودشان گرد شدند . م نیام حبس شد و چشمانم تا آخر نهیدر س نفس

 دست داده بود ؟؟

 تکان دادم و زمزمه کردم : نه ... نه ... یرا با ناباور سرم

خوب و عاشقانه  یلیخ یا راهه ... اگه بخواتنه نیا دیزده ام را گرفت و گفت : آناه خیبه سمتم خم شد و دستان  یپر

 میاحساسات تصم یاما تو از رو کنمیفکر م ی! من دارم منطق شهیم ییمطمئن باش اون دلش هوا یباهاش صحبت کن

 ! یریگیم

ار باهاش رفت ینجوریا تونمیم ی! آرش ... آرش جون منه چجور تونمی... به خدا نم تونمیلرزان گفتم : من نم ییصدا با

 غرور عشقم رو بشکنم ؟ تونمیم یکنم ؟ چطور

آرش رو  یخوایم ی؟ مگه تو نگفت یکن یزندگ نیبا رادو یخوایم یگفتیکه م یتکانم داد و گفت : مگه تو نبود یپر

 ؟؟ یفراموش کن

 : چرا چرا گفتم ...  دمیکش ادیطاقت فر یب

که از اشک  یکه آرام شده بود و چشمان ییکردم و با صدا چشمانش را بسته بود نگاه ادمیکه به خاطر فر یپر به

 خودم اونو نابود کنم !  یبا دستا تونمی... نگفتم م شکنمیبودند گفتم : اما نگفتم که غرورش رو م زیلبر

 بال به سرمون اومد ؟ نیبود که ا یبود ؟ چ یصورتم گذاشتم و با بغض زمزمه کردم : گناه ما چ یرا رو میها دست

شدند  یجار میگونه ها یکه سدش شکسته باشد رو یمثل رود میو اشک ها دیچیپ نیماش یهق هقم در فضا یصدا

 بدتر وجود داشت ؟ نیکه عاشقش هستم ؟ از ا ی. شکستن غرور مرد

 ! تونمینم یپر تونمیدادم و گفتم : نم هیتک یصندل یرا به پشت سرم

ه اما اگ نهیرو گفتم چون تنها راه هم نای. من ا.. یدونیخودت م گهیدرست نشست و گفت : باشه پس د شیدر جا یپر

 با آرش صحبت کن ! یخوایندارم ، هر جور م یمن حرف یخوایخودت نم

 که دوستش دارم یاز شکستن غرور مرد یپر یوقت دیلرزیشده است اما دست خودم نبود . قلبم م ریدلگ دانستمیم

اما  دانستمیم انتیفراموشش کنم ، درست است فکر کردن به او را خ خواستمی. درست است م زدیحرف م
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غرورش را لکه دار کرده بودم  یکاف یبه او برسد ! من با پشت پا زدن به عشقمان به اندازه  یضرر چیه خواستمینم

 بود ؟؟ میبه حرف ها یازیچه ن گرید

به هم گره خورده ام را پر  یها هیداشتم تا ر اجیحتآزاد ا یشدم . به هوا ادهیپ نیو از ماش دمیدر را کش ی رهیدستگ

 نظم دهم ! یکنم و افکارم را کم ژنیاز اکس

... بهم صبر بده تا  رمیروزا ازت رو نگ نیبه آسمان نگاه کردم و در دل گفتم : به من صبر بده تا ا سمیچشمان خ با

ز تو ج دمیوقته که فهم یلیتو جلو برم ... خ یروزا رو کنار تو و پا به پا نیو تو رو مقصر بدونم ... بذار ا ینگم بد کرد

 ! ستیمحکم کنارم ن نقدریکس ا چیه

نگاهم کرد و گفت : خب چه کار  یالیخ یبا ب یشدم . پر نیدوباره سوار ماش قیعم یرا پاک کردم و با نفس میهااشک

 ؟ یمنصرف شد از اونم ایآتنا  یکنم ؟ برم خونه 

 چیاما ه کردیم یهم دلسوز یبود و گاه ییو مهربان نبود . دختر شوخ و بذله گو یمثل من احساسات یوقت پر چیه

 تموم کنم ! ییجا هیعذابو  نیا دیآتنا ... با ینگاه کردم و گفتم : برو خونه  میوقت مثل من نبود ! به روبرو

 ! زمیعز یرو گرفت میتصم نیداد و گفت : مطمئن باش بهتر رونینفسش را ب یپر

 نبودم اما مجبور ، چرا ! مطمئن

راه  کیخودم و آرش  یآرامش بدهم ! مجبور بودم برا یام کم یماجرا را تمام کنم و به زندگ نیمجبور بودم ا من

 ! گرید یزندگ کیبسازم ،  دیجد

ود ب ستادهی، بدون تپش ا مینگو یزی! از قلبم هم بهتر است اصال چ کردیام آرام گرفته بود اما سرم هنوز درد م معده

 ؟؟   کندیعقل آخر با او چه م نیا ندیمنتظر بود بب دیو شا

آمدم و منتظر  یم نجایکه به ا ییتمام روزها ادی.  ستادمیا کردیم یآرش که آتنا هم آنجا زندگ یعمو یخانه  یروبرو

ها منِ ناز  نیا ی؛ با همه  شدیآمد ، بوران م ی، باران م شدی، گرمم م شدیدر ذهنم زنده شد . سردم م ماندمیآرش م

:  گفتمیاو با لبخند م یو در جواب سرزنش ها ماندمیآرش م مدنکه در پر قو بزرگ شده بودم منتظر آ ی، من یناز

 تو رو دوست دارم ! یانتظار برا نیمن ا

 نیکه بود از ماش یند اما به هر زورکرد یام نم یهمراه میپاها نکهیشد . با ا ادهیپ نیرا برداشت و از ماش فشیک یپر

 ؟! کنندیام نم یو همراه لرزندیدعوا کنم که چرا م میها با پاها وانهیشد ! کم مانده بود مثل د ادهیپ
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کار شود به  نیکه مانع من برا انجام ا یفکر چیزنگ خانه را فشرد و دستش را به سمتم دراز کرد . بدون ه یپر

 نیساختم که سنگدل باشد و به ا یدیسمتش رفتم و دستش را گرفتم . چشمانم را بستم و باز کردم و از خودم آناه

 مثل سابق نشود ! گریبشکند و د شهیمثل ش تواندیمرد هم م کی یفکر نکند که حت

و آتنا در را  میوارد راهرو شد یردر را باز کرد . دست در دست پ یپر یصدا دنیرا جواب داد و با شن فونیآ آتنا

بر ب کی. چشمان قشنگش با نفرت مثل باز کرد . چشم در چشم من که شد نفرت را به وضوح احساس کردم  مانیبرا

 ؟ شدندیم سناکتر نقدریچشمان آرش هم با نفرت ا یعنی،  دندیدرخشیماده م

از  ترشیبه او بد کرده بودند ! من چه قدر ب یلیخکه  ینسبت به کسان یبودم ، حت دهیوقت نفرت را در آرش ند چیه

 به او بد کرده بودم ؟ یلیخ

 دمیخودم هم نشن یکه حت ییبلند و من هم با صدا یبا صدا یدر کنار رفت . پر یآرام سالم کرد و از جلو آتنا

 جوابش را دادم .

 و با تمام ستمیو من سخت مقاومت کردم که همان جا نا دیچیام پ ینیب یعطر آرش تو یبه خانه که گذاشتم بو پا

ادا و اصول ها  نیزدم که محکم باش ! ا بیوجودم آن عطر را نفس نکشم ! دستانم را مشت کردم و به خودم نه

 محکم باش ! یبودن را کم فیضع نی؟ تمامش کن ا ستیچ

مان مقابل زیم یآمد و آن را رو رونیآشپزخانه ب از یچا ینیخانه نگاه کردم . آتنا با س ینشستم و به فضا یمبل یرو

حلقه ام  یرا از نظر گذراند و نگاهش رو مینشست و نگاهش را به من دوخت . سر تا پا مانیمبل روبرو یگذاشت . رو

 ثابت ماند .

 بکشد ! شیفهماندم که هر چه زودتر موضوع را پ یکردم و با نگاه به پر جا به جا یرا کم دستم

اهاش ب خوادیم دیآتنا ، آناه یریگذاشت و گفت : فکر کنم بهتره با آرش تماس بگ زیم یاش را رو یین چااستکا یپر

 صحبت کنه !

 ، منت سرمون گذاشتن ! شونیا کننیبا حرص نگاهم کرد و گفت : لطف م آتنا

 اسمش را صدا زد : آتنا ... زیاعتراض آم یگفت و با لحن یلب نچ ریز یپر

 احترام بذارم ؟؟ نیمثل ا یکه به آدم ی؟ انتظار ندار هیباال رفته نگاهش کرد و گفت : چ ییبا ابروها آتنا
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 یکند و عصبان یپرخاشگر نطوریخبر نداشت پس حق داشت ا یزینزدم . او که از چ یحرف چیرا بستم و ه چشمانم

 ! دمیخراشیدل م نطوریجانم ا یغم و غصه  یباشد ! آرش جانش بود ، من هم بودم برا

 یبگ یتونی؟؟ م یو باهاش حرف بزن یعاشقش نگاه کن یتو چشما شهیو گفت : اصال روت م دیمبل کوب یدسته  یرو

 ؟ با قلبش ، غرورش ، عشقش ! یباهاش چکار کرد

 را به سرم گرفتم و گفتم : آتنا من ... دستم

مثل  یکی ینداره ازدواج کنم ، اره ؟ چرا وقت یزیچرا با آرش که به جز عشق چ یخودت فکر کرد شیپ ؟؟یتو چ _

شه به خاطر پول و ثروت  ی... باورم نم دیشه آناه یرادمنش هست پشت پا بزنم به بخت خودم ؟ باورم نم نیرادو

دوستاش بهش  یهمه  یدونی... م دیپرستیتو رو م اون...  یآرش بود ی! تو الهه بانو یرو رها کن یعشق به اون بزرگ

شد که اون همه  ی؟ چ یشد ریپست و حق نقدریشد که ا یدوست داره ؟! چ نقدریشده که تو رو ا وونهید گفتنیم

 پول پرست یبا دخترا کردمیداد ؟؟ فکر م ییاعتنا یو ب یسرد نیخودش رو به ا یو جا دینگاهت پر کش یعشق تو

 ... یکردیم ینقش باز یفقط داشت نکهیاما مثل ا یکنیو خود خواه دور و برم فرق م

 یبزرگمهر ... نقشت رو عال دیآناه نیبگم آفر دیبه هم ادامه داد : و با شیدست ها دنیرا لرزاند و با کوب شیصدا بغض

 ! یکرد یباز

ت متاسفم باب یلیگفتم : من خ یظاهر یو با خونسرد اوردمیخودم ن یرا فشرد اما به رو میشکست ، بغض گلو قلبم

 آتنا ! یدرکم کن یبتون یروز هی دوارمیمن و برادرت افتاد ، ام نیکه ب یاتفاق

 نی! ارینشده با آرش تماس بگ ریحرفش را قطع کرد و گفت : بسه آتنا ... برو تا د یکه پر دیبگو یزیخواست چ آتنا

 از همه به نفع آرشه ! شتریکار ب

را درخشان کرده بود . به  شیبایز یبلند شد ، برق اشک چشم ها شیبه من انداخت و از جا ینینگاه خشمگ آتنا

 آرش بود ! یکوچک شده  ینگاه کردم . نمونه  شیسمت اتاقش رفت و من با استفاده از فرصت به قد و باال

 هم درست مثل آرش بود . تیعصبان نیگردنش در ح یرو دنیعادت دست کش یرفتنش ، حرکات دستش ، حت راه

 یو منو مقصر بدون یبزن ادیهم سرم فر گهیزدم و در دل گفتم : اگه هزاران بار د یلبخند میها یدلخوروجود تمام  با

آرش  یکه برا ی... کس یزیعز یلیاون خ یو برا یآرش یمونده از خانواده  یباز دوست دارم آتنا .... چون تو تنها باق

 ! زهیمن هم عز یباشه برا زیعز
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 کردمیم یتظاهر به خونسرد نکهیگذاشت . با ا زیم یآمد و آن را رو رونیدر دستش ب یبعد آتنا با لپ تاپ قهیدق چند

 ! دیخروشیم یطوفان ییایاما درونم مثل در

 حرف بزنم؟؟ یبا آرش خصوص تونمیبلند شدم به لپ تاپ اشاره کردم و گفتم : م میجا از

سرش را آرام تکان داد . لپ تاپ را برداشتم و به سمت  دیمظلومم را که دباال رفته نگاهم کرد و نگاه  ییبا ابرو آتنا

 بودم ! خی یبه سرد رونیو از ب سوختمیرفتم . با هر قدم انگار بخواهم پا به قتلگاهم بگذارم از درون م یاتاق

 مثل مرگ باشد ! میکه دوستش دارم برا یکس دنید کردمیوقت فکر نم چیه

ر من بود د یکه تمام زندگ یینشستم . تماس متصل شد و صدا یصندل یرو یتم و  به آرامگذاش زیم یتاپ را رو لپ

 . دیچیاتاق پ یفضا

 ! امیصبر کن من بلوزمو بپوشم االن م کمیسالم آتنا ...  _

. چه .. ای! خدا ستدیآمد و من فکر کردم هر لحظه امکان دارد قلبم با یم رونیام ب نهیشد ، سخت از س نیسنگ نفسم

 ! دانستمیتنگ شده بود و خودم نم شیصدا یقدر دلم برا

شد و  نیشده بود . چشمانم غمگ زانیآن آو یاز من رو یرنگ بود که قاب عکس دیسف وارید کی میروبرو ریتصو

 جا خوش کرد .  میبغض در گلو

 را نخواند ! زیشمانم همه چ! کمک کن از چ رمیاز شرم نم دنشیکمکم کن با د ایکن ... خدا ادیصبرم را ز ایخدا

 ! دیکوبیدهنم م یانگار تو جانیو از ه شدیتند م شی، کم کم تپش ها کردمیداشتم قلبم را احساس م حاال

من شد و  ریقطع شد . او هم مات تصو دنمیو نفس کش ختیلپ تاپ  ، دلم ناگهان ر ینشستن آرش روبرو با

 اما انگار نتوانست ! دیبگو یزیباز شد تا چ شیچشمانش از تعجب گرد شد . لب ها

صورتش جا خوش  یرو یشیبودند و ته ر ختهیو به هم ر شانیرنگش پر یقهوه ا یبه چهره اش نگاه کردم . موها 

 ! زدیچشمانش پر نم یبایرنگ ز یاعتراف نکنم دلم برا توانمیکرده بود ! نم

 ینبا تمام نگرا خواستمیشده است ؟ م ضیمر، نکند  زدیم یدیبه سف شیگود افتاده بود و لب ها یچشمانش کم ریز

قرارم گذاشتم و  یدل ب یاست اما ... دست رو دهیپر تیرنگ و رو نقدریبود بپرسم چرا ا ختهیکه در جانم ر یا

 ! دمینپرس
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 ... دیو زمزمه کرد : آناه دیخوشرنگش کش یموها یتو یچهره اش بود دست یکه تو یبهت با

که داشت تکه تکه  ی، با دل اریاخت یاراده ام شکست ، جانم شکست ، قلبم شکست ، روحم شکست و من ب تمام

 ؟؟ دیزمزمه کردم : جان آناه دیاراده چک یکه ب یو اشک شدیم

مرم ع ی؟ خوب زمیعز ی: خوب دیپرس گرفتیجا م شیلب ها یکه کم کم رو یو با لبخند دیدست کش رمیبه تصو آرش

 مردم جونم ! یخبر ی؟ من که از ب

. مگر قرار نبود سرد باشم و  کردمیرا خراب م زیرا بستم و در دل خودم را لعنت کردم که داشتم همه چ چشمانم

 ! شدیدرست نم یزیگفتن ها که چ زمیجانم و عز نیغرورش را بشکنم ؟ با ا

 لب زدم : خوبم ...  یرا پاک کردم و به سخت اشکم

ارم د کنمی... فکر م دیآناه شهیباورم نم یگفت : وا دیباریاز آن م یکه خوشحال ییو با صدا دیصورتش دست کش به

 ؟! یدلم ... واقعا خودت زیعز نمیبیخواب م

 ، خودمم ! یداریخونسرد گفتم : نه ب یا افهیو با ق اوردمیخودم ن یام اما به رو یمعرفت یهمه ب نیاز ا دیلرز دلم

و گفت : چه قدر  دیکش توریمان یکرد ، دست رو نگاهم بردیم مانیکه از من دل و ا یاعاشقانه  یهمان نگاه ها با

 ؟ رهیمیم چارهیآرش ب یکنیم یراه دور دلبر نیاز ا یگیمن ! نم یالهه بانو یخوشکل شد

 کمک ... کمک ... کمک ... ایخدا

کند و حرف عاشقانه نگاهم  نطوریو او ا نمیعشقم بنش یمن روبرو نکهیداشت ؟ ا یگرید یدادن مگر چه معنا جان

تو را به  میعاشقت هستم ، نتوانم بگو شتریب شهیاز هم میتنگ شده ، نتوانم بگو تیدلم برا میبزند و من نتوانم بگو

در واقع چه  ایبه سرم آمده و  ییچه بال میبگو نتوانم،  فتدیخراش به جانت ن کی یخدا مراقب خودت باش که حت

 خود جان دادن ! یعنی نیبه سرش آمده است ، ا ییبال

 را محکم بستم و باز کردم و زمزمه کردم : آرش ... چشمانم

 جان آرش ؟؟ عمر آرش ؟ _

 را نلرزان ! چارهیدل من ب نقدری... ا ی. نگو لعنتجانم .. نگو
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 ؟؟  یریمگه قرار نبود تماس نگ _

و سوختم ...  دمیرحمانه نشست را د یکه ب یچشمانش تعجب یبایرنگ ز انیخورد ... بد هم جا خورد ! در م جا

 سوختم !

 عذاب خالص شوم ؟! نیو از ا رمیجا بم نیهم شودیم ای! خدا نیسرد شد و بغضم سنگ تنم

 یلی؟؟ من ... من دلم برات تنگ شده بود ! خ یگیم یپر تعجب گفت : چ یبه هم زد و با خنده ا جیرا گ شیها پلک

 تحمل کنم نفسم ! نستمتوینم گهی! د ادیز

 نیا دنیهمه وقت را توانسته بودم بدون شن نیدر حال جان دادن بودم .... چطور ا شیبایز یصدا دنیکه از شن یوا

 یگفتم : تو قول داد یدلم گذاشتم و با سنگدل یصدا زنده بمانم ؟ معده ام دوباره شروع به جوشش  کرد . دست رو

 سخته ؟؟ نقدریقول ا هی یپا ستادنیا یعنی... 

و دل من کم کم  شکستی، دلش کم کم داشت م کردیم نگاهم یشتریو با بهت ب شدیم شتریبه لحظه تعجبش ب لحظه

 ! مردیداشت م

 کنم ! هیگر ایتا ته دن خواستیکنم ، دلم م هیزار زار به حال هر دو نفرمان گر خواستیم دلم

که  مهیماه و ن کیما  دیو دلت تنگ نشده بود ؟؟ آناهتو ... ت یعنیو گفت :  دیگردنش کش یدستش را رو آرش

 افتاده ؟ ی؟؟ اتفاق یزنیکه تو م هیچه حرف نی... ا میدیهمو نشن یصدا ی... حت میدیرو ند گهیهمد

 دلتنگتم ! یا گهیاز هر وقت د شتری: ب دمیرا مشت کردم و در دل نال دستم

 ! یستیمیقولت وا یمردونه پا کردمی، فکر م یشدم و گفتم : تو قول داد یبه ظاهر عصب اما

 یزندگ تونمیلحظه ام نم کیمن بدون تو  یدونی؟ خودت خوب م تونستمیمن م ؟ مگه دمیآناه یگیم یدار یچ _

 ؟  یمن بذار یاون شرط بچگانه رو برا یکنم ! واقعا متعجبم که چطور تونست

 ؟ یباشه شرط من بچگانه بود ... تو چرا قول داد _

دلت  ونمتینه بگم ، نم تونمینم یبگ یگفت : چون من عاشقتم ... چون تو هر چ ریدلگ یچشمانم نگاه کرد و با لحن به

 رو بشکنم !
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 شیعاشقتم و من دلم برا دیمظلومانه بگو نقدریمرد ا نیا شدی. مگر م زندیتا نر کردمیرا به زور کنترل م میها اشک

 پر نکشد ؟؟

 یاشب نایاز امحکم تر کردمیقبل گفتم : فکر م یمانم خشک شود و با همان لحن عصببار پلک زدم تا نم چش نیچند

 ی؟؟ چجور یعمل کن یکه بهم داد یبزرگ یبه قوال یخوایم یچجور یستادیقول ساده هم نا هی یپا یآرش ... تو حت

 ؟ یکن خوشبختم یخوایم

به هم دارن ؟؟ چرا تو  یچه ربط نای؟؟ ا دیآناه فهممتیو گفت : نم دیپرپشتش برد و آن ها را کش یموها یتو دست

 گفته ؟ یزی؟؟ بابات باز چ یعوض شد نقدریا

 یگفتیاونجور که م یدی... حاال د یو بهش عمل نکرد یام ... تو قول داد یمن عوض نشدم فقط از دستت عصبان _

 ؟؟ یستیعاشقم ن

ه ک یگیم دنتیمعرفت ؟؟ بعد از سه سال پرست یب ادیگفت : چطور دلت م یپر از بهت شد و با درماندگ چشمانش

رو تو سر تو  یزیچ نیهمچ ی؟ ک شهیم شتریعشق ب گهیهمد دنیو ند یگفته با دور ی؟ اصال ک ستمیعاشقت ن

ت چ هوی،  بردیمن خوابت نم یصدا ونکه شبا بد یی، تو یروزم بدون من باش هی یتونستیکه نم ییانداخته ؟؟ تو

ند چ یبهت زنگ بزنم و برا یحت تونمیو من نم یرو هم خاموش کرد تیگوش ی؟ تو حت یکرد رییتغ نقدریشده که ا

 ؟ چرا ؟ دیآناه یشد یصدات رو بشنوم ! چرا انجور قهیدق

 

و با  مدیآمده از شالم کش رونیب یبه موها یبود . دست یعیطب ریو ضربان قلبم غ سوختیم شتریام هر لحظه ب معده

فکر کنم  دیاز پدرم به خاطر تو سرکوفت بشنوم ، هر روز با دیچون هر روز با گفتم : عوض  شدم یساختگ یحرص

کار  ایتو  یها ی؟؟ با آهنگ ساز میکن ریشکممون رو س یچه جور میخوای؟؟ م شهیم یخب بعد از ازدواجمون چ

 ! یو برگرد یریمدرکت رو بگ یبتون یک ستیو معلوم ن یرفت کماههیمن ؟؟ االنم که  ینداشته 

 دنیکرده بود و از د خی! تمام تنم  شدمیو همراه او من هم ذره ذره خرد م کردمیرا به وضوح احساس م شکستنش

بود ...  یرحم یو ب یهمه سنگدل نی! نگاهش مات من با ا رمیکاش زودتر بم کردمیغم چشمانش هر لحظه آرزو م

 کردم بودم ، بود ! رییدرجه تغ 180نگاهش مات من که 

 یآمد . مثل ماه ینم رونیاز دهانش ب ییصدا چیاما انگار الل شده باشد ه دیبگو یزیتا چ شدیم باز مازه شیها لب

 افتاده است و در حال جان دادن است !  رونیشده بود که از تنگ ب یا
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خودت است ... به خدا که مجبورم ... مجبورم  یکارها برا نیاما به خدا ا یشکنیم نطوریا نمیو نب رمیآرش ... بم رمیبم

که  ی! من نگران توام ... نگران وقت یکن موضوع را هضم نیا یبتوان یکه برگشت  یدلت را از دلم جدا کنم تا وقت

 ! یگردیبرم

 و بهتش را جمع و جور کند . تیرا بست تا عصبان چشمانش

فشار اومده  یلیبهت خ دونمی... م زمیعز کنمیدرست م زویگفت : همه چ ینسب یرا محکم فشرد و با آرامش گردنش

دارم  ! من رانیا گردمیو برم رمیگیبتونم مدرکم رو م نکهیبه محض ا دمیاما قول م یهست یاز دستم عصبان دونمی... م

... مگه من چند تا الهه بانو  کنمیتو همه کار م کردنخوشبخت  یمن ، مطمئن باش برا یزندگ کنمیتمام تالشمو م

 کی نیو زنده بشم ؟ به خدا که ا رمیبم شونیا روزهیف یدارم ؟ مگه چند نفر هستن که من با نگاه به چشما ایدن یتو

... فکر  رمیگیباهات تماس نم گهی... باشه ... قبو ... قبول ... د یخوایکرد اما ... اما حاال که تو م وونمید تیماه دور

نرو ... سوار  رونیب ییخب ؟؟ تنها دی! فقط مواظب خودت باش آناه یمدت استراحت کن هی یدار اجیاحتتو  کنمیم

 هم نویزود برگردم و ا کنمیم یخب ؟ من سع رمیمیبشه من م تیزیخلوت نرو ... تو چ ینشو ... جاها یشخص نیماش

 دوست دارم ! یلیبمونه عروسک من ... خ ادتی

 ...  شدیم یجار میو اشک ها شکستیبغضم م گفتمیم یزیبزنم ، اگر چ یحرف توانستمینم

 گرفتمیخودم را م یو جلو فشردمیرا در گوشت دستم م میمن هم دوستت دارم ... او منتظر بود و من ناخن ها نگفتم

 زمزمه یخداحافظ هیشب یزیسرم را آرام تکان دادم و چ قیعم یدوستت دارم ! با نفس شهیاز هم شتریب میکه نگو

 کردم .

را تا ابد در  رمیکرد و انگار که بخواهد تصو یمشخص بود خداحافظ شیبایز یکه به وضوح در صدا یآرش هم با غم 

 کند نگاهم کرد . یذهنش حکاک

اشکم تماس را قطع کردم . به خدا که هوا در اتاق نبود که اگر بود  یقطره  نیرا جلو بردم و با فرود آمدن اول دستم

 یاه هیر یبرا ییگذاشتم و فشار دادم اما انگار واقعا هوا میگلو ی. دستم را رو شدمینم یدچار نفس تنگ نطوریمن ا

 من وجود نداشت .

 ی: چ دیپرسیو م کردیم میکه مدام صدا یرفتم . آن را برداشتم و در جواب پر فمیآمدم و به سمت ک رونیاتاق ب از

 نداشتم ! یجواب چیشد ؟ ه
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به سرش آمده است ... او  ییه بشود ؟ غرور آرش را با دستان خودم شکستم و به او نگفتم که چه بالداشت چ انتظار

 ؟ مردمیرا شکستم و قلب خودم را پاره پاره کردم ... چرا من نم

را به دست باد  میو اشک ها دمیبلعیو بلند از آنجا دور شدم . هوا را م عیسر ییزدم و با قدم ها رونیخانه ب از

... مرگ احساساتم ... مرگ  دادیتنم خبر از مرگ م ینبود ، سرما دهیتازه از راه رس زییپا یتنم برا ی. سرما ردمسپیم

 عشقم ... مرگ آرشم !

 زدم . هیگر ریبلند ز یدهانم گذاشتم و با صدا یرا رو دستم

ازدواج  نینگذاشتم تا آرش بخواهد بفهمد ا یباق یراه چیه گریپشت سرم را خراب کردم و د یامروز تمام پل ها من

 بوده است ! یاجبار

زن پول پرست  نیهرگز نخواهد ا دیکه شا شودیمتنفر م دیاز آناه یکه آرش برگردد طور یامروزم وقت  یحرف ها با

 شیل رهاکه آرش فکر کند من به خاطر پو نیهر دو نفرمان بود ! ا یبرا زیچ نیبهتر نیا دیو شا ندیو خودخواه را بب

 کردم !

 میمرگ روبرو کردمیو احساس م رفتیرفتند . تپش  قلبم رو به کند شدن م یاهیرمق شدند و چشمانم س یب میپاها

 است . ستادهیا

م افتاد نیزم یو رو دیدور سرم چرخ ایشده بود . دن رید گریکنارم گرفتم تا خودم را نگه دارم اما د واریرا به د دستم

 ! دمینفهم زیچ چیه گریو د

 

 

 ؟ یآرش گفتم : امروز عصرم کالس دار ی ختهیبه هم ر یو با مرتب کردن موها ستادمیا مینوک پاها یرو  »

 آره تکان داد .  ینگاهم کرد و سرش را به معن شیبایبا چشمان خسته اما هچنان ز آرش

 : تا شب ؟ دمیپشت سر هم پرس یرا کج کردم و با پلک زدن ها سرم

 تکان داد .  دییتا یو نگاه عاشق اش دوباره سرش را به نشانه  مینگفت و با همان لبخند مال یزیباز هم چ آرش
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 ؟ رونیب میبر میتونینم یعنی:  دمیپرس مغموم

 دیکاویرا م میو نگاهش تار به تار موها بردیرا پشت گوشم م میرا باال آورد و همانطور که با انگشتش موها دستش

 نه تکان داد .  یسرش را به معن

را  شیحال من صدا نیاما با ا کردیسرم هوار م یعاشقانه رو یجمله  ایدن ایو با نگاهش انگار دن زدینم حرف

 صدا معتاد شده بودم ! نی... من به ا خواستمیم

 ؟ یریبگ ادیزبون اشاره  یگرفت می؟ تصم یزنیحرص نگاهش کردم و گفتم : چرا حرف نم با

 یکه برا یمهلت کم نیهم خوامیو گفت : نه عروسک قشنگم ... فقط نم دیه و کم جان اما خند، خست دیخند باالخره

 ! نیفقط نگات کنم و به صدات گوش بدم الهه بانو ... هم خوامیدارمو با حرف زدن هدر بدم ... م دنتید

 ! رینظ یخسته بود اما همچنان جذاب و دلربا ... همچنان عاشق ... همچنان ب شیصدا

 الهه بانو ؟ یگی: چرا بهم م دمیپرس میدادم و با نگاه به روبرو هیتک نیبه کاپوت ماش کنارش

. نگاهش را  دیو لبم رس ینیگذشت و به ب میرخم نگاه کرد ، از موها و چشم ها میبه ن قیو عم دیبه سمتم چرخ آرش

 الهه باشه ؟ تونهیم از تو هم ریغ یجواب داد : مگه کس بیعج یباز به چشمانم سر داد و با لحن

 ؟ زدیحرف م یزیرا چرخاندم و با تعجب نگاهش کردم ، از چه چ سرم

 ایدن نیا یعالقه تو یدو چشمانم چرخاند و با همان لحن ادامه داد : دوست داشتن تو برام از هر چ نینگاهش را ب 

نه ؟ اما اصال قصد ندارم  ایخوبه  نیا دونمیو من نم گذرهی... دوست داشتنت داره از حد م زمیهست با ارزش تره عز

رو  تشاقیکه تو ل ستین یداشته باشم بازم کمه بازم اونقدر تهر چه قدر هم که دوست کنمی... فکرم رمیجلوش رو بگ

 ...  یدار

 لب اسمش را صدا زدم : آرش ... ریبه او نگاه کردم و ز ناباورانه

 ؟ زنمیچرا الهه بانو صدات م یبدون یخوایجان آرش ؟ م و با لبخند جواب داد : دیشالم را گرفت و بوس ی گوشه

 یای... اسمت که تموم دن کردمیشب داشتم به اسمت فکر م هیگفت :  شیرا باال انداخت و با نگاه به روبرو شیها شانه

 آب ، درسته ؟ الهه مثل تموم یالهه  یعنیاسمت  یعشقه تو خودش جمع کرده ... معن یمن شده ... اسمت که هر چ
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داره ... پس بهم حق بده الهه بانو صدات کنم ،  انیرکه تو چشمات ج یقشنگ یایتو وجودت و آب مثل در یایخوب

 من !! یالهه بانو

 «مرد را داشتم ؟  نیهمه عشق ا نیا اقتیبردارم ... من ل توانستمیاز او نم نگاه

 

 

****** 

 

 

 هدیکه چ ییبایز زیگذاشتم . با لبخند به م زیساالد را وسط م سیشانه ام عقب راندم و د یفر شده ام را از رو یموها

 ! نیو بب ایبه راه انداخته بودم که ب ییکردم . رنگ و بو نیشدم و خودم را تحس رهیبودم خ

 ؟ ونیآقا دیبحث کار رو تموم کن نیا دیخوایچرخاندم و گفتم : شام حاضره ، نم ییرایرا به سمت پذ میرو

که  زیکرد . پشت م تیشام هدا زیبلند شد و پدر من و پدر خودش را به سمت م شیمن از جابه  یبا نگاه نیرادو

 گرفت . یو خودش هم در کنارم جا دیعقب کش میبرا یا یصندل نینشستند ، رادو

 نگاه کرد و گفت : به به زیم یرو یبه غذاها زدیکه برق م یامروز از سفر برگشته بود ، با چشمان نیکه هم نیرادو پدر

 عروسم چه کرده ! نیبب

 مقابل پدرش سر بلندش کرده بودم خوشحال بود ! نکهی. انگار از انگاهم کرد  نیسرش را بلند کرد و با تحس نیرادو

 به پدرش زدم و گفتم : نوش جان ! یلبخند

 ودم ... دستت درد نکنه دخترم !نخورده ب یخونگ یوقت بود غذا یلیو گفت : خ ختیخودش ر یبرنج برا یریکفتگ

 ! کنمیمن براتون درست م نیبه بعد هر وقت خواست نیاز ا _

 نگاهم کرد و گفت : ممنون دختر قشنگم ! یمهربان با
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 ی رهیحاالت نگاه خ نیا یزدم و مشغول غذا خوردن شدم و ناگفته نماند که در همه  شیبه رو یپر مهر لبخند

 ! کردمیخودم حس م یرا هم رو نیرادو

و مثل مرده ها بودن ،  یهفته افسردگ کیبعد از  نکهیاز امروز صبح متعجب رفتار من مانده است . از ا دانستمیم

 شانیشب همه  یخانه به خدمتکارها کمک کردم و برا ی، در کارها دمیامروز از تخت خواب دل کندم و به خودم رس

 کرده بودم ! رانیا حرا مرخص کردم تا خودم شام را درست کنم بدجور او ر

فرصت را داد تا خودم را جمع و  نیو به من ا دیطول کش شتریکه سفر پدرش ب کردمیمرتبه خدا را شکر م هزاران

 یدگبس بود ، زن گرید ی! عزادار رمیبگ میفکر کنم و تصم ندهیآ یهفته به تمام روزها کی نیجور کنم ! توانستم در ا

 شود ! بایهم زباز  توانستیداشت و م انیهنوز جر

 امیگوشش بردم و گفتم : از فردا م رینگاه کردم . سرم را ز خوردیرا م شیآرام و موقر غذا شهیکه مثل هم نیرادو به

 که نداره ؟ یشرکت ... اشکال

 ! یپر جذبه اش را به چشمانم دوخت و گفت : فکر کردم منصرف شد یمشک نگاه

 را باال انداختم و گفتم : نه چرا منصرف بشم ؟  میابرو

 ! میریکه به صورتم انداخت گفت : باشه ، فردا با هم م یقیرا آرام تکان داد و با نگاه دق سرش

 ! سیزدم و گفتم : چشم رئ شیبرا یچشمک

 یزیگوش هم چ ریافتاد که ز مانینشست و مرا هم به خنده انداخت ! نگاهم به پدر ها شیلب ها یرو یمحو لبخند

از  الشانیخوشحال هستند و خ یظاهر یخوشبخت نیا دنیاز د دانستمی. م زدندیو با نگاه به ما لبخند م گفتندیم

 بابت ما راحت شده است !

که  اوردیسر در ب خواهدینظر دارد و م ریبه خانه ، احساس کردم که رفتارمان را ز نیورود پدر رادو یهمان لحظه  از

با هر  دانستیرا ؟؟ نم ریمن آرام و سر به ز شناختیداشت ؟ نم ی! از من چه انتظار میکنیما چطور با هم رفتار م

 ؟؟ میایکنار ب جبورمهم م یکی نیام کنار آمده ام و با ا یدر زندگ یزیچ

 و گفت : ممنون دخترم ، دستت درد نکنه ! دیاش را عقب کش یصندل پدرم

 بابا ؟؟ ینخورد یزیم و گفتم : شما که چبشقابش نگاه کرد به
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 نشم بهتره ! نیسنگ ادیخوردم دخترم ، شب ز _

 را تکان دادم و گفتم : نوش جان ! سرم

 رفت ! رونیدر دستش از خانه ب یگاریبلند شد و با گرفتن س زیاز سر م فیبعد با هزار تعر قهیهم چند دق نیرادو پدر

 ! دنیکشیم نجای؟ خب هم رونیکردم و گفتم : چرا رفتن ب نیبه سمت رادو رو

 گاریبه خاطر دود س گرانید خوادی! نم کنهیکار رو م نیهم شهیاز نوشابه اش را خورد و گفت : هم یجرعه ا نیرادو

 بشن ! تیاون اذ

همه  نیا نیرادو دمیسپرینگاه کردم و با خودم فکر کردم ؛ من از خودم م زدیاز خانه قدم م رونیکه ب نیپدر رادو به

 مرد تر از او ؟؟  ی؟؟ چه کس زیبهتر از عمو پرو یبه ارث برده باشد  ؟! چه کس دیبا یشعور و ادب را از چه کس

 پسر کو ندارد نشان از پدر ! گفتندیم راست

را تمام کرد و  شیهم غذا نیبلند شدم . همزمان با من رادو میگرفتم و از جا نیاز پدر رادو قیعم یرا با لبخند نگاهم

 شد ! زیهمراه من مشغول جمع کردن م یدر کمال ناباور

؟ چرا  هیگفت : چ زدیکه خنده در آن موج م ییتعجب نگاهش کردم که سرش را به سمتم چرخاند و با صدا با

 ؟ یکنینگام م ینجوریا

 ! نمیخونه بب یکارا یتو رو در حال کمک کردن تو یروز هی کردمیام را خوردم و گفتم : فکر نم خنده

 روز انجام بدم ! هیرو  یکار نیهمچ کردمیوقت فکر نم چینگاه کرد و گفت : خودمم ه شیدست ها به

 خب چرا ؟؟  _

 تو ... کردمیوقت فکر نم چیگفت : چون ه بیعج یکرد و با حالت نگاهم

ه ک یالبته تا وقت ستیهم بد ن یلیرا قطع کرد ، نگاهش را از صورتم گرفت و با تکان دادن سرش گفت : خ حرفش

 موضوع با خبر نشن ! نیکارمندام از ا
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 خواستیچه م دمیکه قطع کرد منحرف کند ! نفهم یموضوع را عوض کند و ذهن مرا از حرف خواهدیکه م دمیفهم

همه  گذارمیرادمنش ! نم نیرادو فهممی! من باالخره راز تو را م دمیفهمیروز م کیاما هر چه که بود باالخره  دیبگو

 بماند ! یطور پنهان و مخف نیهم زیچ

 نیهم در ا نیو رادو میرا جمع کرد زیم عیسر نیهم گذاشتم و به آشپزخانه بردم . با کمک رادو یها را رو بشقاب

 شد . مانیهمه  یکه باعث خنده  دیمتلک از پدرش شن ییچند تا انیم

آمدم . به همه تعارف کردم و در آخر با برداشتن استکان  رونیبرداشتم و از آشپزخانه ب نتیکاب یرا از رو یچا ینیس

 نشستم ! نیخودم کنار رادو

 یدیدخترم ؟؟ ادامه م ی: دانشگاهت رو چه کار کرد دیام پرس یمجرد یروزها یریگیرو به من کرد و با همان پ پدرم

 ؟ یرهاش کن یخوایم ای

ترم مونده تا  کیرهاش کنه ؟  یچ یگفت : برا محکم و قاطع ییبا صدا نیرادو میبگو یزیمن چ نکهیاز ا قبل

 ! رهیمدرکش رو بگ

 ! کنمیکار م نیشرکت رادو یبه پدرم نگاه کردم و گفتم : در ضمن از فردا تو یخوشحال با

 ؟؟ ی؟ چکار یکنی: کار م دیبا تعجب پرس پدرم

 ! کنمیم یرو من طراح یغاتیتبل ی، بنر ها شمیشون م ستیگراف _

 یغاتیتبل یکارها ستیالزم ن گهید ینطوریخوبه دخترم ، ا یلیگذاشت و گفت : خ زیم  یاستکانش را رو نیرادو پدر

 ! میبسپر گرانیرو به د

 باشه وگر نه اخراج ! یاز کارم راض سیکردم و گفتم : فقط خدا کنه جناب رئ کینزد میام را به لب ها یچا استکان

رکت ش یایم یکنیرت ، گفت باال چشمت ابروئه بند و بساطت رو جمع مس یگفت : فدا یجد یا افهیبا ق نیرادو پدر

 خودم ، مگه من مردم ؟ 

 بابا ؟؟  یچ یعنیرا باال داد و گفت :   شیابرو نیرادو

 ! یبه عروسم نازک تر از گل بگ چونمیپیکه گفتم ... گوشت رو م نیهم یعنی _
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 !  کنمینم یکار نیکه همچ یدونیم _

 ! دونمیمهربان نگاهش کرد و گفت : آره م یبا لبخند نیرادو پدر

 ! زدندیبا هم حرف م شانیپدر و پسر گره خورده بود و انگار که با چشم ها نگاه

 ! نینباش یچیکنم اما اون اصال عمو جون ... نگران ه تشیمن اذ دیگذاشتم و گفتم : شا نیدست رادو یرا رو دستم

 یهفته عذاب و زجر را ، حت کی نیارزش ا یرا داشت ! حت یزیارزش هر چ دخوریکه در نگاه پدرم موج م یآرامش

 بدون ... !  دیعمر را که با نیارزش تمام ا

که فقط خودم بشنوم  یآورد و آرام ، طور نییوجودش گرم شدم . سرش را پا یدستم را فشرد و من از گرما نیرادو

 ! یچی، ه دیآناه یندار یا گهید زیچ چیه یگفت : تو جز خوب

سالم  کی یرا که حت یهفته ا کی نیآورد تمام ا ینم می؟ چرا به رو دیدیمرا نم یها یمهربان بود که بد نقدریا چرا

 را از کجا آورده بود ؟ یهمه خوب نیمرد ا نیکردم ! ا غیساده را هم از او در

 استراحت خواهندیکه خسته اند و مبلند شدند و عزم رفتن کردند ! هر چه اصرار کردم نماندند و گفتند  مانیها پدر

 یخوب نیبه ا یی. داشتن پدرها میو رفتنشان را به تماشا نشست میکرد شانیبدرقه  نیکنند . دوش به دوش رادو

 بود که ... ایو داشتن مادر ، داشتم تمام دن میداز آن بهره مند بو نیبود که هم من و هم رادو ینعمت بزرگ

اش رفت و من هم به  یبلند شد . او به سمت گوش نیرادو یزنگ گوش یو به محض ورودمان صدا میخانه شد وارد

 یبرا نکهی. ا دمیخریرا با تمام وجود م یخستگ نیرا عوض کنم . خسته شده بودم اما ا میسمت پله ها تا لباس ها

 بود . ایدن یخستگ نیبهتر دیشا یو خسته شو یزحمت بکش زانتیعز

فتادم ا نیرادو ادینگاه کردم و  نهیرا پاک کنم . به خودم در آ شمیپاکن را برداشتم تا آرا ریو ش ستادمیا نهیآ یروبرو

 ! یگفته بود : چه قدر خوشکل شد دنمیکه به محض د

 رنگ انار شده بود ! میانداخته بودم و گونه ها نییمن با خجالت سرم را پا و

 بهره نمونم ! یسرخت ب یگونه ها نیا دنیکنم تا از د فیازت تعر شهیباشه هم ادمیو گفت :  دیخند یبا بدجنس 

 احساس نبودند ! ی، همه که مثل او خونسرد و ب دادیمرا حرص م نیو ا بردیمن لذت م یها دنیخجالت کش نیا از
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اوقات آنقدر نگاهش  یاما چرا گاه ستیاحساس ن یکه ب دیفهم شدیرفتارش م اتیاحساس ؟ با نگاه به جزئ یب 

پشت  کردمیکه با او ازدواج کرده بودم احساس م ی؟ چرا از وقت دمیدیرا در آنها نم یحس چیکه ه شدیم یا شهیش

 ؟  دهدیرا بروز م خودش یپر از احساس پنهان است که فقط گاه ی، مرد یاحساس ینقاب ب نیا

 ریخوردم و ز یآب وانی! از پارچ آب کنار تخت ل دمیرا شانه زدم و لباس خوابم را پوش میرا پاک کردم ، موها شمیآرا

 ، انمیاش را کنار گوشش گرفته بود وارد اتاق شد و گفت : بله در جر یکه هنوز گوش یدر حال نی. رادو دمیلحاف خز

 ! دمیو به شما اطالع م کنمیماجرا رو حل م نیمن ا

 ....._ 

 ! دیبله چشم ... شما هم به خانواده سالم برسون _

 ...._ 

 ... خداحافظ ! ریشب شما هم بخ _

 اش مدام یو گوش داشتندیهم  دست از سرش بر نم لیتعط یروزها  ی. حت دیکش یگذاشت و پوف زیم یرا رو یگوش

 ! خوردیزنگ م

 ی، روزا نیرادو یکنیکار م یلیبود گفتم : خ شیرا روشن کردم و رو به او که مشغول عوض کردن لباس ها آباژور

 اسراحت کن ! گهیرو د لیتعط

 همه کار عادت دارم ! نیداد و گفت : من به ا یچرخاند و به آنها ورزش یرا دوران دستانش

 ! ستین یزدم و گفتم : عادت خوب یزیآم طنتیش لبخند

 ! هیمن عادت خوب یگفت : اتفاقا برا راهنشیداد و با در آوردن پ لمیتحو یخسته ا لبخند

ه ؟ خست یهمه کار کن نیا یدوست دار یعنی:  دمیسرم گذاشتم و پرس ریم را زرا از بدن لخنش گرفتم ، دست نگاهم

 ؟ یشینم

همه کار  نی... ا نهیهدفم هم قاینور آباژور روشن شده بود گفت : دق ریتخت نشست و با نگاه به صورتم که ز لب

 که خسته بشم ! کنمیم
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 ؟ ی: چ دمیتعجب پرس با

سرش درست کرد و نگاهش را به  ریلباس بخوابد ؟ بالشت را ز خواستبدونی، م دیتخت خواب یرا کنار زد و رو پتو

نم وقت نک گهیتا خسته بشم و د کنمیهمه کار م نیآهسته شده بود گفت : ا یکه از خستگ ییسقف دوخت و با صدا

ن ت نیبه ا یهم که شده وقت دار یمدت یو برا یشیمجدا  یواقع یایخواب ... از دن هیفکر کنم ! نعمت بزرگ یزیبه چ

 ! یخسته فرصت آرامش داشتن رو بد

 رگید ایکه در دن یشده بودم ، وقت زاریب ایکه از تمام دن یمن وقت ی، درست مثل حرف ها شیآشنا بودند حرف ها چه

 ! کردینم جادیا یزندگ لیدر من تما یزیچ

 که عشق را از کف داده بودم ! یوقت

هم عاشق شده و عشقش را از دست داده  نیرادو یعنیخودم گفتم :  شیدوختم و پ نیبه رادو یرا با کنجکاو نگاهم

 کرده است  ؟ نطوریرا ا نیعشق رادو یعنیقابل نفوذ و سرد است ؟  ریغ نقدریاست که ا نیاست ؟؟ به خاطر هم

انداخته بودند نگاه کردم و از خودم  هیسا شیگونه ها یاش که حاال بسته شده بودند و رو یمشک یمژه ها به

 ست ؟ ی: آن زن چه کس دمیرسپ

را  گرفتیکه در سرم شکل م ییشده بود گرفتم و چشمانم را بستم . فکرها قیعم شیکه نفس ها نیرا از رادو میرو

 نبوده است ! نیرادو یدر  زندگ یزن چیدادم فکر کنم قبال ه حیکنار زدم و ترج

ت به ، خواس کردیترسناک و مرموز مرا نگاه م ی. با لبخند رفتینگاه ترسناک مرد از مقابل چشمانم کنار نم ریتصو »

 . مرا در آغوشش فشرد و با خشم به مرد نگاه کرد . دیکه مادرم دستم را گرفت و به سمت خودش کش دیایسمتم ب

 بود پر از نفرت ! نهیمرد را نگاه کردم . نگاهش پر از ک یچشم کیرا به مادرم فشردم و  خودم

 ! یری... بم دی... تو ... با یریبم دیزد : تو با ادیفر من اشاره کرد و به

وجود مادرم هم نتوانست آرامم کند . سرم را به دامن  یگرما یدر تنم افتاد که حت یسمتم هجوم آورد و من ترس به

 ! « دمیکش یبلند غیمادرم فشردم و از ترس ج

 ! دیکوبیکرده بود و قلبم تند منشستم . تمام تنم عرق  میشدم و در جا داریزنان از خواب ب نفس
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و جرعه جرعه  ختمیخودم ر یآب برا یوانیلرزان ل یصورتم کنار زدم و با دستان یاز عرقم را از تو سیخ یموها

 ! دمینوش

 برگشت . یعیکم کم آرام شد و ضربان قلبم به حالت طب مینفس ها تمیر

فرت به و ن نهیترسناک بود و با ک نقدریمرد ناشناس که بود ؟؟ چرا ا نیرا به سرم گرفتم و چشمانم را بستم . ا دستم

 ؟ کردیمن و مادرم نگاه م

 ! دمیدیو مفهوم را م یمعن یب یکابوس ها نیشده بود ا ادیمدت ز نیام ا یکنم بس که فشار عصب فکر

آمدم و به سمت بالکن رفتم  نییتخت پا یکه غرق خواب بود ، از رو نیگذاشتم و با نگاه به رادو زیم یآب را رو وانیل

 ! دیایب شیحالم سر جا یتا کم

را به  زییخنک پا یو هوا دمیکش قیآزاد گذاشتم . چند نفس عم یبالکن را آرام کنار زدم و پا به هوا یا شهیش در

 سرما را دوست داشتم ! نی، چه قدر ا دمیجان خر

 ! ختمیراستم ر یشانه  یرا جمع کردم و رو مینشستم و موها یصندل یرو آرام

من  یبرا نیو ا شدیروزها داشت مدام تکرار م نیما هم  ا ی! مالقات ها دمیآسمان نگاه کردم و همدمم را دوباره د به

 بود ! یو دوست داشتن بایز

 آرام کردن من ؟ یبهتر از او برا یدل من ؟؟ چه کس یدردها یبهتر از ماه برا یکس چه

 نیدر ا یتا آرام شوم ؟ چه کس میبروم و درد دلم را بگو یچه کس شیپ کردمیودم فکر مهفته با خ کی نیتمام ا در

 سرم بکشد ؟؟ یگوش کند و دست نوازشش را رو میمانده بود که با حوصله به حرف ها میبرا ایدن

دم ش هوشیب ابانیاز فرط غصه در خ یخبر دار میبگذارم و بگو شیپاها یبروم سر رو نکهیبه پدرم فکر کردم ؛ ا اول

 ایافتاده است ، ب نیزم یرو هوشیب دیبه شوهرم زنگ زد و گفت : آناه یپر یافتادم ؟ خبر دار نیزم یو با ضرب رو

 که شک دارم زنده باشد !

 اتفاق افتاده ! نیا ادیز یبرد و دکتر گفت : به خاطر فشار عصب مارستانیآمد ، مرا به ب نیرادو

 شدم و به الیخ یدوباره اش او را ب یفکر کردم و با ترس سکته  شدیپدرم وارد محرف ها به  نیکه با ا یاسترس به

 کنارم است ! شهیترانه فکر کردم ... خودش گفت که هم
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روز  تمام در  کی ی: خبر دار میگویو م زمیریتلنبار شده پشت چشمانم را در آغوش او م یاشک ها رومیم گفتم

ه ؟ شد یچ دیپرس یهر چ چارهیب نیرادو ی؟ خبر دار ختمیریفقط اشک م یحرف چیه یبودم و ب یبستر مارستانیب

 ؟  یزنیچرا حالت بده ؟ چرا حرف نم

 ! ختمینزدم و فقط اشک ر یحرف چیه

 افتاده بود ؟ ی؟ چه اتفاق یکردیم هی: خب چرا گر پرسدیترانه هم م نکهیبا فکر به ا اما

آرش  تیمظلوم یبرا میبود ؟ بگو نیرادو یمیکه همسر دوست صم یبه ترانه ا میشدم . چه بگو الیخ یرا هم ب او

 قلب عشقم را شکستم و همراه با او قلب خودم هم شکست ؟ یرحم یبا ب می؟ بگو کردمیم هیگر

 که من بتوانم انجام بدهم خبرم کن ! یداشت یفکر کردم ، به او که گفت هر وقت کار نیپدر رادو به

ون چ زدمیکس حرف نم چیتمام مثل مرده ها در خانه افتاده بودم و با ه یهفته  کی میاو و بگو شیکردم بروم پ فکر

در مرز سکته  یکه از نگران مارستانیاز همان روز در ب ریگفتن اما پسرت غ یبرا یزیحرف زدن داشتم و نه چ ینه رو

 ام را کرد . یو صبورانه پرستار دینپرس زیچ چیبود ه

 ؟  یمرد بارش آورد نقدری؟ چرا ا یصبور بارش آورد نقدریا چرا

رفتارش بود که مرا وادار کرد به خودم  نیهم دیو صبرش کرد و شا یجوانمرد  یهفته شرمنده  کی نیدر تمام ا مرا

 ام نگاه کنم ! یبه زندگ نانهیو واقع ب میایب

 یزندگ یدر گذشته  که یمرد یاز غصه  گفتیبه پدر شوهرش م یمنصرف شدم ، چه کس از حرف زدن با او هم اما

 ام ؟؟ امدهین رونیتمام از تخت خواب ب یهفته  کیام بوده است 

 کس را نداشتم تا با او حرف بزنم جز خدا ! چیه من

 آسان کند ! شیرا برا یسخت نیاو حرف زدم و قول گرفتم که مراقب آرش باشد ، قول گرفتم ا با

 را داشت ! شیبنده ها یخوب بود که خدا را داشتم ... چه خوب بود که هوا چه

هم  عاشقا به ستیقرار ن شهیبوده ... هم نیا ریگفتم : تقد ینمناک به ماه چشم دوختم و با لبخند تلخ یچشمان با

 کنن ! یزندگ یبرسن و تا آخر عمر با خوشبخت
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 تره !  نیریش زنهیکه خدا برات رقم م یریتقد یو گفتم : گاه دمیخوش شب بوها را به مشامم کش یبو

 و ... ریتقد نیدل بدم به ا خوامیم

 ! رمیبا اون انتقام بگ همراه

 سر من و پدرم اون بال رو آووردن ! یرحم یکه با ب ییاز تمام کسا انتقام

 شکل مجازاتش کنم ! نیبه بدتر خورمیپدرم پاپوش درست کرد و قسم م یبرا یچه کس فهممیباالخره م من

 ! میتن من و زندگگرف یبشه از به باز مونیپش خورمیم قسم

بکند ! آن زمان است که  یدر حقم نامرد یکه کس یکار ندارم اما امان از روز یسر و صدام و به کس یآرومم ... ب من

 ! شکندیو در هم م بلعدیرا م زیکه همه چ یای، در ندیبب یطوفان ییایمنتظر باشد خودش را در مقابل در دیبا

 

 

******** 

 

 

 

 یگشیهم یرسم پیکه با ت نی. به رادو میرفت نگیو به سمت آسانسور پارک میشد ادهیپ نیاز ماش نیبا رادو همراه

 توانمیو در دل گفتم : چرا نم دمیبود نگاه کردم . لبم را با استرس گز ستادهیو فوق العاده اش کنارم ا دیاما باز هم جد

 مثل او خونسرد باشم ؟؟

اول اگر استرس داشته باشم  نی. از هم رودیم شیطبق نقشه پ زیادم که همه چد دیرا از او گرفتم و به خودم ام میرو

 ! شودیسنگ نقشه ام بند نم یسنگ رو گریکه د
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زدم و پا به آسانسور  یجان یو منتظر ماند تا اول من وارد شوم . لبخند ب ستادیبه پهلو ا نیآسانسور رادو دنیرس با

 را فشرد . ستمیب یطبقه  یهم بعد از من وارد آسانسور شد و دکمه  نیگذاشتم . رادو

ر ت دهیکش یمشک یا هیمطمئن شوم . چشمانم را با سا شمیو آرا پینگاه کردم تا از مرتب بودن ت نهیخودم در آ به

 سمریه نظر ممغرور و سرد ب شینوع آرا نیبا ا گفتیم شهیهم یزده بودم . پر میبه لب ها یکرده بودم و رژ سرخ رنگ

 ! خواستمیرا م نیهم قایو من امروز دق

 استرس نداشته باش ! نقدریخوبه ، ا زینگاهم کند گفت : همه چ نکهیداد و بدون ا هیآسانسور تک واریبه د نیرادو

 بود که استرس دارم ؟؟ عیضا نقدریا یعنی

 زدم و گفتم : نه من استرس ندارم که ! یزورک لبخند

از  که چارتیب یلبا نیآرام گفت : از ا ییصورتم نگه داشت و با صدا یمتر یلیم کیو سرش را در  دیسمتم چرخ به

 خانوم کوچولو ! یکامال معلومه که استرس ندار یصبح با دندونات تکه تکشون کرد

 دمیگزلبم را از خجالت  یاراده گوشه  ینشست و من ب میلب ها یآمد و آرام رو نییمتعجبم پا یاز چشم ها نگاهش

از را ب شیبای! نگاه جذاب و ز کردیکم کم داشت مستم م شیو عطر خوشبو نشستیصورتم م یگرمش رو ی. نفس ها

همانطور مسخ شده به  یحرکت چیه یب کردیم رنگاهش مرا مجبو رینظ یب یباال آورد و به چشمانم دوخت . جاذبه 

 کرده باشد ! میچشمانش نگاه کنم ، انگار که جادو

بهتر از حال من نداشت چون  یسخت شده بود . انگار او هم حال میبرا دنیو نفس کش رفتیبدنم کم کم باال م حرارت

 ! شوندیم نیکم کم دارند سنگ شینفس ها کردمیاحساس م

دادم و با  رونی. نفسم را آزادانه ب دیچشمانش را محکم بست و خودش را عقب کش نیآسانسور رادو ستادنیا با

 مقنعه ام را درست کردم ! یدست و پاچگ

 یبه گونه ها نهیخارج شد . در آ عیو بعد از باز شدن در آسانسور سر دیپرپشتش کش یموها یتو یدست نیرادو

 شده بودم ؟ نطوریمن چرا ا ایسرخ شده ام نگاه کردم و با دست خودم را باد زدم . خدا

او  بود و با ستادهیاش ا یمنش زیم یجلو نیآمدم . رادو رونیاز آسانسور ب عیسر ییو با قدم ها دمیکش یقیعم نفس

 . زدیحرف م
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 اش سالم کردم . یو آرام به منش ستادمیا کنارش

بود گفت : سالم خانوم بزرگمهر ... حالتون  دهیجا افتاده و مهربان بود و مرا قبل از ازدواجمان هم د یکه زن یمنش

 خوبه ؟

 زدم و گفتم : متشکرم ! یلبخند

 شده بود ! ضیمر کمیخدمت برسم ، پسر کوچ یعروس ینتونستم برا دی، ببخش کنمیعرض م کیتبر _

 ؟ حالش بهتره ؟ هیچه حرف نینه ا _

 بله بهتره خدا رو شکر ! _

 نیا یو حساب کار دستمان آمد که در شرکت جا میاش را صاف کرد هر دو نگاهش کرد نهیکه س نیرادو یصدا با

 ! ستیحرف ها ن

 ؟؟ زمیندان نما نگاهش کردم و گفتم : اتاق من کجاست عزد یلبخند با

 و محکمش گفت : کنار اتاق من ! یجد یداد و و با صدا رونیرا ب نفسش

 رنگ کنار در اتاق خودش اشاره کرد . یبه در قهوه ا و

و همان  اوردیدر ب یباز سیرئ خواستیبود ؟ داخل شرکت م ینجوریرا باال انداختم و نگاهش کردم ؛ پس ا میابرو

 رادمنش ! نیرادو میسرد و خشک باشد ؟ پس بچرخ تا بچرخ نیرادو

 رمیبودم گفتم : پس من م ختهیر میدر آوردن حرصش در صدا یکه برا یتکان دادم و با ناز دییتا یرا به نشانه  سرم

 ! سیسر کارم با اجازه جناب رئ

 مقنعه ام را مرتب کردم . چدیبپکه عطرم درفضا  یو طور دمیوار دستم را به دستش کش نوازش

نگاهم کرد و سرش را آرام تکان داد . خنده ام گرفته بود اما  گذارمیبود دارم سر به سرش م دهیکه فهم یچشمان با

 یبه اتاق چهره ام را خونسرد نشان دادم . با وارد شدن به اتاق دستم را جلو دنیخودم را گرفتم و تا رس یجلو

 لذت دارد ! یلیخ نیبود که حرص دادن رادو نیکشف تازه کرده بودم و آن هم ا کی.  دمینددهانم گذاشتم و آرام خ
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با  بلند شد و شینشسته بود نگاه کردم . از جا زیکه پشت م یو با ترس به مرد دمیپر میدر جا یسالم کس یصدا با

 بترسونمتون ! خواستمینم دیگفت : ببخش یدست و پاچگ

که به چشم داشت ،  یا یبریر نکیاش گرفتم و به چشمان سبزش دوختم . ع یو قهوه ا بایز یرا از موها نگاهم

 ساخته بود .  پیمرد خوشت کیقاب گرفته بود و از او  یرا به خوب شیبایچشمان ز

 اتاق را اشتباه آمده ام  ؟ یعنیام را از او گرفتم و با خودم گفتم  رهیخ نگاه

 ! دیاومدم ... ببخش یفتم : فکر کنم اتاق رو اشتباهدر اتاق اشاره کردم و با خجالت گ به

 خانوم بزرگمهر ! نیومدیبروم که گفت : نه اشتباه ن رونیو خواستم از اتاق ب برگشتم

 ؟  دانستیمرا از کجا م لیشدم ، فام متعجب

 اتغیهستم ، مسئول تبل یسپهر لیگفت : سه ییبایمردانه و ز یسمتش برگشتم و نگاهش کردم که با صدا به

 شرکت !

 ! شودیمن محسوب م یاو کارفرما یکه من قرار است با او کار کنم و به نوع دمیفهم تازه

 ! دیدونستیرو م لمیندارم ، آخه فام یبه معرف ازیرا سر انگشتانم گرفتم و گفتم : منم که فکر کنم ن فمیک

 ! دیارینم ادیما منو به شرکت داشتم اما  انگار ش تونیمراسم عروس یزد و گفت : بله من تو یلبخند

 !! ارمینم ادیکس رو از اون شب به  چیزدم و در دل گفتم : من ه یام لبخند مصنوع یشب عروس ادی با

 یذهنم مشغول بود برا کمیشلوغ بود منم  یلیرا باال انداختم و گفتم : راستش اون شب خ میشانه ها تیدر واقع اما

 متوجه شما نشدم ! نیهم

 ! دینیبش دیینداره ، بفرما یو گفت : بله متوجه شدم ... اشکال دیخند

 خودش قرار داشت اشاره کرد . زیم یدرجه  90 ی هیکه در زاو یزیبه م و

 خودم ! یاز ذهن همه پاک کنم ، حت توانستمیاند ! کاش آن شب را م دهیبوده ام که همه فهم یچه حال نیبب
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 ییچه کارا دیاشاره کردم و گفتم : خب ، من با زمیم یرو یم . به برگه هاام نشست یصندل یرفتم و رو زیسمت م به

 رو انجام بدم ؟

ه نقش یسده و در مرحله  شیکیکه  میرا باز کرد و گفت : فعال دو تا پروژه در دست دار شیروبرو یپرونده  یسپهر

 یرو برا غاتیو تبل میکن هیفروش واحد هاش بروشور ته یبرا دیکه با هیمجتمع مسکون هیهم  یکی، اون  هیکش

 ! میفروش شروع کن

 ساختمونه ! یکل ینما نیگذاشت و گفت : ا میساختمان را روبرو یکل یاز نما یبلند شد و عکس شیجا از

 ! رهی... مطمئنا  خوب فروش م هیعال یلیگفتم : خ رشینظ یب یو معمار ییبایز دنینگاه کردم و با د ریتصو به

 فروش رفتن ! متیق نیبودن و بدون استثنا با باالتر یالع شهیمهندس هم یکارا _

 : کدوم مهندس ؟؟ دمیبا من داشت نگاه کردم و پرس یکم یاو که فاصله  به

و سرم را  دمیرا در هم کش میسبزش با چشمانم گره خورد و همانطور مات به دو چشمانم نگاه کرد . اخم ها نگاه

 انداختم . نییپا

گفت : مهندس رادمنش رو عرض  ندیبنش زشیتا پشت م رفتیکه م یو در حال دیبه صورتش کش یدست یسپهر 

 ، همسرتون ! کنمیم

مسائل کنم .  نیا ریروز اول ذهنم را درگ نیهم خواستمینگاه کردم . نم میروبرو ریرا آرام تکان دادم و به تصو سرم

 ! کردندینگاهم م رهیخ نطوریاها به خاطر رنگ چشمانم  یلی... خ گرینگاه ساده بود د کی

 ؟؟ میکنیشروع م یاز ک یسپهر یگذاشتم و گفتم : خب آقا زمیم یرا گوشه  عکس

 ! یو گفت : چه پشتکار دیخند

 ! یاگه خسته باش یحت یتالش کن دیبا شرفتیپ یگفتم  : برا نیرادو یحرف ها ادیزدم و با  یلبخند

 انتظار داشت ! نیاز ا ریغ دیرا باال داد  و گفت : از همسر مهندس نبا شیابرو

ده خانوا کی گریمن و او د شدمیو کم کم متوجه م شدیپررنگ م میاز قبل برا شتریهر لحظه ب نیمن با رادو نسبت

 ! کردمیو در وجودم حلش م رفتمیپذیرا م نیا دی، با میهست
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 بای. ساعت تقر میمورد نظر او صحبت کرد غاتیتبل یو نحوه  یظهر در مورد ساختمان مسکون یها کیتا نزد بایتقر

وارد اتاق شد . با لبخند به من نگاه کرد و گفت : مهندس رادمنش با شما کار دارن  یبود که در اتاق زده شد و منش 12

! 

را  اطالعات نیشتریشرکت ب کی یمنش نکهیاز اتاق خارج شدم . با فکر ا یبلند شدم و همراه با منش زمیپشت م از

 شما رو بپرسم ؟ لیفام تونمیم دیدارد به سمتش برگشتم و گفتم : ببخش

 هستم خانوم ... یطلوع _

 بدونم ؟؟ شهیرو هم م کتونیمسحور کننده ام زدم و گفتم : اسم کوچ یبه قول پر یآن لبخند ها از

 هستم ! نیوسعت گرفت و گفت : نسر لبخندش

 یکل شرکت ها یکه امور مال هیهست ؟ منظورم کس یکل چه کس یبپرسم مسئول امور مال شهیجان م نینسر _

 ! کنهیم یشعبه رو حسابرس

 نوزدهمه ! یهستن ، دفترشون طبقه  یابطح یآقا _

 ! یآهان ، مرس _

 ! کنمیخواهش م _

 چند ضربه زدم ! نیگرفتم و به در اتاق رادو یرا از خانوم طلوع میرو

 بود ، در را آرام باز کردم و وارد اتاق شدم . یمحکم و جد شهیکه مثل هم نیرادو یصدا دنیشن با

به  دشیسف راهنیپ ریاش که از ز یعضالن ینشسته  بود و کتش را در آورده بود . به بازوها زشیپشت م نیرادو

 ؟ یداشت یمعلوم بود نگاه کردم و گفتم : با من کار یخوب

 نیندارد که بپوشد تا ا یبزرگ تر راهنیگرفت و به من دوخت . با خودم فکر کردم پ شیروبرو یرا از برگه ها نگاهش

 همه نباشند ؟ دیدر معرض د شیبازوها

 ! نیمبل نسبت به خودش اشاره کرد و گفت : بش نیتر کیرا دراز کرد و به نزد دستش

 که اشاره کرده بود نشستم و منتظر نگاهش کردم . یهمان مبل یرو
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 ؟؟ یآشنا شد لی: با سه دیدوخت و پرس شیروبرو ینگاهش را به برگه ها دوباره

 نگاهم کند ؟ زدیحرف م یوقت شدینم

 ! میبر یعکاس یروز برا هیو قرار شد  میهم صحبت کرد یساختمان مسکون ی، در مورد پروژه  دمشونیآره د _

 خوبه ... _

 سفارش بدم ؟ یخوریم یر چناها یرا مرتب کرد و گفت : برا شیروبرو یها برگه

هر وقت که  کردمی! کم کم داشتم عادت م ستیدر کار ن یخانگ یو غذا ستندیآمد که امروز خدمتکارها ن ادمی

 بخواهم غذا آماده باشد !

 منم سفارش بده ! یبرا یخوریخودت م ی! هر چ کنهینم یرا باال انداختم و گفتم : فرق میها شانه

ند بل میوارد اتاق شدند . با لبخند سالم کردم و از جا ری، ترانه و ام نیرادو دییموقع در اتاق زده شد و با بفرما نیهم

 یو گفت : چطور دیکوب نیرادو یبه بازو یهم مشت ری. ام دیو بوس دیشدم . ترانه به سمتم آمد و مرا در آغوش کش

 ؟؟ یجذاب عوض

 ، درست رفتار کن ! ستیکارا و حرفا ن نیا یشرکت جا ی: صد بار گفتم تو به او رفت و گفت یچشم غره ا نیرادو

 که ! ستین ی، کس قیرف الیخیمبل رها کرد و گفت : ب یو خودش را رو دیخند ریام

 نشست  . ریمبل کنار ام یسرش را با تاسف تکان داد و رو نیرادو

 ا !ه نیبرد ادیگفت : خوب بعد ماه عسل ما رو از  یو ترانه با دلخور میهمسرانمان نشست یروبرو قایبا ترانه دق همرا

 کی یایم قهی! پنج دق دتید شهیتو شرکتم نم گهی، تو که د گهینگاه کرد و گفت : راست م نیبا اخم به رادو ریام

 ! یریساعت م

در  یمجبورم ه نیهم یابر کنمیسد رو خودم نظارت م یانداخت و گفت : پروژه  گرشید یپا یرا رو شیپا نیرادو

 رفت و آمد باشم .

 ؟؟   ینسپرد گهید یکیخب چرا به  _
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 مهمه ! یلیسد براش خ نیاصرار خود مهندس بود ، ا _

 ! یاز گشنگ میمرد دیرو کنار بذار یکار یبحثا گهیخب د یلیدستش را باال آورد و گفت : خ ترانه

مهندس غذاتون  یآقا دیداخل شد و گفت : ببخش ی، منش نیرادو دییزمان در اتاق زده شد و باز هم با بفرما نیهم

 رو آووردن !

 با تعجب نگاهش کرد و گفت : اما من که هنوز غذا سفارش ندادم ! نیرادو

 داخل ! ارنیبگو ب یدستش را باال برد و گفت : من سفارش دادم خانوم طلوع ریام

 نجاتتون بدم ؟ ی؟ بد کردم خواستم از گرسنگ هیمظلوم گفت : چ یکه با چهره ا میتعجب نگاهش کرد با

 خان ! ریبد نبود ام یدیپرسینظرم از ما م هیبا حرص گفت :  ترانه

 به او زد و گفت : غذاش خوشمزه ست عشق من نگران نباش ! یچشمک با مزه ا ریام

مجلل  یسفره  کیبه  نیرادو یکار زیتمام مخلفات را سفارش داده بود و م ری، ام دندیچ زیم یها را آوردند و رو غذا

 بود ! ختهیرا برانگ میورود اشتها یغذا از همان لحظه  یخوشمزه  یشده بود . بو لیتبد

و خوشمزه بود و گوشتش  ذیاز کباب را کندم و در دهان گذاشتم . واقعا که لذ یو چنگال را برداشتم و تکه ا قاشق

 من خوششان آمده بود .مثل  یهم انگار نی. ترانه و رادو شدیدر دهان آب م

 ؟؟  یکرد یآشت ریبا ام یگوش ترانه بردم و گفتم : چه جور ریکه گذشت ، سرم را ز یکم

ال که اص کنهیم فیو جک تعر زنهیخنده دار م یحرفا نقدریباهاش قهر بود ؟؟ ا شهیزد و گفت : مگه م یلبخند ترانه

 ! یباهاش قهر بود رهیم ادتی

مغرور و سرد با او دوست است ؟ آنها دو قطب مخالف هم  نیودم گفتم : پس چطور رادونگاه کردم و با خ نیرادو به

بودند ؟ چطور  یمیصم نقدریهمه تضاد چطور ا نیاخمو و کم حرف ! با ا نیخنده رو و پرحرف ، رادو ریهستند ! ام

 مثل دو برادر باشند ؟  توانستندیم

 رونیبا او صحبت کند . من و ترانه هم از اتاق ب یزیماند تا در مورد چ نیرادو شیپ ریاز تمام شدن ناهار ، ام بعد

 . میچهار نفره را گذاشت یدورهم کیو با هم قرار و مدار  میآمد
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 ! میشام منتظرتون یما ... برا یمقنعه اش جا داد و گفت : پس چهارشنبه خونه  ریرا ز شیموها ترانه

 ممنون ! زمیباشه عز _

 ! ادیبهت م یلی، رژ سرخ خ یخوشگل شد یلیامروز خ یس خانوم ! راستعرو کنمیخواهش م _

 ! یلطف دار زمیزدم و گفتم : ممنونم عز یلبخند

با  یمحو شد . کامران میلب ها یلبخند از رو میشخص روبرو دنیرا برگرداندم و با د میرو یکس یپا یصدا دنیشن با

 جان ! دیمن مثل ناقوس مرگ بود گفت : سالم آناه یکه برا شیرا نگاه کرد و با آن صدا میلبخند سر تا پا

 یآور روزها ادیمن  یمرد برا نی. ا دیلرزیم مینفرت که دست ها ایاز ترس بود  دانمیتند شده بود و نم میها نفس

 آدم بود ! نیهم دمیکه من کش یهمه بدبخت نیبود ، مسبب ا یبد

 به ؟وقاحت در صورتم نگاه کرد و گفت : حالت خو با

م که شکست اوردیب میبه رو خواستیهستم ، م فیدر مقابلش ضع دیبه من بگو خواستی، م کردیمسخره ام م داشت

 داده است !

 ! یشرم یو ب یشعوریب نیتمام تنم گر گرفت از ا کبارهی به

 یلیدو تا س شی... چند هفته پ یکامران یخوبم آقا یلیپر از خشم گفتم : خ یاراده ام را جمع کردم و با چشمان تمام

 خوبه ! یلیشرف زدم و از همون موقع حالم خ یب هیجانانه به صورت 

 دلش تازه بود ! یهنوز رو میها یلیحالت داد و سرخ شد . فکر کنم داغ س رییخونسردش به ناگهان تغ ی چهره

شرف باش خانوم  ی: مواظب اون ب دیبه هم چفت شده اش غر یدندان ها انینگاه کرد و از م میدر چشم ها میمستق

 نشه ! یتا سه نشه باز گنیکه م یدیبزرگمهر چون ممکنه دوباره برگرده ! شن

 در کثافت و لجن فرو برود ؟ تواندیباشد ؟ تا چه حد م حیوق تواندیآدم چه قدر م کیمن !  یخدا یوا

 یآقا دی... مواظب رفتار و حرف هاتون باش ستمیسابق ن دیاون آناه گهیاشاره ام را باال آوردم و گفتم : من د انگشت

 ! یکامران

 آمدند . رونیب ریو ام نیباز شد و رادو نیکه در اتاق رادو دیبگو زیرا باال برد و خواست چ شیابرو
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 شده ؟ یمن انداخت و گفت : چ یو برافروخته  یعصبان یبه چهره  ینگاه نیرادو

 صحبت یکامران ی، با آقا زمیعز ستین یزینگاه کردم و گفتم : چ ینبه کامرا زیآم دیکردم و تهد زیرا ر چشمانم

 ! میکردیم

 هم خوشحال شدم ! یلیخ دنشونیو گفتم : و از د دمیکوب شیپا یرا محکم رو میپا

! به در  دمیرفتم و در را محکم به هم کوب ییبه سمت دستشو یکامران یتوجه به صورت از درد در هم رفته  یب و

 لرزش را کنترل کنم ، به خدا که نیا توانستمیو نم دیلرزیم تیدادم و چشمانم را بستم . تمام وجودم از عصبان هیتک

 ام ! دهیام ند یتر از او در زندگ حیوق یتا به حال آدم

 ... حالت خوبه ؟؟ زمیعز دیکه گفت : آناه دمیترانه را شن یتقه به در خورد و صدا چند

 گفتم : خوبم ... خوبم ! فیضع ییرفتم و با صداام گ یشانیرا به پ دستم

 ؟  یکنیدرو باز م _

 ! رونیب امیم گهید ی قهیتا چند دق _

 باشه پس من منتظرتم ! _

د گل انداخته بو مینگاه کردم ؛ گونه ها نهی. به خودم در آ دمیرفتم و چند مشت آب به صورتم پاش ییسمت روشو به

 رنگ تر شده بود !و رنگ چشمانم پر

آرام  دینشده بودم  ! آن آناه یحد عصبان نیچون تا به حال تا ا دیشا  شومیم یشکل نیا تیموقع عصبان دانستمینم

 داده است ! رییسرنوشت مرا تا چه حد تغ نیو تند زبان حاال کجا ؟! بب یعصبان دیآناه نیگذشته کجا و ا

 داده و منتظر من است ! هیتک واریکه به د دمیآمدم و ترانه را د رونیب ییه شدم از دستشوتر ک آرام

 ؟ ی: خوب دیپرس یبه سمتم آمد و با نگران دیکه د مرا

 را تکان دادم و گفتم : نگران نباش خوبم ! سرم

 ! پوست صورتت بدجور قرمز شده بود ! یگفتم االنه که سکته کن یکه تو رفت یبا اون وضع _
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 نگاه کردم و گفتم : کجا رفت ؟؟ نیاتاق رادو یدر بسته  به

به  یوا دمیکاره بودم ترس چیکه ه ی، من دیازش گرفت آناه یچه زهر چشم نیرادو یدونی! نم نهیاتاق رادو یتو _

 ! یحال کامران

 ؟ یگی: راست م دمیترانه دلم نرم شد و پرس یحرف ها دنیشن از

 هکنینگاه از اون نگاهاش که در جا اللت م هی...  ینبود یها برد و گفت : وا یو به سمت صندل دیدستم را کش ترانه

 ؟؟ یکامران یآقا دیدار ی: با همسر من مشکل دیازش پرس تیبهش انداخت و با جد

آن فراموش کردم  کیرا  زیکه من همه چ اوردیرا در م نیرادو یتا نخندم اما نشد ، ترانه آنقدر بامزه ادا دمیرا گز لبم

 ! دمیو آزادانه خند

 و گفت : کوفت نخند گوش کن ! دیکوب میبازو یبا خنده تو ترانه

 شد ؟ یام را کنترل کردم و گفتم : باشه باشه ... خب بعدش چ خنده

 خورده سر هی شونیدس امهن یهم که از ترس فکر کنم سکته ناقص کرده بود با تته پته گفت : نه آقا یکامران _

دونه از اون ابرو خوشگالشو  هی نمی! رادو میکردیدر اون مورد صحبت م میبودن داشت ریپدرشون از من دلگ یبدهکار

 دیدر اون مورد با آناه یکس خوامیوقت نم چیه گهیتموم شده است و د شهیهم یباال داد و گفت : اون موضوع برا

گفت : روشن شد ؟ منم از  نیکه رادو یبا اون لحن یعنیه جرات داشت بگه نه ؟؟ مگ یبزنه ! روشن شد ؟ کامران یحرف

 گفتم : بله روشن شد ! یترس همراه کامران

 آورد ! یرا در م شانیو ادا کردیم فیبند نبودم ، بس که ترانه بامزه تعر یصندل یاز خنده رو گرید

 نیگفت : رادو نیدهانش گرفت و با نگاه به در اتاق رادو یکه خودش هم خنده اش گرفته بود ، دستش را جلو ترانه

 ! کنهیدوتامونو اخراج م ادیاالن م

 دیوربخ نویآمد و گفت : ا رونیاز آبدارخانه ب یآب قند وانینبود با ل شیدایآمدنم پ رونیکه از موقع ب یطلوع خانوم

 ! شهیخانوم بزرگمهر حالتون بهتر م

 شیگرد شده نگاهمان کرد ! فکر کنم داشت پ ی، با چشمان میروده بر شده بودمن و ترانه که از خنده  دنید با

 ندارند ! یدو تا تعادل روح نیا گفتیخودش م
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 ان !ج نیشده بود گفتم : ممنون نسر لیلبخند تبد کیکه خنده ام به  یآب قند را از دستش گرفتم و در حال وانیل

 ! کنمیهمان تعجب جواب داد : خواهش م با

 رفت . زشیبه سمت م و

 ! میعقلمونو از دست داد کنهیاالن فکر م نینسر چارهیگفت : ب یدستم را فشرد و با نگاه به خانوم طلوع ترانه

خراب  یرو ، رو سر کامران نجایداشتم ا شیپ ی قهیاز آب قند را خوردم و گفتم : حق داره خب ... تا چند دق یا جرعه

 ! گهید ستین یعی، طب خندمیاما حاال دارم قش قش م کردمیم

 دونه هینگاه کرد و گفت : چه خوشمزه بود ، برم  وانی. به ل دیجرعه سر کش کیآب قند را از دستم گرفت و  ترانه

 واسه خودم درست کنم ! گهید

فتاده فشار من ا نکهیگرد شده گفتم : مثل ا یبلند شد که دستش را گرفتم و کنار خودم نشاندم و با چشمان شیجا از

 بود ها !

د شده بو لیشوهر شما که مثل عزرائ دنیخانوم ... من بودم که با د ریاشاره کرد و گفت : نخ نیبه در اتاق رادو ترانه

راحت  ، یدیدرم محکم به هم کوب ییتو دستشو یبعدم رفت یبدبخت رو قطع کرد یکامران ی! شما که پا دیزهرم ترک

 ! دمجانانه از سمت آقاتون بو دیتهد هیشاهد  نجای! من ا

 ؟ یگیم هیچ یکم پاشو لگد کردم ، پاشو قطع کرد هیو گفتم :  دمیخند

 ! دونمینم گهیرو د دیگیم یقطع شد ، شما تو فرهنگ لغتتون بهش چ میدیکه ما د یزیواال چ _

 ترانه ! یبدجنس یلیزدم و گفتم : خ شیبازو یتو یخنده مشت آرام با

 ! شعوریب ی کهیخوشم اومد ها ... نفسش رفت مرت یو گفت : ول دیخند ترانه

 ! دهیکه هنوز وقتش نرس فیبود اما ح نایاز ا شتریدر اتاق نگاه کردم و گفتم : حقش ب به

 : وقتش ؟؟ دیبا تعجب پرس ترانه

بودند  نیو رادو ریاو هم امآمد و بعد از  رونیب یباز شد و اول از همه کامران نیسوال ترانه در اتاق رادو نیبا ا همزمان

 بودند ! ستادهیپشت سرش ا یجد ییها افهیکه با ق
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خودم احساس  یرا رو یچون نگاه محکم مرد دی؛ شا دمیاز او نترس گرید نباریو ا میبلند شد مانیبا ترانه از جا همراه

 کنم ! هیبه او تک یطیدر هر شرا توانمیرا داده بود که م نانیاطم نیکه به من ا کردمیم

ناراحتتون  دوارمیگفت : ام میبه چشم ها بیعج یپر از نفرت نگاهش کردم که به سمتم آمد و با نگاه یچشمان با

 نکرده باشم خانوم بزرگمهر ... فعال خدانگهدارتون !

 رونیاق باز ات عیبلند و سر ییرا از او گرفتم . او هم با قدم ها میندادم و رو میرا هم به لب ها یزحمت خداحافظ یحت

 مرا راحت کرد ! دنیرفت و نفس کش

 ؟ دی: حالت خوبه آناه دیپرس ریبه سمتمان آمدند و ام نیو رادو ریام

 ! ختیکم اعصابم به هم ر هینگاه کردم و گفتم : ممنون ، خوبم ! فقط  ریام به

 نشه !  داشیپ نورایا گهیسال د 10 هیتا  دوارمیاشاره کرد و گفت : فعال که رفت ، ام یبه در خروج ریام

 : وا چرا ؟ چکار تو داره ؟ دیبا تعجب پرس ترانه

آخه  گمیصورت من بود اشاره کرد و گفت : به خاطر خودش م ی رهیاول خ یکه از همان لحظه  نیبا ابرو به رادو ریام

 ! رونیبعد جنازش از شرکت بره ب یممکنه دفعه 

ممنونم که  می، چه قدر دوست داشتم بگو میاب تر شده بود براثابت ماند ، چه قدر جذ نیرادو یچهره  یرو نگاهم

 سرد ! یروزها نیدر ا یقلبم شده ا دیو ام یهست

 ! کردمیم یبگیغر یحرف ها را به او بزنم ، هنوز کم نیا دیچرخیهنوز زبانم نم اما

د س یسر پروژه  یبر یخواست ندفعهیا نیرادو ی! راست میریم گهیخب ما د یلیدست ترانه را گرفت و گفت : خ ریام

 ! امیحتما به من بگو تا همراهت ب

 ملیتحو یاز من گرفت و سرش را آرام تکان داد . به ترانه نگاه کردم که چشمک با مزه ا ینگاهش را به سخت نیرادو

 نره ! ادتیداد و گفت : قرار چهارشنبه 

 ! رهینم ادمیتکان دادم و گفتم : نه  دییتا یرا به نشانه  سرم

 ! اینگاهم کرد و گفت : دنبال من ب نیرفتن آنها رادو با
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 بهت گفت ؟ یچ ی: کامران دیپرس یجد ییسر او وارد اتاقش شدم که در را پشت سرم بست و با صدا پشت

 نگفت ... یخاص زیرا باال انداختم و گفتم : چ میها شانه

 یخاص زیرا باال داد و گفت : بعد اونوقت با چ شیاز ابروها یکیشد که مجبور شدم به در بچسبم .  کمیقدم نزد کی

 ؟ یشد یکه نگفت اونقدر عصب

، اما چه  رمیگیقرار م تیعصبان نیچه گفته است هدف ا یکه کامران میاست و اگر نگو یعصب کردمیم احساس

م نشده بودم کار داریبه من تجاوز کند و اگر به موقع از خواب ب خواستیم یمرد شب نیا نکهی؟ ا نیبه رادو گفتمیم

 گذشته اش ؟ یاز کارها کشدیاست و خجالت نم حیهنوز هم وق گفتمیتمام بود ؟ م شهیهم یبرا

 ؟ گفتمیم دیرا با میدرد ها یچه کس به

باال   یکرد ... گفت که برم مواظب پدرم باشم تا دوباره بده رمیگرفته گفتم : تحق ییدهانم را قورت دادم و با صدا آب

 شرکت ! نیا یچرخ زدن تو یبه جا ارهین

 را باور نکرده بود ! میشد ، انگار حرف ها رهیبه چشمانم خ قیعم نیرادو

 ! ستمیسابق ن دیاون آناه گهیو ادامه دادم : منم بهش گفتم پاشو از حدش فراتر نذاره چون من د دمیرا گز لبم

 نه ؟؟ یگیدستش را کنار سرم گذاشت و گفت : بهم راستشو م نیرادو

 ! شکستمی، م شدمیخرد م گفتمیرا هم نداشتم . اگر م قتیاما توان گفتن حق مینداشتم به او دروغ بگو دوست

گفت : به  سوزاندیگوشم را م یمقنعه هم الله  یاز رو یگرمش حت یکه نفس ها یرا کنار گوشم آورد و در حال سرش

 . من از دروغ متنفرم ! شمیم  یعصب یلیرو بفهمم خ قتیکه حق یچون وقت دیوقت دروغ نگو آناه چیمن ه

 یرا رو میحواسم به حرارت تنم باشد . سرم را تکان دادم و آرام دست ها ایگوش کنم  شیبه حرف ها دانستمینم

 ! کنمیم یدر تن من است و تالش یاو را از خودم دور کنم اما انگار نه انگار که جان یاش گذاشتم تا کم نهیس

 ! شدمیم عیو کم کم داشتم ضا دیرسیزورم هم به او نم تینها

 کردمیکه خنده ام را کنترل م یو در حال دمیاش کوب نهیس یتو ی، مشت دمیخنده اش را که کنار گوشم شن یصدا

 ! نیرادو یبدجنس  یلیگفتم : خ
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شد . رسما داشت  زانیآو میخندانش نگاه کردم و لب ها یاش بلند تر شد و سرش را عقب آورد . به چهره  خنده

 ! کردیو مسخره ام م دیکشیش را به رخم مزور

 یکنیتالش م نقدریپس چرا ا رسهیزورت به من نم یدونیزد و با خنده گفت : تو که م میاشاره اش را به لب ها انگشت

 ؟

 نشم ! عیبه خرج بده برو عقب من ضا یکم جوونمرد هی،  یگفتم : خب تو دوبرابر من یبق کرده ا یصدا با

 هم گذاشت و گفت : چشم بانو ! یخنده اش را گرفته بود چشمانش را رو یکه جلو یحال در

 یم لپش یچال کوچک رو نیا یوقت شدیم باتریز قتاینشست و نگاهم به چال لپش افتاد . حق میلب ها یرو لبخند

 افتاد !

 یوقت یشیم باتریز یلیخ یدونستیچال گونه اش گذاشتم ، نوازشش کردم و گفتم : م یرا باال آوردم و آرام تو دستم

 ؟ یخندیم

پر از بهت را  ییها لهیمحو شد و چال گونه اش هم رفت . به چشمانش نگاه کردم و ت شیلب ها یکم کم از رو لبخند

 ! کردی. انگار که از حرفم متعجب شده باشد نگاهم م دمید

 ! نیهم شهیم باتریکه نزدم ، فقط گفتم با خنده ز یبد حرف

شد و با  زشیم یرو یرفت . مشغول جمع کردن برگه ها زشیبه سمت م یحرف چیاز من فاصله گرفت و بدون ه آرام

 خونه ! میریرو جمع کن ... م لتیگرفته گفت :  برو وسا ییصدا

 نشده ! 2؟ هنوز ساعت  ستی: االن زود ن دمیاز رفتارش پرس متعجب

 ! مینداره ... آماده شو بر ینه اشکال _

 کرد ! رییحالش تغ یا کدفعهی نقدری! چرا ا دمیفهمیرفتارش را نم ینمع واقعا

 رفتم . زمیشدم و به سمت م یآمدم . وارد اتاق کنار رونیاو بود از اتاق ب ریکه فکرم درگ یرا گرفتم و در حال میرو

 دادم و مشغول جمع کردن لشیتحو یزد . من هم متقابال لبخند کوچک یلبخند دنمیسرش را بلند کرد و با د یسپهر

 شدم . لمیوسا
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 ؟ دیریم دیساعت نگاه کرد و گفت : دار به

 خونه ! میریزودتر م یکم ستیکم حالش خوب ن هی نیبله رادو _

 بهتر بشن ! دوارمیام _ 

 دستم انداختم و گفتم : ممنونم ! یرا رو فمیک

 خوشحال شدم خانوم بزرگمهر ! یلیخ تونییکه گفت : از آشنا دمیکش نییرا پا رهیبه سمت در رفتم و دستگ 

منم  آمدند گفتم : یبه چشم م شتریب یلیخ نکیسبزش که حاال بدون ع یسمتش برگشتم و با نگاه به چشم ها به

 ... فعال خداحافظ ! یسپهر یآقا نطوریهم

 خداحافظ ! _

کرد و گفت : تمام  یآمد . رو به منش رونیو آماده از اتاقش ب دهیموقع کت پوش نیهم هم نیاتاق را بستم و رادو در

 ! یخانوم طلوع دیکن لیمیفردا رو برام ا یبرنامه ها

 بلند شد و گفت : چشم مهندس ! شیاز جا یطلوع خانوم

 ممنونم ! _

کردم  یخداحافظ یبه سمت آسانسور رفت . من هم از خانوم طلوع یکوتاه یکتش را مرتب کرد و با حداحافظ ی قهی

 آسانسور شدم . و پشت سرش وارد

 نیا یکوچک هم برا لیدل کی ینگاهم هم نکرد ! حت ینزد و  حت یحرف چیه مینشست نیکه داخل ماش یزمان تا

 ! کردمینم دایکارش پ

 حالش بهتر شد با او صحبت کنم ! یدادم وقت حیدادم . ترج هیتک شهیرا از او گرفتم و سرم را به ش میرو

شد . به دور و برم نگاه کردم و با  ادهیپ یحرف چیرا متوقف کرد و بدون ه نیماش نیساعت رادو میاز حدود ن بعد

 داشته باشد ؟ توانستیم یچه کار نجایا نیبهشت زهرا متعجب شدم . رادو یورود یتابلو دنید

 قبر نشسته است ! کیکه چند متر آنطرف تر کنار  دمیرا د نیشدم و رادو ادهیپ نیماش از
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 ! ییقبر را خواندم : پروانه موال ی. آرام خم شدم و رو تادمسیشدم و کنارش ا کشینزد

 مادرش بود ! قبر ، قبر نیدهانم گرفتم و با غم نگاهش کردم . ا یرا جلو دستم

 نشستم . نیسست شد و همان جا کنار رادو میپاها

 بودم ؟ امدهینبودم ؟؟ چند وقت بود سر قبر مادرم و خاله پروانه  امدهیوقت بود که به بهشت زهرا ن چند

. از دست  نمیغم را بب یبه خوب توانستمیاش م ی. در عمق چشمان مشکنگاه کردم  نیبه رادو نیغمگ یچهره ا با

 ! یدانیقدرش را نم ی! تا از دست نده ندیگویچه م گرانید یفهمینم ی، تا از دست نده ستیدادن مادر غم بزرگ

که مبهوت و شوک زده  نگردیو به تو م کندیسکوت م ای!! آن روز تمام دن یکه مادرت را از دست بده یاز روز امان

تمام آن حس ها را ترس گرفته است ! ترس از  یشده و جا یته یاز هر حس کبارهیکه تمام تنت به  یی، تو یهست

 کرد ؟ یدگزن شودی؟ بدون مادر مگر م یکن یچگونه زندگ دیحاال با نکهیا

 ! نیمتاسفم رادو یلیمادرت خ یآرام گفتم : برا ییصدا را در دستم گرفتم و با دستش

 من بود ! ریکه گرفته و خش دار شده بود زمزمه کرد : تقص شیرا که در دستش بود فشرد و با صدا دستم

 ؟؟  یتعجب نگاهش کردم و گفتم : چ با

... با خودم حرف  یچیرا باال آورد و با نگاه به صورتم انگار که به خودش آمده باشد چند بار پلک زد و گفت : ه سرش

 ! زدمیم

 ؟ خوردیغصه م شیبرا نقدریاو بود که ا ریتقص یزیشده بود ، چه چ بیعج یلیخ رفتارش

 ت !همتا نداش یکه از مهربان یتنگ شده بود ، زن خاله پروانه یرا باال انداختم و به قبر نگاه کردم . دلم برا میها شانه

 چیه گهی! بعد از اون د شهیتر م بایمن ز یبرا ای! دن یشیقشنگ تر م یخندیم یبخند ، وقت گفتیم شهیمادرم هم _

 دیاش یدونیرنگ خاکستر گرفت ! م میشد و تمام زندگ رهیت ایدن گهیوقت نتونستم از ته دل بخندم ، بعد از اون د

 یکه وقت یتو بهم گفت یمثل من با اون همه دبدبه و کبکبه دلتنگ مادرش بشه اما امروز وقت یباورت نشه مرد

 آغوشش رو کرد ! یآن قلبم هوا کیآن دلتنگ مادرم شدم ...  کی شمیم باتریز یلیخ خندمیم
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 شیشانه اش گذاشتم . بازو یرو سرم را آرام شیو با گرفتن بازو دمینشسته بود گز نیدل رادو یکه رو یرا از غم لبم

 یدلتنگ مادرشون بشن ؟ مرد دیگفته که مردا نبا یکنن ؟ ک هیگر دیگفته که مردا نبا یرا نوازش کردم و گفتم : ک

 قلبش جا بده ! یتو تونهینم مرو ه یا گهیعشق د چیقلبش نباشه ه یکه عشق مادرش تو

 دیآ یمرد ها هم اسم مادر که وسط م نیمحکم تر ی. حت دیکش یداد و نفس لرزان هیسرش را به سرم تک نیرادو

 ! لرزدیقلبشان م

همراه مادرم دفنم  دی... به خدا که با نیرادو مردمی! اگه اون نبود من م یواقع یفرشته  هیمادرت فرشته بود ،  _

 ! کردنیم

 دستم را فشرد و گفت : خدا نکنه ! نیرادو

 که یا ی! زندگ دیبخشیم یزندگ دیکه ام ی! حس کردیها دور م یکه مرا از تلخ ی، حس بیعج یمن پر شدم از حس و

 باشد ! نیریعاشق مادرش بود ش نطوریکه ا ینیبا رادو توانستیم

 عروس خاله پروانه بشم ! کردمیوقت فکر نم چیو گفتم : راستش ه دمیخند آرام

 جا به جا شد و نگاهم کرد و گفت : چرا ؟ نیرادو

 یکردینگاه هم به دور و اطرافت نم هیکه  یمغرور بود نقدریبه خودم گرفتم و گفتم : آخه تو ا یحق به جانب ی افهیق

 ! یازدواج انتخاب کن یرو برا یکس یبخوا نکهیچه برسه به ا

 غرور نبوده ! لشیدل دیچشمانم گرداند و گفت : شا نیرا ب نگاهش

 ؟ یاطرافت ننداز ینگاه هم به دخترا مین هی یباعث بشه تو حت تونهیم یزیاز غرور چه چ ریغ _

 روز بهت گفتم ! هی دیو گفت : شا دیام را جلو کش مقنعه

 ؟ رسهیم یسرم گذاشتم و مقنعه ام را درست کردم و گفتم : اون روز ک یرا رو دستم

 ! یرو دار دنشیشن یبلند شد و با نگاه به قبر مادرش گفت : هر وقت که قلبم بهم بگه تو آمادگ شیاز جا نیرادو

 سر خاک مادرت ! میرا به سمتم دراز کرد و گفت : بلند شو بر دستش
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اش را  یآمادگ دیکه با دیبه من بگو خواهدیرا م یزیدستش گذاشتم و با خودم فکر کردم چه چ یرا آرام تو دستم

 یزیچ دیرافش منع کند ؟؟ شامرد را از نگاه کردن به دور و اط کی توانستیاز غرور م ریغ یزیداشته باشم ؟؟ چه چ

 مثل تعهد ، مثل ازدواج ، مثل عشق !

 بوده است !! یواقعا قبل از من عاشق کس دینگاه کردم و با خودم فکر کردم شا نیرادو یبایز مرخین به

 ! دیایدرست از آب در ب دیشا نیآمد ! اصال دوست نداشتم ا یفکر خوشم نم نیچرا از ا دانمینم

ا چرا ام دانمیفقط تمام ذهنم را نبودن او پر کرد . نم گریافکارم کنار رفت و د یهمه  میشد کیقبر مادرم که نزد به

از  تخیریم نییکه متعلق به مادرم بود . دلم پا یقبر دنیاز د دیلرزی. قلبم م میایب نجایاصال دوست نداشتم به ا

 ر گرفته بود !مادرم را در ب یبایو صورت ز فیکه تن ظر یخاک دنید

 ! میو با هم کنار قبر نشست دمیرا همراه خودم آرام کش نیرادو دست

 دونمیم دونمیدلم ... م زیو در دلم سر صحبت را با او باز کردم  : سالم عز دمیقبر مادرم کش یرا رو گرمید دستم

!  زارهیکه تو رو از من گرفته ب یخاک نیدلم از ا نمیبب ینجوریتو رو ا ادیاما به خدا باور کن دلم نم ومدمیوقته ن یلیخ

 که دو هفته است همسرمه ! یاومدم ! با شوهرم ، کس یبا ک نیاما حاال نگام کن ، بب

؟  ی؟ چه قدر دوسش داشت یکردیم فیچه قدر ازش تعر ادتهیازدواج کردم !  نیاگه بگم با رادو شهیباورت نم مامان

 و خوش قلب ! بی... باهوش ... نج ریپذ تی... مسئول نیقا ... مت؛ آ یداشت نیمثل رادو یکاش پسر یگفتیهمش م

 خوامیفقط ازت م یدونیرو م زیافتاد چون خودت همه چ ییشد و چه اتفاقا یچ گمیدامادت شده ، نم نیرادو حاال

و مشکالت رو  یکه طاقت سخت یدونیخسته ام ، خودت خوب م هیهمه غصه و گر نیاز ا گهیمامان ! من د یدعام کن

بار آووردن ! اونا بودن که نذاشتن  ینازک نارنج ینجوریبابا و آرشه که منو ا ری، تقص ستیمن ن ریندارم ! به خدا تقص

 ! ادیاشکش در م خورهیم یبه توق یکه تا تق یدیآناه نیشد ا جشمیوقت با مشکالت روبرو بشم و نت چیه

دونت رو ! بازم اشکاش مثل رودخونه  هی یکیدختر  ریبگ لی، تحو ای: برا با خنده پاک کردم و ادامه دادم  میها اشک

 شدن ! یجار

کنم  هینبودن تو هر چه قدر هم که گر یمامان ؟ برا یدونیرو م یزیچ هیو گفتم : اما  دمیاسمش کش یرا رو دستم

دام ص« مامان  دِیآناه» مثل تو  یک گهینبودنت رو نخورم ؟ د یکنم که غصه  دایمادر پ تونمیم ایدن یکجا گهیکمه ! د

 ؟! زمینبودنت اشک نر یکه برا کنهیم
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نگاه کردم . به چشمان پر از اشکم نگاه کرد و  نیصورتم ، آن را گرفتم و به رادو یروبرو یگرفته شدن دستمال با

 . دیرا در هم کش شیابروها

اشکاتو  شهیو گفت : مادرت ناراحت مرا پاک کرد  میرا کنار صورتم گذاشت و با انگشت شست اش اشک ها دستش

 نکن ! هی! گر یاون تو بود ی، تموم زندگ نهیبب

 . میبلند شد مانیاز جا نیرا پاک کردم و همراه با رادو میرا آرام تکان دادم و با دستمال اشک ها سرم

 لحظه صبر کن ! هیگفت :  نیکه رادو میشد نیماش کینزد

کف  یهزار تومن ۵0رفت . دو تا اسکناس  فروختیسر قبرها م یکه گل برا یرا رها کرد و به سمت پسر بچه ا دستم

 قبر مادر خودش و مادر من را به او نشان داد . گفتیبه او م  یزیکه چ یدست پسر گذاشت و در حال

 یرورا  شیقبر ها را به او نشان داد به سمت قبرها رفت . نصف گل ها نیرادو نکهیسرش را تکان داد و بعد از ا پسر

 قبر مادر من گذاشت ! یرا هم رو گریو نصف د نیقبر مادر رادو

بود انداختم  نیدر دست رادو شیپ ی قهی! به دستم که تا چند دق ی، هم بغض داشت و هم شاد میلب ها یرو لبخند

ا او ب ستدیهم مقابلم با ایدن ردیگیدستم را م یاما وقت شودیاز من کم م یزیچ کندیم میاو رها یو احساس کردم وقت

 !ستیبلد ن یرا هر مرد یزمانه مردانگ نی... در ا ستین یکم زیهم بجنگم ! مردانه مرد بودن چ ایبا دن توانمیم

 

 

***** 

 

 

 زدم و به یبه خانوم طلوع یآمدم . لبخند رونیاز اتاق ب زمیم یاز رو یساعتم نگاه کردم و با برداشتن پرونده ا به

 رینام مد دنینوزدهم شدم . به تابلو ها نگاه کردم و با د یآمدم و وارد طبقه  نییطبقه پا کیسمت پله ها رفتم . 

 زدم و به سمت اتاقش رفتم . یلبخند یمال
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را  یزیبود و چ نییکه گفت در را باز کردم و وارد اتاقش شدم . به او که سرش پا یدییتقه به در زدم و با بفرما چند

 م .سالم کردم و منتظر ماند کردیم یبررس

 دمیمن نفهم دیبلند شد و گفت : سالم خانوم بزرگمهر ... ببخش زشیمن از پشت م دنیرا باال آورد و با د سرش

 ! نییشما

 لطفا ! دینیبش دییبفرما یابطح ینداره آقا یاشکال _

 زشیم یبه من داده بود تا به او بدهم را رو یکه سپهر یاش نشست و من به سمتش رفتم و پرونده ا یصندل  یرو

 دادن تا بدم به شما ! یسپهر یآقا نویگذاشتم و گفتم : ا

 ! ارهیب یبه خانوم طلوع دیدادی؟ م دیدیرا از دستم گرفت و گفت : ممنونم شما چرا زحمت کش پرونده

 که ! ستین شتریطبقه ب هی؟  یپشت سرش نگاه کردم و گفتم : نه چه زحمت یپوشه ها به

 ممنون ! بازم _

 خواستمیگفتم : راستش م هیطول دادن قض یعاملش بود افتاد و برا ریکه پدرم مد یشرکت یها به پرونده نگاهم

 ! دیدیزحمت کش یلیهم تشکر بکنم ، خ تونیشب عروس ی هیازتون بابت هد

 یبه عروس یممکن است ابطح نکهیفکر به ا ینشوم . حت عیو ضا دیایحرفم درست از آب در ب کردمیخدا خدا م فقط

 ! لرزاندیباشد چهار ستون بدنم را م امدهین

 زد و گفت : اصال قابل شما رو نداشت ! یلبخند یابطح

 ! یابطح یسوال هم داشتم آقا هیرا از پرونده ها گرفتم و گفتم : رسم ادب بود که تشکر کنم ... راستش  نگاهم

 در خدمتم ! دییبفرما _

 نه ؟  ای دیکنیها رو هم چک محساب کارکنان شرکت  یبدونم شما گردش مال خواستمیم _

 شهیکه وارد حسابشون م یپول بندنیکه م یقرار داد اینه اما در مورد هر معامله  شونیشخص یدر مورد حساب ها _

 ! میکنیرو ثبت م
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 کننیچند نفر اونجا کار م نکهی؟ ا دیکم اطالعات بد هیبه من  دیتونیم کردنیم تشیریکه پدرم مد یدر مورد شرکت _

 هستن ؟ ایک شیاصل یگذارا هیو سرما

 خانوم بزرگمهر ! گنیبهتون م دیرو از خود مهندس بپرس نایراستش ا _

م که ه یی! وقتا نمشیبیشلوغه و من کمتر م یلیسرش خ نیبه خودم گرفتمو گفتم : راستش رادو یمظلوم ی افهیق

 کنم ! تشیحرفا اذ نیبا ا خوادیهست دلم نم

دل کرد و گفت : من فردا اطالعات رو براتون  کیاما انگار که باالخره دلش را  نگفتن ایمردد بود در گفتن  یکم

 دفترتون ! ارمیو م سمینویم

 فردا منتظرم ! با اجازتون ! شدم و با لبخند گفتم : ممنون از لطفتون پس من خوشحال

 قدم دوم ! نمیآمدم و در دل گفتم : ا رونیاتاقش ب از

 شدم ! ستمیب یپله را هم باال آمدم و وارد طبقه  نیآخر

 ؟ ومدهیهنوز ن نیو گفتم : رادو ستادمیا یخانوم طلوع زیم یروبرو

 ! ارنینم فیناهار هم تشر یگفتن برا شونیرا باال آورد و گفت : نه ا سرش

 را آرام تکان دادم و گفتم : ممنون ! سرم

 ! کنمیخواهش م _

 خواستمیرا انجام دهم ! نم میراحت کارها یالیدل خدا خدا کردم که فردا هم تمام وقت سر پروژه باشد و من با خ در

 نم !ک دایشرف ها پ یآن ب هیعل یدرست و حساب یکه بتوانم مدرک یببرد تا زمان ییبو دهمیکه انجام م ییاو از کارها

 نشستم . زمیپشت م دیچیپیدر فضا م میتق تق کفش ها یکه با هر قدمم صدا یاتاق را باز کردم و  در حال در

 را صاف کرد و گفت : پدرتون بهتر شدن خانوم بزرگمهر ؟ شیصدا یآوردم که سپهر رونیب فمیک یام را از تو  یگوش

 گهیکه د میشمواظب با دیشدم و جواب دادم : بله شکر خدا بهتر شدن ، اما خب با نیتلگرام رادو یصفحه  وارد

 بهشون استرس وارد نشه !
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 نوشتم : سالم ... نیرادو  یبرا

 ارسال کردم ! و

 بپرسم مادرتون چند ساله فوت کردن ؟ تونمی: م دیرا به سمت من کرد و دوباره پرس شیرو یسپهر

 سال ! 7 بایام کندم و گفتم : تقر یگوش یرا از صفحه  نگاهم

 دردناک باشه ! یلیخ دیبا _

 کمه ! فشیتوص یا بستم و باز کردم و گفتم : دردناک برار چشمانم

 دوختم . یگوش یو من نگاهم را به صفحه  دیدر دستم لرز یگوش

 نوشته بود : سالم ... میبرا

 ! سدیبنو یخوب کینکرد  ینشست ، مغرور حت میلب ها یرو لبخند

 ؟ ی! تو خوب زمیخوبم عز ینوشتم : مرس شیبرا

 شده ؟ یزیجواب داد : خوبم ممنون ، چ قهیکه سرش شلوغ بود چون بعد از چند دق انگار

 داده ام ! امیبه او پ نکهیتعجب کرده بود از ا چارهیکنم ب فکر

 شرکت ! یایناهار هم نم یگفت برا ینوشتم : خانوم طلوع شیو برا دمیخند

 نداد . یرا خواند اما جواب امیپ عیسر ندفعهیا

 یپهرس ی رهیجواب بدهد ، سرم را باال آوردم که با نگاه خ تواندیآمده و نم شیپ شیبرا یکار دیخودم گفتم شا شیپ

 مواجه شدم .

 . کردیبود نگاه م میلب ها یکه لبخند رو یچشمانش برداشته بود و با آن نگاه سبزش به من یرا از رو نکشیع

 دیانداخت . نگاهش را چطور با نییگم کرد و سرش را پا را شیدست و پا کنمیمن که متعجب نگاهش م دنید با

 من نبوده است ! شیاصال حواسش پ دیشا ایلحظه نگاهش به من افتاده است و  کی دی؟ شا کردمیم یمعن
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 زنگش بلند شد . یو صدا دیدر دستم لرز یگوش

 جواب دادم !  عیسر نیاسم رادو دنیام نگاه کردم و با د یگوش به

 ... دیالو آناه _

 ؟  ی... خوب نیسالم رادو _

 ! کنمیصحبت م نیبفهمانم که دارم با رادو یچرا اما به طور ناخودآگاه خواستم به سپهر دانمینم

 خانوم ؟  یخوبم ... شما خوب یمرس _

 شما ! یها یگفتنش به دلم نشست و با لبخند جواب دادم : بله آقا از احوال پرس خانوم

 ! نندینب گرانیکه د یصدا و طور یکردم لبخند زد ، طبق معمول ب احساس

 رفت صبح بهت بگم ، من امروز تا عصر سر پروژه هستم ! ادمی _

 ؟؟ ادیز نقدریچرا ا _

 کم به پروژه سر و سامون بدم ! هیباشم تا  نجایا دی، با ادهیکار ز _

 ؟ یخوریم ی؟ چ یکنیکار م یر چو گفتم : ناها دمیکش زیم یبا انگشتم رو ینامفهوم یها خط

نگران  ارنیبرامون ب میدیسفارش م یزیچ هیجان گرفته بود گفت :  یکه انگار کم ییسکوت کرد و بعد با صدا یکم

 نباش !

 ؟ دیاریم فیلحظه تشر هیمهندس  ی: آقا گفتیآمد که م یاز پشت گوش یکس یصدا

 ! امیبه آن شخص گفت : االن م نیرادو

 هم معلوم بود که خسته است. شیشلوغ است و از صدا یلیکه سرش خ دانستمیم

 ! شمیسرت شلوغه برو به کارات برس من مزاحمت نم نیرا در دستم جا به جا کردم و گفتم : رادو یگوش
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رف ح یشینگران م نیریش نقدریکه ا ییبا تو قهیدو دق زارهیکاره که نم نیوقت ! مزاحم ا چی، ه یستیتو مزاحم ن _

 بزنم !

 رنگ انار شود ! میکه گونه ها گفتیم یزیچ کیآخرش هم  گفتینم گفتینم

 مهندس ! یخونه ، مراقب خودتم باش آقا ایگونه ام گذاشتم و جواب دادم : عصر زود ب یرا رو دستم

 ! دیچیپیم یبود که در گوش شینفس ها یفقط صدا نینزد ، ا یحرف چیه

 خواستمیم دیهم شا زنانه ام را انجام دهم ، من فیوظا خواهدی، گفته بود م خواهدیبود که از من فقط آرامش م گفته

 ! شکندیرا ناز زنانه م یمرد مغرور بکشم تا بداند هر غرور نیام را به رخ ا یزنانگ

 بخرم ؟؟ یالزم ندار یزیسکوتش را شکست و گفت : چ قینفس عم کیبا  باالخره

 نه مواظب خودت باش ! _

 با من تماس یدیدنبالت ! خونه هم رس ادیآژانس مطمئن زنگ بزنه ب هیبگو به  ی، به خانوم طلوع نطوریتو هم هم _

 ! ریبگ

 چشم نگران نباش ! فعال خداحافظ ! _

 خداحافظ ! _

 ! کم کم میشدیعوض م می. کم کم هر دونفرمان داشت دمیکش یقیآوردم و نفس عم نییرا از کنار گوشم پا یگوش

 ! میگرفتیخو مبه هم  میداشت

 ینگاه نیو بدون کوچکتر دمیخودم کش یبا کارم بخوانم جلو شتریآشنا شدن ب یداده بود تا برا یکه سپهر یکتاب

 بود ، مشغول کتاب خواندن شدم ! نییبه او که سرش از آن زمان هنوز پا

 دنیعت نگاه کردم و با ددرد گرفته بود . به سا یاز حدود دو ساعت نصف کتاب را خوانده بودم و گردنم کم بعد

 به خانه بروم . توانمیکه م دمیعقربه ها فهم

 یجان ب نیرفتم و گفتم : نسر یمنش زیآمدم . به سمت م رونیاز اتاق ب یکوتاه یرا برداشتم و با خداحافظ فمیک

 ؟ یکنیمن خبر م یآژانس برا هیزحمت 
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 ! رمیتا من تماس بگ نیچند لحظه منتظر باش هیبله  _

 ! یمرس _

 ندارند ! نیبا آژانس تماس گرفت و آنها گفتند که ماش نینسر

از   یکیبگم  یخوایم ستین کاینزد نیهم ا یا گهی، آژانس د زمیندارن عز نیرا قطع کرد و گفت : ماش یگوش نینسر

 کارکنا شما رو برسونه خونه ؟

 ! رمیگیم یتاکس هیممنون  زمیرا باال آوردم و گفتم : نه عز دستم

 ! نی! خسته نباش نیور راحتهر ج _

 ! خداحافظ ! نطوریممنونم شما هم هم _

 خداحافظ ! _

آمدم و به سمت  رونیآسانسور از اتاقک ب ستادنیهمکف را فشردم . با ا یطبقه  یآسانسور شدم و دکمه  سوار

 رفتم . ابانیخ

 زدم : ترانه ! شیبود به صورتش نگاه کردم و با تعجب صدا ستادهیآنطرف تر ا یکه کم گرید یزن دنید با

 ؟ یکنیچه کار م نجایگفت : سالم تو ا دنمیکالفه به سمتم برگشت و با د یا افهیبا ق ترانه

 برم خونه ! رمیبگ یسالم ... من اومدم تاکس _

 .... آها اونم سر پروژه است  ؟ نیمگه رادو _

 اونجاست ؟ رمیآره ... ام _

برم خونه ، کالفه شدم بس که منتطر  رمیبگ یتاکس دیو گفت : آره ... منم با دیبه صورتش کش یکالفه دست ترانه

 موندم !

 ما ! یخونه  میبر ایب ییمن که تنهام تو هم که تنها گمیرا گرفتم و گفتم : م دستش

 ! شمیمزاحمت نم زمینه عز _
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 ! امیدر م یی؟ منم از تنها یچه مزاحمت _

 ؟  ستمیمزاحم ن یمطمئن _

 مه !گشن یلیما که خ یخونه  میو بر میریبا هم بگ یتاکس هیزودتر  ای! حاال هم ب شمیخوشحال م یلیخ زمیآره عز _

 گرسنمه ! یلیمنم خ یآخ گفت _

رد  نجایاز ا یا یتاکس چیوقت ظهر ه نیاما انگار که ا میماند یو با هم منتظر تاکس دمیو دستش را کش دمیخند

 ! شدینم

 ! شهیهم رد نم یدونه تاکس هیتو رو خدا  نیبا حرص به اطراف نگاه کرد و گفت : بب ترانه

 ترانه ؟  میآره حاال چکار کن _

را  یسپهر لیداد و در کمال تعجب سه نییاش را پا شهی. ش ستادیا مانیپا یجلو ییمدل باال نیموقع ماش نیهم

 برسونمتون ! دیاش گفت : خانوم بزرگمهر اگه اجازه بد یدود نکیکه با برداشتن ع دمید

 . میهست یما منتظر تاکس یسپهر یشدم و گفتم : ممنون آقا خم

 . کردمیقبول م دیبود که با نیرا فشرد ، فکر کنم منظورش ا میآرام پهلو ترانه

 ! ادیب تونریگ یتاکس نجایموقع ظهر ا نیبه دور و اطرافش نگاه کزد و گفت : فکر نکنم ا یسپهر

 ؟ میمزاحمتون نباش  یسپهر یآورد و گفت : سالم آقا نییسرش را پا ترانه

 ! دییبفرما یسالم ترانه خانوم ... نه چه مزاحمت _

 راه افتاد . یو سپهر میعقب نشست یها یصندل یبا ترانه رو همراه

 ! میشیکه مزاحمتون م دینگاه کردم و گفتم : بازم ببخش شدندیم دهید نیماش یجلو ی نهیچشمان او که در آ به

 من افتخاره خانوم بزرگمهر ! ی؟ برا هیچه حرف نیبه من دوخت و گفت : ا نهیاز آ بیعج یسبز رنگش را با حال نگاه

از خودش و خانواده اش  گفت و ترانه  یبه خانه سپهر دنیچرخاندم . تا رس شهیرا به سمت ش میزدم و رو یلبخند

 ! کردیم یو کنجکاو دیپرسیهم که انگار زبانش گرم شده بود مدام از او سوال م
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پدرش  یبه کارخانه  نیاز کار در شرکت رادو ریاست و به غ یلیمرفه و اص یاز خانواده  دمیفهم شانیصحبت ها از

 ! ازدواج نکرده و هنوز مجرد است ! کندیم یهم سرکش

. به من نگاه کرد و گفت : فردا  میو از او تشکر کرد میشد ادهیپ نیساعت مقابل در خانه از ماش میاز حدود ن بعد

 ، روز خوش ! نمتونیبیم

 ! ریرا تکان دادم و گفتم : روزتون بخ سرم

 کرد و رفت . یخداحافظ

 ! بهیعج یلیکه رفته بود نگاه کرد و گفت : خ یبه راه ترانه

 ؟؟ بهیعج یخانه را فشردم و گفتم : چ زنگ

 اما امروز ...  زدیاز خودش نم یشرکت حرف یوقت تو چیه یسپهر نیا _

 از حد حرف زد ! شیرا کج کرد و گفت : امروز ب سرش

 اونم جواب داد ! یدیگفت مگه ؟ تو سوال پرس یچ چارهیو گفتم : ب دمیخند

 داخل ! دییما گفت : سالم خانوم بفرما دنیرا برداشت و با د فونیآ رایسم

 . میشد اطیباز شد و ما پا به ح یکیت یخانه با صدا در

 مغرور یسپهر نی! ا یشرکت خبر ندار یتو یتو دو روزه اومد دیهمانطور که فکرش مشغول بود گفت : نه آناه ترانه

 ! دمیکه د هیمرد نیبگم مغرور تر تونمیم نیدوم شرکته بعد از رادو

م و گر یلیاتفاقا خ دمیازش ند یچند روزه غرور نی: مغرور ؟ من که ا کردم و گفتم یمنحن نییرا به سمت پا میها لب

 برخورد کرد ! یمیصم

 ؟؟ یمیگرم و صم _

 ؟ هیصورت متعجبش نگاه کردم و گفتم : خب آره مگه چ به

 ! یتوهم زد کننیفکر م یشرکت بگ یتو نویاگه ا دیآناه _
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 وا چرا ؟؟ _

مغرور شرکت اونه  نیبعد رادو گمیمگر در مورد کار ! دارم م زنهیکس حرف نم چیشرکت با ه یتو یسپهر لیسه _

 ! هیخودت بفهم چجور آدم گهیحاال د

بود که در  ومدهین شیپ تشیوقت موقع چیه دیشا زمیخب آروم باش عز یلیرا باال انداختم و گفتم : خ میها شانه

 مورد خودش حرف بزنه !

که هنوز در فکر بود تشکر کرد و وارد  یوارد خانه شود . ترانه در حالتا ترانه  ستادمیخانه را باز کردم و عقب ا در

مبل  یخانوم که به استقبالمان آمده بود سالم کرد و رو ایخانه شد . پشت سرش وارد شدم و در را بستم . ترانه به ثر

 نشست .

 ! دیخانوم سالم کردم و گفتم : خسته نباش ایبا لبخند به ثر 

آقا  ! مینیچیرو م زیم دیمادر ... تا لباساتون رو عوض کن یآن چشمان مهربانش نگاهم کرد و گفت : درمونده نباش با

 ؟ ستنین

 ! کشهیکارش طول م ادیخانوم امروز خونه نم اینه ثر _

 ! دییباشه خانوم بفرما _

 ! یبهت لباس بدم عوض کن میبر ایترانه را که هنوز در فکر بود گرفتم و گفتم : ب دست

 راحتم ممنون ! ینجوریتعارف کرد و گفت : هم ترانه

 ؟ یکنیتعارف م نقدریچرا ا زمیبلند شو عز _

 ؟ ارمیبرات ب یپوشیم یو به سمت کمدم رفتم و گفتم : چ میبلند شد . وارد اتاق خوابمان شد شیو از جا دیخند

 ! کندیبا تعجب به اطراف اتاق نگاه م دمیو د ترانه جوابم را نداد به سمتش برگشتم دمید یوقت

 ؟ یکنینگاه م ینجوریشده ؟ چرا ا یمرتب است گفتم : چ زیهمه چ دمید یاتاق نگاه کردم و وقت به

 قشنگه ! یلیخ نجایا دیآناه یدهانش گذاشت و گفت : وا یدستانش را رو ترانه
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 ؟ یبود دهیرو ند نجایتعجب گفتم : مگه تو قبال ا با

 نبود ! ینجوریبودم اما ا دهیسمت تخت رفت و گفت : چرا د به

 بود ؟ یچه جور _

 شده ! بایز یلی! اما االن خ دیتخت سف هیبا  یدکور قهوه ا هیطرح و نقش بود .  یساده و ب یلیخ زیهمه چ _

 بوده است ؟ یگریاتاق به شکل د نیخانه دکور ا نیتا قبل از پا گذاشتن من به ا یعنی

 ئه ؟ تو ی قهی، سل هیتخت قشنگ یلیو گفت : خ دیرز برجسته اش کش یگل ها یتخت نشست و دست رو یرو ترانه

 بود ! ینطورینه از همون شب اول هم _

 ؟ نهینگاهم کرد و گفت : پس کار رادو شدیکه رو به خنده باز م ییشده و لب ها زیر یچشمان با

 ، حتما ! دونمیسمت کمد برگشتم و گفتم : نم به

 مرد ! نیا زهیبر انگ نیو گفت : تحس دیخند

 : چرا ؟  دمیاراده به لبخند باز شد و پرس یب میها لب

 ! گمیم یچ یدیفهمیم یبود دهیماه د کی نیاگه تو هم حال و روزش رو قبل از ا _

 بود ؟ ی: مگه حال و روزش چه جور دمیپرس یانتخاب کردم و به سمتش برگشتم و با کنجکاو شیبرا یلباس

و  بهت بگم که حال نویراز در دلش دارد گفت : فقط ا کیکه معلوم بود  یا افهیلباس ها را از دستم گرفت و با ق ترانه

 نبود ! یروز خوب

 که بخواد ! یزی، شهرت و هر چ ییبایداره ! پول ، مقام ، ز زیهمه چ که نینشستم و گفتم : چرا ؟ رادو کنارش

 یرو هم که داشته باش اینداره ! تمام ثروت دن ییمعنا یعشق به زندگ یب نایا یدستم را فشرد و گفت : همه  ترانه

 است ! دهیفا یب یندار یدیام یبه زندگ یوقت ینیغمگ یوقت

 واقعا ! فهممیآخه چرا ؟ نم _
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 صبر داشته باش ! زمیعز گمیبهت م یروز هیتلخ نگاهم کرد و گفت :  یبا لبخند ترانه

 ی! دوست نداشتم در زندگ دیکش یاز حد داشت طول م شیب گریپشت سر هم د یراز ها نیبودم اما ا یصبور آدم

 افتد ! یم یراز آلود دست و پا بزنم و نفهمم دور و برم چه اتفاق یا

 ی! به غذاها میشده نشست دهیچ زیو سر م میرفت نییپا یبه طبقه  میرا عوض کرد مانیلباس ها نکهیاز ا بعد

 ! دیدیزحمت کش یلیخانوم خ اینگاه کردم و گفتم : دستتون درد نکنه ثر زیم یرنگارنگ رو

 . ارمیبراتون ب دیکم بود بگ یزیچ نگاهم کرد و گفت : نوش جون خانوم ... اگه یبا مهربان ایثر

 ! دیکن لیناهارتون رو م دیممنونم شما هم بر _

خواند و به صورتم پوف کرد و با لبخند گفت : ماشاهلل خانوم صد قل هواهلل ... روز به روز  یزیلب چ ریخانوم ز ایثر

 پوستتون رفته ! ری! آب ز دیشیقشنگ تر م

 چاق شدم خب ! دیرسیخانوم ، بس که شما به من م ایثر یو گفتم : مرس دمیخجالت خند با

 با اجازه ! دیا غذاتون رو بخوربرم تا شم گهیخانوم ... خب من د نیهم خوشکل تر شد یلیخ _

 . میخانوم رفت و ما مشغول غذا خوردن شد ایثر

 خوشمزه است ! یلیاز غذا را در دهانش گذاشت و گفت : اوووم خ یقاشق ترانه

 برداشت و با خنده گفت : فقط طبق معمول کم نمکه ! زیم یرا از رو نمکدان

و  دادیسوال مدام در ذهنم جوالن م کیترانه بود و  یحرف ها ری. ذهنم درگادامه دادم  میو به خوردن غذا دمیخند

 بوده است ؟ یقبال عاشق کس نیرادو ایبود که آ نیآن هم ا

 کرد . نییرا باال پا ونیزیتلو یو ترانه شبکه ها میمبل ها نشست یاز خوردن غذا رو بعد

ز او تا ا دیچرخیام را برطرف کنم اما زبانم نم یکنجکاو نیا ینم و کمسر صحبت را با  او باز ک خواستیدلم م یلیخ

 آورد ! یاما من دلم تا آن زمان طاقت نم دهدیم حیتوض میروز برا کیسوال کنم . خودش گفته بود که 

 اومده ! شیبرام پ یسوال هیگفتم : ترانه من  دیسمت ترانه برگشتم و با ترد به
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 ؟؟ یسوالنگاهم کرد و گفت : چه  ترانه

 بوده ؟؟  یقبل از ازدواج با من ... عاشق کس یعنی... قبال ...  نیرادو _

 اومده ؟ شیبرات پ یسوال نیگرد شده نگاهم کرد و گفت : چرا همچ یبا چشمان ترانه

 بهم نگاه یفکر، وقت یتو رهیم ییوقتا هیمظلوم گفتم : آخه  یدر هم گره شده ام نگاه کردم و با لحن یدست ها به

حال و  یشده ... تو هم که امروز گفت ضیمر نطوریاتفاق ا هی... گفت که قلبش به خاطر  زنهی... کم حرف م کنهیم

 روزش قبال خوب نبوده ...

ش حق به یبازخواستش کنم اصال ... حت خوامیم یچشمان ترانه که کدر شده بودند نگاه کردم و گفتم : فکر نکن به

 که به من مربوطه ازم پنهون بمونه ! یزیچ خوادیاما خب دلم نم باشه نطوریکه ا دمیم

ما  ی، همه  دیآناه ستیبدون راز ن یآدم چیه یگفت : زندگ میو بعد با گرفتن دست ها دیلبش را گز یگوشه  ترانه

رو  نینبوده ! من دوساله که رادو یا گهیوقت عاشق زن د چیه نیکه رادو دمیبهت قول م نویاما ا میدار ییرازها هی

 یاهیس ینقطه  چیکرده که ه یزندگ یطور نی! رادو دمیند میزندگ یمثل اون تو یبگم مرد تونمیو م شناسمیم

 یاز خودگذشتگ شهیبوده ، هم انشیبه فکر اطراف شهیعاقل بوده ، هم شهی، هم یکن دایگذشتش پ یتو یتونینم

 ! اووردهیوقت هم به روشون ن چیکه دوستشون داشته و ه ییکسا یکرده برا

من  و شیزندگ یتو دهینکش ی، کم سخت دیکن آناه یبراش همسر کنمیرا پشت گوشم زد و گفت : خواهش م میموها

!  تمام عمرش بسه یپاداش که برا هیهاشه ،  یپاداش تمام خوب یشد  شیوارد زندگ کبارهی هیتو  نکهیا کنمیفکر م

که تو  ی، روز گهیرو بهت م زیروز همه چ هین یبگم اما مطمئن باش خود رادو یزیچ تونمیخوام بگم ، نمنه که ن

 ! یرو داشته باش دنشیشن یآمادگ

 تا خودش بهم بگه ! کنمیصبر م کنمیرا تکان دادم و گفتم : باشه مجبورت نم سرم

 ! زمیعز یا دهیفهم نقدریکه ا ینشاند و گفت : مرس شیلب ها یرو ییبایلبخند ز ترانه

از پله ها با  رایموقع سم نیدوختم . هم ونیزینشاندم و نگاهم را به تلو میلب ها یرو یهر چند مصنوع یلبخند

 ! خورهیوقته داره زنگ م یلیخ تونیرا به سمتم گرفت و گفت : خانوم گوش یآمد و گوش نییعجله پا

 جواب دادم ! عیو سر دمیام گز یهمه حواس پرت نیا از البم ر نینام رادو دنیرا از دستش  گرفتم و با د یگوش
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 ! نیالو رادو _

 ! دمیداد به وضوح شن رونیب ینفسش را که طوالن یصدا

 ؟ دیآناه یدینم تویتو ؟ چرا جواب گوش ییکجا _

 خونه ! دمیرفت بهت بگم که رس ادمی نیتو رو خدا رادو دیببخش یوا _

 برات افتاده ! یاتفاق دیمن که مردم دختر ... گفتم شا _

 ! شودیم نیریتوجه داشته باشد ش یکه مغرور باشد هر حرکت و حرفش که ذره ا یبود ، مرد نیریاش هم ش ینگران

 خوبم من نگران نباش ! _

 خونه  ؟ یرفت ینداشته با چ نیگفت آژانس ماش یخانوم طلوع _

 من و ترانه رو رسوندن خونه ! دنیزحمت کش یسپهر یانگاه کردم و گفتم : آق کردینگاهم م یترانه که با کنجکاو به

 ؟ لیسه _

 آره ... _

خونه  ادیم مه ریبمونه تا عصر ، ام شتیآرام گرفته بود گفت : به ترانه بگو پ یکه کم ییسکوت کرد و بعد با صدا یکم

 ما ! ی

 ما شدن ! نیا شدیم یعاد میشدم ، داشت برا یحال کیما که به کار برد  یلفظ خانه  از

 ! گمیزدم و گفتم : باشه بهش م یلبخند

 فعال خداحافظ ! _

 خداحافظ ! _

 ! دیما مهمون شیکه به او زدم گفتم : امشب رو پ یترانه نگاه کردم و با چشمک به

 ! میبهتون زحمت داد یکاف یامروز به اندازه  زمیسرش را تکان داد و گفت : نه عز ترانه
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 ! میخوری، شام رو دور هم م نجایا ادیم نیداره همراه رادو رمی؟ ام یکنی: چرا تعارف م زدم و گفتم شیبه بازو آرام

 آخه ... _

 ! گهیتو رو مثل دوستم بدونم ؟ پس تعارف نکن د ی... مگه تو نگفت گهیآخه نداره د _

 بود ! ییتنها نیماندن ترانه به خاطر هم یاصرارم برا نیا دیهم تنها بودم و شا یلیخانه تنها بودم خ نیا در

 ! کنمیتعارف نم گهید زمیزد و گفت : باشه عز میبه رو یلبخند

 یب نیو از ا ردیتنها هستم دستم را بگ نقدریحاال که من ا توانستیباشد ، م یدوست خوب و همدم توانستیم ترانه

شانه اش بگذارم و  یها سر رو یسخت نیخواهر داشتم تا در ا کیکاش  میگویبا خودم م یبکشد . گاه رونیب یکس

 کنم ! هیفقط گر یگریفکر د چیبدون ه

 از عشق ! ریرا گفتم به غ زیمن همه چ نیب نیو در ا میهم گفت یبرا مانیو گذشته  یعصر با ترانه از کودک تا

که من در گذشته ام عشق را جا گذاشته  میچطور بگو دانستمیبود ، هنوز نم نیسنگ میداستان عشق هنوز برا گفتن

 ام !

 لیدارند اوا ریام یکه با خانواده  یاست و اختالف طبقات یمتوسط یکه از خانواده  دمیترانه فهم یصحبت ها از

 ازدواجش مشکل ساز شده بود !

است اما  دهیطول کش یلیبا ازدواجشان مخالف بوده است و تا رابطه اش را با او درست کرده خ ریکه مادر ام گفتیم

 مثل ترانه را دوست نداشت ؟ ینیریدختر ش شودیخب مگر م

ترانه هم  یحت میخوردیخانوم درست کرده بود م ایکه ثر ییو از قهوه ها مینشسته بود اطیح یتو یها یصندل یرو

 است ! رینظ یقهوه ها ب نیاعتراف کرد که طعم ا

 نه ؟ ای یرو گرفت متیشد ؟ باالخره تصم یگذاشتم و گفتم : ترانه موضوع بچه چ زیم یقهوه را رو فنجان

 گرفتم ...                                                        ییمایتصم هیگفت :  یرا باال انداخت و با لبخند مرموز شیشانه ها ترانه

 ؟ ییمایگفتم : چه تصم یو با لبخند پر از شوق دمیرا جلو کش خودم

 ! دیچه نازه آناه یدونی.... نم رمیبگ یبه فرزند دمیپرورشگاه د یدختر بچه رو که تو هی خوامیم _
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خوشحال شدم ترانه ...  یلیرا دور گردن ترانه انداختم و گفتم : خ میبلند شدم و از پشت دست ها میخنده از جا با

 مبارکت باشه !

 ! دمیترسیکار م نیهنوزم از انجام دادن ا یاگه باهام حرف نزده بود دیاز تو تشکر کنم ، شا دی... با زمیعز یمرس _

 ! ادیبهت م یلیخوشحالم که نظرت عوض شد ، مادر شدن خ _

 خودت ! هیپسر کوچولو شب ایدختر  هی،  یکه مادر بش ادیم یلیبا لبخند سرش را باال گرفت و گفت : به تو هم خ ترانه

 من زوده ! یرا از دور گردن ترانه باز کردم و گفتم : هنوز برا میجمع شد و آرام دست ها لبخندم

 ام نشستم . یصندل یمحکم کردم و رو میشانه ها یرا رو لمشن

در ، مطمئنم که پ گنجمیپوست خودم نم یبابا بشه تو نیرادو نکهی، از تصور ا یبه نظرم خوبه که به فکرش باش _

 محشر باشه ! تونهیبا متانت و وقار تو م یتو  ، به نظرم داشتن مادر نطوریو هم شهیم یخوب یلیخ

س است پ فتادهین نیمن و رادو نیب یاتفاق چیزدم و سرم را آرام تکان دادم . ترانه که خبر نداشت ه یمصنوع لبخند

 حقش بود که از من بخواهد مادر بشوم ! نیا دیشا

عقب  کهوی نیچرا رادو نکهی، ا شودیم جادیدر ذهنم ا یعالمت سوال بزرگ کنمیبه آن شب فکر م یهم وقت هنوز

در  یحرف چیه یو ب دیهر دو نفرمان کش یسخت تحت فشار است مالفه را رو کردمیکه احساس م یو در حال دیکش

ه ام زنان فیاو تمام وظا یتا طبق خواسته  ردمک یزدم و نه کار یبودم ، نه حرف می؟ من که آن شب تسل دیکنارم خواب

 ؟ دیعقب کش کردمیکه در او احساس م یلیانجام دهم پس  چه شد که با تمام م

انداختم و با خودم گفتم مادر بودن  یاست نگاه یانتخاب راض نیاز ا دادینشان م شیلب ها یترانه که لبخند رو به

 داشته باشد ؟ تواندیم یچه حس

 زن است وگرنه که پس چرا کیصفت  نیپر افتخار تر دی، شا استیحس دن نیباتریز دینظرم مادر بودن شا به

 مادران است ؟ یپا ریبهشت ز ندیگویم

 آمد و در را باز کرد . رونیاز اتاقک کوچکش ب عیشد و نگهبان سر دهیاز پشت درها شن یبوق یصدا نیح نیهم در

هم ظاهر شد ! هر دو کنار هم پارک کردند و از  ریام نیعمارت شد و پشت سر آن ماش اطیوارد ح نیرادو نیماش

 خسته اند ! یوم بود حسابشدند ، از سر و وضعشان معل ادهیپ شانیها نیماش
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 . میو با لبخند به استقبالشان رفت میبلند شد مانیو ترانه از جا من

شدم  لیمردم ترانه ... عل یخسته گفت : وا ییبه ترانه خودش را در آغوش او انداخت و با صدا دنیبه محض رس ریام 

... 

 یاونجا ، نرفت یدیرا تحمل کند گفت : حاال خوبه فقط دستور م ریوزن ام کردیم یکه سع یبا خنده در حال ترانه

 که ! یکن یکارگر

ظه لح کیکه  دیاز هممون کار کش نیرادو یجور کیگفت : به خدا امروز  یساختگ یتیو با عصبان ستادیصاف ا ریام

 ! نمیبیچشمام م یاحساس کردم دارم روح پدر بزرگ مرحومم رو جلو

آورد و  یخودش نم یاما باز هم به رو دیباریم ینگاه کردم ، از چشمانش خستگ نیرادو و به دمیخند ریحرف ام از

 بود ! ستادهیمغرور و محکم مقابلم ا شهیمثل هم

 ! یشدم و با گرفتن کت اش گفتم : خسته نباش کشینزد

 را به چشمانم دوخت و زمزمه کرد : ممنونم ! نگاهش

 که ! شهی، خسته نم مونهیو گفت : خودشم انگار نه انگار که آدمه مثل روبات م دیاو کوب یمحکم به بازو ریام

 رینق نزن ام نقدریگفت : ا ریو خطاب به ام دیبه سمت خانه راه افتاد ، دست مرا گرفت و همراه خودش کش نیرادو

 باشه ! دینبا ینارنج همه نازک نیمرد که ا

به خدا ... جون تو تن من نمونده  نیتو رادو یحس یباز با ناله گفت : ب ریامو ترانه هم پشت سر ما راه افتادند و  ریام

 بره ! رونیامروز از تنم ب یتا خستگ یبد یسه روز بهم مرخص دیخدا مردم ... با ینق نزن ؟؟ وا یگیاونوقت تو م

 ! ینیخواب بب یکه کنج لبش نشسته بود گفت : تو یبا لبخند محو نیو رادو دمیآرام خند من

 رتویکه ام ییجون کجا ااایگفت : ثر یبلند یکاناپه رها کرد و با صدا یخودش را رو عیسر ریو ام میخانه شد وارد

 کشتن !

 دایپ دنیخند یبرا یلیدل دینگاه کردم . اگر او نبود چطور با ریدادم و با خنده به ام هیتک نیرادو یرا به بازو سرم

 ؟؟ میکردیم



 الهه بانو

 
323 

 

 یچ ریپشت دستش زد و گفت : خدا مرگم بده آقا ام ریام دنیآمد و با د رونیزخانه باز آشپ یخانوم با نگران ایثر

 ؟ نیشد

سنگ دل بپرس ... مثل خر از من کار  نیرادو نیخانوم نگاه کرد و بعد با آه و ناله گفت : از ا ایبه ثر یچشم ریز ریام

 نق نق نکن ! گهیبعد م دهیکش

 حرفا رو کار جوهر مرده ! نیو گفت : بال نسبت پسرم ... نگو ا دیخانوم لبش را گز ایثر

 نمونده برامون ... یجوهر گهید نیرادو نیامروز ا دیجوهرمونو کش _

 تا یکنیگفت : قربون دستت از اون شربت زعفرون خوشمزه هات درست م یمظلوم ی افهینشست و با ق شیجا در

 شوهر نشه ؟ یبدبخت ب نیا رمیجون بگ کمی

 ؟؟؟ یگیبا تعجب به خودش اشاره کرد و گفت : منو م انهتر

 به آشپزخانه برگشت . انیو الاله اال اهلل گو دیخانوم خند ایثر

 گفتم که دلش بسوزه بابا ! ینجوریبه ترانه زد و گفت : ا یچشمک ریام

 ! دیترس چارهیب رزنیپ ریبا تکان دادن سرش به سمت او رفت و گفت : خجالت بکش ام ترانه

 آغوشش افتاد . یهم چون حواسش نبود تو و ترانه دیدست ترانه را گرفت و به سمت خودش کش ریام

 رو نشونت بدم ؟؟ دنیخجالت کش یخوایگفت : م یزیآم طنتیصورتش خم شد و با لبخند ش یرو ریام

 ... ریو گفت : هه زشته ام دیلبش را گز ترانه

و ترانه گرفتم و پا  ریرا با لبخند از ام میخودش از پله ها باال برد . روو همراه  دیکش دست مرا نیرادو نیح نیهم در

 باال رفتم و وارد اتاق شدم .  نیرادو یبه پا

 ! چارهیتخت نشستم و گفتم : خسته شده ب یرو

 یلی، امروز کار خ ارهیدرب یکه شلوغ باز دمیرو بهش حق م ندفعهیرا باز کرد و گفت : استثناعا ا راهنشیپ یها دکمه

 بود و همه خسته شدن ! ادیز
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بلند شدم و گفتم : به نظرم برو  میخودش گشت . از جا یبرا یتخت انداخت و در کمد دنبال لباس یرا رو راهنشیپ

 ! کنمی، من برات لباس آماده م بارهیم یداره از چشمات خستگ ریدوش بگ هی

 خوشش آمده بود ! دمشنهایاز پ یلیو نگاه قدردانش را به من دوخت ، انگار خ برگشت

او  یمناسب برا یو دنبال لباس ستادمیکمدش ا یکرد و با برداشتن حوله اش به سمت حمام رفت . روبرو تشکر

 گشتم .

 نی. کم کم داشتم به ا دمیکش یقیو با پخش شدن عطرش در فضا نفس عم دمیکش شیلباس ها فیرد یرا رو دستم

 ! بردمیلذت م دنشییو از بو شدمیعطرعالقه مند م

!  بود نیبهتر طمیمن و شرا یبه آن عالقه مند شده ام ، اما هر چه که بود برا ایعادت کرده ام  یزندگ نیبه ا دانمینم

افتاده بودم ، معلوم نبود که در کدام خراب  ینبود االن معلوم نبود به چه حال و روز نیاگر رادو دیکه شا یمن یبرا

 ! کردمیسر م یشده ا

 یام را آرام کنم و سخت ینجات زندگ یفرشته  خواستمی. من م دمییرا در دستم گرفتم و آرام بو نیواز راد یراهنیپ

 نه ؟! ای شومیموفق م دانمیچه بوده اند از ذهنش پاک کنم ، نم دانمیگذشته اش را هر چند که نم یها

تخت انداختم . از  یرا انتخاب کردم و رو یرنگ یشمی شرتیت شیلباس ها نیو از ب دمیلبخند سرم را عقب کش با

 برداشتم و در کمدش را بست ! یرنگ یبرند ها بودند ، شلوار مشک نیکه همه مارک و از بهتر شیها یشلوار ریز نیب

 یشیرفتم . صورتم را به سمت چپ و راست چرخاندم و با نگاه به لوازم آرا نهیو به سمت آ دمیبه صورتم کش یدست

 شکل گرفت ! میلب ها یرو یام لبخند

 میلب ها یرنگم را رو یصورتم نشانده بودم نگاه کردم و رژ صورت یکه رو یحیمل شیبه آرا قهیاز چند دق بعد

از حمام  کردیرا خشک م شیکه با کاله حوله اش موها یحال در نیموقع در حمام باز شد و رادو نی. هم دمیکش

 آمد . رونیب

 ؟ دیکوبیتند م نقدریچرا قلبم ا دانمیبود و من نم دهیگذاشتم و به سمتش برگشتم . هنوز مرا ند زیم یرا رو رژ

 تخت ... یگفتم : لباساتو گذاشتم رو شیسمتش رفتم و با اشاره به لباس ها به
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ودم اشته بکه به سمتش برد یگریو با قدم د دمیلبم را گز ی. گوشه  ستادیمن از حرکت ا دنیرا باال آورد و با د سرش

را گرفت و مرا  میبازوها ریز عیسر نیشوم که رادو نیبود پخش زم کیفرود آوردم و نزد نیزم یرا از استرس کج رو

 . دیباال کش

 خودم که آمدم صورتم مقابل صورتش بود و بدنم مماس با بدنش قرار گرفته بود . به

 نشد ؟ یزی؟ پات چ یچشمانم گرداند و گفت : خوب نینگرانش را ب نگاه

 لب گفتم : نه خوبم ... خوبم ! ریرا درک کردم آرام ز تمیموقع یپلک زدم و وقت یبار چند

 ینیو نگاهمان در هم گره خورده بود . آب دهانم را آرام قورت دادم و متوجه سنگ کردیم یبا هم تالق مانیها نفس

 شدم . نیرادو ینفس ها

که به  ییخوب شامپو یکار بو نیرا پشت گوشم زد و گونه ام را نوازش کرد و با ا میرا آرام باال آورد و موها دستش

  دیچیخودش زده بود در مشامم پ

 یدست من نبود که عقب بکشم ، جادو نیو ا شدیبود از حرارت بدن او گرم م انشیعر ی نهیس یکه رو دستم

دوخت اما نگاه من  مید و نگاهش را به لب هاآور کیکرده بود . صورتش را آرام نزد ریمرا اس شهیچشمانش مثل هم

 فر شده بودند ! طوبتاش بود که در اثر ر یبلند و مشک یو آن مژه ها بایهنوز به چشمان ز

 رونیرا ب مانیحبس شده  ی. هر دو نفس ها دیلحظه چشمانش را محکم بست و باز کرد و سرش را عقب کش کیدر  

 انداختم ! نییخجالت زده سرم را پا یو کم نیو من متعجب از کار رادو میداد

 ! کردمیکارش را درک نم لیاست اما واقعا دل لیکه چه قدر به من ما دمیفهمیم

 داد . رونیب قیو نفسش را عم دیکش سشیخ یموها یتو یبا کالفگ یدست

 ! یتا لباسات رو عوض کن رونیب رمیگفتم : م شیفاصله گرفتم و با اشاره به لباس ها یاو کم از

 آمدم ! رونیگرفتن جواب از اتاق ب یبدون انتظار برا و

آمدم . استرس آن لحظه هنوز در وجودم بود و من  نییاز پله ها پا دمیکه کش یقیرا مرتب کردم و با نفس عم میموها

 نه ؟  ای خواستمیبوسه را م نیکه ا دانمینم
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 با من نبود ! یمیتصم چیگرفتن ه اریاخت کردیآنطور افسونگر نگاهم م نیرادو یکه وقت انگار

 نگاهم زدیدور گردنش حلقه شده بود و با لبخند با او حرف م ریشدم ترانه که دست ام کیپله ها که نزد نیآخر به

 دل کندن از خانوم خوشکلشون ؟ نی! آقا رادو نیآوورد فیکرد و گفت : اووووو چه عجب باالخره تشر

 ! دیطول کش نیهم یبرا رهیرفته بود دوش بگ نیه ! در ضمن رادوو گفتم : ربع ساعتم نشد تران دمیخجالت خند با

 کجاست ؟  نیبرداشت و گفت : حاال رادو زیم یشربتش را از رو وانیل ریام

 ! ادیاالن م _

عشق شکست خورده  کیجز  یزیچه چ نیرادو یفکر کردم که علت رفتار ها نیمبل کنار ترانه نشستم و به ا یرو

 و گرفتینبوده است  اما من دلم آرام نم یعشق نیرادو یکه در گذشته  گفتیم نانیباشد ؟ ترانه با اطم تواندیم

 ؟ ستیچ نیرادو یهر چه زودتر بفهمم راز زندگ خواستمیم

ه ک یی. او میبود ریام ونیرا مد یخوش نیتمام ا دیخوش گذشت و شا دیچیپیکه در سرم م ییشب با تمام فکر ها آن

 یبخندند حت گرانید خواستیدلش م نکهیاش داشت ، نشانه از ا یاز مهربان ینشانه ا شیها یام شوخکه تم دیشا

 اگر شده به او !

اش را بخوانم اما  یاز چهره اش راز زندگ خواستمی، انگار که م رمیبگ نیرادو یاز چهره  توانستمیرا آن شب نم نگاهم

 راز دلش بود ! یبرا یچشمانش محافظ خوب یا شهینشد ، هر چه کردم نشد ! سد ش

 

 

***** 

 

 

 را از دست ندهم ! یهمه را درست به خاطر بسپارم تا نکته ا کردمیم یو سع دادمیگوش م یلیسه یحرف ها به
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فرستادن  یابطح یآقا نویمن گذاشت و گفت : ا زیم یرا رو یوارد اتاق شد . برگه ا یاتاق زده شد و خانوم طلوع در

 ه شما !تا بدم ب

 ! دیجان لطف کرد نیبرداشتم و گفتم : ممنون نسر زیم یرا از رو برگه

ان گذار هیبرگه نگاه کردم . اسم چند نفر از سرما اتیبه محتو ینگاه کنجکاو سپهر ریرفت و من ز رونیاز اتاق ب او

 ! شدیم دهید یو طالب یاسم کامران نطوریبود و هم رشیکه پدرم مد یشرکت

ام تک که انتق ینفرت تا وقت نی. ا فشردمیزل زده بودم و کاغذ را در دستم م شانیآنکه بدانم ، با نفرت به اسم ها یب

 نیبودم و تا ا ی. درست است که دختر آرام ماندیدر وجود من م رمیکه به من چشاندند را نگ یدردناک یتک لحظه ها

 من ، من سابق نشدم ! گریاز آن اتفاق به بعد د ااست ام دهیکس نرس چیام آزارم به ه یزندگ یلحظه 

 شده ؟ یزیاش را جا به جا کرد و گفت : چ یصندل یسپهر

 ! دی، شما لطفا ادامه بد ستین یزیانداختم و گفتم : نه چ فمیرا مچاله کردم و داخل ک برگه

 آن اسم ها بود . شیحرفش را زد اما من هنوز حواسم پ ینگاهم کرد و بعد ادامه  یکم

 یب نیتا بتوانم مچ ا رمیکمک بگ یاز چه کس دیکنم ؟ با دایافراد دست پ نیبه اطالعات حساب ا توانستمیم چطور

 پدرم را باز گردانم ؟ یرفته  یو آبرو رمیشرف ها را بگ

 بود نگاه کردم . ستادهیا زمیشده بود به خودم آمدم و به او که کنار م کمیکه نزد یسپهر یصدا با

 را خم کرد و آرام گفت : حالتون خوبه ؟ سرش

 لحظه حواسم پرت شد ! هیبا خودم گفتم : بله خوبم ...  کشینزد یپلک زدم و با نگاه به فاصله  یبار چند

 ! یدیصدات کردم نفهم یهر چ دمیبله د _

 ! دیو گفتم : ببخش دمیخودم را عقب کش یکم

 وقت ! چی، ه یندار یبه عذرخواه یازیگفت : تو ن بیعج ینو با لح دیخودش را عقب کش دیبودن مرا که د معذب

از نگاهش  یانداختم . اصال حس خوب نییفرار از آن نگاه سبز مرموزش سرم را پا یو برا دمیرا نفهم منظورش

 ! گرفتمینم
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 نشست . شیو سر جا دیکش شیموها یتو یدست یقینفس عم با

که با  زدمیهدف در آن چرخ م یخودم را مشغول نشان دهم ب نکهیا یآوردم و برا رونیب فمیک یام را از تو یگوش

 بود ! یاز دوستان دانشگاهم افتادم که هکر ماهر یکی ادیناگهان  نمیمخاطب یوارد شدن به صفحه 

 بود ! نیبود ، راهش هم نیهم

ذشتم و وارد راهرو شدم گ یمنش زیآمدم . از  مقابل م رونیبلند شدم و از اتاق ب میاز جا عیاش را گرفتم و سر شماره

! 

 و گفت : الو .... دیچیپ یدر گوش شیاز چند بوق صدا بعد

 ؟ یجان خوب یالو سالم هست _

 شما ؟  دیببخش _

 ! دمهیجد یبزرگمهر ... شماره  دی، آناه زمیعز دمیو گفتم : آناه دمیام کوب یشانیپ یخودم  تو یحواس یب نیا از

 زم؟یعز ی؟؟ خوب ییجان تو دیآناه یگفت : وا جانیپر ه ییصدا با

 ! نمتیبب خواستمیموقع مزاحمت شدم م یکه ب دیممنونم ... ببخش _

 ؟؟ ینیتعجب گفت : منو بب با

 ! شهیخوب م یلیخ میامروز قرار بذار نی... اگه بشه هم زمیآره عز _

 ! نمتیشاپ کنار دانشگاه بب یکاف ایباشه عصر ب _ 

 ! نمتیبیواقعا ممنونم .... پس عصر م _

 گلم فعال خداحافظ ! یاوک _

 شدیخوب م یلیمن انجام دهد خ یکار را برا نیکه ا کردیآوردم . اگر قبول م نییرا پا یکردم و گوش یخداحافظ

 ! خوردیپدرم از کجا آب م یبفهمم موضوع ورشکستگ توانستمینم یگریجور د چیچون ه

 برنگشته ؟هنوز  نیگفتم : رادو یسالن برگشتم و به خانوم طلوع به
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 وابسته یشرکت ها یعامال ریمهم با مد یجلسه  هیچون  گردنیبرم گهیساعت د میاما تا ن ومدنینه خانوم هنوز ن _

 ! دیجلسه شرکت کن نیا یتو دیهم با یسپهر یدارن در ضمن شما و آقا

 شدم ! یمشترکم با سپهر یآهسته وارد اتاق کار ییتکان دادم و با قدم ها دنیفهم یرا به نشانه  سرم

 ؟ دیدونستیشما م میجلسه دار هیام نشستم و گفتم : امروز  یصندل یرو

 صبح بهم اطالع دادن ! یبله خانوم طلوع _

 ؟ هیدر چه مورد _

 ! شهیجلسه برگذار م نی! هر ماه ا یکار یگوشزد ها یسر هی نطوریسد و هم یدر مورد پروژه  _

 احساس یما رد و بدل نشد اما گاه نیب ینکرد حرف مانیرفتن به جلسه صدا یبرا یکه خانوم طلوع یتا زمان گرید

 من نبود ! یبرا یندیاصال احساس خوشا نیو ا کندینگاهم م یچشم ریز لیکه سه کردمیم

در اتاق را باز کرد و با خم کردن سرش  به من فهماند که وارد شوم .  یبه محل کنفرانس ، سپهر دنمانیمحض رس به

 یمن و آقا نینشسته اند و انگار ا شانیکه همه سر جا دمیاز او تشکر کردم و پا به اتاق گذاشتم و در کمال تعجب د

 . میکرده بود ریکه د میبود یسپهر

بود نگاه کردم و آرام سرم را تکان دادم . سرش را  کنفرانس نشسته یبزرگ و طوالن زیم یکه در ابتدا نیرادو به

 ما آنجا بود . یکه جا یعنی نیکنارش اشاره کرد و ا یها یتکان داد و به صندل

 ! مینیبش میگوشم آورد و گفت : بر کیسرش را نزد یسپهر

ا که آنج ییآدم ها نینگاه سنگ ریزمزمه کردم . ز یآرام یو باشه  دمیعقب کش یکم ادشیز یکیرا به خاطر نزد سرم

 هم پشت سرم آمد . یرفتم و سپهر نیبودند به سمت رادو

نسبت به او بود نشستم .  یصندل نیکتریقرار داشت و نزد نیرادو یصندل یدرجه  90 ی هیکه در زاو یا یصندل یرو

انم را آرام قورت دادم را نشانه رفته بود ، آب ده یسپهر لیکه سه نیرادو  ینگاه برزخ دنیسرم را باال آوردم که با د

 ؟  اشدترسناک ب تواندیمرد مگر چه قدر م کی ی. نگاه عصب

 شیپ یوسط سوء تفاهم نیبود و من اصال دوست نداشتم ا یعصبان یاز حد سپهر شیب یکیاز نزد ادیاحتمال ز به

 ! دیایبه وجود ب یریو درگ دیایب



 الهه بانو

 
330 

 

ا پر جذبه اش جلسه ر یگرفت و  با آن صدا کردیبه او نگاه م  لکسیر یلیکه خ یسپهر لینگاهش را از سه یسخت به

 شروع کرد .

 که دلت زدیحرف م یبود ! طور یستودن گفتیکه م ییانجام کارها یبرا گرانیو مجاب کردن د یدر سخنران مهارتش

اما  دانستمی! خودم نم یرا از دست نده بایجذاب و ز یتا آن صدا یحرف زدنش نفس بکش نیب یحت خواستینم

 ! ستمه یتمام زیمرد همه چ نیکه همسر چن کردمیداشتم در دلم احساس غرور م

 شانیها تیماه کردند و از فعال کی نیها تک به تک شروع به دادن گزارشات ا ری، مد نیرادو یتمام شدن حرف ها با

او را   یکه جا یو همانطور که انتظار داشتم شخص دیعاملش بود رس ریکه پدرم قبال مد یحرف زدند . نوبت به شرکت

 یکس رگیتا د کردمیخودم خفه اش م یتوانستم با دست هایکه اگر م ی، کس ینبود جز صابر کامران یگرفته بود کس

 ! اوردینامش را هم بر زبان ن یحت

ا ر مید . دوست داشتم گوش هابه من انداخت و شروع به حرف زدن کر یا نهیو بعد نگاه پر از ک نیبه رادو ینگاه اول

 ! شدینکره اش  را نشنوم اما نم یو صدا رمیبگ

 به او انداختم . یمرا مورد خطاب قرار داد ، با اکراه سرم را باال آوردم و نگاه سرد یوقت شیآخر حرف ها در

خوشحالم که به جمع ما  یلینشانده بود گفت : خ شیلب ها یکه رو یدر دستش را چرخاند و با پوزخند خودکار

 ! دیاز پدرتون باش دتریمف نیبتون دوارمی... ام دیاضافه شد

ن و چه بکن نکارویا توننیگذاشت و گفت : حتما م زیم یدستانش را رو یسپهر لیسه میبگو یزیمن چ نکهیاز ا قبل

من و در ض شنیشرکت م شرفتیکار شدن ، باعث پ نیوارد ا یسواد چیه یو ب هودهیکه ب ییبهتر از کسا یلیبسا خ

 ! رنیگینم یالک یرو با حرفا گرانیکه وقت د نهیهاشونم ا تیاز مز یکی

 باشند متعجب بودند . دهی، انگار که معجزه د کردندینگاه م یسپهر لیسکوت کرده بودند و به سه همه

دادم  حیکه بدجور در هم رفته بود ترج نیرادو یاخم ها دنیخوشحال بودم اما با د یسپهر تیحما نیدلم از ا ته

 لبخندم را کنترل کنم !

 یزیچ کردینگاهش م یکه با خونسرد یسپهر لیهم فشرد و خواست به سه یرا از خشم رو شیدندان ها یکامران

 شرکت یاز حرفا ریبه غ یاجازه داده باشم حرف کنمینمو گفت : فکر دیکوب زیم یدستش را رو نیکه رادو دیبگو
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شما  تیبه حما یازیرو بده اون منم ن ینجواب مهندس کامرا نجایقرار باشه ا یاگه کس یسپهر یو شما آقا دیبزن

 ! نمیبینم

باال انداخت و  یالیخ یرا با ب شیبه او بر بخورد شانه ها یذره ا نکهیبغلش زد و بدون ا ریرا ز شیدست ها یسپهر

 کرد ! شتریرا ب نیرادو تیکارش عصبان نیا

 یلیکه خ دانستمیبحث ها بودم . م نیا یهمه  لیکه دل یبه من بود ، من رهیها خ یلیسالن خوب نبود و نگاه خ جو

 ! ندیبگو خواهندیمهم نبود ، بگذار هر چه م گریاما د دهندیصفت ها به من م یلیو خ زنندیحرف ها پشت سرم م

نکشم  ادیفر یجا بر سر کامران نیرا کنترل کنم و هم تمیو خودکار در دستم را فشردم تا عصبان دمیکش یقیعم نفس

 بود ! امدهیآن روز هنوز حساب کار دستش ن یبعد از آن دعوا حی! مردک احمق وق

 ! فعال دور ، دور توست ! یصابر کامران میندارد ، بچرخ تا بچرخ اشکال

 دیتونیماه بعد ... م یرشا بمونه براگزا ی هیرا جمع کرد و گفت : جلسه تمومه .... بق شیروبرو یپرونده  نیرادو

 ! دیببر فیتشر

 ! دیآناه نیگفت : بش نیبلند شوم که رادو میبلند شدند و من هم خواستم از جا شانیاز جا همه

اندم چرخ ینکشد . نگاهم را به سمت سپهر ادیتا فر کندیبود و معلوم بود که دارد خودش را کنترل م یعصب شیصدا

 بلند شد . شیزد و از جا یکه لبخند

 است ؟ یبرزخ نیرادو دیدیچه بود ؟؟ مگر نم گریلبخند د نیمن ا یخدا یوا

را در  می. دست ها دمید یسپهر لیسه یو پر از خشمش را رو یگرداندم و نگاه عصب نیسرم را به سمت رادو آرام

 ؟ شهیتو م کینزد نقدریا یمردک به چه حق نیاش بلند شد : ا یعصب یهم گره کردم که صدا

 ! مینیبش مینداشت فقط گفت بر یرا مظلومانه تکان دادم و گفتم : منظور سرم

نه  ایداره  یکه منظور نیا دنیشده گفت : مطمئن باش تو فهم زیر یتر کرد و با چشمان کینزد زیاش را به م یصندل

 مَردم بهتر از تو مهارت دارم ! هیکه  یمن

 بود ! یعصبان کردمیکه فکرش را م یزیاز آن چ شیب
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زمزمه کرد  یزیلب چ ریو ز دیفرو برد و آن ها را کش شیموها ی، دستش را تو دیمرا که د یرنگ و رو رفته  ی چهره

 ! دمیکه نفهم

فت گ راهنشیپ یگذاشت و با باز کردن دکمه  زیم یرا رو وانی. ل دینفس سر کش کیو  ختیخودش ر یبرا یآب وانیل

 ! کنهیبا تو رفتار م یمیصم نطوریکه ا ادیخوشم نم چی، ه دیکن آناه یدور لی: لطفا از سه

 همه از من کرده بود ! یکه جلو یتیجبران حما یبرا دیحرف را زدم شا نیچرا ا دانمینم

 ؟؟ کنهیم یچه فرق رهیخب اونم برام مثل ام _

 ! کنهیفرق م یمردک مرموز از خودراض نیبا ا ری... ام دیآناه کنهیو گفت : فرق م دیکوب زیم یمشتش را رو نیرادو

 لیبود ؟ دست من بود که سه یامروز عصبان نهمهیچرا ا دانمیقورت بدهم . نم توانستمیآب دهانم را هم نم یحت گرید

 ؟ شدیم کیبه من نزد یسپهر

 بلند شدم ! میاز جا یصندل دنیو دلزده نگاهم را از او گرفتم و با عقب کش ناراحت

 ؟ دیآناه یریبلند شد و گفت : کجا م شیاز جا نیرادو

 را از پشت سر گرفت و گفت : با تو ام ! میرا ندادم و به سمت در رفتم که بازو جوابش

 به کارم برسم ! رمیگرفته گفتم : م ییسمتش برگشتم و با صدا به

 میدار دیآناه اریر ند یگفت : بچه باز یکمتر شد و با کالفگ تشی، عصبان دیمغموم و پر از بغض مرا که د ی چهره

 ! میکنیصحبت م

رف ح نیب یادیو با دوختن نگاه نم زده ام به چشمانش گفتم : من تفاوت ز دمیکش رونیدستش ب یرا از تو میبازو

 رادمنش ! ی.... آقا نمیبیم دنیزدن و داد کش

 آمدم . رونیاو بمانم از اتاق ب یاز سو یمنتظر حرف نکهیبدون ا و

د که ش یینداشتم ! من تا جا یریتقص چیکه ه یبکشد و مرا مقصر بداند در حال ادیسرم فر نطورینداشتم ا انتظار

 ! کردینم تیفاصله ها را رعا نیبود و ا یمن نبود که او آدم راحت ریتقص نیحفظ کردم و ا یفاصله ام را با سپهر

 نشستم . زمیپشت م یجه به سپهرآمدم و به سمت اتاقم رفتم . در را باز کردم و بدون تو رونیآسانسور ب از
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 یرفتار نکرده بود نداشتم ، آن هم برا نطوریبار هم با من ا کیکه تا به حال  ینیرا از رادو یرفتار نیتوقع چن واقعا

 که من مقصرش نبودم ! یزیچ

 رفت . رونیبلند شد و از اتاق ب شیبه من انداخت و بعد از جا یاول نگاه یسپهر

 مثل اژدها شده بود ؟؟ نیرادو یدی؟ ند یمن نش کیاونطور نزد شدیراه رفته اش نگاه کردم و در دل گفتم : نم به

وارد اتاق شد .  یلیزل زده بود که در اتاق باز شد سه میروبرو یو ناراحت به برگه ها زدمیدر دلم غر م نطوریهم

 ! کنهیگذاشت و گفت : آرومتون م زمیم یرو یفنجان قهوه ا

نگاهش کردم . به چشمانم نگاه کرد و بلند  نیخشمگ یاش را تحمل کنم و با نگاه یهمه خونسرد نینتوانستم ا گرید

 یایبه در تیداد و با همان خنده اش که مرا متعجب کرده بود گفت : عصبان هیپشت سرش تک واری. به د دیخند

 ! ادیچشمات نم

 !  فهممیکارا نم نیاز ادادم و گفتم : منظورتونو  رونیب یرا عصب نفسم

 ! ییایندارم چشم در یرا کج کرد و چشمان خوشرنگش را به من دوخت و گفت :  منظور سرش

رف ح نیا یبرا ینبودم که جواب یرفت . دختر ادمیرا  تمیو عصبان یا کدفعهی تیمیهمه صم نیگرد شد از ا چشمانم

 نیرادو تی؟ واقعا از عصبان کندیبرخورد م یمیصم نقدریاز او بازخواست کنم که چرا ا یحت ایها داشته باشم و 

 ؟ دینترس

به چشمان مرموزش نگاه نکنم . فنجان قهوه اش را کنار زدم و  گریدادم د حیانداختم و ترج نییرا آرام پا سرم

 ندهم . تیمیصم یبه او اجازه  نیاز ا شتریدادم ب حیترج

 گفتم ینکرد وقت ینه نگاهش کردم . او هم که مغرور و سرکش حتحرف زدم و  نیراه برگشتن به خانه نه با رادو در

 بکند ! یاصرار خشک و خال کیبه ناهار ندارم  یلیم

مرد اهل معذرت  نیاما انگار ا اوردیمنتظر بودم که از دلم در ب نیو با هر حرکت رادو دمیتخت دراز کش یعصر رو تا

 نبود ! دنیو ناز کش یخواه

بود که با هزار روش نازم را  یآرش کردمیهر وقت که ناز م کردمیهم من بد عادت بودم چون هر وقت که قهر م دیشا

 آورد ! یم میکنم و هر جور شده لبخند را به لب ها یکه آشت کردی، با تمام احساسش مرا مجاب م دیخریم
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 ! کردیم نیسنگ میقهر را برا نیازش داشت تحمل اناز و نو نیام در ا یبد عادت نیگانه بود اما بغض کرده بودم . ا بچه

تخت بلند شدم و به سمت کمدم  یبود از رو ۵ساعت  یعقربه که رو دنیانداختم و با د وارید یبه ساعت رو ینگاه

وارد حمام  کردیبود و نگاهم م دهیتخت دراز کش یکه رو نیبرداشتم و بدون توجه به رادو یرفتم . مانتو و شلوار

 ! کردمیم رید دینبا یقرار با هست یرا عوض کنم ، برا میشدم تا لباس ها

 را برداشتم ! فمیچهره ام ک ینقص نشسته رو یو ب میمال شیسرم انداختم و با نگاه به آرا یرو یشال

 : کجا ؟ دید و پرسمن بود باالخره به حرف آم یرو ستادمیا نهیآ یکه روبرو یاول یکه نگاهش از همان لحظه  نیرادو

 دلخورم نگاهش کردم و گفتم : با دوستم قرار دارم ! دادیکه نشان م یو با نگاه برگشتم

 ! رسونمتیم _

 ! رمیم یخودم با تاکس ستینه الزم ن _

 بره ؟ ییجا یآمد و گفت : به نظرت من از اون مدل مردام که بذارم زنم تنها با تاکس نییتخت پا از

 ! شمیمزاحمت نم _

 ؟؟ یمهربان گفت : دلخور یسمت کمدش رفت و با لحن به

 گرفته گفتم : نه ! ییرا به سمت بالکن چرخاندم و با صدا سرم

 دروغ ؟؟  یآ یرا در آورد و گفت : آ راهنشیپ

 گرفته بود قهر کردنم را ! ینگفتم ! به شوخ یزیو چ دمیرا برچ میها لب

 ؟ یزنیپس چرا حرف نم یستیگه قهر نمن نگاه کرد و با برداشتن شلوارش گفت : ا به

 دوست ندارم ! _

 دنینگاهش کردم . با د دهیبرچ یبا تعجب به سمتش برگشتم و با همان لب ها دیخنده اش که به گوشم رس یصدا

 ام ! ستادهیبغض کرده ا نجایشد و به سمت حمام رفت . انگار نه انگار که من ا شتریمن خنده اش ب یچهره 

 هم نکرد دلم خوش باشد قبول دارد که مقصر است ! یخشک و خال یعذرخواه کی یحت 
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 ادی دیبعد با هی نیداشت ، از ا داریو خر کردمیکه ناز م ییرا آرام تکان دادم و در دلم گفتم تمام شد آن روزها سرم

 ! ستیدر کار ن یناز داریخر رمیبگ

 نیاما خب چه کار کنم که دلم نازک است و تحمل ا شوندیم نطوریهم من پر توقع هستم و همه بعد از ازدواج ا دیشا

 ها را ندارد ! یمحل یب

 اش پشت سرم آمد . یآمد ، به سمت در رفتم و او هم با زدن عطر و برداشتن گوش رونیکه از حمام ب نیرادو

 ام ! که سرت داد زدم ! شرمنده دیکه سرش را کنار گوشم آورد و گفت : ببخش میآمد یم نییپله ها پا یرو از

اراحت ن یوقت ردیبگ ادی نکهیا یاما برا ستمیاحساس طرف ن یمرد ب کیهم ته دلم گرم شد که با  یکردم و کم تعجب

 ! یاتاقت معلوم بود چه قدر شرمنده ا یتو یگفتم : از خنده ها ریدلگ ی افهیبه من بخندد با همان ق دیهستم نبا

و باز هم  دمیاما من د نمیرا نب نشستیم شیلب ها یرا که دوباره رو یدهانش گرفت تا من خنده ا یرا جلو دستش

 متعجب شدم !

خنده رو  نقدریحاال ا زدیلبخند محو م کیکه اخم جزء ثابت صورتش بود و به زور  ییتعجب داشت ؛ او یواقعا هم جا 

 شده بود !

خم شد و آن هم  یمتر یلیم یندازه که فقط به ا رمیگی، خدا را شاهد م یکه فقط کم دمیشکمش کوب یآرنج تو با

 بود که من از رو نروم ! نیا یفکر کنم برا

خودش را گرفته تا دوباره نخندد  یجلو یلیبود و معلوم بود خ شیلب ها یبه او که هنوز لبخند رو یغره ا چشم

 آمدم ! رونیخانوم از خانه ب ایاز ثر یرفتم و با خداحافظ

 کنه ! یمعذرت خواه نکهیا یبه جا خندهیبه من م یرا با حرص مرتب کردم و با خودم گفتم : مرد گنده ه میموها

 شد و آن را روشن کرد . نیرا زد . سوار ماش نیماش موتیاز کنارم گذشت و ر نیرادو

 نرویعمارت ب طایشدم و از ح نیکه نازک کردم ، سوار ماش ی. با پشت چشم ستادیا میعقب گرفت و مقابل پا دنده

 ! میآمد

شده امروز افتخار  یرادمنش چ یباشه آقا ریگفتم : خ شیلب ها یرا به سمتش چرخاندم و با اشاره به لبخند رو سرم

 ؟؟ دیخندیم دیداد
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 به حرف تو عمل کنم ! خوامیکنار چشم نگاهم کرد و گفت : م از

 خودم اشاره کردم و گفتم : حرف من ؟؟ به

و ناهارم  یناز آوورد نقدریکه امروز ا ییشما نیخود شما ناز بانو ! هم نیگرفت و گفت : آره همدست فرمان را  کی با

 ! ینخورد

که مرد  میهست نیا یواقعا ما زن ها تشنه  نکهیراحت شد که هنوز حواسش به من هست . مثل ا المیدل انگار خ در

آنقدر به ما توجه داشته باشد که بفهمد غذا نخوردنمان هم  نکهیو نازمان را بخرد ، ا میکنیناز م میمان بداند دار

 ناز کردن است ! یگاه

 هم نبود ! التیخ نی... ع یدینازک کردم و گفتم : چه قدر هم که تو ناز خر یچشم پشت

با انگشت شصتش پشت دستم را  کردیگذاشت و همانطور که دنده را عوض م نیماش یدنده  یرا گرفت و رو دستم

 اعتراف بکنم ؟؟ هید و گفت : نوازش کر

تکان  دییتا ینگاه کردم و سرم را به نشانه  کردیم جادینوازش در من ا نیکه ا یندیو حس خوشا مانیدست ها به

 دادم !

 هیاز ن دیبا یمن ناز نکرده بود که بدونم چجور یبرا یزن چیدوخت و گفت : تا به حال ه شیروبرو ابانیرا به خ نگاهش

 زن رو بکشم !

 چیبا ه یعنیناز نکرده باشد ؟  شیبرا یزن چیکه تا به حال ه شدیرا باال آوردم و  با بهت نگاهش کردم . مگر م سرم

 زن رفتار کند ؟ کیبا  دیقبل از من ارتباط نداشته است که بداند چطور با یزن

د مر نیا یداشت که بدان جانیکرد ! چه قدر ه یحال کیدل مرا  بایز یخنده  نیو با ا دیخند دیمتعجبم را که د نگاه

 ! خردیتو مهربان است ، فقط ناز تو را م ی، فقط برا خنددیتو م یفقط برا

دم خن نیهم یو گفت : راستش  امروز برا دیبودند کش ختهیاش ر یشانیپ یتو ییبایکه به ز شیموها یتو یدست

 نیشده و از ا یکه چ دمینگاهت افتاد فهم یو تعجب تو دتیبرچ ینگاهم به لبا نکهیگرفته بود ... من تازه بعد از ا

 سن خندم گرفت ! نیا یخودم اونم تو یتجربگ یهمه ب
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ز منو االن نا نیتو هم یصادقانه اش آنقدر خوب به دلم نشست که به سمتش برگشتم و با لبخند گفتم : ول اعتراف

 ! یدیخر

 عِ ... تِیخاص نیا دیکرد و گفت : شا نگاهم

 یحت یباش یمرد واقع هیاگه  دیمرد بودنه ! شا تیخاص نیا دیسکوت ادامه داد : شا یا هیاز ثانرا خورد و بعد  حرفش

پاکه ، که زود اشتباه  نقدریمثل تو رو که ا ییبای! اونم ناز ز یناز زنت رو بخر دیچطور با یدونیبدون تجربه هم م

 ! بخشهیرو م گرانید

 ! کشدیکه شده به رخ م یاش را به هر روش یمرد مردانگ نیزدم و در دل گفتم : ا یلبخند

شاپ کنار دانشگاه را به او دادم . دنده را عوض کرد و گفت : چرا دعوتش  یو من هم آدرس کاف رومیکجا م دیپرس

 خونه ؟ ادیب ینکرد

 راحت تر بود ! ینجوریرا به سمت پنجره گرداندم و گفتم : ا میرو

 دنبالت ؟ امیب یک _

 ! رمیگید باهات تماس محرفامون که تموم ش _

ا ت ترسمی! م یاز دست داد یسفارش بده و بخور ... ناهار رو که با لجباز یزیچ هی عیسر یدیرس یباشه فقط وقت _

 ! یشب ضعف کن

 زدم و گفتم :  باشه ! یکمرنگ یلبخند

 نیگذاشتم و خواستم دستم را از دست رادو رونیرا ب میرا باز کردم ، پا نیو من در ماش ستادیشاپ ا یکاف یروبرو

دم نگاهش کر یو او محکم دستم را گرفته است ! سرم را به سمتش چرخاندم و سوال توانمینم دمیبکشم که د رونیب

 ؟  رونیب میامشب شام بر یبه عنوان معذرت خواه هیو گفت : نظرت چ دیکه به سمتم چرخ

 ! دمی، من بخش ستین یازیزدم و گفتم : ن یلبخند

 ! دهیاما دل خودم هنوز منو نبخش دونمیشد و گفت : م رهیچشمانم خ به

 ؟ دانستمیحد از قهر کردن من ناراحت بود و من نم نیتا ا یعنیخودش ؟  دل
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 را با لبخند تکان دادم و گفتم : باشه پس منتظرتم ! سرم

دست مردانه و گرمش از  انیاز م فمیدست ظر دنیکش رونیباشه بست و باز کرد و من با ب یرا به معن چشمانش

شاپ شده ام از آنجا رفت . چه  یمن وارد کاف دید نکهیمنتظرماند و بعد از ا نیشدم . همان جا در ماش ادهیپ نیماش

 حد به فکرت باشد ! نیتا ا یقدر خوب بود کس

 یب یبا مرد ستیقرار ن عمرم را ی هیراحت شده بود که بق المیآن حس بد ظهر را نداشتم و برعکس انگار خ گرید

 زن فاجعه بود !  کی ینداند برا یزیکه از ناز زنانه چ یبا مرد یاحساس بگذرانم ! زندگ

فنجان قهوه سفارش دادم ، کم کم از  کیو  یشکالت کینشستم و به محض آمدن گارسون دو تکه ک یزیم پشت

 ! کردمیداشتم ضعف م یشدت گرسنگ

 را سر چنگال زدم و در دهانم گذاشتم . کیز کا یتکه ا عیرا که آورد سر سفارشم

را قورت دادم و با لبخند گفتم : سالم  کیآن نشست . ک یرو یشد و هست دهیعقب کش میجلو یموقع صندل نیهم

 ! یخوش اومد

 ها ! یشد دایکم پ یلی؟ خ یجان ، خوب دیکنارش گذاشت و با لبخند گفت : سالم آناه یصندل یرا رو فشیک

 ! نهیواسه هم زمیسرم شلوغه عز یکم هیممنونم ...  _

 ! دیخوشبخت بش دوارمیبهت ام گمیم کیتبر یگفت : راست ادیحلقه ام نگاه کرد و با ذوق ز به

 ! یلطف دار یمرس _

 رادمنش ازدواج نیخوندم باورم نشد ... واقعا شوکه شدم ! تو واقعا با رادو نترنتیا یخبر ازدواجت رو که تو یوا _

 دختر ؟ یکرد

؟  آره یو گفت : پس با آرش کات کرد دیتکان دادم که خودش را جلو کش دیییتا یزدم و سرم را به نشانه  یلبخند

 ! نیومدیبه نظر م یشد زوج خوب فیح

 گرفتیقلبم از نبودنش درد م شتری. انگار ب شدیداغم تازه م شتریخوردم ، با آوردن نام آرش انگار هر بار ب کهی یکم

را  می، شانه ها دمیکش یقیوقت بود که گذشته بود ؛ نفس عم یلیو درد و دل کردنم خ یو زار هیاز وقت گر گریاما د

 ! میگفتم : ما قسمت هم نبود کیاز ک گرید یباال انداختم و با جدا کردن تکه ا
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دست به دست هم داد  زیچ همه کبارهیکه به  میحرفم اعتقاد داشتم ، من و آرش حتما قسمت هم نبود نیبه ا کامال

 ! میتا جدا بشو

 ! یهست خوامیازت م یکار هیحرفا ، راستش من  نیاز ا میگفتم : بگذر یجد یرا باال آوردم و با حالت نگاهم

 زمیعز ی: چه کار دیگذاشت و پرس زیم یرا رو شیدست ها یرا گرفت و  رفت . هست یآمد و سفارش هست گارسون

 ؟

گذاشتم و   یهست یآوردم . آن را جلو رونیب فمیبه دستم داده بود را از ک یکه امروز صبح خانوم طلوع یا برگه

 !  یافراد رو برام هک کن نیا یاطالعات حساب بانک خوامیگفتم : م

 ؟  یکار رو بکن نیا یخوایم یچ یتعجب به برگه نگاه کرد و گفت : برا با

 !  یمهمه هست یلیمن خ یموضوع برا نیمطمئن بشم ، ا یزیچ هیاز  خوامیم _

 ...  دیآناه کنمیکارا نم نیاز ا گهینگاهم کرد و گفت : آخه من د دیپر از ترد یچشمان با

 یعمل پا یبرا  یگفتیکه م ی... مگه تو نبود یهست دمیبهت م یدستش را گرفتم و گفتم :هر چه قدر که بخوا 

 یبگ یزیموضوع چ نیاز ا یبه کس دی، فقط نبا دمیعمل برادرت رو م ی نهی؟ من هز یدار اجیبرادرت به پول احت

 باشه ؟

 داشت ! دیانگار که خوشحال شد اما هنوز ترد میحرف ها دنیشن با

 ی، اونقدر که برا یمهمه هست یلیمن خ یموضوع برا نیکه در وجودم بود نگاهش کردم و گفتم : ا یبا تمام عجز 

 بکنم ! یحاضرم هر کار دنشیفهم

 بکنم ! تونمیچه کار م نمیدلش نرم شد و گفت : باشه  بذار بب باالخره

 برات ! کنمیزدم و گفتم : ممنونم ... جبران م یلبخند

و من باز هم دلم شکست  میکه از من در آن پخش شده بود حرف زد ییدر مورد دانشگاه و خبرها یدو ساعت حدود

 یخدا روز نکهیهمه تهمت ؟ مگر آنها به ا نیوت نا به جا ؟ چرا اهمه قضا نیآدم ها !! چرا ا یرحم یهمه ب نیاز ا

 نداشتند ؟! مانیا کندیمجازاتشان م
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 عتیقانون طب نی، ا شوندیگرفتار م گرانید یبه قضاوت نا به جا یآدم ها روز نیگرد است و هم ایدارم دن مانیا من

 است ! 

 را گرفتم و گفتم که کارم تمام شده است ! نیرادو یره آمدم . شما رونیشاپ ب یکردم و از کاف یخداحافظ یهست از

از و نشود و کار به ن مانیآمد باز با هم دعوا نیکه رادو یتا وقت رمیبگ نییو سرم را هم پا ستمیبا یکردم گوشه ا یسع

 نرسد ! یناز کش

 است ! دهیرا نکش یزن چیتا قبل از من ناز ه نکهیزد فکر کردم ، ا نیمورد در ماش نیکه در ا یبه حرف 

 یباش یعاشق کس شودینداشته است وگرنه مگر م یکه  در گذشته شکست عشق رمیبگ جهینت توانمیحرفش م نیا از

 ؟! یو نازش را نخر

 ! کردندیام م وانهیداشتند د گریرازها د نی، ا بردمیم یپ نیرادو یهر چه زودتر به گذشته  دیبا 

 و دیدرخشیانگار م گرید یها نیماش انیکه در م دمیرا د نیرادو نیسرم را باال آوردم و ماش یبوق یصدا دنیشن با

 نشود . جادیا یشتریب کیبه سمتش رفتم و سوار شدم تا تراف عی! سر دانستمینامش را هم نم یمن حت

از صبح که  ریلبته به غخوش اخالق بود ا نقدریجوابم را گرفتم ، خدا را شکر که امروز ا ییکردم و با خوشرو سالم

 پر بود ! یگرید یفکر کنم دلش از جا

رنگ  یآب راهنیشده است ! امشب با آن پ پیکه زده بود نگاه کردم و در دل با خودم گفتم چه خوشت ییبایز پیت به

 آمد ! یبه چشمم م شتریبود ب دهیکه پوش یساتن قهی یو کت مشک

 ! دیآ یخوشم م یبود که من از رنگ آب نیا لشیدل دیشا

 ! نییپا ایب میدیو گفت : رس ستادیا یرستوران بزرگ و مجلل یجلو

که  یو در حال میوارد رستوران شد نیرا گرفت و برد .همراه با رادو نیماش چیآمد و سوو یومرد میشد ادهیماشن پ از

 ! مینشست زیسر م کردیم مانیهمراه زمانیتا م یگارسون

 ؟  دیدار لیم یداد و گفت : چ منو ها را به دستمان گارسون
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از من همان را  تیهم به تبع نیسفارش دادم . رادو کیناهار نخورده بودم است نکهیمنو نگاه کردم و با توجه به ا به

 کردن سفارشمان از آنجا رفت ! ادداشتیسفارش داد و گارسون با 

 قشنگه ! یلیرستوران نگاه کردم و گفتم : خ یبایز یفضا به

 شرکت خودمونه ! یاز کارا _

 ؟  دیتعجب نگاهش کردم و گفتم : واقعا ؟؟ رستوران ساخت با

به اطراف دوخت و گفت : آره سفارش بابا بود وگرنه ما رستوران  زدینور چراغ ها برق م ریاش را که ز یمشک نگاه

 ! میسازینم

 سفارش پدرت ؟ _

 ! کنهیم یستاش همه کاردو یبرا یشناسیاز دوستاشه و بابا رو هم که م یکیآره مال  _

 کرد اما خب نشد که بشه ! یپدر منم همه کار ی، عمو برا یگیفکر کردن به رفتار پدرش گفتم : درست م با

 ... من ... دیاون روزا متاسفم آناه یکدر شده بود نگاهم کرد و گفت : برا یکه کم ینگاه با

 ؟  کردیرا نصفه رها م شیحرف ها نقدریداد . چرا ا رونیب قیرا بست و نفسش را عم چشمانش

کل ش نیبود ا دیبع کردیصحبت م ییوایو ش ینفر آدم که امروز صبح در جلسه بودند به آن خوب 100 یکه جلو ییاو از

 حرف  زدن ! 

 دوخت و گفت : گذشته ها گذشته ، فراموش کن اون روزا رو ! گرید یرا به سمت نگاهش

،  متیام داشتم از من گرفته شد ؛ آرامشم ، امن یکه من در زندگ ییها زیفراموش کنم ، آن روز ها تمام چ توانستمینم

 ، غرورم ، عشقم ! میآبرو

 ! کنمیکه انتقام آن روز ها را نگرفته ام فراموش نم ی... تا وقت کنمیفراموش نم نه

 میکنیمرصاد رو منتقل م یگفت : فردا خانواده با برداشتن کارد و چنگالش  نیرا آوردند و رادو مانیها سفارش

 تهران !
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 خوشحال شدم ! یلیخ ی؟ وا یگیرا باال آوردم و با لبخند گفتم : راست م سرم

 ! شونینیبب میبر میتونیم یاگه خواست _

 ! میشام دعوت کن یاونا رو برا میآره حتما ... اصال چرا ما بر _

 ! یلبخند به ذوقم نگاه کرد و گفت : باشه هر جور تو بخوا با

 تهران ؟  رسنیم یک _

 باشن ! نجایظهر احتماال ا یطرفا _

 خونشون آماده است ؟ _

بچه هاست و هم همه  یبه مدرسه  کیبراشون آماده کردم . هم نزد دویجد یمجتمع مسکون یاز واحدا یکیآره  _

 داره ! ینوع امکانات

 برنامه داشت !  شیکارها یهمه  یو بال استثنا برا گرفتیرا در نظر م زیخوب بود ؟ همه چ نقدریمرد چرا ا نیا ایخدا

 ؟؟ یهست یآدم خوب یلیخ یدونستینگاهش کردم و گفتم : م یمهربان با

 و گفت : اوردیخودش ن یاما به رو نمیتعجب را بب توانستمیو نگاهم کرد . در چشمانش م دیاز غذا خوردن کش دست

 ! کردیم نکارویا دیمن بود شا یجا یهر کس

و  یخوشگذرون یتو بود تو یجا یبر عکس تو دارم ! هر کس یچانه ام گذاشتم و گفتم : اتفاقا من نظر ریرا ز دستم

 و با وجود داشتن یتو پاک موند نکهی. ا گرفتیبه تمسخر م دیخوب بودن رو هم شا یمعن یو حت شدیغرق م حیتفر

 ن !یارزشمنده رادو یلیخ یدیکارا دست کش یلید شدن از خب طیشرا

 ؟ یکن فیتعر گرانیخوب از د نقدریا یعادت دار شهیزد و گفت : تو هم یلبخند فروتنانه ا

 کردن رو ندارن ! فیتعر اقتیاطرافم ل یآدما یو گفتم : نه ، همه  دمیرا بر کیاز است یکارد تکه ا با

 خوش شانسم بانو ! یلیپس من خ _ 

 و گفتم : بعله آقا ! دمیخند دمیبریکه گوشت را م همانطور
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بود  باتریبدون اخم چه قدر ز شیبایز یرا باال آوردم ، تکه گوشت را در دهانم گذاشتم و نگاهش کردم . چهره  سرم

 یخم نکند ،  کاش روزا گریبرسد که د ی. کاش روز گذاشتیبهره م ینعمت ب نیرا از ا گرانید یو او با خودخواه

بتوانم دوستش داشته باشم  دیشوم شا شیدرد ها یبرا یهمآن روز بتوانم مر دیرا بفهمم ، شا شیرفتارها لیبرسد دل

 و هم او را خوشبخت کنم و هم خودم را !

وز رفت افتادم . هن رونیفوق العاده ب پیکه در شمال با آن ت یآن شب ادیافتاد و ناگهان  شیدوباره به لباس ها نگاهم

 هم نداد ! یحیتوض چیوقت برگشت و ه ریسوال بود که آن شب با آن سر و وضع کجا رفت که د میهم برا

 سوال ازت بپرسم ؟ هی شهیو گفتم : م دمیاز نوشابه ام را نوش یکم

 جانم ! _

 ؟ یشمال کجا رفت یاون شب تو _

 باشد ! ادمیکه آن شب را هنوز  کردیفکر نم ادیال زرا باال آورد و با تعجب نگاهم کرد . به احتم نگاهش

 داشتم ! یقرار کار هیدهانش را با دستمال پاک کرد و گفت : گفتم که  دور

 ؟ پیبا اون ت یقرار کار _

 ! زدمیرو م پیاون ت دیورود به اونجا با یبود که برا یمهمون هی یاش را خاراند و گفت : قرارمون تو یشانیپ

 ؟؟ ی: مهمون دمیتعجب پرس با

 ! ادیم شیوقتا پ یآره ... بعض _

 : اونجا زنم بود ؟؟ دمیو پرس دیاز دهنم پر ناخودآگاه

 گفته ام ؟! یزیچه چ دمیبود که فهم نیبعد از نگاه متعجب رادو تازه

دم ز یکه چه گند ی. وا دیچیرستوران پ یدر فضا نیرادو یخنده  یانداختم که صدا نییو سرم را پا دمیرا گز لبم

 نه ! ایمن ! به تو چه که اونجا زن بود 

 آورد و نگاهم کرد . نییبا همان خنده سرش را پا نیرادو
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 ؟ طنتیرادمنش و ش نی. رادو کردیاز آن فوران م طنتیآن نگاه که ش ریشدم ز آب

 ! را زدم یحرف نیبود که من همچ چارهیگوشت ب ریرا در گوشت فرو بردم و با حرص فشردم . انگار که تقص چنگالم

 شیلب ها یکه رو یطنتینشست و با لبخند پر از ش شیقصد باال آوردن نگاهم را ندارم درست در جا دیکه د نیرادو

 تو باشه ! ییبایبه ز یکس کنمینه ... فکر نم بایبود جواب داد : زن که آره بود اما ز

ا کرده بود ! ب فیاز من تعر یو به نحو بایبود زرا باال آوردم و با تعجب نگاهش کردم . امروز دو بار به من گفته  سرم

 . دیکه انگار در باور حرفش مصمم بودند نگاهم کرد و تمام صورتم را کاو یچشمان

 وجود داشته باشه ! یتر از تو زن بایز کنمیآرام گفت : نه فکر نم ییرا تکان داد و با صدا سرش

،  نیاز رادو دنیشن فیبود تعر نیریانداختم . چه ش نییپا سرم را یباز رنگ انار شد و با لبخند کوچک میها گونه

 بود ! دهیچیغرورش همه جا پ یکه آوازه  یمرد

 ! ندازدیتا با آن نگاه جذابش مرا از شام امشب هم ب اوردمیسرم را باال ن گریزمزمه کردم و د یلب ممنون ریز

احواالت من از خودم و  نیاعتماد کاشت اما با تمام ا شیماهرانه ذهن مرا از آن شک و ظن زنانه دور کرد و به جا چه

 کی یو رفتار ها کردمیخودم بدانم داشتم در نقش زنانه ام جا باز م نکهیکه زدم در تعجب بودم ، انگار بدون ا یحرف

 ! دادمیزن شوهر دار را نشان م

 گفت ! کیزدواجمان را تبرکرد و ا مانیرستوران تا دم در بدرقه  ریمد میرا خورد مانیغذا نکهیاز ا بعد

ها به  یها به خاطر ثروتش ، بعض ی، بعض گذاشتندیم نیبه رادو گرانیکه به د یهمه احترام نیجالب بود ا میبرا واقعا

ها به  یلیاما مطمئنم خ گذاشتندیبه او احترام م گرید یهدف ها یلیو خ یچاپلوس یها برا یخاطر مقامش ، بعض

 ! گذاشتندیبزرگش به او احترام م تیخاطر شخص

ونه خ میری: مگه نم دمیمتعجب پرس نیاما با دور زدن رادو میو من منتظر بودم به سمت خانه برو میشد نیماش سوار

 ؟

 بهتر ! یجا هی میرینگاهم کرد و گفت : نه م نیرادو

 کجا ؟؟؟ _
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 بلند ... ! یجا هی _

 نبود و شهیامشب مثل هم نینشستم . رادو مینزدم و ساکت سر جا هم یحرف گریاما خب د دیگویکجا را م دمینفهم

پسرش شاد  یبایز یشاد بودنش را دوست داشتم . دوست داشتم که بخندد و روح خاله پروانه با خنده ها نیمن ا

 شود !

 میپا ریاحساس کردم تمام تهران ز نیشدن از ماش ادهیو من با پ ستادیا ییاما باالخره در جا رفتیکجا م دانمینم

خاموش کرد  نیما بود که آنها را هم رادو نیماش یآنجا چراغ ها ییبود و تنها روشنا کیاست ! دور و اطراف مان تار

 ! دندیبخشیم ییکه روشنا شدیم دهیرنگارنگ شهر د یفقط از دور چراغ ها گریو حاال د

 ! یکیتار نیسکوت و ا نیداشت ا یخوب  یلی. حس خ دمیکش یقینفس عم میتر رفتم و با باز کردن دست ها جلو

 ! نجایقشنگه ا یلیو با ذوق گفتم : خ دمیچرخ نیسمت رادو به

 ییبه هر جا یرو گاه نجایقشنگه ... من ا یلیگفت : آره خ کردیداده بود و نگاهم م هیتک نیکه به کاپوت ماش نیرادو

 ! دمیم حیترج

 : چرا ؟ دمیدادم و پرس هیسمتش رفتم و کنارش به کاپوت تک به

 نکهیساعت ها بدون ا تونمیو م کنهینم دامیکس پ چیکه ه هییتنها جا نجایا دیرا باال انداخت و گفت : شا شیها شانه

 فکر کنم ! میمزاحمم بشه به زندگ یکس

 یکنه پس چرا منو آوورد داشیپ یکس یخوایبرات مهمه که نم نقدریا نجایو گفتم : خب اگه ا دمیسمتش چرخ به

 ؟؟ نجایا

 کنمیفرار م یی! من از آدما یآرامشم رو به هم بزن یکه بتون یستین یگفت : تو کس بیعج یمن نگاه کرد و با حال به

ن کارو نکن م نیهم به من بگن ا ایتا آخر دن دوننیبهم اما نم کننیم یو به نظر خودشون دارن خوب فهمنیکه منو نم

 ! دمیبه کارم ادامه م

 ؟ کدوم کار ؟؟ ای: ک دمیدر هم رفته پرس یو با صورت دمینفهم یزیمبهمش چ یحرف ها از

 تهش ختم بشه به باختن من ! دیکه شا یماه نگاهم کرد و گفت : کار ینیبه غمگ یچشمان با

 بود ؟ یچه کار گرید نیاو ؟ ا باختن
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 چه هستند ؟ کنندیم وانهیاش که کم کم دارند مرا د یزندگ یکه راز ها دیکاش امشب زبان باز کند و بگو 

 ؟ هیچه کار نیگرد شده گفتم : ا یچشمان با

 ... گمیروز بهت م هیرا از من گرفت به آسمان دوخت و گفت :  نگاهش

 ! دمیدارم طاقتم رو از دست م گهی؟ من د نیرادو رسهیم یو گفتم : اون روز ک دمیکوب شیبازو یرو یعصبان

د گرفته بو یجذابش که کم یو با آن صدا دیزد و دستش را دور کمرم حلقه کرد و به سمت خودش کش یتلخ لبخند

 ! یآروم باش نقدریحرفام ا دنیبعد از شن ستمیزمزمه کرد : مطمئن ن

 آروم باشم ...  دمیقول م _

 برسه ! یروز به زود هیاون  دمیمنم قول م _

ختم  نیبود که ممکن بود به باختن رادو ی! چه کار دادینم یخوب یکه بو ییشد ، حرف ها شیمشغول حرف ها هنمذ

 ! دمیترسیبزند م خواستیکه م یی؟؟ کم کم داشتم از حرف ها کردیرا نصفه رها م شیشود ؟ چرا حرف ها

سرم را  . دمیپرسیحاال م نیهم دیصبر کنم و با توانستمیاما نم ستیسوال ن نیا دنیحاال وقت پرس دیشا دانستمیم

 ؟؟ ی: چرا با من ازدواج کرد دمیپرس یمقدمه ا چیکه در فکر بود ، بدون ه نیباال گرفتم و با نگاه به رادو

کرده باشد نگاهش  لیو تحل هیآمدند و انگار که کم کم سوال مرا در ذهنش تجز رونیاز آن حالت فکر ب چشمانش

 حاال بپرسم ! کردیحداقل فکر نم ایسوال را بپرسم و  نیفت . فکر کنم انتظار نداشت ااز تعجب گر یرنگ

گفتنش دست دست  یجواب سوالم نوک زبانش است اما برا دانستمی، مآورد و به چشمانم نگاه کرد  نییرا پا سرش

 هستم نگاهش کردم . یگرفتن پاسخ سوالم جد یبرا فهماندیکه به او م ی. سرم را کج کردم و با چشمان کندیم

 تنها راه بود ! نیتکان داد و گفت : چون ا یرا بست و سرش را با کالفگ چشمانش

 بود ؟؟  نیخشم گفتم : تنها راه ا یتعجب و البته کم با

 ! میآروم باش نطوری... بذار هم دینپرس آناه _

 !  خورهیسوال داره مثل خوره مغزمو م نیا نیرادو تونمینم _
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 ! دمیروز م هیسوالم همون  نیبگم جواب ا دیبا متاسفم اما _

! کاش  شدیم زیصبرم لبر یکم کم داشت کاسه  گرید ایو چشمانم را بستم . خدا دمیکش یکالفه ا پووووف

 تا آن روز برسد ! کردمیصبر م دیرا بدهد اما انگار با میمجابش کنم جواب سوال ها یجور توانستمیم

 صبر به نفع هر دو تامونه ! نیهم صبر کن چون ا ندفعهیا یصبور و آروم بود شهیگفت : تو که هم یبا مهربان 

را  نیرادو ی! من زندگ دمینرس ییاحتماالت را دادم اما باز هم به جا یبه ذهنم خطور کرد و همه  یشب همه فکر آن

 چه گذشته است ! یزندگ نیدرون ا دانستمیبودم و نم دهیفقط از دور د

 و سردرگم نکند ! شانیپر نیاز ا شتریبزند مرا ب خواهدیم که ییکند حرف ها خدا

 

 

****** 

 

 

 مامانت ! شیپ میبر ایدست مرا گرفت و گفت : با من ب »

 دنبالم ! ادیو گفتم : نه مامانم م دمینگاه به چشمان سبزش ترس با

 ! میبر ای، ب ادیب تونهیاون نم _

 ! امیبغض کرده گفتم : نه من نم ییصدا با

 ! شهینم تونی... حرف حساب حال یهم فشرد و گفت : درست مثل اون مادر لجبازت یرو تیرا با عصبان شیها دندان

 بغل زد .  رینداشتم ز یدور کمرم انداخت و مرا که در آن سن و سال وزن دست

 .  دیسرعت بخش شیدهانم گرفت و به قدم ها یو محکم دست و پا زدم . دستش را جلو دمیکش یبلند غیج
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 زد : ولش کن کثافت ... ولش کن دخترمو ... ادیاز پشت مرا گرفت و فر یدست اگهانن

مرا در آغوش مادرم پرت کرد و  دیهم جلب شد و آن مرد که اوضاع را خوب ند گرانیمادرم توجه د ادیفر یصدا با

 آتوسا ...  دارمیبرنم تیزد : من دست از سر زندگ ادیفر دیدویم یکه به سمت یدر حال

 نشست و محکم مرا در آغوش گرفت . نیزم یپر از اشکم دور شد . مادرم رو یچشم ها یز جلوا و

 . کردمیترس به سکسه افتاده بودم و هق هق م از

گم گل قشن دمیرس رید دی... تموم شد ! ببخش زمیپر بغض گفت : تموم شد عز ییکمرم را نوازش کرد و با صدا مادرم

 ! « دمیبهت دست بزنه قول م ذارمینم گهی! د زمیعز دیببخش

 

ه خواب بود زیهمه چ دمید ینشستم . با نفس نفس به اطرافم نگاه کردم و وقت میباز کردم و در جا عیرا سر چشمانم

 ! دمیکش یاست نفس راحت

 شد ؟ ی؟ چ ی: خوب دیبه سمتم آمد و پرس یبود با نگران ستادهیا نهیآ یکه جلو نیرادو

 ! دمیخواب بد د ستین یزیگرفته گفتم : چ ییبا صدا سرم گذاشتم و یرا رو دستم

 ؟؟  یو گفت : چه خواب دیآن دست کش یرا گرفت ،نوازش گونه رو دستم

 مرد ... ! هیو زمزمه کردم : خواب  دمیهجوم آورده به بدنم را با تمام وجود خر آرامش

 ؟  یدر هم رفت و گفت : ک شیابروها

 ! شناسمشی... نم دونمینم _

 شانه اش برداشتم و با نگاه به ساعت گفتم : امروز چند شنبه است ؟؟ یرا از رو سرم

 را پشت گوشم زد و گفت : دوشنبه ! شانمیپر یموها نیرادو

 ؟؟ نیرادو ینکرد دارمیامروز کالس دارم ! چرا زودتر ب یو گفتم : وا دمیام کوب یشانیپ یتو محکم

 کنم ؟؟ داریتو رو ب دیبا خنده گفت : من با نیرفتم که رادو ییآمدم و سمت دستشو نییتخت پا یاز رو عیسر
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 کنم ! میتنظ مویرفت گوش ادمی شبیشدم و گفتم : خب چکار کنم د ییدستشو وارد

 ! رسونمتیخب زود حاضر شو م یلیخ _

در دانشگاه با عجله از  ی. جلو میدانشگاه شد یحاضر شدم و بدون خوردن صبحانه راه یباور نکردن یسرعت با

 شدم . ادهیپ نیکردم و از ماش یخداحافظ نیرادو

ه زدم . ب شیبه سمتش  رفتم و صدا عی. سر رودیکه به سمت کالسمان م دمیرا د یسالن دانشگاه که شدم هست وارد

 . میسمتم برگشت و با لبخند سالم کرد . نفس زنان جواب سالمش را دادم و با هم وارد کالس شد

و  کردندیم ها پچ پچ یبود دروغ نگفته ام . بعض یجور خاص کیاول نگاه همه به من  یاز همان لحظه  میبگو اگر

 . کردندیها با حسرت نگاهم م یها با خشم و بعض یبعض

 نایا زمیعز ایرا به دستم داد و گفت : ب یبرگه ا یاول هست یو همان لحظه  میآخر کالس نشست یها یصندل یرو

 ! ارمیبود که تونستم به دست ب ییزایتنها چ

 ؟؟؟ یزود نیبهت نگاهش کردم و گفتم : به ا با

 دارم ! اجیزد و گفت : آخه من به اون پول احت یتلخ لبخند

حال برادرت به  دوارمیبه حسابت ، ام زمیریلبخند دستش را گرفتم و گفتم : واقعا ممنونم ... امروز عصر پولو م با

 خوب بشه ! یزود

 ! دید و گفت : ممنونم آناهز لبخند

 من ممنونم از تو ! زمینه عز _

 گذاشتم . فمیک یورود استاد به کالس برگه را که قصد باز کردنش را داشتم ، بستم و تو با

 راحت آن را بخوانم !  یالیدادم بعد از کالس با خ حیترج 

 اتمام کالس را اعالم کرد . دیخسته نباش کیو بعد از آن استاد با  دیطول کش یساعت کیحدود  کالس

جان حتما عصر  یبه او گفتم : هست میرفتیم رونیو همانطور که از کالس ب میبلند شد مانیاز جا یهمراه با هست 

 من بفرست .  یشماره کارت و مبلغ رو برا
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 اما ... اووردمیاسم پولو م ینداشتم به خدا اگه حت ازینگاهم کرد و گفت : اگه ن یبا شرمندگ یهست

 زمیزع یمن انجام داد یبرا یبزرگ یلی؟ تو کار خ هیچه حرف نیگفتم : ا یگذاشتم و با مهربان شیلب ها یرا رو دستم

 بفهمه باشه ؟ یزیموضوع چ نیاز ا یکه کس ستیکدوممون خوب ن چیه یبرا یهست کنمیم دی... فقط تاک

 راحت ...  التیرا تکان داد و گفت : خ سرش

 برادرت مطلع کن ! تیهستم ، حتما هم منو از وضع امتیبازم ممنون ... عصر منتظرپ را فشردم و گفتم : دستش

 !  تیهمه مهربون نیاز ا یمرس زمیباشه عز _

 ؟ یبا من ندار یتو کار مونمینم یکالس بعد یبرم برا دیزدم و گفتم : من با یلبخند

 برو به سالمت ! زمینه عز _

ار که ب یشاپ یآمدم . به سمت کاف رونیاز دانشگاه ب دیکوبیقلبم تند م جانیکه از ه یجدا شدم و در حال یهست از

 نشستم .  زیم نیدر آن قرار گذاشته بودم رفتم و پشت دنج تر یقبل با هست

 آوردم .  رونیب فمیک یاز تو یآب سفارش  دادم و برگه را فور وانیل کیکه آمد فقط  گارسون

 هم به آن منگنه شده است . یگرید یبرگه را باز کردم و متوجه شدم برگه  دندیلرزیچرا م دانمیکه نم یدستان با

حسابش در دو  یاست ! گردش مال یاول را که خواندم متوجه شدم اطالعات حساب مربوط به طالب یخط برگه  سر

 نداشت . یگریهنگفت د یکه به پدرم قرض داده بود گردش مال یادیاز پول ز ریبوده است و غ یعاد شیماه پ

اول را تمام کردم  ینداشت . صفحه  یشرکت بود که آن هم مورد خاص گرید کیهمان صفحه اطالعات حساب شر در

 است ! یاطالعات حساب صابر کامران یبرگه برا نیا دمیکه با خواندن همان خط اول فهم دمیدوم رس یو به صفحه 

چشمانم گرد شد به  دنشیکه با د یوم ، روز سوم مبلغد ینداشت اما در هفته  یادیز یاول گردش مال یهفته  کی

 شده بود . زیحساب او وار

 احتشام ! دیکرده بود نگاه کردم : جمش زیپول را وار نیکه ا یبه نام کس 

بود که نظرم را به سمت  ادیشده بود آنقدر ز زیوار یکه از حساب او به حساب کامران یاما مبلغ شناختمیرا نم او

 خودش جلب کرد .
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 شده بود .  زیبه حساب پدرم وار یدرست در روز بعد نصف آن مبلغ از حساب کامران دمیآوردم و د نیینگاهم را پا 

 بود ؟؟  ادیز نقدریبه پدرم قرض داده بود ا یکه کامران یمبلغ پس

 و آن ماجرا آغاز شود . ندیایما ب یآنها به در خانه  نکهیهفته قبل از ا کی قایبودند تا دق یها عاد یگردش مال ی هیبق

 شده بود .  زیکه پدرم ورشکست شده بود به حساب او وار یمبغل قایدر آن هفته دق

 ام حبس کردم .  نهیدهانم گذاشتم و نفسم را در س یدستم را رو یخواندن مبلغ با ناباور با

 نیکه در وجود ا یهمه نامرد نیکار اوست اما باز هم شوکه شدم ، شوکه شدم از ا تمدانسی... به خدا که م دانستمیم

 مرد جا گرفته بود . 

به  یکار را کرد ؟ مگر پدر من چه دشمن نیما بسته بود ؟ چرا با ما ا یکمر به نابود نطوریبا ما داشت که ا یدشمن چه

 عام و خاصش کرد ؟ یرا برد و مضحکه  شیآبرو نطوریاو کرده بود که ا

 افتادم :  مارستانیاز ب رونیحرف آن روزش ب ادی

شم  ، من شو تا طلبم رو ببخ ی... معشوقه  یندار یراه گهیکه د ینیبیم دیآناه یمنو قبول کن شنهادیبه نفعته که پ »

 .. « ستین یکه رقم کم یدونیم

 «بله بگو تا ...  هین تو فقط دختر جو خوامتیارزشش رو داره ... من م ییبایز نیتن و ا نیا »

 .  دیچشمم چک یاز گوشه  یرا بستم و قطره اشک چشمانم

 شدم چقدر بد آرامشم را از دست دادم ! ریبودند ! چه قدر تحق یسخت یقدر آن روزها ، روزها چه

 یبد یافتاد و با صدا نیزم یگذاشته شده بود خورد و رو زمیم یرو یک دانمیکه نم یآب وانیحواس دستم به ل یب

 شکست ! 

 پرت کردم .  فمیک یدر دستم را مچاله کردم و تو ی برگه

 زدم .  رونیشاپ ب یاز کاف وانیکردم و با حساب کردن پول ل یآمدن گارسون عذرخواه با

جور  هر خواستمیبوده است م یسر کامران ریماجرا ز نیمطمئن بودم تمام ا گریشده بود حاال که د نیبدجور سنگ دلم

 یتا بفهمد که با آبرو اورمیرا که بر سر پدر من آورد بر سر خودش ب ییهمان بال خواستمیکنم ، م یکه شده تالف
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،  لیحساب که نشد دل یگردش مال یبرگه  کیکار را بکنم ؟  نیکردن چه قدر دردناک است اما چطور ا یباز گرانید

 نشد مدرک !

 دادم . هینشستم و سرم را به دستم تک ابانیجدول کنار خ یرا گرفته بود رو میکه گلو یو با بغض کالفه

از او بپرسم چراااا ؟؟ چرا پدر من ؟  ادیباشد که با فر یکی خواستیو دلم م شدیم شتریو حرصم هر لحظه ب تیعصبان 

 ! میکردیرا م مانیو در آرامش زندگ مینداشت یبه کار کس یچرا من ؟ ما که کار

 افتاده بود گذاشتم .  رونیمقنعه ام ب ریگردنبندم که از ز یو آرام دستم را رو دمیرا گز لبم

 ! ختندیر میگونه ها یاشک رو یرا برهم زدم و قطره ها چشمانم

انتقام آن  که توانستمیبه عقب برگردانم اما م توانستمیرا نم یزی، چ دمیکش یگردنبندم را نوازش کردم و نفس لرزان 

 !  رمیروزها را بگ

و اما ت میستیمال هم ن گهیدرسته د گمیو م رمیگیباال م شیآرش برگشت سرم را جلو یو وقت کردمیکار را م نیا

 شد گرفتم ! مونییکه باعث جدا یراحت من انتقام عشقمون رو از کس التیخ

مش به من و وجود فرستادم ، انگار با هر بار لمس کردنش آرا میرا پاک کردم و گردنبندم را داخل مانتو میها اشک

 ! گشتیزخم خورده ام برم

و  دادم یسالم آرام رایخانوم و سم ایدربست گرفتم و به خانه برگشتم . وارد عمارت شدم و در جواب سالم ثر یتاکس

 به اتاق خوابمان رفتم .

 تخت نشستم . یرو فمیک یرا عوض کردم و با برداشتن آن برگه از تو میلباس ها 

فکر کردم که چطور حق  نیزل زدم . به اسمش زل زدم و تمام مدت به ا یل گرفتم و به اسم کامرانرا در بغ میها زانو

 شرف را کف دستش بگذارم ؟! یآن ب

 . دمیپتو خز ریکردم و ز یبالشتم مخف ریبرگه ها را ز عیآمدند سر یکه از پله ها باال م ییپاها یصدا دنیشن با

 نسبت دهم ؟ توانستمیاز خواب م ریغ یگرید زیقرمز و پف کرده به چه چ یچشم ها نیا 
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.  دیآ یکه به سمت تخت م دمیرا شن شیپاها یسکوت شد و بعد صدا یوارد اتاق شد . کم نیاتاق باز شد و رادو در

 تخت نشست و به سمتم خم شد .  یآرام رو

چه برسد به نقش  یرخودت را هم ندا یحوصله  یکه حت یخواب بودن را در آوردن وقت یقدر سخت بود ادا چه

 ! گرانید یکردن برا یباز

 را باز کردم .  میجا به جا شدم و کم کم پلک ها یزد . کم میگذاشت و آرام صدا میبازو یرا رو دستش

در هم رفت . به چشمانم اشاره کرد و گفت : چرا چشمات قرمز  شیاش گره خورد اخم ها یکه با نگاه مشک نگاهم

 شدن ؟

 ! نهیهم یبرا دمیخسته بودم که خواب یلیبه خودم دادم و گفتم : خ یو قوص کش

 ؟ یبلند شد و گفت  : ناهار خورد شیجا از

 ! دمیراست خواب کینشستم و گفتم : نه از دانشگاه که اومدم  میجا در

 ! زیسر م میباشه پس بلند شو بر _

 آورد تا عوض کند .  رونیرا از تنش ب راهنشیپ نیح نیهم در ا نیرفتم . رادو ییرا کنار زدم و به سمت دستشو پتو

ماجرا  نیاز ا یزیچ نیرادو گذاشتمیم دیو چند مشت آب به صورتم زدم ، نبا ستادمیا ییدستشو ی نهیآ یروبرو

 مشکل داشت ! یکاف یمن و مشکالتم شود ، خودش به اندازه  ریدرگ نیاز ا شتریب خواستمیبفهمد ، نم

 ! دمیدیبخورم را در خودم نم یزیچ نکهیبه غذا ها  نگاه کردم . رغبت ا یلیم یو من با ب میناهار نشست زیم سر

 و مشغول خوردن شدم . دمیخودم ساالد کش یبرا

 ! خورمیمن فقط ساالد م یبرنج را برداشت و به سمتم گرفت که گفتم : مرس سید نیرادو

 ؟ یدوست ندارغذا رو  نی: چرا فقط ساالد ؟ ا دیباال رفت و پرس شیابرو

 ندارم ! لیچرا دوست دارم اما فعال م _

 را از من گرفت . نشینگفت و نگاه سنگ یزیچ گرید
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 بدتر بود ! یاز هر بازخواست شیسکوت کردن ها و نگاه ها نیا 

رو  مرصاد یخانواده  یخونه  نمیبرم بب دیدور دهانش را با دستمال پاک کرد و گفت  : امروز عصر با قهیاز چند دق بعد

 نه ؟! ایآماده کردن 

 را در بشقاب رها کردم و گفتم : مگه آماده نشده هنوز ؟ چنگالم

چه  نمیببرم ب دی، با مارستانیاومده بردنشون ب شیپ یمشکل یدو تا از کارگرا موقع اثاث کش یکی یبرا نکهیمثل ا _

 سر بزنم ! هیقدر از کار مونده به اونا هم 

 ؟ یبزنبهشون سر  یخوایتو م _

 سر بزنه ؟ یپس ک _

 بگو خب ! اراتیاز دست یکیبه  _

 خودم راحت تره ! الیخ ینجورینه ا _

 ؟ شدیمرد م تی، اصال مگر مرد بدون احساس مسئول رشینظ یب یریپذ تیباز هم احساس مسئول و

 که نخورده بود پس چرا بشقابش را پس زد ؟ یزی. چ دینوشابه اش را سر کش وانیرا کنار زد و ل بشقابش

 که ! ینخورد یزیبشقابش اشاره کردم و گفتم : چ به

 ندارم ! لیم گهیبلند شد و گفت : منم د شیجا از

 یاش چه معنا یا کدفعهینداشتن  لیم نیبه خاطر من  نخورد ؟ از سر کار آمده بود و مطمئنا گرسنه بود و ا یعنی

 اشد ؟داشته ب توانستیم یگرید

 مبل کنارش اش نشستم .  یبلند شدم و رو میجا از

 ؟ رسنیم نایامروز عصر مرصاد ا ینگاه کردم و گفتم : مگه نگفت کردیم نییاو که شبکه ها را باال و پا به

 آره ... _

 کجا برن ؟ ستیخونشون آماده ن یخب وقت _
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مونن ب نجایاتاق باال رو هم براشون مرتب کنه تا شب رو هم رایسم گمی، م نجایا میدعوتشون کن یشام رو که گفت _

 فردا خونشون آماده است !

 ! کنمیکمک م رایمنم به سم هیرا تکان دادم و گفتم : آره فکر خوب سرم

 نه تو استراحت کن ! _

 چرا ؟؟ _

 !  یتسیسر حال ن ادیگفت : به نظرم ز ستیحال من چراخوب ن دانستندیکه انگار م یصورتم نگاه کرد و با چشمان به

 انداختم تا از معرض نگاهش دور باشم و گفتم : نه خوبم ! نییرا پا سرم

 شود . زیمهمان ها مرتب و تم یاتاق باال برا دیبه او گفت که با نیآورد و رادو ییچا مانیخانوم برا ایموقع ثر نیهم

غره  به چشم یلیکه خ یو با نگاه دیکه لبش را گز کنمیشان مکردن اتاق کمک زیخانوم گفتم من هم در تم ایثر به

 ! ستیکه برات خوب ن یکارا بکن نیاز ا دینبا یبود گفت : خدا مرگم بده خانوم شما تازه عروس هیشب

آورد و آهسته و به اصطالح خودش  نییسرش را پا یخانوم نگاه کردم که با حالت بامزه ا ایگرد شده به ثر یچشمان با

 واسه بچت ضرر داره ! ینشوند گفت : اگه حامله باش نیکه رادو یطور

 و از خجالت در حال آب شدن هستم .  زندیم رونیب میکردم آتش از گونه ها احساس

 است . دهیخانوم را شن ایکه حرف ثر دانستمیبرگردانم چون م نیرا به سمت رادو میرو توانستمینم اصال

انداخت و با خنده گفت : خجالت نداره که مادر آقا شوهرته ، شوهر از هر  ینگاهسرخ شده ام  یخانوم به لپ ها ایثر

 به آدم محرم تره ! یکس

خانوم با خنده به آشپزخانه  ایانداختم . ثر نییو آرام سرم را پا دمی؟ لبم را گز کردی؟ چرا تمامش نم گفتیچه م یوا

 ما هم سکوت حاکم شد ! نیبرگشت و ب

گفت : من برم باال استراحت  دیکشیکه دست به گردنش م یرا صاف کرد و در حال شیصدا نیوراد هیاز چند ثان بعد

 کنم !

 به سمت پله ها رفت . عیبلند و سر ییبلند شد و با قدم ها شیاز جا و
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مطمئنا از خجالت  رفتینم نیپر حرارتم گذاشتم . اگر رادو یگونه ها یدادم و دست رو رونیب یرا به سخت نفسم

 ! شدمیجا آب م نیهم

سوال است که چرا از من رابطه  میهم گذاشتم . هنوز هم برا یراه رفته اش نگاه کردم و چشمانم را آرام رو به

ها چه  یها و خوددار دنیعقب کش نیزنانه ات را انجام بده پس ا فی، مگر خودش نبود که گفت تمام وظا خواهدینم

 ؟ دادیم یمعن

 عالمت سوال بزرگه ! هیهمش  یزندگ نیلب زمزمه کردم : ا ریفرو بردم و ز میموها یتو دست

 

****** 

 

 

نگاه کردم . بلوز سبز  نهیبه عقب گذاشتم و به خودم در آ یبستم . قدم یسرم دم اسب یرا جمع کردم و باال میموها

 صورتم نشانده بودم  !  یهم رو یمیمال شیبودم و آرا دهیپوش یمشک یبه همراه شلوار یرنگ یشمی

 و پر زرق و برق باشم تا آنها احساس معذب بودن نکنند ! یتجمالت ادیز خواستمینم

ه  خانواد یبرا رایکه سم یرفتم . به سمت اتاق رونیافتاده بود را کنار زدم و از اتاق ب میچشم ها یکه رو ییشاخه مو 

 مرصاد آماده کرده بود رفتم و در آن را باز کردم .  ی

 !  گذاردیتخت م یو آنها را رو کندیکه روکش بالشت ها را عوض م دمیرا د رایسم

 جان ؟ رایسم یخوایاتاق شدم و گفتم : کمک نم وارد

 ! ادیلباس بهتون م نیماشاهلل خانوم چه قدر ا یزد و گفت : وا یلبخند دنمیبه سمتم برگشت و با د رایسم

 ساده است ! یلیکه خ نیا یول زمیعز یلباس ساده ام نگاه کردم و گفتم : مرس به

 ! ادیبهتون م دیبپوش یبزنم به تخته شما هر چ _
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از دستم گرفت و گفت : نه خانوم تو رو خدا دست  عیروکش خواستم کمکش کنم که سر کیو با برداشتن  دمیخند

 ! نینزن

 : چرا ؟ دمیتعجب پرس با

 بزنم ! دیو سف اهیشما دست به سسفارش کردن که نذارم  شهیم یعصبان یلیخانوم اگه بفهمه خ ایآخه ثر _

 به غذا ها سر بزنم ! نییپا رمیگفتم : باشه پس من م میرا جمع کردم و با باال انداختن شانه ها میها لب

 رفتم . نییپا یآمدم و به طبقه  رونیاتاق ب از

 نیاز مهمان ها بود و ا ییرایپذ یچراغ ها روشن بود . خانه کامال آماده  یبود و همه  دهیچیخوب غذا در سالن پ یبو

 . دادیبه من م یحس خوب

 به غذاهاست .  یکه مشغول سر کش دمیخانوم را د ایآشپزخانه رفتم و ثر به

 خانوم !  ایثر دیراه انداخت یخوب یو با لبخند گفتم : چه بو ستادمیا کنارش

 و گفت : خدا کنه دوست داشته باشن مادر ! دیخند

 من انجام بدم ؟ ستین یحتما دوست دارن ... کار _

 !  انیتا مهمونات ب نیسالن بش یشما برو تو زمینه عز _

 که ! رهیحوصلم سر م ینجوریآخه من ا _

 کم سس واسه ساالد درست کن ! هیزحمت دخترم  ینگاهم کرد و گفت : پس ب یمهربان با

 بله چشششم ! _

 زیم یرو مویخانوم گفت : آبل ایم که ثرگذاشت نتیکاب یسس را برداشتم ، رو ی شهیرفتم و ش خچالیسمت  به

 هست مادر !

 ایبرداشتم و مشغول درست کردن سس شدم که احساس کردم نگاه ثر یگذاشتم ، ظرف زیم یرا برداشتم و رو سس

 من است !  یخانوم رو



 الهه بانو

 
358 

 

 خانوم ؟ ایشده ثر یزی: چ دمیزدم و پرس ی. لبخند کندینگاهم م یبا مهربان دمیرا بلند کردم و د سرم

در با اومدنت ما یخونه آوورد نینشسته بود گفت : نور به ا شیلب ها یکه رو بایرا برگرداند و با همان لبخند ز سرش

 انتخاب کرد ! شیزندگ ی! خدا رو شکر که آقا تو رو برا

 بوده است ؟  نیازدواج با رادو یهم برا یگریکس د مگر

 ازدواج انتخاب کرده است ! یمرا برا یگریمن و کس د نیاز ب نیخانوم دو پهلو بود ، انگار که رادو ایثر حرف

 رو هم مد نظر داشت ؟ یا گهی: مگه کس د دمیشده پرس زیر یچشمان با

اما  ومدیهم م نجایا یو حت چسبوندیخودشو به آقا م یلیدختره بود که خ هیخانوم اما  دونمیواال من درست نم _

 ! دادیآقا اصال محلش نم میخودمون

 دختره ؟ هی:  دمیبه هم زدم و پرس یجیرا با گ میها پلک

 ستنیهمه مثل شما ن زدیحرف م یوقت شدیبود که آدم چندشش م حیادب و وق یب نقدری! ا ارهیخانوم خدا ن یوا _

 رنیبود که م ییدخترا نینگم بهتره از ا یزیهم که چ افهیگل و گوهر از دهنشون بباره ! از ق زننیکه تا حرف م

 مدونیخانوم من نم شدیشما هم نم ی کهیکوچ ناخون ییبای، به خدا از ز هیو همه جاشون عمل کننیم اهیخودشونو س

 رفت و آمد کنه ! نجایا دادیچرا آقا اجازه م

 داشتم اما حاال نه !  شیماه پ کی دیحرف را شا نیا دنیشدم  ! انتظار شن شوکه

 یانتظار نداشتم بشنوم زن شومیکه خوشبخت م کردمیمو خودم را مجاب  بستمیدل م یزندگ نیکه کم کم به ا حاال

 اطالع هستم ! یبوده است و من ب نیرادو یدر زندگ

 در فکر فرو رفتم . زدمیانداختم و همانطور که سس را به هم م نییرا پا سرم

؟  فتگیخانوم چه م ایاش نبوده است پس ثر یدر زندگ یعاشق نشده است و قبل از من زن نیترانه که گفته بود رادو 

 شد ؟ دایاز کجا پ کهویدختر  نیا یسر و کله 

آشپرخانه رفت و گفت : مهمونا همراه با آقا  یخانوم به سمت پنجره  ایآمد ، ثر اطیح یکه از تو نیماش یصدا با

 اومدن خانوم !



 الهه بانو

 
359 

 

 خانوم ! ایآماده شد ثر نیگذاشتم و گفتم : ا نتیکاب یرا که آماده شده بود رو سس

 به مهمونات برس !  گهیتت درد نکنه مادر برو ددس _

خانوم در من به وجود آمد  ایثر یکه با حرف ها یکردم خودم را از آن حال گرفته ا یرا مرتب کردم و سع بلوزم

 کردمیم ییراینحو از آنها پذ نیبه بهتر دیبودند و با زیعز یلیخ میامشب برا یو لبخند بزنم . مهمان ها اورمیب رونیب

! 

که با  دمیساختمان حرکت کردم . از پشت در مرصاد و سمانه را د یا شهیآمدم و به سمت در ش رونیآشپزخانه ب زا

 بودند و منتظر مادرشان بودند .  ستادهیدر ا یو نو جلو بایز ییلباس ها

ست نش شانیچهره ها یلبخند رو دنمیرا باز کردم و با لبخند به آنها سالم کردم . هر دو به سمتم برگشتند و با د در

 و سالم کردند .

 یلیرنگ و رو گرفته بودند خ یکه کم ییلباس ها و صورت ها نی. با ا دمیهر دو نفرشان را بوس یشانیخم شدم و پ 

 از قبل شده بودند ! باتریز

 یسربه سر کرده بود و با آن رو یینو یمادرشان که چادر مشک دنیبه سمت او برگشتم و با د یسالم زن یصدا با

 گرفت .  یشتریشده بود لبخندم وسعت ب بایز یلیساتن کرم رنگ خ

دستم را گرفت و فشرد ! دست پشت کمرش گذاشتم و به داخل  یرا جلو بردم و سالم کردم و او هم با گرم دستم

 کردم . تشانیخانه هدا

 انداختم و پشت سر بچه ها وارد خانه شدم .  کردیکه با نگهبان صحبت م نیبه رادو ینگاه یچشم ریز 

 ! دیآوورد فیخوش حال شدم تشر یلی، مادر بچه ها گفتم : خ ییو من رو به خانوم سما میمبل ها نشست یرو

 ! دیمرتب کرد و گفت : ممنونم شما لطف دار شیپا یرا رو چادرش

 ! دیخسته شد یلیحتما خ دیاومد یادیراه ز _

 ! دنینخواب روزیتهران از د دنیبچه ها که از ذوق د میخسته نشد ادمینه ز _

 فرشته ها !  نیا شدندیخوشحال م ییها زیاز چه چ نی، بب ختیر کبارهیبه  دلم
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 ! نجایا دیایذوق داشتم که قراره شماها ب یلیلبخند نگاهشان کردم و گفتم : منم خ با

 از شتریکه دست خودم نبود سرد سالمش کردم و نگاهم را ب یوارد خانه شد و سالم کرد . با حال نیموقع رادو نیهم

 پنهان کارش اش نداشتم ! نیاز ا یبه او ندوختم . ته دلم حس خوب هیثان کی

مبل ها نشست . باز هم نگاهش نکردم و خودم را مشغول حرف زدن با مادر  یآورد و کنارم رو رونیاش را ب کت

 یتوجه یو ب دادمیاما محل اش نم کردمیخودم احساس م یرا رو نیادور یو سوال رهیمرصاد نشان دادم . نگاه خ

 ! کردمیم

حرف زدن نداشتم و من و  ی، بچه ها آنقدر خسته بودند که نا میرا خورد مانیو در سکوت غذا میدیشام را چ زیم

 ! میحرف بزن میخواستیهم که وضعمان مشخص بود ، نم نیرادو

تون من اتاق میبلند شدم و گفتم : بر میشمردن فرصت از جا متیو من با غن دیآ یبه مادرش گفت که خوابش م سمانه

 رو نشونتون بدم !

در هم نگاهم  ییهمچنان با اخم ها نیمرصاد را گرفتم و جلوتر از مادرش و سمانه به سمت پله ها رفتم ، رادو دست

 ! کردمیو من همچنان نگاهش نم کردیم

ندارند به اتاق خواب خودمان  ازین یزیمطمئن شدم چ نکهیکردم و بعد از ا ییها و مادرشان را به اتاقشان راهنما بچه

 برگشتم .

 ! ستادمیا نهیآ یکالفه روبرو یخسته و ذهن یرا عوض کردم و با چشمان لباسم

بودم که به سمتم  مینگاهش کنم مشغول موها نکهیپا به اتاق گذاشت . بدون ا نیموقع در اتاق باز شد و رادو نیهم

 . ستادیآمد و پشت سرم ا

 است نگاهم یرفتار من عصب نیاز ا گفتیکه م یبه صورتم است و با حالت رهیخ دمینگاهش کردم و د نهیاز داخل آ 

د و به عقب بروم که دستش را دور شکمم حلقه کر نهیآ ی! نگاهم را از چهره اش گرفتم و خواستم از جلو کندیم

 خودش چسباند . 

 تر بودند ! یجد شهینگاهش کردم ! چشمانش از هم نهیحبس شد و متعجب در آ نهیدر س نفسم
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زمزمه کرد : چرا فرار  سوزاندیگوشم را م میموها انیداغش از م یکه نفس ها یآورد و در حال نییرا آرام پا سرش

 از من ؟ یکنیم

 ! کنمیبه چشمانش نگاه کنم گفتم : من فرار نم نکهیدادم و سرم را به سمتش گرداندم . بدون ا رونیرا آهسته ب نفسم

بود زمزمه کرد :  ییمثل الال کینزد یفاصله  نیجذابش که از ا یشانه ام عقب راند و با آن صدا یرا از رو میموها

 ؟ یریگیرو از من م تیا روزهینگاه ف نیپس چت شده ؟ چرا ا

 خمار شده بودند نگاه کردم . یکم یکه از خستگ شیبایا باال آوردم و در چشمان زسرم ر آهسته

 در گذشته اش بوده است ؟  یاو بود که زن ریتقص 

حال را داشتم ، او که از مرد  نیا دانستمیاو م یزندگ یرفت و آمد ساده از  زن گذشته  کیکه فقط در حد  یمن اگر

آن عشق  یبرا ایو  اوردین میهم به رو کباری یداشت ؟ چرا حت یچه حال دانستیرا م زیمن همه چ یزندگ یگذشته 

 بازخواستم نکرد ؟

 قبل از من رابطه داشته یچرا با دختر نکهی؟ ا گفتمیاما نتوانستم . چه م میبگو یزیرا از هم باز کردم که چ میها لب

 ؟  ی؟ چرا به من نگفته ا یا

 ؟ دیگفتم که او بخواهد بگو نیبه رادو میحرف ها نیدر ب یزیمن گفتم ؟ مگر از آرش چ مگر

 من بود . نفس یبه چشمانم نگاه کرد ، انگار که منتظر اجازه  هینشست و بعد از چند ثان میلب ها یرو نیرادو نگاه

 .  کردندیو کم کم مرا هم گرم م نشستندیصورتم م یگرمش رو یها

 یفاصله ا گریاش تند شد . د نهیس یسر خوردند و احساس کردم حرکات قفسه  میلب ها یدوباره رو نگاهش

 آوردم .  رونیخودم را از آغوشش ب ینمانده بود که ناگهان به خودم آمدم و با فشار آرام نمانیب

 جایاحت یزیچ ییخانوم سما نمیبب رمیکه دست و پاچه بودم گفتم : من م یبردم و در حال شانمیپر یموها یتو دست

 نه ؟ ایداره 

 آمدم . رونیدرنگ از اتاق ب یلحظه ا یبدون حت و

 دادم . هیبستم و به آن تک عیدر را سر 
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 م !را کنترل کن میتند نفس ها تمیکردم ر یگذاشتم و سع رفتیم نییباال و پا جانیام که از ه نهیس یدستم را رو 

 روشن گذاشتهیزن که پا در خانه اش م نیا فیشود ، تا تکل کمینزد نیرادو خواستیدلم نم گریچرا اما د دانمینم

 ! میایبا خودم کنار ب توانستمینشود نم

باز اتاق به  مهیدر ن یبودند رفتم و از ال دهیکه مرصاد و خانواده اش در آن خواب یکه آرام گرفتم به سمت اتاق یکم

 .درون آن نگاه کردم 

 ردکینوازش م ودندی شیپا یکه سر مرصاد و سمانه را که رو یود و در حالتخت نشسته ب یمادر مرصاد که رو دنید با

 از اتاق چشم دوخته بود آرام در را باز کردم و گفتم : اجازه هست ؟ رونیب یبه آسمان مشک

 ! دییرا به سمتم چرخاند و با لبخند گفت : بله بفرما سرش

 م .نشست شیپا ینشوند . به سمت تخت رفتم و آرام جلو داریکردم  بدون صدا در را ببندم تا بچه ها از خواب ب یسع

 نشسته بود روشن کرد .  میکه روبرو یمادر یمرا مثل چهره  یصورتم افتاد و چهره  ینور ماه تو 

 ؟  جانیه ایخجالته  یانار گونه هات برا یچهره ام نگاه کرد و با لبخند گفت : سرخ به

 چه بود ؟ یسرخ شدن برا نیگذاشتم . واقعا ا میهاگونه  یرا آرام باال آوردم و رو دستم

 که از او به من منتقل شده بود ؟  ییگرما ایفرار کردن از دست شوهرم  جانیه یبرا 

ازدواجم منم  یگفت :  اول ها دیکه کش یقیانداختم که مادر مرصاد با نفس عم نیینگفتم و سرم را پا یزیچ

 نیا شهینم یتو عاد یچرا برا گفتی. م نداختمیرو به خنده م یو عل شدمیبودم ؛ با هر حرف و بوسه سرخ م نطوریهم

 یما زن ها وقت دونستی؟ نم یندازیم نییرو پا تو سر یشیسرخ م رمیگیمعاشقه ها ... چرا هر وقت که دستات رو م

 نیا جانیاز ه رهیگیو گونه هامون رنگ انار م شهیدلمون آب م یبا هر حرکتش قند تو میمردو دوست داشته باش کی

 عشق ! 

 اش را مرگ از او گرفته بود ! یرا که عشق زندگ یزن نیزن تنها را ... ا نیرا باال آوردم و نگاه کردم ا سرم

 ! رمیمیشک م ی... ب رمیمی؟ من م دیآرش صدمه بب ی، اگر روز یاز من نگرفت نطوریشکرت که آرش را ا ایخدا

 ؟ هیگونه هات از چ یسرخ یبه چشمانم نگاه کرد و گفت : نگفت میمر
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... از ترس دوباره تنها شدن ...  هیاعتماد یرا از او گرفتم و به آسمان دوختم و زمزمه کردم : از ب نمیغمگ چشمان

 یلیزن چه قدر س کی گهیم یسرخ نیا یگاه ستین یخوب یسرخ نشونه  یگونه ها شهیدوباره رها شدن ! هم

 ! یی! کاش از عشق بود ... کاش از خجالت بود خانوم سما اووردهیخودش ن یخورده از روزگار و به رو

 ! زمیصدام کن عز میمر _

 تکان دادم .  دییتا یزدم و سرم را به نشانه  یمحو لبخند

 ؟ یبا شوهرت قهر کرد _

 ! دونمیرا در بغل گرفتم و گفتم : نم میها زانو

 ! هیخوب یلیشوهرت که آدم خ  _

 ! ترسمیم خوب بودنش نیاز هم یگاه _

 آخه چرا ؟ _

 قلب شکسته نتونم خوشبختش کنم ، نتونم بهش آرامش بدم ! نیمن با ا ترسمیم _

، اونقدر  یدیم تیو بهشون حس امن یکنیآرامش منتقل م گرانیبه د یهم نزن یحرف چیکه ه یوقت یتو حت _

 !  یباش یهر مرد یآرزو یتونیکه م ییبایز

 افتاد ! یاتفاق ها نم نیکدوم از ا چینبودم ه بایاگه ز دینبودم ! شا بایبغض کرده گفتم : کاش ز ییصدا با

 ! زمیعز زهیراز غم انگ هیپشت حرفات  کنمی: احساس م دیدر هم رفت و پرس یبا ناراحت شیابروها

چه قدر دوسش دارم ، همه  دونستنی! همه م ستیهست اما راز ن زیو گفتم : غم انگ دیاز چشمم چک یاشک قطره

ا کارو ب نیو ا رهیمیآرش بدون من م دونستنیدر آوورد ، همه م ییبعد مادرم فقط اون بود که منو از تنها دونستنیم

 ما کردن !

 دادم . ختنیمجال ر میهم فشردم و به اشک ها یرا محکم رو میها لب

بگذارم و من هم  شیهاپا یسر رو خواستیاشاره کرد ، از من م شیبه پاها میبه سمتم خم شد و با نوازش موها میمر

 . رفتمیتمام پذ لیبا م
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 . کردمیم ییاحساس آشنا دهیزن تازه از راه رس نیبا ا بیعج 

 چون او هم مثل من عشقش را از دست داده بود ! دیشا ایچون مادر بود و  دیشا 

را  زیهمه چ گریکردم ، بار د فیاو تعر یبرا گریام را بار د یگذاشتم و آن شب تا صبح زندگ شیپاها یرا رو سرم

 !   ختمیمرور کردم و اشک ر

همه  نیکنم از ا یگوش داد و گذاشت خودم را خال میرا مادرانه نوازش کرد و در سکوت به حرف ها میموها میمر

 . کردیم ینیقلبم سنگ یغصه که رو

غصه ها  نیا یتا همه  کردیزشم مو آنقدر نوا گذاشتیم شیپاها یسرم را رو میاگر مادرم بود او هم مثل مر دیشا 

 برود ! ادمی

 کاش مادرم بود ... کاش آن روز نرفته بود ... کاش نگذاشته بودم برود ! 

ز شوند و تو را تا مر تیدردناک در گلو یبه توده ا لیتا تبد مانندیآنقدر در دلت م تیغصه ها یکه نداشته باش مادر

 ! برندیخفه شدن م

ه بود و داد هیتک واریکه به د میمر دنینگاه کردم و با د میسرم را باال آوردم . به روبرو یکرخت را باز کردم و با چشمانم

 . دمیهمانطور نشسته خوابش برده بود لبم را محکم گز

 بود ! دهیخواب نطوریبه خاطر من و بچه ها تمام شب را ا چارهیب 

 تخت خودش گذاشتم .  یبلند شدم و با بغل کردم سمانه او را رو میجا از

 کردم .  داریآرام او را ب یسمت مادرش برگشتم و با تکان به

 ! رهیگیکمرت درد م زمیعز یدیآرام گفتم : بد خواب یینگاهم کرد که با صدا جیرا باز کرد و گ چشمانش

 ؟ یکجاست دست مرا گرفت و گفت : تو خوب دیفهم نکهیدور و برش نگاه کرد و بعد از ا به

 سوال را بپرسد !  نیداشتم حق داشت ا شبیکه من د یبا آن حال چارهیب

 برم شرکت ! دی... شما بخواب من با زمیزدم و گفتم : خوبم عز یلبخند
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ز امرو ستیبهتر ن یدیکه خواب ستیوقت ن یلیتخت گذاشت و گفت : خ یبرداشت و رو شیپا یمرصاد را از رو سر

 ؟ یرو استراحت کن

 ! رهیسختگ یلیخ سمیرئ شهیو گفتم : نه نم دمیخند

با من  دیباریاز آنها م یکه خستگ ییباشه تکان داد و با آن چشم ها یخبر از همه جا سرش را به نشانه  یب

 کرد .  یخداحافظ

 که خسته و کوفته بود به سمت اتاق خواب خودمان رفتم .  یآمدم و با بدن رونیاتاق ب از

 آمد ! رونیاز اتاق ب نیدر باز شد و رادو ستادمیدر که ا یروبرو

و صاف  زیت ییهمرنگ کت اش که خط اتو یمارکش باال آوردم و از شلوار پارچه ا یمشک یرا از کفش ها نگاهم

اتش بود . کراب کیش اریبود که چهارخانه و بس دهیپوش یرنگ یداشت گرفتم و به کت اش دوختم . کت اسپرت مشک

 پوش ساخته بود ! کیمرد ش کیها از او  نیا یکت اش هماهنگ بود و همه  یچهار خانه  یبا خط ها

 . بردینفس هوش از سرت م مین کیکه با  مینگو یزیعطرش هم که چ یبو از

را  میاست . لب ها یسخت عصب شبمیکه از کار د دمیصورتش فهم یاخم رو دنیرا به صورتش دوختم و با د نگاهم

 رفت .  نییداد و از کنار رد شد و از پله ها پا یجواب سالمم را به سردتر کردم و آرام سالم گفتم . 

 مرد مغرور درد دارد ! نیراه رفته اش نگاه کردم و در دل  با خودم گفتم : قهر ا به

 .  میکرد یهم نگاهم نکرد و تمام راه را در سکوت ط نیدر ماش یصبحانه که حت زیتنها سر م نه

ا وقت ب چیاو ه خواستیچرا دلم نم دانمیاما دست خودم نبود ، نم کردمیا ؟ مجازاتش مآنکه بداند چر یب دانستمیم

 که با من دارد داشته باشد ! یمثل رفتار یرفتار یزن

موضوع  نیا یکنجکاو نبودم داشتم برا ادیاطرافم ز یکه نسبت به آدم ها یاحساس من چه بود ؟ چرا من نیا اسم

 ؟ دادمیواکنش نشان م نقدریکوچک ا

مد و آ رونیاز اتاق مشترکمان ب یسپهر لیموقع سه نیکه هم میرفت یمنش زیو به سمت م میآمد رونیآسانسور ب از

 خانوم ! حالتون خوبه ؟ دیجذاب  گفت : سالم آناه یمن با لبخند دنیبا د
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 خانوم شده بودم که خبر نداشتم ؟ دیآناه شیمن برا یخانوم ؟ از ک دی؟ آناه جانم

در حال خرد شدن است  نیدست رادو  انیلحظه احساس کردم دستم در م کیدادم و در  یرا به آرامسالمش  جواب

از درد در هم نرود نگاهش  کردمیم یسع یلیکه خ یدوخته بودم باال آوردم و با چهره ا مانی. نگاهم را که به دست ها

 کردم . 

 ! میدستم نگو ادیاز درد ز یزیدادم چ حیبود و من از ترس ترج لیبه سه رهیاش خ یو عصبان یمشک نگاه

ه نگا نیآمد به چشمان رادو یبترسد با آن نگاه سبزش که من اصال از آن خوشم نم یذره ا یحت نکهیبدون ا لیسه

 مهندس ! یآقا ریگفت : صبحتون بخ شیکرد و با باال دادن ابرو

و از ترس سکوت  ندیرا بب نیرادو دیو تهد نگاه پر از خشم یکس شدیخدا که عقلش را از دست داده بود . مگر م به

 نکند ؟

آورد گذاشتم . نگاهش را از  یاز قبل به دستم فشار م شیکه ب نیدست رادو یدهانم را قورت دادم  و دستم را رو آب

 و داخل دیبدهد دستم را کش لیبه سه یجواب نکهیالتماس در نگاهم بدون ا دنیگرفت و به من دوخت و با د لیسه

 اتاقش برد . 

نکشد  دایتا فر کندیکه معلوم بود به زور کنترلش م ییرا محکم پشت سرمان بست و به سمتم برگشت و با صدا در

 خانوم ؟ دیآناه گهیآشغال به تو م نیتا حاال ا یخانوم ؟ از ک دیگفت : آناه

 بار بود ! نیاول نیاگفتم : به خدا  تیچشمانش که قرمز شده بودند نگاه کردم و با مظلوم به

که تو رو به اسم  یصدا زد ! مگه دختر خالش کتیبارش ، غلط کرد تو رو به اسم کوچ نیآخر کنمیبار رو م نیاول _

 ؟  زنهیصدا م کیکوچ

تمام اون دندوناشو تو دهنش خرد کردم  یشرف آشغال ! وقت یب زنهیرا در هوا تکان داد و گفت : لبخندم م دستش

 ! فهمهیرادمنش رو م نیبه زن من ، زن رادو عاقبت لبخند زدن

 حس شده بود باالخره رها کرد و به سمت در رفت . یب گریرا که از درد د دستم

 اشتباه کرد تو رو خدا نرو ! نیگفتم : رادو دهیترس ییکت اش را گرفتم و با صدا یلبه  گرمیبا دست د 

 ! لینره غول مثل سه هینه  کنهی: اشتباه رو بچه م دیبه هم چفت شده اش غر یدندان ها انیسمتم برگشت و از م به
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 ، جان من نرو ! نیرادو یشرکت دعوا کن یو با التماس گفتم : زشته تو دمیکت اش را چسب محکم

 گفت : جون خودتو قسم نخور ! یبلند یرا محکم بست و با صدا چشمانش

 ! کنمیم یبگ یو من هر کارشدم و گفتم : باشه باشه فقط تو نر کشینزد

 یاون اتاق لعنت یپاتو تو گهیوار گفت : د دیام تهد دهیشدن در چشمان ترس رهیاشاره اش را باال آورد و با خ انگشت

هم با اون مردک  گهید یکلمه  کی یحت خوامی؟ نم یدیفهم یکنیاتاق خودم کار م یبه بعد تو نی، از ا یذارینم

 !  یحرف بزن

آن  یخودش را رو بایرفت و تقر زشیم یجلو یبلند به سمت مبل ها ییرا آرام تکان دادم و او هم با قدم ها سرم

مبل  یآرام به سمتش رفتم و رو ییگرفتم و با قدم ها گرمیدر دست د کردیدرد م یپرت کرد . مچ دستم را که کم

 نشستم .  شیروبرو

 را از دستم گرفت .  وانیگرفتم . سرش را باال آورد و ل شیر کردم و جلورا پ یوانیپارچ آب را برداشتم و ل زیم یرو از

: چرا دستت رو  دیبه دست چپم که همانطور مچاله کرده در آغوشم گرفته بودم افتاد و با تعجب پرس نگاهش

 ؟ یگرفت یاونجور

 ردم . ک یفیخف یگذاشت و دستم را در دستش گرفت که از درد ناله  زیم یآب را رو وانیل عیسر

 کارو کردم ؟ نیپر از بهت نگاهم کرد و گفت : من ا یچشمان با

 دستم را عقب بکشم که نگذاشت .  خواستم

 ! ستین یزیدستش گذاشتم و گفتم : من خوبم چ یرا رو گرمید دست

 لب زمزمه کرد : من چه کار کردم ؟  ریکه دور مچم قرمز کرده بود ز شیرد انگشت ها دنیرا چرخاند و با د دستم

 ، گفتم که خوبم ! نیرادو ستین یزیچ _

 . زندیاز اشک برق م میاحساس کردم چشمان مرد مغرور روبرو یرا باال آورد و من در کمال ناباور سرش

 و شدیرم نم! آخر اصال باو ریتصو نیا دنیدر کما فرو رفتم با د یحسم کم بود ، انگار که لحظه ا انیب یبُهت برا 

 ام ! دهیاشتباه  د کردمیفکرم
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 !! نیشدم و با تعجب اسمش را صدا زدم : رادو کتریاو نزد به

 کردم من ! کاریگرفته زمزمه کرد : چ ییرا بست و با صدا چشمانش

هم وجود دارم . دستم را آرام باال آوردم و کنار صورتش  یو حواسش نبود من زدیکه داشت با خودش حرف م انگار

 اشتم .گذ

 نیداشت ا شیپ یا قهیرا باز کرد و نگاهم کرد . نگاهش چنان معصوم شده بود که انگار نه انگار دق شیبایچشمان ز 

 !! کردیسر من و خودش خراب م یشرکت را رو

 نداره ...  یزدم و گفتم : اشکال یکوچک لبخند

 خار به دستت نمیبب تونمیکه نم یاشکال داره ! من یلیبشه خ ینطوری... دستت به خاطر من ا دیاشکال داره آناه _

 کردم ! یکار نیتو همچ فیحاال خودم با دست ظر رهیم

 یبود که تا لحظه ا یهمان مرد نی؟ ا میجمله جا داد چه بگو کی نیکه در ا یهمه احساس نیدر جواب ا دانستمینم

 حرف بزنم ؟  لیحق ندارم با سه گرید گفتیو م دیکشیسرم داد م شیپ

 ه !که دستم درد گرفت گفتمیبهت م دیخودم بود با ریآوردم و گفتم :  تقص نییاش را نوازش کردم و دستم را پا گونه

و زمزمه کرد :  دیکش یقی. نفس عم دیبوس قیگرم و عم یرا که در دستش بود باال آورد و در کمال ناباور دستم

 نبود !، دست خودم  دمیکه اون همه داد کش دیببخش

را فراموش کردم . مگر  میها یریتمام دلگ کبارهیو انگار به  دمیگز دمیدیم نیکه از رادو یهمه احساسات نیرا از ا لبم

 نبود ! یریدلگ یبرا یلیشد ؟ در اصل دل ریبا احساس باشد دلگ توانستیم نطوریمثل او که ا یاز مرد شودیم

که هنوز خودم  یکه خاص بود و احساس یی، جا ردیگیمرد باز شده و وسعت م نیا یبرا ییکردم در قلبم جا احساس

 ! دانستمیهم نامش را نم

نشات  یزیمن از چه چ یهمه احساس آن هم فقط برا نی؟ ا ستیچ دمیفهمیم دیبود که با یمرد حس نیدر ا 

 یتریغ نطوریهمه ا ینبود که برا یمهربان و با احساس باشد ! مرد نطوریهمه ا ینبود که برا یمرد نی؟ رادو گرفتیم

 ؟ تیاحساس مسئول ایچه بگذارم ؟! عشق  دیانامش را ب دانستمیبود که من نم دایدر چشمان او پ یشود ! احساس

  کنه ! نهیدکتر تا دستت رو معا میگفت : بلند شو بر دیکه تمام صورتم را کاو یرا باز کرد و با نگاه چشمانش
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 ! کنهیدرد نم گهید ستین یازیزدم و گفتم : ن لبخند

 دستم نگاه کرد و گفت : هنوز قرمزه آخه ! به

 ! گهیساعت د کیتا  شهیخوب م _

 ؟ یمطمئن _

 رید نیز اا شتریتا ب میبه کارامون برس میمطمئنم ! بهتره بر سیرئ ینشاندم و گفتم : بله آقا میلب ها یرو یلبخند

 نشده !

 را فشرد ! یرفت و تلفن را برداشت و دکمه ا زشیبلند شد . به سمت م شیگذاشت و از جا شیپا یدستش را رو آرام

 کننیدفتر من کار م یتو شونیبه بعد ا نیدفتر من ، از ا دیاریخانوم بزرگمهر رو ب لیلطفا تمام وسا یخانوم طلوع _

 ! میکن دایمناسب براشون پ یجا هیتا 

 که افتاده ینگاه کردم و با خودم گفتم بس است فکر کردن به گذشته و هر اتفاق بد شیبایجذاب و ز یچهره  به

 ... تعهد ! ی... تو نسبت به او تعهد دار دیآناه یمرد فکر کن نیبه ا دیبه بعد فقط با نیاست ، از ا

 ! یرا بچشان یو به خودت هم طعم خوشبخت یخوشبختش کن دیچطور با نکهیبه ا یفکر کن دیبا

بچه ها  یبرا نی. سر راه رادو میهم به خانه برگشت شهیزودتر از هم شهیو بر خالف هم دمیرا ند لیآن روز سه گرید

آنها خوشحال بودم ،  ی. برا بردیم دشانیجد یو عروسک گرفت و گفت امروز عصر آن ها را به خانه  یاسباب باز

 ! نندیغم را نب یوقت رو چیه گریکوچک د یبودم آن فرشته ها دواریام

سمانه که تازه زبان باز کرده بود و از آن جلد  یمرصاد و خنده ها یها یزبان نیریو از ش میهم ناهار را خورد دور

موجودات  نیتر یو من در دل اعتراف کردم که بچه ها دوست داشتن میآمده بود لذت برد رونیخودش ب یخجالت

 جهان هستند !

ها آن شیشام پ یکه شب را هم برا میو با اصرار بچه ها قبول کرد نمیرا بب دشانیجد یهمراه آنها رفتم تا خانه  عصر

 شده بود ! هیته شانیاز قبل برا یزندگ لیبود و تمام وسا یخوب و جمع و جور ی! خدا را شکر خانه  میبمان

 . میدر آشپزخانه مشغول درست کردن ساالد شد میرفت و من و مر رونیگرفتن غذا ب یبرا نیرادو
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 ؟ دیکرد یگذاشت و گفت : آشت زیم یرا رو یظرف میمر 

 یچجور ینیبب ی! نبود یکردن یزدم و گفتم : آره اونم چه آشت یلبخند نیامروز صبح رادو یحرف ها و کارها ادی با

 شرکت ، سکته رو زدم من ! یتو دیکشیشده بود و داد م یرتیغ

 شد ؟ یرتیغ ی: سر چ دیگرد شد و پرس چشمانش

صدا زد ،  کیو امروز منو به اسم کوچ کنهیم یبا من احساس راحت یلیشرکت خ یاز کارمندا یکیبابا  یچیه _

 جلوشو گرفتم ! یبه چه بدبخت یدونیبره کتکش بزنه نم خواستیم نمیرادو

 کردن بود ؟ یآشت نیا یخب کجا _

دم آ نقدریا خورهیرا باال انداخت و گفت : به شوهرت نم شیگفتم که با خنده ابرو شیکردنمان را برا یآشت یماجرا

 باشه ! یاحساس

 نمیبیم گذرهیاما حاال هر روز که م کردمیفکر رو م نیخودمم قبل از ازدواج هم یحت کننیفکر رو م نیهمه هم _

 ! کردمیاشتباه م

 ؟ هینجوریفقط با تو ا یگیم یعنیکرد و گفت :  زیرا ر چشمانش

 تم : خب آره ! فکر کردم و گف یکم

 ؟ دهیم یرفتارش به نظرت چه معن نیو ا _

 ! تینوع احساس مسئول هیرا باال انداختم و گفتم :  میها شانه

 ؟؟ یکنیگفت : و چرا به عشق فکر نم یاش را حق به جانب گرفت و با لحن مرموز افهیق

عاشق من  نیرادو دیبگو خواستیثابت ماند . عشق ؟ م میظرف روبرو یو نگاهم رو ستادندیاز حرکت ا میها دست

 است ؟

 را باال آرودم و با تعحب نگاهش کردم .  سرم

 ؟ یکنینگام م ینجوریرا تکان داد و گفت : چرا ا سرش
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 امکان نداره ! نیفکر کردم و بعد با باال انداختن سرم گفتم : نه ا یکم

 ؟ زمیچرا امکان نداره عز _

که بخواد عاشقم بشه ، اونقدر غرق کار  نیچه برسه به ا کردیبه من نگاه هم نم یقبل از ازدواجمون حت نیآخه رادو _

مثل اون بتونه  یمرد مغرور گنجهیذهن من اصال نم ی! بعدشم تو ومدیم ونیدر م یکیها رو  یو درسش بود که مهمون

 حس مسئوالنه است ! هیحسش به من  دیبشه ! شا یعاشق کس

 یبشه و برا یرتیزن غ کی یرو تیحس مسئول یکه از رو دمیکس رو ند چیمن با لبخند نگاه کرد و گفت : من ه به

دختر از اون  هیرها کردن  یبرا یریپذ تیآدم مسئول چیکنه ! ه دایدستش اون حال رو پ یقرمز شدن ساده  کی

 ان !ج دیکه بعدم اصال بهش دست نزنه آناه کنهیباهاش ازدواج نم یگرفتار

 جیو مرا گ شدندیرد م یلمیدر سرم مانند ف نیرادو ضیضد و نق یبودند ، رفتارها نیسنگ یکم میبرا شیها حرف

 ! دمیدیعشق نم نیا یبرا یا نهیزم شیپ چیهم من ه یدرست بودند و از طرف میمر یحرف ها ی! از طرف کردندیم

 عشق ! یاش گذاشته بودم نه به پا یخوب یآنها را به پا شهیهم دیشک کرده بودم اما شا شیبه رفتارها یکم 

 باور کنم ! تونمینگاه کردم و زمزمه کردم : نم زدندیم ادیرا فر قتیکه انگار  حق میبه چشمان مر یناباور با

اون مرد نسبت  یکه من تو چشما یو با گرفتن چاقو از دستم گفت : حس دیظرف ساالد را به  سمت خودش کش میمر

 ! ینبود حاال خود دان یریپذ تیمسئول دمید به تو

 در فکر بودم که زنگ خانه به صدا در آمد و بچه ها در را باز کردند . جیمتعجب و گ همانطور

 یرا به دستان بچه ها داد و دست رو یپر از خوراک یکیپالست یپر وارد خانه شد و با مهربان یبا دستان نیرادو

 . به آنها لبخند زد و به سمت ما آمد . دیسرشان کش

با  میکه مر یسالم کرد که بخواهم جوابش را بدهم .  با ضربه ا یک دمیصورتش بودم و نفهم یمات لبخند رو همانطور

اشاره کرد و  نیبه رادو کردیکه داشت کنترلش م ینگاهش کردم . با خنده ا جیزد به خودم آمدم و گ میبه پا شیپا

 انداخت .  نییسرش را پا

 .  کندیلبش متعجب نگاهم م یرو یبا لبخند دمینگاه کردم و د نیبه رادو سردرگم

 ! یدیجواب سالمشم نم یلب زمزمه کرد : دو ساعته به بنده خدا زل زد ریشد و ز کمینزد یکم میمر
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 ... سالم ! زهی؟ نه نه ... چ ینشاندم گفتم : اومد میلب ها یکه رو یعیو با لبخند ضا دمیرا گز لبم

 ونریدهانش گرفته بود از آشپزخانه ب یکه دستش را جلو ینتوانست خنده اش را کنترل کند و در حال گرید میمر

 شدم ! عیکه چه قدر من ضا یرفت . وا

ب . خ کردمینگاه م میمر ینشسته بودم و به راه رفته  یصندل یزده بودند رو یکه حرف بد ییمثل بچه ها همانطور

 ؟ هل شده بودم !! ردمکیچه کار م

 کنارم نشست . یصندل یتا نخندد رو دیکشیرا داخل دهانش م شیکه لب ها یدر حال نیرادو

 ؟؟ یشده بود رهیخ یرا در هم گره کرد و گفت : به چ دستانش

 کند !  تیمرا اذ خواهدیبود که م دایاز لحنش پ کامال

 ! یچیو گفتم : به ه دمیرا برچ میها لب

 ننکیقشنگ دارن به لبام نگاه م یا روزهیجفت چشم ف هیداد و گفت : اما من احساس کردم  لمیتحو ییبایز چشمک

! 

 نبود ! ورنطیاصال ا ریگفتم : نخ یحرص یو با لحن دمیکوب شیبازو یتو یمشت محکم تیگرد شد و با عصبان چشمانم

 یصندل یکه از رو یام زد و در حال ینیه بکاهو برداشت ب یآرام تکه ا یبا خنده ا دیایدردش ب یذره ا نکهیا بدون

 بود ! ینجوریگفت : چرا اتفاقا هم شدیبلند م

رفت . چشمانم را با حرص به هم فشردم و با خودم گفتم  رونیبا خنده کاهو را در دهانش گذاشت  و از آشپزخانه ب و

 هر دو نفرشان رفت ! یجلو میآبرو

 دنیبا لبخند وارد آشپزخانه شد و با د میرا شستم . مر میبلند شدم و دست ها میاز جا دهیبرچ یبا همان لب ها 

 ! رمیخودم رو بگ یواقعا نتونستم جلو زمیعز دیچهره ام به سمتم آمد و گفت : ببخش

که خوب بلده سکوت کنه به من که  هیبق یمبل ها نشسته بود اشاره کردم و گفتم : برا یکه رو نیحرص به رادو با

 رفت ! خدا آبروم ی! وا کنهیگل م طنتشیش رسهیم

 آبروت بره ! ستیکه ن بهی، غر زمیغذا ها را باز کرد و گفت : شوهرته عز کیپالست میمر
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 ! دانمی؟! نم ستین بهیاست ... غر شوهرم

وسط  نیاما ا دمیبا نگاهش سر به سرم گذاشت و مرا حرص داد . بماند که چه قدر خجالت کش نیآخر آن شب رادو تا

 یکه برا ستین یآدم نی... رادو گفتی! او درست م شدیم دهیکش میمر یبه سمت حرف ها شتریهر لحظه ذهنم ب

 باشد !  ریمهربان و انعطاف پذ نطوریهمه ا

 : او عاشق من است ؟ دمیپرسیاز خودم م نشستیصورتش م یلحظه که نگاهم رو هر

ها و آن کندیساختمان سکونت نم نیدر ا یکرد و گفت که فعال کس میالزم را به مر  یسفارش ها نیاز شام رادو بعد

 مواظب خودشان باشند ! دیبا

است  شانیمدرسه صبح مقابل در خانه  سیبچه ها هم گفت که آنها را ثبت نام کرده است و سرو یمورد مدرسه  در

 تا آنها را به مدرسه ببرد . 

 پشت غرورش دیکه شا میدیدیرا م یمرد بزرگ کردمینگاهش م ی، وقت کردیم دایپ نیریش یبه او داشت حس نگاهم

 نکنند ! یکردند او را زخم یدور و برش همانگونه که مرا زخم یکرده تا آدم ها یقلب مهربانش را مخف

 نجایفردا از ا نینه هموگر ردیفراهم کرده از او بگ شانیرا که برا ییزهایقول گرفت تا بعدا پول تمام چ نیاز رادو میمر

 هم قبول کرد . نیو رادو رودیم

 عادت کرده بودم راه برگشت به سمت آن خانه است ! گری. د میو به سمت خانه حرکت کرد مینشست نیماش داخل

 شبید یبگ یخوایلب باز کرد و گفت : نم نیرادو ابانیخ یتو یسکوت و گوش سپردن به صداها قهیاز چند دق بعد

 چت شده بود ؟

 را خراب کنم .  نمانیحال خوب ب نیا خواستیاندم و نگاهش کردم . دلم نمرا به سمتش گرد سرم

 نبود !  یخاص زیرا باال انداختم و گفتم : چ میها شانه

 ؟؟ یدر موردش حرف بزن یخواینم یمطمئن _

که قراره باهام  یروز کیکه اون  زنمیحرف م ی، وقت یکه تو هم دلت بخواد حرف بزن زنمیدر موردش حرف م یوقت _

 باشه ! دهیرس یحرف بزن
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از  نقدریبد بودند که ا شیحرف ها نگاهش را گرفت . مگر چه قدر یحرف چیمغموم نگاهم کرد و بدون ه یچشمان با

 ؟ دیترسیزدن آنها م

 

 دو یو خنده ها یو شوخ میتر شد کیهر روز به هم نزد نیهفته من و رادو کیهفته از آن شب گذشت و در آن  کی

به همراه خودش داشت اما انگار که آن  یکردنمان چه معجزه ا یآن قهر و آشت دانمیشد . نم شتریب مانینفره 

 یخودم در جدال بودم اما کمتر از گذشته به رو بارا از هر دو نفرمان گرفته بود ! من همچنان  یریخجالت و کناره گ

 گرفته بودم ! ادیآوردم ... پنهان کردن احساساتم را  یخودم م

کرد . ترانه اما موافق بود و  مانیکار مسخره  نیا یچه قدر برا ریمنتقل شد و بماند که ام نیکار من به اتاق رادو زیم

 !  اوردیسرش م ییچه بال نیانجام بدهد رادو یکار لیبعد که سه یحدس بزند دفعه  تواندینم گفتیم

و  زدیدارش م یمعن یاز آن لبخند ها نیوز هم دور از چشم رادوهم نبود و هن الشیخ نیاما انگار ع یسپهر لیسه

 میبگو یزیچ کندینگاهم م یپررو و تخص  بودم تا بتوانم وقت یآورد . دوست داشتم از آن دختر ها یحرص مرا در م

 از او فرار کنم ! شهیبودم هم ربودنم مجبو یخجالت نیکه به خاطر ا فیتا از رو برود اما ح

 و داشتیآنها را برم شدی، هر وقت که سرش خلوت م مینگو یزیبا مرصاد و سمانه که بهتر است چ نیرادو یرابطه  از

 . بردیم خواستیهر جا که دلشان م

هم در خانه  یو گاه میرفتیو بچه ها م نیبا رادو یگاه میکرده بود دایبا هم پ یقیعم یهم که دوست میمن و مر 

 ستمخوایمشکالتم از او کمک م یبود که ناخواسته برا ینقدر زن پخته و با تجربه ا. آ میزدیو با هم حرف م میماندیم

 .  کردیام م ییو او هم مادرانه راهنما

آدم را  یوقت شانس دوبار در خانه  چی، ه میبا تمام وجودت قدر بدان دیبا مانی یاز آدم ها را در زندگ یبعض ورود

 ! زندینم

قبول  یاطیکه چند تا کار خ میبچه ها را به پارک برده بود و من هم کنار مر نیبود که رادو ییهم از همان روزها امروز

 ! اوردیاش را در ب یکرده بود و مشغول آنها بود ماندم . عزمش را جزم کرده بود خرج زندگ

از  یا یدلگذاشتم . صن زیم یخودش درست کرده بود بردم و رو یبرا میکه مر یا یاطیقهوه را به اتاق خ ینیس

 آن نشستم .  یگذاشتم و رو میاتاق برداشتم و کنار مر یگوشه 
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 جان ! دیآناه یرفتیباهاشون م دیزد و گفت : تو هم با یلبخند مهربان میمر

 باهات حرف بزنم . خواستمیبرداشتم و گفتم : م ینیس یقهوه ام را از تو فنجان

 شده ؟ یزی، به چشمانم نگاه کرد و گفت : چ دیو به سمتم چرخ دیکش یاطیاز چرخ خ دست

 نگران نشو ! ستین یمهم زیرا باال آرودم و گفتم : نه چ دستم

 ؟ هیچ یچشمات برا یگرفتگ نی: پس ا دیقهوه اش را به دستش دادم که پرس فنجان

خودش کرده بود و  ریمطرح کردنش درست نباشد اما خب واقعا مرا درگ دیکه ذهنم را مشغول کرده بود شا یموضوع

 آن نداشتم .  یبرا یجواب چیه

 ...  نهیرا به فنجان قهوه ام دوختم و گفتم : در مورد رادو نگاهم

 تمسیبگم ازش خوشحال ن نکهی، نه ا کنمیرو واقعا درک نم یموضوع هیگفتم : خب  دینگاهم کرد که با ترد منتظر

 ییبعدش چه بال دیکشیعقب نم مونیاگه شب اول عروس ونمدیکارش ممنونم چون نم نیبه خاطر ا نیاتفاقا از رادو

 ! میتر شده مر بیرفتاراش برام عج دایاما جد ومدیسر من م

 شده ؟ یچه جور یعنی _

اما هر  زنهیتنش موج م یحرارت تو شهیم کمیکه هر وقت نزد نمیبینسبت بهم کشش داره ... م دایکه شد مینیبیم _

که بهم دست نزنه ! احساس  کنهی... انگار که داره خودش رو مجبور م کشهیخودش رو عقب م یا هونهی هیبار به 

 ! کنهیاما بازم خودش رو کنترل م ادیبهش فشار م دایشد کنمیم

داره  یمنظور هیحتما  هیا دهیرادمنش مرد عاقل و فهم یشده و متفکر نگاهم کرد و گفت : آقا زیر یبا چشمان میمر

 شیو عقد یبا زن شرع ازشیاز برطرف کردن ن دیمرد چرا با هیکه  ستیمن قابل درک ن یکارش اما واقعا برا نیاز ا

 داشته باشه ! خوادیکه م یطیحاال ازدواجتون هر شرا نیدست بکشه ! به هر حال شما زن و شوهر

 در نیرادو یجربه تر بود سر از کارهاهم که از من عاقل تر و با ت میمر یانداختم . حت نییرا آرام تکان دادم و پا سرم

 آورد ! ینم

رنگ  نیقشنگ شدن مخصوصا با ا یلیصافشان کرده بودم اشاره کرد و گفت : موهات خ روزیکه د میبه موها میمر

 ! باشونیز ییطال
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 ! زمیبرات کم نذاشته عز ییبایزد و ادامه داد : خدا از ز یلبخند

 مادرم رفته  ! ی: رنگشون به موها و با لبخند گفتم دمیکش میبه موها یدست

 بوده باشه ! بایز یلیخ دیمادرت با _

 دارم بذار نشونت بدم ! میگوش یبرداشتم و گفتم : عکسش رو تو زیم یام را از رو یگوش

زده نگاهم کرد و گفت  رتیمادرم ح دنینشان دادم ، با د میکردم و به مر دایام پ یگوش یگالر یمادرم را از تو عکس

 ! مگه ممکنه ؟ یمادرت باش هیهمه شب نیا شهی: باورم نم

 زدم و گفتم : فعال که ممکن شده ! لبخند

 رفتن ؟ ایشد که از دن یچ _

 یروز زندگ نی! بدتر کنمیوقت فراموش نم چیصورتم نشست ، آن روز را ه یمحو شد و غم تو میلب ها یاز رو لبخند

 هد بود !ام بود و هست و خوا

خونه  یو من و مادرم تو تیسالم بود که از دستش دادم . پدرم رفته بود مامور 17دهانم را قورت دادم و گفتم :  آب

جاده تصادف کرده !  ی. زنگ زدن و خبر دادن بابا که همراه با همکارش در حال برگشتن به تهران بودن تو میتنها بود

 یفیکه چندان تعر ی! مادرم با حال دهیصدمه د یبدجور ونبره چون صورتش شونییشناسا یبرا دیگفتن مادرم با

 رفته ته دره ! نیرو از دست داده و ماش نیکنترل ماش نکهیبرنگشت ! مثل ا گهینداشت رفت و د

... از دست دادن مادر  زمینگاهم کرد و گفت : متاسفم عز یشانه ام گذاشت ، با ناراحت یشد و دست رو کمینزد میمر

 بود ؟ دهیند یبی! پدرت که آس دونمیسخته م یلیخ

 پدر من نبود ! نیاصال ماش نینه اون گزارش اشتباه بود ، اون ماش _

 ! یخدا رو شکر که پدرت رو هنوز دار _

 زدم و گفتم : آره خدا رو شکر ! یتلخ لبخند

رفتم و عکس مادرم را نوازش کردم . به ام را به دست گ یرفت تا در را باز کند . گوش میخانه به صدا در آمد و مر زنگ

 تنگ شده مامان ! یلیزدم و گفتم : دلم برات خ یلبخند یلب ها یلبخند رو
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نگاه کردم و گفتم : اگه  نیبه رادو میکه شد نی. سوار ماش میقرار بود به پدرم سر بزن میمر یشب بعد از خانه  آن

 ! گهیشب د هی یبرا میبذار یخسته ا

 خسته باشم ؟ یچ یزد و گفت : نه خانوم برا لبخند

 ! یخسته شده باش دیگفتم شا رونیب یباالخره بچه ها رو برد _

 ! شمیوقت خسته نم چیاون دو تا ه ینیریبه ش ییبا بچه ها _

 ! یبچه ها رو دوست داشته باش کردمیوقت فکر نم چیگفتم : ه مینگاه کردم و با باال دادن ابرو میروبرو به

 ؟ یکردیم یفکر نیچرخاند و گفت : چرا همچ یدست کیرا  فرمان

 درونت وجود نداره ! یاحساس چیه کردمیکه فکر م یآخه اونقدر سرد و مغرور بود _

آدما  یدر گذشته دارد گفت : سرد یریس دادندیکه چشمانش نشان م یکنار رفت و در حال شیلب ها یاز رو لبخند

از  یلیکه به خ نهیباشه حداقلش ا یبد زیچ یلیخ کنمیتو گذشتشون داره اما غرور ، فکر نم یا شهیر هی شهیهم

 ! یکنیحد و مرز مشخص م هی؛ با غرور براشون  نهر طور که خواستن باهات رفتار کن یدیدور و برت اجازه نم یآدما

 !  نطوریاز غرور هم هم فشیجالب بودند ، تعر میواقعا برا شیها حرف

 نشست و جواب دادم : الو سالم ترانه جان ! میلب ها یاسم ترانه لبخند رو دنیقع تلفنم زنگ خورد . با دمو نیهم

 ؟ زمیعز یخوب دیسالم آناه _

 ؟ یتو خوب یمرس _

 ! شهینم نیام اصال بهتر از ا یمن که عال _

 شده مگه ؟ یچ _

بغلت  یتو خوادیخوشکله که دلت م نقدری! ا هیگریچه ج یدونینم دیآناه ی، وا دمیرو د ایآخه امروز رفتم کامل_

 ! یفشارش بد

 ؟ گهید هیک ای: کامل دمیپرس یجیگ با
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 ! گهیقبول کنم د یبه فرزند خوامیکه گفتم م یهمون دختر بچه ا _

 ؟ اسیاسمش کامل زمیعز یآخ _

 خودمون ! شیپ مشیاریب میتونیم گهید یخوشحالم ... از هفته  یلیخ دیآناه یآره ... وا _

 ! زمیخوشحال شدم عز یلیترانه ؟ چقدر خوب ، خ یگیراست م _

 ... انگار رو هوام ! دیخوشحالم آناه یلیو گفت : خودمم خ دیبا ذوق خند ترانه

 ؟ دونهیم ریام _

 ؟ یایتو فردا شرکت م یکنم . راست زشیسورپرا خوامینه هنوز ، م _

 آره فردا روز فرده و کالس ندارم ! _

 رو نشونت بدم ! ایعکس کامل خوامیم نمتیبیخب پس فردا م یلیخ _

 صبرانه منتظرم ! یب زمیباشه عز _

 فعال خداحافظ ! _

 ! زمیخداحافظ عز _

 رو گرفت ؟ مشی: باالخره تصم دیپرس نیرا قطع کردم که رادو یگوش

 ؟ یدیک تو از کجا فهم دمیمتعجب پرس یچشمان با

 ! دمیکه ناخواسته شن زدیبه جانب گفت : آخه ترانه اونقدر بلند حرف م حق

 قبول کنه ! یدختر کوچولو رو به فرزند هی خوادیو گفتم : آره م دمیخند

 را تکان داد و گفت : خوشحالم که باالخره با خودش کنار اومد ! سرش

 آن ها را خوشبخت تر از قبل بکند ! توانستیبچه م کیهم خوشحال بودم ،  من
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همچنان از پدر  نی. نار  میخودمان رفت یوقت بود زود به خانه  رید نکهیو به خاطر ا میشب به پدرم سر زد آن

 یکس تدفیب شیبرا یو اگر اتفاق ستیمثل من شده بود . خوشحال بودم که پدرم تنها ن شیبرا گریو د کردیمراقبت م

 هست که کمکش کند !

.  نمیرفتم تا عکس دختر ترانه را بب 19 یآمدم و به طبقه  رونیبود ب نیآن روز از اتاق کارم که همان اتاق رادو یدافر

 ! کردی، انگار آدم ها را ارزشمند تر م ینسبت مادر و دختر نیبود ا ییبایز یچه واژه 

 ود .ب یا یو دوست داشتن بایز یرا نشانم داد . واقعا که دختر بچه  ایذوق زده بغلم کرد و عکس کامل دنمیبا د ترانه

ناراحت شود  نکهیموضوع باخبر شده و او هم بدون ا نیهم از ا نیموقع حرف زدنمان رادو شبیبه او گفتم که د 

 ! میهم نشان ده نیتا عکس را به رادو میگفت برو

 . میوارد سالن دفتر شد میدیخندیکه همراه با هم م یو در حال میاز پله ها باال رفت 

آن زن  دنی. ترانه با د کردیصحبت م یدر هم داشت با خانوم طلوع ییبود و اخم ها ستادهیا یمنش زیم یروبرو یزن

 لب زمزمه کرد : سحر ؟؟ ریو ز ستادیا شیبهت زده سر جا

 یعخانوم طلو زیم یتعجب نگاه از ترانه گرفتم و به آن زن با پوست برنزه دوختم که در کمال تعجب دستش را رو با

 ؟ شهینم تیحال نمیرو بب نیرادو خوامیبلند گفت : گفتم م ییو با صدا دیکوب

 ؟ او را با نام کوچکش صدا زد ؟ ندیرا بب نیرادو خواهدیچه گفت ؟ گفت م او

 حیادب و وق ی، اونقدر ب ارهیخانوم خدا ن یشد : وا یخانوم در ذهنم تداع ایثر یه صورتش حرف هاب یگرینگاه د با

 رنیبود که م ییدخترا نینگم بهتره ، از ا یزیهم که چ افشی... از ق زدیحرف م یوقت شدیبود که آدم چندشش م

آقا  دونمیمن نم شدیشما هم نم ی کهیناخون کوچ ییبای، به خدا از ز هیو همه جاشون عمل کننیم اهیخودشونو س

 رفت و آمد کنه !  نجایا دادیچرا اجازه م

 خانوم ایست که ثر یشده همان دختر رهیاش به من خ یکه حاال با چشمان سبز وحش ییاو گفتیبه من م یحس کی

 ! زدیدر موردش حرف م

 هر لحظه ممکن است به من حمله کند ! کردمیبود که احساس م یبه من طور نگاهش
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با  دمیمن گرفت . با تعجب به ترانه نگاه کردم که د یجلو یسمتم قدم برداشت که ترانه دستش را مثل حفاظ به

 آنها وجود دارد ! نیب یانگار خصومت کندینگاه م زدیم شیبه آن دختر که سحر صدا قیعم یاخم

 دایپ دیکه نبودم دوست جد یچند وقت نیا نمیبیو با پوزخند گفت : م ستادیا شیحرکت ترانه در جا دنیبا د سحر

 ترانه جون ! یکرد

شدن افتضاحت  عیکه بعد از اون ضا نمیبیظاهرش را خونسرد نشان دهد گفت : م کردیم یکه سع یدر حال ترانه

 ! یهمه باز هم برگشت یجلو

کنه باز  یتلخ ی، معشوق هر چ زمیعشقه عز تیخاص نیبغلش زد و با نگاه به من گفت : ا ریرا ز شیدست ها سحر

 ! بخشهیم

 آشغال ! یلب زمزمه کرد : دختره  ریهم فشرد و ز یرا رو شیبا حرص دندان ها ترانه

 ؟ یگفت یزیترانه جون چ دمینشن دیدستش را کنار گوشش گذاشت و گفت : ببخش سحر

ز گفتم مرغ ا زمیگفت : بله عز اوردیحرص سحر را در ب خواستیکه م یبغلش زد و با لحن ریرا ز شیهم دست ها ترانه

 ! یپهن کن گهید ی، بهتره تورت رو جا دهیقفس پر

 گهید ی! جا رهینفرو بگ هیداره  لیشده رو به ترانه گفت : تور من فقط تما زیر یشد و با چشمان کیقدم به ما نزد دو

 ! زمیعز یبودیشوهر م یب دیوگرنه تو االن با کنهینم ریگ

م بفه یکنیاون دهنت رو باز م یگفت : وقت رفتیکه رو به قرمز شدن م یکرد و با صورترا مشت  شیدست ها ترانه

 خودم بهت بفهمونم ! شمیزشت وگر نه مجبور م یدختره  یگیم یچ

 ؟؟   یبه من بفهمون یخوایم یگفت : مثال چجور یبلند یشد و با صدا لیبه سمت ترانه متما یتهاجم یحالت با

 چه خبره ؟ نجایاش نشسته بود گفت : ا یصورت جد یکه رو یآمد و با اخم رونیاز در اتاقش ب نیموقع رادو نیهم

کارش به من  نیلحظه ماتش برد و با ا کیسحر  یچهره  دنیبه د نیسه نفر نگاهمان به سمت او برگشت و رادو هر

 که قبال با او ارتباط داشته است ! ستیثابت کرد که سحر همان دختر

 لب زمزمه کرد : سحر ؟ ریبه خودش آمد و ز هیثاناز چند  بعد
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امش تم نیعاشقانه بود اما نگاه رادو ی. نگاه سحر نگاه گشتیشده بودند م رهیآن دو که به هم خ نیمتعجب ب نگاهم

 درصد ! کی یحت ندیتعجب بود ! انگار اصال انتظار نداشت او را بب

چه قدر  یدونینم یجان ... وا نیکرده بود گفت : سالم رادو رییدرجه تغ 360که  یرفت و با لحن نیبه سمت رادو سحر

 دلم برات تنگ شده بود !

 نی؟ حاال ا زدیبا او حرف م نطوریازدواج کرده و ا نیکه رادو دانستیبزند . م رونیبود از حدقه ب کینزد چشمانم

 ! کردمیبودم و نگاهشان م ستادهیا نجایموضوع هم به کنار که من ا

 و با اخم به او نگاه کرد ! دیخودش را عقب کش عیسر نیکه رادو ردیرا در آغوش بگ نیخواست رادو سحر

 حد با هم راحت بودند ؟ نیدر ا یعنی؟  ردیاو را در آغوش بگ خواستیم واقعا

 نیحتما همسرت به ا دیکرد و گفت : آها ببخش یچندش یو با نگاه به من خنده  اوردیخودش ن یاصال به رو سحر

 اره ؟ دهیم ریگ زایچ

ه . به سحر ک دیکش نیبودم را گرفت و به سمت اتاق رادو ستادهیمحکم دست مرا که سردرگم و مستاصل آنجا ا ترانه

احساس تعهد که تو  گنیم نی، به ا ستیدادن ن ریگ نایا زمیبه او گفت : نه عز یمینه چندان صم یبا لحن میدیرس

 ! اریفشار ن کتیمغز کوچ به ادی، ز یاریسر در نم یزیازش چ

 ! میشد نیکنار زد و با هم وارد اتاق رادو یرا محکم با تنه ا او

 بود ؟؟ یچه اعجوبه ا گرید نیهستم و مقابلم آن حرف ها را زد . ا نیکه من همسر رادو دانستیمن ! م یخدا

 من خنک شه ! گریج نیا یبش کهیت کهیلب زمزمه کرد : ت ریمبل نشست و ز یرو یعصب ترانه

 وارد اتاق شد و سحر هم پشت سرش پا به اتاق گذاشت . نیرادو

 ؟ یبه سمت من آمد و با گرفتن دستم گفت : خوب نیرادو 

 یچرخاندم ! نفس کالفه ا گرید یرا به سمت میداشت رو یکه رنگ دلخور یرا از دستش در آوردم و با نگاه دستم

 ! دیکش اش یمشک یموها یو دستش را محکم تو دیکش
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 یاپ یرا رو شی، پا زیم یظرف رو یاز تو یمن و ترانه نشست و با برداشتن شکالت یتمام آمد و روبرو ییبا پرو سحر

 جان ! نیمن خوشحال نشده رادو دنیاز د یلیترانه جون خ نکهیانداخت و گفت : مثل ا گرشید

ا بهت از شرکت ت رونیب ایخوشحال شدم فقط تو پاشو با من ب یلیاتفاقا خ زمیزد و گفت : چرا عز یلبخند عصب ترانه

 نشون بدم چه قدر دلم برات تنگ شده !

 ! ی، هنوزم همونقدر خشن و دوستدار من یکه اصال عوض نشد نمیبیقهقهه زد و گفت : نه م یبلند یبا صدا سحر

گفت : ترانه جان  یجد ییا صداب نیبه سحر بدهد که رادو گرید یرا مشت کرد و خواست جواب شیدست ها ترانه

 ؟ میبعدا حرف بزن شهیم

د و بلند ش شیشانه ام از جا ی، نگاه کرد و با گذاشتن دستش رو کردمیبه من که مغموم و پر از سوال نگاهش م ترانه

 سحر را خفه کند ! شیبه سمت در رفت ! از تمام حاالت چهره اش معلوم بود که دوست دارد با دست ها

خشک شدم  میدر جا نیرادو یمحکم و جد یبروم که با صدا رونیبلند شوم و همراه ترانه از اتاق ب میجاخواستم از  

 ! دیسر جات آناه نی: بش

 ! رونیبرم ب خوامیآرام گفتم : م ییصدا با

 تو ! یدار ینازک یچه صدا یناناز ش یبچه گانه گفت : وا یبا لحن سحر

ا را زن ه نیبکشد و با من مثل بچه ها رفتار کند ! ا نییزن بودنم پا یمرا از مرتبه  خواهدیکه م دمیفهمینگاهش م از

 بودم ! دهیکم دور و برم ند

 صفت و خطر ناک ! مار

 جاست ! نیکار شما هم زی، م زمیعز ستیانجام دادن ن یبرا یکار رونیو گفت :  ب ستادیپشت سرم ا نیرادو

با  تخواسیکارش گفت که در اتاق بمانم اما من اصال دلم نم نیو باز کرد و با ا ترانه نگاه کردم ،  چشمانش را بست به

 جا باشم ! کیدر  یچشم سبز وحش نیا

 رفتم و ترانه هم از اتاق زمیبلند شدم و به سمت م میداشت ، از جا بیعج یتفاوت به سحر که نگاهش به من حالت یب

 خارج شد !
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 ؟ نیرادو کنهیزد و گفت : زنت تو اتاق تو کار م یصدادار یپوزخند سحر

 یچ یبدون توجه به سوالش گفت : برا رفتیصورتش کنار نم یکه از رو ینشست و با اخم زشیپشت م نیرادو

 ؟ یبرگشت

 ! گردمیگفت : گفته بودم برم یپر عشوه ا یدوخت و با صدا نینگاهش را از من گرفت و به رادو سحر

 نگرفتم ! یجد _

 ! ینگرفت یمنو جد یوقت حرف ها چیهتو  _

 ! رمیبگ یکه جد ینزد یا یوقت حرف درست و حساب چیه یدر واقع بهتره بگ _

ام  یریاما هنوز دلگ کردیاش م عیو ضا زدیبا او حرف م یسخت و جد نقدریا نیرادو نکهیدلم خوشحال شدم از ا ته

پا در خانه  یکه حت ی؟ زن کردیبا او برخورد م یمیصم نقدریزن داشت که ا نیبا ا یبود ! چه رابطه ا شیاز او سر جا

 اش هم گذاشته است !

 با او رابطه دارد اما حاال یکه زن دیرسینبود اگر به گوشم م بیعج میبا اخالقش برا ییتا قبل از ازدواج و آشنا دیشا 

زن  نیمهم بود که ا می، برا دهدیرا نم مشیورود به حر یاجازه  یدارد و به هر کس یحد و مرز نیرادو دانستمیکه م

 ؟! ستیک

تعهد نسبت به او را در دستم انداخته بودم ، حاال  یشناسنامه ام بود و حلقه  یحاال که اسمش به عنوان شوهرم تو 

راه فراموش کردن آرش بودم ،  ی مهیکنم ، حاال که من در ن یهمسر شینحو برا نیبه بهتر کردمیم یکه داشتم سع

 شوهرم تنگ شده است ! یکه دلش برا دیودر چشمانم نگاه کند و بگ حانهیوق یحقم نبود که زن نیا

 ! یسکوت گفت : خشن شد یا قهیبعد از دق سحر

 را امضا کرد و کوتاه جواب داد : بودم ! شیروبرو ینگاهش کند برگه ها نکهیبدون ا نیرادو

 ! یبا من نبود _

نگاهش کرد و گفت : مهربونم نبودم که حاال توقع قربون  دیپر از تهد یا چشمانسرش را باال آورد و ب عیسر نیرادو

 ! ستمین کاریمن مثل تو ب رونیبلند شو برو ب ای هیبگو کارت چ ایاز من ،  یصدقه دار
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 و تنها باهات گهیوقت د هی دمیم حیبه من گفت : ترج یشد اما خودش را کنترل کرد و با نگاه یبه وضوح عصب سحر

 صحبت کنم !

 رفت ! رونیکرد و از اتاق ب یبه من خداحافظ نهیپر از ک یبلند شد و با نگاه شیجا از

، معلوم بود که  ختیشده اش را به هم ر شیآرا یموها دیکه کش ینگاهش را از در گرفت و با پوف کالفه ا نیرادو

 قرار است ! یو ب یعصب

 و نا آرام شده بودم ! یانکار کنم که  به شدت عصب توانستمیاما نم دمیکش یرفتن سحر نفس راحت رونیب با

 تمتوانسیحال از آنها م نیسخت بود اما با ا میبرا شیدستم را به سرم گرفتم و چشمانم را بستم . هضم تمام حرف ها 

آنها بوده که من از آن  نیهم ب یوسط رابطه ا نیبوده و هنوز هم هست ، ا نیکه سحرعاشق رادو رمیرا بگ جهینت نیا

 خبرم ! یب

 شده بود ! نیسنگ میدر آن اتاق بمانم ، هوا برا توانستمینم گرید

 به سمت در اتاق رفتم . نیرا برداشتم و بدون نگاه به رادو فمیو ک یگوش

 بلند شد و گفت : کجا ؟ شیمن از جا دنیبا د نیرادو 

 کم هوا بخورم ! هی رمیم _

 حالت خوبه ؟ _

 حالم خوب باشه ؟ دیگفتم : به نظرت االن با تیبرگشتم و با عصبان سمتش به

 ؟  یبد باش دیمبل ها پرت کرد و گفت : چرا با یکت اش را در آورد و رو کالفه

داخل ، به من بگه دلم برات تنگ شده بود ،  ادیدر ب نیمرد االن از ا هیگفتم : اگه  تیدر اشاره کردم و با عصبان به

 ؟ دهیبهت دست م یباهام صحبت کنه تو چه حال ییتنها خوادیبعدم بهم بگه م بخواد بغلم کنه

رو که  ییاون دستا شکنمیبعدم م کنمیرا به هم فشرد و گفت : اول دندوناشو تو دهنش خرد م شیدندان ها نیرادو

 صحبت کردن بکشه ! ییکه بخواد به تنها دمینم یبهش فرصت گهیبخواد به تن تو بخوره ! د
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که گفت را  ییکارها نیتمام ا نیرادو فتدیاتفاق ب یزیچ نیواقعا چن که اگر گفتیکه در نگاهش بود به من م یتیجد

 !  دانستمیخشن باشد و من نم توانستی. چه قدر م دهدیانجام م

ه اگه رادمنش ک نیرادو یکارا رو ندارم آقا نیکدوم از ا چیمظلوم گفتم : اما من زور ه یقدم عقب رفتم و با لحن کی

 داشتم ...

 حرفم را خوردم و سکوت کردم ! ی ادامه

د کن یو عشق من باز یبا زندگ دادمیکس اجازه نم چیکارها را داشتم به ه نیاگر زور انجام دادن ا میبگو خواستمیم

 حرف نزنم ! میاز درد ها شهیدادم سکوت کنم ؛ سکوت کنم و مثل هم حیاما ترج

 ! نیهم دیشرکت بود آناه یمیقد یاز شرکا یکیآرام گفت : اون فقط  یبه چشمانم نگاه کرد و با لحن نیرادو

 کم هوا بخورم و برگردم ! هی رمی... م خوامینم حی، توض نیرا باال آوردم و گفتم : باشه رادو دستم

 آمدم . رونیب نیرا باز کردم و از اتاق رادو در

،  یا دهیکه ترس گفتیبه من م یحس کی؟  ستیچ یبغض برا نیا دانستمینم قایرا گرفته بود و من دق میبغض گلو 

 ! یگاه محکمت را از دست بده هیکه تک یا دهیترس

 خانوم بزرگمهر ؟ دیندار ازین یزی: چ دیپرس یناراحت یرد شدم که با صدا یخانوم طلوع یجلو از

 ... زمیکردم و گفتم : نه عز نگاهش

 ! دیببر نیرادو یآب برا وانیل هیزحمت  ینگاه کردم و ادامه دادم : فقط ب نیدر اتاق رادو به

 زد و گفت : چشم حتما ! یمهربان لبخند

 سمت آسانسور رفتم و دکمه اش را فشردم که چشمم به ترانه افتاد ! به

 . زدیبود و با تلفنش حرف م ستادهیراهرو ا یتو 

 فعال خداحافظ ! رمیگیه شخص پشت تلفن گفت : بعدا باهات تماس مبه من افتاد و خطاب ب نگاهش
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بهت گفت اون  یزیبرات ، چ رمیبم ینگاه کرد و گفت : اله قیرا قطع کرد و به سمت من آمد . به صورتم دق یگوش

 ؟ تهیسحر عفر

 دعوات شد ؟ باالخره کار خودش رو کرد ؟ نی: با رادو دینه باال انداختم که دوباره پرس یرا به نشانه  سرم

 ! ستین یزیچ میبحث کرد یکم هیام گرفتم و گفتم :  یشانیرا به پ دستم

 ؟ یریام را نوازش کرد و گفت : حاال کجا م شانه

 کم قدم بزنم ! هی رمیم _

ودم خ نکهیمثل ا شهیگرم نم یکه آب نیرادو نیبهت بگم از ا دیهست که با ییحرفا هی،  امیصبر کن منم باهات م _

 دست به کار بشم ! دیبا

زدن  یبرا ییچه حرف ها یشد که پر نیا ری. ذهنم سخت درگ اوردیرا ب فشیرا تکان دادم و ترانه رفت تا ک سرم

 که نکرده است ؟ کردهیچه کار م دی؟ مگر با شودیگرم نم یآب نیاز رادو گفتیدارد ؟ چرا م

کنم و خودم را با  یرا عاد زیکه همه چ کردمیهمه تالش م نیدرد گرفته بود و حالم اصال خوب نبود . من ا سرم

 است ! امدهین یوفق دهم اما انگار به من خوش طیشرا

را از م نکهیا یگرفته ام نگاه کرد و برا ی. ترانه به چهره  میرو حرکت کرد ادهیو قدم زنان در پ میآمد رونیشرکت ب از

 دستام بود ! یسحر تو یتو بودم االن موها یدختر ! من جا یخانوم یلیبا خنده گفت : تو خ اوردین حال در بآ

 ! یوقت نتونستم زبون دراز و پرخاشگر باشم اما تو خوب از پسش بر اومد چیرا باال انداختم و گفتم : ه میها شانه

 آشغالو ! یدختره  زدمیکتکش م یحساب میشرکت نبود یبه خدا اگه تو _

 ؟ یباهاش مشکل دار نقدریچرا ا _

 تا برات بگم ! مینیبش ییجا هی میبر ایو گفت : داستانش مفصله ، ب دیکش یپوف کالفه ا ترانه

 یزیو پشت م میو مجلل شد کیشاپ ش یکاف کیبرد . چند متر جلوتر وارد  ابانیرا گرفت و آن طرف خ دستم

 . مینشست

 کرد ! یاز من خواستگار نجایا ریشاپ نگاه کرد و با لبخند گفت : ام یکاف یبه فضا ترانه
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 زدم و گفتم : واقعا ؟ یلبخند یآن همه تلخ انیم

در آوورد ... جلوم زانو زد و حلقه  یا یباز وونهیچه د یدونیترانه وسعت گرفت و گفت : آره ، نم یلب ها یرو لبخند

اما براش اصال مهم نبود ، صداشو صاف کرد و  کردنیاشتن نگاهمون مدر آوورد و روبروم گرفت . همه د بشیرو از ج

 یکمیکه بهش بگم با  ذاشتیش عاشقش بودم اما غرورم نمیوقت پ یلی؟ منم که از خ یکنیگفت : با من ازدواج م

 کردنش باالخره قبول کردم ! تیسکوت و اذ

 که بهش بگم ! ذاشتیترانه در سرم تکرار شد : عاشقش بودم اما غرورم نم ی جمله

 ی! چه درد کندیدر نطفه خفه م یو گاه کشدیرا به چالش م یدارد ، عشق به آن عظمت و بزرگ یچه قدرت غرور

 مغرور و عاشق ! یآدم ها دندیکشیم

 یعشق از او که دختر نکهی، از ا گفتیم ریکنار آمدن با اخالق مادر ام یرا جمع ترانه کردم که داشت از سخت حواسم

و  کردیمادرشوهرش سکوت م یبا حوصله و صبور ساخت که در جواب زخم زبان ها یصبر و حاضر جواب بود ، زن یب

 ! دادیکه دوست نداشت را انجام م ییکارها یگاه یاش حت یحفظ آرامش زندگ یبرا

 ترانه ! یکرده بود عشق در زندگ یمعجزه ا چه

 زیم ید از رفتن او ترانه دستش را به سمت دست من که روو بع میترک سفارش داد یکه آمد هر دو قهوه  گارسون

 ؟ یاز سحر بدون یخوایم یچ نمیبود دراز کرد و گفت : بگو بب

حداقل در  خوادیبرام اونقدر مبهمه که دلم م نیرادو یترانه ، گذشته  زویچشمانش نگاه کردم و گفتم : همه چ به

 رو بدونم ! زیمورد سحر همه چ

 ؟  کردیم دایپر از حزن پ یهمه نگاهشان حالت شدیشد ، چرا حرف گذشته که م نیترانه غمگ چشمان

 خبرم ؟ یبود که من از آن ب نیرادو یگذشته  در یغم چه

اما  گره نخوره تونستیم یعنی...  زمیتو گره خورده  عز یبه گذشته  نیرادو یدستم را فشرد و گفت : گذشته  ترانه

از حرفام  دونمیاتصال رو پاره کنه ! م یرشته  نیکس حق نداره ا چیکرد و گفت ه گره رو زد و کور نیا نیخود رادو

بگم ، قسم خوردم که  تونمیمجهول نم یگذشته  نیاز ا یشتریب زیاما باور کن چ نشه رتیدستگ یادیز زیچ دیشا

 رو گفته بودم ! زیقسم نبود باور کن تا حاال هزار بار بهت همه چ نینگم اگه ا
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 قسم ت داده ؟ یآخه چرا ترانه ؟ ک _

رو  زیروز همه چ هیاما مطمئن باش خودش  میبهت از گذشته نگ یزیوقت چ چیما رو قسم داد تا ه یهمه  نیرادو _

 ! زمیعز گهیبهت م

 ! دهیبه من دست م یحس بد دیزنیبد از گذشته حرف م نقدریهمتون ا یترانه ، وقت ترسمیمن م _

 زیرو ول کن بذار در مورد سحر همه چ نای! حاال ا یفهمیم زویباالخره همه چ زمیگفت : نترس عزو  دیلبش را گز ترانه

 ! یطرف هست یبا چه مار خوش خط و خال یبدون دیکنم ، تو با فیرو برات تعر

 تکان دادم و گفتم : باشه بگو ! عیاش بود اما سرم را آرام و مط یقبل یذهنم مشغول حرف ها نکهیا با

 یادیبا پول ز عیسر یلیگذار وارد شرکت شد و خ هیسرما هیموقع ها بود که سحر به عنوان  نیپارسال هم قایدق _

شرکت باز کرد . اوال رفتارش بهتر بود اما بعد  یخودش رو تو یشد و جا یاصل ی رهیمد ئتیکه وسط گذاشت جزو ه

نه ! اون موقع ها  ایهم نبود که اونا زن دارن و اصال هم براش م گرفتیمرد شرکت گرم م یمدت آشکارا با کارمندا هی

با سحر برخورد نداشت اما بعد از  ادیو ز زدیبه شرکت سر م کباری یدو سه ماه یگرفتن مدرک دکتر یبرا نیرادو

که  دکریاوال اونقدر بد باهاش رفتار م نی! رادو نیسحر شده بود اتاق رادو یجا رانیگرفتن مدرکش و برگشتنش به ا

عقب  یذره ا نکهیاما سحر بدون ا رفتیم ذاشتیکشورم م نیسحر بود نه تنها از شرکت بلکه از ا یجا یکس ره

در مقابل  گهید نیشد که رادو یمدت چ هیبعد از  دونمی! نم چسبوندیم نیکنه همچنان خودش رو به رادو ینینش

که عاشقش  نیاز خودش نروند ! نه ا قبل لباهاش بد حرف نزد و اونو مث گهیسحر مقاومت نکرد ، د یشدن ها کینزد

همه و  یتو شهیکه اخماش هم دمیدینشده ! م یزن چیعاشق ه نیشده باشه نه ، بهت قبال هم گفته بودم که رادو

 چیکارش رو ه یکی نیا لیاما باور کن دل ستیکه از بودن کنار سحر خوشحال ن دمیدی، م هیادیز یتحت فشار عصب

 نگفت ! یزیبدونه اما به من که چ ریام دی، شا دمیوقت نفهم

 : تا چه حد با هم رابطه داشتن ؟ دمیپرس دیدر هم رفت و با ترد میها اخم

اصال  نی، رادو دونمینم یزیمورد اصال چ هی نیا یگفت : به خدا تو تیرا باال انداخت و با مظلوم شیشانه ها ترانه

 بکنه ! یدوست نداره در مورد رابطش با سحر صحبت

 بده ! حیتوض دیگفتم : اما به من با تیانعصب با

 ؟ یدیم حیبده براش توض حیگفت : اگه توض نیغمگ یبا چشمان ترانه
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 ؟ ی: چ دمیپرس یجیآمدم و با گ رونیب یلحظه ا تیآن عصبان از

 ... یچیانداختن سرش گفت : ه نییبا پا دیلبش را گز ترانه

من در مورد رابطه اش با سحر  یبرا نیبود که اگر رادو نیکم کم باز شد و نگاهم رنگ غم گرفت . منظور ترانه ا ذهنم

 ؟؟ دهمیم حیاو توض یدهد من هم در مورد رابطه ام با آرش برا حیتوض

واهم از او حساب بود که حاال من بخ دهیمن پرس یگذشته  یچند بار تا به االن از رابطه  نیبا ترانه بود  ، رادو حق

 ؟ رمیپس بگ

آمدن با مشکالت را نداشتم ؟ چرا  کنار ییدادم و چشمانم را بستم . چرا توانا هیام را کالفه به کف دستم تک یشانیپ

 ؟ ردیداشتم که در مشکالت دستم را بگ اجیاحت یبه کس شهیهم

 یمشکل بزرگ به کس نیو حاال هم در ا نیپدرم رادو یام آرش ، ورشکستگ ییمرگ مادرم که خاله پروانه ، تنها در

 بکنم ؟ دیچه با دیداشتم که به من بگو ازین

 که عاشق یزن گفتمیم نشستمیم شیپاها یجلو رفتمیاالن حالم را خوب کند ، م توانستیقدر مادر داشتن م چه

او هم با دستان  ! ییچه کنم تمام جانم ؟ هر چه تو بگو ییگویم زدیام را به هم بر یشوهرم است آمده تا زندگ

 میپا یجلو یو حتما راه حل دوختیم مانمنگاهش را به چش یانتها یب ی، آب کردیرا نوازش م میمهربانش موها

 ! گذاشتیم

م آن بگذار یراحت سر رو الیبود که با خ یشانه ا خواستیدلم م بیو من عج شدیهر لحظه بزرگتر م میدر گلو بغض

 !  زمیو اشک بر

 تمتوانسیذات من بود نم نیداشتم ، ا اجیاحت بانیبودم ، همچنان به پشت یو نازک نارنج فیکنم ؟ همچنان ضع چه

 ! شدمیوقت محکم نم چیآن را عوض کنم ! من ه

 . دیبلند شد و آمد کنار من نشست . دستش را دور شانه ام انداخت و در آغوشم کش شیاز جا ترانه

تو رو خدا اصال قصد ناراحت کردنت رو  دیببخش دی: الل بشم آناهگفت   مانیپش یرا کنار گوشم آورد و با لحن سرش

 با تو حرف نزنم ! ینطوریمن ا رمینداشتم ! بم

 نه ؟ یازدواج ما خبر دار یگفتم : از ماجرا یپر از بغض یرا باال آوردم و با صدا سرم
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،  یازدواج کرد نیشد با رادو یکه چ میدونیم ریتکان داد و گفت : آره هم من و هم ام تیسرش را با مظلوم ترانه

 ! زمیندونن عز گهیکه از همد ستین یبا هم مثل برادرن راز ریو ام نیرادو

 ؟ یدونیکه م یپس چرا نگفت _

 ؟ یکه بهت بگم ! حاال از من ناراحت ومدین شیپ تشیآخه اصال موقع _

 تلخه ! شهیهم هم قتی، حق یرو گفت قتیناراحت باشم ؟ حق یچ ینه برا _

 ریما ییعادت رک گو نیناراحت کنم ! ا ینطوریتو رو ا خواستمی، نم دیاز دهنم پر ییهوی یلیتو رو خدا خ دیشببخ _

 کرده ! تیبه من هم سرا

 یلیخ نیکه حساب پس گرفتن از رادو یرک بودنه ، مثل االن که تو با حرفت به من فهموند نیا یخوبه گاه _

 احمقانه است !

در  نیاگه از رادو یبود که تو حت نینبود ، منظور من ا نیو گفت : قربونت برم من اصال منظورم ا دیسرم را بوس ترانه

 ! دهیبهت نم یاون جواب یمورد سوال هم بپرس نیا

 تو داره ؟ نقدری؟ چرا ا زنهیحرف نم نینگاهش کردم و گفتم : پس چه کار کنم ترانه ؟ چرا رادو مستاصل

ساله که با اون غرور  شیش یکم حرف نیو ا یسرد نیمغرور بوده اما ا شیاول زندگاز همون  نیرادو گهیم ریام _

 همراه شده !

 درست از زمان مرگ مادرش ! _

 موافقت سرش را تکان داد . یبه نشانه  ترانه

 او باشد ! یهمه سرد نیا لیدل تواندیافتاده بود ؟ تنها مرگ مادرش نم شیبرا یاتفاق چه

، از لحاظ اون  دیوقت سحر رو دوست نداشت آناه چیه نیشد : رادو دهیترانه دوباره نگاهم به سمت او کش یصدا با

 نیبه دست آووردن رادو یکه بتونه برا یمواظب اون سحر هرزه باش اون هر کار یلیخ یراحت باشه ول التیخ

 ! کنهیم

 ؟  ادیچرا از اون بدت م ینگفت _
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و باهاش  دیپلکیم ریدور و بر ام یلیمدت خ هیه در هم رفته بود جواب داد : چون سحر ک ییمغموم و با اخم ها ترانه

 ببوستش ! خواستینشسته بود و م ریام یپا یکه رو ی، در حال دمشونید ریاتاق ام یبار تو هی،  گرفتیم گرم

 ؟؟؟؟؟ ییییزده بودند گفتم : چ رونیکه از حدقه ب یچشمان با

سحر رو از خودش جدا کنه اما بازم  خواستیکه به زور م دمیرو د چارهیب ریام نکهی، با ا دمیکش یاونروز چ یدونینم _

 ! رفتمیماه تمام باهاش قهر بودم و شرکت هم نم کیباهاش !  شدیدلم گرفته بود و صاف نم

 ترانه ! شهیباورم نم _

سخته ! اگه  یلیجدا کردنش خ هچیبپ یهر کس یکه دور زندگ هیسحر مار خوش خط و خال نی، ا زمیباور کن عز _

 دورش کنم ! ریاز ام دیچطور با دونستمینبود نم نیکمک رادو

 ؟ نیکمک رادو _

رو بهش پس داد و هر چه قدر هم که سود  شیتمام سرما نیکرده بود رادو ریکه با ام یکار نیسر هم زمیآره عز _

 تالیخ نیاز لحاظ رادو گمیکه م نهیهم ی! برا رونیاز شرکت انداختش ب ریو تحق ادیفر یخواست بهش داد و با کل

 راحت باشه اون امتحانش رو پس داده !

م بودم که داشت رفتهیبودن را پذ نیواقعا همسر رادو گریتکان دادم و در فکر فرو رفتم . د دییتا یرا به نشانه  سرم

 ام را حفظ کنم ! یزندگ دیکه چطور با کردمیفکر م نیبه ا

 ی. داخل راهرو با خداحافظ میاز جانب ترانه به سمت شرکت حرکت کرد یدلدار یو کل مانیهااز خوردن قهوه  بعد

 ترانه وارد سالن دفتر خودشان شد و من هم از پله ها باال آمدم . یکوتاه

 خانوم بزرگمهر ؟  دیبلند شد و گفت : برگشت شیاز جا دنمیبا د یطلوع خانوم

 بله چطور مگه ! _

 اومدن دنبالتون ! دیکرد رید دنیمهندس د یآقا یچیه _

 ؟ دیخب چرا باهام تماس نگرفت _

 شما خاموش بود ! یاما گوش میتماس گرفت _
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 خاموش شده است ! یشارژ یکه از ب دمیآوردم و د رونیب فمیک یام را از تو یگوش

 من برگشتم شرکت ! دیبگ دیریانداختم و گفتم : لطفا باهاشون تماس بگ فمیک یرا دوباره تو آن

 آمد . رونیباز شد و از آن ب لیموقع در اتاق سه نیهم

 ؟ دیداشت فیتشر رونی! ب ریاش را از چشمانش برداشت و با لبخند گفت : ظهر بخ ییکائوچو نکیمن ع دنید با

، بله  ریهم بخ مقنعه ام راندم و گفتم : ظهر شما ریرا ز میشد . موها لیبد امروزم فقط او را کم داشت که تکم حال

 بودم ! رونیب

به صورت من گفت : حالتون خوبه ؟ رنگتون  یقیگذاشت و با نگاه دق یخانوم طلوع زیم یدستش را رو یتو یها برگه

 زرد شده !

 خوبم ! ستین یزیگونه ام گذاشتم و گفتم : چ یرا رو دستم

و  دیایب دیشما هم با میریم یاز ساختمان مسکون یعکاس یبرا گهید یداد و گفت : هفته  هیتک زیبه م ییبایژست ز با

 ! دینظر بد

 من ؟ _

 ! دمیرو انجام نم یاصال کار گهیبله بدون نظر شما من د _

ونو متوجه منظورت دیگفتم : ببخش کردیکه با تعجب به ما دو نفر نگاه م یبه خانوم طلوع ینگاه میو با ن دمیرا گز لبم

 ؟! یسپهر یآقا شمینم

 چشم یفهمیزود منظورمو م یلینشانده بود آرام زمزمه کرد : خ شیلب ها یکه رو یسمتم آمد و با لبخند مضحک به

 ! یآب

 زد و گفت : نگهبانت اومد من برم فعال ! یبه پشت سرم چشمک ینگاه با

 موقع در آسانسور باز شد و من به عقب برگشتم . نیبه سمت اتاقش برگشت . هم و

خاموشه  تی؟ چرا گوش یدر هم رفت و گفت : کجا بود شتریب شیمن اخم ها دنیآمد و با د رونیر باز آسانسو نیرادو

 ؟
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 ؟ یهست یعصبان نقدریاشاره کردم و گفتم : چرا ا یچشمانم به خانوم طلوع با

را رها  دستم میرا گرفت و همراه خودش به سمت اتاق برد . وارد اتاق که شد میبازو یبا نگاه به خانوم طلوع نیرادو

 ؟ یخاموش کرد تمیو گوش یبا اون حالت رفت ینباشم وقت یکرد و گفت : عصب

 شارژش تموم شده بود ! _

 به من ! یدادیخبر م هیحداقل  _

 از خودم مراقبت کنم ! تونمیخودم م ستمی؟ بچه که ن ینگران من نقدریچرا ا _

 زمزمه کرد ! " یتونستیکاش م " هیشب یزیاش گذاشت و چ یشانیپ یدستش را رو نیرادو

 ؟  یچ یعنی؟  توانستمیم کاش

تا مثال من  دادینامحسوس قلبش را ماساژ م یلیقلبش گذاشت . خ یمبل کنارش نشست و دستش را آرام رو یرو

 ! داشتیمورد به خصوص هم دست از غرورش برنم نیدر ا یو با ترس به سمتش رفتم . حت دمینفهمم اما من فهم

 شد ؟ ی: چ دمیپرس نشستم و شیپا یجلو

 ! ستین یزیرا محکم بست و با باال آوردن دستش گفت : چ چشمانش

 ؟ قرصات کجاست ؟ ستین یزیچطور چ _

 قرصش را یقوط بشیج یبلند شدم و به سمتش رفتم . دست و پاچه از تو میکتش اشاره کرد که با عجله از جا به

 . ختمیقرص کف دستم ر یآوردم و با عجله دانه ا رونیب

 ! ارمیرفتم و با دادن قرص به دستش گفتم : صبر کن االن برات آب م نیسمت رادو به

:  گفت یگرفته ا یگرفت و با صدا اورمیآب ب شیبروم برا خواستمیدهانش انداخت و مچ دست مرا که م یرا تو قرص

 ندارن ! یاجیقرصا به آب احت نیا یریگینم ادیوقت  چیه

 ونریب شیخودم چشمانم را محکم بستم و دوباره مقابلش نشستم . نفسش که راحت از گلو یهمه حواس پرت نیا از

 نگرانم بود ! نقدریآورد ؟ من که بچه نبودم ا یهمه به خودش فشار م نیراحت شد ، آخر چرا ا المیآمد خ
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 ؟  یآرام گفتم : بهتر ییدستش گذاشتم و با صدا یرا رو دستم

 داد و گفت : خوبم ! هیتک یصندل یرا به پشت سرش

 ؟ ینگران من نقدریآخه چرا ا _

 ارزش نگران شدن نداره ! یزیتو چ ریغ گهید امیدن یمردانه گفت : چون تو یرا به من دوخت و با لحن نگاهش

 مات نگاهش کردم ! همانطور

 ؟  اش مهم بودم یندگدر ز نقدریمن ا یعنی؟  میبگو دیچه با دانستمیو نم شدیکه زبانم الل م زدیم ییحرف ها یگاه 

 ! ستمین یدیکه بهم م یهمه ارزش نیا قیانداختم و گفتم : من ال نییرا آرام پا سرم

شد ، صورتش را  کیگرفت و به من نزد یاش را از صندل هیچانه ام گذاشت و سرم را باال آورد . تک ریرا آرام ز دستش

وقت فراموش  چیه نویگفت : ا بردیکه هوش از سر آدم م شیصورتم متوقف کرد و با صدا یسانت کی یدر فاصله 

عشق و احترام رو  اقتیتو ل یکس به اندازه  چیدم ، هیعمرم د یکه من تو یهست یزن نی، تو با ارزش تر دینکن آناه

 کس ! چینداره ه

 ! یدونی، نم رهگذیم یدرون من چ یدونیداد و با بستن چشمانش ادامه داد : نم هیام تک یشانیاش را به پ یشانیپ

 آمد ! یته دلم به وجود م یناخودآگاه حس خوب شدیگرمش که در صورتم پخش م نفس

 یام . انگار وقت یقرار یب یآرامش بخش لحظه ها یقیشده بود موس می، برا میهم که نگو شیلحن گوش نواز صدا از

 من شود ! یباعث ناراحت توانستینم زیچ چیاو کنارم بود ه

 ؟ یسبک بش یکمیتا  یزنیرا که در دستم بود آرام فشردم و گفتم : بگو تا بدونم ! چرا از راز هات حرف نم دستش

 هیهمه سال  نیدستانش گرفت و همانطور که چشمانش بسته بود زمزمه کرد : صبر داشته باش ، ا انیدستم را م دو

 گفتنش ! ستیقلبم نگه داشتم ، آسون ن یراز رو تو

 نگفتم ! یزیچ گریپس د ارمیکنم و به قلبش فشار ب تشیاذ نیاز ا رشتیب نخواستم

 خونه ! میبلند شدم و گفتم : بهتره بر میداد . از جا هیتک یآرام سرش را از سرم جدا کرد و به صندل نیرادو
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 ! ستین یازینگاهم کرد و گفت : من خوبم ن یمهربان با

 ! یاستراحت کن یکمیخونه تا  میری، م سیرئ یآقا اریبهونه ن _

کتش برداشتم و کت را  بیج یرا از تو نیماش چیبه چشمانم نگاه کرد و بعد آرام سرش را تکان داد . سوو هیثان چند

 دادم . نیبه دست رادو

 ! کنمیم یدر دستم نگاه کرد که گفتم : من رانندگ چیسوو به

 کت اش گفت : فعال حرف ، حرف توئه ! دنیبلند شد و با پوش شیجا از

ز بود ا دهیند بیو غر بیعج یکه امروز کم رفتارها چارهیب ی. خانوم طلوع میآمد رونیزدم و با هم از دفتر ب یلبخند

 بلند شد و منتظر نگاهمان کرد . شیجا

 دی( بسپر ری) ام یمانینر یو به آقا دیکن لیمیلطفا گزارشا رو برام ا رمیبه سمتش رفت و گفت : من دارم م نیرادو

 وزارت بفرسته ! یسد رو برا یحتما نقشه ها

 مهندس ! یسرش را تکان داد و گفت : بله چشم آقا یطلوع خانوم

 یبرگشت و با لحن یآورده باشد دوباره به سمت خانوم طلوع ادیرا به  یزیجلو گذاشت اما انگار که چ یقدم نیرادو

 ، خوامیازتون عذر م نجایکه امروز اومده بودن ا یومخان نیگفت : بابت رفتار زشت ا انهیاما دلجو یجد شهیمثل هم

 صفره ! شونیخانوادگ تیندارن و ترب یتعادل روان شونیا

 شما که نبود ! ری؟ تقص دیکنیم یمهندس شما چرا معذرت خواه یبا تعجب جواب داد : نه آقا یطلوع خانوم

 کنم ! یخودم دونستم که ازتون عذر خواه ی فهیشما افتاده و من وظ یشرکت من برا یاتفاق تو نیبه هر حال ا _

که خودش مقصر  یکه به خاطر کار یسیرئ می. مگر دار دمیگنجیدر پوست خودم نم نیهمه ادب و نزاکت رادو نیا از

 کند ؟ یآن نبوده از کارمندش عذر خواه

 من عوض کرد ! یغرور را برا یمعن نیرادو

 ! یاستراحت کن دیق خوابمان بردم و در جواب اعتراضش گفتم : بااو را به سمت اتا یمعطل یب میدیخانه که رس به

 ؟ یهست ینگران چ دیمن خوبم آناه _
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 نگران قلبت ! _

 قلب من ... خوبه ! _

 ! گهینم نویاما ظاهرت ا_

 ؟ گهیم یظاهرم چ _

به  اجیو احت یاسترس به خودت وارد کرد یلیامروز خ گهیکردن چشمانم گفتم : ظاهرت م زیکردم و با ر نگاهش

 ! گهیهم م گهید زیچ هی!  یاستراحت دار

 ؟ گهیم یرا باال انداخت و گفت : چ شیابرو

که دلت  گهیوارد اتاق شود . پشت سرش پا به اتاق گذاشتم و گفتم : م نیاتاق را باز کردم و گذاشتم اول رادو در

 ! یاتاقت بخور یغذاتو امروز تو خوادیم

 ؟؟ شهیم یم نه چزد و گفت : و اگه بگ یلبخند

 خونه حرف حرف خانوماست ! یمهندس تو یآقا میسمت کمدم رفتم و گفتم : نه ندار به

انداخت . به سمت من برگشت و گفت : به خدا من خوبم چرا بزرگش  نهیمقابل آ یصندل یرا در آورد و رو کتش

 ؟ یکنیم

 ! یکنیآخه تو اصال به خودت رحم نم _

 ! هینجوریوقته ا یلیخ _

 ؟ هیوقته چه جور یلی: خ دمیتعجب به سمتش برگشتم و پرس با

 ، من برم لباسامو عوض کنم ! یچیرا تکان داد و گفت : ه سرش

 کمدش برداشت و به حمام رفت . یدست لباس از تو کی عیسر

 آدم به خودش رحم نکند ؟  شودی؟ مگر م کنهیوقته به خودش رحم نم یلیبود خ نیا منظورش

 نمونده ! یاز مغزم باق یزیچ گهیبخواد حرف بزنه من د نیلب زمزمه کردم : تا رادو ریدادم و ز هیرا به کمدم تک سرم
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الم س رایخانوم و سم ایآمدم . به آشپزخانه رفتم و به ثر رونیاز اتاق ب میرا عوض کردم و با باز کردن موها میها لباس

 کردم .

 نقدریحال من گفت : خدا مرگم بده مادر چرا ا یصورت ب دنیخانوم با د ایا ثرجوابم را دادند ام ییدو با خوش رو هر

 رنگ و روت رفته ؟

 ! شهیکم استراحت کنم درست م هی!  هیخانوم واسه خاطر خستگ ایثر ستین یزیچ _

 ! یکنیکار م ادیز نقدریا ستیو مادرانه گفت : مواظب خودت باش دختر قشنگم خوب ن دیکش سیرا داخل د برنج

گفتم : بله چشم حواسم هست ،  عیپس سر کشدیو بچه را وسط م یخودم گفتم االن است که باز بحث حاملگ شیپ

 ! میخوریاتاق م یبگم امروز ناهارمون رو تو خواستمیزحمت م یب

 دخترم ؟ یچ یتعجب نگاهم کرد و گفت : برا با

 ! میاونجا ناهار رو بخور میداد حیترج میهر دو تامون خسته ا _

 ! نیرا باال انداخت و گفت : باشه مادر هر جور دوست دار شیها شانه

ا ر نیرادو می. در اتاق را که باز کرد میباال برد یو با هم به طبقه  میکوچک آماده کرد ینیدو تا س رایکمک سم با

 . کردیرا نگاه م رونیداده بود و ب هیکه به در بالکن تک دمید

 شلوارش کرده بود ! بیرا داخل ج شیاش داده بود و دست ها یو عضالن دهیبه بدن ورز یقشنگ لیاستا

 اش را از در بالکن گرفت و به ما نگاه کرد . هیورود ما تک با

از  یمعطل یب رایو سم میتخت گذاشت یها را رو ینیسالم کرد و او هم با تکان دادن سرش جواب او را داد . س رایسم

 رفت ! رونیاتاق ب

 کارا ! نیخت نشست و گفت : الزم نبود اآنطرف ت نیرادو

 ! میقاعده و قانون رو بشکن نیبار ا هی ایبود ب یرسم دیکه نبا شهیهم الزمه ، هم یلیخ _

 ! ستین یزیکه چ کیقانون کوچ نی، ا یمنو به هم زد یزندگ یوقته معادله  یلیتو خ _
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ه و چ شدیزبانش باز م میشدیچشم دوختم . تنها که م کردیخاص نگاهم م یرا آرام باال آوردم و به او که با حالت سرم

 ! زدیهم م ییحرف ها

 تر و از مه مبهم تر ! فی، از گل لط باتریشعر ز از

 باز مرا جادو کرده بودند ! یمشک یها لهیدر نگاهش گره خورده بود و قصد دل کندن هم نداشت ، آن ت نگاهم

 ! میچه بگو دیدر جوابشان با انستمدیکه من نم زدیم ییعوض شده بود و حرف ها امروز

 یعاشق من است پس چرا بعض نیکه اگر رادو کردمیفکر م نیو من مدام به ا شدیدر سرم تکرار م میمر یها حرف

 یاو حس دینگاه که من بفهمم شا کی یاز حت غیبه من نگفته است ؟ در نیسرد است ؟ چرا قبل از ا نقدریوقت ها ا

 دارد ! 

 ! کردینگاه نم یزن چیمرد پولدار و مغرور بود که به ه کیمن فقط  یاز ازدواجمان برا قبل

 نیرادو کردیکه فکرم را مشغول م یکس نیکمتر دیدوختم ، قبل از ازدواج شا میرا آرام از او گرفتم و به غذا نگاهم

 خودش کرده بود ! ریفکرم را درگ شتریبود و حاال ، او ب

 کردن با من ؟ یمغموم گفت : برات سخته زندگ یانداخت و با لحن نییسرش را پا هینهم بعد از چند ثا او

 آوردم و با تعجب نگاهش کردم !  نییدهان نگذاشته پا یرا تو قاشقم

 ؟  یرا چند بار به هم زدم و گفتم : چ میها پلک

 ؟ یزندگ نیسخته ا یلینگاهم کرد و گفت : برات خ یجد

را داشتم که انگار از  ی... من حال کس گفتیم نیکه رادو یازدواج اما نه آنقدر نیبود ا یدفعه ا کیمنتظره و  ریغ

ه ک ییایپا گذاشته است ... دن گرید ییایبه اجبار ترد شده و حاال به دن شیها یبا تمام آرزوها و قشنگ ایدن کی

ودم ب نیق از من گرفته شده بود و غمگهم سخت نبود ... عش درهاکه انتظارش را نداشتم اما آنق ییای... دن شناسمینم

 !  نیزمان الزم داشتم ... هم یاما فکر کنم فقط کم

 ؟ یزنیکه م هیچه حرف نینه ا _

 ! دیرو بدونم آناه قتیحق خوامیم _
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ن نه ! م گهیچرا ؟ اما حاال د یدونیکه اوالش آره خودتم م نهیا قتیگفتم : حق تیتخت نشستم و با جد یزانو رو چهار

وقتا  یضبع یکه حت یآروم نبودم ! تو اونقدر خوب نقدریو به تو دل بستم و مطمئن باش اگه سختم بود ا یزندگ نیبه ا

 ! یبهتر از من قیبشم ، تو ال تاصال انصاف نبود که من همسر دیشا گمیبا خودم م

 ! دی، باور کن آناه ستیبهتر از تو ن _

 تم !انداخ نیینشست و سرم را پا میلب ها یرو یلبخند

و  کردینم یشرکتمون و گرفتن قلبش باز هم با من بداخالق یتو یبا وجود آمدن سحر به شرکت ، دعوا یحت

 دیدوام داشته باشد با یزندگ نیا خواهدیاحواالت اگر م نیقهر کردنمان به دو ساعت بکشد اما با تمام ا گذاشتینم

 در گذشته اش چه گذشته است ! دانمیکه نم مکن یزندگ یبا مرد توانمیرا ، من نم شیسر دمل راز ها کردیباز م

 

نبود ! بدجور از آن دختر  یبود که از سحر خبر نیاوضاع خوب بود و خبر خوب ا بایآن روز در شرکت تقر یفردا

 برنزه بدم آمده بود ! یچشم سبز با پوست

 بلند شد . شیبا نگاه به ساعتش از جا نیبود که رادو 10ساعت  یها طرف

 ؟ یریم ییباال آوردم و با نگاه به او گفتم : جا میکتاب روبرو یرا از رو سرم

 کنم ! یدگیرس زایچ یسر هیبه  دیدارم با یکار هی یو گفت : شرکت کامران دیاش را پوش کت

 ! امیبرق زد و با عجله گفتم : منم م میچشم ها یاسم کامران دنیشن با

 ؟ یایتعجب نگاهم کرد و گفت : کجا م با

 جانیشرکت ندارم ا یتو ی! در ضمن من کار هیاوضاع شرکت چجور نمیبب خوامیرا بستم و گفتم : م میروبرو کتاب

 ! رهیحوصلم سر م

 ! ایرا باال انداخت و گفت : باشه ب شیشانه ها نیرادو

تمام  ! در میبود حرکت کرد یعاملش صابر کامران ریکه حاال مد یو به سمت شرکت میآمد رونیهم از شرکت ب همراه

 شوم ؟  یوارد اتاق کامران ندیمرا بب یکس نکهیبدون ا دیبود که چطور با نیطول راه ذهنم مشغول ا
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 ! گرفتندیرا م رمیتصو یتیامن یها نیآن شرکت را از حفظ بودم اما مطمئنا دورب تمام

 آتش درون من است ! یرو ی! اگر بشود ، اگر بشود آب اورمیکمکم کن بتوانم آن پرونده را به دست ب ایخدا

را که حاال صاحب آن  یآن دوختم و در دل هزاران بار لعنت کردم کس ینگاهم را به نما میستادیشرکت که ا یجلو

 بود !

ه کرد نیا یبه خطرناک یتا به حال کار یمن بود که سراپا استرس بودم . ک یمدام نگاهش رو نیآسانسور رادو درون

 بارم باشد ؟ نیبودم که دوم

 ؟ یقرار یب نقدری؟ چرا ا هی:  چ دیپرس نیرا در هم گره کردم که رادو میها تدس

 خوبم ! ستین یزیکردم خودم را خونسرد جلوه دهم . مقنعه ام را درست کردم و گفتم : چ یسع

 ؟ یمطمئن _

 آره مطمئنم ! _

 رو ول کن ! چارتیب یپس اون لبا _

 ! کندمیافتاده بودم و داشتم پوستشان را م میب هانبود که باز هم به خاطر استرس به جان ل حواسم

 انداختم ! نییآوردم و سرم را پا رونیب میرا از حصار دندان ها میخجالت لب ها با

اونوقت  دمتی؟ هر وقت بوس یکشیخجالت م کیکوچ یزایسر چ نقدریگفت : چرا ا طنتیو با ش دیخند نیرادو

 سرخ شو ! ینطوریا

 خنده اش بلند شد . یدرشت شده نگاهش کردم که صدا یچشمان با

 ! تیترب یو گفتم : ب دمیکوب شیبازو یتو یخجالت مشت با

ود موج نیتر یانگار دوست داشتن دیخندیم بایاز ته دل و ز نطوریا یشد . وقت انیو چال گونه اش نما دیخند دوباره

 ! شدیم ایدن
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ودش خ شیپ ادیم یکی؟ االن  یخب بابا حاال چرا مثل لبو شد یلیام زد و گفت : خ ینیاشاره اش را به نوک ب انگشت

 ! کنهیبد م یفکرا

 شده بود ؟  گوشیپررو و باز نقدریعوض کرده بودند که ا یرا با چه کس نیمن رادو یخدا

و با تکان دادن  دهانم را گرفتم یاو خنده ام گرفته بود جلو طنتیهمه ش نیکه از ا یمتعجب و در حال یچشمان با

 سرم چشمانم را از او گرفتم !

 و یمشک یو مشغول حالت دادن به موها ستادیآسانسور ا ی نهیآ یبود روبرو شیلب ها یکه رو یبا لبخند نیرادو

 دستش شدم . یبایپرپشتش شد . نگاهم را به صورت جذابش دوختم و محو حرکات ز

و و ت نیب یسد چیانگار که ه دادندیو درون پاکش را نشان م دندیدرخشیم ییبایخوشحال بود چشمانش به ز یوقت

 درون او نبود !

 . میآمد رونیام را از او گرفتم و با هم از آسانسور ب رهینگاه خ ستادیکه ا آسانسور

 داخل اتاقه ؟  ی: کس دیپرس یاز منش نیو رادو میرفت تیریسمت اتاق مد به

 مهندس ! یبلند شد و گفت : بله آقا شیاز جا یمنش

 ؟ یک _

 گفت : خانوم احتشام ! دیما گرداند و بعد با ترد نینگاهش را ب یمنش

  الشیخ یب دمینرس  یا جهیبه نت یفکر کردم و وقت یآشنا بود . کم میبرا لیفام نیاما ا گفتیرا م یچه کس دمینفهم

 شدم .

 ؟ هیمهندس کامران شیخانوم احتشام پ ی: مطمئن دیکرد و پرس زیچشمامش را ر نیرادو

 مهندس ! یسرش را با ترس تکان داد و گفت : بله آقا یمنش

رفت و بدون در زدن  یبه سمت در اتاق کامران عیخبر بدهد سر یبخواهد که به کامران یاز منش نکهیبدون ا نیرادو

 در را باز کرد .

 انداختم . نییرا پاو سرم  دمیکش ینیه میروبرو یصحنه  دنیسرش به سمت اتاق رفتم و با د پشت



 الهه بانو

 
402 

 

 ینم یبد بود که حت تشانیهم باز بود . آنقدر وضع یکامران راهنیپ ینشسته بود و دکمه ها یکامران یپا یرو سحر

 ! دمیقاعله بودم خجالت کش نیاز ا رونیکه ب

 چه خبره ؟  نجایبغلش  زد و گفت : ا ریبا عصبانت دستانش را ز نیرادو

بلند  یکامران یپا یاز رو یموضوع خجالت بکشد به آرام نیاز ا یذره ا نکهیهل شده بود اما سحر بدون ا یکامران

 ! یزدیدر م یبش ییوارد جا یخواستیم یجان وقت نیرادو یباادب تر بود یلیشد و با پوزخند گفت : قبال ها خ

 صداتو بشنوم ! خوامیم: خفه شو سحر ! ن دیبه هم چفت شده اش غر یدندان ها انیاز م نیرادو

 و هم از کل شرکت ! رهیمد ئتیهم از ه یمهندس کامران یاخراج و گفت : شما یکرد به سمت کامران رو

 مهندس یآقا یچ یعنیگرد شده گفت :  یبا چشمان بستیرا م شیکه دکمه ها یبلند شد و در حال شیاز جا یکامران

 ؟ یچ ی؟ برا

مثل تو که دفتر  یو هوس باز فیکث یآدما یبرا ییمن جا یشرکت ها یبه سمتش رفت و گفت : چون تو نیرادو

 ! سیرو با فاحشه خونه اشتباه گرفتن ن شونیکار

 شرکت سهام دارم ! نیا ی، من تو یکارو بکن نیا یتونیو گفت : نم دیکوب زیم یرو تیبا عصبان یکامران

 !  خرمیتمام سهامت رو م _

 ! فروشمینم _

 ! یفروشیگفت : چرا مزد و  یپوزخند نیرادو

 ! یبکن یکار چیه یتونی! نم کشمیها عقب نم یراحت نیخامه مهندس ، من به ا الیخ _

 مدیکش نییشرکت رو گل گرفتم و ارزش سهامت رو پا نیدر ا یداد و گفت : وقت هیتک زیدستانش را به م نیرادو

 ! یفتیبه دست و پام م یایاونوقته که خودت م

 ! یکارو بکن نیبا من ا یکیکوچ نیبه ا زیچ هیبه خاطر  یتونیرا گم کرده بود گفت : نم شیکه دست و پا یکامران
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زندان ،  متندازیکه نم یخداتم شکر کن دیبا ستین یکیکوچ نیبه ا زیچ هی یبرا یفهمیم یبه گذشتت که نگاه کن _

نحس تو رو  ی افهیو ق ختیر دنید یحوصله  نکهیو ا سوزهیخبرت م یاز همه جا ب یدلم به حال اون زن و بچه 

 ندارم ! گهید

 دیهدت یبرگشت و با لحن یافتاده باشد دوباره به سمت کامران ادشی یگرید زیسمت من برگشت و بعد انگار چ به

 دن !ش مونیکار پش نیکارو کردن و از ا نیا ایلی، خ یپا رو دم من نذار ینکن یبگم که بهتره سع نمیگفت : و ا زیآم

 شمش را به سحر دوخت .نگاه پر از خ و

 افتاد ! قهیچند دق نیرا که در ا ییاتفاق ها نیا شدیبودم  و باورم نم ستادهیمسکوت و بهت زده دم در ا من

 کرد ؟؟ کاریرا از کار ب یکامران نیرادو

 ؟ یکنیرو م نکارایا گهیمن تو بغل اون حرصت گرفته چرا د دنیرا به هم فشرد و گفت : از د شیدندان ها سحر

 شده بود ؟ یعصب نیاز ا نینگاه کردم . واقعا رادو نیپرسشگر به رادو یو با نگاه ختیته دلم ر یزیچ

تو  یزد یانداخت گفت : چه زر یرا به ترس م یکه هر کس یرا به سمت سحر چرخاند و با لحن شیآرام رو نیرادو

 االن ؟

کرد و گفت : مگه  لیمتما نیودش را به سمت رادوبود با پرخاش خ دهیرا به تنش مال زیهمه چ یاما انگار که پ سحر

 ؟ گمیدرست نم

 بلند کرد . نیزم یاش او را از رو قهیبه سمتش حمله کرد و با گرفتن  نیرادو

 دهانم گذاشتم و با ترس نگاهشان کردم ! یرا رو دستم

ه ب یدندان ها انیخونسرد باشد برد و از م کردیم یسع یلیسحر که خ ی دهیصورت ترس کیصورتش را نزد نیرادو

که هم تو خوب  لیدل هیتحمل کردم فقط و فقط به  میزندگ یبار به زور تو هینجس رو  ی: تو دیهم چفت شده اش غر

داره  میکه چشم به زندگ یهر کس ینابود یکن که من برا سهیبود هم من اما حاال همه ماست هات رو ک یچ یدونیم

دمه ص یبه کس دمیبهش اجازه نم گهیبرسون : من د یبرسون دیکه با یحرف منم به گوش اون نیا سپر کردم ! نهیس

 بزنه ، حواسش رو جمه کنه !
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شار ف شیبه گلو یلی. انگار خ دیکش یو پشت سر هم  قیعم ینفس ها صانهیرا محکم به عقب پرت کرد و او حر سحر

 آمده بود .

 رادمنش ! نی.... رادو یدی... کاراتو .... پس م نینگاه کرد و منقطع گفت : تقاص ا نیپر از نفرت به رادو یچشمان با

گرفته بود  شیکه دستش را گلو یو در حال ستادیچنگ زد و به سمت من آمد . مقابل من ا یصندل یرا از رو فشیک

 نحس ! یچشم آب کهینزد یکه تو هم تقاص پس بد یگفت : اون روز

 رفت ! رونیو ببه سرعت مرا کنار زد  و

 ؟  دادمیپس م دیرا با یزیسخت بود ؛ تقاص چه چ میبرا شیحرف ها هضم

 مطمئن شود که خوبم ! خواستیبه من نگاه کرد و من هم نگاهش کردم ، انگار م نیرادو

 دادم که حال من خوب است ! نانیکارم به او اطم نیرا بر هم زدم و با ا چشمانم

باشه وگرنه  زمیم یسهامت رو یواگذار یو خشونت گفت : فردا برگه  تیبرگشت و با همان جد یسمت کامران به

 گزارش کنم ! سیممکنه به پل اتویاز کثافت کار یکیکدوم  دونمینم

و  ستادمیرفت  اما من همانجا ا رونیبدهد به سمت من آمد و از دفتر ب یجواب یمنتظر بماند کامران نکهیا بدون

 پر از حرف ، پر از حس حقارت ! یاه کردم . نگاهرا نگ یکامران

 ؟؟ هیگفت : چ تینگاه من با عصبان دنیاش نشست و با د یصندل یرو یبا کالفگ یکامران

 یلیخ یبه من زد یحرف هی شیماه پ کیبگم  خواستمیفقط م یچیباال انداختم و گفتم : ه یرا با خونسرد میها شانه

 ! خورهیاالن به درد خودت م

 گهیکه د ینیبیم دیآناه یمنو قبول کن شنهادی: به نفعته که پ شدیو مدام تکرار م خوردیاش در سرم زنگ م جمله

 ! ستین یکه رقم کم یدونیمن شو تا طلبم رو ببخشم ، م ی... معشوقه  یندار یراه

 ... یندار یراه گهیکه د ینیبیم یرو قبول کن نیرادو شنهادینگاهم کرد که گفتم : به نفعته که پ یسوال
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 رمیبگ یکرده از آب گل آلود ماه ریگرداب گ هی ینفر تو هی یکه وقت ستمیمن مثل تو ن کردم و ادامه دادم : اما یمکث

حق  ی! خدا جا ارمیبچزونمت و دمار از روزگارت در ب تونستمیوگرنه االن خوب م ستمیشرف ن ی، من مثل تو ب

 نشسته ، من تو رو سپردم به خودش !

مقابلش  نیآمدم . به سمت آسانسور که رادو رونیگرفتم و از اتاقش ب رانشیح یو کم یرا از صورت عصب نگاهم

 گرفتم ! یبود رفتم و در کنارش جا ستادهیا

 شودیم هم ی؟ مگر از خوشحال یچه بود ؟ بغض زمان خوشحال یبرا گریبغضم د نیا دانمیآرام شده بود اما نم دلم

 بغض کرد ؟؟

بود و من بغض کرده بودم ،  ی. او عصب مینزد یکدام حرف چیهمکف ه یبه طبقه  دنیو تا رس میشد آسانسور وارد

 ، از سر عدل خدا ! یاز سر خوشحال یبغض

کدامشان انتقامم گرفته شده بود و  کی یبودم اما حاال بدون اجرا کردن حت دهیگرفتن انتقام چه نقشه ها کش یبرا 

 بهتر ؟  نیاز ا یزیچه چ

 نیبود و برکت ! چه خوب بودند ا ریمن سراسر خ یکه آمدنش به زندگ یکار را کرد ، مرد نیا نیرادو قتیحق در

 محکم و امن ! یگاه هی، تک یشکل مرد ها ؛ قابل اعتماد ، دوست داشتن

 است و یکه االن عصب دانستمینگفتم چون م یزیگاز فشرد . چ یرا رو شیبا حرص پا نیو رادو میشد نیماش سوار

 آرام اش کند ! یکار کم نیا دیشا

 یداشت و من کم ییسرعت باال یلیسرم گرفتم . واقعا خ یباال ی رهیرا بستم و دستم را محکم به دستگ چشمانم

 ! دمیترسیم

کنار  نیکه رادو دمیکم شد . چشمانم را باز کردم و د یلیآمد و کم کم خ نییپا نیسرعت ماش قهیاز چند دق بعد

 نگه داشت . ابانیخ

 تند رفتم !  یلیخ دیرا روس فرمان گذاشت و گفت : ببخش سرش

 هم تند نبود ! یلیام گفتم : نه خ دهیترس اورمیخودم ب یبه رو خواستمیکه نم یرا رها کردم و در حال رهیدستگ

 تو ؟ یخوب نقدریچهره ام زمزمه کرد : چرا ا یرا به سمت من چرخاند و با از نظر گذراندن تمام اجزا صورتش
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 ! رسهیتو نم یخوب یباشم به پا یانداختم و گفتم : هر چ نییرا پا سرم

 من ؟؟ یصاف نشست و گفت : خوب شیجا در

 ها شده بود ! یتمام خوب سیشده بود ، تند یدوست داشتن میمرد برا نیرا آرام باال آوردم و نگاهش کردم . ا سرم

 شانه اش گذاشتم و  چشمانم را بستم . یسرم را رو دمیاراده خودم را به سمتش کش یب

قرار گرفت و آرام نوازشم  میبازو یدستش رو هیدر بهت بود و همانطور خشک شده بود اما بعد از چند ثان قهیدق چند

 کرد !

 بانو ؟؟ هیافتخار پاداش چه کار نیآورد و کنار گوشم گفت : ا نییرا پا سرش

 یونداز آروزهام رس یکیکه منو به  ی، تشکره ! مرس ستیتم : افتخار نکه بر اثر همان بغض گرفته بود گف ییصدا با

 ! نیرادو

 و گفت : کدوم آرزوت ؟  دیرا بوس سرم

 یروز هیکه  فیکه غرور پدرم رو شکست و آبروش رو برد ... مجازات کردن اون آدم کث یمجازات کردن کس _

 ! ختیرو با حرفاش به جونم ر ایدن یدردا نیبدتر

 فش فش کردنم بلند شد . یو صدا ختندیر میگونه ها یرو میها اشک

 ؟  یکنیم هیگر یگفت : دار انمیمرا از خودش جدا کرد و با نگاه به چشمان گر نیرادو

 ! هی، از خوشحال ستین یزیرا پاک کردم و گفتم : چ میها اشک

 ؟ یدونیکه م یرا پاک کرد و گفت : چرا بهم نگفت میانگشت شست اش اشک ها با

 پدرمه ؟ یعامل ورشکستگ یکامران دونمیم نکهی؟ ا ویچ _

 ام را درست کرد و گفت : آره ! مقنعه

 مشکالت خودم بکنم ! ریدرگ نیاز ا شتریتو رو ب خواستمیگفتم : آخه نم تیو با مظلوم دمیام را باال کش ینیب
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، مشکل تو مشکل  دیآناه یگفت : تو همسر من یو مهربان تیرا در دستش گرفت و با جد فمیظر یدست ها نیرادو

 باشه ؟ یرو از من پنهون کن یزیچ خوادیدلم نم گهیمنم هست ! د

، نگاهم کرد و با  دیطاقت سرش را جلو آورد و گونه ام را بوس یباشه کج و راست کردم که او ب یرا به نشانه  سرم

 با من طرفه ! ارهیاشک تو رو در ب یهر ک کنه ، تتیاذ یکس ذارمینم گهیگفت : د گوشمریز یلحن آرام

 به دلم نشست ! نیریش یلیظاهر شد و حرفش خ میلب ها یرو یلبخند

 و دوست داشته شدن ؟  یو مهربان تیهمه حما نیاز ا ری؟ به غ خواستمیم یدر زندگ یزیچه چ گرید

که در حال خوبم  یعشق !! اما من مصرانه آن صدا را عقب زدم و با وجود رخنه ا دیته ذهنم گفت : و شا ییصدا کی

 به وجود آورد باز هم لبخند زدم !

 با تمام وجودم قبول کرده بودم ! گریرا د سرنوشتم

 ؟ میرستوران بخور یناهار رو تو میبر هیآمدم و گفتم : نظرت چ رونیب نیآغوش رادو از

 ! هیبا لبخند سرش را تکان داد و گفت : فکر خوب نیرادو

و پول  یقانون ریغ یو کارها یدر مورد صابر کامران یکل نیو با رادو میخورد ییایتالیروز ناهار را در رستوران ا آن

 ! میحرف زد شیها ییشو

 ریبه کمک ام شیچند وقت پ نیبه دام انداختن  اوست و هم یبرا یدنبال مدرک شیوقت پ یلیگفت از خ نیرادو

سوال  ریکرده است اما اگر بخواهد آن ها را رو بکند اعتبار شرکت خودش ز دایاو پ هیعل یدرست و حساب یمدرک

 از او بخرد ! متیداده او را از شرکت اخراج کند و سهامش را نصف ق حیترج لیدل نیبه هم رودیم

 را کرده بود ! زیهمه هوش و پشتکارش در دل احسنت گفتم . حساب همه چ نیا به

نکرده اما با رفتن او از شرکت  ، پدرم دوباره  دایپ یکامران هیعل یپدرم هم گفت که هنوز مدرک یمورد ورشکستگ در

 سر کارش برگردد  ! تواندیم

 همه لطف چطور از او تشکر کنم ؟! نیبابت ا دانستمینم

 ! شدیخوشحال م یلیخ دیفهمیموضوع را م نیاگر پدرم ا مطمئنا
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 م .کرد فیاو تعر یرا برا هیبا پدرم تماس گرفتم و با شوق و ذوق قض یو من بدون معطل میاز ناهار به خانه رفت بعد

گفت  یبا خوشحال دیکرده بود را شن دایپ یکامران هیعل نیکه رادو یمدرک ی هیقض نکهیاما بعد از ا شدیباورش نم اول

 ! اوردیسر در ب هیاز  قض یتا درست و حساب میفرداشب شام مهمان او باش یکه برا

 حرف ها در مورد خودش و قلبش تلفن را قطع کردم . یسر کیکردم و بعد از  قبول

انگار دوست  شدیتر م ریعشق من هر روز گوشه گ نیب نیو در ا رفتیم شیداشت خوب پ زیهمه چ نکهیا مثل

 من تازه را ! نینداشت ا

 

******* 

 

 

 ظهر هنوز گرم بود ! یساعت ها یاما هوا میشده بود کینزد زییابه پ نکهیشلوغ بود و با ا دانشگاه

و  دمیاز استاد ها را د یکیرفتم . سر راهم  یآمدم و با مرتب کردن جزوه ام به سمت در خروج رونیکالس ب از

 و سالم کرد ! ستادمیا

 ! دمشی؟ از شروع دانشگاه ند یخبر ندار یخسرو یگفت : تو از پر یجوابم را داد و بعد از احوال پرس ییخوشرو با

خاموش بود ، بازم امروز  شیباهاش تماس گرفتم اما گوش یرا باال انداختم و گفتم : راستش استاد چند بار میها شانه

 ! گمیشد بهتون م یاگه خبر رمیگیباهاش تماس م

 ! دمی، تازه از بچه ها شن گمیم کیگفت : ممنون دخترم ... ازدواجت رو هم تبر نکشیزد و با جابجا کردن ع یلبخند

 انداختم و با خجالت گفتم : ممنون استاد ! نییرا پا سرم

 ! یهست  یخوب یلیخ یتو دانشجو ی! درست رو هم فراموش نکن ادامه بد یخوشبخت بش _

 استاد ، چشم حتما ! دیشما لطف دار _
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 پس به من خبر بده فعال خداحافظ ! _

 خداحافظ استاد ! _

 تماس گرفتم . یام با پر یآوردن گوش رونیآمدم و با ب رونیدانشگاه ب از

 ییرا جواب داد و با صدا یاش زنگ خورد و خاموش نبود . بعد از چند بوق گوش یدفعه گوش نیکمال تعجب ا در

 خوابالود گفت : بله ؟؟

 ؟ یالو پر _

 شما ؟؟ _

 تو ؟ یی... کجا دمیآناه _

 خواب بودم ! دیسالم آناه _

 ؟ یظهره تو هنوز خواب 12ساعتم نگاه کردم و گفتم : ساعت  به

 ! دیوقت طول کش ریدعوت بودم تا د یجا مهمون هی شبید _

 ؟؟ یمهمون _

 ؟ یداشت یآره ... کار _

 ؟؟ یایچرا دانشگاه نم _

 ! امیاز پس فردا م امیم _

 ! ندازنتیم یکن بتیغ نیاز ا شتری، اگه ب گرفتنیاستادا سراغت رو م _

 ! الیخیبرسم درس و دانشگاه رو ب خوامیکه م یزیبه درک بابا ، من فعال قصد دارم به چ _

 ؟ یبرس یخوایم یبه چ _

 ؟؟ یندار یکار گهید ادیم ! من خوابم یفهمیسکوت کرد و بعد گفت : بعدا م یکم
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 سرد شد تعجب کردم : نه خداحافظ ! کدفعهیرفتارش که  از

 ام نگاه کرد .  یگوش یمتعجب به صفحه  یکند قطع کرد و من با چشمان یخداحافظ نکهیا بدون

 ! شناختمشیمن هم نم گریکرده بود که د رییتغ یانگار جور یپر

 ! کردیرا قطع م یگوش یو بدون خداحافظ زدی، بد حرف م کردیشبانه صحبت م یها یمهمان از

 ! دانمیدارد و من نم یمشکل دیشا

به  یناگهان میتصم کیاما با  رفتمیبه خانه م دیدربست گرفتم . طبق معمول با یو تاکس ستادمیدانشگاه ا یجلو

 گفتم به سمت شرکت برود ! یراننده تاکس

 به رسمیمن م یتا وقت کردمیو استعفا بدهد و من بدجور در دل خدا خدا م دیایبه شرکت ب یقرار بود کامران امروز

 شرکت نرفته باشد !

 شدم و با سرعت وارد شرکت شدم . ادهیپ یشرکت از تاکس مقابل

ب خو یخندان و حال یکه با لب دمیرا د یرا در سالن گذاشتم ، کامران میپا نکهیآمدم و به محض ا رونیآسانسور ب از

 انتظار نشسته است ! یها یصندل یرو

فروشد و کارش را هم از ضرر ب یو با کل متیمثال امروز قرار بود سهامش را نصف ق کردمیحال خوبش را درک نم نیا

 دست بدهد !

 رفتم و سالم کردم . یتوجه به او به سمت خانوم طلوع بدون

 ؟؟ دیبلند شد و با تعجب گفت : سالم ، شما مگه امروز دانشگاه نداشت شیجا از

 اتاقشه ؟  یتو نیسر به شرکت بزنم ! رادو هیکالس آخرم لغو شد گفتم  _

 سد برنگشتن ! ینه مهندس هنوز از سر پروژه  _

 مهندستون نه ؟ یکردن آقا ریکه گفت : د دمیرا از پشت سرم شن یکامران یصدا

 ! رسهی؟ هر جا که باشه باالخره م هیسمتش برگشتم و با نگاه به لبخند مرموزش گفتم : منظورت چ به
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آدما  شهیخطر داره ... هم یلی؟؟ کار ما خ یدونیرو م یزیچ هیبغلش زد و با تمسخر گفت : اما  ریرا ز شیها دست

 ! انینم رونیسالم ازش ب

 ! دیگیم یشما چ فهممیخودم را خونسرد نشان دهم گفتم : من نم کردمیم یکه سع یو در حال ختیدلم ر ته

تو امروز سالم از سر اون  زیشوهر عز دیکه شا نهیتمام گفت : منظورم ا یصورتم کرد و با بدجنس کیرا نزد سرش

 پروژه برنگرده !

 را ! میشرف روبرو یمرد ب یحرف ها دیفهمیکوبش نداشت و مغزم نم یبرا یتوان گریانگار د قلبم

 کوچولو ! یو نحسش گفت : و اونوقته که من با تو کار دارم فرار حیکر یچشمانم نگاه کرد و با آن صدا به

 ! دمیصورتش کوب یدستم را باال بردم و محکم تو یمعطل یو بو برنده به او دوختم  زیرا ت نگاهم

نفس نفس  تی. از شدت عصبان دمیرا از پشت سرم شن یخانوم طلوع نیه یو صدا دیبه سمت راست چرخ صورتش

 . دیلرزیو دستانم م زدمیم

دختره   یر کردگفت : چه کا زدیم رونیکه از چشمانش آتش خشم ب یصورتش را به سمت من چرخاند و در حال آرام

 آشغال ؟؟ ی

دستش را  یکه از پشت سر کس دمیصورتم بزند ، خودم را ناخودآگاه عقب کش یرا باال برد و خواست تو دستش

 گرفت !

 که پشت سرش بود نگاه کردم . یبه سمت عقب برگشت و من هم از کنارش به کس یکامران

گفت : دستت  یبه هم چفت شده اش رو به کامران یدندان ها انی، از م دیباریاز آن م تیکه عصبان یبا چهره ا لیسه

 ! کشمتیبخوره خودم م دیبه آناه

 زد تو گوشم ؟ یدیکه از درد دستش صورتش در هم رفته بود گفت : ند یدر حال یکامران

 گوشت ! یحق به جانب گفت : حتما حقت بوده که زده تو یا افهیبا ق لیسه

 ختر حقشه که کتک بخوره !د نی، ا لیدستمو ول کن آقا سه _

 جرات داره دست روش بلند کنه ! یک نمیبب خوادیم و گفت : واقعا ؟ دلم ستادیمن ا یآمد و جلو لیسه
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 یبا نگاه کندیاگر دستش به من برسد تکه تکه ام م دانستمیکه م یرا مشت کرد و در حال شیدست ها یکامران

 و اونروزه که ستنین اتیحام نیکدوم از ا چیه یروز هی،  رسهیبه من گفت : باالخره که من دستم به تو م نیخشمگ

 بزرگمهر ! دیبا تو چکار کنم آناه دیبا دونمیمن م

 ! یبکن یتونینم یکار چیو گفت : حرف مفت نزن ... ه دیاش کوب نهیس یتو لیسه

 بکنم ! تونمیال رو آووردن چه کارا مآشغ نیخبر مرگ اون رادو یوقت مینیبیحاال م _

مطمئن  نطوریآورده بود که ا ییبال نیدهانم گذاشتم و اشک در چشمانم جمع شد . او حتما سر رادو یرا رو دستانم

 ! زدیحرف م

 ! عی، سر ریرو بگ نیرادو عیبرگشتم و با استرس گفتم : سر یسمت خانوم طلوع به

و گفتم : خانوم  دمیکوب زیم یگرد شده و مات نگاهم کرد . رو یبود با چشمان  دهیآمده ترس شیکه از اتفاقات پ او

 با شما هستم ! یطلوع

 را گرفت . نیرادو یلرزان شماره   یرا با عجله برداشت و با دستان یگوش

همچنان در حال بحث بودند و من حالم اصال خوب نبود ! احساس خالء در وجودم داشت بزرگ و  لیو سه یکامران

 ! شدیبزرگ تر م

 میو دست ها دمیکش یغیج میروبرو یصحنه  دنیو در آن باز شد . با د ستادیما ا یموقع آسانسور در طبقه  نیهم

 دهانم گذاشتم ! یرا رو

 آمد ! رونیگرفته بود از آسانسور ب ریبغلش را ام ریسمت راست  صورتش پر از خون بود و ز یدر حال نیرادو

بود و تمام لباس  یراستش خون جار ی! از ابرو دمیدیرا که م یزیچ شدیو باورم نم کردمیزده به او نگاه م شوک

 بود ! یخاک شیها

 شده ؟ ی؟؟ چشمت چ نیشده رادو ی: چ دمیو با ترس پرس دمیسمتش دو به

براش  ی؟ چه اتفاق ریشده ام ی: چ دمیپرس ریقرار از ام یباال آورد که ب ستین یزیچ یدستش را به معن نیرادو

 ؟؟ هیافتاده ؟؟ چرا صورتش خون
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 نگران نباش ! دیآناه ستین یزیرمق رو به من گفت : چ یخسته و ب یا افهیبا ق ریام

 ! نیرادو تیوضع نیا دنیبا د شدی. دلم تکه تکه م کردمیو هق هق م ختندیریم میاشک ها اریاخت  یب

 آمده بود ؟ ییچه بال شیبایمن سر صورت ز یبغلش را گرفتم و با ترس به صورتش نگاه کردم . خدا ریز

 ! کشمتی.. به خدا قسم م یکامران کشمتیماتش برده بود گفت : م نیرادو دنیکه با د یبا خشم به کامران ریام 

خش داشت اما هنوز محکم و  یکه کم ییرا گرفت و با صدا شیجلو نیحمله کند که رادو یخواست به سمت کامران و

 ! میهنوز باهاش کار دار ... صبر کن ! ما ریاممقتدر بود گفت : نه 

 ماجرا شد ! نیرفت و نظاره گر ا یماتش برده بود به گوشه ا نیرادو دنیاز د یکه مثل کامران لیسه

زخم  هیگفت : به خاطر  رفتیکه از درد صورتش در هم م یبرد و در  حال شیدستش را به سمت زخم ابرو نیرادو

 ! کشنیکه آدم نم کیکوچ

 ! نیزنیحرف م یاز چ فهممیشما ها ؟ نم دیگیم یبه تته پته افتاد و گفت : چ یکامران

 ! یکه بفهم ارمیسرت م ییبال هیشرف آره ؟ االن  یب یفهمی: که نم دیبا حرص غر ریام

 ! ریزد : ام ادیرا گرفت و فر شیجلو نیبرود که رادو یدوباره به سمت کامران خواست

زده بودند که با  رونیگردنش ب ی. چنان  رگ ها دیکش شیموها یمحکم تو یو دست ستادیا شیبا حرص در جا ریام

 خودم گفتم االن است که بترکند !

 تو اتاق ! ایگفت : ب یبه سمت اتاقش رفت و خطاب به کامران ریبا کمک من و ام نیرادو

 یو او همچنان ب دیچکیورتش م. خون از ص شدمینگران تر م نیرادو یآمدند و هر لحظه برا یبند نم میها اشک

 چاک خورده بود ! شیبود انگار نه انگار که ابرو تیاهم

 نکن ! هیزمزمه کرد : گر یبه صورتم نگاه کرد و با لحن آرام نیرادو

 ! رهیازت داره خون م _

 من خوبم ! _
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 ! مارستانیب میبر ایتو رو خدا ب _

 نامردو روشن کنم ! نیا فیتکل دیاول با _

 ! اریگفت : دسته چک منو ب رینشست و به ام زشیم یجلو یاز مبل ها یکی یرو

خودم  نیرادو ادیسرت ب ییبال تیلجباز نیگفت : اگه به خاطر ا تیرفت و با عصبان نیرادو زیبه سمت م ریام

 ! کشمتیم

 زد و گفت : باشه قبول ! یو استرس لبخند دردناک یهمه ناآرام نیا انیدر م نیرادو

 نخند ! کنمیمن دارم سکته م شعوریباال آورد و با حرص گفت : نخند بسرش را  ریام

که از چهره اش معلوم بود در مرز سکته کردن است  یبه کامران  یبا نگاه نیآورد و رادو شیرا برا نیچک رادو دسته

گورت رو گم  شهیهم یو برا یکنیبرگه ها رو امضا م نیا یو تو هم پا دمیچهارم پول  سهامت رو بهت م کیگفت : 

 ؟؟  یدیفهم یکنیم

اثبات اقدام به قتل از طرف تو دارم که  یهم اونقدر مدرک برا یدیبه سمت او برداشت و گفت : اگرم نفهم یقدم ریام

 با تو چکار کنم ! دیبا دونستمیوگرنه خوب م یکامران ذارهینم نیکه رادو فیتا آخر عمرت بندازمت زندان فقط ح

زنده  نیاست که رادو دادهیدرصد هم احتمال نم کی ی، انگار حت زدیو الم تا کام حرف نمبود  ریمات ام یکامران

 برگردد !

 سرش را خم کرد و مبلغ چک را نوشت و امضا کرد ! یبه سخت نیرادو

 به دستش داد . یو خودکار دیکش زیرا گرفت و به سمت م یکت کامران ریام

 ! عیاشاره کرد و گفت : امضا کن ... سر زیم یرو یبرگه ها به

 که به سالمت بودنش شک کردم ! یبود طور جیگ جیبه برگه و به خودکار در دستش نگاه کرد . گ یکامران

 دمیترسی. م دمیخودم را به سمت او کش دمیکشیام را باال م ینیکه ب یرا محکم گرفتم و در حال نیرادو دست

 کار نکرده اش را تمام کند !کند و بخواهد  یوانگید یکامران



 الهه بانو

 
415 

 

 یکار استخدام کرده بود نیا  یرو که برا یاون کارگر ای یکنیرا تکان داد و با خشونت گفت : امضا م شیبازو ریام

 ؟؟ یببرم کالنتر

 برگه ها را امضا کرد . ینگاه کرد و بعد بدون معطل ریبه ام دهیترس یبا چشمان یکامران

 رونیکت اش او را از دفتر ب ی قهیو با گرفتن  دیاش کوب نهیس یجدا کرد و تو نیرادو یچک را از دفترچه  ریام

 انداخت .

 نیا اب ینگاه کرد و دستم را فشرد . حت کردمیم هیبودم و مثل دختر بچه ها گر دهیبه من که محکم او را چسب نیرادو

 بدهد ! یمرا دلدار خواستیم حال بدش هم

 ؟؟ یشد یبرات چ رمیگفتم : بم یپر از بغض یاش دوختم و با صدا ینشایپ ینگرانم را به زخم رو نگاه

 کرد که از درد چهره اش در هم رفت و مقطع گفت : خدا ... نکنه ... یاخم نیرادو

 ؟؟ کنهیدرد م یلیو گفتم : خ دمیرا گز لبم

 ! ستین یزیگفت : نه چ دیگویدروغ م دانستمیکه م یدهانش را قورت داد و در حال آب

صورتت  ی؟ درد کامال تو یمغرور نقدریو صورتش نگاه کردم و گفتم : آخه چرا ا یشانیپ یعرق رو یدانه ها به

 ! داستیپ

 ی! اگر هم بگ یریمیاالن از درد م مارستانیب میبر دی... با نیبه سمتمان آمد و گفت : بلند شو رادو ریموقع ام نیهم

 ! ایدن اون یراست بر کی زنمتیم یخودم جور ستین یازین

 ! میببر مارستانیبلند شدم تا او را به ب میرا گرفت و من هم با گرفتن دستش از جا نیبغل رادو ریز

 زخمش بگذارد! یدادم تا رو نیدستمال برداشتم و به دست رادو یادیتعداد ز یخانوم طلوع زیم یرو از

 . کردینگاهمان م یحرف چیبود بدون ه امدهین رونیکه انگار هنوز از شوک ب یطلوع خانوم

و  دیکش یغیج نیرادو دنیآمد ! با د رونیکه ترانه با عجله در آسانسور را باز  کرد و ب میستادیآسانسور ا یروبرو

 دهانش گذاشت ! یرا رو شیدست ها

 ؟  نیستیبلد ن یا گهیکار د دنیکش غیج ریو گفت : شما زنا غ دیدست او را گرفت و کنار کش ریام
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 ؟ چشمش کور شده ؟  ریشده ام یچ نیگرد شده گفت : رادو یبا چشمان ترانه

 لحظه هم باز نشده گفت : نه ابروش شکافت برداشته ! کی یکه حت شیبا اخم ها ریو ام میوارد آسانسور شد یهمگ

 ؟  دیآناه یاش گذاشت و رو به من گفت : تو خوب نهیس یدست رو ترانه

 کردمیخوب نبودم  ، تمام تنم سرد بود و احساس م قتیخوبم تکان دادم اما در حق نکهیا یرا آرام به نشانه  سرم

 فشارم افتاده است !

 ! میپشت نشست یها یصندل یرو نیجلو نشستند و من هم همراه رادو ریو ام ترانه

 رفت ! رونیب نگیگاز گذاشت و به سرعت از پارک یرا رو شیمحکم پا ریام

 داد و چشمانش را بست . هیتک نیماش یسرش را به صندل نیرادو

 ؟  نیرادو یگفتم : خوب یدستش گذاشتم و با نگران یرا رو دستم

 را فشرد و زمزمه کرد : خوبم ! دستم

 ! اگه ازش واریاز دستت سرمو بزنم تو د خوادیدلم م نینگاه کرد و  گفت : به خدا که رادو نیبه رادو نهیآ یاز تو ریام

 شرف کثافت ! یاالن زندان بود ب میکرده بود تیشکا

 نیو به ا میازش بخر نییپا متیق نیسهامش رو با ا میتونستینم گهیجواب داد : اونوقت د یآرام یبا صدا نیرادو

 ! میکن رونشیاز شرکت ب یسادگ

 ! نیرفتارت رادو نیا رهیتو کت من نم _

 آخه چرا ؟ _

 ! یریمبود ب کی؟ نزد تهیپسر حال یریبود بم کیزد : نزد ادیبود فر شیکه در گلو یو با بغض دیفرمان کوب یرو ریام

 ! نیریکه هم دردناک بود و هم ش یسکوت حاکم شد ، سکوت نیماش در

 ! ریبودم مثل ام دهیبغض کند ، ند یگریبه خطر افتادن جان د یبرا نطوریکه ا یقیبودم رف دهیند

 حاال که زنده ام !خش دارش گفت :  یزد و با صدا یلبخند محو نیرادو
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 لحظه ... هیبودم ... فقط  دهیتر به سمتت چرخ ریلحظه د هیو گفت : فقط اگه  دیکش یقیعم ینفس ها ریام

 ! مردمیبا همان چشمان بسته زمزمه کرد : م نیرادو

 و گفتم : خدانکنه ! دمیرا گز لبم

 نشده ! یزیحاال که خداروشکر چ رمیگذاشت و گفت : آروم باش ام ریدست ام یدست رو ترانه

 از دستش دادم ! شهیهم یلحظه فکر کردم برا کیشد ترانه ،  یچ یدونیتو که نم _

 اتفاق افتاد ؟ نیشد که ا یگفت : آخه چ یجیبا گ ترانه

 هگی. من روم طرف د کردیدستش نگاه م یتو یبود و داشت به نقشه ها ستادهیسازه ا ریز نی، رادو میسر سد بود _

ارا رو ک نیکه به مهندسه بگم بره با رادو نی! برگشتم طرف رادو کردمیاز مهندسا صحبت م یکیبود و داشتم با  یا

 که تونستم ی! تنها کار کنهیخم م نیسمت رادو بهکنارش داره چنگکش رو  یکیمکان لیب دمیهماهنگ کنه که د

اما  دیخودش رو کنار کش عیبا نگاه به پشت سرش سر نیبزنم . خدا رو شکر رادو ادیبود که اسمش رو فر نیبکنم ا

لحظه فکر کردم مرد و  هی!  ختیریم نیزم یچنگک رو یکه از تو دمیدیفقط سنگ و خاک و کلوخ م گهیبعدش د

! فکر کردم  رهیخون م نطوریهم شیشونیافتاده و از پ نیزم یاونطرف سنگا رو دمیو د دمیدو شتموم شد ! به سمت

 و رفتم کمکش کردم ! دمیکش یو تکون خورد نفس راحت دمشینار اون همه سنگ سالم دک یمرده اما وقت

 افتاده باشد ! نیرادو یبرا یاتفاق هولناک نیکه چن میو باور نداشت میکردینگاه م ریبه ام یو ترانه با ناباور من

 رو کرده بود ؟  یکار نیهمچ ی: ک دیبا بهت پرس ترانه

 استخدام شده بود ! یاز  کارگرا ، از طرف کامران یکی _

 اعتراف کرد ؟؟ نیبه ا _

 نکردش  هم اعتراف کرد ! یکتکش زد که به کارا یجور ریاعتراف نکنه ؟ ام تونستیجواب داد : مگه م نیرادو

 یآورد و رو دستش را باال نیشدند . رادو یجار میگذاشتم و دوباره اشک ها نیرادو یشانه  یطاقت سرم را رو یب

 ! دی... ببخش دی. چشمانم را بستم و با بغض زمزمه کردم : همش به خاطر منه ، ببخشسرم گذاشت و نوازش کرد 

 تو بود ؟ ریتقص یتو ؟ چ یگیم یمتعجب گفت : چ ییمتوقف شد و با صدا نیدست رادو حرکت
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 ! ارهیبال رو سر تو ب نیا خواستیم یکه کامران نیهم _

 من و کامران ! نیبود ب یزیچ هی نیا زمیبه تو نداشت عز یربط چیه نیا _

 دردسر ها به خاطر من نباشد ! نینداشتم که ا باور

که در چشمانش بود را  یخودم حس کردم ، سرم را باال آوردم و نگاهش کردم . احساس یرا که رو ریام نیسنگ نگاه

 بودم ! دهیهم د گرید کباری

از کنارم رد شد حس  یغرق شده است هم وقت ایدر در نیکه رادو میا اشتباه فکر کردکه در شمال بودم و ما ب یزمان 

 ! یتو گناهکار گفتیکه به من م یبود ؛ حس نینگاهش هم

 . ستادیا مارستانیب ینگاهش را گرفت و جلو ریام

تحت مراقبت بود تا از سالمتش مطمئن شوند ! تمام مدت  یمدت کوتاه یکرد و برا هیرا بخ شیابرو نیروز رادو آن

 ! دهمیبود که از دستش م دهی، انگار چشمم ترس کردمیدستش را گرفته بودم و ولش نم

 یواقعا دوباره توانسته ام به کس نکهیاز ا ماندمیم ریو من متح یشویبه او عالقه مند م یدار گفتیم یقلبم حس ته

 عالقه مند بشوم !

 را دوست داشته باشم ؟ یدوباره کس شدیتلخ مگر م ییجدا یقلب شکسته ، با آن سابقه  نیبا ا من

 بازعاشق شوم ؟ شدیم مگر

 نکرد ! تا چه حد صبر داشت ؟  تیهم از درد شکا کباری یحت نیو رادو دیرس انیاش به پا  یتلخ یروز با همه  آن

،  بود گرانیبه فکر د شهیو هم گفتینم یزیچ شیوقت از درد ها چیمن ! ه یبود برا یا یمغرور دوست داشتن بیعج

 چطور آنها را از خطر حفظ کند و مراقبشان باشد ! نکهیبه فکر ا

 بود نه ؟ یمرد دوست داشتن نیا
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 ماریمن م نیپشت سرم آمد و گفت : بد رایصبحانه را به دست گرفتم و به سمت اتاق خوابمان رفتم . سم ینیس

 وم !خان

 ؟ یکنیتعارف م نقدریچرا ا رایبرو به کارات برس سم _

 خانوم ...  ایآخه خانوم ثر _

 برو ! زمیخانوم با من ... برو عز ایثر _

 . از پله ها باال رفتم و وارد اتاق شدم !سرش را تکان داد و دوباره به سمت آشپزخانه برگشت  دیبا ترد رایسم

از  ایاش بود  ییباینگران ز دانمی. نم کردیرا نگاه م شیابرو یدست ی نهیبود و در آ دهیتخت دراز کش یرو نیرادو

 آمد ؟ یبانداژ بدش م

 آقا ! یگذاشتم و با لبخند گفتم : هنوزم خوشکل یپاتخت یرا رو ینیس

 بانداژه است ! نیندارم ، مشکلم ا یکار یو گفت : به خوشکل دیبه حرفم خند نیرادو

 چشه مگه ؟ _

 برش دارم ؟ ستیبهتر ن گهیدبسه  _

 برداشتنش ! یخودش برا شیپ میتخت نشستم و گفتم : دکتر گفت بر رو

 ! دارمی؟ خودم برش م هیچ ایسوسول باز نینگاه کرد و گفت : ا شیابرو یبه بانداژ رو دوباره

 ؟  یرا گرد کردم و گفتم : جانم جانم ؟ سوسول باز چشمانم

 کارا ! نیگفت : واس ما اف داره ا یالتاش را کنترل کرد و با لحن  خنده

 ! کنهی، عفونت م نیها رادو یو گفتم : برش ندار دمیخند
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 ! زنمیگفت : باشه دست نم یبانداژ برداشت و با پوف یرا از رو دستش

 ! نیها رادو یو گفتم : غر غرو شد ختمیر یچا یفنجان شیبرا

 غر غرو نشم ؟؟ یخواستیبلند بشم ، م دیتخت هم که نبا یمن برم شرکت ، از رو یذاریسه روزه نم _

 ییاش ولش کنم به حال خودش تا هر بال یمثل دوران مجرد خواستی! دلش م دمیپر از گله اش خند یحرف ها به

 تدانسی! نم کندیم انیو دلشوره طغ زدیریکه دل من با هر آخ گفتنش م دانستی! نم اوردیسر خودش ب خواهدیکه م

لحظه دردش را هم  کی،  اوردیرا هم طاقت نم یلحظه دور کیوابسته و دلبسته شده است و  ستیسه روزکه دل من 

 آورد ! یطاقت نم

نام ترانه لبخند زنان جواب دادم : الو سالم  دنیام زنگ خورد . آن را برداشتم و با د یگوش میرا که خورد صبحانه

 ترانه !

 خوبه ؟ نی؟ رادو یدلم خوب زیسالم عز _

 ! یاونم خوبه ، مشغول غر زدن بود که زنگ زد یمرس_

 یبار سرما خورد چند روز هی ریو گفت : کارت در اومده ! ام دیرفت و ترانه از ته دل خند یچشم غره ا نیرادو

 شرکت ! برمشیاگه دم مرگم باشه با خودم م یحت گهینتونست بره شرکت بعد از اون د

 خنده گفتم : چرا ؟؟  با

 بذارم ! ابونیبود سر به ب کیزد نزد بس که غر _

 خبر خوب بهت بدم ! هیو ترانه با شوق گفت : زنگ زدم  میدیدو خند هر

 ؟؟ یچه خبر _

 خونه ! میاریرو از پرورشگاه ب ایکامل میریم ریامروز با ام _

 امروز ؟؟ نیترانه ؟ هم یگیدهانم گذاشتم و با ذوق گفتم : راست م یرا رو دستم

 چه قدر ذوق دارم ! یدونیآره ... نم یوا _
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 خوشکل ذوق کردن هم داره ! ی، اون کوچولو زمیعز یحق دار _

 ! دشینیهم بب نیتو و رادو خوامیم _

ابروش  یاه هیبخ نینه ! هنوز رادو ای میایب میبتون دونمینگاه کردم و گفتم : نم کردیاش کار م یکه با گوش نیرادو به

 ! دهیرو نکش

 لوسش نکن ! نیاز ا شتریخوبه ب نمی، رادو گهیبکن د شیکار هی _

 ! میزنیبهتون سر م میایم زمیو گفتم : باشه عز دمیخند

 ! نی، قرار اون چهارشنبه هم که کنسل شد ، الاقل امشب رو مهمون ما باش میپس ما شب منتظر _

 !! میشیمزاحمتون م زمیچشم عز _

 چشم خوشکله ! فعال خداحافظ  یشما مراحم _!  

 ! زمیخداحافظ عز _

 ؟؟ ارنیگفت : قراره امروز بچه رو ب نیرا که قطع کردم رادو یگوش

 و نشد ! میدیکه سحر رو د میعکسش رو بهت نشون بد می، اونروز اومد نیهم خوشکله رادو یلیآره خ _

 ! اریبه زبون ن گهیگفت : اسمش رو هم د تیدر هم رفت و با عصبان نیرادو یها اخم

 را آرام تکان دادم و گفتم : باشه ! سرم

 نیا زهیریاما واقعا اعصابمو به هم م دیچشمانش گذاشت و گفت : ببخش یدستش را رو دیمرا که د تیمظلوم نیرادو

 اسمش ! یدختر ، حت

 ! یگیم یچ دونمیم نینداره رادو یاشکال _

 ! میو ترانه دعوت ریام یامشبم خونه  یسکوت کردم و بعد گفتم : راست یکم

 ؟ یچ یبرا _
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 ! مینیما دخترش رو بب خوادیترانه گفت م _

 یخونه  میریبعدش از اون طرف م نایمرصاد ا شیپ میسرش را تکان داد و گفت : باشه پس عصر آماده شو بر نیرادو

 ! میوقته که بهشون سر نزد یلی، خ ریام

مثل او صبور و  یروز توانستمی! من هم م کردیرا فراموش نم شیها تیهم حواسش به همه جا بود ، باز هم مسئول باز

 باشد ؟ نیمثل رادو توانستیم ینه ؟ واقعا چه کس ایباشم  ریپذ تیمسئول

؟  ستیدردش چ دانستمیبانداژش را بردارد ! من که م گذارمیباز غر زد که چرا نم نیو رادو میهر دو آماده شد عصر

 ! دیدیم نطوریاو را ا یاگر کس خوردیبه غرور و ابهتش بر م

آوردن سرش گفت : تو  نییشود که با پا ادهیهم پ نیشدم و منتظر ماندم رادو ادهیپ نیاز ماش میمر یخانه  یروبرو

 ! امیدارم بعدا م یکار هیبرو من 

 ؟ ینیبچه ها رو بب یخواستی؟ مگه نم یچه کار _

 ! نمشونیبیم گردمیچرا برم _

 . دمینپرس یسوال نیاز ا شتریب گرید

 باشه پس مواظب خودت باش ! _

 باشه زود برو تو ! خداحافظ ! _

 خداحافظ ! _

 را بستم و رفتنش را به نظاره نشستم . نگرانش بودم ، بعد از آن اتفاق هر لحظه نگرانش هستم ! نیماش در

که گفت : سالم خاله  دمینخندان و پر شوق و ذوق مرصاد را ش یصدا قهیواحد را فشردم و بعد از چند دق زنگ

 ؟ دیباالخره اومد دیآناه

 ؟   یکنیسالم خاله جون آره ، درو باز م _

 خاله ! دییبفرما _
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به خودم  نهیآنها را فشردم . در آ یطبقه  یرا باز کرد و من وارد ساختمان شدم . سوار آسانسور شدم و دکمه  در

 رنگ داشت مرتب کردم . یآب یساتنم را که طرح ها یمشک ینگاه کردم و روسر

 یزندگ یشاداب تر هستم ، سر حال ترم و برا شهیروزها از هم نیبه خودم لبخند زدم و احساس کردم ا نهیآ در

 دیشا ایو  ... کردمیبه گذشته فکر نم گریتفاوت نبودم ... د یب گریروح نبودم ، د یسرد و ب گریدارم ! د یشتریشوق ب

 اما ...  کردمیبه آن شدت گذشته فکر نم

ود ب یگرید زیوقت فکر کردن به گذشته را نداشتم ... االن وقت چ گری... د ختمیرا تکان دادم و اما و اگر را دور ر سرم

! 

 شدم . هنوز در نزده بودم که مرصاد در را باز کرد و خودش را در آغوشم انداخت . ادهیو من پ ستادیا آسانسور

 خاله جون ؟ یبو گفتم : خو دمیسرش کش یرا رو دستم

 تنگ شده بود ! یلیممنون ، دلم براتون خ _

 ! زمیمنم عز _

 پشت سرم نگاه کرد و گفت : پس عمو کجاست ؟ به

 ! گردهیگفت زود برم زمیرا گرفتم و به داخل خانه بردم و گفتم : کار داشت عز دستش

لوس بودن نداده بود  یبرا یبه او مجال یزندگ یعنینبود  یلوس ی، بچه  اوردیخودش ن یسرخورده شد اما به رو یکم

! 

مادرم را  یجا ییجورها کیدلتنگش شده بودم ،  یلیآمد و با لبخند سالم کرد . خ رونیاتاق کارش ب یاز تو میمر

 گرفته بود ! میبرا

 ! زمیعز یسمتش رفتم و در آغوشش گرفتم . کمرم را نوازش کرد و گفت : چه قدر خوشکل شد به

 ! نهیبیآمدم و گفتم : ممنونم ، چشمات قشنگ م رونیآغوشش ب از

 ! یخوشحال دیفهم شهیکه از دورم م زنهیم یبرق هی تیآب ی؛ چشما گمیم قتوینه حق _
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بود ، برق نگاهم بعد از  میحق با مر دینگاه کردم . شا میپشت سر مر ی نهیزدم و به خودم در آ یپر از خجالت لبخند

 ماتم ! یغم ، کل یچند وقت برگشته بود ، بعد از کل

آمد و مودبانه سالم کرد ، درست  رونیاز اتاقش ب نیح نیو به سمت مبل ها برد . سمانه در ا دیدستم را کش میمر

 بود ! نیمثل مادرش آرام و مت

را گرفت : عمو  نیدادم . به دور و بر خانه نگاه کرد و او هم مثل برادرش سراغ رادو یسالمش را با مهربان جواب

 ؟ ستنین نیرادو

 ! گردهیگفت زود برم زمیمن هم همان جواب را دادم : کار داشت عز و

مغرور  نیبچه ها !! رادو نیدر دل ا نیباز کرده بود رادو ییرا آرام تکان داد و دوباره به اتاقش باز گشت ، چه جا سرش

 د !بو ریها نرم و انعطاف پذ یبعض یکه فقط برا یبا نگاه نیکم حرف ، رادو نی، رادو

 لیزود تبد یلیبچه ها شود و خ نیا یبتواند همباز ژیو پرست تیرادمنش با آن جد نیرادو کردیفکرش را م یکس چه

 شود ؟ شانیزندگ یبه مرد دوست داشتن

 ؟ دلم برات تنگ شده بود ! یسه روز سر نزد نیدستم گذاشت و گفت : چرا ا یدست رو میمر

 افتاد ! یاتفاق هیو گفتم :  دمیکش یقیعم نفس

 شد ؟  ی: چ دیپرس ینگران با

 ! شکنهیو ابروش م شیشونیبه پ خورهیسنگ م هیسر پروژه بود که  نیرادو _

 یزیاتفاق افتاده بود چ نیرادو یکه برا یهولناک و وحشت آور یموضوع را باز کنم و از ماجرا نیاز ا شتریب نخواستم

 او را هم نگران کنم ! خواستمی؛ نم میبگو

 و گفت : خدا مرگم بده ، االن حالشون خوبه ؟  دیدستش کوب یوترس ر با

 ! کهیکوچ یابرو یشکستگ هیحالش خوبه خدا رو شکر ، فقط  زمینگران نباش عز _

 ؟؟ ادتشونیع امیب یچرا به من نگفت _

 ! میکس نگفت چیبه ه _



 الهه بانو

 
425 

 

 چرا آخه ؟ _

 اون عمل کردم ! یدوست نداشت ، منم به خواسته  نیرادو _

 ! دیچشم خورده ! حتما صدقه بده آناه یخوب نیکرد و گفت : به خدا مرد به ا ینچ نچ میمر

 ! دمیصدقه م میچشم حتما خونه که رفت _

ر و د نیب پزمیدور بشه ، منم آش م تونیکه شر از زندگ یبلند شد و به سمت آشپزخانه رفت و گفت : اله شیجا از

 ! نیآقا رادو یسالمت تیبه ن کنمیپخش م هیهمسا

 میساده آن هم به مر یجمله  کی نیسخت بود گفتن ا میچرا برا دانمیدلم ، نم یگفتن حرف تو یبرا کردمیدل م دل

 ! دانستیمرا م یکه تمام زندگ

 نگاه کردم . میو مستاصل به حرکات مر ستادمیبلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم . پشت اپن ا میجا از

 . ختیر میبرا ییخوشرنگ و خوشبو یگاز برداشت و چا یرا از رو یقور

 جون ! میو نامش را صدا زدم : مر دمیکش  ینامفهوم یاپن طرح ها یرو

 ! زمیجانم عز _

 رو بهت بگم ! یزیچ هی خواستمیمن م _

 ؟ یچشم نگاهم کرد و با مرتب کردن استکان ها گفت : چ یاز گوشه  میمر

 کردم ! دایپ ییحسا هی نیآرام گفتم : من فکر کنم که به رادو یانداختم و با صدا نییرا پا نگاهم

 ؟  ی: چ دیتعجب به سمتم برگشت و پرس با

 کردم ! دایپ ییحسا هی نیتکرار کردم : من به رادو  یو آرام تیمن هم با همان مظلوم و

تو  یگفت یکه درشت شده بودند گفت : چ یگذاشت و به سمت من آمد . با خنده و چشمان نتیکاب یرا رو یقور میمر

 ؟ دمیدختر ؟ درست شن
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به  میبازو دنیو با کش ستادیاپن را دور زد و کنارم ا میشدم . مر رهیانداختم و به سنگ اپن خ نییخجالت سرم را پا با

 خوشکل رو من ! یتو نمیسمت خودش گفت : بب

 ؟ یمانم چرخاند و با ذوق گفت : تو عاشقش شدچش نیو سرم را باال آوردم ، نگاهش را ب دمیسمتش چرخ به

ق عش یفکر کردم به کلمه  شتری، فکر کردم و فکر کردم اما هر چه ب زیشد از همه چ یحرفش انگار سرم خال نیا با

 ! دمینرس

 یمبل یبه سمت مبل ها برگشتم . رو میبازو یاز رو میبه هم زدم و با برداشتن دست مر یجیرا با گ میها پلک

 کیشده است ،  جادیدرون مغزم خال ا کردمیچرا حس م دانمیشدم ! نم رهیمقابلم خ ینشستم و مستاصل به نقطه 

 آن را پر کنم ! توانستمیجوره نم چیکه ه یخال یجا

 شی، گذشت کردن ها شیها ی، مردانگ شیها ینشده بودم اما دوستش داشتم ، او را با تمام مهربان نیعاشق رادو من

 عشق بگذارم ! توانستمیشجاعتش دوست داشتم اما عشق نه .... اسم احساسم را نمو هوش و 

 ؟ هویشد  یکنارم نشست و با نوازش کمرم گفت : چ نیگرفته و غمگ یبا چهره ا میمر

 نی! من به رادو ستیعشق ن نی، اسم احساس من نسبت به رادو میرا به سمتش چرخاندم و گفتم : عشق نه مر سرم

، قلبم  دمشید یکه با اون صورت خون دمیفهم یوقت نویتازه جوونه زده ... ا یحس عالقه  هیب دارم ، احساس خو هی

 م !رو تحمل کن شیدور تونمیوابسته شدم که نم هشاونقدر ب گفتیاز درونم بهم م ییصدا هی،  ستهیبود با کینزد

خوب و پر از عشق باشه !  یزندگ هیسرآغاز  تونهیم نی... ا زمیخوبه عز یلیکه خ نیزد و گفت : خب ا یلبخند میمر

 زن و شوهرا که از اول عاشق هم نبودن ! یهمه 

 بغلت نکنم !  ادیکه دلم نم یکنیو گفت : اونقدر با اون چشمات معصومانه نگاهم م دیدر آغوش کش مرا

اما خب  یکنیم انتی، احساس خ گذرهیم یته دلت چ دونمیدل من ... م زیعز نیرا نوازش کرد و ادامه داد : بب سرم

ه ک کنهیم نکارویسرنوشت باهات ا یروز یدونستی؟ مگه تو م یعاشق شد نیدست تو بوده که قبل از رادو نیمگه ا

 بعدش خبر داشته باشه ! قهیدق کیکه از  ستین یکس ایتمام دن ی؟ تو یو عاشق نش یریخودت رو بگ یجلو یبخوا

 ؟ میوشبخت بشخ میتونیم نیبه نظرت من و رادو _
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ه ب اقیهمه دوست داشتن و اشت نیتو نگاه اون مرد ، ا تی، اون همه عشق و مسئول زمیعز نیشما االنشم خوشبخت _

 ؟ دیشما خوشبخت نش شهیتو نگاه تو مگه م یزندگ

 عاشق منه ؟ نیرادو یکنیتو هنوزم فکر م _

 ! نهیحرف نگاهش که ا _

 ! گهیهم باشه تا آخر عمرمم بهم نم ینطوریمغروره ، اگه ا یلیخ نیرادو _

 ؟  یبغض کرد یکیکوچ نیو گفت : حاال چرا مثل دختر بچه ها به خاطر موضوع به ا دیخند میمر

 هی! تا سر  دهیحرف زدن چه قدر منو دق م هیکه سر  یدونیگفتم : آخه نم یآمدم و با طلبکار رونیآغوشش ب از

 یک یروز لعنت هی نیا دونمی! نم میکنیروز با هم صحبت م هی،  گمیمبعدا برات  گهیم یفور کنمیرو باز م یصحبت

 قراره برسه ؟

 بهش فرصت بده ! دیحرف زدن براش سخته آناه دیشا _

 یچه راز دونمی! نم کنهیاز اول ازدواجمون من بهش فرصت دادم تا حرفاش رو بزنه اما اون انگار فقط وقت تلف م _

 براش سخته ؟! نقدریداره که گفتنش ا

 صبور باش ! زمیعز رسهیبلند شد و به سمت آشپزخانه رفت و گفت : باالخره وقتش م شیاز جا میمر

شه ، ب زیصبرم لبر یکه کاسه  ترسمیم یصبور بودم و هستم اما از روز شهینشستم و گفتم : من هم میسر جا درست

 ؟! کنمیکار م یچ دونمیاونوقته که خودمم نم

آمد و  رونیبلند شوم مرصاد مثل جت از اتاقش ب میزنگ خانه به صدا در آمد و تا من آمدم از جا یموقع صدا نیهم

 رفت . فونیبه سمت آ

 ؟  هیچه کار نیمرصاد ا یآشپزخونه گفت : وا یبا تعجب از تو میمر

 تنگ شده ! نیعمو رادو یجواب داد : آخه مامان دلم برا  یبا خوشحال مرصاد

 عمو رو ها ! ینکن تیاذ یخب مامان ول یلیخ _

 باشه باشه ! _
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ز در را با میما در بزن نکهیقبل از ا ینطوریآسانسور در را باز کرد . پس هر دفعه ا یصدا دنیو با شن دیدر پر پشت

 ! کردیم

ساله شده بودم ،  14 یکرد ، مثل دختر ها دنیقلبم شروع به کوب دیچیکه در راهرو پ نیپرجذبه و محکم رادو یصدا

از  ریغ یزیاحساس تازه جوانه زده چه چ نیاسم ا ای. خدا شدیو دوباره از نو ساخته م ختیریهر حرکتش قلبم مبا 

 باشد ؟ توانستیدوست داشتن م

 که مرصاد را بغل کرده بود وارد خانه شد و سالم کرد . یدر حال نیبلند شدم و به سمت در رفتم . رادو میجا از

 دهیشها را هم ک هیبخ چیا نگاه به صورتش چشمانم گرد شد ! بانداژ را برداشته بود که هلبخند به او سالم کردم و ب با

 بود !

 ؟ یدیهاتو کش هینگاه کردم و گفتم : بخ  شیرا گرفتم و او را به سمت خودم چرخاندم ، به ابرو دستش

 گذاشت و با نگاه به چشمان متعجبم گفت : آره ! نیزم یمرصاد را رو نیرادو

 ! نیگفتم : رادو یلحن معترض با

 جواب داد : جانم ؟؟ یهم با مهربان نیرادو

 گفتم : چرا به من میصدا یتو یگیرا کنترل کردم و با همان گال نشستیم میلب ها یکه داشت کم کم رو یلبخند

 ؟  امیهمرات ب ینگفت

 ! شوندتیزخمم خوب شده و کش گهیدکتر اونم گفت د شیمگه من بچه ام آخه ؟ رفتم پ _

 بکشه ؟ یمجبورش کرد ای دتشونی: کش دمیشده پرس زیر یرا به کمرم زدم و با چشمان دستانم

 من و دکتر ! نیب هیزیچ هیاون  گهیداد د گفت : د لمیتحو یچشمک جذاب نیرادو

 مرد لجباز ، امان ! نیاز دست ا امان

و  زدیبا من حرف م یجم نخورد ، لحظه ا نیلحظه هم از کنار من و رادو کی یو مرصاد حت میدور هم نشست یهمگ

 ! نیبا رادو یلحظه ا

 ! دهدیخدا م یبچه ها بو یحرف بزند و بخندد ، آخر خنده  شهیهم یبرا خواستیبود که دلم م نیریش آنقدر
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قول گرفت که زود به زود به او  نی. مرصاد از رادو میو عزم رفتن کرد میبلند شد مانیساعت از جا کیاز حدود  بعد

 . کردیبود و معصومانه نگاهمان م ستادهیسر بزند و سمانه هم درست مثل خانم ها کنار مادرش ا

 وقتا از یلی، دوست داشتن خ دیرو حفظ کن آناه تیدستم را گرفت و دم گوشم آرام گفت : زندگ میآخر مر ی لحظه

 عشق بهتره !

 نیکه داخل ماش یو من تا وقت شدیدر سرم تکرار م میآمدم . حرف مر رونیب شانیرا آرام تکان دادم و از خانه  سرم

 «وقتا از عشق بهتره !  یلیدوست داشتن خ» نشستم به آن فکر کردم : 

بهتر بود که اسمش عشق نبود ، اگر اسم دوست  نیا ی؟ به نظرم دوست داشتن برا دمیرس یا جهیبه چه نت یدانیم و

 ! شدیو سخت منبود  یآسان نیبه ا گرید گذاشتندیداشتن را عشق م

تو ، پس بهتر بود آدم ها به  یسخت یامتحان تو ، برا یبرا شودیم یا لهیوس یکه نام عشق بگذار یزیهر چ یرو

 همان دوست داشتن ساده اکتفا کنند !

 کیکه  شیو با نگاه به ابرو  دمیچرخ نی. به طرف رادو میو هر دو ساکت بود میرفتیو ترانه م ریام یسمت خانه  به

 ؟ ادیقسمت در نم نیا یموها گهیشده بود گفتم : د یاش خال ییخط از قسمت انتها

 نگاه کرد د گفت : نه فکر نکنم ! شیبه ابرو نهیدر آ نیرادو

 شد ! فیافسوس گفتم : چه ح با

 تار موت ! هی یگرم و عاشقانه گفت : فدا یبه سمتم نگاه کرد و با لحن نیرادو

 ؟ کردیجذابش با من چه م یمشک یها لهیت نیمرد با ا نیشد در دلم ! ا انیاش گره خورد و طغ یدر نگاه مشک نگاهم

 !  شدمیذوب م کردمیدر چشمانش نگاه م نیاز  ا شیجلو چرخاندم ، ب ی شهیزدم و سرم را به سمت ش یلبخند

 چه کار کنم ؟ یخجالت یو گفت : من با تو دیخند یقشنگ یبا آوا نیرادو

 ! یجواب دادم : زندگ زیآم طنتیش یبودن درست کردم و با لبخند ختهیصورتم ر یرا که کج تو میموها

، هزار شکل ، هزار  یکلمه با هزار معن کی نیکلمه بود که شوکه اش کرد و زبانش را بست ! هم کی نیهم دیشا و

 سبک !
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 میکه ما داشت یاسم رابطه ا کردیفکر م نیااو هم داشت به  دیرا آرام از من گرفت و به مقابلش نگاه کرد ، شا شیرو

 بود ؟ یزندگ

 

اش هم کار  یداخل یکه طراح زدمیبود و حدس م کیو ش بای، ز میشد شانیو ترانه وارد خانه  ریاستقبال گرم ام با

 ترانه باشد !

 ؟ نیرادو یدیهاتو کش هیبخ یگفت : ک ریکه ام میمبل ها نشست یرو

 امروز ... نیجواب داد : هم گذاشتیم زیم یاش را رو یهمانطور که استکان چا نیرادو

 زود ؟ نقدریحاال چرا ا _

 ! کردنیم ینیبود رو صورتش سنگ ادیز یلیها خ هیکردم و گفتم : نه که وزن بانداژا و بخ یدست شیپ من

 و کارت ساخته اس ! یرو در آوورد الیکه حرص ع نمیبیزد و گفت : م نیرادو یپا یبا خنده  رو ریام

 همه رو خبر کنم ! گهینبود که د یازیساده بود ، ن دنیکش هیبخ هیو لبخند گفت :  یبا خونسرد نیرادو

 واسه خودتون ماشاهلل ! نیشد یگفت : بله مهندس حق با شماست خرس گنده ا یبا مزه ا ی افهیبا ق ریام

 ! یشیپدر م یدار یکارات ناسالمت نی! دست بردار از ا ریام یمزه ا یب یلیو گفت : خ دیکوب ریکمر ام یتو نیرادو

 بچه افتادم ، پس او کجا بود ؟ ادیاسم پدر آمد  تا

 آمد . رونیرا بغل کرده بود ، ب ایکه کامل یرا باز کرد و در حال یموقع ترانه در اتاق نیهم

 عروسک ! نیجانم ، چه قدر خوشکله ا یبلند شدم و گفتم : ا میلبخند از جا با

 ! ایگفت : به خاله سالم کن کامل ایشد و با گرفتن دست کامل کمانینزد ینیریبا لبخند ش ترانه

 گفت : سالم ! یمرا نگاه کرد و بعد به آرام یکم ایکامل

 ... زمیو گفتم : سالم عز دمیطاقت گونه اش را بوس یقشنگ بود که ب شیمن آنقدر صدا یخدا یوا
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افتاد دستانش را به سمت او  ریتا نگاهش به ام ایاشت . کاملگذ شیپا یرا رو ایآمد و کنار من نشست و کامل ترانه

 . دیرا برچ شیدراز کرد و لب ها

 ییبود که با خنده گفتم : چه بابا جانیجالب و پر از ه میبا لبخند بلند شد و او را از دست ترانه گرفت . آنقدر برا ریام

 اول کار ! نیهم هست از هم

 ! گهیو گفت : دختر باباست د دیمحکم او را بوس ریام

 یکه برا خواندمی. از چشمانش م دمینشست ، د نیرادو یلب ها یرو ریحرف ام نیرا که با ا یمن به وضوح لبخند و

 و چند ساله اش که باالخره پدر شده بود ! نیچند قیرف یخوشحال است ، برا ریام

 یم یتر ! چه اتفاق کیاز دو برادر هم نزد دیبرادر و شامثل دو  قای، دق نیو رادو ریام نیب یبود حس دوست قیعم چه

 ! بانیهمه پشت نی، ا شدندیم قیهمه رف نیافتاد که دو مرد ا

 یوبو دلربا بود ، ژن خ بایز نقدرینبود که ا خودیکرد است ، ب تشیسه ساله است و اصل ایگفت که کامل میبرا ترانه

 داشت !

دختر  یهم نداشته است ! دلم سوخت برا یخواهر و برادر چیو مادرش را در زلزله از دست داده بود و ه پدر

چند بار  داندی، خدا م گذردیدر دل کوچکش چه م داندی. خدا م دیخندیم ریکه مقابلم بود و در بغل ام ییکوچولو

 کرده است ! هیسراغ پدر و مادرش را گرفته و گر

انداخته  ریمثل ام یخوش به او نشان داده بود و او در آغوش مادر و پدر یبود که خدا رو یحالخوش یباز هم جا اما

ادامه  یو به آنها برا ردیگیشده نوک انگشتشان را م یحت شهی، هم کندیرا رها نم شیوقت بنده ها چیبود . خدا ه

ا قرار ! مثل من که ب ینیبب یکه بتوان یآنقدر با انصاف باش دیا، فقط ب کندیم ییهمه خدا ی! خدا برا دهدیم دیدادن ام

 داد ، فرصت دوباره دوست داشتن ، دوباره از نو ساختن قلبم ! یبه من فرصت زندگ گریسر راهم بار د نیدادن رادو

پر  یزندگ نیا ینسبت به او گذشت و من از ته دل برا ریام انیپا یو عشق ب ایکامل یها یزبان نیریشب با تمام ش آن

 رگیکه د ییتا جا شدیعشق کمتر م نیآمد روز به روز ا یاگر ترانه با خودش کنار نم دیاز عشق خوشحال بودم . شا

 اش را نجات داد ! یو زندگ توانستبود اما ترانه  یسخت مینماند ! تصم یاز آن باق یزیچ

گاه رساندنم به دانش یرا برا نیرادو خواستمیو نم رفتمیبه دانشگاه م دیشدم ، با داریب نیفردا من زودتر از رادو صبح

 به دردسر بندازم !
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 یعطر طاووس ی شهیبرداشتم که نگاهم به ش زیم یام را هم از رو یکه کردم ، اسپر یمیمال شیشدم و با آرا آماده

 شکلم افتاد .

که از خودم تعجب کردم که چطور بود  بایو ز فیبرداشتم . آنقدر ظر اطیدستم را به سمتش بردم و ان را با احت آرام

اش دوختم و آرام  ییبایبودم . چشمان کدر شده ام را به ظرافت و ز دهیکوب زیم یقبل آنقدر محکم آن را رو یدفعه 

 بستم . اچشمانم ر دیچی، عطرش که در فضا پ  چاندمیسرش را پ

 من پر از خاطره بود ، پر از حس خوب ، پر از عشق ! یعطر برا نیا

آمدم . از پله ها  رونیغرق خواب انداختم ، از اتاق ب نیکه به رادو یآن را به مچ دستم زدم و با نگاه کوتاه از یکم

 سالم کردم . دیچیصبحانه را م زیخانوم که داشت م ایآمدم و به ثر نییآرام پا

 خانوم سرش را باال آورد و با لبخند جوابم را داد . ایثر

 ام نشستم و گفتم : دستتون درد نکنه ! یصندل یرو

 صبحونه ؟ یبرا انیآقا نم _

 ! دیکن دارشیزحمت شما ب یکالس دارم ! ب میو ن 7من ساعت  یبره ول 9ساعت  دیبا نینه رادو _

 دانشگاه ؟ دیریم یخب شما چجور یباشه دخترم ، ول _

 !  رمیگیم یتاکس _

 ها ! شنیم یآقا عصبان _

 خودش بهتره که استراحت کنه ! ی، برا کنمیمخودم باهاش صحبت  _

 ! دیدونیباشه خانوم هر جور خودتون صالح م _

 که قدم دمیرا د یبه دانشگاه پر دنیدربست گرفتم . به محض رس یآمدم و تاکس رونیاز صبحانه از عمارت ب بعد

 . شدیزنان وارد دانشگاه م

را به او رساندم . دستش را گرفتم و او را به سمت خودم بلند خودم  ییرا حساب کردم و با قدم ها یتاکس هیکرا

 برگرداندم .
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 زد و گفت : سالم ! یمن لبخند نصفه ا دنید با

 تو دختر ؟ یی؟ کجا یسالم خوب _

 خورده کار داشتم ! هیخوبم ،  _

 ! دمتیند گهید مارستانیب یاز اون روز تو _

 اومد ! شیبرام پ یکار هی!  شتیپ امینشد ب گهید زمیآره عز _

 گود شده ! یلیچشمات خ ریز کنمیو گفتم : حالت خوبه ؟ احساس م میهم به سمت ساختمان رفت با

 واسه اونه ! دمیخواب رید شبیآره آره خوبم بابا د _

سابق  یگود شده بود و آن انرژ شیچشم ها ری! ز ستیحالش اصال هم خوب ن کردمیاحساس م شیحرف ها برخالف

 نپرسم ! یزیچ نیاز ا شتریدادم ب حیرا نداشت اما خب ترج

را بو  که من نشسته بودم یسمت قیعم یپر میکه نشست زی. پشت م میشاپ دانشگاه رفت یاز کالس هر دو به کاف بعد

 ؟ یکه آرش بهت داده بود رو زد یو گفت : عطر دیکش

 نیا یخوب بو نقدریداده است ؟ چطور ا هیعطر را آرش به من هد نیکه ا دانستیشدم از حرفش ، او از کجا م شوکه

 ؟ شناختیعطر را م

عطر همون  نیکه ا یدونی: تو از کجا م دمی، پرس یسوال پر نیهم معذب شده بودم از ا یکه کم یو در حال یجیگ با

 داده بود ؟ هیکه آرش به من هد هیعطر

که برات  یهمون روز زهیاش گفت : چ یشانیخودش را جمع و جور کرد و با خاراندن پ عیجا خورد اما سر یکم یپر

 مونده ! ادمی نیواسه هم دمیخر یکیخودم  یازش خوشم اومد رفتم برا یلیخب خ یعنیگرفت ... من ... 

آرش و نه  ادینداشتم ، نه  یکه عطر زده بودم . هدف خاص ییگفتم و نگاهم را به مچ دستم دوختم ، همانجا یآهان

 ! نی! هم نیعطر را بو کنم هم نیخوشم آمد ا عذاب دادن خودم با خاطرات ، فقط

 آرش و داشتنش را زده بودم ! دیوقت بود ق یلیخ من

 ؟ یکنیآورد و نگاهم کرد و گفت : هنوزم بهش فکر م نییسرش را پا یپر
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 را تکان دادم و گفتم : نه ! سرم

 ! یبه من دروغ نگو ، تو عاشق اون بود _

 با فکر کردن بهش یحت شهینم لیدل نیگفتم : آره بودم اما ا تیکردم و با جد را باال آوردم و در چشمانش نگاه سرم

 کنم ! انتیخ نیبه رادو

 ؟ رهیفکرش رو بگ یجلو تونهی... با من راحت باش ! مگه آدم م دیآناه الیخ یزد و گفت : ب نهیرا به س شیها دست

 ونهتیآره ، م وفتهیب ریمن گ طیو با نگاه در آن نگاه تمسخر گرش گفتم : اگه تو شرا دمیرا به سمتش کش خودم

 ذهنش رو کنترل کنه !

برم  یخوریم یگفتم ! چ یزیچ هیخب بابا ناراحت نشو ،  یلیکوتاه آمد و گفت : خ دیمرا د یریکه موضع گ یپر

 ؟ رمیبگ

 لطفا ! ریبگ ییچا هیام گفتم :  یشانیبه پ دنیزود آرام شدم و با دست کش یلیخ شهیهم مثل

 باشه ! _

با من بد شده بود ؟ او  نقدریچرا ا گریدادم و دلزده نگاهش کردم ، او د هیام تک یبلند شد و رفت . به صندل شیجا از

 ام با من بود ! یکه از اول عاشق یکه تنها دوست من بود ، تنها کس

ن به که م کندیباور نم دیاست و شا یکرده ام که از دستم عصبان یکار دیو با خودم گفتم شا دمیکش یقیعم نفس

که پول چشمم را گرفته است و عشق را رها کرده ام اما به  دیدیم یمرا زن دیازدواج کرده ام ! شا نیاجبار با رادو

 ا داشته باشمآرش بسازم اما لبخند او ر یها یپول یب ماماست من حاضر بودم با ت یزندگ نیکه ناظر و شاهد ا ییخدا

! 

 بودم . رفتهیوقت بود که پذ یلیخواست که راه ما دو نفر را از هم جدا کند و من هم خ نطوریا قسمت

آوردم و با  رونیمانتو ام ب بیمن زنگ خورد . آن را از ج یاش نشست گوش یصندل یکه رو نیبرگشت و هم یپر

 ! دمینگاه به صفحه اش اسم ترانه را د

 را کنار گوشم گرفتم : الو سالم ترانه جان ! یرا وصل کردم و گوش تماس
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 تو ؟ یی؟ کجا دیالو آناه _

 تعجب گفتم : من دانشگاهم چطور مگه ؟ با

 شرکت ؟  یایاالن ب یتونینگران گفت : م ییمکث کرد و بعد با صدا یکم

 حالش خوبه ؟ نیادوافتاده ؟ ر یشده ؟ اتفاق یزی: چ دمیدر دلم افتاد و با اضطراب پرس ترس

 خوبه خوبه ... نگران نشو ! فقط ...  _

 ! گهیترانه ؟ مردم از استرس بگو د یفقط چ _

 شرکت ... یایاالن ب دیتو با _

 شرکت ؟ حرف بزن خب ...  امیب دیبا یچ یآخه برا _

 ضطراب گرفته بود !من ا یمتعجب مرا نگاه کرد ، او هم حتما از حرف ها یکه آشفته شد و با چشمان دمیرا د یپر

 مینچکار ک دیبا میدونیدر رو هم قفل کرده ! ما نم نی، رفته تو اتاق رادو نجایکالفه گفت : سحر اومده ا یبا لحن ترانه

 ؟!

 ؟؟؟؟ ییییچ _

اشتن بلند شدم و با برد میکه آنجا بودند به سمتم برگشتند ! از جا یکسان یهمه  بایبلند بود که تقر میصدا آنقدر

 ! ختیر زیم یام رو یچا وانیکه ل یبه سمت در رفتم ، آنقدر ناگهان عیسر فمیک

 آمد ! رونیشاپ ب یهم پشت سرم راه افتاد و همراه من از کاف یپر

 شرکت ! امیاضطراب به ترانه گفتم : من االن م با

 خودم را به در دانشگاه رساندم . یپر یرا قطع کردم و بدون توجه به صدا زدن ها یگوش

 ؟  دیآناه یریرا چنگ زد و با نفس نفس زدن گفت : کجا م میپشت بازو از

 برم شرکت ! دیبود : با ابانیبه خ نگاهم
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 ؟ یچ یآخه برا _

 نبود ؟  یا یچرا تاکس ی، لعنت اه

 سحر رفته اونجا ! _

 ؟ یخب که چ _

 برم ! دی، من با هیموضوع چ یدونیتو نم _

 ! میخب صبر کن من کارم رو تو دانشگاه انجام بدم بعد با هم بر _

 تو برو کارت رو انجام بده ! رمیگفتم : نه خودم م یسمتش برگشتم و با کالفگ به

 ! میبر ایحاال که .. ب شهینم رید _

 را ؟ شانمیحال پر دیدیخودش نگه دارد ؟ مگر نم شیداشت مرا پ یچه اصرار دانمینم

 برم ! دی، من با متیبنیو گفتم : بعدا م دمیدو ابانیدستش در آوردم و به سمت خ یتورا از   دستم

 حرف ، حرف خودش باش ! خواستیدلش م شهی. هم دمیگفت را شن یکه پر یاَه بلند یصدا و

 شدم و با نفس نفس آدرس شرکت را دادم . یسوار تاکس عیسر

اشته د نیبا رادو یکار خوب توانستیموضوع نداشتم ! مطمئنا سحر نم نینسبت به ا یچرا اما اصال حس خوب دانمینم

 باشد !

له و من آنقدر با عج ستادیشرکت ا یجلو یاما باالخره تاکس میدیرسینم میرفتیانگار کش آمده بود که هر چه م زمان

 دیایدر ن شید که صدابو یدست راننده گذاشتم اما مطمئنا آنقدر یچه قدر پول تو دمیشدم که نفهم ادهیپ نیاز ماش

! 

 ادیطبقات که ز یرا در هم فشردم و به شماره  میرا فشردم . دست ها 20 یطبقه  یآسانسور شدم و دکمه  سوار

 چشم دوختم ! شدیم
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 یزی: چ کردمیلب با خودم زمزمه م ریز اریاخت یو ب دیکوبیام م نهیس یمحکم و با اضطراب خودش را به قفسه  قلبم

 ، آروم باش ! ستین

 ستادهیا نیبا اضطراب مقابل در اتاق  رادو ریآمدم . ترانه و ام رونیبا عجله در را باز کردم و ب ستادیکه ا آسانسور

 بود ! یاش خال ینبود و صندل یبودند . خانوم طلوع

 و ترانه رفتم و سالم کردم . ریسمت ام به

 ؟  یکنیم کاریچ نجایبا تعجب گفت : تو ا ریدو به سمتم برگشتند و ام هر

 ترانه اشاره کردم و گفتم : ترانه بهم زنگ زد ! به

 رو به ترانه کرد و گفت : ترانه !!! تیبا عصبان ریام

 حق به جانب و البته پر اضطراب گفت : حقش بود بدونه خب ! یا افهیبا ق ترانه

 افتاد ؟ یچه اتفاق دیحرفا بگ نیا یبه جا شهیگرفتم و گفتم : م انشانیرا م دستم

در  نیرفته تو اتاق رادو نییسحر مثل خر سرشو انداخته پا نیبابا ا یچیهوا تکان داد و گفت : ه یدستش را رو ریام

 ! دنیجواب نم میزنیهم در م یرو هم قفل کرده ، هر چ

 گرد شده به در نگاه کردم . یو سحر بلند شد و من با چشمان نیجر و بحث رادو یصدا

رو باز د نیا ایداداش ب نی... رادو نی! رادو رونیب ایگفت : سحر گمشو ب یبلند یو با صدا دیدر کوب یبا مشت تو ریام 

 کن !

 یرا رو شینشد . ترانه دست ها دهیاز اتاق شن ییصدا چیه گرید میناگهان قطع شد و هر چه صبر کرد شانیصدا

 رو کشتن ! گهیدهانش گذاشت و گفت : خدا مرگم بده همد

 احمق ! نیلب زمزمه کرد : رادو ریمرا کنار زد و ز ریام

 ضربه شکست ! کیو قفل آن را با  دیدر فاصله گرفت و با سرعت به سمتش دو از

ا کار ر نیکاش ا یدوباره برگشتن آن را گرفت که ا یبا دستش  جلو ریشد . ام دهیکوب واریباز شد و محکم به د در

 ! دمیدیمقابلم را نم یشود و من صحنه در بسته  گذاشتیکاش م ینکرده بود ! ا
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االن  نیکه انگار هم یبود ، طور نیسر رادو کیبود و سرش نزد ستادهیا نیرادو یدو بنده روبرو یبا تاپ سحر

 که یدوخت که خشکم زده بود ، به من یرا از سحر گرفت و به من شینگاه اخمو نیباشند . رادو دهیرا بوس گریهمد

 وقت درست شوم ! چیه گرینکنم دبودم و فکر  ختهیفرو ر

که شده  نی؟ رادو نیمن امکان نداشت !! رادو یقدم عقب رفتم . نه خدا کیدهانم گذاشتم و با بهت  یرا رو دستم

کرده بود  انتی؟ او به من خ شدیتر م قیزده بود و داشت هر روز عم شهی؟ او که عالقه اش تازه ر یبود بت من در خوب

 ؟

 را نداشتند ! یزیچ نیمن بود ، انگار آنها هم انتظار چن یو ترانه با بهت و ترس رو ریام نگاه

 یو صدا ختیبار دوم تکه تکه شد و فرو ر ی. قلبم برا دیاز چشمم چک  یتکان دادم و قطره اشک یرا با ناباور سرم

 ! دیچیشکستش در سرم پ

 کار را بکند ! نیاو با من ا کردمیوقت فکر نم چیه

 ! دیناراحت صدا زد : آناه یو پر از ابهام به سمتم آمد و اسمم را با لحن دهیترس یسحر را کنار زد و با چشمان نیرادو

 ! این گهی. د.. ایپر از بغض گفتم : سمت من ن ییگرفتم و با صدا شیتوقف جلو یرا به نشانه  دستم

! آنقدر قلبم شکسته بود و غرورم  دمیبه سمت پله ها دو انیگر یرا از نظر گذراندم و با چشمان شیبایز یمشک چمان

رفتم .  نییسرعتم از پله ها پا نیشترینکردم و با ب یهم توجه شیبه صدا زدن ها یدار شده بود که حت حهیجر

! چه دل خوش کرده بودم به آن  سوختیخودم م یدلم برا انیم نیو من در ا دیچیپیهق هقم در راه پله ها م یصدا

 مرا دوست دارد ! کردمیچه ساده بودم که فکر م مرد  ،

 دروغ بود ! شیحرف ها و کارها یبود ، همه  یقرار معلوم همه اش دلسوز از

آسانسور   یگوشه  کردمیو هم هق هق م زدمیکه هم نفس نفس م یهجدهم سوار آسانسور شدم و در حال یطبقه  از

 نشستم !

 ! قهیزن جهان شدم آن هم در عرض چند دق نیپناه تر یب

 کنم ! هیتک یهم در من نبود که بخواهم به کس ینانیاطم چیه گریکنم ، د هیکس را نداشتم که به او تک چیه گرید
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به  یتر زمیشد ، چرا سرنوشت با من چپ افتاده بود ؟ چه ه شتریام ب هیگردنبندم گذاشتم و شدت گر یرا رو دستم

 ؟آن فروخته بودم 

 

«  

 ! دیآناه ارمیسر خودم م ییبال هی یزیاشک بر نیاز ا شتریبه خدا ب _

 گفت ؟  یبابام چ یدیگفتم : ند کردیو غم نگاهم م یکه با نگران یرا پاک کردم و رو به آرش میها اشک

 ، ستین یزیمدرک که چ نی... ا دمیکه بگه انجام م ی، هر کار میکنیرا پاک کرد و گفت : درستش م میاشک ها آرام

 رو به هم ایلحظه نگاهت کل دن کی یحت ی... من برا ادهیز یلیکه خ نایبا تو بودن ، کنار تو موندن ... نه ا یمن برا

 ! زمیریم

؟  یگفتم : اگه بابام بازم نذاشت چ دمیگزیرا م میکه لب ها یدوختم و در حال شیبایاشک آلودم را به چشمان ز نگاه

 کنم ! یزندگ تونمیآرش ... من بدون تو نم رمیمیمن بدون تو م

من  یالهه بانو تونمیزمزمه کرد : مگه من بدون تو م شیبایز یو با آن صدا دیام را بوس یشانیرا گرفت ، پ میها دست

 ؟ کنهیم دایادامه هم پ یزندگ نی؟ مگه اصال بدون تو ا

بار از اشک برق زد و زمزمه کرد : مطمئئن باش اگه  نیاول یرا عقب برد و در چشمانم نگاه کرد ، چشمانش برا سرش

من  گهیو بعد اون د شهیهمون جا تموم م ی... زندگ دیآناه شهیزمان همون جا متوقف م یمن بر یتو از زندگ یروز هی

 کنم الهه بانو ! یبدون عشق تو زندگ یا هیفکرشم نکن که بتونم ثان ی... حت کنهیمرده ام که حرکت م هیفقط 

» 

. قلبم بدجور زخم خورده بود ، از  دادندینم میبه چشم ها یمجال میو اشک ها دیچیپیهق هقم در آسانسور م یصدا

 ! گناه من چه بود ؟ چرا ؟ چرا ؟ ندهیاز آ یحت دیگذشته ، از حال و شا

 بلند شدم . میاز جا میرا نوازش کردم و با پاک کردن اشک ها گردنبندم

ه چرا ؟ هوا ک دانمیاما نم دمیلرزیرفتم . م ابانیآمدم و به سمت خ رونیبلند از آن ب ییبا قدم ها ستادیکه ا آسانسور

 هنوز سرد نشده بود !
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 تمخواسینکردم . نم یتوجه چیهم ه نیرادو  یسوار شدم و به صدا زدن ها ستادیا میمقابل پا یتاکس نکهیمحض ا به

 ! نمیاو را بب گرید

نکنم با آن وضع افتضاح در اتاق دفترش با  انتیبا فکرم هم به او خ یحت کردمیمکه من تالش  یوقت حانهیکه وق ییاو

 و ... زندیحرف م گرید یزن

 نگاه کردم . نیبه ما برسد حرکت کرد و من برگشتم و به رادو نیرادو نکهیقبل از ا یتاکس راننده

بود ، انگار  یو کالفگ یو نگاهش را به من دوخت . ته نگاهش ناراحت دیکوب شیپا یکه گفت رو یرا با اه بلند دستانش

 بود ! یکاف دمیبشنوم ، همان که د یزیچ خواستمیتا خودش را تبرئه کند اما من نم دیبگو یزیکه بخواهد چ

 بود که  سحر داشت ؟ انگار که در اتاق خواب خانه اش باشد ! یوضع چه

و آنقدر خونسرد باشد ؟ چه طور اجازه داد او با آن سر و  ندیبب نطوریر را اچطور به خودش اجازه داد سح نیرادو

 شود ؟  کیوضعش آنقدر به او نزد

بود .... به من  ی: از سر دلسوز کردمیلب با خودم تکرار م ریرفته بود و مدام ز ادمیبد او با سحر را  یرفتارها تمام

 ! کردیم ترحم

 ل نازکم شکسته بود !دست خودم نبود ، د میاشک ها ختنیر

 آنها مرا  شکست ! یمشکل هم مثل تمام نیمحکم نبودم و ا یمشکل چیمقابل ه در

 نگاهم کرد و گفت : خانوم حالتون خوبه ؟  نهیآ یبا تعجب از تو راننده

 ) ... ( ابونیبه خ دیگفتم : بله آقا ، لطفا بر میآوردم و با پاک کردن اشک ها رونیب فمیاز ک یدستمال

 چشم خانوم ! _

که را که از سر  یاز آنجا بروم ! من مرد شهیهم یرا جمع کنم و برا لمیوسا خواستمیرا دادم ، م نیرادو یخانه  آدرس

خفت در خانه اش  نیبا ا گریاما د دادمیاش را م یو بده کردمی! تا آخر عمرم کار م خواستمیترحم مرا بخواهد نم

 ! ماندمینم
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در  هقیشدم . زنگ خانه را فشردم و بعد از چند دق ادهیپولش را حساب کردم و پ عیسر ستادیمقابل خانه که ا یتاکس

 باز شد .

شدم . در جواب سالم نگهبان فقط سرم را تکان  اطیبلند وارد ح ییشانه ام جابه جا کردم و با قدم ها یرا رو فمیک

 دادم و از مقابلش گذشتم .

خانه بود با تعجب به سمتم برگشت و  یریکه مشغول گردگ رایرا با شدت باز کردم و وارد خانه شدم . سم یورود در

 به من نگاه کرد .

 شده ؟ یصورتش زد و گفت : خدا مرگم بده خانوم چ یحالم با دست تو دنید با

  رفتم .تکان دادم و از پله ها باال ستین یزیچ یدستم را به نشانه  میبگو یزیچ نکهیا بدون

اتاق گذاشتم ، مثل  نیپا به ا دیافتادم ، من آن شب ناام مانیشب عروس ادیلحظه  کیاتاق خوابمان که شدم  وارد

 شودیدادم که م دیگرفتم ، دوباره به خودم ام یبه زندگ دیدوباره ام نیرادو یها و توجه ها یمرده اما با مهربان کی

 ! بودباطل  یالیرا از نو بسازم اما انگار که خ زیهمه چ

 . دمیکش رونیآن ب ریتخت پرت کردم و چمدانم را از ز یرا رو فمیک

 تار ! دمید یمنقطع شده بود و جلو هیبه خاطر گر میآن را باز کردم و به سمت کمدم رفتم ، نفس ها در

 یکشو ی. مدارکم را از تو ختمیچمدانم ر یپدرم آورده بودم برداشتم و تو یکه مال خودم بود و از خانه  ییها لباس

 گذاشتم . فمیک یام برداشتم و تو یشیآرا زیم

بلند شدم و با نگاه به اطراف اتاق  میچمدان پرت کردم . از جا یآوردم و تو رونیکمد ب نییرا از قسمت پا میها کفش

 عطرم افتاد . ی شهیچشمم به ش

و  دمیکشیآن م یآرام انگشت شستم را رو رفتمیت مرفتم و آن را برداشتم ، همانطور که به سمت تخ نهیسمت آ به

 ! کردمینوازشش م

 نبود ، به خدا که نبود ! نیمن ا حق

. حالم اصال خوب نبود ، تحمل قلبم آنقدر کم شده چشمانم گذاشتم  یتخت نشستم و دستم را رو یچمدانم رو کنار

 دو ماه ! نیبود در ا دهیحق داشت کم نکش چارهی! ب گرفتیو نفسم را م دیکشیم ریت یبود که با هر اتفاق
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 دلم عقده شده بود . یهمه غم رو نیشده بود اما من دست بردار نبودم ، ا سیتمام دستم خ میاشک ها از

 دی: آناه دیپرس رایکه از سم نیرادو یعصب یدر خانه که محکم به هم خورد و بعد از آن صدا یصدا دنیشن با

که قلبم تند  یچمدانم گذاشتم و در آن را بستم . دسته اش را گرفتم و در حال یعطرم را گوشه  عیکجاست ؟ سر

 به سمت در اتاق  رفتم . دیکوبیتند م

 و صورتش عرق کرده بود . زدی. نفس نفس م ستادیمقابلم ا نیبودم که با شدت باز شد و رادو دهیبه در نرس هنوز

 ام گفتم : برو کنار ! ینیب دنیانداختم و با باال کش نییرا پا سرم

 ؟ هیچ نیچمدان در دستم نگاه کرد و گفت : ا به

 ! نیبرو کنار رادو _

 ؟ یکجا بر یخوایم _

 بمونم ! نجایا خوامیلحظه هم نم هی گهیبابام ، د یخونه  رمیم _

 ! یجا بر چیه یحال مستاصل گفت : حق ندار نیو در ع یعصب ییجلو آمد و با صدا یقدم

 چیکار هم ه انتیخ یبه تو رمیبودند گفتم : هر جا که بخوام م ریکه همچنان سراز ییردم و با اشک هارا باال آو سرم

 نداره ! یربط

 را گرفت . میجلو رفتم و خواستم از کنارش رد شوم که بازو یقدم

 ! یرا باال آوردم و به چشمانش نگاه کردم ، پر از خشم بودند و کالفگ سرم

مجازاتم  یبدم دار حیتوض یبذار نکهی: بدون ا دیبه هم چفت شده اش غر یدندان ها انیآورد و از م نییرا پا سرش

 ؟ یکنیم

 هم داره ؟ حیمگه توض یکه داشت ی؟ اون وضع وحشتناک یحیجواب دادم : چه توض یخودش عصبان مثل

 یدیاومد ؟ فهم چارهیه سر من بب یچ یدیکه پر از اشک بودند  گفتم : اصال فهم یمکث کردم و بعد با چشمان یکم

 تیهمسر فیوظا یکه به من گفت ی؟ مگه خود تو نبود یبکن نکارویدلت اومد با من ا یخرد شدم ؟  چجور یچه جور

 ؟ نیرادو ستین یمسره فیجزو وظا ی؟ مگه وفادار دمیم رو انجام بده و منم انجام



 الهه بانو

 
443 

 

 هی... قض دینکن آناه هیگفت : گر کندیرا تحمل م یادیفشار ز دادیکه نشان م یهم فشرد و در حال یرا رو چشمانش

 ! ستین یکنیکه تو فکر م یاونجور

 ! نمیبده بب حی؟ توض هیو گفتم : پس چجور دمیدستش کش یرا از تو دستم

 ! میبه هم برخورد هم نکرد یکامل برات بگم اما باور کن من و سحر حت تونمیاالن نم دیآناه نیبب _

 بودم ! دهیچه جالب ، پس من بودم که اونو بوس و گفتم : دمیخند یعصب

 ! دمیزد : من اون آشغالو نبوس ادیو فر دیمشتش را به در کوب تیبا عصبان نیرادو

بود صورت سحر چرا آنقدر  دهیهم فشردم . پس اگر او را نبوس یرا رو میبستم و لب ها ادشیرا به خاطر فر چشمانم

اجازه  نیها به  کنار  چرا رادو نیا یاو قفل شده بود ؟ اصال همه  یصورتش بود ؟ چرا چشمان سحر به لب ها کینزد

 شود ؟ کشینزد ادیز نقدریداده بود سحر با آن وضعش ا

، قته که سحر عاش دونمی... م کنمی، باور نم نیرادو کنمیسکوت چشمانم را باز کردم و گفتم : باور نم هیاز چند ثان بعد

که  یبا کس یبر یتونینداره ، م یاشکال گمیو بهت م دونمیرو م نایا ی! همه  نیکه قبال با هم رابطه داشت دونمیم

 ، با عشق سابقت ! یکن یزندگ یدوسش دار

 که از تمام یقدم به سمتم برداشت و در حال کیگرفت و به وسط اتاق پرت کرد ، با خشم چمدانم را از دستم  نیرادو

 یا گهیکس د چیوقت سحر رو دوست نداشتم ، نه اونو نه ه چیزد : من ه ادیفر دیباریم یو ناراحت تیبانصورتش عص

 رو !

 دادیم هیکه به در پشت سرش تک یگرفت و در حال ام نگاهش آرام رنگ غم دهینگاه به چشمان اشک آلود و ترس با

 چرا ؟ یدونیزمزمه کرد : م

چشمانش از  خورمیکه قسم م یکه سرش را با غم تکان داد و در حال کردمیمنتظر نگاهش م یبا چشمان همانطور

 چیه یساله که جز تو برا 7قلب زبون نفهمم  نیگرفته گفت : چون ا ییو با صدا دیقلبش کوب یرو زدیاشک برق م

 ! تپهینم گهیکس د

گفت ؟ از چه  یدادم ... چ هیپشت سرم تک واریاش گره خورده بود به د یکه نگاهم به نگاه مشک یو در حال شوکه

 ؟ زدیحرف م یزیچ
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 واستخیگفت ، انگار که دلش نم یو اه بلند دیصورتش کش یرو ی، دستش را با کالفگ دیمرا که د یبهت زده  صورت

 ! دیحرف را بزند و از دهنش پر نیا

 ؟ یگفت ی: تو چ دمیپرس یرا بستم و با مکث باز کردم ، با سردرگم چشمانم

 با من ! یکنیچه کار م نیاش را فشرد و زمزمه کرد : بب یشانیپ

 ؟   یگفت یتو چ نی: رادو دمیبه سمتش برداشتم و دوباره پرس یقدم

اما از  یدیوقت نفهم چیکه انگار مجبور بود ادامه دهد گفت : ه یآورد و در حال نییاش پا یشانیپ یرا از رو دستش

 نبود من عاشقت بودم ! یا گهیعشق د چیه ریقلبت درگ سالت بود ، همون موقع که 17همون زمان که 

 همه سال ؟ امکان نداره ! نی؟ ا شی! از هفت سال پ شودیمن باورم نم یخدا یدهانم گذاشتم ، وا یرا رو دستم

 و آرام به داخل اتاق برگشتم . جیگ ییتکان دادم و با قدم ها یرا با ناباور سرم

 ییام گذاشتم و با صدا نهیس یتخت نشستم . دستم را رو یرا از چمدانم که وسط افتاده بود باال آوردم و لبه  نگاهم

 ؟ یوقت بهم نگفت چیآرام گفتم : چرا ه

 ! مدوین شیپ تشیوقت موقع چینشست و گفت : چون ه میپا یاش را از در گرفت و به سمتم آمد ، جلو هیتک نیرادو

 ! شدیمانعم م شهیهم یغرور لعنت نیو ادامه داد : چون ا انداخت نییرا پا سرش

 یدش گهید یکیو گفت : چون بعد از کنار اومدن من با خودم تو عاشق  ستادیدر بالکن ا یبلند شد و روبرو شیجا از

 ! 

ه ک یباش یبده عاشق کس یلیآن گذاشت : خ یاش انگار کار قلبش را ساخت که دستش را رو یو حرف بعد پوزخند

 دوستت نداره !

؟  دمیحس را نفهم نیوقت ا چیقابل هضم بود ! چطور ه ریغ مینگفته برا یحجم از حرف ها نیسخت بود ، ا میبرا

 عاشقم بوده باشد ؟ کردیکه به من نگاه هم نم ینیرادو شدی... مگر م دادمیاحتمال هم نم یحت

 ! یکردیهم نمبه من نگاه  یبلند شدم و گفتم : اما تو... تو حت میجا از

 ! یکه تو متوجه نش کردمینگاهت م یجور یبهتره بگ _
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 آخه چرا ؟ _

ه از اتفاق افتاد ک یتا با خودم کنار اومدم ! اونم زمان دیبود ، طول کش دهیچیگفتم که غرورم بدجور به دست و پام پ _

 دست داده بودمت !

 که در شمال به من گفت شد : یناگهان پر از جمله ا ذهنم

قبل  قلبم مثل گهیگل داد و اونم با لبخند از دستش گرفت ! بعد از اون د گهینفر د هیکه به  دمینفرو د هیروز  هی _

 نزد !

 قلبم مثل قبل نزد .... گهیاز اون د بعد

 قلبم مثل قبل نزد .... گهیاز اون د بعد

ل داد و گ گهینفر د هینفر به  هی یگفت ی؟ وقت یزدیدوختم و گفتم : تو از آرش حرف م نیرا با تعجب به رادو چشمانم

 ؟یزدی، از آرش حرف م یدیتو د

 را مشت کرد و زمزمه کرد : آره ! دستش

 ؟  دیکشیاش نشسته بودند و چشمانش کدر شده بودند . درد م یشانیپ یعرق رو یها دانه

... درست  نی: رادوسمتش رفتم و او را به سمت خودم چرخاندم . در چشمان کدر شده اش نگاه کردم و گفتم  

 ؟ یگی؟ دروغ که نم یکنیکه نم ی! باهام شوخ کنهیحال منو بد م شتریتکه تکه حرف زدنت ب نیبده ... ا حیتوض

، دستانم را گرفت و با نگاه در چشمانم  میتخت نشست ی. با هم رو دیرا گرفت و با خودش به سمت تخت کش دستم

تفاقا کرد ... اونقدر ا فشیمن سخت گذشته که نشه تو دو سه تا جمله توص ی... گذشته اونقدر برا دیآناه نیگفت : بب

 ! رهتو بهت یبرا نیبگم ... ا تونمینم اشونویلیافتاده که خ

 ؟ یکنیم ی؟ چرا از من مخف یا گهید زیچه چ _

 حرف زدن رو ...  نی... سخت نکن ا دی: آناه دیرا از درد گز لبش

! من  یهمه سال صبر کرد نیبهم ، چرا ا یچرا نگفت نکهیعشق حرف بزن ، از ا نیخب باشه ! تو فقط از ا یلیخ _

 ! شهیهنوز باورم نم
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!  دشیعروس من م دیبه تو فکر کردم که مادرم از خونتون اومد و نشست کنارم و گفت : کاش آناه یبار وقت نیاول _

 من ! یتموم مشغله  یفکرم ، شد یتو یاونموقع به مادرم گفتم : فعال قصد ازدواج ندارم ! اما تو افتاد

منو  یزیچ هیداشتم ،  یکشش خاص هیشما  یاومدن به خونه  یاما برا رفتمیجا نم چیرا فشرد : من معموال ه دستم

تمام  ریتو شده بودم ، درگ ریخواسته من درگ ای! ناخواسته  دیآناه یو اون کشش تو بود امیبه اونجا ب کردیمجبور م

 ! دناتیت ، خندرفتارات ، تمام حرفا

خودم رو کنترل  یلیدرسات بهت کمک کنم خ یتو یخواستیازم م یچشمانم در رفت و آمد بود : وقت نیب نگاهش

 ! یچارگی، آخر ب دیعاشق آخر زجره آناه هی یبه صورتت نمونه ، مغرور بودن برا رهیکه نگاهم خ کردمیم

احساس را ؟ چه قدر خوب توانسته بود  نیمن ا دمیو نگاهم رنگ غم گرفت . چرا نفهم دمیرا داخل دهانم کش لبم

 کند ! یاحساساتش را مخف

و ادامه داد : بعد از مرگ مادرت من با خودم کنار اومده بودم اما وقتش نبود ، تو  دیکش شیموها یرا تو دستش

و هنوزم  یبود فیو لط فی، بس که تو ظر یدست براز  دمیترسی! اونقدر حالت بد بود که هر لحظه م یعذادار بود

 ! یهست

اش بود : گذشت اون روزا ، صبر کردم و صبر کردم ... سال مادرت  یشانیپ یدرشت عرق رو یقطره ها یرو نگاهم

 صحبت کن ! دیروز که از سر کار برگشتم به مادرم گفتم : برو با پدر آناه هیتموم شد ! 

فردا ... اما من ... من  یو ادامه داد : گفت بذار برا دیکش شیبه گلو یا قورت داد ، دستمکث کرد و آب دهانش ر نجایا

... 

 شیبرا نقدریکه ا دیبگو خواستی. چه م ختیر شیو قلب من برا دیاز چشمش چک یقطره اشک یکمال ناباور در

 سخت بود ؟! 

... کاش اون روز  یبر دیامروز با نیکفش که هم هی یپا کردم تو وانهیادامه داد : من د یرا تر کرد و به سخت شیها لب

 دیاهنبود آن یسر جات اما کس نیبود بزنه تو دهنم بگه خفه شو بش یکی، کاش  خواستمیکارو ازش نم نیو ا مردمیم

 خودم مادرم رو به سمت مرگ فرستادم ! یو من اونروز خودم با دستا

بود که  یهمان روز زدیاز آن حرف م نیکه رادو یروز نیا یعنیدهانم گذاشتم .  یگرد شده دستم را رو یچشمان با

 خاله پروانه تصادف کرد ؟
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 چیاش را ماساژ داد و گفت : شوکه بودم ، بعد مرگ مادرم ه نهیس کردیکه سرسختانه با آن مبارزه م یبا بغض نیرادو

 ! دمیوقت خودم رو نبخش

 تو نبود ! ریتقص نیدستش گذاشتم و گفتم : رادو یرا رو دستم

 افتاد ! یاون اتفاق نم کردمیمن بود اگه من اونقدر بهش اصرار نم ریتقص دیچرا آناه _

 ینجوریا ! ادیب رونیاز خونه ب یخواستیوگرنه ازش نم فتهیاون اتفاق م یدونستیرا فشردم و گفتم : تو که نم دستش

 ! شهیدرست نم زیچ چیه یدیفقط خودتو زجر م

. دستانم را دور گردنش حلقه کردم و  دمیطاقت او را در آغوش کش یرا که باال آورد ب نشیو غمگ دهیدرد کش نگاه

 سرم را به گردنش فشردم .

 مظلوم و شکننده شود ؟ نقدریمغرور ا نیرادو شدیم مگر

 ییدانا نی، با هم شیسال پ 7! به  دیآناه گشتیشانه گذاشت و گفت : کاش زمان به عقب برم یاش را رو چانه

،  یازم جدا بش ذاشتمی! نم فتهیکه برامون افتاد ب ییکدوم از اتفاقا چیه ذاشتمینم گهیاالنمون ! اونوقت بود که د

 ! فتهیفاصله ب نمونیب ذاشتمینم

 . دیمرا به خودش فشرد و عطر تنم را بو کش محکم

 مرد مغرور ! نیا یو دلم پر از غم شد برا دیاشک از چشمم چک یا قطره

کس جرات حتک حرمتش را ندارد و در مقابل من  چیدارد که ه یا یهمه چنان غرور و سخت یبرا مرد که نیا

 مثل پسر بچه ها به اعتراف نشسته است ! نگونهیا

همه عاشق  نیکه ا ینیخبر بوده ام ! از رادو یهمه اتفاق در گذشته افتاده است و من ب نیعجب بودم که چطور ا در

توجه به  یذره ا ی؟ چرا گاه میکنیاز ما آدم ها چشمانمان را باز نم یاقعا چرا بعضمن بوده است غافل بودم ! و

 ؟ میریگیاطرافمان را از خودمان م

گوشش آرام زمزمه کردم :  ریز گرفتیجسارتم خنده ام م نیکه خودم هم از ا یرا نوازش کردم و در حال کمرش

 دوست دارم !

 حرف را زده باشم ! نیحرکت ماند ، انگار که باور نداشت من واقعا ا یکه در آغوشم بود ب همانطور
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 پر از تعجب نگاهم کرد . یآمد و با چشمان رونیاز آغوشم ب آرام

 را پاک کردم ! میو آرام اشک ها دمیانداختم و با خجالت لبم را گز نییرا پا سرم

 ؟ دیآناه یگفت ی: چ دیچانه ام گذاشت و با باال آوردن سرم پرس ریدستش را ز نیرادو

 ! برهینم ادمیگناهتو از  نیزدم و گفتم : اما ا یمحو لبخند

 ؟ رونیب ی؟ چرا سحرو ننداخت یگرانه ادامه دادم : چرا در اتاقت رو باز نکرد خیتوب یموضع دادم و با لحن رییتغ

داشت که  ییحرفا هیگرفته جواب داد :  ییدوستت دارم گفتن من بود ، آرام و با صدا جیکه هنوز گ یدر حال نیرادو

 رونیبندازمش ب پایت هینداشت با  یمن کار یکه برا یدونیوگرنه خودت م دادمیبهشون گوش م دیمهم بود و با یلیخ

! 

 در آوورده بود ؟ یچ یبود که داشت ؟ مانتو و شالش رو برا یو گفتم : اون چه وضع دمیرا در هم کش میها اخم

 منو به سمت خودش بکشونه ! ینجوریا تونهیم کردیجواب داد : فکر م یبا کالفگ نیرادو

 : تونست ؟  دمیپرس دهیبرچ ییلب ها با

تپش  یداد ! صدا یمن سمت خودش مرا کامال در آغوشش جا دنیدستش را پشت کمرم انداخت و با کش نیرادو

 . دمیشنیفاصله هم م نیاز ا یقلبش را حت

 لیم گهیکس د چیزمزمه کرد : من جز تو به ه یخش دار یچشمانم چرخاند و با صدا نیبراقش را ب یمشک نگاه

 من ! یندارم نفس زندگ

 کرد  . شیبایز یبوسه  ریآرام مرا درگ یفتگیکه انگار هم درد داشت و هم ش یسرش را خم کرد و با نگاه 

 ! رمیبگ دهیناد تمتوانسیرا نم دادیکارش به من م نیکه ا یشوکه و معذب شدم اما حس خوب یکم

. چشمان  رندیلحظه را از او بگ نیا دیترسیدر آغوشش حل کرد انگار که م شتریکمرم فشرد و مرا ب یرا رو دستش

بوسه شروع  نیاز هم دیداشته باشد با یدوام خواستیم یزندگ نیاش کردم . اگر ا ینمناکم را بستم و آرام همراه

 اعتراف عاشقانه ! نی! از هم شدیم
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 ونریب نیکه از دهان رادو ی. با آخ دیرا با تمام وجود نفس کش میتر رفت و هطر موها نییو پا نییپا شیبوسه ها آرام

در هم فرو رفته بودند و چشمانش را با درد  شیآمد متعجب چشمانم را باز کردم و به صورتش نگاه کردم . ابروها

 بسته بود . 

توجه باشد با دست آزادش باز مرا به  یبه دردش ب کردیم یسع که یاش فشرد و در حال نهیبه س یرا کم دستش

 گردنم فرو برد .  یو سرش را آرام تو دیسمت خودش کش

 دمیدرد به خاطر من و رفتار بچه گانه ام است . لبم را گز نیکه تمام ا دانستمیآخش بلند تر بود و من م یصدا نباریا

: قرصات  دمیپرس یاز درد در هم رفته بود نگاه کردم و با نگرانو آرام به شانه اش فشار آوردم . به صورتش که 

 کجاست ؟

 رفته اش گفت : من خوبم ! لیتحل ییدستم را فشرد و با صدا نیرادو

،  یردرد دا نیگفتم : رادو یرا گرفتم و با نگران شیکه بازو دیایاعتنا به درد قلبش به سمتم ب یدوباره ب خواست

 قرصات کجاست ؟

 کت ام ! بیشده جواب داد : تو ج میتسل نباریفشرد و ا شتریاش را ب نهیس

 هیآوردم و به سمت او برگشتم . به تاج تخت تک رونیقرص را ب یبلند شدم و به سمت کت اش رفتم ، قوط میجا از

روز  نیا به اعذاب آور بود که او ر شیدردناک بود ... برا شیگذشته برا یادآوریداده بود و چشمانش را بسته بود . 

 انداخت !

 تخت خواباندمش ! یدهانش گذاشتم و با کمک خودش رو یقرص تو یا دانه

آن گذاشتم و آرام زمزمه کردم :  یقلبش بود نگاه کردم . دستم را رو ینشستم و به دستش که هنوز رو کنارش

 ! دیببخش

 چشمانش را باز کند زمزمه کرد : چرا ؟ نکهیا بدون

قلبت  یچشمم سر خورد زمزمه کردم : برا یاز گوشه  یکه قطره اشک یاش گذاشتم و در حال نهیس یرا آرام رو سرم

! 

 : اشکال ندارد ! دیکارش بگو نیبا ا خواستیو آرام نوازم کرد ، انگار که م دیخز میموها انیمردانه اش م دست
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 یگریبه هم رنگ د مانی. نگاه ها میشد یگرید یآدم ها نیهفته انگار من و رادو کی نیهفته گذشت و در ا کی

 ! میبردیلذت م یاز زندگ میو خالصه بگو میزدیبا هم حرف م شتریگرفته ، ب

 داشت ! نیریش یهمه سال طعم نیمغرور فقط تو را دوست داشته باشد آن هم در ا یمرد نکهیا

 ابراز نکهی! با ا ختیریو عشق را ذره ذره در وجود من م کردی، کمتر کار م زدیلبخند م شتریب نیاز آن روز رادو بعد

 ! نشستیبود اما به دل من م یپوستریز شیعالقه ها

عالقه  نیآرامش و ا نیخوشش را به من نشان داده بود و من بابت ا یرو نباریا یزندگ میبرخالف تمام حس ها انگار

 آرامش بود ؟در جهان بهتر از  یزی. چه چ کردمیهزار بار خدا را شکر م

 بود ! ریبه ام دشینسبتا شد یتر از همه عالقه  بیو عج گرفتیو ترانه خو م ریاز روز قبل با ام شتریهر روز ب ایکامل

 نیبه ا بیاش است و من عج یپدر واقع ریام کردیفکر م دانستینم یکه هر کس دیخندیشاد بود و م ریبا ام یجور

 عاقالنه و نطوریکه ا شودیم دایپ یدر حق ترانه است ! کمتر مرد ریام یپاداش مردانگ ایفکر افتاده بودم که کامل

 موضوع برخورد کند ! نیمسئوالنه با ا

 میصحبت کرد شیو کارها یما را دعوت کرد و مفصل در مورد کامران گریآن شب بار د یبعد از لغو شدن مهمان پدرم

 چه گفتند ! دمیداشت که نفهم نیهم با رادو یو آرام یدر گوش یت هاهم که من در آشپزخانه بودم صحب یالبته زمان

و من هر روز خبر حالش را داشتم . واقعا معجزه شده  شتهم دوباره سر کارش برگ یاز دو روز بعد از اخراج کامران

 یقرارداد ها جدو در بستن  پرداختیسکته را رد کرده بود ، قبراق و سر حال به کارش م کیبود ! انگار نه انگار که 

 تر از قبل شده بود !

 !   ریترانه و ام یپدرم ، زندگ ی، زندگ نیمن و رادو یخوب بود ، زندگ زیچ همه

فکر به ذهنم خطور  نیرا گرفتم اما هر بار که ا میتصم نیدر آن زمان بهتر کنمینگاه به حال االن خودمان فکر م با

درست تر بود اما ناجوان مردانه بود ! من عشق را فروختم تا  میتصم نی! گرچه ا کشدیم ریدر قلبم ت ییجا کندیم

 ! کشدیم ریقلبم ت یاما هنوز گاه ستمین ی، ناراض شمبتوانم در آرامش باشم ، تا بتوانم پدرم را داشته با

 بود . دهیچیعطرش در مشامم پ یبودم و بو نیشدم در آغوش رادو داریخواب که ب از
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 خواب آلودش گفت : کجا ؟ یه دور شکمم حلقه کرده بود از دور خودم باز کنم که با صداآرام دستش را ک خواستم

 زدم و گفتم : صبح شده ... یلبخند

 بمون ! گهیکم د هیگفت :  میتر مرا به خودش فشرد و با فرو بردن سرش در موها محکم

 آخه ... شهیم رمونیگردنش را قلقلک دادم و گفتم : د ریام ز ینیب با

امروزو به هر  گهیم طونهیخش دار و چشمان بسته گفت : ش ینشست و با همان صدا شیلب ها یرو یمحو لبخند

 ! میبدم تا ظهر بخواب یدومون مرخص

امروز  کهنیسد نگفت ؟ ا یدر مورد پروژه  یزیچ طونهیش انایرا باال گرفتن و با نگاه به صورت خندانش گفتم : اح سرم

 ؟ نگفت ؟ یچرو  یمهم دار یجلسه  هی

 رفته بود ! ادمیگفت : اه ...  شیرا باال آورد و با فرو بردن آن در موها دستش

 پس ! یمونیبود گفت : تو امروز تنها م یلب ها یرا باز کرد و با نگاه به من که لبخند رو چشمانش

 م و آه بکشم !تو نگاه کن یخال یبه جا یه دی، با گهیبه خودم گرفتم و گفتم : بله د یناراحت ی افهیق

 ! یزبون شد نیریمن خم شد و گفت : ش یرو کبارهیداشت کنترلش کند  یکه سع یخنده ا با

 نازک کردم و گفتم : بودم ! یچشم پشت

 ؟ هینجوریگفت : عه ... ا یطونیرا باال داد و با لحن ش شیابرو

 .... نجیبله هم _

 گردنم فرو برد و شروع کرد با دماغش به قلقلک دادن من ! یرا ناگهان در گود سرش

 برابر من بود دست بردار نبود ! ۵ بایولم کند اما او که زورش تقر خواستمیو از او م دمیخندیته دل م از

 سرش را باال آورد و با لبخند نگاهم کرد . دیآ ینفسم از خنده باال نم گرید دیکه د آخر

 ! وونهیاش گفتم : نفسم رفت د نهیس یتو یمشت دنیبو با کو دمیکش یقیعم نفس
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 نشه ؟ وونهیتو رو داشته باشه و د یکس شهیگفت : مگه م میآورد و با نگاه به لب ها نییرا آرام پا سرش

 کاشت . میلب ها یرو یآرام یبوسه  و

 خاصش بود که مرا دلبسته و وابسته اش کرده بود ! یها طنتیمحبت ها و ش نیهم

فتم رفتم و گ ییآمدم . به سمت دستشو نییتخت پا یزدم و با کنار زدن دستش از رو یرا که بلند کرد لبخند سرش

 ها ! یرسیبه جلست نم نیآماده شو رادو عی: سر

 گفت : بله چشم ! یپر از انرژ ییپشت سرم با صدا از

 دانمیصورتم پر از طراوت بود  . نمو  دیدرخشینگاه کردم . چشمانم م نهیو صورتم را شستم و به خودم در آ دست

 توانستی... م توانستیکه االن هستم م یدیآناه نیکنار آمدم اما به هر حال ا دمیجد یچطور شد که با خودم و زندگ

 افتاده باشد ! ییبه گدا ایهرزه شده باشد و 

 حالت تصور من است ! نیمن االن بهتر نیا 

است .  به سمت کمدم رفتم و مانتو کرم رنگم  دهیرا پوش شیکه لباس ها دمیرا د نیآمدم و رادو رونیب ییدستشو از

 هم پر از طرح با سنگ کار شده بود . شیها نیشده بود و آست یکمرش سنگ کار ی. رو دمیکش رونیرا از آن ب

و سر  میاول رفت یرا عوض کردم . هر دو حاضر و آماده به طبقه  میرفت و من هم لباس ها ییبه دست شو نیرادو

 . میصبحانه نشست زیم

 ! روزیمن قربان صدقه ام رفت و گفت : ماشاهلل هزار ماشاهلل خانوم هر روز خوشکل تر از د دنیخانوم به محض د ایثر

 ! ادیرنگ مانتو بهتون م نیچه قدر ا

رت صو یکم رو هانگاهش نروزی. ا رمیبگ دهیرا هم ند نیرادو نیدادم نگاه پر از تحس حیلبخند تشکر کردم و ترج با

 ! ماندینم رهیو بدنم خ

را  مانیغذا دهیتند تند و نجو نقدریخانوم غر زد که چرا ا ایو بماند چه قدر ثر میرا خورد مانیعجله صبحانه  با

 ؟ میخوریم

 شرکت تنها نرو خونه ! امیگفت : ظهر م نیشدم که رادو ادهیپ نیشرکت از ماش یروبرو
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 مراقب خودت باش ! زمیرا تکان دادم و گفتم : باشه عز سرم

 فعال ! نطوریبست و باز کرد و گفت : تو هم هم نانیاطم یرا به نشانه  چشمانش

 فعال ! _

 رفت تا به جلسه اش برسد ! نیرا بستم و رادو نیماش در

ساختمان  کیرا که  دیجد یه پروژ یغاتیپوستر تبل دیخودمان رفتم . امروز با یآسانسور شدم و به طبقه  سوار

 . کردمیم یبود طراح یتجار

حرفم افتادم و  ادی نیرادو یخال ینشستم و با نگاه به جا زمیسالم کردم و وارد اتاق شدم . پشت م یخانوم طلوع به

 زبان شده بودم ! نیریخنده ام گرفت ، به قول او ش

لپ تاپ بود که در اتاق زده شد و با  یسرم تو یدو ساعت یکیرا باز کردم و شروع به کار کردم .  زمیم یتاپ رو لپ

 وارد اتاق شد . یکه من دادم کس یورود یاجازه 

 جان ؟ نیاست گفتم : جانم نسر یخانوم طلوع نکهیفکر ا با

 است ! ستادهیدر ا یکه جلو دمیرا د لیسرم را باال آوردم و در کمال تعجب سه دمینشن یجواب یوقت

 ؟ دیداشت یکار یسپهر یآقا دییتاپ دور کردم و گفتم : بفرماخودم را از لپ  یکم

 عکس یبرا دیامد نگاهم کرد و گفت : با یبه صورتش م یلینکنم خ یانصاف یکه ب نکیآن ع ریکه از ز یحال در

 سر ساختمان ! میبر دیجد یاز پروژه  یبردار

 ؟  میرا باال انداختم و گفتم : بر میابروها

 کار شما هم هست ! نیگفت : بله ا تیآمد و با جد جلوتر

 ! دیانجام بد نکارویا ییتنها دیتونیاومدن من هم الزم باشه ، شما م کنمیبله اما فکر نم _

 ! دونستمینم درست بوده و من یکامران یآقا یاما فکر کنم حرف ها دیببخش _

 ؟ یی: چه حرفا دمیکردم و پرس اخم
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 ! دیسود به شرکت ضرر بزن یممکنه شما به جا نکهیزد و گفت : ا نهیرا به س شیها دست

 ! ستین نطوریرا مشت کردم و گفتم : اصال ا دستانم

 ! نطورهیپس هم دیدیشما کارتون رو انجام نم _

 هماهنگ کنم ! نیبا رادو دیاما اول با امیخب باهاتون م یلینگاهش کردم و گفتم : خ تیعصبان با

 منتظرتونم ! رونیندارم ! ب یاز هم باز کرد و گفت : من مشکل یالیخ یرا با ب شیها دست

 آوردم . رونیب فمیک یام را از تو یدادم و گوش رونینفسم را ب یحرص

 ؟  شودیم یعصبان یعنیمکث کردم و با خودم گفتم :  نیاسم رادو یرو

 نه ؟ ای گفتمی؟ به او م کردمیم دیبا چکار

هم  به زیباز مثل آن روز همه چ خواستمی، نم رمیگرفتم با او تماس بگ میآن روزش فکر کردم و تصم تیعصبان به

 ! زدیبر

 را کنار گوشم گرفتم ! یرا لمس کردم و گوش اسمش

 نداد . یچه صبر کردم جواب نداد ، دوباره با او تماس گرفتم و باز جواب هر

 خانوم ! دیگفت : من منتظرم آناه لیتقه به در خورد و سه چند

 تماس را قطع کردم ! یتماس گرفتم که باز هم جواب نداد و من با کالفگ نیسوم با رادوبار  یبرا

 . کردیکالفه ام م شتریب نیرا نداشتم و ا ریتماس ام شماره

 ت !اس امدهیرا گرفتم و گفتم مرا به اتاق ترانه وصل کند اما او گفت که ترانه امروز سر کار ن یخانوم طلوع ی شماره

 رفتم . رونیاز اتاق ب فمیبلند شدم و با برداشتم ک میبه خودم از جا یو با دلدار مدیکش یقیعم نفس

من از  دنیرا هم کنارش گذاشته بود ، با د ازشیمورد ن لیوسا فیو ک انتظار نشسته بود  یها یصندل یکه رو لیسه

 بلند شد . شیجا
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عکس  یمن رفتم سر ساختمون برا دیو بگ دیریتماس بگ نیبا رادو شهیرفتم و گفتم : لطفا م یسمت خانوم طلوع به

 تماس گرفتم جواب نداد ! ی؟ خودم هر چ یبردار

 ! دمیو بهشون اطالع م رمیگیسرش را تکان داد و گفت : چشم من باهاشون تماس م یطلوع خانوم

 ! یسپهر یآقا میبر دییگفت : بفرما تیبرگشتم و با جد لیسمت سه به

 ! خانوم صدا کند دیکه بخواهد مرا آناه ستیما ن نیب یتیمیصم چیکردم تا بداند ه دیتاک یسپهر یآقا یاز عمد رو و

 ! دییانگشت شستش کنار لبش گفت : اول شما بفرما دمیلبش نشست و با کش یرو یمحو لبخند

 نیبا ماش نیندار یرا فشرد و گفت : اگه مشکل نگیپارک یآسانسور شدم و او هم بعد از من سوار شد . دکمه  وارد

 ! میمن بر

 ! ستین یخودم را جمع کردم و گفتم : نه مشکل عیکه آخر حرفش زد ، سر یاما با پوزخند دمیترسیم یکم

راحت  المیخ ی! تا حدود نداختینگاه هم به من ن کی یحت گرید نگیبه پارک دنیرا آرام تکان داد و تا رس سرش

کردم  یپس سع شدیام بدتر م دهیکه ترس دادمیگر نشان ما دیاست و شا ینطوریشده بود که او مدل رفتارش ا

 خودم را حفظ کنم ! یخونسرد

 نینزد . کم کم استرسم از ب یحرف چیبه سر ساختمان او ه دنیو باز هم برخالف انتظارم تا رس میشد نشیماش سوار

 ساختمان کامال سرگرم کار شدم ! یآجر یرفت و با باال رفتن از پله ها

 کارمان تمام شده بود . بایبنر گذشت و تقر یطراح ی وهیمورد شو صحبت در یاز عکسبردار یساعت کی

 شهر کم کم داشت نیدر ا دنی. نفس کش کردمینگاه م یبودم و به تهران بزرگ و دود ستادهیاز طبقه ها ا یکی ی لبه

 زنده ماندن ! یبرا ی! مسابقه ا شدیم لیمسابقه تبد کیبه 

 یلیخ ییاشاره کرد و گفت :  چا وانیبه ل لیگرفته شد ، نگاهم را به کنارم دوختم . سه میروبرو که یکاغذ وانیل با

 همرام دارم ! یفالسک مسافرت هی شهیهم نیهم یدوست دارم برا

 را از دستش گرفتم . یکاغذ وانیرا تکان دادم و با تشکر ل سرم

 ؟ یزل زد یشهر دود نیا ینگاه کرد و گفت : به کجا کردمیکه نگاه م ییجا به
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 ! میام بود اشاره کردم و گفتم : به خاطرات کودک یپدر یکه خانه  ینقطه ا به

 ؟ یداشت یخوب یچشم نگاهم کرد و گفت : کودک یاز گوشه  یلیسه

 تلخ زدم : فراتر از خوب ! یفکر به آن زمان و بودن مادرم لبخند با

 ! رنیکه زود م نهیواسه هم ستیمادرا ن یجا ایدن _

 ؟  دیاو نگاه کردم و گفتم : شما هم مادرتون رو از دست داد به

 آره ! _

 و ناراحت لب زدم : متاسفم ! مغموم

 متاسفم ! یلی.... خ دیمنم متاسفم آناه _

 ؟ یاسفمت نقدریا یببخشمش نگاه کردم و با تعجب گفتم : بابت چ کردیتعجب به او که انگار داشت التماس من م با

 ؟ دمتیگفت : چرا زودتر ند بیعج یو با حالت دیسمتم چرخ به

 ؟ یتعجب گفتم : چ با

ازشون چشم  تونمیکننده است ! نم وونهیشد و با نگاه به چشمانم گفت : رنگ چشمات د کیبه سمتم نزد یقدم

 ! رمیبگ

 ؟ حالت خوبه ؟ یگیم یدار یبه سمت عقب برداشتم و با اخم گفتم : چ یقدم

 ! ستیزد : نه حالم خوب ن ادیت و فرناگهان رنگ خشم گرف نگاهش

 ! یبخشیمنو نم کنمیچون احساس م ستیو گفت : حالم خوب ن دیصورتش کش یرا رو دستانش

 حالش عوض شد ؟ نقدریا کدفعهی؟ چرا  زدیحرف م یزی، از چه چ دمیپشت سرم چسب واریعقب رفتم که به د آنقدر

 ببخشمت ؟  دیبا یچ یخونسرد باشد گفتم : برا کردمیم یکه سع ییصدا با
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 هی؟ چرا مثل بق یپاک و معصوم نقدریآمد گفت : چرا ا یکالفه به سمتم م یکه با حال یرا تکان داد و در حال سرش

 ؟ هان ؟ چراا ؟؟ یستین

 کردم ! یچه غلط ایخدا یکه زد در خودم جمع شدم و  قلبم مثل گنجشک شروع به تند زدن کرد . وا یادیفر با

 ندارد ! یمرد مقابلم تعادل روان کردمیحساس متمام وجودم ا با

 سر جات ! سای: وا دیکش ادیبه سمت چپ گذاشتم که فر یقدم

 زیکه چرا با او صحبت کردم ؟ همه چ کردمیو خودم را هزار بار لعنت م رفتیم نییام از ترس باال و پا نهیس ی قفسه

 ! رفتیم شیداشت خوب پ

 بودم . یو با چشمانم  دنبال راه فرار دیلرزیم دستانم

 کینسبتا بلند گفتم : به من نزد ییگرفتم و با صدا شیبه سمتم بردارد که دستم را جلو یگریخواست قدم د لیسه 

 نشو !

 ؟ رهیآشغال حال به هم زن پاچتو بگ نیبهت دست بزنم اون رادو یترسیچرا ؟ م _

 بت کن !درست صح نیگفتم : در مورد رادو تیعصبان با

 ! یدوسش ندار دونمی، م اریعاشقا رو در ن نیا یمن ادا یگفت : برا یزد و با لحن پر تمسخر یپوزخند

 ؟ یگرد شده گفتم : چ یچشمان با

 ! ینسبت بهش ندار یحس چیبوده و ه یاجبار نیازدواجت با رادو دونمیم _

دوست دارم  نوی... من رادو یکنیبود گفتم : اشتباه م یکه نگاهم دنبال راه فرار یو در حال دمیرا درهم کش میها اخم

 ! زارمیب انتی! من از خیبش کمینزد دادیمن بود که بهت اجازه نم یحس وفادار نی! در ضمن اگر هم دوست نداشتم ا

م زد : پس چرا پدر من وفادار نبود ؟ چرا به مادر ادیبلند پر کرد و در صورتم فر ییرا با قدم ها نمانیب ی فاصله

 ؟ کردیرنگارنگ پر م یو شباشو با زنا دادینم تیاهم

من به حرفات گوش  میزنیآرام گفتم : آروم باش ، در موردش حرف م یو با لحن دیاز چشمم چک یاراده قطره اشک یب

 ! دمیم
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 ندیکه با د یو نه احساس دادیپدرم بهم دست م یانتایکه با خ ی... نه احساس دیحال منو آناه یفهمیوقت نم چیه _

 قلبم به وجود اومد ! یتو تو

قشنگت  یگذاشت و با نگاه به چشمانم گفت : با همون نگاه اول ، با همون خنده ها وارید یرا کنار سرم رو دستش

 ! ی... عاشقتم چشم آب دی! من دوست دارم آناه یکرد وونمید

اما با نگاه به چشمان سبز  گذاردیه سرم مام حبس شد و مبهوت نگاهش کردم ، فکر کردم دارد سر ب نهیدر س نفس

 است ! یموضوع کامال جد میمصمم اش فهم

 و گفتم : برو کنار ! دمیاش کوب نهیس یبا کف دستم تو محکم

 من دوست دارم ! _

 زدم : گمشو عقب مردک ! ادیفر

 ! کنمیمنو پس نزن ،  من خوشبختت م _

 ! دی... کمک ... کمکم کن یزدم : من شوهر دارم عوض ادیتم فرو با تمام قدر دمیاش کوب نهیس یمحکم تو گرید بار

زد  در جا خشکم نیرادو ادیفر یصدا دنیکه با شن میایب رونیب شیتالش کردم از حصار دست ها هیکردم و با گر تقال

 ناموس ! ی: دستت رو بکش ب

 . میدوخت دیدویسمت م نینگاهمان را به او که به ا لیمن و هم سه هم

 صورت او فرود آورد . یتو یادیفرصت بدهد ، مشتش را باال برد و با فر لیبه سه نکهیبدون ا نیرادو 

ه ک یتمام اتفاقات یمرز قرار گرفت ، لحظه ا یرو شیساختمان تلو تلو خورد و پا یتعادل به سمت لبه  یب لیسه

 من ! یخدا ی... وا شدیرت مچشمانم رد شد . اگر او پ یاز جلو فتدیب نیرادو یممکن بود با افتادن او برا

 پرت کردم . نیزم یرو یرا چنگ زدم و با فشار راهنشیبه سمتش رفتم و محکم پ یادیفر با

 نیچهارم ا یبود تا از طبقه  یباد کاف کیپرتگاه قرار گرفته بودم و تنها  یدر لبه  قایخودم بودم که دق نیا حاال

 پرت شوم ! نییساختمان به پا

 ! اطیآروم و با احت یلیعقب ، خ ایآروم ب دینگران گفت : آناه ییاز پشت سرم با صدا نیرادو
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 وحشتناک باشد ! یلیخ دیشکل با نیگرفتم ، مردن به ا نییاز پا یکشدم و نگاهم را به سخت یقیعم نفس

 و در آغوشش گرفت .  دیعقب کش عیاز پشت کمرم را گرفت و سر یبه عقب برداشتم که دست یقدم

 پر از ترس نگاهش کردم . یکه در آغوشش بودم برگشتم و با چشمان نیسمت رادو به

 و حالمان خوب نبود ! میزدیدو نفس نفس م هر

آمده اما آنقدر استرس و ترس در جانم افتاده بود که زبانم  شیپ یماجرا نیا یجواب پس بدهم برا دیبا دانستمیم

 ! ختندیریم نییپا میقفل شده بود و بدون پلک زدن اشک ها

 لب زمزمه ریز یزیعقب عقب رفت و با تکان دادن سرش چ نیبلند شده بود با نگاه به من و رادو شیکه از جا لیسه

 ! دیکرد و بعد به سمت پله ها دو

 ... تورو خدا نرو ! نیرا گرفتم و گقتم : نرو رادو شیخواست دنبالش برود که محکم بازو نیرادو

شرف از  یب نیا شهیهم ی: نرم که برا دیبه هم چفت شده اش غر یدندان ها انیز مبه سمتم برگشت و ا نیرادو

 دستم در بره ؟

 گفتم : جان من نرو ... جان من ! هیرا به سرم گرفتم و با گر دستم

 ی: چ گفت یو البته نگران یعب یینشست و با صدا میروبرو نینشستم . رادو نیزم یکه داشتم رو یا جهیبا سرگ و

 شد ؟ 

 رفت ! جیسرم گ _

 کار کرد اون کثافت باهات ؟ هان ؟ یگفت : چ یعصب ییرا پاک کردم که با صدا میو اشک ها دمیام را باال کش ینیب

 دستشم به من نخورد ! یبه خدا حت یچیکردم و گفتم : ه نگاهش

 بود ؟ یپس اون چه حالت _

 !باور کن  نینکرد رادو یبود ... کار ستادهیمن وا کیفقط نزد _

 باور کنم ؟ یچطور  _
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 قبول کردم ! یبرخورد هم نداشت یبا سحر حت یگفت یهمون طور که من به تو اعتماد کردم و وقت _

 ؟ یصورتش کالفه گفت : چرا باهاش اومد یدستش رو دنیمات به چشمانم نگاه کرد و بعد با کش یا لحظه

 کار را نکرده بودم ! نیزدم ، کاش ا هیگر ریام گرفتم و دوباره ز یشانیرا به پ دستم

 ! زمین عزنک هی، گر کردمیرفتار م ینجوریا دینبا دیببخش دیدر آغوشم گرفت و گفت : ببخش نیرادو یا هیاز ثان بعد

گوشم عذر  ریبرد و مدام ز نییانداخت و بلندم کرد ، همانطور که در آغوشش بودم مرا از پله ها پا میبازو ریز دست

 کرد . یخواه

د بو کیکه نزد یو مشت نیو آن رفتار مجنون گونه اش ، بعد هم آمدن رادو لیسه یها ادیبودم ، اول فر هدیترس واقعا

 یلحظه  نیآخر توانستیم یمیکه با آمدن باد مال یپرتگاه یخودم لبه  ستادنیاو را قاتل کند و از همه بدتر هم ا

 ام باشد ! یزندگ

 آب بخور ! کمیبه دستم داد و گفت :  یآب یبطر نیرادو میکه نشست نیماش یتو

 یجار یاراده ا چیبدون ه مینه تکان دادم و دوباره هق هق کردم ، دست خودم نبود اشک ها یرا به نشانه  سرم

 بودند !

،  یشیکم بخور بهتر م هی دمیگفت : آناه یرا باز کرد و با گذاشتن دستش پشت سرم با مهربان یدر بطر نیرادو

 ! یدیترس ستین یزیچ

 . دمیاز آب را نوش یآب را مقابل دهانم گرفت و من کم یبطر

 من داد زدم اشتباه کردم ! دیتموم شد ، ببخش زمیعز گهینکن د هیشد و با نگاه به صورتم گفت : گر خم

 دیفهمیو خودم را در آغوشش انداختم . محکم مرا در برگرفت و فشرد ، خوب م دمیرا گز میلب ها نینگاه به رادو با

 ام ! دهیکه بفهمد چه قدر ترس یدارم ، به کس ازین یکه االن فقط به دلدار

 یقاتفا گهید شتمیپ نجامیخوشکلت برم آروم باش ، من ا ینگران گفت : قربون چشما ییو با صدا دیرا بوس سرم

 ! فتهینم
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ده بود ، اصال تو حال ش وونهیگفتم : د کردمیرا پاک م میکه با دست چپم اشک ها یآرام تر شدم  و در حال یکم

رنگارنگ سر  یهر شب پدرش با دخترا گفتی؟ م کردهیم انتیچرا باباش به مادرش خ دیپرسیخودش نبود ! از من م

 ! کردهیم

 ! یومدیباهاش م دیگفت : نبا میو با پاک کردن اشک ها دیکش رونیمرا از آغوشش ب نیرادو

 نیما در موردش بد بوده تا آخر تیبرخورد کرد که تصور کردم ذهن یعاد نقدریبشه ، ا ینجوریا کردمیمن فکر نم _

 شد ! وانهی، د ختیبه هم ر هویدر مورد مرگ مادرش  دنیخوب بود اما با پرس زیلحظه هم همه چ

 و به فکر فرو رفت . دیرا در هم کش شیابروها نیرادو

 به آن حال و روز افتاد .با صحبت در مورد مادرش  لیبود که چرا سه بیاو هم عج یبرا احتماال

 اش فکر کنم ! یباز وانهیبه د یحت خواهدیدلم نم گرید

به تورم  گهیبره دعا کنه د دیکه بود با یگفت : هر چ نینشست و با روشن  کردن ماش شیدرست سر جا نیرادو

 بود بکشمش ! کی، مثل امروز که نزد شهیهر دومون بد م ینخوره وگر نه برا

، هزار  دیاالن قاتل شده بود تمام تنم لرز نیرا نگرفته بودم رادو لیبودم و سه دهیاگر به خودم نجنب نکهیتصور ا از

 که به ما کرد ! یرحم نیا یبار شکر خدا هم کم بود برا

و دوست داشتم هر چه زودتر به تخت  کردیکامال آرام شده بودم اما سرم به شدت درد م گرید میدیخانه که رس به

 و بخوابم ! خوابم بروم

اش  یماند . گوش نییپا یهمان طبقه  نیاز پله ها باال رفتم اما رادو یو بدون معطل اوردیقرص ب میگفتم برا رایسم به

 را کنار گوشش گرفته بود و منتظر متصل شدن تماسش بود !

 تخت انداختم . یرو، خودم را  یشیآرا زیکنار م فمیاتاق را باز کردم و با در آوردن مقنعه ام و انداختن ک در

در گوشم  لیسه یها ادیفر یرا عوض کنم . هر بار که صدا مینا نداشتم لباس ها یو ناتوان بودم و حت خسته

 . کردمیم دایپ یو حال بد شدیم شتریسر دردم ب دیچیپیم

 شیکه در مورد پدرش گفت ! آن لحظه دلم برا یبه جز همان جمله ا اوردمیکلمه هم سر ن کی یحت شیحرف ها از

 است ! دهیدیکه پدرش را آنگونه م ستیگرفته از همان زمان ریتاث شیتمام رفتار ها و کارها دیسوخت ! شا
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 یکه عشق وجود ندارد ؟ خانه ا یکن یزندگ یدر خانه ا شودیانداخت ، مگر م یتصورش هم بدنم را به لرزه م یحت

 ؟ ستین شانیعاشقانه  یاز لبخند ها و نگاه ها یبا هم سرد هستند و خبر که در آن پدر و مادرت

ن آب درون آ وانیکه ل یشد و با گرفتن بشقاب کمینزد رایتخت بلند کردم . سم یاتاق باز شد و من سرم را از رو در

 خانوم . دییبود گفت : بفرما

 تشکر کردم . رایآب از سم وانینشستم و با برداشتن قرص و ل میجا در

 قرمز شده ! یلیبه صورتم نگاه کرد و گفت : حالتون خوبه خانوم ؟؟ چشماتون خ رایسم

ردم بشم وگر نه سر د داریتا خودم ب دینکن دارمیفقط لطفا ب رایبشقاب برگرداندم و گفتم : خوبم سم یرا تو وانیل

 ! شهیخوب نم

 ! دیچشم خانوم شما استراحت کن _

 آرام شد و خوابم برد ! میکه نفس ها دینکش یچشمانم گذاشتم . طول یو دستم را رو دمیدراز کش میجا در

 

  شیبایو ز یحالت داشتند اما چشمان آب ییبایکه به ز ییو موها دیسف یبود ، با لباس ستادهیمادرم در مقابلم ا»  

 ! ندیبه من بگو یزیچ خواستندینگران بودند و انگار م

 ! شدیاز من دور و دور تر م دیایبه سمت من ب نکهیا یزدم اما او به جا شیرا به سمتش دراز کردم و صدا دستم

 «سقوط کردم !  یاهیشد و به عمق س یخال میپا ریبه سمتش برداشتم و ناگهان ز یقدم

 

 افتادم چشمانم را باز کردم و به اطرافم نگاه کردم . نییبلند به پا ییاز جا نکهیحس ا با

 !  دمیکش یقیام چشمانم را بستم و نفس عم دهیخواب د نکهیا دنیفهم با

 درنقیها ا ی؟ چرا تازگ داشتندیکابوس ها چرا دست از سر من برنم نینشستم ، ا میرا به سرم گرفتم و در جا دستم

 که در تمامشان مادرم حضور دارند ! یی؟ آن هم خواب ها دمیدیخواب م ادیز
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از ظهر که  یعنیدست نخورده بود !  شینگاه کردم ، جا نیرادو یخال یآمدم و به جا نییتخت پانگاه به ساعت از  با

 استراحت نکرده بود ؟ میبه خانه آمده بود

از  یمیام را شانه زدم و با زدن عطر مال ختهیبه هم ر یرا عوض کردم . موها میو صورتم را شستم و لباس ها دست

 آمدم ! رونیاتاق ب

 صیرا تشخ نیپدر خودم و پدر رادو ی. دقت که کردم صداچند نفر به گوشم خورد  یپله ها که گذاشتم صدا یرو پا

 ! کردندیبا هم صحبت م ینییپا یدادم که با تن صدا

 . دمیاز پچ پچ نشن شتریب یزیهر چه دقت کردم چ نیب نیآمدم و در ا نییپله ها را پا آرام

 ؟ زمیعز یشد داریبلند گفت : ب یینگاهش به من افتاد و با صدا نی، رادو دمیآخر که رس یپله  به

 .  شدیم یدر دلم جار ی، احساس خوب و خنک کردیم انیب بایرا ز شیها زمیقدر عز چه

 االن ! نیسمتشان رفتم و گفتم : آره هم به

 !  نیخوش اومد یلینگاه کردم و گفتم : خ مانیپدر ها به

 ؟ نیرادو ینکرد دارینشستم و گفتم : چرا منو ب نیرادو کنار

 اومدن ! ستیوقت ن یلیهم خ نای، بابا ا یبه استراحت دار ازیگفتم ن _

 بابا جون ؟  یبه صورتم با دقت نگاه کرد و گفت : خوب پدرم

 ؟  رهیم شیپ ؟ کاراتون خوب نیزدم و گفتم : خوبم بابا ممنون ، شما خوب یکوچک لبخند

 هیواسه  یدب میری( م نیهمراه محمود ) پدر رادو گهید یبه صورتم نگاه کرد و گفت : خوبه بابا ... هفته با دقت  باز

 خوب ! یقرار داد کار

 ! دیخب خدا رو شکر ، مواظب خودتون باش _

 باشه دخترم ! _
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 ریدلگ زنمیبه او سر نم ادیز نکهیاز ا دینبود که توجهم را جلب کند . شا ادیاما آنقدر ز دمیدیم ینگاهش نگران در

 حواسم به او باشد ! شتریب دیاست ! با

 نشنوند گفت : سرت بهتر شد ؟  مانیکه پدرها یآرام یدستم گذاشت و با صدا یدست رو نیرادو

 ؟ یکردم و گفتم : آره بهترم ، تو استراحت نکرد نگاهش

 خسته نبودم ! یلینه خ _

 اع شرکت چطوره ؟ نگاهمان کرد و گفت : خب خب اوض نیرادو پدر

 تو اتاق خودت اره ؟  یآوورد دویآناه زیم دمیدر نگاهش نشست و ادامه داد : شن طنتیش

... مجبور  نیهم ی... اتاقش آماده نبود ، برا زهیاش گفت : چ نهیجا به جا شد و با صاف کردن س شیدر جا نیرادو

 بشه ! یاتاق خال هیاتاق من باشه تا  یتو زشیگفتم فعال م یعنی...  میشد

 ! اوردیکارش ب یبرا یو موجه یمنطق لیغرورش را حفظ کند و دل خواستیپدرش م یام گرفته بود ، جلو خنده

 انداختم . نییو سرم را پا دمیرا داخل دهانم کش میها لب

 ه !ک مستیمحمود رادمنش ن گهیگفت : خودتو خر کن بچه ، من تو رو نشناسم د طنتیپر ش ییبا صدا نیرادو پدر

 مراعات کن ! کمیگرد شده به پدرش نگاه کرد و گفت : بابا جان  یبا چشمان نیرادو

 بابا ... خجالت نکش ! میهست یو گفت : همه خود دیخند عموجان

 ! مستیهم ن دیکنیکه شما فکر م یزیپدر من ، در ضمن اون چ دمیزد و گفت : خجالت نکش یلبخند مصنوع نیرادو

 ! یپدر سوخته به خودم رفت یبه او زد و گفت : چرا هست یچشمک با مزه ا پدرش

 خنده زدم . ریو ز رمیخودم را بگ ینتوانستم جلو گرید

 هی ی؟ دست عروس و پدر شوهر تو هینجوریگفت : عه ا  شیبایو ز یمشک ینگاهم کرد و با باال انداختن ابرو نیرادو

 کاسه است ؟

 بامزه گفت ! یلیآخه عمو خ زمیعز دیدهنم گرفتم و گفتم : ببخش یرا جلو دستم
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 که اعتراض کنه ؟ هیلب گفت : تمام عمر بخند ، ک ریکه سراسر خنده بود نگاهم کرد و ز یبا چشمان نیرادو

 ؟ یلیزن ذل یدی... د یا یلبخند صورتش را به نظاره نشستم که پدرش گفت : ا با

 نگاهش را از من گرفت و با خنده به پدرش گفت : از دست شما بابا  ! نیرادو

 سر به آشپزخونه بزنم ! هیبلند شدم و گفتم : با اجازتون من  میعمو از جا یبه سر به سر گذاشتن ها دنیخند با

 را نگاه کرد و گفت : برو بابا جان ! میسر تا پا نیبا لبخند و تحس پدرم

آتوسا شده ، هم از نظر  یکپ دیپدرم گفت : ماشاهلل محسن ) پدرم ( ... ماشاهلل ... آناه یهم به دنبال حرف ها عموجان

 با آتوسا ! زنهیهم از نظر شکل و رفتار ، مو نم یاخالق

 زدم و با گذر از نگاه محزون پدرم ، به سمت آشپزخانه رفتم . یلبخند نیپدر رادو به

 یمعن دمیفهمیرا ! نم شانیپر یخواب ها نیا یمعن دمیفهمیشد ، نم دمیمورد مادرم د که در یفکرم مشغول خواب 

 نگاه مادرم را ! ینگران

 مادر ؟ حالت بهتر شد ؟ یدیگفت : خوب خواب دنمیخانوم با د ایو وارد آشپزخانه شدم ، ثر دمیکش یقیعم نفس

 بهترم ! یمرس _

 ؟  ی؟ حالت تهوع چ یداشت جهی: سرگ دیشده نگاهم کرد و پرس زیر یچشمان با

 بود ! یسر درد معمول هیتعجب جواب دادم : نه فقط  با

 هست به من بگو منم مثل مادرت ! یزیمادر ؟ اگه چ یمطمئن _

 ؟ نیپرسیم یچ ی! برا جهینه به خدا ...  نه حالت تهوع داشتم نه سرگ _

 مادر ! یحامله ا دیفتم شاخودم گ شیدوباره مشغول هم زدن خورشت شد و گفت : پ یدیناام با

 ! ستیخبرا ن نیخانوم فعال از ا ایو گفتم : نه ثر دمیخند

 وا چرا مادر ؟ _
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ه ک ستین شتریماه ب کی نیگفتم : آخه من و رادو خچالیو با رفتن به سمت  دمیکه داده بودم لبم را گز یسوت از

 ، هنوز زوده ! میازدواج کرد

 ! شهیتر م نیریش تیچه قدر زندگ ادیب یوقت ینیبیمادر ، حاال م هیبچه نمک زندگ _

 ! دیلب زمزمه کردم : شا ریزدم و ز یلبخند شیحرف ها به

 ! ارهیب ها رو ینیریبگو ش رایشما به سم برمیخانوم من شربتا رو م ایآوردم و گفتم : ثر رونیب خچالیاز  یشربت پارچ

شده بود گفت :  دیمن عادت کرده بود و از حامله بودن من هم نا ام یکارکردن ها نیانگار به ا گریخانوم که د ایثر

 باشه مادر دستت درد نکنه !

و گرفتم که هر د نیپدر خودم و پدر رادو یرا پر از شربت کردم و به سالن بردم . با لبخند جلو ینیس یتو یها وانیل

 با تشکر و لبخند برداشتند .

 ! دییخم شدم و گفتم : بفرما نیرادو مقابل

 بانو ! یگفت : مرس شیزد و با باال انداختن ابرو یجذاب لبخند

از دست زبون بابات فرار  یگوشش بردم و گفتم : چه جور ریخودم را برداشتم و کنارش نشستم . سرم را ز وانیل

 ؟ یکرد

 لب گفت : هنوز فرار نکردم ! ریزد و ز یلبخند ظاهر نیرادو

،  نیدیرس یپچ و واپچ زن و شوهر یکه به مرحله  نمیبیکرد و گفت : خب منگاهمان  طنتیباز با ش نیرادو پدر

 حاال ؟ نیاریواسه ما نوه ب نیخواینم

 . میسرفه زد ریو ز دیپر مانیشربت در گلو نیمن و هم رادو هم

 داشتن به هم پدر من ؟ یگفت : آخه چه ربط شیسرفه ها انیدر م نیرادو 

 ! کردمیم ینیمقدمه چ یجور هی دیو گفت : باالخره با دیاز ته دل خند عمو

شربت در دستم چشم  وانیبه ل فتدیو عمو ن نینگاهم در نگاه رادو کردمیم یکه سع یرا ماساژ دادم و در حال میگلو

 به کجا پناه ببرم ! دیبا دانستمیدوختم ! از خجالت نم
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 ! تیطوالن ینیاز مقدمه چ یگذاشت و گفت : واقعا مرس زیم یرا رو وانشیل نیرادو

 ! نکن محمود تشونیرو به عمو کرد و گفت : اذ کردیصدا نشسته بود و ما را نگاه م یآرام و ب شهیمن که مثل هم پدر

 ! شنیهم  بچه دار نم یسالگ ۵0تا  یاالنو ول کن یجوونا نینه  محسن ا _

 ؟ شمینوه دار م یک نمیبگو بب عیو گفت : سر نیرو کرد سمت رادو بعد

 آورد و گفت : فعال زوده بابا ! نییپا یسرش را کم نیرادو

 گهید ی، هفته  ستین میحال زایچ نیانداخت و گفت : من ا گرشید یپا یرا رو شیغدتر از خود او پا نیرادو پدر

نوه  من دیبعد از اون که اومد دیکن حیبچه تفر یهفته عشق و حال و ب کی دیبر رمیگیرو م ایآنتال طیواستون بل

 ! خوامیم

 را در هم گره کرد و  با بهانه گفت : من کار دارم ! شیدست ها نیرادو

 کارت با من ! _

 دانشگاه داره ! دیآناه _

 که ! شهینم یزیچ رهیهفته نم کی _

 محمود رادمنش نه ؟ یگرفت متویدر چشمان پدرش زل زد و گفت : تصم نیرادو _

 برد ! نییباال و پا دییتا یانه زد و سرش را به نش یثیلبخند خب پدرش

تم : گف یآرام یگذاشتم  و با صدا زیم یرا رو وانمیانارشده بودم ، ل هیشب ادیز یفکر کنم به خاطر سرخ گریکه د من

 ! گردمیمن االن برم دیببخش

 . دمیکش یبه آنجا نفس راحت دنیبلند به سمت آشپزخانه رفتم  و با رس ییبا قدم ها و

ا و تا آخر ب ندیکه بدتر از من مجبور بود همان جا بنش چارهیب نیکرده بودم و رادو ریگ یسخت تیواقعا که در موقع 

 پدرش کل کل کند !

 ؟ میبچه دار شو نیامروز همه عزم جزم کرده بودند که من و رادو چرا
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 ته بود !گذاش نیرادو یخرخره   یاز همه جدا ، بدجور امشب پا رو گرحسابشیپدرش که د 

 ؟ گرمتونه ؟  دیقرمز شد نقدریمن گفت : وا خانوم ... چرا ا دنیآورد ، با د یم رونیها را ب ینیریکه داشت ش رایسم

 همه رسوا نباشم ؟  شیپ نطوریها موقع خجالت سرخ نشنوم که ا یلیمثل خ توانستمینم چرا

 ! زمیکم گرمم شده عز هیرا پشت گوشم زدم و گفتم : آره  میموها

 ! امیها رو ببر منم االن م ینیریش نیدر دستش نگاه کردم و گفتم : تو ا ینیریش سید به

 رفت . رونیگفت و ب یا باشه

موضوع  نیبه ا یدادم و به دور از شوخ هیآشپزخانه تک واری، به د دیخانوم مشغول دم دادن برنج بود و مرا ند ایثر

 فکر کردم .

خواست به خواسته اش تن بدهم ؟ درست  ییزناشو یرابطه  کیاز من  نیرادو یتو وق میایبا خودم کنار ب توانستمیم

 لیکار م نیکه به ا ستین یمعن نیبه ا نیاما .... اما ا زندیچرا او به من دست نم نکهیاست که هنوز هم متعجبم از ا

 دارم !

 مادر شدن ! یزن شدن ، برا یبرا ستمیهنوز آماده ن دیشا من

!  کندیمرا به شدت نگران م نیوقت نتوانم جدا شوم و ا چیهنوز کامال از گذشته ام جدا نشده ام و چه بسا که ه من

دور  نینباشم چه ؟ اگر احساساتم بر من غلبه کرد و از رادو یمنطق نقدریا گریاگر با برگشتن آرش د نکهینگران ا

 شدم چه ؟

او  ، کنمیرا فراموش نم نیو محبت رادو یهمه مردانگ نیوقت ا چی... ه را به سرم گرفتم و چشمانم را بستم . نه دستم

تا  دهیمن آرش را دوست دارم کنار کش نکهیا دنیو بعد از د یعاشق نیسال عاشق من بوده و هست ... دم نزده از ا 7

 یترازو یکفه که تنها بماند ، حق آرش هم نبود اما خب به  ستین نیام نداشته باشم ! حق او ا یدر زندگ یرنج

هم هستم !  ونیکرده ام به او مد دایعالقه پ نیبه رادو نکهیتر است من عالوه بر ا نیسنگ کنمیکه نگاه م نیرادو

در قعر جهنم باشد اما حاال من در بهشت هستم و آرامش دارم  توانستینابود شده باشد ، م توانستیمن م یزندگ

 آرامش را بدانم  و بس کنم فکر کردن به گذشته را ! نیقدر ا دیپس با
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نگاه  تگشیکه داشت برم رایآمدم . به سم رونیبه صورتم از آشپزخانه ب دنیگرفتم و با دست کش واریام را از د هیتک

 ؟ رایسم شهیحاضر م یکردم و گفتم : شام ک

 ! مینیچیرو م زیشام حاضره خانوم فقط ساالدا مونده که اونا رو هم آماده کنم م _

ست با هم در کنمیمنم کمکت م ایدست پشت کمرش گذاشتم و همراه او به آشپزخانه برگشتم و گفتم : ب یفکر با

 ! میکنیم

 آخه خانوم شما ...  _

 ! نمیبب اریب الشویآخه نداره ، وسا _

 سبز و گوجه را آورد . اریگفت و رفت و سبد خ یچشم رایسم

به  نیو من چنان در فکر فرو رفته بودم که متوجه ورود رادو میدو با هم مشغول درست کردن ساالد شد هر

 نینفسش را کنار گوشم احساس کردم با ترس سرم را به سمتش برگرداندم و ه یگرما یآشپزخانه نشدم ! وقت

 که گفت : منم نترس ! دمیکش یبلند

 ؟  یاومد یتم : کبودند نگاهش کردم و گف جیکه گ یچشمام با

 !  یدیکه نفهم یفکر بود یاالن ، اونقدر تو نیچشمانم گرداند و گفت : هم نیاش را ب یمشک نگاه

 کم مشغول بود  ! هیرا بر هم زدم و گفتم : نه فقط ذهنم  میها پلک

 ؟ یاز دستم گرفت و گفت : مشغول چ یاریخ تکه

 مهم نبود ! یچیه _

باباست اصال فکرت  یم که سرش را کنار گوشم آورد و گفت : اگه به خاطر حرفاشد اریمشغول خرد کردن خ دوباره

 ! شهینم یزیچ یرو مشغول نکن ، تا تو نخوا

 بلند شد و رفت . شیرا صدا زد و او از جا رایخانوم سم ایثر

 ! نیآرام گفتم : ممنون رادو ییحرف را زده بود دوختم و با صدا نیا یجد یلیکه خ نیرا دوباره به رادو نگاهم
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 ! یاشتو خودت ب نمیام زد و گفت : نب ینیب یرو یآرام یخانوم که حواسشان به ما نبود بوسه  ایو ثر راینگاه به سم با

 تنهان ! نایزدم و گفتم : برو ، بابا ا یلبخند

 زد و رفت . یهم متقابال لبخند او

 که در یفکر نیدل قربان صدقه اش رفتم ! چه قدر متبحرانه مرا از ا اراده در ینگاه کردم و ب دشیرش یقد و باال به

 آورد ! رونیسرم افتاده بود ب

 و مرد ها را صدا زدم ! میدیشام را چ زیم

 خوشمزه شده بود ! یلی، واقعا که خ میو شروع به خوردن کرد مینشست زیسر م همه

 ! رمیوقتشه زن بگ گهی... د ییخوشرنگ و بو زیکرد و با لبخند گفت : به به چه م ینگاه زیبه م نیرادو پدر

 نوشابه را به دستش دادم . وانیو ل دمیکمرش کوب یدوباره به سرفه افتاد . تو چارهیو ب دیپر نیرادو یدر گلو غذا

 ! دیکش یقیو نفس عم دیرا سر کش وانینفس تمام ل کی نیرادو

 به هم داشتن ؟ یچه ربط نایکه گرفته بود گفت : ا ییصدا پدرش نگاه کرد و با به

 من دخالت نکن بچه ! یپسرم ، در ضمن تو کارا گهیربط دارن د _

 !  تونمیمن نم یمن دخالت کن یتو کارا یتونیبعدشم چطور شما م ستمیسالمه بچه ن 32 گهیپدر من ، من د _

 نگاه کرد و گفت : من باباتم صحبت نباشه ! نیبه رادو یبامزه ا ی افهیبا ق نیرادو پدر

خنده ام را کنترل کنم  توانستمی، به خدا که در مقابل عمو نم دمیصدا خند یگذاشتم و ب نیرادو یشانه  یرا رو سرم

! 

 ! ریچند ماه از عروس گرفتنت بگذره بعد بفرما زن بگ هیرا صاف کرد و با نگاه به من گفت : شما بذار  شیصدا نیرادو

 داشتن ؟  یچه ربط نایو گفت : ا دیخودش خورشت کش یجان برا عمو

 شام به زن گرفتن شما داره ! زیبا بچه دار شدن و م دیکه پچ پچ من و آناه یهمون ربط _
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 و گفت : حاال ترش نکن بداخالق خان ! دیخند پدرش

 کمه واسش ! عمو جون ، بداخالق نیبرداشتم و گفتم : آخ گفت نیرادو یبازو یرا از رو سرم

ا دل م زنهینم کیلبخند کوچ هیادامه دادم :  کردمیکه خنده ام را کنترل م یبا تعجب نگاهم کرد و من در حال نیرادو

 خوش بشه !

 رو ! نینکن رادو تیبابا اذ دیگفت : آناه کنمیم یدارم شوخ دانستیکه م پدرم

؟ نکنه باهاش  یعروسم پدر صلوات گهینگاه کرد و گفت : راست م نیشده به رادو زیر یعمو محمود با چشمان اما

 ؟  یکنیم یبدرفتار

  کنم ؟ ی؟ بداخالق دی؟ من ؟ با آناه یکنیبا همان تعجب به سمت پدرش نگاه کرد و گفت : بابا شما باور م نیرادو

 تیازت شکا دیبفهمم آناهحواست باشه  یول شهیآورد و گفت : نه باورم نم رونیچشمانش را از  آن حالت ب پدرش

 ! چونمیپیکنه گوشتو م

آره ؟ ما که  کنمیم یلب گفت : که من بداخالق ریسرش را آرام تکان داد و با برداشتن قاشق و چنگالش ز نیرادو

 خانوم ! میشیامشب تنها م

 ؟ صبر کن به بابات بگم ... یکنیم دیزدم و گفتم : منو تهد یثیخب لبخند

 دستم گذاشت و گفت : نه نه ... غلط کردم ! یعمو بکنم که دستش را رو شیاش را پ یباز کردم که دوباره چغول دهن

 ، تکرار نشه ! بخشمتیم نبارینازک کردم گفتم : ا شیکه برا یرا بستم و با پشت چشم دهنم

ار د هیسرما نیسرمون بزرگتر ریلب گفت : ما رو باش ، مثال خ ریمظلوم مشغول غذا خوردن شد و ز یبا نگاه چارهیب

 ! میرانیا

 ام ! یحرفم جد یتو یرو به پدرت بردم که بدون تتیگوشش گفتم : شکا ریو ز دمیخند

 گفت : کدوم حرفت ؟ شیکرد و با باال دادن ابرو نگاهم

 ! یشیم باتریز یلیخ یخندیم یوقت نکهینگاه کردم و گفتم : ا شیبایز یچشمان مشک به
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 ! یعشق و شاد انیم یزیگرفت ، چ یگریرنگ د نگاهش

هر  ی، حاال که هست یگذشته تو بود یمن تو دنینخند لیآوردن سرش زمزمه کرد : دل نییرا تر کرد و با پا شیها لب

 لبخندم ! یبرا لیپر از دل کنمیروز احساس م

 یدور نیا یکه برا یزجر که گذرانده ، با تمام یبد یمرد با تمام روزها نیا نکهیگرفت ، ا انیته دلم جر یخوب حس

 نکهی، از ا کردیمطمئن م ندهیهمه دوستم دارد مرا از آ نیباز ا دهیکه من و آرش را با هم د یی، با تمام بارها دهیکش

 !  کندینم یوقت پشت مرا خال چیه نیرادو

 ؟ نه یکنینم یرو که خال نی؟ پشت رادو یاما تو چ کنهیکارو نم نیزدم و با خودم گفتم : اون ا یقلبم تلنگر به

 ! کنمیکار را نم نیهم ا رمیزدم و با تمام اراده ام جواب دادم : نه بم نیبه رادو ینانیپر از اطم لبخند

ب ش یآمدم نگاهم به آسمان مشک رونی. از آشپزخانه که ب میرا جمع کرد زیخانوم م ایو ثر رایاز غذا با کمک سم بعد

 شخص بود افتاد !در خانه م یها شهیش انیکه از م

 کردنش لبخند زدم ! دایجلوتر بردم و با پ یسمت در رفتم و به آسمان نگاه کردم ، به دنبال ماه سرم را کم به

هر  ی. برا دادیو از پنجره به من ستاره ها را نشان م نشاندیم شیپا یاست بچه که بودم مادرم شب ها مرا رو ادمی

 ! دادیمورد عالقه اش را به من نشان م یو هر شب ستاره  گفتیم یکدام اسم

 ؟   یدوست دار شتری: حاال تو کدوم ستاره رو ب گفتیو م دیبوسیام را م گونه

 ! دادمیو در آخر ماه را به مادرم نشان م گذراندمیآسمان را از نظر م ی، همه  کردمیبه تمام ستاره ها نگاه م من

 ... مامان جان ستی: ماه که ستاره ن گفتیو م دیخندیقشنگش م یآن صدا با

 قشنگه مامان ! یلیخ ی: ول گفتمیو م دمیخندیصورت مثل گل شکفته اش م به

 : مثل تو ! گفتیم میچشم ها دنیو با بوس زدیصورتم کنار م یرا از تو میموها

بود و مرهم دلم  نجای! کاش هنوز ا رمیگیافتم آرام م یکه م شینوازش ها ادیعطر تنش در مشامم است ، هنوز  هنوز

 ! شدیم

 نباشم ! زیچ یچیخودم را در آغوشش حل کنم و نگران ه توانستمیهنوز م کاش
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 . دمیرا برگرداندم و عمو محمود را د میکنارم رو یکس ستادنیا با

 عروس خانوم ؟ یکنینگاه م یبه او زدم که گفت : به چ یلبخند

 آسمون ! یتارم توماه اشاره کردم و گفتم : به س به

 تو داره ! ییبایبه ز یدست دور شانه ام انداخت و با نگاه به آسمان گفت : خوش به حال ماه که تماشاگر عمو

 و گفتم : ممنون عمو جان ! دمیخند

 ؟  ینیبیدر آسمان اشاره کرد و گفت : اون ستاره رو م ییجا به

 را تکان دادم که گفت : اون پروانه است ! سرم

 ؟ دیگی: خاله رو م دمیبار پلک زدم و پرس چند

 ! زنمیحرف م یو باهاش کل کنمیشبش به آسمون نگاه م شهیدلم براش تنگ م یوقت شهیلبخند گفت : آره ... هم با

 باشه به خاله بگم ! ادمیزن دومو  نیا یکردم لبخند بزنم : چه خوب ، پس ماجرا یشدم اما سع ناراحت

 کنه ! زونمیخوابم و از پا آو یتو ادیما بهش بگو تا بو گفت : آره حت دیخند عمو

و دلت هر روز و  مونهیم یباق ادشونیهم  رنیاگر بم یآدما حت ی؟ بعض دیآناه یدونیحرفش لبخند که ادامه داد : م به

ا ب ستیبا لبخند ن شونیادآوریاما  موننیخاطره ها م یبد هم تو یلیخ ی! قبول دارم آدما شهیهر روز براشون تنگ م

 نکهی، ا دمیبودن که من د ییزن ها نیو پاک تر نی! مادر تو و پروانه هر دوشون از خوبتر نهیلعن و نفر هیاخم و  هی

و برامون  کننی! اونا از اون باال نگاهمون م ستیکه حواسشون به ما ن ستین نیبر ا لیما حضور ندارن دل نیب

 تقو چی؟ مادرا ه  یباهاش حرف بزن یتونینم ستیادرت زنده نچون م یوقت فکر نکن هی،  شنینگران م ایخوشحال 

 رو دارن ! اقتشیکه ل برتشونیم یی... فقط خدا به جا دیآناه رنیمینم

 . زدیاز چشمم بر یعمو گذاشتم و اجازه دادم قطره اشک یشانه  یرا رو سرم

 اثر داشت ! یبعد از مرگ سهراب بود اما کم دیکه شا ییدخترانه ام شد ! نوشدارو یدلتنگ یبرا یمرهم شیحرف ها 

 ناسمشیفکر کن دخترم ... من پسرم رو م یبه خوشبخت نیسرم گفت : با رادو دنیرا نوازش کرد و با بوس میبازو عمو

 ! یاریلبخند رو به لباش ب قیعم نطوریا یتونیکه م یهست ی، تو تنها کس زنهیلبخند نم نطوریا یهر کس ی، برا
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را عشق بود که  نیرادو دانستمی، م کندیعشق با آدم چه م دانستمیکردم و سرم را تکان دادم ، مرا پاک  اشکم

 سر حال و قبراق کرده بود ! نطوریا

!  دریعشق او بزرگ شود و پا بگ یبه اندازه  کردمیم یاما سع دیرسیعشق او نم یدوست داشتن من به پا نیا دیشا

 تازه ام را دوست داشتم ! یزندگ نیمن ا

 

****** 

 

مدت نگاه آدم ها  نیبعد از گذشت ا گری. د میدانشگاه رفت یو به سمت در خروج میآمد رونیاز کالس ب یبا پر همراه

 رادمنش نیمن با رادو یازدواج ناگهان گرید دی! شا نطوریهم هم شانیدر گوش یو پچ پچ ها شدیمن قفل م یکمتر رو

 کرده بودند ! دایپ یدیجد یو سوژه  مهم نبود شانیبرا

 ؟ ابهیقشنگ و نا یلیبود نگاه کرد و گفت : بهت گفته بودم حلقت خ فمیبند ک یبه دست چپم که رو یپر

 ! شهیم دایزدم و گفتم : ممنون اما حتما مثلش پ یلبخند

 از کجا اومده ؟  ی؟ نکنه خبر ندار یکنیمی؟ شوخ شهیم دایچشمانش را گرد کرد و گفت : پ یپر

 ! گهید دنیخر ی؟ خب از طال فروش یچ یعنیوا  _

جا از ک نویا نیرادو یدونیواقعا نم یعنیدستم را گرفت و مرا متوقف کرد ، با تعجب به من نگاه کرد و گفت :  یپر

 ؟ دهیخر

 ینگشترا نیا دوننیلت م؟ بابا االن تمام م یهست یک گهیگفت : تو د ینه تکان دادم که با شگفت یرا به نشانه  سرم

 ؟ یدونیاومده اونوقت تو نم سیکه دست توئه از پار

 ؟ سی؟ از پار یگرد شد و گفتم : چ چشمانم

 نیا اوقت یگفت : باور کن بعض فشیک یاش از تو یکه کنارمان بود نشاند و با در آوردن گوش یمکتین یمرا رو یپر

 دختر ؟ یکنینم یزندگ نجای، مگه ا کنهیم رونیاطرافت منو ح یایخبر بودن تو از دن یهمه ب
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 سیحلقه رو از پار نینگفت ! حاال واقعا ا یزیوقت بهم در موردش چ چیهم ه نیآخه من از کجا بدونم ؟ رادو _

 ؟ دهیخر

 ... مثل بمب صدا کرد ! یدنی، اونم چه خر الیخ یبله خانوم ب _

 ؟ یچ یآخه واسه  _

ته گذاش دهیبه مزا سیپار یجواهر فروش یها یگالر نیاز بهتر یکی یئه ، توتو یحلقه  نیعکس رو ... ا نیا نیبب _

تو  و اونوقت  رهیم یانگشتر دست چه کس نیا ننی! همه منتظر بودن بب دیاون رو خر متیق نیبا باالتر نیشد و رادو

 از کجا اومده ؟! یخبر نداشت یحت

خب  یعنی...  دونستمینم یکه گفت ییزایچ نیدر مورد ا یچیحلقه ام نگاه کردم و با تعجب گفتم : باور کن من ه به

 نه ! گهیحد رو د نیباشه اما تا ا متیگرون ق یلیخ دیحلقه با نیکه ا کردمیبا خودم فکر م شهیهم

ار که تو ، انگ یآرش ی؟ کپ هیچ نترنتیا یدونی؟ م یکنیاستفاده م تیحرص نگاهم کرد و گفت : تو اصال از اون گوش با

 ! نیکنیامکانات اصال استفاده نم نیکه از ا نیکنیم یزندگ شیسال پ 100

 گرفته بودم ادی،  دیطول نکش یلیحال خ نیرنگ غم به خودشان گرفتند اما ا یبا آمدن اسم آرش لحظه ا میها چشم

 نم ،فکر ک توانستمینم یاز او حت ریغ یزیآرش بود به چ یبود که تا وقت نیا قتشیکردن احساساتم را ! حق یمخف

از  یگرید زیچ چیو رو کنم نداشتم ! با آرش من ه ریز را یمجاز یایکه دن نیو وقت ا گذراندمیتمام وقتم را با او م

 ! خواستمینم ایدن نیا

 ؟ یدونیاز کجا م گهید نوی: ا دمیکردم و پرس زیزده بود چشمانم را ر یکه پر یدرک حرف با

 کردیم شیآرا نقدریهم شهیبودند نگاهم کرد . هم شیکه غرق آرا یاش باال آورد و با چشمان یگوش یرا از تو سرش

کم  یلیدلش پر بود که آرش خ چارهیمکث کرد و بعد گفت : آتنا برام گفت ، ب یشده بود . کم یمن عاد یبرا گریو د

 ! رهیگیازش سراغ م

 گفتم : آخه چرا ؟  یناراحت با

 و ... نجایاز ا نکهیاز ا  ستین یراض ادیز ی، انگار دونمینم _
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اگه به تو قول نداده بود تا به حال صدبار  گهیرا به چشمانم دوخت و گفت : و از تو دوره ! مدام به آتنا م نگاهش

 برگشته بود !

 شهید م، خر شکنهیبکشم ، قلبم م رونیمهرمو از دلش ب تونستمیبود م یراه هیانداختم و گفتم : کاش  نییرا پا سرم

 ه !ارز یآرش م یاما به راحت

 ؟  یچکار کن یخوای: اگه برگرده م دیپرس یآروم یلحن با

 تصور کنم اون روز رو ! تونمینم یو گفتم : حت دمینگاهش کردم ، لبم را گز یپر از ترس و سردرگم یچشمان با

 ! رسهیاما اون روز باالخره م _

 ! شودیم لیتبد یروزگارم به چه جهنم داندیو خدا م رسدی، آن روز باالخره م گفتیم درست

 کردمیکه از ته دل آرزو م ی! روز کردمیآن روز م یبرا یفکر دی، با دمیکش یقیحلقه ام نگاه کردم و نفس عم به

 وقت نرسد ! چیکاش ه

 ! گرفتی، ترانه بود که تماس مآوردم  رونیب فمیام آن را از ک یزنگ خوردن گوش با

 را متصل کردم : الو سالم ترانه جان ! تماس

 ؟ یی.... کجا دیسالم آناه _

 داشت ! یخود ترانه هم حالت کالفگ یآمد و صدا یبچه م ی هیگر یصدا

 بچه از کجاست ؟ یصدا نی؟ ا ییتعجب گفتم : من دانشگاهم ، تو کجا با

 ! شهیو آرومم نم کنهیم هیداره گر زیر هیاز صبح  ایتو رو خدا به دادم برس ، کامل دیآناه یوا _

 بپرس ازش ! کنهیدرد م شییجا دیخب شا _

 ! دهیرو جواب نم شیسر پروژه است گوش رمی، ام کنهیم هیفقط گر زنهینم یحرف دمیپرس _

 ؟ کبود نشده ؟ دهیضربه ند شییجا نیتا اونموقع بب شتیپ امیمن االن م زمیباشه عز _

 تو رو خدا ! ایگفت : باشه باشه تو فقط زود ب هیگر یآن صدا انیاز م ترانه
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 شه اومدم فعال خداحافظ !با _

 شده ؟ ی: چ دیپرس یرا قطع کردم که پر یگوش

 ! ششیبرم پ دیاومده با شیپ یمشکل هیترانه  ی، برا یچیبلند شدم و گفتم : ه میجا از

 را باال انداخت و گفت : باشه برو ، به سالمت ! شیابرو

 ! یشد بیعج یلی؟ خ یندار یمشکل یتو مطمئن یکردم و گفتم : پر نگاهش

 ! نگرام نباش امیهم باشه خودم از پسش بر م ی، مشکل ستین میزیتکان داد و گفت : من چ یالیخ یرا با ب دستش

عال ف یرا با کرم پودر پوشانده بود نگاه کردم و گفتم : باشه هر جور راحت شانیاهیچشمان گود افتاده اش که س به

 خداحافظ !

 ! یرو دار اقتشیبساز ! تو ل یرو عال تی، برو و زندگ دیخداحافظ آناه _

 یو با آن حال یا کدفعهیآن هم  یحرف پر نیبلند از او دور شدم . ا ییسرم را تکان دادم و با قدم ها جیگ ینگاه با

 یرها کردن آرش ؟ نکند هنوز مرا زن یاست از من برا ریبود ! نکند هنوز دلگ بیعج میکه او موقع زدن آن داشت برا

 ! ندیبیپول پرست و خودخواه م

و من  بردیرنج م یزیمن بود ، حتما از چ یدوست چند ساله  ی. پر ختمیر رونیافکار را ب نیرا تکان دادم و ا سرم

 کم حرف و تلخ نبود ! نقدریوقت ا چیوگرنه ه دانمینم

ر زد فک یکه پر یدادم و به حرف هیتک شهیترانه را دادم . سرم را به ش یدست تکان دادم و آدرس خانه  یتاکس یبرا

رنگرد زمزمه کردم : ب دیکشیم ریکه ت ی!چشمانم را بستم و با قلب رسدیروز برگشتن آرش باالخره م نکهیکردم ؛ به ا

 برنگرد ! کنمیآرش ... خواهش م

ترانه را فشردم که بالفاصله در باز شد ، فکر  یشدم . زنگ خانه  ادهیرا حساب کردم و پ هیکرا نیماش ستادنیا با

 بود ! ستادهیا فونیکنم ترانه کنار آ

 به سمت اتاقش رفتم . ایکامل ی هیگر یصدا دنیخانه شدم و با شن وارد

 بزنم ! هیگر ریاست ز کیتخت نشسته بود و از چهره اش معلوم بود که نزد یکنارش رو ترانه
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چرا  : دمیت بلند کردم و در آغوش گرفتم . ترانه با بغض جواب سالمم را داد که پرستخ یرا از رو ایکردم و کامل سالم

 تو ؟ یبغض کرد

 آرومش کنم ! تونمی، من نم کنهیم هیبند گر هیاشاره کرد و گفت : از صبح  ایکامل به

 ! زمیعز کننیم هیبچه ها گر یرا نوازش کردم و گفتم : خب همه  ایکامل

 شده ؟ یخاله ؟ چ یکنیم هیتم : چرا گرو گف دمیرا بوس ایلیکام

 ! کردیم هیو گر دیمال یرا م شیهمانطور چشم ها ایکامل

 ! مارستانیب میبلند شدم و گفتم : بلند شو ، بلند شو بر میرا در آغوش گرفتم و از جا او

 ه دارم !بچه نگ هی تونمیگفت : خدا منو بکشه که نم رفتیم رونیکه از اتاق ب یبلند شد و در حال شیاز جا عیسر ترانه

 ستیسالم و سر حال ن شهی، هم گهی؟ بچه است د هیچه حرف نیرا در آغوشم تکان دادم و گفتم : خدا نکنه ا ایکامل

 ! میآماده شو  بر عیکه ! فقط سر

 . کردیهق هق  م زیآرام تر شده بود اما هنوز ر یکم ای. کامل میآمد رونیآماده شد و با هم از خانه ب عیسر یلیخ ترانه

 ! یمادر واقع کی، درست مثل  ختیریتمام مدت ترانه نگران بود و آرام اشک م در

 خواب بد ! کیدر خواب داشته است ، مثل  یعصب یحمله  کیگفت که احتماال  ایکامل ی نهیبعد از معا دکتر

 آورد  ! ینم ادیآن حادثه را به  از زیچ چیکوچکتر بود و ه یکاش که کم یسوخت ، ا بایعروسک ز نیا یباز برا دلم

 ! میآمد رونیو ب میکرده بود خوابش برده  بود برداشت هیاز گرفتن نسخه اش ، او را که از بس گر بعد

 ! دیایتا دنبالمان ب میکرد و او هم گفت منتظر بمان فیتعر شیتماس گرفت و ماجرا را برا ریبا ام ترانه

که  ایکامل ؟ یکنیم هیچرا گر گهینگاه کردم و گفتم : د کردیم هیو من به ترانه که گر میانتظار نشست یها یصندل یرو

 و آرومه ! دهیخواب

 بوده ! دهیصبح با وحشت از خواب بلند شد نگو خواب بد د دمیواسه بچم ... د رمیو گفت : بم دیلبش را گز ترانه
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روانشناس خوب  هیگفت ؟ گفت با  یدکتر چ یدیترانه ، نشن شهیدستش گذاشتم و گفتم : خوب م یرا رو دستم

 مشکل رو حل کرد ! شهیم

 ...  دیدلم خونه براش آناه _

براش ، ازدواج  ادی، خواستگار م شهی، خانوم م شهیروزا ، بزرگ م نیا گذرهیم یتحمل کن دیاما با زمیعز دونمیم _

به خودت حرص و  ینجوریهمشون ا یبرا یزحمت داره ! اگه بخوا یلی..... اوووووو .... هنوز خ شهی، بچه دار م کنهیم

 ! مونهینم یازت باق یزیچ گهیکه د یجوش بد

 ! دیسخته آناه یلیمادر بودن خ _

 ! میزدم و گفتم : اما ما زنا قدرتش رو دار یلبخند

 ! دوارمیرا پاک کرد و گفت : ام شیها اشک

 آمد . کمانیشد و نزد دایپ ریام یساعت سر و کله  میاز حدود ن بعد

 گفت ؟  یشده ؟ دکتر چ ینگاه کرد و گفت : چ ایترس به کامل با

 بوده ! یشوک عصب هیدکتر گفت  ستین یزیو من گفتم : چ میبلند شد مانیدو از جا هر

 ؟  یچ یبرا یشوک عصب _

 ! دهیانگار خواب بد د یچیه _

 جادیا ریآنها تغ یبچه چقدر در زندگ نیکه ا یرا از بغل ترانه گرفت و محکم او را به خودش فشرد . وا ایکامل ریام

 کرده بود !

،  دیآ یو خانه نم ماندیتماس گرفتم . گفت که امروز را تا عصر سر پروژه م نیرفتم و با رادو شانیخانه  هیآنها  همراه

 ! دیایدنبالم ب تا او عصر به مانمیترانه م شیمن هم گفتم پ

 گفت : دلم برات تنگ شده ! یآرام یسکوت کرد و بعد با صدا یکم مانیمکالمه  آخر

و  یداشت مردت با آن همه خستگ یلبم نشست . چه حس خوب یرو یآن همه دلشوره لبخند نیو در ع دمیگز لبم

 را راحت کند که تو را دوست دارد ! التیتنگ شده و خ تیدلش برا دیباشد که به تو بگو ادشیغرور 
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 لب زمزمه کردم : مواظب خودت باش ! ریز

 . میکرد یبا هم خداحافظ و

 را دارم ؟ نیرادو اقتیرا دارم ؟ من ل اقتشیل ایخدا

 بود و کنار تختش خوابش برده بود ! ایاتاق کامل یتو ریام

 سمت اتاق خوابشان رفتم و چند تقه به در زدم . به

 ! دیتو آناه ایگفت : ب ترانه

 من وارد اتاق شدم ! و

 تخت نشسته بود ، نشستم . یترانه که کز کرده گوشه  کنار

 ! یکنیبغ م ینجوریترانه ا رهیگینگاه کردم و گفتم : به خدا دلم م  شیبایصورت ز به

 ! ترسمی.... م دیبراش نباشم آناه یمادر خوب ترسمیشانه ام گذاشت و گفت : م یسرش را رو ترانه

 باشد ! یکار سخت یلیخ دیترانه ! مادر بودن با دیگویرا نوازش کردم و با خودم فکر کردم : راست م سرش

 یوشجاع و ق شهی، هم ترسنیوقت نم چینگاه کردم و با نوازش کردن ترانه گفتم : نترس ترانه ... مادرا ه میروبرو به

 ! هیوقتا ظاهر یبخندش هر چند بعضان ! به مادر خودت فکر کن ، به صبرش ، مقاومتش ، ل

 نیا یندارم ... مادر و پدرم ازم دورن و تو ی... من خواهر دیخودش را به من فشرد و گفت : کنارم باش آناه ترانه

 یآدما نی، من با ا کنمیبرم احساس غربت م ریکه مجبورم با ام ییایتموم مهمون ی! تو کنمیم یبیشهر احساس غر

 ! تونمی... نم رمیخو بگ تونمیسنگدل نم

اومدم و بزرگ  ایبه دن نجایکه ا یمن یگفتم : من کنارتم ... اما باور کن حت یپر از غم یو با صدا دمیرا بوس سرش

ه ، ب شناسمیم یاز آدماشو به خوب یشهر که تعداد کم نیا ی! تو کنمیشهر بزرگ احساس غربت م نیا یشدم هم تو

سرم اومد  که ییبعد از اون بال امی! دن نمیمحبت خالص بب تونمیم یاعتماد کنم ، از تعداد کم کامالتونمیم یتعداد کم

 رفت و قلبم ... نیاطرافم از ب یمحدود شد ، اعتمادم به آدما یکم یشد ، به آدما کیکوچ

 مثل سابق نشد ! گهیو گفتم : قلبمم د دمیکش یلرزان نفس



 الهه بانو

 
481 

 

 ! ینفس چی، ه یهق هق چی، ه ییصدا چی، بدون ه دیچک یزدم و قطره اشک پلک

ل ، فکر نکن چون قب یدیکش یدرک کنم چ تونمیدستم را در دستش گرفت و گفت : باور کن با تمام وجودم م ترانه

و وقارت  یو به خاطر خانوم کردمیاز دور نگاهت م شهی، هم شناختمتیمن نم میاز ازدواجت با هم رفت و آمد نداشت

 نیکه رادو نهیهم ی، جنس تو فرق داشت ! برا دیهآنا یاطرافت نبود یاون آدما هی! تو اصال شب کردمیم نتیتحس

 دل ببنده ! یا گهیاون همه سال نتونست جز تو به زن د

 نشست . شیدر جا خیدهانش گذاشت و س یتمام شدن جمله اش دستش را رو با

 بده گفتم !خدا مرگم  یگفت : وا یتعجب نگاهش کردم که با حالت زار با

 ؟  یدونستی: ترانه تو م دمیرا پاک کردم و با تعجب پرس اشکم

 ؟  ویچ _

 عاشق من بوده ! نیرادو نکهیا _

 ؟ یدونیگرد شده گفت : مگه تو هم م یچشمان با

 باالخره بهت گفت ؟ یو گفت : وا دیبه سمتم پر یفیخف غیرا تکان دادم که با ج سرم

 ؟ یموضوع خبر داشت نینگو که تو هم از ا _

 خدا رو شکر که قسمم نشکست ! ی... وا میموضوع خبر دار نیکه از ا میهست ییتنها کسا ریمن و ام _

 ؟ یبهم نگ نویقسمت داده بود که ا نیرا گرفتم و گفتم : رادو دستش

 یزیچ دونمیکه م ییزایقسم بخورم که بهت در مورد چ ریسرش را تکان داد و گفت : مجبورم کرد به جون ام ترانه

 ! گمینم

 ؟ ییزای؟ چه چ یدونیکه م ییزایرا باال دادم و گفتم : چ میابرو

 خودش  ! ی وونهیقلب عاشق و د نیبابا هم یچیچند بار پلک زدن نگاهم کرد و گفت : ه با

 نگفت ؟  یزیهمه سال چ نیکه چرا ا جمیانداختم و گفتم : هنوزم گ نییرا پا نگاهم
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 کردیسال ها داشت خودش رو مجازات م نیتمام ا نیچانه ام گذاشت و باال آورد و گفت : رادو ریدستش  را ز ترانه

 ... دیآناه

 ؟ یچه مجازات _

به  ی، تو رو از خودش گرفت و خودش را مجازات کرد . وقت دونستیخودش رو مقصر مرگ مادرش م شهیاون هم _

 شده بود و تو ... رید گهیخودش اومد که د

 من عاشق شده بودم ! گهیکه د یرا بستم و با درد زمزمه کردم : وقت چشمانم

راز بهت اب خواستیکه م ینیرادو یماجرا بود برا انیپا گهید نیگفت : و ا قیعم یکه با نفس دمیترانه را شن یصدا

گرون تموم شده بود ، بعد اون همه  یلیبراش خ گهیمرد د هیتو با  دنی... د دیحالشو آناه رهینم ادمیعالقه کنه ! 

 در هم شکسته بود !   اشیوتمام ر کبارهیکه با خودش داشت به  یکلنجار و جنجال

 را باز کردم و زمزمه کردم : قلبش ... چشمانم

وقت مشکل ساز نشده بود اما اون روز ... اون روز قلبش  چینداشت و ه یقلبش تا قبل از اون ماجرا مشکل خاص  _

 شد ! یمارستانیب گرفت و

 دیرسیبه ذهنمم نم ی؟ باور کن حت دمیبه وجود اومد که من نفهم یحجم از عشق ک نیرا تکان دادم و گفتم : ا سرم

 عاشق من باشه ! نیکه رادو

 خوشکل من ! یباش تونیو گفت : گذشته ها گذشته ، بهتره به فکر االن زندگ دیگونه ام را بوس ترانه

 االن ؟  _

 چیوگرنه ه میراه بد مونیخودمون به زندگ دیوقت نداشته ، آرامش رو با چیه نیرو که رادو یآرامش بساز اون _ 

 کمکمون کنه ! تونهیکس نم

 یچهره  دنیخودم ... من با د ی... حت ندازهیگذشته م ادیمنو  زیوقتا ترانه ... همه چ یبعض ستیدست خودم ن _

 ! فتمیگذشته م ادیخودمم 

لحظه خودم به  نیگذشته را پاک کنم و هم توانستمیرا به هم فشردم تا نلرزند ، با خودک گفتم کاش م میها لب

 «؟ ادیدلت م» زدم  بیخودم نه
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 ! یتونیچه قدر سخته ، اما به نظرم تو م دونمیم زمیعز دونمیبه چشمانم نگاه کرد و گفت : م ترانه

 ؟ یچطور _

 ! کردیداشت فکر م به صورتم انداخت ، انگار ینگاه ترانه

 ! میظاهرت شروع کن رییبهتره از تغ _

 ظاهرم ؟ _

 یادآوری نیا دیشا میبد رشییخورده تغ هی؟ پس اگه  ندازهیگذشته م ادیصورتت تو رو  یحت یگیآره ، مگه نم _

 ! میکنیکمرنگ تر شد ... اوممم ...  مثال موهات رو رنگ م

 افیدرست مثل ال دینور خورش یقشنگت جلو یآرش در ذهنم زنگ خورد : موها یترانه ناگهان صدا یجمله  نیا با

 ! ییآبشار از رنگ طال هی، مثل  درخشنیطال م

 ! نمکیگفتم : باشه رنگشون م یبه سخت« کار را نکن  نینه ا»  گفتیکه م یرا بستم و با غلبه بر حس چشمانم

 شود ! ریتا غافلگ مینگو یزیچ نیت و گفت به رادوفردا عصر گذاش یرا برا شگاهیقرار رفتن به آرا ترانه

 نداشتم ! یچرا اما ته دلم حس خوب دانمیبشوم ، نم مانیتا صبح چه قدر پش داندیکردم اما خدا م قبول

 با من بوده است و حاال ... یاز بچگ میموها ییطال رنگ

 گرفته بودم ! گریبود که د یمیتصم

 ، فکر کنم اومده دنبالم ! نهیام آن را از کنارم برداشتم و رو به ترانه گفتم : رادو یگوش یصدا با

 خب بذار برم درو باز کنم ! _

 .... نیرا جواب دادم : الو رادو یگرفتم و گوش شیرا جلو دستم

 ! رونیب ایب دیآناه _

 . دیباریم یخستگ شیصدا از
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 تو ؟ یاینم _

 خونه ! مینه خسته ام بهتره بر_ 

 ! امیباشه االن م _

 داخل ! ادیرا قطع کردم و در جواب نگاه پرسشگر ترانه گفتم : خسته است نم یگوش

 جا استراحت کنه ! نیهم ادیخب ب _

 خودمون راحت تره ! یکه ؟ خونه  شیشناسیآمدم و گفتم : م نییتخت پا از

 ! یهم همراهم آمد و گفت : باشه هر جور راحت ترانه

 به سمت در رفتم . بایز یبه آن صحنه  ینگاهش کردم و با لبخند ایباز اتاق کامل مهیدر ن انیرفتن از م موقع

 فرو رفته بودند ! قیعم یرا در دستش گرفته بود و هر دو به خواب ایدست کوچک کامل ریام

سرش را به  یکه از خستگرا باز کردم و او  نی. در ماش میرفت نیرادو نیو به سمت ماش میآمد رونیب اطیدر ح از

 خش دارش سالم کرد . یداده بود ، سرش را بلند کرد و با صدا هیتک یصندل یپشت

 شدم !  نی. سوار ماش دمشیکردم و بوس یترانه خداحافظ با

 ؟ شدیم یچ نیموندیم نجایخم شد و گفت : حاال ا ترانه

 ! گهیروز د هینگاهش کرد و گفت : خسته ام ترانه باشه  نیرادو

 نداره فعال خداحافظ ! یباشه اشکال _

 نکرد ادیکه ترانه به طور کامل وارد خانه نشد سرعتش را ز یراه افتاد ، تا وقت نیو رادو میکرد یدو از او خداحافظ هر

 . کردیو همانطور آرام در کوچه حرکت م

 بود ! زیباز حواسش جمع همه چ شیها یوجود تمام خستگ با

 تو با خودت ؟ یکنی، چه کار م زننیم ادیرو فر یکردم و گفتم : چشمات دارن خستگخسته اش نگاه  یچهره  به
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 ! ستیکه کار نکنه که مرد ن ی، مرد گهیزد و گفت : کاره د یخسته ا لبخند

 ؟ هیچ یموقع موندنت واسه  نیمن ، تا ا زیعز یکشیخودتو م گهیآخه تو د _

 لطف کرد و ریشرکتا که وز نیپروژه بحث بود ب نیفتن اپروژه مخصوص به شرکت من سپرده شده ، سر گر نیا _

 نکرده پروژه متوقف بشه ! ییمن خدا یو حواسپرت گرانید یسر دشمن خوامیسپرد دست من حاال هم نم

 دوختم .  میکردم و نگاهم را به روبرو نشیدر دلم تحس باز

 چطوره ؟  ای: کامل دیتا عضالتش باز شوند و پرس دیکش یرا با خستگ کمرش

 ! رونی. خواب بود من اومدم بخوبه .. _

 گفت ؟ یدکتر چ _

 که براش افتاده ! یمورد همون حادثه و اتفاق، در دهیبوده ، احتماال خواب بد د یشوک عصب هیگفت  _

 سخت باشه براش ! یلیخ دیبا _

 ... گهید شهیبزرگ م یوقت دوارمیکمه ... ام یلیسنش خ _ 

 مادرم ! یها یو نگران دمیدیم شهیکه هم یمرد یخودم افتادم ، چهره  یخواب ها ادی ناگهان

در  دمیدیکه من در خواب م ییها زیچ نیامکان داشت ا یعنی،   دیجوش در دلم یدر هم رفت و نگران میها اخم

 فتادهیاتفاق ها در گذشته ن نیوقت ا چی؟ انگار که ه اورمینم ادی هی یزیگذشته اتفاق افتاده باشند ؟ پس چرا من چ

 باشند !

د ؟ ش یرا به او دوختم . به من نگاه کرد و گفت : چ جمیدستم نشست نگاه گ یکه رو نیدست رادو یاحساس گرما با

 ؟ یچرا حرفت رو قطع کرد

 افتادم ! یزیچ هی ادی ستین یزیرا بستم و باز کردم و گفتم : چ چشمانم

 ؟ یخوب یمطمئن _

 آره خوبم ! _
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و انگشتم را نوازش  چرخاندیبه خانه رها نکرد . انگشتر حلقه ام را در دستم م دنیدنده گذاشتو تا رس یرا رو تمدس

 ! کردیم

رنگ  کیبا  یعنیرا گرفته بود !  بانمیکه بدجور گر یاز گذشته ا گرفتمیفاصله م دیو شا کردمیرا رنگ م میموها فردا

 رنگ کردن مو ؟  کیکردن مو ؟ واقعا با 

بخوابم تو  رمیبدون خودن ناهار از پله ها باال رفت و گفت : من م ادیز یبه خاطر خستگ نیو رادو میخانه شد وارد

 ناهارت رو بخور !

 خودم یساالد برا ینشستم . به غذاها نگاه کردم و کم زیشستم و سر م نییپا یو صورتم را درتوالت طبقه  دست

ام را  یندارم . صندل  یزیبه خوردن چ یلیاصال م دمیدهانم آوردم اما د کیبرداشتم و تا نزد یی، تکه کاهو دمیکش

 بلند شدم و به سمت پله ها رفتم .   میو از جا دمیعقب کش

 ! دینخورد یزی؟ شما که چ دیریم دیآمد و گفت : وا خانوم کجا دار رونیخانوم از آشپزخانه ب ایثر

 خانوم دستت درد نکنه ! ایندارم ثر لیهوا تکان دادم و گفتم : م یرا رو دستم

 چه گفت ! دمیغر غر کرد که نفهم یزیلب چ ریز

 چیه کردمیم یکه سع یدست لباس خانه از کمدم برداشتم و در حال کیاتاق شدم و مقنعه ام را در آوردم ،  وارد

 را عوض کنم ! مینشود ، به حمام رفتم تا لباس ها داریب نینکنم تا رادو دیتول ییصدا

حاف ل ریآمدم و ز رونیبودمش از حمام ب دهیکه تا به حال نپوش یدیو سف بایبا لباس ز میاز عوض کردن لباس ها عدب

 ! دمیخز

  یموقع خواب ساعد دست راستش را رو شهیکه مثل هم نیسرم گذاشتم و با نگاه به رادو ریدستانم را ز آرام

 ؟ ی: چرا ناهارتو نخورد دمیخمار از خوابش را شن یخواستم چشمانم را ببندم که صدا گذاشتیم

 ؟ شدمیحواسش به من نبود ، به او عالقه مند م نقدریا اگر

 گرسنم نبود ! _

 ! نجایا ایرا از هم باز کرد و گفت : ب شی. دست ها دیچشمانش برداشت و به سمت من چرخ یرا از رو دستش
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 ی. دستانش را دورم حلقه کرد و با گذاشتن چانه اش رو دمیآغوشش نگاه کردم و آرام خودم را به سمتش کش به

 ؟ یناراحت یزیسرم گفت : از چ

 ! ستین یزیو گفتم : نه چ دمیتنش را نفس کش عطر

 ؟  زنهیم ین یقشنگت ن یچشما یتو هیچ ینگران نیپس ا _

م به سراغ میخواب ها ادآوردنیکه با به  یحس یبرا یبه دنبال اسم شیپ ی؟ واقعا نگران بودم من ؟ از ساعت ینگران

که  یزی؛ من نگران بودم ، نگران هر آن چ نیرادو گفتی! درست م ستیبفهمم چ توانستمیاما نم گشتمیآمده بود م

 ! فتدیاتفاق ب ندهیدر آ خواستیکه م یزیدر گذشته اتفاق افتاده بود و هر آن چ

 ! مگیازش مطمئن شدم بهت م یرا بستم و زمزمه کردم : وقت چشمانم

 یها با بو نیا یگردنم نوازشگونه بود و همه  ی، حرکت دستش رو دینفس کش قیفرو برد و عم میرا در موها سرش

 بودم همراه با کابوس نباشد ! دواریکه ام یخودم را به دست خواب بسپارم ! خواب کردیعطر محشرش مرا وادار م

 یپرس و جو کرد و وقت یکم نی. رادو میآ یگفتم که امروز را به شرکت نم نیکسل بودم و به رادو یآن روز کم یفردا

 کرد و رفت ! یام ، خداحافظ یشانیپ یرو یحالم خوب است باالخره دل کند و با بوسه ا دید

ا آمدن از تخت ر رونیب یحوصله  ی، حت کردمینگاه م رونیب یداده بودم و به آسمان آب هیلحاف به تاج تخت تک ریز

 تم !نداش

 چقدر از رفتن آرش گذشته است و نکهی، به ا فتدیممکن است اتفاق ب ییزهایکه چه چ نی، به ا کردمیفکر م ندهیآ به

 ؟؟ گرددیبرم گریچند ماه د

 ندکی؟ مرا درک م دهدینشان م یدهم تا قانع شود ؟ چه واکنش حیتوض شیچه کار کنم ؟ چه طور برا دیبرگردد با اگر

 ؟ کندیزن پول پرست به من نگاه م کیاطرافم به چشم  یمثل آدم ها ای

،  کردیفکرها را م نیا گرانیاگر او هم مثل د شدمی. واقعا ناراحت م گرفتیدلم م کردمیموضوع که فکر م نیا به

نبود قبول  نطوریبوده و هست که اگر ا تیاهم یب میکه پول برا داندی، م شناسدیچون او مرا م شدمیناراحت م

که من در  ییبه نصف خرج ها دیو حقوقش شا بود یآپارتمان کوچک اجاره ا کیشوم که خانه اش  ییزن او کردمینم

 ستادنشیخودش ا یپا یمن احساس و اخالق او مهم بود ، عزت نفس و رو ی! برا دیرسینم کردمیپدرم م یخانه 

 ! کردیرا به خاطر من رها م زیآمد و همه چ یم یمعطل یب ایب گفتمیکه بود اگر م ایدن یهر جا نکهیمهم بود ، ا
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به حرف  ی، وقت خوردیرقم م یگریجور د زیهمه چ دیآن شرط احمقانه ... اگر آن شرط را نگذاشته بودم شا فقط

که چطور توانستم با  کنمی! از خودم تعجب م شودیتمام تنم پر از خجالت و شرم م کنمیکه به او زدم فکر م ییها

! چطور توانستم در مقابل عشقم آنقدر  رمیبگ رارق یپر یحرف ها ریرا بزنم  و آنقدر تحت تاث آن حرف ها یسنگدل

 مغرور رفتار کنم ؟

حسرت و  شیبرد و به جا نیکند اما آن را از ب شتریما را ب نیهم بود ، قرار بود مثال عشق ب یجانانه ا شنهادیپ چه

 خاطره نشاند !

ر همه فک نی، آخر از ا کردندیوقت مرا رها نم چیفکرها ه نیام گرفتم . ا یشانیو دستم را به پ دمیکش یقیعم نفس

 ! شدمیم وانهید

در دستش وارد اتاق شد . سالم کرد و گفت : آقا گفتن براتون قهوه  یا ینیبا س رایتقه به در اتاق خورد و سم چند

 ! ارمیب

 ! زیم یبذارش رو یگفتم : مرس یروحیب یزدم و با صدا یکم جان لبخند

م که ، چه قدر ه نیمونیمثل گل م یکنارم گذاشت و با نگاه به صورتم گفت : ماشاهلل خانوم اول صب زیم یرا رو ینیس

 ! ادیلباس بهتون م نیا

 زدم و با همان صدا گفتم : ممنون ! یا یرا نداشتم پس لبخند مصنوع زیچ چیه یحوصله  واقعا

 ! دیستیسر حال ن شهیخانوم ؟ مثل هم نیصورتم را کنکاش کرد و گفت : خوب یکم

 ! شمیکم استراحت کنم بهتر م هیرا تکان دادم و گفتم :  سرم

 دیداشت یخانوم ، کار رمی، سرش را آرام کج کرد و گفت : پس من م ستیحرف زدن مساعد ن یحالم برا دید یوقت

 ! دیخبرم کن

 را تکان دادم و او رفت . سرم

رفتار کنم اما واقعا دست خودم نبود ، من هنوز  نطوریخوب انتظار نداشت که ا شهیهم آرام و شهی، از من هم دانمیم

 چه کنم ؟ دیقرار دارم و با یزندگ نیا یسردرگم بودم که کجا
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 توانستمیکرده بودم اما باز هم از خاطره ها نم دایشوهرم است و به او عالقه پ نیبودم رادو رفتهیدرست است که پذ 

 کردند ! ینم میآوردند رها یو تا اشکم را در نم گرفتندیرا م بانمیگر یفرار کنم ! گاه

 یمنتقل شد حس خوب میمطبوعش که به دست ها یدستم گرفتم ، گرما یبرداشتم و تو ینیس یقهوه را از تو فنجان

 به من داد !

 افتادم . میخواب ها ادیبخار قهوه نگاه کردم و باز  به

 ! بردیاز همه مرا به فکر فرو م شتریب یکی نیا میمشکالت و فکرها یهمه  انیدر م 

اتفاقات افتاده  نیبودند که انگار در گذشته ا یطور میآوردم اما خواب ها ینم ادیاز آن مرد به  زیچ چیه تیواقع در

 است !

 ، دلم رفتندیسبز و پر از نفرت آن مرد از مقابل چشمانم کنار نم ی، چشم ها شیها یمادرم ، نگران ی چهره

 متوانستیو نم دانستمینم یقیدق زی! من چ شدیمانع من م یزیاما چ ستیاز پدرم بپرسم که موضوع چ خواستیم

 درست منظورم را به پدرم بفهمانم !

 بلند شدم . میکه به سرم زد لحاف را کنار زدم و از جا یو با فکر دمیاز قهوه ام را نوش یا جرعه

 را کنار گوشم یترانه را گرفتم و گوش یبود رفتم و آن را برداشتم . شماره  یشیآرا زیم یام که رو یسمت گوش به

 گذاشتم .

 یلباس واقعا به من م نیزدم . ا یلبخند محو رایسم یحرف ها قتیبردن به حق یبه خودم نگاه کردم و با پ نهیآ در

 آمد !

وجه را ت شانییرفتن امواج طال نییو پاباال  کردمیکه حرکت م یبود و وقت دشیام در تضاد با رنگ سف ییطال یموها

 . کردیجلب م

 ترانه نگاهم را از خودم گرفتم و به سمت بالکن رفتم ! یصدا دنیشن با

 ! دیالو سالم آناه _

 ؟ یخوب زمیسالم عز _
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 بهترم ! یلیخ روزیاز د ستمیبد ن _

 چطوره ؟ حالش بهتر شد ؟ ایکامل _

 ! یدونیدوست داره که نم یباب اسفنج نقدری! ا کنهینگاه م ونیزیآره اونم خوبه داره تلو _

 تو ؟ یکردم و گفتم : خب خداروشکر که خوبه ، شرکت نرفت یآرام ی خنده

 استعفا بدم ! دیبذارم ؟ فکر کنم با ییرو جا ایکه کامل شهیم ی، مگه دلم راض گهینه د _

 ؟ دونهیم نی؟ رادو یاستعفا بد _

 کردم ! یفکر هی دینفهمه حاال شا نه هنوز اما توهم آروم صحبت کن _

 ! ستمیمن که شرکت ن _

 ؟ ییپس کجا _

 خونه ام ! _

 خونه چرا ؟ _

 کم استراحت کنم تا بهتر بشم ! هیخوب نبود ، گفتم  یلیحالم خ _

 ! ادینه ؟ صدات خوب به نظر م ستیکه ن یمهم زیچ _

 ! نیکم کسل ام هم هینه فقط  _

 مینیبیرو م گهیاونجا همد فرستمیرو برات م شگاهیقرار عصر فراموشت نشه ! آدرس آرا یخب خدا رو شکر ، راست _

! 

 ترانه ! یزیچ هیفنجان قهوه ام نگاه کردم و گفت : باشه حواسم هست ... فقط  به

 ؟ زمیعز یچ _

 ؟ یچ ومدیخوشش ن نیاگه رادو _
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که من برات در نظر گرفتم مطمئن باش اونقدر  یگفت : مگه دست خودشه ؟ بعدشم با اون رنگ یالیخ یبا لحن ب ترانه

 ! ادیحتما خوشش م نیکه رادو یشیمعرکه م

 ! دوارمیدادم و گفتم : ام رونیرا ب نفسم

 نگران نباش به من اعتماد کن ! _

 !  گهید زیچ هی... فقط  زمیباشه عز _

 جان دلم ؟ _

کارش خبره  یکه تو ی! کس خواستمیروانشناس ماهر رو ازت م هیگفتم : من آدرس  دیمن من کردم و با ترد یکم

 باشه !

 ؟ یچ ی: روانشناس ؟ برا دینگران شد و پرس شیصدا یکم

 ! دمیم حیبرات توض دمتیحاال عصر که د _

 منتظرتم ! 4باشه پس عصر ساعت  _

 ؟ یبا من ندار یکار گهیممنون . د زمیباشه عز _

 ، خداحافظ ! زمینه عز _

 خداحافظ ! _

 گذاشتم . یخوب صبحگاه ی. در بالکن را باز کردم و پا به هوا دمیرا قطع کردم و قهوه ام را تا ته سر کش یگوش

.  دمیرا در آغوش کش میگذاشتم و بازوها زیم یو فنجانم را رو ینشستم . گوش یصندل یو رو دمیکش یقینفس عم 

ه باغبان مرتب ب کیبود که  بایز یاز گل ها و درخت ها یقیدوست داشتم ، تلف یلیرا خ بایباغ ز نینگاه کردن به ا

 ! دیرسیآنها م

گل ها را او کاشته و  نیتمام ا گفتیخانه را دوست دارد چون مادرش دوست داشته است ، م نیا گفتیم نیرادو

 است ! کردهیمراقبت م
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 به گلخانه شباهت داشت تا به خانه ! شتریب مانیانه که خ میدرست مثل مادر من ! آنقدر گلدان گل در خانه داشت 

 شده بودم ! ریروزها من چه قدر بهانه گ نیا ایپدرم ! خدا ی، برا مانیخانه  یمادرم تنگ شد ، برا یآن دلم برا کی

که  یگدلتن نیرفع شود ا دیپدرم بروم تا شا یبلند شدم ، رفتم تا آماده شوم و به خانه  میاز جا یناگهان یمیتصم با

 را گرفته بودند ! میگردو شده بودند و راه گلو یبهانه ها که به اندازه  نیامروز مرا در بر گرفته بود ! رفع شود ا

نداد و من حدس زدم  یجواب نیاما رادو رومیپدرم م یفرستادم که به خانه  یامیپ نیرادو یآمدم و برا رونیخانه ب از

 شلوغ باشد . دیکه سرش با

 ! دانمیقرار چه ؟ نم یقرار بودم ، ب یزنگ را زدم و منتظر ماندم تا در را باز کنند . ب دمیام که رس یپدر یخانه  به

 داخل ! دییرا برداشت و گفت : سالم خانوم بفرما فونیآ نینار 

 در را باز کرد . و

 من خاطره است ! یابر اطیح نیا یبه اطرافش دوختم . گوشه گوشه  صانهیخانه شدم و نگاهم را حر اطیح وارد

 و مادرم هم به دنبالم ! دومیم انشانیکه از م دمیدیانگار خودم را م  نیب نیها و درختان را از نظر گذراندم  ودر ا گل

. نگاه نمناکم را از درختان  ندینشیم میلب ها یپر از بغض رو یلبخند چدیپیکه در گوشم م مانیخنده ها یصدا

 . کنمیو به سمت ساختمان حرکت م رمیگیم

 ! شودیحتما حالم بهتر م نمیرا که بب پدرم

 ! دیدر را باز کرد و با لبخند گفت : سالم خانوم خوش اومد نینار

 ؟ یجان خوب نیسالم نار _

 خدا بخواد ؟ نیممنون خانوم شما خوب _

 ممنونم ...  _

 : بابا کجاست ؟دمیو پرس میخانه شد داخل

 م کرد و گفت : شرکت هستن !تعجب نگاه با
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 نبود ! ادمیاصال  یآمد که پدرم دوباره به سر کارش برگشته و با بستن چشمانم گفتم : وا ادمی ناگهان

 باهاشون ؟ نیداشت یکار مهم _

 ! نمشیرا باال انداختم و گفتم : نه فقط اومده بودم بب سرم

 ؟ رمیباهاشون تماس بگ دیخوایم _

 دلم تنگ شده ! زنمیتو خونه م یچرخ هینه نه تو برو به کارات برس ، من  _

 ! کنمیدرست م ییمنم براتون چا دییزد و گفت : چشم خانوم بفرما یلبخند

 ممنون . _

 اتاقم هم تنگ شده بود ! یدلم برا یگرفتم . حت شیپله ها باال رفتم و راه اتاق خودم را در پ از

تم گرف میباغچه تصم یو با نگاه به نما دمیک یقیاتاقم را باز کردم . نفس عم یو مانتو ام را در آوردم و پنجره  شال

 به آن بدهم ، مادرم نبود ؛ من که بودم ! یسر و سامان

له پراه  ریو ز نییپا یکه در طبقه  یکوچک یآمدم . به سمت انبار رونیبستم و از اتاق ب میموها یرو یکوچک یروسر

 قفل است . دمیبود رفتم و خواستم درش را باز کنم که د

 کردم اما باز نشد . نییاش را باال و پا رهیدستگ گریبار د چند

 درچرا قفله ؟ نی: ا دمیآمد پرس یرا صدا زدم و وقت نینار

 خانوم آقا قفل کردن ! دونمینم _

 ؟ یچ یواسه  _

 ؟ نیخوایم یزی، چ دمینپرس دونمیواال نم _

 ! ارمیب رونیها رو ب یگلدون خال خواستمیآره م _

 چکار ؟ نیخوایهست ، م اطیح یگوشه  ییخانوم فکر کنم چند تا _
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 داره ! یقشنگ ی. گال رکنمیباغچه تکث یتو یاز بوته  خوامیرفتم و گفتم : م اطیسمت ح به

 خانوم ؟ دیکارو بکن نیا نیخوایپشت سرم آمد و گفت : شما م  نینار

 به کارم نداشته باش ! یبزار در آرامش کارم رو انجام بدم ، کار نیجواب دادم : تو رو خدا نار حوصله یب

 و گفت : چشم خانوم ! امدیپشت سرم ن گرید چارهیب نینار

م کند و آرام توانستیبود که م یتنها کار نیکه گفته بود گلدان ها را برداشتم و مشغول کار شدم . فکر کنم ا ییجا از

 بکشد  . رونیب شیتشو نیمرا از ا

 یگرید زیبه چ گذاشتیخاک و عطر گل ها نم یاطرافم غافل ، بو یایهمانطور مشغول کار بودم و از دن یساعت چند

 فکر کنم !

 در نشستم . یجلو یرا شستم و لب پله ها میکه تمام شد دست ها کارم

 تمیبهتر است اما ... ر یلیبودم نگاه کردم و احساس کردم حالم خ هدیچ اطیگل که دور ح یلبخند به گلدان ها با

 نبود ! یعیکوبش قلبم طب

 هی دیزد و گفت : خانوم ببخش ایمردد بود اما باالخره دلش را به در یآمد و کنارم نشست ، کم رونیاز خانه ب نینار

 بگم ؟ تونمیم یزیچ

 نیارن دیدستش گذاشتم و گفتم : ببخش یدست رو ییبود ، با دلجو دهیچشمش به خاطر رفتار بد من ترس چارهیب

 نداشتم ! یحال خوش ادیباور کن ز یول کردمیصحبت م یاون جور دیجان نبا

 ... دی؟ شما که بد حرف نزد هیچه حرف نیزد و گفت : نه خانوم ا یلبخند کوچک نینار

 ؟ یبگ یخواستیم یزدم و گفتم : حاال چ یهمه درک اش لبخند نیا به

 تختتون ریرو ز نیکه ا کردمیم زیروپوشش کرد و گفت : راستش خانوم من داشتم اتاقتون رو تم بیج یتو دست

 ! دیگمش کرد دیخودم فکر کردم شا شیبهتر باشه بدمش به خودتون ! پ دیکردم ، گفتم شا دایپ

دلتنگ را  ایپر درد به عکس چشم دوختم ، شوکه شده بودم  یدستم گذاشت با نگاه یخودم و آرش را که تو عکس

 که گذشت عکس را برگرداندم و گفتم : آره گمش کرده بودم ممنون ! ی! کم شدیاما نگاهم از عکس کنده نم دانمینم
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 خانوم ... اون آقاهه ...  کنمیخواهش م _

و دور ! قبال نامزد من بود اما حاال  یفر طوالنس هی، رفته  ستین گهیعکس د یتو یرا بستم و گفتم : اون آقا چشمانم

 ! ستین یچیه گهید

بودند . من امروز چه مرگم  ختنیر یبرا یبه دنبال بهانه ا میپشت پلک ها مینپرسد ، اشک ها یسوال گرید کاش

 شده بود ؟

 رو حاضر کنم ! ییچا رمیبلند شد و گفت : من م شیحرف مرا گرفت که از جا یکنم درد تو فکر

 فراموشش کرده بودم . گریتنها گذاشت که د یو مرا با عکس رفت

عکس را  نیمرد درون ا یفراموش یبلند شدم . من امروز سنگ بنا میدستم محکم فشردم و از جا یعکس را تو 

، ظلم است در  کنمیسال عاشق من است محبت م 7که  ینی، به رادو رسمیام م یو به زندگ گذارمیم شهیهم یبرا

 متنفرم ! انتیخنباشم ، من از  انتکاریتا خ کنمیکار را م نیدرون عکس اما ا حق مرد

از  نیبه سمت پله ها رفتم . نار فشردمیبلندشدم و وارد خانه شدم . همانطور که عکس را درون دستم م میجا از

 ؟ نیخوریدرست کردم خانوم ، نم ییدرون آشپزخانه گفت : براتون چا

 ! امیو م کنمیفتم : لباس هامو عوض مها را باال رفتم و گ پله

 ! هنوز هم بعد دمیاستشمام کرد ، نفس کش شدیاتاق هم م رونیب نیمقابل اتاق پدرم گذشتم و عطرش را که از هم از

 مادرم بود ! یعطر ، عطر مورد عالقه  نیسال عطرش را عوض نکرده بود چون ا یاز سال ها

 ؟ دیکشیکه عاشقش بود چه م ییکه دخترش بودم هنوز نتوانسته ام نبودنش را هضم کنم او یمن

نم تا شالم را درست ک ستادمیا نهیو مقابل آ دمیرا پوش میدادم و به اتاقم رفتم . لباس ها رونیرا پر از حسرت ب نفسم

دستم  کیلمس کردنش به سرم نزند با  یواباز هم ه نکهیا یگردنم گرفتم و برا یاز گردنبند تو ی! نگاهم را به سخت

 را ! فیک گرمیام را گرفتم و با دست د یگوش

ها  یارادگی نیبا ا دیخراب شده بود نگاه کردم . با یانداخته بودم و کم فمیک یآمدم و به عکس که تو رونیاتاقم ب از

نم ... دل بک توانستمیعنوان نم چیه نشود ؟ از گردنبندم که به یانتیو هم خ ردیکه هم دل خودم آتش نگ کردمیچه م

 ام ! نداشته یعکس نیچن یزمان چیوقت و ه چین ببرم و تصور کنم هیعکس را از ب نیبتوانم ا دیعکس ... شا نیاما ا



 الهه بانو

 
496 

 

زدم  و  یظاهر ساز یبرا یگذاشت ، لبخند محو میرا جلو ییچا ینیس نیآشپزخانه نشستم و نار یتو زیم پشت

 تشکر کردم .

 ؟ دینشست و با نگاه به صورتم گفت : آقا اومدن بگم شما اومد میروبرو نینار

 قبل سفرش ! زنمیبهش سر م امی! خودم م شهیکردم و گفتم : نه بهش نگو ، نگران م یفکر

 باشه خانوم . _

حلقه در  نیا دمشیکه د یبار اول یگذاشت نگاهم به حلقه اش افتاد . مطمئن بودم برا زیم یچپش را که رو دست

 ش نبود !دست

 ؟ یحلقه اش اشاره کردم و گفتم : مبارکه ، ازدواج کرد به

 ! شهیم یهفته ا کیخانوم ،  میحلقه اش با عشق نگاه کرد و گفت : عقد کرد به

 ؟ رمیبگ یزیچ یا هیتا برات هد یزدم و گفتم : مبارک باشه ... چرا خبر نداد یلبخند

 میتونستینبود نم شونیاگه کمک ا دونهی، خدا م دهیبه ما رس یلیرادمنش خ ی؟ از آقا هیچه حرف نینه خانوم ا _

 ! میموندیهمونطور نامزد م دیبا میریامسال هم جشن بگ

 ! شوهرت آشناست ؟ نیخداروشکر ... خوشبخت باش _

 داره تو محل خودمون ! یفروش وهیم یمغازه  هیبله خانوم پسر خالمه !  _

 ؟ دیریگیم یعروس یک یخب به سالمت _

 ! گهید یانداخت و گفت : سه هفته  نییسرش را پا یلبخند پر از ذوق با

 ! نکهیمثل ا دیو گفتم : چه زود ، عجله دار دمیام خند یحوصلگ یتمام ب با

 و گرفتار ری... بعد از عقد هم فقط گ میوقته نامزد یلیسرش را باال آورد و با خجالت گفت : راستش خانوم خ نینار

رو  ییاج هی میبه ما تا بتون دنیو م کننیم یرو خال شیو اتاق کنار یکه پدرتون لطف کردن گفتن انبار میخونه بود

 ! میخودمون اجاره کن یبرا
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 !  شدیام م یزیچ کیذوق کنم اما ... امروز من  یلیخ دیبا رمیام را در نظر بگ یبخواهم حالت معمول اگر

نم که تنها بود م نجای، بابا هم ا دیکنیم ی، کار خوب زمیخوشحال شدم عز یلیدستش را گرفتم و گفتم : خ یمهربان با

 هم که از یا گهیکه مرتب بهش سر بزنم ! هر کار د دهینم یشرکت و دانشگاه اصال بهم فرصت یکارا یدونیخودت م

 خودم ! ینداشته  هربگو تا برات انجام بدم تو هم مثل خوا ومدیدست من برم

 ! دیخوش قلب یلیخممنونم خانوم شما  _

ا اگر باشد ام یدردناک یشوخ توانستیدارم که م یباشد که قلب خوش نیا شیبود ً اگر معنا یلقب بیقلب ، عج خوش

 ها مجبورم یبودم سخت دوارینرود ام نیزمان از ب یدر ط یمهربان نیبودم ا دواریمعنا بود که مهربان هستم ام نیبه ا

 ! ندیمرا در آسمان شب ستاره نب چیکه ه یبد به جا بگذارم ! طور ینکنند بد شوم و از خودم خاطره ا

 زیتو تم خوادیخبرم کن ، دلم م دیکن یاسباب کش نیو گفتم : هر وقت خواست دمیاستکان نوش یتو یاز چا یکم

 هست ! یاون انبار یمن تو یاز بچگ زایچ یلیکردن اتاقا کمک کنم احتماال خ

حتما بهتون  زمیدور بر ایبذارم  ییرو اشتباها جا لتونیوسا ترسمیرا تکان داد و گفت : چشم خانوم چون م سرش

 ! دیبزن دیو سف اهیشما دست به س ذارمیوگرنه که اصال نم گمیم

 نیکردم . نار یبلند شدم و خداحافظ میاز جا یگریمورد را نداشتم پس بدون حرف د نیبحث دوباره در ا ی حوصله

 نگرانم بود چشم به راهم دوخت . یکه کم یتا دم در بدرقه ام کرد و با نگاه

 نیآوردم تا ا ینم انمیخودم و اطراف یو به رو ختمیریرا در خودم م میدردها شهیکه نداشت ، من مثل هم ینگران

 ! ندیایب نیتسک یدردها خودشان خوب شوند ، خوب که نه کم

داد و دلم فرمان نشستن ! نشستن مقابل همان  ستادنیفرمان ا می، پاها گذشتمیم که مانیمقابل پارک کنار خانه  از

 که ییاهایعاشقانه اش شده بودم . غرق رو یآن نشسته بودم و غرق حرف ها یکه بارها و بارها کنار آرش رو یمکتین

ز بود ، به دور ا یهر فکر و مشکلام به دور از  ی. آن روزها زندگدادیبه من م ندهیکه از آ ییبایز ریو تصو دیچیم میبرا

نبود و اعتمادم مثل حاال ترک نخورده  یمنف نقدریدور و برم ا یدغدغه ها و غم ها ... تفکرم در مورد آدم ها یهمه 

 بودم ! دهیرا ند ایدن یواقع یرو میبود ، خالصه بخواهم بگو

...   نیلب زمزمه کردم : تموم شد اون روزا ... گذشت زمان اون عشق آتش ریآوردم  و ز رونیب فمیک یرا از تو عکس

ازت دست بکشم و تمام فکر و ذهنم رو به  شهیهم یبرا خوامیبگم م هی... نامرد شهیهم یکنار گذاشته بشه برا دیبا
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شدم از  قلبم ، خسته یفیبالتکل نیخسته شدم از ا گهیچون د کنمیم نکاروی... ا کنمیم نکارویبسپرم اما من ا نیرادو

واقعا مقصر  نکهی... به ا رسمیم یو آخر همشونم به سردرگم ندازمیخودم راه م یکه خودم برا ییمحکمه ها نیا

 ؟  هیک یواقع

رو دوست دارم اما عشق ... در مورد اون دوست داشتن آروم  نیرا گرفتم و ادامه دادم : رادو میاشک ها ختنیر یجلو

مام ! بعد از و ت لرزونهیبار قلبت رو م هی،  فتهیبار اتفاق م هیعشق رو به کار ببرم ! عشق فقط  یکلمه  تونمینم قیو عم

اما  ی، خوشبخت بش ی، لبخند بزن ی، محبت کن یداشته باش سترو دو ی، کس یعالقه مند بش یبتون دیاون شا

 عاشق نه ... !

 ! دیرسینم میوقت ها زورم به اشک ها یگاه اما خواستمی... نم ختیگونه ام ر یو رو دیچک یاشک سمج قطره

در دستم مچاله اش کردم . بدون توجه به  ییبایبه عکس درون دستم انداختم و بدون توجه به آن همه ز ینگاه

 مچاله اش کردم ! شودیقلبم هم همراه آن عکس مچاله م نکهیا

 کردم . زیر زیدستانم گرفتم و محکم ر نینشدم ، آن را ب یحرصم گرفته بود و به مچاله کردن راض 

 یمانده  یهمچنان باق میاما من بدون توجه به اشک ها ختندیریشده م زیر یکاغذ ها یقطره قطره رو میها اشک

 بماند . یاز آن باق یاثر کوچک یحت گرید خواستمی، نم کردمیعکس را تکه تکه م

 

«  

 پشت سرمونم معلوم بشه ! یدرختا نیبش یجور هی!  شهیعکسا تار م یتکون نخور همه  نقدریاه ... آرش ا _

 ؟ گردنم شکست ! ستیبس ن یتا عکس گرفت 1۵0زد و گفت : آخه عشقم  یلبخند مظلومانه ا آرش

 ؟  میام را خاموش کردم و گفتم : بد کردم خواستم همه جا از هم عکس داشته باش یگوش یحالت قهر صفحه  با

 ! نیمت شهیآرام ، مثل هم شهی، مثل هم بایز شهی، مثل هم دیخند آرش

... . مونهینم ادمونی گهیاز همد یزیچ گهیکه د یریهمش عکس بگ یبخوا ینجوریبشم ... ا دنتیاون لب برچ یفدا _

 یباق ی... اصال خاطره ا مونهینم ی... حرفامون باق مونهینم ی... قدم زدنمون باق مونهینم یاز ته دل تو باق یخنده ها
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 نیاز ب تونهیلحظه است که مهمه ... بودنمون کنار هم مهمه ! عکس م نینداره ، هم یتینفس من ! عکس اهم مونهینم

 ! مونهیذهنمون م یتو شهیبره اما خاطره ... خاطره هامون تا ه

و تا روز ها  رفتیکه دلم م یحال عاشقانه ؛ طور نیو در ع گفتیدرست م شهی! هم گفتینرم شد ، درست م دلم

 ! گشتیخودم برنم شیپ گرید

 بلد بود چطور مجابم کند ، بلد بود نرمم کند ، آرش تمام مرا بلد بود !  آرش

» 

مانده در دستم  یباق یانداختم ، تکه ها نییگرفتم و سرم را پا میروبرو مکتیو حسرت زده ام را از ن سیخ چشمان

ته مانده  دمیکه کش یقیاک کردم و با نفس عمرا پ میبلند شدم . اشک ها میاز جا یرا همان جا رها کردم و به سخت

 . رمیبگ یتا تاکس ستادمیا ابانیرفتم ، کنار خ ابانیبغضم را فرو بردم به سمت خ ی

 ردبیعکس که باد با خود م یبه تکه ها یو سوار شدم ، برگشتم و نگاه ستادیا یا یکه تاکس دیطول نکش یلیخ

 درد داشتم . نقدریکه ا بردیانداختم ، انگار داشت تکه دل مرا با خودش م

را کامال  می. رد اشک ها دمیآن نقش بسته بود د یرا که رو نیام زنگ خورد و با نگاه به صفحه اش اسم رادو یگوش

 تماس را متصل کردم : الو ... میپاک کردم و با صاف کردن صدا

 ؟ یخوب زمیسالم عز _

 ؟ یسالم ممنونم تو خوب _

 کجا گذاشتم ! موی، بس که سرم شلوغ بود اصال حواسم نبود گوش دمیرو االن د امتیآره خداروشکر ... پ _

 سرت شلوغه ! دونمیم زمیاشکال نداره عز _

 ؟  نهیریاز زبون تو چقدر ش دنیشن زمیعز یدونستیآرام گفت : م ییمکث کرد و بعد با صدا یکم

 یتمام عشق انیمرد نبود که در م نیسامانم ، حق ا یقلب ب نیا یرا بستم و خودم را هزار بار لعنت کردم برا چشمانم

 ؟ شود بشینص دیورزیکه م یهمه عشق نیبا ا یمرد نبود زن نیقدر شناس باشم ؟ حق ا یکم ختیریم میکه به پا

 خونه ؟ یایدادم و گفتم : ساعت چند م رونیرا محکم ب نفسم
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 ؟ یستیپدرت ن یدو ... تو مگه خونه  ای میو ن کیمن  _

 خودمون ! یخونه  گردمیام دارم برم یتاکس ینه تو _

 نداره ، مگه من مردم ؟ تیاونطرف نرو عمر من ... امن نطرفیا یبا تاکس نقدریا _

 نگران نباش ! فتهینم یشلوغ هست ! اتفاق یکاف یمن ، سرت به اندازه  زیعز یتو کار دار _

 ییزای، اون خونه و تمام چ یزندگ نیکار ، ا نی.ا کنمیرو رها م زیهمه چ ایب یهر چه قدر هم سرم شلوغ باشه تو بگ _

 ! خوامیبدون تو نم گهیکه دارم رو د

 ... مطمئن باش ! نیوجود نداره رادو یبدون من گهید _

 سالمه ! 32... انگار نه انگار که  دیساله شدم آناه 20 یجوونا نیو گفت : مثل ا دیقشنگش خند یصدا با

 .   کردیانجام دهم مصمم تر م خواستمیکه م یو مرا در کار دیچیخنده اش در سرم م یبایز ینوا

، درست مثل  کنهیم بای... ز کنهی، عشق آدمو بزرگ م نیرادو ارهینم نییزدم و جواب دادم : عشق آدمو پا یلبخند

 ! یتر شد بایکه االن مطمئنم با لبخند ز ییتو

 نبودم که االن هستم ! ینیلبخند فقط به خاطر حضور توئه ... بدون تو من ا نیو ا ییبایز نیا _

 عاشق ! ی... فعال خداحافظ آقا نمتیبیو گفتم : ظهر م دمیخند

 ! زمیو گفت : خداحافظ عز دیهم خند او

 منداشتم که پاک کرد یشک گری. مطمئن بودم از عشق پاک و خالص اش پس د نشستیبه دلم م شیگفتن ها زمیعز

 است ! یام کار درست یآرش از زندگ

 ست ! یکار درست یپاک کردن عشق از زندگ یگاه

 یتو یگل ها یرو یگذاشتم . دست اطیرا فشردم . در باز شد و من پا به ح فونیشدم و آ ادهیپ یخانه از تاکس یجلو

 !از کنارشان گذشتم . لبخندم کمرنگ بود اما ... بود  یو با لبخند کوچک دمیباغچه کش
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خانوم مشغول پختن  ایثر دمید یو وقت دمیآشپزخانه کش یتو یسالن نبود ، سرک یتو یعمارت که شدم کس وارد

 ظهر است مزاحمش نشدم و از پله ها باال رفتم . یغذا برا

. به  دمیتخت دراز کش یرو یو با خستگ دمیصورتم کش یرا کنارم گذاشتم . دستانم را رو فمیتخت نشستم و ک یرو

همه فکر ، عذاب  نی! خسته بودم از ا ردیذهن خسته ام آرام بگ یفکر نکردم تا کم زیچ چیسقف زل زدم و به ه

 نزده ! یحل نشده ، حرف ها یوجدان ، خواب ، کابوس ، راز ها

ور ن حضو بدو ییکس نباشد و من به تنها چیبروم که ه ییداشتم به جا ازیآرامش مطلق داشتم ، ن کیبه  ازین واقعا

 ! شودیکه نم دهیداشتم اما چه فا ازیام فکر کنم ! واقعا ن یکس به زندگ چیه

ام رفتم . از  یشیآرا زیبلند شدم و به سمت م میاست از جا کینزد نیآمدن رادو نکهیا دنینگاه به ساعت و فهم با

 بود را برداشتم و کشو را بستم . یکه خال یجواهرات یدوم جعبه  یکشو

تخت گذاشتم . به سمت کمد لباس  یبرداشتم و همراه با صندوق رو زیم یشکلم را از رو یعطر طاووس ی شهیش

 یرا که آرش به من داده بود و تا به امروز جرات نکرده بودم حت یام حلقه ا یمیقد یپالتو بیج یرفتم  و ازتو میها

 آوردم .  رونیبه آن دست بزنم را ب

برداشتم و با نگاه  زیم یرا از رو یچیام رفتم . ق یشیآرا زیشتم و دوباره به سمت مصندوق گذا یو عطر را تو  حلقه

در دستم نگاه کردم و چشمانم را  ییطال ی. به موها دمیرا چ میاز موها یکوچک یتعلل دسته  یب نهیبه خودم در آ

 ! توانستمیمحکم بستم ، دل کندن از گذشته سخت بود اما من م

به گردنبندم افتاد ! صندوق را محکم در دستم  ادمیصندوق گذاشتم و خواستم در آن را ببندم که  یرا هم تو میموها

 ! تونمینم گهیرو د یکی نی... ا تونمیکه نمناک شده بودند گفتم : نم یفشردم و با چشمان

 رونیآن را از اتاق ب که یبلند شدم و در حال میو محکم در صندوق را بستم و قفلش را انداختم ، از جا دمیرا گز لبم

 ! دادمیبه آنها م یچه زجر میچشم ها چارهیگونه ام را پاک کردم . ب یقطره اشک رو بردمیم

 کهنه لیوسا انیاست رفتم . چراغش را روشن کردن و در م یگفته بود انبار رایکه سم یکردم و به اتاق یرا ط راهرو

صندوق را  یمیکمد قد کی یاتاق تو یگشتم . گوشه  لیوسا نیکردن ا یمخف یبرا ییبه دنبال جا یمیقد ی

 خودم برداشتم . یرا برا دیآن بود قفل کردم و کل یکه رو یدیگذشاتم و در کمد را هم با کل
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خودم را به اتاق خوابمان رساندم تا  یعیسر یآمدم و در آن را بستم . با قدم ها رونیبه کمد از اتاق ب یقینگاه عم با

 و ام به وضوح باال نهیس یو قفسه  زدیدادم . قلبم تند م هیر را بستم و با نفس نفس به آن تک. د ندیمرا نب یکس

 . رفتیم نییپا

سخت تر از  یلیگذاشتم و چشمانم را بستم . سخت بود ، خ میزانو ها ینشستم ، سرم را رو نیزم یو رو دمیخز

من باشد ؟ چه  یآسان است که برا یچه کس یسه سال برا یآنچه که هر کس بخواهد تصور کند ! کشتن خاطره ها

ساده  یحس عالقه  کی؟ عشق فقط  نددر عرض دو ماه عشق را ... عشق را ... عشق را فراموش ک تواندیم یکس

وقت  چیه گریو د یریمی، م یریمیدر روح و قلب آدم که با از دست دادنش م دواندیم شهیچنان ر ی... گاه ستین

اوست و  یبرا شهیاز قلبم هم یمیکه ن یاما من زنده ماندم ، زنده ماندم به خاطر پدرم به خاطر کس یشوینم ایاح

دارم  یته قلبم نسبت به مرد یاحساس کشمیم دکیعمارت هستم و لقب همسر را ، زن را  نیاحاال ... حاال که من در 

 7دارد به قدمت  ی... عاشق من است ... عشقگاه من است  هیمن است ... تک یعشق من نباشد اما مرد زندگ دیکه شا

... برمال  کندیرسوا م شقنگه دارد ! آخر ع یچطور توانسته است عشقش را مخف دانمیکه نم یسال ... هفت سال

 ! کنمیم یقلب زندگ نیمن هستم ... من در درون ا دیگوی... به همه م کندیم

دوش آب  کی دیکمدم برداشتم و به حمام رفتم تا شا یبلند شدم . حوله ام را از تو میو از جا دمیکش یلرزان نفس

 گرم بتواند آرامم کند !

.  کردیباز شد اما قلبم ... هنوز درد م یزده ام کم خیرا باز کردم و خودم را به دست آب گرم سپردم . عروق  رآبیش

 را بستم و گفتم : بله ؟ ری. ش دمیرا شن خوردیکه به در حمام م ییتقه ها یصدا قهیبعد از چند دق

 ؟ ییاونجا دیکه گفت : آناه دمیرا شن نیرادو یصدا

 ... سالم ! نجامیآره ا _

 ؟ یناهار بخور یخوایماهت ... مگه نم یسالم به رو _

 ندارم ! لی، من م زمیتو برو بخور عز _

 ؟ یشد ضی! نکنه مر ینخورد یزیکه گفت به جز قهوه چ راینگران شد و گفت : سم شیصدا

 جان ! نگران نباش من خوبم ! نیخوردم رادو یزیچ هی نایبابا ا یگفتم : خونه  یناگهان یو با فکر دمیرا گز لبم

 ناهار بخورم ! رمیمکث کرد و بعد گفت : باشه من م یکم
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 یم شسته شوند البته براتا افکارم ه شستمیآب را باز کردم ، تنم را م ریدادم و دوباره ش رونیرفتنش نفسم را ب با

 ! شهیهم

است و طبق معمول  دهیتخت دراز کش یکه رو دمیرا د نیآمدم رادو رونیب یحمام بودم اما وقت یچه قدر تو دانمینم

 معلوم بود که کامال خواب است ! دیکشیکه م یقیعم یچشمانش گذاشته است . از نفس ها یدست راستش را رو

خوشرنگش چشم  یو لب ها ختهیبه هم ر یتخت نشستم . به موها یانداختم و رو میموها یحوله ام را رو کاله

م خودم را بکش کردیمرد وگر نه مرا مجبور نم نیبود ا ینشاندم . دوست داشتن میلب ها یرو یمیدوختم و لبخند مال

 تا از گذشته دل بکنم .

 دمیام را پوش رونیب یه سمت کمدم رفتم لباس هابلند شدم و ب میاز جا دادیرا نشان م مینگاه به ساعت که سه و ن با

 را خشک کنم . میرفتم تا موها یو سشوار را برداشتم و به اتاق بغل

 ؟ دیریم یی: خانوم جا دیپرس دنمیبا د رایسم

اما محض  زارمیم ادداشتیآقا  یهمراه ترانه ، برا شگاهیآرا رمیم زمیو گفتم : آره عز دمیکش سمیخ یدر موها یدست

 رو هم من بردم ! نی. در ضمن بگو ماش رمیتو هم بهش بگو من کجا م اطیاحت

 ! یسرش را تکان داد و گفت : چشم خانوم ، به سالمت رایسم

 که بار اول مرصاد  و خانواده اش در آن مهمان شدند ! یگفتم و وارد اتاق شدم . همان اتاق«  یسالمت باش »

 تنگ شده بود ! شانی، دلم برا میشام دعوتشان کن ایناهار  یراهفته ب نیهم یآنها فکر کردم که تو ادی با

ام را برداشتم و با  یوگوش فیسرم انداختم و به اتاق خوابمان برگشتم . ک یرا که خشک کردم ، شالم را رو میموها

 آمدم . رونی؟ از اتاق ب شودیم یمن با آن نگ مو چه حال دنیبعد از د نکهیو فکر به ا نیبه رادو ینگاه

 خانوم از خانه خارج شدم . ایو ثر رایاز سم یرفتم و با خداحافظ نییاز پله ها پا عیسر

خواب است و از نگهبان هم که  نیرادو دانستمیشدم و به سرعت روشنش کردم ، بوق نزدم چون م نیماش سوار

را  موتیبردم و دوباره در را بستم . ر رونیرا ب نیشدم و  را باز کردم و ماش ادهیپ نینبود پس خودم از ماش یخبر

 ! دمیکشیدردسر ها را م نیا دیبودم و با اوردهیهمراه خودم ن
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 یرا رو یام بلند شد و مطمئن بودم که ترانه است . تماس را متصل کردم و گوش یگوش یکه راه افتادم صدا نیهم

 بلندگو گذاشتم :

 ! شگاهمیتو ؟ من دم آرا ییکجا دیالو آناه _

 ! امیم کنمی، تو برو داخل منم االن آدرسو نگاه م امیشد . دارم م رید کمیترانه من حموم بودم  دیخشبب _

 ! ایخب باشه ، زود ب یلیخ _

 باشه باشه فعال ! _

استرس داشتم اما مطمئن بودم هر طور  یحرکت کردم . کم شگاهیرا قطع کردم و با نگاه به آدرس به سمت آرا یگوش

 ! دهدینشان نم یواکنش بد نیکه بشود رادو

بزرگمهر هستم در را  دیگفتم آناه یرا زدم و وقت شگاهیشدم . زنگ آرا ادهیپ نیپارک کردم و از ماش شگاهیآرا یجلو

 باز کردند !

 یکه شب عروس یشگاهیآرا یبود ، به پا یبزرگ و مجلل اریبس شگاهیباال رفتم و در را باز کردم . آرا عیپله ها سر از

 هم کوچکتر نبود ! یلیاما خ دیرسیام رفته بودم نم

را کنار زد و  شگریمن دست آرا دنیبا د کردینشسته بود و داشت صورتش را اصالح م شگریدست آرا ریکه ز ترانه

 ! نجایا ایب دیگفت : سالم آناه

 چرا ؟ یکرد رید سالم کردم . ترانه دستم را گرفت و گفت : شگرشیسمتش رفتم و هم به او و هم به آرا به

 ! دیکردم طول کش دایتا آدرس رو پ دیببخش _

موهاش رو رنگ  خوامیکه بهت گفته بودم م هیهمون خانوم شونیجان ا نوسیو گفت : ژ شگریرو کرد سمت آرا ترانه

 ! یکن

 نگاهم کرد و با لبخند گفت : همسر مهندس رادمنش ؟ درسته ؟ ژِنوس

 را تکان دادم و گفتم : خوشبختم ! سرم

 ....  زمیعز نطوریرا دراز کرد و گفت : منم هم دستش
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ازدواج  رینقدردیچرا مهندس رامنش ا دمیترانه زد و گفت : حاال فهم یشانه  یرا فشردم و رها کردم که رو دستش

 بوده ! شونیمثل ا یکرد ، منتظر عروسک

 دوتا ! نیشدن ا یچه عاشق معشوق یدونیجان ... نم سنویبوده ژ ریو گفت : دلش گ دیخند ترانه

آسمون  یگفتی؟ واال به خدا م یچشمانش را با تعجب درشت کرد و گفت : مهندس رادمنش و عشق و عاشق نوسیژ

 ! شدیباورم م شتریاومده ب نیبه زم

خانوم خوشکله  نیبداخالق بود چون ا نقدریجون ... مهندس ما ا نوسیقصه سر دراز داره ژ نیو گفت : ا دیخند ترانه

،  هگیرادمنش د نیرادو هی! شده  زنهیکه نم ییمکش مرگ ما یچه لبخندا نیو بب اینداشت اما االن ب شیرو تو زندگ

 که بود هست ! یخانوما همون برج زهر مار ی هیبق هخانوم مثل فرشته است وگر نه واس نیا یالبته ... برا

 ! ستیهم ن اینجوریا گهید نیو گفتم : عه ترانه ! رادو دمینه رفتم خندکه به ترا یچشم غره ا با

که قبل از ازدواج من و  یدونیاز آقاتون دفاع نکن ! نم یخودیب زمیدستش را باال آورد و گفت : چرا هست عز ترانه

و با اون قلب سنگش  گرفتیبس که سخت م کردمیم هیدوبار از دستش گر یروز یعنی،  چزوندیچقدر منو م ریام

 بهم ! نداختیم کهیت

 رفتار رو ازش ! نیا دمینشستم و باخنده گفتم : واال من که ند یصندل یرو

تو اون قلب  ختمیخورده احساس ر هیبچه رو بزرگ کردم و  نی! من ا یبله خانوم ، چون شما تو دوران خوبش اومد _

 افتاد به جونت ! یبا کمربند م دیبود با که باهات ازدواج کرده یسنگش وگر نه به خدا روز اول

 شورش نکن ترانه ! گهیو گفتم : د دمیخند

و  دیجد یپروژه  نیسر ا یکاف ی! به اندازه  کنهیرو بهش ها ، اخراجم م نایا یآورد و گفت : نگ نییرا پا شیصدا ترانه

 من از دستم شکار هست ! ینرفتن ها

 ! ییایکامل ریدرگ دونهیم _

داشتم وگرنه که پوستم کنده بود ! حاال ول  یچند روز رو هم مرخص نی، ا شهینم شیحال زایچ نیکار ا یتو یآره ول _

تر  گریج یهم هست ینیکه از ا میبرات بزن دیبا یچه رنگ نمیجون بب نوسیدست ژ ریز نیبرو بش ایرو ب زایچ نیکن ا

 ! یبش
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 ! رمیبگ ادیاز ترانه  دیبا مشکالت را با اش زدم و با خودم گفتم : مقابله یهمه انرژ نیبه ا یلبخند

 ! نجایا نیجان ... بش دیآناه ایگفت : ب دیخندیترانه خنده اش گرفته بود و م یکه از حرف ها نوسیژ

را به دست شاگردش که دستش را به سمتم دراز کرده بود دادم . شالم را در  فمیکه گفت نشستم و ک یا یصندل یرو

 دور گردنم بست . یشبندیپ نوسیآوردم و ژ

 شیبازم ر یول کنهیبه نظرم محشرش م یکه اون دفعه برام زد یجون اون رنگ نوسیو گفت : ژ ستادیباال سرم ا ترانه

 بشه ! گریخانوم ام ج دیآناه نیبزن ا یرنگ هیدست خودت  یچیو ق

؟  ستین یخودش عال یوهابه نظرت رنگ م یخوبه ول یلیاون رنگ خ زمیبه صورتم نگاه کرد و گفت : آره عز نوسیژ

 ! شهینم یرنگ چیرنگ موهاش ه ییبایباور کن به ز

کنم موهاشو رنگ کنه ، حاال بزن  یراض نویزد و با حرص گفت : من پنج ساعت زور زدم ا نوسیژ یپهلو یتو ترانه

 منو ! یخراب کن نقشه ها

 یچ چارهیب ری، ام شهیاز گور تو بلند م شایآت یبا خنده سرش را تکان داد و گفت : از دست تو ترانه که همه  نوسیژ

 از دست تو ؟ کشهیم

 فرار نکنه ! رمیگیم دویمنم آناه اریجز جگر زده نباشه برو رنگ ب ری! کارت به کار اون ام کشهیعلف م_

 شد به رنگ کردن موهام ! یترانه خانوم ، من دلم راض ستین یازیو گفتم : ن دمیخند

 به به ... خداروشکر ، عروس خانوم پر ناز ما بله رو گفت ! _

 ؟ رفتیکه نفست براش در م روزیجز جگر زده ؟ تا د ریرنگش آمد و رو به ترانه گفت : حاال چرا ام لیبا وسا نوسیژ

ه انگار نه انگار که تران گهی! د رهیگیو م دهیم ایبا کامل یکه چه دل و قلوه ا یدونیبغض کرد و گفت : نم یظاهر ترانه

ه انگار ک کنهیم یذوق کی نهیبیرو م رینامرد هم که تا ام یایهست ! کامل یمشترک یهست ، زندگ یهست ، عشق یا

 ! سوزونمشیروزا با قاشق م ندرالیس یمن مثل نامادر

 یبیابطه برقرار کرده و غرر ریخوب با ام نقدریکه ا یخوشحال باش نکهیا ی... به جا هییو گفتم : خب بچه بابا دمیخند

 ؟ یزنیحرفا رو م نیا کنهینم
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 ! لحظه هم تنهاش بذارم هی ادیکه اصال دلم نم نهیریش نقدری... فداش بشم ا کنمیم یزد و گفت : شوخ یلبخند ترانه

 دمیشکه ک یقیرا کنار گذاشتم و با نفس عم دمیو من تمام استرس و ترد ستادیرنگ پشت سرم ا یبا کاسه  نوسیژ

ه گذشت یفراموش یو قدم به قدم برا کردمیکوچک شروع م یزهایاز چ دیرا با راتیینگاه کردم . تغ نهیبه خودم در آ

 ! رفتمیجلو م

 خواستمیچشمانم را باز نکنم ! م انشیدادم تا پا حیسپردم و ترج شگریرا بستم و خودم را به دست آرا چشمانم

 را احساس کنم ! رییتغ نیشوم و ا ریخودم اول از همه غافلگ

 نیبود و من به ا دهیچیرنگ در مشامم پ ی. بو کردیاش پوست سرم را لمس م یو خنک دیدویم میموها انیدر م رنگ

 کنم ؟ رییتغ توانمیرنگ مو چه قدر م کیبا  کردمیفکر م

 را سشوار بکشد و تمام ! میموها نوسینشستم تا ژ یصندل یرا شستم ودوباره رو میساعت موها کیاز حدود  بعد

و  دیایاز آب در ن گفتیکه ترانه م یزیکه آن چ دمیترسیانداختم . هم م نیینگاه نکردم و سرم را پا نهیمدت در آ نیا

 ام ! ییطال یتازه از خودم را داشتم ! من بدون موها یچهره  کی جانیهم ه

 یتونیم گهیگفت : خب حاال د زدیکه خنده در آن موج م ییبا صدا نوسیکه تمام شد ، ژ میموها دنیکش سشوار

 ! زمیعز ینگاه کن نهیآ یخودتو تو

را که از خودم در  یریتصو شدیمن بودم ؟ باورم نم نیدهانم باز ماند ، ا نهیخودم در آ دنیرا باال آوردم و با د سرم

 ! دمیدیم نهیآ

ن شد و با باال آوردن سرش همان جا خشکش زد ! انگار او هم تا با تلفن صحبت کند وارد سال رونیکه رفته بود ب ترانه

 کنم ! رییتغ نقدریرنگ کردن مو ا کیکه با  کردیباور نم

 ؟ ییتو دیدهانش گذاشت و گفت : آناه یرا جلو دستش

از امروز به  خوادیکه م یدی! آناه دهیجد دیآناه هی نینگاه کردم و در دل جواب دادم : نه ا نهیخودم در آ ریتصو به

 باشه ! نیبعد تمام فکرش رادو



 الهه بانو

 
508 

 

نبود . نگاهم به خودم  شیاما هوش و حواس من اصال سر جا کردیم فیمدام از من تعر نوسیشگفت زده بود و ژ ترانه

 یاآن فض یرفته بودند و جا میها تیتمام فکرها و مشغول کبارهیشده بود ، انگار به  جادیبود و در سرم خال ا نهیدر آ

 بسازم ! نیکه قرار بود با رادو یبود ، خاطرات دیجد خاطراتشده بود که منتظر پر شدن با  یدر ذهنم خال یبزرگ

 ! خورهیداره زنگ م تیتو ؟ گوش ییزد نگاهش کردم : کجا میکه ترانه به بازو یضربه ا با

 ! نهیرا از دستش گرفتم و با نگاه به صفحه اش گفتم : رادو یگوش

 خب جواب بده ! _

 را کنار گوشم گرفتم . یرا متصل کردم و گوش استم

 الو ... _

 ؟ یی... کجا دیسالم آناه _

 ! شگاهمی... من آرا زمیسالم عز _

 ؟ شگاهیآرا _

 ؟ یشد داریاز خواب ب یآره با ترانه اومدم ! تو ک _

 ! بردمتی؟ خودم م شگاهیآرا یبر یخوایم یاالن ... چرا بهم نگفت نیهم _

 م !اومد نیکنم ! خودم با ماش دارتیب ومدیدلم ن یگفتم : تو خواب بود نهیمقابل آ ستادنیبلند شدم و با ا میازجا

 ! یدیخبر رفتنات منو دق م یب نیآخرش  تو با ا _

بروم ؟ بچه  رونیو بدون خبر ب ییمن خودم تنها شدیهست ! مگر چه م یخاص ینگران کی شیکردم ته صدا احساس

 از خودم مراقبت کنم ! توانستمیکه نبودم م

تم که هم گف رایگذاشتم و به سم ادداشتی! در ضمن برات  فتهیب ستیکه قرار ن ی: آخه چرا ؟ اتفاق دمیتعجب پرس با

 بهت بگه ً

 ؟ شهیکارت تموم م یباشه ... حق با توئه ! ک زمیدادن نفسش گفت : باشه عز رونیسکوت کرد و بعد با ب یکم



 الهه بانو

 
509 

 

 خونه ! امیو م رسونمیترانه رو م رمیندارم ، م یکار گهیمن د _

 دایم رمیبه رستوران )...( ام ای! تو با ترانه ب میمهمون اون رونیزنگ زد و گفت امشب شام ب ری، ام ستینه الزم ن _

 اونجا ! میایدنبال من و م

 ! به من نگفت یزی، ترانه که چ ییهویگفتم : چه  نیترانه نگاه کردم و خطاب به رادو به

 گرفته ! میخودش تصم ری، ام دونهیترانه نم _

 ! مییاونجا گهیساعت د کیباشه پس ما تا  _

نکرده اگرم  ییکن ، خدا ی، آروم رانندگ یریخلوت نم یاز کوچه ها دیگفت : آناه یپر از هشدار و نگران یلحن با

 ، باشه ؟ امیتا من ب یشینم ادهیپ نیاز ماش یتصادف کرد

شلوغ  یابونایخ نیا یتو ستی... بابا شهر هرت که ن فهممیتو رو نم یهمه نگران نیمن اصال علت ا نیرادو یوا _

 نباش ! یزی، در ضمن ترانه هم همراهمه نگران چ ارنیسر من ب ییبخوان بال

 ندارم و در مورد تو ... یخوب یخاطره  زامیرفتن عز یی... من از تنها دیبه هر حال مواظب خودت باش آناه _

 سرپا بشم ! در مورد تو همه تونمینم گهیمطمئن باش د فتهیب یتو اتفاق یمکث کرد و دوباره ادامه داد : اگه برا یکم

 ! کنهیمن فرق م یبرا زیچ

اما  ینگرانم نهمهیچرا ا دونمیکه نم یی... در مورد تو کنهیفرق م زیمنم در مورد تو همه چ یزدم و گفتم : برا یلبخند

 و لذت بخشه ! نیریش تمیبرام نگران

ما ا شدیگفته م شیکه کم و ب ییپر از حرف بود ، پر از احساس ... احساس ها دیکه شا ی، سکوت نمانیشد ب سکوت

 بود ! ریو دل پذ نیریبودنش ش یکم و هر از گاه نیهم

 ، فعال خداحافظ ! نمتیبیو گفت : شب م دیکش یقینفس عم نیرادو

 خداحافظ ! _

 ! کردیم بایرا ز یخودم نگاه کردم ، لبخند هر انسان یرا قطع کردم و به صورت پر از خنده  یگوش
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نوز تو که ه نمیبیبار گفت : م طنتیش یشانه ام با لحن یدادن چانه اش رو هیرا از پشت گرفت و با تک میبازوها ترانه

 ؟ شهیم یچ نهیبب افهیق نی! اگه تو رو با ا دیترکونیالو م دیدار دهیند یشکل نیرو ا

 یکنم ، ب یمن بداخالق یانتها نداره ترانه ... هر چ یو با لبخند گفتم : عشقش انگار دمیدست کش میموها یتو

 ! شهیکم نم شیاز محبت و مهربون یچیحوصله باشم ، ابراز عالقه نکنم ... ه

و برات از تمام  مینیروز بش هی خوادی، دلم م دیباشه آناه ادتیچقدر دوست داره ...  نیرادو یمونده هنوز تا بفهم _

قدر چ یدونیبود برام ... خودت م یو عالقش به تو که باور نکردن نیاز رادو دمید ییزایبگم ... چ دمیکه د یدوسال نیا

سال ها عشقش به  نیهم تو تمام ا نیطعمو ... رادو نیا یدیچش ،و عقل  یمنطق لیسخته کنترل کردن عشق با دال

 ! هیکنترل کرد ! کنترل کردن عشق سخته اما شدن ینجوریتو رو ا

 ؟ یدونستیامشب دعتمون کرده شام ، تو م ریام یرا با لبخند تکان دادم و گفتم : راست سرم

 گفت ؟ نیشانه ام برداشت و گفت : نه ، رادو یسرش را از رو ترانه

 آره ... _

 یازین گهی! چه بهتر امشب د کنمیتعجب نم شیکار چیاز ه گهیدر آورده من د یباز وونهیاز بس د ریام نیواال ا _

 شام درست کنم ! ستین

 ! میپشت سرم گفتم : پس آماده شو بر میو با بستن موها دمیخند

بود و با  یخوب و مهربان شگری. آرا میآمد رونیب شگاهیاز آرا نوسیو با حساب کردن دستمزد ژ میدو آماده شد هر

 داشت . یا یمیصم یترانه رابطه 

 کجا دعوتمون کرده ! ریآقا ام نیا مینیبب میو ترانه گفت : بر میشد نیماش وارس

 و پاش کرده ! ختیکه ر نمیبیو گفت : نه م دیکش یرستوران را که گفتم سوت اسم

که ترانه دستش را سمت شالم آورد و با  میرستوران بود یها کیو به سمت رستوران حرکت کردم . نزد دمیخند

 کف کنه ! نهیقشنگ بب نیموهاتو خوشکل درست کنم آقا رادو نیگفت : بذار ا میدرست کردن موها

 ! ادیخوشش ن ترسمیترانه م یبود گفتم : وا میکه حواسم به جلو همانطور
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 ! ادیحتما خوشش م یخوشکل نیغلط کرده ، به ا _

 دهیکه پوش یرنگ یل مشک. با شا دمیکش یقینفس عم نهیبه خودم در آ یدر رستوران پارک کردم و با نگاه یجلو

 یهر کس که تازه و مورد توجه نباشد برا یبرا دیرنگ جد نیو ا کردیجلب توجه م شهیاز هم شتریب میبودم موها

 هست ! نیرادو

 پر از نور و یو پا به فضا میرستوران رفت یشدم . همراه با ترانه به سمت ورود ادهیپ نیرا برداشتم و از ماش فمیک

 . میرستوران گذاشت کیش

 ؟  شونینیبیگوش ترانه گفتم : تو م ریز

 گارسونه بپرسم ! نی، بذار از ا ستنیکه ن نجایچرخاند و گفت : نه ا یسر ترانه

 مقدم کجاست ؟ یآقا یرزرو زیم دی: ببخش دیرا صدا زد و پرس شدیغذا داشت رد م ینیکه با س یگارسون

 باالست خانوم ! یت : طبقه باال اشاره کرد و گف یبه طبقه  گارسون

را  نیوو راد ریباال ام یبزرگ طبقه  یبه فضا ی. با نگاه میرستوران باال رفت یچیمارپ یکرد و با هم از پله ها یتشکر

 گذاشته اند . زیم یرا هم رو اینشسته اند و کامل یزیکه پشت م میدید

 ! رییتغ نیبه ا نیو واکنش رادو رییتغ نیاز ا نیریش یباز هم در دلم افتاد ، استرس استرس

 باال ! ریلب با حرص زمزمه کرد : درست سرتو بگ ریترانه ز میکه شد کشانینزد

اما  کردینگاهم م یواکنش چیگره خورد . اول بدون ه نیاول نگاهم در نگاه رادو یرا باال آوردم و همان لحظه  سرم

 ! ردکیبعد کم کم چشمانش درشت شد و با تعجب و بهت نگاهم م

ا باز رنگ انار گرفته بودند . ترانه ب میو فکر کنم گونه ها دیکوبی. قلبم تند م دمیخجالت سالم کردم و لبم را گز با

 ؟ زمیعز هیرفت و گفت : خب مناسبت دعوت امشب چ ریبه ما به سمت ام زیآم طنتیش ینگاه

 را به حرف گرفت . ریام و

 و دمیلبم را جو یبه سمتم آمد .  گوشه  شدیمن برداشته نم یکه نگاهش از رو یبلند شد و درحال شیاز جا نیرادو

 . کردمیاحساس م یگونه ام را به خوب یها رگیمو یانداختم . گردش خون تو نییسرم را پا
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 یاهیدوختم . در عمق آن س اهشیس ی، آرام سرم را باال آوردم و نگاهم را به مردمک ها ستادیکه ا مقابلم

آرام و خش دار شده بود  شیکه صدا ینشست و در حال میموها ی! نگاهش رو نمیجز عالقه بب یزیچ متوانستینم

 ! نمیبب ایگفت :  ب

 ؟ میرویزبان باز کنم و بپرسم : کجا م توانستمیبرد . نم نییپا یرا گرفت و مرا همراه خودش به طبقه  دستم

 زده بودند . یانگار به دهانم قفل 

که پارک کرده  نیدو ماش نیب ییکنار رستوران برد . جا یمرا به سمت کوچه  نیو رادو میآمد رونیرستوران ب از

 چانه ام گذاشت و سرم را باال آورد . ریو به سمتم برگشت . دستش را ز ستادیبودند ا

 . دندیدرخشینور چراغ م ریز شیبایز چشمان

 ...تمام صورتم چرخاند و زمزمه کرد : رنگ موهات  یرا رو نگاهش

 یدادن نفسش گفت : موهاتو رنگ کرد رونیحرف نگاهش کردم که دستش را کنار صورتم گذاشت و با ب یب همانطور

 ؟

 دیو با ترد امدهیتکان دادم . با خودم گفتم حتما خوشش ن دییتا یو سرم را به نشانه  دمیدهانم کش یرا تو لبم

 ؟ ومدی: خوشت ن دمیپرس

فت : گ کردیم کیکنارمان نزد واریلبش نشسته بود مرا به د یکه رو یکه با لبخند مرموز یرا گرفت و در حال میبازو

 نظر من مهمه ؟

 ! یلیندادم و زمزمه کردم : خ یتیبرخورد کرد اما اهم واریبه د پشتم

به چشمانم بود با آن  رهیکه خ یکرد و در حال کیگذاشت ، سرش را به سرم نزد وارید یرا کنار سرم رو دستش

 که فکر نکنم بتونم امشب ازت چشم بردارم ! یشد بایگفت : اونقدر ز شیبایز یداص

شد .  انیآمد . لبخند او هم وسعت گرفت و چال گونه اش نما میلب ها یته دلم نشست و لبخند رو ینیریش حس

 . دمیآرام سرم را جلو بردم و چال گونه اش را بوس

 ! یو طوالن قی، عم دیگرمش را کنار گوشم رها کرد و عطر تنم را بو کش نفس
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صورتم رها کرد و با  یکنج لبم نشاند . نفسش را رو یآرام یبوسه  میرا آرام عقب آورد و با نگاه به لب ها سرش

 . دیبه اطرافش خودش را عقب کش ینگاه

ت دس میبا من مغرور که از تمام شهرت و سرشناس یکار کرد یچ نیو با خنده گفت : بب دیکش شیموها یتو یدست

 ! بوسمتیدارم م کیتنگ و تار یکوچه  نیا یو تو دمیکش

 خوب ؟ ایبده  نیکردن او به خودم گفتم : و ا کیرا دور گردنش حلقه کردم و با نزد دستانم

 ... دیبا تو خوبه آناه یزیپر از عشقش را به چشمانم دوخت و گفت : هر چ نگاه

 . دمیبردم و آرام گونه اش را بوس نیسر رادو کیسرم را نزد دمیرا ند یکس یانداختم و وقت یف نگاهاطرا به

آروم و  دیکه آناه یکار کرد یتو چ نیرا عقب آوردم و با لبخند رو به او که چشمانش را بسته بود گفتم : حاال بب سرم

 ... اشیتموم دن یتموم کنه ... تا تو بش شهیهم یکم حرف به خاطر تو دل از رنگ موهاش کند تا گذشته رو برا

 ! امیتموم دن یدادم و گفتم : تو شد هیاش تک ینیام را به ب ینیب

 بود ! یو خواه ی، هست یبود امیرا باز کرد و با نگاه به من گفت : تموم دن چشمانش

ه ترانه ک مینشست زمانیپشت م.  میبه رستوران برگشت دیباریاز آن م یکه خوشبخت ییاز هم و با چهره ها میکند دل

 چه شد ؟ دیکارش پرس نیبه من سرش را تکان داد و با ا یبا چشمک

 رو به راه است ! زیکارم گفتم که همه چ نیهم چشمانم را با لبخند بستم و باز کردم و با ا من

امروزم  یو خوشبخت یشاد نی... همه ... و من ا میام بود ، همه خوشحال بود یزندگ یشب ها نیباتریشب جزو ز آن

 و عشقش بودم ! نیرادو ونیرا مد

کردم و  زیاز ذهنم قفل و زنج یی. دور که نه در جا ختمیتمام خاطراتم را دور ر کبارهیشب من واقعا خواستم و به  آن

 آزاد شوند ! گریاجازه ندادم د

سوال در  نینشد و ا نطوریاما ارا که از خودش محروم کرده بود بخواهد  یاز من حق نیداشتم آن شب رادو انتظار

 ؟ دانستمیوسط چه بود که من نم نی؟ مشکل ا کندیم نینچنیا نیذهن من پررنگ تر شد که چرا رادو
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 . کردمینگاه م میکه از آن گرفته بود ییرا در دستم گرفته بودم و به عکس ها دیجد یپروژه  ی پرونده

 واحدها آغاز شود . دیخر شیتا پ دادمیم یشهر یبنر ها یبرا یطرح خوب دیبا

ام نشستم و تلفن را  یصندل یکه حاال اتاق من بود رفتم و در را باز کردم . رو یسپهر لیطرف اتاق سابق سه به

 برداشتم .

 نیا یتا طراح کردمیسخت کار م دیفنجان قهوه را دادم ، امروز را با کیرا گرفتم وسفارش  یخانوم طلوع ی شماره

 کنم !بنر را تمام 

 نیشتریکردم ب یاستادم هم استفاده کردم و سع یو شروع به کار کردم . از کمک ها دمیخودم کش یتاپ را جلو لپ

 بنر کنم ! نیو استعدادم را خرج ا ییحد توانا

 ایداخل شرکت هست  نیاست که رادو دهیتماس گرفته و پرس نیقهوه ام را آورد و گفت که پدر رادو یطلوع خانوم

 نه  !

 دارن ؟ ی: نگفتن چه کار دمیسپر

 ! انیهم م شونیمهندس از سر پروژه برگردن ا یآقا ینه ، فقط گفتن تا وقت _

 ! دیخب ممنون که گفت یلیخ _

 ! کنمیخواهش م _

 داشته باشد ؟ تواندیم یچه کار نیفکر افتادم که پدر رادو نیرفت . به ا رونیکه از اتاق ب یطلوع خانوم

 کار داشت! نیرا باال انداختم و دوباره به کارم ادامه دادم ، حتما در مورد کار و شرکت با رادو میها شانه

لپ تاپ بود تفن را  یصفحه  یگذشته بود که تلفن اتاقم به صدا درآمد . همانطور که نگاهم رو یساعت کی حدود

 برداشتم و گفتم : بله ؟

 سالم ! _
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 ؟ یاومد یلپ تاپ گرفتم و گفتم : سالم تو ک ی بود . نگاهم را از صفحه نیرادو یصدا

 ! شیربع ساعت پ نیهم _

 رفت ! شی، کار خوب پ یخسته نباش _

 اتاق من ؟ یایچند لحظه م هیجان  دیخوب بود خدا رو شکر ، آناه _

 ! امیمن بعد از تموم شدن کارم ب ستین ی؟ اگه ضرور یدار یا یجانم ؟ کار ضرور _

 ! زمیهم هست : بابا اومده با هردومون کار داره عز یکالفگ یخسته اش کم یکردم ته صدا احساس

 ! امیواقعا ؟ من اصال متوجه نشدم ... باشه االن م _

 آمدم . رونیبلند شدم و از اتاقم ب میرا قطع کردم و با بستن لپ تاپ از جا یگوش

 اتاق شدم . که او گفت وارد یدییزدم و بعد از بفرما نیتقه به در اتاق رادو چند

بلند شد و به سمت من آمد . سرم را  شیمبل نشسته بود ، با لبخند سالم کردم که از جا یعمو جان که رو دنید با

 ؟ یو با لبخند گفت : سالم عروس خوشکلم خوب دیبوس

 ؟ دیوسعت گرفت و گفتم : ممنون خوبم عمو جون ، شما خوب لبخندم

 گفت : خدا رو شکر خوبم بابا جان ! کردیم تیبه سمت مبل ها هداکه مرا  یپشت کمرم گذاشت و در حال دست

 یلیکردم و با لبخند گفتم : معلومه خ نینشست . رو به سمت رادو مانیمرا نشاند و خودش هم روبرو نیرادو کنار

 امروز ! یخسته شد

 داره ! یخستگ شهی، هم گهیبه مبل گفت : کار پروژه است د هیو با تک دیپرپشتش کش یموها یتو یدست

 ! نهیهم یرا به هم زد و گفت : خب بابا جان اصرار منم برا شیدست ها پدرش

 چه ؟ یتعجب به پدرش نگاه کردم ، اصرارش برا با

 همه کار رو ول کنم کجا برم ؟ نیخم شد و خطاب به پدرش گفت : آخه پدر من ا شیپاها یرو نیرادو
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 ، محسن هست !هست  ریگفتم ول کن ؟ من هستم ، ام یمن ک _

 نصفه ولش کنم و برم ! ینجوریهم تونمیپروژه رو به من سپرده ، نم نیا ریوز _

 ؟ نیرادو ی: کجا بر دمینگاه کردم و پرس نیرادو به

 پدرش اشاره کرد و گفت : همون موضوع مسافرت رفتن ماست ! به

 را به سمت عمو چرخاندم و گفتم : اره عمو جان ؟ نگاهم

که  شهی، نم دیداشت حیهفته تفر کیفقط  دیکه ازدواج کرد یبابا جان ... شماها از روز خوامیممن صالحتون رو  _

 نیهم بود با ا لی! واال به خدا ف دیدر کن یخستگ دیعوض کن ییهفته مسافرت آب و هوا هی دیبر گمی! من م ینجوریا

تو دست به  نیدل من ... تا قبل از ا زیعز ادیبهت فشار م یلیکه خ دونمیافتاد ، در مورد تو هم م یهمه کار از پا م

 دیشغل هم به مشغله هات اضافه شده با نیخونه ، حاال که ا یومدیدانشگاه و م یرفتی، م یزدینم دیو سف اهیس

ود ز ینجوریکه مثل مرد سخت کار کنه ، ا دی، نبا فهی، ضر فهی... زن لط یباش تیبه فکر خودت و سالمت شتریب

 بابا جان ! یشیم ژمردهپ

خانه و دانشگاه ، خانه و شرکت ، و باز هم خانه و دانشگاه  نیب یرفت و آمد تکرار نیعمو موافق بودم ، ا یحرف ها با

. دوست نداشتم  رفتمیتا ته آن را م دیداده بود و با شنهادیبود که خودم پ یخودم را هم کالفه کرده بود اما خب کار

 حرف خودم بزنم ! ریز

... بهتر  نطوریشلوغه ... منم هم یلیخ نیانداختم و گفتم : حرف شما درست عمو جان اما االن سر رادو نییرا پا سرم

 ؟ گهید یهفته  یبرا مشیبنداز ستین

 یچند روز باق نیا یبابا ... ما تو دیآناه گهیاز من گفت : درست م تیدستم گذاشت و در حما یدست رو نیرادو

 ... باشه ؟ میریسفر م نیبه ا یراحت تر الیو بعدش با خ میدیخورده به کارا سر و سامون م هیمونده 

 گهید یاول هفته  ی، برا شمیشما زن و شوهر نم فیزد و گفت : باشه بابا من که حر شیپاها یدست رو نیرادو پدر

 . رمیگیم طیبراتون بل

 نیرادو میکرد و گفت : دبه هم ندار زیچشمانش را ر نیبلند شد و با گرفتن انگشت اشاره اش به سمت رادو شیجا از

 ! یرادمنش وگرنه با من طرف



 الهه بانو

 
517 

 

 التی؟ خ یگفت : نه پدر من چه دبه ا شیبا باال گرفتن دست ها نیو رادو میبلند شد مانیهم از جا نیو رادو من

 راحت !

ما بماند ، گفت در شرکت خودش کار  شیناهار پ یکه گفت برا نیر جواب تعارف رادوهردو نفرمان دست داد و د با

 برود! دیدارد و با

 تو باشه پدرته ! فیحر ایدن نیتو ا یکیکردم و با خنده گفتم :  نیاز رفتن عمو رو به سمت رادو بعد

سرمو  خوادیکه دلم م بندهیمنو م یدست و پا یجور کیوقتا  ینشست و گفت : بعض زشیرفت و پشت م نیرادو

 ! واریبکوبم تو د

 ! زنهیم ین یتو عمق چشماش ن یمن ... نگران زیدادم و گفتم : خب نگرانته عز هیتک زیو کنارش به م رفتم

 برو مسافرت ! ایب یهمه گرفتار نیوسط ا گهیکاراشو ... م نیاما خب بب دونمیم _

 عسلمونه ... تلخش نکن ! ماه ی هیبه سمتش خم شدم و گفتم : فرض کن بق یکم

 کنم ؟  یبا تو باشم و تلخ شهیچشمانم نگاه کرد و زمزمه مانند گفت : مگه م به

 ... ییاش زدم و گفتم : نه خدا ینیام را به ب ینیب

که  ی... اونقدر خسته ا ارمینشسته در چهره اش گفتم : بذار برم برات قهوه ب یرا باال آوردم و با نگاه به خستگ سرم

 چشمات قرمز شده !

 خسته شدم . یلیو گفت : دستت درد نکنه ... اره واقعا خ دیبه صورتش کش یدست نیرادو

جام کاراتو ان ی هیجا بق نیهم اریرو هم ب لتی: وسا دمیرا شن شیگرفتم و به سمت در رفتم که صدا زیام را از م هیتک

 بده !

 دارما ! سمتش برگشتم و با تعجب گفتم : من خودم اتاق به

 خانوم ! دونمیرا باال انداخت و گفت : بله م شیابرو

 ؟ نجایا امیب یچ یخب پس برا _
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، بازم  زنمی، لبخند م شمی، با حوصله م شمیآروم م دنتیبه هم گره زد و گفت : چون من با د زیم یرا رو شیها دست

 بگم ؟

 ها ! یمهندس بد عادت شد یآقا یآ یخنده به سمت در رفتم و گفتم : آ با

 بکنم ! تونمیبدون تو رو نم یفکر زندگ یحت گهیبانو ... د یگفت : بد عادتم کرد یجد یلیپر از احساس و خ ییصدا با

 آمدم . رونیرا حفظ کردم و از اتاق ب میلب ها یرو لبخند

م ه نیادوبدون ر یفکر زندگ یحت گریکرده است . د تیعادت بد به من هم سرا نیا دانستیعادت شده بود و نم بد

 بدون او را ! یاو بودن ، دوست ندارم زندگ یاز ب ترسمی، م کندینم تیبه مغزم سرا

 داشت ! یبود ، همراه با خودش حس خوب زندگ نیریبد عادت شدن بد ش نیا

 

که آن هم خسته و کوفته لباس  دمیدیرا م نیمن فقط شب ها رادو میبتوانم بگو دیمانده شا یچند روز باق نیا در

 . دیخوابیم یو بعد از خوردن شام مختصر کردیرا عوض م شیها

شرکت مدام در رفت و آمد  یاز دانشگاه و جمع و جور کردن کارها یهفته ا کی یگرفتن مرخص یهم که برا خودم

اه دانشگ لیو تحو رمیپدرم بگ یاز دکتر آشنا یپزشک یگواه کی یگرفتن مرخص یبودم و در آخر مجبور شدم برا

 بدهم .

 بودند . مانیو پدر خودم در حال بدرقه  نیو پدر رادو میدر فرودگاه بود میکه تا چشم به هم زد هخالص

 به او خبر بدهد . عیکه افتاد سر یکه مراقب شرکت باشد و هر اتفاق کردیمدام به پدرش سفارش م نیرادو 

 ! یدوست نبود ایمال دن نقدریشانه اش زد و گفت : بابا جان تو که ا یرو یبه شوخ پدرش

شرکت  نیا یمجموعه  ریچه قدر کارمند و کارگر ز یدونیپدر من اما م ستمیزد و گفت : االنشم ن یلبخند نیرادو

پدر من ... وگر  نایا یدارن همه  تی؟ مسئول ارنیشرکت و شعبه هاش در م نیسفرشون رو از هم یهستن که نون تو

 ره !در ب میسفر تا خستگ رفتمیسال ها م نیتموم ا ی هشما و به اندازبه  کردمینه اگه به من بود شرکت رو واگذار م
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 ی! از آن لبخند ها که با زبان ب زنندیفرزندانشان م یکه پدر ها به رو یپر افتخار یلبخند زد ، از آن لبخندها عمو

 مرد پسر من است ! نیا دینیبب دیگویم یزبان

به سالمت که دارن شماره  دیبابا جان ، بر دیدستش را از دور کمرم برداشت و گفت : مواظب خودتون باش پدرم

 ! کننیپروازتون رو اعالم م

که منتظرم بود از   نیچمدانم را گرفتم و همراه با رادو یکردم . دسته  یو با عمو هم روبروس دمیپدرم را بوس ی گونه

 . میآنها دور شد

 ! ادیاه کردم و گفتم : نگران نباش پدرت از پسش برمنگ نیرادو به

 سفر ندارم ! نیبه ا یچرا حس خوب دونمیاما نم دیآناه دونمیآره م _

 ! گذرهیبهمون خوش م دمیمن ... من قول م زیعز یکنیم نیبس که به خودت تلق _

 بد بگذره ؟ شهیکرد و با لبخند گفت : با تو مگه م نگاهم

 ! نمیخند ببو گفتم : پس ب دمیخند

لبخند بزن ... از اونا که چال گونت معلوم  هی؟ نگاهم کرد که دوباره گفتم : جان من  یحوصله دار گفتیکه م ینگاه با

 ! شهیم

همه  نیاز ا رفتیشد . ته دلم ضعف م انینما شیحرفم خنده اش گرفت و لبخندش را وسعت داد که چال گونه ها از

 را دوست داشتم ! شیچال گونه ها نیا شتریاش ؛ از همه ب تیو جذاب ییبایز

آرام  یبروند و کم رونیاز ذهنش ب یمدت او را به حرف گرفتم تا افکار منف نیو من در تمام ا میشد مایهواپ سوار

 به خودش استرس وارد کند ! شتریب نکهینه ا میسفر تا اسرتاحت کن میشود . آمده بود

 یبه مقصد بخوابم . راه کم دنیگرفتم تا رس میدادم و تصم هیام تک یدلصن یسرم را به پشت دمیرا که بهتر د حالش

 بمانم . داریب خواستمیاگر م میبرا شدینبود و مطمئنا خسته کننده م

چشم باز کردم که  یخوابم برد و وقت دهینرس قهیچند روزه آنقدر در تنم مانده بود که به چند دق نیا یخستگ

 در حال نشستن بود ! مایهواپ
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 که از قبل رزرو کرده بود به راننده داد . یگرفت و آدرس هتل یا یتاکس نیرادو میآمد رونیفرودگاه که ب از

 شیافتضاحم جلو یکه با خودم فکر کردم اگر با آن لهجه  کردیرا صحبت م یسیخوب و با لهجه ، انگل آنقدر

 ! رودیم میصحبت کنم آبرو یسیانگل

د در اتاق را که باز کر نی. رادو میخسته به اتاقمان رفت ییاقامت ، با تن ها یدماتبعد از مراحل مق میدیهتل که رس به

 بود . یاتاق شگفت زده شدم . واقعا اتاق مجلل و با شکوه ییبایآن همه ز دنیبا د

 ! هیاتاق قشنگ یلیو من با نگاه به دوز و اطرافش گفتم : خ میاتاق شد وارد

 یالبته برا نجایام قبال اومده بودم ا گهیبار د هی!  هیکیگذاشت و گفت : آره هتل درجه  یچمدان ها را گوشه ا نیرادو

 ! حیکار نه تفر

 زدم . یاز اتاق لبخند رونیب یتخت بزرگ و نرمش نشستم و با نگاه به آسمان آب یرو

از مشغله  یو کم رمیآرام بگ نجایا توانمیم کردمیاول احساس م یلحظه ها نیبود و هم یدغدغه ا یآرام و ب یفضا

 دور شوم . میها

خسته  ییتخت خواباند و با صدا یمرا همراه خودش رو میتخت نشست و با گذاشتن دستش دور بازوها یرو نیرادو

 خسته ام . یلیکه من خ میگفت : بخواب

 ؟  هیمنم زور دنیو گفتم : خواب  دمیخند

نم از ت یخستگ ینجوریا خوادی... دلم م هیو با برداشتن شالم از سرم گفت : آره زور دیسمت خودش کش شتریب مرا

 در بره !

گل  یموهات بو شهیخسته و خوابالود زمزمه کرد : اوووم ... مثل هم یفرو برد و با همان صدا میموها یرا تو سرش

 ! دهیم

چشمانم را بستم و با  رمیآرام بگ یکم شیصدا یبایز ینجوا نیآغوش گرم و با ا نیبود در ا امدهیهم که بدم ن من

 . دمیکش یقیاش نفس عم نهیدادن سرم به س هیتک

دروغ نگفته اند خواب ،  نکهیباز خوابم برد ، مثل ا قهیکرد و بعد از چند دق ترمجیو گ دیچیعطرش در مشامم پ یبو

 ! اوردیخواب م
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 ییآب فرو رفت نگاه کردم و با لب ها یبار برخورد به سطح تو 8 ای 7آب پرت کرد و با  یرو نیکه رادو یسنگ به

 ! نیرادو  تونمینم گفتم : من زانیآو

 ! یتونی... دقت کن م هینجوریا دیآناه نیدست راستم را گرفت و مثل دست خودش تکان داد و گفت : بب نیرادو

 ! نمیشت و گفت : حاال بنداز ببدستم گذا یتو یرا چند بار مثل دست خودش تکان داد و بعد سنگ دستم

 نی. رادو دمیکوب نیزم یرا رو میپرتاب کردم اما باز هم نتوانستم و با حرص پا ایکردم و سنگ را به سمت در تمرکز

 خب ! شهینشست . رفتم و کنارش نشستم و مغموم گفتم : چه کار کنم نم نیزم یو همان جا رو دیخند

 یکار هی شمینکن که مجبور م یخوشکلتم اونجور یو گفت : اشکال نداره خوشکل من ، اون لبا دیام را کش ینیب

 کنم که جلو مردم زشته !

 ! ستین ینجوریکه ا نجاینازک کردم و گفتم : ا یچشم پشت

 نجایکه من ا یندار ینگاهم کرد و گفت : آها پس تو مشکل یموز یو بعد با چشمان دیبلند خند یبا صدا نیرادو

 ببوسمت اره ؟

 بود ! گهید زیچ هی، منظور من  ریبودم چه گفته ام با خجالت گفتم : نخ دهیکه تازه فهم یشدم و در حال هول

 اجازه رو گهیگفت : نه د طنتیو چشمان پر ش یبا همان لبخند موز دیکشیکه خودش را به سمتم م یدر حال نیرادو

 ! یهمون بار اول صادر کرد

 زشته ! نیرادو ید که من با نگاه به اطراف گفتم : وانگاه کر میلب ها به
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 ! ستین ینجوریا نجایا یخودت گفت گهینه د _

 یصورتم نگه داشت که از خجالت چشمانم را بستم . نفس گرمش که تو یمتر یلیسرش را آرام کج کرد و در م و

 . کردیبدنم را دوبرابر م یدما خوردیصورتم م

و گفت : چشماتو باز  دیام را بوس یشانی. پ دیچیگوشم پ یتو نیرادو یمردانه  یخنده  یگذشت و صدا هیثان چند

 من ! یکن خجالت

 . کندینگاه م ایپر از آرامش به در یکه با لبخند دمیرا آرام باز کردم و او را د چشمانم

 زدم و گفتم : بدجنس ! شیبه بازو آرام

با  کردیبود . صد و هشتاد درجه فرق م رینظ یو ب یدوست داشتن نیرادو نینگفت ، واقعا که ا یزیو چ دیخند

 زیتوجه به همه چ یاحساس و ب یمغرور ، سرد ، ب نیکه من قبل از ازدواج در ذهنم ساخته بودم . با آن رادو ینیرادو

! 

تنم موج  یها نگاه کردم . آرامش در تک تک سلول میروبرو  یبایز یایدادم و من هم به در هیتک شیرا به بازو سرم

 گذشته ام نبود . یاز استرس روز ها یخبر چیو ه زدیم

. اونشب من کت و شلوار  میشب ما خونتون دعوت بود هیسالت که بود  16داد و گفت :  هیسرش را به سرم تک نیرادو

مبل ها  ینگه داشتنش حساس بودم . رو زیتم یهم رو یلیخ شهیبودم و مثل هم دهیبار پوش نیاول یمارکم رو برا

 یدیکه به من رس نیو هم یهمه شربت گرفت ی، برا رونیب یشربت اومد ینیو تو از آشپزخونه با س میدور هم نشست

 من ! یرو یکرد یمونده رو کامل خال یباق وانیو دو تا ل دیشد دستت لرز یچ دونمینم

که  یود خجالت و استرس ! کم کاربود ! سراسر وجودم شده ب یعجب شب یآوردم ، وا ادیفکر آن شب را به  یبا کم 

 بودم ! ختهیعمو محمود شربت ر یپسر مغرور و اخمو ینکرده بودم ؛ رو

 من اونشب ! دمی، چه قدر خجالت کش نینگو رادو یفرو بردم و گفتم : وا نیرادو یبازو یدوباره تو یرا با خجالت سرم

  دنیردم تا با تشر بهت بگم حواست کجاست ؟ با دباال آوو موینگاه عصبان یکرد و گفت : وقت یتک خنده ا نیرادو

دلم .  ینشست تو یو به جاش نگران ختیر تمیشد تمام عصبان یچ دونمینم زدت نم یقرمز شده  و چشما یلپا

 ! شدیکه دلم داشت از جاش کنده م یکردیاونقدر مظلوم نگاهم م
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 یشکالا یحس گفت یلحن کامال ب هیبه جاش فقط با  ،ینشون نداد نویگفتم : اما اصال ا یرا باال آوردم و با گلگ سرم

 بهتر بود ! یلیخ یگفتینداره رو نم ی! اون اشکال ییسمت دستشو ینداره و رفت

 ؟  یناراحت شد یلیو با نگاه به من گفت : خ دیخند نیرادو

 کردم ! هیناراحت ؟ اونشب تا صبح گر _

 اشکاتو ! نهیو نب نیرادو رهیداد و گفت : بم هیام تک یشانیاش را به پ یشانیپ

 دلم آشوب به پا شد . در

 و گفتم : خدا نکنه ! دمیرا گز لبم

ه و من اشتباه کن یجلو یبودم کس دهیگفت : قبل از اون شب ند شیبایز یلبخند چشمانش را بست و با همان صدا با

 نیاما تو ... تو ا رهیجا بگ ینسبت به کس یو دلسوز یدلم مهربون یبودم تو دهی، ند رهیمن قرار نگ یمورد مواخذه 

 ! یقانون رو تو وجود من شکست

و ادامه داد : عاشقت شدم .... عاشقت شدم و با دهن به دهن گذاشتن غرورم هفت سال از دست  دیکش یقیعم نفس

بود ، تو  زخمم ینمک رو نمتیبب ومدمیماهت ! گرچه اگرم م یرو دنیدادمت ! هفت سال خودم رو محروم کردم از د

 ! ید! تو عاشق ... شده ... بو یآزاد نبود یساله  17دختر  هی گهید

همه سال سکوت و تحملش  نیا یآخرش را آنقدر با درد گفت که چهره ام در هم رفت و دلم آتش گرفت برا ی جمله

 نیتحملش چقدر سخت است . من ا دانستمیبودم و م دهیرا هم چش ییبودم ، طعم جدا دهی! من طعم عشق را چش

کنارم بود و آنقدر به من محبت کرد و فرصت داد تا با خودم کنار آمدم و  نیدرد را توانستم تحمل کنم چون رادو

در کنارش  گریمادرش را هم د یحت نی... رادو نیبه آن فکر نکردم اما رادو گریگذشته را ... فراموش که نه اما د

 نداشت !

 شیابروها نیب یفیمن در گذشته عاشق بوده ام اخم ظر نکهیا یادآوریکه با  دمیچهره اش ، د درد را در دمید

یفکر زخم نیو غرورش با ا رتیاز غ ییباز هم جا اوردیخودش و من ن یهر چه که به رو دانمینشست . مرد بود و م

 . شودیم

که اخم  ییپر از فکر و ابروها یبا چشمان رنبایدوخت اما ا ایاش را از سرم گرفت و دوباره نگاهش را به در هیتک

 شده بودند . کینداشتند اما به هم نزد
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 گذاشتم . میزانو ها یگره کردم و سرم را رو میرا دور پاها دستانم

از  یگذشته را پاک کنم که اثر توانستمیچطور م دانمی، نم دادیعذابم م زنجدیمن م یاز گذشته  نیرادو نکهیا فکر

که بخواهد آزارمان بدهد و  میاورین ادیاز آن به  زیچ چیوقت ه چیه گرینماند ! که د یکداممان باق چیآن در ذهن ه

 ! ردیرا از ما بگ مانیها یخوش

 ؟ یختی: چرا شربتا رو ر دیپرس کردیکه انگار مواخذه ام م یدر آن نبود ، با لحن یخنده ا گریکه د ییبا صدا نیرادو

 تحملش را گرفته است ! گرید دیعذابش داده است و شا یلیعشق خ نیا گفتیکه م یدرد بود ، درد شیصدا در

و مغرور ،  یاخمو بود شهیکه هم یی... از تو دمینگاه کردم و صادقانه جواب دادم : ترس نیزم یرو یشن ها به

زت کمک تا ا شتیکه اومدم پ  ی... تا روز مونیتا قبل از عروس یشد ! حت یچ دمی... هول شدم و نفهم دمیترس

 بود که از حال نرفتم ! ییخدا و دمیترسیبودم ، از اون همه جذبه و ابهت تو م نطوریهم هم رمیبگ

پر از  درد نگاهم کرد ، با نگاه به عمق چشمانش گفتم : اما حاال ...  یسرش را به سمتم چرخاند و با چشمان نیرادو

و  کشمیم دکینه ... حاال که دو ماهه اسم همسرت رو م یشناسنامه  یحاال که اسمم تو شناسنامته و اسم تو هم تو

و به خاطر نجابتت ، غرورت و ... و به خاطر  یهفت سال عاشقم بود دونمی... حاال که م کنمیم یتو زندگ یخونه  یتو

 دستم دارم ... یتعهد به تو رو تو ی... حاال که حلقه  ینگفت یزیآرامش من چ

 ییمحکم باشم ! کنار تو تونمیجز کنار تو نم ییجا چیادامه دادم : ه شیگرفتن بازو کردم و با کتریرا به او نزد خودم

 ! زدیدهنم م یو قلبم از ترس تو دیلرزیروز روبروت زانوهام م هیکه 

 ه !... از دوست داشتن ستیاز ترس و استرس ن گهیاما د زنهیقلبم گذاشتم و گفتم : حاال هم قلبم تند م یرا رو دستم

نگاه کردم و تا عمقشان  شیبایخوب نشست . به چشمان ز یدرد حس یشد و به جا یاز درد خال یچشمانش کم ته

آن  یو جا رودیم نیکه درد از ب نمیبب توانستمینگاهش اما حاال ... حاال م یمعن دنی، قبال ها سخت بود فهم دمیرا کاو

 ! ردیگیرا دوست داشتن م

عالقه را با تمام  نیکنار لبش گذاشتم . خواستم ا یکوتاه یبه چشمانش بوسه  یرا آرام جلو بردم و با نگاه سرم

 نسبت به حس من ! دیو ترد یدودل نیاز ا دیایب رونیوجودش درک کند و ب

گذرد ب شتریبود . هر چه ب یبه او ببخشم عال دیام یکه توانستم کم نیاش رفع نشده اما هم یتمام نگران دانستمیم

 ! کندیمشکل را حل م نی. زمان ا میشویم کیبه هم نزد شتریب
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 ! « کندیزمان ، عشق را در خودش حل م »

آرام بودم و به قول معروف آب در دلم  نیبا رادو بی، عج کردمیگذر را حس نم نیا بیو من عج گذشتیم روزها

 ! خوردیتکان نم

 لیکه دل نی، با ا دمیرسیام م یخوشش را به من نشان داده بود و کم کم داشتم به ثبات در زندگ یرو یزندگ انگار

ازدواج داشته  نیا یبرا یلیاز عشق چه دل ریغ دانستمیکه هنوز نم نی، با ا دمیفهمیرا نم نیرادو یاز کارها یلیخ

 بس یسال ها زندگ یشتوانه اش بود براسال انتظار پ فتکه ه یعشق نیبود ، هم یعشق کاف نیاست اما باز هم هم

 بود !

 زی، از کارش حرف م زدمی؛ لبخند م زدی، عاشقانه حرف م بردمیلذت م شیو از تمام حرف ها زدمیقدم م نیرادو کنار

عشق  دمیکه چرا همان روز ها نفهم شدمیم ی؛ غرق خجالت و شرمندگ زدی، از گذشته حرف م رفتمی؛ به فکر فرو م

 را ! یمرد دوست داشتن نیا قیعم

باشم او در  نیزن کامل در کنار رادو کیمانند  دهیوقتش رس گریحاال د کردمیکه فکر م مانیهر بار عاشقانه ها در

 نیا نیکه خواست از من جدا شود دستش را گرفتم و گفتم : رادو نباری. ا کردیعبور نم شتریب یکمال تعجب از حد

 حق توئه !

ه ن یرابطه رو بخوا نیعشق ا یکه تو از رو رسهیوقتش م یاز حرف نگاهم کرد و گفت : زمان پر ی، با چشمان برگشت

 ؟ هیمتجاوز چ هیباشه ، فرق من با  نیاز ا ریمن ... غ ازیبرطرف کردن ن یو نه برا فهیاحساس وظ یاز رو

مرد در تک تک کلماتش جا داده بود .  نیکه ا یهمه شعور و درک نیو مبهوت او بودم ... زبانم بند آمده بود از ا مات

عاشقش  دیهنوز آنطور که با دانستیم نکهیبود ... جا خوردم از ا دهیفهم یرنگ نگاهم را به خوب نکهیجا خوردم از ا

 م !کرد نیآورد را تحس یفرود نم میسر تسل زشیکه در مقابل غرا یکردم ... مرد نی... اما باز در دل او را تحس ستمین

ام  دهیاو ند یو پختگ ییبه دانا یسال ها کس نیدر تمام ا کردمی! احساس مباتریکردنشان ز انیبود و ب بایز افکارش

 ! یو سطح اجتماع تیموقع نیسن و سال ، در ا نیآن هم در ا

ه ک دیآ ینم ادمیکه به خودم شک کرده بودم که نکند من گذشته ام را فراموش کرده ام و  شناختیخوب مرا م آنقدر

از تو دور باشد و تو را مثل  نقدریا یکس شودیام بوده است و خودم خبر ندارم ؟ وگرنه مگر م یهم در زندگ ینیرادو

 نیاز ا گذشتیو هر چه زمان م بردمیم یپ شیبایوجود ز یایوابه ز روزیاز د شتریخودت بشناسد ؟ واقعا که هر روز ب

 ! شدمیزده تر م رتیهمه عشقش ح
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باز کرده بودم اما او دست بردار نبود و  تیخودم خسته شده بودم و لب به شکا گریکرده بود که د دیخر میبرا آنقدر

احساس  یسرد و ب نیآن رادو گریکه د دمیدی! در چشمانش م دیخریم میبرا دیدیکه م ییبایجواهر ز ایهر لباس 

 دمکریم یعشقش را به من ثابت کند و من هم سع دهغرور هر طور ش نیدر ع کندیکه تالش م دمیدی، م ستیسابق ن

 برده ام ! یبه او بفهمانم که به عمق احساسش پ

 یچند روز هم که شده حت یشده بود و برا یکه پشت سر گذاشته بودم خال یخسته ام از آن همه دغدغه ا ذهن

 ! جز حال االنم و حال االنش ! نیفکر نکردم جز خودم و رادو زیچ چیبه خودم راه ندادم و به ه یناراحت یلحظه ا

گفتم بهمون  یدیکردم و با خنده گفتم : د نیرو به سمت رادو میبود مانیآخر که در حال جمع کردن لباس ها روز

 ؟ گذرهیخوش م

 بود که تا به حال اومدم ! یسفر نیچمدان انداخت و گفت : حق با تو بود ، بهتر یرا تو شیلباس ها نیرادو

مون بچه ها دلشون برا میحتما بهشون سر بزن میبرگشت یسفارش کرد وقت میم زدم و گفتم : مررا پشت گوش میموها

 تنگ شده !

 بهشون سر میریرا بست و گفت : اره حتما فرداشب م شی. دکمه ها ستادیا نهیآ یو جلو دیرا پوش راهنشیپ نیرادو

 مرصاد هم بهم زنگ زدن ! ی! از مدرسه  میزنیم

 نگاهش کردم و گفتم : چرا ؟ نهیدرون آ از

 پدر بچه ها حتما برن ! دیبا انهیو مرب ایاول یجلسه  هی نکهیرا باال انداخت و گفت : مثل ا شیها شانه

بود نداشتن  یمواقع ، چه غم نیبچه ها در ا نیا خوردندیکه نم ینگاهش کردم ، چه غصه ا یو با ناراحت دمیرا گز لبم

 محکم ! یگاه هیسر ، تک ی هیپدر ، سا

 مدرسش ؟ یریحاال ؟ م یکنیم کاری: چ دمیرا بستم و پرس چمدانم

تهران که به حال خودشون رهاشون کنم !  اووردمشونی... ن رمیو گفت : آره حتما م دیکتش را پوش نیرادو

 با منه ! گهید تشونیمسئول
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به سمتم  نیا هم بستم . رادوآن ر شیرفتم و با مرتب کردن لباس ها نیگذاشتم و به سمت چمدان رادو یا گوشه

دارن که  یبزرگ یپدر خدا یمرصاد و سمانه رو هم نخور ، اونا به جا یگونه ام گفت : ممنون ، غصه  دنیآمد و با بوس

 هواشونو داره !

کت اش را درست کرد و  ی قهینگاه کردم .  رفتینشست و به او که به سمت در م میلب ها یلبخند رو شیحرف ها با

 یلحظه ا گذاشتیو نم کردیآرامم م شهیرفت تا حساب هتل را صاف کند . هم رونیکه به من زد از اتاق ب یبا چشمک

 در دلم بماند ! یزیچ یغصه 

ر آمد و خدمتکا کیهمراه با  نی. رادو دیایب نیمنتظر ماندم تا رادو لمیو موبا فیو با برداشتن ک دمیرا پوش میها لباس

 . میداد لیو کارت ورود به اتاق را تحو میآمد رونیبا برداشتن چمدان ها از اتاق ب

ران که به ته خواستیاز دلم نم یمی. ن میبه سمت فرودگاه حرکت کرد یتاکس کیو با گرفتن  میآمد رونیهتل ب از

 یو دلبستگ نیسخت بود اما با وجود رادو یاز آنها کم یبود . دور گرانیسخت دلتنگ پدرم و د گرید میو ن میبرگرد

 تحمل کنم . توانستمیشده بود م جادیکه در من ا یا

خاطره  ، نشستیلبم م یلبخند رو کردمینگاه م بایبلند شد . از باال که به آن کشور ز مایو هواپ میشد مایهواپ سوار

 رقم زده بود ! میرا برا یخوب یها

 ! میبرگرد مینگاه کرد و گفت : کاش مجبور نبود نییاز پنجره به پا نیرادو

 ؟ ادیاز تهران بدت م نقدریا یعنیچهره اش نگاه کردم و گفتم :  به

 ! ادیتهران بدم م یبغلش گفت : از تهران نه ، از آدما ریز شینشست و با زدن دست ها شیسر جا درست

 ! ستنیهمشون بد ن _

 ازشون ! یتعداد انگشت شمار بایآره تقر _

 ! دمیند ایدن یرو تو رشیکه من نظ یدار قیرف هی یتهران نداشته باش یکه تو یزدم و گفتم : تو هرچ یلبخند

 ... رینشست و زمزمه کرد : ام شیلب ها یرو یجمله لبخند محو نیا دنیشن با

داشته باشه بس که نگرانته ، بس که هواتو  یباهات نسبت خون دیبا کنمیوقتا فکر م یکه من گاه ی، کس ریآره ام _

 داره ، بس که دوست داره !
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 ! یگیرا بست و گفت : درست م چشمانش

 ؟ دیبا هم دوست ی: از ک دمیدستش گذشاتم و پرس یرا رو دستم

.  میبود ی، همکالس رستانیبه من دوباره آن را بست و زمزمه کرد : از دب یچشم چپش را باز کرد و با نگاه نیرادو

 و پر از سر و صدا ، من کم حرف و مغرور ! طونیاون ش

 حرفش گفتم : کامال در تضاد ! دییو در تا دمیخند

 یمدرسه دعوام شد ، کارمون به کتک کار یاز بچه ها یکیبا  یزیچ هیکرد و ادامه داد : سر  دییلبخند حرفم را تا با

 یمشت خورد پا هینجات بده ،  شویکمک به من خودشو انداخت وسط که مثال همکالس یهم برا وونهید ری، ام دیکش

و پانسمان  هیو من بعد از بخ مارستانیب مشیسنگ و شکست . برد هیو سرش خورد به  نیزم یچشمش و افتاد رو

 وسط ؟ یگفت تو خودتو بنداز یگفتم : ک یاخم و تخم رفتم کنارش و با طلبکار یسرش با کل

منو بزنه ،  خوادیمدرسه هست م یپسر غلدره  نیصداقت جواب داد : آخه ا تیو به سرش گرفت و با نهار دستش

 کمک من ! یایکمکت کنم تا بعدش که اون اومد منو بزنه تو هم ب امیگفتم ب

 و گفتم : واقعا ؟ دمیکه از تعجب گرد شده بودند خند یچشمان با

؛ انتظار نداشتم  تیخنده و عصبان نیب یزیچ هیبودم ،  یچه حال یدونیسرش را تکان داد و گفت : آره ... نم نیرادو

 دمیشد که به خودم اومدم و د یچ دونمیواسه کمک به من داشته باشه ! از اون ماجرا گذشت و نم یلیدل نیکه همچ

 ! شدمیباهاش اخت نم نطوریاگه برادر داشتم ا دی، شا کترهی! از برادر به من نزد ریدوستم شده ام نیتر یمیصم

وقت نتوانستم  چیداشت ، من ه یدوست نیکه چن نینشستم . خوش به حال رادو میزدم و درست سر جا یلبخند

 ریجاها از من تصو یلیکم رو بودنم خ نیبودم ! ا یتنها و منزو شهیکنم و هم دایپ یمیدوست صم کیخودم  یبرا

و کم رو است !  یمن چقدر خجالت ی هیروحکه  دانستدیمن م انیاطراف یهمه  بایآدم مغرور ساخته بود اما تقر کی

ن از م یسراغ گرید یلیبود که آن هم بعد از ازدواجم خ یپر کردمیمعاشرت م شتریب یکه من با او کم یتنها دوست

 ودم خبر نداشتم ؟بود و خ دهیاز من رنج یعنیشده بود ؟  نطوری، چرا ا ردیگینم

چشمانم را بستم . از آن طرف که  نیدادم و من هم مثل رادو هیتک یصندل یو سرم را به پشت دمیکش یقیعم نفس

در انتظار  توانستیکه م یخوب ی ندهی! به آ حیو تفر دیخر یطرف خسته  نیو از ا میکار بود یخسته  میآمد یم

 ام باشد فکر کردم و خودم را به خواب سپردم ! یزندگ
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را روشن  نیبه بدنش داد و ماش یکش و قوص نی. راو میشد نیو هر دو سوار ماش میجا داد نیماش یها را تو چمدان

 ! میدیخبر بدم که رس نایآوردم و گفتم : به بابا ا رونیب فمیام را از ک یکرد . گوش

 آورد و روشن کرد . رونیب بشیاش را از ج یکان داد و خودش هم گوشت دییتا یسرش را به نشانه  نیرادو

سالم کرد :  یشاد یرا کنار گوشم گذاشتم ، بعد از چند بوق جواب داد و با صدا یپدرم را گرفتم و گوش ی شماره

 بابا ؟ نیدی؟ رس یخوب دمیسالم آناه

 االن ! نی؟ آره هم یسالم بابا ممنون شما خوب _

 بابا ، حال هردوتون خوبه ؟ یخب به سالمت _

 ! نیبابا جان ... گفتم بهتون خبر بدم نگران نش میخوب _

 بابا ، هم دلم برات تنگ شده بود هم کارت داشتم ! یکرد یخوب کار _

 ؟ نیجانم ؟ چه کارم داشت _

 انی، منم گفتم بخونه اجاره کنه  تونهیشوهرش دستش تنگه نم کنهیبابا ، راستش داره ازدواج م نهیدر مورد نار _

 کم ! هیتا دستشون باز بشه  ننیدو تا اتاق بش نیتو ا نییپا نیهم

ابا ب یکرد یو گفتم : مبارک باشه ، کار خوب دانمیکه م اوردمیخودم ن ینشست ، به رو میلب ها یرو قیعم یلبخند

 جان !

 بابا ؟ یپس تو موافق _

 ! دیبگ کیهم تبر نیاز طرف من به نار میزنیرف ممفصل ح زنمیبهتون سر م امیآره چرا که نه ؟ حاال م _

 تا نگران نشه !  دی، به محمودم زنگ بزن دیخونتون استراحت کن دیباشه بابا بر _

 باشه چشم فعال خداحافظ ! _

 خداحافظ بابا ! _

 ؟ یدونستی، م کنهیداره ازدواج م نیگفتم : نار نیرا قطع کردم و خطاب به رادو یگوش
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اش  گوش یاش نشسته و به صفحه  یشانیپ یرو یقیاخم عم دمیرا بلند کردم و با لبخند به او نگاه کردم که د سرم

 شده ؟ یزی: چ دمیمحو شد و پرس میلب ها ی. لبخند از رو کندینگاه م

االن و امروز  یکه برا یا ی، نگران دمیدیم یاش نگران یسرش را باال آورد و به من نگاه کرد . ته نگاه عصبان نیرادو

 النه کرده بود . شیوقت بود در چشم ها یلینبود ، خ

 یداشت ی! چ  هیمشکل کار هی،  ستین یزیچپاند و با دوختن نگاهش به جاده گفت : نه چ بشیج یاش را تو یگوش

 ؟ یگفتیم

 ! کنهیداره ازدواج م نیاش دوباره گفتم : نار یدفعه ا کی ریتغ نیاز ا جیگ یلحن با

 ! یزمزمه کرد : به سالمت شیموها یرا باال زد و با دست بردن تو شیها نیآست

 شده بود ؟ یو عصبان شانیپر نقدریاز چه ا دانمیکلمه حرف هم نزد ، نم کی یتا خانه حت گریجمله را گفت و د نیا

 آمده بود ؟ شیپ یدر کارش چه مشکل

دور  خانوم که مدام ایمن ! ثر یدور از انتظارشان برا یو دلتنگ میخانه روبرو شد یبا استقبال اهال میدیخانه که رس به

شاد  شوندیفرزندانشان شاد م دنیکه د یی، درست مثل مادرها خواندیو به جانمان دعا م چرخاندیسرمان اسفند م

 بود !

 ا ؟ ج: ک دمیبرود ً! با تعجب پرس دیآمده و با شیپ شیبرا یبعد از گذاشتن چمدان ها داخل خانه گفت که کار نیرادو

 بود ؟ یضرور نقدریآمده ا شیمشکل پ یعنی،  دمیفهمیرفتارش را نم یجوابم را داد و رفت . واقعا معن یسرسر که

را باال بردم . همه را باز کردم و خودم را مشغول در آوردن  مانیچمدان ها رایرا باال انداختم و با کمک سم میها شانه

بعد از آن همه کار کردن  خواستمیبرود ، نم رونیاز ذهنم ب نیمرموز رادوکردم تا فکر رفتار  مانیدهایلباس ها و خر

 را مشغول کنند ! مکوچک ذهن یها زیچ نیخودم اجازه بدهم ا یرو

 د .بو دهیهنوز وقتش نرس دیو سرم را تکان دادم ... شا دمیکش یبودم که امشب ... پوف دهیامشب ، من نقشه کش اما

 

**** 
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 نشست و گفت : خب ، خوش گذشت سفر ؟  کمتین یرو یپر

خوش گذشت ! با دو تا چمدون  یلیخ یکه در تنم نشسته بود گفتم : جات خال یا ینشستم و با خستگ کنارش

 ! میتا برگشت 4و با  میرفت

رو  ، خاطر تو یمسافرت الکچر نیاز ا نیها ! اون از اون حلقه ا نیآقا رادو نیدست و دلبازه ا یلیو گفت : خ دیخند

 ! خوادیم یلیهم خ

 ؟ یستیزدم و گفتم : تو چرا فکر ازدواج ن یلبخند

شده اش را به چشمانم دوخت ، پوست لبش را کند و گفت : فعال تو فاز ازدواج  رهیرا به سمتم چرخاند و نگاه ت سرش

 !ستمین

 24داره  گهیو با لبخند گفتم : آخه چرا ؟ د اورمیخودم ن یشدن نگاهش متعجب بودم  اما به رو رهیاز ت نکهیا با

 ها ... شهیسالمون م

 ! میدیکدوممون به آرزوهامون نرس چیسالمون شده اما ه 24 _

 ؟ ی: چ دمینشست و پرس میابروها نیحرفش ب دنیاز نفهم یفیظر اخم

 بایز درنقیکه ا ییتو یبرا یحت ایکه دن دیبود جواب داد : قبول کن آناه نیغمگ یکه کم یو با نگاه دیسمتم چرخ به

 که ... یمن یهم خوب رقم نخورد ، چه برسه برا یو پاک

باعث شده  فکر  ی... چ یپر یهم خوب یلیجواب دادم : تو خ یو دلسوز یشانه اش گذاشتم و با مهربان یرو دست

 ؟ یهست یکه تو آدم بد یکن

 ام ! روبراه ختهیروزا به هم ر نیکم ا هی ستین یزیگفت : چ یطوالن یچشمانم گرداند و بعد از مکث نیرا ب نگاهش

 ! ستمین

 ؟  یندار یبرم ، خونه منتظرمن ، تو کار دیبلند شد و گفت : من با شیجا از

، او تا خودش  رمیگیاز او نم یهم بپرسم جواب درست یگریهر سوال د دانستمیحرف ها و حرکاتش بودم اما م جیگ

 ! زدیحرف نم خواستینم
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 کام دادم و گفتم : نه مواظب خودت باش !را آرام ت سرم

 یو تلخ یشانیهمه پر نیا لی، دل کردمیو با او صحبت م نشستمیروز م کی دیرا تکان داد و رفت . واقعا با دستش

 مهم باشد ! دیاش حتما با

که آن طرف  دمیرا د نیرادو نیماش دمیدانشگاه حرکت کردم ، به در که رس یبلند شدم و به سمت خروج میجا از

 سر پروژه باشد ؟ دیوقت روز تعجب کردم مگر االن نبا نیو ا نجایا دنشیپارک شده است . از د ابانیخ

 کاریچ نجای: تو ا دمیبود سالم کردم و پرس یگرید یشدم ، به او که نگاهش جا نیرد شدم و سوار ماش ابانیخ از

 ؟  یکنیم

 دنبالت ! امیخودم ب را روشن کرد و گفت : گفتم امروز نیماش نیرادو

 آخه با اون همه کار و ... _

 نداشتم ! یکار _

 ؟ یپس پروژه چ _

 ! گردمی، تو رو که رسوندم برم ریسپردم به ام _

د که بو یضرور نقدریا یعنیاست ، سرم را کج کردم و به صورتش نگاه کردم و گفتم :  یکردم کالفه و عصب احساس

 دنبال من ؟ خب من خودم .... یایب

 ! ومدمیگفت : آره مهم بود اگه نبود که نم یبلند یفرمان با صدا یدستش رو دنیرا قطع کرد و با کوب حرفم

به  بلندش یبودن صدا ینگاهش کردم . قلبم از ناگهان دهیترس یو با چشمان دمیبلندش خودم را عقب کش یصدا با

 نداشتم که بزنم ! یحرف یتپش افتاده بود و حت

 یکیبا من  کردیم یتلخ یآرام بود ، او که با هر کس شهیرا از او نداشتم ، او که هم یرفتار نینچ کیانتظار  واقعا

 مهربان بود !

 یعنت... ل یلب زمزمه کرد : لعنت ریچشمانش را محکم بست و ز کردمینگاهش م دهیبه من که متعجب و ترس ینگاه با

! 
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؟  زدم یکه مگر حرف بد دیچیپیسوال م نی. مدام در فکرم انگاه کردم  رونیرا از او گرفتم و از پنجره به ب میرو آرام

 ! دمیرسینم یدرست ی جهیاما به نت کردمیرا که زده بودم مرور م یحرف یو ه

من  دی، شا اورمیخودم ن یکه به رو رفتمیبا خودم کلنجار م یدر تار و پود قلبم رسوخ کرده بود و من ه یناراحت

ام  هیمثل دختر بچه ها گر گریبود که د نیاما حداقلش ا دیلرزیبلند دلم م یصدا کیم که با بود ینازک نارنج یلیخ

 خوب بزرگم کرده بود ! یو اشکم دم مشکم نبود ، زندگ گرفتینم

 شدم . ادهیپ نیکردم و از ماش یلب خداحافظ ریز ستادیخودمان که ا یخانه  یروبرو

 ... ! دیزدم : آناه میصدا نیرا که بستم رادو در

 جانم گفتم : بله ؟ یناخودآگاه به جا یلیمکث به سمتش  برگشتم و خ با

!  ستمیروبراه ن یلیروزا خ نی، ا دمیکه داد کش دیگفت : ببخش یو پر از ناراحت مانیپش یسمتم خم شد و با لحن به

 ! خوامیکار بودم معذرت م یخسته 

 را ناراحت نکنم! انمیخودم و اطراف یکوچک زیر هر چگذشته نباشم و س یآن دختر نازک نارنج گریکردم د یسع

 ! یخسته ا یلیخ دونمینداره م ینشاندم و گفتم : اشکال میلب ها یرو یکوچک لبخند

 ! زمیعز یکنیزد و گفت : ممنون که درک م یکه در چهره اش بود لبخند یا یآن همه کالفگ با

 فاصله گرفتم . نیرا آرام تکان دادم و از ماش سرم

 خونه تا منم برم ! یدر اشاره کرد و گفت : برو تو به

قفل انداختم و با باز کردن  یخودم ساخته بودم تو یکه تازه برا یدیرا ارام تکان دادم و به سمت در رفتم ، کل سرم

 شدم . اطیدر وارد ح

 بود ؟  شانیپر نقدرینگاه کردم . چرا ا دادیرا ماساژ م شیها قهیکه شق نیآوردم و به رادو رونیرا ب سرم

 شد ! دیناپد میچشم ها یگاز به سرعت از جلو یرو شینشست و با فشردن پا شیسر جا درست

 نیدر هم رفته بود به ا یکه از ناراحت یدادم و با چهره ا هیرفتن او سرم را داخل آوردم و در را بستم . به آن تک با

 شده است ؟ فیضع نقدریآمده است که آرام و قرار ندارد ؟ که اعصابش ا نیفکر کردم بعد از سفرمان چه بر سر رادو
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 ؟ ستیروز ها روبراه ن نیا دیگویکه م دهدیآزارش م یزیچ چه

 ! یلیحرف ها داشت ، خ یلیجمله خ نی! ا ستمی! روبراه ن دمیجمله را شن نیمن دوبار ا امروز

 یو شاد یبعد از آن همه خوش کردمین پناه بردم . فکر مسمت ساختمان رفتم و بعد از خوردن ناهارم به اتاقما به

 نیادوبر سر ر دانمیاما ... نم میآماده کن ییزناشو یواقع یزندگ کی یخودمان را برا میتوانیم میبه تهران برگرد یوقت

 ! میشدیروز به روز از هم دور م میداشت لکهب میتر نشد کیچه آمده بود که نه تنها به هم نزد

 را تحت الشعاع قرار داده بود ! زیبدجور همه چ نیرادو یو کالفگ یشانیپر نیا

 را در بغل گرفتم و به آسمان نگاه کردم . میتخت نشستم . زانوها یرا عوض کردم و رو میها لباس

 یتوجه ها نی! ا گرفتمیغم بغل م یها زانو نیخوش بود که هنوز هم حواسش به من هست وگر نه زودتر از ا دلم

 ، کردیم تمی، حرف نزدنش اذ کردیم تمینگه داشته بود ، محبت نکردنش اذ میاش بود که هنوز سرپا یشگیهم

 ! بودماما ... هنوز دل گرم توجه کردنش  کردیم تمیعاشقانه نگاه نکردنش اذ

 دایبودم اما پ لیبودم . به دنبال دل نیرفتار رادو ریهمچنان دلگ ییجورها کیروز را تا عصر خوابم نبرد و  آن

 ! کردمینم

ام را هم همراه خودم  یرفتم . گوش نییپا یآمدم و به طبقه  رونینداشت از اتاق ب یفیکه چنان تعر یبا حال عصر

 نشستم . ونیزیتلو یمبل جلو یبردم و همانطور که سرگرم آن بودم رو

 مادر ؟ دهومی: آقا هنوز ن دیآمد و پرس نییخانوم هم بعد از من از پله ها پا ایثر

 خانوم ، کار داشت ! ایرا بلند کردم و جواب دادم : نه ثر سرم

 هی کار تا نیاز ا کنهیپسر ، همش کار کار کار ! دل نم نیخانوم سرش را با تاسف تکان داد و گفت : امان از دست ا ایثر

 کم به تازه عروسش برسه !

شوهرت پابند خونه و  ینجوریمادر ، ا یاریبچه ب هیشانه ام گذاشت و گفت : بهتره  یدست رو دیمن که رس کنار

 ! گذرونهیوقت نم ابونایدشت و ب نیا یتو نقدریا گهیو د شهیم شیزندگ
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که پابند زنش و خونش  یگفتم : مرد دمیفهمیاش را فقط خودم م یکه تلخ یخانوم نگاه کردم و با لبخند ایثر به

که مردم منو به خاطر خودم بخواد و پابند خودم  نهیمن ا حیحداقل ترج ایخانوم و  ایثر شهینم نباشه  ، پابند بچه هم

 باشه نه بچه !

 مادر ؟ نتونیشده ب یزیو گفت : چ دیخانوم لبش را گز ایثر

ه کم ک هیسرمون شلوغه !  یلیروزا خ نی، فقط ا ستین یزیدستش گذاشتم و با لبخند گفتم : نه چ یرا رو دستم

 ! شهیبگذره اوضاع بهتر م

 بودم ! دواریکه زدم ام یحرف نیخودم همچنان به ا و

 یگوش یگفت و با تکان دادن سرش به سمت آشپزخانه رفت . دوباره نگاهم را به صفحه   یزیلب چ ریخانوم ز ایثر

 ! زمیبه هم بر نقدریا نیبه خاطر محبت نکردن رادو یروز کردمیپوست لبم را کندم ، فکر نم یام دوختم و با ناراحت

کردم ، انگار  کتریرا به صورتم نزد یام ، گوش یگوش یرو نیدر دستم و نقش بستن اسم رادو  یگوش دنیرزل با

 ! زندیبه من گفته بود که او زنگ م یحس

 را کنار گوشم گذاشتم . یو گوش دمیسبز را کش فلش

 !  نیالو رادو _

 ؟  یخوب زمیسالم عز _

 ؟ یسالم ... ممنون تو خوب _

 نه ؟ گهید یخونه ا دیخوبم ... آناه _

 آره چطور مگه ؟ _

 ! ییجا هی اردتیدنبالت م فرستمیم نیماش هی نیبب _

 افتاده ؟ یشده ؟ اتفاق یکجا ؟ چ _

 دم خونه است ! گهیساعت د میتا ن نی؟ تو فقط آماده شو ، ماش ینگران نقدریمن تو چرا ا زینه عز _
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 ؟ فتادهیکه ن یباشه ، فقط اتفاق بد _

 ! یفهمیم یایصدات بشم نه ... خودت ب ینه فدا _

 گرینشست . قربان صدقه رفتنش هم د میلب ها یرو یصدقه ام که رفت ته دلم ضعف رفت و لبخند محو قربان

 ! کردیکلمات را ادا م نیریشده بود ، بس که ش میآرزو

 باشه پس من برم آماده بشم ! _

 ، فعال ! نمتیبیباشه برو م _

 فعال ! _

آمد و بعد از  یوقت روز معموال خسته به خانه م نیبه سمت پله ها رفتم . ا ریدرگ یبلند شدم و با ذهن میجا از

کجاست  دانستمیکه نم ییکشاندن من آن هم به جا رونیب نیاش و ا ییکهویتلفن  نیاما ا دیخوابیخوردن غذا م

 بود ! بیعج یکم

 دیرا انجام دهم ، شا شمیآرا نیباتریرا بپوشم و ز میلباس ها نیمرا وادار کرد که بهتر یچرا اما حس دانمینم

 ؟ ینیبیات هستم ، مرا م یمن در زندگ میبکشم و به او بگو نیام را به رخ رادو ییبایز خواستمیم

سرم انداختم . شلوار  یهم رو یساده ا یا روزهیبه تن کردم و شال ف ییطال یها یبا منجق دوز یدیسف یمانتو

 آوردم . رونیکمد  ب نییپا یرا از طبقه  میبایرنگ ز یا روزهیف یو کفش ها دمیپوش یدیسف

 ! ختمیطرفم ر کیفر کردم و  یمواجم را کم یانجام دادم و موها یکامل شیآرا

از  ییجورها کیبه وجود آورده بود .  یمورد توجه ییبایز میبا رنگ روشن لباس ها میموها ی رهیرنگ ت تضاد

 ... شینفر نبود تا برا کیکه  یبودم . بعد از دو ماه ... دو ماه دهیودم رسبه خ شتریب  شهیهم

 آمدم . رونیام از اتاق ب یو گوش فیو با برداشتن ک دمیمادرم را پوش دستبند

حدود  دمیدم در رس یچشم نخوردنم فرار کردم ، وقت یبرا شیخانوم و دعا خواندن ها ایکه چطور از دست ثر بماند

شد . در عقب را باز  ادهیپ نیبا لباس فرم از ماش یو مرد ستادیمقابلم ا ییمدل باال یمشک نیبعد ماش ی قهیدق ۵

 خانوم ! دییکرد و گفت : بفرما
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 داشت ؟ فاتیهمه تشر نیکه ا میشدم ، مگر قرار بود کجا برو نیسوار ماش دیسمتش رفتم و با ترد به

کجاست راند ! به  دانستمیکه من نم یبه سمت مقصد یرفح چیدر را بست و پشت فرمان نشست و بدون ه مرد

 برگرداندم ! فمیک یدوباره آن را تو نیاز رادو یامیپ ایتماس  چیه دنیام نگاه کردم و با ند یگوش

و تا من خواستم سر خم کنم و سر در  ستادیا یکیساختمان بزرگ و ش یجلو نیساعت ماش کیاز حدود  بعد

، من  میآورد . با نگاه به هم هر دو مات شد نیسرش را داخل ماش نیباز شد و رادو نیساختمان را بخوانم در ماش

آماده شده  یمهمان کی یمن ! هر دو انگار که برا شیو آرا پیکه او زده بود و او هم به خاطر ت ییبایز پیآن ت یبرا

 . میبود

 زد و با گرفتن دست من گفت : چشمات رو ببند ! یلبخند نیرادو

 ؟  یگفتم : چ یجیو گتعجب  با

 و گفت : چشمات رو ببند ! دیکش نییپا نیاز ماش مرا

 ؟  یچ یرا بستم و با خنده گفتم : آخه واسه  چشمانم

نپرس ! باز  یزیجواب داد : چشمات رو ببند و چ بردیکه مرا همراه خودش م یرا پشت کمرم گذاشت و در حال دستش

 چشماتو ها ! ینکن

 آخه ! نیزم خورمیو گفتم : م دمیخند

 ! دمیمن هستم اجازه نم یگوشم گفت : تا وقت ریتر گرفت و زرا محکم کمرم

 از خودم ! شتریب یرا محکم فشردم و زمزمه کردم : بهت اعتماد دارم حت دستش

 ! بردیم یینه ؟ سکوت کرده بود و فقط مرا آرام با خودش به جا ای دیجمله ام را شن دانمینم

 مردانه و خش دارش گفت : چشماتو باز کن ! یو با آن صدا ستادیجا ا کی باالخره

 شگفت زده شدم . میروبرو یفضا دنیچشمانم را باز کردم و با د آرام

 من ! یلحن ممکن زمزمه کرد : تولدت مبارک تنها عشق زندگ نیباتریگوشم آورد و با ز ریسرش را آرام ز نیرادو
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 . دیچیدست و سوت در فضا پ یصدا و

 ام ! یسالگ 24نبود که امروز تولدم است ... تولد  ادمیدهانم گذاشتم . اصال  یرو یرا با شگفت دستانم

گم کرده بودم ،  میخندان روبرو یدست و سوت آدم ها یصدا انیکه شگفت زده بودم و افکارم را در م یحال در

 نگاه کردم . میروبرو یبایز یآوردم و به فضا نییرا پا میدست ها

بودند .  هدیپر شده بودند و به سقف چسب تروژنیبود که با باد ن دیو سف یا روزهیف یان پر از بادکنک هارستور سالن

 انیدر م نیزم یکوچک رو یو وجود شمع ها دندیرسیسرمان م یبود که تا باال زانیاز آنها آو ییبایز یربان ها

 کرده بود ! ییایرا رو زیسرخ همه چ یگلبرگ ها

برگشتم و با نگاه به چشمان خسته اما  نیکه سراسر وجودم را گرفته بود به سمت رادو یا یذوق و خوشحال با

 خندانش ، دستانم را دور گرنش حلقه کردم و خودم را در آغوشش انداختم .

را کنار گوشم  شیباالتر آورد . لب ها دیرسیرا پشت کمرم گذاشت و مرا که قدم به زور تا چانه اش م دستانش

 خندان گفت : خوشت اومد ؟ یداگذاشت و با ص

 ... ممنون ! نیو نگاه نمناک شده از شوقم را به صورتش دوختم : ممنون رادو دمیرا عقب کش خودم

گوشم گفت : بزار به حساب معذرت  ریز بردیکه مرا به سمت مهمان ها م یپشت کمرم گذاشت و در حال دست

 نکردم ! یهفته کم بداخالق هی نی، ا یخواه

را به سمت جمع گرداندم . در جواب سالم  میسرت ، نگاهش کردم و رو یندارد ، فدا یاشکال گفتندیکه م یچشمان با

 ! گرفتیم یشتریهمه دانه به دانه جوابشان را دادم و لبخندم هر لحظه وسعت ب کیو تبر

م رفته ه یلب توبه شکل دو ق یکینگاه کردم . ک میروبرو کیمن بود نشستم و به ک یکه برا یمخصوص یصندل یرو

 شده بود . نیتزئ یآب یآن با ژله  یبود و رو

 را در آغوش گرفته بود نگاه کردم : ایترانه سرم را باال آوردم و به او که کامل یصدا با

 ؟ نیکرده بود با هم هماهنگ نیست هم کرده ، راستش رو بگ نجایچه با تِمِ ا نیبب _

 نبود که امروز تولدمه ! ادمیو گفتم : من اصال  دمیخند
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 ها بابا ! یو گفت : حواس پرت شد ستادیپشت سرم ا پدرم

 !  یریرو با همسرت جشن بگ تیسالگ ستیصد و ب شاهللیسرم گفت : تولدت مبارک بابا جان ، ا دنیشد و با بوس خم

 کرده که حواس پرت شده شرکت و دانشگاه اونقدر مشغولش یمن بود ، کارا ریو گفت : تقص ستادیا زیکنار م نیرادو

 و ...

 ! گهید یزایچ یسر هینگاه کرد و ادامه داد : و  مانیپش یچشمانم با حالت به

له جم نیکه در حال گفتگو و خنده بودند ا هی. بق میدیجمله را آرام گفت که فقط من و پدرم و خودش شن نیا آنقدر

 حرف ها در خودش داشت ! یلیکه خ ی، جمله ا دندیرا نشن

 صدا از من خواستند شمع ها را فوت کنم ! کیخواندند و  میتولدت مبارک را برا آهنگ

کردم و شمع تولدم  یبزرگ یها ی. پارسال آرزو دمیاز آرزو د یآن ذهنم را خال کیاما  را بستم تا آرزو کنم چشمانم

 بکنم ! دیبا ییچه آرزو دانستمیرا فوت کردم اما امسال ... امسال نم

 . دیچیرستوران پ یدست و سوت در فضا یشمع ها را فوت کردم و صدا هیو بعد از چند ثان دمیکش یقیعم نفس

 یی: چه آرزو دیآورد ، پرس یم رونیب کیک یکه شمع ها را از تو یگذاشت و در حال زیم یدستش را رو نیرادو

 ؟  یکرد

 ! میکه فقط او بشنود زمزمه کردم : آرزو کردم تا ابد خوشبخت باش یجذابش نگاه کردم و آرام ، طور مرخین به

بود ، انگار انتظار نداشت  یمتوقف شد و نگاهش را آهسته به چشمانم دوخت . در چشمانش حس قشنگ شیها دست

 در قلبش روشن شده بود که تا چشمانش انعکاس داشت ! ینور میآرزو دنیآرزو را بکنم و حاال با شن نیا

به هم  یادیرفت ! فکر کنم ز زیبه دستم داد و به آنطرف م ییچاقو نیو رادو میبه خودمان آمد ریاهم اهم ام یاصد با

 !  میشده بود رهیخ

 یبشقاب ها یخدمت شیبشقاب گذاشتم . پ یتو یهر کس تکه ا یو برا دمیبر گرانید یدست زدن ها انیرا م کیک

 هم شربت !  گرشانینفر د کیو  کردیرا پخش م کیک



 الهه بانو

 
540 

 

مانده بود . چهره اش خسته  نیرادو یرو رهیهمهمه نگاه من خ نیا انیدر حال حرف زدن و خوردن بودند و در م همه

 افتاده بود . شیابروها نیب یفیموقع حرف در مورد کار اخم ظر شهیبود و مثل هم

 نشده بودم . ریوقت غافلگ چیکه ه یکند ، طور ریفوق العاده مرا غافلگ نقدریچطور  توانست ا دانمینم

عشق را به  نیا گذاشتیذهنش را مشغول کرده بود و نم یزیاما چ دانستمیرا خوب م نیبود ، عاشقم بود ا مهربان

 ابراز کند ! یدرست

تا خودش قفل  کردمیصبر م دینداشتم ، با یاما چاره ا کندیم یرا از من مخف یزیاو چ نکهیفکر ا کردیام م کالفه

 دهانش را بشکند و حرف بزند !

شو زد و گفت : راست یمرموز لبخند یگذاشت و به سمتم آمد . کنارم نشست و با لبخند ریبغل ام یرا تو ایکامل ترانه

 کنه ؟ زتیسورپرا خوادیم نیرادو ی... واقعا خبر نداشت نمیبگو بب

 ر نداشتم !بود زمزمه کردم : نه خب نیکه نگاهم به رادو همانطور

 ؟ یاونوقت تو خبر نداشت کنهیم یزیهفته است داره برنامه ر کیزد و گفت :  میآرام به بازو ترانه

 بود ؟  ختهیبود که اعصابش به هم ر نیا یرا به ترانه دوختم و گفتم : پس برا نگاهم

 بود ؟  ختهیرا باال داد و گفت : اعصابش به هم ر شیابروها ترانه

 قرارش کرده ! یشرکت بداخالقش کرده ، ب یو کارا زیسورپرا نیفشار ا دیشا گمیآره خب ، م _

 ! هینجوریا دیشد و گفت : آ ... آره ... شا کمینزد شدیکه کم کم محو م یبا لبخند ترانه

 فکرا رو ... نیگفت : ول کن ا اوردیب رونیمرا از فکر ب کردیم یکه سع یآورد و در حال شیرا دوباره به لب ها لبخند

 تولد رو ! نیا یکس نهیواست گرفته ! به خدا تو خواب بب یچه تولد نیبب

ش زبون ریکردم از ز یسع ی، هر چ نهیفکر کنم اون جعبه بزرگه از طرف رادو نیکادو ها اشاره کرد و گفت : بب زیم به

 ؟ دهیبرات خر یمشتاقم بدونم چ یلیبروز نداد ، خ دهیبرات خر یبکشم چ

 که ! ستیبه کادو ن یازین گهیقشنگ د زیسورپرا نیبه ذوقش زدم و گفتم : با ا یلبخند
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 واسه تولد من گهید رهیگیم ادی دهیورپر ریام نیها ، ا یایتزا ن نیرا باال داد و گفت : خوشم باشه از ا شیابرو ترانه

 ! خرهیکادو نم

 تکان دادم . دییتا یو سرم را به نشانه  دمیخند

 نوبت کادو هاست ! گهیبلند گفت : خب خب حاال د یبلند و با صدا شیبه اطراف انداخت از جا ینگاه ترانه

 آخر همه ! میزاریم نویآقا رادو یبه من زد و گفت : کادو یچشمک طنتیجمع شدند و ترانه با ش زیدوباره سر م همه

 ندارم ! یرا باال انداخت و با لبخند گفت : باشه من حرف شیشانه ها نیرادو

 هم نباشد ! شانیپر نقدریبودم حرف نزند اما ا یبودم ، راض یاش هم راض یاوقات یبودن گاه عیآرام و مط نیا به

دستبند نقره به همراه انگشتر ست آن بود باز کرد و به دستم کرد . از هر دو  کیرا  ریخودش و ام یاول کادو ترانه

 داشت ! ییبایز اری، طرح بس دمیرا هم بوس ایتشکر کردم و کامل

 بود . فیو ظر بایز اریبس یطال سیسرو کیرا باز کرد که  نیپدر رادو ی هیاز آن هد بعد

 عموجون ! دیزحمت بکش نقدریکردم و گفتم : الزم نبود ا یهم روبوس نیپدر رادو با

 ازت تشکر دیبا نایاز ا شتریبا ب یمن نیخدا به رادو ی هیعروس گلم ، تو هد ستیو گفت : زحمت ن دیرا بوس سرم

 کنم !

مرا  یبود که نقش ناج نیرادو نیا دانستیو نم نیرادو یبرا دانستیم هیهمه مهرش زدم ؛ مرا هد نیبه ا یلبخند

 برگرداند ! یبود که مرا دوباره به زندگ نیرادو نیداشت ، ا

بزرگ بود نگاه کرد و  یهمان کادو مانده بود و از قضا زیم یکه رو یی، ترانه به تنها کادو دیپدرم رس یبه کادو نوبت

 ! دهیرفته بوده امروز تولدته ، کادو برات نخر ادشیفکر کنم باباتم  دیگفت : آناه

رو  دمیمن تولد آناه شهیدخترم ، مگه م نهیمن ا یگفت : کادو زیم یرو یو پدرم با اشاره به کادو میدیخند همه

 فراموش کنم ؟

 ونریب دیبرداشت و گفت : امشب با زیم یکادو را از رو کردیرا نگاه م نیکنجکاو رادو یکه با چشمان یدر حال ترانه

 ! یدیرادمنش اگه کادو نخر نیرادو یآقا یخونه بخواب
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که امروز کرد  یزیباشد ، به ارزش سورپرا دهیکادو نخر میبرا مهم نبود مینگفت ، اصال برا یزیو چ دیخند نیرادو

 . دیرسینم ییکادو چیه

چه  یگفت : وا زدیکه از تعجب برق م یداخل جعبه با چشمان لیوسا دنیبزرگ را باز کرد و با د یدر جعبه  نهترا

 پدر ! یکرده آقا

 که درون آن بود شگفت زده شدم . ییبایز یلباس مجلس دنیرا از دستش گرفتم و با د جعبه

لباس آن را از  ی. دست بردم و با گرفتن باال کردیم رهیاول خ یو درخشان بود که چشم را در همان لحظه  بایز آنقدر

دامن بلندش شگفت  یرو یشده  یدور کمر و مثل آبشار جار رینظ یب یها یآوردم و با نگاه سنگ دوز رونیجعبه ب

 قشنگه ! یلیممنون بابا خ یزده گفتم : وا

 ! یدیم یلباس تو قشنگ نیا بابا جان ، به یو گفت : تو قشنگ دیام را بوس یشانیجلو آمد و از کنار پ پدرم

ا باب یو زمزمه کردم : مرس دمی. عطر تنش را نفس کشجعبه گذاشتم و خودم را در آغوش پدرم انداختم  یرا تو لباش

 ! یکه کنارم  ی... مرس

خب تو رو خدا  یلیاش گفت : خ ینیب دنیچشمش را پاک کرد و با باال کش یاشک گوشه  نیبه طور نماد ترانه

 من طاقت ندارم ! دینکن شیهند

 ترانه ! یپر کرد رویام یداد و گفت : ماشاهلل خوب جا هیتک زیبه م نیرادو

 فعال سرش گرم بچه است ! ریگفت : ام رینازک کرد و با اشاره به ام یپشت چشم ترانه

ر با ه یجور ای. کامل مینگاه کرد دیفهمیما نم یاز گفتگو یزیبود که چ ایبا کامل یکه چنان غرق باز ریبه ام همه

گمان  دستنین یآنها پدر و دختر خون یگفتیم یکه اگر به کس کردیم یزبان نیریش شیو برا دیخندیم ریحرکت ام

 ! یزنیحرف ها را م نیا یوانگید یو از رو یمجنون کردیم

دا ؟ به خ نیکنیشده ؟ چرا به من نگاه م ی: چ دیما که به سمت او بود پرس ینگاه همه  دنیبه ما نگاه کرد و با د ریام

 ندادم خودش گفت ! ادشیمن 

 گفت : تثافت ! نشیریآن سکوت با آن زبان ش انیدر م ایکامل
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که با ترس  یدر حال ریو ام ردینگ مانیتا خنده  میدیرا گز مانیما لب ها یخنده زد . همه  ریبلند ز یخودش با صدا و

 ... ییبابا یو گفت : بدبختمون که کرد دیرا بوس ای، سر کامل کردیبه ترانه که چشمانش گرد شده بود نگاه م

؟  یدیبچه م ادیحرف زشت  ریاز دستش گفت : خوشم باشه آقا ام ایرفت و با گرفتن کامل ریبه سمت ام ضیبا غ ترانه

 خنده ؟ ریز دیزنیم ییبعدشم دوتا

 ندادم ! ادشیگفت : نه به خدا ترانه خودش گفت من  کردیکه داشت خنده اش را کنترل م یدر حال ریام

 ! ریکارت در اومده آقا ام یعنیسر تکان دادن  نیسرش را تکان داد و به سمت آمد ، ا ترانه

 ! هنیآقا رادو ینوبت کادو گهی... حاال د میگفت : خب خب بگذر شیو ترانه با صاف کردن صدا میدیخند یهمگ

 رستوران برد! یبا لبخند به سمتم آمد و با نگاه به چشمانم دستم را گرفت و همراه خودش به سمت در خروج نیرادو

 بود ؟ یچه کار نیا

 ؟ یبریمنتظرن منو کجا م هیبق نیرادو یتعجب به عقب نگاه کردم و گفتم : وا با

 ! رونیب دیایب یلطفا همگ رونهیمن ب یگفت : کادو یبلند یبا صدا رفتیهمانطور که سمت در م نیرادو

 از رستوران بود ؟ رونیبود که ب ییچه کادو نیکردم ، ا تعجب

 ادهیکه با لباس فرم کنار پ یمرا مقابل خودش قرار داد . به مرد نیو رادو میستادیرو ا ادهیاز رستوران کنار پ رونیب

شده بود رفت و با  دهیآن چادر کش یکه رو ینیشبه سمت ما یبود اشاره کرد و مرد در کمال ناباور ستادهیرو ا

 برداشتن چادر من متعجب تر از قبل به آن نگاه کردم .

 بود ؟ دهیخر نیمن ماش یبرا نیامکان نداشت ، رادو نه

 مال منه ؟ نی: ا دمیبرگشتم و با تعجب پرس نیسمت رادو به

 ! زمیو گفت : تولدت مبارک عز دیام را بوس یشانیپ نیرادو

بود و اصال با  ییآلبالو 206 کیداشته ام اما  آن  نیبرگشتم ، قبال هم ماش نیرا گرفتم و دوباره به سمت ماش دستش

 نبود ! سهیرنگ قابل مقا دیسف یکمر نیا
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 متیگران ق یکادو نیکرده بود و حاال با ا ییایرو میبرگشتم و محکم بغلش کردم ، امروز را برا نیسمت رادو به

 ود .شرمنده ام کرده ب

طاقت  هگیگرفتناتو نخورم ، قلبم د یحرص و جوش تاکس گهیبرات گرفتم که د نویگوشم آورد و گفت : ا ریرا ز سرش

 ! یرو ... پس قول بده مواظب خودت باش گهید ییجدا هیرو ،  گهیاتفاق د هی ارهینم

 ؟ میبخواهد و من نه بگو یزیلحن از من چ نیاو با ا شدیرا باال آوردم و با لبخند سرم را تکان دادم . مگر م سرم

 دارد بعد از مدت ها خوب رقم ریتقد کردمیامکان ندارد ، احساس م نیخوشبخت تر از ا گرید کردمیم احساس

 !  خوردیم

ام مرا که با ت یی، با تمام وجودم ! او خواستمیرا م نیکامال با خودم کنار آمده بود ؛ من رادو گریآرام گرفته بود و د دلم

 نگرانم بود ، دوست داشتم ! نطوریو ا کردیم زمی، سورپرا بردینم ادیتولد مرا از  شیها یخستگ

 نیرا نسبت به خودم و احساسم از ب دشیترد دی، با خواهمیرا با تمام وجود م یزندگ نیا گرید فهماندمیبه او م دیبا

 .  بردمیم

 . میدیلحاف خز ریو ز میرا عوض کرد مانیفقط لباس ها یهر دو از خستگ میخانه که برگشت به

نونم ازت مم یلیبلندش گفتم : خ یو با نگاه به مژه ها دمیخواب میپهلو ی، رو نیآمد باز هم تشکر نکنم از رادو فمیح

 باشه ! ادتیتولدم رو  کردمی، فکر نم

 بره ؟ امروز سالروز به دمای شهیفرو برد و گفت : مگه م میموها یهمانطور که چشمانش بسته بود دستش را تو نیرادو

 قلبم رو بلرزونه ! تونهیفقط اونه که م ایدن نیا یکه تو هیاومدن کس ایدن

،   میموها یاز محبت گرفته بودند . حرکت دستش تو یطعم  شیحرف ها ی، همه  دیپوستم خز ریز یندیخوشا حس

 چشمانم را بستم .  شیبازو یتر کردم و با گذاشتن سرم رو کیکرختم کرده بود . خودم را به او نزد

 شینفس ها قهیبعد از چند دق میو با فرو بردن سرش داخل موها دیچیپ فمیاش را دور تن ظر یعضالن دستان

 شد و به خواب فرو رفت . نیسنگ

 گذاشته بود ! هیامروز از تمام جانش ما یو خوابش برد . برا دیهم نکش قهیدق ۵، آنقدر خسته بود که به  رمیبم
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رق ع یبو یتنش ذره ا گذاشتیخوشبو بود و نم شهی. هم دمیاش گذاشتم و عطر تنش را بو کش نهیس یرا رو دستم

را  شیلباس ها یو بعد از کار بدون معطل کردیم ینگه دار  نشیماش یعطر تو شهیش کیو  راهنی! دو دست پ ردیبگ

 . کردیعوض م

 اعصاب بود و نه هوس ی، نه شکاک و ب یزیتوجه به تم یو ب فینداشت ؛ نه بد دهن و بداخالق بود ، نه کث یبیع چیه

 ییو هر جا زدیرا نم ی، هر حرف شدینا به حا باز نم یخنده ها هی شیو لب ها رفتیهرز نم شی، چشم ها ایح یباز و ب

 ! دیکشیغرورش را به رخ نم

کردن  یو درست زندگ یرا در جوانمرد ی، مردانگ دانستینم تیرا فقط به زور بازو و جنس یبود و مردانگ مرد

و او همچنان عاشق ماند  دمیکه من نفهم یو از همه مهمتر ... او عاشقم است ... هفت سال است ، هفت سال دانستیم

 ، همچنان وفادار ماند !

که تا  میتوانستی! نم کردمیم لیرا تکم یزندگ نیا دیداشتم و با زی؟ همه چ  یزندگ نیاز ا خواستمیم یزیچه چ گرید

 ! میبمان نطوریآخر عمرمان هم

 به هم فشردم و خودم را به دست خواب سپردم . شتریرا ب چشمانم

کردم و با باز شدن در حمام نگاهم را به آن سمت  یکنارم نگاه یخال یشدم شب شده بود . به جا داریخواب که ب از

 چرخاندم !

 کردم ؟ دارتیمن گفت : سالم ب دنیآمد و با د رونیآماده و حاضر از حمام ب نیرادو

 . شدمیم داریب دیبا گهیو گفتم : سالم نه د دمیرا مال چشمانم

 ؟  یریم یینگاه کردم و گفتم : جا شیلباس ها به

 ! گردمیدارم ، آخر شب برم یقرار کار هیو گفت :  دیاش را پوش کت

 موقع شب ؟ نینگاه کردم و گفتم : آخه جلسه ا وارید یساعت رو به

 برم ، مواظب خودت باش ! دیبا گهیروب لبم نشاند و گفت : کاره د یشد ، بوسه ا کمینزد

 گفتم : باشه به سالمت ! میرا تکان دادم و با پشت گوش فرستادن موها سرم
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دور و برم  یاتفاقات کردمی، احساس م کردمیم ییاحساس تنها  یلیروزها خ نیام . ا ییرفت و باز من ماندم و تنها او

 بود ! یحس بد یلیخ نیخبرم و ا یدادن است و من از آنها ب یل رودر حا

مطالعه کنم و  یآوردم تا کم رونیرا از قفسه ب میبه دست و صورتم کتاب ها یآمدم و بعد از زدن آب نییتخت پا از

 کم شود ! میحجم فکرها نیاز ا دیشا

 دمیساعت کلنجار رفتن با خودم فهم کینشستم و کتابم را باز کردم اما بعد از حدود  نیرادو یمطالعه  زیم پشت

 تمرکز کنم و درست درسم را بخوانم ! توانمینم

تا  یخوش نیاگر ا شدیچه قدر خوب م نکهیفرو بردم و به امروز فکر کردم ، به ا میرا کالفه داخل موها دستانم

 دوام داشته باشد ! شهیهم

به  یکیآنقدر خوب بود که مطمئن بودم از نزد نی، رادو داشتمیبرم یزندگ نیدوام ا یم قدم اول را براخود دیبا من

 ! ترسدیم دیایکه ممکن بود بعد از آن در من به وجود ب یمن  و احساس

با فکرش سراسر وجودم پر از استرس و  یحت نکهی. به خودم نگاه کردم و با ا ستادمیا نهیبلند شدم و مقابل آ میجا از

 بود ! یگرید زیاما حکم عقل چ شدیخجالت م

و رنگارنگ داخل کشو بود و از  بایخواب ز ی. انواع لباس ها دمیکش رونیآخر آن را ب یسمت کمدم رفتم و کشو به

 انتخاب کنم . توانستمیم خواستمیکه م یهر طرح و نقش

و با خودم زمزمه  دمیکش فشیو ظر فیجنس لط ی. دست رو دمیکش رونیا بر یقرمز رنگ ریبردم و لباس حر دست

 ! یتونیم تیحفظ زندگ ی... برا دیآناه یتونیکردم : تو م

کنار  زی: تو که با همه چ دمیبغلم زدم و از خودم پرس ریتخت انداختم و به آن نگاه کردم . دستم را ز یرا رو لباس

 ؟ هیچ یبرا دتیترد نیپس ا یاومد

قلبم را مواخذه کردم ! االن وقت فکر کردن به گذشته  ظی... گذشته ... آرش ... سرم را تکان دادم و با غ گدشته

 ! ستین

 تیموقع نیاسترس در ا نیا یهر دختر یبود برا یعیدادم . به نظرم طب هیو به کمد پشت سرم تک دمیرا جو میها لب

! 
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 ام رفتم . یشیآرا زیبه سمت م ام که بلند شد چشم ار لباس کندم و یگوش یصدا

 را کنار گوشم گذاشتم : بله ؟ یو گوش دمیناشناس بود ، فلش سبز را کش ی شماره

 ! نمی؟ نار نیسالم خانوم خوب هست _

 ؟ یجان ممنون تو خوب نی: سالم نار  دمیبه لباس کردم و لبم را جو ینگاه

 خانوم ... شرمنده مزاحم شدم ! یمرس _

 ؟ یداشت ی؟ جانم کار هیچه حرف نیا زمینه عز _

رو  ازتونیمورد ن لیوسا یانبار یخبرتون کنم تا از تو میکن یاسباب کش میخواست یکه وقت نیراستش گفته بود _

 ! دیبردار

 ؟ امیب ی! باشه ک زمیعز ی: اها ... به سالمت شکستیداشت اراده ام را در هم م یاسترس لعنت نیا

 ! شدمیاصال مزاحم نم دیبه خدا اگه نگفته بود دیم ، ببخشماهتونم خانو یرو یشرمنده  _

 ؟ شومینم مانی؟ پش شومینم مانیپش

 جان ؟ خودم خواستم کمکت کنم ! نینار هیچه حرف نیا _

 ! نمیچیاتاق رو م یکیمن تا اونموقع اون  دیایفردا عصر ب شهیزحمت اگه م ی، ب نیبس که شما ماه _

 ! یتونیکمکت دختر ، دست تنها که نم امیصبر کن ب _

 ! هیلیخودش خ دیایم یانبار لیجدا کردن وسا یبرا نکهینه خانوم خدا مرگم بده ، هم _

 کمکت کنم ! شمیها ، من خوشحال م یتعارف نکن _

 اگر بتوانم !! البته

 ! ریشبتون بخ شمیمزاحمتون نم گهیبارم ممنون خانوم د _

 ! ... خداحافظریشب تو هم بخ _
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 خداحافظ خانوم !_

 رونیب نیکه سنگ یلباس خواب قرمزم افتاد و با نفس ینشستم . دوباره نگاهم رو یصندل یرا قطع کردم و رو تماس

کند ! خدا حال من هنوز هم که هنوز  ریگذاشتم و با خودم گفتم : خدا واقعا امشب را بخ یصندل یدادم چانه ام را رو

 کند ! ریاست وصل به گذشته را بخ

مطالعه نشستم .  زیباال برگشتم و پشت م یغذا دوباره به طبقه  یرفتم و بعد از خوردن مقدار نییپا یطبقه  به

فکرش را نکن اما  گفتمیو با خودم م دمیدزدیبه خودم ، م یافتاد با تشر یلباس خواب م ینگاهم را هر بار که رو

 ! شدیواقعا نم

تخت چنگ زدم و به سمت حمام رفتم ، به نظرم  یبلند شدم . لباس را از رو میجا و از ختمیرا به هم ر میموها کالفه

 بهتر بود ! کردمیغلبه م دیترد نیهر چه زودتر بر ا

 ! ستادمیا نهیآ یآمدم و جلو رونیلباس از حمام ب دنیپوش با

من  یتنم نشسته بود و انگار واقعا برا یرو ییبایلباس به ز نیو راست شدم و خودم را برانداز کردم ، الحق که ا چپ

 دوخته شده بود !

دخترانه ام بود ...  یایاز دن ییکارم رها نیرا انجام دهم ... ا نیکامل ا تیبا رضا گذاشتیته دلم هنوز نم یزیچ اما

 از الهه بانو ! ییگذشته ... رها دیاز آناه ییسرم پرورانده بودم ... رها یکه تو یالیاز هر خ ییرها

وقت است که از الهه بانو بودن استعفا داده ام ، با  یلی... من خ دمیکش ینم زده ام را بستم و نفس لرزان شمانچ

 احساس کردم ! نیبه رادو تیکه در دلم نس یعقد گفتم ، با عالقه  یکه سر سفره  یکه زدم ، با بله ا ییامضا

 !« الهه بانو نبودم  گریوقت بود که د یلیمن خ »

که احساس  ییبه خودم عقب گرد کردم و با قدم ها یاجمال یعطر به خودم زدم . با نگاه یکردم و کم یمیمال شیآرا

 آن نشستم . یثبات ندارند به سمت تخت رفتم و رو کردمیم

 انستمدینگاه کردم . نم انمیعر یو معذب به پاها دمیکش نییپا یکم دیرسیکوتاهش را که به زورتا نصف رانم م دامن

 نیمه تیموقع نیکار در ا نیبود که گرفته بودم و به نظرم درست تر یمینه ؟ اما  به هر حال تصم ایست  یکار درست

 بود !
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. من  کنمیم یاجبار با او زندگ یتصور کند من هنوز متصل به عشق گذشته ام هستم و از رو نیرادو خواستمینم

 را قبول کرده بودم ! یزندگ نیا گرید

نم ! بعد بک الیجز منتظر بودن و فکر و خ یکار چیه توانستمیرا در بغل گرفتم . نم میدادم و زانوها هیتاج تخت تک به

 بود متعجب بودم ! 12ساعت  یعقربه که رو دنیساعت نگاهم را به ساعت دوختم و با د کیاز گذشت حدود 

 ؟  گشتیبرنم نیرادو چرا

 دوباره به تخت برگشتم . زیم یام از رو یبلند شدم و با برداشتن گوش میجا از

 را کنار گوشم گذاشتم ! یرا گرفتم و گوش نیرادو ی شماره

خودش   یآمد به زحمت صدا یم یادیز یکه سر و صدا ییبوق باالخره جواب داد و از جا 8 ای 7از خوردن حدود  بعد

 . دمیرا شن

 ؟ نیرادو _

 الو ... جانم ...  _

 ؟ ادیر و صدا مس نقدری؟ چرا ا ییکجا _

 ... دیآناه مارستانمیگفت : ب رودیکه معلوم بود دارد راه م یدر حال نیرادو

 افتاده ؟  یشده ؟ اتفاق یو گفتم : چ دمیجه میترس از جا با

 اون ! شیاومده اومدم پ شیپ یمشکل هیاز دوستام  یکی ینه نه نگران نباش برا _

 ؟ ستیکه ن یمهم زیچ _

 گذشت ! ریبخ زمینه عز _

 ؟ گفتیمرد که به من نم نیداشت ا یست ! چه مشکل یو خستگ یپر از حس کالفگ شیکردم صدا احساس

 خونه ؟ یایم یک _

 تو بخواب ! مونمیم ششیپ نجایا امیامشب خونه نم _
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 آخه ...  _

 ؟  یترسیدلم ؟ م زیعز یآخه چ _

 نه نه ... من فقط ... _

 .... مواظب  خودت باش ! یچی... ه یچیفسم گفتم : هدادم ن رونیمکث کردم و بعد با ب یکم

 برم فعال ! دی، من با نطوریباشه تو هم هم _

 فعال ! _

 ریقداتفاق ، ت نیرا باال انداختم ، انگار که دست من نبود افتادن ا میرا قطع کردم و با نگاه به لباسم شانه ها یگوش

 ! زدیآن را رقم م دیبا

نشستم و با نگاه به ساعت چشمانم گرد شد !  میبه بدنم دادم . در جا یچشمانم را باز  کردم و کش و قوص یکرخت با

 ام ! دهیهمه وقت را خواب نیو من متعجب بودم که چطور ا دادیرا نشان م 11کوچک ، ساعت  یعقربه 

 بروم که نگاهم به لباس رونیز اتاق بآمدم ، بعد از شستن دست و صورتم خواستم ا نییرا کنار زدم و از تخت پا لحاف

 تنم افتاد . یخواب قرمز رو

 به سمت کمدم رفتم و لباسم را عوض کردم . عیسر میبازوها یدست گذاشتن رو با

 رفت شرکت ؟ یک نی: رادو دمیخانوم با عجله پرس ایثر دنیرفتم و با د نییاز پله ها پا 

 که ! ومدنیمادر ؟ آقا اصال خونه ن یشد یتعجب گفت : جنلب زمزمه کرد و با  ریز یخانوم بسم الله ایثر

 ؟ ومدهی: ن دمیرا به هم زدم و پرس میها پلک

 نه خانوم ! _

 باز شدن در ساختمان متوقفم کرد . یو خواستم دوباره از پله ها باال بروم که صدا دمیسمت پله ها چرخ به

 کرده بود که جادیا یهمه دور بودن از او در من اضطراب نی. ا دمیکش ینفس راحت نیرادو دنیعقب برگشتم و با د به

 آرام گرفت ! دنشیفقط با د
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 خسته اش سالم کردم . یسمتش رفتم و با نگاه به چهره  به

 ؟ یخسته گفت : سالم ، شرکت نرفت یو با چهره ا خندیل بدون

 خواب موندم ! دیو با خجالت گفتم : ببخش دمیرا گز لبم

 سرت ! یام گفت : فدا یشانیپ دنیشت و با بوسرا پشت کمرم گذا دستش

 یخون رو یلکه  دنیسرتاسر بدنش چرخاندم و با د ی، با تعجب نگاهم را رو دهدیخون م یکردم بو احساس

 ؟ هیچ نیگرد شده گفتم : ا یبا چشمان نشیآست

 یزی، دوستم که حالش بد شده بود خونر ستین یزینگاه کرد و با در آوردن کت اش گفت : چ نشیبه آست نیرادو

 داشت ؛ خون اونه !

 ؟ یچ یبرا یزیخونر _

 گذشت ! رینبود بخ یمهم زیبه سمت پله ها رفت و جواب داد : چ نیرادو

خانوم  ایکه ثر میپله ها باال برو از میو پشت سرش رفتم . خواست دمینپرس یسوال گرید دمیخسته اش را که د یصدا

 نخوردن ! یزی! خانومم که چ دیضعف نکن دیبخور یزیچ هی دیایآقا ؟ الاقل ب دیریگفت : کجا م

فتاد ؟ ا ی: چه اتفاق دمیپرس میکه نشست زی. سر م میبه من سرش را تکان داد و راه رفته را برگشت یبا نگاه نیرادو

 نموند ؟ ششیپ یا گهیچرا کس د

 داشت ، من ... یتصادف جزئ هیو گفت :  دیرا نوش زیم یاز آب پرتقال رو یکم نیرادو

 ! ستنین رانیمکث کرد و بعد با بستن چشمانش گفت : من تنها دوستشم ، خانوادشم ا یکم

 : حاال حالش خوبه ؟ دمیرا تکان دادم و پرس سرم

 نگران نباش ! زمیگرفت و گفت : خوبه عز میبرا ییکره مربا ی لقمه

 !را از دستش گرفتم و گفتم : من نگران توام  لقمه
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نگرانت باشد  یکس نکهیداشت ، طعم لذت از ا یرا باال آورد و در چشمانم نگاه کرد . نگاهش طعم سپاس گذار سرش

! 

 قرمز شدن ! ی، چشمات از خستگ یدیساعته که نخواب 12از  شتریدستش گذاشتم و گفتم : ب یرا رو دستم

ا خودتو از پ اتیتوجه یب نیبا ا  یروز هی ترسمیدهانش گرفتم و ادامه دادم : م یگرفته بود را جلو میکه برا یا لقمه

 ! یبنداز

 و با لذت قورت داد . دیرا باز کرد و لقمه را از دستم گرفت . آن را جو دهانش

 ! ارهیاز پا درم ب تونهینم یچ چیه یآن گفت : تا تو با من دنیمرا باال آورد و با بوس دست

 پسرم ! یکنینم یگفت : کار درست نیبه دست به سمتمان آمد و با نگاه به رادو یچا ینیخانوم س ایثر

 خانوم؟ ایکردم ثر یخانوم نگاه کرد و گفت : چه کار اشتباه ایبه ثر نیرادو

من  یعرق بود وقت سی، خ کردیخواب ناله م یتو یبود و ه دهیخواب بد د شبیمن اشاره کرد و گفت : زنت د به

 سرش ! یباال دمیرس

 نبود نگران نباش ! یزیبا تعجب به من نگاه کرد که چشمانم را باال انداختم و گفتم : چ نیرادو

 ! هییبه خاطر تنها نایخانوم گفت : مهمه مادر ا ایثر

 کرد به آشپزخانه برگشت ! چارهیب نیکه بار رادو حتینص یخانوم زدم و او بعد از کل ایبه تفکرات ثر یلبخند

 ؟ یبود دهی؟ خواب بد د هیو گفت : موضوع چ دیبه سمت من چرخ نیرادو

 ! هیراجع به مامانم فکر کنم از دلتنگ نمیبیم ییخوابا هی هیمدت هی ستین یمهم زیگفتم : چ یالیخیب با

 ؟ یکنیو ناله م شهیگفت : خب پس چرا حالت بد م ینگران با

رد با م هی،  کنهیم تمیکه همش داره اذ نمیبیخوابم م یرو تو یمرد هی دونمیرا به چشمانش دوختم و گفتم : نم نگاهم

 سبز ! یچشما
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زمزمه کرد که  یزیلب چ ریز گرید یلحظه مبهوت ماند و بعد آرام با چرخاندن چشمانش به سمت کی نیرادو نگاه

 ! دمینفهم

 نگران نباش ! نیرادو ستین یمهم زیدستش گذاشتم و گفتم : چ یرو رادستم

 نکنه ! دایادامه پ گهید دوارمیهمان حالت قبل نگاه کرد و با چند بار پلک زدن گفت : ام چشمانم با به

 رمیخسته ام م یلیگفت : من خ شیداد و با بلند شدن از جا لمیتحو یزدم و او هم در جواب لبخند محو یلبخند

 بخوابم ، تو صبحانت رو بخور !

خم نشده بود و از صالبت قدم  یسرم را تکان دادم و رفتنش را به نظاره نشستم . قامت بلندش ذره ا یحرف چیه یب

 کم نکرده بود ! یخستگ نیا شیها

 بودم ! دهیبود که در عمرم د یمرد نیمحکم تر نیرادو

زودتر  گرفتم میروم ، تصمپدرم ب یکمک به او به خانه  یقول داده بودم برا نیبه نار نکهیا یآور ادیاز صبحانه با  بعد

 نفر باشد ! کی یبرا یکار آسان دینبا هیزیجه دنیبکنم ، چ یشتریبروم تا کمک ب

 یرا عوض کردم و آرام کنارش رو میسر و صدا لباس ها یبود ب دهیکه خواب نیرادو دنیاتاق خوابمان رفتم و با د به

 تخت نشستم !

 خواب آلودش گفت : کجا ؟ ینگاهش کردم که با آن صدا یشدم و کم خم

 ؟ یدیفهم یو گفتم : چطور دمیخند

 کمکش کنم ! رمیم نهیجهازش رو بچ خوادیم نیبابا ، نار یخونه  رمیبه لبخند باز شد و من گفتم : م شیها لب

 رو بفرست بره کمک کنه ! رایچشمانش برداشت و با نگاه به من گفت : سم یرا از رو دستش

 ! زمیرو دور بر میخاطرات بچگ خوامیرو جدا کنم ، نم ینبارا لیوسا خوامیم شهینم _

زده بودند پشت گوشم زد . آرام خم شدم و گونه اش را  رونیشالم ب ریرا که از ز میرا آرام باال آورد و موها دستش

ا انسان ر کی تواندیفکر کردم که دوست داشتن چقدر م نیشد و باز به ا یمن جارباز در ی. حس خوب زندگ دمیبوس

 عوض کند !
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م بود سال ستادهیدر ا یکه جلو نیدر باز شد . وارد خانه شدم و به نار هیپدرم را فشردم و بعد از چند ثان یخانه  زنگ

 کردم .

 خانوم ؟  دیاالن اومد ی: واسه چ دیبا تعجب پرس نینار

 م کمکت کنم !مبل ها گذاشتم و با در آوردن شال و مانتو ام گفتم : خب اومد یرا رو فمیک

 ! کشنیدستش زد و گفت : خدا مرگم بده خانوم آقا که منو م پشت

؟ من خودم دوست دارم کمکت کنم !  هیحرفا چ نیگفتم : ادستش او را به سمت اتاق ها بردم و دنیو با کش دمیخند

 ! میاز کجا شروع کن دیبا نمیبب ایحاال ب

 نینبود ا نیاما واقعا ناراحت شدم ، حق نار اوردمیخودم ن یه روکمد بود ! ب کیو  یقال کیتخت و  کیجهازش  تمام

 فقر ناخواسته !

ا ندارم او از آنه یازیگفتم حاال که من به آنها ن نیو به نار میآورد نییپا یرا به طبقه  لیاتاق خودم تمام وسا یتو از

 استفاده کند !

 خوشحال کردن ! نیداشت ا یبود ! چه قدر حس خوب دایدر تمام تار و پود وجودش پ یخوشحال نیشد و ا خوشحال

 ! دیرس یاز اتاق خوابشان نوبت به انبار بعد

شده  یالخ یتمام انبار بای. تقر بردیم اطیآنها را به ح نیو نار بردمیم رونیبودند ب یختنیر رونیرا که ب یلیوسا من

 بود .

فتم بلند گ ییشده بود تکاندم و با صدا یخاک یرا که کم میرفت تا در را باز کند . دست ها نیخانه زده شد و نار زنگ

 بود ؟ یک نی: نار

 بسته آووردن خانوم ! هیگفت :  یبلند یهال با صدا یاز همان تو نینار

 بسته ؟ _

که در دستش بود به سمت من گفت : بله خانوم ، اتفاقا اسم  یو با گرفتن بسته ا ستادیچارچوب در اتاق ا انیم نینار

 شما رو هم روش نوشتن !
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 تعجب به سمتش رفتم و گفتم : اسم منو ؟ با

 بله خانوم ! _

 اسم من نوشته شده بود ! رندهینام گ ی؛ روبرو گفتیانداختم ، درست م یرا از دستش گرفتم و به آن نگاه بسته

رفت تا در را باز کند و من  فونیبه سمت آ نیخل اتاق برگشتم که باز زنگ خانه زده شد ، نارآن را باز کردم و به دا در

 هم کهنه بود ! یپوشه داخل بسته بود که کم کی! فقط  نمیدرون بسته را بب اتینشستم تا محتو نیزم یرو

 یاما خب چرا اسم من رو شرکت باشد یکار یپوشه  دیبسته برداشتم و باز کردم ، فکر کردم شا یپوشه را از تو 

 بسته نوشته شده بود ؟!

 دختر ما کجاست ؟ دلم براش لک زده ! نی: ا دیپدرم آمد که پرس یصدا

 نیدر هم فرو رفت ، ا میبعد سنجاق شده بود اخم ها یکه در صفحه  یعکس دنیاول پوشه را کنار زدم و با د ی برگه

به آن نگاه کردم و باشناختن زن داخل عکس چشمانم گرد شد و نفش  قیبود ؟ عکس را باال آوردم و دق یزن چه کس

 ام گره خورد ! نهیدر س

 ! دمیعکس کش یتنم به رعشه افتاد و دست لرزانم را ناباورانه رو تمام

 ! شودی! باورم نم شودی... باورم نم ای... نه خدا نه

ه ب گشتیعکس م نییپا ینوشته شده  یخط ها یرو اریاخت یبلند شدم و همانطور که نگاهم ب میتعادل از جا یب

 رفتم ! یسمت در انبار

 نی... نگاهم از ا شدی! نگاهم از عکس کنده نم لرزدیم میپا ریز نیزم کردمیزهر گرفته بود و احساس م یمزه  دهانم

 ! شدیعذاب که استخوانم را به در آورده بود کنده نم

تار  و درد را به تمام دیکشیم ریدادم . قلبم ت هیجانم را به چارچوب در تک یحفظ تعادلم نداشتم ، تن ب یبرا یاریاخت

 .  کردیو پود تنم منتقل م

بود دوختم . هر دو با لبخند به  ستادهیکه کنارش ا نیدستم گرفتم و به پدرم و رادو یپر از اشکم را از عکس تو نگاه

 آمد مات و مبهوت مانده بودم ! ینم رونیکه ب ینفسبودند نگاه کردند و من با  ستادهیا یکه دم در انبار یمن
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 عکس دروغ است ! نیا دینفر به من بگو کی. دروغ است .. ایخدا

 عکس در دستم ! دنیحال من و نگاه پدرم با د دنیبا د نیهر دو نگران و پر از ترس شد ، نگاه رادو نگاه

را ...  یزندگ نیتمامش کن ا اینشستم ! خدا نیزم یجان رو یشدند و ب یجار میگونه ها یرو یلیمثل س میها اشک

 تمام کن !

 یکه به خوب یی، پدرم هم با قدم ها دیانداخت و به سمتم دو نیزم یکه در دستش بود را رو یدسته گل نیرادو

جان هستند آرام به سمتم آمد ، انگار که مسخ شده باشد نگاهش به عکس در دستم گره  یسست و ب دمیفهمیم

 د !خورده بو

 ... دی؟ آناه دیشده آناه یبود گفت : چ شیکه در صدا یمشهود یکنارم نشست و با نگران نیرادو

 گنگ و نامفهوم بود ! میبرا نیرادو ی، صدا دیآ ینم رونینفسم ب کردمیم احساس

 زده بود . خیو تمام تنم  دندیلرزیدستانم م 

 ؟ هیچ نیزان زمزمه کردم : الر ییپدرم دوختم و با صدا ینگاهم را به صورت بهت زده  

 ! قیعم ینزد . در عمق چشمانش درد بود ... درد یحرف چینگاهم کرد و ه گرفتیکه کم کم رنگ غم م یبا نگاه پدرم

که  یبه سمت پدرم برداشتم و در حال یبلند شدم . قدم لرزان میاز جا یتعادل یگرفتم و با ب نیرادو یرا به بازو دستم

؟  دروغه نه ؟   هیعکس چ نی؟ ا هیپرونده چ نیبابا ؟ ا هیچ نایکرده بودند باز گفتم : ا دنیشروع به بار میاشک ها

 نکن بگو دروغه ! نکارویمن ا بافتوشاپه ... بگو که دروغه ... بگو بابا ... 

در نگاه  دیتا شا دمیچرخ نیسرم خراب شد ، به سمت رادو یرو ایانگاه دن دمیجمع شده در نگاه پدرم را که د اشک

 یزیماجرا با خبر بوده است و به من چ نیندارد اما ... اما در نگاه او هم خواندم که از ا تیدرد واقع نیکه ا نمیاو بب

 قت داشت !یفاجعه حق نیداشت ... ا قتینگفته است ، پس حق

 یزیچ چیه گریرا گرفت اما من د میاز پشت بازو نی، رادو دمیکه در نگاهم نشسته بود به سمت پدرم چرخ یبا بهت

 داشت ! تیکه واقع ی، عکس دمیفهمیآن عکس نم یجز محتوا

به سمت پدرم رفتم و زجه زدم : چه طور  ختمیریمصورتم اشک  یکه به پهنا یرا محکم پس زدم و در حال دستش

 ؟ ی؟ چطور تونست یبکن نکارویبا من ا یتونست
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 بابا ؟ چرا ؟ یو گفتم : چرا به من دروغ گفت دمیکش ادیم فرام بر سر پدر یبار در زندگ نیاول یبرا

 رونیاز دهانش ب ییاما صدا دیبگو یزیکه در نگاهش بود به من چشم دوخت و لب باز کرد که چ یبا درد و غم پدرم

 نفس بکشد ! توانستیو نم کردیهوا لب باز م یذره ا یشده بود ، انگار برا ی! مثل ماه امدین

 یفاجعه رو ؟ چرا به من نگفت نیا یکن یاز من مخف یزدم : چطور تونست ادیپدرم گرفتم و باز فر یرا جلو عکس

 ؟ یکرد ی؟ چرا مخف دهیمادرم به قتل رس

 یبکشم برا ادیاگر تا صبح هم فر کردمیبودم ، احساس م دهیند ادیپرخاشگر و پر از فر نطوریبه حال خودم را ا تا

 درد درون قلبم کم است ! انیب

تصادف مرده  یتو ی؟ گلوله ... تو گفت ینیبیگلوله زدن ... م شیشونیگفتم : به پ هیبه عکس اشاره کردم و با گر دوباره

درم بار آخر ما یبرا یصورتش رو ببوسم ... نذاشت ی.... نذاشت نمیمن جنازش رو بب یرفته ته دره ... نذاشت ی.... گفت

 ... نمیرو بب

 اند ! دهیکوب ییسرم را محکم به جا کردمی، احساس م رفتیم جیکم آورده بودم و سرم گ نفس

 یسال ها نگفت نی... تموم ا یجانم ادامه دادم : مادرمو کشتن و تو به من نگفت یمانده  یآوردم و با باق نییرا پا عکس

و گوشه  یش منزوکه بعد از رفتن یکه عاشقش بودم .... من ی... من که تنها دخترش بودم ... من  یکرد یو از من مخف

 شدم ... ریگ

 ل ...... ج ایجان گفتم : جلو ن یب ییکه دستم را به سرم گرفتم و با صدا دیبگو یزیبه سمتم آمد و خواست چ پدرم

 یافتادم ، صدا نیزم یجان و غرق خون مادرم بود رو یجسم ب یکه نگاهم رو یو من در حال دیدور سرم چرخ خانه

 یاهیوقت از آن س چیفرو رفتم ! کاش ه یاهیو در س دیچیدر سرم پ نیپدرم به زم یو برخورد زانو ها نیرادو ادیفر

 آمدم ... کاش ! ینم رونیب

 دمیرا تار د زیبه اطرافم همه چ ی. آرام چشمانم را باز کردم و با نگاه دیکشیم ریو سرم ت سوختیم میپلک ها پشت

 چشمانم برطرف شود . یاررا به هم زدم تا ت می. چند بار پلک ها

به ذهنم فشار  یداده بود کم هیاش تک یصندل یکه سرش را به پشت نیرادو دنیرا به اطراف دوختم و با د نگاهم

 هستم ؟ نجایا یچ یآوردم تا بفهمم برا
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 که به من گذشته بود در سرم جان گرفت ! یزیاز چ یمبهم ریتصو

شدند و باز  نیسنگ میچشمانم نقش گرفت . نفس ها یو عکس جسد مادرم جلو دیچیدر سرم پ میها ادیفر یصدا

 چشمانم پر از اشک !

چطور مرد و ساده  دمیمادرم ، من نفهم یمرده باشد ! دلم خون بود برا نطوریمادرم ا شدی... باورم نم شدینم باورم

 تصادف بوده است که مادرم را از من گرفته است ! کی کردمیفکر م

 نبود ... آخر چرا ؟ چطور  ؟ یباور کردن میلوله ؟ اصال برا؟ گ قتل

زدم .  هیگر ریبلند ز یو با صدا دمیسرم کش ی. مالفه را رو ختیر رونیب میو از کنار چشم ها دیجوش میها اشک

ود انسته بتو یتازه شده بود ! او را کشته بودند ... چه کس میمادرم را از دست داده باشم داغش برا گریانگار که بار د

کس بد نخواسته بود ! عالمت سوال  چیه یبود ، برا نیبود ، مهربانتر نیباتریکار را بکند ؟ با او که ز نیبا مادر من ا

 فرو کردن چاقو در قلبم بود ! یبه دردناک میدر ذهنم شکل گرفته بود که جوابش هر چه بود مطمئنا برا یبزرگ

. نگاه نگران و خسته اش را به  دیمن کنار کش یبا هراس و ترس بلند شد و مالفه را از رو یصندل یاز رو نیرادو

 ؟ یدی؟ خواب بد د زمیشده عز یچشمانم دوخت و گفت : چ

 نگفت . یزیو به من چ دانستیشدم ، او م یعصب ناگهان

 ! یدونستیگفتم : تو هم م دختنیریم میها قهیشق یکه رو ییرا به او دوختم و با اشک ها تمیپر از عصبان نگاه

 ! رونیزدم : برو ب ادینشستم و با اشاره به در فر میکه در جا دیبگو یزیرنگ غم گرفتند و خواست چ چشمانش

: گفتم  میبگو یرحم یبودم که با ب یبود ، نگاه کرد و من آنقدر عصب دهیکه تا به حال ند یدیاز آناه ییزده به رو بهت

 رو ! گهیکس د چی! نه تو رو نه ه نمتیبب خوامی، نم رونیبرو ب

 ! دانستمیکه داشتم مقصر م یحال بد نیافتاده بود و همه را در ا یدر تالطم بد قلبم

 بهت یشوک بد دونمیمرا آرام کند گفت : م خواستیکه م یو با حالت دیکش شانشیپر یموها یتو یدست نیرادو

 ! ینش تیاذ یکه خورده بود یا یروح یاز اون ضربه  شتریتو ب میخواستیاما باور کن ما فقط م زمیوارد شده عز

 ! ینش تیتا اذ کنمیم یرو ازت مخف زایچ یلیبه بعد خ نیگفتم : واقعا ؟ چقدر خوب ... پس از ا یعصب یخنده ا با
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 وجود داشته باشه ! یبه بعد نیگفتم : البته اگه از ا میرا پاک کردم و با باال انداختن ابرو میها اشک

 نیا دنیآمد و با بهت نگاهم کرد . انگار اصال توقع شن رونیو غم ب یحرفم ناگهان حالت چهره اش از نگران نیا با

با او رفتار  نیبود بدتر از رادو نجایاگر پدرم هم ا یو ناراحت بودم که حت یحرف را از من نداشت اما من آنقدر عصب

 ! کردمیمواخذه م توانستمیرا که م یعذاب هر کس نیا از ییرها یو من برا شدی! قلبم از درد فشرده م کردمیم

. مادرم را  دیچیپیخودم سر خاک مادرم در سرم م یها هیگر یو صدا بستیسرم مدام عکس جسد مادرم نقش م در

 کشته بودند ... با گلوله ...

با  نینفر از من گرفته بود ، ا کیرا  شی، آغوشش و تمام محبت ها  شیبایز ی، صدا شی، نوازش ها شیها خنده

 تفاوت داشت ! یلیمردن خ

و  دمیکوب میرا به پاها می. آرنج ها دمیکش یفیخف غیج دیچیپیکه در آن م یسرم فشردم و از درد یرا رو میها دست

 زدم . غیباز ج

 مادرم !  یجنازه  ری، تصو دمیدیم ریتصو کیو من فقط  دندیچیپیدر سرم م صداها

 زد : پرستار .... پرستار ... ادیفر میو با گرفتن بازوها دیبه سمتم دو نیرادو

دلم ... آروم باش  زیآروم باش ... عز دیاز آن به خودم صدمه نزنم و گفت : آناه شتریمحکم در آغوشش گرفت تا ب مرا

! 

حد  از شتریوارد شده بود ب فمیکه به روح ظر یآرام باشم . ضربه ا گذاشتندیدر سرم نم ی... صداها توانستمینم اما

 یارضا یبرا یکه جسمم را مضحکه ا ییپدرم ، آدم ها یتوانم بود ! توانم کم شده بود ... مرگ مادرم ، ورشکستگ

که مجبور شدم از آن دست بکشم ،  ی... عشق ادمشکل ممکن از دست د نیکه به بدتر یهوسشان کردند ، عشق

دردناک که هفت سال است از من پنهان شده ... مادرم را  یتیواقعکه مجبور شدم فراموشش کنم و حاال  یعشق

 ... مرگ ! خواستمینداشتم ، فقط مرگ م زیچ چیطاقت ه گریکشته اند ... مادرم را ... مادرم را ... د

 اتاق باز شد و دو پرستار با عجله وارد اتاق شدند . در

تخت  یرا غالف کند مرا رو میچهار دست و پا توانستیم ییکه به تنها نیرا گرفتند و با کمک رادو میبازوها

 خواباندند و سرم را که از دستم کنده شده بود دوباره وصل کردند .
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که کم  یو در حال دمیدست کش ادیچه بود ؟  آرام آرام از دست و پا زدن و فر دانمیبه سرمم که نم یآمپول قیتزر با

 . مامان .... مامان !آرام زمزمه کردم : مامان ... شدمیم هوشیکم ب

 

****** 

 

 

 . دمیکشیم ادیو نه فر زدمیم ینه حرف گرینداشتم . د یکه مرخص شدم با مرده تفاوت مارستانیب از

 کیجان مادرم که  یجسد ب ریآنها  تصو یهمه  یشده بود و به جا یخال زیجان بودم و مغزم از همه چ یجان ب یب

 ته بود !اش نشسته بود جا گرف یشانیگلوله وسط پ

 بود که بشود تصور کرد . یزیتر از هر چ وحشتناک

... با قصاوت و  یرحم یکشته بود ، با ب یام ؛ مادرم .... مادرم را کس ی، مامن آرامشم ، مهربان زن زندگ نمیتر زیعز 

 فکر، شب و روز خواب نداشتم ! نیمن از ا

که  ییو اشک ها ادشیز یکه با اصرار ها کردمیپدرم هم امتناع م یخودمان نرفتم و از رفتن به خانه  یخانه  به

 عمو محمود برود قبول کردم  . یبه خانه  دیاو با نکهیبا شرط ا ختیمقابلم ر

 نگاهشان هم نکردم . یبزنند و حت یکدامشان حرف چیه نگذاشتم

 شمیمرخص شدم هم پ مارستانیاز ب هنکیروز بعد از ا کی یحت چارهیبودنم کنارم ماند و ب یاز شب اول بستر ترانه

 بود .

و  نیغمگ یبا نگاه دیدیمرا م یتفاوت یسکوت و ب یسر صحبت را باز کند و با من حرف بزند اما وقت خواستیم مدام

 در حقم انجام بدهد ! توانستیکه م یکار نی. بهتر گذاشتیم میو تنها دیبوسیگرفته گونه ام را م

م ؟! قلبم ا کردهیچطور رفتار م انمیآمد قبال با اطراف ینم ادمیها فاصله گرفته بودم و اصال  لومتریگذشته ک دیآناه از

 بودم از محبت ! یبودم از عشق ... ته یشده بود و ته یاز هر حس یخال
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 انیگر یخراب و صورت یو بعد با حال کردینگاهم م ی، چند لحظه ا ستادیا یآمد و پشت در اتاقم م یهر روز م پدرم

 دیهمه با کردمینداشتم . احساس م شیبه اشک ها یحس چیه رفتیاو در م یو من برخالف قبل که جانم برا رفتیم

 بود . هدل من رخ داد یکه برا یمیعظ یفاجعه  نیا یباشند برا نیغمگ

 درد شهیبعد از او من چقدر تنها شدم چون مثل هم دیند یو محبت نداشت ... کس ییبایجز ز یفیمن تعر یبرا مادر

کس  چیو تظاهر کردم که حالم خوب است ... تظاهر کردم با مرگ مادرم کنار آمده ام اما ه ختمیخودم ر یرا تو میها

خجالت از پدرم و نبودن  یو برا دمیترس ییشب ها چهکردم .  هیو گر دمیتا صبح نخواب ییکه چه شب ها دینفهم

 ! ختمیو اشک ر دمیمادرم تا صبح لرز

ابش ت فمیداشت که تن نح یادیچند برابر شده بود ، آنقدر حجم ز میدرد برا نیبودم او را کشته اند ا دهیکه فهم حاال

 ! کردیآورد ! قلب ترک خورده ام دردش را  تحمل نم یرا نم

 . کردمیاتاقم نشسته بودم و به آسمان نگاه م یپنجره  کنار

 ، هزاران خاطره و هزاران روز که در سرم الینقطه و هزاران فکر و خ کیهر روزم شده بود زل زدن به  کار

 ! دندیچرخیم

 ! شدمیم وانهیکنم کم کم داشتم د فکر

چند روز کارش شده بود صبح و ظهر و شب  نیا یوارد اتاق شد . در ط نیهر روز صبح در اتاقم زده شد و رادو مثل

 به من سر زدن و نگاهم کردن !

 یور یکم شیبود دوختم و دوباره نگاهم را از او گرفتم . ته ر ستادهیطرف تر انگاهم را به او که چند قدم آن  یا هیثان

 نبود ! یشگیو مرتب هم کیش نیصورتش سبز شده بود و آن رادو

 لذت بخش و آرام کننده نبود ! میبرا گریاما د دیچیعطرش در مشامم پ ی. بو ستادیآمد و کنارم ا جلو

را به سمتش نگرداندم ، دلم گرفته بود از هر  میداد و نگاهم کرد . رو هیتک کنار پنجره ی وارهیخالف جهت من به د بر

ه فاجع نیکه به خودش اجازه داده بود مرا از دانستن ا یو به من نگفته بود ! هر کس دانستیموضوع را م نیکس که ا

و پوچ انگاشته بود و مثل احمق ها مرا  چیکه احساسات مرا ه یکسکه بر سر مادرم آمده بود کنار بگذارد ، هر  یا

 نگه داشته بود ! یباز نیا یگوشه 

 ؟ یکنیسرش را خم کرد و با نگاه به صورتم گفت : نگام نم نیرادو
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 نگاه کردم . رونینگفتم ، همانطور مسکوت به ب یزیچ

 که  ! یکشیمنو م ینجوریا _

دوختم ، مادرم به گل و  اطمانیح یتو یگاهم را به باغچه به تنم را درست کردم و ن اهینگفتم ، لباس س یزیهم چ باز

 بس که دوستشان داشت ! گرفتیم یرنگ رز صورت شیگونه ها دیرسیگل ها که م نیعالقه داشت ! به ا یلیخ اهیگ

 عاشقتم ؟ یدونیتر شد و زمزمه کرد : م کینزد یکم نیرادو

 هم فشردم ، من هم عاشق مادرم بودم ! یرا رو میرا بستم و لب ها چشمانم

 بروم ! اطیبه ح خواستمیآمدن از لب پنجره به سمت در اتاقم رفتم ، م نییرا کنار زدم و با پا او

 ... دیزد : آناه میصد نیرادو

 ؟ ی؟ مطمئن یگرفته گفتم : عاشقم ییسمتش برگشتم و با صدا به

 ؟ دیآناه یچ یعنی:  دیپرس یجیبه سمتم امد و با گ نیرادو

ر فک نکهی... از سر ا هیتمام کارات از سر دلسوز کنمی؟ من فکر م هیچ یدونیبغلم زدم و گفتم : م ریرا ز میها دست

 مادرش گنیبهش نم یاحمق که حت یدختر ساده  هی!  تونمیاحمقم و نم هیچون من  یاز من محافظت کن دیبا یکنیم

 نذار ! گهی... د  نیدوکارات اسم عشق نذار را یاسلحه کشتن ! رو یرو با گلوله 

 کردمینم غم را هضم نیمن تا ا نیام اما ا یرحم یو ب یقرار یهمه ب نیمن ، از ا یهمه تلخ نیزده شد ، از ا بهت

 رحم ! یب نقدریتلخ ، هم نقدریبودم ! هم نیهم

کار  یچ دیبا گهی؟ د دیآناه یکنیم یرو دهایز یکه دار یکنیگفت : فکر نم یبه سمتم برداشت و با گلگ یقدم نیرادو

 تا تو باورت بشه عاشقتم ؟ کردمیم

داغ به من  نیکه ا یجز درد یزیچ چیکدر شده بود که ه شیداغ نشسته رو نیرحم بودم و دلم آنقدر از ا یب هنوز

 ! دمیفهمینم کردیمنتقل م
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درم پ یورشکستگ یتو یکامران یدونستیباهات ازدواج کنم ، م یمجبورم کرد یدوسم دار یبهم بگ نکهیا یبه جا _

مادرم کشته  یدونستیم دمیو حاال هم که فهم یسواالم سکوت کرد ی، در جواب همه  ینکرد یکار چیمقصره و ه

 ؟ شهیکه همش با عذاب دادن به من داره اثبات م هی؟ چه دوست داشتن هیچه عشق نی، ا یشده و دم نزد

ود و کرده ب ریگ میبود که در گلو یبزرگ یتوده  نیا میمهم نبود ، مهم برا میدر نگاهش برا تیعصبان یحت ایو  بهت

 ! کشتیداشت مرا م

متورم شده بودند و  شیها قهیشق ی، رگ ها دیکش یقیاما نگفت و با بستن دهانش نفس عم دیبگو یزیچ خواست

 کرده بود ! ریتغ یرنگ صورتش کم

 منت ی... خواست ینکرد نکارویبدون ازدواج با من ، بدون مجبور کردن من اما ا یرو حل کن نایا یهمه  یتونستیم _

! تو  یخودخواه گمیعشق من بهش م ذارمینم نوی... من اسم ا یرو به رخم بکش تیبزرگ ی... خواست یسرم بذار

 خودخواه ! نیرادو یخودخواه

 به عقب برداشتم ! یقدم دهیترس ادشیفر یصدا با

 تمومش کن ! _

 یکنترل شده ا تیرا مشت کرد و با عصبان شیاش دوختم ،  دست ها یفروغم را به صورت عصبان یو ب دهیترس نگاه

 طرفت رو ! کی یمحاکمه  نیرو به خاطر خودم نکردم پس تموم کن ا یکار چیگفت : من ه

بر بود که از قتل مادرت با خ نیا زیچ نیتو بهتر یادامه  داد :  برا دیکه به صورتش کش یو با دست دیکش یقیعم نفس

 ! ینش

 می؟ مگر من آدم نبودم مگر وجود نداشتم که او و پدرم بخواهند برا کردیم نییاو تع دیمن چرا با یرا برا نیبهتر

 !  رندیبگ میتصم

 از من پنهان دیسر مادرم اومده ! نبا ییچه بال نیگفتیبهم م دیانگشت اشاره ام را به سمتش گرفتم و گفتم : با 

 یآدم رو نیکه با رفتنش تنها تر یکه بارها خودم رو لعنت کردم که چرا همراهش نرفتم ، از من ی، از من نیکردیم

 شدم ! نیزم

م افت یرا گرفته بود م بانمیکه آن روزها گر یعذاب وجدان ادی،  ختندیر میگونه ها یو رو دندیدوباره جوش میها اشک

 بر من چه گذشته است در آن روزها ؟ دانستیم یبکشم ! چه کس ادیفر ایبر سر تمام دن خواهدیدلم م
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تمام  نفر با قصاوت هی یبفهم یداره وقت یچه حس یدرک کن یتونینگاه کردم و گفتم : م نیبه رادو یاشک یچشمان با

 و !به ت یاعتماد ندارم ، حت زیچ چیبه ه گهیکه د یمنو ؟ من یدرک کن یتونی؟ م یدونستیمادرت رو کشته و تو نم

گفت :  میپر از درد به اشک ها ی. خودش را آرام کرد و با نگاه گرفتیرحم م یاز من ب شتریهر لحظه ب چشمانش

 نیخودت رو ! نکن ا یبریم نیاز ب یحال و روزت رو ، به خدا دار نیو بهت نگفتم !  بب یشکنیم ینجوریا دونستمیم

 کارو با من ! نینکن اکارو با خودت ، 

 نیبه قلبم وارد شده ... مادرم رو کشتن ... تا قبل از ا یچه شوک بزرگ یفهمی... نم نیام رادو یچه حال یفهمینم _

 اون پرونده ... یاون عکس ... تو یبودم اما تو دهیند کیاصلحه رو از نزد کی یمن حت

جان مادرم بود که تاب مرا گرفته بود ،  یو از همه بدتر عکس جسد ب رفتندیپرونده داخل سرم رژه م یها تو نوشته

 لحظه فراموشش کنم ! کی یحت توانستمینم

به  یعنیاصابت گلوله ...  لیگفتم : اونجا نوشته بود مرگ به دل یپر از درد یسرم گذشاتم و با صدا یرا رو  دستم

مش هض تونمی... نم نیرادو کنهیم ووونهینو تا سر حد مرگ دم نیاونو کشته بوده و ا یکیخاطر تصادف نمرده بوده ... 

 بفهممش ! تونمیکنم ... نم

 نیصدا در ا نی، ا دیچیدر سرم پ ترساندیکه وحشتناک بود و مرا م یمرد یخنده ها یو باز صدا دیکشیم ریت سرم

 . دمیخز نیزم یدادم و رو هیپشت سرم تک واریبود  . به د دهیچند روز روح و روان مرا از هم در

 ؟ دیشد ؟ آناه ینشست ، دستانم را گرفت و گفت : چ میبه سمتم آمد و روبرو نیرادو

 ... نخند ... نیهم فشردم و گفتم : نخند رادو یرا رو چشمانم

 ... دیآناه خندمیکه تعجب در آن مشهود بود گفت : من نم ییبا صدا نیرادو

 یدر سرم خالص کنم با زار یصداها نیخودم را از ا دیچطور با دانستمیکه نم یرا در دستم فشردم و در حال سرم

 ! ترسمیمن م نی... بگو نخنده رادو خندهیمرد داره م هیگفتم : 

... آروم باش ، به خودت  دیآناه خندهیکس نم چیگفت : ه میمرا محکم در آغوش گرفت و با نوازش موها نیرادو

 منو ! یکشیخودتو ... م یکشیم ینجوری... ا زمیعز یاریتاب نم ینجوریمسلط باش ! ا
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 هیگر ریز کردندیهمه غصه که  داشتند خفه ام م نیهمه جنجال ، از ا نیدر سرم آرام گرفتند و من خسته از ا صداها

 داغ کم آورده بودم ! نیعذاب را نداشت ... کم آورده بودم ... در مقابل ا نیتنم تحمل ا گریزدم . د

را  میو کنارم نشست ، نوازشگونه موها دیکش میتخت گذاشت. آرام پتو را رو یکرد و رو مرا بغل یمثل بچه ا نیرادو

 نیاز ا شتری، نخواه ب ارنیباش و نذار خاطرات تو رو از پا در ب ی... قو دیباش آناه یصورتم کنار زد و گفت : قو یاز تو

 خوام تو هم مثل من ...ی... نم یاریتاب نم دونمیچون م یبدون یزیچ

و به اوج  میرد شده بود یشانی، هر دو از مرز پر میبود ختهیحرفش را قطع کرد و چشمانش را بست . هر دو به هم ر

 من ! یمادرم و او برا ی. من برا میبود دهیرس یقرا یب

و ترحم  یکه او از رو خوردیمثل خوره جانم را م گرید یدوستم دارد و قسمت نیکه رادو زدیم ادیاز وجودم فر یقسمت

 بال و پرم را گرفت ! ریکه ز ندیپدر بب یبا من مهربان است ، که او من مادر مرده را نخواست ب یدلسوز

ر از دستم ب گرانیبر سر د ادیو فر هیاز گر شتریب یزیروز ها چ نیکردم ، ا هیصدا گر یو ب دمیسرم کش یرا رو پتو

ها .. از گذشته .. از روز  ادیفر نیجانم ! تلنبار شده بودند ا یجسم ب یشده تو ختهیکردن درد ر یخال یآمد برا ینم

 !  توانستمیبزنم اما نم ادیفر خواستیکه من دلم م ییها

حاال حاال ها  می، هنوز از غم عشق خالص نشده بودم که به غم مرگ دچار شدم ! روزگار برا دیزود آرامشم پر کش چه

 ! اورمیطاقت ب توانستمیشته را منو نیا یمن تا کجا دانمیبد نوشته بود و نم

 تنها باشم ! خوامیگفتم : م یفیضع یو با صدا دمیام را باال کش ینیب

صورتم کنار بکشد !  یمالفه را از رو خواستیکه م دمیدستش را د ی هیتخت جا به جا شد ، سا یرو یکم نیرادو

 یراذره جا هم ب کیقرار بودم ،  یبکشم . نا آرام بودم ، ب ادیبر سرش فر گریکار را بکند و من بار د نیمنتظر بودم تا ا

 آرامش نداشتم !

 داد . رونیو کالفه ب یانداخت و نفسش را عصب نییدستش را پا یا هیچند ثان یبعد از مکث نیرادو

 تا بهت سر بزنم ! امیبلند شد و زمزمه کرد : خداحافظ ... شب م شیجا از

 رم رو !پد یحت نمیرو بب یکس خوادیچون من اصال دلم نم ایمالفه گفتم : ن ریو از زرا به سمت مخالفش گرداندم  میرو

 ! کردمیهم حس م دمیدینم نکهیبا ا یاش را حت یکالفگ
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 کردم . هیرفت . به محض رفتنش مالفه را محکم به دهانم فشردم و با تمام وجودم گر رونینگفت و از اتاق ب یزیچ

 یایتا خودم را آرام کنم . مثل در دیآ یاز دستم برنم یکار چینمانده و ه یباق یشدنم مرز وانهیتا د کردمیم احساس

 ! دیکشیطول م یادیزمان ز دیبودم که آرام شدنم شا یطوفان

 

 

***** 

 

 

 . کردمیتخت نشسته بودم و به عکس خودم و مادرم نگاه م یرو

 نقدریا میلب ها یکه لبخند رو کردمیم یرا سپرعمرم  یروز ها نیبهتر دیسالم بود و شا 16عکس من  نیا در

 عکس افتاده بود . یتو نیریش

 به وسعت یمحکم مرا در آغوش گرفته بود و لبخند دندیرقصیباد م انیاش که در م ییبلند طال یبا آن موها مادرم

 ها به لب داشت ! ییبایتمام ز

 پاکش کردم . عیکه سر دیگونه ام چک یرو یو قطره اشک دیام لرز نهیس ی قفسه

 آخه ؟ یلب زمزمه کردم : چرا ؟ چطور ریو ز دمیمادرم کش یبایصورت ز یرا رو دستم

 و چشمانم را که پر از سوزش بودند محکم بستم . دمیلرزانم را گز لب

 وارد اتاق شد . نیورود دادم ، نار یاجازه  یفیضع یبا نوا نکهیتقه به در اتاقم خورد و بعد از ا چند

 ! نهیشما رو بب خوادینفر م هیبودند نگاهم کرد و گفت : خانوم  یکه پر از غم و نگران یچشمان با

 ؟  ی: ک دمیام زدم و پرس ینیبه ب یدست

 خانوم ... گفتن از طرف ترانه خانوم اومدن ! هیرا باال انداخت و گفت :  شیها شانه
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 و گفتم : با من چه کار داره ؟  دمیرا در هم کش میها اخم

الم زد و گفت : س یبه چشم پا به اتاق گذاشت . به من لبخند ینکیبلند و ع یبا قامت یبه در خورد و بعد زن یا تقه

 اجازه اومدم ! یکه ب دیببخش

هم  ارکبی یبلند شوم . جواب سالمش را دادم و ساکت نگاهش کردم . حت میجان بود که نتوانستم از جا یتنم ب آنقدر

 داشته باشد ؟! تواندیم یبا من چه کار دانستمیدم و نمبو دهیام او را ند یدر زندگ

 قهیقچند د هینداره  یتختم رفت و گفت : اگه اشکال یروبرو یبه سمت صندل نکشیزد و با جا به جا کردن ع یلبخند

 جان تنها حرف بزنم ! دیبا آناه یا

 رفت . رونیاز اتاق ب دیکرد و با ترد یبه من نگاه نینار

 شما رو ؟  شناسمیم : من دمیکردم و پرس یاز نشناختنش بود نگاه یکه ناش یزن با اخم به

 دارم ! یروانشانس یدکتر زمیبدرلو هستم عز دی... من ناه میشیاما با هم آشنا م زمیو گفت : نه عز دیخند

 ؟ کردیچه کار م نجاینگاهش کردم ، روانشناس بود ؟ ا یجیگ با

 اومدم ! نجایکمک به تو ا یاب داد : من براسوال در ذهنم را خواند که جو انگار

 ندارم ! یاجیاحت چیگفتم : من به کمک شما ه تیدادم و با اخم و عصبان هیتاج تختم تک به

 هریدارم که دستمو بگ اجینفر احت هیروز به  هیمن ... منم  ی... حت زمیعز میدار اجیبه کمک احت یروز هیما  یهمه  _

 و کمکم کنه ... که به حرفام گوش کنه !

کس مثل اون نشد ، به  چیکه همدم من بود مرده ، بعد از اون ه یام فشردم و گفتم : کس نهیمادرم را به س عکس

 کس نتونستم  حرفامو بزنم ! چیه

 ! یهست بایز کردمیکه فکر م یاز اون شتریکرد و گفت : بسرش را کج کرد و با دقت نگاهم  یبدرلو کم دیناه

 یراکه روانشناس فقط ب یرو داشته باش تیذهن نیا دینبا یکه تو دار یالتیکرد و ادامه داد : و به نظرم با تحص یمکث

 هاست ! وونهید

 به حرف زدن ! شدینم یدلم راض بینگفتم ، حق با او بود اما عج یزیکردم و چ سکوت
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 کنم ! انیبم است را بکه در قل یدرد توانمیهر چه حرف بزنم نم کردمیم احساس

اال اما ح دمیو من گوش م زننیحرف م کننیکه به من مراجعه م ییگذاشت و گفت : معموال کسا شیرا کنار پا فشیک

 البته اگه دلت بخواد ! یبه نظرم بهتره من حرف بزنم و تو گوش کن

 یبرا یتوانست کار دیرا بزند شا شیحال سکوت کردم و گذاشتم حرف ها نینه اما با ا ای خواهدیدلم م دانستمینم

 برود ! رونیاز وجودم ب قیدرد عم نیچه کنم که ا دیتوانست بگو دیبکند شا میها یدلمردگ نیا

 17 ی، مادرت رو تو یدار کیگراف سانسیسالته و فوق ل 24که  دونمیاز تو م ییگفت : من تا جا دیرا که د سکوتم

 و یگذشته و بعد از اونم ازدواج کرد ریکست شد که خدا رو شکر بخپدرت ورش شیو دو ماه پ یاز دست داد یسالگ

 درسته ؟ یهم دار یخوب یزندگ

 بود جز عشق از دست رفته ام ! زیام ! همه چ یبود از زندگ یخوب یسرم را تکام دادم . چه خالصه  آرام

 کنهیم رییتغ زایچ یلیخ مینگاه کن اتیبه جزئ میاما اگه بخوا نهیهم یرا باز کردم و گفتم : از دور که نگاه کن میلب ها 

! 

 به من نگفت ! یزیچ اتیدر مورد جزئ یرا باال انداخت و گفت : اما کس شیابرو

 فقط خودم خبر دارم ! اتیجزئ نیاز ا دیگفتم : نگفت چون شا یخش دار یرا در بغل گرفتم و با صدا میزانوها

ن بتون دیتا شا گذرهیدرون تو م یبدونن چ گرانی... الزمه که د میکه تا حرف بزن ازهیوقتا ن یگاه زمیعز نیبب _

 کمکت کنن !

اگر به موقع حرف زده بودم و  دیحق با او بود شا دیگذاشتم و به عکس در دستم نگاه کردم ، شا میپا یرا رو  سرم

 و عذاب نبودم ! یقرار یپر از ب نطوریبودم امروز ا ختهیر رونیرا ب میدرد ها

آسان بود !  میحرف ها در مقابلش برا نیزن هر که بود زدن ا نیو من زبان باز کردم ، ا دیاز چشمم چک یاشک قطره

 حرف بزن ! تیبود که به من گفت از درد ها ینفر نیچون اول دیبود و شا بهیچون غر دیشا

 اون ینبود که ب یا هیثانهاش !  ییو شبام با الال گذشتینداشتم جز مادرم ... روزهام با حرفاش م یا یهمباز چیه _

تموم وجودش  ینبود که به اون نزنم ! مهربون بود ، صبور بود ، آرامش داشت و عشق رو تو یبگذرونم ، حرف
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وز و خنده بود تا اون ر یبود ، پر از قشنگ بایز ایرو هیمثل  زی؛ عشق به پدرم ، عشق به من ! همه چ نمیبب تونستمیم

 ... یلعنت

از پشت اون تلفن بهمون خبر  نکهیقبل از ا یو ادامه دادم : زنگ تلفن بند دلم رو پاره کرد حت دمیکش یلرزان نفس

 هی! مادرم تلفن رو برداشت و در ثان شهیروز عمرم م نیاون روز نحس تر دونستمیبدن که پدرم تصادف کرده ، انگار م

تعادل نداشت به سمت اتاقشون رفت و که اصال  یحال درشد . تلفن رو انداخت و  دیرنگ صورتش مثل گچ سف یا

برم  دیبابات تصادف کرده و با گفتیشده ؟ و اون فقط م یچ دمیپرسیم هیلباساش . با گر دنیشروع کرد به پوش

 ! ششیپ

مبل نشوند و گفت :  ینگاهش بود منو رو یکه تو یکردم ، زار زدم و خواستم منم با خودش ببره اما با ترس التماس

 ... ترسمی... م ترسمیم ، مبمون دختر نجایا

جز  یکار چیزده بود و ه خیبودم ، بدنم  دهیرفت . ترس رونیصورتم از خونه ب دنیحرفش رو نزد و با بوس ی ادامه

 انجام بدم . تونستمینم هیگر

 یخوابم برد و صبح ... اون صبح وحشتناک بهم خبر دادن مادرم تصادف کرده و مرده ... گفتن اون تلفن اشتباه شب

 بوده و پدرم زنده است اما مادرم ...

داد  یاتفاق افتاده باشه ، ه نیکه ا کردمیشد ، سرد شد ! باور نم اهیس ایرا گهواره مانند تکان دادم و گفتم : دن خودم

تلخ تو  قتیحق نیبود ا دهیپدرم که تازه از راه رس یچهره  دنیمامان من نمرده اما با د نیکنیکه اشتباه م زدمیم

 شد و از هوش رفتم ! یچ دمینفهم گهیتار و پود وجودم نشست و دتموم 

نذاشت ، منو محکم تو بغلش گرفت و نذاشت  نمیمادرمو بب گهیبار د هیالتماس بابام کردم که بزاره  یخاک هر چ سر

 ! نمیباز آخر صورت ماه ش رو بب یبرا

تمامش  خواستمیو حاال حاال ها نم ییاما من تازه شروع کرده بودم به عقده گشا ختندیریم میزانو یرو میها اشک

 هیسا یحت زی... از همه چ دمیترسیبرام مثل زندون بود ... تنها بودم و م ایمادرم دن ی، ب گذشتیکنم : روزام سخت م

و  کردیاق خوابشون حبس مگذروند و شب ها خودش رو تو اتیروز هاش رو م یکار چیه یخودم ... پدرم ساکت و ب ی

 هیا گرب یمادرم بودم حت یها ییکه معتاد الال یمن دیفهمیو نم بردیتا خوابش م کردیم هیگر نقدری، ا زدیم هیگر ریز

 ! ومدیهم خواب به چشمام نم ادیز یها
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 یوجودم ... با کمک خاله پروانه خودم رو آروم کردم ، درد رو تو ذره ذره  یتو ختمیرا پاک کردم : ر میها اشک

؟ گذشت ... روز ها  امیکنار ب تونستمیم امی، مگه با مرگ تمام عشق و دن ومدمیوجودم پنهون کردم اما باهاش کنار ن

بود که من تنها شدم و  یبار نیدوم نیاز دست دادم و ا داشتمرو که مثل مادرم دوست  گهینفر د هیگذشت و من باز 

 ! دمیترس

 دست خودم نبود : میامان اشک ها یو بارش ب دندیلرزیم دستانم

 ییآروم موندم . باز هم روزها گذشت و من از تنها دی، باز دم نزدم و همون آناه ختمیخودم ر یدرد رو هم تو نیا _

 سرم رو پر کنه و ... یتو یخال یه فضاکه بتون یینوا هیپناه بردم ، به  یقیبه موس کردیم وونمیکه داشت د

 که زدم گفتم : و عاشق شدم ! یرا با دستم پاک کردم و با لبخند تلخ میها اشک

 ! دمیآن روز ها تلخ خند ادیگرفت و با  ینرم تمیر قلبم

شده بود تا من  دهیزدم ! آرش ... آرش انگار آفر خیداد به خون  انیعشق باز بعد مادرم به قلب من برگشت و جر _

قلبم جاشو به  یگره بخوره و ترس از وجودم فرار کنه ، سرد باشیز ینگاهم به چشما یقیکالس موس یاونروز تو

.... لذت بخشه ... پر از حس خوب زنده بودنه !  نهیریمن شروع بشه ! عشق ش یدوباره برا یعشق بده و زندگ یگرما

، سه سال به سرعت برق و باد گذشت و من فاصله گرفتم از تموم  هگذریم یروزهام چجور دمیفهمینم گهید نباریا

اما ... اما  امی، تموم آرزوم ، تموم دن امیدرد هام ، ازشون جدا نشدم اما فاصله گرفتم ! آرش برام شده بود تموم رو

دارم ، گفتم شده  دوست یلی، گفت نه ... التماسش کردم ، گفتم که آرش رو خ  ومدی... بابام از آرش خوشش نم بابام

من عوض  یزندگ ریباعث شد مس دیکه شا یو فکر کنم دلش برام سوخت و اون شرط رو گذاشت ، شرط امیتموم دن

 بشه !

 بود ؟ یداد و گفت : خب اون شرط چ هیتک واریبلند شد و به سمت پنجره رفت . به د یصندل یاز رو دیناه

همون  یاونم تو رهیو گفتم : بابا شرط گذاشت آرش درسش رو تموم کنه و مدرکش رو بگ دمیکش یقیعم نفس

رفا ح نیمدرک اما گوش بابام بدهکار ا هی یهمه راه رو بره فقط برا نی! گفتم آخه بابا سختشه که ا ایتالیدانشگاه ا

شرط رو گذاشت  نیواج کردم گفت که اازد نیبا رادو نکهی! بعد ها ، بعد از ا نهینبود ، گفت اال و بال که شرطش هم

 !  میکنیرو فراموش م زیاحساس زودگذره و با دور بودن از هم کم کم همه چ هیعشق ما به هم  کردیچون فکر م
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ار ک نیهم فشردم و با حرص گفتم : و من شب رفتنش احمقانه تر یکه کرده بودم چشمانم را رو یکار احمقانه ا ادی با

 دیدونی؟ م دیاحمق ! تا به حال حماقت کرد گمیکارم به خودم م نیعمرم بابت ا ی شهیهم یبرا عمرم رو انجام دادم و

 داره ؟ یچه حس دردناک

 ! زمیعز ستیکس کامل کامل ن چیه میو حق اشتباه دار میتخت نشست و گفت : تا دلت بخواد ، ما آدم یرو دیناه

 ، احساس کنمیحماقت درد رو تا مغز استخونم احساس م نیرا در دستم گرفتم و گفتم : با فکر کردن به ا میبازوها

شدن مستحق  مونییکه باعث جدا ییتمام آدما یخود منم سهم داشتم ، منم به اندازه  ییجدا نیا یتو کنمیم

 اعتماد یپر ی، احمقانه به حرفا میخبر باش یب همو از  میمواخذه و مجازاتم ! بهش گفتم با هم ارتباط نداشته باش

 و خواستم عشق آرش رو بسنجنم !کردم 

 یگاه کردنیهمه سمبل عشق شده بود ، حسادت م یبرا گهیکه د یزدم و گفتم : عشق آرش رو ... اون یپوزخند

 یشکسته از من یبود ! رفت ... با دل دهیبه پرستش رس گهیهمه عالقه و محبت ... به عشق آرش که د نیدوستام به ا

با رفتنش قراره چه  دمیزده بود نفهم دلم ریز یکه انگار خوش یکه به عشقش شک کرده بودم رفت و اونشب من

 ! ادیسرم ب ییبال

 گهید زیچ چینشسته بودم و ه نیعقد با رادو یدادم و گفتم : به خودم که اومدم سر سفره  هیرا به تاج تختم تک سرم

که  ییایدن هیو عشقم در هم شکسته بود و من مونده بودم و  امی، رو دمیام نمونده بود ! تموم اعتمادم ، یبرام باق

ه ک یکه نذاشت خودم رو بکشم و خالص کنم از اون همه عذاب یلیزنده بودن نداشت ! تنها دل یبرا یارزش چیه گهید

 یو حت ختیمن ر یرو به پا شیکه بعد از مادرم تمام زندگ یپدرم بود ، مرد رفتیبدنم رژه م یتو تک تک سلول ها

ه ک یکرد و وفادار موند و حاال تنها کس یبکشه ، سالم زندگ شیبحث ازدواج مجددش رو پ یهم نذاشت کس کباری

و بعد از  کردمیکه من عمو صداشون م ییاز مردا گمیبمونه من بودم ! نم ششیمونده بود تا کمکش کنه و پ براش

 ندیفهمیکه هوس کورشون کرده بود و نم ییاز من خواستند معشوقشون بشم ... مردا حانهیپدرم وق یورشکستگ

رار ف یمن برا دنی، نفهم ارنیم میسر من و زندگ ییکارشون چه بال نیبا ا دنیفهمیمن همسن دختراشون هستم ، نم

نسبت  یحس چیکه هازدواج کنم  یعشقم بذارم ، مجبور شدم با کس یاز دست شهوت و هوس اونا مجبور شدم پا رو

 بهش نداشتم !

 یچیگفتم : اما من بازم ه میشده بود دوختم و با پاک کردن اشک ها نیمن غمگ یکه برا دیرا به چشمان ناه نگاهم

 نگفتم !
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رم هم منت س یلیخ نیو گفتم : الم تا کام حرف نزدم و گله نکردم چون رادو دمیکوب میلب ها یانگشتانم  را رو نوک

 درنقیمنت سرم گذاشت که بهم ا یلیپدرم شرط ازدواج با من رو گذاشته بود ، خ یگذاشته بود که با پرداخت بده

 ینگفتم و باز درد رو تو یزیتباه شده بود اما من چ ندهیآ یبرا اهامیارزش داد !  عشقم رو از دست داده بودم ، رو

 دل ببندم دمیجد یبه زندگ رمیبگ میخوب بودنش هم باعث شد من تصم نی... هم هیمرد خوب نی. رادو ختمیخودم ر

 ! مردمیصدبار از غصه م دیوگرنه تا به حال با

 ؟ ی: عاشقش شد دیدستم را نوازش کرد و پرس دیناه

 لب زمزمه کردم : عشق ؟ ریاز او گرفتم و ز جیرا گ نگاهم

بذارم ، من  تونمیاما عشق نه ! اسم حسم رو عشق نم غم دوباره چشمانم را به او دوختم و گفتم : دوسش دارم با

 ! هیرینظ یچه حس ب دونمیعشق رو تجربه کردم و م

 بهت دروغ گفته ! یدونی؟ حاال که م یحاال هم دوسش دار _

 قتل مادرت رو ازت پنهون کرده بودن ، ترانه بهم گفت ! ی هیقض دونمینگاهش کردم که گفت : م یسوال

سرم پر از سواله ... پر از  ی!  تو دونمی... واقعا نم دونمیگفتم : نم یو با کالفگ دمیصورتم کش یدستانم را رو کف

 اون مرد ... ریخنده هاش ... تصو یمادرم ، صدا ریصداست ... پر از تصو

 کدوم مرد ؟ _

 ... کابوسام هست یتو شهیو هم رهیسبز ت هیکه چشماش سبزه ،  دونمیم نوی؟ فقط ا هیک دونمی... نم شناسمشینم _

 به خوابت ؟ ادیم یکه ه یدیخب کجا اونو د _

 باشم ! دهیاونو د تیواقع یتو ادینم ادمیبه چشمانش نگاه کردم و گفتم : من اصال  یترس و نگران با

 ؟ یبا تعجب گفت : چ دیناه

 کردم . فیتعر شیرا برا میخواب ها انیرا به هم فشردم و جر دستانم

 ودشیشده بود که چطور م جی، انگار او هم گ رفتیدر هم م شتریب شیو اخم ها رفتیبه فکر فرو م شتریهر لحظه ب 

 باشم ! دهیند تیمن باشد و من او را در واقع یدر خواب ها یکس
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 نه ؟ شمیم وونهی: من دارم د دمیپرس تیسرم را کج کردم و با مظلوم میحرف ها آخر

چه  نیگفت : ا دیکشیو در آغوشم م گذاشتیدستش را پشت کمرم م که یبا تعجب نگاهم کرد و در حال دیناه

ر از بدت یلیخ یوانگینره ؛ ترس از د ادتی نوی! ا میباش لشیدنبال دل دیمنشا داره و ما با نای؟ تموم ا زمیعز هیحرف

 هیو خب روح انسان هم تا  یچ وقت حرف نزدیکه در موردشون ه یدیکش یادیز یها ی! تو سخت هیوانگیخود د

و من کامال بهت  مونهینم یتحمل باق یبرا یتوان گهیبه بعد د ییجا هیهمه درد رو داره ، از  نیکشش و تحمل ا ییجا

 ! یبش شونیپر نقدریکه ا دمیحق م

هون پن تیواق نیتو تحمل ا فی، روح لط دیآناه ستین یوونگید ینشونه  نایو گفت : ا دیکش رونیاز آغوشش ب مرا

 نیو ا یدیکشیم ادیفر یروز هی دی! بعد اون همه سکوت تو با دهیواکنش نشون م ینجوریشده رو نداشته و داره ا

 ! یختیریم رونیهمه غصه رو ب

رده ک دایپ نیتسک ینگفته و کم یشده بودم از تمام حرف ها ینسبت به قبل دارم ، خال یکردم حس بهتر احساس

 درد ! نیبود ا

که با مادرت از وسط نصف  یبیتخت افتاده بود برداشت و با لبخند گفت : درست مثل س یدرم را که رومن و ما عکس

 همه ! هیشب زتونیکرده باشن ، به جز رنگ موهات همه چ

 دادم . رونیب نیو نفسم را سنگ دمیرنگ کرده ام کش یبه موها یدست

اش ... نب فی... ضع دیآناه قتیحق نیکنار اومدن با ا یرا پشت گوشم زد و با لبخند گفت : تالش کن برا میموها دیناه

و بهت  یکه تو گرفتارش شد یحال نیاز ا دنیترسیبهت دروغ بگن ، اونا حتما م گرانیضعف توئه که باعث شده د نیا

 رو نگفتن !! قتیحق

دم و بو فیضع شهیکه هم یفقط خودم بودم ، من یپنهان کار نیا لیدل دیحق با او بود ! شا دیفکر فرو رفتم ، شا به

 ! نینشوم ، هم هوشیکه تمام قدرتم را جمع کردم تا ب نیام با رادو یدر شب عروس شدیتمام تحملم جمع م

، بعد از اون دوباره با هم صحبت  زمیبا پدرت و شوهرت صحبت کنم عز دیرا پاک کرد و گفت : من با میها اشک

 ! میکنیم

رحمانه به او تاخته بودم ...  یداشتم ، چه ب یدر دلم حس دلسوز یو حاال کم دیچیپیدر گوشم م نیرادو یها حرف

 چه حرف ها که به او زده بودم !
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 بلند شد . شیاز جا دیرا آرام تکان دادم و ناه سرم

 آرومتر یکم شهیشه ، باعث مکه آرامش بخ ارنیبرات ب گمیم یخونگ یجوشونده  هیرا برداشت و گفت :  فشیک

 ! یبش

 خشک شده ام را از هم باز کردم و زمزمه کردم : ممنون ! میها لب

 مشوننیبب خوامیگفتم : امشب م یناگهان یمیخوردم و با تصم یتخت تکان یزد و به سمت در اتاق رفت . رو یلبخند

! 

 رو ؟ ایبه سمتم برگشت و گفت : ک دیناه

 ! نیپدرم و رادو_

 ؟ یمطمئن _

 ! وانهی، د شدمیم وانهید دمیپرسیسکوت بس بود ! نم گری، د دمیپرسیرا م میسوال ها دیبا من

 آره ، مطمئنم ! _

 ! گمیبهشون م زمیو گفت : باشه عز دیکش یقیعم نقس

 ممنون ! _

 دادم . هیرفت و من دوباره به تاج تخت تک رونیاتاق ب از

و کرخت بود فکر کردم چه قدر  نیفاجعه سنگ نینبود اما از غم ا شانیرمثل قبل پ گریکه د یبهتر و با تن یبا حال 

 حالم را بهتر کرد . میحرف زدن از درد ها

 اما در آخر آرام شدم ! دندی، خاطره ها امانم را بر دمیکردم ، لرز هیگر 

بر سر قاتلش چه آمده ؟ اصال قاتلش را  دمیفهمیم دیبر سر مادرم آمده است ؟ با ییچه بال دمیفهمیم دیبا امشب

 نه ؟ ایکرده اند  ریدستگ

 هم به مرگ مادرم شک نکردم ؟  کباری یمورد نگفت و من حت نیدر ا یزیکس چ چیهمه سال ه نیا چطور
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که  یاز تصور درد شدیمادرم نگاه کردم . دلم انگار پاره پاره م یرا دوباره در دست گرفتم و به چهره  عکسش

 حسش را ، ترسش را ، دردش را ! کردمیود ، نبودم کنارش اما کامال درک مب دهیکش

 کاش مرا با خودش برده بود ! یآن روز با مادرم رفته بودم ، ا کاش

 گریو د دمیگفته بود راحت خواب دی. درست همانطور که ناه دمیرا که خوردم خوابم برد و تا عصر خواب جوشانده

 آرام گرفته بود ! یمانگار که روحم ک دمیکابوس ند

آمدم ، دست و صورتم را در  رونیآمدم و از اتاق ب نییتخت پا یشده بود . از رو کیشدم هوا تار داریخواب که ب از

ود جان ب یروح و ب یآنقدر ب نهیدر آ ری. تصو دمینگاه کردم خودم را ند نهیبه خودم در آ یشستم و وقت ییدستشو

 ! دانستمیکه انگار مرده بودم و خودم نم

 دم ..آم رونیب ییاز دستشو دمیکش میها هیکه به داخل ر یقیو با نفس عم دمیام کش دهیرنگ پر یبه لب ها یدست

ه ک یمبل یکه رو نیرادو دنینگاه کردم و با د نیینرده ها به پا یآمد ، از باال یم نییپا یاز طبقه  یچند نفر یصدا

 ! ختیر نییپا راس نگاه من بود دلم ناگهان ریدر ت

را  یو دلتنگ یریدلم براش تنگ شده است اما ... دلگ کردمیاحساس م بیبود و من عج امدهین دنمیرا به د امروز

 ؟ کردمیم فیتوص دیچطور با

هم تنگ شده  شیحرکت دست ها ینگاهم را به حرکاتش دوختم ، دلم برا یا قهیرا در دستم فشردم و چند دق نرده

 بود !

که دست  یوقت ایو  کردیو اخم به طرف مقابلش نگاه م تیانداخت و با آن جد یم گرید یپا یرا رو شیکه پا یوقت

جذاب  کردمیاحساس م ختیریاش م یشانیپ یاز آنها تو یو دسته ا دیکشیاش م  یپرپشت و مشک یموها یتو

به جانم افتاده بود که  یدیمرا عاشقانه دوست دارد و من .... و من ترد دیگویکه م یمرد جهان است ! مرد نیتر

 ! خوردیو اعتقادم را م مانیداشت تمام ا

 را شانه زدم و پشت سرم بستم ! می، موها میاتاقم برگشتم و با عوض کردن لباس ها به

 دم !آم رونیچند روزه مدام در دستم بوده است ، از اتاق ب نیو با نگاه به دستبند مادرم که در ا دمیکش یقیعم نفس

 که داشتم به طرف آنها رفتم . یکم ی جهیآمدم و بدون توجه به سر گ نییپا نهیرام و با تمانها را آ پله
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 نیرو به پدرم و رادو نکشیبود که با باال دادن ع دیناه یصدا دمیآنها شن یکه از صحبت سه نفره  ییصدا نیآخر

 کم و کاست ! یرو بدونه ب زیهمه چ دیبا دیکه آناه نهیحرف من ا نیگفت : آخر

تحملش را  ییچه قدر دردناک تر است ؟ توانا قتیسکوت کردند و من با خودم فکر کردم تمام حق نیو رادو پدرم

 دارم ؟

 بلند شد . شیمن از جا دنیبود که توجه اش به سمت من جلب شد و با د یکس نیاول نیرادو

من پر از  ینگاهش برا شهیفه است اما مثل همکه خسته و کال دادیبود و چهره اش نشان م یقرار یپر از ب نگاهش

 آنها بود رفتم و نشستم . یکه دور از هر دو یتکان دادم و به سمت مبل شیسالم برا یبود ! سرم را به نشانه  یمهربان

 انداختم ! نییپدرم سرم را پا یهم آرام سالم کردم و در جواب نگاه پر از غم و نگران دیپدرم و ناه به

که  یبا ادب دیاز آن آناه یلیبودم ، خ دهیبودم که بر سر او کش ییها ادیفر یآرام گرفته بودم شرمنده  یکه کم حاال

 کرده بودم ! رییخودم نبودم .... تغ گریکرده بود فاصله گرفته بودم ! من د تیاو ترب

 ؟ زمیعز ی: خوب دیبه من نگاه کرد و با لبخند پرس دیناه

 فروغم را به او دوختم و گفتم : ممنونم بهترم ! یب نگاه

 راستش من با پدرت که صحبت کردم قرار شد ...  زمیخدا رو شکر عز _

 گفتم : قاتلش ... فمیضع یرو به پدرم کردم و با صدا دیرا باال آوردم و با سکوت ناه دستم

 دیکرد دایکه بود ادامه دادم : قاتلش رو پ یا یجمله را در مورد مادرم تمام کردن اما با هر سخت نیسخت بود ا میبرا

 سرش اومد ؟ ی؟ چ

ر دخترم .. باو یتو عذاب نکش خواستمینگاهم کرد و گفت : باور کن من فقط م زدیکه در نگاهش موج م یبا درد پدرم

... 

 ؟ دیکرد دایقاتلش رو پ دمیکه داشتم گفتم : پرس یبار مقابل او گرفتم و با لرزش کم نیرا ا دستم

 نه تکان داد . یداد و سرش را به نشانه  رونیب نینفسش را سنگ پدرم

 و اشک در چشمانم جمع شد اما با چند بار پلک زدن آن ها را عقب راندم . دندیام لرز ینیب یها پره



 الهه بانو

 
577 

 

،  هشیحرفا حالش بدتر م نیگفت : گفتم که با زدن ا دیمبل را فشرد و رو به ناه یبا نگاه به حال من دسته  نیرادو

 ! دیتمومش کن دیبا

 یباره گفتنشه آقا کیبدتر از  یلیدرد خ نیا دنیاما بدون کوتاه آمدن از موضع خودش  گفت : ذره ذره فهم دیناه

 ! ادیباهاش کنار ب تونهیم نباریرو بدونه و من باور دارم که ا قتیحق داره که تمام حق دیرادمنش ... آناه

 بابا ؟  هیچ قتیکردم و رو به پدرم گفتم : تمام حق یدست  شیپ که دیبگو زیخواست دوباره چ نیرادو

 ا جون !باب یناراحت بش نیاز ا شتریب خوادیگفت : دلم نم یفیضع یو با صدا دیصورتش کش یکف دستش را رو پدرم

 دیبارم شده بذار هی یبرا کنمی... خواهش م کنمیبابا ... خواهش م شمیرو نفهمم ناراحت م قتیمن اگه تموم حق _

 ! گذرهیم یبفهمم دور و برم چ دیمساله روبرو بشم بذار نیخودم با ا

دادن نفسش گفت : باشه باشه ... فقط قول بده آروم  رونیکه کالفه و نگران بود نگاه کرد و بعد با ب نیبه رادو پدرم

 ! ارهیمبابا ... قلبم طاقت ن رسمیمن به مرگ م هینجوری، تو که حالت ا زمیعز یباش

 را بستم و باز کردم و زمزمه کردم : خدا نکنه ! چشمانم

 ! دیفکر کنم او نشن اما

... عالقش  دینداشت اما جمش یبود ، آتوسا به اون عالقه ا شییبا من ازدواج کنه نامزد پسردا نکهیمادرت قبل از ا _

رو دوست نداره و اونا هم قبول  دیجمش به پدر و مادرش هم گفته بود که یجور جنون بود ! آتوسا حت هیبه آتوسا 

و بعد از  میها شده بود ! من و مادرت عاشق هم شد وونهیدست بردار نبود و رفتارش مثل د دیکرده بودن اما جمش

 یو دنبال کارا میپدر و مادرش هم به ازدواجمون رضا دادن ... ما با هم نامزد کرد یحت یجلسه خواستگار کی

رد مو یب گفتیم دیکه آتوسا در مورد جنون جمش ییزایچ دمیآشنا شدم و فهم دیکه من با جمش میبود مونیعروس

نگرفتم و با خودم فکر کردم بعد از  شی! جد دیفهم شدیاز تموم حرکاتش م نویبود و ا وانهیواقعا د دینبوده ، جمش

 نشد ... ینجوریاما ا دارهیازدواجمون دست از سر آتوسا برم

 مارستانیب یگرفت و راه ریز نیروز بعد از ازدواجمون منو با ماش نیاول یداد و گفت : تو رونیب نیرا سنگ نفسش

 کرد !

 با خبر نبودم ؟ یکس نیپر از تعجب و بهت به پدرم نگاه کردم . چطور من از وجود همچ یچشمان با
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که اگه  یدی، جمش وفتهیب دیآتوسا از سر جمش یهوا دیتهران تا شا میپدر و مادر آتوسا اومد شنهادیبه پ _

 ییا! آتوس ارهیسر آتوسا ب ییبال دمیترسی، م وانهیبود از اون مردک د دهی! چشمم ترس دیدزدیآتوسا رو م تونستیم

و  یمداو ایتا تو به دن میکجا هست میکس نگفت چیبه ه مدت هیتو رو باردار بود ! بعد از اومدن به تهران تا  گهیکه د

و ما کم کم  رفتنیو م ومدنیم اطیبا احت یلیبار اول و دوم خ یتو اومدن تهران ! برا دنید یمادر و پدر آتوسا برا

 یسر و کله  هویسالت شد  7 گهیکه تو د یاما از وقت ادیسراغمون نم گهید دیکه جمش میکرده بود دایپ نانیاطم

و در آغوش  هیکردناش شروع شد ... کار آتوسا شده بود شب و روز گر تیشروع شد ، اذ دایشد ! تهد دایپ دیجمش

 ! رهیگیکرده بود از ما م دیتهد دیکه جمش ییگرفتن تو

که عاشقانه هم رو  ییشده بود حال و روز ما یبود و آشفتگ ختهیبه هم ر مونیرا بست و گفت : زندگ چشمانش

از  گهیندارم د یاست و حال خوب ختهیاعصاب من به هم ر دید! آتوسا که  میردیمیهم م یکه ب یی، ما دمیدیپرستیم

...  یرو ! جونش تو بود دیکشیکه م یتموم عذاب ختیخودش ر ینگفت و تو یزیبه من چ دیجمش یمزاحمت ها

 وونهید رهیتو رو از اون بگ دیجمش نکهیاز تصور ا یو اون حت دیآناه یتو بود اشیدن ی... تمام دلخوش یعمرش تو بود

 ! شدیم

 میبود که کابوس شب ها یآنها مربوط به مرد چشم سبز یو همه  شدی... پر از صدا م شدیم ریداشت پر از تصو ذهنم

 شده بود !

 : چشماش سبز بودن ؟ دمیبه هم پرس میرا به سرم گرفتم و با فشردن چشم ها دستم

 ؟  یبا تعجب نگاهم کرد و گفت : چ پدرم

 چشماش سبز بود ؟ دیجمش _

 با تعجب سرش را تکان داد ! پدرم

من و مادرم را  دیکه جمش ییام را ... روزها یآوردم کودک یم ادیدهانم را قورت دادم و مات او شدم . داشتم به  آب

و زمزمه  دیچیدر سرم پ ی! درد فشردمیو خودم را به مادرم م کردمیم هیو من از ترس تمام آن روز را گر دادیآزار م

 ! ادیم ادمیکردم : 

 شد ؟  ینگران گفت : چ ییبا صدا نیرادو
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،  کردیم هی... گر ذاشتینم منو با خودش ببره ... مادرم خواستی... م کردیم تمیدو دستم سرم را فشردم و گفتم : اذ با

 دست از سرمون برداره ! خواستیو ازش م کردیم نشینفر

هجوم آورده بود با درد زمزمه کردم : زد تو دهن  به ذهنم کبارهیکه به  یو با خاطره ا دیاز چشمم چک یاشک قطره

زد و من الل شدم ... خشک شدم ... خون از دهن مامان  رونیکه خون از دهن مامان ب یمامان ... محکم زد ... طور

وقت دوسش  چیبود که ازش متنفره و ه دهیکش ادیربکنم ... مامان سرش ف تونستمینم یکار چیو من ه دیچکیم

صورت مامان گرفت و از  یدهنش ... انگشت اشاره ش رو جلو ینداشته و دوسش نخواهد داشت و اون هم زده بود تو

 ! یآتوسا ... بدجور یدیپس م یحرفت رو بدجور نیبه هم چفت شدش گفت : تاوان ا یدندونا نیب

را که سال ها  ی. من داشتم خاطرات تلخو حالم اصال خوب نبود .. ختندیریگونه ام م یپشت سر هم رو میها اشک

 خاطرات ... نیا دادندیم یزهر یآوردم و چه مزه  یم ادیفراموش کرده بودم به 

دستم را گرفت و گفت :  ختندیریم شیرو گونه ها شیکه اشک ها یبلند شد و به سمتم آمد ، در حال شیاز جا پدرم

 آروم باش بابا ... آروم باش عمرم !

 فتم و با دوختن نگاهم در نگاه پدرم گفتم : اون مادرم رو کشته ؟ قاتل مادرم اونه ؟را باال گر سرم

 نیلب باز کند و مرا از ا دیتا شا کردمیو منتظر به پدرم نگاه م میزده بود خون در رگ ها خیتمام تنم ،  دیلرزیم

 خبر یداشتم و خودم ب یدردناک یبهتر از حال من نداشت ! چه گذشته  ینجات دهد اما او هم انگار حال یفیبالتکل

 خبر بوده ام ! یمادرم و من ب دهیکش یبودم ، چه زجر

 ... آروم باش ! میآروم باش تا بازم با هم حرف بزن زمیگفت : عز میکنارم نشست و با نوازش بازو دیناه

 آروم باشم ؟ یخواین مو شما از م چرخهیآروم باشم ؟ قاتل مادرم آزادانه م یگفتم : چجور هیکردم و با گر نگاهش

 که قاتل اون باشه ! میستیبلند شد و گفت : ما مطمئن ن شیاز جا نیرادو

 باشه ؟ تونهیجز اون م یا گهی؟ چه کس د یچ یعنی:  دمیتعجب و بهت نگاهش کردم و پرس با

 ! میاون ندار هیعل یمدرک چیما ه _
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 دمیبه مرگ کرد ... من د دیکه اونو تهد دمیبلند شدم و با اشاره به خودم گفتم : مدرک زنده تر از من ؟ من د میجا از

 قیاما حاال دق ومدینم ادمیرو  دیچرا جمش دونمیچرا فراموششون کرده بودم ، نم دونمی... نم کردیم تشیچه قدر اذ

 بودم ؟ دایتهد نیا یکه شاهد همه  یمن ریبه غالزمه  یا گهیگذشت ! چه مدرک د یکه اون روزا چ ادمهی

 ییاگه ثابت نشه چه بال یدونی... اتهام به قتله ، م دیآناه ستین یکاف ناینگاهم کرد و گفت : ا یبا درماندگ نیرادو

 ؟ ارنیسرت م

 به سمت پله ها رفتم . نیرا مشت کردم و با گذشتن از کنار پدرم و رادو میدست ها تیعصبان با

 سرم انداختم . یهم رو یو شال دمیپوش یمانتو و شلوار عیاتاقم شدم و سر وارد

 زمیم یپدرم آمده بودم از رو یبا آن به خانه  نیجهاز نار دنیبود و روز چ دهیخر میبرا نیکه رادو ینیماش چییسو

ز ا رفتمیه سمت در خانه ممن که حاضر و آماده ب دنیآمدم . هر سه با د نییکردم و پا یکیبرداشتم . پله ها را دو تا 

 بلند شدند . شانیجا

 زدم . رونیو با باز کردن در از خانه ب ستادمیپدرم اسمم را صدا زد اما من نا 

را باز کردم و پشت فرمان  نیآمدند مجابم کردند که تند تر قدم بردارم . در ماش یکه به سمتم م ییقدم ها یصدا

 نشستم .

گفتم :  تینشست . نگاهش کردم و با عصبان نیماش یتو نیکه استارت زدم در سمت شاگرد باز شد و رادو نیهم

 ؟  یکنیچکار م

 ؟ اصال معلوم هست چت شده ؟  یکنیم کاریگفت : تو چ تیهم با عصبان او

 !اتفاق برام افتاده محض اطالع  نیکنم ... ا تیکه مادرم رو کشته شکا یاز کس رمیمن دارم م _

م بفه یاون مادرت رو کشته ندار نکهیاثبات ا یبرا یمدرک چیزد : ه ادیداشبورد کوباند و فر یمشتش را تو نیرادو

 ... نویا

ل د نیآرام کردن ا یبکنم برا توانستمیصدا نگاهش کردم . پس من چه کار م یو ب ختندیگونه ام ر یرو میها اشک

 داغ را آرام کنم ؟ نیقرارم ؟ چطور ا یب
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دت م نیدر ا دانستمی. م دیبه عقب برد و کش شیبود با دو دست موها دهیرس یبه مرز کالفگ گریکه انگار د نیرادو

 یبرا یراه چیواقعا دست خودم نبود ! دلم آتش گرفته بود و من ه نیاز همه او را اما ا شتریکرده ام و ب تیهمه را اذ

 ! کردمینم دایآتش پ نیا یخاموش

 نهی. سرم را به س دیو مرا در آغوش کش دیچیرا حس کردم که در کنارم نشست . دستش را دورم پ نیرادو حضور

را  میروزها نیداشتم ! حال ا اجیچون او احت یگاه هیحال به تک نیدادم و چشمانم را بستم ، واقعا که در ا هیاش تک

ازدواج کردم  نیکه با رادو یوقت یبه من دادند ، حت راکه خبر مرگ مادرم  یوقت یام نداشتم حت یوقت در زندگ چیه

 یبرا تواندیکس نم چیشده و ه مالیات پا یفرد زندگ  نیتر زیخون عز یاحساس کن نکهیست ا یبیحال غر کی! 

 او احقاق حق کند ! ی ختهیر نیخون به زم

لب زمزمه کرد : کاش اونروز  ریو ز دی، سرم را بوس کردیبا فشردن من به خودش نوازشم م نیو رادو کردمیم هیگر

 ! یدیفهمیرو نم قتیحق نیوقت ا چیپدرت ، کاش ه یخونه  ینرفته بود

وقتش بود که من از  دیشا گرید نباری؟ اما ا خواهدیم یهمه غم و رنج را چه کس نیخودم هم بود ، ا یآرزو نیا دیشا

ن حساب م یبتوانند رو گرانیکه د کردمیو آنقدر عاقالنه رفتار م شدمیبالغ م دیبا گرید دیدور و برم باخبر باشم ، شا

ا چشمانمان ر دیبا ی، گاه ستین یو عشق تنها وجه زندگ احساساتنکنند !  یتلخ را از من مخف یها قتیکنند و حق

 یلیعشق نگاهمان را از خ تیمرکز نیا دی، شا میندازیب یهم نگاه یزندگ گرید یو به وجه ها میباز کن شتریب

 اطرافمان غافل کند ! یها قتیحق

که مادرم گذرانده بود و  یتلخ یبردن به گذشته  یاما به هر حال گذشت ! پ هیو پر از گر یشب گذشت ، با سخت آن

 یحت رگیبود اما د ختهیتا بتوانم قاتلش را قصاص کنم بدجور مرا به هم ر ستیبند ن ییدستم به جا نکهیا دنیفهم

 هم نداشتم . هیگر یبرا یتوان

با  دیبه قول ناه دیشا ایو  هیبدون گر نباریام ماندم و در گوشه گوشه اش خاطره مرور کردم ، ا یپدر یدر خانه  باز

 ! دیکشینم یخوب یآمدم وگر نه کارم به جاها یموضوع کنار م نیکم کم با ا دیشوک اما به هر حال با

ل مث شدینم یاما باز هم دلم راض دادمیبه او حق م یقبل نبود ، کم مثل گرید مانیبه خانه آمده بود اما رابطه  پدرم

و  یافسردگ نیکه ا یاز من دیفکر به وجود آمده بود که شا نیآمد و در ذهنم ا یم دنمیکمتر به د نیقبل شوم ! رادو

 یهم بود حق داشت ، آنقدر کم حرف و ب نطوریاست ! اگر ا هشده بود ، خسته شد شتریهفته ب کیحال خرابم از 

 نیبه ا  یادامه  یبرا یلیدل گریبکنم ؟ د توانستمیجان بودم که خودم هم از خودم خسته شده بودم اما چه کار م

 نداشتم ... ! یزندگ
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،  خواستیمحکم م لیدل کیچرا دلم  دامیام برگردم اما نم یکه به سر زندگ کردندیم حتمینص دیچه ترانه و ناه هر

 ! یزندگ نیا یادامه  یبرا یلیهم دل نی... ا ای: ب دیصدا که به قلبم نفوذ کند و بگو کی

 

***** 

 

 

 هفته و کی نیشدم . ا میموها دنیو مشغول سشوار کش دمیرا پوش میآمدم و به اتاقم رفتم . لباس ها رونیحمام ب از

 . خوردیحالم داشت از خودم به هم م گریشده بودم که د فیآنقدر کث یاند

 رییکردم خودم را تغ یسع دیجد یدیشدن به آناه لیتبد یانداخت که برا یم یروز ادیمرا  میموها یقهوه ا رنگ

واقعا فکرم  دیکرد و مرا نخواست ... شا یشروع کنم اما ... اما او از من دور یبه طور جد نیام را با رادو یدهم و زندگ

د خواسته با من ازدواج کند که به اصطالح پدرم مرا از ی... شا ستیس به او به من فقط دلسوزدرست است و ح

 عشق یازدواج ب نینجات دهد اما خودش هم نتوانسته با ا دیایکه ممکن بود با ازدواج با آرش به سرم ب یسرنوشت

 ! دیایکنار ب

 یفراموش یکه من برا ییبه من جواب پس بدهند ، جواب تمام درد و غم ها دیباشد که هم او و هم پدرم با نطوریا اگر

 ستمتوانیکه من م ییچه کنم ؟ تمام لحظه ها یفراموش نیا یکه فکر کردم با شرمندگ یی، تمام شب ها دمیآرش کش

 با عشق سر کنم و ...

 آن نقش بسته یکه رو دمیرا د ریآن اسم ام ی. با نگاه به صفحه  دیلرز زیم یام رو یکه گوش دمیکش یقیعم نفس

 بود .

ا من ب تواندیم یموقع روز چه کار نینگاه کردم ، ا ریرا برداشتم و به اسم ام یتعجب سشوار را خاموش کردم و گوش با

 داشته باشد ؟

 را کنار گوشم گذاشتم : الو ... یرا متصل کردم و گوش تماس

 ؟ یخوب دیسالم آناه _
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 ؟ یجواب دادم : سالم ممنونم تو خوب یجان یب یصدا با

 ! نمتیبب خواستمی... راستش اگه حالت خوبه م ستمیبد ن _

 ؟ ینیبب یخوایتعجب گفتم : منو م با

 ! میزنینداره بعدا حرف م یاگر که نه اشکال یآره ... البته اگه روبراه _

 خونتون ؟ امیمن ب ای نجایا یایکردم و گفتم : نه حالم خوبه ، م یفکر

 ! میو حرف بزن مینیبش ییجا هی میدنبالت بر امیکدوم ، م چیه _

 نکردم و گفتم : باشه ، پس عصر منتظرتم ! یکردم اما مخالفت تعجب

 ؟ یندار یاونجام کار 4ساعت  _

 نه ! _

 خداحافظ ! _

قدر آن شیتخت نشستم . صدا یبا من داشته باشد رو تواندیم یچه کار ریام نکهیرا قطع کرد و من متعجب از ا تماس

ر ام برگردم د یکند که سر خانه و زندگ حتمینص خواهدیم دیفکر را که شا نیبود که ا یحس لطافت چیه یو ب یجد

 شتری، ب کردمیداشت حس نم شیدر حرف ها بالو شوخ بودن را که ق ی! اصال آن حس مهربان کردینطفه خفه م

 ! دانمیشم از چه ؟ نمو پر از خشم است ! خ یعصب کردمیاحساس م

 یری؟ ام ستیبا من چ ریام یفکر بودم که حرف ها نیبه ا شدمیرا خشک کردم و تا عصر که آماده م میموها ی هیبق

 خبر بودم ! یکه از او ب شدیم شتریهفته ب کیکه 

 ریام نیبودم که ماش ستادهیهمان جا ا یا قهی. چند دق ستادمیدر ا یآمدم و جلو رونیاز خانه ب نیاز اطالع به نار بعد

 گفت : سوار شو ! نیماش ی شهیدادن ش نییو او با پا ستادیا میپا یجلو

اش راه افتاد . از  یدود نکیلب جوابم را داد و با جا به جا کردن ع ریرا دور زدم و سوار شدم و سالم کردم . ز نیماش

 کردیکنترل م یلیار که داشت خودش را خ. انگ کردمیخودمان احساس م نیرا ب یا یمیصم ریهمان اول جو بد و غ

 که اخم نکند !
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 ؟ یبپرسم چه کار شهی، م یبا من کار دار ی: گفت دمیجا به جا کردم و پرس میپا یرا رو فمیک

 که باهات حرف دارم ! نهیدادو گفت : درستش ا هیتک شهیش یرا به لبه  دستش

 ؟ یخب چه حرف _

 ؟ یتموم کن یخوایم یرو ک یمسخره باز نیبه من انداخت و گفت : ا نکیع ریاز ز ینگاه مین

 ؟ ی؟ کدوم مسخره باز ی: چ دمیرا جمع کردم و پرس صورتم

 یک تایمسخره باز نیزد : گفتم ا ادیترمز فر یرو شیکرد و با کوباندن پا لیمتما ابانیرا ناگهان به کنار خ نیماش

 قراره تموم بشه ؟ هان ؟

؟ من چه کار کرده  زدیحرف م یزیبودم نگاه کردم . از چه چ دهیرا ند شیرو نیکه تا به حال ا یریزده به ام بهت

 بودم ؟

 نیا یکه تو یباش دهیتا به حال فهم دیفکر کنم با دیآناه نیگفت : بب نکشیرا از من گرفت و با در آوردن ع شیرو

ا که چر نهی! حرف من با تو ا مونهیخودم م شیال پتفاوت هم فع نیا لیو دل کنهیمن با همه فرق م یبرا نیرادو ایدن

 یا یکه زندگ یاریخودت هم نم یپدرت و به رو یخونه  یتو یدیو ده دوازده روزه چپ یرو ول کرد تیخونه زندگ

 ؟ یبرگرد دیو با یدار

 ؟  یبزن نهیتا سنگ دوستت رو به س نجایا ی؟ منو کشوند هینطوریکردم و گفتم : پس ا زیرا ر چشمانم

 میمنم که براش تصم نیمنه و ا یخصوص یزندگ نیاما ا ریام دیدر را گرفتم و ادامه دادم : ببخش ی رهیدستگ یعصبان

وقت بهش مبتال  چیه دوارمیداغ مادره که ام یمسخره باز یگیکه تو بهش م یکار نینه تو ! در ضمن اسم ا رمیگیم

 ! ینش

آنقدر تند بود  ریشدم . لحن حرف زدن ام ادهیپ نیرفته بودند از ماشکه در هم  ییرا باز کردم و با اخم ها نیدر ماش 

احساسات من  یکه رو دادیبه خودش اجازه م یکالم حرف بزنم . به چه جرات شیکه من آرام را وادار کرده بود با ن

 به او داشت ؟ یحال من چه ربط نیاسم بگذارد ؟ ا

 تو سالهاست یخصوص یگفت : زندگ یبلند یشد و با صدا ادهیپ نیاز ماش ریقدم دوم را برنداشته بودم که ام هنوز

 دوست منو ازش گرفته ! نیبهتر یعیطب یزندگ
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 هم داشت ؟ یگریدوست د نی، مگر به جز رادو کندیصحبت م نی! مطمئن بودم در مورد رادو ستادمیا

 ! یگیم یچ فهممیگفتم : نم تیو با همان عصبان دمیسمتش چرخ به

 نیتک تک اون روزا رو با رادو نکهی، مگه ا یبفهم دمیگله مند نگاهم کرد و گفت : نبا یقهوه ا با آن چشمان ریام

 ! دیکش یچ یو بفهم یبگذرون

موضوع خبر نداشتم و فکر  نیکه عاشقم بوده اما من اون زمان از ا دونمی... م دونمیرا باال آوردم و گفتم : م دستم

 ! کنهیرو آسون م زایچ یلیبراش سخت بوده باشه ! گذر زمان تحمل خ یگیکه تو م یشدت نیبه ا کنمینم

 یمعطل یب دمیشنیحرف رو از دهنت م نیو ا دیبودم آناه نیرادو یکرد و گفت :  اگه من جا یا یعصب ی خنده

 ! کشتمتیو م اووردمیتو طاقت نم یقدرنشناس نیو ا ی، شک نکن بعد اون همه سخت کشتمتیم

سخت است اما  دانستمیبودم و م دهیکش ی؟ من درد عاشق یا ی! چه سخت دمیفهمیرا نم ریهمه خشم ام نیا یمعن

 دیآ یکنار م ییجدا نیروز با ا کی ی، به هر حال هر آدم کردمیرا درک نم زدیدر موردش حرف م ریکه ام یحجم نیا

 ، چه بخواهد چه نخواهد !

که  هست یادیز ی... حرفا نیبش ایگفت : ب شیموها یدست تو دنینگاهش کردم که با کش تیکردم و با عصبان اخم

 هر چه قدر بگم کم گفتم ! کنمیکه فکر م ادیبرات بگم ، اونقدر ز دیبا

 ستمدانیاما م دمیترسیم یعصب ریام نیبه در سمت شاگرد نگاه کردم ، از ا دینشست و من با ترد نیماش یتو خودش

 شیحرف ها نینکند ! البته اگر بشود اسم ا یکه با من بدرفتار کندیهم که شده خودش را کنترل م نیبه خاطر رادو

 نگذاشت ! یرا بد رفتار

 و منتظر نگاهش کردم . دمینشستم ، به سمتش چرخ نیماش یرا باز کردم و آرام تو نیماش در

 حرفا رو به تو نیبه جون ترانه  قسمم داده ا نیدادن سرش به آن گفت : رادو هیداد و با تک هیرا به فرمان تک آرنجش

 یوقت فرصت چیه گهیدست بزارم ممکنه د یاگه دست رو نمیبینزنم تا خودش باهات صحبت کنه اما ... اما حاال م

 حرفا رو بزنم ! نینشه که ا

تراف کرده به عشقش اع نیخبر دار شد که رادو یخودشان وقت یخانه  یکه آن روز تو دیچیترانه در سرم پ یصدا

؟ و اوهم جواب داد که  یبهم نگ نویقسمت داده بود که ا نی: رادو دمیگفت خداروشکر که قسمم نشکست ! من پرس

 ! دینگو یزیقسمش داده که در مورد عشقش به من چ ریبه جان ام نیرادو
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 ؟ دیبگو خواستیرا م یتازه ا زیچه چ ریپس ام دانستمیرا م نیبه من بود که ا نیاگر ماجرا عشق رادو خب

 هگیبه بعد د ییجا هی! از  میوقته با هم دوست یلیکه خ یدونیم یخودت با خبر نیمن و رادو یدوست یاز سابقه  _

 کردمیخودم فکر م شیپ شهیممکن بود ! هم ریغ نمونیب ییدو تا برادر که جدا میشده بود میفقط دوست نبود

لوسشون متنفر بود و  یاون اداها و عشوه ها بابس که مغرور و سرد بود ، از دخترا  شهیوقت عاشق نم چیه نیرادو

کس از نظر  چیبحث داشت ، ه کردیکه براش انتخاب م ییبا خاله پروانه سر مسخره کردن دخترا شهیهم ادمهی

 خوب نبود ! نیرادو

 یق شدم فکر کردم داره باهام شوخکه گفت عاش یرا به سمت من چرخاند و با نگاه به چشمانم گفتم : روز سرش

؟  رفتنیپذ یزیرو به کن شونیالسلطنه ا نیپرنسس خوشبخت که رادو نیهست ا یو گفتم : حاال ک دمی! خند کنهیم

... مات  دی! مات موندم آناه ریام کنگفت : در موردش درست صحبت  یا یو با لحن جد قمی یدست انداخت تو

نثار کردم !  یخودم احمق یو برا هیموضوع جد دمی! فهم دمیدیتو رو م یاچشماش انعکاس چشم یکه تو ینیرادو

تار تر از قبل رف یکه ساکت تر از قبل ، نرم تر از قبل و احساس ینیاتفاق افتاده ؟ رادو یزیچ هیبودم  دهیچطور نفهم

 ردکیم فیازت تعر یاصرار در مورد تو برام حرف زد ، طور یاحساسش افتاده بود ! با کل یبرا یفاقات هیحتما  کردیم

بودمت اما خب  دهید یچند بار یبودم حت دهیشن ادی! در مورد تو ز زنهیفرشته داره حرف م هیاز  کردمیکه حس م

احساس کنار  نیکه با ا رهیهست داره با خودش کلنجار م یچند هفته ا گفتیم نی! رادو دونستمیازت نم یادیز زیچ

 اما ... فتهیحسش به تو از سرش ب دیرفت شمال تا شا یچند روز یحت ادیب

واقعا عاشقت شده  نیبدترش کرده بود ، رادو ایدر یرنگ آب نکهیدوخت و زمزمه کرد : اما مثل ا ابانیرا به خ نگاهش

 بود !

 هگیوضوع باشه چون دم نیمطرح کردن ا یبرا یزمان خوب دیبعد از سال مادر تو با میو با هم فکر کرد مینشست _

نبود که از تو حرف نزنه و از دور نگاهت نکنه ، نگرانت نشه  !  یمثل سم شده بود ... روز نیرادو یبرا تیواقعا دور

 و با پدرت صحبت کنه که ...  ماش یخونه  ادیقرار شد اونروز با مادرش حرف بزنه تا ب

 رد !آرام گفتم : که مادرش تصادف ک ییکرد و من با صدا سکوت

،  رهایخونه منتظر نشسته بود تا مادرش برگرده و خبر جواب تو رو براش ب یبود ... تو نیاتفاق عمر رادو نیبدتر _

که  ... در خونشون باز شد و پدرش بهش خبر داد  دیپرسیو در مورد جواب تو ازم نظر م کردیداشت با من صحبت م

خاله پروانه مرده ... همش  شدی! باورم نم دمینشن ییصدا نیرادو ادیفر یجز صدا گهیکه مادرش تصادف کرده و من د

مثل روز اولش  یچیه گهیاما ... اما بعد مرگ خاله پروانه د شهیمثل روز اولش م زیو همه چ شهیخوب م کردمیفکر م
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بود و  هختیحبس کرده بود ... پدرش به هم ر شیمجرد یخونه  یو خودش رو تو زدیتا ماه ها حرف نم نینشد ! رادو

!  غم نجات بدم نیرو از دست ا قمیرف نیچکار کنم تا بهتر دیبا دونستمیو من نم کردیم تشیاذ نیکار رادو نیا غم

،  دادمیرو بهش م یکردیکه م ییو خبر کارا گفتمیبه خودش اومد ... من مدام از تو براش م نیتا رادو دیطول کش

!  کردمیو ... درست فکر م ییداشته باشه تو یزندگ نیبرگشتن به ا یبرا گهید لیدل کیاگر تنها  گفتمیخودم م شیپ

که  نیاون نبوده ، رادو ریباالخره با نبودن مادرش کنار اومد و من هر طور شده بهش قبولوندم که اون اتفاق تقص

 ! شهیم یاونجور دونستینم

 شیداستان را کم و ب ینجایبود ، تا اسخت  شیآن برا فیبود که تعر دهیاز داستان رس ییبه جا دیکرد ... شا سکوت

 ؟ ستیبودم اصل حرفش چ دهیو هنوز نفهم دانستمیخودم م

 کوباند و گفت : لعنت به اون روز ... لعنت ! یصندل یرا به پشت سرش

 بپرسم : کدام روز ؟ دیچرخیچرا اما زبانم نم دانمینم

 را بزند . شیبکنم حرف ها یمن دخالت نکهیبدون ا خواستیدلم م 

که  یهمون روز قایدق دینه ؟ چرا با گهیروز د هیبارها خودم رو لعنت کردم که چرا اون روز رو انتخاب کردم ... چرا  _

از  شهکیمغز سرم سوت م یرو بفرستم تا به عشقش به تو اعتراف کنه ؟ گاه نیمن رادو کنهیآرش به تو ابراز عشق م

ن کوه رو از پشتش برداشته باش هیبود اما انگار  یبود ... عصبان ببرگشت حالش خرا یکردم ... وقت قمیکه با رف یکار

 بود رو تجسم دهیکه د یزیو انگارچ بستیو چشماش رو م دیکشیموهاش دست م یگاه شده بود ... مدام تو هیتک یب

 ؟ گفت نه ؟ یشد ؟ بهش گفت ی: چ دمی! چند بار پرس کردیچشماش را دوباره باز م تیکه با عصبان کردیم

 زد : کاش گفته بود نه ! ادیاپن فر یرو لیشد و با انداختن تموم وسا یآخر عصب ربا

 چطور دلش رو به تو خوش کرد . دمیلحظات رو باهاش بودم و د یکه همه  دمیفهمیم یعمق فاجعه رو فقط من 

از  وقت چیه گهید نیشد . همون شب بود که رادو یمارستانیبار قلبش درد گرفت و ب نیاول یشب بود که برا همون

صحبت نکنم ... غرور  گهیکس د چیمورد نه با خودش و نه با ه نیدر ا گهیعشق تو حرف نزد و منو وادار کرد که د

ه ک یرو برد ... تنها دختر نیکه دل رادو یبود یکه تنها دختر ییشکسته بود و تو رو از دست داده بود ، تو نیرادو

 ش نگفت پر عشوه و لوس !که به ینظرش رو جلب کرد ... تنها دختر

 ... ستین نیادامه داد : اما اصل حرف من ا یقیکرد و با نفس عم نگاهم
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 زیباشد ؟ کنجکاوانه نگاهش کردم که با ر انیدر م توانستیها م نیاز ا ریغ یگریخورد ... چه حرف د یسرم زنگ در

 ... شناسمشیبهتر از تو م یلیکه من خ یمادرت ... کس ییاحتشام ... پسر دا دیکردم نگاهش گفت  : جمش

 ؟ یچ دی: جمش دمینگاه کردم و پرس ریشد و بدون پلک زدن به ام زیت میگوش ها دینام جمش دنیشن با

 ! کشهیگفت : قسم خورده که تو رو هم مثل مادرت م یجد ییرا فشرد و با صدا فرمان

. چه گفت ؟ در  کردمیدر هم رفته نگاهش م ییکند و با ابروها لیرا تحل ریچند لحظه مغزم نتوانست حرف ام یبرا

 با من چه کند ؟ خواهدیم دی؟ جمش زدیمورد من حرف م

 ؟ ی: چ دمیگرفته پرس ییتکان دادم و با صدا یرا با ناباور سرم

...  ستیمرگ ن نیآخر نیفرستاد که ا غامیآرام گفت : بعد از مرگ مادرت پ یا افهیو با ق دیکامال به سمتم چرخ ریام

 ! زارهیدل پدرت م یداغ تو رو هم رو

 منو بکشه ؟ خواستی: اون م دمیتعجب و بهت پرس با

 ! خوادیو هنوزم م خواستیرا باال داد و گفت : م شیابرو ریام

 هنوزم ؟  _

 ده ؟  نکر یتالش چی: پس چرا تا به حال ه دمیپرس شتریب یتکان داد که با تعجب دییتا یسرش را به نشانه  ریام

 دیسال از اون تهد 7نقطه !  نی، درست از هم شهیجا شروع م نیمن از هم یزد و گفت : حرف اصل یپوزخند ریام

 ی! اونقدر آروم و ب یبه تو صدمه بزنه رو حس نکرد خوادیم یکس نکهیهم ترس ا کباری یو تو حت دیآناه گذرهیم

 نیقصد جونت رو داره ! تو ...  تمام ا یکس هک کردمیاوقات منم فراموش م یکه گاه یکرد یدغدغه روزهاتو عاشق

 ! یهست نیرادو ونیرو مد تتیخوب و تمام امن یروزا نیآرامش ، تمام ا

 یبه هم زدم و گفتم : چ جیرا گ می! پلک ها زدیحرف م ینیاز چه د دمیفهمیرا ...نم ریام یحرف ها یمعن دمیفهمینم

 ! فهممی؟ من نم ریام یگیم

 سوزمیم نیافتاده بود : از هم شیصدا یکه به خاطر گله رو یخش دار شده است ، خش شیکردم صدا احساس

محافظت از تو استخدام کرد و  یسال ها دو نفر رو برا نکهی... از ا نیرادو تیسکوت و مظلوم نی... از هم دیآناه

آرش دل گرفته تر از قبل  تو و دنیبا د بارهر  قمیرف نکهی! از ا یدیمراقبت بود و تو نفهم شهیخودش از دور هم
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آوورد و تو  نیبه خاطر تو سر رادو تونستیکه م ییسال ها هر بال نیا یتو دیجمش نکهی! از ا یدیو تو نفهم شدیم

. .. دیآناه یدی، نفهم اووردیخودش ن یو به رو دیبه خاطر محافظت از تو چه دردا کش نیرادو یدی! تو نفهم یدینفهم

 ! یدینفهم

؟  شودیمگر م ایام حبس شده بود ! خدا نهیو نفس در س دیترکیکوبنده م یهمه حرف ها نیداشت از هجوم ا سرم

 همه سال .... ؟  نیا شودیمگر م

ت محب ییگدا یمنت گذاشتن ، نه برا یبرات گفتم  اما نه برا نیرادو یسرت ، گله کردم ، از تموم دردا دمیداد کش _

مثل  یمرد مغرور یوقت کشهیم ریاما قلبم ت ادیتو کنار ب یرفتارا نیهست که بتونه با ااونقدر بزرگ  نی... چون رادو

 ی! دلسوز کنهیم یداره دلسوز یگیبهش م یگردیو تو برم زنهیم شیتو خودش رو به آب و آت یبرا نهمهیا نیرادو

دور  یبرا نیمثل رادو یحده که کس ی... اونقدر ب شناسهیهم داره اما عشق حد نم یحد کم هی،  دیحد داره آناه

 یکه حت یماه ها کنار خودش تحمل کنه ، دختر یدختر لجن و کثافت اونو برا شهیاز تو حاضر م دیموندن جمش

که مثل پدرش مجنون بود ... مثل پدرش  ینبود ... دختر نیرفتگر سر کوچه هم لمسش کرده بود و اصال در حد رادو

 عشق داشت ! یتو یوانگیو د یمرض خودخواه

 ؟ دهی: سحر ؟ سحر دختر جمش دمیزور دهانم را باز کردم و پرس به

...  شهیلب زمزمه کردم : باورم نم ریدستانم گرفتم و با تعجب ز انیتکان داد که سرم را م دییتا یسرش را به معن ریام

 ... ریام شهیباورم نم

 یکن یآرامش زندگ یحرفا به گوش تو برسه تا تو نینذاشت ا نینشست و گفت : سال ها رادو شیدرست در جا ریام

رو از  و آرامش تیکارش امن نیو با ا یرو بکن تیزندگ تیو با امن ینترس شهیم کتینزد یکس نکهی، که هر لحظه از ا

کم آوورده بودم ، به  شیسال پ یلیبودم خ نیرادو یجااما اگه من  دیآناه دونمیرو نم گرانیخودش گرفت ! د یزندگ

همه عمرم رو به  نیکه من ا دهیاز عشق منم خبر نداره پس چه فا یدختر که منو دوست نداره حت نیا گفتمیمخودم 

دوست داشت که   نقدرینگفت ... ا نویهم ا کباری یحت نی؟ اما رادو رمیرو از خودم بگ شیخاطرش هدر بدم و آسا

 یمثل اون تو یاگه از حضور کس یحت یرو دوست داشته باش گهید یکیاگه  یحت یخوشحال و آروم باش خواستیم

 ! نمیبیرو عشق نم یزیچ گهیمن د نی... جز ا دیعشق آناه گمیم نی! من به ا یخبر باش یب تیزندگ

 دمیفهمیم دی؟ من با ی؟ چرا بهم نگفت یهمه سال سکوت کرد نیرا گرفته بود گفتم : پس چرا ا میکه راه گلو یبغض با

 ! فتهیکه دور و برم م یهمه اتفاق نیاز ا شدمیخبر مبا دی... با
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وقت نذاشت نه من و نه پدرت  چیه نیرو نداشت ! رادو شیروال عاد گهید تیترس ... زندگ شدیم اتیاونوقت دن _

 ! میبهت بگ یزیمورد چ نیدر ا

 پدرمم خبر داشت ؟ _

خفه کننده شده  میبرا نیماش یدارم ، فضا اجیتازه احت یآن احساس کردم به هوا کیسرش را تکان داد و من  ریام

 بود !

.  کردیها بود که دور و برمان را روشن م نیماش یشده بود و چراغ ها کیشدم . هوا تار ادهیرا باز کردم و پ نیماش در

 نها کمر بسته بودند خودشان را به من نشا قتیروز ها انگار  تمام حق نی. ا دمیکش یقیچشمانم را بستم و نفس عم

 زده تر کنند . رتیدهند و هر لحظه مرا ح

باشم که دو  دهیمرا بکشد ؟ نفهم خواهدیم یباشم که کس دهیهمه سال من نفهم نیمن ... ! مگر امکان دارد ا یخدا

 ؟ دهدیمن م یاش را برا یدارد تمام زندگ نیباشم رادو دهینفر مدام مراقبم هستند ؟ نفهم

 شب چشم دوختم . یاهیگرفتم و با باز کردن چشمانم به س میرا به گلو دستم

ت : نگاه کرد و گف شیداد . مثل من به روبرو هیتک نشیشده بود آمد و کنار من به کاپوت ماش ادهیپ نیکه از ماش ریام

 نگراید یمسائل شخص یوقت هم خودمو تو چیو ه ستمین یجد نقدری... من معموال ا دیرحم باشم آناه یب خوامینم

 ! کنهیفرق م زیهمه چ نیاما در مورد رادو دمیدخالت نم

 ! کنهیمن فرق م یبرا زی: در مورد تو همه چ دیچیدر گوشم پ نیرادو یصدا

 ! یهم هست که به نظرم بهتره بدون گهیموضوع د هیادامه داد : اما  ریام

از خودم  شتریمن ب یدر مورد زندگ گرانی؟ د دانستمیوجود داشت که من نم  یقتیچه حق گریمن ، د یخدا یوا

 ! مسخره نبود ؟ دانستندیم

 بود ! دیسر جمش ریپدرت هم ز یرا به سمتش چرخاندم که گفت : ورشکستگ میرو

 ؟؟؟ یگفتم : چ یبلند یصدا با

 نکرده بود ؟  یکرد که ادامه دادم : مگه اون کارو کامران نگاهم
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 انیبود ! تمام جر یاون باز یتو کیکوچ یمهره  هیفقط  ی: کامران بغلش زد و با پوزخند گفت ریدستانش را ز ریام

 به جا نذاره ؟ یکنه و از خودش رد یکالهبردار زیتر و تم نقدریا تونستیم یبود ،  وگرنه ک دیسر جمش ریز

 ادیآن مبلغ ز ریاحتشام ز دیآمد که اسم جمش ادمیدر ذهنم نقش بست .  یکامران یحساب مال یبرگه  ریتصو ناگهان

دهانم گذاشتم و گفتم : پس ... پس  یشده بود نوشته شده بود ! با بهت دستم را رو ختهیر یپول که به حساب کامران

به دست آووردن من ...  یخونمون ... اون همه اصرارش برا یوبه من ... اون شب که اومد ت یکامران یها شنهادیاون پ

 بود ؟ دیجمش یهمش نقشه 

و ر نیوقت رادو چی، ه لرزهیتنم م یزنیو گفت :  از اون روزا که حرف م دیدستش را به صورتش کش یبا کالفگ ریام

به خاطر  یموند و حت نیماش یتا صبح دم خونتون تو نیبودم ، اون شب رادو دهیقرار ند یو ب شونیهمه پر نیا

 ی! به هزار در زد تا مدرک شدینم شیحال یچیه گهیتو که وسط بود د یغفلت محافظات هردوشون رو کتک زد . پا

 شرکت که به یطرف کارا کیتو و پدرت ، از  یطرف نگران کیبنداره اما نشد ، از  ریکنه و اونو گ دایپ دیجمش هیعل

! به پدرت گفت که حاضره  کردیم وونشیداشت د دیجمش یدایطرفم تهد هیبودن و از  ختهیبه هم ر یطرز مرموز

 ونیاز تو خودشو مد نیبه خاطر محافظت رادو شهیهم چارهیاما پدرت قبول نکرد ، بپرداخت کنه  رو یتمام پول بده

 بود که ... یخالص کردن تو از دست اون روان یبرا یدنبال راه نطوریهم نی! رادو دونستیاون م

 ! یکرد و گفت : اون روز تو به دفترش اومد نگاهم

 ارهیاومده استفاده کرد تا منو به دست ب شیپ تیاز موقع نی: و رادو ختیهمراه من بود سر زبانم ر شهیکه هم یسوال

 نه ؟

 . دیچییم ابانیقهقهه اش در خ یصدا هیخورد و بعد از چند ثان نیچ یکم ریچشم ام ی گوشه

 زده بودم ؟ ی؛ حرف خنده دار کردمیبودم و نگاهش م ستادهیتعجب ا با

! واقعا فکر  یرو نشناخت نیخنده اش گفت : هنوز رادو یداد و با ته مانده  هیتک نیبه کاپوت ماش دیکه خند خوب

تا به  کنهیکردم از اون حال بد تو سوء استفاده م فیکه ازش برات تعر یزیبا اون همه چ نیمثل رادو یآدم یکرد

 باهات ازدواج کرد ؟ نیهم یبرا یهدف خودش برسه ؟ واقعا فکر کرد

 یلی: پس چه دل دمیبه سمتش برداشتم و پرس یسوال صد برابر شده بود ، قدم نیگرفتن جواب ا یقلبم برا تپش

 داشت ؟
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رو  رو از ریشمش دیبازم محافظت از تو بود ! جمش لشیدستانش را به بغل زد و با نگاه به چشمانم جواب داد : دل ریام

 یجور خواستی، م یت کنخودت خودتو بدبخ یهر جور که شده تو رو وادار کنه با دستا خواستیبسته بود و م

د کرده بو یزیرو برنامه ر زیهمه چ ی! جور یکن مومرو ت تیخودت زندگ یرو برات تلخ کنه که خودت با دستا یزندگ

کرده بود !  یزیبرنامه ر یروز نیهمچ هی یسال نشسته بود و برا 7 نیشد ، انگار تمام ا ریهم غافلگ نیرادو یکه حت

نتونه ازت  گهیکه د دیترسی، م دیجمش یها و نقشه ها لهیبود از دست ح دهیبر گهید یکه اومد نیبه دفتر رادو

جز با  دشینم سریم نیکنارت باشه و ا شهیهم تونستیم نیکه رادو یکامل داشت تیامن یکنه ! فقط در صورت تمراقب

 ازدواج !

دور نگه داشتن تو از  یبرا تونستیکه م یکار نیازدواج داد ؛ آخر شنهادیو ادامه داد : بهت پ دیکش یقیعم نفس

بود  نطوریخودش و به دست آووردن تو ... که اگه ا یخودخواه یمحافظت ازت ؛  نه برا یاحتشام بکنه ، برا دیجمش

 ! یتو االن واقعا زنش بود

حرف رو من  نیکه ا هییایح یب یلیبا باال آوردن دستش گفت : آره درسته خ دیمرا که د یچهره  یبهت زده  حالت

 یکنیبگم که اگه فکر م نمیرو با تو روشن کنم ... و ا نیرادو فیامشب تکل خوامی... من م دیبزنم اما مجبورم آناه بهت

موضوع رو  نیمن خودم ا یسخت در اشتباه زنهینامحرمه م شزن یکه برا یبه مرد ادیرو م یحرف نیهمچ هی نیرادو

 ی، از رو یزدیدست نم نیبه رادو ادیز نکهی، از ا ومدیاز بچه حرف به وسط م یشدنت وقت دی، از سرخ و سف دمیفهم

... و به خدا اگه  هیکارش چ نیا لیدل دونمی... م شناسمیجهان م نیا یتو یاحمق رو بهتر از هر کس نیمن رادو نکهیا

 نتونه از جاش بلند شه ! گهیکه د وفتادمیبا مشت به جونش م یجور تونستمیم

و با سرعت به سمت من برگشت ،  دیکوب نیزم یرا رو شیو دو قدم از من دور شد . پا دیکش شیوهام یتو یدست

چرا بهت دست نزده ؟  یدونیپر از خشم گفت : م یصورتم نگه داشت و با چشمان یمتر یلیم یصورتش را در فاصله 

 ؟ هیکردناش و رفتاراش چ یدور نیا لیدل یدونیم

راحت ازش طالق  الیبا خ یکه آرش برگشت تو بتون یوقت خوادیزد : چون م ادیفر تیبا عصبان دیمرا که د سکوت

ه تو رو مال خودش بکن یو قانون یو شرع یبه راحت تونستیکه م ی؟ مرد دیآناه یفهمی! م یو به عشقت برس یریبگ

 خاطر تووو ! بهحق رو از خودش گرفت و باز هم به خاطر تو ! به خاطر تو !  نیا

و  تیعصبان یام گرفته بود نگاه کردم و ناگهان احساس کردم همه  نهیس یقفسه  یاره اش که روبروانگشت اش به

عشق  یپا شودیعاشق باشد ؟ مگر چه قدر م تواندیمرد چه قدر م کیمگر  نکهیبه غم شد . غم ا لیتعجبم تبد

 نشست ؟ 
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 ! کردمینم دایهم پ یگرید لیحال دل نیباشد و در ع نیا نیرادو یکردن ها یدور لیدل شدینم باورم

 یو من با ذهن ختیگونه ام ر ی. اشک جمع شده در چشمم رو دمیخز نیزم یدادم و آرام رو هیتک نیماش یبدنه  به

 . دمیرا به جان خز نیزم یسرما کردیفکر م نیو فقط به رادو زیشده بود ازهمه چ یکه ته

 نمکیکه پر از اشک شده بودند گفت : خواهش م یا چشمانکنارم نشست ، به صورتم نگاه کرد و ب شیدو پا یرو ریام

 چیه گهیبرو و د ایرو بچشون  یواقع یزندگ نیهمه سال به رادو نیبمون و بعد ا ای...  کنمی... التماست م دیازت آناه

 رو نداره ... ! دنیکش شیپس و پ نیطاقت ا گهیمن د قیوقت برنگرد ! قلب رف

 و ریداشت از من ام یداد . چه دل پر هیتک نیکنارم به ماش ختندیریگونه اش م یکه رو ییرا زد و با اشک ها حرفش

 رو نکرده بود !

که تو تمام عمرم  یا یمحکم و قو نیرادو ی؟ خبر دار کشهیم مارستانیچند شبه مدام کارش به ب یاصال خبر دار _

 صه که سرپاست ؟دو سه شبه که با زحمت آمپول و قر نهیکس نب چیکرده ضعفش رو ه یسع

 مرد چه کرده بودم و خودم خبر نداشتم ؟ نیگرم اشکم را پاک کردم ، من با ا یو قطره ها دمیرا گز لبم

 فکر نیپر از حرفش ، به ا ی، نگاه ها شی، سکوت کردن ها شیها یفکر کردم ؛ به مهربان نیرادو یتمام رفتار ها به

مرد چه قدر  کی! مگر صبر  کردیو صبر م اوردینم میاما به رو کنمیم هیآرش گر یمن برا دانستیم نکهیکردم با ا

 است ؟ 

 ... کنمینم نکارویزمزمه کردم : من باهاش ا یآرام یرا پاک کردم و با صدا میها اشک

که بعد اون همه  وونیح هی؟  نیفرض کرده رادو یادامه دادم : منو چ تیسرش را به سمتم چرخاند که با جد ریام

ه االن حالم خوب نباش دی؟ شا رمیو م کنمیکه قبال دوسش داشتم ولش م یکس دنیکه بهم کرده با د یمحبت و کمک

 یتراح نیچشم و رو ام که به هم یب نقدریمن ا یکنکه فکر  شهینم لیدل ناینباشم اما ا میسر خونه و زندگ دی، شا

 ! کنمیرو رها م نیرادو

 انتیخ نیبود که مبادا با فکر کردن به آرش به رادو نیدو ماه فکر و ذکرم ا نیو گفتم : تمام ا دمیام را باال کش ینیب

 نیاما به هر حال رادو هیازدواج اجبار نیکه هر چند ا کردمیخودمو سرزنش م یه رفتمیبا خودم کلنجار م یکنم ... ه

انصافه ... حاال که من دلبستش شدم ، حاال  یب یلی! خ شهیم وبمحس انتیفکر کردن به آرش هم خ یشوهرمه ، حت

 ازم دل بکنه ؟  خوادیدوسش دارم م دمیکه با خودم کنار اومدم ، حاال که فهم
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هاته که دل  یژگیو نیو با هم یچه قدر معصوم دونمی،  م یپاک نهیمثل آ دونمیگرفته اش گفت : م یبا صدا ریام

 یسال بازم درد بکشه و به رو 7اشم ... بهم حق بده نخوام بعد از اما بهم حق بده نگران برادرم ب یرو برد نیرادو

 نکارویهفت سال ا نیکندن از تو اگه آسون بود که تو ا دلازت دل بکنه ...  خوادی... در ضمن نگفتم م ارهیخودش ن

لحظه  کی یاتو کنه ، فد یفدا شویخودشو و زندگ خوادیکنه برات ... م یباز فداکار خوادیم نیکرده بود ... رادو

 ! یکنیم یتظاهر به خوب بودن و شاد یدار کنهیفکر م یاجباره که دوسش دار یاز رو کنهیچون فکر م تیشاد

 .... ! ستین نطوریو گفتم : ا دمیسمتش چرخ به

 پس ثابت کن ... _

 ! دیآناه یادامه داد : ثابت کن دوسش دار تیرا خشک کرد و با جد نشینمگ چشمان

 

 

***** 

 

 

 شیرو کرده بود ، هنوز منگ حرف ها و گله ها میبرا ریبودم که ام یقتیبه خانه که گذاشتم هنوز منگ آن همه حق پا

 ! « دیآناه یثابت کن دوسش دار» که گفت بودم :  یآخر یبودم ، هنوز منگ جمله 

دوست  نیاز ا نیوراد خواهمیبوده ام چطور م نیاز سمت رادو یمنتظر حرکت شهیکه هم ی، من ریام گفتیم درست

 وقت یلیاش خ یهمسر یدوستم دارم بفهمد برا نقدریکه ا ییاو خواستمیتظاهر با خبر باشد ؟ چطور م یداشتن ب

 ؟ کنمیم تاربا او رف یعاد نقدریکه ا یاست که خودم را آماده کرده ام  در حال

و  یمن همسرش بودم ، زن قانون نکهیساله اش را هدر داده بود و منتظر مانده بود و حاال با ا 7من تمام عمر  یبرا

 نیکه رادو ی! عشق را مطمئن بودم تجربه کرده ام ؟ عشق زهیغر یاش اما باز هم عاشقانه رفتار کرد نه از رو یشرع

 همه سال .... نی.. بعد از ا. دماو بو یمن اگر جا دیبود ... شا یگریطعم د کیداشت 

 خانوم ؟ نیخوریپله ها سالم کرد و گفت : شام نم نییاز پا نیبه سمت اتاقم رفتم . نار جیو سردرگم و گ دمیکش یپوف
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رو که خانوم بدرلو گفت رو  یاون جوشونده ا شهیپله ها نگاهش کردم و گفتم : سالم ... نه ممنون فقط اگه م یباال از

 ! اریبرام ب

 نگران به چشمان گود افتاده و قرمز من به آشپزخانه برگشت . یگفت و با نگاه یچشم نینار

.  دانستیحال بد من هم م نیخودش را هم مقصر ا چارهیاش عقب افتاد و تازه ب ی... به خاطر من عروس نینار چارهیب

حال  یعروس کی دی! شا ندازندیرا راه ب شانیبساط عروس عتریهر چه سر میکنم و بگو ییسر فرصت از او دلجو دیبا

 را بهتر کند ! مانیهمه 

دادم .  هیو به تاج تخت تک ختمیراستم ر یشانه  یرا رو میتختم نشستم . موها یرا عوض کردم و رو میها لباس

 وارد اتاق شد و آن را به دستم داد . شدیاز آن بلند م یمیکه بخار مال وانیل کیبا  نینار

به سوز  لیتبد مشیمال یکه کم کم سرما ییداشت ،  مخصوصا در هوا یتم حس خوبدر دس وانیل میمال یگرما

 ! شدیزمستان م

سر و صدا بود درست مثل  یرفتن از اتاق بدرقه کردم . آرام و ب رونیمهربان او را تا ب یتشکر کردم و با نگاه نینار از

 خبر باشد ! ینبود که از آنها ب ییزهایبود که گذشته اش پر از چ نیتفاوتش با من ا دیمن و شا

و به  میایکنار ب قیحقا نیا یکه با همه  دهیوقتش رس دیاز پنجره نگاه کردم و با خودم فکر کردم شا رونیآسمان ب به

... وقت آن  ستمیگذشته ن فیآن دختر ضع گریبه همه نشان دهم د دهیام ادامه دهم ، وقت آن رس یعاد یزندگ

 ! رمیبگ ادیگرفتن را  میتصم یو به درست ییتنها دهیرس

 فقط و فقط من خانم آن هستم ! دانستمیکه حاال م ی... خانه ا دهیبرگشتن به خانه ام رس وقت

 ممیدر تصم گریبدرلو حاال د دیبا ناه یطوالن یمکالمه  کیدادم . بعد از  رونیب قیرا قطع کردم و نفسم را عم یگوش

 مصمم بودم ! نیرادو یبرگشت به خانه  یبرا

. ساک  دمیکش رونیآورده بود از آن ب میخودمان برا یاز خانه  نیرا که رادو میسمت کمدم رفتم و لباس ها به

 ساک گذاشتم . یتا کردم و تو یکی یکیرا مقابلم گذاشتم و لباس ها را  یکوچک

شم را پشت گو میکه به سرم زد موها ینگاه کردم ، با فکر رفتیشدن م کیاز اتاق که کم کم رو به تار رونیب یهوا به

 بلند شدم . میراندم و از جا
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 بوق باالخره جواب داد : الو سالم ... 8 ای 7را گرفتم . بعد از  ریام یبرداشتم و شماره  زیم یام را از رو یگوش

ا به او بسپارم ام خواستمیکه م یشدم از کار مانیپش ی، لحظه ا شدیم دهیشن یاز پشت گوش ایکامل ی هیگر یصدا

 کار به او ! نیسپردن ا یرا هم سراغ نداشتم برا یگریخب کس د

 ؟ ریام یسالم خوب _

 ؟ ی... تو خوب ستمیبلند کرد و گفت : بد ن نیزم یرا از رو ینیسنگ زیانگار که چ ریام

 ! یبرام انجام بد خواستمیم یکار هیممنونم ... راستش  _

 ... دیلحظه آناه هیگفت :  ریام

 ... ترااانه ... ریرو بگ ایکامل ایزد : ترانه ب ادیدور شده بود خطاب به ترانه فر یکه از گوش ییبا صدا و

 لحظه صبر کن ... هی...  ریام امیزد : االن م ادیدور تر فر ییاز جا ترانه

 ! کنهیم هیداره گر گهید ایزد : ب ادیباز فر ریام

گرفت و همانطور غر زنان دور شد . احساس کردم دلم  ریرا از دست ام ایکامل دمیشنیکه من هم م ییبا غرغرها ترانه

 ! شدیام محسوب م یچون تنها او بود که دوست واقع دیترانه تنگ شده است ، شا یبرا

 لبم نشسته بود گفتم : حال ترانه خوبه ؟ یکه رو یرا کنار گوشش گذاشت با لبخند یکه دوباره گوش  ریام

 ! کنهیم وونشیوقتا د یبعض ای... فقط کامل ستیبد ن یا _

 داد زد : درست مثل باباش ! یاز آن سمت گوش ترانه

 ! زنمیبهش سر م امیبراش تنگ شده حتما م یلیبهش بگو دلم خ ریو گفتم : ام دمیخند

 نیرفتفقرا گ ریما فقاز  یسراغ هیخانوم  دیگفت : چه عجب آناه ادیحرفم را به ترانه منتقل کرد که ترانه باز با فر ریام

! 

کم شده داره خوب  شیوونگیبچه تازه از د نیاست گفت : عه ترانه ... ا یپر از شوخ دانستمیکه م ییبا صدا ریام

 نگو ! یچیبهش ه شهیم
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 ده دوازده روز گذشته را ! نیشده بودم ا وانهی! د ریام گفتی... درست م دمیخند

 گوش کن ... کارت دارم ! ریام _

 ! نی... تاج سر رادو نیسرور رادو دییجانم بفرما _

 ؟ رونیب یرو امشب از خونه بکش نتونیآقا رادو نیا یتونیخنده گفتم : م با

 ؟ یبرگرد یخوایپر از شوق گفت : م ییسکوت کرد و بعد با صدا یکم

 برگردم ! خوامیآره ، م _

 دنبالت ببرمت ؟  امیخودم باصال  یخوای... م تونمیخوب هم م یلی... خ تونمیبله که م _

رو  نیدو سه ساعت رادو یدارم تو فقط برا نیشد و گفتم : نه ممنونم خودم ماش شتریهمه ذوقش خنده ام ب نیا از

 از خونه نگه دار ! رونیب

 ! یکنی... ممنونم که رهاش نم دیشد و گفت : ممنونم آناه یپر از مهربان شیصدا

 انجام بدم ! گهیکه قلبم م هیکار نی، ا ریام ستیبه تشکر ن یازیبه لبخند شد و زمزمه کردم : ن لیام تبد خنده

 ! دمیو هر وقت که خواست برگرده خونه بهت اس ام اس م رونیب کشمیاز خونه م 7ساعت  نویپس من رادو _

 باشه ، ممنون از لطفت ! به ترانه هم سالم برسون ! _

 ! نیرم تو کار رادوباشه فعال خداحافظ من ب _

 و زمزمه کردم : خداحافظ ! دمیخند

 یکه از زندگ زهایگذشت و چه چ یی! واقعا که چه روزها دنیوقت بود که لبخند نزده بودم ، چه برسد به خند یلیخ

 دناوریتاب ن نیکه طاقتش طاق شده بود و ا یریهستم ، ام ریام ونیام را مد یآگاه نیا شتری! ب دمیگذشته ام نفهم

را  دادندیکه در ذهن من جوالن م ییاز سوال ها یلیراز ها پرده بردارد و جواب خ یلیمجبورش کرد از خ نیدرد رادو

 تمام شد !  نیمشترکم با رادو یبه نفع من و زندگ ییجورها کیبدهد ! 
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آمدم . به سمت اتاق پدرم رفتم و از  رونیبه اتاق از آن ب گرید یو با برداشتم ساکم و نگاه دمیرا پوش میها لباس

 . کردیاش نشسته بود و به قاب عکس مادرم نگاه م یگهواره ا یصندل یباز آن نگاهش کردم . رو مهیدر ن انیم

گذاشتم و به  نیزم یرا رو فمیوارد اتاق شدم . ساک و ک یپر از شرمندگ یو چهره ا نییپا یو با سر دمیرا گز لبم

 سمتش رفتم .

خورد و  یا کهیکارم  نیدستش گذاشتم . او که غرق در خودش بود با ا یاش زانو زدم و دستم را رو یلصند کنار

که بسته بودم  یمقابلش نشسته بودم و ساک رونیب یمن که با لباس ها دنیسرش را به سمت من چرخاند ! با د

 بابا ؟ یبر یخوایوحشت زده گفت : کجا م

 داده بودم ... چقدر ترسانده بودمش ! دهیمرد درد کش ریپ نیکه به ا یهمه عذاب نیا یرا لعنت کردم برا خودم

 ! رمینم یا گهید یخودم ... جا یبرگردم خونه  خوامیرا فشردم و با نگاه به چشمانش گفتم : آروم باش بابا م دستش

 یاتوئه تا ابد اما خب ج ینه خو شهیهم نجایبابا ... ا یکنیکم آرامش به صورتش برگشت و با لبخند گفت : خوب م کم

 شوهرشه ! شیزن پ

 آورد ! ینم میبودم باز به رو ختهیکه به جانش ر یهمه عذاب نیمن که با ا رمیبم

! دست خودم نبود به خدا ...  خوامیبابا ... معذرت م دیگفتم : ببخش هیپر از گر ییدر چشمانم جمع شد و با صدا اشک

ظلم کنه به مادرم و من ازش خبر نداشته  نقدریا یتحمل کنم کس تونستمیگرفته بود ... نم شیدلم واسه مامان آت

 باشم !

 نیمنم بهتر از ا ی!  حال اونروزا یگیم یچ فهممینداره بابا ... م یگفت : اشکال یسرم را نوازش کرد و با مهربان پدرم

 ت رو !احساس کنمیپس واقعا درک م فهممتیم گمیم یحال تو نبود پس وقت

چون  کردمیم یموضوع رو ازت مخف نیمن ا میبازم اگه به گذشته برگرد یرا پاک کرد و ادامه داد : ول میها اشک

صالح  یکارو فقط برا نیاون سن کم ! من ا یبرات تلخ بشه اونم تو یبخوره و زندگ یضربه ا فتیروح لط خواستمینم

 یمن تو شده بود یای، بعد از مادرت تموم دن مکر نکردف گهیکس د چیو ه زیچ چیخودت کردم بابا جان و به ه

 تو رو هم از دست بدم ! خواستمینم

 ! یلیدوست دارم بابا ... خ یلیگفتم : خ هیرا دور کمرش حلقه کردم و با گر دستانم
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 نی، رادو تیسر خونه زندگ یگردیبرم یدلم ! خوشحالم که دار زیعز نطوریدر آغوشش گرفت و گفت : منم هم مرا

 ! دیما زجر کش ی، پا به پا رهینبود که از من سراغت رو نگ یروز چارهیب

 من راحته ! الیخ یاون که هست شیدوست داره بابا ، پ یلیگوشم آورد و گفت : خ ریرا ز سرش

 ! دمیفهمیحرف ها را م یلیخ یمعن ریام یحرف ها دنیحرف پدرم را ، بعد از شن یمعن دمیفهمیم

آمدم . از خودم در تعجب بودم که چطور  رونیپر از اشک از خانه ب یبدرقه  کیاز پدرم جدا شدم و با  یسخت به

من  یتفاوت باشم ، پدرم مثل جان برا یکه به خاطرش از عشقم گذشتم ب یهمه روز نسبت به پدر نیتوانسته بودم ا

 ! مردمیبرسد و او نباشد من م یبود اگر روز

 زشیکه چطور سورپرا کردمیفکر م نیحرکت کردم . در راه مدام به ا نیرادو یسمت خانه شدم و به  نمیماش سوار

دار به او نزده بودم که حاال  شین ینکردم و حرف ها تشی! کم اذ اورمیب رونیرا از دلش ب یهمه ناراحت نیکنم و ا

 راحت بخواهد مرا ببخشد ! 

 ند؟یهمه دردسر بش نیمن با ا یبود ؟ چطور توانسته بود پاهمه راز را از من پنهان کرده  نیهمه سال ا نیا چطور

 از خدا ؟ یروح ایفرشته بود ؟  نیرادو

 پر از تعجب در را باز یمن با چشمان دنیرا نگاه کرد و با د رونیدر ب انیزدم . نگهبان از م یو بوق ستادمیخانه ا یجلو

 باشد ماتش برده بود ، فکر کنم اصال انتظار نداشت من دوباره به خانه برگردم . دهیانگار که روح د چارهیکرد ؛ ب

برگشت متوجه برگشتن من نشود و به نگهبان سپردم از  نیکه رادو یرا پشت ساختمان پارک کردم تا وقت نیماش

 ! دینگو نیبه رادو یزیآمدن من به خانه چ

 خانه تنگ شده بود و خودم خبر نداشتم ! نیا یلم برابه داخل خانه که گذاشتم احساس کردم چه قدر د پا

و  دیبه سمتم دو رایزدم و سالم کردم که سم شانیبه رو یماتشان برده بود ، لبخند دنمیخانوم با د ایو ثر رایسم

 یکه به کمرش گرفته بود به سمتم آمد و گفت : خوش اومد یخانوم هم آهسته و با دست ایمحکم مرا بغل کرد . ثر

 مرده ها شده بود ! یخونه ، خونه  نیا ر... چشمم کف پات که با نبودنت انگا ی... صفا آوورد مادر

 دلمون براتون تنگ شده بود ! یلیخانوم خ نیگفت : خدا رو شکر برگشت یآمد و با خوشحال رونیاز آغوشم ب رایسم

 خونه تنگ شده بود ! نیشما و ا یصورتش گفتم : ممنونم دل منم برا دنیخانوم را گرفتم و با بوس ایثر دست
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ر نبود که د یکردن اتفاقات فیشروع کردند به تعر رایخانوم و سم ایآن ها ثر یو با نشستن رو میسمت مبل ها رفت به

 تگشیبود ، نگاهم مدام دور و بر خانه م نیکه مربوط به رادو دمیشنیرا م ییمن افتاده بود . از تمام آنها فقط حرف ها

 عطر او را استشمام کنم ! یفقط بو خواستیدلم م بیعجو نمیخانه بب نیدر ا نیضور رادواز ح یتا اثر

 راندهگذیوقتش را در شرکت م شتریو ب زدهیاصال در خانه حرف نم نکهیگفت ، از ا نیرادو یحال شانیخانوم از پر ایثر

هر شب  نکهیاست ! از ا خوردهینم یا یدرست و حساب یو غذا دهیرسیمثل قبل به خودش نم گرید نکهیاست ! از ا

 است ! دهیرسیم مارستانیکارش به ب

کنم همانطور که او  نیریش شیرا برا یبه بعد زندگ نیمن بود ... اما به خودم قول دادم از ا ریها تقص نیا ی همه

 کرده بود ! یمن فداکار یهمانطور که او برا خواستیم نیریمن ش یرا برا یزندگ

.... اها  استراحت کنم رمیکم خسته ام م هیمن  دیگفتم : ببخش فمیردم و با برداشتن ساک و کباال نگاه ک یطبقه  به

 کنم ! زشیسورپرا خوامیکه من برگشتم م دینگ نیبه رادو شهی... اگه م یزیچ هی

امشب را  خواستمیگفتم و از پله ها باال رفتم . م یریزدند و سرشان را تکان دادند . شب بخ یدو به من لبخند هر

 ! نیرادو یشب زندگ نیکنم بهتر لیتبد

ز من قبل ا یبرا نیرادو دانستمیاتاق که م نیا ینشست . دلم برا میلب ها یرو یبه اتاقمان که گذاشتم لبخند پا

 داده هم تنگ شده بود ! رشییتغ یعروس

و لبخندم را  دیچیپ در مشامم نی. عطر رادو دمیآن دست کش یبود رفتم و رو ختهیسمت تخت که به هم ر به

 ؟ دمیدیهمه دوست داشتنش را در خودم نم نیمست کننده شده بود ! چطور ا میگسترش داد ، عطرش برا

تخت افتاده بود ! با تعجب آن را برداشتم و نگاهش کردم . من مطمئن بودم که  یافتاد که رو دمیسف راهنیبه پ نگاهم

 قبل از رفتن آن را در کمدم گذاشته بودم !

بخند با ل کردهیلباس استشمام م نیا دنیکمدم برداشته است و عطر مرا با بو کش یآن را از تو نیرادو نکهیفکر ا با

 تخت نشستم . یرو

دوست داشته شدن بدجور به  نیا ینیریش  میبگو دیو با کردمیوجودم احساس م یمرد را با ذره ذره  نیا عشق

 ه بود !دل رنجور نشست نیمذاقم خوش آمده بود و به ا

 . دیخز میلباس خواب ها یکشو یبلند شدم و به سمت کمدم رفتم . در آن را باز کردم که نگاهم رو میجا از
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 کالم فوق کیکه به تن داشتم در  ینگاه کردم . لباس خواب بنفش رنگ نهیو به خودم در آ ستادمیا نهیآ یروبرو

 و البته باز بود . بایالعاده ز

به رخ  شتریرا ب میگردن و شانه ها دیپوست سف پوشاندیها تا دور گردنم را م نهیس یکه از  باال یتور ی پارچه

 ! دیکشیم

اش تا  یو ساده بود . بلند ریها کار شده بود و بعد از آن لباس حر نهیقسمت س یرو بایز یسنگ دوز فیرد کی

 ! رفتندیم نییبا هر حرکتم باال و پا شیبایز یها نیبود و چ میزانو یباال

 پشت گوشم به خودم نگاه کردم . میسرخ شدم و با زدن موها یکم

 ! دندیچیزده بود در سرم پ دیکه ناه ییبپوشم اما حرف ها یلحظه از ذهنم گذشت که لباس ساده تر کی

  " یبش کیکه تو بهش نزد نهیراه ا نی، بهتر کنهیم یحاال که اون داره از تو دور "

 "کنه  دایوضع ادامه پ نیبا ا تونیزندگ شهیپس نم یازش جدا بش یو خب قصدم ندار ینیتو همسر رادو "

و  یو اراده کن یریرو به دست بگ تیکن افسار زندگ ی... سع هیزندگ کی یها هینگه داشتن پا یزن عنصر اصل "

 " فتهیاتفاق ب نیکه ا یبخوا

 تر شدم ! کینزد نهیدادم و به آ رونیب قیرا عم نفسم

 ریو ز شدیبا حرارت براق م شانیبایز یمواجشان کردم . رنگ قهوه ا شیاز پ شتریرا با سشوار حالت دادم و ب میموها

 ! دندیدرخشینور چراغ م

ق وارد اتا نییپا یبا سر نیرژ لبم بودم که در اتاق باز شد و رادو دیصورتم نشاندم و در حال تمد یرو یمیمال شیآرا

 شد .

 گرد شده و مبهوت نگاهش کردم . چرا متوجه آمدنش نشدم ؟ یچشمان با

 ! دمیدیمن افتاد آرام آرام سرش را باال آورد و من هر لحظه گرد تر شدن چشمانش را م انیعر یکه به پاها نگاهش

 شیر گذاشتم و با نگاه به ته زیم یبود . آرام رژلب را رو دهیضربان قلب من به هزار رس دیکه به چشمانم رس نگاهش

 که گذاشته بود آرام سالم کردم . یکم
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 اتاق ! نیحضور مرا در ا شدیهنوز باورش نم دیو متعجب مانده بود و شا مبهوت

 ! میبگو دیچه با دانستمیحرف بزنم اما نم خواستمیلبم نشاندم ، م یرو یبه سمتش برداشتم و لبخند یقدم

 هستم ! یباورش شود من واقع دیتا شا دیگونه ام کش یسمتم آمد ، ناباورانه دستش را باال آورد و رو به

...  بود نگونهیمن ا یمرد مغرور فقط برا نی. ا دیشد و محکم مرا در آغوش کش یبه خوشحال لیدر چشمانش تبد بهت

 مرد را رها کردم ؟ نیچطور ا

 شهی: باورم نمگفت  یخش دار یبا صدا دیکشیکه پشت سر هم نفس م یفرو برد و در حال میرا در موها سرش

 ! یبرگشت

 تو ! شیجا مونده بود ، پ نجایشانه اش گذاشتم و گفتم : برگشتم چون قلبم ا یرا رو دستم

کردن برام سخت شده بود ، چه قدر  ی... زندگ دیزد و زمزمه کرد : دلم برات تنگ شده بود آناه میموها یرو یا بوسه

 ! یخوبه که برگشت

 با تو ! شهیهم یبمونم ... برا شهیهم یم : برگشتم تا براشانه اش زدم و گفت یرو یا بوسه

 پر از سوال نگاهم کرد . یرا باال آورد و با چشمان سرش

 ! بایز یچشمانش را دوست داشتم ، پر از حرف و عشق بود ... پر از احساس ها یمشک رنگ

 کردم . شیلب ها کیرا نزد می. سرم را کج کردم و آرام لب ها دمیرا پشت سرش گذاشتم و خودم را باال کش دستم

 ؟  دیآناه یبه من بود ، آرام زمزمه کرد : مطمئن دیپر از ترد نگاهش

 ! شهیرا بستم و آرام تر از او زمزمه کردم : مطمئن تر از هم چشمانم

 ش را باال برد .تخت گذاشت و سر یجدا کرد و به سمت تخت برد . آرام مرا رو نیمرا از زم آرام

 ! دمیعاشقتم ، مردونه قول م ایخمارش را به چشمانم دوخت و زمزمه کرد : تا آخر دن نگاه
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، حس  دادیشدنمان ! حس ارزشمند بودن به من م یکی یلحظه ها نیعشق در ا نیقول و ا نیبود ا نیریچه ش و

 عاشق مثل مادرم یمادر ! زن یروز دیو شا شومی، عشق م شومیشدن ، خانم م یکی نیبا ا رومیباالتر و باالتر م نکهیا

 او شوم ! هیکامال شب یخوب مثل مادرم ... کاش روز یو مادر

 

******** 

 

 یتازه طلوع کرده بود و اشعه ها دیچشمانم را باز کردم و به اطرافم نگاه کردم . خورش یریدلپذ یحس سرما با

 ! دیتابیاز آن در اتاق م یفیضع

 و صورتم درست مقابل صورتش قرار گرفت . دمیچرخ نین رادودستا انیدر م آرام

 یرا از رو شیزدم و با انگشت اشاره ام موها یلبخند کوچک شانشیپر یمشک یمعصوم و موها ینگاه به چهره  با

 ؟ شودیتر م یدوست داشتن شهیاش کنار زدم ! گفته بودم در خواب از هم یشانیپ

 و باز به چهره اش نگاه کردم . دمیکش شیاش کنار رفته بود آرام رو یعضالن یشانه ها یرا که از رو پتو

. تمام صورتش را بارها از نظر  شدیصفات اضافه م نیهم به ا تیاش محشر بود و در خواب معصوم ییبایو ز تیجذاب

 ش زدم !ا ینیب یرو یآرام یکه با من داشت بوسه  یشب گذشته و رفتار آرام و با لطافت یادآوریگذراندم و با 

 مشترک بود ! یزندگ کی یانتخاب برا نیمرد درست تر نیا

به سمت بالکن رفتم تا در آن  میشانه ها یرو یبزرگ دیسف یبلند شدم و با انداختن مالفه  میاز جا اطیو با احت آرام

 را کامل ببندم .

 همان جا بمانم ! یگرفتم چند لحظه ا میزدم و تصم یدم صبح لبخند دیخورش یبایز یمنظره  دنید با

 دادم . هیو سرم را به در بالکن تک دمیچیدور خودم پ شتریرا ب  دیسف ی مالفه



 الهه بانو

 
604 

 

دوش  کیکرخت بودم که آن هم با  ی، فقط کم کردمیاحساس نم یادیداشتم و بر خالف تصورم درد ز یخوب احساس

، تمام قربان صدقه  نیرادو یظه هاهم انتظار درد داشته باشم ... با وجود تمام مالح دی! نبا شدیآب گرم درست م

 ؟ ماندیدرد م یبرا ییمگر جا شی، تمام نوازش ها شیها

 بستم و فکر آرام دیخورش ییطال یاشعه ها یگرفت . چشمانم را با لذت به رو یرا به باز میو موها دیوز یخنک مینس

خوب و آرام  نطوریهم هم ندهیدر آ توانستیم یسوق دادم . زندگ میرو داشت شیکه پ ییشده ام را به سمت روزها

 بماند ؟ 

،  تلخ من ی، با وجود گذشته  گشتیکه باالخره برم یکه قصد کشتن مرا داشت ، با وجود آرش یا وانهیمرد د باوجود

 ؟ میآرام بمان میتوانستی! م نیرادو یپر از سخت یگذشته 

 یراباشد که ب یعیباشد ! طب یعیمثل من طب یسک یفکر ها برا نیا دیرسما آغاز شده بود و شا مانییزناشو یزندگ

 نگران باشم ! ندهیآ

 شروع یکه در آن قرار دار یبعد از هر زمان هیثان کیکه از  یا ندهی، آ ستین ندهیترسناک تر از آ زیچ چینظرم ه به

 دارد ! انیهمچنان جر یکه زندگ یباش دواریام یتوانیحالت م نیو تو در بهتر شودیم

شکمم گره خوردند . سرم را به عقب  یرد شدند و رو میپهلوها یاز رو یدر افکارم غرق بودم که دستان کامال

 نگاه کردم . دمیدیکه فقط شانه اش را م نیبرگرداندم و با لبخند به رادو

 یرامآ یگذاشتم و با صدا شیدست ها ی! دستانم را رو دیکشیرا بو م میسرم گذاشته بود و آرام موها یرا رو سرش

 ! ریگفتم : صبح بخ

 جان من ! ریکه  هنوز خواب آلود بود زمزمه کرد : صبح تو هم بخ ییو با صدا ختیرا به هم ر میاش موها ینیب با

 ؟ یشد داریب یک _

 ! یدیکه نفهم یفکر بود یتو نقدریاالن اما تو ا نیکرد و جواب داد : هم کیبه خودش نزد شتریب مرا

 ؟ یکردیفکر م ی: به چ دیگوشم پرس یالله  دنیرا کنار سرم قرار داد و با بوس سرش

 ! ندهیگونه اش صادقانه جواب دادم : به آ دنیرا به سمتش چرخاندم و با بوس سرم
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. با هر بار پلک زدن  کردندیبه پا م یدم صبح در دلم آشوب قشنگ یخمار نیو با ا کینزد یفاصله  نیاز ا چشمانش

 . رفتیم نییاش باال و پا یبلند و مشک یبودند نگاهم همراه با مژه ها یشدنش آرام و طوالن داریاطر تازه بکه به خ

 ! میبه من بود ، به چشم ها نگاهش

 ؟ یکنینگام م ینجوریزدم و گفتم : چرا ا یلبخند

 شمیخسته نم بایز یچشما نیوقت از نگاه کردن به ا چیپشت گوشم گفت : ه میموها تیرا باال آورد و با هدا دستش

 ! یتکرار نشدن یا روزهیف هی! 

مهم  تهفیب ندهیکه تو آ یکرد و گفت : هر اتفاق یدست شیکه او پ میبگو یزیو خواستم چ دمیبه سمتش چرخ کامال

ا برو بچشم اونم  یزندگ یمزه  خوامیم گهی... د یازم دور ش زارمینم گهی... د دارمیاز تو دست برنم گهی، من د ستین

و  شهیکه دوست دارم اما باور کن هم ارمیبه زبون نم ادیز ارممغرورم قبول د یلی! قبول دارم خ یکه تموم جونم ییتو

 یحت یکه تو تمام وجود من رو مال خودت کرد نطوریا تونهینم یا گهیزن د چی! ه تپهیتو م یقلبم فقط برا شهیهم

 از توجه منو به خودش جلب کنه ! یذره ا

 7 که یمرد به تمام معنا ، کس کیگاه امن ،  کهیت کیقلبم را از بودن  کردیو قرص م نشستیبه دلم م شیها حرف

 را بچشد ! یرا از خودش گرفت تا من شاد باشم و حاال نوبت او بود که طعم زندگ یسال خوش

 ؛ دونمیم نوید اما اشروع ش یاز ک دونمیو با لبخند زمزمه کردم : دوست داشتنت نم دمیلبش را بوس یگوشه  آرام

 عمرم رو کنارت بمونم ! ی هیکه بخوام بق یاونقدر تو قلبم جا باز کرد

 ؟ یبمون یدیچشمانش گرداند و گفت : قول م نیرا ب نگاهش

 ! دمیرا کج کردم و گفتم : قول م سرم

 کردم : با تموم قلبم ! دیقلبم گذاشتم و تاک یرو دست

 ! دیآناه کنمینم مونتیو کنار گوشم  زمزمه کرد : پش دیشد و آرام مرا در آغوش کش یدر چشمانش جار نانیاطم

هر  . رودیکه امروز را به شرکت نم دیزنگ بزند و بگو ریبه ام خواستیکه م دمیرا شن نیرادو یبه حمام رفتم و صدا 

 بود ! اما قبول نکرد ! نگران حال من یبرو یتوانیچه اصرار کردم که من حالم خوب است م
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شانه ام  کی یرو شهیرا مثل هم می. موها دمیرا پوش میحوله دور تنم کفش ها دنیچیآمدم و با پ رونیحمام ب از

 بود ! شهینبود و اتاق ساکت تر از هم نیاز رادو یرفتم . خبر نهیبه اطراف سمت آ یانداختم و با نگاه

آوردم و روشنش کردم . همانطور که  رونیکردم ، سشوار را از کشو ب میرا برداشتم و شروع به شانه زدن موها برس

از او متنفر  دهیکه ند ی... مرد دیفکرم هم مشغول بود . مشغول جمش کردمیحس م میموها انیرا م یمیمال یگرما

س مگر احسا؟  ستیبکشم چرا ؟ مگر او انسان ن ادیفر رشو س نمیهم شده او را بب کباری یبرا خواستیبودم ... دلم م

؟ اگر به عشقش  کندیرفتار م نطوریعاشق با عشقش ا کیعاشق مادرم بوده است ؟  کردهیندارد ؟ مگر ادعا نم

 ؟  کشدیاو را م دینرس

همه  نیرساندن به من در ا بیآس یهمه سال تالش برا نیدارد ؟ ا یلیاش نسبت به من چه دل نهیاز همه مهم تر ک و

ه نشد مانیو نفرت ؟ پش نهیک نیهمه سال دست برنداشته است از ا نیذره کم نشده است ؟ بعد از ا کی یسال حت

 داشته است ؟ تاست ؟ عذاب وجدان نگرفته است بعد از کشتن مادرم ؟ خواب راح

که  ینفس قلبم گذاشتم و با یافتاد . دستم را رو نیزم یسشوار از دستم رها شد و رو دهیبه اتاق ترس نیورود رادو با

 ! میترسوند یدادم گفتم : وا رونیب قیعم

 ! ومدمین ییهویتعجب به سمتم آمد و گفت : من که  با

خراب  یوا یبا خودم گفتم : ا نیبرداشتم و بدون جواب دادن به رادو نیزم یشدم و سشوار نابود شده را از رو خم

 شد !

 سرت ... یسشوار را از دستم گرفت و گفت : فدا نیرادو

 شده ؟ یزی: چ دیچانه ام گذاشت و با باال آوردن سرم پرس ریگذاشت . انگشت اشاره اش را ز زیم یرا رو آن

 نیموضوع باخبرم و چه بهتر که هم نیکه من از ا فهمدیروز م کیچشمانش نگاه کردم و با خودم گفتم باالخره  به

 حاال او را باخبر کنم و سواالتم را بپرسم .

 یزیچ هیگفتم :  میو من با عقب راندن موها میتخت نشست یرا گرفتم و او را به سمت تخت بردم . هر دو رو دستش

 ! نیرادو یبدون دیهست که با

 ؟ یزی: چه چ دیرا خوش حالت باال داد و پرس شیابرو
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منو  خوادیم دیکه جمش دونمیدست دست کردم و بعد راست سر اصل مطلب رفتم و با صراحت گفتم : من م یکم

 بکشه !

 ؟؟؟ ی: چ دیپرس ینسبتا بلند یگشاد شد و بعد با صدا چشمانش

 ای یخودت رو ناراحت کن ستیو باهاش کنار اومدم پس الزم ن دونمیخودم را حفظ کردم و گفتم : آره م یخونسرد

 ، خب ؟ ینگرانم بش

 ؟ یدیاز کجا فهم نوی؟ ا یگیم یگفت : چ یجیگ با

 بهم گفت ! ریگفتم : ام یلیم ینکردم با ب دایپ یگریراه د یمکث کردم و بعد وقت یکم

 ؟؟ ریکرد و با حرص گفت : ام زیرا ر چشمانش

 خودم گفتیکار رو انجام داد ... اگه اون بهم نم نیاما باور کن بهتر نیدستش گذاشتم و گفتم : آره رادو یرو دست

که  یکن یازم مخف یخواستیم ی! بعدم تا ک یدیه دگذشت یهفته  یکه تو یزیچ شدیو باز دوباره حالم م دمیفهمیم

 ؟ یاووردیهم به روم ن کباری یو حت یسال ها مراقبم بود نیتموم ا

باعث شد که باورم  ریخود را به بهت و تعجب داد و من با لبخند ادامه دادم : ام یدر نگاهش جا تیو عصبان حرص

دور از هم سر  گهید یامروز رو هم مثل روزا دیبودن منم اونه وگرنه با نجایا لیدل یحت دی... شا یبشه واقعا دوسم دار

 ! میکردیم

 ! یتو بدون خواستمیدادن نفسش گفت : نم رونیو با ب دیکش شیموها یتو یدست

 ... یگفتیاگر بهم م دیشدم و گفتم : آخه چرا ؟ شا کتریاو نزد به

قرار بدم و در ضمن من  تیاون موقع یتو رو تو خواستمی... نم یکردیم ریگ یبد یتو دوراه گفتمیاگر بهت م _

ه ک خواستیکارو کردم چون قلبم م نی! ا یبرام انجام بد یدر عوضش بخوام کار اینکردم تا سرت منت بزارم  نکارویا

 ! یاگه در کنار من نباش یمهم تره حت زیچکارو کردم چون شاد بودن تو برام از همه  نیانجام بدم ! ا

وجود نداره ... من بهت قول دادم  ییبدون تو گهی... د سسسیگذاشتم و گفتم : ه شیلب ها یه ام را رواشار انگشت

 ! مونمیقولم م یو رو
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نترس ،  دیرا نوازش کرد و گفت : از جمش میاش گذاشت . موها نهیس یآورد و سرم را رو نییلبش پا یرا از رو دستم

 نوک انگشتش به تو بخوره ! یحت زارمینم

 ! نیدورا _

 جان دلم ؟ _

 دخوایمن و پدرم بس نبود ؟ چرا م یکردن زندگ اهی؟ کشتن مادرم بس نبود ؟ س هیچ یو نفرت برا نهیهمه ک نیا _

 منو بکشه ؟ 

... جنون از  دیآناه ارهیوقتا جنون م یو مردانه اش گفت : عشق بعض یجد یکمرم گذاشت و با صدا یرا رو دستش

رو رد کرده و انتقام سالهاست چشماش رو کور کرده ! بعد از مرگ مادرت فکر  یوونگیمرز د دینوع بدش ! جمش

 هیکردن پدرت کرد و گفت که  دیبه تهد وعمدت شر هیاما بعد  شهینم دایوقت سر و کلش پ چیه گهیکه د کردمیم

 ! رهیگیباالخره تو رو هم ازش م یروز

 سال ! 7 یبرا یو تو هم در برابر اون از من محافظت کرد _

چه  شهیمن سخت م یبرا دنی... خار به دستت بره نفس کش کردمیکارو م نیا دیکشیاگه هزاران سال هم طول م _

 رو بدون تو تصور کنم ! ایبخوام دن نکهیبرسه به ا

و  آرام نطوریهم یو زندگ دیاین شیپ یغم گریوقت د چیقلبش سپردم . کاش ه یرا بستم و گوش به صدا چشمانم

،  یگذشته ا چی، بدون ه نیرادو یو مردانگ یبانیهمه پشت نی، با ا یداشته باشد ، با عشق ، با مهربان انیخوب جر

 از گذشته ! یآدم چیه یبدون

باشد سر به سر  یساله ا 18آمده بود و انگار که پسر  رونیاز جلد کم حرف و مغرورش ب  نیآن روز را رادو تمام

و با  اطیبا احت نیبودم که دلم درد گرفته بود و آخر بار رادو دهیآنقدر خندانداخت !  یو مرا به خنده م گذاشتیم

خوشش را به من نشان داده  یانگار باالخره رو یبرد . زندگیبه داخل خانه م اطیدست مرا گرفته بود و از ح ینگران

 بخندم و شاد باشم ! یزیچ چیبود و قسمتم کرده بود بدون فکر به ه

 شدمیم نیگرم و پر از احساس رادو یو شب ها غرق در نوازش ها و عاشقانه ها گذشتیو آرامش م ینیریبا ش روزها

. 
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م ! در شو الیخ یترم را ب نیدر دانشگاه مجبور شدم ا ادیز بتیو به خاطر غ رفتمیبه شرکت م کباری یچند روز گرید

 یانه که از شرکت استعفا داده بود کالس هاو با تر گرفتمیم ادی دیجد ی... غذاها کردمیم یو زنانگ ماندمیخانه  م

 ! میرفتیم یمختلف ورزش

باز با  خواستمیاما من قبول نکردم ... نم میآموزشگاه ثبت نام کن کیساز در  کیگرفتن  ادی یاصرار کرد که برا ترانه

 روال افتاده ام را خراب کنم ! یرو یو زندگ فتمیگذشته ب ادیشعر  کیآهنگ و با  کی

ه و ب رفتیکمتر در فکر فرو م گریدر آمد و د ییپدرم مستقر شدند . پدرم از تنها یگرفت و در خانه  یعروس نینار

سر خودش  یاو هم به نوع دیهم که طبق معمول در سفر و مشغول کار بود و شا نی! پدر رادو شدینم رهینقطه خ کی

 تا به گذشته فکر نکند ! کردیرا گرم م

مواجه کرد ، مرا بزرگ  قتیبود که من را با حق نیاش ا یما را آزار داد اما خوب یر چه همه گر چه خوب نبود گ گذشته

اش  جهینت یآدم نادرستش خرج کن ی... ! اعتماد را اگر برا ستندیمعصوم ن یآدم ها یکرد و به من فهماند که همه 

 ؟  شودیگر مدر بهت ماندم که م پدرمدوستان  یناجوانمردانه  شنهادیکه با پ شودیم یمن

 وار دنبال انتقام بود ! وانهیکه د شودیم دیاش جمش جهینت یکن یرا اگر بد معن عشق

ه ک یمن شودیکرده م یرا مخف یقیکه از او حقا یو حال کس شودیروز برمال م کی یرا هر چه قدر که بپوشان قتیحق

 ! میایکنار ب طیچه طور با شرا دانستمینم

ر از پر از درس و عبرت است ، پ ی! زندگ ندیایکه بر سرت ب یکنیفکر نم یحت دیکه تو شا ستیپر از اتفاقات یزندگ

 کندیفکر نم نیبه ا گری؛ د کشدیروز به چالش م کیندارد ، همه را  یکس شوخ چیبا ه یخوب و بد ! زندگ یروزها

 !   یفق ای یتهس ی،  غن یقو ای یهست فیتو ضع کندی؟ فکر نم هن ای ییایکه افتاده کنار ب یبا اتفاق یتوانیتو م ایکه آ

 یو ب یادامه دادن ندار یبرا یدیعشق ام یاست !  ب مانیاست ، ا دیبا مشکالت عشق است ،  ام دنیراه جنگ نیبهتر

ما ا ردیرا از تو بگ زهایچ یلیخ دیپر از آرامش شا یزندگ کیداشتن  یبرا دنی!  جنگ ماندیتو نم یبرا یمانیا دیام

پر  دیه شاک یبا لبخند به گذشته ا یکنیکه به فرزندانت نگاه م یو در حال ینشسته ا نهیروز تو کنار شوم کیباالخره 

 و قهیهمان چند دق شودیو سهم تو از گذشته م یکنیو غم گذشته باشد اما باالخره گذشته است فکر م یاز سخت

 روز کیاما باالخره  شیها و رنج ها یدلخور  ، شی، غم ها یها یبا تمام سخت شودیتمام ... گذشته باالخره تمام م

 ! شودیتمام م
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 ماه بعد ... 2

 

 رمیمیم یدارم از خستگ امیراه ب تونمینم گهیترانه من د یترانه گذاشتم و با نفس نفس گفتم : وا یبازو یرا رو دستم

! 

 یچه قدر چاق شد ینیبی! نم نمیبب ای؟ راه ب یچ یعنیکرد و گفت :  یکه خودش هم کم آورده بود اخم یدر حال ترانه

 ؟

 میردو وبرگ میریبگ یتاکس هی ایو گفتم : من کجام چاق شده ؟ تو رو خدا ب دمیکمرش  کوب یتو یحرص و خستگ با

 ! رمیمیخونه ! من کمرم و پاهام درد گرفته دارم م

مانکن گرفت  هیطالقت داد رفت  نیادور یافتاد ختیاز ر یآورد و گفت : وقت رونیرا از دستانش ب شیکش ها دست

 ! گمیم یمن چ یفهمیاونوقت م

چاق شدن و از  هیکه بخواد با  یهم خوبم ، بعد هم مرد یلیاندامم نگاه کردم و گفتم : اوال اصال چاق نشدم خ به

 ! ستیمردا ن نیاز ا نیبه عرضت برسونم رادو دیافتادن زنش رو طالق بده همون بهتر طالق بده و با کلیه

سال به پام مونده  7 ریبهمن ماه قرمز شده بود با دستش گرفت و گفت : بله منم ام یاش را که به خاطر سرما ینیب

 ! زدمیحرفا رو م نیبود هم

 نیبهتر میاما باز برا کردیغر غر هم م یسابقش کم شده بود و گاه یو انرژ طنتیکه مادر شده بود از آن ش یوقت از

با  ی، گاه کردیفکر م شیاز پ شتریب شیرفتار ها یو عاقل کرده بود و رو نیر شدن او را سنگدوست و همدم بود ! ماد

مادر  کیوقت پر کن هست و  یکاف یخودش به اندازه  چهکردن ب تیترب نیسنگ تیمسئول نیهم کردمیخودم فکر م

 برسد ! شیکارها یکند که بتواند به همه  تینظم را رعا یلیخ دیبا

 یوکس ت چیآمد گفتم : به خدا ه یم رونیبخار از دهنم ب دنمیکه با هر بار نفس کش یترانه را گرفتم و در حال دست

 ! مینزد خیخونه تا  میزود بر ای، ب میکه ما اومد یرو ادهیپ ادیسرد نم یهوا نیا
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 یده ! اگه برف اومده بود چسر نقدریکه هوا ا ومدهیهم ن یبرف نیبه آسمان نگاه کرد و گفت : حاال خوبه همچ ترانه

 ! شدیم

 نیا و دینبار یآمد برف قابل توجه زهیکه سرما ر کباریدست تکان دادم و فکر کردم امسال به جز  یتاکس کی یبرا

 خوب نبود ! زمستان بود و برف ! یلیخ

 ؟ رایبه سم یرو داد ایکامل یخانه را به راننده دادم و رو به ترانه گفتم  : قرصا آدرس

 گفت : آره ... سپردم سر وقت بده بهش ! کردیاش خودش را نگاه م یدست ی نهیکه در آ یدر حال ترانه

 ؟ شهیدرمانش تموم م یدوره  یدکتر نگفت ک _

 قرصا نداره ! نیبه ا یازین گهید یرفته اگه خدا بخواد به زود شیخوب پ یلیروند درمانش خ _

 یدوره  کیروان پزشک برده بودند  شیرا پ ایکه کامل ی. از وقت چرخاندم شهیزدم و سرم را به سمت ش یلبخند

خواب بد  گریبهتر بود ! د یلیکرده بود حالش خ زیکه دکتر تجو ییرا شروع کرده بود و با خوردن قرص ها یدرمان

 . کردینم یقرار یو ب دیدینم

در باز شد . همراه با  قهیرا حساب کردم . زنگ خانه را فشردم و بعد از چند دق یو پول تاکس میشد ادهیخانه پ یجلو

 . میو وارد ساختمان شد میترانه به نگهبان سالم کرد

 : سالم گفتیآمد م یکه با خنده به سمتمان م یآمد و درحال نییخانوم پا ایثر یپا یما از رو دنیبه محض د ایکامل

 مامان ... سالم مامان ....

 فدات شم ؟ یو با شوق گفت : سالم عشق مامان خوب دیرا در آغوش کش ایخم شد و با شوق کامل نهترا

 کردم ! یباز یلیخ رایبا خاله سم یپر از ناز و بچگانه اش گفت : خوبم مامان یبا همان صدا ایکامل

 ؟ یکه نکرد تیاذ یمامان نیو ترانه گفت : آفر میبا ترانه به سمت مبل ها رفت همراه

 خاله گفت انجام دادم ! یهر چ یدرشت و نازش به ترانه نگاه کرد و گفت : نه مامان یبا آن چشم ها ایکامل

 ! میمبل ها نشست یو رو میخانوم سالم کرد ایثر به
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د و با لبخن دمیتر شده بود . لپش را کش یتر و خوردن نیریاز شوک بسته شده اش که باز شده بود از قبل ش زبان

 عشق خاله ! نیگفتم : آفر

 خاله ! نهیمحکم ببوسمشان نگاهم کرد و گفت : عشق شما که عمو رادو خواستیکه دلم م ییبا آن چشم ها ایکامل

دست  مینشاندم و با بلند شدن از جا میلب ها یو من لبخند جمع شده ام را دوباره رو دندیخانوم خند ایو ثر ترانه

 ! یتو هم هست یو گفتم : آره خاله ول دمیکش ایسر کامل یرو

 ؟ یریجواب ترانه که گفت : کجا م در

 ! امیلباس عوض کنم االن م رمیرا باال آوردم و گفتم : م دستم

را در  می. کش موها ستادمیا نهیآ یپله ها باال رفتم و وارد اتاق خوابمان شدم . مانتو و شالم را در آوردم و روبرو از

 پخش شدند . میشانه ها یبلند شده بودند رو یلیرا که خ میآوردم و خرمن موها

 یموها یعیرا که بعد از دو ماه رشد کرده بودند و رنگ طب شهیر یرفتم و قسمت ها شگاهیهمراه ترانه به آرا روزید 

ام  یمیقد یعکس ها دنیبودند و من فقط با د یقهوه ا میموها یخودم را گرفته بودند رنگ کردم . حاال باز هم همه 

 بوده ام ! یچه شکل میموها یعیآمد که با رنگ طب یم ادمی

لحظه هم از  کیآوردم و به گردنبندم دوختم . هنوز بعد از چهار ماه  در گردنم بود و آن را  نییرا از چهره ام پا نگاهم

 نشود یوقت دلم راض چیه دیزدم ، شا یو لبخند کوچک دمیکش فشیجنس ظر یخودم جدا نکرده بودم . دستم را رو

 ! اورمیب رونیآن را از گردنم ب

پله که گذاشتم در عمارت  نیآخر یآمدم . پا رو رونیاز اتاق ب میو به مرتب کردن لباس ها دمیکش میبه موها یدست

 وارد خانه شدند . دندیخدیکه م یدر حال نیو رادو ریباز شد و ام

 لبخند به سمتشان رفتم و سالم کردم . با

 ؟  یکرد و گفت : به سالم زن داداش چطوربا خنده نگاهم  ریام

 ممنونم ...  _

 کم ؟ هیتو  یگفت : چاق نشد شیکرد و بعد با باال دادن ابرو یمن نگاه به
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 ! ستین نطوریاصال ا ریرا جمع کردم و گفتم : نخ می، لب ها زدیموج م شیدر چشم ها طنتیش

 گفت : از ما گفتن بود ! یو با چشمک دیخند

 رفت . ایبه سمت ترانه و کامل و

 جمع شده گفتم : من چاق نشدم ! یبود نگاه کردم و با همان لب ها ستادهیکه کنارم ا نیرادو به

 ... زمیعز کنهیم یسرم گفت : شوخ دنیو با بوس دیبا خنده در آغوشم کش نیرادو

 خوشکل خانوم ! یرینظ یمن ب یبراباز  یگفت : در ضمن اگر هم چاق بش یآرام یگوشم برد و با صدا ریرا ز سرش

 ! یو گفتم : خسته نباش دمی. گونه اش را بوس دمیکش رونیو خودم را از آغوشش ب دمیخند شیها یدلگرم به

 یتگو خس نمیتو رو بب شهیگفت : مگه م بردیم ریکه مرا به سمت ترانه و ام یرا پشت کمرم گذاشت و در حال دستش

 تو تنم بمونه ؟ 

 که خسته بود ! یوقت ی، حت دیو ام دادیبود ،  عشق م نیهم شهیهم

 و رایرا عوض کند . من و ترانه هم به سم شیهم رفت تا لباس ها نیشد و رادو ایکامل یها یزبان نیریسرگرم ش ریام

 ! مینیناهار را بچ زیتا م میخانوم کمک کرد ایثر

پروژه را  نیا یبودند که به زود دواریسد گفتند و ام  یپروژه  یروال افتاده  یرو یاز کارها ریو ام نیرادو زیم سر

 ! میبرو یرفع خستگ یبرا یمسافرت حساب کیتمام کنند و بعد از آن 

ن و م گذاشتیدستم م یبا نگاه به آن جلو خواستمیهر چه م میبگو یزیچ نکهیبدون ا زیسر م شهیمثل هم نیرادو

زد و با چشم خورده به من فهماند که  میرا محکم به پا شیپا زیم ریهم با اشتها مشغول خوردن بودم که ترانه از ز

 نخورم . ادیز

 خودم گفتم : من که چاق نشدم ! شیرا به هم فشردم و پ میها لب

. خودش  بردمیاز حرص خوردن ترانه لذت م کردمیکه پنهانش م یدوباره مشغول غذا خوردن شدم و با خنده ا پس

 میاما خب من اصال به رژ رمیبگ میهمراهش رژ کردیذا بخورد و مرا هم مجبور مغ توانستینم ادیبود و ز میدر رژ

 نداشتم ! یگرفتن عالقه ا



 الهه بانو

 
614 

 

بلند شدند . من و ترانه با تعجب به آنها نگاه  شانیاز جا نیو رادو ریکه ام میدور هم بود یساعت کیاز ناهار  بعد

 ؟ ی: کجا به سالمت دیو ترانه پرس میکرد

 ؟ رهیبده کجا داره م حیکه مرد به زنش توض دهیم یگفت : چه معن یجد یرا باال داد و با حالت شیابرو ریام

گفت : غلط  شیبا باال آوردن دست ها ریپرت کند که ام ریکنار دستش را برداشت تا به سمت ام یمجسمه  ترانه

 باشگاه ! میریم میکردم غلط کردم ، دار

 ! دیباشگاه چه وقت روز ؟ االن از سر کار برگشت:  دیکرد و پرس زیچشمانش را ر ترانه

 که خلوته ! میاالن بر میگفت : آخه سانس شب پره گفت یبا حالت مظلوم ریام

، عصر زود برگرد  دیخب بر یلیکه نازک کرد گفت : خ یبرگرداند و با پشت چشم شیمجسمه را سر جا ترانه

 خونه ! میبر میخوایم

 اش گذاشت و گفت : چشم بانو ... چشم سرورم ! نهیس یدستش را رو ریام

شو ک یاز تو زمیعز زهیگفتم : ساک باشگاهت کنار تخته ، حولتم تم نیو رو به رادو دمیخند شانیرفتار بامزه  به

 برش دار !

مبل برداشت و در  یرا از رو نشیماش چیآرام سوو ریبه سمت پله ها رفت . ام یحرف چیزد و بدون ه یچشمک نیرادو

 ! گردمیبرم ی! زود ادیگفت : اخم نکن خوشکل خانوم بهت نم دیبوسیترانه را م یکه گونه  یحال

 ! دیزد و گفت : باشه مراقب خودتون باش یلبخند ترانه

 رفت . رونیاز خانه ب یگفت  و با خداحافظ یباشه ا ریام

 از باشگاه رفتن ! شنیسرش را با لبخند تکان داد و گفت : خسته نم ترانه

 نه !  نکهیمثل ا _

آمد و با  نییاز پله ها پا قهیبعد از چند دق نی. رادو میشد دنید لمیرا روشن کردم و با ترانه مشغول ف ونیزیتلو

 رفت . رونیاز خانه ب یعیسر یخداحافظ

 دو تا ! نیو گفتم : از دست ا دمیعجله اش خند به
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 ! ادیترانه گفت : مامان خوابم م یپا یل باال آمد و با گذاشتن سرش رواز مب رایبا سم یخسته از باز ایکامل

 خونه ! میبر کنمیم دارتیو گفت : بخواب مامانم بابا که اومد ب دیکش ایکامل یشمیابر یموها یرو یدست ترانه

 یایکودکانه اش شدم . چه قدر خوب بود دن تیو من غرق معصوم دیهم گذاشت و خواب یرا رو شیچشم ها ایکامل

 ! ی... و به دور از هر خاطره ا  یو فکر ی، به دور از هر مشکل ی! به دور از هر دغدغه ا یکودک

 رونیسر زدن به خانواده اش از خانه ب یکه از من گرفت برا یآورد و خودش هم بعد از اجازه ا وهیم مانیبرا رایسم

 رفت .

 ؟ دی: پدرت از سفر برگشت آناه دیپرس کردیم نییکه شبکه ها را باال و پا یاشت و در حالکنترل را برد ترانه

... اتفاقا امروز صبح باهام تماس  گردهیگفتم : احتماال فرداشب برم کندمیپوست م وهیخودم م یکه برا همانطور

 گرفت حالش خوب بود خداروشکر بهش گفتم مواظب  ...

و نفس  ستادی. قلبم ا دیحرکت ماندم و حرف در دهانم ماس یب شدیپخش م ونیزیکه از تلو یاخبار دنیشن با

 رفت . ادمی دنیکش

 دوختم . ونیزیتلو یرا آرام باال آوردم و به صفحه  سرم

 یراب ایدوخته بودم و انگار دن شدیکه نشان داده م یریکه داخل آنها جا خوش کرده بودند به تصو یبا بهت چشمانم

 ! ستادیچند لحظه ا

 ! شدی... باورم نم شدیکوبش گرفت و صداها در سرم زنگ خورد . نه باورم نم کبارهیبه  قلبم

صاحب شهرت شده و  یقیموس یدر عرصه  یکه به تازگ هیجوان یدر مورد خواننده  یخبر بعد زیعز نندگانیخب ب »

ست آرش مجد ه شونیکرده . اسم ا دایپ یاریمنتشر کرده طرفداران بس شیدو روز پ قایکه دق ییبایز اریبا آلبوم بس

ارمغان آوورد رو  شونیا یآلبوم برا نیکه ا یسال گذشته چند تک آهنگ منتشر کردند اما شهرت کی یکه ط

 ! ارنینتونستن براش به دست ب

رفته است و هم اکنون در آنجا اقامت دارد  ایتالیبه ا لیتحص یادامه  یبرا شیجوان حدود چهار ماه پ یخواننده  نیا

! 

 ! « دینیبب کنمیشده که شما رو دعوت م هیته شونیاز ا یا قهیگزارش چند دق هی
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چهره اش نشسته بود و کنده  یرو یپلک زدن چیه یکه نقش بست نفسم رفت . نگاهم ب نیآرش مقابل دورب ریتصو

وه کم نکرده بود . نگاه قه یذره ا تشیاما باز از جذاب دادینشان م شانیپر یکه گذاشته بود او را کم یشی. ته ر شدینم

که احاطه اش کرده بودند فرار  ییاز دست خبر نگارها خواهدیاش خسته بود و معلوم بود که با تمام وجودش م یا

 کند .

 ؟ نیگردیبرم رانیمجد شما به ا ی: آقا دیرا مقابلش گرفت و پرس کروفونیم یخبرنگار

 به اونجا برگردم ؟ دینبا یچ یبرا گردمیو گفت : بله برم دیاش کش یلخت و قهوه ا یبه موها یدست آرش

 ! دیپناهنده شد ایتالیهست که شما به ا یعاتیآخه شا _

 ! گردمیرمی رانیو بعد از اتمام درسم به ا خونمیدرس م نجایجواب داد : من ا شیبایز یرا باال داد و با آن صدا شیابرو

 هم به راه انداخته با مجوز پخش شده ؟ یادیز یمنتشر شده و سر و صدا یکه آلبوم شما که به تازگ دیگیپس م _

 بودم که در کنار من داشته باشد ! دهیکه من کم د یبود ، خسته و کالفه ! حالت خسته

 برم ! دیمن خسته ام با دیمجوز گرفته ... ببخش رانیبله آلبوم من به کمک دوستانم در ا _

 ... گهیسوال د هیمجد  یآقا_

 ؟ میبپرس میتونیم گهیسوال د هیمجد  یآقا _

 مجد ؟ یآقا _

 ... دییخودش را خونسرد نشان دهد گفت : بفرما کردیم یکه به زور سع یو در حال ستادیا

آلبوم رو به  نیا دیخوایکه م میبپرس میتونیم دیکن میتقد یبه کس دیخوایآلبوم رو م نیکه ا دیگفته بود ییشما جا _

 ؟ دیکن میتقد یچه کس

الهه  گفت : به شیلحن صدا نیباتریلبش نشست ، با ز یکه گوشه  یرا بست و باز کرد و با لبخند محو شیها پلک

 بانو !

 الهه بانو ... به
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 الهه بانو .... به

 گفت الهه بانو ! آرش

 یدستان لرزانم را باال آوردم و با بهت رو شکست . میمقابل پا یبد یسر خورد و با صدا میپا یاز رو وهیم بشقاب

 . دمیدیرا تار م میروبرو ریو تصو شدیدهانم گذاشتم . اشک آرام آرام در چشمانم جمع م

 با او دارد ؟  ی؟ نسبت ستیالهه بانو ک دندیپرسیو از او م رفتندیدنبالش م خبرنگارها

 هگی... برگرد و بگو د ستیکس ن چیو در دل گفتم : برگرد و بگو که الهه بانو ه ختندیگونه ام ر یرو میها اشک

 ... الهه بانو مرده ... الهه بانو ... ستیکس ن چیبا من نداره و فراموشش کردم ! تو رو خدا بهشون بگو الهه بانو ه ینسبت

 الهه بانو ...

 ... گردهی... داره برم گردهیزمزمه کردم : داره برملب با بغض  ریسرم گذاشتم و ز یرا باال آوردم و رو دستانم

 ارهچیشده بود و بق کرده در آغوش مادرش مچاله شده بود و به من ب داریشکستن بشقاب از خواب ب یبا صدا ایکامل

 ین... م گرددیهست و باالخره برم یفراموش کرده بودم که آرش دیکه شا ی. به من کردیکه داشتم نگاه م یبا حال زار

 یرو ایدن یها یتمام شرمندگ یک دانستمی؟! نم گرددیبرم یک وا دانستمیکه حساب ماه ها از دستم در رفته بود و  نم

 که در حق عشق کرده بودم را پس بدهم ؟ یانتیجواب خ دیبا یو ک شوندیقلبم هوار م

خودش هم بهت زده و نگران بود آمد  یرا خاموش کرد و در حال ونیزیرا در آغوش داشت تلو ایهمانطور که کامل ترانه

سرم خراب شده چه  یرو ای؟ به من دن دینزد ! چه بگو یحرف چیشانه ام گذاشت اما ه یو کنارم نشست . دست رو

نجات   تنم یلرزش نشسته تو نیبکند و مرا از شر ا بودکه یبود که بتواند بزند و مرا آرام کند ؟ کار ی؟ حرف دیبگو

 دهد ؟

 یام در فضا هیگر یو صدا خوردندیتکان م میکردم . شانه ها هیگر یانه تکان دادم و با تمام درماندگرا ناباور سرم

من عشق از دست داده ،  نیمن شوک زده ، ا نیگوشه نشسته بود و با غم به ا کی. دلم ساکت  دیچیپیساکت سالن م

! دلم انگار  کردیا نداشت نگاه متوان برگشتن عشق ر گریکه د یمن نیمن از همه طرف محاکمه شده ، ا نیا

 اما ... یخودت انتخاب کرد دیبگو خواستیم

 ... دیافتاد آناه یاتفاق م دیگفت : باالخره با میو با نوازش موها دیسرم را در آغوش کش ترانه
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ودم کند ! خ فیمن سردرگم و شوک زده را توص توانستینم یحرف چیبود که ه نینداشتم بزنم درستش ا یحرف چیه

نم آتش افتاده در جا نیبه که پناه ببرم تا ا دیچکار کنم ؟! با دیبا دانستمیلحظه آماده نکرده بودم . نم نیا یرا برا

 آرام شود ؟  

در  یچه اتفاق گری؟ ... د یبا من چه کن یخواهی... م گرددی.... عشق دارد برم گرددی... او دارد برم ایمن ... خدا یخدا

 راه است ؟ 

 ریمورد نه با ام نیخودم را به زور آرام کردم ! به ترانه گفتم در ا میبهتر بود بگو دیساعت آرام شدم  و شا کیاز  بعد

 ؟! زمیبه سرم بر یچه خاک دیبا نمیبکنم تا بب شیبرا یفکر کیصحبت نکند تا  نیو نه با رادو

در دلم به پا شده بود که  یحرف زد اما باز دلم آرام نگرفت . ولوله ا یام داد ، کل ینوازشم کرد ، دلدار ترانه

اده افت یچه اتفاق دیاز حال زارم بفهم نیرادو دمیترسیلو بروم ... م دمیترسیچطور آرامش کنم ! م دیبا دانستمینم

 است !

بغل  یخبر کرد و بعد از کل یکستا کینماند .  ریو منتظر ام اوردیطاقت ن گرید ایکامل یها یریبا وجود بهانه گ ترانه

 شدند . شانیخانه  یراه ایمن همراه با کامل دنیکردن و بوس

که  ردمکیخدا را شکر م دی... با نندیخانوم نب ایو ثر رایبودم که سم ختهیر ییشکسته را جمع کرده بودم و جا بشقاب

 ؟ ردیخانوم را بگ ایحرف زدن ثر یجلو توانستیم یوگر نه چه کس رودیباال نم نییپا یصدا از طبقه 

خودشان برود ، اصال حوصله  یبه خانه برگردد و از همان جا به خانه  ستیالزم ن گریزنگ زدم و گفتم که د رایسم به

 در مورد حال خوابم جواب بدهم نداشتم . شیبه سوال ها نکهیا ی

م هم کالم ه نیبا رادو یو بخوابم تا حت رمیبگ دوش کی عیسر خواستمیاتاق خوابمان شدم و در را آرام بستم . م وارد

 تگرفینم یتا جواب گریو آنوقت د ستیاز نگاه به چشمانم هم بفهمد حالم خوب ن یحت توانستیم نینشوم ! رادو

 ! خواستمیرا نم نیو من ا داشتیدست برنم

که سرد سرد بود از حمام  یگرفتم و با بدن یا قهیها و حوله ام را برداشتم و وارد حمام شدم . دوش پنج دق لباس

 از کجا آمده بود ؟! گریسرما د نیا دانمیآمدم ، نم رونیب

لباسم گردنبندم باز جلوه گر شد . دستم را  ی قهیرا خشک کنم که با کنار رفتن  میتا موها ستادمیا نهیآ یروبرو

 گردنبند را هم فراموش کرده بودم ! نیا یآن گذاشتم . فراموشش کرده بودم ... حت یآرام باال آوردم و رو
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 چشمانم رنگ گرفت : یجلو یدر سرم زنگ خورد و خاطره ا ییصدا

 پارک کنده بودم به دماغ آرش زدم و با خنده گفتم : آرش ؟ یرا که از درخت تو یبرگ »

 و با لبخند جواب داد : جان آرش ؟ دیسرش را عقب کش آرش

 ؟ یکنیتو چه کار م میروز ما از هم جدا بش هی: اگه  دمیپرس کردمیکه با ناز نگاهش م یرا لوس کردم و در حال خودم

گفت : بهش  یجد یینگاه کرد و با صدا شیدر هم گره خورد . به روبرو شیمحو شد و ابروها شیلب ها یاز رو لبخند

دون تو ... ب دیآناه کنهیو ول نم فشارهیانگار قلبمو م یزیچ هی...  شمیم ی.... پر از سردرگم شمیپوچ م کنمیکه فکر م

 ی... بدون تو و خنده ها دیبدون تو وحشتناکه آناه ای... دن یوانگی، به مرز جنون ، د رسمیم یستیمن به مرز ن

 دونمیوجودت ! راستش خودمم نم یتو یهمه مهربون نیپر از نازت ، بدون تو و ا یا روزهیقشنگت ، بدون تو و نگاه ف

 لیدل دمیرو تجربه کردم ، من با تو فهم ایاحساسات دن نیباتری؛ من با تو ز دونمیرو م یزیچ هیاما  کنمیچه کار م

 ! « نمیبینم یزندگ یبرا یلیدل گهید یپس اگه تو کنارم نباش شهینم دایبهتر از تو پ یزندگ یبرا

و با خنده آرش را  میخودم گفتم امکان ندارد که ما از هم جدا شو شیکه نه ! پ یگرفتم ... به شوخ یروز به شوخ آن

زانو زده بودم که تو را به خدا ... تو را به جان من اگر  شیپا یکاش همان روز جلو یاز آن حال در آوردم اما ... اما ا

نداشته باش .... نگذار  ی... جان من با خودت کار شودیم دایپ ایدن تمامهم نباشد ! مثل من در  التیخ نیع میجدا شد

 ! فتدیخش ب کی یتار مو از سرت کم شود ... نگذار به قلب مهربانت حت کی

ا ب گذاشتمیم میلب ها یکه رو یآن نشستم . گردنبندم را باال آوردم و در حال یعقب به سمت تخت رفتم و رو عقب

 یبه درک ... من و ب میی... من و تنها ادیبال سر تو ن نیتا ا میبود دهیرو ند گهیوقت همد چیبغض زمزمه کردم : کاش ه

 ! یدیرسیخوب و شادت م یو به زندگ یموندیمن م یبه درک ... کاش تو ب میبه درک ... من و افسردگ میمادر

 یو آن را رو دمیلحاف خز ریبلند شدم . ز میآن ها را پاک کردم و از جا عیسر ختندیگونه ام ر یکه رو میها اشک

 قرار کجا و خواب کجا  ؟! یکردم بخوابم اما من ب یرا بستم و سع می، چشم ها دمیسرم کش

 چیسوو یوارد اتاق شد . صدا نیدر اتاق باز شد و رادو دمیفکر کردم و غصه خوردم که به خودم آمدم و د آنقدر

 آمد . یآرام اش که به سمت من م یقدم ها یو بعد از آن صدا دمیگذاشته شد را شن زیم یکه رو نیماش

 خودم را نگه داشتم تا از استرس نلرزم ، تا لو ندهم حال خرابم را ! محکم
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 چیه یصورتم کنار زد و ب یرا از تو میحبس کردم . موها نهیسرم کنار زد و من نفسم را در س یرا آرام از رو مالفه

باشد خودم را به خواب  دهیکه نفهم کردمیخدا خدا م و در دل کردمینگاهش را حس م ینینگاهم کرد . سنگ یحرکت

 زده ام !

زمزمه  یزیلب چ ری. ز دیام را بوس یشانیآرام پ شدیصورتم پخش م یتو شینفس ها یکه گرما یشد و در حال خم

 مشت شده ام آرام باز کردم . یدادم و دست ها رونیصدا ب یبلند شد . نفسم را ب شیکرد و از جا

 . ردیوارد حمام شد تا دوش بگ نیدر حمام آمد و رادو یصدا

 کردن ! ینقش باز نیدادم ، چه سخت بود ا رونیب نیو نفسم را سنگ دمیسرم کش یرا دوباره رو مالفه

. به سمت من  دیتخت دراز کش یآمد . آباژور را روشن کرد و رو رونینشد که دوشش را گرفت و از حمام ب قهیدق پنج

 عادتا نداشت ! نیسرش ؟ از ا یرو ندازهیلحاف م یسرم گفت : چرا امشب ه یداشتن لحاف از روو با بر دیچرخ

 ریز قای. سرم دق دیلو رفتنم را خوانده بودم که دست پشت کمرم انداخت و مرا در آغوش کش یدلم فاتحه  در

 گردنش قرار گرفت و بدنم در حصار پاها و دستش بود .

 ! دادمیادامه م دینداشتم و با یگرید یحالت اما چاره  نیخواب آن هم در ا تظاهر به نیا میبود برا سخت

خودم را از آغوش گرمش  امدیوجود دلم ن نیشد اما با ا نیسنگ نیرادو یخوشبختانه نفس ها قهیاز چند دق بعد

درک کند که  دیمورد هم باشد ! شا نیدر ا دیبوده و شا میبرا یپناهگاه خوب شهیآغوشش هم یمحروم کنم ! گرما

 وسط ندارد ! نیدر ا یگناه چیاست که ه یشدن آرش تیمن به هم خوردن آرامش مان و اذ یتمام نگران

 ام هستم ! یزندگ ینگران مرد گذشته  نقدریقرارم ... چرا ا یب نقدریدرکم کند که چرا ا شهیمثل هم نیرادو کاش

 نی؟ چطور با ا کندیبا او م یچه رفتار نیش برگردد رادواش گذاشتم و با خودم فکر کردم : اگر آر نهیس یرا رو سرم

 ؟ دیآ یموضوع کنار م

 

**** 

 هیکه سرش را به دستش تک دمیرا د نیچشمانم را آرام باز کردم و با چند بار پلک زدن رادو ینگاه ینیحس سنگ با

 . کردیداده بود و با لبخند به من نگاه م
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 ! ریگفتم : صبح بخ یخواب آلود یو با صدا دمیرا مال چشمانم

 قبال ! یشدیم داریخانوم خوابالود من ، صبح ها زودتر ب ریکرد و گفت : صبح بخ شتریلبخندش را ب نیرادو

 و گفتم : خسته بودم ! دمیصبح خوابم نبرد . لبم را گز یها کیکرده بودم تا نزد الیفکر و خ شبیبس که د از

 ... شبیبه من گفت : خسته ؟ ما که د شدن کیخوش حالتش را باال داد و با نزد یابرو

 گفتم : یا یاش زدم و با اخم مصنوع نهیس ی... دستم را تو کردیوقت ها واقعا مرا متعجب م ینگاهش بعض طنتیش

 ... منظورم اون نبود ! نیعه رادو

 بود خوشکل من ؟ یو گفت : پس منظورت چ دیام کش ینیاش را با خنده به ب ینیب

 یرو ادهیو گفتم : به خاطر پ دمیآمد . نگاهم را از چشمان جذابش دزد ینم میچرا برخالف او خنده به لب ها دانمینم

 ! روزهید

ر عط ی، دلم برا دمتیانگار اصال ند روزیزمزمه کرد : د دیکه کش یقیفرو برد و با نفس عم میموها انیرا آرام م سرش

 موهات تنگ شده بود !

طور رفتار  نیرا به فکر آرش بوده ام هم هم شبی.  اگر بفهمد تمام د دمیز درون دهانم گزرا بستم و لبم ا چشمانم

 ؟ کندیم

 و ؟ت ینگاه کرد و گفت : خوب کردمینگاهش م یعکس العمل چیه یو سرش را باال آورد ، به من که ب دیرا بوس گردنم

 ؟ میصبحانه بخور میگرسنمه بر یلیتکان دادم و گفتم : آره فقط خ دییتا یرا به نشانه  سرم

نگاهم  دنیآمدم و با دزد رونیلحاف ب ریو من از ز دیکه از رفتار من تعجب کرده بود خودش را عقب کش یحال در

 ! امیو م شورمیگفتم : دست و صورتم رو م

ام  یشانیپ یدادم و دستم را رو هیتک ییپرت کردم . به در دستشو ییخودم را داخل دستشو ییجورها کی و

 ! شدیخراب م زیو همه چ دادمیلو م میرفتار ها نیگذاشتم . من باالخره خودم را با ا

!   شودیام گرفته که مدام آب در دهانم جمع م یسرد کردمیسردرد داشتم و هم احساس م شبید یها هیهم از گر 

و به خودم مسلط شوم ! به صورتم در  دیایجا ب یو چند مشت آب به صورتم زدم تا حالم کم ستادمیا ییمقابل روشو
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تمام  یو خوش ریبه خ زیکردم که همه چ نیخودم تلق بهبودند  یکه پر از دلهره و نگران ینگاه کردم و با چشمان نهیآ

 !  شودیم

 !! دیآ یموضوع کنار م نیبا ا یاست و احتماال بعد از مدت یمرد منطق آرش

 می. موها دمیکوب ییروشو یواکنش نشان دادم و دستم را به لبه  یعصب دادمیکه به خودم م یاحمقانه ا یدلدار به

 یحال و روز نم نیها بود که به ا یسادگ نیصورتم را با حرص کنار زدم و با خودم گفتم اگر به هم یشده تو ختهیر

 افتاد ! یدلهره به دلت نم نطوریکه ا یدیترسینم شدناحمق ! اگر از مجازات آن شرط احمقانه و قضاوت  یافتاد

خودم را جمع و  توانستمیبه هر چه حماقت است ... لعنت به هر چه شرط و شروط است ... لعنت به من که نم لعنت

 نفهمد ... لعنت به من ! نیجور کنم تا رادو

 مکردیم یکه سع یا افهیرا بعد از صبحانه با ق نیافتد رادو ینم یکه اتفاق بد دیو هزار ام یتو خال یهزار دلدار با

 قبل باشد تا دم در بدرقه کردم . یروز ها ی افهیهمان ق

 دنیشانه اش گذاشتم و با باال کش یبود . دستم را رو یحالتشان سوال یکه کم یو نگاهم کرد ، با چشمان ستادیا

 ! دمیخودم آرام گونه اش را بوس

 ! دیوست دارم آناهپشت گوشم آرام زمزمه کرد : د میاز موها یدسته ا تیرا عقب برد و با هدا سرش

 ! زمینشاندم و گفتم : منم دوست دارم عز میلب ها یرو کردمیکه فقط خودم تلخ بودنش را درک م یلبخند

 میلب ها یمحکم کردم و دست رو میشانه ها یرفت . شنلم را رو رونیکه زد از باغ ب یشد و با بوق نشیماش سوار

 ی شهیهم یچند روز ، برا یچند لحظه و نه برا ینه برا خواستمیام م یزندگ ی شهیهم یآرامش را برا نی. ا دمیکش

او را بدرقه کنم و ظهر که از سر کار برگشت به  قآرام و پر از عش نطوریهر روز صبح هم خواستمیام ! م یزندگ

اش  مشغلهاو از روز پر  خورمیو همانطور که با او ناهار م میبگو دیاستقبالش بروم و به مرد خسته از کارم خسته نباش

 و من گوش کنم ! دیبگو

 مانیو در مورد نقشه ها میشب ها شام را در رستوران بخور یو بعض میخانواده و دوستانمان برو دنیها به د عصر

 ! میبا هم صحبت کن ندیآ یبرا

، من فقط  یپر از تجمل ی، نه اتفاق دور از ذهن و نه زندگ یو نه سورپراز یجانی، نه ه خواهمیرا م نیفقط هم من

 ! خواهمیآرامش م
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 دوشم برداشتم و وارد اتاق خوابمان شدم . یرا بستم و به سمت پله ها حرکت کردم . شنلم را آرام از رو در

گذاشتم . با  میپا یدادم و لپ تاب را رو هیتخت نشستم . به تاج تخت تک یبرداشت و رو زیم یتابم را از رو لپ

 گوگل شدم . یو وارد صفحه  و پر از شک آن را باز کردم دیترد

 کردم . پیحرکت دادم و نام آرش مجد را تا بوردیک یقورت دادن آب دهانم دستانم را رو با

از خودش  یرا باز کردم . پوستر آلبومش عکس یکردن آلبومش صفحه ا دایپ یباال آمد و من برا یادیز یها صفحه

 د !به دستش بو یتارینشسته بود و گ یا یصندل یبود که رو

 ینگاهش کنم گرفتم و صفحه را باال بردم . ترک ها کردیاز قبل مجبور م شتریرا از چهره اش که هر لحظه مرا ب نگاهم

.  شدمیو منصرف م رفتیباال آمدند و من مدام دستم به سمت دانلود کردنشان م یگریبعد از د یکیآلبومش 

 شبانه شوم ! یآن سردرد ها ریدوباره درگ ودمکه به زحمت ترک اش کرده ب ییبا گوش سپردن به صدا خواستمینم

خراب لپ تاب را بستم و شروع  ی. با اعصاب دمیرا ند یقیدق خیخواندم اما تار رانیدر مورد خبر بازگشتنش به ا یکم

 از استرسم کم شود ! یکم دیتا شا میناخن ها دنیکردم به جو

 از دوستانش ؟  کیا خبر شوم ؟ کدام از روز آمدنش ب توانستمیم چطور

برداشتم . در  زیم یام را از رو یبلند شدم و گوش میتخت از جا یخورد و با گذاشتن لپ تاب رو یذهنم جرقه ا در

 به دنبال نام آتنا گشتم و خوشبختانه هنوز شماره اش را داشتم . میمخاطب ها

ها . تن نمیکه امروز  او را بب کردمیاش م یهر جور شده راض دیرا کنار گوشم گذاشتم ، با یرا لمس کردم و گوش نامش

 کمکم کند او بود ! توانستیکه م یکس

 ! دییسرد گفت : بفرما ییبوق باالخره آتنا جواب داد و با صدا یادیاز تعداد ز بعد

 ! دیام را ماساژ دادم و گفتم : سالم آتنا منم آناه یشانیپ

 ! دونمیسالم ... بله م _

 ! گرفتمیبه دل م دیرفتار کند ، نبا نطوریحق داشت ا دیشا

 ! نمتیبب خواستمیم _
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 ! نمیتو رو بب خوامیاما من نم _

 ! رمیگیوقتت رو نم شتریساعت ب کیآتنا ...  کنمیهم فشردم و گفتم : خواهش م یرا رو چشمانم

اومدن  رونیآرش به مناسب ب یابا دوست میخوایگفت : امروز عصر م یپر از تمسخر یمکث کرد و بعد با صدا یکم

 ! نمتیبیاونجا م فرستمیکه برات م یبه آدرس کافه ا ایب میریآلبومش جشن بگ

. خودم را کنترل کردم و گفتم : باشه پس ساعت و آدرس رو لطفا  کردیبود و آتنا هم بدترش م ختهیبه هم ر اعصابم

 برام بفرست ، فعال خداحافظ !

 خداحافظ ! _

هم  شیها هیو کنا شین نیدست آرش بود و ا یشده  تیام را ندهد , ترب یادب نبود که جواب سالم و خداحافظ یب

جرات  نقدریکه ا یعام و خاص شدم ، من یو مضحکه  ستمیعشقم با یکه  نتوانستم پا یحقم بود . حق من دیشا

 بود که چه بر سر جفتمان آورده ام ! نیا تشرسد ایبه او خبر بدهم که چه بر سرش آورده ام ... و  ینداشتم که حت

 

*** 

 

جزو دوستان من هم حساب  یکه روز یوارد کافه شدم . به جمع میو با مرتب کردن موها دمیام را جلو کش پالتو

از آنها متوجه من شد و با صدا زدن آتنا من را به او نشان  یکیشده بودند نگاه کردم .  بهیغر میو حاال برا شدندیم

 داد . 

 توانستمیمحو شد ، م شیلب ها یمن لبخند آرام آرام از رو دنیرا به سمت من برگرداند و با د شیبا لبخند رو آتنا

 ! نمینفرت را به وضوح در چشمانش بب

با خودم گفتم چه بزرگ  شیبه قد و باال ی. با نگاهبلند شد و به سمت من آمد  شیاز جا یکوتاه یبا معذرت خواه 

 ! شودیآرش م هیشب روزیاز د شتریشده است و در دل اعتراف کردم که هر روز ب

 ! کنمیگفت : گوش م شیبغلش زد و با باال دادن ابرو ریدستانش را ز دیمن که رس به
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 اول گارد گرفته بود ! نیهم از

 ؟  مینیشب شهیاشاره کردم و گفتم : م یزیم به

در هم گره  زیم یرا رو میگذاشتم و دست ها نیزم یرا رو فمی. ک مینشست زیرا آرام تکان داد و با هم پشت م سرش

وارد  دیبا یاز چه راه دانستمیکه از من متنفر است را تا به حال تجربه نکرده بودم و نم یکردم . حرف زدن با آدم

 شوم !

 بود گفتم : دلم برات تنگ شده بود ! یکه کامال ساختگ ینگاه کردم و با لبخند شیبایچشمان ز به

 تو تنگ نشده بود ! یداد و گفت : اما من اصال دلم برا هیاش تک یاخم به صندل با

 یبدونم آرش ک خوامیآتنا ... من فقط م ومدمین نجاینفرت ا نیپررنگ کردن ا یرا باال آوردم و گفتم : من برا دستم

 ! نیهم گردهیبرم

 یایبا شوهرت ب یخوایداره ؟ نکنه م یتیچه اهم گهیتو د یدر دستم نگاه کرد و گفت : برا یبه حلقه  یپوزخند با

 استقبالش !

و  رفتیبود که مدام در قلبم فرو م یآتنا خنجر یزخم زبان ها نینداشتم و ا یخوب ی. حال روح دیکش ریت سرم

 آمد ! یم رونیب

گفتم : مهمه که دارم ازت  دمیبه دست آوردن آرامشم کش یکه برا یقیمتشنجم را کنترل کردم و با نفس عم اعصاب

 درکم کن ! کنمیآتنا خواهش م پرسمیم

 ینگران نیا ایرو  تیو پول پرست ی؟ خودخواه دیرو درک کنم آناه ی: چ دیغر تیسمتم خم شد و با  عصبان به

که از آرش  ی... کس یازدواج کرد گهینفر د هیبا  یو به راحت یو دست به سر کردرحمانه آرش ر یرو ؟ تو ب تیظاهر

رو  ی... چ دیخودش خر یراحت برا یلیو تو رو خ شد داشیاز کجا پ دونمیکه نم یپولدارتر و مشهور تر بود ... کس

 رو ؟ تی؟ عشق دروغ دیدرک کنم آناه

 زدم : عشق من دروغ نبود ! ادیفر یبلند یو با صدا دمیکوب زیم ی، دستم را محکم رو اوردمیطاقت ن گرید

 لرزان زمزمه کردم : عشق من دروغ نبود ! ییام را به چشمان متعجبش دوختم و با صدا یو عصب نینمگ چشمان
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زانم . دست لر کردندیهمه به ما نگاه م ییصدا چیه یبود و ب دهیکه در کافه  بودند به سمت ما چرخ یتمام کسان نگاه

ه شدم ک یگفتم : من گرفتار اجبار یپر از بغض یبا صدا میگونه ها ی آوردم و با پاک کردن اشک سر خورده رورا باال

!  یننک ریپدرت گ یعشق و نجات دادن زندگ نیوقت ب چیه کنمیم وآتنا ... آرز ادین شیوقت برات پ چیه کنمیآرزو م

 ... زمیعز یکه تموم وجود منو گرفته رو تجربه نکن یوقت درد چیه کنمیآرزو م

 ی... زخم زبون بزن یزیبرام عز ایلرزانش دوختم و با لبخند ادامه دادم : تا آخر دن یرا به مردمک ها سمیخ نگاه

 چون تو ... ! یزی... بازم عز یهم بشکن گهی... دلمو هزار بار د یزیعز ی... متنفر باش یزیعز

ت دستم گذاش یبلند شوم که آتنا دست رو میو خواستم از جا دمیام را عقب کش یمه دهم ، صندلنتوانستم ادا گرید

 افتاده ؟ یپدرت چه اتفاق یعشق و پدرت ؟ برا نی؟ ب دیآناه یزنیحرف م یگفت : از چ یمتعجب یو با صدا

 ... ستیمهم ن گهیام گفتم : د ینیب دنیرا تکان دادم و با باال کش سرم

 برات افتاده ؟ یچه اتفاق نمی؟ بگو بب ستیرا محکم تر فشرد و گفت : چطور مهم ن دستم

 یصندل یپول آرش را رها کرده ام نگاه کردم و آرام رو یچشمانش که انگار از همان اول هم باور نداشتند من برا به

 شیاتفاق افتاده بود را برا که یزیاز چ یبرداشتم و با هزار جان کندن خالصه ا زیم یاز رو یام نشستم . دستمال

 از من متنفر بماند ! شهیهم یکه آتنا برا خواستیته دلم نم یحس کیکردم .  فیتعر

من  یکه برا یهمه اتفاق نیتر گشت ، متعجب از ا رهیتر و ت نیو هر لحظه رنگ نگاهش غمگ ختیمن اشک ر همراه

 تو ... به خاطر پدرت ... یعنی...  شهیخبر بوده زمزمه کرد : باورم نم یافتاده است و او ب

 نقدریدر موردت ا ی؟ چرا گذاشت یدهانش گذاشت و با چشمان پر از اشکش گفت : چرا زودتر نگفت یرا رو دستانش

 فکر بد بکنم ؟

... درد  نهیرو دوا نمک یحرف زدن در موردش درد گهیماه که از اون روزا گذشته د 4آتنا ... بعد از  ستیمهم ن نایا _

 ؟ گردهیبرم ین آرشه !  کمن اال

 ! گهیگفت : سه روز د یلرزان یو با صدا ختندیر شیگونه ها یرو شیها اشک

 من فقط سه روز ؟  یخدا یسر من خراب شد . وا یرو ایرا گفت و انگار دن نیا
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 یچشمانم را بستم . نه حال روح یشکمم گذاشتم و با درماندگ ی. دستم را رو سوختیو م دیکشیم ریام ت معده

زنده بودن مرگ را تجربه  نیدست به دست هم داده بود تا در ع زی! همه چ یمساعد یداشتم و نه حال جسم یخوب

مرگ بودم  نیکه در مرکز ا یجز خودم ! من شدیکس متوجه آن نم چیکه ه یرحمانه ، مرگ یو ب یجیتدر یکنم ! مرگ

! 

 دیو شا دمیترسیمجازات در راه با تمام وجود م نی،  از ا شودیم کیدار نزد یرا داشتم که به چوبه  یگناهکار حس

ز من ا دمیترسی!  احمقانه بود اما م دمیترسیکه ممکن بود آرش در موردم داشته باشد م یاز قضاوت میبهتر بود بگو

 متنفر شود ... متنفر !

آتنا را هضم نکرده  یرست جمله بلند شدم . مبهوت بودم و هنوز د زیبرداشتم و آرام از پشت م نیزم یرا از رو فمیک

 بودم !

 ؟ دیآناه یچکار کن یخوایگفت : م هیبلند شد و با گر شیاز جا آتنا

 . دیچیپیام به هم م معده

 ! دونمی... نم دونمیجواب دادم : نم یفیضع یصدا با

 و ستادمیزد ، ا میکه به خاطر درد معده ام خم شده بود به سمت در کافه رفتم . آتنا صدا یرا کنار زدم و با کمر آتنا

 ! دمیبه سمتش چرخ یبه آرام

 پر از اشکش نگاهم کرد و گفت : منو ببخش ! یبایچشمان ز با

کان سرم را آرام ت به درد معده ام اضافه شده بود و تعادلم را به زور حفظ کرده بودم . جهیلبخند بزنم ، سرگ نتوانستم

 دل آرش را نبخشم ؟ زیعز شدیآمدم ، مگر م رونیدادم و از کافه ب

 اسفند عمرم باشد ! نیسردتر دی. اسفند امسال شا رفتیسرد بود و رو به سردتر شدن هم م هوا

 که یکس. سه روز تا برگشتن  کردمیمانده فکر م یسه روز باق نیو به ا زدمیرو قدم م ادهیدر پ رانیو ح سردرگم

ام ... آرامش ، لبخند ،  یزندگ زیهمه چ ختنیآمدنش ! سه روز تا به هم ر یکردم و حاال برا هیرفتنش گر یبرا یروز

 یکه تازه کم یداده بودم و ... قلب نیخودم و رادو یکه تازه به رابطه  ی، سامان دیجد یها یعشق ، دلبستگ یفراموش

 ! دیکشیداشت نفس م
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؟ چطور در  یچ دیایموضوع کنار ب نی؟ اگر نتواند با ا یچ اوردیسر خودش ب ییموضوع بال نیا دنیبا فهم اگر

و  گذاردیم دنمیکه بدون د شودیآنقدر دلزده م ای نمیچشمانش را بب گرید کباری گذاردیچشمانش نگاه کنم ؟ اصال م

 درد داشته باشد ! دیدارد اما ... با یبودم که بدانم چه حس دهی؟ تنفر آرش را ند رودیم

دهنم گرفتم و چند  ینشستم . دستم را جلو یکه داشتم لب جو یرا به درخت کنارم گرفتم و با حالت تهوع دستم

 بلند شدم و میکه منقطع شده بودند از جا ییو حالم اصال خوب نبود . با نفس ها دیچیپیعق زدم . دلم به هم م یبار

 رساندم . نمیخودم را به ماش

به  دنیاما دست از آب پاش دمیهوا به خودم لرز یبرداشتم صورتم را شستم ،  از سرما نیاز داخل ماش یآب یبطر

تم را زدم . دس هیگر ریز یچارگیبا ب دیچکیکه آب از صورتم م یام نشستم و در حال یصندل یصورتم برنداشتم . لبه 

کم شود  یاندک خوردیه داشت جانم را ذره ذره مک ین دردیاز ا دیتا شا کردمیم هیچشمانم گذاشته بودم و گر  یجلو

! 

 نطوریآماده نکردم تا حاال ا گرددیکه آرش برم یروز یام فکر نکرده بودم ؟ چرا خودم را برا یزندگ ینجایبه ا چرا

 یکه از زندگ ییهم آنقدر به رازها دیو شا گرددیبرنم گریکه آرش د کردمیتصور م دیدرمانده و سرگردان نباشم ؟ شا

 گم شده بود ! انشانیفکر کرده بودم که برگشتن آرش در م دانستمیام نم

ه پل ریاز سالن ز نینه چندان خوب وارد سالن شدم و خواستم از پله ها باال بروم که رادو یبا حال  دمیخانه که رس به

 ؟ یدیچرا جواب نم توی؟ گوش یکرد ریگفت : چرا د تیآمد و با عصبان رونیها ب

 ! دانستمیچه اش را نم ی، برا دیباریم یو کالفگ تیچهره اش عصبان از

 جواب دادم : شارژ تموم کرده بود ! یحال یب یفروغم را به او دوختم و با صدا یب نگاه

 چرا گمیرا گفتم و از پله ها باال رفتم . پشت سرم از پله ها باال آمد و دوباره با آن لحن مواخذه گرش گفت : م نیا

 ؟ ساعت ده شبه ! یاومد رید نقدریا

 ! زدیبه هم بر نیاز ا شتری، انگار امشب عزم جزم کرده بود مرا ب نه

 ازم حساب یکه حاال دار یبرگشتن به خونه ساعت مشخص کرده بود یسمتش برگشتم و با اخم جواب دادم : برا به

 ؟ هیچ یبرا دنتیسوال پرس نیا گهیکجا بودم پس د یدونی؟ تو که م یریگیپس م

 دنبالت ! ومدمیداشتم خودم م گهی، د یایم رید نقدریهم که ا یاو هم در هم رفت و گفت : نگفته بود یها اخم
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 برم بخوابم ! خوامیم نیرادو کنهی... سرم درد م دیکارم طول کش _

 قرمزه ؟ نقدریسرم باال آمد و با نگاه به چشمانم گفت : چرا چشمات ا پشت

 ؟ یسواالت رو تموم کن نیا شهیرا به سرم گرفتم و گفتم : به خاطر سردردمه ... م دستم

. معده ام  دمیآوردم و شالم را از سرم کش رونیاتاق شدم و او هم پشت سرم پا به اتاق گذاشت . پالتو ام را ب وارد

 زخم معده گرفته ام ؟ یعنی،  دیکشیم ریهمچنان ت

 محکم مچ دستم را گرفت ! نیحمام رفتم که رادو را برداشتم و به سمت میها لباس

 اش دوختم که گفت : کجا ؟ یجد یهم فشردم و باز کردم . نگاهم را به چشمان مشک یرا محکم رو چشمانم

 میدندان ها انیبکشم اما نتوانستم . از م رونیو قدرتمندش ب دهیانگشتان کش انیرا از م فمیکردم دست ظر یسع

 عوض کنم ! لباسامو رمی: م دمیغر

 من ! یجا عوض کن ، جلو نی: هم دیغر شیدندان ها انیو او هم مثل من از م دیبه سمت خودش کش شتریرا ب دستم

 خواستیثابت کند ؟ م خواستیرا م یزیکارش چه چ نی. با ا دمیکش یا یعمق چشمانش زل زدم و نفس عصب به

 ؟ ردیزهر چشم از من بگ خواستیآتنا بوده ام و مثال م شیکه پ داندیم دیبگو ایو  رآمدنمید یمجازاتم کند برا

را عوض  میلباس ها رمیاش بگ یو عصب ینگاهم را از چشمان جد نکهیو بدون ا دمیکش رونیرا از دستش ب دستم

 تخواسیدلش م یلیکه خ ی! نگاه کردیفروغ و پر از گله ام نگاه م یمدت فقط به چشمان ب نیکردم و او هم در تمام ا

 نگرفته بود ! ادیرا  زدن ادی... فر توانستیبزند اما نم ادیتنش را فر یتو ختهیدرد ر

شکمم گذاشتم تا  ی. تن خسته ام را مچاله کردم و دست رو دمیپتو خز ریکمرم پرت کردم و ز یو شلوارم را تو مانتو

 . ردیآرام بگ یو تاب پر از آشوبش کم چیپ

سرد  یآن پا به هوا یا شهیبلند به سمت بالکن رفت و با باز کردن در ش ییو با قدم ها دیکش ینفس کالفه ا نیرادو

اسفند عمرم  نیهمان که قرار بود سردتر زدندیم ادیکه آمدن اسفند را فر ییبهمن ماه گذاشت ، شب ها یشب ها

 ن هم خسته بودم !کالفه است ! من هم کالفه بودم ... م قدرکه چه  دمیدیو م دیتابیباشد . نور از داخل اتاق به تنش م

 و نگاهش را به آسمان دوخت . دیپر پشتش کش یموها یتو دست
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 یجار تینها یکه تا اعماق ب یزالل یاهیو من هم نگاهم را به آسمان دوختم . به س دیچشمم چک یاز گوشه  یاشک

شب پر از سرما و غم  نیآمدن هم نداشتند ، در ا رونیکه پشت ابرها پنهان شده بودند و قصد ب ییبود . به ستاره ها

 ! خواهندکه آنها ب دیایب رونیاز پشت ابر ب خواستیدلش م یچه کس

 

**** 

ر خودم د ریتصو خی. نگاهم م زدمیرا شانه م مینبودم موها ایدن نیکه اصال در ا ینشسته بودم و در حال نهیآ یروبرو

 ! گرید یبود و فکرم هزار جا نهیآ

به او دوختم . دست  نهیآمدم و نگاهم را از آ رونیاز فکر ب یآمد . لحظه ا رونیب نیباز شد و رادو ییدستشو در

 شیها نیسر آست یبود دکمه ها دهیاش را پوش یرونیب یکه از قبل لباس ها یرا با حوله خشک کرد و در حال شیها

 تخت برداشت . یکت اش را از رو ندازدیب یبه من نگاه نکهیرا بست و بدون ا

 شیعطر خوشبو دنییکرد و من با بو یخودش خال یآمد و با برداشتن ادکلن اش آن را رو یشیآرا زیسمت م به

عطر دو برابر  نیا دنیبو کش یبرا لمی... احساس کردم تما دیآ یعطر خوشم م نیاز ا شیاز پ شتریاحساس کردم ب

 شده است !

.  کردیهم نم ینگاه مین یاو به من حتحرکاتش بود و  ینگاهم رو نهیرا از عطرش پر کردم و همچنان از آ میها هیر

 داریکه ازوقت ب شیبا آن اخم ها نهیبه خودش در آ یبرداشت و دور دستش بست و با نگاه زیم یساعتش را از رو

 را درست کرد و به سمت در اتاق رفت . راهنشیپ ی قهیشدنش در هم بودند 

در برد اما به  ی رهیرا به سمتش گرداندم و به قامت بلندش از پشت سر نگاه کردم . دستش را سمت دستگ سرم

 دیداد . شا رونیشده اش را ب نیانداخت و نفس سنگ نییهوا متوقفش کرد . سرش را پا یرو دهینرس رهیدستگ

 رفت ! رونیرا باز کرد و از اتاق ب با سرعت در هیکند اما بعد از چند ثان یبرگردد و حداقل خداحافظ خواستیم

 ! کندیم ینیدلم سنگ یبدجور رو نیرادو یمحل یب نیرا گرفته است و ا میکردم بغض گلو احساس

 یمحل یب نیهم با ا نیخوب بود رادو یلیدادم . حال خودم خ هیتک یگذاشتم و بغ کرده به صندل زیم یرا رو برس

 نور شده بود . یکردنش نور عل



 الهه بانو

 
631 

 

که  دیبه گوشم رس نیرادو یها نیچرخ ماش یرفتم . صدا رونیام از اتاق ب یو با برداشتن گوش دمیام را باال کش ینیب

 رفت . رونیکرد و با سرعت از خانه ب یخال نیبود حرصش را سر گاز ماش یکه عصب یمواقع یمثل همه 

 گفت : خانوم صبحانه ! رفتمیم یبود رو به من که به سمت در خروج زیخانوم که مشغول مرتب کدن م ایثر

 ! خورمیرا باال آوردم و گفتم : ممنونم نم دستم

دادم و  رونیب قینفس را عم نیرادو نیماش یها کیبه رد الست یآمدم . با نگاه رونیرا برداشتم و از خانه ب شنلم

دل  نیا دی. با خودم گفتم شا دمیکش یقیباغ رفتم و نفس عم یانداختم . به سمت درخت ها میشانه ها یشنلم را رو

 بهتر شود . یکار کم نیام با ا جهیو سر گ چهیپ

که جلوتر رفتم  یسبزه ها گذشتم . کم انیو از م دمیکش شدندیگل که کم کم خشک م یبوته ها یرا رو دستم

 که چند قدم آنطرف تر بود افتاد و به سمتش رفتم . یچشمم به تاب

 میخانه برا نیکه ا یاول یبود نگاه کردم . به روز ها میکه روبرو یعمارت بلندتاب نشستم و به باغ بزرگ و  یرو

از  ونریخودم شده بود و ب یواقعا خانه  گرید میخانه برا نیزدم . ا یاالنش لبخند ییبود فکر کردم و به آشنا بهیغر

 . کردمیم یبگیآن بود که احساس غر

درختان رد  انیپر از لبخند از م ییکه با چهره ها دمیرا د نیو خودم و رادو دمیدرخت ها کش انیرا به م نگاهم

 . میزدیو با هم حرف م میشدیم

 شنگن !ق یلیگفتم : من عاشق گال هستم ، خ نیعطر آن گل با لبخند به رادو دنیینشستم و با بو یگل یبوته  کنار

گفت : و منم عاشق تو  زدیره ام مکه به چه یآن را کنار گوشم گذاشت و با لبخند یگل دنیخم شد و با چ نیرادو

 ! یزنیلبخند م بایز نقدریکه ا یهستم وقت

را پشت گوشم زد .  میگل انداخت . دستش را باال آورد و با ظرافت موها میانداختم و لپ ها نییخجالت سرم را پا با

 خوشکل من ؟  هیچ یخجالتت برا گهیسرم را با نوک انگشتش باال آورد و گفت : د

 نموویاخالقاته که د نیچشمانم گرداند و گفت : هم نیرا باال انداختم که با لبخند نگاهش را ب میحرف شانه ها یب

 ! کنهیم
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 ، ادیبه چشمام ب یا گهیرنگ د چیه زارهیکه نم رهینظ یرنگ ب نیانگشت به چشمانم اشاره کرد و ادامه داد : هم با

به سمت خودت  شیاز پ شتری، تو با هر کارت منو ب لرزونهیم شیاز پ شتریگونه هاته که دلمو هر بار ب یسرخ

 ! یکنیو عاشق ترم م یکشونیم

 . دمیو مست کننده بود . خجالت را کنار گذاشتم و آرام گونه اش را بوس نیریش میبرا شیها حرف

 ... ! ای یدیم یبوس درست و حساب هی ایبه چشمانم نگاه کرد و گفت : نه دبگه نشد ،  طنتیش با

 ؟ یچ اینگاهش کردم و گفتم :  یکنجکاو با

 ! کنمیم نکارویمن ا ایگفت :  میرا دور کمرم حلقه کرد و با بلند کردن من از جا شیدست ها ناگهان

 هوا ! یشروع کرد به چرخاندم من رو و

 نییاکه مرا پ کردمیبودم و التماسش م دهیرا محکم چسب نی. گردن رادو دمیخندیو م دمیکشیم غیته دل ج از

 . چرخاندیو مرا م دیخندیکار خوشش آمده باشد فقط م نیبگذارد اما او انگار که از ا

تم که داش یا جهینشست . مرا کنارش نشاند که با حس سرگ نیزم یو مرا آرام رو ستادیالتماس ا یبعد از کل باالخره

 نشوم . نیدادم تا پخش زم هیپر از سبزه تک نیرا به زم یگریدستم را به سرم گرفتم و د

جا خوش  شیلب ها یو لبخند هنوز رو زدیرا دو طرفش باز کرد . نفس نفس م شیو دست ها دیبه پشت خواب نیرادو

 کرده بود .

 بود ؟ یچه کار نیا وونهیو گفتم : د دمیخند جهیسرگ با

 بود ! یباز وونهیمن سمت خودش گفت : د دنینگاهم کرد و با کش نیرادو

 کارات ! نیبا ا شکنهیاش زدم و گفتم : کمرت م ینیرا به ب ام ینیب

 من کوچولو ! یبرا یمونیمن زد و با خنده گفت : مثل پر کاه م ینیاش را به ب ینیهم ب او

 ؟ هینجوریرا درشت کردم و با لبخند گفتم : عه ؟ ا چشمانم

آرام زمزمه کرد : آره  ییبا صدا کردیم کیکه سرم را به سر خودش نزد یرا پشت گردنم گذاشت و درحال دستش

 ! هینجوریا
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 ! یبا طعم خوب عاشق یپر از احساس و حرارت ، بوسه ا ینشاند . بوسه ا میلب ها یرو یا بوسه

ن را بود آ میلب ها یکه رو یو من با لبخند تلخ دیگونه ام چک یشده بود رو شیدایاز کجا پ دانمیکه نم یاشک قطره

با  یول ردیرا بگ رییتغ نیا یجلو تواندیکس نم چیو ه کندیم رییتغ زیبا برگشتن آرش همه چ دانستمیپاک کردم . م

 نیکس در ا چیه خواستمیدو نفرمان را حفظ کنم . من م ره یتمام تالشم را بکنم تا زندگ خواستمیحال من م نیا

 اش را از دست ندهد ! یماجرا زندگ

 آتنا را گرفتم . یام را باال آوردم و شماره  یگوش

 ... دی: سالم آناه دیچیپ یدر گوش فشیضع یاز چند بوق صدا بعد

 ؟ یسالم ... خوب _

 تو ! یآب شم از خجالت جلو خوادیاصال دلم م ستمینه خوب ن _

 رو به دل نگرفتم ! یزیگفتم : گذشته ها گذشته آتنا ... من چ دمیکه کش یقیرا تکان دادم و با نفس عم سرم

 ... یاهبس که م _

 باهات تماس گرفتم ! گهید زیچ هی ی... من برا میآتنا .. از گذشته بگذر میبگذر _

 شده ؟ یجانم ؟ چ _

 آتنا ! یکه تو کمکم کن خوامیلبم را کندم و گفتم : من م پوست

و قال تمام کنم و نگذارم به  لیدعوا و ق نیقائله را با کمتر نیهر طور شده ا خواستمیرا گرفته بودم و م ممیتصم

 عذاب بکشد . نیرادو گریخاطر من بار د

کنم و من  یرا تداع یزندگ یطعم واقع شیبرا نیرادو یو عاشق یاز من خواسته بود بعد از آن هفت سال مردانگ ریام

... 

 ! سازمیبسازد مشوهرش  یبرا دیبا یزن واقع کیرا همانطور که  یآرش را روشن کنم و بعد زندگ فیتکل دیبا اول
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 ادیاز استرس ز چارهیبود نگاه کردم ، ب ستادهیآوردم و به آتنا که هنوز تنها ا رونیپشت ستون سرم را ب از

 دادم . هیو دوباره پشت ستون پناه گرفتم و به آن تک دمی! لبم را گز رفتیو مدام راه م ستدیجا با کی توانستینم

از  دمیرستیکه از آن م یروز شدیگرفته بود ! باورم نم میها هیرا از ر دنیکه فرصت نفس کش دیکوبیقلبم آنقدرتند م 

 روبرو شدن با عشق ! یقدم کیروبرو شدن با گذشته باشم !  یقدم کیباشد و من در  دهیراه رس

سرد اواخر بهمن  یاتنم به خاطر هو یسرما دانمیلرزان در آنها ها کردم ! نم یرا درهم گره کردم و با نفس میها دست

 ! لرزاندیکه در جانم افتاده بود اما هر چه بود از درون مرا منجمد کرده بود و م یاسترس و حال بد نیا یبرا ایماه بود 

 با خواستمیحالم چه طور م نی. با ا دمیدردناکم کش یبه گلو یرا قورت دادم و دست میجا خوش کرده در گلو بغض

با او چشم در چشم هم بشوم ! مطمئن بودم  نکهیبه حال ا یخراب بود وا نطوریحالم ا دهیآرش روبرو شوم ؟ او را ند

 ! رومیاز حال م

رده ام با او چکار ک مینگاه کنم و بگو شیبایدر چشمان ز توانستمیآمده ام ؟ مگر م نجایچه به ا یبرا دانستمینم اصال

با  متوانی... به خدا که نم توانمیبه او کرده بودم ؟ نه ... نمکه  یحرف زدن در مقابل او را داشتم با ظلم یی؟ مگر توانا

 کار را بکنم !  نیا یآن مرد احساس

چند روزه  نیا داندیبود گذاشتم و چشمانم را بستم . خدا م ختهیبه هم ر شیمعده ام که از چند روز پ یرا رو دستم

که حرف  گفتیمشکوک و سکوتش م ی! نگاه ها کنم یحال بد را الپوشان نیگفته ام تا ا نیچه قدر دروغ به رادو

روز به او  کیو من مطمئنا  میخودم راستش را بگو ات کندیصبر م شهیمثل هم دانستمیاما م کندیرا باور نم میها

 چه بوده است ! میروزها نیحال بد ا لیکه دل گفتمیم

ام  یدوستش داشتم  و زندگ گریکه حاال د یبشود ، ناراحت بشود ، قهر کند و از من رو بگرداند . از من یعصبان دیشا 

از من  خواهمیاز من متنفر بشود ! نم خواهمیامروز چه شد چون نم میگویاما هر چه بشود من به او م نیشده بود رادو

 یو او هم با نگاه رومیم ستیکه حالش خوب ن یپر دنید یبرا ودمدر ذهنش بسازد ! گفته ب انتکاریدروغگو و خ یزن

 جمله فقط گفت : مواظب خودت باش ! کیتلخ سرش را تکان داد و در  یانم و سکوتبه عمق چشم
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 نیام کند و ا یمحل یب نیسخت بود ، عادت نداشتم رادو میاو را تحمل کردن برا یچند روز سرد نیقدر در ا چه

 یکنم ؛ حالم مثل آدم یهم نداشتم که پا جلو بگذارم و معذرت خواه یگران تمام شده بود ! حال چندان درست میبرا

 بودم ! نیشوکه و غمگ نقدری، هم ردیمیم گریبود که به او خبر داده باشند تا سه روز د

از  یست ! نگران ی، حال بد من به خاطر نگران ستین شیماه پ 4 نیمن به خاطر آن عشق آتش یروزها نیبد ا حال

من ؟ مرد  یزندگ یمرد گذشته  شودیم یالرا بشنود چه ح قتیحق یآورد ؟ وقت یدل آرش طاقت م ایآ نکهیا

 گذشته ها ... مرد عاشق گذشته ها ... مرد ... گذشته ها ! یاحساس

تا بگذرند و  کردیمقاومت م دیکه با ییآورد ؟ روزها یسخت را تاب م یروزها نی؟ دل من ا شودیخودم چه م دل

 کار است ! یچاره  یکه فقط صبور ییبه خاطره بشوند ، روزها لیتبد

 ! اورمیبه خانه طاقت ب دنیحال بدم خدا کند تا رس نی، با ا دمیفشردم و لبم را گز شتریام را ب معده

نشسته است قلبم  نیزم یاالن رو نیهم شیمایکه شماره پرواز آرش را اعالم کرد و گفت هواپ یزن یصدا دنیشن با

 برگشت !  رانیدهانم آمد . آرش به ا یتو

از من نداشت و مدام از استرس  یبه او نگاه کردم . او هم دست کم یپر از نگران یسمت آتنا برگشتم و با نگاه به

 نیبزرگ رساندن ا تیدل کوچکش شدم که درخواستم را قبول کرد و مسئول ی. شرمنده  دیجویرا م شیناخن ها

 قبول کرد ! نم ادیبود که با اصرار ز یخبر را به آرش به عهده گرفت . کارسخت

رانم آرش نگ یکه من برا گفتمیاگر نم دی! شا کردیازدواج کرده ام قبول نم نیکه من چرا با رادو دانستیاگر نم دیشا

 !  کردینم یبا من همکار مییکه شوکه نشود به او بگو یخبر را آرام آرام و طور نیکمکم کند تا ا دیو با

 :  دیچیخودم در گوشم پ یدرمانده  یصدا

 ، شوکه نشود ... آتنا

 ، شوکه نشود ... آتنا

 .... آتنا
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و آرش را  خودم یبکنم تا زندگ توانستمیماجرا را کنترل کرد اما تالشم را که م نیهم باور نداشتم بشود ا یلیخ البته

ه بود نجات داد میمرا از تمام غم ها یکه روز یینجات او یخالص کنم ! برا یگرداب بدبخت نیسر و سامان بدهم و از ا

 انجام دهم ! توانستمیبود که م یحداقل کار نیا

دوختم و در دل خدا را صدا زدم تا کمکم کند . مسافرها تک تک وارد سالن شدند و نگاه من انگار  تیرا به گ نگاهم

منع  دنشیماه بود خودم را از د 3که  گشتیم یچهره ا دنیبه دنبال د صانهیحر گفتیکه عقلم م یزیبر خالف  چ

 ماه بود به اصطالح خودم فراموشش کرده بودم ! 3کرده بودم ! 

 نیسنگ ینفس ها یجز صدا ییصدا چیه گریو من د ستادیا ایثابت ماند و ناگهان دن شیآشنا یچهره  یرو نگاهم

اعتراف  توانمی. نم دیاشک چک یقطره  نیدهانم گذاشتم و اول ی! دستم را آرام باال آوردم و رو دمیشده ام را نشن

 تنگ شده بود ! شیبایصورت ز دنید ینکنم که دلم برا

 یقهوه ا یموها یبلندتر از قبل شده بود ! دستش را باال آورد و تو یاش کم شیو ته ر دیباریم یچهره اش خستگ از

د گردان ییآشنا دنیخمار شده بودند به دنبال د یرا که از خستگ شیبای. چشمان ز ختیو آنها را به هم ر دیاش کش

 زد . ییبایآتنا لبخند ز دنیو با د

 یکردند ! کاش کس سیلحظه خ کیرا در  میقرار شده باشند گونه ها یمن انگار که مثل دلم ب یلبخند زد و اشک ها 

 یرو کس لبخند را چیه گریاز فردا د دیبدهد . شا هیمن ثبت کند و به من هد یرا برا بایلبخند ز نیا توانستیبود و م

من  که فقط یزبانه بکشد ! نفرت شیبایز یکه ازچشم ها باشداز فردا فقط نفرت و خشم  دی، شا ندیآرش نب یلب ها

 ! الهه بانو را ! ردیگیرا نشانه م

به برادرش  دیکه با یاز غم خبر نکارشیا دانمی، نم دیآرش اشک در چشمانش جمع شد و لبش را گز دنیبا د آتنا

 برگشتن اش !  یاز خوشحال ایبود  دادیم

انداخت و با  نیکه در دستش بود را زم یو خودش را در آغوشش انداخت ! آرش چمدان دیطاقت به سمت آرش دو یب

 او در رترازیپذ تیمهربانتر و مسئول ی! برادر دیدر آغوش گرفتن آتنا او را محکم به خودش فشرد و سرش را بوس

 بودم ! دهیام ند یزندگ

 یگریآغوش گرفته بود سرش را باال آورد و به دور و اطرافش نگاه کرد . انگار به دنبال کس د که آتنا را در همانطور

 !  گشتیهم م

 ... گردهیزمزمه کردم : دنبال من م یبا ناباور دندیلرزیم هیکه ازگر ییرا مشت کردم و با لب ها میدست ها 
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 دیکردم ، او نبا یپشت ستون مخف شتریبو خودم را  دمیشالم را جلو کش عینگاهش به سمت من سر دنیچرخ با

جز  یکس دیحال بد را نبا نیهق هقم بلند نشود ، ا یدهانم فشردم تا صدا ی! دستم را محکم رو دیدیامشب مرا م

 !  دیدیخودم م

چه که آتنا دست و پا دیپرس یزیافتاده بود از او چ شیابروها نیکه ب یفیو با اخم ظر دیکش رونیرا از آغوشش ب آتنا

 رفت ! یگفت و به سمت در خروج« کار داشت »  هیشب یزیرا پاک کرد و با برداشتن چمدان آرش چ شیاشک ها

 دنبال آتنا راه افتاد . نیسنگ ییکه آتنا رفته بود نگاه کرد و بعد با قدم ها یچند لحظه همانطور با اخم به راه آرش

 یخودش را برا ینازم را بخرد اما کاش کم دیباشد که من قهر کرده ام و با نیکه به ذهنش برسد ا یفکر نیآخر دیشا

 آماده کند ! نیاز ا شتریب

سرم انداختم . با خارج شدن آرش و آتنا ، من هم پشت سرشان از  یرا پاک کردم و کاله پالتو ام را رو میها اشک

کم از اش سیبرداشتم و صورت خ یشدم . دستمال نمیسوار ماش عیانداختم و سر نییآمدم . سرم را پا رونیفرودگاه ب

 کردیکه دل دل م ی؟ قلب کردمیچه م دیتابم با یقلب ب نیکنترل کنم اما با ا توانستمیرا م میرا پاک کردم . اشک ها

 ! ندیاز نفرت را بب یآرش خال نیا شتریب

آتنا پشت فرمان نشست !   ردمکیکه تصور م یزیعقب گذاشت و بر خالف چ یها یصندل یچمدان آرش را رو آتنا

ه ک دیپرس یزیاز او چ یدستانش گرفت . آتنا خم شد و با نگران انیکنارش نشست و سرش را م یصندل یآرش رو

 داد و گفت : خوبم ! هیتک یصندل یآرش سرش را به پشت

 خودم زمزمه کردم : محکم باش آرش ... جان من محکم باش ! شینگاهش کردم و پ یناراحت با

؛ هر  گشتیاو م یرا روشن کرد و راه افتاد و من هم پشت سرشان حرکت کردم ! نگاهم ازهمان دور هم پ نیماش اآتن

 یو خستگ گذاشتیرا پشت گردنش م شی، هر بار که دست ها زدیو با آتنا حرف م گرداندیبار که سرش را برم

لحظات چشمان اشک آلود  نی... در تمام ا کردیرا نگاه م رونیو ب دادیم هیتک شهی، هر بار که سرش را به ش گرفتیم

 تصادف نکردم ! یهمه حواس پرت نیمعجزه بود که با ا کی نیاو بود و ا یمن در پ

هم که شده آرش  ینکرده اتفاق ییتا خدا ستادمیو من هم عقب تر از آنها ا ستادیا شیعمو یآنها مقابل خانه  نیماش

مرا  یکیتار نیکه سوار شده ام در ا ینیماش نیعوض شده و ا یرنگ مو نیبا ا دانستمی! البته محال م ندیمرا نب

 ! گرفتمیدر نظر م دیبشناسد اما خب فرض محال را هم با

 ! دمیشنیم یحرف زدنشان را به خوب یشدند و من به خاطر سکوت حاکم بر کوچه صدا ادهیپ نیماش از
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را  شیعقب برداشت و خواست بدون نگاه کردن به آرش وارد خانه شود که آرش بازو یچمدان آرش را از صندل آتنا

 یگینم یزیشده آتنا ؟ چرا چ یمشکوک گفت : چ ی. در چشمانش نگاه کرد و با حالت دیگرفت و به سمت خودش کش

 ؟

 شیگوش به صداچشمانم را بستم و  اریاخت یگوش نواز و آرامش دهنده بود و من ب میهنوز همانقدر برا شیصدا

 ؟  ستیعشق ن نیکنم که ا حیبگذارم ؟ چطور خودم را توج توانستمیسپردم ! اسم احساسم را چه م

 عشق بود ! یاحساس ته مانده  نیاسم ا دیدوختم . شا میو نگاهم را به روبرو دمیرا گز لبم

 ! ستیکم حالم خوب ن هیداداش  ستین یزیانداخت و گفت : چ نییو سرش را پا دینگاهش را دزد آتنا

براش افتاده  یشده ؟ اتفاق شیزیچ دی؛ آناه یگیشده و به من نم یزیچ هی خونمیدروغ نگو آتنا من از چشمات م _

 ؟ دونمیکه من نم

 همه صبر و تحمل مرا ! نیبگو ... خراب نکن ا یزیچ کیام حبس شد !  نهیسکوت کرد و من نفس در س آتنا

ت به خواس« ابالفضل  ای» او را رها کرد و با گفتن  یبازو یو پر از نگران دهیترس یا حالتب دیآرش که سکوت آتنا را د 

 دیکه در جانش افتاده بود گفت : نه داداش به خدا آناه یبرود که آتنا دستش را گرفت و با استرس نیسمت ماش

 خونه ! یتو میبر اینشده ب شیچیه

بارم بهم زنگ نزد ؟  هیسه ماه  نیفرودگاه ؟ چرا تو تمام ا ومدیو گفت : پس چرا ن دیدستش را کش تیبا عصبان آرش

 خاموشه ؟  شیبه گوش زنمیزنگ م یچرا هر چ

آرش انداخت  یرا گرفت . دست لرزانش را دوباره به بازو شیکردم آتنا هم مثل من نفسش رفت و بغض گلو احساس

 ! دمیم حیتوض زویخونه من برات همه چ یتو میبر ایو گفت : حالش خوبه داداش نگران نباش ... ب

 ! نمیبب دویبرم آناه خوامینه ولم کن م _

 ! شینیبب شهیگفت : نه نم یآتنا گرد شد و با دست و پاچگ چشمان

همه  نیساله تحمل ا 18دختر  نینگاه کردم . ا میروبرو یدهانم فشردم و با ترس به صحنه  یرا محکم رو دستم

 یکرده پشت پرده  ریگ یآرش ، اشک ها یبرادرش را نداشت و مطمئن بودم با داد بعد شیاضطراب و تشو
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فشردم و از خدا  گرمید دست! فرمان را محکم در  دهدیجا لو م نیرا هم زیو همه چ شوندیم یچشمانش جار

 بگذرد ! ریو دلش را گرم کند تا امشب بخ ستدیخواستم کمکش کند ، پشتش با

 ؟ نمشیبب شهی: چرا نم دیپرس تیبا تعجب و عصبان آرش

 ! ستیخونشون ن یمسافرته االن کس دیمن جواب داد : آخه آناه یدیرا باال انداخت و در کمال ناام شیشانه ها آتنا

حرفش را جمع کرد و  عیام گذاشتم . خدا را شکر کردم که آتنا سر نهیس یدادم و دستم را رو رونیرا راحت ب نفسم

 باور کرده است ! یم بود که تا حدودآرش هم معلو یاز چهره 

 : مسافرته ؟ کجا رفته ؟ دیآتنا شد و پرس کینزد دیبا ترد آرش

 یتو میبر ایگفت : ب کردیم تیکه او را به داخل خانه هدا یآرش حلقه کرد و در حال یدستش را محکم دور بازو آتنا

 ! شهیکوچه که نم ی... تو گمیخونه برات م

 ! دمیرا د شانیو نه چهره  دمیرا شن شانینه صدا گریحرفش وارد خانه شدند و من د نیبعد از ا و

 دختنیر میگونه ها یپشت سر هم رو یتالش چیه یب میبعد اشک ها ی هیفرمان گذاشتم و چند ثان یرا آرام رو سرم

خسته  میپشت سد پلک هاشدن  یاز مخف گریبودند که انگار د میاشک ها نی. نه هق هق کردم و نه زار زدم ، فقط ا

لخ ؟ ت نهمهیسرنوشت ما ؟ چرا ا شدیم نطوریا دی! چرا با گرفتندیاز من اجازه نم ختنیفرو ر یبرا گریشده بودند و د

 پر از درد ؟ نهمهیچرا ا

کن  یمن ! ببخش و آروم زندگ یزندگ یگرفته زمزمه کردم : منو ببخش مرد گذشته  ییدادم و باصدا رونیرا ب نفسم

 وجود داشته ! ییفراموش کن الهه بانو شهیهم ی... ببخش و برا

 تمام مشکالت را حل کند ! توانستیم دیعمر من بس باشد ! شا کی یبرا توانستیم دیبخشش شا نیا

حال زار به خانه  نیحرکت کردم . اگر با ا یپر یبه سمت خانه  نیرا پاک کردم و با روشن کردن ماش میها اشک

 یروز ها حال درست و حساب نی! ا شدیهم م مانیو چه بسا که دعوا کردیم چمیسوال پ نیئنا رادومطم رفتمیم

 نکرده بودم ! تینداشتم و کم او را اذ

 .  ختمیریاشک م یو گاه زدمیلبخند م یمرور شد و من گاه میتمام طول راه دوباره و صد باره خاطراتم با آرش برا در
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م اگر با او آشنا نشده بود گفتمیبعد م یوقت با او آشنا نشده بودم و لحظه ا چیکاش ه گفتمیخودم م شیپ یا لحظه

 ؟  دادیم هیبه من هد ییبایعشق را به آن ز ی؟ چه کس کردیمرا پر م ییآن همه تنها یپس چه کس

ات  یگزند یه رازهابردن ب یپ یتا به تو بفهماند برا کشدی! چه نقشه ها نم کندیکه با آدم ها نم ییها یچه باز ریتقد

 از همه کوتاه تر باشد ! وارعشقید دیشا انیم نیو در ا یها دست بکش زیچ یلیاز خ دیبا

 

 ! یدم در پر ایرا که برداشت آرام گفتم : ب یو به او زنگ زدم ! گوش ستادمیا یپر یخانه  یروبرو

 در توانم نبود حرف بزنم ! نیاز ا شتریتماس را قطع کردم ، ب و

 یپر شیفرستادم که امشب را پ امیپ نیرادو یو برا ستادمیشدم . مقابل در ا ادهیپ نیرا برداشتم و از ماش فمیک

م صحبت کن تونمیفرستادم : نم امیپ شیکردم و برا جکتی! تماس گرفت اما ر ستیخوب ن ادیچون حالش ز مانمیم

 ! رمیگیصبح باهات تماس م

چند روزه در جانم افتاده بود  نیکه ا یاعصاب خراب و استرس نیاز ا ربودیدلگ کنمینداد ، فکر م یجواب گریاو هم د و

را گرفته بود و  میگلو خیعذاب وجدان ب نیکرده بودم ! دست خودم نبود ، به خدا که ا یو من همه اش را سر او خال

 کنم ! یگراحت زند گذاشتیاحساس گناه نم نی، ا کردیولم نم

ه شد ی: چ دیمتعجب پرس ییمن چشمانش گرد شد و با صدا دنیباز کرد . با د میدر را به رو یپر قهیاز چند دق بعد

 ؟ دیآناه

 بمونم ؟  نجایامشب رو ا تونمیآمد گفتم : م یکه به زور باال م ییرا به سرم گرفتم و با صدا دستم

 ده ؟!ش یچ نمیبب ایتو ... ب ایبه خودش آمد و با گرفتن دستم گفت : آره حتما ! ب یپر

 و با دیچشمانم کش ریزانو زد . دستش را ز میتخت نشستم و او هم روبرو یو من رو میصدا وارد اتاقش شد یو ب آرام

 دور چشمات قرمز شده ؟  نقدریگفت : چرا ا شیلب ها دنیگز

 ! یدرمانده زمزمه کردم : آرش برگشته ... آرش برگشته پر یمغمومم را به او دوختم و با حال نگاه

نشست . انگار او هم جا خورد از  نیزم یانداخت و کامل رو نییافتاد و نگاهش کدر شد . سرش را پا نییپا یپر دست

 بد ! ایخوب بود  دانستمیخبر که نم نی، انگار او هم سست شد با ا یبازگشت ناگهان نیا
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او  دانمیشده بود ! نم هم کنج اتاق در خودش جمع یتخت نشسته بودم و پر یآن شب را من کز کرده گوشه  تمام

من بودم که شوهرم آنقدر از  نیهوا بود ، ا یام رو یمن بودم که زندگ نیمغموم و ناراحت بود ؟ ا نقدریچرا ا گرید

من بودم که مطمئنا با  نینفرستاد ، ا اممیپ وابهم در ج یخشک و خال یباشه  کی یبود که حت ریدلگ میکارها

بود و محکمه کامل  دهیهم از راه رس یخود شاک نباریو ا گرفتمیبرگشتن آرش باز هم مورد هجوم اتهام ها قرار م

 شده بود  ! 

رد و ک دنیشروع به بار یدیبه پنجره دوختم . باران شد نیو من نگاهم را غمگ دیچیبلند رعد و برق در اتاق پ یصدا

 ! دیچیش به پنجره در اتاق پامان یکوبش ب یصدا

 از من در آن نقش بسته بود دوختم ! یمحو ریمقابلم که تصو ی نهیرا در آغوش گرفتم و نگاه نمناکم را به آ میبازوها

 بگذراند ! ریو سخت را بخ یشب باران نیا یفردا خدا

 

****** 

 

 

 

 

حوصله ام را به صفحه اش دوختم و با  یب . نگاه خسته و دیام در کنارم لرز یصبح بود که گوش 7 یطرف ها ساعت

چشم  میروبرو ی نهیبدهد به آ دیمرد را چه با نیجواب ا دانستیبود و نم نیکه غمگ یبا نگاه نیاسم رادو دنید

 دوختم .

بودم و مثل  دهیو همه جا بر زیکه از همه چ یاول ازدواجم را ، وقت یآمد آن روزها ادمیفروغم  یچشمان ب دنید با

ها مواخذه  یو زار هیتمام آن گر یبخواهد و مرا برا یزن شاد و پرانرژ کیبود که  نیمرده شده بودم ! حق رادو کی

ها مواخذه  هیآن گر یوقت مرا برا چیام ؟ اما نکرد ... ه انداختهاست که راه  یچه وضع نیا دیکند و بگو میکند ، دعوا

 نکرد ! 
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کار را  نیراحت بتوانم ا الیخواستم از او جدا شوم با خ یاگر روز دیشا به من دست نزد تا یمرد بود که حت آنقدر

 نکهیرقم بخورد غافل از ا نیمن بهتر یتا برا دیها را به جان خر یسخت نیا یبکنم ! آنقدر عاشقم بود که همه 

 من خود او بود !! یبرا نیبهتر

 .  دمیبردم و فلش سبز را کش یبه سمت گوش عیرا سر دستم

؟  یدیجواب نم تویکه گفت : چرا گوش دمیرا شن نیرادو یعصب یرا کنار گوشم گذاشتم صدا یگوش نکهیمحض ا به

 ! یمردم از نگران

 ... نیاسمش را صدا زدم : رادو فیضع ییو با صدا دمیام را باال کش ینیب

 تو ؟ ییشده ؟ کجا ی؟ ... چ نیگفت : جان رادو دیباریاز آن م یکه نگران ییسکوت کرد و بعد با صدا یا قهیدق

 خسته ام ! یکمیفقط   ستین یزیام ،چ یپر یخونه  _

 ازی! تو خودت ن مارستانیب نشیبردیم دیآخه ؟ اگه حالش بده با یداد و گفت :  اونجا واسه چ رونیب یقیرا عم نفسش

 ! دیآناه یبه مراقبت دار

گرانم ، منم خوبم ن ستین مارستانیبه ب یازیخوبه ن ی: پرخوابش برده بود نگاه کردم و گفتم  واریکه کنار د یپر به

 نباش !

 ! یکه تو داشت ینگرانت نباشم ؟ اونم با اون حال بد یچجور _

لعنت کردم . حق او نبود  دادمیمرد م نیکه به ا یهمه عذاب نیا ینگرانش گوش کردم و در دل خودم را برا یصدا به

 همه عذابش بدهد !  نیمثل من را دوست داشته باشد که ا یکس

 دنبالم ؟ یایم نیبود گذاشتم و گفتم : رادو دنیسرم که از درد در مرز ترک یرا رو دستم

 اونجام ! گهید ی قهیدق 1۵تا  زمیبا عجله گفت : باشه عز نیو رادو دیچیپ یدر گوش یخش خش یصدا

 نهیافتاد و در آ رونیگردنبندم از لباسم ب ستادمیآمدم . صاف که ا نییپا یتخت به آرام یرا قطع کردم و از رو یگوش

 .  دیدرخش یمثل الماس میروبرو ی
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م آن را از گردن توانستمیبه گردنبندم نگاه کردم . هنوز هم نم نهیتار در آ یدوباره پر از اشک شد و با چشمان نگاهم

رنگ  ینقره ا یش نیاز وجودم شده بود ا یکنم ! جزئ یزندگ توانمیگردنبند نم نیبدون ا کردمی، احساس م اورمیدر ب

 ! بایز

 یلیکنم ، خ دارشیب امدیآمدم . دلم ن رونیب یاز اتاق پر لمیو موبا فیرا آرام پاک کردم و با برداشتن ک میها اشک

 بود ! دهیوقت نبود که خواب

.  کرد دنیدوباره شروع به بارگذاشتم نم نم باران   اطیرا در ح میپا نکهیآمدم و به محض ا رونیب شانیاز خانه  آرام

دهد  منیتسک یو کم دیمرا بشو یاشک ها توانستیبهتر از باران م یزیسرم را باال گرفتم و چشمانم را بستم . چه چ

 ؟

 خواستیم یاجازه دادم با باران مخلوط شوند . چه کس میو به اشک ها دمیکش میها هیباران را با تمام وجود در ر یبو

 ! شدیکه هر لحظه تند تر م یباران نی؟ آن هم با ا کنمیم هیدردناکم گر یگذشته  یبفهمد من دارم برا

 ندیشد و با د ادهیپ نیاز ماش نیرا باز کردم . رادو اطیآمدم و در ح نییپله ها را آرام پا دیلرز فمیام که در ک یگوش

 ؟ یخونه نبود ی؟ مگه تو یسیشده بودم گفت : تو چرا خ سیخ یمن که کم

 ! میبر اینداره ب یرا باز کردم و گفتم : اشکال نیانداختم و در ماش نییپا را سرم

!  ندیزارم را نخواهد بب یچهره  نیرا به سمت پنجره چرخاندم و خدا خدا کردم ا مینشستم . رو نیماش یتو و

 کرده ام ؟! هیهمه گر نیچرا ا شبینخواهد علت بپرسد ، نخواهد بفهمد د

 نکرد ! یکار چیشد و من منتظر بودم حرکت کند اما در کمال تعجب من ه نیماش سوار

 .  دیگذاشت و به سمت خودش کش میبازو یآرام دستش را رو  هیاز چند ثان بعد

 ؟ شودیبشود م دیآخر چرا هر آنچه که نبا دمیو در دل نال دمیرا گز لبم

 حیلحظه تالشم را بکنم تا مجبور به توض نیتا آخر واستمخی، انگار م اوردمیبه سمتش برگشتم اما سرم را باال ن آرام

 چشمان قرمز شده نباشم ! نیا
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گذاشت و سرم را باال آورد . لب  فمیظر یچانه  ریقصد باال آوردن سرم را ندارم دست مردانه اش را ز دیکه د نیرادو

به چشمان مهربان و عاشقش نگاه کنم  نکهیا یرا به هم فشردم تا نلرزند و چشمانم را به شانه اش دوختم . رو میها

 را نداشتم !

که عاشقم هستند را ندارم !  ییکدام از مرد ها جینگاه کردن در چشمان ه یدر سرنوشت من که رو یچه نوشت ایخدا

 ! زمیریطاقتش را دارم ؟ به خدا که دارم از درون تکه تکه فرو م یکنیبا  دل من ؟ فکر م یکنیچه م

 به من نگاه کن ! _

 جذابش دوختم ! یاش باال آوردم و به چشمان مشک دهیکش ینیو ب بایز ینداشتم ، نگاهم را از لب ها یگرید ی چاره

 ؟ یکرد هیقرمزه ؟ گر نقدری؟ چرا دور چشمات ا دیشده آناه ی: چ دیپرس دهینگاه به چشمانم متعجب وترس با

 نه !همو یو گفتم : نه فکر کنم سرما خوردم برا دمیکش یلرزان نفس

 ؟ یکرد هیدروغ نگو به من ... چرا گر _

 ! ستین یمهم زیگرفت ، چ میکم گر هیهمون  یکم حالش بد بود برا هی یپر _

رو از من گرفت و صاف پشت فرمان نشست . از  دندیکاویکه تا عمق وجودم را م ینه ؟ با چشمان ایباور کرد  دانمینم

 همه دروغ ! نینبود ا نیشبانه روز به او گفته بودم ! حق رادو کیکه در  یهمه دروغ نیا یخودم متنفر شدم برا

 ند . ک دایپ دنیو نه من سرم را به سمت او گرداندم تا فرصت سوال پرس دیپرس یاو سوال گریبه خانه نه د دنیرس تا

 فیام نرسد اما حراه به اتم نیآوا تمام نشود و ا نیا ایدن انیتا پا خواستیو من دلم م دیچیپیباران در گوشم م یصدا

 آمد ! یبه سرم م خواستمیروزها هر چه که نم نیکه ا

 بهت سر بزنم ! امیرو هم بلد نبودم که ب نجایتا حاال ! آدرس ا شبیاز د ی، مردم از نگران یدادیبه من خبر م دیبا _

 ! نمشونیبیوقتا م ی؟ فقط بعض کننینم بیاون دو نفر منو تعق گهی: چرا د دمیچهره اش نگاه کردم و پرس به

و نه از دست  هی، نه از سحر خبر دهیبه دستم رس دیاز مرگ جمش ییو جواب داد : خبرا دیچیپ یابانیداخل خ نیرادو

 نیعذاب ا یتو نیاز ا شتریخبر صحت داشته باشه ؛ حاال که خطر رفع شده نخواستم ب ادینشونده هاش ، به نظر م

 ! هیبدحس  دونمی! م یتحت نظر شهیکه هم یباش
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هم دنبالم است مرا  یکوچه و آن کوچه انداختم که اگر کس نیبارها در ا شبید یبود ؛ حت یحس بد گفتیم درست

 گم کند ! 

 ؟ یمرده ؟ چطور دی: جمش دمیو پرس دمیرا در هم کش میابروها

ز ا یکیکردن که احتماال متعلق به اونه ، مدارک اون همراهش بوده ! با گلوله کشته شده ؛ حتما کار  دایپ یجسد _

 ! رهیدم و دستگاهش بگ یاونو تو یجا خواستهیکه دلش م هییکسا

است ، مادرم را با قصاوت  یچه کس دانستمیبودمش و نه م دهیکه نه د یقابل هضم بود . مرد ریغ میچرا برا دانمینم

 مرده بود !  یهمه بد نیهمه سال و ا نیمرا ، عشق مرا از من گرفته بود و حاال بعد از ا یگذشته   یته بود زندگکش

 ظلم را کرده بود !  نیکه در حق من و آرش بدتر یی... با او کردیبا او چه م خدا

 هیانداخت و بعد از ثان کردمیو بوق زد . نگاهش را به من که هنوز مصرانه نگاهش نم ستادیدر عمارت ا یجلو نیرادو

 ! ستیاالن وقت حرف زدن ن دانستیگرفت  . خوب م یا

 وارد باغ شد .  یبه آرام نیسرش گرفته بود در بزرگ عمارت را باز کرد و رادو یکه رو یبا چتر نگهبان

 ! ارمیشوم که گفت : صبر کن برات چتر ب ادهیو من خواستم پ ستادیدر عمارت ا یجلو

 ! ستیبه چتر ن یازیام گفتم : نآر ییصدا با

 کردیم یا هی، چه گر دمیکش یباران را که رو صورتم احساس کردم نفس لرزان یسیشدم . خ ادهیپ نیاز ماش و

 آسمان !!

 ؟ یکنیم یشد و گفت : چرا لجباز ادهیپ نیاز ماش عیسر نیرادو

 نیا ریز شهیتا هم توانستمیجوابش را بدهم سرم را به سمت آسمان گرفتم و چشمانم را بستم . اگر م نکهیا بدون

روز ها با سرعت نور  نیکند و ا یخدا معجزه ا دیاز عذاب وجدانم کم شود ، تا شا یکم دیتا شا ستادمیا یباران م

 ! اوردین ادیبه  یزیکس از آنها چ چیبگذرند ، بگذرند و ه

 به او گفت و دوباره به سمت من برگشت . یزیکه با عجله به سمت نگهبان رفت و چ دمیرا شن نیرادو یاپاه یصدا

 بود . ییبایز ی، صدا دیدرختان به گوشم رس یباران با برگ ها یبرخورد قطره ها یکه دقت کردم صدا شتریب
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کدام از مردان  چینگاه کردن به صورت ه یکه رو یوقت ماندیچشمانم بسته م شهیهم یاگر برا شدیچه قدر خوب م 

 قلب خودم کم شود ! یاز عذاب نشسته رو یکم دیشا نطوریام را ندارم ! ا یخوب زندگ

آوردم و به  نیی. سرم را پا دمیسرم د یرا باال یصورتم چشمانم را باز کردم و چتر یقطع شدن بارش باران رو با

چتر را  نیبه پا شده وگر نه ا یدرون من چه آتش دیفهمیختم . نمچشم دو کردیکه با حرص و اخم نگاهم م نیرادو

 ! گرفتیسرم نم یباال

 متوانستیهم بود ، م یزی؟ اصال اگر چ میرا مهار کردم و همانطور ساکت نگاهش کردم . چه داشتم بگو میدر گلو بغض

 ؟ میبگو

 باران سردتر شدم ! نیسرد که بودم ، با ا . کردیو کم کم سرما در تمام تنم رسوخ م دیچکیآب از صورتم م یها قطره

و  دی، هر دو در جا خشکمان زد . تنم لرز یادیفر یکه با صدا دیبگو یزیدهانش را باز کرد و خواست چ نیرادو

آمده بود ؛  نجایسرم آمد ، آرش به ا دمیترسیکه م یزی. از همان چ دیآ یوقت باال نم چیه گریاحساس کردم نفسم د

 من ! یبه خانه 

و  دیدرون عمارت را د شدیکه از پشت آن م یعمارت دوخت . در یا لهینگاهش را به پشت سر من و به در م نیرادو

 چه قدر من بدم آمد از آن در !

 نیانگار خشک شده بودند که به من ا میشدند و پاها ریبدون پلک زدن سراز میاشک ها نیبه صورت رادو رهیخ

 ! نمیم و آرش را ببکه بچرخ دادندیاجازه را نم

 گرفتم . نیو نگاه از صورت اخمالود رادو اوردمیطاقت ن گریکه اسمم را صدا زد د یبار نیو دوم ادیفر نیدوم با

در  یها لهیکه چشمانم را پوشانده بود نگاهش کردم . با دو دستش م یاشک یآرام به عقب برگشتم و از پشت پرده  

،  دیلرز شیمن حس کردم شانه ها دنیکرد . با د یشده بود به من نگاه م سیکه کامال خ یرا گرفته بود و در حال

 ! ختیمرا فرور یایو تمام دن دیلرز

 یانشیپ یشده بودند و تو سیخ شی. موها نمیرا باال آوردم و چشمانم را از اشک پاک کردم تا درست او را بب دستانم

و  ددنیکشیرا به رخ نم شیمردمک ها رینظ یآن رنگ ب رگیاز شدت قرمز بودن د شیبایبودند . چشمان ز ختهیاش ر

 گردنش به شدت متورم شده بودند .  یرگ ها

 ! دددددیزد : آنااااه ادیمن در آمد و در را با شدت تکان داد و فر دنیشوک د از
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 ! دیرا فهم زیهمه چ آرش

 نفسم باال آمد و آرام زمزمه کردم : آرش ... باالخره

و بودند به ا یجار لیکه مثل س ییو با اشک ها دمیکشیم یمنقطع ی. نفس ها دمیلرزیم رونیدرون داغ بودم و از ب از

 یب یهمه نامرد نیماه تمام او را از ا 4که نابودش کرده بودم ؛ غرورش را شکسته بودم و  ی. به مرد کردمینگاه م

 اطالع گذاشته بودم . 

بود  با من ایو با بودنش انگار دن کردمیاش تب م یآنقدر دوستش داشتم که از دور یکه روزگار کردمینگاه م یمرد به

را به  شیبایکرد و من در عوض با او چه کردم ؟ عشق پاک و ز هیکه تمام قلب و احساسش را به من هد ی. به مرد

 کنم ! وششفرام شهیهم یگرفتم برا میاز قلبم سپردم و تصم یگوشه ا

 ! تکان بخورم میرا گرفت و نگذاشت از جا میاز پشت محکم بازو نیبردارم که رادو یاراده خواستم به سمتش قدم یب

دو مرد چه  نیا نیحاال ب ایآرش است . خدا یاش رو تیهمچنان نگاه پر از خشم و عصبان دمیسمتش برگشتم و د به

 ! توانمینم گری... من د ای، کمکم کن خدا فکر کردن ندارم ییتوانا گریدرست است ؟ من د یکنم ؟ چه کار

و مرا صدا  زدیم ادی. آرش همچنان فر دندیآمدند و به سمت ما دو رونیخانوم با هول و وال از ساختمان ب ایو ثر رایسم

 .  دادمیداشتم طاقتم را از دست م گریو د ادشیبا هر فر شدی. دلم هزار تکه م کردیم

:  دیبه هم قفل شده اش غر یدندان ها انیمرا به دست آنها داد و از م یبازو نیخانوم رادو ایو ثر رایسم دنیرس با

 داخل ! دیخانومو ببر

 هیخانوم به آرش که همچنان پشت در عمارت  بود نگاه کرد و با ترس گفت : خدا مرگم بده آقا اون جوون ک ایثر

 ؟ زنهیپشت در ؟ چرا داد م

 داخل خونه ! دیببر دویگفت : گفتم آناه یبلند یدابه سمت در رفت و با ص نیرادو

ها حق  دایفر نیا گفتمیو م ستادمیا ی، مقابلش م گرفتمیرا م نیرادو یو جلو رفتمیدر تن سوزانم نبود وگرنه م جان

 ! ستمیبا میپا یدرست رو توانستمینم یبزند اما حالم آنقدر بد بود که حت ادیاوست بگذار فر

خانوم دو طرفم را گرفتند و به سمت ساختمان بردند ، سرم را به عقب برگرداندم و به آرش نگاه کردم  ایو ثر رایسم

 را هدف گرفته بود ! نیمن بود بلکه رادو ینگاه او رو گرید نباریاما ا
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 ! میوارد ساختمان شده بود گریچه شد چون د دمیند گریدر عمارت را باز کرد و من د نیرادو

 ! یسوزیم یتب دار یام گفت : تو یشانیپ یخانوم با دست گذاشتن رو ایشاندند و ثرن یمبل یرو مرا

 که ! لرزنیرا در هم گره کرد و گفت : اما دارن م شیدست ها رایسم

 ! رای، بدو سم اریبردار ب یزیچ یقرص هی عیتب و لرز کرده ، بدو سر _

ود و . حالم خوب نب اورمیب رونیرا از تنم ب سمیخ یالتوخانوم کمک کرد تا پ ایبا عجله به آشپزخانه رفت و ثر رایسم

 نگران آن دو مرد بودم ! نحالیاما با ا شدیم شتریدرونم هر لحظه ب یداغ

خانوم ؟ شما حالتون خوب  نیریخانوم پشت سرم آمد و گفت : کجا م ایبلند شدم و به سمت پله ها رفتم ، ثر میجا از

 ! ستین

و ر یکه در سمت راست راهرو بود و پنجره ا یتوانم از پله ها باال رفتم . به سمت اتاق یرا ندادم و با ته مانده  جوابش

 خودم را به پنجره رساندم .  عیعمارت داشت رفتم . در اتاق را باز کردم و سر اطیبه ح

بستم و دوباره باز  یلحظه ا ی. چشمانم را برا رودیم جیگذاشتم که احساس کردم سرم گ رهیدستگ یرا رو دستم

 آوردم و پنجره را باز کردم .  نییرا پا رهیکردم . دستگ

م دهان ی. دستم را رو کشندیم ادیرا گرفته اند و فر گریهمد ی قهیکه  دمیو آرش را د نینگاه کردم و رادو نییپا به

 چه کار کنم ؟ ایگذاشتم و با ترس به هر دو نفرشان نگاه کردم . خدا

و  نیرا که داخل اتاقک او بودند را صدا زد و آنها آمدند و رادو نیرادو یها گاردیلحظه نگهبان چند نفر از باد نیهم

 آرش را از هم جدا کردند . 

 ! مریجا نم چیه نمینب دویزد : من تا آناه ادیفر شدیم دهیبه عقب کش نیرادو یها گاردیکه توسط باد یدر حال آرش

 ! نهیتو رو بب خوادینمزد : اون  ادیفر نیرادو

 ! نمیرو نب دیتا آناه رمینم رونیب نجای، من از ا شهیتا خودش بهم نگه باورم نم _

گفت و به سمت ساختمان عمارت آمد .  یزیچ گاردشیدستش در هوا تکان داد و در گوش باد تیبا عصبان نیرادو

 ! اورندیسر آرش ن ییها بال گاردیکه باد کردمیفقط خدا خدا م
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با احترام به  گاردیاما در کمال تعجب باد ندازندیب رونیدستور داده است که آرش را از باغ ب نیکردم که رادو فکر

 ! رمیجا نم چیبلند جواب داد : من ه یگفت که آرش هم با صدا یزیآرش چ

،  ستادندیجا اساختمان آمدند و آن یگفت و آنها هم بعد از حرف او به سمت در ورود یزیچ هیارشد به بق گاردیباد

 انگار که دستور داشتند فقط نگذارند آرش وارد ساختمان شود !

 را پاک کردم .  میگونه ها یرو میو با دست رد اشک ها دمیام را باال کش ینیب

 رایمس خورمیگفتم : نم فیضع ییرا پس زدم و با صدا وانی. ل ستادیآب و قرص کنارم ا وانیوارد اتاق شد و با ل رایسم

! 

 بود .  دهیهم ترس ی. نگاهش نگران بود و کم ستادیگذاشت و دوباره کنار من ا زیم یآنها را رو 

نگاهم را حس کرد که سرش را باال آورد و نگاهش به  یتاب یو ب ینیسنگ نیبه آرش بود و او هم انگار ا رهیخ نگاهم

 نگاهم گره خورد !

 ، مثل قبل مهربان ، مثل قبل عاشق ! بای! مثل قبل ز یجفت چشمان عسل کیشد همان  ایو تمام دن ستادیا زمان

و دستانم را مشت  دمیدوباره پوست صورتم را داغ کرد . لبم را گز میچمن ها زانو زد . اشک ها یو رو دیلرز شیپاها

 و به کمکش نروم ً! نمیبب نطوریکردم ، سخت بود ... به خدا که سخت بود او را ا

 ! دهدیباران جان م نیا ریمرد ز نینبارد ؛ ا گرید و من با تمام وجودم التماس آسمان کردم که دش دیشد باران

نبرند ! پرده را  یبه حال زارم پ نیاز ا شیخانه ب یهق هقم باال نرود و اهال یدهانم گذاشتم تا صدا یرا رو دستم

 به چهره اش نگاه کردم . میاشک ها لیس انیمحکم در دستم فشردم و از م

با  شی. اشک ها کردیچمن ها زانو زده بود و به من نگاه م یاما او همچنان رو زدیرحمانه به صورتش شالق م یب باران

نگاه مظلوم و  نیبود از ا ستادنیکه قلبم در مرز ا ی. وا دندیلرزیم شیباران مخلوط شده بودند و شانه ها یقطره ها

 مسببش بودم !که من  یشکستن نیاز ا

بغلم را گرفت و با  ریز عیسر رایسقوط کنم که سم نیزم یبود رو کیرا نداشتم و نزد ستادنیتوان سرپا ا گرید

 ؟ نیشد یخدامرگم بده خانوم چ ینگران گفت : وا ییصدا
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... چکار کنم که بره ؟ چکار کنم فراموش  رایسم رهیمیبارون م نیا ریپر از بغض زمزمه کردم : ز ییو صدا یحال یب با

 بوده ؟ شیزندگ یهم تو یدیکنه آناه

 ریو اگر نرود ز رودینم نجایاز ا ندیکه آرش تا مرا نب دانستیبا اضطراب و ترس به آرش نگاه کرد ، انگار او هم م رایسم

 ! دهدیجان م یباران شالق  نیا

 دوختم .  لرزاندیعمارت را م نیا یها هیه اش پانعر یآرش نگاهم را به او که صدا ادیفر یصدا با

 ؟ یبا من کرد نکاروی؟؟ چرا ا دیچرااا آناه _

به خاطر تو کردم ...  یمخلوط شد و ادامه داد :  من که با تموم وجود دوست داشتم ... من که هر کار هیبا گر شیصدا

 بگو چرا من و ایمعرفت ... ب یجواب بده ب ای! ب مردمیصد بار م تیا روزهیف یمن که  هر دفعه با نگاه کردن به چشما

 !   یبگو لعنت ای... ب یفراموش کرد قمونو... بگو چرا عش یهمه آدم شکست نیا شیغرورمو پ

 ریز زتا ا دمیدیو او را م  رفتمیم دیطاقت نداشتم ، با گری. د دمیکش ینیسنگ یقلبم گذاشتم و نفس ها یرو دست

 خفه اش نکند ! هیگر نیبغض و ا نیتا ا رفتمیم دیباران بلند شود . با نیا

بغلش زد و به  ریدر شوکه شدم . دستانش را ز یجلو نیرادو دنیرا ول کردم و به سمت در برگشتم که با د پرده

گفت : از جات تکون  یو محکم یجد یگرداند و و با صدا سمیچشمان خ نیداد .  نگاهش را ب هیچهارچوب در تک

 خودشه ! یوگرنه خون آرش پا دیآناه یخورینم

 ! ارهیبارون دووم نم نیا ریبه خدا ز نیگفتم : رادو هیگر با

 خودش خواست ! _

 ! رهیمیم فهمهیخودش احمقه ، نم _

را به سمت پنجره چرخاندم تا آرش را که  می. دوباره رو رفتیم جیتهوع به سراغم آمده بود و سرم همچنان گ حالت

افتاده  نیزم یجان رو یاو ب دمیدارد که د یچه حال زار نیبب مینشان دهم و بگو نیشده بود به رادو سیخ سیخ

 سرم خراب شد و نفسم رفت ! یرو ایاست . دن

 ! دمینفهم یزیچ گریکه اسمم را صدا زد د نیرادو ادیفر یقلبم گذاشتم و محکم فشردم و بعد از صدا یرا رو دستم
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از آنها نداشتم  یاما درک دمیشنیاطرافم را م ی. صداها  دمیفهمیاز اطرافم نم زیچ چیو ه سوختیتب م یتنم تو تمام

 ! شدیم دهیصورتم کش یرو یسیخ یپارچه  کباری قهیو هر چند دق دادیرا شستشو م میمدام پاها ی. کس

تند و  می! نفس ها گرداندمیطرف و آنطرف م نیقرار سرم را به ا یتاب و ب یو ب دمیلرزیم رونیداشتم اما از ب تب

! خدا  بستیافتاده بود نقش م نیزم یرو هوشیآرش که ب ریچشمان بسته ام تصو یپشت سر هم شده بود و جلو

 شد ! اهیس میبرا ایو دن ستادیلحظه ا کیکه قلبم  داندیم

 دکتر ؟  کنهیگفت : پس چرا چشماشو باز نم شیو تشو تیکه با عصبان دمیرا شن نیرادو یصدا

 پسر جون ، صبر داشته باش !  ادیداد : به هوش م جواب دکتر

 ! مارستانیببرمش ب ازهی... اگه ن لرزهیتخت نشست و گفت : داره م یرو نیرادو

که به  ییاالن دارو ستین شیزی! خودتو جمع کن مرد ، چ ی؟ قبال خونسرد تر بود نیرادو یشد ینجوریتو چرا ا _

 !  شهیو آروم م کنهیکردم اثر م قیسرمش تزر

 کردم به خودم مسلط شوم و چشمانم را باز کنم . یسع دیچینگرانش که در گوشم پ یصدا

 همون آدم خونسرد و سرد سابق بمونم ! تونمینم دیدکتر ... در مورد آناه تونمینم _

 ... نیآمد زمزمه کردم : رادو یم رونیبه زور ب میکه صدا یچشمانم را باز کردم و در حال آرام

د ش کمینزد مهیسراس دیسرش را به سمتم چرخاند و چشمان باز شده ام را د نکهیاما به محض ا دیا نشنر میصدا اول

 ؟ زمیعز ی... خوب دیپر از ترس گفت : آناه ییو با صدا

 تو آخه ؟  یشد یرا در دستش گرفت و گفت : چ دستم

 خشکم را تر کردم و زمزمه کردم : خوبم ! یها لب
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کامال  گهیکرده بود ، تا چند روز د هی؟ ذات الر ستین شیزیچ یدیرا جمع کرد و با خنده گفت : د لشیوسا دکتر

 !  شهیخوب م

نگران نباش  ! فعال  شهیهم خوب م نایزودتر از ا یکنیکه تو براش خرج م یعشق نیسمت در رفت و گفت : با ا به

 خداحافظ !

 به من ؟ یپر از گله زمزمه کرد : چرا نگفت یبا لحن گرفتینمکه چشم از چشمان من  یدر حال نیرفت و رادو دکتر

فکرت مشغول  خواستمیگفتم : نم یفیضع ی! چشمانم را بستم و با صدا زندیحرف م یزیدر مورد چه چ دانستمیم

 موضوع رو حل کنم ! نیخودم ا خواستمیبشه ، م

 خودت ؟ و فشار آووردن به روح و جسم مونیزندگ ختنی؟ با به هم ر ینجوریا _

 شد ؟  ی: آرش چ دمیپرس یرا باز کردم و با درماندگ چشمانم

 ، بعدم به خانوادش خبر دادن ! مارستانیگفت : بچه ها بردنش ب یعصب یچشمانش را محکم بست و با لحن نیرادو

 باشد !  ریباشد ،  حق داشت دلگ یداشت عصبان حق

 شده وونهیصورتم در هم رفت و زمزمه کردم : د دیکشیکه م ییها ادیفر یادآوریچشمانم گذاشتم و با  یرا رو دستم

 بود !

 ! نجایا ومدیم دیگفت : نبا تیاز کنارم بلند شد و با جد نیرادو

بهش  گهیمن د نهیبب ی، وقت نینشسته بود نگاهش کردم و گفتم : فرصت بده بهش رادو میکه باز در گلو یبغض با

ماجرا  نیعاقالنه رفتار کن تا ا شهی، جان من مثل هم نیرادو کنمیم، فقط خواهش  کشهیندارم خودش کنار م یحس

 تموم بشه !

و به  یزندگ نیکه به ا یدونیکه چقدر دوست دارم ، م یدونیو ادامه دادم :  م دیچشمم چک یاز گوشه  یاشک قطره

کس  چیوسط ه نیحل کنم که ا یموضوع رو جور نینباش و بزار ا یزیتو چه قدر وابسته شدم پس نگران چ

 به سرش نزنه ! یزندگ نیاز ا دنیکس فکر بر چیرو نبازه ، ه شیزندگ

هاش ساکت بمونم و به  یگفت : ازم نخواه مقابل گردن کش یعصب یو چشمان تیبه سمتم برگشت و با جد نیرادو

تو دوسش  نکهیا ی! من سالها تو رو به دست اون سپردم فقط برا کشهیکنار م یروز هیفکر کنم که باالخره  نیا
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تو رو تنها گذاشت و رفت و اون اتفاق  طیاشر نیمراقبت کنه ، در بدتر یاما اون نتونست از تو به درست یداشت

 ی، حاال که خانوم خونه  یفقط به خاطر احساس تو اما حاال که تو همسر من دمیافتاد ! من سال ها عقب کش یناگهان

 بشه !  کتینزد دمیبهش اجازه نم گهید یمن

 خودشه ! یراهت سبز بشه خونش پا یجلو گهیبار د کیاشاره اش را به سمتم گرفت و گفت : اگه  انگشت

 بلند اتاق را ترک کرد !  ییرا گفت و با قدم ها نیا

 نیرادو رتی! با غ زدمیو همچنان دست و پا م دانستمیو مدارا حل شود ، م متیبا مال تواندیماجرا نم نیا دانستمیم

 ؟  کردمیرفتار م دیکنم ؟ با احساس آرش چطور باچه  خواستمیم

در حال سوختن بودم و برعکس  یوسط مثل شمع نیزدم ، من ا هیگر ریصورتم گذاشتم و آرام ز یرا رو دستانم

 آمد !  یاز دستم برنم یکار چیه کردمیکه فکر م یزیچ

 

مسئله را  نیا دیآرش با یشده بود که چطور برا نیروز ، آن روز پر از غم و غصه گذشت و تمام فکر و ذکر من ا آن

 دوستت ندارم ؟  میدر چشمانش نگاه کنم و بگو توانستمیدهم ؟ چطور م حیتوض

 دشیکه باورش نم یرا با او کرده ام ؟ آرش نکاریچرا ا میبگو کردیباران زانو زده بود و التماس م ریکه آنطور ز یآرش

بود قلب مرا به  ختهیکه ر ی! هر قطره اشک کردیده از پشت در به من نگاه مشده ام و آنطور بهت ز نیمن همسر رادو

 شیآمد تنها شیکه بارها به او قول دادم هر چه پ ی! از من کردیانداخت و هر لحظه مرا از خودم متنفرتر م یآشوب م

 شیصدا یکه ب یمن ... کنمیم یهر طور شده پدرم را راض گفتمیو م کردمیکه در چشمانش نگاه م ینگذارم ... من

 بودم !  چیعشقش ه ی... ب گرفتمیاستخوان درد م شینوازش ها ی... ب بردیخوابم نم

 کیو نه  شدیشترمیذره ب کیو سردردم نه  کردینم مینداشتم . حالت تهوع رها زیچ چیبه ه یلیو م زدمینم حرف

 به سراغم آمده بودند .  کبارهیبه  ایدن یدرد ها یذره کمتر ! انگار همه 

تا افکارم را جمع کنم اما  بستمیم یو ساعت کردمیباز م یو چشمانم را لحظه ا فشردمیسردم را در پتو م یدست و پا 

 آرش یکه افتاده است را برا یچطور آن همه اتفاق دانستمیچه کار کنم ؟! نم دیبا دانستمی، به خدا که نم شدینم

 دهم ! حیتوض
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بود  شده ییدایکم پ قیکه افتاد به من خبر بدهد ، رف یدادم تا مراقب آرش و حرکاتش باشد و هر اتفاق امیپ یپر به

 .  دادیانجام م میبرا خواستمیرا که م یاما هنوز هم کار

و هم به خودم و  دادمی. در آن واحد هم به او حق م رفتیهم مثل من کم حرف شده بود و مدام در فکر فرو م نیرادو

 نیجز کنار آمدن با ا یکار شدیزار باشد اما خب مگر م نطوریحالمان ا میآرش ! هر سه نفر ما حق داشتهم به 

؟  میغم کن نیو تمام عمرمان را صرف ا میبده زارخودمان را آ نیاز ا شتریب شدیموضوع هم انجام داد ؟ مگر م

اش ، به خواهرش ،  یاش برسد ، به خوانندگ یگو به زند دیایکنار ب ییجدا نیمثل من با ا دیآرش هم با یباالخره روز

 به ازدواجش !

 مان ... ! یهم به زندگ نیمن و رادو و

 

آمدم . خودم را در اتاق خوابمان حبس کرده بودم و  ینم رونیها گذشت و من از ترس مقابله با آرش از خانه ب روز

و آرش با هم مواجه شوند و بعد از آن  نیرادو دمیترسیسپرده بودم . م یاتاق را انگار به فراموش نیاز ا رونیب یایدن

 ! شدیچه م دانستیخدا م گرید

و همه  یستیکس قابل احترام ن چیه یبرا گرید یکنیبود ! حس م ایحس دن نیبدتر دیدر مقابل عشق شا یشرمندگ

 سخت ! یلیآن روز ها ... خ می! سخت بود برا کنندینگاه م انتکاریخ کیتو را مثل 

 

 ****** 

 

 و بد حال بمانم .  ضیمر نطوریهم خواستمیبود ، انگار که تا آخر عمرم م دهیو حالت تهوع امانم را بر جهیسرگ

 مبل نشستم .  یدرست کرده بود رو میخانوم برا ایکه ثر یشربت وانیآمدم و با گرفتن ل نییپله ها پا از

 عیررو س فونیآ نیا ایب رایرو به سمت آشپزخانه کرد و گفت : سم یبلند یخانوم با صدا ایبه صدا درآمد و ثر فونیآ

 ! کنهیجواب بده خانوم سرش درد م
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رفت . شربت گالب را  فونیآمد و به سمت آ رونیبلند از آشپزخانه ب ییرا خشک کرد و با قدم ها شیدست ها رایسم

 .  کردینم غیدر یکار چیودم مراقبم بود و از هروزها مثل مادر خ نیا چارهیخانوم تشکر کردم . ب ایو از ثر دمیسر کش

 را برداشت و گفت : بله ؟ فونیآ رایسم

ه درشت شده ب یکه پشت در بود نداد . نگاهم را به او دوختم که با چشمان یبه کس ینزد و جواب یحرف چیه گرید اما

 .  کردینگاه م فونیآ یتو ریتصو

د مر ریشده به تصو زیر یرفتم و با چشمان رایبلند شدم . به سمت سم میکنارم گذاشتم و از جا زیم یرا رو وانیل

 نجایگرفت . او ا دنیبود چشمانم گرد شد و قلبم محکم تپ ستادهیآرش که پشت در ا دنیپشت در نگاه کردم . با د

 شده بود ؟ ری؟ مگر از جانش س کردیچکار م

 حاال ...  نی، هم نمیرو بب دیآناه خوامیکه گفت : م دمیرا شن شیصدا فونیآ یپشت گوش از

و  دمیرا در دستم گرفتم ، به عقب کش میموها دهیگذاشتم . ترس شیگرفتم و سر جا رایاز سم عیرا سر فونیآ یگوش

 چشمانم را بستم . 

 یلرزان یبه عقب برداشتم و با صدا یکه در چشمانم جمع شده بود قدم یکه دوباره بلند شد با اشک فونیآ یصدا

 گفتم : جواب نده ... 

 عیآورند . سر یهجوم م میمعده ام به سمت گلو اتیگرد کردم تا به سمت پله ها بروم که احساس کردم محتو عقب

 .  دمیدو ییدهانم گذاشتم و به سمت دستشو یدستم را جلو

 !  ورمایباال ب خواهمیچه که خورده و نخورده بودم باال آوردم و احساس کردم معده ام را هم م هر

 : حالت خوبه ؟  دیپرسیو م زدیخانوم پشت سر هم در م ایثر

عق بزنم  ،  شدیآمد و باعث م یمن هم که تمام عضالت شکمم منقبض شده بود و پشت سر هم فشار به معده ام م و

 جوابش را بدهم . توانستمینم

 و سرما تمام بدنم را گرفته بود . رفتیم جیسرم گ 
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 رونیآمدم . به محض ب رونیب ییدر تنم نمانده بود از دستشو یجان چیکه ه یو صورتم را شستم و در حال دهان

بدهم  کدام جواب چیبه ه توانستمیبه سمتم آمدند و سوال بارانم کردند اما من نم یخانوم با نگران ایو ثر رایآمدنم سم

! 

تلفن را برداشت و پست سر هم شماره  یخانوم گوش ایثرو چشمانم را بستم .  دمیمبل دراز کش یرو رایکمک سم به

 زنگ بزنه ! نیگفتم : نذار به رادو رایجانم به سم یکه با ته مانده  گرفتیرا م یا

سرم نشست و گفت : بزار  یخانوم باال ایخانوم گرفت و حرف مرا به او گفت که ثر ایرا از دست ثر یگوش نکهیا مثل

 ! یریاز دست م یرمادر دا ادیزنگ بزنم شوهرت ب

 را باال آوردم و زمزمه کردم : خوبم من ... دستم

 باز کردن چشمانم را هم نداشتم .  ینا یو حت کردندیشکمم هنوز درد م عضالت

داشتم . خودم  اجیچه قدر به آن احت داندیتنم انداخت که خدا م یآورد و رو ییپتو عیلرزش بدنم سر دنیبا د رایسم

 یو ب شانیپر یچهره  ریشدند .  تصو ریچشمم سراز یاز گوشه  میآنکه بخواهم اشک ها یرا در پتو مچاله کردم و ب

 ! رفتینم رونیاز گله اش از گوشم ب پرخش دار و  یچشمانم نقش بسته بود و صدا یقرار آرش جلو

لش د یغم رو نیا گریتا د رفتیم نجایاز ا شهیهم یبرا ... کاش گشتیبرنم رانیمرا ... کاش به ا کردیفراموش م کاش

 برفت ؟! دهیاز دل برود هر آن که از د ندیگوینکند ... مگر نم ینیسنگ

 ات دور شده بود ؟؟ دهی: مگر از دل تو رفت آنکه از د دمیرا گفتم و همان موقع از خودم پرس نیا

 داستان حاال حاال ها سر دراز دارد ! نیهم گذاشتم . ا یرا در پتو فشردم و چشمانم را محکم رو سرم

به او نگفت و فقط از بد شدن حال من با  یزیاز آمدن آرش چ یبه خانه برگشت به درخواست من کس نیکه رادو ظهر

حال بدم به خاطر فشار  دانستمیقبول نکردم ، خودم م ردیاو صحبت کردند . هر چه اصرار کرد که با دکتر تماس بگ

 ! ابدی یم انیحال بد هم پا نیماجرا تمام شود ا نیاست و اگر ا یبعص

 نقدریکرده بودم اما نه ا ینیب شیروزها را پ نیآمد ... ا یکس نم چیبود ، انگار که حرف به دهان ه نیخانه سنگ جو

من داشت  یکه رو یرتیاما انگار غ کندیدرکم م شهیمثل هم نیرادو کردمیعذاب آورد ! فکر م نقدریبد ، نه ا

 باشد ! شهیمثل هم گذاشتینم
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 بهیکه غر ییسرش در حساب و کتاب شرکت بود و اخم شده بود جزء ثابت صورتش ، درست مثل آن روزها نیرادو

 مغرورتر از او وجود ندارد ! گفتمیو با خودم م کردمیکه من از دور نگاهش م یی، درست مثل همان روزها میبود

 دهیخانه را غم مک نی، انگار روح ا زدمیحرف نم یو کالم رفتیآمد و م یم و روز مهم کم حرف و سرد شده بود من

 بود !

 

***** 

 

 تاب گفتم : پس حالش خوبه ؟ یو با نشستن رو دمیچیرا دور خودم پ شنلم

 خونسرد گفت : آره خوبه بابا ... نگران نباش ! ییبا صدا یاز پشت گوش یپر

 تونمی.. نم. شهیفکر نکنم اما نم زیچ چیکه آروم باشم و به ه کنمیم ی: همش سع ام گرفتم و گفتم یشانیرا به پ دستم

 ! ینگرانش نباشم پر

 یراننگ نیکه ا یدونیخودت خوب م دیگونه بود گفت :  آناه حتینص یکه کم ییسکوت کرد و بعد با صدا یکم یپر

 ! یشوهر دار گهی، تو د دهینم یخوب یاون معن یتو برا

 آن مرد بودم ! یروز ها نیدست خودم نبود ، من مقصر بودم ... من مقصر حال بد ا ینگران نیاما ا دانستمیم

 اما ...  دونمیزمزمه کردم : م یفیضع یصدا با

 ییاو یبرا ی! حت یپر یبرا یآورد ؛ حت یم شیاطرافم سوء تفاهم پ یآدم ها یبرا یادامه ندادم ، هر اما  و اگر گرید

سه ساله با آرش داشته ام و حاال نه به عنوان عشق بلکه به  یگذشته  کیمن  دانستیو مخبر داشت  زیکه از همه چ

 او نگرانم ! یهستم برا ونشیکه مد یعنوان کس

 ؟ ی: اما چ دیپرس دیکه سکوتم را د یپر

 ... حق با توئه !  یچیه یچیه _

 ! فهیحال و ضع یب یلیتو حالت خوبه ؟صدات خ _
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 چند روزه ست ! نیا یآره خوبم ، به خاطر فشار عصب _

 ...  دیآناه _

 بله ؟ _

 مردد بود ! یزینگفت و سکوت کرد . انگار که در گفتن چ یزیچ

بالت دن امیب یخونه اگه بخوا رمیمن دارم از دانشگاه م گمی.. م زهیکه در سکوت گذشت گفت : چ یا هیاز چند ثان بعد

 ! میموضوع حرف بزن نیدر مورد ا شتریو حالت بهتر بشه هم بت میبزن یقدم هی میهم بر

م ، صحبت کن یداشتم با کس ازین داینرفته بودم و شد رونیکه از خانه ب شدیم یهم نبود ، چند روز یبد شنهادیپ

 را بداند و مرا بفهمد ، حال بدم را بفهمد ! زیکه در مورد گذشته همه چ یکس

 

 است ! مانیخانه  گرمقابلیساعت د میگفت تا ن یکردم و پر قبول

سرم  یرو یرنگ یا روزهیف یو شال آب دمیکاله دارم را گوش دیسف یساختمان برگشتم و آماده شدم . پالتو به

 آمدم ! رونیام از خانه ب ینداشتم و فقط با برداشتن گوش شیآرا یانداختم . حال و حوصله 

نوم خا ایرفته ام ! ثر یرو ادهیکه همراه دوستم به پ دیبگو دیمن پرسآمد و در مورد  نیخانوم گفتم اگر رادو ایثر به

 حتمینص رفتیپر بود تا دم در خانه بدرقه ام کرد و همانطور که قربان صدقه ام م یلیهم که انگار دلش از قهر ما خ

 قهر را من تمام کنم ! نیکه ا کردیم

 یو وقت گذارندیاز خانه م رونیوقتش را ب شتریب نیآمد ، رادو ینم شیپ تشیقصد را داشتم اما موقع نیهم هم خودم

 ! دیخوابیزود م یلیاو آنقدر خسته بود که خ ایحرف زدن نداشتم  یمن حوصله  ایآمد  یهم که م

 داشتم ! ی؟ احساس ضعف و سست شدیام چرا خوب نم جهیرا به سرم گرفتم ، سرگ دستم

مدارا نداشتم و  یبرا یبود اما حال مساعد یادب یب دیآمدم ! شا رونیب از خانه عیخانوم گفتم و سر ایبه ثر یچشم

 .  دادیقد نم حتیحوصله ام به نص
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شد و با حساب  ادهیپ یاز تاکس ی. پر ستادیا مانیمقابل خانه  یا یتاکس قهیدر خانه را باز کردم و بعد از چند دق 

 به سمت من آمد .  هیکردن کرا

و  میدیرا بوس گریمشکل اش برطرف شده بود . هم د دیبودمش ، شا دهیبود که د یقبل یبهتر از روز ها یلیخ حالش

و گرفته بود درست  ی. هوا ابر مینامعلوم شروع به راه رفتن کرد یمعمول به سمت مقصد یبعد از سوال و جواب ها

 مثل حال دل من ؛ انگار آسمان هم مثل من هوس بارش داشت !

 ! دمشیرفتم د روزیش جا به جا کرد و گفت : دشانه ا یکوله اش را رو یپر

 رو ؟  ی: ک دمیرا به سمتش چرخاندم و با تعجب پرس سرم

 آرش رو ! _

 : حالش خوب بود ؟  دمیپرس یرا گرفتم و با کنجکاو جانمیه یکرد اما جلو دنیدوباره شروع به تند کوب قلبم

 هم مارستانیب یگفت اما خب مثل اونروز تو شهیدمغ گفت : خوب که نم یرا باال انداخت و با حال شیشانه ها یپر

 انگار شوکه بود ! ییجورا هینبود ، 

 بود ؟ یچطور مارستانیب ی: مگه تو دمیو پرس دمیرا گز لبم

دکتر  ذاشتیاما نم سوختیتب داشت م یسرش ! تو یرو گذاشته بود رو مارستانی، ب دمیکه من رس یخب وقت _

 قیآتنا به زور گرفتنش و بهش آرام بخش تزر تیمرخص بشه ! با رضا عتریهر چه سر خواستیه و مبهش سرم بزن

 داشت ! یحال بد یلیکردن ! خ

هم  یبود و چند بار نییاومد تمام مدت سرش پا رونی... از خونه که ب روزیو ادامه داد : اما د دیکش یقیعم نفس

 یچیشده باشه ه ینبود ، اونروز انگار که وحش مارستانیب یبخوره ؛ اما به هر حال مثل اونروز تو نیبود زم کینزد

 نبود ! شیحال

ش از حال بد آر نطوریا یکه پر یوقت شدیانداختم ... قلبم فشرده م نییمشت کردم و نگاهم را پا بمیرا در ج دستانم

تو را به خدا مرا ببخش و فراموش کن ... تو را به خدا خودت  میبروم مقابلش زانو بزنم و بگو خواستی. دلم م گفتیم

 من ... من طاقتش را ندارم ! یآزار نده مرد با احساس گذشته  نقدریرا ا
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بود و با  ستادهیمان ا یآرش که در چند قدم دنیگرفتم و باال آوردم و ناگهان با د میرا از سنگفرش روبرو نگاهم

 در جا خشکم زد .  دکریپر از تعجب نگاهم م یچشمان

و من ا ستادنیکه با ا گفتیکرده است م دایکه تازه پ یدر مورد احساسات ییها زیو چ زدیهمانطور داشت حرف م یپر

 شد ؟  ی: چ دیرا گرفت و پرس میو به سمت من برگشت . بازو ستادیهم ا

بود که حالت چشمانش هر  میروبرو شانیو پر ختهیمرد به هم ر خیبزنم ، چشمانم م توانستمینم یحرف چیمن ه اما

 ! ترساندیاز حدشان مرا م شیب یو قرمز کردیم رییلحظه تغ

 لب زمزمه کرد : نه ریو ز دیپر شیخورده باشد شانه ها یا کهیانگار که  دیبه آرش رس یرد نگاهم را گرفت و وقت یپر

! 

 ! دیدیرا نم یقفل شده بودند و نگاهم جز او کس میپاها

 ! تیکه پر از گله بودند ، پر از عصبان ییخراب و چشم ها ی،  تلو تلو خوران و با حال سمتمان آمد به

 ... دی...آناه دیلرزانش دوخته شد که با لرزش اسمم را زمزمه کرد : آناه یبه لب ها نگاهم

انجام دهد ، انگار که به  یچه کار دیبا دانستیو نم دیچرخیم میبود گریکدیما دو نفر که مسخ  نینگاهش ب یپر

 ! شدیبه ضرر من و آرش تمام م دیکه شا ی؛ لحظه ا گشتیلحظه م نیبردن ا نیاز ب یبرا یدنبال راه

 بکشد : ازت متنفرم !  ادیو بر سرم فر دیداشتم آرش با تمام قدرت در گوشم بکو انتظار

 ... اما ... اما

 کبارهیدلم را به  نیبا زم شیبرخورد زانو ها ینداشته باشد ... صدا ستادنیا یبرا یتوان گریزانو زد انگار که د میروبرو

 دست خودم نبود می. لرزش پاها شدیم دهیواضح شن دنمیمقطع نفس کش یو صدا دمیکشیاز جا کند ! به زور نفس م

 زانو زده بود ! میمظلومانه روبرو نطوریکه آرش ا یثابت نگهشان دارم وقت توانستمی، نم

روزه  ۵گفت :  شناختمیکه اصال نم ییپر از اشکش را به چشمانم دوخت و دست لرزانش را باال آورد و با صدا چشمان

روزه مثل  ۵...  یپاهات له ام کرد ریرحمانه ز یب نطوریکرده بودم که ا کاریمگه من چ کنمیکه دارم با خودم فکر م

 دیتا شا کنمی... مرور م کنمیم هیگر یو گاه خندمیم یگاه کنم ،یرو مرور م میکه با هم داشت ییها تمام روزا وونهید

دلم  یاز چ یدونیکنم که دلت رو شکسته باشم و باهات بد تا کرده باشم اما ... م دایسه سال پ نیا یرو تو ییجا
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 ، از دمتیپرستیکه م نیبارم به خودم اجازه ندادم باهات بلند حرف بزنم ، از ا کی یحت نکهی؟ از ا دیآناه سوزهیم

 انصاف ! یب یمن شده بود یالهه بانو نکهیکه بدون تو روز و شب نداشتم ... از ا نیا

. چه داشتم  کردمینگاهش م یحرف چیو بدون ه ختندیریم میگونه ها یدرشت باران رو یمثل گلوله ها میها اشک

 ؟ میظلم را به او کرده بودم چه داشتم بگو نیمرد که بدتر نی؟ به ا میبگو

 نیکه از ا لیدل هیکه منو قانع کنه ...  لیدل هی...  اریب لیدل هیگفت : فقط  تیرا پاک کرد و با عصبان شیها اشک

 بکشه ! رونیجنون منو ب

؟ پول  یبا من کرد نکاروی؟ حرف بزن و بگو چرا ا ی... چرا سکوت کرد دیزد : حرف بزن آناه ادیفر دیمرا که د سکوت

 مدل ؟  نیآخر نیبزرگ ؟ ماش ی؟ ثروت ؟ مقام ؟ خونه 

 مثل خوردن زهر باشد زمزمه کرد : عشق ؟  شیکرد و بعد انگار که برا یمکث

، زبانم قفل شده بود ، سرما تمام تنم را گرفته بود و  توانستمیاما نم میبگو یزیلرزانم را از هم باز کردم تا چ یها لب

 ! چرخدیدور سرم م ایدن کردمیاحساس م

 ؟ شوهرش االن ستیحالش خوب ن ینیبیفت و رو به آرش با اضطراب گفت : آرش بلند شو برو ، نمدست مرا گر یپر

 ! گهیبلند شو د ادیم

 چه کار کرده با من ! دونهیزد و گفت : آره حالش بده چون خوب م یاش پوزخند یبا چشمان اشک آرش

 من چه کار کرده ! ی چارهیبا قلب ب دونهیزد : خوب م ادیو فر دیاش کوب نهیبا مشت به س محکم

که فقط خودم  ییتکان دادم و با صدا یبه عقب برداشتم . سرم را با ناباور یدهانم گذاشتم و قدم یرا رو دستم

 زمزمه کردم : مجبور شدم ... دمیشن

ر ت کردم بلند یکه سع ییبودند با صدا دهیامانم را بر میکه اشک ها یبه عقب برداشتم و در حال یگریلرزان د قدم

 باشد دوباره گفتم : مجبور شدم !

دهانم بود آن را از  یرا پر کرد و با گرفتن مچ دستم که رو نمانیب یبلند شد و به سمتم آمد . فاصله  شیاز جا آرش

 هینکردم  یکه سه سال تمام جز عاشق تو بودن کار یگفت : جواب بده ... به من تیدهانم برداشت و با عصبان یرو

 ! دیه بده آناهجواب قانع کنند
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 بود ! دهیرا ... نشن میبود صدا دهینشن

 بود و حالت تهوع به سراغم آمده بود .  دهیامانم را بر جهیاصال خوب نبود ، احساس ضعف داشتم ، سرگ حالم

 ... دیزار زدم : ببخش یفیضع یتکان دادم و با صدا هیرا با گر سرم

 رو ببخشم ؟ یانصاف ؟ چ یرو ببخشم ب یزد : چ ادیفشرد و فر شتریدستم را ب آرش

حالش خوب  ینیبیو گفت : آرش ولش کن ، نم دیآرش را گرفت و کش راهنیکه پ دیدر صورتم چه د یپر دانمینم

 ؟ ستین

 ترشیرا پس زد و مرا ب یپر دیدیرا نم یگرید زیچ چیکه با چشمان سرخش فقط مرا نشانه گرفته بود و انگار ه آرش

 . دیبه سمت خودش کش

 یکنیم وونمید ی... دار دی: حرف بزن آناه دیبه هم چفت شده اش غر یدندان ها انیشد و از م رهیچشمانم خ در

 حرف بزن !

ود ، چه قدر بد ب خوردیغصه نم ختنشانیر یبا ارزش نبود و برا شیقدر بد بود که اشک چشمانم مثل گذشته برا چه

 . کردیدل نازکم را نم یو مالحظه  دیکشیم ادیکه سرم فر

توجه فقط به دنبال جواب سوالش بود . حق داشت ،  یو او ب دیلرزیدست قدرتمند و بزرگش م انیلرزانم در م دست

 . فتدیروز ب نیحق داشت به ا میروبرو یمرد شکست خورده و شوکه  نیا

ا ر نیکه ماش یدر حال نی! رادو  دیخچر ابانیآمد ، نگاه هر سه نفرمان سمت خ ابانیخ یکه از تو یترمز بد یصدا با

 بلند به سمت ما آمد .  ییشد و با قدم ها ادهیپ نینگه داشته بود به سرعت از ماش ابانیوسط خ

او را  نیرادو گرید ندفعهیو از او دور شدم . ا دمیکش رونیدستم را از دست آرش ب دهیترس یبا چه زور دانمینم

 ! کشتیم

پرت  یکه آن را به سمت یکت اش را در آورد و درحال زدیم رونیآتش ب نشیکه از چشمان خشمگ یدر حال نیرادو

 ! کشمتیبعد م یآرش ... گفته بودم دفعه  کشمتیزد : م ادیفر کردیم

 نیبا رادو یبود دست و پنجه ا امدهیشدند . آرش هم که انگار بدش ن زیآرش انداخت و با هم گالو ی قهی یتو دست

 دعوا شده بود . نیا ریدتر از او درگنرم کند ب
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 غیج یانجام دهم ! پر یچه کار دیبا دانستمی. شوکه بودم و نم کردمینگاهشان م دهیگرد شده و ترس یچشمان با

را  گریهمد خواستیشود از آنها م زیو گالو یآن دو مرد عصبان کینزد کردیکه او هم جرات نم یو در حال دیکشیم

 ول کنند !

مزمه توانم ز نیترانه گرفتم و با آخر یام دوبرابر شده بود . دست لرزانم را به بازو جهیو سرگ دیچیپیدر سرم م صداها

 ! نیکردم : رادو

 افتاد .  یپر یشانه  یتعادل سرم رو یچه شد که جان از تنم رفت و ب دانمینم و

 ...  دیزد : آناه ادیو فر دیکش یغیج یپر

از او و  یتار رینشان دهم اما من جز تصو یزد تا عکس العمل میگونه ها یخواباند و با دست رو نیزم یآرام رو مرا

 ، انگار که در خال فرو رفته بودم ! دمیشنیو نم دمیدینم یگرید زیمفهموم چ یب یصداها

 که یره ... و آرشبود که کنارم نشست و اسمم را صدا زد ،  نگران ،  پر از دله نیرادو یصدا دمیکه شن ییصدا نیآخر

 !  کردیجان نگاه م یبود و به من ب ستادهیبهت زده مقابلم ا

 ! یاهیسکوت بود و س گریبعد از آن د و

 

*********** 

 

 ! باز هم مارستانیب جیپ یمثل صدا ییرا باز کنم ، صدا نمیسنگ یو مجبورم کرد پلک ها دیچیدر سرم پ ییصدا

 ؟  مارستانیب

 هیکه اصال شب کردیم ییخودنما یدیسرم سقف سف ی! باال کردمیام را درست درک نم تیبود و موقع نیسنگ سرم

  یسقف خانه 

 نبود .  خودمان
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! پشت به  دمیکه در آن بودم د یاتاق یرا کنار پنجره  یتار بود مرد یکم دمیکه هنوز د یرا چرخاندم و در حال سرم

 .  کردینگاه م رونیبوده و به ب ستادیمن ا

رنگش ثابت ماند  یقهوه ا یموها ی، نگاهم رو ستیبود اما مطمئن بودم آن مرد پدرم ن دهیمثل پدرم خم شیها شانه

 بود !« آرش »  دیکه به ذهنم رس یاسم نیو اول

 یزیدستم فشرده شد و آخ ر یکردم خودم را باال بکشم که سوزن سرم تو یتخت گذاشتم و سع یرا رو میها دست

 من که به هوش آمده بودم به سمتم آمد .  دنی. آرش سرش را به سمت من برگرداند و با د دیاز دهانم پر

 ! خوردیهم در سرم زنگ م شیآرش حرف ها یقدم ها ینشستم و احساس کردم با صدا میدر جا درست

 

 « یپاهات له ام کرد ریرحمانه ز یب نطوریکرده بودم که ا کاریمگه من چ »

... مرور  کنمیم هیگر یو گاه خندمیم ی، گاه کنمیرو مرور م میکه با هم داشت ییتمام روزا ها وونهیروزه مثل د ۵ »

 «کنم که دلت رو شکسته باشم و باهات بد تا کرده باشم دایسه سال پ نیا یرو تو ییجا دیتا شا کنمیم

بارم به خودم اجازه ندادم باهات بلند حرف بزنم ، از  کی یحت نکهی؟ از ا دیآناه سوزهیدلم م یاز چ یدونیاما ... م»  

 «انصاف !  یب یمن شده بود یالهه بانو نکهیکه بدون تو روز و شب نداشتم ... از ا نی، از ا دمتیپرستیکه م نیا

 بانو ... الهه بانو بودنم را چند وقت بود از دست داده بودم ؟ الهه

 «بکشه !  رونیجنون منو ب نیکه از ا لیدل هیقانع کنه ... که منو  لیدل هی...  اریب لیدل هیفقط  »

 مرگ تمام آرزو ها تلخ بود ؟ یداشت ؟ به اندازه  یچه طعم جنون

 ی؟ پول ؟ ثروت ؟ مقام ؟ خونه  یبا من کرد نکاروی؟ حرف بزن و بگو چرا ا ی... چرا سکوت کرد دیحرف بزن آناه »

 مدل ؟  نیآخر نیبزرگ ؟ ماش

 «؟  عشق

 ؟ شیبرا ستیعشق بود ، عشق به پدرم ! کاف لمیدل ، آره
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 خون ی. چشمانش انگار چشم نه ؛ دو کاسه  نمیکنارم نشست و من توانستم واضح صورتش را بب یصندل یرو آرام

 بودند .  ختهیاش ر یشانیپ یتو شانشیپر یبودند ! کنار لبش پاره شده بود و موها

 کیکه کم آزارش داده بودم ؛  نی؛ نه ا دمیرا گرفت و لبم را گز میبغض گلو دیکه رس راهنشیپ یبه رد خون رو نگاهم

 کتک مفصل هم مهمانش کردم ! 

 ؟ یآمد زمزمه کرد : خوب یم رونیب شیکه به زور از گلو ییصورتم را از نظر گذراند و با صدا تمام

بود افتاد ، دستش را باال آورد و زخمش  رهیجانش به چشمان پر از اشکم که به لب پاره شده اش خ یخسته و ب نگاه

 ... حقم بود ! ستین یزیرا لمس کرد و گفت : چ

 تمام صورتش نشست .  یکه زد تو یکه به خاطر لمس زخمش و حرف یدرد دمیمن د اما

... من ... آرش  ...  خوامیباالخره قفل دهانم را گشودم و گفتم : آرش من معذرت م میاشک ها ختنیزدم و با ر پلک

 من ... 

 ؟! زمیبر رهیدا یرو شیرا برا میاز درد ها کیکدام  دانستمیشروع کنم ؟! نم دیاز کجا با دانستمینم

 دونمی.. م. دونمیزمزمه کرد : م رفتیشدن م یکه به سمت ابر یداد و با نگاه هیاش تک یصندل یخسته به پشت یتن با

! 

 ؟ دانستیرا م یزیچ نگاهش کردم ! چه جیگ یچشمان با

بش ل یکه باز به خاطر پارگ ی. نم چشمانش را گرفت و با درد دیصورتش کش یرو یرا باال آورد و با خستگ دستانش

ر از پ ییبا صدا فتدینگاهش به نگاه من ب خواستیکه نم یبود صورتش در هم رفت . نم چشمانش را گرفت و در حال

هنوز  حال نیشده باشم و در ع بهیکه با تو غر یینجایبرسم ، ا یزندگ یجا نیبه ا کردمیوقت فکر نم چیدرد گفت : ه

 کینزد رنقدیو ا زنهیکه نتونم بگم چقدر دلم برات له له م یازم دور باش نقدریاحساس کنم ! ا نمونیرو ب ییآشنا یبو

 وجود نداره ! یی، بدون تو یاز وجودم یجزئ کنمیکه حس م

که محو حرف زدنش بودم ، محو احساساتش ، محو مرد  زدیحرف م بایآنقدر ز شهیمتمام قلبم را گرفت ! مثل ه درد

 ام ! یزندگ یگذشته 
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کرد ، گفت که بعد رفتن  فیرو برام تعر زیگفت : پدرت همه چ دیکه کش یرا به هم فشرد و با نفس لرزان چشمانش

 تیم که کنارت باشم ، نبودم که دلدارو من احمق نبود یدیبرات افتاده ! گفت که چه قدر عذاب کش یمن چه اتفاق

 ! فتهیاتفاقا ب نیبدم ، نبودم که نزارم ا

ه برس وانهید دیشرف و اون جمش یب یگفت : خدا شاهده دستم به اون کامران تیرا مشت کرد و با عصبان دستانش

 چه کار کنم ! دیبا دونمیم

 ؟ یشناسیرو از کجا م یو کامران دی: تو جمش دمیو با تعجب پرس دمیرا درهم کش میابروها

بهم گفته بود  نی... رادو دونستمیجواب داد : از همون اول م یبا درماندگ یرا به چشمانم دوخت و بعد از مکث نگاهش

! 

 ؟ نی؟ رادو یرا بر هم زدم و با تعجب گفتم : چ سمیخ یها پلک

 نیوقته ا یلیکه تو رو دوست داره ، گفت که خ اومد ، گفت دنمیروز به د هیدوخت و گفت :  شیرا به کفش ها نگاهش

ه و گذشت دیروشنم کنه ! در مورد جمش یدر مورد مسائل خوادیو فقط م ومدهیدعوا ن یعالقه شکل گرفته ، گفت برا

مراقبت باشم ، بهم گفت  یانتخاب کرد تیزندگ یبرا ورو بهم گفت و ازم خواست حاال که تو من زیمادرت همه چ ی

 مراقبت از تو استخدام کرده ! یخودش دو تا محافظ برا یکه حت هیموضوع اونقدر جد نیا

 نگفت ؟ آرش هم ؟ یزیو به من چ دانستیموضوع را م نیمن ! آرش هم ا یخدا

ر از پ یبا دستش اشکش را پاک کرد و با صدا نمیمن آن را نب کردیم یکه سع یو در حال ختیگونه اش ر یرو اشکش

اگه من ازت دور نشده بودم ،  دی! شا خوامیمعذرت م یدیکه کش ییتمام زجرا ی... برا دمیآناه دیخشگفت : بب یبغض

...  یشدیافتاد ، تو مجبور نم یاتفاقا نم نیاعتماد پدرت رو جلب کنم ا تونستمیآس و پاس نبودم و م نقدریاگه ا دیشا

! 

حال خرابش قلبم را پر از درد کرد ،  نیرا از من گرفت . هق هق مردانه و ا شیچشمانش گذاشت و رو یرا رو دستش

من برداشته بود و حاال انگشت اتهام را  یکه عاشقانه تهمت را از رو یپر از حس غم ، پر از خجالت ؛ خجالت از مرد

 بود ! نیگناه تر یبه سمت خودش گرفته بود ، خودش که ب

 ی؟ برا یچ ی؟ برا یخوایآرام گفتم : از من معذرت م ختندیریم میگونه ها یده روارا یکه ب ییشدم و با اشک ها خم

 همه اشک ؟  نیهمه غم ؟ ا نیا ی؟ برا ختمیکه به جونت ر یهمه عذاب نیا
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 نایکدوم از ا چیتو نبود ، ه ریتقص نایکدوم از ا چیرا پاک کرد و باز هم بدون نگاه کردن به من گفت : ه شیها اشک

ا و تنم به جنون اما ... ام فتهی، سرم به دوران م کشهیم ریقلبم ت کنمی، بهش که فکر م زمیعز یاب نکردرو تو انتخ

 بجنگم ؟ تونمیم تهرو گرف میزندگ ی قهیکه  یشوم ریتقد نیمگه با ا

نبوده ...  یدیخشک شده ام را تر کردم و با التماس گفتم : آرش ... جان من ... جان من فکر کن اصال آناه یها لب

با آروم گرفتنت  رهیرو از نو بساز ... بزار دلم آروم بگ تیفکر کن تمام اون سه سال خواب بوده ، فراموش کن و زندگ

 ... 

 هم وجود داره ؟ یا ی: مگه بعد تو زندگ دیپرس یسوال یو با حالت دیرا در هم کش شیها ابرو

 زمزمه کردم : آرش ... درمانده

طور فکرم چ دونمینم ی... حت رهیآروم بگ تونهیم یقلب عاشقم ک دونمی... نم دیآناه شهیم یچ نیبعد از ا دونمینم _

به بعد آرامش تو   نی... مطمئن باش از ا شمینم تیمزاحم زندگ گهیاز خاطرات فرار کنه اما ... مطمئن باش د خوادیم

 الهه ... خوامیکه م هیزیتنها چ

الهه بانو ، داشت  دیتا به من نگو کشتی! داشت خودش را م دیکوب شیپا یو دست مشت شده اش را رو دیرا گز لبش

!  خوردمیم چیبه درد ه گریموضوع کنار آمده است اما ... اما من اگر او را نشناسم که د نیبا ا دیتا بگو دادیجان م

 را گرفته بود رها کند ! نمکه تمام جا یتا مرا از عذاب زدیحرف ها را م نیآرش ا

تا عمر دارم شرمنده  دانستمیکه م ییبه او نگاه کردم . به او سیخ یلبم گذاشتم و با چشمان یه ام را روزد خی دست

 اش هستم !

برم ! از  دیبا گهیگفت : من د کردیسر زده از کنار لبش را پاک م یکه خون تازه  یرا پاک کرد و در حال شیها اشک

 ساعت حرف زدن وقت گرفتم ! مین یفقط برا نیرادو

 را گرفتم . اول به دستم و بعد به صورتم نگاه کرد .  نشیبلند شد که با عجله آست شیجا از

 ؟ یبخشیافتاد : آرش ... منو م ینگاهم به نگاه پر از دردش م یوقت کردیتمام وجودم را آب م خجالت

آنها را گرفت و با تکان دادن سرش زمزمه کرد :  ختنیر یپر از اشک شد اما با پلک زدن پشت سرهم جلو نگاهش

 وگرنه ...! دمیو به حرمت مادر شدنت کنار کش دمیبخش
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وجودش  یسخت بود .  درد  در تکه تکه  شی، حرف زدن برا دیبرد و محکم آنها را به عقب کش شیموها یتو یدست 

حرفش را ،  کردمیزد مانده بودم . هضم نم که یهمه عذاب مات و مبهوت حرف نیو من با نگاه به ا کردیم ییخودنما

 مادر شدن را انگار فراموش کرده بودم ! یمعن

به هم زدم و دهن باز کردم از آرش بخواهم حرفش را دوباره تکرار کند که دستش را باال آورد و  جیرا گ میها پلک

 رنگشان را در ذهنش حک کند .  خواستیبزنم . به چشمانم نگاه کرد ، انگار م ینگذاشت حرف

 هیفقط کاف یدار ازیبه کمک ن یگفت : هر وقت احساس کرد یخشک شده اش را از هم باز کرد و به سخت یها لب

 ! کنمیبرادر ... کمکت م هی، مثل  یبهم بگ

و  رفت . رفت رونیشده بودند از اتاق ب دهیمرد خم ریپ کیقسم بخورم مثل  توانمیکه م ییرا گفت و با شانه ها نیا

 تنها گذاشت . یرانیح ایدن کیمرا با 

همراه با  میو مر یخندان وارد اتاق شدند و بعد از آنها هم پر ییبا لب ها ریبعد از رفتن آرش ترانه و ام بالفاصله

ده بو نجایآرش ا شیچند لحظه پ نکهیو انگار اصال متوجه ا دندیخندی. همه م  وستندیمرصاد و سمانه به جمعمان پ

 افتاده بود ؟ شانیراب ی؟ چه اتفاق دندیدیاست نبودند . حال زار مرا نم

 ؟ ی، چرا بهم نگفت دیآناه ینامرد یلیگفت : خ یظاهر یو با دلخور دیگونه ام را بوس ترانه

 رو ؟ ینگاهش کردم و گفتم : چ جیگ

 ! دیشا دونستهیتخت گذاشت و گفت : نم یرا رو ایکامل ریام

 هفتشه ! ۵دختره ؟  شهیمگه م _

 آرش بودم .  ی، انگار هنوز غرق حرف ها دمیفهمینم شانیاز حرف ها زیچ چیهنگ هنگ بود ، ه مغزم

 دلم ! زیو با لبخند گفت : مبارکت باشه عز دیام را بوس یشانیجلو آمد و پ میمر

 بگو ! یزیچ هیزد و گفت : چرا ماتت برده دختر  میبه بازو ترانه

 ! نیزنیحرف م یدر مورد چ فهممیبگم ؟ من اصال نم یرا مات و مبهوت تکان دادم و گفتم : چ سرم

 ! یحامله ا یدونستیبا حرص نگاهم کرد و گفت : نگو که نم ترانه
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 ؟؟ یگفتم : چ یبلند یگرد شد و با صدا چشمانم

 ! شدمیخبردار م دینفر من با نیه اولک دونستی! اگه م دونستهیگفتم نم یدی، د ایرو به ترانه کرد و گفت : ب ریام

 ؟ یشدینفر خبردار م نیاول دیچرا تو با دیزد : ببخش نهیدست به س ترانه

 به غبغب انداخت و گفت : خب معلومه چون من عموشم ! یباد ریام

 داشت ؟ یبدونم چه ربط خوامی؟ نه م ریداشت ام یچه ربط _

 که ترانه زد . من حامله ام ؟  یو ترانه بودند و من مبهوت حرف ریام ینگاه به مشاجره  ریدرگ همه

 ! « دمیبه حرمت مادر شدنت کنار کش:» آرش در سرم تکرار شد  حرف

 ... ایخدا یآورد ؟ وا یخودش نم یدرد را به رو نیو ا دانستیمن باردارم ؟ م دانستیهم م آرش

اشک ، اشک شوق  نیا دانستمیمانم جمع شد و من نمشکمم گذاشتم . اشک در چش یو دستم را رو دمیرا گز لبم

مرد گذاشته بودم  کیقلب  یکه رو یدرد یبرا ایبکشم  یخوشحال ادیمادر شدنم فر یبرا دانستمیغم ! نم ایاست 

 از سر درد ؟! یادیفر

قشنگت برم اشک  یو گفت : قربون چشما دیچادرش کش انیمرا در م یبا مهربان میو مر دیاز چشمم چک یاشک

 ؟ تهیچ یبرا گهید

 گرفته گفتم : اشک شوقه ! ییفشردم و با صدا میرا به آغوش مر سرم

، ان شاء اهلل سالم و  زمیخودش گفت : مبارک خودت و شوهرت باشه عز دنیو با کنار کش دیسرم را بوس میمر

 ! ادیب ایسالمت به دن

رم . کنار س دیبه سمتم آمد و مرا در آغوش کش دیدمغ است ، نگاه مرا که د یکم دیبه ترانه افتاد و به نظرم رس نگاهم

 نشه رفت ! دهیکه د یسر و صدا و طور ی، ب دوننینم یزیآرش چ یگفت : از ماجرا یآرام یو با صدا دیرا بوس

حرمت نگه داشتنش نشان از  نطوریمثل داس ، مثل چنگگ ، مثل چاقو ! ا یزی، چ دیکشیدلم خنج م یرو یزیچ

ه هم ام ب یزندگ خواستی! نم نمی، غم بب نمیدرد بب خواهدیکه هنوز دوستم دارد و نم دادیم نیعشقش بود ، نشان از ا

 ! زدیبر
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 اشک ها !  نی، واقعا دست خودم نبود ا دیچشمم چک یاز گوشه  یشکمم نگاه کردم و باز اشک به

 دی، با یشیمادر م ی! دار ستیاشکا رو واسه بچت خوب ن نیا زیشکات برم نرکنارم نشست و گفت : قربون ا ترانه

 ! یبخند

 ، فقط خنده بود ! ی، خنده ام نه ته دل بود و نه مصنوع دمیخند میاشک ها انیترانه نگاه کردم و در م به

 خانوم ! ایو ثر رایا هم سموارد اتاق شدند و بعد از آنه نیپدر خودم و پدر رادو نباریموقع در اتاق باز شد و ا نیهم

ما ا کردندیشرمنده م ختمیریکه م ییاشک ها نیبود که مرا از ا بایز شانیلب ها یخوشحال بودند و لبخند رو آنقدر

  افتادند . یم نییپا میرا نگه دارم و بدون پلک زدن از چشم ها میاشک ها توانستمیذره هم نم کی یچرا حت دانمینم

بچه دار شدن من ، نوه دار شدن خودش !  یکرد برا یو خوشحال ختیکرد ، اشک ر هیو گر دیدر آغوشم کش پدرم

 نی! ا گذاشتیو سر به سر همه م کردیم یشناخت و انگار سال ها جوان شده بود ، شوخ یکه سر از پا نم نیپدر رادو

 ! دیایا بیکه به دن یبه روز یبود ، وا زیهمه عز یبرا امدهیبچه هنوز ن

نبرده است ، آن هم با آن حال  یبه باردار بودن من پ نیکه چرا زودتر از ا کردیخودش را سرزنش م یخانوم ه ایثر

 یزیچ نیاز ا شتریب گفتیکه م یکه با چشمان کردیم فیتعر یشتریب یزهایکه من داشتم ! داشت کم کم چ یبد

ه بد است ؟ گفتم ک نقدریبه او نگفتم حالم ا نیا از: چرا زودتر  دینگاهش کردم و در جواب سوال پدرم که پرس دینگو

 ! کندیبزرگش م ادیخانوم ز اینبوده و ثر یمهم زیچ

 یکجا رفته بود ؟ چرا نم یعنی،  زدیذوق م یتو یلیخ نیرادو یخال یجا انیم نیو در ا کردندیم یبودند و شاد همه

خبر سر از پا  نیا دنیما بود و من انتظار داشتم با شن یبچه بچه  نیآمد ؟ پدر شده بود ... مادر شده بودم ... ا

 از او نبود ! یاما ... خبر دیایب دنمینشناسد و به د

د چشمات گو ری، ز یبه دستم داد و گفت : بخور مادر رنگ به صورت ندار یپرتقال ی وهیآبم یحاو یوانیخانوم ل ایثر

 ! ینخورد یزیچند وقته چ نیافتاده از بس که ا

 سرم را به سمت او چرخاندم .  ریشاد و بشاش ام یرا از دستش گرفتم که با صدا وانیدم و لکر تشکر

 ! دنیرادمنش تازه پدر شده هم از راه رس یبه به ... باالخره آقا _

 ثابت ماند . باالخره آمد ... مرد من ، پدر فرزندم باالخره آمد ! نیرادو یچهره  یو رو دیسمت در چرخ نگاهم
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 و گفت : مبارکت باشه بابا ! دی. سرش را پدرانه بوس دیتش رفت و او را درآغوش کشبه سم عمو

 توانستمیرا نم زیچ چیلبش تشکر کرد و به سمت من آمد . در نگاهش ه یرو یبا متانت و لبخند کوچک نیرادو

 ناراحت ؟ ایبخوانم ؛ خوشحال بود 

 شانه اش زد و با خنده گفت : مبارکت باشه داداش ! یرو ریام

 را لمس کرد و بدون گرفتن نگاهش از من زمزمه کرد : ممنون ! ریدست ام نیرادو

ل را سوا ی، نگاهش نوع ستندیبند ن شانیپا ینبود که از ذوق پدر شدن رو یچرا اما نگاهش مثل نگاه مردان دانمینم

 ! ییحس بازجو ی، نوع  کردیمنتقل م

ر دارد که در حضو یحرف نیرادو دندیگذاشتند ، انگار همه فهم مانیگفتند و کم کم تنها کیتبر نیبه من و رادو همه

 . زندیآنها نم

سر  ییمن نگرانم آرش بال یگوشش زمزمه کردم : پر ریکند دستش را گرفتم و ز یکه  خواست خداحافظ یپر

من  دی؛ نزار نیهمراه با آتنا مراقبش باش کنمی. خواهش م کنهیرو داره تحمل م یچه درد دونمی، م ارهیخودش ب

 شرمنده بشم ! نیاز ا شتریب

! چرا  نیکرد و رفت . دمغ بود ، دمغ و غمگ یبه من نگاه کند خداحافظ نکهیسرش را آرام تکان داد و بدون ا یپر

 ؟ گذردیبفهمم در ذهنش چه م توانستمینم

دارد پس  یمهم یحرف ها دانستمینشست و نگاهش را به صورتم دوخت . متخت  یکنارم رو نیرادو میکه شد تنها

 به بالشت پشت سرم گفتم : بپرس ! هینشستم و با تک میصاف در جا

 رو ؟  یرا باال داد و گفت : چ شیابرو

 را در هم گره کردم و با صراحت جواب دادم : سوال هات رو ! میها دست

 سوال دارم ؟ یدونیاز کجا م _

نداره ،  یحس چیو نگاهت ه یشیکم حرف م نطوریکه ا یوقت دونمیم گهیمشترک د یماه زندگ ۵،  4ز بعد ا _

 ! یکه بپرس زارهیغرورت نم شهیاما مثل هم یبدون یخوایهست که جوابشون رو م ییسواال
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 نباریکند و گفت : اما ا یانداخت تا حسش را مخف نییشناخت من  پا نیرا که انگار خوشش آمده بود از ا نگاهش

 بپرسم ! خوامیم

ا از اش ر یخوشحال گذاشتندیکه مثل خوره به جانش افتاده بودند و نم یرا تکان دادم و منتظر ماندم تا سواالت سرم

 پدر شدن بروز بدهد بپرسد !

 ؟ یدیآرش رو د ی: اتفاق دیپرس یجد یچشمانم نگاه کرد و با لحن به

، اونقدر شرمنده ش بودم  خواستمیبود که م یزیچ نیاون آخر دنیحال خرابم مطمئن باش د نیروزا و با ا نیا یتو _

 چشم بشم ! یکه نخوام باهاش چشم تو

 ؟ یچ یشرمنده  _

که سرش اومده  ییاز بال یخبر یب یکه تو شیماه از زندگ 4 یکه بهش دادم و شکستم ، شرمند  یقول یشرمنده  _

 بود گذشت ! 

 ؟ یازش دفاع کن ینجوریا ادیخوشم نم یدونستیم _

 ؟ رهیگیچقدر دلم م یایم دنمیبه د میکه بعد از خبر حاملگ یهست ینفر نیآخر یوقت یدونستیم _

 رفتم لباسام رو عوض کنم ! _

 ؟ یلباسات رو عوض کن ی؟ رفت نیلب زدم : هم ریدلگ

 ؟ دیآناه یکردیچه کار م یمن بود یچشمانم گرداند و گفت : جا نیرا ب نگاهش

نگاه ساده مونده  هیتو بودم به زنم که چند روزه تو حسرت  یگفتم  : جا تیرا در دستم گرفتم و با قاطع دستش

تو بودم به  یبکشه ! جا نجایقهر کردن شوهرش رو بخوره که کارش به ا یاونقدرغصه  ذاشتمیو نم کردمیتوجه م

 با قهر کردنم عذابش دوبرابر بشه !  ذاشتمیو نم کردمیبا فکر هم توجه م ینکردن حت انتیخ یتقالهاش برا

 !  یکن یبا من زندگ یخواینم گهیو زمزمه کرد : من فکر کردم تو د دیکش شیموها یرا تو گرشید دست

لت رو د نایزودتر از ا یلیخ یتو نبود یزندگ نیا یچشمانم را کنار زدم و گفتم : اگه انتخابم برا یجمع شده تو اشک

 !  یکرده بودم تا طالقم بد وونتید نایزودتر از ا یلیخ زده بودم ،
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که  باور کن نیبچه االن تو شکم من نبود ! رادو نیا یشکمم گذاشتم و ادامه دادم : اگه انتخابم تو نبود یرا رو دستم

 ! نی...هم زمیعز نی... هم کنهیم ینیقلبم سنگ یکه رو هیتمام حال بد من فقط به خاطر عذاب وجدان

شکمم گذاشت .  یدر نگاهم گره خورد تا حققت حرفم را بخواند و خواند . دستش را آرام باال آورد و رو نگاهش

 ؟ ی؟ تو مادر شد دیمن پدر شدم آناه یعنیگفت :  یآرام یزد و با صدا یلبخند محو

 ادم . سرم را آرام تکان د ختندیریم میگونه ها یرو میکه اشک ها یدستش گذاشتم و در حال یرا رو دستم

 و دیو به خودش فشرد . سرم را بوس دیمرا محکم در آغوش کش سمیسرش را باال آورد و با نگاه به چشمان خ نیرادو

 ! دیآناه یکه مادرش تو باش یپدر شدن ، اونم پدر بچه ا هیبیچه حال عج یدونیبا نوازش کمرم گفت : نم

 ایما خاص بود  طیشرا دانمیبود ! نم بیعج ی، حال نیرادو گفتی. درست م ختمیرا به شانه اش فشردم و اشک ر سرم

 ممکن بود !  ریکه ما دو نفر را در بر گرفته بود غ یحس و حال فیاست اما ... توص نطوریهمه ا یبرا

که دورگه شده بود گفت : معذرت  ییمن با صدا یشانیاش به پ یشانیدادن پ هیو با تک دیکش رونیمرا از آغوشش ب 

تنت محتاج بودم و احمقانه خودم رو  یبه جونم افتاده بود ؛ به بو یچه خوره ا دونمیچند روز ... نم نیا یبرا خوامیم

درست  ذاشتنیرفتار عاقالنم رو گرفته بودن و نم یجلو ستغلط و در ی! حرفا ، فکرا ،  حسا کردمیازت محروم م

 فکر کنم !

 دیبخش، ب زمیعز دیعذابت دادم ، ببخش نقدریمن که ا رمیگفت : بم میو با پاک کردن اشک ها دیام را بوس ینیب نوک

 ! دمیآناه

 انگار که تمام تنم کردمیبو معتاد شده بودم ، استشمامش نم نی. بدجور به ا دمیدر مشامم کش قیعطرش را عم یبو

 ! شدمیقرار م یرا تحت فشار بگذارند ب

ا ام ر ینی! پس ب ستینداشته باشد مرد ن رتیکه غ یاند ، اصال مرد ریو مرد ها از هم جدا ناپذ رتیحس غ دانستمیم

 گفتم : خدانکنه ! نیرادو یو نگاه به چشمان مشک دمیباال کش

بخند ، با خنده هات  شهیو زمزمه کرد : هم دیمن هم آورد . آرام کنار لبم را بوس یو خنده را به لب ها دیخند

 ه ! داشته باش یدرد بزرگ تونهیوقت نم چیه ایدن کنمیاحساس م

ن خندشو یمنن ، دو نفر که برا یایعاشق دو نفرم ، دو نفر که تموم دن گهیشکمم گذاشت و گفت : حاال د یرو دست

 بکنم ! تو و دخترمون ! یحاضرم هر کار
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 دختره ؟ یدونیرا گرد کردم و گفتم : از کجا م چشمانم

 تو ! هیدختر درست شب هیزد و گفت : دختره ،  گذاشتیم شیکه چال گونه اش را به نما شیآن لبخند ها از

 تو ! هیپسر درست شب هی، پسره  رینخ _

 

****** 

 

 ! ستیبه خدا زود ن گهیبرم د ایب نیانداختم و گفتم : رادو نیدست رادو یدست تو 

زوده هنوز ، هنوز سه ماهت هم  دیو گفت : آناه دیعقب کش یسمونیفروشگاه س یدستم را گرفت و از جلو نیرادو

 نشده !

 ! خوادیگفتم : آخه من دلم م زانیآو ییمغازه  نگاه کردم و با لب ها نیتریحسرت به و با

 خانومم ؟ خوادیدلت م یو گفت : چ دیخند

 چه خوشکلن ، نیبب نیرادو یخوشکل بچه گانه نگاه کردم وگفتم : وا یرنگارنگ و لباس ها یذوق به روروئک ها با

 ! کنهینگاهشون م یوقت رهیدل آدم ضعف م

 ! کنمیاحساس نم یرا کج کرد و گفت : ضعف شیلب ها هیفروشگاه نگاه کرد و بعد از چند ثان نیتریبه و قیدق نیرادو

 ! نیرادو یاحساس یب یلیو گفتم : خ دمیکوب شیبازو یحرص تو با

 تو ؟ یعجله کردنا نیاز دست او گفت : چه کار کنم من  دیحرص خوردن من خند به

 دلم آب شد ! نیرادو گهید ایو به سمت فروشگاه بردم و گفتم : ب دمیرا کش دستش

بچه گانه نگاه کردم . تمام وجودم پر از  یبایز لیبود او را داخل فروشگاه بردم و با ذوق به وسا یهر ضرب و زور به

 سرگرم کنم . لیوسا نیلباس ها بپوشانم و با ا نیفرزندم را قرار است با ا کردمیکه فکر م یوقت شدیذوق م
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 نیو رادو دمیکه دم دستم آمد خر یزیکردم ، از لباس و عروسک گرفته تا پستونک و جغجغه ! از هر چ دیخر یکل

 ! رمیذوقم را بگ نیا یجلو توانستمیکه هنوز زود است اما نم دیگویدرست م دانستمی. م کردیفقط با لبخند نگاهم م

 سهیکه ک یدر حال نی. رادو میرفت نیو به سمت ماش میآمد رونیاز فروشگاه ب لهیپر از لباس بچه و وس یها سهیک با

 ؟ یگرفت یرو آب یگفت : حاال چرا همه چ گذاشتیم نیها را داخل ماش

 خب ! خرنیم لهیوس یپسرا آب یگفتم : برا طنتیزدم و با ش یلبخند

 شد . استارت زد و گفت : بچمون دختره ! نیهم بعد از من سوار ماش نیکنار راننده نشستم و رادو یصندل یرو

 ، پسره ! نیسمتش برگشتم و گفتم : شروع نکن رادو به

 عروسک باباشه !  _

 پسر مامانشه ! _

 دختره ! _

 پسره ! _

 ! دیآناه _

 ! نیرادو _

 مد ! آ یکوتاه نم نینداشت ، رادو یا دهیبحث فا نیا

الم نداره فقط س یزدم و گفتم : اصال به قول بابا دختر و پسرش فرق نهیرا به س مینشستم و دست ها میسر جا درست

 باشه !

 ... دختره ! یاش گفت : اون که درست ول یدود نکیسرش را تکان داد و با زدن ع نیرادو

 دانمی، نم دادمی! من مادرش بودم و من او را در شکمم پرورش م دیبه در خانه مرا حرص داد و خودش خند دنیرس تا

تازه شروع  یپر خور نیا گفتیبود و م دهیخانوم هم با من هم عق ایفرزندم پسر است ! ثر کردمیچطور اما حس م

 ! خوردیهوس کردنم به پسردارها م یترش نیشده ام و ا
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 یاستشمام بو یفقط برا یها گاه وانهیتر است ! مثل دبه مینگو یزیهم که چ نیبه حضور رادو دیشد ادیاعت از

است ؛  یهم از اثرات حاملگ نیا گفتیخانوم م ایو شب ها بدون آغوشش خواب نداشتم ! ثر شدمیم کشیعطرش نزد

 تن آنها عالقه مند ! یبه بو دیشد ها یو بعض شوندیمتنفر م شانیتن شوهر ها یاز بو دیاز زن ها شد یبعض

که به سمت ما  دمیرا د ینگهبان زد . سرم را به سمت راست چرخاندم و پر یبرا یو بوق ستادیمقابل خانه ا نیرادو

 ؟ کنهیچه کار م نجایا یگذاشتم و با باز کردن در گفتم : پر یصندل یرا رو فمیآمد . ک یم

 شدم .  ادهیپ نیو از ماش 

هفته که  3نگاه کردم و با خودم فکر کردم بعد  خوردینم ردندگیکه از دانشگاه برم یکسان پیاصال به ت پشیاو که ت به

 با من داشته باشد ؟ توانستیم یچه کار میصحبت کرده بود یبودمش و فقط تلفن دهیند

 ! یخوریداخل سرما م ایب عیسر دیگفت : هوا سرده آناه یبه پر ینگاه میسرش را خم کرد و با ن نیرادو

 ! میایرو ببر داخل ما هم م نیپر از برف گذاشتم و گفتم : باشه ، تو ماش نیزم یرا رو میپاها اطیاحت با

 چشمان یاش را از رو یدود نکیکه ع یزد و در حال یلبخند دنمیبا د یرفتم . پر یرا بستم و به سمت پر نیماش در

 ؟ یگفت : سالام خوب داشتیبرم ششیغرق آرا

 ؟ یدانشگاه باش دی؟ مگه نبا یکنیچه کار م نجایتو او با لبخند جواب دادم : سالم  دمیاش را بوس گونه

 گهید یهفته  هی یسر کالسا که من برم ؟ ناسالمت رهیم یآخر سال نیا یرا گرداند و با خنده گفت : آخه ک چشمانش

 ! دهیع

 حواسم نبود ...  یگیآره درست م _

 ! زویرفته همه چ ادتی یشما سرگرم شوهر و بچه شد گهیبله د _

ه س نیا نیتو رو خدا ، رادو دیگذاشتم و گفتم : ببخش شیبازو یگله مند است ! دست رو یکردم لحنش کم احساس

.  میاصال وقت سرخاروندن هم نداشت دادمیشرکت رو انجام م یسد بود منم که کارا یهفته سخت مشغول پروژه 

 ! دیع دیخر میبر میکم سرش خلوت شده گفت هیتازه امروز 

 ! میهم با هم صحبت کن ییزایچ هیبهت بزنم و در مورد  یسر هی امی... منم گفتم ب زمیعز یبه سالمت _
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 افتاده ؟ ی؟ اتفاق ییزای: چه چ دمیو پرس دمیرا در هم کش میابروها

 گپ و گفت دوستانه است ! هینشده نگران نشو ،  یزیرا باال آورد و گفت : نه نه چ شیها دست

بزند او را به سمت در خانه بردم و گفتم :  خواستیبود که م ییحرف ها شیکه فکرم پ یرا گرفتم و در حال دستش

 ! میکنیداخل صحبت م میبر ایباشه ب

کرد ، زمستان  جادیرا در من ا یکه به صورتم خورد حس خوب یمطبوع ی، گرما میوارد ساختمان شد یبا پر همراه

 ! شیلذت ها نیبود و ا

 جان لطفا اونا رو ببر اتاق بچه ! رایگفتم : سم بردیاز پله ها باال م رایکه سم دیخر یها سهیبا نگاه به ک 

 اونجا ! برمیگفت : چشم خانوم م یعیبرگشت و با سالم سر رایسم

 ! زمیممنون عز _

 ؟ از االن ؟ یکرد دیمبل ها نشست و گفت : واسه بچه خر یرو یپر

 ! رمیبگ تونمیذوقم رو نم یرا باال انداختم و با لبخند گفتم : چه کار کنم خب ، جلو میها شانه

 ؟ یحالت تهوع ندار گهیبهتر شد ؟ د ارتیو _

بهترم ، البته هنوز کامال خوب نشدم اما به قول بابام هر که طاووس  یلیخ خورمیکه م ییخداروشکر با داروها _

 خواهد جور هندوستان کشد !

مبل گذاشتم و با در آوردن پالتو ام به  یرا رو فمینگفت . ک یزیچ گرید فشیاز ک یآوردن گوش رونیا بو ب دیخند

 ! میناهار مهمان دار یخانوم سالم کردم و گفتم که برا ایسمت آشپزخانه رفتم . به ثر

نش رادم نینبود جز رادو یدستور کس نیو ا دیپرسیپختن ناهار و شام نظر مرا م یخانوم هر روز صبح برا ایثر چارهیب

را حفظ شده  شیسه هفته به من تذکر داده بود که فالن کار را بکن و فالن کار را نکن که جمله ها نی! آنقدر در ا

 بودم . 

: از دانشگاه چه خبر ؟ واحدا رو  دمیسر صحبت را باز کنم پرس کردمیم یکه سع ینشستم و در حال یپر یروبرو

 ؟ یپاس کرد
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 پاس نکردم ! شتریگفت : دو سه تا درس رو ب یالیخ یرا کنار گذاشت و با باش  یگوش یپر

 ؟ دو سه تا ؟ آخه چرا ؟ یگرد شده گفتم : چ یچشمان با

 درسا تمرکز کنم ! یرو تونستمیبود اصال نم ریرا باال انداخت و گفت : ذهنم درگ شیها شانه

 ؟  یچ ریدرگ _

 شیاز جا یها داشت سالم کرد . پر بهیغر یکه جلو یآمد و با آن غرور و ابهت نییاز پله ها پا نیموقع رادو نیهم

 ترس داشت سالم کرد .  هیشب یحس نیکه نگاهش به رادو یبلند شد و در حال

 ! دی، راحت باش دییآن نشسته بود اشاره کرد و گفت : بفرما یرو یکه پر یبه مبل نیرادو

 مبل نشست و تا وقت یمعذب رو ینگاه کرد . پر یبه پر دادینم تیمیصم یکه اصال بو یمن نشست و با نگاه کنار

 معذب شده بود ! نینبودن رادو یمیصم نیداد . فکر کنم از ا یکوتاه یپاسخ ها میناهار در جواب تمام سوال ها

ا هم ب یو کم مینیهال بنش یتو میداد حیترج یبه اتاق خوابمان رفت تا استراحت کند و من و پر نیاز ناهار رادو بعد

 دارد ؟! ییچرا اما مشتاق بودم بدانم چه حرف ها دانمی. نم میصحبت کن

 ! یگفتیم یگفتم : خب ، داشت میاو گذاشتم و با باال دادن ابرو یقهوه را جلو فنجان

 ! گفتمیم یآمده اش را مرتب کرد و گفت : چ رونیشال ب ریاز ز یموها یپر

 ! یترم فقط دو سه تا درس پاس کرد نیبوده که ا یچ ریفکرت درگ نکهیا _

 ازت سوال بپرسم ! ییزایچ هیدر مورد  خوامیبرداشت و گفت : اول م زیم یآرام فنجان قهوه را از رو یبا مکث یپر

 تعجب به خودم اشاره کردم و گفتم : از من ؟ خب بپرس ! با

 ؟ هیچ نی: حست به رادو دیپرس یو بعد به آرام دیاز قهوه اش را نوش یکم

 بپرسد گفتم : حس من ؟ یسوال نیکه اصال انتظار نداشتم چن یحد باال رفتند و در حال نیتا آخر میابروها

 ؟ هیرا باال انداخت و گفت : آره .. حست نسبت بهش چ شیتمام شانه ها یخونسرد با

 اما صادقانه جواب دادم : دوسش دارم ! ستیسوال ها چ نیهدفش از ا دانستمینم



 الهه بانو

 
679 

 

 چه قدر ؟ _

 ؟ یپرسیسوالو م نیا یچ ی... برا ادیز یلیخ _

 ؟ یستیعاشقش ن یعنیگذاشت و گفت :  زیم یرا رو فنجانش

 ؟ ی: چ دمیپرس یجیدر هم رفت و با گ میابروها

 ؟ یستین نیعشق ... عاشق رادو _

 نیا دنیاز پرس دانستمیم نکهیاما از ا میچطور بگو دانمیپنهان نبود ... نم یخوب یخبر ها یپر یپس چشم ها در

 کرده بودم ! ریبدجور در تنگنا گ ستیآن هدف چ دانستمیدارد اما نم یسوال ها هدف

 کنمیبه آرش فکر نم گرید میافتد ؟ بگو یاتفاق نم گریبار بود و د کیعشق فقط آن  میبه او بدهم ؟ بگو یجواب چه

 بار بود ؟ کیاما عشق فقط همان 

 نی، گفتن ا ستیآدم دور و اطرافم هم درست ن نیمحرم تر یبرا یت حتجمال نیبه زبان آوردن ا گفتیم عقلم

 .  دادیجمالت خودم را هم عذاب م

 دادم و گفتم : عاشقشم ! رونیرا ذره ذره ب نفسم

 ؟ ی: مطمئن دیمرموز پرس یرا باال داد و با لحن شیابرو یپر

 ؟ هیچ یسواال برا نیا یبگ شهیرا تکان دادم و گفتم : آره ، مطمئنم ! م سرم

بلند شدم و با  میآمد . از جا نییآماده و حاضر از پله ها پا نیکه رادو دیبگو یزیرا تر کرد و خواست چ شیها لب

 برود ؟ خواستیموقع ظهر کجا م نیبه سمت او رفتم . ا یاز پر یمعذرت خواه

 ؟ یدیچرا لباس پوش _

 برم ! عیسر دیدارم ، با یفور یجلسه  هیاش را مرتب کرد و گفت :  کت

 ؟ یچه جلسه ا _

 قرار دارم ! ریدر مورد سد ، با وز _
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 ! نیهفت س یسر سفره  یبه جا یسد باش یسر پروژه  لیرا کج کردم و گفتم : فکر کنم سال تحو لبم

 یردا نمیبب امیبرم ، مواظب خودت و بچه باش ! ن دیبا زمیعز گهیو گفت : کاره د دیبا خنده گونه ام را بوس نیرادو

 ! یکنیخونه عوض م ونیدکوراس

 ! ینگران نقدریو گفتم : هنوز سه ماهمم نشده تو ا دمییبو قیتنش را عم عطر

ام زد  ینیعطر تنش شده ام ! انگشت اشاره اش را به نوک ب دنییمعتاد به بو نکهی، از ا گرفتیکارم خنده اش م نیا از

 ! نهیریران بودن هم شنگ یتو حت یگفت : برا یو با لحن عاشقانه ا

و پر از  یدفعه ا کی یعاشقانه ها نیو در دلم قند ا کردمیکرد و رفت نگاه م یخداحافظ یلبخند به او که از پر با

 ! شدیحس اش آب م

نشستم و با برداشتن فنجان  میبرگشتم . سر جا یپر شیرفت نگاه دنباله رو ام از در گرفتم و پ رونیخانه که ب از

 ؟ هیسواالت چ نیا لی، دل یگفتیم ی: خب داشت قهوه ام گفتم

 دایپ یحس هینظر داشت گفت : من نسبت به آرش  ریمرا ز قیکه عم ییداد و با چشم ها هیمبل تک یبه پشت یپر

 کردم !

 یچه شد که فنجان قهوه از دستم افتاد و هزار تکه شد اما خب صدا دمیام حبس شد و نفهم نهیدر س نفس

رصت ... و ف شدیو تکرار م شدیو تکرار م شدیدر سرم تکرار م یپر یبلند نبود ، چون جمله  یلیخ میشکستنش برا

 ! دادیورود نم یبرا یگرید یصدا چیبه ه

 حرف زده باشد ! یگریزبان د کیمشکل بود ، انگار که به  یکم میجمله اش برا هضم

 ؟ یگفت ی: چ دمیپرس دیترد با

 باهات صحبت کنم ! نیدر مورد هم خوامیکه نگاهش به فنجان شکسته بود گفت : م یدر حال یپر

 شد خانوم ؟  یآمد و گفت : چ رونیاز آشپزخانه ب رایسم

؟  یکرد دایگفتم : من درست متوجه نشدم ، حس پ زدیموج م میکه در صدا یبا تعجب یرا باال آوردم و رو به پر دستم

 ؟ یچه حس
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 ؟ یکنیشده گفت : نکنه هنوز بهش فکر م زیر یو با چشمان دیخودش را جلو کش یپر

 ؟ یما رو تنها بزار شهیم رایگفتم : سم رایبود خطاب به سم یکه نگاهم به پر همانطور

 گفت و دوباره به آشپزخانه برگشت .  یچشم رایسم

رو  که آرش نهیا یبه معنا نیو ا یعاشق شوهرت هست یو متعجبم نگاه کرد و ادامه داد : تو گفت جیبه چشمان گ یپر

 ؟ ی؟ هنوز تو فکر اون یمگه نه ؟ دروغ گفت یفراموش کرد

 گفتم اما ... من

 جواب دادم : نه ... معلومه که نه ! یچاره ا چیو بدون ه یعصب

 ؟! یشد یعصب نقدریبه خودش گرفت و گفت : پس چرا ا یحق به جانب ی افهیق یپر

 دایپ یبه آرش احساس دیبرسد ؟ که بگو نجایکه به ا دیتمام آن سوال ها را پرس یعنیو پر از بهت !  جیبودم .. گ جیگ

 کرده است و واکنش مرا بسنجند ؟

 و جینشدم ... گ یگفتم : عصب اورمیآرامشم را به دست ب کردمیم یکه سع یدادم و در حال رونیب قیرا عم نفسم

 متعجبم !

نه بهم کمک ک تونهیکه م یشد اما خب ... فکر کردم تنها کس یدفعه ا هی یلی... خ دونمیرا تکان داد و گفت : م سرش

 ! ییتو

 : من ؟ دمیصد برابر پرس یخودم اشاره کردم و با تعجب به

 ییا... از جد دیآناه نیگفت : بب تیمبل کنار من نشست . دست سردم را در دستش گرفت و با مظلوم یشد و رو بلند

و  یاما خب تو ازدواج کرد دیرو دوست دار گهیکه چه قدر همد دمیدیناراحت شدم چون م یلیتو و آرش خ

بدم و کنارش  شیکردم که دلدار یسع یلیمن خ رانیرقم خورد . بعد از برگشتن آرش به ا یا گهیسرنوشت جور د

و تا با هم مثل د ییجورا هیهم موفق بودم و آرش هم باهام خوب بود ،  یکنه ، تا حد تشیتو کمتر اذ یباشم تا دور

! من ...  شمیوسط من اصال حواسم نبود که روز به روز دارم بهش وابسته تر م نیاما ا میخوب شده بود یلیدوست خ

 ...  دیمن بهش عالقه مند شدم آناه
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 یزبان یباز با زبان ب ی، چطور خودم را آرام نگه دارم تا پر زمیبر رونیرا چطور ب تیبهت و عصبان نیا دانستمینم

 حرف ها را بزند ؟ نیا توانستیببندد ! چطور م انتینخواهد به من انگ خ

و  یآروم و خوب ، خوشبخت یزندگ هی،  یدار یگفت : تو زندگ یرا به چشمانم دوخت و با لحن مظلوم نگاهش

آرش  دیاما آرش ... آناه شهیم لیتکم یخوشبخت نیوا دیشیبچه دار م گهی... تا چند وقت د یشوهرت رو دوست دار

 چی؛ با مرده ها ه زنهی، ساز نم گهیشعر نم ، خونهیشده ، آهنگ نم ری! کم حرف و گوشه گ ستیاون آرش سابق ن گهید

 و افسرده بمونه ! نیکه تا آخر عمرش غمگ ستیکنه ... حقش ن یزندگ ینجوریکه ا ستینداره ! حق اون ن یفرق

و خشم دور کرد . شانه  تیو مرا از آن عصبان ختیتن گر گرفته ام ر یرو یخیانگار که سطل آب  شیحرف ها نیا

 بده ؟  نقدریآرام و گرفته زمزمه کردم : حالش ا یافتاد و با لحن نییپا میها

 ! ارهیسر خودش ب ییکه نکنه بال ترسهی... آتنا همش م گمیکه م ینیبدتر از ا یسرش را تکان داد و گفت : حت یپر

 ؟ یچرا به من نگفت _

 ؟ ومدیاز دستت برم ی؟ چه کار یبکن یتونستیکار م یچ _

 انجام دهم !  توانستمینم یگریاتفاق ها هم خبر داشتم جز غصه خوردن کار د نیاگر از ا ی، حت گفتیم درست

ش آرومش کنم ... اگه ... اگه باها تونمی... من م دینگاه کردم که گفت : کمکم کن آناه یبه پر نیگرفته و غمگ ینگاه با

... 

و هم اون  رسمیکه دوسش دارم م ینفس گفت : اگه باهاش ازدواج کنم هم من به کس کیو  دیکش یقیعم نفس

 تو رو فراموش کنه !  تونهیم

 قیخنجر کهنه که عم کیبود ، مثل  یمیزخم قد کیآمد ، مثل باز کردن سر  یاصال به مزاقم خوش نم شیها حرف

 فرو برود !تر 

ام کنار گذاشته بودم اما ... سخت بود  یاز زندگ شهیهم یدرست بود ؟ من آرش را برا ی؟ چه واکنش گفتمیم دیبا چه

! ... 

 که اون قبال به من عالقه مند بوده ؟  یندار یموضوع مشکل نیدست ترانه گذاشتم و گفتم : با ا یرو دست

 درسته ؟  ستی... حداقل از سمت تو ن ستیعالقه ن نیا گهیبه عمق چشمانم نگاه کرد و گفت : حاال د یپر
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مادر شدم  دمیکه فهم ی، از وقت یمن تموم شده ست پر یگفتم : آرش برا تینشاندم و با جد میلب ها یرو یلبخند

رش س ییبال خواستمینگرانش بودم ، نم دیهم اجازه ندادم با عنوان عشق بهش فکر کنم ، شا هیثان کی گهید یحت

 یحس چیه گهیحال بدش به خاطر منه وگر نه د نکهیحس عذاب وجدان از ا هیحس کامال خواهرانه ، با  هیاما با  ادیب

 ! ستیمن و اون ن نیب

 .  دادیبه من م یبرق زدن را دوست نداشتم ، حس بد نیبرق زد و من ا یپر چشمان

 ! میغم نجات بد نیرا کج کرد و گفت : پس کمکم کن ... بزار آرش رو با هم از ا سرش

 کمکت کنم ؟ تونمیم یچطور _

 ! کنهی... حتما قبول م کنهیکه با من ازدواج کنه ... اون قبول م یاگه تو بهش بگ _

 تر فرو کنم ؟ قی؟ با دست خودم خنجر را عم می! من بگو دیکش ریت قلبم

کار  نیزمزمه کردم : اگه با ا یو هم پر دمیفهمیآن را هم من م یکه تلخ یمشت کردم و با لبخندآزادم را  دست

 ! زنمی... باشه ... باهاش حرف م شهیحالش خوب م

ن ها با م یکه چه باز یو مبهوت بودم ... مبهوت روزگار جیوقت رفتن چه گفت ؟ گ دمیرفت ؟ نفهم یک یپر دمینفهم

 !  کندینم

 ییاز بهت باز مانده ام ، به موها ی، به لب ها نمی... به چشمان غمگ کردمینشسته بودم و به خودم نگاه م نهیآ یروبرو

 ! ییطال ییشان مشخص شده بود ؛ طال یعیبلند شده بودند  رنگ طب یکه حاال کم

ه او ب گرید ی؟ مگر بعد از مادر شدنت به خودت قول نداد یکه مگر تو فراموشش نکرده بود رفتمیخودم کلنجار م با

 ؟  ی؟ چه شد ؟ چرا جا زد یفکر نکن

!  دیرسیم یخبر روز نیا یکردی؛ هر چه م دیرسیو خبر ازدواجش به گوش تو م کردیروز ازدواج م کیباالخره  آرش

 !  گریدختر د کیچه  یچه پر

بود که بتواند عاشق  ی، کدام دختر دادمیهم به او حق م یاز طرفکرده بودم و  دایپ ینسبت به پر یحس بد یطرف از

 شده است ! قیعم گفتیم یکه پر یهمه رفت و آمد و دوست نیآرش نشود ؟ آن هم با ا
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 ادمیاز  بیعج یقینوت موس نیرا نوازش کردم . ا شیها نیآن گذاشتم و نگ یبه گردنبندم افتاد ، دستم را رو نگاهم

 از بدنم شده بود ! یرفته بود ! فراموش کرده بودم که آن را در گردن دارم ، انگار که جزئ

 یو نگاهم را به سقف دوختم . دستم را رو دمیتخت دراز کش یبلند شدم . رو میرا پشت گوشم زدم و از جا میموها

 ؟  ارمیکار رو از کجا ب نیشکمم گذاشتم و زمزمه کردم : قدرت انجام ا

 ییحرف ها و حس ها نیبا ا کندیدستم را حرکت دادم و فکر کردم چه قدر فرزندم در مورد من فکر بد م گونهنوازش

آرش را فراموش  یحق داشت ، اگر به راست یحال بد و مردد من ! پر نیاز ا شودیم نیباشند ! چه قدر غمگ دیکه نبا

 ابت کنم که فراموشش کرده ام !ث ودمتا حداقل به خ دادمیکار را انجام م نیا دیکرده بودم با

 که من از آرش گرفتم به او بازگرداند ! یآن خوشبخت توانستیم یپر دی، شا دادمیانجامش م دیبود ... اما با سخت

غم ها و غصه ها آنقدر دور به نظر  میکنیبه گذشته نگاه م یرقم بزند که وقت ندهیرا در آ یروز توانستیم یپر دیشا

 .... دی! شا شودیوقت تمام نم چیمان ه یخوشبخت میبرسند که گمان کن

 

 موضوع نیبه ا یکنار بگذارم و منطق یام را از پر یریکردم دلگ یموضوع فکر کردم و فکر کردم ! سع نیبه ا روزها

ازدواج کند و چه بهتر که با  توانستیم خواستیمرد آزاد و بدون تعهد بود و هر وقت که دلش م کینگاه کنم . آرش 

 او باخبر است یکه از گذشته  یازدواج کند . کس اردخودش دوستش د یو به گفته  شناسدیکه او م یمثل پر یکس

 ؟! ستیاو چ یو سرد یافسردگ لیدل داندیو م

 دانستمیخودم را مقصر م یافتد ! هم از طرف یم انیدلم به طغ کنمیدر مورد حال آرش که فکر م یپر یها فیتوص به

 ! دمیترسیموضوع م نیبه ا نیاز واکنش رادو گریکمکش کنم و از طرف د دیبا گفتمیو م

شود و از همه بدتر  شیگرفتار تشو گریام بار د یزندگ خواستیآوردم ، دلم نم یخودم نم یبودم اما به رو کالفه

اموش کردن فر ایدرست بود ؟ حرف زدن با آرش  یو خودش را عذاب دهد ! چه کار فتدیب الیباز به فکر و خ نیرادو

 موضوع ؟ نیا

هوس  کردیم نیزم میسرد زمستان که انگار اصال قصد بهار شدن نداشت و برف را آرام و آهسته تقد یهوا نیا در

 ی. هوا دمیبالکن را کنار کش ی شهیو در ش دمیکه به تن داشتم پوش یلباس بافت یآزاد کردم . شنلم را رو یهوا

 یرنگ بود نگاه کردم و دانه ها یکه خاکستر آسمانرا پر از نفس تازه کرد . به  میها هیسرد به صورتم خورد و ر
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 نیو حاال ا شودیزمستان عمرم م نیزمستان سردتر نیبرف را از نظر گذراندم ؛ به خودم وعده داده بودم ا دیسف

 ! درختان ینه سبز میکردیم یبا برف ها سپر دیرا با دیبود . انگار ع وستهیپ قتیوعده به حق

نشستم و خودم را در آغوش گرفتم  یصندل کی یها برف نشسته بود ، آرام رو یصندل یبان داشت و رو هیسا بالکن

چه  هنکیدر فکر فرو رفتم . فکر ا شانیبه رنگ قهوه ا رهیبودند و من خ ختهیر میبازوها یپرپشت و بلندم رو ی. موها

 ها کرده است ؟  یعاشق یگرید یشد که در مقابلت برا یعاشق مرد شودیدل به آرش بست ؟ مگر م یشد پر

: چرا  دیخم شد و پرس نیسرم نگاه کردم . رادو یشانه ام به خودم آمدم و  به باال یرو یقرار گرفتن دست کس با

 ! یخوری؟ سرما م ینشست نجایا

 ! هیخوب یدستش گذاشتم و گفتم : هوا یرا رو دستم

 ! نیبش ایم : بکنارم اشاره کردم و گفت یصندل به

کردم و با گرفتن  کیخودم را به او نزد یکنارم نشست ، صندل یصندل یشانه ام برداشت و رو یرا از رو دستش

 نداشت . تیاهم میبرا یفکر چیه گری، د گرفتیشانه اش گذاشتم . کنارم که بود قلبم آرام م یدستش سرم را رو

 یمردانه  یو لبخند زدم . دستم را نوازش کرد و با آن صدا دمیتنش را نفس کش یماه بو کی نیا ی شهیهم مثل

 ؟ یکردیفکر م یبه چ یبگ یخوایآرامش بخش اش گفت : نم

 ! ندهیکردم و گفتم : به آ یانگشتر حلقه اش باز با

 ؟  ندهیآ _

 ؟ شهیم یهوووم ... به نظرت چ _

 ! دونهیکس نم چی، ه دونمینم _

 ؟ یزنیحدس هم نم _

 بد باشه ، لذت بخشه ! تونهینم یکه تو توش باش یا ندهیه نظرم آمممم ... خب ب _

 ؟ نمیبیم یروچجور ندهیمن آ یدونیوسعت گرفت و با خنده گفتم : اما م میلب ها یرو لبخند

 ؟ ینیبیم یسرد شده بودند باال برد و ها کرد و گفت : چجور یرا که کم میها دست
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 ادیاعصاب برام نمونده بس که فر گهیکه د یسرشون گذاشتن ، من یقد که خونه رو رو میقد و ن یدو سه تا بچه  _

 ییو تو دیایخونه ن یتو یگل ی، با کفشا دیرو نکش گهیهم د ی،  موها نینکن ی، تو خونه توپ باز نیزدم بدوبدو نکن

اعصاب  یو مثل من ب یگیمبهشون ن یزیاما چ رنیم االو بچه ها از سر و کولت ب یگردیکه خسته از سر کار برم

 !  یکنیو با آرامش برخورد م ی، باهاشون مهربون یستین

 و من یبا تعجب گفت : حاال چرا تو اونقدر عصب نیو رادو میدیداشتم خند ندهیکه من از آ یفیدو با هم به توص هر

 اونقدر آروم و خوب ؟

 گهیور دکه تص یکنیرفتار م یاونقدر خوب و منطق شهیسرم را باالگرفتم و با نگاه به صورتش گفتم : آخه تو هم یکم

 ازت داشته باشم ! تونمینم یا

 و گفت : با تو معلومه خوبم ...  دیحلقه ام را باال برد و بوس انگشت

 ... نیشکمم گذاشتم و با ذوق گفتم : رادو یرا رو دستم

 ؟ نیجان رادو _

 ؟ میبزار یاسم بچمون رو چ _

 ؟! هیچ تشیجنس ستیهنوز که معلوم ن _

 میکه تا به حال در خودم سراغ نداشتم گفتم : اگه پسر بود بزار یشانه اش برداشتم و با شوق و ذوق یرا از رو سرم

 ! نیآرم

 ؟ نیو گفت : حاال چرا آرم دیبه ذوق من خند نیرادو

 ! نی! آرم گهیخودم و او اشاره کردم و گفتم : اول اسم من و آخر اسم تو د به

 ، دمیرا بوس شیطاقت چال گونه ها یشد . سرم را جلو بردم و ب دایپ شیوسعت گرفت و باز چال گونه ها لبخندش

 هستم ! شیعاشق چال گونه ها نقدریچرا ا دانمینم

 مراقب عواقبشم باش ! یکنیم یگفت : دلبر دیخندیکه به من ذوق زده م یو در حال دیدر آغوشم کش نیرادو
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من  یلب ها کیرا نزد شیبلند شد . همانطور که لب ها شیخودم بلند کرد و از جا یدلصن یحرکت مرا از رو کی با

بهتر از  او یمن مست بو یبرا یزیکنار لبم کاشت و چه چ یپا به اتاق گذاشت و با پا در بالکن را بست . بوسه ا کردیم

 ؟  نیا

 نیرادو یقدرتمند مردم سپردم و غرق وجودش شدم ، غرق عطر تن و ظرافت رفتارش ! ب یرا به دست ها خودم

بدون  رگی؛ نه د ختیریکه به سلول به سلول تنم م یهمه عشق نیاو و ا ینداشت ، ب ییکردن معنا یزندگ میبرا گرید

 ! توانستمیاو نم

 

***** 

 

ام آرام زمزمه کردم : تو  یا روزهیف یبه چشم ها یسرم را مرتب کردم و با نگاه یرنگ رو یشال طوس نهیآ در

 ! دیآناه یتونیم

 دمیشک یقیرا پوشانده بود نگاه کردم و نفس عم میکه پشت پلک ها یرنگ یطوس ی هیهمراه با سا ممیمال شیآرا به

 بزنم مناسب بود ؟ خواستمیکه م یحرف یامروز مناسب بود ؟ برا یشدن برا بایز نیشده بودم اما ا بای.  ز

 بگذرد و من حرفم را بزنم !  عیسر یلی... کاش امروز خ زمیکردم افکارم را  دور بر یرا تکان دادم و سع سرم

 یصندل یام را از رو یدود نکیو ع فیرا پارک کردم . ک نیترمز گذاشتم و ماش یبه محل قرارمان پا رو دنیرس با

 نکیرفتم و ع نمیاو را بب توانمیکه آرش گفته بود آنجا م یبه سمت کافه اشدم .  ادهیپ نیکنارم برداشتم و از ماش

.. سکوت کرد . یاش ، طوالن نمیبب خواهمیگرفتم و گفتم م سکه با او تما یگذاشتم . وقت میچشم ها یام را رو یدود

 نی. نفسش را سنگ ندیمرا بب خواهدینم گفتیمن هم جرات شکستنش را نداشتم ، حق داشت اگر م یکه حت یسکوت

را هم نگفتم ! گفتم در مورد  قتیاش ؟ و من ... دروغ نگفتم اما تمام حق نمیبب خواهمیداد و گفت چرا م رونیب

 مالقات دوستانه ! کیبا او صحبت کنم ،  خواهمیم یموضوع

و  ندکنیکس و امضا مع یقرار مالقات بگذارد ، مردم مدام تقاضا تواندینم یمعمول یکالفه گفت در کافه ها ییصدا با

 ! میحرف بزن گذارندینم
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تفاوت حرف بزند !  یکالفه و ب نطوریا کردیبه آن تالش م دنیرس یبرا شهیکه هم ییکه در مورد آرزو شدینم باورم

 ! شدیباورم نم

 از دوستانش بود ! یکی ی؛ کافه  ندیمرا بب تواندیرا داد و گفت که در آنجا م یکافه ا آدرس

و  کرم بود یشدم . دکور کافه قهوه ا یکیباال رفتم و وارد سالن بزرگ و ش شیبه سر در کافه آرام از پله ها ینگاه با

 ؟ دیرزرو کرده بود زیم دیروشن شده بود . گارسون به سمتم آمد و گفت : سالم خانوم ، ببخش یفضا با نور کم

 د قرار داشتم ، آرش مجد !مج یچشمانم برداشتم و گفتم : با آقا یام را از رو یدود نکیع

 دارن ! فیاونجا تشر شونی! ا یپ یآ یقسمت و دییبله بله ، بفرما _

ان . سرم را تک شدندیدوم وصل م یو به طبقه  رفتندیباال م یچیکه مارپ دمیرس ییدستش را گرفتم و به پله ها رد

 نمزیکه م یمحکم باشم تا حرف خواستمیم آوردم ، یخودم نم یدادم و به سمت پله ها رفتم . استرس داشتم اما به رو

 بنشانم ! یحرفم را به کرس توانستمیاثر کند ، با ضعف نم

گلدان  یها شمع روشن بود و تو زیشدم . سر تمام م ریو خاص آنجا متح بایز یاز فضا دمیدوم که رس یطبقه  به

 یزیپشت م نهیکه دست به س دمیدو شاخه رز سرخ گذاشته شده بود . سرم را گرداندم و آرش را د ستالیکر یها

ه کرد یرا عسل شانیبایرنگ ز شیچشم ها ربود . تابش نور شمع د شیروبرو یبه شاخه گل ها رهینشسته بود و خ

 .  دادیاش را روشن تر نشان م یقهوه ا یبود و موها

ود . نب ختهیو به هم ر شانیبودمش پر دهیگذشته که د یو براندازش کردم ، مثل روز هابه سمتش قدم برداشتم  آرام

بود اما حواسش اصال  شیبود . نگاهش به شاخه گل روبرو دهیپوش یو برازنده ا کیش یرا زده بود و لباس ها ششیر

 .  کردیم ریس یگرید یاینبود و انگار که در دن نجایا

اال خورد و با ب یا کهی یصندل یها هیپا یمتوجه حضورم نشد . با صدا دمیمقابلش را عقب نکش یکه صندل یوقت تا

 ام نشستم و سالم کردم .  یصندل یآوردن سرش به من نگاه کرد . رو

 اش زمزمه کرد : سالم ! یصندل یو با جا به جا شدن رو دیبه صورتش کش یدست

محصول  یبود و تا حدود یظاهر یکه تا حدود یکردم . آرامش گذاشتم و با آرامش نگاهش میرا کنار پا فمیک

دله کرده بودم آرام بودم اما او انگار  کیدلم را  نکهیا یمنت خرجم کرده بود . من برا یکه ب نیرادو یعاشقانه ها

 !! شدیم تیمن اذ دنیهم از د دیتاب بود ، شا یکالفه بود ، ب
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ده بود داده ش هیتک زیکه کنارش به م تارشیچشم دوختم . به گ کردیهم نمگذاشتم و به او که نگا زیم یرا رو دستانم

 ؟ ویاستود یریاشاره و گفتم : م

 ! امیجواب داد : از اونجا م یآرام ینگاه کرد و با صدا تارشیگ به

 ؟ یسازیم دیآهنگ جد _

 ! میکنیم نیکنسرت تمر یبرا _

 ! هیعال یلیکه خ نیاش نگاه کردم و گفتم : واقعا ؟ ا یتفاوت یهمه ب نیبهت به ا با

 ! هیگفت : آره عال یتفاوت یرا خاراند و با ب شیابرو کنار

 ؟ کردینگاهم نم چرا

 ؟ یستیتو بود ، خوشحال ن یآرزو نیشد و زمزمه کردم : ا نیام غمگ چهره

 ؟  ستیخوشحالم از چهرم معلوم ن یلیزد و گفت : چرا خ یپوزخند

 آرش ... _

 ، بگو گوش یباهام صحبت کن یزیچ هیدر مورد  یخوایم یعوض کردن موضوع گفت : گفت یرا باال آورد و برا دستش

 ! کنمیم

 سخت و آزار دهنده بود . یمن کم یبرا نیتفاوت ...و ا یشده بود ... تلخ و ب تلخ

 ل تحملم ؟قاب ریغ نقدریگفتم : ا یرا در هم گره کردم و با لبخند تلخ میها دست

 تحمل کنم که ... تونمی، موضوع منم ! نم یستیگفت : موضوع تو ن یجد یچشمانم نگاه کرد و با لحن به

نها ت دیروزا شا نیکه ا یدرک کن دوارمیپرپشتش کالفه گفت : ام یموها یدست تو دنیرا قطع کرد و با کش حرفش

 کدوممون نباشه ! چیاصال به نفع ه دیروزها شا نیا یتو دارید نیاما ... ا ییتو نمیبب خوادیکه دلم م یکس

 ... یعز یگیم یچ دونمیم _
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. دستانم را  شدیداشت از دهانم خارج م زمیعز یموقع کلمه  یکه چه ب یو حرفم را خوردم . وا دمیلبم را گز ناگهان

 محکم به هم فشردم و مستاصل به آرش نگاه کردم .

 پوزخندش تا عمق جانم نشست . یدوخت ، تلخ نییپا ی زد و نگاهش را به طبقه یپوزخند تلخ آرش

 اما حرفام مهمه لطفا گوش کن ! یگیم یچ دونمیرا جمع و جور کردم و گفتم : م خودم

تلخ سفارش داد و من  یموقع گارسون آمد و سفارش گرفت . آرش قهوه  نیتکان داد و هم دییتا یرا به معن سرش

 فتاده است !فشارم ا کردمیقهوه با شکر ! احساس م

 ؟ ایتالیا یگردیبرنم گهیگفتم : د نمانیشکستن سکوت ب یو برا دمیکش زیم یرو یدست خطوط نامفهموم با

 وقت ! چیدر هم رفته بود زمزمه مانند گفت : ه شیکه ابروها یبست و در حال ایتالینام ا دنیرا با شن چشمانش

ا سوال ر نیمان بود و من احمقانه ا ییرفتنش و جدا ادآوری دیشا ایتالی، ا دمیموردم گز یسوال ب نیرا به خاطر ا لبم

 سخت شده بود ! میمن ، چه قدر حرف زدن با آرش برا یخدا ی. وا ختمیو او را به هم ر دمیپرس

که به  یموضوع مهم باهات حرف بزنم ... موضوع هیدر مورد  خواستمیدهانم را قورت دادم و گفتم : راستش من م آب

 مربوطه ! یپرتو و ... به 

نزده  یبه من نگاه کرد . هنوز که حرف دیبگو یزیچ نکهیدر هم رفت و بدون ا دیشد شیاخم ها ینام پر دنیشن با

 چه بود ؟ یبرا گرید دیاخم شد نیبودم ، ا

،  تیصورتش گرفتم و با قورت دادن آب دهانم ادامه دادم : من نگرانتم آرش ... نگران زندگ یرا از اخم رو نگاهم

حال بد اما ... باور کن  نیا یکه من مقصرم تو دونمیحال بدت ! خوب م نیکه بهت وارد شده و ا یاحساست ، شوک

 هم ... یاگه تو نرفته بود یدست من نبود ... حت زیچ چیه

و ر دیجمش ینقشه  یجلو تونستیکس نم چیافتاد ، ه یاتفاق م نیگرفتم و زمزمه کردم : ا دهیاش را ناد رهیخ نگاه

 ! رهیبگ

، سرم را آرام باال آوردم و با نگاه  رودیم نییباال و پا کشدیکه م یقیعم یاش با نفس ها نهیس یکردم قفسه  احساس

باشه که  یو چه بهتر با کس یازدواج کن دیبا یروز هیگرفتم و گفتم : تو هم  دهیامان قلبم را ناد یبه چشمانش تپش ب

 دوستت داره !
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اش را بروز  تیعصبان گذاشتیکه نم یمختلف شد ، گله ، خشم ، غم و دوست داشتن یآرش پر از حس ها چشمان

 ! میمرد شده ا نیا یشانیهمه پر نیسرنوشتم را ... ما باعث ا نیبدهد . خدا لعنت کند مرا و ا

 ؟ هی: و اون شخص ک دیکردن چشمانش پرس زیمشت شد و با ر شیها دست

حرف  نیدر مقابل گفتن ا بیته قلبم عج یبه چشمانش نگاه کنم و حس توانستمیتمام جانم را گرفته بود ، نم استرس

که  یآرش هر کار یخوشبخت یباشم ، قول داده بودم برا یاما ... اما من به خودم قول داده بودم که قو کردیمقاومت م

 انجام دهم ! دیآ یاز دستم بر م

 تونهیکه م هیاون کس کنمیبه تو عالقه داره ، فکر م یبردم و با مشت کردن آنها گفتم : پر زیم ریرا ز دستانم

 خوشبختت کنه !

. نگاه مغمومم را باال آوردم و به صورت آرش  دیلرز زیم یرو ستالیدست آرش مشت شد و گلدان کر یتو یزیروم

 از ... ایاز خشم  دانستمی، نم دیلرزیدوختم . مردمک چشمانش م

 بهت گفت ؟ نویمرتعش گفت : خودش ا ییداد و با صدا رونیاش را ب نهیحبس شده در س سنف

 گفتیکه م یوقت یدهنش نزد یزد : و چرا تو ادیو فر دیکوب زیم یتکان دادم که با مشت رو دییتا یرا به نشانه  سرم

 به من عالقه داره ؟

 که مرد یپر از گله و خشم ادیاز فر زدیزده بود نگاه کردم ، قلبم در دهانم م یحرف نیکه چن یو مبهوت به آرش مات

 ... دیکش میآرام روبرو شهیهم

 کنمی... شک م دیآناه کنمیوقتا شک م یاش ادامه داد : گاه دهیخشک یرا با غم تکان داد و با تر کردن لب ها سرش

 ؟ یاصال تو عاشقم بود نکهیبه ا

عاشقش نبوده ام و احساسم دروغ بوده است ؟   نکهی؟ به ا کردیمتهم م یزی! مرا به چه چام حبس شد  نهیدر س نفس

روز و شب  شیکه سه سال تمام با عاشقانه ها ی؟ در مورد من کردیفکر م کردیدر مورد من فکر م گرانیاو هم مثل د

 کردم ؟ یرا سپر میها

 که ... یدونی؟ خودتم خوب م یکنیم ینجوریمند نگاهش کردم و با بغض زمزمه کردم : آرش ... چرا با خودت ا گله

 ! شدیم هیبه گر لیبغضم تبد زدمیحرف م شتریادامه ندادم ... ب گرید
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 ؟ یخوشبخت نیلرزان گفت : با رادو ییبه حلقه ام دوخت و با صدا زدندیرا که از اشک برق م شیها چشم

اش سرم را تکان دادم  یدفعه ا کیسوال  نیاز ا جیگذاشتم . گ میپا یبرداشتم و رو زیم یچپم را آرام از رو دست

 ؟ ی... خوشبخت نیکه باز تکرار کرد : با ... رادو

اما  کندشیجوابم او را م دانستمیکه م یرا فشرد و در حال میگلو شتری. بغض ب دیقلبم لرز شیهمه بغض در صدا نیا از

 ! ادیز یلیصادقانه جواب دادم : خ

 یقیرا محکم به هم فشرد . دست مشت شده اش را آرام از هم باز کرد و نفس عم شیرا بست و لب ها چشمانش

 دهامین دنشیکاش به د اینشوند . خدا ریسراز شیخودش را کنترل کند تا اشک ها خواهدیکه م دانستمی. م  دیکش

 یگرفتار عذاب دارید نیهر دو با ا دانستیکار را خواست ! نم نیاز من ا یسم است و پر او مثل یمن برا دنیبودم ، د

 ؟ دردیکه باز قلبمان را از هم م میشویم

آنجا را ترک کرد . نگاهم به  عیسر یحرف چیحال ما دو نفر بدون ه دنیرا آورد و با د مانیقهوه  یفنجان ها گارسون

امروز و  دیموضوع با نیاما ا نشستیآن م یو غم به جا باختیاش رنگ م تیآرش بود که کم کم عصبان یچهره 

 !  میکن هیگرهر چه قدر که  می، هر چه قدر که درد بکش شدیجا تمام م نیهم

 ! کشدیعذاب وجدان مرا م نیو انزوا بماند ، ا ییتنها نیاجازه دهم آرش به خاطر من تا آخر عمرش در ا توانمینم

 ... دیزد : آناه میصدا یدوخت و با لحن گله مندرا به قهوه اش  نگاهش

 اما حاال ... میبلد نبودم که بگو یکلمه ا شیاز جانم در جواب صدا زدن ها ریافتادم که به غ ییروزها ادی ناگهان

 بله ؟ _

 ی، وقت نوافتد با یقلبم از تپش م:» گفت  یشدن به چشمانم با لبخند محو و پر از بغض رهیرا باال آورد و با خ نگاهش

 «: جانم !  ییگویو تو نم زنمیکه نامت را صدا م

 نی؟ بس نبود ا دادیخودش را آزار م نقدریکه نم اشک گرفته بودند نگاهش کردم ، چرا ا یو با چشمان دمیرا گز  لبم

 گذشته ؟  یادآوریماه خورده بود ؟ بس نبود  کی نیکه در ا یهمه غصه ا

خوشبخت  دمیاما قول نم کنمی... ازدواج م کنمیازدواج م یتلخش را همچنان حفظ کرد و گفت : باشه با پر لبخند

خودم و خواهرم  یکه پدر و مادرم رو از دست دادم و بار زندگ ی، از وقت دهیوقته که بر یلیاز من خ یبشم ! خوشبخت
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نسوخته و  دهیجوون تازه از راه رس هی یبراکس دلش  چیه دمیکه فهم ی... از وقت دمیتنه به دوش کش کیرو 

موم ع نید ریکه ز کردمیکار م فتیکه چند ش یکه مورد عالقم بود برسم ... از وقت یقیبه موس یبه راحت تونمینم

 یتو ییصدا هیزلزله که قلبم رو تکون داد و  هی،  دیمعجزه بود آناه کیوسط اومدن تو مثل  نی... اما ... اما ا مینباش

ل بود اون سه سا نیریمثل تو ! ش ییبای، اونم با عشق ز یرو بچش یطعم خوشبخت یتو هم بتون دیگفت : شا مغزم

. .. رسمیدارم به تمام آرزوهام م دمیگرفتم با تو ... پر از احساس شدم و به خودم اومدم و د یزندگ ی زهی... انگ دیآناه

برام ارزش  گاهیجا نیبه ا دنی... با تو بود که رس یبود نارممن تو ک یآرزوها ی؟ تو ستمیچرا خوشحال ن یدیپرس

 داشت و بعد از تو ...

چشمان  شیپ یتفاوت شد ، انگار نه انگار که نم اشک تا لحظه ا یداد و دوباره همان آرش ب رونیب قیرا عم نفسش

! آزارم  یاز من ... اونم چه دل کندن یتموم شده ... دل کند یهمه چ گهی... د میرا درخشان کرده بود : بگذر شیبایز

 ! کنمیم ل... قبو کنمیاما ... باشه قبول م شنهادتیپ نیداد ا

ه هم ام و معده ام باز ب نهیس یقفسه  دیکشیم ریکلمه حرف بزنم ... ت کی یحت گذاشتینم میکرده در گلو ریگ بغض

 شتریب گریو د زدیجلوه دهد آتشم م یعادخودش را  نکهیا یاز اشک آرش و تالشش برا سیخ ی. مژه ها دیچیپیم

 .  رفتمیم دیدر مقابلش نشستن را تحمل کنم ، با توانستمینم نیاز ا

 ریرا برداشتم که گردنبندم از ز فمیبلند شدم ، خم شدم و ک میام را عقب دادم تا از جا یرا تکان دادم و صندل سرم

 رنگم یمانتو مشک یرنگ رو ینقره ا یتاب خوردن ش نیچشمانم تاب خورد و ا یافتاد . جلو رونیشالم سر خورد و ب

 از چشم آرش هم دور نماند !

 یفکا یآهنگ مانند در فضا ییآرش با نوا یبایز یو دستم را سمت گردنبندم بردم که صدا ستادمیدرست ا میجا در

 : دیچیشاپ پ

 بانو .. اما

 ابد یاگر برا »

 از سر من فتدیتو ن دنید یهوا

 «کنم ؟  چه

 ( ی) روزبه بمان
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که به گردنبندم دوخته  دمیقلبم کر کننده شده بود ، نگاهم را آرام باال آوردم و نگاه درخشان از اشک او را د یصدا

م با قد رمیرا بگ میاشک ها یجلو توانستمینم گریکه د یگردنبندم مشت کردم و در حال یشده است ! دستم را رو

 یآمدم و به سمت در کاف نییو با سرعت از پله ها پا ذاشتمدهانم گ یاز او دور شدم . دستم را رو عیتند و سر یها

متعجب مرا  نطوریبودند که ا دهیآرش را شن نیو آهنگ بایز ی. همه نگاهشان به من بود و انگار که صدا دمیشاپ دو

 ! در من آشوب به پا کرد  نطوری. چه گفت و چه گفت که ا کردندینگاه م

 ؟  میزجر بگذران نی؟ چطور روزگار را با ا میچه کن فتدیمن از سرش ن یواقعا هوا اگر

 ! زدی... انگار که جرعه جرعه سم بنوشد ... انگار که تکه تکه قلبش فرو بر ی... با چه درد یکرد اما با چه عذاب قبول

ت در انتظارش اس یکه خوشبخت نمیبب شیدر چشم ها توانستمیآرامش کنم ... کاش م یگریطور د توانستمیم کاش

 یآرش با پر یانداخت ... به راست یمرا بدجور به فکر م نیو ا رودینم خواهندشیکه نم ییبه جا یاما ... خوشبخت

 ؟ شدیخوشبخت م

 

****** 

 

 نیچطور گذشت ؟! به خاطر کار رادو التشیو تعط دیع دمیبعد از آن آنقدر به سرعت گذشتند که نفهم یروزها

 . میرا در خانه گذراند زدهیو س میافرت نرفتمس

 نیشکمم بزرگ شده بود . ا یکم یسد بود و هم نگران من که حاال با ورود به سه ماهگ یپروژه  ریهم درگ نیرادو

 بزرگ بود ! لیکوچک هم خ رییتغ نیمن هم یاما برا کردیکس به جز خودم حس نم چیکوچک را ه یبرآمدگ

لحظه  آمدنش ایبه دن یبرا گریبود . حاال د نیریاش ش ینیبزرگ که سنگ تیمسئول کیبود ... مثل  بیشدن عج مادر

 اش و لمسش کنم ! نمشی، دوست داشتم هر چه زودتر بب کردمیم یشمار

 قیو خط به خط را دق زدمیکنار م یگریبعد از د یکی. با حوصله ورق ها را  خواندمیگذاشته بودم و م میپا یرو یکتاب

 همه حوصله را در خودم سراغ نداشتم ! نیبچه ا نی. قبل از ا خواندمیم

 ؟ یپسر فسقل ای یشکمم گذاشتم و با لبخند زمزمه کردم : دختر یرا از کتاب گرفتم ، دستم را رو نگاهم
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 ! رهیداره ضعف م دنتید یاالن برا نیاز هم ییدل من و بابا یکه هست یو ادامه دادم : هر چ دمیخند

 یگوش یبه صفحه  دیبا ترد یاسم آتنا کم دنیو با کنار گذاشتن کتابم آن را برداشتم . با  د دیام در کنارم لرز یگوش

 تماس را وصل کردم . یقینگاه کردم و با نفس عم

 ... دی: سالم آناه دیچیآرام آتنا در گوشم پ یصدا

 ؟ یخوب زمیسالم عز_

 ... حال تو خوبه ؟ بچت خوبه ؟ یمرس _

 ممنون ! زمیعز میا نوازش کردم و گفتم : ما خوبر شکمم

 باهات بکنم ! یمشورت هی... مزاحمت شدم که  دیدست و آن دست کرد و گفت : راستش آناه نیا

 گوشم با توئه ! زمی؟ بگو عز هیحرفا چ نی؟ ا یچه مزاحمت _

 ؟ یدونستیتو م...  یپر یخواستگار میفردا شب بر نیهم دیکفش که ما با هیآرش پاشو کرده تو  _

 ! دونستمیمکث کردم : آره م یکم

 ؟ یندار یتو مشکل _

 ! رهیگب میتصم شیزندگ یهر جور که بخواد برا تونهیمرد آزاده و م هی گهیداشته باشم ؟ آرش د تونمیم یچه مشکل _

 ، تو و اون ... دیآخه آناه _

 ! میهم تموم شد یآتنا ... ما برا ستیمن و اون ن نیب یچیه گهیگفتم : د تیرا قطع کردم و با جد حرفش

 ؟ شهیخوشبخت م یگفت : به نظرت با پر یمغموم یبا صدا هیکرد و بعد از چند ثان سکوت

 ! کردمینم دایآن پ یبرا یبودم و جواب دهیبود که بارها از خودم پرس یسوال نیمن سکوت کردم . ا نباریا و

 ؟ شودیخوشبخت م یآرش با پر واقعا

 دارم که باهات حرف بزنم ! ازین یلی؟ خ نمتیبب شهیم دینگران گفت : آناه ییبا صدا دیسکوت مرا که د آتنا
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کنم کم غصه  یانداخت دور یاو م ادیاز آرش و هر چه که مرا  خواستیبودم در جواب دادن به او ، دلم م مردد

 ! میبود ریناپذ ییبه او بود از هم جدا که مربوط یزیاما انگار من و هر چ دنشیبعد از د یبودم روز ها دهینکش

 ؟ مینیرو بب گهیهمد رونیب ای نجایا یای... م زمیرا تر کردم و گفتم : باشه عز میها لب

 ! ستیتو سخت ن یالبته اگه برا مینیرو بب گهیهمد رونیب شهیمعذب گفت : اگه م یلحن با

اه ، منم االن ر میدیرو د گهیکه اون روز همد یشاپ یکاف ای، ب ستیسختم ن زمیشکمم نگاه کردم و گفتم : نه عز به

 افتم ! یم

 بودن بکنم .... یقو نیتمر دیلب زمزمه کردم : باز با ریز دمیصورتم کش یکه رو یرا قطع کردم و با دست یگوش

 کار ! نیدادن نفسم گفتم : و چه قدر سخته ا رونیتخت بلند شدم و با ب یرو از

شاپ  یصورتم برداشتم و وارد کاف یام را از رو یدود نکیشدم . ع ادهیپ نیو از ماششاپ پارک کردم  یکاف یروبرو

 نشسته بود .  یزیبود و پشت م دهیزودتر از من رس شانیبودن خانه  کیشدم . آتنا به خاطر نزد

 سالم کردم .  شیروبرو یصندل دنیکش رونیسمتش رفتم و با ب به

 یرا رو نکمیو ع فیاش دوباره نشست و سالم کرد . ک یدست من به صندل یشد و با اشاره  زیخ مین شیجا در

 ! دهیتو ؟ رنگت پر یکنارم گذاشتم و گفتم : خوب یصندل

صال خونه ا یسخت شده  ... تو یلیخوبم خ نکهیروزا گفتن ا نیو گفت : خوب که نه ، ا دیبه صورتش کش یدست آتنا

 !  ستیبرقرار ن یجو خوب

آتنا ... زمان که بگذره به مرور  شهیدرست م زیدهنده گفتم : همه چ یدلدار یدادم و با لحن رونیتاسف نفسم را ب با

 ! شهیبهتر و بهتر م زیهمه چ

 نیا گذرهیوقت نم چی... انگار ه دیندارم آناه یبه گذر زمان هم باور گهیگفت :  د یدیسرش را تکان داد و با نا ام آتنا

 یرفتن به خواستگار یاصرارش برا نیا دونمینم یریو یریه نیا یمن و آرش ، تو یکه چنبره زده رو زندگ یغم لعنت

 ؟  هیچ یبرا گهید یپر

از مشکالتش رو حل  یلیخ تونهیبهتره ... ازدواج م یزندگ هیدفاع از کار آرش گفتم : اصرارش به خاطر ساختن  یبرا

 و کمکش کنه گذشته رو زودتر فراموش کنه ! ارهیدرش ب ییاز تنها تونهیکنه ، م
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شده ... احساس  گهیآدم د هیماه اصال  کی نیا یدر چشمانم نگاه کرد و گفت : آرش تو نیغمگ یبا چشمان آتنا

دونم که ب کنهیهم نم هیمثل اون اوال گر یحت گهیتفاوت شده ... د یب زی... سرد شده ... به همه چ شناسمشینم کنمیم

 ! کنهیم یدلش رو خال یتو یغصه  یجور هیالاقل 

 دیتونی... چطور م دیمردیهم م ی... برا دیشد و ادامه داد : شما دو تا عاشق هم بود یجار شیبایز یاز چشم ها اشک

 ؟ دیرو فراموش کن یاون همه سال عشق و عاشق دیتونی؟ چطور م دیکن یبدون هم زندگ

 . دیپیچیحال بد آرش عذاب وجدانم مثل مار به خودش م فیگرفت ، از توص ینیکوبش غمگ قلبم

دوختم و  بایز یرا به عمق آن عسل نمیلمس کردم . چشمان غمگ یرا با مهربان فشیرا جلو بردم و دست ظر دستم

آتنا ... هر چه قدر که  شهی... عشق فراموش نم زنمیدست و پا م یبرات بگم تو چه حس تونستمیم یگفتم : کاشک

 آتنا مونهی... عشق عشق م شهیوقت از قلب تو جدا نم چیه ینیو اونو نب یه ، هر چه قدر که ازش دور باشزمان بگذر

و  شهی... هم یرو بگذرون تیو بدون اون زندگ یازش دور باش یکه تو مجبور شهیم یجور طیوقتا شرا یاما ... گاه

... من  یباش یو قو یآماده کن زیهمه چ یخودت رو برا دیپس با یراهن که تو ازشون خبر ندار یتو ییاتفاقا شهیهم

 یو آرش رو برا امیگذاشتم که با سرنوشتم کنار ب نیا یتمام تالشم رو رو نیاز آرش و ازدواج با رادو ییجدابعد از 

فراموش کردنش مضحک  یتالش برا دمیتا فهم دیآتنا ... ماه ها طول کش دیفراموش کنم ... ماه ها طول کش شهیهم

فکر نکردم ... سخت بود اما مادر شدنم اونقدر بهم  بهش گهیاز قلبم سپردم و د ی... اونو به گوشه ا استیکار دن نیتر

و  ندشیآ یبرا ی... نگران هیکه من نسبت به آرش دارم نگران ی... االن تنها حس کردمیکمک کرد که فکرش رو هم نم

 بکنه !  شیبا زندگ خوادیکه م یکار

... اما باور کن من اصال نسبت به  کنمی... درکت م یرا پاک کرد و با تکان دادن سرش گفت : حق دار شیاشک ها آتنا

 ندارم ! یحس خوب یپر

 ! ستین یدختر بد یچرا آخه ؟ پر _

 توجه هم نداره چه برسه به عالقه ! یو گفت : اما آرش اصال بهش حت دیچهره اش را در هم کش آتنا

 هم باشن ! یزوج خوب توننیدارن ... پس م یخوب یدوست یاونا که با هم رابطه _

 ؟   یدوست ی: رابطه  دیرا باال داد و با تعجب پرس شیابرو آتنا

 ! گذرونهیو باهاش وقت م ادیآرش م دنیگفت که به د یآره خب ... پر _
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 اون روز ... نکهی، تا ا ومدین رونیاز اتاقش ب دنشید یوقت برا چیآرش اومد اما آرش ه دنیبه د یاون چند بار _

از  یشیبره دم در ، آرش آت دنشید یادامه داد : اومد در خونه و منم آرش رو صدا زدم تا برا دیکرد و با ترد یمکث

رو  ونفیرو بدونم آ تشیعصبان لیرفت ، کنجکاو شدم که دل رونیاز خونه ب یبرزخ ییاومد و با چشما رونیاتاقش ب

 دنشید یبرا گهیگفت دست از سرش برداره و د یبه پر یعصبان یلیبرداشتم و حرفاشون رو گوش کردم . آرش خ

گمشو از جلو چشمام ! واقعا  دیکش ادیبگه که آرش بازم سرش فر یزیشوکه شد و با تته پته خواست چ ی. پر ادین

و گفت دوسش داره ! شوکه  هیگر ریزد ز یپر نکهیتا ا دمیفهمیآرش رو نم یدفعه ا کی تیاون همه عصبان لیدل

روز قرار بود با تو ازدواج  هیکه  یرو به آرش بزنه ... آرش یحرف نیهمچ یپر کردمی... اصال فکرش رو نم دیشدم آناه

 دخواینم یحت گهیبهش گفت که د دیرو گرفت و با تهد یپر ی قهی! آرش اون روز محکم  شیمیکنه ، با دوست صم

اصرار رو  نیاون خشم و ا تونمی! نم ممتعجب یخواستگار نیا یهم از اصرارش برا نیهم یبرا نهیش رو هم بب هیسا

 هضم کنم !

خودم را گرفتم و با مشت کردن دستم  یکه جلو رفتندیبه سمت درشت شدن و از تعجب گرد شدن م چشمانم

شوم ...  ریبه آرش دلگ یشتم در مورد عشق پرشوم ... حق ندا یرا پنهان کردم . من حق نداشتم عصبان تمیعصبان

 ... زنداگر قلبم را آتش ب یتمام باشد ! حت یعشقش در حق من نامرد نیاگر ا یحت

 با هم خوشبخت بشن ! دوارمیگفتم : ام یزیو با دوختن نگاهم به روم دمیکش یقیعم نفس

 ... دیهم باهات صحبت کنم آناه گهید زیچ هیدر مورد  خوامیکنار لبش گفت : م دنیبه سمتم خم شد و با گز آتنا

 را باال آوردم و به چشمان نگرانش دوختم .  نگاهم

 کنمیآرام گفت : من دارم با پسر عموم ازدواج م ییانداختن نگاهش با صدا نییرا در هم گره کرد و با پا شیها دست

 ! رمیم رانیاز ا گهیماه د کیو تا 

 ؟ یریم رانی: از ا دمیناراحت باشم لب باز کردم و پرس ای بخندم دانستمیکه نم یو در حال شوکه

 ! ی... خوشبخت باش زمیعز گمیم کینشاندم و گفتم : تبر میلب ها یرو یسرش را تکان داد که لبخند محو آتنا

 ! میبر رانیپرواز از ا نیو بعدش هم با اول میریمراسم ساده بگ هی، قراره  دونهیجز عموم نم یممنونم ... هنوز کس _

ر ! بهت شهیکه هست م ینی... آرش ... آرش تنها تر از ا یشی... تو تنها م ینجوری؟ ا نیبر رانیاز ا  نیخوایحاال چرا م _

 ؟ یکن یجا زندگ نیهم ستین
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با پسرعموم صحبت کردم که  یلی... من خ دیآناه نهیهم قایمنم دق یدستم را در دستش گرفت و گفت : نگران آتنا

.. . ترسمیبمونه ... من از تنها موندن آرش م نجایا تونهیو نم رانهیاون خارج از ا یاما کار و زندگ میکن یجا زندگ نیهم

؟ من  یکن یخواهرانه براش دلسوز یدی؟ قول م یباش شونیدورادور مواظب زندگ یبعد از ازدواجش با پر یدیقول م

 ازش بخوام ! نویرو ندارم که ا یا گهیکس د چیجز تو ه

داشتم  اجیاحت یکنم ؟ من خودم به کس یخواهرانه دلسوز شیآرش مراقبت کنم ؟ برا یکه از زندگ خواستیمن م از

که من  یرا خراب نکنم ... چطور از آرش زیام باشد ... مراقب خودم و احساساتم باشد که همه چ یکه مراقب زندگ

 مثل سم بودم مواظبت کنم ؟  شیبرا

 آتنا من ...  _

و همه جا حواست به اون باشه اما هر وقت که  شهیکه هم خوامیدستم را فشرد و گفت : نم دید میارا که در صد دیترد

کار رو بکن اما خواهش  نیا میمستق ریغ یشیم تیکمکش کن ... اگه اذ کنمیداره خواهش م اجیبه کمک احت یدید

 !  ستین اتنه یتنها نکهیکمکش کن ... بزار دلم قرص باشه از ا کنمیم

 نی! با قبول کردن ا شدیآرش م هیکه شب شیزد ، از آن لبخند ها یسرم را تکان دادم و آتنا لبخند یناچار با

 ! دمیترسیآرش م ییمن هم از تنها یاما بعد از آتنا حت دمیتراشیخودم دردسر م یبرا تیمسئول

مثل خواهرم بود و کم دوستش  ، شدیتنگ م شیکردم . دلم برا یروز محکم آتنا را بغل گرفتم و از او خداحافظ آن

 نشوم ! رینداشتم که حاال با رفتنش دلگ

مجهول بود که  میآنقدر برا ندهیآمدم به آسمان نگاه کردم و قلب نگرانم را به خدا سپردم ... آ رونیکافه که ب از

 دشی، کاش م کردینم میبه دلم چنگ انداخته بود و رها ی! نگران کنمینشود که فکرش را م یزیآن چ دمیترسیم

 را با خود بشورد و ببرد ! میها یو تمام نگران دیایب یباران

نه  بردیرفتند ، آن شب خوابم نم یپر یو آتنا به خواستگار شیروز گذشت و فردا شب اش آرش همراه با عمو آن

که  ی... حسداشتم  یباشم ... حس خاص نیغمگ نکهیا یاسترس داشته باشم و نه حت نکهینگران باشم ، نه ا نکهیا

 کردنش سخت بود ...  انیب

 نامزد کردن ! یجمله کوتاه گفت : آرش و پر کیشب آتنا اس ام اس داد و در  آخر

 ... ایداره دن یگردش بیکوتاه با خودم زمزمه کردم : عج یجمله  کی نیبه هم رهیمن خ و
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 ! ایدارد دن یگردش بی... واقعا که عج دوستم نامزد کند نیبرسد و آرش با بهتر یکه روز دمیدیدر خواب هم نم یحت 

 

 

***** 

                                                                                                                                            

 

 نیو نه شرکت و ا رفتمی. نه دانشگاه م میکردیزردشان را جدا م یو شاخه ها میدادیبه گلدان ها آب م رایبا سم همراه

 مادیاز  یحوصلگ یب نیتا ا کردمیخانه سرگرم م ی، خودم را با کارها بردیخانه ماندن بدجور حوصله ام را سر م یتو

 برود . 

 میابرو نیرادو یشماره  دنیآوردم . با د رونیبلوزم ب بیآن را از ج میام زنگ خورد و من با تکاندن دست ها یگوش

.. چه . نیگله مند گفتم : به به آقا رادو یرا کنار گوشم گذاشتم و با لحن یباال دادم و تماس را برقرار کردم . گوش را

 ! نیما کرد ادیعجب 

 هگیغذا بخورن ... حاال د شتریکه دو لقمه ب دمیخریداشتم ناز خانوم رو م شبید نیو گفت : هم دیخند بایز نیرادو

 ؟  نیما کرد ادیشده  یچ

دو نفرم ... اونوقت تو  گهیحاال د یغذا بخورم ناسالمت ادیکه من ز هیعیو گفتم : اون که حقت بود ... طب دمیخند زیر

 !  یپرخور شد یبه من گفت یبرگشت

 ! یدل نازک شد یلیدلم ... تو هم قبول کن که خ زیکردم عز یو گفت : من که معذرت خواه دیخند باز

. مخصوصا از  گرفتمیبه خودم م عیرا سر یو هر حرف شدمیروز ها زود ناراحت م نیچرا ا دانمی... نم گفتیم راست

 م بود !ا ی، فکر کنم به خاطر باردار ردیبگ رادیاز کارم ا ایتحمل کنم به من توجه نکند و  توانستمی... نم نیطرف رادو

 ! ستیدست حالت دادم و گفتم : قبول دارم اما خب چه کار کنم ؟ دست خودم ن ایرا  میها مژه

 ؟ یندار یدلم  ... خوبه حالت ؟ مشکل زیعز دونمیم _
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 خوبم نگران نباش ! _

 فسقل بابا چطوره ؟ _

 ! ییشکمم گذاشتم و با خنده گفتم : اونم خوبه بابا یرا رو دستم

 هردوتاتون بشم !  یفت : فداگ ییبایکرد و بعد با لحن ز یمکث نیرادو

 ... ووونهیاز حس خوب شدم و با لبخند گفتم : خدا نکنه د پر

 ..  دیآناه _

 جانم ... _

 دنبالت ! فرستمیم نیآماده شو ماش _

 ؟ یچ یبرا _

 بدجور کالفم کرده ! دنتی، ند میبخور رونیامروز ظهر ناهار رو ب خوامیم _

 حاضر بشم ! رمی... پس م زمی: باشه عز کردیبه فکرم بود مرا پر از آرامش م شهیکه هم نیآمد ، ا میلب ها یرو لبخند

 مواظب خودت باش ... فعال ! _

 فعال ! _

سرش شلوغ بود  نیهمه مدت که رادو نیرا قطع کردم و به سمت اتاق خوابمان رفتم تا حاضر شوم . بعد از ا یگوش

 یکه رو یکامل و رژ قرمز رنگ شیزدم و با آرا یا یقرمز مشک پی. ت میکرده بود دایرستوران رفتن پ یبرا یفرصت

 دی... شا دمیرسیبه خودم م شهیاز هم شتریب یروز ها نیآمدم ! ا رونیحاضر و آماده از خانه ب دمیکش میلب ها

 ؟ یچه کس یبزنم اما ... برا ادیام را فر یخوشبخت خواستمیم

که  یرا نفس بکشم ، مرد نیبا تمام وجود عطر رادو خواستیو دلم مبه سراغم آمده بود  اریهم آن به اصطالح  و باز

 دوستش داشتم ! ایدر دن یزیاز هر چ شتریحاال ب
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 چرخاندم که نیرادو افتنیرستوران وارد آن شدم . نگاهم را به دنبال  یبایز یشدم و با نگاه به نما ادهیپ نیماش از

 سمت ، جناب رادمنش منتظرتون هستن ! نیاز ا دییبه سمتم آمد و با احترام گفت : خانوم رادمنش بفرما یگارسون

که منو را به دست گرفته بود و با  نیرادو دنیسالن قرار داشت رفتم و با د یکه انتها یزیبا گارسون به سمت م همراه

نشست . با تشکر  میلب ها یرو یلبخند کردینگاه مرا باال داده بود و به آن  شیابرو کیاش  یشگیژست مغرور هم

 ؟ هیکس یجا نجایمحترم ا یآقا دیگفتم : ببخش یلصند دنیکردن از گارسون به سمت او رفتم و با کنار کش

 تفاوت گفت : بله خانوم ! یب یاست با چهره ا دهیسرش را باال آورد و انگار نه انگار که مرا د نیرادو

 ؟  یک یبپرسم جا شهیم دیببخش _

 گذاشت و با نگاه به چشمانم گفت : صاحب قلب من ! زیم یرا رو منو

 ! یگفتم : واو ... چه صاحب خوش شانس مینشستم و با باال دادن ابرو یصندل یرو

 ! یچه قلب خوش شانس میآرام گفت : بهتره بگ ییبه سمتم خم شد و با صدا یکم نیرادو

 دستش گفتم : حالت خوبه ؟ یو با گذاشتن دستم رو دمیخند

 ؟ و حالم بد باشه نمیتو رو بب شهیگفت : مگه م گذراندیکه تمام صورتم را از نظر م یرا نوازش کرد و با نگاه دستم

 گفت : دختر بابا چطوره ؟ طنتیبرد و به شکمم دوخت و با ش نییرا پا نگاهش

را باال برد و گفت : باشه  شیبا خنده دست ها نیدوکه را میبگو یزیهم فشردم و خواستم چ یرا با حرص رو میها لب

 ! دیباشه ببخش

 نیخودم را مشغول نگاه کردن به آن نشان دادم . رادو زیم ینازک کردم و با برداشتن منو از رو شیبرا یچشم پشت

 ! گرفتیهم از من نم یا هیبه صورت من بود و نگاهش را ثان رهیاما خ

 ؟ یکنینگام م ینجوریگفتم : چرا ا کردمیو همانطور که به منو نگاه م رمیلبخندم را بگ ینتوانستم جلو باالخره

 ؟ یدونیخودت م ای ییبایالزمه هر دفعه بگم چه قدر ز یعنیاش گفت :  یبه صندل هیرا باال داد و با تک شیابرو نیرادو

 ! ادیبهت م یلیرمزم زمزمه کرد : قرمز خساتن ق یپر از عالقه نگاهش کردم که با نگاه به روسر یلبخند و چشمان با
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پلو با  ی. هر دو باقال ردیکه گارسون آمد تا سفارش ها را بگ میبگو یزیلب زمزمه کردم و خواستم چ ریز یممنون

 یگفت : غذا تیرو به گارسون با جد دمیدیکه فقط من در نگاهم م یطنتیبا ش نیو رادو میسفارش داد چهیماه

 لطفا ! دیاری... سه تا نوشابه هم ب دیبکش شتریخانوم رو ب

 ینسبدج یلیو گفتم : خ دمیکوب نیرادو یبازو یکه رفت من محکم تو یبا تعجب سفارش ها را نوشت و وقت گارسون

 ! نیرادو

به سمتمان جلب شد  ی. توجه چند نفر دیچیرستوران  پ یدر فضا شیبایز یخنده  یو صدا دیاز ته دل خند نیرادو

 کردندیبود نگاهش م نیرادو ییبایو ز تیبه جذاب رهیکه خ یهم بودند که با لبخند و چشمان ییآنها دخترها نیو در ب

 . 

 ! یونمیگرسنه م زمیشده بود گفت : واسه خودت گفتم عز لیکه به لبخند تبد یدستم را گرفت و با خنده ا نیرادو

 درکم کن خب .. من االن ... _

 ! رمیدو نفر م نیقربون ا ای... و من تا ته دن یشما االن دو نفر دونمیبله م را تکان داد و گفت : بله سرش

 لب زمزمه کردم : خدا نکنه !! ریلبخند نگاهش کردم و ز با

 را نداشتم .  زیچ چیه یغصه  گریبود من د نطوریکه او ا یرا دوست داشتم ، وقت نیو سر حال بودن رادو یشاد نیا

و حرص  اورمیخودم ن یبه رو کردمیم یآن دخترها بود ، سع یکه هنوز حواسم پ یحالرا آوردند و من در  مانیغذا

 و پررو به او زل زده بودند ؟ حانهیوق نطوریکه ا دندیدینخورم ! مرا در کنارش نم

نگاهشان را از  یرا به سمت خودشان جلب کنند و لحظه ا نیتا توجه رادو زدندیبلند حرف م یو با صدا دندیخندیم

 .  داشتندیاو برنم یرو

 ها ! کننیگفتم : پرو پرو هنوز دارن نگاه م نیکردن چشمانم رو به رادو زیو با ر اوردمیطاقت ن گرید 

 ؟ یسرش را باال آورد و گفت : چ نیرادو

 ! کننیبه دخترا اشاره کردم و گفتم : دارن به تو نگاه م 

 ! تفاوت به آنها نگاه کرد و گفت : خب نگاه کنن یب نیرادو
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 درشت شده نگاهش کردم و گفتم : نگاه کنن ؟ یچشمان با

 ! کنمیرا اال انداخت و گفت : من که نگاهشون نم شیشانه ها نیرادو

مرد  هی... بزار برم حلقم رو نشونشون بدم بلکه بفهمن دارن به  یام را عقب دادم و با حرص گفتم : نگاه نکن یصندل

 ! کننیزن دار نگاه م

 ! زمینکن ، ناهارت رو بخور عز تیخودتو اذ ادهیآدما ز نی؟ از ا یریبا خنده دستم را گرفت و گفت : کجا م نیرادو

 .  دیحرف دستم را باال برد و آرام بوس نیبا گفتن ا و

انگار که بهشان برخورد و باالخره نگاهشان را گرفتند و من توانستم با آرامش خاطر  نیحرکت رادو نیها با ا دختر

خودم  یها کامال عوض شده بودم و خودم هم از کارها یحسادت دست خودم نبود ، تازگ نیناهارم را بخورم . واقعا ا

 ! بودهمه حسادت ؟ در گذشته محال  نی! من و ا شدمیمتعجب م

 یراه متوقف شد و با تعجب به پر ی انهیافتاد . قاشقم در م یبا باال آوردن سرم نگاهم به پرخوردن بودم که  مشغول

به من افتاد با لبخند  یآمد نگاه کردم . اول متوجه ما نشدند اما تا نگاه پر یبه سمت ما م یکه دست در دست مرد

 تکان داد و اسمم را صدا زد .  میبرا یدست

 یماجرا را برا نیبلند شدم . چطور ا مید آب دهانم را به زور قورت دادم و آرام از جاکه به مرد کنارش افتا نگاهم

 ؟ دادمیم حیتوض نیرادو

و بعد به آرش  یاول به پر نی. رادو دیبه سمت من آمد و در آغوشم کش زیدست آرش را رها کرد و با دور زدن م یپر

 یدر هم رفته انگار به دنبال ارتباط ییپر از تعجب و البته ابروها یبود نگاه کرد ، با چشمان ستادهیدور تر ا یکه کم

 .  گشتیآن دو م نیب

 شی... فرصت پ زمیعز گمیم کیگفتم : تبر دمیبوسیرا م یهمانطور که پر یگونه سوء تفاهم چیه امدنین شیپ یبرا

 ! نمتیبب کیتبر یکه برا ومدین

اگه به  میشدیخوشحال م یلی؟ البته من و آرش خ هیچه حرف نیبا خنده به آرش نگاه کرد و گفت : نه گلم ا یپر

 ؟ زمی! مگه نه عز یومدیم یمراسم نامزد



 الهه بانو

 
705 

 

مالقات  نیبود و انگار از ا ستادهیما ا یچند قدم یدر فاصله  یحرکت چیه یاخرش خطاب به آرش بود که ب ی جمله

 زمزمه کرد . « آره »  هیشب یزیرا آرام تکان داد و چ شیشوکه بود ، لب ها یدفعه ا کی

رفت . الغر شده بود ،  رونیبرگشت و از رستوران ب یکوتاه یو بعد با معذرت خواه دیچرخ نیمن و رادو نیب نگاهش

 زنده !  کیداشتند تا  یشتریمرده شباهت ب کی ینداشتند و به چشم ها یفروغ چیه شیچشم ها

 دیناهآ نمتیبی، بعدا م میخورده عجله دار هیما  دیگفت : ببخش یمصنوع ینگاه کرد و با خنده ا نیبه من و رادو یپر

 جون ، فعال خداحافظ !

 بودند ؟ امدهیخوردن غذا ن یرفت . مگر برا رونیاو هم از رستوران ب عیسر ییو با قدم ها دیبوس یسرسر مرا

چنگالم را به دست گرفتم  ام نشستم . قاشق و یصندل یرو نیرادو نینگاه سنگ ریرا در هم گره کردم و ز میها دست

 ؟ یبد حیتوض یخوایگفت : نم نیکه رادو

 رو ؟ یچ _

 ؟ زدیحرف م یاز چ یدختره پر نیا نکهیا _

 و آرش نامزد کردن ! یتفاوت باشد گفتم : پر یب کردمیم یکه سع ییرا باال آوردم و با صدا نگاهم

 کار کردن ؟ یرا باال انداخت و گفت : چ شیابروها نیرادو

ن گرفت میرا باال انداختم و با جا به جا کردن قاشق و چنگالم گفتم : خب اونا از هم خوششون اومده و تصم میها شانه

 با هم ازدواج کنن !

 خبرم ؟ یموضوع ب نیبدونم من چرا از ا شهیو م _

 فرصت مناسب بودم ! هیاتفاق افتاده ... منتظر  نیکه ا ستیوقت ن یلیچون خ _

، باور کن ! من فقط  نینبود رادو یاصال به منظور خاص نیچشمانش دوختم و صادقانه گفتم : و ا را دوباره به نگاهم

 ! نیبهت بگم ، هم دیچطور با دونستمینم

 ! کنمی.. باور م زمیزمزمه کرد : باشه عز دیرا که د میو صداقت در چشم ها انهیدلجو لحن
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ت برداش یکارم را به منظور بد نیاو ا نکهیم آرام گرفت از اداد . قلب لمیتحو یزدم و او هم متقابال لبخند یلبخند

 نشد . نطورینشان دهد اما خب خدا را شکر که ا یکه باز واکنش بد دمیترسینکرد ، م

از اندازه خوشحال است در مورد  شیب یکم کردمیمن احساس م نکهیا نیبا من تماس گرفت و در ع یبعد پر روز

از  یمالحظه ا چی. من سکوت کرده بودم او بدون ه گفتیم میرفته بودند برا یعروس دیخر یبرا نکهیو ا روزید

و کدر بودن قلبم با هر  یریدلگ را؟ چ ستیسابق ن یآن پر گرید یپر کردمی، چرا حس م گفتیخودش و آرش م

 ؟  شدیم شتریجمله اش از او ب

شک  می؟ بگو میبگو توانستمیکردم ، چه مسکوت  شیرا کردم و در جواب تمام ذوق ها و ابراز عالقه ها میسع تمام

 .... میبگو نکهیا ایماه به وجود آمده باشد  کی یعشق در ط نیدارم ا

اش باشم !  یآمدم ... قول داده بودم خواهرانه مراقب زندگ یکنار م زهایچ نیبا ا دیچه بود گذشت و تمام شد ، با هر

 قول محکم تر شد ! نیآتنا که رفت ا

به خانه  ایو بچه ها را دعوت کرده بودم که همراه با ترانه و کامل میبودند و من ، مر رونیب ریو ام نیروز عصر رادو آن

 تنگ شده بود .  شانیهمه  ی. دلم برا میو بعد از مدت ها دور هم باش ندیایب مانی

 د !، چه بزرگ شده بو زدمیو لبخند م کردمیکردنش با سمانه نگاه م یو باز ایکامل یها دنیدو به

 ! دمشیساله ند کی... انگار که  ایکردم سمت ترانه و گفتم : چه قدر بزرگ شده کامل رو

خوب شده بچم ... تو هم که  یلینگاه کرد و گفت : خدا رو شکر از لحاظ خورد و خوراک خ ایبا لبخند به کامل ترانه

 ! شیبود دهیند شدیم یماه کی

 چه قدر گرفتار بودم ! یدونیخودت م _

 تموم شد ! یو خوش ریبه خ زی... خدارو شکر که همه چ زمیآره عز _

 جان ؟ دیشده بود آناه یخبر نداشت گفت : مگه چ یزیکه از چ میمر

 ! یدونیبه پا شد که نم یآشوب کیجان ؟  میمگه مر یبا تعجب گفت : خبر ندار ترانه

 کردیم فیتعر میمر یرا برا یماه و اند کی نیفتاده در ااتفاق ا یماجراها ییبامزه و جنا یلبخند به ترانه که با لحن با

 ! خوردینم سیزبان او ، آلو در دهانش خ نینگاه کردم و سرم را آرام تکان دادم . امان از دست ا
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 گرفتم ! ستیچند تا ب نیبب ایپر از شوق گفت : خاله ب یدر دستش به سمتم آمد و با چشمان یبا دفتر مرصاد

 ! نمیخاله ... بده بب نیرا از دستش گرفتم و با لبخند گفتم : آفر دفترش

 نمیبه تو پسر باهوش ! حاال بگو بب نی، آفر یگرفت ستیتا ب 1۵گفتم :  نیرا شمردم و با تحس شیها ستیب تعداد

 خاله برات بخره ؟ یخوایم یچ زهیجا

 اله ؟خ یخریم زهیبرق زدند و گفت : واقعا برام جا یاز خوشحال چشمانش

 ! میو برگرد میبخر زهیواست جا گهیبا هم د میبر ایاش پر از حس خوب شدم و گفتم : آره خاله ... اصال ب یخوشحال از

 االن ؟ نیهم _

 االن ! نیهم زمیبله عز _

 ! رسمیم زشیانگ جانیه ی؟  دارم به جاها یریبلند شدم که ترانه گفت : کجا م میجا از

 ، زود میبخر یزیچ هیهمراه با مرصاد  رمیکجا بود آخه ترانه ... م زشیانگ جانیه یسمت پله ها رفتم و گفت : جا به

 ! گردمیبرم

 به سالن برگشتم .  نمیماش چیرا عوض کردم و با برداشتن سوو میها لباس

 ! میگردیجان ما زود برم میگفتم : مر میمرصاد را گرفتم و رو به مر دست

 قربونت برم ! ینکن تیرا تکان داد و رو به مرصاد گفت : مرصاد مامان خاله رو اذ سرش میمر

 ! دمیگفت : نه مامان قول م مرصاد

خانه از مرصاد  اطیآمدن از ح رونیو با ب میشد نی. سوار ماش میآمد رونیو از خانه ب میکرد یدو خداحافظ هر

 ؟ یخوایم یچ ی: خب خاله نگفت دمیپرس

 دارن ! رمیکه آژ سایپل نیماش نی؟از ا یبخر نیبرام ماش شهیفکر کرد و گفت : خاله م مرصاد

 خاله ! شهیبله که م _
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وقت بود که  یلیکنم . خ دیسمانه خر یاو و هم برا یحرکت کردم تا هم برا یا یفروش یاسباب باز یسمت مغازه  به

 را نداشتم . شانیمثل گذشته هوا

 ؟ دیشیمامان م دیشما دار گهی: خاله مامانم راست م دیپرس یبه من نگاه کرد و با لحن بچه گانه ا مرصاد

 ! زمیزدم و گفتم : آره عز یلبخند

 ؟ شهیبابا م نمیعمو رادو یعنی _

 بله ! _

 خاله ... _

 جانم ... _

 من و سمانه رو دوست نداره ؟ گهیبابا بشه د نیاگه عمو رادو _

 نیخاله ؟ معلومه که دوستتون داره ! عمو رادو هیچه حرف نیمتعجب و مهربان نگاهش کردم و گفتم : ا یچشمان با

 خودش دوست داره ! یکه بابا هم بشه شما رو مثل بچه  یوقت

 خاله ! میعمو رو دوست دار یلیگفت : ما هم خ بایصادقانه و ز یبا لحن مرصاد

کرده بود و او را مثل  دایعالقه پ نیبه رادو بیعج بایپسرک ز نی. ا و به او لبخند زدم دمیکش شیموها یتو یدست

 ! شی. چه قدر نداشتن پدر سخت بود برا دیدیپدرش م

 ؟  یمرصاد گفتم : دوسش دار یبه ذوق و خوشحال دنیو با خند میآمد رونیمغازه ب از

 ! یلیآره خاله خ _

اشه ، ب ارمیب ابونیرو از اون طرف خ نیجا منتظر بمون من برم ماش نیتو ا زمیو گفتم : عز دمیسرش کش یرو یدست

 ؟

 باشه خاله ! _

 ها ! ینر ییجا _
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 چشم ! _

 نیدور تر از من در حال آمدن به ا یلیخ ینیتا از آن عبور کنم . ماش ستادمیا ابانیو کنار خ دمیرا بوس صورتش

 جفت چشم سبز خورد .  کیم که ناگهان نگاهم به بود ابانیراحت در حال گذر کردن از خ الیسمت بود . با خ

قفل شد و همان جا  می. پاها کردیپر از نفرت و خشم به من نگاه م یبود و با نگاه ستادهیا ابانیآن طرف خ سحر

 ؟ کردیچکار م نجای، سحر ا ستادمیا

 !  دهی: سحر دختر جمش دیچیدر گوشم پ ریام یصدا

 ؛ دختر قاتل مادرم ! سحر

که توسط  یو در حال دیچیمرصاد که گفت : خاله مواظب باش !  در گوشم پ ادیفر یچه شد که ناگهان صدا دمینفهم

در جانم را  دهیچیمرصاد باعث شد درد پ غیو ج نیترمز ماش یانداخته شدم ، صدا ابانیخ گریبه سمت د ییدست ها

بودم نگاه کردم  ستادهیکه ا ییزده به جا را ستون بدنم کردم و سرم را چرخاندم و وحشت میفراموش کنم . دست ها

 . 

 می، نفسم رفت . دست ها دمیو به او زده بود د زدیبه من م دیکه با ینیماش یجان مرصاد را جلو یجسم ب یوقت 

جان مرصاد باشد به آن سمت نگاه  یآن جسم کوچک ب کردندیکه باور نم یکردند و با چشمان دنیشروع به لرز

 .  کردمیم

 زمزمه کردم : نه مرصاد ... نه ... مرصاد ... یلب با ناباور ریبلند شدم و ز میزحمت از جا با

 جمع شده بودند و صداها و همهمه ها باال رفته بود ! مردم

زدم : مرصااااد  ادیناباورانه فر داشتمیبه سمت او برم یکه قدم لرزان یشد و در حال یجار میاراده از چشم ها یب اشک

... 

و منگ  جیشدند و مرا گرفتند . گ ادهیو دو مرد با سرعت از آن پ ستادیا میجلو یرنگ یمشک نیموقع ماش نیهم

 فکرم مرصاد بود ! یآن دو مرد با من چه کار دارند ؟! همه  دانستمیبودم و نم

 ... مرصااااد ...  دیزدم : ولم کن ادیجانم را تکان دادم و فر یب یها دست

 باشد ! امدهیسرش ن ییبال کردمیوحشت زده ام هنوز به جسم مرصاد بود ، خدا خدا م نگاه
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کس  چیکه دور مرصاد را گرفته بودند ه ییو آدم ها یآن شلوغ انیبردند و در م نیدو مرد به زور مرا داخل ماش آن

 . دیکمک خواستن مرا نشن یصدا

 یمتریبود که سانت ادیشوم اما زور آن دو مرد آنقدر ز ادهیپ نیو وحشت خواستم از ماش هیکردم و با گر تقال

چه  تمدانسیبودم و اصال نم جینگران خودم و بچه ام !  گ اینگران مرصاد باشم  دانستمیتکان بخورم . نم تواسنمینم

انم کردم ده یدهانم گذاشت و من هر چه تقال کردم و سع یورا جل یاز آن دو مرد دستمال یکیافتد .  یدارد م یاتفاق

د ش اهیآن دستمال چشمانم س یرو ینشد ... جان در تنم نبود و با استشمام ماده  اورمیب رونیآن دستمال ب ریرا از ز

 ! دمینفهم زیچ چیه گریو د

 

**** 

 

به گوش  ییصدا چیبود و ه کیشده ام را آرام باال آوردم . همه جا تار نیرا با درد باز کردم و سر سنگ چشمانم

وز هن دیشا کردمیافتاده است ! فکر م یکجا هستم و چه اتفاق دانستمی، نم کردمیرا درک نم تمی. موقع دیرسینم

باز  کردمیو باز م بستمیرا م میهر چه پلک ها ماا نمیبینم یزیچ یکیچشمانم را درست باز نکرده ام که جز تار

 ! یکیبود و تار یکیتار

 وانمتیبسته شده است و نم میدست و پاها یکه با طناب دمیم خودم فهمو من با جا به جا کرد دیچیدر تنم پ یبد درد

که مرد  ادآوردمیو به  دیچیدر سرم پ نیزم یو بعد از آن پرت شدنم رو نیترمز ماش یتکان بخورم . ناگهان صدا

به سرم آمده  ییبردند و ... مرصاد ... مرصاد چه شد ؟ من کجا هستم ؟ چه بال اهیس نیمرا به زور داخل آن ماش ییها

 بود ؟

 .... دیزدم : کمک ... کمکم کن ادیمرتعش فر ییرا تکان دادم و با صدا میبازوها دهیترس

جم بخورم ! وحشت تمام تنم را  میاز جا توانستمینم یرا تکان دادم اما آنقدر محکم بسته شده بودند که ذره ا میپاها

 انجام دهم !  یارچه ک دیبا یکیآن تار انیدر م دانستمیگرفته بود و نم

آمد نگاه  یکه صدا از آنجا م ییآمدند بلند شد و من کورکورانه به سمت جا یکه به سمت من م ییقدم ها یصدا

 باز شد .  یژیق یو در با صدا دیچیدر قفل پ دیکردم . کل
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 انیکه م یبه قامت مرد میمژه ها انیکنم . از م زیو باعث شد چشمانم را ر دیازآن سمت به صورتم تاب یفیضع نور

برق اتاق را غرق نور  دیطرف و آن طرف کرد و بعد با زدن کل نیسرش را ا یبود نگاه کردم . کم ستادهیچارچوب در ا

 بسته شدن در به گوشم خورد .  ینور چشمانم را بستم که صدا دیکرد . به خاطر تابش شد

 یکی؟ کمک ....  نجایا دی؟ چرا منو آوورد نیهست یا کزدم : شما ه ادیبا ترس سرم را به سمت در چرخاندم و فر

 کمکم کنه !

 یبود که بر سرم آمد ؟ چه کس ییچه بال گرید نیانداختم . ا نییسرم را پا هیشد و با گر یجار میاز چشم ها اشک

 داشت ؟ یآورده بود ؟ چه هدف نجایمرا به ا

من افتاده  یبرا یچه اتفاق داندی؟ م ستیدر چه حال نی: رادو دمیتمام قلبم را گرفت واز خودم پرس ینگران ناگهان

 وضع وحشتناک و اسفبار ؟!  نی... چه کار کنم .... چه کار کنم با ا ایخدا ی؟ وا بردیبه سر م یخبر یدر ب ایاست 

 دمیترسی، م دمیترسیبه خاطر فرزند در شکمم م شتریزدم ، از همه ب هیگر ریبه شکمم افتاد و با تمام وجود ز نگاهم

 ! دیایسرش ب ییبال

 یها گاردیکه مثل باد دمیرا د کلیه یموقع در اتاق باز شد و من با گرداندن سرم به آن سمت دو مرد قو نیهم

گفتم : با من چه کار  تیبودند . جلو آمدند و وارد اتاق شدند . به آنها نگاه کردم و با عصبان دهیلباس پوش نیرادو

 برم وگرنه ... دی؟ ولم کن دیدار

 خانوم کوچولو ؟ یوگرنه چ _

 ینشسته بود و با چشم ها یبرق لچریو یکه رو دمیچارچوب در د انیرا در م یرا به سمت صدا چرخاندم  و مرد سرم

 دهیکه مرا دزد یکس شدیو باورم نم شدندی. چشمانم هر لحظه درشت تر از قبل م کردیاش به من نگاه م رهیسبز ت

 ؟ دیبا لکنت زمزمه کردم : جم..جمشبود او باشد ، 

با  و ستادیا میو ترسناکش تمام صورتم را از نظر گذراند . روبرو رهیکرد و با نگاه خ تیرا به داخل اتاق هدا لچرشیو

 ! یباتریاز عکست هم ز یزمخت و گرفته اش گفت : حت یآن صدا

واضح او را در خواب  نقدریبود ، چطور ا بیعج یلیخ نیو ا دمیدیم میبود که از او در خواب ها یریتصو هیشب درست

نگفت او کشته شده است پس  نیبود که مگر رادو جیبودم ؟ مات و گ دهیوقت او را ند چیکه ه یدر حال دمیدیم میها

 چطور... ؟
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 ... یلی... خ یمن یآتوسا هیشب یلی... تو خ یبش هشیشب نقدریا یبزرگ بش یوقت کردمیفکر نم _

 تو ؟ یپر از خشم گفتم : آتوسا ییبا صدا سیخ یو با آن چشم ها دمیرا در هم کش میابروها

 ! ییاونه ... تو خود آتوسا یصدا هیصدات هم شب یگفت : حت یشتریو با تعجب ب دیباال پر شیابروها

ا ر می! دست ها گفتیو متشنج بودم و حالم اصال خوب نبود و او پشت سر هم داشت از شباهت من به مادرم م یعصب

 ؟  نجایا یمنو آوورد یچ یگفتم : برا تیتکان دادم و با عصبان

 ، داشتیچشمانم دوخته بود و دست از نگاه کردنشان برنم یا روزهیبه رنگ ف یحرف چیسبزش را بدون ه یها چشم

 ترسناک بود ، ترسناک و مرموز !

 ؟ یمرده بودزمزمه کردم : مگه تو ن یرا از او گرفتم و با درماندگ میرو

 گول زدن اون شوهر احمقت !  یبود برا یخوب یلیخ یو گفت : نقشه  دیچیقهقهه اش در اتاق پ یصدا

بود  در مقابل دست  یبزرگ یلیگفت : سد خ تیرا به صورتش دوختم . ناگهان خنده اش را قطع کرد و با جد نگاهم

 کله یب نیاز ا ادی... خوشم م هی... پسر باهوش و نترسکنار زدنش اما  یکردن به تو ... سال ها تالش کردم برا دایپ

 ! هبودنش ! حاضر بود جونش رو بده اما دست من به تو نرس

 ! یهست یکثافت ی ونهیتو چه د دونستیهم فشردم و با بغض و نفرت گفتم : چون م یرا رو میها دندان

 خودم نگه دارم ؟ شیعشقم رو پ ادگاری خواستمی؟ آخه چرا ؟ چون م وونهیاخم کرد و گفت : د یمصنوع

دت خو شیمنو پ یخواستیعشق ؟ در ضمن نم یزاریزدم و گفتم : عشق ؟ تو اسم جنونت رو م یپوزخند تیعصبان با

 ! یمنو بکش یخواستیم ینگه دار

گوشت فرو کرده ؟  یاحمق و نامردت تو یرو اون بابا نایگفت : ا یحرص درآر ییرا کج کرد و با مظلوم نما سرش

 دلم ! زینبوده عز نیجرا اصال اما

 ...  ستمیدل تو ن زی... من عز یمن درست صحبت کن روان یزدم : در مورد بابا ادیرا محکم تکان دادم و فر خودم
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خون را در دهانم احساس  یو و مزه  دیچرخ یگوشم زد . سرم محکم به سمت یتو یمحکم یلیرا باال برد و س دستش

شکمم احساس کردم ، انگار که  یو نبض قلبم را تو ختندیر میگونه ها یرو یتالش چیه یاشک ب یکردم . قطره ها

 .  کردیم یقرار یفرزندم با تمام وجود ب

 یبود به گوشم خورد : درست مثل مادرت نمک نشناس و ب دهیرنگ آرامش از آن پر کبارهیپر از نفرتش که به  یصدا

... آتوسا گول حرفا و  یدیم حیکه بخوام دارم ترج یزیه هر چک یندارو به من یچی... اون مردک ه ییچشم و رو

که آتوسا گول خورده  دونستمیدوسش داره اما من م گفتیدروغاش رو خورد و از من دل کند ... رفت و زنش شد ... م

با من  خواستیرو ... وگرنه اون عاشق من بود ... م زتیهمه چ یب یسر و ته اون بابا یعاشقونه و ب ی... گول حرفا

 ازدواج کنه !

 یفهمیلرزان گفتم : مادرم عاشق پدرم شد و باهاش ازدواج کرد ... تو نم ییرا به سمتش چرخاندم و با لب ها صورتم

وقت صاحبش رو  چی... عشق ه خورهیکه عاشقن نم ییتو اصال به آدما ی؟ چشما هیعشق چ یدونیچون اصال نم

نه ... رو به کامش زهر ک یهمه سال زندگ نیکه بتونه معشوقش رو بکشه ... که بتونه ا کنهینم فیو کث اهیدل س نقدریا

 که بتونه قصد کشتن دخترش رو بکنه !

 ین بز کی ی؟ چطور تونست یاون کار رو با مادر من بکن یتکان دادم و گفتم : چطور تونست هیو گر یرا با ناباور سرم

اونوقت از عشق  یباش یکه به آزار دادنش راض ینقدر دوسش نداشتاو یشرف تو حت ی؟ آشغال ب یگناه رو بکش

 ...  ی؟ تو اونو کشت یزنیحرف م

 قاتل ... ی وونهید هی...  یزدم : تو قاتل ادیو فر دمیکوب نیزم یرا رو میپاها

ازدواج  کهیبا اون مرد دیزد : اون حق من بود ... مال من بود ... نبا ادینثار صورتم کرد و فر یگرید یلیهم س باز

 ! دی... نبا کردیم

 انهیکدام از ا چیو حالت تهوع به سراغم آمده بود اما ه رفتیم جی. سرم گ شدیم شتریخون هر لحظه در دهانم ب طعم

 مرد از دست بدهم ! نیمحکوم کردن ا یکه من قدرتم را برا شدیباعث نم

 یعصبان نی؟ تو از ا هیچ یدونیودم سراغ نداشتم گفتم : مکه در خ یرا دوباره به سمتش چرخاندم وبا جسارت سرم

نبود که اون رو  نیو خونه و ماش نی... آتوسا زم یاووردیبه دست ن یخواستیرو که م یزیبار چ نیاول یکه برا یشد

 ی؟ پا یبا عشق ! اما تو چ یرو هم کرد ؛ زندگ نتخابا نی... اون حق داشت انتخاب کنه و بهتر یمال خودت بدون

که  یبه جنون شد ... اونقدر سنگدل شد لیکه تبد یدیچیرو در هم پ نهیک نیو اونقدر کالف ا ینشست تیخودخواه
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ص ... تقا یتقاص پس بد دیو با یقاتل هی... تو  یرو بکش یدوسش دار یکردیکه ادعا م یآتوسا رو ... کس یتونست

که خودت  یرسیم ییجا هیروز باالخره به  کینه اما  فردا هم دیحاال نه ... شا دی... شا یختیگناه ر یکه ب یخون

 ... تقاص کشتن آتوسا ، مادرم رو ! یدیتقاص پس م یکه دار یکنیاعتراف م

 چال داشت .  اهیس کی یبه اندازه  یکه عمق ی، نفرت کردینفرت نگاهم م با

 ...  رهینگاه کرد و گفت : اون حقش بود بم میدر چشم ها یرحم یب با

عاشقش  کردهیکه ادعا م یهمه رذالت در مورد مرگ کس نیبا ا یآدم شدیتکان دادم ، باورم نم یرا با ناباور سرم

من و آرش  نیکه ب یزی؟ پس آن چ ییو نفرت بعد از جدا یاهیهمه س نیبود ؟ ا نیبوده است حرف بزند . عشق ا

 ؟؟ باالتر از عشق  میگذاشتیچه م دیگذشت چه بود ؟ نام آن را با

نرده دار آن سمت اتاق برد ، به آسمان نگاه کرد و گفت :  یچرخدارش را تکان داد و آن را به سمت پنجره  یندلص

 دیپا گذاشتن عشق منو پس داد ... نبا ریخبر کشته شدنش رو بهم دادن ناراحت نشدم ... اون تقاص ز نکهیبعد از ا

 ...  کردیکارو م نیمن بود هم یبه جا ی! هر کس زدیمنو پس م

 اسمشنیرو م ی... من مرد یکنیبودند گفتم : اشتباه م یدیکه پر از سف شیزدم و با دوختن نگاهم به موها یپوزخند

 یتو رو انجام نداد ... حت یها یباز وونهیکدوم از د چیاون ازدواج کرده ه نکهیا دنیاز عشقش و د ییکه بعد از جدا

... اون مردونه  ستادهیعشقشون نا یرهاش کرده و پا اچر دیازش نپرس یحت گهیعشقش مادر شده د دیفهم یوقت

 یآتوسا مادر شد هم رهاش نکرد یوقت ی... تو حت رمیم رونیب تیو گفت به احترام مادر بودنت از زندگ دیعقب کش

عشق  نی... نه ... ا یکرده بود اهیچطور روزگار رو براش س ادمهی...  یآزارش بد یکردیم یکه چطور سع ادمهی... 

 خودت نگو عشق ! یو خودخواه یوونگی... به د ستین

اش گفت :  حیکر یبود ، با آن صدا شیلب ها یرو یا یکه پوزخند عصب یکنار صورتش نگاهم کرد و در حال از

 مادرت رو کشت ؟  یک یبدون یخوایم

 یک یدونیرو دادم اما م و گفت : آره من دستور کشتنش دیآب خوردن خند یبه راحت دیمرا که د نیو غمگ جیگ نگاه

 اون روکشت ؟

 یب نقدریا توانستی. چطور م زدیدر مورد کشتن مادرم حرف م یکه به راحت یمرد نیو نفرت شد از ا نهیپر از ک قلبم

 رحم باشد ؟
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 تو ... ایرا به در اتاق دوخت و گفت : ب نگاهش

انداخته بود در  نییکه سرش را پا یوارد اتاق شد و در حال هیبعد از چند ثان یرا به سمت در چرخاندم . مرد سرم

 ؟ ستیاو ک کردمیبودم و با خودم فکر م دهیبود . نگاهم به صورتش بود که هنوز کامل ند ستادهیچارچوب در ا

 لیمن امکان ندارد ... سه یام حبس شد . نه خدا نهیچهره اش نفس در س دنیسرش را باال آورد و من با د آرام

 ؟  یسپهر

 ! لی... پسرم سه کنمیم یرا به سمت ما گرداند و گفت : معرف لچرشیو دیجمش

ه ک یبردم و در حال یپ دی، به شباهتش با جمش کردندیبه من نگاه م بیعج یکه با حس لینگاه به چشمان سه با

 ؟ یلب زمزمه کردم : تو مادر منو کشت ریبا بغض ز زدندیهمه شوک  نبض م نیاز ا میها قهیشق

رفت .  رونیسر او از اتاق ب یچرخاند و با اشاره  دی، سرش را به سمت جمش نیغمگ یکدر بود و انگار کم نگاهش

 هدیآدم ها را تو آفر نیا ایآدم کشته است ؟ خدا دیفقط آمده بود که خون به دل من بکند ؟ آمده بود با افتخار بگو

 از تو ندارند ؟ ینشان چی؟ پس چرا ه یا

خودش هم  یکه حت نهیچرخاندم و با نفرت نگاهش کردم ، آنقدر پر از ک دیشکم را به سمت جمشپر از ا چشمان

 . بردیکارش لذت م نیرا در من زنده کرده است و انگار که از ا یچه حس دیفهم

سبز پر از  یو با آن چشم ها دی. خودش را جلو کش ستادیچرخدارش را حرکت داد و دوباره مقابل من ا یصندل

و با نفرت صورتم را  عیگونه ام بکشد که سر یاش به من نگاه کرد . دستش را باال آورد و خواست آرام رو یاهیس

ما هر دو از هم  میاعتراف کن ایگفت : ب شگرفته ا یزد و با صدا ی، پوزخند دی. دستش را عقب کش دمیعقب کش

 ... میمتنفر

 ؟ یبا من چه کار کن یخوای: م دمیکردم و پرس زیرا ر چشمانم

به آتوسا شباهت  نقدریبکشمت اما حاال ... حاال که ا خواستمیگفت : م یرا در هم گره کرد و با خونسرد شیها دست

 سرم دارم ! یتو یا گهید ی... فکرا یدار

م از اتاق کرد و همراه با ه یبه آن دو مرد اشاره ا دی. جمش اوردمیخودم ن یدر دلم النه کرده بود اما به رو ترس

 من نداشت . یبرا یدر سرش دارد اما هر چه که بود عاقبت خوب یچه فکر دانستمیرفتند . نم رونیب
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ه تمام ک یبد ، به جنون ی. چشمانم را بستم و با حال رفتیم جیو سرم گ کردندیگز گز م شیها یلیاز درد س میها گونه

 یدر او وجود نداشت . حت یحس خوب چینبودند و ه یعیاصال طب شیرا گرفته بود فکر کردم . رفتارها دیوجود جمش

 که او واقعا عاشق مادرم بوده باشد ! کردمینم اسمن اصال احس زدیدر مورد عشقش به مادرم هم حرف م یوقت

 طرف بوده است ...  یمجنون نیاو که با چن چارهیمادرم ... ب چارهیب

 دیتا شا زدمیم ادیو فر دمیخراشیمادرم صورت م یبرا دیمادرم کم بود ... با یبرا ختنی... اما اشک ر ختمیریم اشک

 . رمیآرام بگ یکم

چه  دیام کنار کش یکه با وجود آرش که آنقدر مظلومانه و عاشقانه خودش را از زندگ یخودم فکر کردم ... به من به

و قصد به هم  گرفتیاز من به دل م نهیک نقدری؟ اگر او هم ا شدیم دیقدر خوش شانس بودم . اگر آرش هم مثل جمش

وقت به من رو  چیه گرید ی؟ خوشبخت خوردیچطور رقم م ما ی؟ زندگ کردمیچه م دیمن با کردیام را م یزندگ ختنیر

 نه ؟  ای کردیم

انم ورا باز کردند تا بت میصبحانه آوردند و دست ها می. برا دیبه صبح رس دنمیها و نخواب الیشب با تمام فکر و خ آن

 ییاعتصاب غذا بال نیبا ا دمیترسیها دست بزنم اما م یبه آن  خوردن خواستیدلم نم نکهیخودم صبحانه بخورم ، با ا

 .  دیایسر فرزندم ب

ت قرار اس یقفل کردند . نگران بودم که چه اتفاق میرا بستند و در را به رو میام را که خوردم دوباره دست ها صبحانه

 چه طور خودم را خالص کنم ؟  دیبا نیب نیو من در ا فتدیب

دست و  قهیدق ۵نگهبان را صدا زدم و او هم  ییرفتن به دستشو یبار برا کی، فقط  امدیبه اتاقم ن یکس چیعصر ه تا

 بروم .  ییرا باز کرد تا به دستشو میپاها

.  دمیکش میبه گونه ها یستو کبود شده ام افتاد و با درد د دهینگاهم به صورت رنگ پر ییکوچک دستشو ی نهیآ در

 بود ؟ دهیکش میبرا یچه نقشه ا وانهید نی؟ ا دیایقرار بود سرم ب ییچه بال نیاز ا ریغ گرید

 بودم .  یو ترس همچنان در آن اتاق زندان شیپر از تشو یبد و ذهن یرو به غروب کردن بود و من با حال آفتاب

ل در قف دیو بعد از آن دوباره کل دیزن است ازپشت در به گوشم رس کیکه مطمئن بودم متعلق به  ییقدم ها یصدا

 و در باز شد .  دیچرخ



 الهه بانو

 
717 

 

بود وارد اتاق شد . به من نگاه کرد و با پوزخند  دهیکه پوش یرنگ یمشک یو تاپ دوبنده  دهیبا آن قامت کش سحر

 ... حالت چطوره ؟ زمیگفت : سالم عز

رف ح ینگفتم و همانطور ب یزیاش ! چ یفیپر از نفرت و کث ی افهیو ق دختر با آن چشمان سبز نیبودم از ا متنفر

 نگاهش کردم !

 گربه زبونت رو خورده ؟    ی: آخ دیبچه گانه پرس یشد و با لحن خم

زبونت بند اومده باشه آخه  یداد و گفت : البته حق دار هیتک میروبرو واریبه حرفش زد . به د یبلند یخودش قهقه  و

 که نجاتت بده ! ستیکس ن چیخوشکل و ه یخانوم کوچولو تهیآخر خط زندگ گهید نجای؟ ا هیچ یدونیم

به دست آووردن  یفرصت دوباره برا هیادامه داد : و خب با مردن تو من  یبغلش زد و با بدجنس ریرا ز شیها دست

 ! یما و اونو از من گرفت یزندگوسط  یخودت رو انداخت ییکه مال من بود و تو با پررو ینی، رادو کنمیم دایپ نیرادو

 کار دستش یجنون ارث دمیترسی، م اوردمیبه زبان ن یزیهستند اما چ وانهیدل با خودم گفتم پدر و دختر هر دو د در

 . اوردیسر بچه ام ب ییدهد و بال

 یبود ، اسمش چ تیزندگ یتو ارویکه اون  یاون زمان یحت کردمیحس م نیرادو یزندگ یبودن تو رو تو شهیهم _

،  یفکر و ذکرش تو بود یکه همه  یرو برده بود نیکه اونقدر دل رادو یکار کرده بود یچ دونمیبود ؟ آها ، آرش ! نم

اصال  خواستیوجود نداره ! از همون موقع متنفر بودم ازت ... دلم م ایدن نیا یتو یا گهیزن د چیانگار که اصال ه

دنگ به  شیو توجه خودت ش یخودت جلب کرده بود یاطرافت رو برا یمام مردا... تو انگار توجه ت یوجود نداشت

وجود هم  نیبا ا نکهیو ناراحت از ا یرو دوست دار گهید یکیاون عاشق دلباختت آرش بود ... خوشحال بودم که 

 !  کشهیاز عشقت نم ستد نیرادو

 نداره ! یخاص لیمانند گفتم : عشق دل زمزمه

عشق و زنا هم اسم پول  زارنیزد : چرا داره ... مردا اسم هوسشون رو م ادیت شده فردرش یو با چشمان یعصب

 وجود نداره ! یعشق گهید نیاز ا ریرو ... غ شونیپرست

هم بدشانس  دیشا ایعشق و  یمعن دنیفهم یبود تصورش از عشق ... چه قدر کوچک بود ذهنش برا ریقدر حق چه

 بود ! اموختهیعشق را به او ن یواقع یمعن یبود که کس
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شدم ،  نیمادر تو شد ، من عاشق پول و ثروت رادو ییبایام گفت : پدر من عاشق ز قهیسمتم آمد و با گرفتن  به

 هتییبایفقط به خاطر ز نیبابات شد ... رادو یگول زننده  یمادرم عاشق پول و ثروت بابام شد ، مادرت عاشق حرفا

تو  یو احساس یاون همه تصور الک شی... معن ماست یبه خاطر خودخواه شهی؟ عشق هم یدیکه دوست داره ... فهم

 خوشکل ! یبفهم کوچولو نوی! ا یذهنت ساخت یکه تو ستین

تعادل خودم را حفظ کردم و محکم خودم را  عیاما سر فتمیب نیزم یرو یبود با صندل کیکرد که نزد میرها محکم

کاش  حفظ کنم ! دیایبه سرش ب خواستیکه م ییتا فرزندم را از هر بال کردمیم ی. هر کار فتمین نیزم یگرفتم که رو

 خدا کمکم کند !

.. . کنمیتو م هی... خودم رو شب کنمیم ییبایعمل ز رمیگفت : بعد از مردن تو م زیجنون آم یمن دور شد و با حالت از

 ! ینجوریدوسم داره ... آره دوسم داره ا گهید نیاونوقت رادو

 ندیبیست که او م یفراتر از ظواهر یزینداده بود عشق چ ادیدختر ، چرا مادرش به او  نیا یم تاسف خوردم برادل در

 دخترش را ؟  ی ختهیروان به هم ر دیدیو جنونش شده بود که نم ی؟ چرا پدرش آنقدر غرق در خودپرست

 انتظار داشت ! دینبا یشتریب زیقاتل چ کیزدم و گفتم از  یدل پوزخند در

 خواست نکهیاتاقش ... بعد از ا یکه به گذشته رفته بود گفت : اون روز تو یپشت پنجره نشست و با فکر سحر

 و کردی... با سکوت به من نگاه م دیو اون عقب کش گمیرو به تو م زیکردم که همه چ دشی... تهد رونیبندازتم ب

 کنم تا مال من بشه اما ... کشیتحر خواستمی... م مسوء استفاده کن از فرصت خواستمیبود ... م دهیاخماشو تو هم کش

 ینشون نداد ... تو یواکنش چیمن ه ینشون نداد ... به اون همه عشوه و لوند یا گهیاون جز پوزخند واکنش د

 ... فقط به تو ! کنهیکه فقط داره به تو فکر م دمیدی... م شهیزنونه نم یها یلوند میکه تسل دمیدیچشماش م

را صدا زد و گفت :  یگاردیبود باد یکه کامال حرص یرا مشت کرد و در حال شیبلند شد ، دست ها شیاز جا یعصب

 ! ندشیبب خوادی... م دیبه اتاق کار جمش ارشیبازش کن ... ب

حال بدم در  نین با اکه م خواستیم یادیجسارت ز وانهی... روبرو شدن با آن د دیکه آمد تن و بدنم لرز دیجمش اسم

 خودم سراغ نداشتم !

 برد . رونیمرا از اتاق ب میرا باز کرد و با گرفتن بازو میپاها و دست ها یمالحظه ا چیبا خشونت و بدون ه گاردیباد

 ! کردیم تیبود که مرا هدا گاردیباد نیراه رفتن سراغ نداشتم ، انگارا یبرا یو در خودم جان کردیبدنم گز گز م
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 یباال برد و به سمت اتاق ییکه پر از اتاق و راهرو بود . مرد مرا از پله ها دمیرا د یبزرگ ینگاه به اطراف ، خانه  با

 داشت .  یبزرگ اریکه در بس میرفت

 زیم یورود را صادر کرد مرا به داخل اتاق برد و روبرو یکه اجازه  دیجمش یو او در زد . با صدا میستادیدر ا یروبرو

 .  ستادیپشت آن نشسته بود ا دیکه جمش یبزرگ

را در دستم  میرفت . بازو رونیمن از اتاق ب یکرد و او با رها کردن بازو یبه من به مرد اشاره ا یبا نگاه دیجمش

 کرده باشد .  اهیگرفتم و نوازش کردم ، فکر کنم س

 : خب خب حالت چطوره ؟ دیچانه اش گذاشت و پرس ریرا ز شیدست ها دیجمش

 ! کردمیحتما خفه اش م دیرسیپر از نفرت نگاهش کردم . اگر زورم م ینگفتم و همانطور با چشمان یزیچ

 ! میدر راه  دار یسفر طوالن هیچون  دمیرا جا به جا کرد و گفت : حالت رو پرس شیروبرو یها برگه

 ؟ یگرد شد و با تعجب گفتم : چ چشمانم

حاالشم داره در به در  نیکه هم دونمیدن کلفتت بهمون نرسه ، مکه دست اون شوهر گر ییجا هی میبر میخوایم _

 ! گردهیکردن تو م دایدنبال پ

 ! امینم یگورستون چیگفتم : من با تو ه تیهم فشردم و با عصبان یرا رو میها دندان

 ! یایمن اما ... متاسفم ، تو با من م یدوست داشتم به نظرت احترام بزارم آتوسا یلیخ _

 دی... آناه دمی... من آناه ستمی؟ من آتوسا ن وانهیمردک د یبفهم یخوای: چرا نم دمیحال غر نیبد بود اما با ا حالم

 بزرگمهر !

بگم خودت  دیو با دونمی... خودم خوب م یهست یبه من نگو ک نقدریزد : ا ادیو فر دیکوب زشیم یمحکم رو دیجمش

 ! یرو ترک کن رانیا شهیهم یرو آماده کن که برا

 ! یتونیگفتم : تو نم یرا تکان دادم و با ناباور سرم

جلوم رو  تونهیکس هم نم چیو ه تونمیآمد گفت : چرا م یم رونیب زشیکه از پشت م یرا تکان داد و در حال سرش

 ! رهیتو رو از من بگ یکس زارمینم گهید نباری! ا رهیبگ
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خارج کند و  رانیمرا با خودش از ا خواستیانجام دهم . او م توانستمینجات خودم نم یبرا یکار چیکه ه شدینم باورم

 ؟ کردمیچه کار م دیمن ... من با

کرد و گفت : اون دستبند ...  زیدستبند مادرم که در دستم بود چشمانش را ر دنیبه دستم نگاه کرد و با د دیجمش

 دستبند آتوساست ...

 !ردیآن را از من بگ گذاشتمینم عقب رفتم ، یفشردم و قدم گرمیدست د انیرا م دستبند

لب به مرد گفت و خودش از  ریز یزیچ دیگفت . جمش یزیچ دیوارد اتاق شد و کنار گوش جمش یموقع مرد نیهم

 وارد اتاق شد .  لیدر اتاق باز شد و سه قهیرفت . مرد همان جا ماند و بعد از چند دق رونیاتاق ب

 ! یبر یتونیمرد نگاه کرد و گفت : تو م به

به سمت من که همچنان پر از بهت و ترس بودم آمد و گفت : خوشحالم  لیرفت . سه رونیاطاعت کرد و از اتاق ب مرد

 ! دیآناه نمتیبیکه باز م

 قاتل مادرم است ! لیفراموش کرده بودم سه دیبودم که شا دهیترس آنقدر

 منو کجا ببره ؟ خوادیم؟  گهیم یچ وونهیگفتم : اون د تیتوجه به حرفش و با بغض و عصبان بدون

کجا ، فقط خودش خبر  دونهیکس نم چی، ه رانیخارج از ا ییجا هیگفت :  یتفاوت یرا باال انداخت و با ب شیها شانه

 داره !

؟ چطور خودم را از  کردمیچه کار م دیبا ایدهانم گذاشتم و اشک در چشمانم جمع شد . خدا یرا با ترس رو دستم

 خانه خالص کنم ؟ چطور فرار کنم ؟ نیا

 ؟ کنهیم نکارویچرا ؟ چرا با من ا _

 دینبا نیاز ا شتریب وونهید هیگفت : چون از  زیم یاز رو یرفت و با برداشتن خودکار دیجمش زیبه سمت م لیسه

 ! دادینم رو هدر شیبه دست آووردن تو تمام زندگ یهمه سال برا نینبود که ا وونهیانتظار داشت ! اون اگه د

 ! کردیما رو تباه نم یرا باال آورد و به چشمانم دوخت و گفت : تمام زندگ نگاهش
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رو جز مادرتون  یپدرتون کس نکهیوقت از ا چی؟ ه نیریجلوش رو بگ نینکرد یوقت سع چیگفتم : ه یدرماندگ با

 ؟ اون پدرتونه ! دی؟ چرا باهاش صحبت نکرد دیدوست داره ناراحت نشد

خوب  یخانواده  هی ی... چون تو یدونی! تو خوب م دونمیرو نم شیزد و گفت : پدر ... اصال معن یپوزخند لیسه

رنگارنگ  یرو دوست نداشته و هر شب با دخترا یا گهیوقت زن د چی، چون پدرت به جز مادرت ه یبزرگ شد

حس  یزن افسرده و ب هی.. مادر من اما . هیچ قعش ی... معن هیپدر چ یداده که معن ادی... چون مادر تو بهت  دهینخواب

که عاشقشه و ازش بچه داره دوسش نداره ...  یبود که غصه بخوره چرا مرد نیبکنه ا تونستیکه م یبود که تنها کار

و تا جون دارن کتکشون  وفتهیبه جون خودش و بچه هاش م یاریو هوش یمست یاست که تو وونهیچرا اونقدر د

 بود و مادر تو ... یزن نیهمچ! مادر من  زنهیم

.. . دیمادرت رو بکشم آناه خواستمیچهره اش نشسته بود گفت : من نم یکه تو یرا محکم بست و با درد چشمانش

که چرا پدرم ما رو دوست  دیچیپیذهنم م یسوال تو نیا شهیسالم بود و هم 18مجبورم کرد ... من فقط  دیجمش

 رهی... گفت اگه اون بم استیبدبخت نیا یهم گفت اون عامل همه عکس مادرت رو نشونم داد و ب دینداره ... جمش

 یبه خودم اومدم باال ی... وقت نهیبیآشغال نم هیدوسم داره و من و سحر رو مثل  گهی... اون د شهیدرست م یهمه چ

ردم ... من ... چه کار ک دمی... تازه اونموقع بود که فهم دیلرزیدستم م یبودم و اسلحه تو ستادهیمادرت ا یسر جنازه 

 سالم بود و ... 18 قطمن ف

به  میگلو یپرت کرد . بغض تو نیزم یرو تیکه به دستش آورد خودکار در دستش را شکست و با عصبان یفشار با

بود مادرم ....  دهیکش یکه چه درد ی، وا ختندیریم میگونه ها یاشک رو یکرده بود و قطره ها تیسرا میچشم ها

 را ! یوانگیکند هر چه نفرت و د عنترا ... خدا ل دی... خدا لعنت کند جمش دمیکش یکه من چه درد یوا

که کردم جون  یو دارم از عذاب کار نمیبینگاه کرد و گفت : باور کن هر شب کابوسش رو م میبه اشک ها لیسه

وجودم خاموش  یتش تو... با کشتن اون نه تنها آ ستمیمادرت رو ازت گرفتم خوشحال ن نکهی... باور کن از ا دمیم

هست که هر  وونهیاونقدر د دی... جمش دیکن آناه اورخودش سوزوند ... ب ینشد بلکه هزار برابر شد و منو هر روز تو

شد اما دست  نینش لچریپاهاش رو هم از دست داد اما دست برنداشت ، و یراه حت نیا ی، تو ادیاز دستش برم یکار

ل فقط دنبا دیتا تو رو بکشن ... جمش ومدنیبه سراغت م کباریهر چند وقت  یاما افراد یدونستیبرنداشت ! تو نم

 ریگ بانیگر یجنون محض ... جنونش حت گمیم نایا ی! من به همه  دونمیداره رو نم یخون تو بود اما حاال چه نقشه ا

آلودش کرد ،  دینبود ... جمش ینجوریشده ، اون ا فیبد و کث نقدریمن و سحر هم شده ... به سحر نگاه نکن که ا

و بره و حواس اونو از ت نیکه به شرکت رادو دیکش نقشهو بند  ... اون براش  دیق یدختر هرزه و ب هیکرد به  لشیتبد



 الهه بانو

 
722 

 

 منم یباز هم نتونست حواس اونو از تو پرت کنه !حت نیرادو دیبا تهد یپرت کنه اما سحر بعد از ماه ها تالش و حت

 تو ... دنیودم اما ... بعد از داونجا ب نیهم یبرا

 و چشمان سبزش را از من گرفت .  دیکش شیموها یتو یدست

 نذار منو ببره ... من ... من ... کنمیبلند به سمت در رفت که گفتم : خواهش م ییقدم ها با

ه ک یا یبه سمت سطل آشغال عیسر یآورد و با نگاه یهجوم م میمعده ام به سمت گلو اتیکردم تمام محتو احساس

و انگار که در دلم رخت  دیچرخیدور سرم م ایآوردم ، دن یباال نم یزیو چ زدمیاتاق بود رفتم . فقط عق م یگوشه 

 .  شستندیم

پر  یبا چشمان لی. سه دمیخز نیزم یشکمم آرام رو یدادم و با گذاشتن دستم رو هیتک یکنار سطل آشغال وارید به

 ؟ یم آمد و گفت : خوببه سمت یاز نگران

 ؟ شهیم یلب زمزمه کردم : بچم ... بچم چ ریز دهیو ترس چارهیشکمم فشردم و ب یرو شتریرا ب دستم

 ؟ یزانو زد و گفت : تو باردار میروبرو رتیبا بهت و ح لیسه

 یبرا یکار گریداشت ؟ من که د یتیچه اهم گریبود اصال خوشحال نبودم اما د دهیموضوع را فهم نیاو ا نکهیا از

 انجام دهم ! توانستمیام نم ییرها

را نداشت !  یزیچ نینشست ، اصال انتظار چن نیزم یتعادل رو یتکان دادم و او ب دییتا یرا آرام به نشانه  سرم

 شد ؟  ینجوریگفتم : حاال چه کار کنم ؟ چرا ا هیصورتم گذاشتم و با گر یرا رو میدست ها

 نیکه مرا از ا ی، معجزه ا دادیرخ م ی. کاش معجزه ا دمیدیم ایخودم را آخر دن گریتنم را ترس گرفته بود و د تمام

 بکشد.  رونیکه هستم ب یکابوس

 نکن ...  هیرا گرفت و گفت : گر نمیآست لیسه

تو مامانم رو کشته و  ی لهیبه وس وانهینکنم ؟ اون مردک د هیصورتم برداشتم و گفتم : چرا گر یرا از رو میها دست

از  یبکنم ... منو با چه عذاب یکار چیه تونمیو  من نم ختهیرو به هم ر میباهاش بکنم ... زندگ یکار چیه تونمیممن ن

باز هم  شمیکه دوسش دارم ، حاال که دارم مادر م ی، به مرد رسمیم دمیجد یعشقم جدا کرد  و حاال که دارم به زندگ

 نکنم ؟ هی... چرا گر رهیرو ازم بگ میزندگ خوادیم
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 یم ییرهایت یام گره خورد . پشت سر هم صدا نهیچشمانم گرد شد و نفس در س یراندازیت یصدا دنیبا شن ناگهان

 و جا خورده بود .  جیهم مثل من گ لی. سه دیبه گوش رس ییها ادیفر یو بعد از آن صدا شدندیم کیآمد که شل

:  آن بهت زده گفت یشن کرد و با نگاه به صفحه را رو توریرفت . مان دیجمش زیبلند شد و به مست م شیاز جا عیسر

 حمله کردن ! سایپل

 نیبه چهره ام نگاه کرد و با تکان دادن سرش گفت : و ا لیبلند شدم . سه میدر دلم روشن شد و از جا یدیام نور

 ! ستیاصال خوب ن

 هم خوبه ! یلیخ _

 رهیخودش هم بم نکهیبکشتت و از ا دهیم حیاگه نتونه تو رو با خودش ببره ترج دی... جمش دیآناه ستینه خوب ن _

 نداره ! ییابا

 بزار من برم ... نزار دستش به من برسه ! کنمیپر از التماس نگاهش کردم و گفتم : خواهش م ینگاه با

 ! یتونیکه نم ییکالفه گفت : تنها لیسه

 گلوله بود گفتم : پس چه کار کنم ؟  یداکه گوشم پر از ص یترس و دلهره و در حال با

 گمیم یهر چ دیدارم فقط با یفکر هیآمد گفت :  یم رونیب زیکه با عجله از پشت م یکرد و بعد در حال یفکر لیسه

 ! میریمیوگرنه هر دومون م یگوش کن

 ! ایسمتم آمد و گفت : دنبالم ب به

 بهت اعتماد کنم ؟ دینگاهش کردم و گفتم : چرا با دیترد با

 ادا کنم ! دیبهت دارم که با نید هیپر از افسوس نگاهم کرد و گفت : فکر کن  یچشمان با

 جز اعتماد به او نداشتم ! یرا به ناچار تکان دادم ، راه سرم

و هر  ای. آرام در را باز کرد و گفت : دنبالم ب دیرا گرفت و به سمت در کش نمیآست دیرا که در چشمانم د نانیاطم

 ، باشه ؟ برمیوانمود کن من دارم به زور تو رو م دیکه ما رو د یکس
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 ی. راهرو خلوت بود اما صدا میرفت رونیاز اتاق ب لیتوسط سه نمیشدن آست دهیعجله سرم را تکان دادم و با کش با

 هی جانید و گفت : ابر ریت یمخالف صدا یمرا به سمت لی. سه دیرسیبه گوش م نییپا یاز طبقه  یراندازیو ت دنیدو

 ...  میبرسعمارت  یبه در پشت میتونیهست ... از اونجا م یدر پشت

 رونیب بشیج یاش را از تو یرفتن از پله ها گوش نییبرد و با پا کیتار یبه سمت راه پله ا گرید ییراهرو یاز تو مرا

آزاد و خنک به صورتمان خورد .  یرا با لگد باز کرد و هوا یزنگ خورده ا یگرفت . در آهن مانیپاها یآورد و جلو

 عمارت انداخته بودند روشن کرده بود .  ییجلو وارید یرو که ییو پروژکتور ها سیپل یرهایشب را نور آژ یکیتار

 ! کردمیمقاومت م دینداشتم ، با اوردنیخودم ن یجز به رو یاما چاره ا کردمیدرد م احساس

هر دو  هیباز کرد و بعد از چند ثان یدرخت ها راه انیاز م لی، سه میدیدو گفتیکه او م ییبه سمت جا لیبا سه همراه

 سمت یچیپیم یرفت رونیکه ب نجایدر را باز کرد و رو به من گفت : از ا لی. سه میبود ستادهیا یآهن یدر یروبرو

 دیاصال جلو نرو آناه دهیشد شونیریدرگ یدید، اگه  ینیبیمرو  سیپل یها نیاحتماال ماش یکم که جلو بر هیراست 

 تموم بشه بعد خودت رو نشون بده ! یراندازی... صبر کن تا ت

ها گردن او نبود ... او فقط  ریتقص یاو عامل قتل مادرم بود اما خب ... همه  نکهیاز او نداشتم ، با ا یدل خوش نکهیا با

 متولد شده بود !  یبد یدر خانواده 

 ؟ ینگاهش کردم و گفتم : پس تو چ شیو تشو ینگران با

ذات  یطیرو بخواد ، در هر شرا یا گهیجز تو کس د تونهینم نیچرا رادو فهممیمکث کرد و بعد گفت : حاال م یکم

، تو  میحساب شد یحساب ب گهی، در ضمن حاال د کنمیفرار م یجور هی! نگران نباش من  یدیقشنگت رو نشون م

 و من حاال ! یجون منو نجات داد ساختمون یاونروز باال

 فرار کنم ... یکه تو کمکم کرد گمیم سای... من به پل میبا من بر ایب _

تا  یکنیجا با دستات منو خفه نم نیکه هم یصبور یلیکردم که مجازاتش اعدامه و تو خ ی... من کار دیآناه شهینم _

 ! یریانتقام مادرت رو بگ

 مجبورت کرده ... دیجمش یتو گفت _

برو ... االنه که متوجه نبودنت  االی...  کنهیرو عوض نم یزیچ نیو گفت : آره مجبورم کرد اما ا دیکش یقیعم نفس

 بشن !



 الهه بانو

 
725 

 

 یتو دهیچیکردم درد پ یآمدم ، سع رونیکه به او انداختم از در ب یدستم گرفتم و با نگاه آخر یرا محکم تو شالم

که در آن بودم را  ی، من و فرزندم ! دو طرف کوچه ا میکن دایمخمصه نجات پ نیتا از ا اورمیخودم ن یشکمم را به رو

 ریژکه جلوتر رفتم نور آ ینداشتم اما کم دید یلیخ نکهیا بابه سمت راست رفتم .  لیسه ینگاه کردم و طبق گفته 

 .  نمیرا توانستم بب سیپل یها

چندان از من دور نبود ، به سمت  یراندازیت یکه صدا یو در حال دمیدو سیپل یها نیوجود دردم به سمت ماش با

 را به سمتم گرفتند شانیمتوجه من شدند اول اسلحه ها یبودند رفتم . آنها وقت ستادهیکه آماده باش ا ییها سیپل

 بزرگمهرم ! دی، من آناه دیرا باال بردم و گفتم : صبر کن میمن دست ها نکهیاما بعد از ا

 یداص گریکه د ییعقب تر بردند . جا لومتریآوردند و مرا با حفاظت به چند ک نییرا پا شانیب اسلحه هابا تعج آنها

 .  شدیم دهیگلوله ها به زحمت شن

 شیو مدام در موها رفتیطرف و آن طرف م نیو متشنج به ا یکه عصب دمیرا د نیبه آنجا رادو دنمانیمحض رس به

 وانهیام به خاطر رها شدنم از دست آن د یاما خوشحال شدیم شتری. درد شکمم هر لحظه ب دیکشیدست م

 درد شکمم را بروز دهم ! گذاشتینم

 ! نیزدم : رادو شیشد و صدا یجار میبرداشتم ، اشک از چشم ها نیبه سمت رادو یگرید قدم

سمتم چرخاند و  زدم سرش را به شیاما بار دوم که صدا دهیو فکر کرد که اشتباه شن ستادیا شیمتعجب در جا اول

و مرا  دینگاهش کردم . پا تند کرد و به سمتم دو هیشکم دردناکم گذاشتم و با گر یناباورانه نگاهم کرد . دستم را رو

 .  دیمحکم در آغوش کش

 نمیبیوقت او را نم چیه گرید کردمیفکر م شیپ یزدم ، ساعت هیگر ریبلند ز یرا در آغوشش جا کردم و با صدا خودم

در آغوشش  یبیآس چیکه از خدا خواسته بودم ، رخ داده بود که االن سالم و بدون ه یگمان کنم آن معجزه ا یول

مرا به او بازگردانده  گریکه بار د کردیخدا را شکر م امشانه اش گذاشتم و او در کنار گوشم مد یبودم . سرم را رو

.  دمیخز نیزم یکه گفتم آرام رو یو با آخ دیرا بر درد امانم بیعج یاست . همانطور که در آغوشش بودم رگه ها

 ؟ چت شد ؟ دیشد آناه یو گفت : چ دیکش رونیهراسان سرم را از آغوشش ب نیرادو

 آمبوالنس را خبر کردند عی. سر دمیچیپیرا هم نداشتم و مثل مار به خودم م نیتوان پاسخ گفتن به رادو یاز درد حت 

 یرو زدیدو دو م یکه از شدت نگران یبا چشمان نید داخل آمبوالنس گذاشتند . رادوبرانکار یبعد مرا رو یا قهیو دق
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سردش گرفت . صورت پر از دردم را از نظر گذراند و گفت :  ادستان بزرگ ام انیکنارم نشست و دستم را م یصندل

 ؟ فتهیاتفاق ب نیمن که مراقبت نبودم نفسم ... چرا حواسم ازت پرت شد که ا رمیبم

با انقباض عضالت  دیتا شا دمیرا از درد فشردم و خودم را باال کش نی، دست رادو شدیاز سر دردم قطع نم یها ناله

که  یبود و در حال ستادهیکه چند قدم آنطرف تر ا دمیرا د یدر آمبوالنس مرد انیدرد کم شود اما ... از م نیشکمم ا

اش فرو برده و به  یقهوه ا یموها یتو یچارگیرا با ب تانشاش را درخشان کرده بود دس یبرق اشک چشمان قهوه ا

 نشده بود ! دیصد بار خدا را شکر کردم که مثل جمش شبیکه از د ییبود ... او نجای. او هم ا کردیمن نگاه م

 آمده ؟ نجای؟ چطور به ا کندیچه کار م نجایکنم او ا لیبود که نتوانم در ذهنم تحل دهیآنقدر امانم را بر درد

 ! دمینفهم زیچ چیه گریفرو رفت د میرگ ها یکه تو یآمبوالنس بسته شد و من بعد از سوزن در

  

***** 

 

سرش را کنار دستم  یرا باز کردم و به اطرافم نگاه کردم . زن نمیچشمان خسته و سنگ مارستانیب جیپ یبا صدا 

خت ت یبه پشت کردمیشکمم احساس م ریز یمکه درد ک یو در حال دمیبود . آرام خودم را باال کش دهیگذاشته و خواب

تم را و دس دمیرا در هم کش میکه افتاده بود ابروها یاتفاقات ادآوردنیدادم . به سِرُم در دستم نگاه کردم و با به  هیتک

 سرم گذاشتم .  یرو

اهش به . نگ کندیم مپف کرده نگاه یکه با چشمان دمیمن سر بلند کرد و من ترانه را د یکه کنارم بود با تکان ها یزن

 ؟ دکتر خبر کنم ؟ یشده ؟ درد دار ی؟ چ دیآناه یگرفت و با گرفتن دستم گفت : خوب یرنگ نگران یا هیثان

؟  کجاست نیافتاد ترانه ؟ رادو یقورت دادم و با باال آوردن دستم گفتم : نه خوبم ... چه اتفاق یدهانم را به سخت آب

 ؟ کنمیکار م یچ نجایمن ا

 تیبستر نجایا نیهم یبرا یداشت یزیخونر شبیجاست ، تو د نیهم نمیخوبه ... رادو ی... همه چ زمیآروم باش عز _

 کردن !

 شد ترانه ؟ حالش خوبه ؟ یدلم گذاشتم و گفتم : بچم چ یدست رو یناگهان یترس با
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 ! یمراقبش باش شتریبعد ب به نیاز ا دیخوبه ... فقط با زمیمطمئن گفت : خوبه عز یرا فشرد و با لحن دستم

وارد اتاق شدند . تا چشمم به او  نیموقع در اتاق باز شد و پدرم همراه با پدر رادو نیدادم و هم رونیرا آسوده ب نفسم

 را گرفت و زمزمه کردم : بابا ... میافتاد بغض گلو

خودش و من رفع شود . فکر  یبلند به سمتم آمد ، مرا در آغوشش گرفت و آنقدر فشرد تا دلتنگ ییقدم ها با

 هنکیاو پدرم است ... چه قدر خوشحالم از ا نکهیچه قدر خوشحالم از ا میبگو توانمیو نم نمشیبینم گرید کردمیم

 را نداشته ام ... !  لیاز عمرم هم احساس سحر و سه هیثان کی یحت

 ییخدا نکند ! چه جا کردمیام زمزمه مو منم مد مردیآمد او م یسر من م ییکه اگر بال کردیگوشم نجوا م ریز مدام

 دختر امن تر از آغوش پدرش ؟ کی یبرا

 یها ینگرن یمزه  شیها ینگران بی. او هم نگران شده بود و عج دیهم در آغوشم گرفت و سرم را بوس نیرادو پدر

 را داشت ! نیرادو

به تن داشت وارد اتاق شدند .  سیکه لباس پل یهمراه با مرد ریو ام نیرادو نباریدر اتاق باز شد و ا یساعت میاز ن بعد

و  دیدر دلم جوش یخشک شده اش افتاد ، نگران یو لب ها نیرادو یرنگ مثل گچ چهره  ی رهیاول از همه نگاهم خ

خواست آرامم کند اما نشدم ... نگران بودم ، نگران  چشمانشنگاه پر از سوالم را به چشمانش دوختم که با بستن 

 قلبش !

 نیو امضا کنم . با رادو سمیکه گفته ام را بنو ییزهایو خواست چ دیکه همراهشان بود چند سوال از من پرس یسیپل

 زد و بعد رفت .  ییهم حرف ها ریو ام

 در آن یدستش را گرفتم که توجهش به من جلب شد . خم شد و با همان چشم ها که نگران ستادیکه کنارم ا نیرادو

 ؟ یخوایم یزینم ؟ چ: جا دیپرس زدیم ین یها ن

 ؟ دهیرنگت پر نقدری؟ چرا ا نیرادو یاش گرداندم و زمزمه کردم : خوب یچشمان مشک انیدلتنگم را م نگاه

 دیبا یگشت ی... اگه برنم ستین یزیکه چ نیگفت : ا یاما نرم یرا که در دستش بود فشرد و با لحن جد دستم

 ! بردنیم رونیب مارستانیب نیجسدمو از ا

 و زمزمه کردم : خدا نکنه ! دمیگونه اش گذاشتم ، لبم را گز یرا باال آوردم و رو دستم
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ار از که انگ نیکه بود اتاق را ترک کردند و من ماندم و رادو یبه هر بهانه ا دندیما دو نفر را د یکه عمق دلتنگ گرانید

 ! شدینم رینگاه کردن به من س

 کردن ؟  دامیپ سایپل ی: چجور دمیوازش کردم و پرستخت نشست ، دستش را که در دستم بود ن یرو

 دیوقت باورم نشد جمش چی، انگشتر حلقه ام را لمس کرد و گفت : ه دیکش یقیتر شد و نفس عم کینزد نیرادو

با  ! داشتیبرنم ایدن نیآوورد دست از سر ا یبود که انگار تا تو رو به دست نم ینبود ، بحث مردن مرد یمرده ، شوخ

 ! میکرد یسازحلقت جا یتو ابیرد هیاونا  یسرهنگ مشورت کردم و با همکار

 ! دادیم تیقدر مراقبم بود ... چه قدر به من اهم چه

 یخودم تو ی... جنون رو با چشما نیاش گذاشتم و با بستن چشمانم گفتم : وحشتناک بود رادو یشانه  یرا رو سرم

 ...  دمیاون مرد د

 تموم شد ... فراموشش کن ! گهی... اما د دونمی... م زمیعز دونمیو گفت : م دیکمرم کش یار تورا نوازش و دستش

 شد ؟ حالش خوبه ؟ یمرصاد ... مرصاد چ نی: رادو دمیسرم را بلند کردم و وحشت زده پرس یناگهان یفکر با

 ... نگران نباش ! زمیخوبه عز _

 ... نیآخه اون روز ... اون ماش _

 و نحس ! یآن روز ... آن روز لعنت فیسخت بود توص میو چشمانم را بستم ، برا دیکش ریت سرم

 شششی! ه زمی... آروم باش عز ستین شیزیو با در آغوش گرفتم گفت : گفتم که چ دیمرا سمت خودش کش نیرادو

 ... آروم ... آروم ! ستین یزی... چ

 سردم بود ! ای دمیلرزیبود م ختهیکه به جانم ر یهمه استرس نیاز ا دانمینم

کفش کردم که  کی یرا تو میآن تصادف بود . پا ی، حالم خوب نبود و سرم پر از تکرار صحنه  گرفتیآرام نم دلم

 آمدند ! یهم نم یرو میپلک ها دنشی، بدون د نمیمرصاد را بب خواهمیم

و سمانه و مرصاد که در  میکه همراه با مر دیطول نکش یلی! خ اوردیناچار قبول کرد و رفت تا مرصاد را ب نیرادو

 آغوشش بود وارد اتاق شدند . 
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 ییگرفتم . اگر بال هیرا هد ایانگار دن دیخندیباز بود و م شیشده بود اما چشم ها یچیمرصاد که سرش باند پ دنید با

 دیشوک زده در آغوشم گرفت و حالم را پرس دنمیبا د میآن آدم سابق باشم ! مر گرید توانستمیآمد من نم یسر او م

 . کردمیرا احساس م یفی، خوب بودم اما در شکمم درد خف

را در آغوشم گرفتم و محکم به خودم فشردم . همانطور که در آغوشم بود با همان لحن بچه گانه گفت : خاله  مرصاد

 آدم بدا آزادت کردن ؟؟

 خدا رو شکر !...  یآره خاله ... خدا رو شکر که تو خوب _

جانم از آن تصادف شد ،  ینجات دهنده  شناختمیکه م یفرد نیبود که کوچکتر ایدن یدر کارها یچه حکمت دانمینم

فکرها را در موردش داشتم نجات دهنده ام از دست جنون پدرش شد ...  نیکه بدتر یبود مرد یچه حکم دانمینم

 بود ! یخدا چه حکمت یدر کارها دانمینم

 

******** 

 

 

 

جان سالم به در برده ام ... باورم  یکه از خطر به آن بزرگ شدیبرگشته بود و من باورم نم یبه روال عاد زیچ همه

 ستیبد بودن دست خود آدم ها ن یباشد ... گاه یآدم بد کردمیکرده باشم که فکر م داینجات پ یتوسط کس شدینم

 ! ستین ها نآ ریتقص نیو ا کندیآن ها را بد م طی... شرا

آمدن ها  نیا یهمه  انیخدا را شکر کردند که جان سالم به در برده ام ، در م یآمدند و با خوشحال دنمید یبرا همه

 بشیغ چرخانمیو تا من سرم را به سمتش م کندیاتاق نگاهم م یکه از پشت پنجره  دمیدیرا م یمن هر روز مرد

که آشناتر از همه  ی... مرد دهیبلند اما خم یقد و قامت اب یفروغ ... مرد یخوشحال اما ب یبا چشمان ی... مرد زندیم

 شده بود !! لیشدن به او تحم بهیبه او خو کرده بود ، غر یبگیبود و غر
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ود و دم ب دهیکه کش یا یهمه زجر و سخت نیبا ا شیبرا رمیاتفاق ! بم نیتر شده بود با ا ریپ یانگار که چند سال پدرم

 خاموش یآمد تا برا یاز دستش برنم یکار چیاز دست داده بود و ه شیکه عشقش را سال ها پ شیبرا مری! بم زدینم

 یبا دست ها نکهیا ییمقابلم بود و من توانا دیدرک کردم که جمش یکردن آتش دلش انجام دهد ... حسش را وقت

 خودم خفه اش کنم را نداشتم !

ها و  یقرار یکرد ، از ب فیتعر میکه من ربوده شده بودم را برا یروز تمام کنارم ماند و تمام دو روز کیکه  ترانه

شدن  هدیخبر دزد دنیکردن من بود . از پدرم که با شن دایپ ریگیکه تمام وقت پ سیگفت و پل نیخواب نداشتن رادو

از آرش هم  میآرام برا یو با صدا ی. پنهان دکریغفلتش سرزنش م یرا برا نیمن قلبش گرفته بود تا عمو که رادو

که در  یعاتیکه به خبرها و شا یاز من بشود ... آرش یما نشسته بوده تا خبر یکه بس ، در خانه  یگفت ... آرش

!  من سالم هستم دیکه بگو یاست ... خبر خواستهیخبر م کیفقط  نیتوجه بوده است و از رادو یب گفتندیموردش م

 ! زدمیرا پس م میو اشک ها دمیگزیتمام مدت من لبم را م در

، نابودش  کشدیعشق او را م نینابود کن ... ا شهیهم یاما عشق من را در او برا میرا بگو نیدوست ندارم ا ایخدا

 ! کندیم

 ... ! ستیهم خوب ن شهیبه آن با خودم زمزمه کردم : عشق هم یرا لمس کردم و با نگاه گردنبندم

 ...  دیجمش و

کرده بود که خودش است  دییچهره اش رفته بود و تا ییشناسا یبرا نیکشته شده بود و رادو یریشب در درگ همان

همه رذالت  نیآدم و ا کیهمه درست کرده بود ؛  یبود که با زنده بودنش برا ییهمه ماجرا نیا یانتها دی، مردنش شا

د و شده بو ریبود ! سحر هم دستگ دهیها به او نرس سی، انگار که فرار کرده بود و دست پل دمینشن یخبر لی؟ از سه

 که کرده بودند اعتراف کرده بود ! ییکارها یبه همه 

 یمرگ هر چه که باشد مرگ است ، خوشحال کردمیچرا اما حس م دانمیخوشحال نشدم ، نم دیمرگ جمش یبرا

مال او شود و نشد  خواستیکه م یزن یه بود و سال ها تالش کرده بود تا زندگدست به دامان جنون زد یندارد ! آدم

بعد از  یما نمرد ... حت یوقت در قلب ها چیه عشقاما ...  ردی، تا عشق و محبت را از خانواده اش بگ زدیرا به هم بر

خودش را در قلب  یجا شهیماز آرش ... عشق ه ییبعد از جدا یبعد از مرگ خاله پروانه ... حت یمرگ مادرم ... حت

وقت بدون آن  چی... ذات که پر از عشق باشد ه ستین یها فراموش شدن یسادگ نیما حفظ کرد . محبت که به ا یها

 ! ماندینم
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ه به فاتح گری. معتقد بودم مادرها بهشت را دارند د میخواندیفاتحه م شیو برا میبود ستادهیدور قبر مادرم ا یهمگ

 ندارند اما خب رسم بود ! اجیاحت

 و هنوز هم میایب نجایوقت دوست نداشتم به ا چیسنگ قبر سردش گذاشتم . ه یقبرش زانو زدم و دستم را رو کنار

 یبه خاک هم حسود ی. آنقدر دوستش داشتم که حت شدیحالم بد م نمیخروار ها خاک بب ریاو را ز نکهیندارم ... از ا

 د و من نه !که او را در آغوش دار کردمیم

اون  یمعن دنشیکرد ! با د اهیرو س تیعمر زندگ هیکه  یمرد یمرد مامان ... تموم شد زندگ دیدل گفتم : جمش در

 شدی! باورم نم فتادیکه بود از اون همه جنون به وحشت م ی... هر کس دمیچشمات رو فهم یتو یهمه ترس و واهمه 

...  غل و غش ی... ب دهیسف دهی... عشق سف ستین اهیکدر و س نقدریوقت ا چیعاشقته مامان ... عشق ه گفتیم یوقت

تن معشوقش بندازه ... عشق رو  یخش رو هی تونهیوقت نم چی... عاشق ه کنهیعاشق فقط به آرامش معشوقش فکر م

و  زارنیرو عشق م فشونیکث یو فکرا ی... جاه طلب شونی... اسم هوسشون ... خودخواه کننیم یبد معن ایلیخ

 ! ینکرد یانگار زندگ یکردن عشق واقع دایپ یعمر گله ... ب یبه کوتاه یدگ... زن دوننینم

 

از  ای... ب نیدادم و گفتم : رادو هیاش تک نهیشانه ام گذاشت . سرم را به س یکنارم نشست و دستش را رو نیرادو

 بونایهر خ کنهیم تمیبرام نداره ... اذ یخوب یشهر خاطره ها نیآروم باشم ! ا تونمی... نم نجایقرارم ا ی... ب میتهران بر

 ! میاز تهران بر کنمیو هر گوشش ... خواهش م

 ! میری... آروم باش ! م میری...م زمیگوشم زمزمه کرد : باشه عز ریمحکم به خودش فشرد و ز مرا

 یمکان برا نیبهتر دیکه شا یی. جا میشمال رفت یالیو به و میرا جمع کرد لمانیواقعا به قولش عمل کرد . وسا و

داشتم ...  اجیاحت زیدور بودن از همه چ نینقل مکان بودند اما ... اما من واقعا به ا نیآرامش گرفتنم بود . همه مخالف ا

ه آن هم انینه م اورمیب ایفرزندم را در آرامش به دن خواستمی. م کنمرا تحمل  یآن همه فشار روح توانستمینم گرید

 آشوب تهران !

که تمام وجودم را پر از عشق  ینیو آرامش بخش بود آن هم کنار رادو بایز ایرو کیمثل  میبرا ایکنار در یزندگ

 کنم !  دایشوق پ یکه به زندگ کردیمرا وادار م روزیاز د شتریو هر روز ب کردی. آرامم م کردیم
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 نیا .  دمیکش یشکمم نفس راحت یرو یکوچک یام نشستم و با انداختم پتو یگهواره ا یصندل یرو اطیو با احت آرام

 راحت نبود .   یلیخ میشده بودم و جا به جا شدن برا نیآخر سنگ یروز ها

 مشغول مطالعه شدم ! رفتیم رونیاز خانه ب نیرا باز کردم و طبق روال هر روز صبح که رادو کتابم

 ایتمام فکرم به دن گریآرامش در تمام وجودم رخنه کرده بود . د میبه جرات بگو توانمیلبخند بود و م میلب ها یرو

 و نگاه به صورتش ! شیاو بود ! لمس دست ها دنیآمدن فرزندم و د

 در کردیفکر نم ی... آن همه اتفاق که کس گذردیسال ها م کردمیو من احساس م گذشتیماه از تمام آن اتفاقات م ۵

 ندارد .  ادیکس آن روز ها را به  چی. گذشت و حاال انگار ه ، افتاد و گذشت فتدیمن ب یسال برا کی

ان ش یکار یو ب ییو تنها روندیخودشان را بازنشسته کرده اند و حاال همراه با هم به سفر م نیهمراه با پدر رادو پدرم

 ایامل. ک گفتندیم مانیو از تهران و اوضاع شرکت برا زدندیبه ما سر م کباری یماه ری. ترانه و ام کنندیپر م نطوریرا ا

رکز م شانیبهتر است ، برا مینگو یزیو ترانه هم به او که چ ریام ی! از عالقه  باتریز نیو همچن شدیهر ماه بزرگ تر م

 بکشند ! توانستندیاو نفس نم یعشق شده بود ، ب

 یگاه گاه یاج نداشتند . پرازدو یبرا یمیو انگار تصم بردندییبه سر م یو آرش ... همچنان در دوران نامزد یاما پر و

 یحق داشت که نخواهد در مورد زندگ دیاما خب شا زدیم ییحرف ها ضهینبودن عر یو محض خال گرفتیتماس م

 نبود !  یهم عاد یلیما خ طی! به هرحال شرا دیبگو یزیاش چ

شاد و  یاز آهنگ ها یخبر چی. ه کردمیرا گوش م دشیجد یو آهنگ ها خواندمیآرش م یاز کنسرت ها ییخبرها

 شتریسبک را ب نیا دی، شا دانمیاز غم داشتند ... نم یآنها رنگ ینبود و همه  شیآهنگ ها انیدر م جانیپر شور و ه

 گذشته ! یروزها یمرد احساس دیپسندیم

کم از ش گذشتم و نگاهم را نهیبلند شدم . از مقابل آ میآرام از جا یصندل یرا کنار گذاشتم و با کمک دسته  کتابم

اه تپل شده بود و ر ینداشتند گرفتم . صورتم کم یرنگ قهوه ا چیه گریام که حاال د ییبلند و طال یبرجسته و موها

 بودند ! نیریهم مشکالت خودش را داشت که آن ها هم ش یرفتنم آهسته شده بود . باردار

 را ... مثل همه !  اینگاه کردم . دوستش داشتم در ایو به در ستادمیبالکن ا یا شهیدر ش کنار
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کننده  رهیمتالطمش ، همه و همه خ یآب ها انی... درخشش نور آفتاب در م شیبایز یاش ... موج ها یرنگ آب 

 بودند . 

. با تعجب و لبخند به سمت در برگشتم و از  زدیکه اسمم را صدا م نیرادو یدر خانه آمد و بعد از آن صدا یصدا

 ؟ ستیچ یموقع روز به خانه برگشتنش برا نیا دمیودم پرسخ

، فکر کردم مثل درد  ستادمیا میو سر جا دمی. لبم را گز دیچیشکمم پ ریز یبه سمت در برداشتم که درد بد یقدم

 ادمیکردم از درد فر یرا محکم مشت کردم و سع مینداشت . دست ها یدرد تمام نیاما انگار ا شودیتمام م یقبل یها

 ! مدآ یم ایبلند نشود اما نشد ... انگار که بچه داشت به دن

 یور گری، د گذاشتیخودم را حفظ کنم اما درد نم یکه خونسرد کردمیم یو سع دمیکشیم قیسر هم نفس عم پشت

 از درد سر دادم .  یشکمم خم شدم و ناله ا یبند نبودم ! رو میپا

 من دو ... یینجایدر اتاق را باز کرد و گفت : تو ا نیرادو

 ؟ ی؟ درد دار دیشده آناه ی: چ دیپرس یو با نگران دیبه سمتم دو عیسر تیمن در آن وضع دنید با

،  نیبه او گفتم : فکر کنم وقتشه رادو هیصورتم نشسته بود سرم را باال آوردم و با تک یرو یکه عرق سرد یحال در

 ! ادیم ایبچه داره به دن

 

********* 

 

 برو جونم باال اومد ! عیبرو سر عیغر زد که سر نقدریا نجای، ترانه تا ا میراه افتاد عیسر یتا گفت _

 تنها بود ! دیخب نگران بودم چکار کنم ؟ آناه _

 ! کردنیکارا رو م ی؟ دکترا همه  یکمکش کن یچجور یخواستیم یمثال حاال تو بود _

 ! شهینم تیحال زایچ نیکه بودم ... ولش کن تو که ا یدل گرم _

 صحبت نکن ! ینجوریبچه با من ا یعه ترانه ... جلو _
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 من بگم !  ستین ازین گهید یهست یقابل تحمل ریتو چه آدم غ دونهیبچه خودش م _

 یتخت . توانستمیبه آنها وصل کرده باشند نم ییلویصد ک یوزنه  کیکردم آرام چشمانم را باز کنم اما انگار که  یسع

؟ زشته براتون  نی: شما دو تا باز به جون هم افتاد دیچیدر گوشم پ نیرادو یرفت و صدا نییآن بودم آرام پا یکه رو

 سن و سال ! نیبا ا

 : زشت ترانه است ! دیبه گوشم رس ریام یصدا

 !!! رییییترانه : ام غیج یصدا و

 نیرا از هم باز کردم و اول میتحملش کنم . آرام و با حوصله پلک ها توانستمینبود ، م ادیز یلیداشتم اما خب خ درد

ا ر میمن که چشم ها دنی. با د کردیتخت نشسته بود و به صورتم نگاه م یبود . کنارم رو نیرادو دمیکه د یچهره ا

 ؟ یبه هوش اومد االخرهنشست و گفت : ب شیلب ها یباز کرده بودم لبخند رو

 ای؟ بچه به دن نیشد رادو یگفتم : چ فیضع ییصدا اطرافم نگاه کردم و با در هم رفتن صورتم از درد و با یفضا به

 اومد ؟

 و با خنده گفت : پ ن پ هنوز تو راهه ...  ستادیتختم ا یجلو ریام

 ! رییی: ام دیغر شیدندان ها انینگاهش کرد و از م ظیبا غ ترانه

 ؟! رییبه او زد و گفت : جااان ام یلبخند حرص در آر ریام

 پسره ؟ ای: دختره  دمینقش بست و پرس میلب ها یرو یمحو لبخند

 تیحس مادر دونستمیزد و گفت : اگه م دیکشیوسعت دارش که چال گونه اش را به رخ م یاز آن لبخند ها نیرادو

 ! کردمیوقت باهات کل کل نم چیه هیقو نقدریا

 کردم و گفتم : پسره ؟ یجان یب ی خنده

 پسر سالم و خوشکل ! هیدستم را گرفت و با لبخند گفت :  ترانه

آمد خودمان  ایبه دن یوقت میخواستی، م میبچه نرو تیجنس نییو تع یسونوگراف یبرا میگرفته بود میتصم نیرادو با

 پسر و حاال ... حس من درست از آب در آمده بود ! ایکه دختر است  میبفهم
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 حال اشک پشت پلک نیکنم و در ع شانیب توانستمیتمام تنم را گرفت ، خوشحال بودم آنقدر که نم  بیعج یحس

 را فشردم و گفتم : کجاست ؟ نیجمع شده بود . دست رادو میها

 ! زمیعز ارنشینگاه کرد و گفت : االن م میعاشقانه به چشم ها نیرادو

 نشدید یکرد ، برا دنیوارد اتاق شد . قلبم شروع به تند کوب یکوچک چرخ دار یبا تخت یاتاق باز شد و پرستار در

 لمسش کنم ! دیکشی! تمام وجودم پر م گرفتیهم نفسم را م هیچند ثان نیهم یحت

 خوشکل شما ! یپسر کوچولو نمیا دییتخت برداشت و گفت : بفرما یبا لبخند او را از رو پرستار

 زآغوشم گذاشت و من با تمام وجود او را در آغوش گرفتم . پتو را آرام ا یرا تو ییشده در پتو دهیچیکوچک پ جسم

 متولد شدم .  گریانگار بار د دنشیصورتش کنار زدم و با د یرو

 یرو زیر یو موها یصورت شی. لب ها رمیچشم از او بگ توانستمیآنقدر معصوم بود که نم دشیو سف بایز صورت

 زدم .  یآن بوسه ا یرا در دستم گرفتم و آرام رو دشیبودند . دست کوچک و سف ییسرش طال

بود ... درک آن فقط مادر شدن را  بیعج یشدند . حس یاشک از چشمانم چار یقطره ها نیلرا بستم و او چشمانم

 داشت ! ازین

 بود ! یکه مادر شدن چه حس خوب ی. وا کردیو مرا پر از شوق م کندیدر آغوشم قلبم را از جا م شیتکان ها نیاول

ام را باال آوردم  ی. نگاه اشک دیپسرمان کش یگونه  یتر به من نشست و آرام  انگشت اشاره اش را رو کینزد نیرادو

 آمد ! یمرد چه قدر م نیو با لبخند نگاهش کردم . پدر بودن به ا

پر از حرف ، پر از  یفقط نگاهم کرد . نگاه یحرف چیپر از احساسش را به چشمانم دوخت و بدون ه یمشک نگاه

 گذشته ! یروز ها یادآوریخاطره ، پر از 

 جان مبارک شما هم باشه ! نی... مبارکت باشه ... رادو  زمیکه نداره عز هیت : گرگف یبا مهربان ترانه

 زمزمه کردم و باز نگاهم را به پسرم دوختم .  یممنون

 چه قدر خوشکله ! نی... بب نیرو بب نیپسر عمو رادو ایبلند کرد و گفت : بابا ب نیزم یرا از رو ایکامل ریام
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کس بهش زن  چیه شدیم نیرادو هی... وگرنه اگه شب دیکرد سمت من و گفت : خدا رو شکر که به تو رفته آناه رو

 ! شدیاضافه م ایبه دن گهید یجذاب عوض هیو از همه مهم تر ...  دادینم

 کوچک بود ! یلیجا به جا کردم ، آخر خ یادیز  اطیو پسرم را در آغوشم با احت دمیخند ریحرف ام به

دور  شیآمد و با گره کردن دست ها نیبه سمت رادو ری. ام ندیرا گرفت و کنار من آورد تا کامل بچه را بب ایکامل انهتر

دفاع کرد و خواست که در  قشیکه آن شب مردانه از رف یری، مثل همان ام یو خنده ا یاو دور از هر شوخ یشانه 

 ! ادیبهت م یلی... خ قیفدوستش بمانم گفت : بابا شدنت مبارک ر نیکنار بهتر

 ! قی... ممنون رف ریگذاشت و با لبخند جواب داد : ممنون ام ریام یدست ها یدست رو نیرادو

 : بابا و عمو کجان ؟  دمیپرس نیرادو از

 ! نجایا رسنیراهن ... شب م یتو _

کرد و با مرتب کردن مالفه  مینشستم . ترانه بالشت را پشت سرم تنظ میرا باال آوردم و با کمک ترانه در جا سرم

 ؟ ی، درد که ندار یداشت یگفت : خدا رو شکر عمل راحت

 نه خوبم ! _

پشت دسته گل وارد اتاق شد . با کنار  ی، کس نیگفتن رادو دییموقع چند تقه به در اتاق خورد و بعد از بفرما نیهم

 آمده بود .  دنمیکه به د دمیرا د یبردن دسته گل پر

 گفت : مبارکت باشه گلم ...  دنمیگفت . دست گل را کنارم گذاشت و با بوس کیلبخند تبرکرد و با  سالم

 ! یممنون که اومد یلیممنونم ... خ _

 ! کنمیخواهش م _

 ! کردمیکه اشتباه م دمیکه تنها آمده است اما با باز شدن در و وارد شدن آرش فهم کردمیم فکر

سالم کرد . با نگاه  کردیرنگش را مرتب م یطوس وریکه پل یصورتش برداشت و در حال یرا از رو یدود نکیع آرش

ماه قبل  ۵بهتر از  یلیآمدند جواب سالمش را دادم . حالش خ یخسته به نظر م یزیاز هر چ شتریبه چشمانش که ب

 بود .
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بود و تا به  مارستانیب یشدنم تو یشدنم و بستر دهیکه از او در ذهنم داشتم از همان شب دزد یریتصو نیآخر

 بودمش !  دهیند گریامروز د

 ! گمیم کیگفت : تبر یحس چیو بدون ه یمعمول یلیخ نکشیع یو با بستن دسته ها امدیتر ن جلو

 ! یزدم و زمزمه کردم : مرس یکوچک لبخند

مثل قبل حساس نبود اما خب به هر حال هنوز هم به بودن آرش به عنوان همسر دوست من عادت نکرده بود  نیرادو

 . 

 ؟ هی... اسمش چ هیچه پسر ناز یبه پسرم نگاه کرد و گفت : آخ یپر

 رادمنش ! نی! آرم نهینگاه کردم که او هم با نگاه به من گفت : اسمش آرم نیرادو به

 چه قشنگ ! یو آخر اسم شما درسته ؟ وا دی... اول اسم آناه نمیکن بب گفت : صبر یبا فکر یپر

خودش بود سرش را  ینگاه من که رو دنی، با د نمیصورت آرش نشست تا عکس و العملش را بب یرو یپنهان نگاهم

ه ب سمت نگاه کرد ، انگار که نیبه ا یحس چیبدون ه دیکه به صورتش کش یچرخاند و بعد با دست یگریبه سمت د

 نگاه کند ! وارید کی

اش برسد و من چه قدر از  یگرفته بود به زندگ میراه را انتخاب کرده بود و تصم نیهمه مدت بهتر نیبعد از ا دیشا

 بابت خوشحال بودم ! نیا

 ؟ نیدیرس ی؟ ک نیخبر دار شد ینگاه کردم و گفتم : چجور یپر به

 ! میو آماده بود میاومده ، من و آرشم از قبل قصد اومدن داشت ایآقا کوچولو به دن نیا دوننیهمه م گهید _

 ؟ نیقصد اومدن داشت _

 ! میریبگ یعروس نجایا میگرفت میرفت بهت بگم ، ما تصم ادمی...  زمیآره عز _

 ؟ نجایتعجب گفتم : ا با
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حت کنه منم گفتم که استرا یشمال و کم ادیب خوادیداشت گفت دلش م یکار یفرجه  هیذوق گفت : آره ... آرش  با

ماه  چند یخونه برا هیو  میریبگ یعروس نجایشد که ا نیا مونیتصم گهی، د یگرفتن عروس یبرا هیچه فرصت خوب

 ! میجا اجاره کن نیهم

 ! میبگو که انجام بد ومدیبرم نیکه از دست من و رادو ی... هر کار زمیخوبه عز یلیزدم و گفتم : خ یلبخند

 ! یایب دیدر خونتون ، حتما با فرستمیرو م یجان ... کارت عروس دیآناه یمرس _

ت : گف یزمزمه کرد و بعد رو به پر یلب آرام ممنون ریگفتم . ز کیرا تکان دادم و نگاهم را به آرش دوختم و تبر سرم

 ! میکار مونده بهتره بر یلیخ

 ! میبر زمیآرش زد و گفت : باشه عز یمیصم ریبه لحن سرد و غ یا یلبخند مصنوع یپر

دفعه  کیگرفتن  یشوکه شدم . عروس یبود که کم یکردند و با عجله رفتند . آمدنشان آنقدر ناگهان یما خداحافظ از

 .  زدیهم به شوکه شدنم دامن م نجایو آن هم در ا یا

.  میبودند گرفت دهیز راه رسکه تازه ا مانیهمراه با پدرها یمرخص شدم و همان شب جشن کوچک مارستانیب از

 حد و نصاب بود ، نوه دار شدن انگار ده سال جوان ترشان کرده بود .  یشان ب یخوشحال

در پوست خودش  نی! رادو یلیمن بود ... خ هیشب یلیمن ... خ یبود درست مثل چشم ها یآب نیآرم چشمان

 ! یخوشحال یبود ... معنا یزندگ یمعنا شیخنده ها نیو ا دیخندیو مدام م دیگنجینم

 یهفته  کیبود ... درست  کینزد یلیخ یعروس خیو تار دیو آرش چند روز بعد به دستمان رس یپر یعروس کارت

 ! گرید

ها  نرفتن به تمام حرف نیا گفتیته دلم م یبهتر از رفتنمان است اما ... حس مینرو یاگر به آن عروس گفتمیم باخودم

 ایبه دن نیشود و حاال که آرم ماتیام دست خوش نامال یزندگ گریدوست نداشتم بار د ! زندیو مضخرفات دامن م

 آرامشمان را به هم بزند .  یزیآمده است چ

که با  کردمیرا م میتمام سع دیهم نبود ! حق داشت و من با یراض ینداشت اما ... راض یرفتنمان حرف یبرا نیرادو

وقت است که من  یلیکه خ دیفهمیم دیبا میببرم . رادو نیرا نسبت به خودم و آرش از ب ینیحس بد ب نیرفتارم ا

 ! کنمیکه با او داشته ام فکر نم یبه آرش و به گذشته ا گرید
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آغوشم به خواب  یآرام و معصوم تو ریکه بعد از خوردن ش نیو به آرم خوردمیام تکان م یگهواره ا یصندل یرو آرام

 دنشیی... از بو شدمینم ری... از در آغوش گرفتنش س شدمینم ری. از نگاه کردن به صورتش س کردمیود نگاه مرفته ب

 ! شدمینم ریس

چهره اش را در هم بکشد  نیو باعث شد آرم دیتابیم کیآرام در را باز کرد ، نور داخل راهرو به داخل اتاق تار نیرادو

 ! شهیم داریگفتم : درو ببند ... ب یآرام ینگاه کردم و با صدا نی. به رادو

 ؟ دیخواب یگفت : ک نیو با نگاه به آرم ستادیسرم ا یآرام وارد اتاق شد و در را بست . باال نیرادو

 ! شهیم یا قهیانگشت اشاره ام گونه اش را نوازش کردم و گفتم : چند دق با

 شام بخور ! نییپا ایپس ب _

 کنم داریآمد او را با جا به جا کردن ب یکه دلم نم ینگاه کردم و در حال نیمآر ی نهیس یباال رفتن آرام قفسه  به

 گفتم : اشتها ندارم !

ا خوب غذ دیبا یدیم ری... تو بچه ش ینجوریکه ا شهیزانو زد و با نگاه به صورتم گفت : نم نیزم یکنارم رو نیرادو

 !  یبخور

 برسه ؟ یروز نیهمچ هی کردیفکر م یزدم و با نگاه به چشمانش گفتم : ک یجواب دادن به حرفش لبخند بدون

 نگاهم کرد .  یو سوال دیرا در هم کش شیابرو ها زنمیدر مورد چه حرف م دینفهم نکهیاز ا نیرادو

 تمام اون غما رو ... رسهیم یروز نیهمچ دونستمیدوختم و گفتم : اگه م نیرا با همان لبخند به صورت آرم نگاهم

 کیداشتن  یفقط برا کردمیهارو ... همه و همه رو با جون و دل تحمل م یدیتمام اون ترسا رو ... وحشت ها رو ... ناام
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 یاز حس خوب هیثان هیآرامش نگاه تو ...  نیلحظه از ا هی...  نیآرم یانفس از نفس هیداشتن  یلحظه ... برا نیاز ا هیثان

 ! کردمی... باور کن که تحمل م نیرادو کردمیکه االن تو قلبمه ! تحمل م

ه ک یزیاز اون چ شتریعاشقانه زمزمه کرد : اگه بگم من ب یبا لحن میدستش را باال آورد و با عقب دادن موها نیرادو

 ؟  شهیباورت م کردمیرو هم تحمل م دمیکش

 را داشت ! زیلحظه ها هم ارزش همه چ نیکردم و سرم را تکان دادم . من او را باور داشتم ، ا نگاهش

ت دس دنیاون استرسا که به خاطر نرس یکه به گذشته رفته بود گفت : همه  ینگاه کرد و با ذهن نیبه آرم نیرادو

ه خودم ک ییها قهی... دق دمیبه گوشت کش قتیحق دنینرس یکه برا ییایداری... تمام اون شب ب دمیبهت کش دیجمش

 دنشیلحظه قابل تحمل تر م نیو همه با فکر به ا مهنگفتم ... ه رو خودم زودتر بهت قتیچرا حق کردمیرو سرزنش م

 ! رسهیم یروز نیهمچ دونستمیاگه م

 

عوا  شد د هیبازار و اونجا  دیبا ترانه رفته بود ادتهیشمال ؟  میماه عسلمون که اومد ادتهیو گفت :  دیکش یقیعم نفس

 کردن ؟  یو چاقو کش

از  یکیتو رو بکشه و  خواستیبود که م یکس نیکوتاه سرم را تکان دادم که ادامه داد : اون دعوا ب یفکر با

 بود ! دهیترس نقدریبود که ترانه ا نیهم یکه من برات گذاشته بودم ... برا ییمحافظا

 گرد شده باز به آنروز فکر کردم و گفتم : واقعا ؟ یچشمان با

 نمیرو بب دیکس رو با خودم نبردم ، رفتم تا جمش چیرفتم و ه رونیاز خونه ب پیهم که من با اون ت یآره ... اون شب _

 بدهکار نبود ! یچیگوشش به ه دیاما ... جمش شهیکاراش دست برنداره براش بد تموم م نیکنم اگه از ا دشیو تهد

به  که ی. با خاطره ا شودیوقت ها گذشته تلخ م یو سرم را با تاسف تکان دادم ... چه قدر بعض دمیکش یقیعم نفس

 اون ؟ شیپ یرفتی؟ م یچ یومدیکه خونه نم یی: اون شبا دمیپرس نیذهنم آمد رو به رادو

 هگیرو به تو م قتیحق یروز هی گفتیبود ... مدام م دهیسحر امونم رو بر یدایکرد و گفت : تهد یفیاخم ظر نیرادو

بتونم خفش کنم و برخالف  دیتا الاقل با تهد نمشیبب رفتمی... م دزدهیتو رو م یروز هی...  کشهیتو رو م یروز هی.... 

 ! شدیخفه م یو تا مدت بردیخوب از من حساب م یلیپدرش اون خ
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 ؟ یبود یاونقدر کالفه و عصب نیا یپس برا _

 ازت بگذرم ! یبه راحت تونستمی... نم کردیتو که وسط بود مغزم داغ م یدستم را نوازش کرد و گفت : پا نیرادو

گونه اش گذاشتم . دستش راکه در دستم بود نوازش کردم و زمزمه کردم : ممنونم که  یرو یخم شدم و بوسه ا آرام

کس نتوسنت چپ بهم نگاه کنه  ...  چیکه ه یستادی... ممنونم که اونقدر مردونه پشتم ا نیرادو یداد یبه من زندگ

 ... ممنونم ! زمیعز م... ممنون یکرد یه صبورک ییاون روزا یهمه  یممنونم برا

 دیکار را کردم . شا نیداد . چشمانش را بست و من هم هم هیام تک یشانیاش را به پ یشانیزد و پ یلبخند نیرادو

 بود ! میحرف ها یجواب برا نیسکوت و آرامش بهتر نیا

 

 

****** 

 

 

به  یلیاما خ یداشت و نه طرح خاص یلبخند زدم . نه پف نهیبه خودم در آ یکرم رنگم را برانداز کردم و با نگاه لباس

 یتو فی. به گردنبند ظر دمیرنگم را پوش ینقره ا یکنار زدم و گوشواره ها میشانه ها یرا از رو میآمد . موها یتنم م

 کردمینداشتم . احساس مگردنبند  نیکه تا به حال به ا یکردم ، حس دایپ یبیگردنم نگاه کردم و با لمس آن حس غر

حال دست و دلم به سمت در  نیاما ... اما با ا ستیاز وجودم ن یجزئ گری.... د ستمیمثل قبل وابسته اش ن گرید

 ! کردمیفکر م شتریمورد ب نیدر ا دیبا دیشا رفتیآوردنش نم

ه از من در بچ شتری. او ب رفتمیم یعروس نیراحت به ا یالیبا خ ینطوریخانوم سپرده بودم ا ایرا به دست ثر نیآرم

 ! کردمیم ینگه دار نیچطور از آرم دیبا دانستمیسررشته داشت و اگر او نبود واقعا نم یدار

 بایجذاب و ز شهی. به او که مثل هم ستادیکنارم ا دهیلباس پوش نیانداختم که رادو نییگردنبندم پا یرا از رو دستم

 ؟ یزد و گفت : حاضر یا مهیبه لبخند من لبخند نصفه ن یبا نگاه هم نیبود نگاه کردم و لبخند زدم . رادو
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گاه  یو گاه و ب یاتفاق یدارهایهنوز ته دلش از د دیآورد . شا یرفتن بهانه هم نم ینبود اما برا یعروس نیا مشتاق

افکار او و  نیا یبر همه  یخط بطالن توانستیشب م نیو گذر ا یعروس نیمن و آرش خوشحال نبود اما فکر کنم ا

 بکشد .  گرانید

 تمومه ! گهیبرداشتم و با برگشتن به سمت او گفتم : مانتو و شالم رو بپوشم د زیم یرا از رو عطرش

کت اش را هم مرتب کردم . سرش را  ی قهی زدمیعطر م شیسمتم برگشت و من همانطور که به دو طرف شانه ها به

 ینجوری؟ چرا ا هی: چ دمیپرس یرمق یب یاهم را باال آوردم و با خنده آورد و به صورت من نگاه کرد . نگ نییپا یکم

 ؟ یکنینگام م

 ! روزیاز د شتری... هر روز ب ییبایز رینظ ینافذش را به چشمانم دوخت و زمزمه کرد : ب نگاه

 رادمنش !  یآقا روزیاز د شتری... هر روز ب یجذاب رینظ یوسعت گرفت و گفتم : و تو ب لبخندم

 نبود ! یهنوز هم کار ساده ا میمرد مغرور روبرو نیچشمانم بود ، جلب اعتماد ا ی رهیهنوز خ یلبخند چیه بدون

 ایدن نیا یتو یا گهید زیاز هر چ شتریجذاب رو ب یآقا نیگوشش نجوا کردم : و من ا ریو آرام ز دمیرا باال کش خودم

 دوست دارم !

را تمام کرد و با  نمانیب یتمام شانه ام را گرم کرد . فاصله  شیادور کمرم حلقه شد و حرارت نفس ه نیرادو دستان

 انداختن دستش دور کمرم مرا کامال به خودش چسباند . 

چشمانش خمار  اهیکه س یصورتش قرار دادم . به چشمانم نگاه کرد و در حال یرا آرام عقب آوردم و روبرو سرم

 تو با من ؟ یکنیکار م یخواستن شده بود زمزمه کرد : چ

 انیانداخت و با فرو بردن سرش م نییخمارش را پا یچشم ها نیرا باال بردم و لبخند زدم که رادو میناز ابرو با

 !  دمیفهمیرا خوب م نیقرار بود و من ا یتاب و ب ی. ب دیکش یقیعم ینفس ها میموها

 ! شهیم رید نیرا سمت گردنم برد که آرام شانه اش را گرفتم و گفتم : رادو سرش

 ؟ میبش الیخ یرو ب یپوست گردنم گفت : چطوره عروس دنیدستم را کنار زد و با بو کش الیخ یب

 ...  زمیعز شهیاش گفتم : نم نهیس یرو میو با گذاشتن دست ها دمیخند
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کند که از حصار دست  میبا نگاهش سحر و جادو شهیرا به چشمانم دوخت و خواست مثل هم شیبایخمار و ز نگاه

 ! شهیناراحت م ی، پر میکرد رید یکاف یآمدم و با رفتن به سمت تخت گفتم : به اندازه  رونیب شیها

 متنفرم ً! یگفت : از عروس یبا لحن کالفه ا نیو رادو دمیرا پوش مانتوام

 ! شدیم رید یاش اما عروس خواستمیبه لحن پر حرص و بچه گانه اش  زدم ، من هم با تمام وجود م یمن قهقهه ا و

که داشت  یخاص ی، به خاطر شهرت آرش و مهمان ها دیرسیبه نظر م باینبود اما خب مجلل و ز یشلوغ ادیز یمهمان

 در کار باشد !  توانستینم یبزرگ و شلوغ یعروس

 تیو محبوب تیبودم صحبت معروف دهیپاپ مطرح بود و کم نشن یبرجسته  یخواننده  کیبه عنوان  گریحاال د آرش

 بدون من !! ایبود ... حاال با من  دهیرس خواستیاش م یزندگ ی شهیکه هم یزیاش را ... او حاال به آن چ

ود . نب ی. آرام بودم و لبخندم اصال ظاهر کردمیم یاحوال پرس شناختمیکه م یبودم و با کسان ستادهیا نیرادو کنار

 دیاز خانواده ام نشود ، شا ریغ یزیحواسم پرت چ گریدمادر شدنم آنقدر مرا پخته کرده بود که  دیاما شا دانمینم

 ! یلیخوب بود ... خ یلیخ نیو ا دادینم یکج رو یاجازه  قلبمبه  گریآنقدر مرا در برگرفته بود که د نیعشق رادو

جلب شد . کامال به  یدست و سوت توجهم به سمت در ورود یبودم که با صدا دنیدر حال صحبت و خند نیرادو با

 گذاشتم . زیم یعروس و داماد جام شربتم را رو دنیآن سمت برگشتم و با د

کامال به واکنش من  نیکه حواس رادو دمیدی. م میانداختم و همراه با او به سمت آنها رفت نیرادو یدست در بازو 

 نیا کردمیبم آرام بود ... خدا خدا مقل یزیانگ رتیرا نشانش ندهم ! به طور ح قتیجز حق یزیچ کردمیاست و سع م

 آرامشم آرامش قبل از طوفان نباشد !

او  ی رهیبودم ، درست است نگاه خ ستادهیا نیهلهله و دست و سوت بودند و من آرام و ساکت کنار رادو ریدرگ همه

ها ، وصل شدن ها ، جدا  ییکه جدا از تمام اتفاقات ، جدا دانستمیاگر او هم نداند خودم م یبه واکنش من بود اما حت

از همسر  ریقبل نبودم ! من حاال به غ دیآن آناه گرید رزندمآمدن ف ایگذشت من با به دن مانیاز آنچه در قلب ها

 مرا دو برابر کرده بود ! یتعهد مرا دو برابر کرده بود ، عالقه  نی، مادر فرزندش هم بودم و ا نیرادو

 آرش به سمت یو دست در بازو دیرسیخوب به نظر م یلیبه تن کرده بود خکه  ییبایبا لباس عروس پف دار ز یپر

! چشمان  یبخوانم ... نه غم و نه خوشحال توانستمیرا نم زیچ چی، اما آرش ... از چهره اش ه رفتندیم گاهشانیجا

 نداشتند ! یاحساس چیشده بودند و انگار که ه شهیمثل ش شیبایز
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 دمیشنیکنارم را م یدخترها ی. پچ پچ ها دادیآمد و کامال او را مرکز توجه قرار م یبه او م یلیخ یو شلوار داماد کت

 : داماد از عروس خوشکل تره ! گفتندیکه م

بود ، مهم محبت و عالقه بود  یبود اما خب مهم خوشبخت یاز پر باتریز یلی. آرش خ کردمیاعتراف م نیدر دل به ا و

 بود ! دهیآرش هم رس یانگار که به وجود آمده بود ، انگار که وقت خوشبخت یپر یکه طبق گفته ها

را گرفت ! غم  یاحساس یآن ب یو غم جا یلحظه شکست و دلخور کی یبرا شهیآرش که به من افتاد انگار ش نگاه

تم که دوس یکه دوستت دارد ! من توانستم با کس ی، آن هم با کس یداده ا لیتشک یزندگ گریچه ؟ تو د یبرا گرید

 دل ! زیعز یتوانیدارد خوشبخت شوم ، تو هم م

خواستم باز حس عذاب وجدان را در من زنده  یدوختم ، نم میگرفتم و به کفش ها نشیو غمگ رهیرا از نگاه خ نگاهم

 ام را بتوانم جبران کنم ! یکه تمام شرمندگ یآن روز دیرسیکند . کاش م

 یعقد را بخوانند ، انگار کم یبه پدرش گفت عاقد را صدا کند تا زودتر خطبه  ینشستند و مادر پر گاهشانیجا در

 عجله داشتند !

 یسفره  یانداخته بودم نگاهم را رو نیرادو یکه دست در بازو یو من در حال میستادیعقد ا یدور سفره  یهمگ

و سفره بودم اما در باطن پر از فکر شده بود دوختم ، به ظاهر مشغول کند و کا نیتزئ ستالیکر یکه با گل ها ییبایز

 و صدا بودم .

،  انداختند یو مرا به خنده م گذشتندیچشمانم م یاز جلو کنمیجز آرش ازدواج نم یبا کس کردمیکه فکر م ییروزها

 یدست میدهیدرصد احتمال نم کی؟ چرا  شودیم میخواهیآنطور که م زیهمه چ شهیهم میکنیچرا ما آدم ها فکر م

 ؟ میبد نشکن نقدریدادنشان ا دستکه بعد از  ردیو آن ها را از ما بگ فتدیب مانیوسط خواسته ها

 «تصورش هم سخته  ی... حت دیکنم آناه یزندگ تونمیتو نم یمن ب»  دیچیآرش در سرم پ یصدا

 « وونهید میشیما که جدا نم» و در جوابش گفتم :  دمیخودم که خند یصدا و

 دیوقت نبا چیبا خودم گفتم : ه گریازدواج و با هم بودنمان ، همه را مرور کردم و بار د یبرا مانیهاای، رو مانیآرزوها

 مطمئن بود ! ندهیاز آ
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پر از حرفم را باال آوردم و به آرش دوختم . به او که با  یا روزهیعاقد به خودم آمدم . نگاه ف یبا بلند شدن صدا 

رش سکوت آ نیآنقدر خوشحال بود که ا یانداخته بود . پر نییداماد نشسته بود و سرش را پا گاهیتمام در جا ییبایز

 ! ندینب اقعابهتر بود که و دیو شا دیدیاش را نم یتفاوت یو ب

 !  شدیبود که خطبه خوانده م یاول و دوم با گل و گالب آوردن عروس گذشت و بار سوم بار

 معلوم در آورم ؟  ی هیآرش مجد با صداق و مهر یدائم آقا شما را به عقد لمیوک ایخانوم آ عروس

دست و سوت بلند شد . نگاهم به آرش افتاد .... انگار  یصدا یبله گفتن پر یجا سکوت بود و بعد از آن با صدا همه

و در  ودب نییاش باشد ، انگار نه انگار که از عروسش بله را گرفته است ، سرش همچنان پا ینه انگار که مراسم عروس

 سرد شده بود ؟! یکم مچرا بدن دانمیو من ... نم کردیم ریس یگرید یایدن

 ؟ لمیوک ای؛ عاقد خطبه را خواند و در آخر جمله اش گفت : آ دینوبت آرش بود که بله را بگو حاال

از اندازه طول  شیسکوت داشت ب نیها همه به آرش بود و او اصال متوجه دور و اطرافش نبود . سکوت بود و ا نگاه

 ؟ لمیمجد وک یگفت : آقا گری. کم کم همه به پچ پچ کردن افتادند و عاقد بار د دیکشیم

 نه چه دی! اگر بگو دمیشنیقلبم را نم یچرا صدا دانمیدستم فشردم ، نم یرا محکم تو میو ناخن ها دمیرا گز لبم

 کس نبود .. چیدر انتظار ه یخوب زی؟ مطمئنا چ شودیم

 بدهم ! یسوال جواب نینتوانستم به ا یا هیثان ینه ؟ برا ای دیاو بله بگو واستمخیدلم م ته

نگاه کرد و نه به عاقد که مورد  یآرش زد او سرش را باال آورد ، نه به پر یبا آرنجش به بازو یکه پر یضربه ا با

 نیدر نگاه من دوخت . خدا را شکر کردم که رادو میاش را مستق یا شهیحس و ش یخطابش قرار داده بود ، نگاه ب

گر  یا هی! با نگاهش تنم ثان دیدینگاه آرش را نم نیا وبود ، بود  ستادهیکه کنارش ا یمشغول صحبت کردن با مرد

که  ی؟ و من هم با بغض یخواستیرا م نی: هم گفتی، انگار داشت م کردیگرفت و بعد سرد شد ، انگار داشت شماتتم م

 یاهگشد و با همان ن شیباینگاه ز یتکان دادم . غم چاشن دییتا یچنگ انداخته بود آرام سرم را به نشانه  میودر گل

 زمزمه کرد : بله ! یحس چیه یبه من دوخته شده بود آرام و ب میکه مستق

شل و ول !  یهمراه با پچ پچه و کم نباریکردند اما ا دنیدست و سوت بلند شد و زن ها شروع به کل کش یصدا باز

 رمیدادم و با جدا کردن دستم از آرنجش گفتم : من م ریجهت نگاهم را تغ دیکه به سمتم چرخ نینگاه رادو

 ! ییدستشو
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بود که قلبم را  یچه حس دانمیتاالر رساندم . نم رونیخودم را به ب اهویاو جدا شدم و با دور شدن از آن همه ه از

 دارم ! اجیتازه احت یاحساس کنم به هوا شدیگرفته بود اما هر چه بود باعث م

اش را در  یچوب یساخته شده بود رفتم . نرده ها اچهیکه رو به در یلباسم را باال گرفتم و به سمت پل چوب دامن

 حس نیا شهیگرفت و مثل هم یرا به باز میو موها دیوز یخنک میآن نگاه کردم . نس یبایز یدست گرفتم و به نما

 بود ! یخوب یلیخ

همان برکه نگاهم را به آسمان دوختم ،  یبه آرام ی. با نگاه کردیآرامم م دیوزیسبزه ها م نیکه ب یمیآب و نس یصدا

 که پر از حرف بود .  ینگاه

صدا  ینکردم بلکه آرام و ب هیگر شانیمثل قبل برا گریتمام گذشته مرور شد و خاطرات سر باز کردند اما من د امشب

گذشته  یبرا گریداده بود که چطور د ادیبه من  یبار به آنها فکر کردم و کنارشان گذاشتم . زندگ نیآخر یبرا

انجام  تمتوانسیبود که م یکار نیتر هودهیآن ب یبرا ودنب نینباشم ؛ گذشته هر چه که بود گذشته بود و غمگ نیغمگ

نگه داشتن عشقم کردم اما  یبرا توانستین هر چه مو قلبم را خراش بدهم ... م اورمیاگر و اما ب یبود ه هودهیدهم . ب

 ! دینرس اینشد ... زورم به دن

به همسر و فرزندم عشق بورزم و آنقدر غرق عشق و  دادمیم حیآن روز ها ترج یو بعد از گذشت همه  حاال

 !  اورمین ادیگذشته را به  یا هیثان گریمحبتشان شوم که د

 یآرزو شانیما فاصله نداشت رفتند . برا یهم از خانه  یلیکه خ شانیبه خانه  یتمام شد و آرش و پر یعروس

بود که  یبدهد . آرامش نعمت هیهد شانیکردم و با تمام وجود از خدا خواستم آرامش را به قلب ها یخوشبخت

 آرامش نیا کاش که به یرا داشت . ا مشو آرا ی! آرش استحقاق خوشبخت زیچ چینداشتنش برابر بود با نداشتن ه

 برسد !

 بایز روزیاز د شتریهر روز ب نیروال بود . آرم یآرام رو یو زندگ رفتیم شیپ یبه خوب زیماه گذشت ، همه چ کی

اش  یصورت یو لب ها ینیاش ، ب یآب یو چشم ها ییطال یمن بود . موها هیحاال شب نیاز هم یبیو به طور عج شدیم

 را به ارث ببرد ! نیرادو یخوکه خلق و  کردمیهمه و همه به من رفته بود و من خدا خدا م

در  یادیاز او مراقبت کنم ، هنوز ز دیکه چطور با رگفتمیم ادیخانوم  ایو از ثر گذراندمیم نیتمام وقتم را با آرم روزها

آرامش  ایو از امواج در میزدیکنار ساحل قدم م نیبا او و آرم گشتیکه از شرکت برم نیبودم ! رادو یکار مبتد نیا



 الهه بانو

 
747 

 

 ، عاشق کردیم نیکه نثار من و آرم نی. عاشق عشق در چشمان رادو مبود مانیجمع سه نفره  نی. عاشق ا میگرفتیم

 ! مانیسه نفره  یخانواده  نیام ، عاشق ا یخانه ام ، عاشق زندگ

آنها کرده بودم گاه  ی هی، همسا یکه به خانوم سلطان ییاما خب به خاطر سفارش ها دمیدینم ادیو آرش را ز یپر

 بپرسم و باز متهم شانیزنگ بزنم و از زندگ یبه خود پر خواستمی؛ نم دمیپرسیو از او حالشان را م زدمیزنگ م یگاه

 یو وقت زدیحرف م شدیآنها بلند م یکه از خانه  ییبایز یآهنگ ها یاز صدا یشوم ! خانوم سلطان گرید یبه صفت

 کنم ؟ و من باز به هنر دایپ خوامیآهنگ ها کجا م نیاز ا باتری: ز گفتیم یی؟ با خوشرو دیشینم تیاذ دمیپرسیمن م

هم بود که در کارش  نیهم یو برا ختیریم یقیآوردم . تمام روح و احساسش را در موس یم مانیآرش ا یدست ها

 بودند .  شیصبرانه منتظر کنسرت ها یو ب شناختندیبود که حاال همه آرش مجد را م نیهم یموفق شده بود ، برا

 ! گذاشتمیشلوغ بودن سرش م نیرا به حساب هم زدیلب ساحل قدم نم یآمد و همراه پر ینم رونیکه از خانه ب نیا

او در حال انتشار آلبوم  نکهیو خواندن است و من با فکر ا یآرش مدام در حال آهنگ ساز گفتیم یلیم یبا ب یپر

آرش در حال ساخت  گفتیم ی... پر یاما پر فتدیاتفاق ها ب نیبهتر دشیآلبوم جد یبرا کردمیت دعا ماس یگرید

از آن  یبسازد و کس یآرش آهنگ شودیمگر م دمیپرسیآهنگ است که او از آن متنفر است و من از خودم م کیتنها 

 ؟  دیایبدش ب

 به ظاهر خوب ! یمرموز بود ، مرموز ول یدو زوج کم نیا یزندگ

 

 

***** 

 

 

را مقابل  نیکه آرم دمیرا د نیرا باز کردم و به اطرافم نگاه کردم . رادو میچشم ها یفیاحساس نوازش آرام و لط با

تم : گف نینشاندم و با گرفتن آرم میلب ها یرو ی. لبخند کردیصورت من گرفته بود و با دست او صورت مرا نوازش م

 ! ریصبح بخ
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 ریگاه سرش کرد و گفت : صبح شما هم بخ هیرا تک گرشیدست د دادیرا به دست من م نیطور که آرمهمان نیرادو

 خانومم !

 شده ؟ 10ساعت  ی: وا دمیرا عقب گرفتم و با نگاه کردن به ساعت نال نیآرم

اعته س کیدلم ، من و شازده پسر  زیرا در دستش گرفت و با نگاه به چشمانم گفت : بله عز مینوازشگونه موها نیرادو

 ! میداریکه ب

شازده پسرته  ریگفتم : تقص یا ازهیو با خم دمینشستم . چشمانم را مال میام گذاشتم و در جا نهیس یرا رو نیآرم

 نذاشت من بخوابم ! شبید

 ! گهیباباشه د طونیگفت : ش نینشست و با نگاه به آرم شیهم در جا نیرادو

 بخوابم ! خوامیمن م ریبابا رو بگ طونیش ایس ب؟ پ هینجوریعه ا _ 

 کردم ، ده و رید یلیحاالشم خ نیتا هم دیو گفت : جان آناه دیپر نییاز تخت پا عیگرد شده سر یبا چشمان نیرادو

 برم ! دیجلسه دارم با مین

مغرور دو سال  نیمرد همان رادو نیا شدیباورم نم ی. گاه دیحمام پر یزد و تو یچشمک میپر از خنده برا یچشمان با

 باشد !  شیپ

چه  نیگفتم : بب گشتیصورتم م یاش که رو یاز نگاه آب رفتیکه دلم غنج م یرا مقابل صورتم گرفتم و در حال نیآرم

 ! شهیدل ما براش تنگ م کنهیفکر نم کنهی، همش کار م یمامان یدار ییبابا

 قربون دل دو تاتون بشم من ! یگفت : ا یبلند یحمام با صدا یاز تو نیرادو

 ؟ یریگیدوش م ای یدیما گوش م یمادر و پسر یبه حرفا یجواب دادم : دار یبلند یو با صدا دمیخند

 و گفت : هر دو ! دیبلند خند یبا صدا نیرادو

 لب زمزمه کردم : از دست تو ! ریو ز دمیخند

از فشردن او در آغوشم  شتریب زیچ چی. ه دمیو در آغوش گرفتم و عطرش را نفس کش دمیرا محکم بوس نیآرم

 ! دیچسبیبه من نم نقدریا



 الهه بانو

 
749 

 

 ای. ثر میرفتم . دست و صورتم را شستم و به آشپزخانه رفت نییپا یبه طبقه  نیآمدم و همراه آرم نییتخت پا از

را مقابلم گذاشت و با  ینشستم . استکان چا زیسالم کرد . سالم کردم و پشت م ختیریم یکه چا یخانوم در حال

 داشت . یادیز ی، به او عالقه  دیرا بوس نیآرم یشانیشوق پ

 و من زدیگرسنه بود . با حرص مک م یشدم که حساب نیدادن به آرم ریمشغول ش خورمیهمانطور که صبحانه ام را م 

 انداخت .  یخانوم را به خنده م ایو ثر

کنار من نشست . انگشت اشاره  یصندل یکرد و رو یخانوم سالم ایه ثربا کت و شلوار وارد آشپزخانه شد ، ب نیرادو

نادرش که چال گونه اش  یزد . از آن لبخند ها یو لبخند دیخوردن بود کش ریکه در حال ش نیآرم یاش را به گونه 

 .  دادیرا نشان م

سر  هیآخر هفته  هیفتم : نظرت چگ نیرو به رادو نیبرداشتم و با جا به جا کردن آرم زیم یام را از رو یچا استکان

 تهران ؟ میبر

 و گفت : تهران ؟ دیمال رینون تست پن یرو نیرادو

 همه تنگ شده ! یآره ، دلم برا _

 ! کنمی! قرار هامو کنسل م ی، هر طور تو بخوا زمیباشه عز _

 ؟ نیداشت گفتم : رادو دیترد یکه کم ییبه خودم فشردم و با صدا شتریرا ب نیآرم

 جان دلم ؟ _

 ! ستیقبل ن یقابل تحمل ریبه اون غ گهیبه نظرم تهران د _ 

 ؟ یچ یعنی نی: و ا دیرا باال داد و پرس شیابرو نیرادو

 گهید یبه نظرم اگه تو موافق باش یعنیجذاب و خوش حالتش گفتم :  یرا باال انداختم و با نگاه به چشم ها میها شانه

 تهران ! میوقتشه برگرد

 ؟ ینگاهم کرد و گفت : تو مطمئن یبا شگفت نیرادو
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شرکت تهران بدون تو لنگ مونده ،   یبهم گفت که کارا ریرا با لبخند تکان دادم و گفتم : آره ، در ضمن ام سرم

 ! ستیشهرتت خوب ن یبرا نجایا یشرکت شعبه  یهم تو نیتر از ا شیموندن ب

...  دمیام گفت : باشه آناه یشانیپ دنیخم شد و با بوس دید صداقتم را یبه چشمانم نگاه کرد و وقت یکم نیرادو 

 ! میگردیبرم

باز به تهران شلوغ و پر از دود و  خواستیاز آدم ها خسته شده بودم ، دلم م یاز انزوا و دور گریشدم ، د خوشحال

 خاطرات خوب ! نیپر از خاطرات بد و همچن ی، در شهر میریدر آنجا از سر بگ گریرا بار د یدم برگردم و زندگ

گهواره اش برداشتم و  یرا از تو نیبرگشتم . آرم الیبه داخل و شیرا بدرقه کردم و با تکان دادن دستم برا نیرادو

 بودند رفتم .  ایدر یکه رو به سو الیبزرگ و یآرام و قدم زنان به سمت پنجره ها

آرامش شده  نیمملو از ا گری. د دیبخشیبه انسان آرامش م شیبایز یآرام و درخشان بود و رنگ آب شهیمثل هم ایدر

ام  یقبل یبه زندگ خواستمینبودم ! م زاریاز تهران ب گریسخت گذشته را فراموش کرده بودم ، د یبودم و روزها

 از خاطرات گذشته بس بود ! دنیترس گریبرگردم ، د

گذشتم و با لبخند پسرکم را در  یم ایم زنان از کنار درآمدم و به سمت ساحل رفتم ، قد رونیب الیاز و نیبا آرم همراه

احساسات مرا  دانستمیجوابم را بدهد اما م توانستیکه نم یی، حرف زدن با او زدمیآغوش گرفته بودم و با او حرف م

 بود ! ایکار دن نیبهتر فهمدیم

ه ک ییبود و با دست ها ستادهیا ایکه نگاهم به آرش افتاد که چند قدم آنطرف تر کنار در زدمیآهسته قدم م همانطور

 ! کردینگاه م ایدر یبغل زده بود به موج ها ریز

را همراه با موج ها عقب  شیبای. نگاه ز کردیم شانیصورتش پر یو آن ها را تو دیچیپیاش م یقهوه ا یدر موها مینس

 ! زدیبلندش را بر هم م یها آورد و مژه یو جلو م بردیم

 یشیته ر شهیدوختم . مثل هم کشیبار یخوش فرم و لب ها ینیآوردم و به ب نییپا شیرا از چشم ها و مژه ها نگاهم

 .  کردیاش را دوبرابر م تیصورتش داشت که جذاب یرو

که او اصال حواسش به من نبود آرام سالم کردم . جا خورده به سمتم برگشت  یبه سمتش قدم برداشتم و در حال آرام

 نگاهم کرد .  ندیکه اصال انتظار نداشتند مرا آنجا بب یو با چشمان

 مزاحمت بشم ! خواستمینم دیشرمنده گفتم : ببخش یرا در آغوشم جا به جا کردم و با لحن نیآرم
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 ! یستیلب زمزمه کرد : مزاحم ن ریز آرام

که محو  یاحساسش نرم شد و با لبخند ینشست . نگاه ب نیصورت آرم یآمد و رو نییصورت من پا یاز رو نگاهش

 ! هینشست گفت : پسر خوشکل شیلب ها یرو

 و با لبخند گفتم : ممنونم ! دمیرا بوس نیآرم

. آرش به او اشاره کرد و  کردیبه آرش نگاه م دیمکیانگشتش را داخل دهانش کرده بود و همانطور که آن را م نیآرم

 بغلش کنم ؟ تونمیگفت : م

 به سمتش برداشتم و گفتم : آره ، چرا که نه ؟ یقدم

دست راستش گذاشت و با همان  یرا از من گرفت . او را رو نیآرم اطیرا جلو آورد و آرام و با احت شیدست ها آرش

گرفته اما همچنان  یزد و با آن صدا نیآرم یلب ها یدست چپش را رو یلبخند محو به او نگاه کرد . انگشت اشاره 

 توئه ! هیگفت : و چه قدر شب شیبایز

من  یرا در هوا تکان داد . لبخند مهمان لب ها شیو دست ها دیآرش و حرکت دستش خند یصدا دنیبا شن نیآرم

 و آرش هم شد . 

 ! دمتیند گهید یاو نگاه کردم و گفتم : بعد از عروس به

 بودم ! ریتکان داد و گفت : درگ شیدست ها یرو را نیآرم آرش

 داره ! اجی؟ اون به توجه تو احت یاز وقتت رو به همسرت اختصاص بد یکم هی ستیبهتر ن _

 شیلب ها یسرش را تکان داد . لبخند رو ردیبگ نینگاهش را از آرم نکهیمتوقف شد و بدون ا شیدست ها حرکت

 داد .  محو شد و نگاهش آن حس خوب را از دست 

 هست ؟ یگفتم : آرش مشکل میمال یبغلم زدم و با لحن ریرا ز میها دست

چشم  یو آن ها را رو دیچیپیم شیموها انیدر م میرا باال آورد و نگاه کدر شده اش را به چشمانم دوخت . نس  سرش

آن را  توانستمیبود که من نم شیدر چشم ها ی. انگار حرف گرفتیاما او نگاهش را از من نم کردیپخش م شیها

 بخوانم ، اه لعنت به من !
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 خوبه ... فقط ... یآغوشم گذاشت و زمزمه کرد : نه ... همه چ یرا آرام تو نیشد ، آرم کمینزد یقدم

شن ها زمزمه کرد : تک و تنها تر از آنم که به دادم برسند ، آنچنانم  ریکرد و با لگد زدن ز بشیرا در ج شیها دست

 م دست به دامان خودم !!که شد

چند متر آن طرف تر  ی، قدم زنان از من دور شد و رفت . پر ندازدیب جیبه من گ ینگاه نکهیرا گفت و بدون ا نیا

 .  کردیما نگاه م یشده به هر دو زیر یبود و  انگار که منتظرش باشد با چشمان ستادهیا

ه به سمت خان یبه پر ینگاه مین یآرش که بدون حت یآغوشم خواباندم و با گرفتن نگاهم از راه رفته  یرا تو نیآرم

داشت و من درست متوجه  یبرگشتم ... جمله اش درست در خاطرم نماند اما ... منظور الیرقت به سمت و شانی

 ؟ دادیم یا یمله چه معنج نیا گرفتیمکه از من  یو آن نگاه یتفاوت ی! با آن همه ب شدمیمنظورش نم

اش توان هر  هیشانه ام آرام تکان دادم . گر یرا تند تر کردم و او را رو میقدم ها نیآرم ی هیگر یدر آمدن صدا با

 او کرد .  ریرا در مورد آرش از من گرفت و تمام مرا در گ یفکر

 شدم .  الیوارد و عیسر ییانداختم با قدم ها ایکه به سمت در یگریگذاشتم و با نگاه د الیو اطیبه ح قدم

م ! بخواب یگرفتم کم میتصم شبید یخواب یرا از من گرفت و برد که آرامش کند و من خسته از ب نیخانوم آرم ایثر

 به من بود ؟ یزیکه آرش زد فکر کردم ... به دنبال فهماندن چه چ یو به حرف دمیتختم خز یتو

 

***** 

  

راستم گذاشته بود و انگشتش را  یشانه  یتا خوابش ببرد . سرش را رو زدمیرفته بودم و قدم مرا به بغل گ نیآرم

 لذت بخش نبود ! میاندازه برا نیبه ا یکار چی، ه کردمیو کمرش را نوازش م خواندمیم ییلب الال ری! آرام ز دیمکیم

و آرام  نکند تیرا اذ نیآرم شیفتم تا صدارفتم و آن را برداشتم . کنار گوش چپم گر خوردیبه سمت تلفن که زنگ م 

 گفتم : بله ؟

 ؟ ییخانوم شما دیاز پشت تلفن جواب داد : آناه یپر هراس یصدا
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 است ؟! یآمد متعلق به چه کس ینم ادمیآشنا بود اما  میبرا شیصدا

 شما ؟ دیو گفتم : خودم هستم ، ببخش دمیرا در هم کش میها ابرو

 مجد ! یآقا ی هیهستم مادر .... همسا یمن سلطان _

 ؟ یخانوم سلطان نیباال نرود گفتم : آها بله ... خوب میتن صدا کردمیم یکه سع یآوردم و در حال ادیرا به  او

 ی سر به خونه هینه ؟ اما فکر کنم  ای کنمیم یکار درست دونمیپر از دلهره و اضطراب گفت : واال دخترم نم ییصدا با

 بد نباشه ! دینمجد بز یآقا

 براشون افتاده ؟ یشده ؟ اتفاق ی: مگه چ دمیکرد و پرس تیاو به من هم سرا یصدا اضطراب

ر ، اول فک ادیاز خونشون م لهیدعوا و شکستن وس یساعته که صدا کیگفت : واال مادر  دیکرد و بعد با ترد یمکث

،  ارنیسر خودشون ب ییبال ترسمی! م رهیساده است اما ... هر لحظه صداشون باالتر م یزن و شوهر یدعوا هیکردم 

 ! یکمکشون کن یتونیو بهتر از من م یگفتم شما دوستشون هست

است که خانوم  یو آرش ؟ مگر چه قدر جد یکرد . دعوا ؟ آن هم پر دنیگرد شد و قلبم شروع به تند تپ چشمانم

 را نگران کرده ؟ یسلطان

 اونجا ! امیرا هضم نکرده بودم گفتم : من االن م یخانوم سلطان یکه هنوز حرف ها یکردم و بعد در حال یثمک

 ، فعال خداحافظ ! زمیبده عز رتیخدا خ _

مبل کنارم رها  یگذاشتم . خودم را رو شیرا سر جا یکه تنم را کرخت کرده بود گوش یو با شوک یخداحافظ بدون

 نگاه کردم .  میبود شوکه به روبرو نیکمر آرم یکه دستم رو یکردم  و در حال

دعوا کند و بعد از آن هم اگر درست باشد رفتن من  یآرش با آن همه صبر و تحمل با کس شدیاز همه که باورم نم اول

 ؟ کردیبه آنجا درست بود ؟ رفتن من مشکل شان را حل م

 در راه بود ! یبد، انگار اتفاق  دادیبد م یچرا قلبم گواه دانمینم

خانوم را که در حال پاک کردن  ایبلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم . ثر می، با عجله از جا دیامانم را بر دلشوره

 و برگردم ؟ یپر یسر برم خونه  هیتا من  دیرو نگه دار نیآرم شهیخانوم م ایبود صدا زدم و گفتم : ثر یسبز
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 ؟ یا مهیسراس نقدریشده مادر ؟ چرا ا ی: چ دیجب پرسبلند شد و با تع شیخانوم از جا ایثر

 ! گردمیو زود برم ششیپ رمیدارم م یبا پر یکار فور هی ستین یزیچ _

ه ، اگ دیخورد و خواب ریاالن ش نیاش گفتم : هم یشانیپ دنیخانوم گذاشتم و با بوس ایبغل ثر یرا آرام تو نیآرم

 زود برگردم ! یلیخ کنمیم ی، من سع دیخشک درست کن ریزحمت براش ش یکرد ب هیشد و گر داریب

 باشه مادر برو نگران بچت نباش ! _

که تپش قلبم هر لحظه  یباال رفتم و در حال یکیآمدم . پله ها را دو تا  رونیکردم و به سرعت از آشپزخانه ب تشکر

از  کینگران کدام  دمیرس ی؟ وقت چطور رفتار کنم دیبا دمیبه آنجا رس یکه وقت کردمیفکر م نیبه ا شدیم شتریب

 نشوم ؟ یصفت بد چیکه متهم به ه رمیرا بگ یآنها باشم ؟ طرف چه کس

 ایرا که در آغوش ثر نیآرم گریآمدم و بار د نییبه سرعت پله ها را پا فمیو با برداشتن ک دمیرا پوش میها لباس

 آمدم ! رونیاز خانه ب یعیسر یو معصومش نگاه کردم و با خداحافظ بایز ی. به چهره  دمیخانوم غرق خواب بود بوس

شده بود ؟  یطوالن نقدریا میمصافت برا نیچرا امروز ا دانمینبود اما نم یادیو آرش راه ز یپر یالیما تا و یالیو از

 نداشت ! یراه انگار تمام نیبود و ا دهیدلشوره امانم را بر

که از پشت پنجره نگران به من نگاه  دمیاو را د یخانوم سلطان یبه خانه  یو با نگاه دمیآنها رس یالیبه و باالخره

تر  کیشدم . هر چه به در ساختمان نزد الیو یوارد  محدوده  اطیتکان دادم و با باز کردن در ح شیبرا ی. سر کردیم

 و آرش بود ؟ یپر ی، صدا دادیداد و ب یصدا نیتر ! ا دهیو چشمان من ترس شدیم شتریب ادیفر یصدا شدمیم

ام گذاشتم و  نهیس یدستم را رو دهیترس یزیشکستن چ یو خواستم در بزنم که با صدا ستادمیدر خانه ا مقابل

چون  ی؟ فکر کرد هیگفت : چ ادیکه با فر دیبه گوشم رس یپر یبه عقب برگشتم . بالفاصله بعد از آن صدا یقدم

؟  یبزنه به سرت و عشق احمقانت رو فراموش کن یروز هی دیبه پات تا شا نمیشیو معروف تا آخر عمرم م یخواننده ا

براش  ینجوریداره که ا یچ اقتیل یب یآرش ! اون دختره  رهیگیبودنت داره عقم م دیهمه عاشق آناه نیاز ا گهید

 ؟ یریمیم

خانه را لرزاند  یها هیتمام پاکه  یادیفر ی، صدا دمیام شن یبار در زندگ نیدوم یآرش را برا ادیفر یبعد از آن صدا و

که حاال منتش رو  یریرو بپذ طیشرا نیدرست صحبت کن ! مگه زورت کردم که ا دیو در مورد آناه ندی: دهنت رو بب
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 دیاهبعد آن گهی... گفتم که من د هیازدواج کامال صور نیاتاقت بهت گفتم که ا یتو ی؟ شب خواستگار یزاریسر من م

 بازم بگم ؟  ای ادتهی!  یرو گفتم و تو قبول کرد نایا یرو دوست داشته باشم ، همه  یزن تونمینم

 تونمینم گهیاما ... د یدونیمنو م یو قدر محبتا یکنیرو فراموش م دیمدت آناه هیحماقت کردم ، فکر کردم بعد  _

خودش ساخت ،  یبرا دیجد یزندگ هیچه قدر زود فراموشت کرد و  دیکه آناه یدیوقت نفهم چیتحملت کنم ... ه

سال فراموشش  کیکه هنوزم بعد  یشکست خورد فقط تو بود یباز نیا یکه تو یتنها کس یدیوقت نفهم چیه

 داااااره ؟ یییی؟ چ دیداره آناه ی! چ یو عاشقش ینکرد

ذات  هیفکر سالم و  هیقلب مهربون ...  هیدل صاف ...  هی...  یکنیکه تو مدام بهشون حسادت م ییزایتموم اون چ _

 ی... من تو نهیجز اونو بب ینگاهش مرد یروز دمیسر کنه ... ند نیرادو یرو که ب یروز دمیپاک ... بعد از ازدواجش ند

 یجلو یتنگ وقت یو لباسا شیهمه آرا نیبا ا یوقت فکر کرد چیه؟  یاما تو چ دمیبودن رو د دیو سف یپاک دیآناه

و  یلباس بپوش یخوایکه تو چطور م ستیمن اصال مهم ن یناپاک بودنه ؟ برا شیمعن نیا یایعشوه م گهید یمردا

ز و تو چه قبل ا نهیبیمعشوقش نم ریرو غ یا گهیکس د چینکن ... عاشق ه یعاشق یادعا گهیاما حداقل د یرفتار کن

 ... نگووو! ینگو که عاشق من نقدریبود ،  پس ا بهیغر یمن و چه بعد از من کار هر روزت الس زدن با مردا

اون همه عشق و  خواستی... دلم م ارمیبه دستت ب خواستی؟ عاشقت نبودم ... فقط دلم م هیچ یدونیآره م _

رو داشته باشه ، حق  زیهمه چ تونهینم شهیاونم بفهمه هم خواستی... دلم م ارمیدر ب دیرو از چنگ آناه یخوشبخت

.. . یمنو داشته باش گهید ستی! حق تو هم ن باشهبخار نبود که اون همه عشق تو رو داشته  یآروم و ب یاون دختره 

ه بشه ؟ ک یکه چ تیلعنت یانویبه اون پ یدیو چسب یگرفت دهیمنو ناد ی... اون همه ناز و عشوه  یمنو ندار اقتیل

 ؟ یکه مرد ی... تو مطمئن نمیخانومت ؟ اصال بب دیآناه یبرا یاون آهنگ مسخره رو بساز

 یزد : گمشو از خونه  ادیفر تیو آرش با عصبان دیچیخانه پ یدر فضا یا یآرش و بعد از آن شکستن ش ادیفر یصدا

 آشغال هرزه ! یدختره  رونی... گمشو ب نمیرو بب فتیکث یاون چهره  خوامینم گهی... د رونیمن ب

 

 ؟ یکنیم رونیبود گفت : منو از خونه ب تیکه پر از بهت و عصبان ییبا صدا یپر

و بعد از آن  دمیرا شن شدیها بلند م شهیخرده ش یفرود آمدنشان صدا نیزم یکه با هر بار رو ییقدم ها یصدا

 یوزر دیبا کشمتینم یکه کرد یکه به خاطر کار نینشود : هم ادیبه فر لیتبد کردیم یآرش که سع یعصب یصدا
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اما تو با وقاحت تمام تظاهر  شدیگم و گور م رفتیتو بود م یجا ی، هر ک یروان یختره د یهزار بار خدا رو شکر کن

 ببرتت ! ادیب سی... حاال هم هر چه زودتر گورت رو گم کن تا زنگ نزدم پل یانجام نداد یکار چیکه ه یکرد

ت ام مات و مبهو یا روزهیکنم ! چشمان ف فیتوص گذشتیکه م یا هیقلبم را در هر ثان عیسر یتپش ها توانستمینم

به شماره افتاده بود و مغزم باور  میرا نداشتم . نفس ها یکار چیانجام ه ییدوخته شده بود و توانا شانیبه در خانه 

 قلبم ...! ابودم ام دهیرا که از زبان آنها شن ییحرف ها کردینم

خبر بدهد ؟ چه  سیبه پل خواستیرش مکرده بود که آ یچه کار یبود که زدند ... پر یآخر یحرف ها ریدرگ ذهنم

 مرتکب شده بود ؟  یجرم

 نداشت ! یماجرا نقش نی... چطور آرش را از من گرفته بود ؟ او که در ا نکهیا یسوال بعد و

را کنار گذاشتم و دستم را جلو بردم تا در بزنم که ناگهان در باز  دیترد دیآ ینم ییصدا گریمتوجه شدم که د یوقت

و احتماال بغض سرخ شده بودند  تیمن پشت در خانه چشمانش که از عصبان دنیآمد . با د رونیاز خانه ب یشد و پر

مثل آدم  شیکه تعادلش را از دست داد . مردمک چشم ها رداد ، انگا هیدستش را به در تک یحرف چیه یگرد شد و ب

 نیتمام ا نکهیاز ا ری؟ غ کردیم یدگیرس به آن دیبا سیمرتکب شده بود که پل یی، چه خطا دیلرزیخطاکار م یها

 مرتکب شده بود ؟ ییبود چه خطا یتظاهر یسال ها دوست

 یلیدر گردش بود و به دنبال دل یپر ی دهیچشمان ترس نی؟ نگاهم ب میچه بگو دیبا دانستمیشده بودم و نم شوکه

را باز کردم تا  میترس را خواند ! لب ها شدیاو فقط م یاما از چشم ها گشتمیو اضطراب م یشانیهمه پر نیا یبرا

 بلند از مقابلم گذشت . ییشانه اش انداخت و با قدم ها یرا رو فشیبا سرعت ک یکه پر میبگو یزیچ

رفت ، انتظار داشتم با  رونیب الیو از و دیمن دو یزدم اما بدون توجه به صدا زدن ها شیسمتش برگشتم و صدا به

 باشند ! دهیکه ترس خوردیم یگناهکار یبه آدم ها شتریاو ب ی افهی. قبشود اما .. یمن عصبان دنید

 

 دمیدر به داخل خانه سرک کش انیاز م دیباز خانه را باز کردم . با ترد مهیدر ن یپر یمنتظره  ریرفتار غ نیاز ا شوکه

 زیگرد شده تمام خانه را از نظر گذراندم . م یوضع وحشتناک خانه ، در را تا انتها باز کردم و با چشمان دنی. با د

خرده بود . فکر کنم  شهیها شکسته بودند ، کف خانه پر از ش جسمهمبل ها پشت و رو افتاده بود ، تمام م یجلو

 که سالم باشد !! شدینم دایدر آشپزخانه پ یظرف چیه گرید
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 یو از آنها ناله  دادندیصدا م میپا ریها با هر قدمم ز شهیپا به داخل خانه گذاشتم . خرده ش اطیو با احت دمیرا گز لبم

 کار را کرده باشند ! نیو آرش ا یکه پر شدیخانه آمده بود ؟ باورم نم نیسر ا یی؛ چه بال شدیبد بلند م یخبر

ارها ک نیا توانستی... آرش نم شدیمبل رها کردم و دوباره به اطراف خانه نگاه کردم . نه باورم نم یرا رو فمیبهت ک با

که از اول  کردمیو باور نم دیچیپیدر سرم م شانیبودم ! حرف ها و صداها دهیبود که من د یمرد نیرا بکند او آرام تر

 بوده باشد و آرش ... یازدواج صور نیهم ا

 آرش افتادم ... کجاست ؟  ادی ناگهان

رو راه یافتاد که ابتدا یقرمز یم به لکه هااز او بودم که نگاه یو هراسان به اطراف نگاه کردم و به دنبال رد سردرگم

 قرمز ، خون یلکه ها نی... نکند ... نکند ا ستادیا دنیبودند . ترس تمام وجودم را در برگرفت و قلبم از کوب ختهیر

 هستند ؟ 

 ننفس بکشم آرام به سمت لکه ها رفتم . لرزا دیچطور با دانستمیکه نم یام گذاشتم و در حال نهیس یرا رو دستم

تباه اش دمیآن فهم دنیی. آرام انگشتم را باال آوردم و با بو دمیآنها کش یرو دیلرزینشستم و نوک انگشتم را که م

 ؟ ین خون ... خون چه کسیخون ... ا نیلکه ها خون هستند ! ا نینکرده ام ... ا

نه ...  ایدادم . نه خدا هیراهرو تک واریکه خودم را به د فتمیب نیزم یبود با سر رو کیرفت و نزد جیسرم گ ناگهان

 باشد !  امدهیسر آرش ن ییبال

 ...  ستیدر انتظارم ن یخوب زیاصال چ کردمیو احساس م دیچیپیدر سرم م یپر یها حرف

 ؟ هنوز عاشق من است ؟ کندیسال او هنوز به من فکر م کیبعد از  ایخدا

راهرو رفتم . رد خون تا  یل کردن رد خون به سمت انتهاو با دنبا دمیخودم را باال کش واریو با کمک د یسخت به

 باز بود ادامه داشت .  یراهرو قرار داشت و در آن کم یاتاق که در انتها کیداخل 

 ، در را آرام تا دیکوبیام گذاشته بودم و قلبم از ترس محکم م نهیس یکه دستم را رو یو در حال ستادمیدر ا یروبرو

 دمیکه در دلم نشسته بود به آرش رس یباز کردم . نگاه پر از ترسم را به دنبال رد خون باال آوردم و با تمام ترس مهین

! 
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اتاق را  نیبود . ا رهیخ شدیم دهید شیروبرو یا شهیش واریکه از پشت د اینشسته بود و به در دشیسف یانویپ پشت

 یاتاق فقط برا نیگفت ا ی. پر دمیآمدم و به اتاق ها سرک کش یپر دنید یکه برا یبودم ، وقت دهیبار قبال د کی

 ! گذراندیاوقاتش را در آن م شتریآرش است و ب

 خون در برگرفته بود . نیرا هم ا دشیسف راهنیپ یدست غرق در خونش نشست ، حت یآمد و رو نییپا نگاهم

نبود و او همچنان بدون  رفتیکه از دستش م یخون یدور دستش بسته بود اما آن پارچه جوابگو یتکه پارچه ا 

 .  کردینگاه م ایتوجه به دستش به در

اق که اتف نیشده بود اما هم دیبودند و رنگ صورتش مثل گچ سف ختهیاش ر یشانیپ یتو شانیپر شیبایز یموها

 شکر داشت ! یبود خودش جا فتادهین شیبرا یخاص

 شکرت ! ایلب زمزمه کردم : خدا ریو ز دمیکش یقیعم نفس

و  ستادمیا یحرکت چیه یقفل شد و ب میکه کرد پاها یدر را تا انتها باز کنم و وارد اتاق شوم اما با کار خواستم

 با زخم دستش بنوازد ؟ خواستینگاهش کردم ! م

 انویپ یها دیکل یآورد و نگاهش را رو نییاش دوخت ، تا سرش را پا انویپ یها دیگرفت و به کل ایرا از در نگاهش

 ؟ کردیم هیو قلب من از جا کنده شد ! آرش داشت گر دیاز چشمش چک یانداخت ، قطره اشک

که محو  نواختیم بایگذاشت و آرام شروع به نواختن کرد ، آنقدر ز انویپ یها دیکل یرا باال آورد و رو شیها دست

نواختنش تنگ شده بود ! دلم  انویپ ی؛ دلم برا میدروغ بگو توانستمینم گریآهنگ شده بودم . به خودم که د یصدا

فتاده فکر ا نمانیکه ب ییکدام از اتفاق ها چیکنم و به ه وشنواختن او گ انویو فقط به پ نمیجا بنش کیتنگ شده بود 

 نکنم ! 

کرد  خکوبیم میمرا در جا یاو جور نباریدوباره عزم جزم کردم که به سمتش بروم اما ا انویپ یرد خون رو دنید با

سال خودم را لعنت  ی، تا سال ها دیکشیم ریسال قلبم ت یسال فراموشش نکردم ! تا سال ها یکه تا سال ها

 مرد کردم ! نیکه با ا یبه خاطر کار کردمیم

 ! در تنم نمانده بود یجان گری، انگار که د شدمیبود و من هر لحظه سست تر از قبل م دهیچیدر اتاق پ شیبایز یصدا

 ساحل چشمات دورم قدر از  چه
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 آشوبه و دستام سرده  دلم

  شهیم ایدر ییبایبه ز شب

 عشقم به دلت برگرده  اگه

 

 ام حبس شده بود ! اگه عشقم به دلت برگرده ؟ نهیبودم و نفس در س خکوبیم

 که پر از اشک شده بودند زمزمه کردم : هنوز عاشق منه !  یدهانم گذاشتم و با چشمان یرا رو دستم

آنها  انیکه پشت سر گذاشتم و در م یسخت یچشمانم گذشت ، تمام آن روزها یتمام گذشته از جلو کبارهیبه  

 ! دیخز ینرفت اما به ناچار به گوشه ا رونیوقت از دلم ب چی،  ه دیخز یعشق آرش در دلم به گوشه ا

 

 تو عادت کردم یبه دستا تا

 دنیرو غصه ها ازم دزد تو

 امشب  ایدر هیطوفان یلیخ

 ؟ دنید یموجا تو رو با ک مگه

 

چشمانم مثل  یجمع شده پشت پرده  یو اشک ها دمینشست ، لبم را گز ایدر یموج ها یپر از اشکش که رو نگاه

 یسرم را آن صدا یتمام فضا کبارهیبلند شد که به  میکوبش موج ها به ساحل آنقدر برا یشدند . صدا یرود جار

 بود ! یهم از من عصبان ایگرفت ، در نیخشمگ

 

  ستیازت دورم و حالم خوش ن من

  رمیم ایهوا تا ته در یب
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 که  یبه فکر من باش بهتره

 ! رمیمیم دنتیاز ند دارم

 

 خواندیمن م یآهنگ را برا نیآرش ا نکهیسست شده بودند و غم تمام قلبم را احاطه کرده بود ، از تصور ا میپاها

 یخاطر بود ؟ داشت رو نیبه ا شیها امدنیجمع ن ی، تمام تو شیها نیتمام تمر یعنی،  دادمیداشتم آرام آرام جان م

 سوز و گداز ؟ نیو ا یبعد آن همه سخت شودیمهمه عشق ؟ مگر  نیا شودی؟! مگر م کردیآهنگ کار م نیا

دوستم ندارد اما ... اما فراموش کرده  گریآرش د کردمی، گمان م دانستمیعشق را تمام شده م نیرا باش که عمر ا من

 ! شودیوقت فراموش نم چیبودم عشق ه

 ! بایدل بکنم از آن چشمان پر از غم ، از آن چشمان ز توانستمیثابت مانده بود ، نم انشیگر یچشم ها ینگاهم رو 

 

  یکرد یکه پشت منو خال تو

 لحظه از نفس افتادم  هی تو

  یبه حالت که هنوزم خوب خوش

 از دست دادم  مویکه زندگ من

 

، قلبم به  دمیخز نیزم یرو یاستقامت چیه یام بلند نشود و ب هیگر یدهانم فشردم تا صدا یرا محکم رو دستم

اش را از دست داده بود مرد  یوقت مثل سابق نزد ! زندگ چیه گریو د ستادیمرد کرده بودم ا نیکه به ا یخاطر ظلم

مرد ؟ چرا  نی! چه کار کرده بودم من با ا اورمیبخودم  یبه رو خواستمیو نم دانستمیمن و من م یزندگ یگذشته 

 ؟  ستمیعشقم به او با یباشم که پا یکردم ؟ چرا نتوانستم آنقدر قو یپشتش را خال

 

  ستین نجایبه حالت که دلت ا خوش
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 با اونو  یبه حالت که خوش خوش

 هر شب یمن دوره نکرد مثل

  امونویلب در خاطرات

 

که  ی؛ طور کردیم شتریو هق هقم را هر لحظه ب بردی، داشت مرا تا مرز جنون م کشتیداشت مرا م شیصدا بغض

گذشت و دلم  میخوشمان از مقابل چشم ها یناممکن شده بود . خاطراتمان ، تمام روزها میبرا دنینفس کش گرید

مرا از ذهنش ؟  یچرا پاک نکرد ای! خدا مرد نیمرد ، دلم مقصر دانست مرا در حال خراب ا نیلبخند ا یلک زد برا

او جان  یبغض صدا یبرا نجایبرسد که من ا یروز ی؟ چرا گذاشت ندازدیروز ب نیخاطراتمان او را به ا یچرا گذاشت

 ! زدیمن بخواند و اشک بر یمن بنوازد ، برا یکه خون آلود است برا یبدهم و او با دست

 

 

 تو عادت کردم  یبه دستا تا

  دنیرو غصه ها ازم دزد تو

 امشب ایدر هیطوفان یلیخ

 ؟ دنید یموجا تو رو با ک مگه

 

 «؟ دنید یمگه موجا تو رو با ک»که گفت :  یمرا تا مرز مرگ برد و آورد وقت 

که  یمن است ، با مرد یزندگ یکه ناج یاند که شوهرم است و دوستش دارم ، با مرد دهید یموج ها مرا با مرد 

 پدر فرزند من است ! گریکه د یدوست دارد ، با مردعاشقانه مرا 
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  ستیازت دورم و حالم خوش ن من

 رمیم ایهوا تا ته در یب

 که  یبه فکر من باش بهتره

 رمیمیم دنتیاز ند دارم

 

از  . دیچیمردانه اش در اتاق پ ی هیگر یو صدا دیکوب انویپ یدهایکل یمصرع انگشتانش را محکم رو نیآخر نیا با

 یبم ب. قل کردمیهستند نگاهش م هیمرد پر از بغض و گر نیا یبرا زدندیم ادیکه فر یاز اشک با چشمان یپشت پرده ا

 ییابیآهنگ ز نیقرار ا یمرد بود ... ب نیقرار عشق ا ی! ب زندب رونیام ب نهیاز س خواستیو انگار که م دیکوبیامان م

 ! رشینظ یب یقرار صدا یکه خواند ... ب

؟ چرا ...  دیآناه یستیزد : چرا ن ادیفر انویپ یاش رو یدست زخم دنیدست سالمش گذاشت و با کوب یرا رو سرش

 چراااا ؟

باز هم  یکه بعد از آن همه سخت رمیروز انداختم ، بم نیمن که تو را به ا رمیام گذاشتم ، بم نهیس یرا رو دستم

 از آن نگرفت ! یسراغ گریکس د چیو ه عشقمان که پر پر شد یبرا رمی، بم یفراموشم نکرد

به  دیآخش بلند شد و بند قلب من پاره ... لرزش تنم شا یکه صدا دیکوب انویپ یرا بار آخر آنقدر محکم رو دستش

 قلبم بود .  یبند پاره شده  نیخاطر هم

که از چراغ برق  یاتاق را نور یشده بود و فضا کیبلند شدم . هوا تار میرا به چارچوب در گرفتم و آرام از جا دستم

کوبش موج ها بلندتر از قبل شده بود ، به گمانم نگران حال  ی. صدا کردی، روشن م دیتابیاز اتاق به داخل م رونیب

 قلبش را بشکنم من سنگ دل ! دوباره دندیترسیمثل آرش بودند ، به گمانم م یمرد عاشق

مردانه اش تار و پود بدن  ی هیگر یو صدا دیلرزیم شیکه شانه ها ییوکنارش زانو زدم و به او نگاه کردم ، به ا آرام

 بود ! یجار میگونه ها یرا برداشته باشند اشک رو یدست من نبودند ، انگار که سد رود می. اشک ها لرزاندیمرا م
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دوخت که  دستش بلند کرد . نگاه سرخ و نمناکش را به من  یحضور من در کنارش شد و آرام سرش را از رو متوجه

 ! دمیدیاز اشک م یاز قبل بارش گرفته بودند ، صورتش را از پشت پرده ا شتریب اریاخت یب میاشک ها

 ! شیبایچشمان ز یسرخ یآخ که چشمانش ... قلبم سوخت برا 

 نیمثل تمام ا دیبا کردمیمقاومت م دیرا پاک کردم . حالم اصال خوب نبود اما با میو اشک ها دمیام را باال کش ینیب

 ! دیگرچه سخت است ، مثل جان دادن است اما با کردمیم یاز قلبم مخف یسال عشقش را گوشه ا کی

 ... دیگفت : آناه دهیبر دهیکه خش دار شده بود بر ییپر از بهت و صدا یبا چشمان آرش

 ؟ دی: جان آناه میبار دلم خواست بگو نیآخر یبرا

 ؟ ی... خودت دیآ.. آناه _ 

رم را را گرفته بود ، س میکه پشت سر گذاشته بودم گلو ییتمام روزها یبه بزرگ یکه بغض یرا کج کردم و در حال سرم

 تکان  دادم .  دییتا یآرام به نشانه 

تمام صورتم گرداند . اشک  یکه حضور مرا باور نداشت چشمانش را رو یرا پاک کرد و در حال شیعجله اشک ها با

 لرزانم را محکم یالنه کرده بود لب ها میکه در گلو یو به خاطر بغض ختندیریم میگونه ها یوبدون پلک زدن ر میها

 نزنم ! هیگر ریبلند ز یتا ناگهان با صدا  فشردمیهم م یرو

 گفت : باورم ... باور ...  وانگانیمثل د یزد و با حالت یدیپر از ترد لبخند

 ! یباش یواقع هشیگرفت و جمله اش را کامل کرد : باورم نم ینفس

که دوباره رنگ غم گرفته بود ادامه داد : کم دل خوش نکردم  یبود را پاک کرد و با نگاه دهیکه از چشمش چک یاشک

 از سر الیخ هی،  یبود ایرو هیکه  دمیفهم قهیاما بعد ... بعد از چند دق شمیپ یباالخره اومد نکهیبه بودنت ، به ا

 ! یدلتنگ

 هق هق خواستمیهق هق خفه ام بلند نشود که اگر م یفشردم تا صدا میلب ها یو سر انگشتانم را رو دمیرا گز لبم

 مرد ؟ چکار کرده بودم ؟ نی! چه کار کرده بودم من با روح و روان ا گرفتیرا م ایتمام دن میصدا دیکنم شا

که بعد از دو سال رنگ  ی، نگاه دیددزیاز من نم گریکه د یکه پر از عشق بود ، نگاه یرا کج کرد و با نگاه سرش

 مان را گرفته بود به من چشم دوخت . سراسر شرم شدم ، مردم ، سوختم ، قلبم آتش گرفت !  یعاشق یروزها
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وضع آرش را نداشتم ، داشتم  نیا دنی! من طاقت د دندیکه در گلو خفه اش کرده بودم لرز یبا هق هق میشانه ها 

 ! کردیزبان باز م یآمد وقت یمثل پتک بود ... دردم م میبرا شیا! حرف ه دادمیهمراه او جان م

 یصورتم آورد .  نگاهم را ب کی، نزد دیلرزیاش م یزیکه به خاطر خونر یاش را آرام باال آورد و در حال یخون دست

 ! کردمیرا نداشتم ، فقط نگاهش م یکار چیانجام ه ییصورتش دوخته بودم ، توانا یرو یحرکت چیه

و خبر از قلب شکسته  ختندیریگونه ام م یکه از چشمم رو یرنگ یب یبود ، به آن قطره ها میاو اما به اشک ها نگاه

مرد عاشق  نیا ی، برا سوختیآن م یمانده رو یباق یشکستگ یشده بود اما باز جا میکه ترم ی، قلب دادندیام م

 نکرده بود ! رونیب بشاو که عشق مرا بعد از دو سال هنوز از قل ی، برا میروبرو

فروغ و  یصورتم نگه داشت و نگاه ب یمتر یلیم یو او دستش را در فاصله  دیاز چشمم چک یگریاشک د قطره

بود که دستش را مشت کرد و  دهیطول نکش شتریب هیرا به چشمانم دوخت ، گره خوردن نگاهمان چند ثان نشیغمگ

 چشمانش را محکم بست . 

و چهره اش از درد دستش در هم رفت !  ختندیر شیگونه ها یدر چشمانش رو جمع شده یاشک ها نکارشیا با

 یم ونریب شیاز گلو یکه به سخت ییو با صدا دیکش ی. نفس لرزان دیچرخ انویو به سمت پ دیدستش را عقب کش

 ! زمیهم بررو به  تیبشم ! نذار زندگ دخط قرمزم ، نذار ب ی... برو ... نذار پا بزارم رو دیآمد گفت : برو آناه

 آمد زمزمه کردم : آرش ... دستت ... رونیب میکه به زور از گلو ییصدا با

... تحملش آسون  دیآناه ستین یچیزخم در برابر زخم قلبم ه نیلرزانش گفت : ا یرا  از من گرفت و با صدا شیرو

 که تو ... ! ی، زخم شهیم دهیکه هر روز داره روش نمک پاش هیتر از اون زخم

 که من به قلبش زدم !  یزخم دیبگو خواستیرا قطع کرد ، م حرفش

 ؟  میدیرس نجای؟ چرا به ا دیکارو کرد آناه نیچرا سرنوشت با ما ا _

 و دل تو ... !  رهیگ شتی: دل من هنوز پ دیچک شیلب ها یو رو ختیفرور یاشک قطره

... همه  دیآناه دنیفهم نویرا قورت بدهد اداکه داد : همه ا شیگرفت و انگار که بغض نشسته در گلو یقیعم نفس

تو زود  ری... دل من از همه غ تپهیتند م دنتیاز خودت ... ! دل من هنوز با د ریعشق توام غ ریمن هنوزم گ دنیفهم

ه ... کنارم باش یا گهیکس د چیه خوادیدلم نم ی... تو نباش رهیگیآروم نم گهیوقته که د یلی... دل من خ شهیخسته م

 کس !  چیه
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دارم  نمیساله تو س 70مرد  هیقلب  یریبه پ یقلب کنمیگفت: احساس م یقلبش گذشت و با لحن دردناک یرو دست

 شدم ! ریعشق پ نیا ی... پا زمیشدم عز ری... پ دیآناه

دم و در بلند ش میباز کردم . از جا دمیکه کش ی! چشمانم را بستم و با نفس لرزان ریشده بود ... پ ری... پ گفتیم راست

 جعبه نتیکاب یرو یها شهیخرده ش انیدر تنم نبود به زور خودم را به آشپزخانه رساندم ! از م یجان چیکه ه یحال

 را برداشتم و دوباره به اتاق برگشتم .  هیاول یکمک ها ی

بغضم را فرو برده بودم دست  یبودم کم دهیراه کش نیکه ب یقیعم یکه با نفس ها یزانو زدم و در حال شیمقابل پا 

 اش را در دستم گرفتم . یزخم

حق را آرش  نیشتریمثلث ب نی، حق داشت ، به خدا که در ا کردیرا همچنان از من گرفته بود و نگاهم نم شیرو

 ! اقتیل یداشت ، آرش مظلوم ، آرش تنها ، آرش همچنان عاشق من ب

...  یدشده بو مینلرزد گفتم : تمام زندگ میصدا کردمیم یکه سع یدم و در حالپنبه دور زخم کف دستش را پاک کر با

نبود  هشیر ی! دروغ نبود عشقم ، ساده نبود ، ب دیرسیو صبحم به شب نم شدیتو شبم صبح نم یو آرزوم ! ب ایتمام رو

فراموشت کردم ! من جون کندم آرش ،  یداریو ب وابشب خ کیدو تا قطره اشک و  یکیبا  یخودت بگ شیکه پ

تا مجبور نباشم با تو اونکارو بکنم اما  رمیاون تب آرزو کردم بم ونیمردم و زنده شدم !  سه شبانه روز تب کردم و م

 در مقابل تو !   ایآدم دن نیچکار کنم که  دعاهام برآورده نشد و من شدم شرمنده تر

 دمیچیپیبرداشتم و همانطور که دور دستش م یباز کردم ، باند میاشک ها نختیپر از اشکم را بستم و با ر یها چشم

!  یکنار اومدم و فکر کردم که تو هم کنار اومد نایا ی... اما با همه  دمیبعد تو ... کم غم ند دمیادامه دادم : کم نکش

اما ... اما  گردونهیرو که من ازت گرفته بودم اون بهت برم یآرامشو  یشیخوشبخت م یفکر کردم بعد ازدواج با پر

! من  تمخیآرامش به قلبت زهر ر یبه جا نکهیرو انجام دادم ، مثل ا میاشتباه زندگ نیبار دوم بزرگتر یبرا نکهیمثل ا

بود ،  برامون رقم خورده زیدست من نبود ... همه چ زیچ چی... ه خواستمیبشه آرش ... نم ینجوریا خواستمینم

، اونقدر سفت و محکم که چشم به هم زدم  ییبه جدا می... ما محکوم بود  میهم نباش یبرا گهیبود که د رمونیتقد

 خوادیما شد چطور م ییکه باعث جدا دیجمش دونمی! نم ستادمیا نیرادو یو تو خونه  دمیلباس عروس پوش دمید

ن من همچنا یکه برا ییتو رو به تو برگردونه ، تو یایخواد دنیچطور م دونمیجواب قلب شکستمون رو پس بده ، نم

 یتمام روزا یآرش برا خوامی! من معذرت م مونمیقلبت هستم و م یشرمنده  استیدن ایکه تا دن یی، تو ینیتر زیعز

ن اما م که دست من نبود ییختم شد ! تمام اتفاقا چیو به ه یختیمن ر یکه پا ییعمرت ... تمام روزا یاز دست رفته 

 توشون نقش داشتم !
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ام را سمت گردنم بردم و آرام گردنبندم  یگذاشتم ، دست لرزان و خون شیپا یشده اش را آرام رو یچیباند پ دست

 یادگاریآوردم و به آن نگاه کردم .  رونیبار بعد از دو سال آن را از گردنم ب نیاول یرا از دور گردنم باز کردم . برا

 م بهتر بود دست عشق بماند !یبود دهیرس یزندگ ینجایبه اعشق بود و حاال که 

ذاب ع نیاز ا یادگاری چیه گریآنها گذاشتم . د یرا رو یقیموس یبردم و نوت نقره ا انویپ یها دیدستم را به سمت کل

 عشق که هر دو نفرمان را سوزاند و ذوب کرد بس است ! نی، بس است ... ا خواستمینم

و تار شده بودند با هق هق گفتم : متاسفم که عاشق هم  رهیکه چشمانم ت یدر حال نباریام بلند شد و ا هیگر یصدا

 کردم  ! ی... متاسفم که پشت عشقمون رو خال ستمینبودم که بتونم پات با ی... متاسفم که اونقدر قو میشد

 ! ستادیا یغم م نیقلبم از ا ماندمیجا مآن گرید یبلند شدم و به سمت در هجوم بردم ، اگر کم میبه سرعت از جا 

 زد و نجوا کرد : الهه بانو ... میصدا دمیدر که رس به

 ؟ ستمیو من نا« الهه بانو» دیبگو بایو ز نیبا آن لحن غمگ شدی، مگر م ستادمیاراده ا یمن ب و

گناهه ، بده  دونمی... م مونمیعمرم عاشق تو م ی شهیهم ی:  برا یبود ، پر از حس غم ، حس عاشق هیپر از گر شیصدا

ه ! بتپ گهید خوادیکه بهت دارم دلش نم ی! بدون تو و حس شهینم شیحرفا حال نیاما ... قلبم ا دهی، زشته ، عذابم م

 من ...  یبانو هدوست دارم اله شهیهم ی... برا دیدوست دارم آناه

به چشمانم  یامان گرید می، اشک ها فتمیا ندادم ت هیتک واریرا به د یگریدهانم گذاشتم و د یراستم را رو دست

از نو شروع  گریکه د یمرد ؟ با من نیبا من چه کند ا خواستی. م ختندیریگونه ام م یو پشت سر هم رو دادندینم

که  یکم مرا آزار نداد ، کم مرا سرد و گرم نکرد ! با من هک یکرده بودم و قصد بازگشت به گذشته را نداشتم ، گذشته ا

را داشتم و عشق او را  ایاحساس دن نیو پسرم سرتا سر قلبم را احاطه کرده بود و با آنها بهتر نیعشق به رادو

 تهمه زجر من ؟ درس نی، روا بود ا کردیاز قلبم سپرده ام و حاال او داشت نبش قبر م یدوسال است که به گوشه ا

 فقط آرامش گریکه د ینداشتم ... من دنیجنگ یبرا یینا رگیکه د ی؟ من ختیریکه به تنم م یحجم از زهر نیبود ا

 ... فقط آرامش ! خواستمیم

ام تمام خانه را  هیگر یدادم و صدا هی، به در تک دمیکش رونیرا مشت کردم و به زحمت خودم را از اتاق ب دستم

که از سر غم بود ، از سر عشق ، از  یا هی، گر شدیم ختهیدر هم آم یکه با هق هق مردانه ا یا هیگر یگرفت . صدا

 دوستم نداشته باش ... دوستم نداشته میآنکه بگو ی، ب یگاهن چیه ی، ب یحرف چیه یسر گله ... باز ترکش کردم ...  ب

 باش !
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؟ امشب عزم جزم  داشتیبغض دست از سر من برم نیباز شود اما ... اما مگر ا میتا راه گلو دمیکش یقیعم یها نفس

 د مرا خفه کند !کرده بو

قلبم در آن به هزار  گریکه بار د ییآمدم ، جا رونیاز آن خانه ب عیسر ییمبل چنگ زدم و با قدم ها یرا از رو فمیک

 شده بود !  لیتکه تبد

م ! قلب دمیدویفقط م زانیو اشک ر زدمیاطرافم تنه م ی، مقصدم نامشخص بود . به آدم ها رومیبه کجا م دانستمینم

 ! ستدیکه به سوزش افتاده بود و هر لحظه منتظر بودم با دیکوبیآنقدر تند م گرید

 ! اهیدر شب به رنگ س یایساکت ، در یای، در دمیرس ایکه به در دمیچه قدر دو دانمینم

 ...  اااایزدم : خدا ادیانداختم و با تمام وجودم فر نیزم یرا رو فمیک

 بسه ! ایغم ... بسه خدا نیا گهیعذاب ،  بسه د نیا هگیزانو زدم : بسه د نیزم یرو یدرماندگ با

 نی، بب میشد ریچه قدر پ م،یچه شکسته شد نیآرام تر ادامه دادم : بب ییصورتم گذاشتم و با صدا یرا رو دستانم

 عذاب !   نیا یتو میدیجون م میدار

 چی... کاش ه شدمیوقت عاشقش نم چیرا پاک کردم و با نگاه به آسمان آرام شب زمزمه کردم : کاش ه میها اشک

 یو من خودم رو از تموم روزا گشتی... کاش زمان به عقب برم فتهیروز ب نیتا حاال به خاطر من به ا دمشیدیوقت نم

 هست ... ! ییهست ... انگار نه انگار که الهه بانو یدی... انگار نه انگار که آناه کردمیاون مرد پاک م

 .. . گشتیزمان به عقب برم کاش

 ! گشتی: کاش زمان به عقب برم دمیکش ادیشن ها چنگ زدم و با تمام حرصم فر به

 ؟  کردندیچه معنا م گرانیرا د یوانگیجنون ؟ د گفتندیم یچه حال به

تا خودم را از دستش نجات دهم . سرم پر از صدا بود ...  دمیجنگیو سرسختانه م دمیدیجنون م انیخودم را در م من

 ... پر از احساس ... پر از گذشته ! ریپر از تصو

آمد از کدام راه آمده ام . سرم به شدت درد  ینم ادمی کردمیرساندم ؛ هر چه فکر م الیچطور خودم را به و دانمینم

 بود .  سیخ میو گونه ها کردیم
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ه  به ک یو با نگاه دمیام را باال کش ینی، ب رمیآنها را بگ یسیتا خ دمیگونه ها و چشمانم کش یرا محکم رو دستانم

 رفتم .   الیدوخته شده بود به سمت در و نیرادو نیماش

 قرمز چه کنم ؟ یچشم ها نیبا ا دمیسوزناکم را بستم و باز کردم و در دلم نال چشمان

صدا وارد شدم . در را همانطور که آرام باز کرده بودم آرام پشت سرم بستم که  یو ب دمیکش نییرا پا رهیدستگ

سپردم تا  شانیبایز ی. چشمانم را بستم و گوشم را به صدا دیچیگوشم پ یتو نیو رادو نیآرم یه هاخند یصدا

 . ردیسامانم آرام بگ یقلب ب نیا دیشا

 ... جان دلم ...  ییخنده هات بشم بابا ی: فدا گفتیو م دادیرا قلقلک م نیبا خنده آرم نیرادو

م از پشت چش یرا کرده بود که حت نکاری. انقدر ا دادیاش او را قلقلک م ینیو با ب بردیفرو م نیرا در شکم آرم سرش

 تصور کنم ! دنیپدر و پسر را در حال خند توانستمیبسته ام هم م یها

 امشب قرار است جان بدهم و خودم خبر ندارم ؟ ایو چشمانم را باز کردم . خدا دمیرا گز لبم

 یاول و دوم را ط یحال زارم بکنم ، پله ها نیا یبرا یباال بروم و فکر سر و صدا از پله ها یآرام و ب یلیکردم خ یسع

 متوقف شدم .  میچشمانم را بستم و در جا نیرادو یکردم که با صدا

 ؟ دیآناه ییآمد گفت : تو یکه از هال به سمت راهرو و پله ها م یحال در

 ! شتونیپ امیمنم ... االن م زمیگفتم : آره عز میباال رفتم و با صاف کردن صدا یگرید ی پله

 ! یزنگ زدم جواب نداد ی؟ هر چ یکجا بود _

 سرم را به سمتش بگردانم گفتم : نکهیرا باال رفتم و بدون ا یگرید ی پله

 ! امیم رمیدوش بگ هی،  کنمیم فیبرات تعر امیبودم .. حاال م یپر شیپ _

 ؟  هیحاال چه عجله ا _

 دیما باحت دمیعرق م یبو یلیپله ها را باال رفتم و گفتم : نه نه خ ی هیبق دهیاول گذاشت که ترس یپله  یرا رو شیپا

 برم حموم !
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وارد حمام شدم . چراغ حمام  عیپرت کردم و با برداشتن حوله ام سر یرا گوشه ا فمیرا داخل اتاق انداختم . ک خودم

 .  دمیخز نیزم یدادم و رو هیحمام تک واریرا روشن کردم و با قفل کردن در به د

 نیزدم . بب هیگر ریز فشردمیهم م یرا محکم رو میکه لب ها یام گذاشتم و در حال یشانیپ یزنان دستم را رو نفس

 کیتمام اتفاقات گذشته با  یفراموش یسال ، بعد از آن همه تالش برا کیانداخت مرا ! بعد از  یبه چه حال و روز

وجود خودم  یوجودم را ،  تکه ها یتکه ها توانستمیو حاال من نم ختید ، مرا در هم رآهنگ مرا کامال به گذشته بر

 ! گرفتیقرار نم شیسر جا یتکه ا چی، ه نمیرا کنار هم بچ

 آمدم ! رونیاز حمام ب یساعت میدوش ن کیخودم را آرام کردم و بعد از  یسخت به

چرا  دانمینخوردم اما ... نم کهی.  دمیرا کنار در بالکن د نیبند حوله ام را بستم و سرم را باال آوردم که رادو کمر

 از روبرو شدن با او ! دمیکشیخجالت م

 باشم ! یکردم عاد یسع

 ؟  یینجایرفتم و زمزمه کردم : تو ا نهیسمت آ به

 بود که سرما خورده اند . ییدرست مثل آدم ها میگرفته ام خودم را هم متعجب کرد ، صدا یصدا

 باشم و خونسرد رفتار کنم .  یعاد کردم یسع باز

 .  کردیاتاق را فقط آباژور کنار تختمان روشن م یگذاشتم . فضا زیم یآوردم و رو رونیکشو سشوار را ب یتو از

.  دادیانجام م شهیهم بایکه تقر ی، کار کردینگاه م رونیو در سکوت از پنجره به ب زدینم یحرف چیه نیرادو

 را بزنم ؟  ونمیلوس ایرا خشک کنم  میرا انجام دهم ؛ اول موها یچه کار دیاول با دانستمینم

ا ب ونیو لوس دیچه شد دستم لرز دانمیبگذارم اما نم زیم یآوردم تا رو رونیکشو ب یرا از تو ونمیو پاچه لوس دست

اشم ؟ آرام ب توانستمیبستم و دست لرزانم را مشت کردم ؛ چرا نم تیکف اتاق افتاد . چشمانم را با عصبان یبد یصدا

 ؟ دمیلرزیچرا م

آمد  نییهم پا نیبردارم که همزمان با من دست رادو نیزم یرا از رو ونیرا باز کردم و آرام خم شدم تا لوس چشمانم

 را برداشت !  ونیو زودتر از من لوس
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که  رمیرا بگ ونیبه چشمانش نگاه کنم دستم را جلو بردم تا لوس نکهی. بدون ا ستادمیبا او بلند شدم و صاف ا همراه

 .  دیدستم را گرفت و مرا به سمت خودش کش

لرزان به چشمان  ییچانه ام گذاشت و سرم را باال آورد . با مردمک ها ریتخت پرت کرد و دست ز یرا رو ونیلوس

 نزدم .  یحرف چینگاه کردم و ه شیبایز یمشک

 ؟ دیشده آناه ی: چ دیاما نرم پرس یجد یکرد و با لحنام را نوازش  چانه

ام  ی؟ مرد زندگ دیفهمیرا در من م رییتغ نیتوجه اش به سمت من بود که کوچکتر نقدری؟ چرا ا دیفهمیم شهیهم چرا

 ی، گاه دیدیبود و حال بد مرا نم یگرید یوقت ها حواسش جا یاما ... کاش بعض مردمیم کردیم یتوجه یبود اگر ب

 شوم ! کیکس شر چیرا با ه میغم ها خواهدیدلم نم

 خوبم ! _

 یبد ! حرف بزن با من ، بگو چ یحالت خوبه و ک یک دونمیخوب م گهیهمه وقت د نی... بعد از ا دیآناه یستیخوب ن _

 شده ؟

اق که امشب اتف یزیگفته بودم اما ... اما چ شیرا برا زینگذاشته بودم و همه چ نمانیرا از گذشته در ب ینگفته ا حرف

 یخودم و آرش نگه دارم و برا یفقط برا خواستمیاتفاقات گذشته جداست ... امشب را م یافتاد حسابش از همه 

 افتاد ! امشب را فقط ... یچه اتفاق میکس نگو چیه

 ؟ میبعدا حرف بزن شهیدستش گذاشتم و زمزمه کردم : م یرا رو دستم

 گفت : آخه تو ... یپر از نگران یچشمانم گرداند و با چشمان نیرا ب نگاهش

داد گفت : باشه ، صبح در  رونیب قیکه عم یچانه ام برداشت و با نفس ریدستش را از ز دیلرزانم را که د یها مردمک

 !  میزنیموردش حرف م

 زمزمه کردم : ممنونم ! آرام

م آمد رونیرا خشک کنم از اتاق ب میموها نکهیبدون ا میاس هالب دنیسمت کمدم رفتم و با در آوردن حوله و پوش به

 ! بزنم هیگر ریز نیرادو ینتوانم خودم را کنترل کنم و جلو دمیترسیتنگ شده بود و هم ... م نمیآرم ی، هم دلم برا



 الهه بانو

 
771 

 

چه شد که اشک  دانمیخانوم خوابش برده بود نم ایکه در آغوش ثر نیآرم دنیآمدم و با د نییپا یکیها را دو تا  پله

 در چشمانم حلقه زد و دلم هوس کرد عطر تن پسرکم را نفس بکشم . 

را از او گرفتم . او را محکم به  نیخانوم رفتم و در جواب سالم متعجبش فقط سرم را تکان دادم و آرم ایسمت ثر به

 شدم . خانوم دور  ایرا گرفته بودم از ثر میاشک ها یکه به زور جلو یخودم فشردم و در حال

تنها  دی. شا ختمیریاشک م دمیکشیرا همراه خودم گهواره مانند تکان دادم و همانطور که عطرش را نفس م نیآرم

 پا بند نبودم ! یکه از عذاب وجدان رو یرا آرام کند ، من ختهیمن به هم ر توانستیشب م نیپسرکم بود که در ا

 بخوابد و شبش را با خواستیخسته از کار ، دلش م ایف نزدن من حر نیبود از ا ریدلگ دانمی، نم امدین نییپا نیرادو

 نکند ! یکه قفل به دهانم خورده بود سپر یمن

دم تا و پلک ز دمیگونه اش کش دیپوست سف ینگاه کردم . نوک انگشتم را رو نیکاناپه نشستم و به صورت آرم یرو

 برود ! نیرا گرفته بود از ب دمید یکه جلو یاشک یپرده 

 گونه اش پاک کردم .  یآن را از رو یو من به آرام ختیپسرم ر یگونه  یاشکم رو ی قطره

پر از بغض کنار گوشش زمزمه کردم : زودتر بزرگ شو جان دلم ... بزرگ شو و  ییرا باال تر آوردم و آرام و با صدا او

 نیامان گفتنت بشم و دور شم از ا، راه رفتنت ، م طنتتی! بزار سرگرم حرف زدنت ، ش نمیرو بب دنتیبزار من قد کش

جز عذاب وجدان نداره ،  یلیمن ناراحتم بدون دل یدیکه د وقتوجودم افتاده ! بزرگ شو و هر  یکه تو یهمه عذاب

 مامان ... عاشق شو ... اما ... زیمقابل عشق نداره ! بزرگ شو عز یجز شرمندگ یلیدل

 یکس یبعد از عشق بتون دی، شا نمینکن آرم یشت عشقت رو خالوقت پ چیرا آرام تر کردم و ادامه دادم : ه میصدا

لت د یرو شهیهم یاما ... اما داغ عشق برا یخوشبخت بش ی، بتون یکن یزندگ یبتون دی، شا یرو دوست داشته باش

 یبرا یفرصت چیه گهیو د دهیمامان ... تا آخر عمر عذابت م زارهیدلت م یکردن پشت عشق داغ رو ی! خال مونهیم

 جبران وجود نداره ! 

گاهه ...  هیتک نی... محکم تر استیمرد دن نیگفتم : بابات بهتر میلب ها یرو یو با لبخند محو دمیام را باال کش ینیب

دل کندم ازش ؛  ی... فکر نکن ادیز یلی... خ زمیعز ادیز یلیرو داره ... من دوسش دارم ... خ ایدن یچشما نیجذاب تر

وقته که به خاطر اون دفن کردم اما امشب ... امشب  یلیرو من خ شتهخوبت برام مثل مرگه ! گذ یدل کندن از بابا

 غم ! نیا ستیاشکا ... دست من ن نیا ستیاونقدر به گذشته وصله که ... دست من ن
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ا ت زدمی! حرف م زدمیغرق در خوابم حرف م یبایو من آرام با پسرک ز ختندیریم میگونه ها یگرمم رو یها اشک

قم عاش دیبرسد که آرش به من بگو یباز روز کردمیبغض مرا خفه نکند ! فکرش را نم نیتا ا زدمیدق نکنم ... حرف م

 فکر کند ! یبودم حت شیزجر ها امکه عامل تم یباز به من یبعد آن همه سخت کردمیاست ، فکر نم

 ی هیروح دانستمیکه م یرا نداشت ، زن تشاقیکردم که ل یزن میقدر من احمقم ... چه قدر احمقم که  او را تقد چه

 ! چه دانستمیکه او را دوست خودم م یکه پر از حسادت نسبت به من بود ، من ی، زن کندیآرش را خدشه دار م فیلط

 ییایشده بود پر از اش شانیبا آرش ؟ چه کار کرده بود با آن مرد صبور و کم حرف که امروز خانه  یکار کرده بود پر

 بود ! یشکستن ها از دست آرش جار شهیش نیهم یکه برا یکه شکسته بودند ، خرد شده بودند و خون

گهواره اش گذاشتم و با نوازش  ی لهینشستم . سرم را کنار م نیزم یگهواره گذاشتم و کنارش رو یرا تو نیآرم

 و هق هق کردم .  ختمیاشک ر دشیکوچک و سف یانگشت ها

 یازدواج با پر یکرد و حرفم را برا ی، مردانگ زدیام به هم بر یو نخواست زندگ دینار کشکرد آرش که ک یمردانگ

م چش یدهان باز کند و مرا ببلعد ، من ب نیخواهد زم یافتم دلم م یحماقتم م نیا ادی یکه وقت ینگذاشت ... وا نیزم

فقط  ؟ ستمیثابت کنم عاشقش ن گرانیبه د نکهیا یفقط برا ؟بسپارم  یو رو را ! چطور توانستم آرش را به دست پر

 تقاص خواهمیخودم بردارم ؟ چطور م یاوست را از رو شیدلم هنوز پ گفتندیو م زدندیکه به من م یتهمت نکهیا یبرا

ماه ها  زباالخره بعد ا زیآمد ... همه چ یبه نظر خوب م زی؟ همه چ دیرس نجایبه ا یکارم را پس بدهم ؟ چرا زندگ نیا

 ؟ ردیگیم انیزود پا یلیخ یخوش شهی! چرا هم دیرسینظر م آرام به

آرش بگذارم .. آن روز که مجبورم کرد  یکه به من گفت برا ی... آن شرط فهممیرا م یپر یاز کارها یلیخ یمعن حاال

ه هم نیگرفته بود ! ا یگریکه با من سرد شده بود و نگاهش رنگ د ییدلش را بشکنم ... روز ها ییدر غربت و تنها

 بدبخت کرد ؟ را ی؟ چه کس دیبه کجا رس نهیهمه ک نیچه ؟ ا یحسادت برا

در کار نبود ! تنها  یو صبح میشدیم کیانگار به شب تر نزد گذشتی، هر چه م شدیانگار صبح نم میشب برا آن

 ! میبایز ی! کوچولو دمیبود ، پسرم ، جانم ، تمام ام نیوجود آرم رمیغصه نم نیاز ا شدیکه باعث م یزیچ

ده خوب ش نیآمدن آرم ایکه بعد از به دن یی؛ فکر به گذشته ، به روزها خوردیشب فکر بود و فکر که روحم را م تمام

 دمیدیم یپر یکه در چشم ها یآرش در جمعمان .... به نفرت یها امدنیشده بودند .... به ن یبودند ، خوب کم بود عال

 گریمرا از آرش دور کند .... به خودم که د شتریهر چه ب کردیم یکه سع ینیآوردم ... به رادو یخودم نم یو به رو

 همسرش و فرزندش است ! شیشده بودم که تمام فکر و ذکرش آسا یبه زن لیتبد
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 شدم . هوشیب بایتقر یصبح بود که از شدت خستگ یها کینزد

 ! زیتمام شده باشد ، همه چ زیهمه چ شومیم داریب یسال ها بخوابم و وقت خواستیدلم م 

افتاد که چشمانش را باز  نیبه دور و برم نگاه کردم . اول از همه چشمم به آرم جیو گ دمیاز جا پر الیزنگ و یصدا با

 . حتما گرسنه بود پسرکم !  دیمکیکرده بود ، انگشتش در دهانش بود و م

در  به سمت زدیکه تند م یو با قلب مهیبلند شدم و سراس نیآرم یبلند شد . از کنار گهواره  الیزنگ و یصدا دوباره

 رفتم . 

 ؟ زدیزنگ م یموقع صبح چه کس نیبود ! ا 8به ساعت افتاد ، ساعت  نگاهم

 که به زور باز نگهشان داشته بودم در را باز کردم !  یسرم انداختم و با چشمان یرو یشال

 ! دییخش دارم گفتم : بفرما یکردم و با صداساله پشت در بود . با تعجب نگاهش  14 ای 13 یپسرک

 مال شماست ! نیرا به دستم داد و گفت : ا یاول با دقت به چشمانم نگاه کرد و بعد پاکت نامه ا پسر

 : مال من ؟ دمیپاکت نامه نگاه کردم و پرس به

 ! هیکه چشماش آب یبدم به خانوم نجایا ارمیداد بهم گفت ب ییآقا هیآره ،  _

 آقا ؟ هیو رفت . با تعجب به راه رفته اش نگاه کردم و با خودم زمزمه کردم :  دیت و با سرعت دورا گف نیا

 ! یآن بود و نه آدرس و نشانه ا یرو یداخل خانه برگشتم و در را بستم . دو طرف پاکت را نگاه کردم اما نه اسم به

 نی... ا شناختمیعطر را م نی. من ا دیچیدر فضا پ ییعطر آشنا یاول بو یآوردم و همان لحظه  رونیرا از پاکت ب نامه

 عطر ...

 کلمات را قورت بدهند شروع به خواندن آن کردم :  خواستندیکه انگار م یسرعت نامه را باز کردم و با چشمان به

 الهه بانو سالم ! »

 تر حرف بزنم . یخودمان یزدم تا کم تیصدا یندار ادیبه  گریتو د دیکه شا ییدور ، روزها یکه در روز ها ینام با
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 میبرا ایدن یقشنگ گرید یام بود یکه تو در زندگ یاما بانو ، زمان ستیقشنگ نبود ، بعد از تو هم ن ایقبل از تو دن 

 نیا و خب رمیبم تی! حاضر بودم برا ینگذاشته بود ییجا ایدن دنید ی، برا یمهم نبود ، تمام مرا تو در برگرفته بود

 الهه بانو ... عشق ! یبود ، عشق بود یعیطب

 یات برا یکی! بودن من در نزد یکه تو هست ییگرفته است ، ترک کردن جا یگریمردن نام د نیهم حاضرم و ا حاال

 ! خواهمیرا نم نیو من ا کندیروز کارش را تمام م کیو  زدیریات م یتو سم است ... کم کم به جان زندگ یزندگ

است  عالم نی، گناه است اما ... عشق خودش گناه کار تر تپدیتو م یور که گفتم قلبم تا ابد برابانو اما همانط رومیم

 !  شودیاش نم یها حال زیچ نیا گرید

 ریبم ییتو اگر به من بگو دانستیام ؛ خوب م دهیکه در عمرم د یزن نیگر تر لهی... ح یدر مورد ازدواجم با پر و

تا با او ازدواج کنم و  یاستفاده کرد . تو را مجبور کرد که با من حرف بزن یضعف من و تو به خوب نیو از ا رمیمیم

اما بارها حس کرده بودم که  میرا بگو نیا خواستمیمضحک نگاه کرد . نم شینما نیو به ا ستادیا یخودش در گوشه ا

آمد !  یبه چشمم نم گریکس د چیم و هدارد اما خب چندان مهم نبود ، من تو را داشت ینگاهش به من حس خاص

 شکستنش ی... صدا دیدر من شکست آناه یزیبا او ازدواج کنم و تو را فراموش کنم و خوشبخت شوم چ یگفت یوقت

حاال  یاجبار یی! از تو انتظار نداشتم بعد از آن جدا یکه مرا از بر بود ییتو ی، حت دمیکس جز خودم نفهم چیرا ه

قبول  یاصل لیدل دیانتظار نداشتن بدجور مرا از تو رنجاند ! شا نیدوستت ازدواج کنم و ا نیکه با بهتر یکن قمیتشو

 ییجدا نیا یتالف خواستمیخودم لج کرده بودم و م یایدنهم با خودم و  دیرنجور شدن از تو بود و شا نیکردنم هم

از  شتریوقت نتوانستم ب چیازدواج کردم اما ... ه یپرو من قبول کردم ، با  ی! تو گفت اورمیرا سر خودم در ب یاجبار

اشق ع نکهیاز ا شتریب کنمیبا من فرسخ ها تفاوت داشت و فکر م یپر یایبه او نگاه کنم ! دن یاجبار یهم خانه  کی

بود و  یاش تظاهر ی، مهربان کردیخودم باشد عاشق شهرتم شده بود ، برخالف تو او اصال به باطن آدم ها توجه نم

به سمت لمس کردن  یکرد مرا به سمت خودش جذب کند اما ... دست و دلم حت یسع یلیداشت ! خ یذات بد

 ! دمیدیساده هم نم یمحبت ها قیال یکه نسبت به تو داشت حت یهمه رذالت نی! من او را با ا رفتیدستش هم نم

و  یاز مهربان یو گاه ستندین دهندیکه نشان م یزیوقت به آدم ها کامال اعتماد نکن ، همه آن چ چیه گریبانو ؛ د الهه

 یکنیپدر تو و رفتن من همزمان اتفاق افتاد ؟ فکر م یچرا ورشکستگ یکنی. فکر م کنندیتو سوء استفاده م یسادگ

بود و تمام خبر  دیشدن تو توسط جمش دهیعامل دزد ی... پر یخبر داشت ؟ پر یکردیکه م ییاز کارها دیچرا جمش

هم  تیبایز یبه لبخند ها یکه حت ییکنار زدن تو ... تو یچرا ؟ برا یپرسی! م رساندیم دیبه جمشتو را او  یها

به  دنیرس یآدم ها برا دانستمیبودم ، نم دهیند یحجم از حسادت را در کس نیوقت ا چیو من ه کردیم یحسود
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به من گفت و بعد از آن را  روزیموضوع را همان د نی! ا دهندیهم انجام م یاعمال وحشتناک نیچن شانیهاخواسته 

 چه شد ! یدانیهم خودت م

 وقت نتوانستم از تو متنفر چی، ه یگرید زیپر از غم بودم نه چ کردمیو فرار م گرفتمیکه از تو چشم م ییروز ها تمام

 ام ! یام ، خوشبخت ی، زندگ میاهایاز دست دادن رو یبرا یباشم ... حت

 متالطم ! یایدر کیرحم ،  یگرداب ب کیچار ، د میشد یو تو دچار سرنوشت بد من

خون از جوهر قلمش  یرحمانه که بو یما دست به قلم شد ! آنقدر ب یرحمانه برا ی، سرنوشت چه قدر ب دیکه آناه آخ

که تازه است و هر روز  یخون یو هنوز خشک نشده است ، بو ختیکه از عشق ما ر یخون ی، بو رسدیبه مشامم م

 !  شودیمن تازه تر م یبرا

حال  نیعذاب آور اما در ع یبزرگتر از عشق هم وجود دارند اما ... عشق درد یدردها کنمیفکر م دیآناه یدانیم

 است ! نیریحال ش نیاست ! پر از رنج و در ع نیریش

را  اسمش شودینم گریهمه سال نفرت است که د نی، عشق اگر ا دانمیاصال او را عاشق نم کنمیکه فکر م دیجمش به

 عاشق نبود ... مجنون بود ! دی... جمش یو وحش یاغینه  کندیمرد را آرام و سر به راه م کیشق گذاشت ... عشق ع

 نی، ا یآن را داشته باش گرید یکه نخواه ی... حق دار برمیعشقمان را هم با خودم م ادگاریو  رومی... م دیآناه

که آن را به گردنت  یشده بود و از همان شب نینداشت ، انگار که نفر یزیتو چ یگردنبند جز عذاب و درد برا

 را رقم زد ! مانییانداختم جدا

 عشقم اما آرامم ! یمن هم آرامم ، ب یخوشبخت بمان ، تو که خوشبخت باش شهیات باش و هم یزندگ مراقب

 ناتمام شود  یاگر عشقمان چون ترانه ا و

 ختم  یبه بدرود ای

  بدان

 خواهد ماند  ادمی شهیهم

  میکه چشم در چشم هم شد یروز
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 کمان شد  نیرنگ یپر از رنگ ها جهان

 یخاکستر یاز آن که ابرها قبل

 !  بشوردشان

 

 عشق ما ! زیداستان غم انگ انیاست بانو .... پا تیتمام رنج ها انیپا نجایا و

 ! یزندگ ی شهیهم یبرا خداحافظ

 « آرش

 

عشق تمام شد ! آرش  زیکردم . تمام شد ... داستان غم انگ هیگر ریز ییصدا چیصورتم گذاشتم و بدون ه یرا رو نامه

 یبرا دانستمی، م نمشیبیوقت نم چیه گرید دانستمی، م دیام کنار کش یاز زندگ شهیهم یرفت و خودش را برا

 ! یادماندنیدور اما به  ی، خاطره ا شودیبه خاطره م لیتبد شهیهم

 

 

******* 

 

 

 سال بعد ! 4
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ست ! د ستین یراه رفتن کار آسان گوشیپسر تخص و باز کی یتند ؛ آخر پا به پا ی، آرام و گاه زدیپسرش قدم م با

 یکه وقت یمادرانه ا ی! از آن لبخند ها زدینخورد به او لبخند م نیکه مراقب بود زم یکوچکش را گرفته بود و در حال

 ! یبودکاش تو فرزند او  یکردیمآرزو  نشستیم شیلب ها یرو

بود . شال کرم  بایسال هنوز دلربا و ز 4شده بود و بعد از گذر  دهیپوش یکرم رنگ ینقصش با مانتو یو ب بایز اندام

 ییوقت اجازه نداد طال چیه گریکه د ییداشت ، موها شیموها یبا رنگ قهوه ا ییبایبه سر کرده بود که تضاد ز یرنگ

 شوند !

 ی! خم شد و صورت پسرش را ب بردیم نیو دل و د دیخندی، م دیخندیم شیبایو مادر ز کردیم یزبان نیریش پسرک

زبان را  نیریو ش بایز یپسربچه  نیا قهیهر دق خواستیاو بود دلش م ی! حق داشت ؛ هر کس جا دیطاقت بوس

 ببوسد !

 لبخند زدن هم داشت ! ییبایو ز یخوشبخت نی، ا گذشتندیو از کنارشان م کردندیبا لبخند نگاهشان م همه

و با ذوق به آنها نگاه کرد . مادرش ، مادرانه لبخند زد  دیدو یفروش یاسباب باز یمغازه  کی نیتریبه سمت و پسرک

دور غرق شده باشد ، همانطور محو  یشد و انگار که در گذشته ا رهیپسرش خ یبای. به صورت ز ستادیو کنارش ا

 پسرش بود !

 ی، چشمان یقهوه ا ییبا موها ی! مرد زدیهدف به آن سمت قدم م یب دهیتک یو قامت نییپا یبا سر یاز دور مرد و

 نیحس تر ینداشت و انگار که ب یاز زندگ یاثر گرید شیبایز یبلند شده بود ! چهره  یکه حاال کم یشیو ر یعسل

 او بود !  ایآدم دن

 یمرده  کیو مهربان  یبودند و از آن مرد احساس اش ربوده یزندگ یگذشته  یچشمانش را تمام روزها برق

 زدیو قدم م زدی، قدم م زدیقدم م یعجله ا چیه یکرده بود و آرام و ب بشیمتحرک ساخته بودند ! دستانش را در ج

 گرانیکه د دیشنی، هنوز جذاب بود و هنوز م بود بایرخ دهد ! هنوز ز یقدم زدن ها معجزه ا نیا انیم یروز دیتا شا

اصال مهم نبود ،  شیاما برا خورندیتاسف م یقیاش از موس یا کدفعهی یریو از کناره گ کنندیرا گوش م شیآهنگ ها

 داشت ؟؟  یارزش زندگ ایدر دن یزیعشق چه چ یب
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!  قلبش نزد گریلحظه د کی، در  دیکه د یزینگاه کرد و با چ شی، به روبرو دیکش یقیرا باال آورد و نفس عم سرش

چه  معشوقش دنیعاشق با د نیا ندیانگار سکوت کرده بود و منتظر بود بب ایو صداها قطع شد ! تمام دن ستادیزمان ا

 ؟  کندیم

 

 آمد !  یاش گره خورده بود و باال نم نهیدر س نفس

ن است آ دهیکه او را د شدیداد و چند بار پشت سر هم پلک زد . باورش نم هیکه کنارش بود تک یتعادل به درخت یب

...  بایاست ! همانقدر ز ستادهیچند متر آنطرف تر ا شیبایز یالهه بانو شدیهمه سال ! باورش نم نیهم بعد از ا

 همانقدر دلربا ...

 نیباشد ! اشک در چشمانش حلقه زد و نفسش را سنگ دهیگرفت انگار که تا قبل از آن اصال نتپ دنیعاشقش تپ قلب

 همه سال عاشق الهه بانو بود ! نی؟؟  او هنوز بعد از ا کردیمرد چه م نیداد . خدا داشت با قلب عاشق ا رونیب

 خلوتم پا بذار ... تو

 بشکنم ... بذار

 توم ... رهیبم یبا فکرت حس عاشق بذار

 دل بکنم ... تا

 بره ... ادمیبگذره تا  دیبا

 خود منم ! میکس یب یتموم لحظه ها مقصر

 

 اگر دوباره او را دیاو را برانداز کرد ! با خودش گفته بود شا نیغمگ ینشست و با نگاه شیلب ها یرو یتلخ لبخند

عاشق تر از قبل شده است  یحت دیدیکه از دست داده است از او متنفر باشد اما حاال م ییبه خاطر تمام روزها ندیبب

 رفتی، اگر نم ترفی! اگر به آن سفر نم ستیجز خودش ن یکساش  ییتنها ی! با خودش فکر کرد مقصر تمام لحظه ها

! ... 
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 زخممو ... نیبب

 مونده جاش ... هنوز

 ... هیادگاریقلبم از تو  یرو هنوز

 داشته باش ... هوامو

 که ... شهینم نیخب ا شتهیپ دلم

 هاش ... هیو دلم هنوز تو اشک و گر یتیغرق زندگ تو

 

در قلبش شده  یوقت بود که خار یلیحلقه خ نی! ا دیدرخشیم ییبایدر دست او افتاد که به ز یحلقه  یرو نگاهش

 شود ! نیحلقه مز نیزن با ا نیبود ، قرار نبود دست ا

را در آغوش  ییبایکوچک و ز یجلو گذاشت و خواست به سمتش برود که او آرام خم شد و پسر بچه  یلرزان قدم

نگاهش به او افتاد و  درست به رنگ چشمان الهه بانو ! پسرک یبا چشمان یبلند کرد ! پسر نیزم یگرفت و از رو

است  ! در  کردهیپسر نگاه م نیدر چشمان ا انوچشمان الهه ب ادیآرش با  یآمد که روز یم ادشیلبخند زد ! انگار 

 را در بندکرده باشد ! شیپاها یمقدور نبود ! انگار کس شیهم برا گریقدم د کیبرداشتن  ی... حت ستادیا شیجا

 چند سال ... بعد

 پاهامو پابند زد ! یکیانگار  دمتید یاتفاق

 لبخند زد ! هیشد به من  رهیکه خ یبچه رد شد هی با

 ... دمشید یاتفاق

 تو مثه ماهه ... هیقدر شب چه

 راهه ... نیو ا ریمس یمن سکوته و ادامه  سهم
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 راهه ! نیو ا ریمس ی ادامه

 

 ؟ ستیاو ن یآن زن الهه بانو گریرفته بود که د ادشیانداخت ! چرا  نییرا مشت کرد و سرش را پا شیها دست

 و دندیکشیسال طول م کی یها انگار که به اندازه  هینداشت و لحظه ها و ثان ییاو معنا یاش ب یدرست است زندگ 

ساله  ۵پسر  کیالهه بانو را داشته باشد ؟ او حاال  گریبود که زنده بود اما مگر امکان داشت د شیفقط با خاطره ها

 دوست داشت ! یلیکه آرش هم او را خ یداشت ! پسر

 

 اصال ... گذرنیمن نم یتو لحظه ها یب

 ... رهنمیپ یتو هنوز مونده رو عطر

 ... شکنمیم یمنو وقت نیبب خوب

 ! کنمیلحظه دل نم هی یول شکنمیم

 

عجزه م یبندش بود ، مگر چند بار در زندگموقع محو دل یباران ب نیا الیخ یکرد . مرد ب دنینم باران شروع به بار نم

 معجزه را از دست بدهد ؟ نینم نم باران ا کیکه او بخواهد با  دهدیرخ م

نشود ، شروع به  سیپسرک خ کردیم یکه سع یو در حال دیالهه بانو مادرانه و نگران پسرش را در آغوش کش اما

 ! دی! نگاه عاشق و خسته اش را ند دیکرد . با عجله از کنار مرد گذشت و او را ند دنیدو

کرد ،  ییبار دل او را هوا نیهزارم ی. مدهوشش کرد و برا دیو به مشام مرد رس دیچیباران پ انیالهه بانو در م عطر

 عشق ! ییهوا

 

  هیدلم چه حال یدونیتو نم بعد
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 هیحوال نیعطرش ا ادیم بارون

  هیجات خال هیعال هوا

 ! هیدلم االن چه حال یدونیچم تو

 

آمد مادر بودن به او  ینجات پسرش از سرما به نظاره نشست ، چه م یرا برا دنشیهمراه با الهه بانو رفت و دو نگاهش

او را نگاه کرد و  یاش کم یکرد . با چشمان آب یمادرش بود نگاهش با نگاه مرد تالق یشانه  ی..  پسرک که سرش رو

 یلیکه خ ی، لبخند زدی! او داشت به آرش لبخند م ندنشا شیبایز یلب ها یشهد عسل رو ینیریبه ش یلبخند

 الهه بانو بود ! یلبخند ها هیشب

 

  دمتید یچند سال اتفاق بعد

 پاهامو پابند زد  یکی انگار

  یبچه رد شد هی با

 لبخند زد هیشد به من  رهیخ که

 تو مثه ماهه هیچقدر شب دمشید یاتفاق

 من سکوته و  سهم

 راهه ... نیو ا ریمس ی ادامه

 راهه ... نیو ا ریمس ی ادامه

 

  یسچیطل رضایعل – دمتید یاتفاق
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ه ک یشد ، مرد کیبود نزد ستادهیا ینیکه کنار ماش یبانو همانطور که پسرش را در آغوش گرفته بود به مرد الهه

 نشاند و نیعقب ماش یها یصندل یتعهد نسبت به او را در دستش داشت ! مرد پسر را گرفت و رو یالهه بانو حلقه 

لهه او بست . ا یبه رو اطیرا بست و در را آرام و با احت ررا زمزمه کرد . کمربند پس یزیصورتش با لبخند چ دنیبا بوس

 را حس کرد .  ینگاه کس ینیشود که انگار سنگ نیبانو خواست سوار ماش

را از او گرفت و  شیرو عیند که مرد سرچشمانش کرده بود سرش را به سمت مرد گردا بانیکه دستش را سا همانطور

 یگبه سراغش برود و زند الیباز فکر و خ خواستی، نم ندیالهه بانو او را بب خواستی. نم دیکت اش را باالتر کش ی قهی

 به کامش زهر شود !

استارت  یشد . صدا نیرا باال انداخت و با عجله سوارماش شیشانه ها دیرا متوجه خودش ند یبانو که نگاه کس الهه

 ! نیدور شدن ماش یو بعد از آن هم صدا دیچیو روشن شدنش در گوش مرد پ نیماش

... انجام ندهد یمعشوقش نگاه کند ، طاقت نداشت باز به رفتنش نگاه کند و کار یبرنگشت تا به راه رفته  گرید

 طاقت نداشت !

و بازگردانده بود را در دستش گرفت و آن را الهه بانو به ا شیسال پ 4که  یگردنبند ریکرد و زنج بشیداخل ج دست

 .  دیکش رونیب بشیاز ج

د لبخن زدیدو دو م شیبایز یچشم ها انیکه اشک م یو در حال دیگردنبند کش فیجنس ظر یشصتش را رو انگشت

 عشق !  دنیسال ند 4 یبه تلخ یزد ، لبخند یتلخ

لب زمزمه  ریو ز ختندیر شیگونه ها یرو شی. اشک ها دیگذاشت و بوس شیلب ها یرا باال آورد و آرام رو گردنبند

 کرد : 

 ستین ارشی چیکه در دو جهان جز تو ه یدل

 ! ستیجهان به کارش ن ینباش اریتو  گرش

 

 «استاد هوشنگ ابتهاج  »
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  یفی: افرا شر سندهینو

 1397 نیفرورد 26اتمام :  خیتار

 : سندهینو نستاگرامیا آدرس

_afra.sharify_ 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

