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 [۱۲:۱۸ ۱۲.۰۶.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 خونی های تشمک شهر:  رمان

 مرادی پگاه:  قلم به

 بیست/فروردین/ نودوهفت هزارسیصد یک:  شروع

 

 ۱پست#

 خونی_های_تمشک_شهر#

 

 تو صدای از شنوم می بهار بوی

 تو های گونهِ  گل است گل از نازکتر

 من قلب آهنگ تو نبض طنین در ای

 تو آشنای نفس گل چه هر بوی ای

 خدا آیینه و آیه تو صورت ای

 تو خدای ندارد نقص هیچ که حقا

 حریر آسمان هفت و ستاره کهکشان صد

 تو پای زیر کنم فرش که ام آورده

 ام تنیده باران نخ از کمانی رنگین

 تو برای ببندم رنگ هفت تاب تا

 نبود دلم تمام ز عزیزتر چیزی

 تو پای به بریزم که دلم، ی پاره ای

 من گرم آغوش تو گاه تکیه امروز

 تو های شانه ام خستگی عصای فردا

 تپد می تو هوای به دلم هم خاک در
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 تو هوای ندارد بهشت از کم چیزی

 فرشتگان خیل تو خواب همبازیان

 تو الی الی آسمانیشان آواز

 :کنم عوض را خود عالم تو با بگذار

 تو جای به من و من جای به تو لحظه یک

 من برای داری، تو که عالمی و حال این

 تو برای من دل و جان و ندار و دار

 پور امین قیصر

���� 

 

 آوردم بیرون کرده چرخ گوشت ای بسته  ؛ کردم باز را یخچال در و شدم آشپزخانه وارد

 می بود هرچه اما کنم درست چه است قرار دانستم نمی!  گذاشتم سینگ روی و

 هایم دست.  زنند نمی غر جانم به و دارند دوست کرده چرخ گوشت ها بچه دانستم

 غذا به کردن فکر است سخت چقدر.  شدم خم جلو به کمی و گذاشتم سینگ روی را

 انگار!  زد می ساز یک هرکس که ای خانه هم آن!  خانه افراد برای کردن درست

 نسل ما برای هم آن هشتاد ی دهه کنکور ؛ ها سال آن کنکور زمان به بودم برگشته

 روی هایم سرانگشت با.  کردم می رشته انتخاب باید که زمانی آن یا!  ها سوخته

 آن هرچند!  نبود فکری بد ماکارونی ؛ شد زده ذهنم در ای جرقه ؛ گرفتم ضرب سینک

 پوزخندی!  بود خودم شکم اولویت در خانه افراد شکم اما بیزارم ماکارونی از خودم قدر

 دود داشتم سر در که افکاری همه آن. مادر مثل یکی بودم شده ؛ زدم افکارم و خود به

 کنم سر بر خاکی چه را شام و کنم درست چه ناهار به را خودش جای و بود شده

 !شد؟ چه و کردم می فکر چه.  بود داده

 شد می شاید نه که خانه به و نشستم کانتر کنار چوبی های صندلی از یکی روی

 روی از را ام رفته رو و رنگ صورتی کلیپس.  کردم نگاه نامید جنگی ی منطقه را نامش

 یاد به.  کردم جمع سرم باالی حرکت یک با را ام زده ریشه موهای و زدم چنگ کانتر

 بد چنین هم البته.  بود کی گذاشتم سر روی مویی رنگ که باری آخرین آوردم نمی

 تر پایین ام شده رنگ رنگ موهای و بود زده ریشه رنگم طالیی موهای.  بود نشده هم

 .  بود رسیده هایم شانه به نزدیک درست

 تکراری هایم روز ی همه مانند که کنم کار چه!  کنم آغاز چگونه را امروزم دانستم نمی

 گذشت می خوب روز یک برای کردن فکر ؛ منوال همین به صبحم روز هر البته!  نباشد

 کارهای از  ؛ بودم شده خسته دیگه!  ما ی خانه توی بیاید نبود قرار خوب روز آن انگار و

 ! تکراری روز هر
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 را انرژیم و توان ی همه که دیگر مرض و کوفت هراز و پختن و شستن و خانه تمیزکاری

 راست.  خورد می بهم حالم خودم از دیگر و بود شده اخیرم های سال هنر بود گرفته

 . کرد می روانی را آدم نواختی یک گفتند می

 می تا قلوها سه شست ناز.  کشیدم عمیق آه و گذاشتم هایش دست روی را سرم

 پخش خانه طرف هر به هایشان بازی اسباب.  بودند کشیده گند به را خانه توانستند

 نگاهم مضحک لبخندهای آن با آنا و ِالسا عروسک.  کرد می خودنمایی و بود شده

 خانه توی را ما هم باز تیا دیدی که بگیرند انتقام من از خواست می انگار و کردند می

 ! شدی نبرد این ی بازنده تو و کرد رها

.  بودند گذاشته کار ساعتی بمب یک سرم در انگار!  کردم بند پیشانی به دست

 .  شود منفجر بود ممکن آن هر که بمبمی

 روی ریخته های عروسک و ها ماشین سوی به لبی زیر های غر و حوصلگی بی با

 درونش به را آمد دستم دم هرچه و آوردم آشپزخانه از بزرگی نایلونی.  رفتم سالن

 به محکمی ی گره و نشستم سالن وسط ؛ شد تمام کارم که هنگامی!  ریختم

 . شدم بلند جا از و زدم بازی اسباب از حاوی بزرگ پالستیک
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 ۲پست#

 خونی_های_تمشک_شهر#

 

 می جیغ و خندیدند می.  رسید گوش به اتاق از ها قلو سه شیطنت و ها خنده صدای

 .  کشیدند

 خودکاری و آچار ی برگه ؛ شد کشیده سالن وسط چوبی میز به نگاهم لحظه یک برای

 آن و موسیقی های نت ؛ نگریستم را برگه.  برانگیخت را ام کنجکاوی بود آن روی که

 از و نوشته نت به نت صبح خود تا  ؛ او داد می نشان غورباقه خرچنگ خط دست

.  کرد بدتر را حالم فیلتر از پر سیگاری جا چار آ های کاغذ کنار.  کشیده کار مغزش

 بیت چند موسیقی های نت ی گوشه!  بود ها کوفتی این از بهتر کشید می زهرمار

 تا"  بود نوشته کاغذ ی حاشیه در.  گذاشتم میز روی را کاغذ!  بود نوشته هم شعر

 می بدورد من با او بیست خود تا که است چندم امروز دانستم نمی"  بدرود بیستم

 .  گفت

 : گفتم بشنود ها بچه که طوری سالن داخل از
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 ؟ کردید شروع نشده بیدار خبره چه.  بیرون میره صداتون ساکت-

 : زد جیغ ریزی صدای با تینا

 .... بیا مامان.  کشه می موهامو آرتین مامان-

 : کرد خطابم قلدری با بود بیشتر آرسین و تینا از شیطنتش که آرتین

 ! لوس ی دختره.  میگه دروغ مامان-

 چشم دست پشت با!  آرامم پسرک.  شد نمایان در درگاه در کشان خمیازه آرسین

 .  دوید می هنوز هایش چشم در خواب و مالید می را هایش

 کرد رها آغوشم در را خودش آلود خواب و زد لبخند.  بیاید کنارم به دادم اشاره دست با

 : گذاشت ام سینه روی را سرش و

 .  کنند می اذیتم دوتا این.  کن عوض اتاقمو مامان-

 .  زدم رنگش طالیی موهای روی ای بوسه و شدم خم

 : گفتم خنده با

 .  مامانی بخیر صبحت-

 : کشید خمیازه

  ؟ بخوابم پیشت بیام ها شب مامان.  بخیر صبح-

 : کشیدم لختش موهای به دستی

  ؟ مامان نداری اتاق خودت مگه-

 .  کرد بلند را سرش آرسین

 .  ندارم دوستشون.  کنند می اذیت.  بخوابم من دارند نمی تینا و آرتین مامان-

 .  خندیدم

  ؟ زنه می حرفی چنین برادرش خواهر به کی ؟ ِا-

 : درآورد را زبانش

 .  دارند برمی من روی از رو پتو.  کنند می اذیت منو ها اون!  من-

 : آوردم پایین را صدایم

 ؟ خوابت رخت توی نبارید بارون که امشب.  خب خیلی-
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 و خندید غش غش بار این.  بودم رسانده را منظورم خوب ؛ شد خیره هایش چشم در

 .  کرد لوس برایم را خودش

 .  راحت خیالت!  مامان نه-

 : دادم اش فاصله خودم از.  شد شاد دلم

 .  بخوریم صبحونه.  بشند بیدار بگو دوتاهم اون.  شویی دست برو پاشو-

 : گفت بلندی صدای با آرسین

 !  عسل کره جون آخ-

 بود آور خفقان برام دیوارهایش و خانه.  دوید بهداشتی سرویس سوی به دو با سپس

 چه با دانستم نمی.  بود مسابقه انگار!  ساعت تاک تیک موزی صدای آن خصوصا. 

 می قلوها سه سر به سر.  خندیدم می ؛ دادم می نشان عادی را خودم قدرتی

 .  خوردم می صبحانه و شام کنارشان و گذاشتم

!  گردو و پنیر و نان یکی.  زدند می ساز یک هرکدامشان ؛ نشستیم صبحانه میز دور

 !  تست نان و شکالت دیگری و عسل و کره دیگری

 : گفت پنیرش و نان خوردن حال در تینا

  ؟ مامان-

 : کشید رنگش طالیی موهای به دستی

 ؟ جانم-

  ؟ پارک بریمون می عصر-

 .  شد بلند نهادم از آه

 : گفتم سریع

 .  جان مامان نه-

 : زد غر پر دهان با آرتین

 .  مامان دادی قول بهمون خواب قبل دیشب خودت تو ؟ چی یعنی-

 .  داد نشان سر دادن تکان با را حرفش آرسین

 .  ببرمشان هم پارک که برسد چه ؛ نداشتم را خودم ی حوصله ؛ شدم بلند جایم از

 : گفتم داری خش صدای با

 !جان مامان گفتم چیزی یه دیشب-
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.   پارک در هم آن آوردند می در روزگارم از دمار و شدند می یکدیگر گل تایشان سه

 ی بسته به ها آن به پشت نداشتم را آویزانشان و خوشگل های لب دیدن طاقت

 : گفتم و نگریستم سینگ روی شده باز گوشت

 .  ببره شمارو اون بار این بگید.  پدرتون به زدید زنگ-

 برادرهایش میان.  باشد محال آرزوی که انگار شد گرد سیاهش هایش چشم تینا

 شان دسته سر.  اند داده تشکیل نفری سه کنفرانس که شدم متوجه.  بود نشسته

 .  بود تینایم هم

 و کردم اخم.  کردند بلند را سرهایشان و کردند خوف هرسه که برگشتم سویشان به

 : زدم تشر

 گوشی ؟در ممنوِع گوشی در اید نشسته که جمعی توی گم نمی من مگه.  آهای-

  عیبیه؟زشته؟

 : کرد سپر سینه بود زرنگشان و شجاع که آرتین

 .  داریم خصوصی حرف ما مامان تازه ؟ ما جز جاست این کی مگه-

 .  کرد جمع را پایش و دست که شد تر غلیط اخمم

 : ورچید لب بود شده شکالتی که دهانی با تینا

 .... بابا آخه ولی-

 .  تینا کردن بغض جز داشتم را ای صحنه هر دیدن طاقت.  کردم مشت را هایش دست

 !  مامان -

 : انداختم باال شانه

 .  بخواید پدرتون از.  ببرمتون تونم نمی همیشه که من.  دونم نمی-

 : گفت آرسین
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 .... بابا آخه-

 هم خودم برای حقیقتش.  کنند کامل را جمله بود سخت شان هرسه برای انگار

 .  بیایم کوتاه توانستم می کی تا.  بود سخت

 .  ببره رو شما اون بارم یک.  بزنید زنگ بلدین که رو اش شماره.  دونم نمی من-

 : رفت پایین صندلی روی از و کرد دلفریبی اخم تینا

 .  خوام نمی-

 این گفتم می او به وقتی.  بود زیاد نازش و بود دختر.  رفت بیرون آشپزخانه از سپس

 حوصله بی هردو آرتین و آرسین!  رفت نمی که رفت نمی گوشش به نخر را نازش قدر

 .  کردند می نگاه همدیگر به

 !  مامان-

 : برگشتم سویشان به عصبی

 منو باشه تعطیل روز یک نکنه خدا... مامان...مامان هی.  کردید ام خسته.  دیگه بسه-

 .  کنید بازی همونا با برید دارید وسایل همه این.  کنید می روانی

 ! شدم خارج آشپزخانه از سپس

*** 
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 دوست او!  بود نانوشته قرار یک انگار ؛ گذاشتم زمینی سیب را ماکارونی دیگ ته

 ماکارونی زمینی سیب دیگ ته ی شیفته هم من ها تر بعد اما اوایل همان از ؛ داشت

 کرد می جلوه داشتنی دوست هم من برای داشت دوست او هرچه ها تر بعد و شدم

 . 

 جایگزینش نان و درآورده قابلمه توی از را ها زمینی سیب.  خورد بهم خودم از حالم

 ته توانست می هم نان حال.  کنم آرام را خودم توانستم می بهتر گونه این.  کردم

 ! شود ای مزه خوش دیگه

 را کاری خودم دل به بار این که بود جا آن اش جالبی کردم درست که شیرازی ساالد

 هم تینا و نداشتند دوست را ساالد توی های گوجه آرتین و آرسین که چرا!  دادم انجام

 جانش بالی جانش از دور که هم پیاز و خورد می بهم حالش درونش لیموی آب طعم از
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 ی سلیقه به که بود بار اولین ها مدت از بعد انگار خب که! من وسط این ماند می.  بود

 را ام عالقه مورد شیرازی ساالد و دادم می نشان توجه باشم من که خانه مادر

 .  کردم درست

 بود کرده پر را خانه هایشان کردن دعوا و کردن بحث صدای اتاق توی از آرتین و آرسین

 داد!  مادر مونس و بود دختر بود آن اش خوبی ؛ نشست کنارم بلندش موهای با تینا. 

 شق کله کمی پسرهایم اما آمد می کنارم باز و کرد می فراموش زدم می رویش هم

 .  بودند برده ارث به او از را شقی کله این و بودند

 : گفت و گرفت موهایش به الکی را شانه تینا

 ... میگم مامان-

 درخواست یک که ترسید می من های العمل عکس از قدر آن.  شد کباب برایش دلم

 .   کرد ادا را کلمات چگونه کرد می فکر هم کردن شانه مو

 : گرفتم دستش از را شانه و زدم لبخند

 .  جانم بگو-

 ؟ ببافی موهام مدلی اون تونی می-

.  گفت می را بودم دیده آموزش آرایشگاهی پیچ یک توی از که جدیدی مدل گیس

 .  کرد می اذیت را روانم و روح لحظه هر آرتین و آرسین صدای

 .  تونم می.  مامانی آره-

 .  کردم نجوا خودم برای شعری لب زیر و کردم شانه را موهایش سپس

 و شد می بافته رج به رج افشانم موهای ها قلو سه آمدن دنیا از قبل روزهایی یک

 می دست فلزی ی شانه یک خود صبح به صبح رود می یاد از که زنی هر مانند حال

.  بپز.  خانه جان به افتادم می و کردم می جمعشان سر باالی هدف بی و گرفتم

 که بودم احمق چقدر.  بود شده خالصه کلمه سه همین در ام زندگی!  بساب!  بشور

 . است عشق چیز همه کردم می فکر

 دارم برش تا شدم خم افتاد دستم از شانه. بستم کش با آخر در و بافتم را تینا موهای

.  بود افناده زمین روی.  شد بود موسیقی نت از پر که آچاری کاغذ جلب ام توجه که

 ! دیدمش تازه انگار که بود ای نوشته پشتش

 احتیاج هرچه و ریخته حسابم به پول نبودش در بود نوشته اش خرچنگی خط دست با

 .  بگویم هایش برادر و مادر به داشتم

 و مادر به داشتم احتیاج چیزی اگر که بودم پا و دست بی مگر!  آمد می بدم چقدر

 کمک کسی از کارهایم برای خواست نمی دلم گاه هیچ!  ابدا ؟ بگویم هایش برادر

 . شرایطی هیچ تحت.  بگیرم
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 .  کردم مچاله مشتم توی را آچار ی برگه

 .  بوسیدم دار آب را اش گونه و کشیدم آغوش در را تینا!  درک به برود

 : داد جواب و دوید تلفن سمت به دو با تینا.  انداخت طنین فضا در خانه تلفن صدای

  ؟ بله-

-..... 

 : داد قرارم مخاطب و خندید ملوس

 ! باباییه.  مامانی وای-

 شد حال خوش او تلفنی تماس از گونه این که بود شنیده را سال خبر بهترین که انگار

. 

  ؟ آی می کی.  بابا ممنون-

 .  خندید دوباره

 که اویی.  شد می حال خوش او صدای شنیدن با دلبندم چقدر ؛ شدم بلند جایم از

 او یعنی.  نداشتیم معنایی و رنگ هیچ برایش دیگر و بود برده یاد از انگار را ما ی همه

 خواست می او از و خندید می مدام تینا ؟ داشت دوست را تینا من ی اندازه به هم

 اخم و کردم حسادت.  دارد دوست هم پدرش که این مثل نه.  بیاورد چیز یک برایش

 .  نشست ابروهایم میان کمرنگی

 او به بود وابسته من به که قدر آن.  خندید آرام و فرستاد بوسی گوشی در تینا

 !  دیگر بود پدرش خب.  داشت او به وحشتناکی ی عالقه اما نبود وابسته

 بی لبخند بود شده گرفته مقابلم که خانه سیم بی تلفن و تینا کوچک دست دیدن با

 : گرفتم دستش از را تلفن و زدم تینا صورت به رو حواسی

 .  برادرات پیش برو.  جان مامان ممنون-

 .  رفت اتاقشان سوی به ذوق با و داد تکان سر

 : گفتم و کردم ای سرفه تک

  ؟ بله-

 .  کرد می جذابش همین و داشت خش همیشه.  شنیدم را صدایش

 .  عزیزدلم سالم به-

 : دادم نشان العمل عکس تند
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 .  نیستم تو عزیز من ضمن در.  سالم-

 .  است خسته بود مشخص

 ؟ نشه برسلی جوری این بزنم حرف کلوم دو زنم با بخوام بار یک شده-

 : گفتم سرد

  ؟ زدی زنگ داشتی کاری-

 .  کنه می آرومم صدات شنیدن-

 .  زدم پوزخندی

 متعلق برو تو وقت اون پوسیدم خونه این تو شب تا صبح از.  ریخته سرم روی کار کلی-

 برو.  چندشت های حرف این با کنی خر زنتو کن سعی بزن زنگ بعدم.  باش مردم به

 ؟ نداری کاری

 : زد خندی نیش

  ؟ خوبه ِگل زیر ؟ برم کجا-

 : رفتم قروچه دندان

 . برو خوای می َدَرکی هر. ها ریزی می بهم اعصابم دیگه داری سامان-

 : گفت آرام سامان

 .  داری دوست که آهنگی.  هستیم ساندچک سر-

 ؟ نداری کاری.  خوبه خیلی-

 .. گالره-

 

 [۱۲:۱۸ ۱۲.۰۶.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

 5پست#

 خونی_های_تمشک_شهر#

 

 

 . باش خوش برو.  سامان دارم کار-
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 سرکار خودش برای او.  شدم بلند جایم از افتخار با و کردم قطع سرش را تلفن سپس

 است خوب!  ام نیاورده پدرم ی خانه از را ها بچه است خوب.  خانه در بمانم من و برود

 هایش چشم آرسین.  شدم ها بچه اتاق وارد و گزیدم لب.  است خودش گل دست

 : زد برق

  ؟ کنه بازی باهام دست آی می ؟ مامان-

 .  بود تلبتش با بازی حال در آرتین

 بود نسخه آخرین فا فی بازی خودش ی گفته به ؛ برداشتم ای دسته و دادم تکان سر

!  گرفت تبعیض این از دلم ولی چرا دانم نمی.  نبود ایران ملی تیم از خبری هرچند! 

 نیم من دیدن با آرتین.  کنم انتخاب را ایران بارسا تیم انتخاب جای به خواست می دلم

 : انداخت ای گوشه را تبلت و شد خیز

 .  کن انتخاب رئال.  مامان-

 " ؟ خوبه ِگل زیر ؟ برم کجا"  شد نجوا گوشم توی سامان صدای

 : زدم لب و کردم رها را نفسم

 .  رئال باشه-

 زدم تشر هردوشان میان.  کرد نثارش کوفتی آرسین و رفت هوا به آرتین هورای صدای

: 

 ؟ نیست خبری دستگاه و دم این از وگرنه.  باشید داشته ادب-

 .  دادند تکان سر ترسیده.  کرد خواهم عملی حتم به بگویم اگر دانستند می

**** 
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 بی را هایم بچه هایش چشم در التماس آن و آویزان های لب آن نیامد دلم بدبختی

 !بگذارم جواب
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 و زد شهر در گشتی شد می هم. برداشتم را سوییچ و کردم تنشان را هایشان لباس

 .  کرد شاد کمی را ها بچه شد می هم

 : زدم غر کردم می عوض را دنده که حالی در!  ارم پارک گفت می گوشم توی آرسین

 .  شماهاست شب امشب باشه!  سرجات بشین برو-

 می ضعف را آدم دل که ها همان از.  بوسید دار آب را ام گونه و شد خم پشت از تینا

 در دارم سالم و سرحال ی بچه سه که همین.  آمد بدم خودم از لحظه یک برای.  برد

 . کردم شکر را خدا دل

 می آرسین و تینا به ای تیکه هرازگاهی.  بود تبلت توی سرش حال همه در آرتینم

 .  بگیرد مهیج دستگاه آن از نگاه توانست نمی اما.  آورد می در را جیغشان و انداخت

 را داشتند دوست که هایی بازی از هرکدام.  زد ساز یک هرکس رسیدم پارک به وقتی

 تکیه ستون به پایین همان خودم و شدند فلک و چرخ سوار ها بچه.  بروند دادم اجازه

 ! دادم

 همراه به زنی هر کردم می نگاه که سو هر به بدم اقبال و شانس از!  بودم خسته

 .  شوند دقم ی آینه تا بودند آمده ارم شهربازی به همسرش و هایش بچه

 هایمان بچه پایند مرا او!  سامان به.  شیطان چرا اصال نه!  فرستادم شیطان به لعنتی

 انجام داشت عالقه و داشت دوست که ای حرفه به خودش برای خودش و بود کرده

 گرگ از پر که اجتماعی و خانه مادر شدم می ؛ رسید می که من به وقت آن.  داد می

 ساله پنج شروف در فرزندمان سه هر.  دارند مادر به احتیاج که هایی بچه و است

 نت و کارها در بیشتر بلکه نبود حالم کمک تنها نه سامان ها سال این در و بودند شدن

 .  بود غرق اش موسیقی و ها

 را بود کرده تنظیمش هم و بودش نوشته هم خودش که شعری و کشیدم عمیق آه

 : کردم نجوا

 بودی گلخونه توی گلی تو شم جدا تو از نمیخواستم

 بودی شده گم دنیام توی مرد آخرشم که دیدی گلی

 چشماش روی تورو میذاره کی کی نباشم من بگو تو گلی

 آفتاب جلو تورو میذاره کی جونت پای آب میریزه کی

.  شد نواخته هایم گوش در نواخت می همیشه که اش لعنتی گیتار تارهایی صدای

 !  کرد می ادا خوب باید خودش قول به را ها تحریر که ترش لعنتی صدای

 بری و بمیری شی پژمرده که میترسم گلی

 کولی منه میمیرم تنت تو باز بره خاری اگه گلی
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 نری پیشم از تا میشم ساکت میشم خاکت بیا گلی

 گلی سرت روی بیاد بارون میکنم دعا کلی

  الالی الی الی الالی

 را جانم ی همه و روده و دل شدن پیچیده پایین همین از من و چرخید می فلک و چرخ

 .  داشتند دوست را ارتفاع و هیجان همه این چرا هایم بچه دانستم نمی.  کردم حس

 بودند شده فلک و چرخ سوار خودم های چشم مقابل هایش بچه و زن که مردی حضور

 .  کردم حس کنارم را

 : گفت و زد لبخندی

 ! تنهایین-

 : کردم اشاره فلک و چرخ به و دادم تکان سر

 .  شدن سوار داشتن دوست هام بچه.  بله-

  ؟ شما و-

 .  ترسم می ارتفاع از-

 .  ام بچه و زن برعکس ندارم ارتفاع و هیجان به ای عالقه!  من مثل-

 و بودند آمده پایین فلک و چرخ چرخش با حال که آرتین و آرسین به و دادم تکان سری

 .  زدم لبخند و نگریستم دادند می تکان دست برایم

 .  چشماتونه توی بزرگی غم کردم حس دیدمتون که دور از-

 ؟ کردند می ام ضایع اندازه این به تا یعنی هایم چشم دانستم نمی

  ؟ بله-

 !  نخور رو زندگی این ی غصه زیاد-

 : کشیدم عمیق نفس

 .  اتون توصیه از ممنون.  کنم می سعی-

 و چرخ هیجان از دیگر و کرد می نگاهمان دور از مرد زِن حال.  بودم شده خسته دیگر

 .  برد نمی لذت بود مشخص فلک

 .  داشت اعتماد همسرش به که هم چقدر!  زدم پوزخندی

 .  هستم شاهرخ-
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 : کردم زمزمه

 ! باش-
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 : گفت که شوم رد خواستم سپس

  ؟ شما و-

 : کردم اخم

 .  نیست مربوط شما به-

 .  گرفت مقابلم نامحسوس طور به و درآورد کیفش از کارتی

 ! رایگان ویزیت یه.  منه کارت این-

 در خودم آبروی بزنم فریاد خواستم می اگر.  کردم نثارم چندشی چشمکی سپس

 هرچند.  شناخت می را من کسی شاید و رفت می آدم همه این مقابل که بود اولیت

 به. گذاشت نمی اش شخصی ی صفحه در عکسی هایمان بچه و من از سامان

 مردم خواست نمی دلش!   داشت نفرت ببیند را من عکس کسی که این از شدت

!  زدم پوزخندی.  نداشتم شدن دیده به تمایلی هم من خود.  کنند تحلیل را ام چهره

 آن وجود این با اما.  بودیم کرده پیدا تفاهم ها سال از پس مورد یک این در خوب چقدر

 حساب و حد که کردند می کنکاش شان عالقه مورد ی خواننده زندگی در مردم قدر

!  طالق روز یک و نشاندند می بازیگر یک با عقد سفره پای را سامان روز یک.  نداشت

 منتشر من از عکسی و ؛ زد نمی دامن گاه هیچ شایعه به سامان بود آن اش خوبی

 ندارد تمایلی و دارد دوست را اش بچه و زن که بود گفته ای مصاحبه یک در تنها ؛ نکرد

 .  بگذارد رسانه در ها آن از عکس

 قدش اما.  است سامان های سن هم بود مشخص.  برگشتم مرد سوی به متعجب

 با را او چرا دانم نمی!  آبی سامان های چشم اما سیاه هایش چشم ، تر کوتاه

 .  کردم مقایسه سامان

 : کردم نگاهش افسوس با

 .  بکش خجالت-
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 .  اومد خوشم ازت-

 .  است روانشناس بود مشخص.  انداختم نگاهش کارتش به

  ؟ شناسی روان یعنی.  بکش خجالت ات بچه و زن جلوی-

 : خندید

  ؟ چشونه ها شناس روان مگه-

 .  آمدند می بیرون کذایی فلک و چرخ این از زودتر ها بچه کاش ای.  رفتم قروچه دندان

 : گفت بود شاهرخ نامش که مرد

 نداره اجتماعی دوست تو شوهِر یعنی ؟ هستید فکر کوتاه قدر این چرا ها خانم شما-

  ؟

 !  بودم نگران.  دادم تکان دست برایشان و زدم لبخند فرزاندانم به او به محل بی

 ... خب اما!  مرد تا زن از.  داشت اجتماعی دوست سامان که بود مشخص

 : گفت شاهرخ

 اجتماعی دختر دوست هم آدم داره عیبی چه ؟ گم می راست دیدی ؟ شد چی-

 .  جداست چیز دو ؟ زن هم باشه داشته

 : گفتم سرد.  است بیمار زیادی بود مشخص

 .  آقا نشو من مزاحم-

 .  هستم شاهرخ که گفتم-

 .  کارت رد برو.  باش هستی هرکی-

 از.  کرد پرت کیفم توی را گرفت مقابلم که کارتی اما.  ایستاد فلک و چرخ شکر خدارا

 من خود و شد می بسته و باز داشت وسطش که ای دکمه با کیف اقبال و شانس

 .  کردم می پرت درونش را وسایل کنم باز را دکمه که آن بی گاهی هم

 . نبود درست اش بچه و زن مقابل اما کنم نثارش فحش خواست می دلم

**** 
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 می یشان صدقه قربان که حالی در کتی خاله و آمد می سالن داخل از ها بچه صدای

 و انداخت دیگری پای روی را پایش یک.  نشست مبل روی و آمد کنارم به رفت

 آتشش که حال همان در ؛ برداشت سیگار نخ یک رویش به رو میز روی از طلبکارانه

 : گفت زد می

 .  اومدی تنها باز بینم می-

 : زدم پوزخند

 ؟ نیومدم تنها کی بگو شما-

 و زد سیگارش به پکی.  کردم تماشا بود دیدم معرض در که جایی تا را سیگارش دود

 .  داشت نگه سینه در را دودش

  ؟ بیای شوهرت با بیای شده بار یه-

 : درآوردم سر از را شالم.  باشد شده تازه دلم داغ که انگار

 به آوردم طاقت االن تا اگر.  موندم اگر.  ام خسته کوفتی زندگی این از خودمم بخدا-

 ! بمونم اش خونه تو دقیقه یک خوام نمی حتی وگرنه.  هامه بچه خاطر

 .  فرستاد بیرون اش بینی از را دود کتی خاله

 شوهر به چه تورو.  ده می شیر بوی دهنت ای بچه گفتم که زمانی.  سرت تو خاک-

 حرف به که کرد وز وز گوشت تو مادرت اون.   کردی می رو امروزت فکر باید ؟ کردن

 !  بشی پیردختر من مثل بود نگران ؛ داشت هم حق خب.  ندی گوش مرده مادر کتی

 : کردم نگاهش آویزان های لب با

 .  رو سامان داشتم دوست-

 : زد معنایی پر پوزخند خاله

 داشتن دوست اون کجاست حاال.  زنید می تیز با همو ی سایه االن.  دونم می-

 افالطونی؟

 : کشیدم آه

 ! کنسرت معمول طبق ؟ بنظرت-
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 و برد باال را صدایش ؛ تکاند سیگاری جا در را سیگارش.  داد تکان سری و خندید خاله

 : داد قرار مخاطب را تینا

 .  میره در فنرش راحتی روی ننداز جفتک جوری اون.  سوخته پدر آی-

 .  خندید غش غش تینا

 ! سوخته میگی بهش خاله گم می بابام به-

 : کرد زمزمه.  بود گرفته اش خنده زد پوزخند و نگریست من به کتی خاله

 !جن تخم-

 : زدم صدایش معترض

  ؟ منه با گوشت ؟ خاله-

 : گذاشت سیگاری جا در را سیگارش تلخی اوقات با او

 کن کم شرت پاشو.  توهه های ور و شر اختیار در بست در صاحابم بی گوش آره-

 این که حاال!  بساز کردی که انتخابی این با دیگه.  نباش ناشکر قدرم این.  گالره

 دل ور بشینی بیای بگیری طالق جن تا سه به خوای می چیه.  بیا کوتاه یکم زندگیته

 .  دارند گناه.  سوزه می ها توله این برای ؟دلم من

 ! خودخوری و کینه با روزش هر.  گذشت می چه من دل در دانست می چه او

 .  خاله ام خسته-

 : کشید اش ای قهوه موهای به دستی خاله

 تو که ما غیرت به بازم.  چندن چند خودشون با نیست معلوم امروزی جوونای-

 .   بود یکی یار یکی خدا قاموسمون

 : افزود افسوس با و کرد اشاره من به دست با سپس

 .  رسیده یار به که بارز ی نمونه اینم-

 : درآورد را ادایم

 .  ام خسته هاشون سرکوفت از.  ام خسته-

 : شد خم سویم به کمی خاله

 ؟ مرگته چه دیگه.  ره می در برات هم جونش که خودشه مهم-

 .  دادم تکیه مبل پشتی به را سرم
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 سامان آن دیگر بعد به جای یک از اما.  دادم می کتی خاله به حق را جای یک تا

 !نبینمش خواستم می من و بود هم شاید.  نبود سابق

 .  خاله خوشه دلت-

 : شد کالفه

  ؟ چیه دردت-

 از همگی بیفتم کنم سکته فرداست امروز همین.  جونم تو شده تلبار دلم های درد-

 .  بشید راحت دستم

 : گفت جدیت با و پرید کالمم میان خاله

 منتظرتن شیرینی و گل با دنیا اون مگه بدبخت آخه ؟ ها زنی می دهنت تر گنده حرف-

 چه ها بدبخت اون ؟ کنی می فکر هات بچه به هیچ ؟ داری رو ور اون هول قدر این که

 ؟ دارند تو خری به مادری کردن گناهی
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 آدم دسته آن از.  بودم هایش کردن نصیحت عاشق.  نشست لبم روی کمرنگی لبخند

 را دلم های اعتراف توانستم می و کردم می راحتی احساس مقابلش که بود هایی

 .  بگویم مقابلش

 ! خاله-

 ! مرض-

 : زد پچ که زدم بازویش به آرامی مشت

 پای.  داری زندگی.  داری بچه تو که حاال ولی.  آد نمی خوشم جماعت مرد از درسته-

 رو شوهرت و خودت بین دوری این شده جور هر.  گالره باش گرفتی که هایی تصمیم

 .  بده سامون و سر

 ! بدوش گفت می خاله نره گفتم می من.  کوبیدم پایم ران روی را ام مشت دست

 : گفتم استیصال با
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 .  کردم هرکاری زندگی این دادن سامون و سر واسه من-

 : گفت خاله

 ! خوب ظاهر به زندگی این کردن مال ریده برای هرکاری.  آره-

 : کردم نگاهش دلخور

  ؟ کنی بس خوای نمی-

 چیپس های بسته کابیت داخل از.  رفت آشپزخانه سوی به و شد بلند جایش از خاله

 !  برخواست هوا به جیغشان تنقالت دیدن با قلوها سه ، آورد بیرون پفک و

 : گفت خاله

  ؟ گرده برمی کی حاال-

 .  گه نمی من برای رو زندگیش ی برنامه وقته خیلی!  دونم نمی-

 داد فرزندم هرسه دست به را ها بسته.  داد تکان سری و کرد نگاهم افسوس با خاله

 .  رفت اش صدقه قربان و زد ضربه آرسین کمر به دست با آرام و

 .  ات خونه کنی دعوت رو ها خانواده تونی می برگشت وقتی-

  ؟ بشه چی که-

 . بشه رفع هست ها خانواده بین کدورتی اگر هم.  باشه دیدنی عید یه هم که-

 : کردم زمزمه

 .  بذارند پا ام خونه تو عمرا.  خواستن نمی منو اول از اش خانواده-

 : گفت نشوند را صدایمان ها بچه که طوری عصبانیت با کتی خاله

 .... . استغفرا ِد.  خوردند..گ.  کردند غلط-

 : کردم زمزمه

 .  آرن می هوو سرم بذاری خواهراشو و مادرش اگر بقران-

 : کشیدم خجالت که کرد نثارشان لبی زیر فحشی خاله

 شهر مگه.  خواست می تورو اولم از.  توهه اسیر اون.  لوندی.  زنی تو هرحال به-

 می که تو بعدشم.  باش داشته جنم یکم بابا!  باباش ننه حرف با بشه هوایی هرته

 نظری خدا شاید جدیدی سال.  کن دعوتشون جا همون اونا ی خونه دیدنی عید ری

 .  شد یکی تو با دلش ات ذره فوالد شوهر مادر و کرد بهت

 : گفتم داری خش صدای با
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 .  شاید-

 اما.  شد نمی و نبود رضا وصلت این به وقت هیچ او دِل.  دانستم می هم خودم اما

 ؛در بستم را هایش چشم.  بودم خانواده عروس حال من باشد هرچه کرد شد می چه

 .  پیچید می گوشم توی ها قلو سه های خنده صدای هنوز که حالی

*** 
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 توانستم نمی.  کوبیدند زمین به را خودشان و کردند گریه توانستند می تا قلوها سه

 وجود جواب بی خیال و فکر هزار سرم در که حال هم آن ؛ بمانم خاله کنار را شام

 .  داشت

 حبس وارد دادم اشاره دست با و کردم باز را خانه در ؛ نزدم حرف کدامشان هیچ به

 آن به عیدی تعطیالت.  داشتند هم حق خدا های بنده خب.  شودند شان خانگی

 هزار و کشور خارج های کنسرت صرف را وقتش ی همه سامان و نداشتیم صورت

 ! قد نیم و قد ی بچه سه و ماندم می من و گذاشت می مرض و کوفت

 رفته دست از های تماس ی دکمه و رفتم خانه تلفن سمت به و آوردم در سر از شال

 . فشردم را

 اعصابم اگر دانستند می و بود خوابیده فیسشان کتی خاله قول به عمال قلوها سه

 راس تیر در سامان از بزرگی عکس قاب ؛ کردم سربلند.  کنم می شان تنبیه بریزد بهم

 ؛ داشتم دوستش که جدی و خشن عکس یک ؛  کرد جلب خود به را ام توجه نگاهم

 وقت هیچ انگار که اش ماندنی یاد به کذایی های کنسرت آن از یکی وسط هم آن

 در مقدس و قدر گران شی چون هم اش الکتریکی  گیتارش. نداشت شدن تمام قصد

 .  بود شده ریخته پیشانی روی رنگش مشکی سرکش موهای و بود بغلش

 : انداخت طنین خانه ی مرده فضای در لیدا صدای

 ... خوبی گالره سالم-

 .  بارید می صورتش و سر از خوشبختی که گفت می چه او.  خندید
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 ! ؟ مرده یا تو ای زنده.  نیستی.  گلی کجایی-

 : کردم زمزمه

 ! پیچه می زود مرگ خبر-

 .  ترسیدم می مرگ از همیشه.  کردم لعنت را خودم و گزیدم را زبانم سپس

.  آنالینی مجازی صفحات نه دی می جواب خونه تلفن نه.  شده تنگ برات دلمون-

 .  بخدا یادتم به.  عزیزدلمی.  بزن زنگی یه کردی دریافت رو پیامم.  نگراتیم همه

 .  درآوردم تن از را مانتویم.  کشیدم عمیق آه

 : شد برقرار دیگری صوتی پیام

 دوران تو انگار.  ارتباطاته عصِر عصر روشکر خدا ؟ خانوم بابا کجایی ؟ پیدا کم سالم-

 یادت همش لواسون رفتیم ها بچه با دیشب.  خانوم گلی باش این از ِبه ما با.  قاجاری

 بابا.  گیرند می سراغتو همه ها بچه ؟ سوزوندیم می آتیش چقدر یادته.  کردیم می

 .  خانوم بکن ماهم به نگاهی یه

 آتیش.  داشتیم دیگر باهم دورانی عجب ؛ ام ساله چندین دوست.  بود نگین صدای

.  خندیدیم می ها آن یادآوری با ها ساعت که هایی خاطره و سوزاندیم می که هایی

 برای اصال!  سودا هزار و داشتم سر یک حال!  نبودم سابق گالره آن دیگر راستش اما

 توان دیگر.  بودند بسته را پایشم و دست قلوها سه بگذارم وقت توانستم نمی خود

 .  نداشتم را داده دست از های تماس ی بقیه صدای شنیدن

 !  ببرم یاد از را جوانی خوش روزهای آن شد می مگر.  نشست لبم روی لبخند

 : پیچید هایم گوش در دیگر صوتی پیام بوق با

 پایه.  وری یه بریم بذاریم قرار ها بچه با هفته این خواستم می.  خوبی.  گالره سالم-

 رو ادات و ناز ی حوصله اصال که درنیار رو پرمشغله های زن این ادای توروخدا ؟ ای

 شد؟ شیرفهم.  ندارم

 ی اجازه اصال.  دوخت می و برید می خودش برای.  گرفت ام خنده ماریا های حرف به

 . داد نمی را مقابلش طرف به صحبت
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 آن از چشم توانستم نمی و کرد می کجی دهن رویم به هنوز سامان بزرگ عکس قاب

 سمتی یک هرکدامشان ؛ شدم ها بچه اتاق وارد.  بردارم است زنده گویی که تصویر

 لباس که آن بی هم آن.  بودند رفته فرو شیرینی خواب به معصومانه و کشیده دراز

 .  کنند عوض را شان بیرونی های

 چقدر.  کردم نگاه ام زندگی های ثمره به و زدم تکیه در قاب به.  کشیدم کالفه پوف

 .  داشتم دوستشان

 خود اتاق سمت به و کردم عوض را هایشان لباس بیداری و خواب میان در سختی به

 . رفتم

 لباس.  کردم نگاه خود به آینه در و آوردم بیرون قرمز های گل با سفید خوابی لباس

 .  شدم خیره خود تصویر به و گرفتم اندام مقابل را خواب

 می سرم دور مهمانی ی کلمه ؛ شد پژواک هایم گوش در کتی خاله های حرف

 یک اگر گفت نمی راه بی هم چنین هم خاله خب و بودم خانواده بزرگ عروس.  چرخید

 ها آن با قدر آن من نه و داشتند دوست مرا ها آن نه هرچند.  دادم می ترتیب مهمانی

 . داشتم خوبی احساس

 و کردم روشن را خواب چراغ.  خزیدم لحاف زیر و کردم تن را خواب لباس و زدم مسواک

 به ؛ زدم ورق صفحه چندین تمرکزی هیچ بی ؛ هدف بی ؛ برداشتم را خارجی رمان

 االن تا سامان کنسرت حتم به و داد می نشان را شب ی دوازده ؛ کردم نگاه ساعت

 .  بود شده تمام

 ؛ شدم مجازی صفحه وارد و برداشتم را گوشی کنجکاوی حس ارضای برای تنها

 او و بودم نکرده هم اش فالو حتی که بود جا آن اش جالبی ؛ کردم سرچ را اسمش

 ها وقت گاهی دانست می شاید.   نداشت موضوع این به العملی عکس هیچ هم

 !زنم می اش صفحه به سرکی امشب مثل

 بودند گذرانده که خوشی شب و هوادارانش برای که متنی و آمد باال اش صفحه

 . " عزیزم های وطن هم ی همه از ممنون"  بود نوشته

.  کرد می خالصه کوتاه ی جمله چند در را جمالتش و نداشت گویی اضافه وقت هیچ

 کرد می اضافه طرفدارانش به روز هر تظاهرش از دور به و ساده رفتارهای همین شاید

 . 

 : خواندم را چندتایشان کنجکاوی محض و کردم باز را ها کامنت

 .. سامان برم اقیاوسیت آبِی های چشم قربون-

 .  بود بر از را سامان های چشم.  گرفت ام خنده

 ؟ تو به داده خوبیه هرچی خدا چرا... نفست ناز-
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 . سوسول بچه بابا برو-

 .داداش باشی موفق.  سامان هایی بهترین از یکی-

 برای کنم می شماری لحظه دارم ؟ نگذره خوش و باشه تو کنسرت شه می مگه-

 .  میالد برج اردیبهشت کنسرت

 : بود نوشته دختری

 . داره تورو مثل یکی که زنت حال به خوش-

 زنش دانست می چه دختر آن!  خواندمش اول از بار چندین و کردم توقف کامنت روی

 را زندگی ظاهر توانستد می ما مردم چرا.  کرد می زندگی چگونه و دارد حالی چه

 .  بروند را ماجرا ته تا راحتی به و ببیند

 .  گرفت می شکل قضیه ظاهر دیدن با که افکاری تمام به!  زدم پوزخند

 را ذهنم توانستم که هم چقدر.  گذاشتم خوابم قبل خارجی کتاب روی را گوشی

 .  بخوانم را خطش چند و کنم تمرکز

 دارم یاد تنها.  ربود را هایم چشم خواب کی نفهمیدم و گذاشتم بالشت روی را سرم

 .  بود شده دم سپیده

**** 
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 روز کل و بودم گذاشته جا دخترک آن کامنت همان روی گوشی توی جا همان را ذهنم

 رنگ از اثری دیگر و درآمده موهایم طالیی های ریشه.  گذرد می چه فهمید نمی را

 تا داشت اساسی گیری ریشه یک به احتیاج.   نبود بودم زده پیش ها ماه که بلوطی

 و گرفتم خود از چشم.  کرد می خودنمایی مو ابروهایم زیر.  شود رنگ بلوطی دوباره

 پشمالویم و روح بی صورت به رویی و دست و بروم آرایشگاه به را امروز داشتم تصمیم

 را خود صورت و سر به رسیدن ی حوصله که بودم شده انگیزه بی قدر آن دیگر!  بکشم

 این من تنها یا اند گونه این من سال و سن هم های زن ی همه دانم نمی.  نداشتم

 .  ام شده انگیزه بی چیز همه از قدر



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 24 

 به مرد یک گاهی کتی خاله قول به و داشتم استقالل که همین ؛ شدم ماشین سوار

 متکی هایشان مرد به که هایی زن از.  بود دهنده تسکین کمی شدم معنامی تمام

 خوشش بودنم قوی و جسارت همین از اول نگاه در هم سامان و آمد می بدم باشند

 اما.  خواهد می را مردش به کردن تکیه دلش بعد به جایی یک از زن یک ؛ هرچند.  آمد

 ... سامان

 تجریش در که آرایشگاهی سوی به خود و گذاشتم مادرم ی خانه راه سر را قلوها سه

 .  راندم بود

 دعوت نشستن به مرا گرمی استقبال با و شکفت گلش از گل دیدنم با خانم شکوفه

 : کرد

  ؟ داشتی قبلی نوبت-

 : زدم لبخند

 .  نه متاسفانه-

 شلوغ شد نمی.   شد سالن سوی آن معطوف نگاهم ؛ کرد اشاره سالن به شکوفه

 پیش که شوم بلند خواستم ؛ فرستادم لعنت شانسم و خود به.  گرفت نادیده را بودن

 : کرد دستی

  ؟ نندازم راه رو کارشون رو خوبم و قدیمی های مشتری تونم می من مگه-

 ؟  آمد می بدش پول از کسی چه گفت می است بهتر ؛ زدم پوزخند دل در

 .  آم می دیگه روز یه شااهلل ان کشه می طول خیلی دونید می اگر.  دارید لطف-

 مانیکور های دست آن معطوف نگاهم تازه و داد تاب و پیچ را بلوندش موهای شکوفه

 جیغ الکش رنگ.  شد بود شده ُمد حرارتی های الک لیدا ی گفته به انگار که ای شده

 یا شدند می سیاه شدند می گرم دانستم نمی.  سیاه هایش ناخن انتهای و بود

 ام کرده بزک و ت آال زیور هیچ بی و گر تالش های دست به و کشیدم عمیق آه!  قرمز

 نداشت مشکلی هم سامان انگار ، آمد می بدم بلند های ناخن از همیشه ؛ نگریستم

 !  دهد پیشنهادی من به وقت هیچ ندیدم که چرا. 

 بی من به نسبت که نداشتم را آشنایی های سال تازگی آن برایش دیگر هم شاید

 .بود شده تفاوت

 شده روزمرگی دچار و بودم کرده گم را خودم که بودم آدمی من ؛ است سخت چقدر

 ! بودم

 های ناخن به دیگر غیرارادی نگاه یک و کردم نگاه شکوفه بلنِد های ناخن به غیرارادی

 می قیاس داشتم ناخودآگاهم ضمیر در اما بود سخت.  کردم خودم ی شده چیده َته از

 .  کردم
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 شده میخ نگاه که شکوفه.  بود نمایان هم هایی خالکوبی شکوفه های انگشت روی

 : گفت دید هایش دست رومی را من ی

  ؟ آد می خوشت-

 : کردم بلند سر منگ

  ؟ بله-

 : رقصاند هوا در را هایش ناخن

  ؟ داری دوست بلند ناخن میگم-

 : زدم لب صادقانه

 .  ده می دست بهم بدی حس.  ندارم دوست-

 : خندید شکوفه

 یکی بزنی وقتی اصال.  محشره کارش.  آوردیم جدید کار ناخن یه.  سخته اولش بابا-

 .  کنی کار ها ناخن بدون تونی نمی دیگه بعدش اصال.  کنی می عادت بعد روز دو

 باید و بود شده من نوبت حال.  ماندم منتظر دقیقه چند.  نبودم هم میل بی چنین هم

 : گفتم شکوفه به رو.  کشیدند می پشتم پر ابروهای به دستی اول

 . کنم می فکرامو حاال-
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 : زد برق هایش چشم شکوفه

 تغیر یه شنویی می من از.  الک رنگ خصوصا.  ده می نفس به اعتماد زن به ناخن-

 .  ای ساده همش چیه.  بده خودت به اساسی

 سادگی در زیبایی گفتند می که ها وقت آن ی دوره انگار. گفت نمی هم بد چنین هم

 خود با کند مرتب را ابروهایم زنی تا نشستم صندلی روی وقتی.  بود سرآمده است
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 الک رنگ با مستقیمی ی رابطه گویی اطرافم هایی زن خوشبختی.  کردم فکر

 .  داشت هایشان

 مانند زنی و چید می را هایش ناخن جمعه صبح هر من بودن مشغله پر به زنی

 با خصوصا.  کرد می را دنیا کیف و کرد می عوض را هایش الک رنگ روز هر شکوفه

 .  بود آورده دست به الک جیغ های رنگ لطف به که نفسی به اعتماد

.  زدم می رویشان هم ای قهوه رنگ اگر شد نمی بد ؛ آمد خوشم ابروهایم مدل از

 دلم عمیقا هرچند.  آمد می روشنم پوست به.  بود شده زیبا هم موهایم بلوطی رنگ

.  برداشتم ام کمانی ابروهای از چشم.  بود شده تنگ خودم رنگ طالیی موهای برای

 آینه در وقتی. بود او دست قیچی و ریش باالخره.  کنم تغیر کردم زد گوش شکوفه به

 : گفتم شکوفه به رو.  بودم راضی خود از نگریستم مرتبم و تمیز صورت به

 ؟ داره وقت کار ناخن-

 ام راهنمایی شد می منتهی باال ی طبقه به که مارپیچی های پله سوی به شکوفه

 و مور مانند مشتری قدر آن و بود چپیده سالن در زن قدر آن ؛ بود مانده باز دهانم.  کرد

.  شد نخواهد شلوغ اندازه این به هم دکتر مطب کردم فکر خود با که بود سالن در ملخ

 طرح مشغول و بود بافته ماهی مدل را رنگش ای قهوه موهای و تند آرایش که دختری

 به نزدیک که اولی صندلی روی.  کرد سالم دیدنم با بود مشتری های ناخن روی زدن

 .  دادم را جوابش و نشستم بود من

 : گفت دخترک به رو و گذاشت من صندلی پشت دست شکوفه

 .  باش داشته هواشو.  منه ی ویژه مشتری این.  جون مهناز-

 : زد من به رو چشمکی و زد لبخند مهناز

 .  خانم شکوفه حتما-

 رویش به رو داد اشاره من به کرد می کار هایش دست روی که مشتری رفتن از پس

 دلم.  بود کوک کیفش انگار و کرد می نگاه را هایش دست ذوق با مشتری.  بنشینم

 خودم باید انگار.  ببینم هایم دست کردن بزک از بعد را خود العمل عکس خواست می

 . بگیرم فاصله قبلی ی گالره از کمی تا گذاشتم می معذورات توی را

 و بود برگ هزار دفترش بخورم قسم توانم می ؛ کرد باز بود کنارش که را دفتری مهناز

 . کرد جلب را ام توجه نامید مشتری را نامش شد می که فامیل و اسم هزاران آن در

 : گفت مهناز

 .  برات نداشتم نوبت اصال شب تا وگرنه.  بود خلوت سرم یکم امروز آوردی شانس-

 : زدم لبخند

 .  باشه بلند هام ناخن زیاد خوام نمی زحمت بی فقط-
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 وقتی.  داشت احتیاج حوصله هم و داشت درد کاشتن ناخن.  داد تکان سری مهناز

 با و بود پایین سرش مهناز ؛ دادم بینی به چینی نشست هایم دست روی ها ناخن

 : زد لب.  داد می انجام را کارش دقت

  ؟ نداری مشکلی که بذارم آهنگ اگر-

 : زدم لب

 .  اصال نه-

 اش موسیقی ؛ فشرد را ای دکمه و کرد بلند را دستش کنار کنترل و گفت خبی بسیار

 که بودم نشسته زنی روی به رو من و.  بود صدا همان صدا!  هم صدا ؛ بود آشنا

 .  بود همسرم طرفدار

. "  گرفت جان هایم چشم مقابل گذشته شِب کامنت آخرین و رفتم قروچه دندان

.  انداخت طنین سالن توی سامان صدای. داره تورو مثل یکی که زنت حال به خوش

 را زیادی های رغیب ی وتوجه بود اش گذشته سال فروش پر آلبوم های ترک از یکی

 .  بود کرده معطوف خود به

  کنارت دنیام بشه رنگی بذار بازم بیا

  راهت به خیره چشام گیره دلم من هنوزم

 ... تا بیا

 ... پرواز بده یادم بازم.   باز نمرده دل

 ... آواز بشه تو کنار بازم خوشی دل تا بیا

 ... آواز بشه

 ... میرم می گوشه این دارم دونی نمی سرم زندگی این از من تو بی بیا

 هایش باز بیا سامان.  کرد می خوانی لب فراوان سوز با و کرد می اش همراهی مهناز

 که دختری دانستم می اما ؛ کیست آهنگش مخاطب دانستم نمی و نداشت تمامی

 .بود خورده جانانه عشقی شکسته یک نشسته رویم به رو

 بفهمم توانستم می حال.  اش حرارتی نوع از بود قرمز کردم انتخاب که الکی رنگ

 !  شود می گرم یا است سیاه شود می سرد

 : زدم لب

 .  کن عوضش ؟ خواننده این خونه می چی-

 : بودم داده او به را دنیا فحش بدترین انگار.   کرد نگاهم جوری یک مهناز
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 ؟ سامان صدای ؟ آد می دلت-

 : انداختم باال ای شانه
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 ... بازم بیا گه می همش ؟ داره صدا اصال ؟ هست کی-

 : کرد نگاهم متفکرانه مهناز

 ... محشر... محشره احساسش ؛ صداش ؟ شناسی نمی رو دالوری سامان که نگو-

 .  نیومد خوشم من-

 کنه می بازی آدم روان و روح با المصب اصال.  صداش هم خودش هم.  عاشقشم من-

. 

 به باز و ببیند را طرفدارانش از یکی تا کجاست.  خوردم غبطه سامان حال به دل در

 .  بخندد من ریش

 .  اصال شناسمش نمی.  آد نمی خوشم زیاد که من-

 : گفت مهناز

 .  داره خاصی انرژی.  شی می عاشقش کنی گوش آهنگاش از دوتا یکی-

 : زدم لب

 .  طرفداری عجب.  ایشون حال به خوش-

 : زد لب مهناز

 از هاش کنسرت نشده اصال.  رم می خانواده با ذاره می کنسرت بار هر من.  بابا آره-

 ... بدم دست

 چند و گذاشت دستگاهی داخل را هایش دست.  خورد می بهم داشت حالم دیگر

 .  دارم نگهشان گفت دقیقه
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 : گفت مهناز

 هم اش بچه و زن عکس حتی.  مرموزه.  باجذبه از جدا.  است باجذبه مردهای این از-

.  کرده ازدواج بازیگر فالن با که کنند می درست شایعه یه هم روز هر.  نذاشته حاال تا

 . ده نمی رو سازها حاشیه جواب اصال اون البته

 : گفتم صادقانه بار این

 ! بهتر-

 توی هرچند.  بودم داده ام زیبایی باالی پول چقدر که بماند.  رفتم بیرون آرایشگاه از

 رفتم که ماشین های نزدیک.  بود گم این کردیم می زندگی در که هایی خرجی

 می بدم ها مرد این امثال از چقدر!  بود پدرم های سن هم.  زد بوق برایم ماشینی

 دیدنم با ها بچه.  راندم مادر ی خانه سمت به اعتنا بی و شدم ماشین سوار.  آمد

 تینا و زد می موهایم به دست مدام آرتین.  درخشید هایشان چشم و کردند ذوق

 .  کرد می نگاه را ام کرده بزک های انگشت

 : گفت ذوق با سپس

 .  یکتا مامان مثل.  باشه شکلی این هات ناخن توهم داشتم دوست چقدر مامان وای-

 : زد باالیی بلند سوت گلنوش

 .  شدی قرتی خواهری.  الال او-

 .  خندید که کردم نثارش گمشویی لب زیر

 .  نشست کنارم و گذاشت میز روی را چای سینی مادر

 : گفت مهربانی با و زد میز به ای ضربه

 .  باشه دور ازت بد چشم.  شدی ماه قرِص.  مادر ماشاال هزار-

 : لمید راحتی روی گلنوش

 دمی عجب.  زدی بهم که پوزی و پک این با کردی دیوونه رو همه.  تو کردی چه-

 ... یالی عجب...

 : گفت گلنوش های پرت و چرت شنیدن با آرسین

  ؟ داره دم که حیونه مامانم مگه ؟ خاله-

 .  رفت گلنوش به ای غره چشم و گفت اهلل اال اله ال مادر

 .  دار نگه رو زبونت این اختیار خواهرت های بچه جلو گفتم دفعه صد.  بریده گیس-

 : جنباندم سر
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 ؟ کجاست گیتی-

 : گفت مادر

 .  بیرون رفته دوستاش با-

 .  زد صدا را ها بچه آرسین

 : گفت مادر رفتنشان از پس

 .  بگردم دورت بزن حرف باهاش یکم-

 : گفتم متعجب

 ؟ شده چیزی-

 : کرد نچی گلنوش

 .  گیره زیادی ما مادر این.  آد می آسه ره می آسه.  نرماله نرماله بدبدخت.  بابا نه-

 درآمد او آخ که گرفت گلنوش بازوی از نیشگونی مادر

 ؟ اللی گن نمی نزنی حرف تو-

 : کرد من به رو سپس 

 ندارم دویدن دنبالش پای که منم.  کنم می حس شده زیاد هاش بازی هوا سربه یکم-

 . 

 سال و سن.  برداشتم را معروفش دارچین چای لیوان سینی داخل از و شدم خم

 !  خودم های سال آن مانند درست.  طلبید می راهم روحیات این گیتی

 : گفتم اطمینان با بیاید بیرون دلواپسی این از که این برای.  کشید عمیق آه مادر

 زیاد.  خامه.  جوونه من مادر اما.  زنم می حرف باهاش خودم.  نباش ناراحت باشه-

 .  نکن نهی و امر بهش

 : گفت نگران مادر

 ... عزب دختر دوتا با... خب ترسم می.  ذارم نمی سرش به سر اصال. بخدا نه-

 من که زمانی حتی.  دارد را خودش پنجاه ، چهل ی دهه اعتقادات مادر دانستم می

 .  داشت را هایش دلواپسی همیشه بود کمتر سنم

 : کرد نچی گلنوش

 .  کرد شروع باز مامان-
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 : رفتم او به ای غره چشم

  ؟ حرف وسط نپر قدر این یکی تو بگم الزمه-

 : کشید عمیق نفس.  دید فایده بی را بحث مادر.  نوشیدم چای از ای جرعه

 . خوبه حالت انگاری.  تخته به بزنم-

 : برداشتم قند ای حبه

 .  نیستم بد-

  ؟ مادر خوبه ؟ چطوره شوهرت-

 .  خوبه-

 : کرد بلند را هایش دست

 .  مادر شکر الهی-

 خدا درگاه به گونه این که بودم برده در به سالم جان سخت بیماری یک از که انگار

 .گفت می شکر

 : گفتم حوصله بی

 .  نباش چیزی نگران-

 : گفت مادر

 ؟ نیستی راه به رو انگار مادر چته.  هاست شما خوشبختی آرزوم-

 .  زنم می بیابون و کوه به آخر هات نگرانی این دست از هیچی-

 .  داشت هم حق خب.  کرد نگاهم چپ چپ و گفت آرامی وا مادر

 به.  بودم داده دست از را نوشیدنش به میل.  گذاشتم سینی توی را چای لیوان

 دبه دید با اما.  بوده چه ظهرشان ناهار فمیدم می اگر نبود بد.  رفتم آشپزخانه سمت

 .  کردم عوض را هدفم ترشی های

 در و زدم ناخنکی بود گذاشته مادر امسال که ترشی های دبه به آشپزخانه توی از

 :گفتم حال همان

 .. راستی ماما-

 ها بچه.  کرد تماشا را اش عالقه مورد کارتن و بود کرده روشن را تلویزیون حال گلنوش

 مشغول تماشا به و نشستند اشان خاله کنار و شدند ساکت تلوزیون صدای شنیدن با

 .  شدند
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 : گفت گلنوش

 ؟ دادی آب به گل به دست باز نکنه چیه-
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 گفتم روحش به لعنتی.  بودم فهمیده خوب را منظورش ؛ گذاشتم دهان به کلمی گل

 : کردم نگاهش غیز با و

 .  خیر نه-

 : زد چشمکی گلنوش

 ...هم تا سه نگو گفتی می همینو هم قلوها سه سر-

 

 ؛ کشید جیغ گلنوش که کند پرت گلنوش سوی به تا درآورد را اش دمپایی لنگ مادر

 : گفت معترض آرتین

 ... ها کنیم می نگاه داریم ؟ جون مامان-

 : رفت اش صدقه قربان مادر

 .  بگه ات خاله به نیست یکی.  برم قربونت-

 : کرد اخم آرسین

  ؟ تر آروم یکم کنم خواهش شه می خاله-

 صدقه قربان.  را کنم می خواهش ی کلمه بود گرفته یاد سامان از.  گرفت ام خنده

 : زد لب آرام و گفت ای باشه.  کرد نگاهش واج و هاج گلنوش.  رفتم اش

 .  داره هم زبونی عجب سوخته پدر-

 : گفتم آرام

  ؟ نه شی نمی الل دقه یه تو-
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 : زد ترشی به ناخنکی گلنوش

 ... دوقولوست بار این ؟ کردی چی بگو-

 : زد دستش روی مادر

 .  برسون جایی به رو تا سه این ؟ مادر نیاری بچه.  بده مرگم خدا وا ِا-

 آوردم دنیا را قلوها سه وقتی از.  بود نگرانم مادر.  گفتم ارامی وای.  گرفت ام خنده

 دیگر که دید می هایش چشم با مادر.  کشیدم زحمت شان هرسه برای خیلی

 را ها آن تا گذشتم چیزم همه از.  کردم تعطیل را مطلبم حتی و نرفتم بیمارستان

 .  داشتند خانه در صبح حضور و من به وحشتناکی وابستگی که خصوصا.  دهم سامان

 ناهار واسه دیگه هفته بگم خواستم.  شکر.  من برای کافی تا سه همین.  نه-

 .  ام خونه دعوتین

 : گفت بود کرده تعجب ناگهانی دعوت این از که مادر

 .  جاییم همون روز و هرشب.  دخترم نیستم مهمان که ما-

 : گفتم حال همان در.  کردم ترشی در بستن مشغول را خودم و بردم پایین را سرم

 هم موقع اون تا.  کنم دعوت طرف دو خوام می.  آخه هستند هم سامان خانواده-

 . هستش سامان

 چه خدا ی بنده.  زد برق هایش چشم شنیده را سال را خبر بهترین انگار که مادر

 هم من و شود می خوب دارد چیز همه کرد می فکر شاید.  کرد می خودش با فکری

 . کردم می دعوت را شوهرم مادر ها عروس ی همه مانند

 : گفت گلنوش

  ؟ شدی متحول قدر این دراومده طرف کدوم از آفتاب-

 : کرد نوازش و گرفت را دستم تشویق با مادر

.  اومدی عقل به کردی خوب.  مادر کردی خوب.  دیدم هم روزها این شکر الهی-

.  شماست زندگی دلسوزه اونم.  کنه می فرقی چه.  مادرته مثل اونم نباشه هرچی

 .  رونی آب مثل دونستم می. بگردم دورت الهی.  دور بندازید رو ها کدورت

 چیز همه کاش ای.  بوسیدم محبت با را اش گونه! من مادر این بود مهربان دل چقدر

 من که قدر هرچه.  بود خوب چیز همه واقعا کاش ای.  بود کرد می فکر او که طور آن

 .  کردند می رفتار من با بدتر ها آن آمدم می کوتاه

 : گذاشتم اش شانه روی را سرم

 .  بشم قربونت نباش چیزی نگران تو-



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 34 

 : کرد بغض مادر

 ام بچه گم می همش.  من واسه سرطانی غده شده تو پا لنگ یه زندگی این بخدا-

 ... نکشه سختی.  نگیره دلش ام بچه.  نباشه دلش تو غم ام بچه ؟ خوبه االن

 سرش.  بود من زندگی ی همه.  کشیدمش درآغوش محکم.  کردم بغض و گرفت دلم

 . بوسیدم را

 ما.  آورد نمی ابرو به خم گاه هیچ.  گذشت می چه خودش دل در دانستم می

 او از باید حال دانستم می.  رساند جایگاه این به و کرد بزرگ سختی به را دخترها

 می قبل از بیشتر شدم مادر خود که حال را قدرش چقدر دانست می خدا و کنم تشکر

 .  دانم

 و زد لبخند.  بیاید اوهم که کرده اشاره مادر و من دونفری آغوش به.  ورچید لب گلنوش

 :م زد لب.  آمد سویمان به

 .  ندارم کم چیزی دارم شمارو تا-

 . گذاشت من ی شانه روی را سرش گلنوش

 .  تونیم می.  گذروندیم هم رو بدترها این از ما.  نخور رو چیزی ی غصه-

.  بودیم نیاورده دست به آسان را زندگی این.  توانستیم می هم باید.  داد تکان سر

 .  بودیم پرداخته را بهایش

**** 
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 شش حال و بودند گرفته را همسایه های بچه دست.  بودند کم خودشان قلوها سه

 بهانه هر به رفتم می اتاق سمت به هرازگاهی.  کردند می شیطنت اتاق توی نفری

 دعوایشان وقت یک و اند بچه نباشد هرچه.  بودم نگران.  زدم می بهشان سری ای

 بستنی.  داد می هول را شان یکی و آوردم می در بازی خر کله آرتینم.  شود می

 نفرشان شش هر من دیدن با. زدم در به ای تقه و گذاشتم ظرف توی را رنگارنگ های

 .  کنم قانع را شان همه کردم سعی و زدم لبخند.  زدند جیغ
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.  زد لبخند آرسین که گفت چیزی آرسین گوش در بود قلوها سه سن هم که مهزیار

 .  کردم نگاهش متعجب

  ؟ پسرها میگین چی-

 : گفت خورد می ولع با را اش بستنی که حالی در آرسین

 .  مهربونه مامانت حالت به خوش گه می.  هیچی-

 مادر با مهزیار دانستم می.  رفتم بیرون اتاق از.  زد دلم به آتش جمله یک همین و

 بغض که شدم احساساتی قدر آن.  ندارد مادری و کند می زندگی بزرگش پدر و بزرگ

.  کردم سوا را هایم خرید.  کنم درکش توانستم می هایی جور یک هم شاید.  کردم

 چیزی خواست نمی دلم.  بودم کرده خریده آدمیزاد جان تا مرغ شیر از گلنوش قول به

 دور ها سال از پس بود قرار هردویمان های خانواده که خصوصا.  باشد کسری و کم

 ی خانواده ی هفته ی برنامه که بودم پرسیده ام جاری ؛ پرنیان از.  شوند جمع هم

 پرنیان ، همسرم اقوام برخالف.  ندارند خاصی ی برنامه بود گفته که دارد خبر دالور

 در انگار کردند نمی سازش هایشان جاری با که دوستانم برعکس.  بود خوبی جاری

 بچه برای باید که طور آن هم سهیل شوهرش هرچند.  داشتم شانس مورد یک این

 که زمانی ندیدم گاه هیچ!  گذاشت می کم هایم بچه حق در. نبود خوبی عموی هایم

 زن بگوید و بزند زنگ خدا رضای محض بار یک دارد کار یا است بند دستش سامان

 نمی زمین که خدا آسمان.  ببرم پارک به خود ی بچه با را ها بچه شود می اگر داداش

! باشد جا بی توقع هم شاید دانم نمی. بود هایم بچه بزرگ عموی هم او باالخره ؟ آمد

 !دانم نمی

 .  کردم بندی دسته را کرده چرخ های گوشت و کشیدم عمیق آه 

 "  ؟ خلوته سرت دوم و بیست.  آینده ی هفته"  فرستادم پیام سامان برای

 در اما.  دهد نمی را جوابم حاالها حاال دانستم می.  گذاشتم کانتر روی را ام گوشی

 .  شد روشن رنگم طالیی سامسونگ موبایل ی صفحه تعجب کمال

 "؟ چطوره.  آره"  برداشتم را گوشی

 " کنم دعوت رو اینا مادرت خوام می"  نوشتم

 به را مادرش مهشید ؛ من که بود متعجب هم او برای شاید.  گذاشت تعجب استیکر

 و زد می من به مادرش که ای کنایه و نیش همه آن با هم آن.  کرد می دعوت خانه

 .  آورد می در را اشکم هایش حرف با گاهی

 "  کنم می خبرشون.  باشه"  نوشت

 می تصویب امروز همین از باید.  شدم خارج صفحه از و فرستادم اوکی عالمت برایش

 !  بودم بلد هم دسر مدل چند راستی به.  ببینم تدارک هایی غذا چه کردم
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 که بودم دیده مجازی صفحات از.  بافتم را موهایم و مالیدم هایم دست روی کرم

 تقه.  اش خانه به برگردد است قرار بخواهد خدا اگر و شده تمام سامان های کنسرت

 نگران.  بود درآورده من اتاق از سر پتویش و بالشت با آرسین.  شد نواخته در به ای

 : زد لب و کرد بغض که کرد نگاهش

 .  توروخدا.  مامان-

 پیشانی و لرزید می اش چانه ترس شدت از.  رفتم کنارش به و شدم بلند جایش از

 های چشم.  بود داغ داغ.  کشیدم صورتش به دست.  بود کرده عرق هم اش

 : نگریستم دقیق را صورتش نگرانی با و گرفتم قاب را صورتش.  شد آب پر درشتش

  ؟ کردی عرق قدر این چرا ؟ تو شده چت جانم.  عزیزم جانم-

 : کرد گریه زده خجالت و گرفت شلوارش مقابل دست ترسیده

 ... دیدم شدم بیدار... ترسیدم من...من...دونم نمی-

 .  بودم نگران درون از.  دهم نشان را خود عادی کردم سعی

  ؟ که اومد بارون بازم.  بابا ای-

 : نالید بغض پر آرسین

 ! بود هیوال.  دیدم بد خواب.  ترسیدم.  نبود خودم دست.  ببخشید مامان-

 او شد می سبب اش تاریکی از ترس همین اصال.  دارد وحشت تاریکی از دانستم می

 : کشیدم اشکش از خیس صورت به دستی.  دهم تشخیص آرتین از را

 .  کنیم عوض رو لباست بریم بیا.  عزیزم نداره عیبی-

 دردمانگی و پشیمانی حس هم هنوز پسرکم.  کردم پرت تخت روی را بالشت و پتو

 .  کرد می پاره تکه را قلبم پیش از بیش این و داشت



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 37 

 : گفت مظلوم

 .  نگی آجی و داداش به.  مامان-

 را اش ابریشمی موهای و چسباندم ام سینه به را سرش.  رفت ضعف برایش دلم

 . انداخت می ام کودکی یاد به مرا خیلی آرسین.  کردم نوازش

 : گفتم اطمینان با

  ؟ بشی ناراحت تو که کنه کاری مامان دیدی حاال تا.  باشه راحت خیالت-

 : گفت صادقانه

 .  نه-

 .  فشردم هایم دست در را کوچکش های دست.  بوسیدم را سرش

 .  کنم عوض رو لباست بریم بیا هم حاال.  کن اعتماد بهم هم بار این پس-

 تکان سر آرامش با.  زد نمی دو دو هایش چشم در گذشته ی دقیقه چند ترس از دیگر

 شبانه های استرس و ها اداری شب این.   فرستادم لعنت را خود چقدر که بماند.  داد

 هایی همان از رنگ ای سورمه لباس دست یک و دادم حمامش.  کرد می نگرانم اش

 ها بچه که بودم آن مخالف شدیدا.  کردم تنش بود آورده برایشان کانادا از سامان که

 کنارم را کوچکش بالشت.  کرد می نگرانم آرسین شرایط اما بخوابند کنارم شب

 پرت درآغوشم را خودش و کشید دراز کنارم دادند او به را دنیا ی همه انگار.  گذاشتم

 آبی های چشم. بود گرفته انرژی تازه انگار آرسین.  کشیدم هردویمان روی را پتو.  کرد

 .  بوسیدم محکم را اش گونه.  درخشید می رنگش

 ؟ مامان -

 ؟ جانم-

 ؟ بیرون ببره مارو که کنی می صحبت بابا با.  مامان میگم-

 . دادم قرار سر گاه تکیه را دستم

  ؟ بیرون برم می رو شما من نیستی حال خوش مگه-

 : گذاشت ام سینه روی را اش چانه آرسین

 مثال.  دوستام بقیه مثل.  بیرون ببره مارو هم بابایی دارم دوست ولی.  آره یعنی.  نه-

 .  بخوریم ناهار جا اون.  پارک بریم مون همه

 .  بوسیدم را قشنگش های چشم.  گذاشتم بالشت روی را سرش

 .  گم می بهش باشه-
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 ؟ ها دادی قول-

 !  اطاعت معنای به.  گذاشتم هایم چشم روی دست

 .  پسرم بخواب آروم حاال-

  ؟ ری نمی مامان-

 .  بخواب تو.  جان مامان نه-

 مانند درست.  کردم نگاهش و گذاشتم سر زیر را دستم.  بست که را هایش چشم

 کردم حس.  کردم نگاهش لحظاتی.  خواستنی و زیبا اندازه همان به.بود ها فرشته

 .  شدند خواب گرم هایم چشم

 روی که لبخندی ی مایه ته با هردو و گذاشتم بالشت روی او کنار را سرم سپس

 ی گربه دو آن های سوال به باید صبح دانستم می.  رفتیم عمیقی خواب به بود لبمان

 .  است خوابیده کنارم آرسین چرا که بدهم جواب هم بازیگوش

**** 

.  کردم باز را هایش چشم الی سختی به.  آمد می آشپزخانه توی از پوق و تق صدای

 و آرتین حتم به.  گرفت نشانه را هایم چشم اتاق حریر ی پرده الی به ال از نور ی روزنه

 روی را پتو.  کردند را یشان صبحانه شکالت هوس و بودند شده بیدار خواب از تینا

 باشد کرده ادرار باز نکند که این فکر با.  کشیدم دست صورتش به و کشیدم آرسین

 و آمدم پایین تخت روی از.  کشیدم عمیق نفس خشک تشک دیدن با.  زدم کنار را پتو

 آمده خودش انگار گفت می که سیگار بوی.  شدم سالن وارد.  شدم خارج اتاق از

 و شویی بیدار خواب از صبح است بد چقدر.  گذاشتم دهانم مقابل را دستم.  است

 .  کند پر را ات بینی سامان دار مارک سیگار آور تهوع بوی

 .  کشیدم آشپزخانه داخل به سرکی جا همان از.  ایستادم سالن وسط

  ؟ بودی منتظرم-

 .  بود کرده غافلگیرم همیشه مثل!  برگشتم سر پست به ناگهان به

 

**** 
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 انگار اما نبود یادم را تاریخش ؟ دیدمش می روز چند از بعد.  بود ایستاده پنجره کنار

 مدت این در که پیامی آخرین.  کردم نگاهش نامحسوس طور به.   بود بیستم امروز

"  بود نوشته دخترکی که پیامی.  آمد ذهنم توی بود کرده مشغول خود به را فکرم

 " .  داره تورو مثل یکی که زنت حالت به خوش

  ؟ لبته گوشه که چیه زهرماری این صبحی اول-

 : زد پوزخندی

 !عزیزم اوه.  ای عاشقانه استقبال چه-

 .  نکند بیدار را ها بچه صدایم کردم سعی و گذاشتم دهان مقابل را دستم

 . داره حساسیت آرتین.  صاحابو بی اون کن خاموشش-

 : داد تحویلم تری دار جان لبخند دربیاورد را من حرص که آن برای

 .  بود شده تنگ برات دلم منم-

 : کردم زمزمه

 .  ات عمه ارواح-

 : زد لب.  داشت نگه هایش ریه توی را دودش و زد سیگار به دیگری پک

 ؟ آد می دلت داری ام عمه چکار ؟ ِا-

 بیرون ام خانه از دم و دود این زودتر هرچه باید.  کردم بازش و رفتم ها پنجره سوی به

 .رفت می

 مورد بی های صحبت این خواست می صبح تا.  نداشتم را او با کردن بحث ی حوصله

 با را امروز پاِک هوای نبود حیف.  فرستادم هایم ریه به را بهاری هوای.  دهد ادامه را 

 کمرم دور دستش.  کردم حس خود کنار را حضورش ؟ کرد می خراب لعنتی سیگار این

 و است برهنه اش باالتنه که شدم متوجه تازه انگار.  فشرد خودش به مرا و کرد حلقه

 را هایم چشم.  دهد می جوالن خانه در راست راست اش ورزشی شلوار با هم باز

 بیشتر قدرتش او اما بگیرم فاصله گرمش تن از کردم سعی و بستم هم روی محکم

 اوقت با.  کردم حس گردنم روی را ریزش ای بوسه و آورد گردنم نزدیک را سرش.  بود

 : زدم لب تلخی

 کم کم داره تینا.  زشته.  بینن می ها بچه.  نگرد خونه تو لخت گفتم بهت دفعه صد-

 ؟ واقعا کشی نمی خجالت.  شه می بزرگ

 : کرد رها صورتم توی را دود قیدی بی با سامان
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 ؟ بده مگه.  دیگه بشه بزرگ.  خوبه-

 چرا.  کرد می تر عصبی مرا حرکاتش این ؛ گذاشتم اش سینه تخت را دستم کالفه

 .  بپرهیزد باید بیزارم که چیزهایی از بفهمد خواست نمی

 .  ندارم اتو حوصله.  توروخدا کن بس.  سامان وای-

 نگاهم رنگش آبی های تیله با.  چسباند دیوار به را هایم دست و چسباند دیوار به مرا

 : کرد

.  بخوره بهم حالش چیزهایی از و بیاد خوشش چیزایی از زندگی توی باید آدم.  خوبه-

 ؟ چطوره من عروسک

 را سرش.  کرد نوازش را بازویم سرانگشت با. کردم معطوف دیگری سوی به را نگاهم

 از دانستم نمی اصال.  بودم شده بوسیده جانبش از.  شد گرم هایم لب و آورد پایین

 .  گذشت می چقدر یمان بوسه آخرین

 : کرد گل شیطنتش

 .  نه جا اون.   خانوم آی-

 : داد اشاره هایش چشم به

 .  باش جا این-

 هایش رفتار این دانست می کاش ای.  کشیدم هایم لب روی و کردم رها را دستم یک

 را آدمی حس.  آمد می بدم بیشتر بودنم زن از بلکه کند نمی گرم تنها نه مرا دل

 . کرد می رجوع سویم به نیاز رفع برای که داشتم

� 
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 شد سبب که هایی قدم صدای سپس.  کرد جلب را ام توجه ها بچه اتاق صدای

 مبل روی از را رنگش ای سورمه شرت تی.  بگیرد فاصله ام گرفته گر تن از سامان

 : زدم تشر.  کردم پرت سوی به و زدم چنگ

 .  کن تنت-

 به خواب پر های چشم و بلند موهای با تینا.  زد تن حرکت یک با.  آمد یادش تازه انگار

 شد نمی باورش انگار.  مالید را هایش چشم دست پشت با.  کرد می نگاه دوتا ما

 . باشد آمده سامان

 : گفت حالی خوش با و زد کناز صورت از را موهایش

  ؟ اومدی.  بابا-

 آغوش در را همدیگر محکم قدر آن هردو.  زد زانو کنارش و رفت سویش به سامان

 .  بودند دور هم از است سال چندین انگار بودند گرفته

 خیلی که تینا برعکس.  شدند بیدار یکی یکی پسرها تینا حال خوش صدای با کم کم

 سامان با و داشتند من به بیشتری وابستگی پسرهایم.  داشتند عالقه سامان به

 .  نبودند راحت

 آرتین.  بودند نشسته مبل روی چهارنفرشان هر.  کرد باران بوسه را صورتشان سامان

 او به هم دور یک که زد می حرف گوشش در کنارش آرسین و کرد می بازی تبلتش با

 . کند بازی بدهد

 داده انجام نبودش در که کارهایی و کرد می زبانی شیرین سامان آغوش در هم تینا

 ! چالندش آغوشش در و خندید غش غش تینا زبانی بلبل با سامان.  گفت می را بود

 دیگر من بود گرم گونه این همیشه خانه این اگر.  نشست لبم روی محوی لبخند

 .نداشتم اعتراضی

 .  نگریستم ها بچه و سامان به آشپزخانه داخل از. بودم صبحانه تدارک حال در

 کنسرتش در سامان که هایی فیلم به و بود گرفته دست در را سامان موبایل تینا حال 

 خواست نمی دلم.  کردم پهن میز روی را سفره.  کرد می نگاه جمعیت آن با بود گرفته

 آهنگ صرف اش زندگی ی همه.  بزند حرف هایش کنسرت و کار از خانه در سامان

.  بگذراند را زمان هایش بچه با خواست می دلم بود خانه در که حال و بود شده هایش

 مربا زیاد من هرچند.  درآوردم یخچال از را بود کرده درست مادر که آلبالویی مربای

 حضور.  کرده درست دامادش برای دوستم پسر مادر دانستم می اما نداشتم دوست

 .  داد تکیه کانتر به من به رو و زد مربا به ناخنکی. کردم حس آشپزخانه در را سامان

 : گفتم برگردم سویش به که آن بی 

 .  نکن-
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  ؟ دکتر خانم توش میره میکروب نکنه چیه-

 کنایه و طعنه این از.  کنم رفتار خوب او با دقیقه یک گذاشت نمی خودش.  کردم اخم

 .  خورد می بهم حالم پایانش بی های

 : کردم بلند سر اجبار به.  کرد سد را راهم

 !  کنار برو-

 : زد چشمکی

 !؟ چیه جریان-

 ؟ جریان کدوم-

 : کشید اش تیغه شش صورت به دستی

 .  دعوتی همین-

.  رفتم قهوه های فنجان سوی به.  گذاشت میز روز و گرفت دستم از را مربا ی کاسه

 : گفتم او به پشت حال همان در

  ؟ باشیم جمع هم دور خوام می بده-

-... 

 : زد لب.  برگشتم سویش به.  بود معنا پر زیادی سکوتش

 .  شدی مهربون تو که زده طرف کدوم از افتاب-

 ! خواد می بصیرت چشم منتها.  بودم-

 : گرفت دستم از را ها فنجان

 ؟ کور که منم میگی راست.  آره-
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 : نشست سامان کنار حالی خوش با تینا.  زدم صدا را ها بچه

 ؟ خونمون بیان قراره عموها و عمه دونستی می بابا-
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 آمد و رفت کسی با قدر آن. شدم محزون.  کرد نگاه دخترکم های چشم برق با سامان

 .  بود پوسیده دلش ام بچه نداشتیم

 : کشید سرش به دستی سامان

 .  دونم می.  بابایی اره-

 خوردن مشغول ولع با آرتین اما کرد می بازی بودم گرفته برایش که ای لقمه با آرسین

 .  شد

 غرورش به دانستم می.  کنم جواب سوال را آرسین همه مقابل خواست نمی دلم

 .  خورد برمی

 های زنگ به که بودم کرده پیدا حساسیت کارش به قدر آن.  خورد زنگ سامان موبایل

 از سامان.  دهم نشان عادی را خود کردم سعی.  بودم شده حساس هم تلفنش

 !بود احترام قابل برایش هایم حساسیت که هم چقدر.  شد بلند جایش

 میان را سرم.  بود کنسرتش های برنامه مدیر با.  شنیدم می را گویش و گفت صدای

 : گفت آرسین.  گرفت هایم دست

  ؟ کنه می درد سرت مامان-

 .  زدم لبخند! چیست میگرن دانست می چه ام بچه

 .  خوبم.  عزیزم نه-

 .  نیست خوش دلم حاِل دانستم می تنها خودم و

* 

 پست هرشب که اینه بر تالشم من راستی ؟ که خوبین.  عزیزم دوستان به سالم

 اومد پسرم دیدین.  کنه سپری رو روزها این و برسه خودش اوج به داستان تا.  باشه

 روی دستم یه بود چشام جلو دستم یه نوشتم می ازش وقتی.  شیطونه ؟ باالخره

 براتون رو اینستاگرامم پیچ گلم دوستان راستی.  بود وضعیتی چه براتون نگم.  کیبورد

 زودی به هم نمایشگاه برای.  کنید فالو بیشتر ارتباط برای داشتید دوست ذارم می

 به میام دارم... تهران به میام دارم.. جان َاندی خواننده قوِل به.  کنم می اعالم رو تاریخ

 خخخ... اومد زار سبزه به عشق اومد بهار اومد گل... بخونید ریتم با... تهران

 

** 
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 . الرحیم و الرحمن اهلل بسم

 طالیی اسبی دم موهای و کشید می پیرهنش به دستی آینه توی مدام تینا دخترکم

 ذوق قدر آن و آمدند می هایش عمه و عمو ها مدت بعد.  گرفت می بازی به را رنگش

 .  کرد می کمکم و دادم می انجام گفتم می هرچه صبح از که بود زده

 راه دهانم آب.  کردم نگاه درخشیدند می فر در که رنگم طالیی و پر شکم های مرغ به

 گرفت بویی و رنگ خانه و آمدند گلنوش و گیتی همراه به کتی خاله و مادر.  بود افتاده

 زدند می حرف مدام. 

.  بود رفته بیرون به اش همیشگی عادت مثل سامان.  گذاتشند می سرم به سر و

 می ناخودآگاهم ضمیر هرچند.  بدانم خواست نمی هم دلم و رفته کجا دانستم نمی

 .  است جدیدش آهنگ کارهای درگیر گفت

 آتش سیگاری خواست کتی خاله.  گذاشت می قلوها سه سر به سر مدام گیتی

 .  زد چنگ او دست از را سیگارش و فندک مادر که بزند

 .  کنه مراعات یکم گالره ی خانواده جلوی.  کتایون کن بس-

 .  داد تکان هوا در دستی و گفت ناسزایی لب زیر خاله

  ؟ نباشم راحت خواهرم بچه خونه-

 : زد تشر گذاشتم می یخچال در را ها دسر گلنوش کمک داشتم که من به سپس

 .  شینم نمی ساکت یکی من گفت چیز یه زنیکه این.  ها بهت باشم گفته گلی هوی-

 : فرستاد شیطان به لعنتی مادر

 .. بزنی حرفی دیدم اگر مامان خاک ارواح-

 : پرید کالمش میان کتی خاله

 .  کنم می شون خفه خودم نهی و امر کردی شروع باز ببینم بخدا.  کشور اه-

 با و زد باالیی بلند سوت گلنوش.  کرد جلب خود به را ما همه ی توجه آیفون صدای

 : گفت بلندی صدای

 .  کنه باز درو یکی.  اومدن آقا.  ایست فعال-
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 ام زندگی ی مرحله ترین سخت قرار انگار که داشتم دل در استرسی.  کردم باز را در

 یخ استرس شدت از هایم دست!  بود ام زندگی هفتم خوان هم شاید. بگذرانم را

 بار آخرین از دانستم نمی.  دهم نشان عادی را خود که بود سخت چقدر و بودند بسته

 . گذشت می چقدر بودمشان دیده که

 نه.  ایستادم استقبالشان به در کنار.  آمدند داد می نشان کفش های پاشنه صدای

 کردم بلند را سرم بیشتری نفس به اعتماد با.  خوشحال قدر آن نه بود عبوس ام چهره

 .  کردم بند لباسم به را عرقم از خیس دست و

 من تماشای با.  داشت برمی قدم همه از جلوتر اش همیشگی اقتدار آن با مهشید

 شده بدبین قدر آن من هم شاید!  دانم نمی.  نشست لبش روی پوزخندی کردم حس

.  بود سرش روی زیبایی کشمیر شال.  گرفتم می خود به را او العمل عکس هر که ام

 خوش و سالم!  او از بودند برده ارث به پسرهایم و سامان را رنگش آبی های چشم

 من اما.  بدهد دست حتی من با و کند دراز را دستش نداشت قصد انگار.  گفتم آمدی

 بی.  کردم نگاهش منتظر و کشیدم مقابلش را دستم عمد از.  کردم می کاری باید

 توی بدجور. کرد سالم لب زیر و فشرد آرام را دستم هایم چشم چون هم سرد و روح

 .  کرد می امتناع من با رویی رویا از گونه این که دارم آل گویی.  بود خورده ذوقم

 این نه مگر.  فشرد دست در را دستم.  نداشت او از کمی دست هم سامان پدر ایرج

 پدر گفت می نگین دارم یاد.  زدم پوزخند دل در است؟ آدم خوِد پدر مانند شوهر پدر که

 سردی سالم تنها هم دنیا و نادیا.  بود خریده طال سرویس یک تولدش برای شوهرش

 .  نشستد مادرشان کنار و گفتند

 آن الاقل را احوالم که شد خب.  کردند پرسی احوال و سالم پرنیان همسرش و سهیل

 و مهشید که آن بی ها دیوانه مثل شاید و پوسید می دلم کم کم وگرنه پرسیدند دو

 ؟ خوبین شما خوبم من گفتم می خودم پرسیدند می را حالم ایرج

 مراسم در هرچند.  بود نیاورده را نامزدش و آمد تنها سامان کوچک برادر هم ساالر

 .  بود نرفته هم سامان.  نبودم دعوت من اش نامزدی

 می نگاه کسی به کسی نه و داشت گفتن برای حرفی کسی نه.  بود سنگینی جو

 برای بود شده باز هایم چشم تازه انگار و بودم مانده ها خانواده طرف دو هم من.  کرد

 به و بود انداخته دیگر پای روی را پایش کتی خاله.   طبقاتی عیاِن اختالف این دیدن

 بود کرده قالب در را هایش دست هم مادر.  کرد نگاه داد می نشان اخبار که تلوزیون

 . کرد می بازی شستش های انگشت با مدام

❤️ 
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 سه مهشید که بود این شان خوبی.  شدند بازی مشغول تینا با سهیل دختر پرند

 .  بوسید آغوشش در مکث با را یشان سه هر و داشت دوست جانش قدر را قلوها

 رسم چای و میوه تعارف از بعد!  موبایل به نگاهم یک و بود ساعت به نگاهم یک

 صحبت کردن باز قصد اصال دالوری ی خانواده انگار هرچند.  آوردم جا به را داری مهمان

 .  نداشند ما با را

 ؟ گذشت خوش عید ایام ؟ خوبین-

 آن مادر.  کردم نگاه هایمان خانواده ی زده سرما جو به معذب.  بودند ساکت همه

 با پرنیان عاقبت.  داشتیم فرق ها آن با آسمان تا زمین ما.  گفت می راست ها سال

 : گفت رویی خوش

  ؟ گذشت خوش ؟ چطور شما.  خوشیت به خدا شکر-

 : زدم رویش به مهربانی لبخند

 .  بود خوب-

 : گفت نادیا به رو مهشید

 . بخورم هامو قرص باید.  بیار برام آب لیوان یه-

 :شدم بلند جایم از

 . آرم می براتون االن-

 را شخصی حس.  کردم رها را نفسم و گرفتم کانتر به را هایم دست آشپزخانه در

 لعنتی سامان.  شود می خفه دارد و شده آب تسلیم زدن پا و دست از پی که داشتم

 های کارکردن با.  کند یخ روی سنگ مرا خواهد می که بود مشخص.  نیامد که هم

 چگونه تنه یک من آخر ؟ است هایمان خانواده روز امروز دانست نمی مگر!  مداومش

 .  نداشتند دوستم که هایی آدم با هم آن.  کنم گرم را سرمازده جو این

 بودند کرده پیشه سکوت همه که شد می ساعتی دو.  کردم تزیین را رنگینم ی سفره

 . 

 که داد می نشان هایش توجهی بی این و بود نیامده سامان.  خورد می را خونم خون

 . هستند اش زندگی های اولویت در هایش آهنگ و کار و نیست مهم برایش خانواده
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 مرغ.  نداشتم شام به میلی که بودم خورده حرص قدر آن.  نشستند میز دور همه

 هول سمتم به را دیس نامحسوس طور به که گذاشتم مهشید دست کنار را پر شکم

 لب ترشی و ساال جز بودم دیده تدارک همه این.  شدم متعجب حرکتش این از.  کرد

 بازی غذایشان با الکی و زدند نمی لب بودند کشیده غذا اگر یا.  زدند نمی چیزی به

 .  کردند می

 اما.  کرد می القا را بودن آرام من به هایش چشم با مدام و کرد نگاهم مستاصل مادر

 سرخورد دستم از چنگال.  بود فوران ی آماده باروت انبار چون هم لحظه هر کتی خاله

.  شد خانه وارد سامان و شد باز خانه در!  بلند صدای با هم آن.  افتاد بشقاب توی و

 : گفت مشربی خوش با

 .  داشتم کاری قرار یه من ببخشید.  سالم به به-

 مهشید.  بریزم سرش روی را سفره این ی همه خواستم می آورد می که را کار اسم

 .  آمد حرف به

  ؟ نیستی و کنی می دعوت مهمان خوبه-

 : گفت دنیا

 .  اومدم تو خاطر واس داداش-

 .  نگرفتم دل به را هایشان حرف نیش

 : گفت مادرم

 .  پسرم اومدی خوش-

 را هایش دست.  نشست کنارم آخر در و کرد پرسی احوال و سالم همه با سامان

 : مالید بهم

 .  کرده چه خانم گالره. به به-

 سردی که کرد می برخورد جوری یک یا.  بود کنارم لحظات آن در.  بودم ممنونش

 .  نیاید چشم به مجلس

 : زدم لب

 .  جان نوش-

 .  کرد نگاهم خصمانه.  نماند دور مهشید چشم از حرف این

 : گفت مهشید به رو مادر

 .  خورید نمی چیزی که شما.  توروخدا کنید پذیرایی خودتون از.  خانومی مهشید-
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 .  نشاند ابروهایش میان ریزی اخم مهشید

 .  نیست تعارف به احتیاج.  راحتم.  پسرمه ی خونه-

 می جنون مرز به اش ذاتی بودن مظلوم این از.  زد لبخندی مظلوم.  شد کنف مادر

 غلیان را خونش کتی خاله که چشم به دیدم می.  خورد می را خونم خون و رسیدم

 .  آمده

 : داد قرار مخاطب را مادر عاقبت

 

❤️ 
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 : داد قرار مخاطب را مادر عاقبت

 به زود به زود که نیست ماشاال.  پسرشونه ی خونه.  خانوم مهشید میگن راست آره-

 .  زنه می سر هاشم نوه و عروس

 شد قطع هم قاشق و چنگال برخورد صدای اندک همان اما.  خورد نمی چیزی کسی

 .  شدند تقسیم گروه دو به ها خانواده و

 : گفت نگریست مادر به شده ریز های چشم با.  شد قفل فکش مهشید

 ... و دختر دوتا با زندگی.  خانم کشور چطوری خودت-

 : گرفت محزون را اش چهره سپس

 بشه دوتا تنبونش آدم شوهر باالخره.  آد درمی پا از باشه شما جای هم دیگه هرکی-

 .سخته خیلی

 ضربان.  شد نواخته هایم گوش توی ممتدی سوت و شد سست بدنم اندام ی همه

 .  گرفت گس طعم دهانم. گرفت اوج قلبم
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!  نبودم خودم حال در.  فشرد محکم و گذاشت من دست روی میز از را دستش سامان

 .  داد را مادرم محبت جواب بدجور مهشید

 .  دهانم در جاری خون شوری نبود مهم.  گزیدم را هایم لب درون از

 : داد ادامه چنان هم مهشید

.  کنه ازدواج دخترش های سال و سن هم با آدم شوهر.  سخته خیلی باالخره-

  ؟ بگیره رو ات مهریه تونستی راستی

 .  شد می دار لکه غرورش که دیدم خویش چشم با من و بود سرافکنده مادر

 . بخشیدم-

 : زد پوزخند مهشید

  ؟ چرا-

 ! اش مهریه به نه حضورش به نه.  نداشتم بهش احتیاجی-

 به دهان در دیگ ته تینا.  کردند می نگاه ها تر بزرگ ما دهان به متعجب قلوهایم سه

 .  کرد می نگاه ما ی همه

 با مرغ که حالی در کتی خاله.  زدند زل مهشید وقاحت به باز دهان با گیتی و گلنوش

 : گفت کلفتش صدای همان با زد می چنگال

 .  نیست دونه می چون.  باشه نداشته زندگیش تو رو شخص یک.  آدم خوبه خیلی-

 : نگریست ایرج و مهشید به خصمانه سپس

 است موقع اون نیست مهم نبودش و بود که داری زندگیت توی اشخاصی وقتی اما-

 . ُمرد باید که

 : شد بلند صندلی روی از عصبانیت با مهشید

 که خونه این به شما مثل امثالی آمد و رفت.  باشه که خوبه شما مثل امثالی وجود-

 .  کنه می کفایت مهمه بودنتون

 : کرد سامان به رو و برداشت را کیفش سپس

 .  بود خوبی شب-

 العملی عکس چه.  بگویم چه بودم مانده واج و هاج.  برداشت قدم در سوی به سپس

 خواست می دلم که بودم عصبانی قدر آن.  زد می بیرون حرارت بدنم از.  دهم نشان

 .  کنم پرت را است سفره روی چه هر

 : شد بلند صندلی روی از سامان
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  ؟ مامان-

 : گفت برگردد که آن بی مهشید

 .  دیدنم آری می و گیری می هامو نوه دست.  شد تنگ مادرت برای دلت-

 خانواده ی همه زود خیلی.  ام تکه هزار قلب و ماندم من و.  رفت بیرون خانه از سپس

 . رفتند اش

 .  بمانند بگویم که نشدم بلند حتی

 . بود کرده عود دوباره میگرنم حتم به.  گذاشتم میز روی را سرم
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 را سفره و شام بساط و بمانند خواستند می دخترها.  بودند رفته کتی خاله و مامان

 دونستند می قلوها سه.  دهم می انجام خود گفتم و نگذاشتم که کنند جور و جمع

 بود جالب.  کرد خواهم زخمی را یشان همه ماده ببر مانند دربیاید نقطشان اگر که که

 آرسین حتی.  خوابیدند هم موعود از زودتر و کردند تن را هایشان خواب لباس هرسه. 

 .  نکرد هم اش تاریکی از ترس از شکایتی

 که بود ام خانواده و من شدن پول یک ی سکه و امشب رسوایی درگیر ذهنم قدر آن

!  نبود داری مهمان رسم این!  نه.  دادم تکان را سرم. نبودند سفره سر هایم بچه اگر

 شد نمی اما.  نکردم نثارشان شکنی دندان جواب و داشتم نگه را هایم مهمان حرمت

 .  کند سواستفاده من قلبی خوش از ها آن که

.  کرد ایجاد وحشتناکی صدای.  افتاد زمین روی و خورد سر دستم از دسر ظرف

 بودم کرده تکمیل را سرویسش ماکافات هزار به که قیمتی گران ظرف های شیشه

 بودم کشیده زحمت صبح از هرچه.  کرد می خودنمایی طرف هر به پایم مقابل حال

 تنبیه مورد مادرش جانب از که داشتم را کوچکی های بچه حس.  بود مانده جواب بی

 از چقدر.  گفتم درکی به دل در.  نداشت خوبی حال انگار هم سامان.  گرفته قرار

 خاطر به اما بودند ناراحت هم دخترها.  گرفت درآغوشش و کرد خواهی معذرت مادرم

 .  گرفتند می نادیده را وضعیت این من

.  ریختم می بیرون را خشم این جوری یک باید و بودم مانده وجودم توی عصبانیتم

 جای بسته در ظرف توی  را شکم های مرغ و برگرداندم قابلمه به را برنج های دیس

 .  کرد می خودنمایی رویم پیش نخورده دست های غذا و ظرف از کوهی.  دادم
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 نفس.  کشیدم برق از را تلفن کنم نگاه شماره به که آن بی.  خورد زنگ خانه تلفن

 .  کردم موکول فردا به را ها ظرف شستن.  افتاد شمار به هایم

 هایم اشک.  رفتم خواب اتاق سوی به و کردم فوت را میز روی روشن های شمع

 هم آن.  ندهم بروز را احساساتم کس هیچ مقابل بودم گرفته یاد.  گرفتند شدت

 . خواست می گریه دلم که زمانی

 می.  بود خوب بودم تنها وقتی.  نبود مهم برایم شدم می هم بهار ابر اگر اماحال

 رژ دست پشت با.  شد چه و کردم می فکر چه.  بریزیم اشک خجالت بی توانستم

 را هایم لباس.  کشیدم گردنم توی از دست با را طالیم گردنبند و کردم پاک را لبم

 .  شستم آب با را صورتم و کردم عوض

 مگر.  شد نمی دور هایم چشم جلوی از مهشید رحمی بی و مادر محزون های چشم

 ما ؟ بود داده ترجیح ام خانواده و من به را من سن هم دختری ؛ پدر که بودم من مقصر

 به ها بعد اما بود سخت اوایل هرچند نبودش و داشتیم خوبی زندگی هم او بدون

.  رسید گوشم به خانه در صدای.  کرد نمی ایجاد زندگیمان در خللی نبودش مراتب

 صورتم روی را پتو و کردم پنهان بالشت توی را سرم.  داد می را سامان آمدن نوید

 که هایی سکوت این از حالم و بودم گیر دل هم او از.  نداشتم را اش حوصله.  کشیدم

 حس حقوقم و حق و من وسط این.  خورد می بهم بود طرفین به احترام منشاش

 . داشتیم سرخوردگی

.  ام نکرده قفل را اتاق در چرا که فرستادم خود به لعنت شد باز آرام که خواب اتاق در

 .  داشتیم غریبی حس که بودم نخوابیده کنارش قدر آن

 .  بیدارم نفهمد که نخورم تکان کردم سعی

 .  گلی-

 .  کشید دراز کنارم داد می نشان تخت تشک رفتن فرو

 از که حال نه.  بود نکرده انتخاب کردن صحبت برای را خوبی وقت!  کردم محلی بی

 .  بودند خواب ها بچه که وقتی تا نه و داشتم کینه شان همه

 ریه.  شدم می خفه زیر آن داشتم.  زد کنار را پتو که شد خوب.  زد کنار صورتم از را پتو

 .  کردم حس ام سینه ی قفسه روی را دستش.  شد پر عطرش بوی از ام

 ... بزنیم حرف باید... نیست خواب وقت... شو بیدار گلی-

 .  کردم حس ام سرشانه کنار را سرش.  نگفتم چیزی

 ! گالره-
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 : زدم لب

 .  بیرون برو اتاق از-

 از را ام زنانه های حس بودم گفته.  کرد مور مور را بدنم ام سرشانه روی اش بوسه

 خوب که بود خشن و سخت مردی سامان.  کردم می اشتباه کنم فکر حال.  بردم یاد

 وسیله او برای که این از.  کند رفتار چگونه هایمان خلوت در هم آن من با دانست می

 کردم سرکوب را ام خفته نیازهای.  خورد می برهم حالم کند رفع را نیازهایش تا باشم

 : آورد تر نزدیک را سرش.  کردم باز را هایم چشم آرام و

 .  بشم چشمات قربون-

 : گذاشتم اش سینه ی قفسه روی را دستم

 .  بیرون برو-

 می او که هرچه روی بستم چشم و زد می فریاد صورتم توی را خواستن هایش چشم

 .  خواست

 : کرد زمزمه آرام

 ...هات نفس صدای واسه.  خودم گلِی واسه.  شده تنگ برات دلم-

 : کردم نگاهش رحمانه بی

 .  کشتیش خودت.  ُمرد-

 : کرد نوازش را ام گونه

 ؟ باشه.  زنیم می حرف مفصل فردا.  کنم می خواهش.  بشیم آروم رو امشب بیا-

 .  داریم احتیاج آرام این به هردو

 هایش حرف به دل بودم سابق خنِگ آدم اگر شاید.  چیست منظورش دانستم می

 هایم چشم در چه دانم نمی.  نیست ها بمیری تو آن از بمیری تو این اما.  دادم می

 و خستگی شدت از هم او های چشم.  کرد خم سر هایم لب قصد به که دید

.  برداشتم قدم بیرون سمت به و شدم بلند کنارش از سختی به.  بود سرخ عصبانیت

 نبودن هم کنار در ها مدت از بعد کرد نمی فکر گاه هیچ.  شد سرخورده دیدم چشم به
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 دوران در و هست مهم برایش امر این چقدر دانستم می حتی.  بزنم پسش گونه این

 ! داشته هایی شیطنت جاهلیتش

 .  زد می برهم را اتاق سکوت اش عصبی و سنگین های نفس

 ... کنی می ام کالفه داری.  کنی می عصبیم داری-

 : کردم کنترل را صدایم

 نیست مقدور برام منم.  نکنی رفع منو زندگی نیازهای وقتی تا ؟ خرم کردی فکر-

   متاسفم.  کنم رفع تورو نیازهای

 ام سینه ی قفسه و ترسیدم.  برداشت خیز سمتم به و شد بلند تخت روی از

 .  فشرد و گرفت را ام چانه دستش.  کرد سنگینی

  ؟ خوای نمی منو واقعا تو-

 یا.  باشند بیدار شاید هایم بچه کنم فکر که آن بی.  زدم فریاد صورتش در عصبانیت با

 .  شوند بیدار خواب از شاید

 .  خوره می بهم ازت حالم-

 : افزودم.  خورد می بهم او از حالم بودم گفته صورتش در فکر بی و شتاب با قدر اینن

 سگ مثل که ندیدی ؟ مادرت جلو گرفتی مونی الل چنان امشب میره یادم کردی فکر-

 ؟ کرد برخورد ما با

 از.  شد رها ام چانه از دستش.  کرد نگاهم ناباروانه رنگش آبی های چشم با سامان

 چهره.  بگیرم آغوشش در و بروم سمتش به خواست می دلم.  شدم پشیمان حرفم

 .  نداشت اعتماد هایم گوش به انگار.  بود شده آرسین شبیه اش

 : زد فریاد صورتم توی

 .  احمق-

 کنی دفاع مادرت جلوی من از نداری عرضه که تو.  خودتی میگی هرچی.  تویی-

 .  احمقی

 : شد تر بلند فریادش

.  نشسته سفره سر مهمان.  نادون زِن.  تویی احمق.   شو خفه.  لعنتی شو خفه-

 گرفتی کجا رو مدرکت واقعا تو ؟ بیرون نداختم می خونه از رو مادرم داشتی توقع نکنه

 چهار دوتا دو تو هنوز تو.  دادند مدرک تو به که جایی بگیرن ِگل! بیشعور ؟ دکتر خانوم

 .  نیستی بلد هم مهمان حرمت و داری مهمون رسم.  موندی خودت زندگی تای

 : دادم هولش عقب به
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 زمین خدا آسمون ؟ داری مردم خیلی ؟ شه می سرت احترام خیلی ؟ بلدی خیلی تو-

 ؟ خونه بیای زود امشبو یه اومد می
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 : افزودم.  نبود ماجرا ی همه این اما

 کردم ازدواج باتو من که بوده شوهر قحطی کرده فکر مادرت.  هستی کی کردی فکر-

 .... که بودی تو این... گذاشتی پیش پا که بودی تو این. نیست خبرها این.  نه ؟

 : پرید حرف میان سامان

 . دادی منو ی بوسه جواب که بودی تو این-

 .  آوردم یاد به را بوسید مرا وقتی بار اولین.  گفت می راست!  شدم الل عمال

 کردم نمی فکر.   بودم خر.  بشم زندگی این گیر کردم نمی فکر.  کردم حماقت-

 .  پذیره می منو ها بعد مادرت کردم می فکر.  کنی می ام بیچاره. کنی می محدودم

 : گفت عصبی سامان

 من.  کنی می ختم بودن محدود به منو های محبت که سرت تو خاک.  سرت تو خاک-

 به شب و بکنه جون ها مطب و بیمارستان تو زندگیم ی همه.  زنم خواست نمی دلم

 و خسته قدر این خواست نمی دلم.  ببینه زور به رو قلوهاش سه جنازه مثل شب

 .... خواست می دلم من.  خونه بیای کوفته

 ؟ فهمی می.  ببینم نحستو ریخت خوام نمی.  بیرون اتاقم از گمشو.  ادعایی تو-

 .  نداریم احتیاجی هیچ تو به هام بچه و من.  بودی که ای دره جهنم همون گمشو

 خورم می قسم چسبیدم نمی دیوار به اگر و برداشت قدم سمتم به خشم با سامان

 خود به لعنتی.  بود زده بیرون اش پیشانی و گردن رگ.  زد می کتکم شاید که

 را دستش و داد تکان سر خراب حالی با. ام کرده رویی زیاده دانستم می.  فرستادم

 کردم نگاه خالیش جای به.  شد خارج اتاق از و فرستاد شیطان به لعنتی.  کرد مشت

 .  باشد جفتمان مبارک طالق این و بودیم گرفته عاطفیت طالق ما. 
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!  بودم کرده بدتر را چیز همه.  بود رسیده اتمام به نتیجه بی هایمان حرف هم باز

 بوی اما.  بود رفته سامان.  نرود بیرون ام گریه صدای گذاشتم دهانم مقابل را دستم

 .  داد می جوالن ام بینی توی اتاق توق هنوز عطرش

 "  دادی منو ی بوسه جواب که بودی تو این"  پیچید هایم گوش توی صدایش

   گذاشتم زانوهایم روی را سرم و زدم هق

 سامان آغوش در که حالی در من.  داشت طروات و عشق هم هنوز عروسیمان عکس

 آن طراوت.  نبودیم سابق هاس آدم دیگر ما اما.   رقصیدیم می باغ در و زدم می لبخند

 . بودیم شده فرسوده و پیر.  نداشتیم مان عروسی مثل درست را ها سال
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.  دادم می نشان او به خوش روی من نه و داشت من با صحبت به تمایلی او نه دیگر

 به میل ها شام نه و خورد می ناهار ما با میز دور نه.  اهلل بسم و جن بودیم شده

 ام زندگی مراقب خواست می من از گریه با و زد می زنگ روز هر مادر.  داشت چیزی

 را ها گذشته و بگذرم گفت می او. نباشم افتاد شب آن که اتفاقی ناراحت و باشم

 مراقبت ام زندگی از دندان و چنگ با گفت می.  توانستم نمی من اما کنم فراموش

 ببندد چیز همه روی چشم توانست می او. نبودم او مانند من... اما.  بیایم کوتاه و کنم

 حقم او مانند خواستم نمی.  باشم او مانند خواستم نمی من اما.  بگذرد خودش از و

 ! خواستم نمی.  بگذرم و بخورند را

 مدت این و بود گرفته حالشان نفرشان هرسه.  بود وسایلش با بازی مشغول آرتین

 مدام را کذایی شب آن غذاهای بود جا آن اش جالبی.  شدند نمی آفتابی مقابلم زیاد

 لباس.   نبود خبری الکی های ایراد از و خوردند می تایشان سه هر و کردم می گرم

 روی بودند کشیده دراز نگریستم هایم بچه به بالکن توی از و کردم پهن بند روی ها

 و است شده قبل از بیشتر روزها این ام تنهایی.  کردند می تماشا تلوزیون و قالی

 روزها این حتی.  دهم راه ام تنهایی خلوت این به را کسی خواهد نمی دلم دیگر

 کمی دست روزم و حال هم من و بود شده دیگری زمان هر از تر گیر گوشه هم سامان

 جدید عکس همکارانم ؛ شدم ام مجازی ی صفحه وارد ؛ ها مدت از بعد.  نداشت او از

 خواستند می و بودند دانشجو ها آن.  خوردم حسرت چقدر که بماند.  بودند گذاشته

 ... من و بگیرند را تخصصشان
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 بزرگی ی دایره.  آمد فرود کوتاهم دامن روی و چکید چشمم از اشک قطره یک عاجزانه

 آن از چه من.  بود ناپیدا سرش آن که زندگی وسط بودم مانده.  شد ایجاد دامن روی

 .  داشتم کم ها

 را حس این.  کشیدم عمیق آه.  بود شده تنگ مطب و دانشگاه محیط برای دلم

 . نداشتم دوست

 مسئول او.  دادم نشان موبایل سرگرم را خود کنم بلند سر که آن بی.  شد باز خانه در

 منشا او از اش همه که هایی افسردگی و ها اشک این مسئول.  بود من امروز حال

 به ذوق با ها بچه چون بود پر خرید از انگار دستش.  شد وارد سامان.   گرفت می

 گریه شد متوجه انگار.  کردم حس خود روی را سامان ی خیره نگاه.  رفتند سمتش

 خریده کادو ها بچه برای انگار. رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند جایم از.   کردم می

.  کردند می تشکر سامان از و کشیدند می جیغ کادوهایشان از ذوق با چون.  بود

 آمد می وقتی.  بود شده همین کارم.  کردم پایین و باال را ها بچه مجازی ی صفحه

 نمی دلم.  شدم می آزاد قفس از رفت می وقتی و کردم می حبس اتاق توی را خود

 بیاید خانه به دیر کرد می سعی چون.  داشت را حس همین هم او.  ببینمش خواست

 زیر از و فشردم دست در را موبایل.  بزند در حتی که آن بی ؛ شد باز شتاب با در. 

 گشت می لخت ی تنه باال با و بود درآورده را پیرهنش عمد از ؛ کردم نگاهش چشمی

 و ایستاد اتاق قدی ی آینه مقابل.  درآورد کمد از را اش ورزشی شلوار.  نکردم توجه. 

 . زد عطر
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 و دربیاورد را من حرص خواست می.  نبرد خودش با را شرت تی قصد از.  رفت سپس

.  بود کرده ام خسته.  بگردد ها بچه مقابل لخت اصال.  بود شده موفق خوب انگار

 زنی.  میرد می حتم به نشود دیده اگر که زنی.  زنم یک من.  داند می خوب خودش

 .  پوسد می نشود تعریف او از اگر که

.  رسید گوشم به خانه تلفن صدای.  کردم موبایلم سرگرم را خود و گفتم درکی به

 اتاقم وارد.  کرد می زبانی بلبل و زد می حرف خنده با تینا که کیست دانستم نمی

 . داد دستم به را تلفن و شد

 .  ماریاست خاله.  مامانی-

 : بوسیدم را اش گونه
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 .  قشنگم دختر ممنون-

 .  رفت بیرون اتاق از و فرستاد برایم ای بوسه دست با تینا

 : کردم نزدیک گوشم به را تلفن

 ؟ جانم-

 .  معرفت بی خانوم سالم.  به-

 شده تنگ هم صدایش برای دلم که فهمیدم تازه انگار.  بودم شرمنده مقابلش چقدر

 .  بود

  ؟ خوبی.  عزیزم سالم-

 : گفت دلخور ماریا

 غار تو رفتی نکنه جدی جدی.  پیامی یه زنگی یه کنی می گوش ویسم نیست خوب-

 ؟

 .  ام افتاده گیر غاری چه در دانست نمی او.  خندیدم خسته

 .  ناراحتین دستم از همه دونم می.  ببخش تو.  غاره از بدتر چیزی-

 : گفت ماریا

 سهیل ی ستاره شدین که شوهرت و تو اصال.  هاتیم بچه و خودت دلتنگ بیشتر بخدا-

 .  کنید نمی شرکت هم ها دورهمی از کدوم هیچ تو. 

 .  درگیرم خیلی-

  ؟ چطوره سامان-

  ؟ چطوره سعید ؟ چطوری تو.  شکر خوبه-

 .  خدمتت داره سالم.  خوبه هم سعید-

 .  شکر الهی-

 : آورد تر پایین را صدایش ماریا

  ؟ شده حسنه بینتون روابطت شما-

 .  گرفت ام خنده

 ! جنگه میدون  ببینی نیستی.  ای حسنه چه.  آره-

 : گفت ماریا
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 بچه ی همه خواست من از.  کنه غافلگیرش قراره شوهرش.  لیداست تولد شب فردا-

 .  بزنیم رقم لیدا برای رو انگیز خاطره شب یه تا بزنم زنگ دورهمی های

 را بار این.  دادم هول عقب به را بلندم موهای دست با.  داشتم کم را قلم یک همین

 پر شان تک تک برای دلم.  بودم ها بچه دلتنگ جورهایی یک.  بیاورم ئه توانستم نمی

 شبیه چیزی یک اما.  نامید را نامش شد نمی حسادت.  عزیزم لیدای خصوصا.  زد می

 حال به تا.  باشم لیدا جای خواست دلم لحظه یک برای ؛ نشست دلم توی حسرت

 . افتاد می هایش کنسرت توی هایم تولد جشن.  بود نگرفته تولد برایم سامان
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 : کشیدم عمیق نفس

 ؟ اس بزرگونه جو.  کنم کار چه رو قولوها سه دونم نمی فقط.  عزیزم خب بسیار-

 : گفت ذوق با ماریا

.  الهی برم قربونشون.  زده لک براشون دلمون.  میاری خودت با حتما که رو ها بچه-

  ؟ که ای پایه.  برقص بزن اینا لیدا خونه ریم می هم رستوران بعد

 و خودش و هستند مداوا حال در است سال چندین و شوند نمی دار بچه دانستم می

 .  داشتند هایم بچه به وحشتناکی ی عالقه سعید همسرش

 .  عزیزم باشه-

 : کشید عمیق نفس.  شد راحت رفتنم بابت از خیالش انگار

 .  گالره ندیدیمت هست ماهی سه دو.  میشه حال خوش خیلی لیدا.  وای-

 . بینمتون می فردا شاهلل ان.  جانم ای-

  ؟ نیست شلوغ سرش که سامان-

 .  ایستادم آینه مقابل
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 . بیاد نتونه شاید.  بزنه زنگ یه بهش بگو میعاد به.  دونم نمی-

 : کرد سکوت متعجب ماریا

 ؟ نکن شوخی-

 : گفتم قاطع

 از من.  بزنید زنگ بهش باشه داشته حضور دارید دوست اگر.  ماریا ام جدی کامال-

 .  ندارم خبر هاش برنامه

 .  فرستاد شیطان به لعنتی ماریا

 .  من خدای ؟ حد این در یعنی گالره-

 .  کشیدم عمیق آه

 ! ببخشید.  مفصله جریانش-

 با حتما میعاد ؛ لیدا همسر دانستم می.  کردم تیز را هایم گوش.  کردم قطع را تلفن

 دوست باهم همسرانمان.  ها زن ما دوستی از جدا.  گرفت خواهد تماس سامان

 .  بودند صمیمی

 .  نبود ذهن از دور به برایم است میعاد که این حدس راک گیتار زنگ آن با سامان موبایل

 !  بپوشم چه شب فردا برای بودم مانده حال

**** 
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 های گوشواره.  کردم لمس را ام گونه شست انگشت با و کردم تمدید را ام گونه رژ

 سامان از خبری ؛ نگریستم ساعت به حال همان در.  درآوردم جعبه از را ام مرواریدی

 می را ها بچه دست و کرد می گل ام بدجنسی رگ آن آمد نمی اگر حتم به و نبود

 کشید می عشقش وقت هر و ماند می هم او.  رفتیم می رستوران خودمان و گرفتم

 گونه مدام آرتین.  کردم هایم بچه تن لباس حوصله با و کردم صبوری قصد از.  بیاید که

 کور ببیند باید که آن آمد می خوشم.  کرد می تعریف ام زیبایی از و بوسید می را ام
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 تاثیر شان روحیه در چقدر و فهمیدند می هایم بچه را تغیراتم عوضش در و بود شده

 .  گذاشت می

 قصد سامان انگار و بودیم آماده نفرمان چهار هر ؛ گذاشتم موهایش روی را تینا ِتل

 : گفت آویزان های لب با آرسین. نداشت آمدن

 ؟ آد نمی بابا مامانی-

 : کشیدم موهایش به دستی

 .  آد می.  پسرم آد می-

 ! داشتم شک حرفم به هم خود اما

 : کرد اخم آرتین

 .  مامان شد شب ؟ دیگه کی پس-

 نبود دسترس در معمول طبق.  گرفتم را اش شماره.  کوبید زمین روی را پایش سپس

 : گفتم ها بچه به رو و زدم چنگ کانتر روی از را ماشینم سوییچ. 

 .  ریم می خودمون که.  پایین بپرید-

 : گفت تینا

 ؟ چی بابایی پس-

 .  بشکنم را دلش نیامد دلم

 : گفتم مصلحتی دروغ

 می رو خودش اونم.  ریم می ما.  جان مامان مونده ترافیک توی گفت.  زدم زنگ-

 .  رسونه

 سمت به.  نداشتم رانندگی برای را الزم تمرکز.  کردند می بحث باهم مدام قلوها سه

 در نظر مورد مشترک"  گفت می که زنی صدای مسیر طول در.  راندم آباد سعادت

 سه بحث جرو صدای دیگر سوی از و رفت می رژه سرم توی"  باشد نمی دسترس

 که این از دانست می.  بود بسته رو از را شمشیرش سامان.  داد می عذابم قلوها

 من روحیات و سلیقه به موقع چه او اما.  بیزارم کند تاخیر او و باشیم دعوت مهمانی

 لیدا برای سامان دانستم نمی حتی! ؟ باشد دومش بار این که گذاشت می احترام

 سبد و کردم پارک را ماشین فروشی گل روی به رو.  است دیده تدارک ای هدیه چه

 .  آمد می ها گل هم اهدایی ساعت همراه به.  خریدم قرمزی و سفید رز گل

*** 
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 قدم شیک رستوران سوی به ها بچه همراه به و کردم پارک پارکینگ در را ماشین

 میز دور همه.  دادم تشخصیص را مان داشتنی دوست اکیپ ورودم با.  برداشتم

!  نه من اما.  بودند همسرانشان با همه که بود آن اش جالبی و بودند نشسته بزرگی

 به دیگر!  نبود دسترس در یا و داشت کنسرت یا داشت کار یا همسرم معمول طبق

 معطوف سویمان به ها نگاه ی همه.  بودند کرده عادت انگار سامان بدون من دیدن

 کشید آغوش در تک به تک و شد بلند جایش از زده ذوق قلوها سه دیدن با ماریا.  شد

 دلم چقدر.  نداشت او از کمی دست هم سعید همسرش.   کرد بارانشان بوسه و

 جمع به رو لبخند با.  بدهد اوالدی او به خواستم خداوند از.  سوخت می برایشان

 ماه از تازه انگار الهام و دانیال.   کردم روبوسی ها زن با و کردم باالیی بلند سالم

 آرزوی برایشان و گفتم سالم.  بود زندگیشان بهار اوایل و بودند برگشته عسل

 . کردم خوشبختی

 : گفت و کشید گردن حال همان در میعاد

  ؟ کو سامان پس.  اومدی خوش گالره سالم-

 .  فشرد را دستم و نشاند ماریا و خودش بین مرا لیدا 

 .  پرسید می را میعاد سوال نگاهش با الهام حال

 : گفتم تفاوت بی

 .  ندارم ازش خبری.  دونم نمی-

 دیگر.  آمد میان به سنگینی جو.  دانم نمی واقعا که داد نشان کلمه یک همین انگار

 آغوش در آرسین!   دانم نمی.  سوخت حالم به دلشان هم شاید.  نزد لبخند کسی

 اما.  زد می حرف برایش تاب و آب با موضوعی چه ی درباره دانستم نمی و بود سعید

 کنار هم آرتین.  رفت می اش صدقه قربان و بوسید می را اش گونه دقیقه هر سعید

 لیدا سوی به لحظه یک برای.  کرد می زبانی بلبل و بود نشسته الهام همسر دانیال

 و زد می حرف آرام گوشش در میعاد شدم متوجه که بگویم برایش مطلبی تا برگشتم

!  نبود مهم اصال برایم ؛ گفتند می چه دانستم نمی.  کرد نگاهش عمیقی لبخند با او

 روی آرام را دستم.  کردم حس خود در بزرگی خال یک.  ریخت فرو دلم چیزی یک اما

 اعتماد با و غد زنی که جا آن از اما.  کرد معذبم کمی آمدنم تنها این و کردم مشت میز

 نه. رختم می فرو نباید لحظه همین در و حال.  دادم نشان عادی را خود بودم نفس به

 حاالها حاال دلم ساختمان ، هایم بچه مقابل در نه و هایم دوست های چشم مقابل

 . ماند می پا سر باید
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 زمان. بوسیدم را اش وگونه گفتیم تبریک او به. کرد فوتش ؛ آوردند را لیدا تولد کیک

 خالی جای.  نریزد هایشان لباس روی غذا که بود ها بچه به حواسم مرتب شام

 شام به اشتها خود.  کرد می کجی دهن سویم به قبل از بیشتر لحظه هر سامان

 .  کردم می بازی ام کوبیده و برنج با بیشتر و نداشتم

 : گفت ماریا که گفتم هانی آرام.  خورد می تکان هایش لب ماریا کردم می حس

 ؟ خوری می ژله میگم.  کجاست حواست-

 .  زدم لبخند

 .  ممنون.  عزیزم نه-

 لیدا و میعاد ی خانه دانستم می اما شوم جدا ها آن از شام از بعد خواست می دلم

 . دیدند تدارک

 : کرد دخترش به رو لیدا

 . باشه تینا به حواست.  مامان آیدا-

 : گفت من به رو سپس.  داد تکان سر مودب آیدا

  ؟ ما ی خونه میاین امشب ؟ خاله-

 : داد جواب من جای به میعاد

 .  میان که معلومه.  جون بابا آره-

 برمی خانه به هم شب آخر و.  ماندم می باید!  نه اما.  برگردم زود خواست می دلم

 من.  خواست می را حضورش دلم که برد می موضوع این به پی سامان نباید.  گشتم

 .  گذراندم می خوش باید هم او بدون

*** 

 خودشان با را آیدا قلوها سه.  رفتیم هایمان ماشین سوی به همه شام صرف از بعد

 .   آوردند من ماشین توی

 لیدا ی خانه به که هنگامی.  خواندم آهنگ پایشان به پا و گذاشتم آهنگ برایشان

 استخر ؛ داشتم استرس.  نشستیم بود باغ که یشان خانه حیاط توی همگی رسیدیم
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 استخر توی و کنند شیطنت ها بچه ترسیدم می و بود حیاط شرقی ضلع در بزرگی

 .  بیفتند

 شان همراهی آمد نمی بدم.  کردند رقصیدن به شروع قلوها سه شد پخش که آهنگ

 و الهام.  کردند مان همراهی هم لیدا و ماریا.  رقصیدیم و زدیم خودمان برای.  کنم

 فرزندانم به خواست می دلم.  رقصیدند می آرامی به ای گوشه باهم همسرش

 خاطره شد می خوب چه و دیدند می چشم به جشن ها مدت از پس.  بگذرد خوش

 .باشد برایشان انگیز

 اتاقش به خود با را ها بچه آیدا شد خوب. نشستم صندلی روی شد تمام که آهنگ

 .  کنم استراحت کمی توانستم می.  کنند بازی باهم تا برد

 : گفت جمع به رو حالی خوش با میعاد

 .  سامان آقا.  آوردند تشریف سهیل ی ستاره آقایان و ها خانم-

 روبوسی و شدند حال خوش دیدنش از همه.  زد بازویش به آرامی مشت سامان

 .  کردند

 رنگ کالباسی لباس آن در من دیدن از که انگار مکث با نگاه یک ؛ کرد نگاه من به دور از

 توجه بی.  شد قرمز هایش چشم.  کرد تعجب بود خورده بازوهایش روی بند که دکلته

 .  گذاشتم گردنم روی دست او به

 به.  بود عیان زیادی بینمان سردی این!  ها زن جمع در من و ؛ نشست مردها کنار او

 شدم بلند جایم از ببخشیدی با.  آزرد می مرا کم کم همه دار معنا های نگاه که طوری

 خوش خیلی که کسانی تنها به که انگار.  بزنم آیدا اتاق به سری که این ی بهانه به ؛

 . بود آیدا و قلوها سه گذشت می

.  کردند می صحبت باهم و بودند نشسته هم کنار ؛ مردها و زن برگشتم که هنگامی

 می خوش او به بود مشخص و خندید می سامان اما.  گفتند می چه دانستم نمی

 .  گذشت

 جدا ها زن.   اید نشسته هم کنار همه چرا بگویم خواستم می.  نشستم لیدا کنار

 نگاهش وقتی هم آن.  بنشینم سامان روی به رو خواست نمی دلم.  بود بهتر بودند

 .  بود من روی

 : گفت سامان به رو ماریا

  ؟ دیدیم شمارو ما عجب چه سامان-

 . نماند دور سامان های چشم از که.  دار معنا اما صدا بی پوزخند یک.  زدم پوزخند

 : گفت سامان

 ... و بودم کنسرت درگیر مدام مدت این.  جان ماریا گرفتارم-
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 : گفتم طعنه به اما ناخودآگاه

 ! همیشگی های بهانه-

 خون بود مشخص.  نگریست مرا غضب با و گذاشت میز روی را اش نوشیدنی سامان

 . خورد می را خونش

 : فراخواند را نامم اعتراض با.  کرد نگاه من به و کرد اخم میعاد

  ؟ گالره-

 ! انداختم باال ای شانه.  خندیدم

  ؟ میعاد گم می بد مگه ؟ چیه-

 : گفت سامان

 .  شه خالی بگه بذار.  بذار راحتش.  جان میعاد نه-

 .  برگرداندم او از را رویم

 : افزود سامان

 .  داره حق.  شده خسته خانوم گالره-

 . شدم می عصبی داشتم کم کم
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 خودت ؟ نبودی هات بچه سر باال بسکه نداری خستگی حس خودت.  ام خسته آره-

 همش نشدی خسته ؟ ندیدی و هات بچه کشیدن قد که کنی نمی پوچی حس

  ؟ شه می چی ما حقوق و حق پس ؟ مردم به بودی متعلق

 .  گذاشت ام شانه روی را دستش ماریا

 ...  عزیزم گالره-

 : شد بلند جایش از عصبی سامان
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 و آه مدام شب تا صبح که ها زن پیر عین ؟شدی زدی غر بسکه نشدی خسته تو-

 .کنند می نفرین

 : پرید کالمش میان سعید

 ... سامان-

 : گفت من به رو او به توجه بی سامان

  ؟ نشدی خسته-

 مقابل خوانده درس مثال و بالغ انسان دو که نبود مهم دیگر ؛ شدم بلند صندلی روی از

 دفاع حقم از باید کردم می حس لحظه آن در.  کردند می بحث شان صمیمی دوستان

 .  بود مرگ مانند او مقابل در سکوت.  کنم

 .  کردم مشت را هایم دست

 راست خوب.  میاری بهانه چرا.  نیستند غریبه که ها بچه خب ؟ کنی می تعارف چرا-

 ؟ چیه واسه ها بازی گربه و موش این.  شدی خسته ازم بگو همه جلو حسینی و

 .  شدی هوایی بگو داری دوست

 : شد عصبی سامان

 .  بفهم رو دهنت حرف.  گالره بیماری تو-

 : بردم باال را صدایم خودش مانند

 .  کردی بدبختم تو.  کردی محدودم تو.  کردی بیمارم تو آره-

 : کشید فریاد سامان

 .  بگی و بیاد زبونت به وری و شر هر تا دهنت تو نزدم که خودم برای متاسفم-

 . رفتم عقب به گام یک و ترسیدم.  کوبید زمین به و برداشت را میز روی لیوان سپس

 : شد واسطه میعاد

 ... خدا به بکشید خجالت ؟ دوتا شما شده چتون-

 : زد خودش دست روی آرام ماریا 

 ؟ گالره ؟ سامان.  بشینید توروخدا ها بچه.  شد من تقصیر.  بکشه منو خدا-

 : گرفتم ماریا مقابل را دستم
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 که.  بشه درک داره توقع همیشه که آقاست این مقصر.  نیست تو تقصیر عزیزم نه-

 روی آدم ترین عرضه بی.  نداره زندگی و زن ی عرضه که.  داره الکی ی بهانه همیشه

 .... خودشه زمین

 : زد موهایش به چنگی سامان

  ؟ من ؟ ام عرضه بی من-

 : کردم اشاره او به و کردم بلند را دستم

 ؟ ها ؟ نبودی دسترس در که بودی گوری کدوم امروز.  ای عرضه بی تو.  تو.  آره-

 : بلند جایش از نگین همسر امین

 .  میان ها بچه االن کنید بس.  پرید می بهم گربه و سگ عین.  بکشید خجالت-

 : کرد سد را راهش امین که برداشت خیز سمتم به سامان

 ... یه با که پدرت اون یا ام عرضه بی من-

 ها آن.  دوستانمان مقابل هم آن.  زدند من به بزرگ دهنی تو یک یا سیلی یک انگار

 و است شده جدا مادر از که بودند شنیده من جانب از.  کجاست پدرم دانستند نمی

 پدر که این.  زد دامن هایشان تردید و شک بر سامان تمام نیمه حرف اما. است رفته

 هم روی من های سال و سن هم دختری با که... است عرضه بی که این... رفته

 .  کردند ویران را مادرم ی آشیانه و ریخته

 زمین روی یکی یکی را میز روی های جام عصبی ؛ گرفت را هایم چشم مقابل خون

 : کشیدم فریاد و کوبیدم

 ی لنگه یکی هم تو.  آبادت جد هفت و تویی عرضه بی. شو خفه.  سامان شو خفه-

 تورو کی.  شناسم می دارم تازه نشناسم نمک توی.  اطرافم کثیف مردهای ی همه

 ؟ ها ؟ کرد کشف تورو استعداد کی ؟ رسوند جا این به

 می هرجا.  ببرد را او خواست می کجا دانستم نمی.  کشید را سامان دست میعاد

 .  برود خواست می که گورستانی هر.  نباشد هایم چشم مقابل. بود بهتر برد

 : گفت سامان

 ... خیلی.  گالره نامردی خیلی-

 .  نشست تنم بر امان بی ای رعشه

 : زدم فریاد

 کنم می خواهش... برو.  ده می عذابم دیدنت.  سامان ببینمت خوام نمی دیگه-

 .  کنی می بد داری حالمو...
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 : گرفت را دستم ماریا

 .  کنم می خواهش کنید بس-

 : گفت ماریا به رو و کرد اشاره لرزیدم می خشم شدت از که من به سعید

 .  نیست خوب حالش انگار.  بزن صورتش به آبی یه ببرش-

 : گفت کالفه امین

 . دادند دست از رو عقلشون پاک انگار.  شدند دیوونه دوتا این-

 روی هایم اشک.  بردارم قدم خانه سوی به کرد کمکم و کشید بدنم روی شالی ماریا

.  پاشیدم صورتم به آبی.  ریختم می اشک خجالتی هیچ بی حال و شد روان گونه

 ساده مهمانی یک در باهم توانیم نمی سامان و من که بردم پی نکته این به امشب

 این که وقتی تا نه و نشده صاف هم از هایمان دل که وقتی تا نه ؛ کنیم پیدا حضور هم

 که چیزی از ؛ کردند می فرو قلبم توی خنجری انگار.  داده رخ میانمان عاطفی طالق

 سامان به حال زد می مادرش که زبانی زخم ؛ بود آمده سرم عاقبت ترسیدم می

 !  رفت و کوبید سرم روی را پدرم کار.  بود کرده سرایت

 : خورد بهداشتی سرویس در به ای تقه

  ؟ خوبی عزیزدلم ؟ گالره-

 : گفتم ای رفته تحیلیل صدای با

 .. خوبم-

  کردم باز را در سپس

*** 
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 .  بود فراری من از انگار خوب ی واژه روزها این!  نبودم خوب اما



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 68 

 برنمی سرم از دست ام لعنتی میگرن.  کشیدم دراز لیدا خواب اتاق راحتی روی

 قدر آن.  چرخید می سرم دور اتاق انگار.  بودند نامفهوم سرم باالی صداهای.  داشت

 گوشم به قلوها سه ی گریه صدای.  داشتم تهوع حالت که بود افتاده تند دور روی

 و کنم باز را هایم چشم خواست می من از التماس با و بود گرفته را دستم تینا.  رسید

 با من جدل از کدامشان هیچ بودم حال خوش.  برویم جا این از خواست می آرتین

 این.  بودم مرده انگار و بودم بسته را هایم چشم.  بودند نشده باخبر پدرشان

 یک اگر.  داشت می وا وحشت به مرا همیشه قلوها سه ی اندازه و حد بی وابستگی

 برایش سامان ی زره فوالد مادر حتم به.  مردم می اگر و نبودم سرشان باالی روز

 فکر همین و بزند کتک را فرزاندانم بار سه روزی که کرد می پا و دست دختری

 . کرد راست تنم بر مو وحشتناک

 پدر به.  دهم بال و پر کدامشان به دانستم نمی ؛ رفتند رژه سرم توی افکار ی همه

 سال که مادر به یا.  من های سال و سن هم دختری با هم آن ؛ بود کرده رهایمان که

 توی را پدرم رفتن که همسری به یا.  کشید را مان زحمت تنه یک و ماند ما کنار ها

 . کوبید می دهانم

 من ی درباره دانستم می اما.  است کسی چه با صحبت حال در ماریا دانستم نمی

 هر ی کله.  فشردم را تینا دست و بازکردم را هایم چشم سختی به.  کرد می صحبت

 هایم لب روی حالی بی لبخند شد سبب منظره همین و بود سرم باالی یشان سه

 .  بنشیند

 توانستم نمی حتی دیگر.  زد آتشم شان اشکی های چشم.  نشستم سختی به

 مسئول ها آن قبال در و نبودم هم خود به متعلق دیگر من.  کنم نفرین و لعنت را خودم

 .  بودم

 : گفت تینا.  دادند سر از گریه و کردند پرت بغلم را خودشان تایشان سه هر

 ... توروخدا مامان.  میشم خوبی دختر دیگه بخدا مامان-

 : گفت آرسین

 .  نکنم ناراحتت.  نخوابم پیشت ها شب میدم قول دیگه منم مامان-

 : گفت آرتین

 .  ببخشید کردم اذیتت اگر.  مامانی کنم نمی بازی باتبلت دیگه منم-

 آمدند بدنیا وقتی که روزهایی همان.  انداخت شان نوزادی یاد به مرا موهایشان عطر

 کنارهم خوابیدند می قشنگ قدر آن!  ملوس و کوچک.  بودند دست کف یک اندازه به

.  دادم می شیر ها آن به نوبت به که روزهایی آن یاد.  رفت می ضعف برایشان دلم که

 تا کنم شان چرخشی گفت می مادر.  افتادم خورند می خشک شیر دیگر دوتای و

 .  کنند تغذیه مادر شیر از یشان همه
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 .  بوسیدم را تایشان سه هر سر

 .  برم قربونتون الهی نباشید چیزی ناراحت.  خوبه حالم من-
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 داشتم تن به که جشنی لباس با کمکش به و داد من به لباس دست یک لیدا

 فرمان پشت توانستم نمی حال این با.  رفتم می دکتر به باید.  کردم عوضشان

 نمی رفتند که بهتر همان.  رفتند همسرانشان همراه به الهام و نگین.  بنشینم

 ماشین سوار ماریا کمک به که همین.  کنم تحمل را نگرانشان های نگاه توانستم

 را ها بچه لیدا.  ببرم بیمارستان توانستم نمی هارا بچه.  بستم را هایم چشم شدم

 این.  داشتم من که بود ای زندگی چه این.  بودم نگران هنوز اما.  داشت نگه خود کنار

.  قوز باالی قوز بود شده هم شد می گیرم گریبان راست و چپ که عصبی های میگرن

 که دانستم می فقط.  کند می چه حال دانستم نمی.  کجاست او دانستم نمی

 پول یک ی سکه جمع مقابل مرا ممکن حالت بهترین به هم شاید یا بدترین به امشب

 گزیدم را لبم... دادم نمی گیر او به و زدم نمی برهم را اعصابش من اگر شاید.  کرد

 و سامان اما.  کند اعتراف و ببرد پی اشتباهش کارهای به آدم است سخت چقدر...

 .نداشتم را خودداری توان که کرد می درگیر را ذهنم قدر آن کارهایش

.  کنم باز را هایم چشم آرام شد باعث خیابان آسفالت روی بر ها الستیک جیغ صدای 

 نمی دلم.  نشست ابروهایم میان ظریفی اخم شد پیاده ماشین از که سامان دیدن با

 گفتم می او به هرچه اما.  ببینم ها مدت تا را او داشتیم که بحثی از بعد خواست

.  دانستم می بعید اما.  بود نگرانم هم شاید.  کرد می بدتر نباش هایم چشم مقابل

 نوازش را صورتم خنک نسیم و بود پایین ماشین ی پنجره ؛ بود ماریا با صحبت حال در

 دلم.  ببرند بیمارستان به مرا ماریا و سعید داشتم دوست.  برگرداندم را رویم.  کرد

 که کسی از!  شوهرم از.  بودم دور او از خیلی.  شوم رو به رو او با خواست نمی

 شده ام زندگی آدم دورترین حقیقت در و بود ام زندگی در اسما شخص ترین نزدیک

 .  بود

 آبی های چشم ؛ زد زانو پاهایم مقابل که افتادم روزی یاد به ؛ بستم را هایم چشم

 می بافی رویا هایمان ازدواج از قبل ها زن ما چقدر.  دوخت هایم چشم به را رنگش

 را شبی چنین ؛ روزها آن هم درصد یک حتی.  شد چه و نداشتم که آرزوها چه.  کنیم

 کرد می درد هایم چشم....گربه و سگ مانند گونه این که این.   کردم نمی بینی پیش

 . گذاشند کار ساعتی بمب سرم توی انگار. 
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.  شد باز شتاب با ماشین در.  شد می ماشین نزدیک انگار ؛ شنیدم را صدایش

 : گفت ماریا به رو سامان

 .  شیم نمی شما مزاحم.  جان ماریا ممنونم-

 : گفت سعید

 .  سامان نیست خوب حالش-

 : گفتم برگردم سمتش به که آن بی.  گرفت را بازویم

 .  برو-

 : زد لب بشنویم خودمان که طوری که آرام

 .  نیار باال منو سگ روی اون.  شو پیاده-

 .  کرد نگاه ما به نگرانی با ماریا

 : گفتم ای رفته تحلیل صدای با آرام

 . تونم می خودم.  بکش رو کثیفت دست-
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 از کرد کمکم احتیاط با.  برد اوضاع وخامت به پی کردم حس بار این و نکرد امتناعی

 های نفس.  کشیدم را دستم.  کنم تحملش توانستم نمی اما.  شوم پیاده ماشین

 آدمی حس بعدی قدم ؛ برداشتم قدم یک.  کرد رهایم. کردم حس را اش عصبی و گرم

 درآغوشش بار این و برید را امانم گیجه سر.  است افتاده پرتگاه یک از که داشتم را

 در انگار که خودم از.  کنم لجبازی توانست نمی ها بچه های چشم مقابل.  شدم پرت

 گرمای از.  آمد بدم هم او آغوش از.  آمد بدم بودند نهاده ساله پنج کودک وجودم

 ! وجودش

 شب سیاهی در.  آمیخت درهم نگاهمان ای لحظه برای و شدم ماشینش سوار

 نگاهش تر عمیق... پشیمانی شاید ؛ خشم ؛ غم ؛ رنجش.زد می برق هایش چشم

 کردم حس.  گرفت پس شد نمی را شده زده حرف اما بود هم پشیمانی کردم

 .بود بدم حال از ناشی توهمات هم شاید فشرد را دستش
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 باز سرش از زودتر مرا که این برای.  چیست برای اش عجله همه این دانستم نمی

 ها قدر آن و بود ام فعلی حال نگران هم شاید.  شود گیرش دامن شرش نمیرم و کند

 .  نبود بد داد می نشان که هم

 : نالیدم شد سوار که همین

 ... هام بچه-

 .  کند جا از را ماشین

 .  بعد دنبالشون میرم-

 درد سر.  کرد پر را گوشم که بود هایش نفس صدای تنها.  نشد بدل و رد حرفی دیگر

 را هایم اشک.  شوم رها مضمن درد از جوری یک شد می کاش ای.  بود بریده را امانم

 .  بود نکرده اثر کدامشان هیچ ها قرص.  کردم پاک

 سرم.  باشد پایین سرش کرد می سعی ؛ گذاشت سر روی را اسپرتش دار لبه کاله

 باالی را حضورش.  برد زمان ساعتی یک بیمارستان های تخت روی کشیدن دراز و زدن

 .  کردم حس سرم

 شدم می من میدان این ی برنده باید.  بودم بیزار ببرد زنی از را نبردی مردی که این از

 . 

 ؟ بهتره حالت-

 شاید.  نشست تخت ی لبه.  گذاشتم پیشانی روی را ساعدم.  ندادم را جوابش

 .  دانست می جوابی بی این مستحق را خودش

 بود مستحق که محلی بی همین اما.  کنم تعبیر چه داستم نمی را ماندنش و تعللش

 در هم آن!  نیستم ریختش دیدن به قادر و خواهم می را ام تنهایی داد می نشان

!  شدم متنفر او از که شبی.   شکستم بار هزاران که شبی.  ماجرایی پرِ  شب چنین

 دستمالی و درآوردم را آنژیوکت.  کرد تحملش نشود که قدر آن نه اما بود سنگین سرم

 شد باز اتاق در.  گذاشتم سر روی را شالم و نشستم تخت ی لبه.  گذاشتم رگم روی

 را هایم کفش سختی به و گرفتم رو بود خریده شیر و کیک برایم انگار که دیدنش با ؛

 . برویم بیمارستان از باید که داد نشان حرکتم این.  کردم پا به
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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 دانستم نمی.  نداشتیم جنگ قصد کداممان هیج دیگر انگار.  کرد تهیه را هایم قرص

 انگار.  بود شبیه بیشتر طوالن از قبل آرامِش به.  کنم معنا چه دیگر را سکوت این

 و داشت فاصله من با گام چند همیشه.  نداشت ماشین به رسیدن برای ای عجله

 آغوشش.  کرد می فرق قبل دفعات ی همه با انگار بار این.  شد می سوار زودتر

 او.  نشستم صندلی روی.  نداشتم هم اعتراض نای اما خواستم نمی را گرمش

 .  بود سوخته حالم به دلش شاید.  بکشم دراز راحت من تا خواباند را صندلی

 با شاید یا و است کالفه داد می نشان سامان رفتارهای.  بستم را هایم چشم

 کرد نمی ایجاد من در تاثیری بود پشیمان ای ذره اگر حتی.  دارد گیری در خود خودش

 جان به توانستم نمی خواستم می اگر حتی اش قراری بی ، را نگاهش حتی دیگر. 

 در که رویاها چه.  دادم می جان روز یک برایش که بود همانی او انگار نه انگار.  بخرم

 رویای همان این دانستم می تنها.  شد چه و کردم می فکر چه ؛ نداشتم سر

 آن دیگر من حتی.  نبود هایم سال آن رویای ی خانه همان این.  نبود هایم دخترانگی

 و زندگی.  نبود اسب بر سوار ی شاهزاده آن سامان و نبودم روزها آن عاشق دختر

 باهم سقف یک زیر که هایی غریبه.  بود ساخته غریبه دو ؛ نفر دو ما از هایش بازی

 سابق های آدم آن دیگر.  زیستند می باهم و خورند می غذا باهم شدند می بیدار

 پا پنجره از عشق برسد راه از گشنگی که همین گفتند می راست ها قدیمی.  نبودیم

 نمی که بود هایی ذهن کمبود.  نبود غذا کمبود ما گشنگی اما.  گذارد می فرار به

 .  کنند درک را همدیگر توانستند

 می میعاد و لیدا به رو به که شنیدم و خواباند عقب تک تک را خوابیده قلوهای سه

 . ببرد را ماشیم تا آید می خودش فردا گفت

 برخالف.  درخورد به ای تقه.  گرفتم پیش را اتاق راه راست یک رسیدیم خانه به وقتی

 را حرصم تا شد می اتاق وارد و انداخت می پایین را سرش روزهایی ی همه

 .  کند برانگیخته

 : گفت آهسته.  بود دستش توی رنگش مشکی کاله.  کردم نگاهش متعجب

  ؟ نداری احتیاج کمک-

 با وقتی هم آن.  کنم معنا چه دانستم نمی را تعللش.  گفتم قاطعی و بلند ی نه

 پدرم رفتار او.  نبود مهم برایم ای ذره.  کرد می نگاهم پشیمانش و خمار های چشم

 امشبم تا داشتم ای بهانه و دلیل خواست می دلم عجیب و بود کوبیده صورتم توی را

 میان کمرنگ اخم و سرد نگاه به توجه بی ؛ آمد جلو قدم یک.  کنم گریه سیر را

 : گفت ابروهایم

 .... خوای می کنه می درد هنوز سرت اگر-
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 .  بذار تنهام.  خوام نمی چیزی-

 کمد و تخت.  بود هم از جدا که چیزمان همه برخالف.  رفت ام لباسی کمد سمت به

 .  بود چسبیده هم دل تنگ نمادین صورت به مان لباسی

 .  گذاشت تخت روی و آورد بیرون راحتی لباس دست یک

 .  نیستم فلج.  بربیام کارهام پس از تونم می خودم-

 : گفت آرام.  کردم نگاه صورتش به ؛ شد نزدیک قدم یک

 .  کنی صدام فقط کافیه داشتی کاری اگه-

 : زدم لب سرد بود آتشی که درونم برخالف

 .  ببند و در رفتی.  ام خسته خیلی-

 های لباس به و درآوردم را مانتو رفتنش از پس.  بست را در بردارد لباسی که آن بی

 کجی دهن سویم به تخت روی و بود درآورده برایم سامان که رنگی صورتی راحتی

 .نگریستم کرد می

 پوشیدم را هایم لباس.  بستم را هایم چشم آرام و کردم لمس را ها لباس و شدم خم

 تقال هرچه بودم شده تر آرام کمی. زدم زل اتاق سقف به و کشیدم دراز تخت روی ؛

 نیم.  رسید گوش به راهرو اتاق از ای گریه صدای.  نیامد هایم چشم به خواب کردم

 خوابش آرتین ؛ کردم باز را اتاق در هراسان.  گذاشتم قلبم روی دست و شدم خیز

 می نگاهش مستاصل و بود شده بیدار آرسین ی گریه صدای از تینا اما بود سنگین

 تخت کنار که دیدم را سامان ی مردانه هیبت.  بود ترسیده هم او بود مشخص.  کرد

 اشک آرسین.  بودم ندیده هرگز را او بعد این.   کند می آرام را او و نشسته آرسین

 را سامان صدای.  نداشت تمامی ریزش های هق هق و بود گرفته شدت هایش

 : شنیدم

 .  جام این من نترس دیگه ؟ کنی می گریه چرا.  بابا عزیزدل-

 : گرفت شدت اش گریه آرسین

 .  توروخدا بیاد مامانی بگو-

 : گفت سامان

  ؟ بابا ترسی می چی از-

 آرسین که بود باری اولین.  بود نگران صدایش سامان.  لرزید می او آغوش توی آرسین

 .  بود کرده خیس هم را تختش آرسین حتم به.  دید می شرایطی چنین در را

 : زد هق اش معصومانه صدای با آرسین
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  ؟ داری دوست مارو تو بابا-

 شاخ آرسین زبان از حرف این شنیدن از انگار.  شد حبس اش سینه در نفس سامان

 .  بود درآورده

  ؟ آرسین حرفیه چه این-

 : گفت سختی به آرسین

 می گریه همیشه مامان دیدم خودم.  نداری دوست مارو.  نداری دوست مامانمو تو-

 .  کنه

 .  بلعیدم را دهانم آب سختی به و گذاشتم دهانم مقابل را دستم

 با را آرسین.  دید نمی مرا و بود من به پشت سامان.  شد تکه هزاران قلبم که انگار

 .  بوسید بارها را سرش و کشید آغوش در وجود ی همه

 .  پسرم زنی می حرفیه چه این.  بابا منید زندگی ی همه شماها-

 ؟ داری دوست مامانمو-
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 سوال دسته آن از.  بود دار معنا زیادی سکوتش.  بوسید دیگر بار یک را آرسین سر

 ؛ که نبود عاشقی مردهای مانند.  داشت جانانه تفکر یک به نیاز انگار که سختی های

 .  آره بگوید مکث ای لحظه حتی بدون

 می وصل هم به را ما که بودند هایمان بچه تنها.  نداشت وجود داشتنی دوست دیگر

 .  کرد

 ی همه شماها.  دارم دوستش هم خیلی.  دارم دوست رو مادرتون که معلومه-

 . باباجان منی زندگی

 اتاق وارد درنگ بی.  است آرسین با دلسوزی سر از هایش حرف ی همه دانستم می

 با را آرسین موهای.  گرفت فاصله او از سامان.  لرزید می کمی هنوز آرسین ؛ شدم

 .  نرود هایش چشم روی بلندش موهای تا کردم هدایت عقب به دست
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 ؟ دیدی بد خواب بازم مامان چیه-

 .  کشیدم دست را اش پیشانی عجز با. داد تکان سر ام ترسیده پسرک

 .  کردی عرق که باز-

 : گفت تینا

  ؟ بده حالش ؟ چشه داداش مامان-

 : زدم لبخند سختی به

 .  خوبه االن.  دیده بد خواب.  خوبه داداش.  مامان نه-

 : برگشتم آرسین سمت به سپس

 .  خوبی بگو آجی به ؟ مامان نه مگه-

 خوب اصال که هایم چشم با دیدم می.  کرد پاک را هایش اشک سختی به آرسین

 : گفت آرسین.  نیست

 .  خوبم.  خوبم-

 .  کردم عوض را  هایش لباس

 : گفت مظلومانه

  ؟ مونی می پیشم مامان-

 : کرد دستی پیش سامان

 .  بخوابه بره مادرت بذار.  بابا مونم می من-

 : دادم قرارش مخاطب کنم نگاهش که آن بی

 .  مونم می پسرم پیش خودم.  نیست احتیاجی-

 تختش روی کردم کمکش.  نکرد ممانعتی هیچ که چرا.  بود تر راحت من با انگار آرسین

 حال.  نشستم تختش ی لبه و گرفتم دستم توی را کوچکش دست.  بکشد دراز

 دومی ی ضربه من به سامان نداشتِن دوست حقیقت انگار نداشت؛ گفتن ام درونی

 .  کرد می تر مصمم مرا بودم گرفته که تصمیمی برای که بود

.  شد خارج اتاق از افتاده های شانه با سامان.   زد رویم به مهربانی لبخند آرسین

 روی را ام چانه و کردم پاک آرام را اشکم!  نبینمش که.  رفت که شد هم بهتر!  رفت

 .. گذاشتم آرسین دست
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 دقیقه چند دانم نمی.  بود فراری من های چشم از خواب اما خوابیدند تینا و آرسین

 نمی دلم.  شمردم را هایشان نفس صدای و بودم نشسته زمین روی اتاقشان توی

 نبوده ام حوصله و بدهم انجام داشتم دوست که کارهایی زندگی در گاه هیچ خواست

 در همیشه من.  بدانم هایم پیشرفت برای مانعی را ها آن و بیندازم هایم بچه گردن را

 باالی نبودم فکر از!  نه یا هستم سرشان باالی فردا دانستم نمی و نبودم کنارشان

 با هرسه.  بوسیدم را هایشان پیشانی تک به تک.  نشست بدنم بر لرز سرشان

 قربان بار هزاران و ببینم را صحنه این توانستم نمی و بودند خوابیده باز نیمه دهانی

 از.  کردم داغ شیر لیوان یک هوس دلم ؛ رفتم بیرون اتاقشان از آرام.  نروم شان صدقه

 انگار که هایی آهنگ های ترک از.  شد می شنیده خفیفی ی ناله سامان کار اتاق

 فکر.  کشیدم عمیق آه.  بود کرده معطوف خود به را حواسش و هوش زیادی روزها این

 !  نتوانم و بگذرم خود از من چرا پس!  من جز بود چیزی هر روی ذکرش و

 دم و سوخت زبانم اش داغی از.  کشیدم سر را ذاغم شیر.  نشستم کانتر پشت

 داغ شیر دیگر من کنار در او اما!  سامان مانند.  داشتم دوست داغ را شیر.  نزدم

ِ  خواب یک.  خوابید می گاهی و خورد می شام حتی کارش اتاق در بیشتر.  ننوشید

 ! زمستانی

 .  برد خودش با مرا خواب کی نفهمیدم و گذاشتم کانتر روی را سرم

*** 

 کشیده رویم هم نازکی پتوی.  بودم ام دونفره تخت روی شدم بیدار خواب از که صبح

.  بودم نشده بیدار خواب از چرا اصال ؛ گذاشت تخت روی مرا موقع چه دانم نمی.  بود

 گرفته دوش عطرش با من اتاق توی انگار و کردم می حس را سامان عطر آشنای بوی

 همان او و گذشت می ها سال.  بودم داده او به هدیه خودم که بود عطری همان. 

 . خرید می دوباره را عطر

 و بود مرتب و تمیز تعجبم کمال در خانه.  رفتم سالن سوی به صورت شستن از بعد 

 صندلی روی.  کشید می را انتظارم میز روی ای شاهانه ی صبحانه آن از فراتر حتی

 خودنمایی این با خواست می حتما.  کردم نگاه سامان کاری شیرین به و نشستم

 فرق قبل دفعات ی همه با دفعه این.  نه اما.  ببرم یاد از را دیشبش های حرف هایش

 .  بود داده رخ من در انقالبی انگار و داشت

 بود اتاق در که مدارکم و شدم بلند جایم از بزنم میز روی ی صبحانه به لب که آن بی

 پیدا را ایوبی دکتر ی شماره مخاطبینم لیست میان از.  کردم رو و زیر و برداشتم را
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 که چرا شد حال خوش ام شماره دیدن با انگار.  گرفتم را اش شماره درنگ بی و کردم

 : گفت گرمی استقبال با

 .  قشنگم دختر سالم.  به به-

 . بود خسته و آرام همیشه مثل صدایش.  زدم لبخند
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 ؟  خوبن خانواده ؟ هستید خوب دکتر سالم-

 .  کنم حس توانستم می تلفن پشت از را اش همیشگی لبخند

  ؟ خانوم کردی ما از یادی شما عجب چه.  خوبن همه-

 .  دارید حق.  دکتر دارید حق-

 : گفت که چرا.  فهمید را ندامت ام جمله در انگار

 ؟ خوبه چیز همه ؟ چطوره شوهرت-

 .  بلعیدم سختی به را دهانم آب

 .  خوبه-

 .  برد چیز همه به پی انگار.  کشید عمیق آه

 .  بگیرم کمک ازتون خواستم می دکتر-

 .  خیره-

 .  کنید کمکم خواستم می شما از.  بیمارستان توی کنم کار به شروع خواستم می-

 : پرید کالم میان دکتر

 . کنی راضی تونستی رو سامان که این مثل-

 کردن کار با وقت هیچ که شوهری.  بگویم توانستم می چه.  کردم معناداری سکوت

 دیگر حال.  آورد می بهانه پشت بهانه همیشه.  نبود موافق خانه بیرون در هم آن من

 به تن و رفت ام جوانی ها سال همه این در.  هایش تصمیم نه و بود مهم برایم او نه
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 اما شوند له ما میان خواستم نمی.  هایم بچه برای فقط هم آن دادم هایش خواسته

 می فکر که دادم می انجام را کاری و دادم می بها خود دِل به کمی باید دیگر حال

 به و بنشینم خانه کنج کار بی نبود قرار اما.  درست بودم زن.  است درست کردم

 که دهم انجام را کاری بود رسیده آن وقت حال.  نروم دارم دوست که کارهایی دنبال

 مادر ی خانه به ها بچه همراه به عصر.  نباشم شرمنده خود مقابل گاه هیچ آینده در

 .  کرد نگاهم متعجب من تصمیم این شنیدن از پس مادر.  رفتیم

 های کتاب گیتی.  شنید می من از عادی خبر یک انگار.  دادم نشان تفاوت بی را خود

 نگاهی.  خواندن درس جز بود هرجایی حواسش و بود کرده پهن زمین روی را تستش

 .  بود شده حال خوش تصمیمش شنیدن از او تنها انگار.  کردم گلنوش به

 .  بابا ایول-

 : گفت مادر

 .  نداشتم توقع ازت.  ده می لجاجت بوی تصمیمت این-

 : گفتم جانب به حق.  گذاشتم میز روی را پر شکم مرغ

 .  نده نشون بدبخت و خور سر تو منو قدر این.  مامان کنم می خواهش-

 : کرد درمیانی پا گلنوش

  ؟ خونه کنج بشینه من دکتر خواهر.  کنه کار اون چرا-

 : نگریست هایش نوه به نگران بود دلسوز زنی که مادر

 باش سیایت با.  کن فکر بیشتر یکم.  مادر گالره ؟ شه می چی پس هام گوشه جگر-

 . 

 .  نشستم صندلی روی میز پشت جانب به حق

 .  نباش چیزی نگران.  مامان کردم فکر چیز همه به-

.  کند برقرار ما میان را آرامش خواست می هایش آمدن کوتاه و هایش دلسوزی با مادر

 .  کرد می کوتاه آرزوهایم برای را من های بال دانست نمی اما

 ... خود از سر.  کن مشورت شوهرت با گلی-

 : شدم بلند صندلی روی از کالفه
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 خوبه چشم بگم بگه سامان هرچی و بودن خور سری تو رو زن یه سیاست ؟ مامان -

 ؟

 : زد دستش پشت آرام

  ؟ حرفیه چه این ؟  مادر وا ِا-

 : گفتم رحمانه بی.  کرد نگاهم اشکی های چشم با مادر

 سامان جیب توی دستم خوام نمی.  بگیره تصمیم زندگیم واسه کسی خوام نمی-

 تصمیم و مشورت ما زندگی تو.   نیست عادی های زندگی مثل اصال ما زندگی.  باشه

 کارهای حسرت قدر این و باشم دله یه بذار کنم می خواهش.  نداره معنایی نهایی

 .  باشم نداشته زندگیم تو رو نشده انجام

 هایم چشم نی نی در را بودن مصمم.  کرد پاک را هایش اشک دست پشت با مادر

 . کرد نگاه هایم بچه به افسوس با و دید

 گالره بجنگ زندگیت خاطر واسه.  بشی مواجه شکست با من مثل توهم خوام نمی-

 . 

 ی همیشه فشارش.  بود سرد دستش.  گرفتم دست در را دستش و رفتم کنارش

 .  بود افتاده خدا

 کوتاه گفت هرچه ها سال ی همه این توی دیدی بودی شاهد خودت هم خدا هم-

 قبول سال یک و کنکور های بیداری شب.  مامان بسوزه یکم منم حال به دلت.  اومدم

 ... ها زدن دو سگ.. ام عالقه مورد ی رشته نشدن

 .  زد کنار ام پیشانی روی از را موهایم مادر

 .  ره می در بکشید این از بیشتر اگر و دست گرفتید رو زندگی این سر دو.  نگرانم-

 : زدم محزونی لبخند

 خوش قراره ها مدت بعد که بده انجام رو کاری خواد می دخترت. باش حال خوش-

 . کنه حالش

 .  گذشتم کنارش از سپس

 نداشتم اشتهایی دیگر حقیقتش ؛ کردم نگاه بودیم دیده تدارک که غذاهایی و میز به 

 !شام برای
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 می علم قد مقابلم دنیا ی همه اگر که بودم مصمم گرفته که تصمیمی در قدر آن

.  لجبازی.  بدقلقلی ؛ بگذارند خواستند می هرچه را نامش.  آمدم نمی کوتاه کردند

 !  دنده یک

 پرنده حس ها محدودیت این با حال.  بودم خود پاهای روی همیشه که بودم زنی من

 پر باغ در چه.  بود قفس ؛ قفس.  است شده زندانی طالیی قفس در که داشتم را ای

 نظر از.  بود کرده محدود مرا قفس دیوارهای.  تاریک اتاقی در چه و بردند می مرا گل

.  نبود مهم برایم سامان نظر وجه هیچ به و بودم گرفته را زندگی تصمیم بهترین خود

 پس نبود سرش باالی باید که طور آن گاه هیچ همسر ی سایه که من مانند زنی

 می بعد ِمن و کرد می را کارهایش او.  نبود او با کارهایم در مشورت برای دلیلی

 .  بگیرم پیش را او راه توانستم

 

*** 
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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 باالخره.  بود خوب.  کشیدم دست رویش عشق با و کردم اتو را رنگم سفید روپوش

 هیچ به توضیح به احتیاجی دیگر و دادم می انجام داشتم دوست قلبا که را کارهای

 شنیدن با.  گنجبیدم نمی خود پوست در و بود ام کاری روز اولین فردا.  نبود عهدی

 نمی.  بود عجیب.  نگریستم سامان ی شماره به و کشیدم کار از دست موبایل صدای

 گرفته تماس همراهم تلفن به که است ماه چند یا و روز چند از بعد همسرم دانم

 برخالف ام اشاره انگشت چرا دانم نمی اما.  ندهم را جوابش خواستم اولش.  است

 .  کرد عمل میلم

  ؟ بله-

 . سالم-

 .  سالم-
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 همان در کشیدم دست رویش بار آخرین برای ذوق با و کردم پهن تخت روی را روپوشم

 : گفتم حال

  ؟ داشتی کاری-

 .  آره-

  ؟ بگو-

 .  دنبالت آم می باش آماده امشب-

 می رنگش آبی های چشم.  بود عروسیمان عکس به نگاهم.  نشستم تخت ی لبه

 . درخشید

 .  بخوابم زود شب باید.  ندارم وقت-

 شد می هم را لبخندش.  بشنوم توانستم می تلفن پشت را عمیقش های نفس

 : زد حدس

 ؟ شدی مقرراتی همه این.  شده چی-

 .... که دراومده طرف کدوم از آفتاب ؟ شده چی بگو تو-

 .  گالره-

 پشت و دید نمی مرا ها مدت که روزهایی مثل.   زد صدا را اسمم لطیف و نرم خیلی

 گیر دل او از! هیایو و دلتنگی از شدم می پر روزها آن من و زد می صدا را نامم تلفن

 را اسمم که همین چرا دانم نمی اما.  آمد می بدم او از اصال.  بودم چرکین دل.  بودم

 .  باخت رنگ ام همیشگی اخم و لرزید قلبم زد صدا

 : بستم را هایم چشم

 ؟ بله-

  ؟ میای-

 . شوم نرم و بیاورم کم مقابلش خواستم نمی

 ؟ خوشه حالت ؟ سامان تو میگی چی-

 "  دیوونه"  کردم زمزمه سپس

 آره"  کرد نجوا او که شنید خطا هایم گوش هم شاید.  زدم توهم هم شاید دانم نمی

 "تو ی دیوونه

  ؟ شده چی باز-
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  ؟ باشه شده طوری باید بیرون ببرم زنمو بخوام-

 : رسید گوش به تر واضح بار این صدایش.  گرفت ام خنده ناخودآگاه

 .  بخند همیشه.  جانم ای-

 می دستمان کار هایمان گوش روز یک آخر.  هستیم بدبخت چقدر گاهی ها زن ما

 روزها آن شاید هرچند.  بستم او به دل هایم گوش طریق از که من مانند درست.  دهد

 دیگر هم من البته و نبود خودش انگار... دیگر ها روز این اما بود عمیق سامان عشق

 ! نبودم ها سال آن ی گالره

 .  تنهان ها بچه-

 : گفت که شنیدم

 . مادرت خونه ذاریم می رو ها بچه-

 ی همیشه که زن هر کذایی های گوش آن معروف قول به شاید ؛ شد چه دانم نمی

 .  داد هم من دست کار ؛ دهد می دستش کار خدا

.  بیاید ها بچه پیش به را صبح خواستم گیتی از و کردم اماده را فردایم صبح وسایل

 می و داشت دوست را ها بچه مادر.  کنم چه دانستم نمی را شبم های شیفت

 جنجال یک و آورد درمی کارم از سر سامان اما. بگذارم او کنار را ها بچه توانستم

 . نبود مهم چیز هیچ برایم دیگر اما.  انداخت می راه حسابی

 گذشت می رفتنمان بیرون آخرین از سال چند.  بردیم مادرم ی خانه به را ها بچه شب

 مقصر او اما داشتم دوست را هایم بچه.  کردم پرواز گذشته به و کردم نگاه بیرون به ؟

 .  بود شدنم باردار

 می من.  شویم دار بچه مناسب شرایطی در و برنامه با بودیم گذاشته قرار ما

 را هایم دست... او اما.  کنم فکر شدن دار بچه به بعد ها سال و کنم کار توانستم

 .  رفتم قروچه دندان و کردم مشت

 . شدم دار بچه که بود نگذشته ازدواجمان از ماه سه هنوز
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 : کرد نوازش ارام و گذاشت پایم روی را دستش
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  ؟ بریم کجا داری دوست امشب-

 هایم بچه پدر اما گفتم می شکر را داشتنشان روز هر و داشتم دوست را هایم بچه

 .  آزارد می مرا داشتنش دوست و کند درک مرا نتوانست وقت هیچ

 : زدم لب کنم نگاهش که آن بی

 .  کنه نمی فرق من برای.  دستته دم هرجا-

  ؟ پاتوق بریم داری دوست-

 دلم روی عجیبی غم اما بود خوشایند برایم روزها آن تداعی.  کشیدم عمیق نفس

 های نسکافه همیشه و بودم پزشکی دانشجوی من که روزهایی.  کرد می سنگینی

 و شدند می جمع هم دور که دوستانی و گیتار یک با او که روزهایی.  نوشیدم می داغ

 . بود من روی همیشه نگاهش

 : گفتم میلی با 

 . نیست احتیاجی.  نه-

 .  کنی صدام.  کنی نگاهم.  بزنی حرف باهام خواد می دلم امشب-

 : برگشتم سویش به.  ایستاد قرمز چراغ پشت

 .  باش نداشته متحرک ی مرده یه از توقعی.  اللم و کر من-

 .  شرمنده هم شاید.  شد سرخورده کردم حس

 را او حال مدام خواست می دلم چرا دانم نمی.  بگیرم را حالش بودم تواسنته خوب

 .  بگیرم

 گرمی استقبال بود سامان های دوست از انگار که مردی ؛ شدیم رستوران وارد وقتی

 . کرد ما از

 آرام جو و شدند متعجب من و سامان دیدن با ای عده اما.  نبود شلوغ زیاد رستوران

 معرض در که جایی.  بودند گرفته نظر در برایمان دنج جای یک انگار.  شد ناآرام کمی

 .  نبودیم کسی دید

 به رو.  نداشتم سامان با سرجنگ مورد یک این در انگار.  نداشتم اعتراضی هم من

 .  کردم نگاه چراغانی تهران ی منظره به و ایستادم  پنجره روی

  ؟ اومد خوشت-

 .  نیست بد-

 .  دیگر چیز یک زبانم و گفتند می چیز یک هایم چشم
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 هیچ اشتهای من اما!  رنگ خوش دسرهای و خوشمزه غذاهای از بود پر میز

 .نداشتم را کدامشان

 .  ساکتی چرا-

  ؟ بگم چی-

 .  باش مهربون بیا رو امشب یه اصال.  نیار در رو ها الل ادای فقط. هرچیزی-

 .  کشیدم درآغوش را هایم دست

 .  داد می عذابش کردن سکوت دانستم می.  شد اذیت دید را سکوتم وقتی

 .  بخور چیزی یه بیا-

 آلبالو شربت برداشتم کریستالی لیوان.  رفتم میز سوی به و گرفتم بیرون از چشم

 میز روی امشب های تدارک به نگاهی.  دانست می خوب سامان و داشتم دوست

 را سامان حضور.  زدم ناخنکی.  بود ام عالقه مورد غذاهای همان هم غذاها.  انداختم

 : گذاشت ام شانه روی را سرش.  کردم حس سر پشت

 .  دیگه بشین-

  ؟ داشتی کارم چه.  ندارم میل زیاد-

 که بود جا آن اش جالبی.  فشرد خودش به مرا و کرد حلقه کمرم دور را هایش دست

 : کرد زمزمه و بوسید را گوشم.  نکردم اعتراضی

  ؟ خوردی می لیز ماهی مثل یادته-

 : کردم زمزمه.  زدم لبخند روزها آن یاد به و گفتم آرامی هوم

 .  کردی می شیطنت زیادی تو-

  ؟ نداشتی دوست تو یعنی-

 : گفتم که فشردم محکم.  زدم پلک آرام.  بلعیدم را دهانم آب سختی به

  ؟ بگیری اعتراف خوای می چیه-

 ؟ بخشه لذت من برای تو از گرفتن اعتراف دونی نمی یعنی-

 . کنی قبر نبش نکن سعی!  عادی های نیاز ی همه با.  آدمم منم-

 و کرد نوازش را صورتم سرانگشت با.  برگرداند خودش سوی به مرا.  کرد سکوت

 بلند سر شد سبب که داد تکان را هایم شانه.  کرد هدایت عقب به را افتاده موهای

 .کنم نگاه هایش چشم به و کنم
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 به آرام آرام که او مانع توانستم نمی اما.  ببخشمش توانستم نمی.  بودم دلخور او از

 لب.  آزارد می مرا سکوتش همین و بود مغروری مرد او.  شوم شد می نزدیک صورتم

 همراهی هم باید که طور آن اما.  نکردم ممانعت نشست هایم لب روی که هایش

.  نگریستم نداشت را کردنم رها قصد انگار که او به ها شده مسخ مانند.  نکردم اش

 ؟ ببخشمش و دارد دوستم که کند ثابت من به خواست می ای بوسه این با مثال

 . گرفت فاصله من از کی صورتش نفهمیدم که بود درگیر قدر آن فکرم

 کرد پرت صورتم توی را نفسش.  شد تر متعجب دید العملی عکس هیچ بی مرا وقتی

 آمد زبانم نوک تا.  کردم می اش همراهی و شدم می خر هم من کرد می فکر شاید. 

 توانستم نمی.  نبود صاف او با دلم.  نشد اما متاسفم وبگویم کنم دلجویی او از

 : کرد داد بی نگاهش در رنجش.  ببوسمش خالصانه

 .  کرد می رو فکرش کی.  رسیدیم نقطه این به ما شد چی-

 : گفتم خودش مانند
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 .  بپرسی خودت از باید رو سوالت این جواب-

 یعنی ؟ بپرسم خودم از رو سواله هرچی باید که مقصرم من همیشه یعنی ؟ خودم از-

 بیاری؟ یاد به رو خودتو های حرف و رفتارها و برگردی عقب به گاهی نباید تو

 : گفتم جانب به حق

 و بدی انجام داری دوست که هرکاری و باشی خودسر قدر این قراره تو که وقتی تا نه-

 .نزنم دم من

 قدر این چرا ؟ میشه خودسری دنیا کجای مردم و کار به عشق ؟ خودسرم من-

 گالره؟ خودخواهی

 .  خوردم شربت از ای جرعه

 خوای نمی.  میاری در حدیث و حرف تا هزار من حرف هر واسه که این تو مشکل-

 .  بینی می خودتو فقط که.  مقصری که کنی قبول

 ! نبود شکستن وقت حال!  نه اما.  داد نمی را زدن حرف بیشتر مجال بغضم
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 .  نیومدی در من پشت ات خانواده و مادرت جلوی که اینه تو مشکل-

-..... 

 .  شد سرازیر بار این اشکم

 .  کوبی می صورتم تو همه جلوی رو رفتنش و پدرم خطای که اینه تو مشکل-

-..... 

 نفر دو ما مختص اتاق این که بود خوب چقدر.  کوبیدم میز روی را ام شده مشت دست

 .  دوریم هرچشمی از و است

 ... رسه می که عمل و حرف پای.  داری رو عاشق آدم ادعای که اینه تو مشکل-

 که طوری به.  شد بلند صندلی روی از خشم با.  خورد می را خونش خون سامان

 . زد موهایش در چنگی و ایستاد پنجره روی به رو.  شد واژگون صندلی

 اش سینه به محکم.  کشیده بازویم نرسیده در به هنوز.  زدم چنگ میز روی از را کیف

 .  کردم برخورد

 .  بارید می خون هایش چشمش از

 . بشنویی حرفامو باید.  وایسا-

 : زدم لب.  بود کم هایمان صورت ی فاصله

 خونه دیگه.  جاست اون دنیات ی همه که حاال.  داری مردم و کار به عشق که حاال-

 سایه وقت هیچ و باشی که این بهتر نباشی وقتی.  نداریم تو به احتیاجی دیگه.  نیا

 .  نباشه ات

 .  شد می کبود بازویم روی هایش انگشت فشار دانستم می.  فشرد محکم را بازویم

 .  بودی فکر بی قدر همین همیشه.  کردی می قضاوت زود قدر همین همیشه-

 : غرید که بروم خواستم

 . کن گوش.  وایسا-

 : گفت جدیت با صورتم توی.  کردم نگاهش زنان نفس نفس

 جای به مونه می مادر و زن میون مرد یه وقتی دونی نمی که احمقی قدر اون وقتی-

 اون وقتی.  کنه تنش ایجاد و بزاره خشخاش به مته تونه نمی آرامش ایجاد و سکوت

 توی کارم به عشق از جدا من های زن دو سگ این ی همه بینی نمی که احمقی قدر

 و تو کنار میارم نیازمو و عشق که نادونی قدر اون وقتی.  هامونه بچه و تو و بودن رفاه
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 بهم درمیای آشنا و دوست جلوی وقتی.. کنی می طرد منو رحمی بی ی همه با تو

 .... کنی می دار خدشه غرورمو و عرضه بی میگی

 : زد لب و کرد رها را نفسش

 نفهمیدم... میرم در کوره از منم که بخدا... نیستم پیغمبر ی بچه که بخدا.  آدمم منم-

 ... جمع جلوی که نخواستم... شد چی

 .  کردم جدا دستش از سختی به را بازویم

 : گفتم ناباروانه

.  میگی راست تو آره.  دارم شخصیتی اختالل.  ام دیوونه من.  میگی راست انگار-

 ... سامان باشه یادت اما.  مقصرم من همیشه

 .  شد روان هایم اشک

 نفهمیدم زندگیم از هیچی.  زدی گول منو خودخواهیت و رحمی بی با تو باشه یادت-

 جور این سامان گفتم می بودم خنگ اوایل... تو بدون تنها دست.  شدم باردار زودی

 .  کردی سواستفاده من جوونی و سادگی از تو اما خوشحاله

 : داد تکان مرا وحشتناک

 ...بودنمون باهم یادگار ها بچه اون.  بود تو به من زیاد عشق ی ثمره ها بچه اون-

 : گذاشتم دهانش مقابل را دستم

 با تو اما... بگم دروغ اگر بکشه منو خدا.  همیشه.  داشتنشون از شاکر همیشه-

 و مالیدی شیره سرمو کرد می محدود منو همیشه که عشقی با.  هات خودخواهی

 ؟ میره یادم از کردی فکر.  رسیدی خودت کارهای به

 .  کردند نوازش را صورتم دیگری از پس یکی هایم اشک

.  خودخواهی کردی درست هام بچه و من برای که اسارتی این.  نیست عشق این-

 توی من کردن کوچیک به دادن اجازه یعنی ها خانواده مقابل تو لعنتی سکوت این

 ! جمع

 : کرد سد را راهم سامان

 نهیب جمع توی رو مادرم یا تو که این نه.  کنم برقرار همه میون رو آرامش باید من-

 بد کارش که نگفتم بهش که ؟ نکردم صحبت مادرم با من دونی می کجا از تو.  کنم

 جمع توی نباید رو حرفی هر بدونی خوای نمی حتی که فکری کوته قدر این چرا ؟ بوده

 ؟ بفهمی خوای نمی چرا ؟ زد

 : زدم لب داشتم سراغ خود میان که آرامشی با
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 .  کنار برو-

 ! رفت کنار و

 : گفتم ام همیشگی جدیت همان با شدن خارج از قبل 

 .  میده آزار منو نبودنت بلد این.  سامان نیستی بلد منو تو-

 می قدم را مسیری نبود بد.  شدم خارج رستوران از و نماندم العملش عکس منتظر

 چند اگر نداشت عیبی حتی و شدم می رنگی زرد تاکسی سوار خیابان کنار بعد و زدم

 .  ماندم می ترافیک توی ساعت

**** 
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 اش خوبی.  بود ساعت دیدن دادم انجام که کاری اولین کردم باز را هایم چشم وقتی

   ضمیر در بود آن

 ؛ شدم خیز نیم.  شد هم گونه همین و شدم می بیدار باید هفت ساعت ناخودآگاهم

   همیشه شب خواب طول در

 خالی جای.  ام خوابیده صبح خود تا سره یک که بود باری اولین انگار و شدم می بیدار

 ربط سامان به را خوش خواب این خواست نمی دلم.  کرد کجی دهن رویم به سامان

   از چقدر.  بیاورم رویم به را بودنم سست و دهم

 رنگ به آینه مقابل من که بود صبح امروز ممکن حالت بدترین در.  آمد می بدم خودم

 عنصر سست چقدر که داشتم را کسی حس و کردم می نگاه هایم لب کالباسی

   و خوب های حس از تلفیقی قلبم امان بی کوبش.  است

 سر او باز که این فکر از اما.  ام نداده انجام بدی کار من و بود شوهرم سامان.  بود بد

 .  کشاند می دیوانگی مرز به مرا باشم شده هایش حرف خام و مالیده شیره مرا

 به و شدم می آماده باید تر سریع هرچه.  کشیدم پریشانم موهای به دستی

.  کنم ناامید خود از را ایوبی دکتر کاری اول روز نداشتم دوست.  رفتم می بیمارستان

   ام مدرسه اول روز کردم می فکر که شدم آماده زود قدر آن
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 .   داشتم را آموزان دانش حال و حس و است

 هایم چشم مقابل گذشته شب و سامان لحظه یک برای زدن رژ حال در آینه مقابل

 فرستادم شیطان به لعنتی و بستم هم روی محکم را هایم چشم.  گذشت فیلم مانند

 .  شد می میدان ی برنده او و شدم می نیازهایم تسلیم نباید. 

"  بود نوشته برایم که را سامان یادداشت.  کردم تمدید را رژلبم بار چندین حرص با

   قشنگ خیلی

 . خواندم"  خونه گردم برمی زود امشبم.  کنم بیدارت نیومد دلم.  بودی خوابیده

 .   شدم خارج خانه از و خوردم عسل کره لقمه چند سختی به

 توی ایوبی دکتر.  رساندم بیمارستان به را خود و کردم رانندگی حالی چه با نفهمیدم

 او اتاق به مرا گرمی استقبال با و زد لبخند دیدنم با اش منشی.  بود نشسته اتاقش

 .   کرد دعوت

 یک یا بگیرد را مچم خواست می انگار که هایی لبخند آن از.  زد لبخند دیدنم با دکتر

   که بفهماند من به جوری

 .  است فهمیده را هایم فکر عمق تا و دارد خبر چیز همه از

 بود غنیمت هم کرد می نگاهم فقط او و زدیم نمی حرف اگر و نشستیم هم روی به رو

  . 

 :  گفت دار خش صدای همان با عاقبت

   ؟ جان بابا خوبی-

 . نشود ناراحت که بگویم چه دانستم نمی

 پا و دست هرچی و دریا توی افتادن که.  ان خسته که دارم رو هایی آدم حس بیشتر

 .   آب روی نمیان زنند می

 .   نباشم قبل ی گالره دیگه.  کنم شروع نو از خواد می دلم

   ؟ چطورن شیطونت های بچه-

 .   خوبن اوناهم-

  ؟ کردی فکراتو خوب-

 :  گفتم جدیت با

 .  کردم فکرامو قبال من-

 .   برداشت چشم روی از را عینکش.  شد بلند جایش از دکتر
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 .   نرسونه زندگیت به ای لطمه که صورتی در کنه می خوشحال منو کردنت پیشرفت-

 :  گفت که بپرم کالمش میان خواستم

 اگر.  کردم حمایت همیشه و دارم دوست ام نداشته دختر مثل رو تو که دونی می-

   نصیحت زنم می ام حرفی

 . بپاشه هم از دخترش زندگی نداره دوست پدری هیچ.  اس پدرانه های

 :  کردم زمزمه

 دوست امو رشته چقدر که باشید فهمیده شاید شما خدا از بعد.  دارید لطف شما-

 .  دارم

 :  داد تکان سر

   ؟ گفتی سامان به.  دخترم دونم می-

 :  کردم زمزمه

 مثل موهام کردم می صبر باید کنم کار اون رضایت با بود قرار اگر.  فهمه می خودش-

 مسئله این.  کنم پیشرفت من که نداشت دوست وقت هیچ اون.  بشن سفید دندونام

 ...  دکتر کرده چرکین دل منو

 حتی.  نکرد سرزنش مرا بقیه مانند و سپرد گوش هایم گالیه هایم حرف به عمیقا

   گوش تنها.  مقصرم من نگفت

 به را او سر این از بیشتر توانم نمی دیگر کردم حس که زدم حرف برایش قدر آن.  کرد

 .بیاورم درد
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 محدود کنم می حس.  شده گرفته ازم باشم داشته باید که استقاللی کنم می فکر

 .   نکنید منصرف تصمیمم از منو دیگه شما.  شدم

 

 .  کشید عمیق نفس
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 :  گفت تعجبم کمال در

 کنم نمی منصرف گیرند می که هایی تصمیم از خودمم های بچه حتی وقت هیچ من-

 خودمو تر بزرگ عنوان به چون.  زنم می حرف هاشون تصمیم اجرای از قبل فقط. 

 .   دونم می موظف

 :  زد چشمکی سپس

 .   بپیچونم رو گوشش رو سوخته پدر این نمیاد بدم-

 به مرا داشتم را انتظارش که طور همان.  زدم لبخند کالمش در نهفته شیطنت به

 جایگاه از من حال.  داشتم بهتری حس.  کرد معرفی بخش دکتران و پرستاران

   و نبودم گانه بی خوردم می را حسرتش که اجتماعی

 .  بودم ایستاده خود جای سر درست

 اما.  بود سخت بیماری هزار و مریض از بود پر که بیمارستانی در کردن کار به شروع

   به ها آدم ما اگر دارم عقیده

 می انجام نیز را کارها ترین سخت.  ببندیم دل عاشقانه باشیم اش شیفته که کاری

 .   دهیم

 با صحبت حال در پرستار چند ؛ نشستم استیشن در ، بودن سرپا ساعت چند از پس

.  کردند سالم سه هر دیدنم با.  کرد می مطالعه را ای پرونده دیگری و بودند هم

 .   دادم را جوابشان

   ؟ دارید میل قهوه دکتر خانم-

 .   کردم تشکر

 سامان از رفته دست از تماس چند.  کردم روشنش و درآوردم را موبایلم حال همان در-

  از پیام یک و داشتم

 به و بود گرفته تماس پیاپی بار ده.  بود ده عدد سامان اسم مقابل!  مادرم ی خانه

 نبودم ی متوجه حال به تا حتم

 "  ؟ کجان ها بچه ؟ کجایی گالره. "  آمد گوشی روی پیامش.  بود شده

 انتظاری چشم بار یک او شد می چه ؛ گرفت ام خنده.  رفته خانه به بود مشخص

 .   خورد برنمی جایی به.  بکشد

 ی خانه ی شماره.  است عصبانی دانستم می.  بدهم را جوابش حال خواستم نمی

   داد جواب گیتی گرفتم را مادر
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 :  گفت پرسی احوال و سالم از پس ؛

  ؟ شد حالی چه سرکار رفتی فهمید سامان داداش وقتی دونی می.  آجی-

 : گفتم او به رو و کردم آرامی تشکر.  گذاشت مقابلم را قهوه پرستار

   ؟ چیه منظورت

.  کردی کوچیک ما جلوی اونو تو.  گفتی می بهش قبل از کاش اینکه منظورم یعنی-

 ...  که ندونستی الیق یعنی

 :  پرید کالمش میان و گرفت او از را تلفن گلنوش

 .   گه می راست انگار ولی مغزه نخود دختر این که این وجود با.  گالره سالم-

 .   نوشیدم قهوه از کمی

 .   نباشید چیزی نگران.  کنم می درستش خودم-

 که ای ریخته بهم زندگی.  کنم درست خواهم می را چیزی چه دانستم نمی دقیقا اما

 گذشته شب!  نه اما.  نامید زناشویی را اسمش شد نمی که ای رابطه یا.  را داشتیم

 ....  آمدنش زود شب... یادداشتش... سامان همراه به...

 دانم نمی.  داشتیم بدحال مریض یک انگار.  کردند می پیج مرا.  بستم را هایم چشم

  دانستم می بود هرچه. 

 .   هست دارد وجود بیمارستان توی که بیماری هر از تر بدحال من حال

 موتور با پسری.  ندادم هم را سامان جواب حتی.  کردم قطع را تماس چگونه نفهمیدم

 باید دانستم می لحظه آن در تنها.  نداشت حسابی و درست حال و بود کرده تصادف

 .   بروم کمک به

 

____*****_ 

 

  ؟ برده خودش با رو ها بچه که چی یعنی-

 مادر.  پرسیدم نفرشان هرسه از رسیدم مادرم ی خانه به وقتی که بود سوالی این

 :  گفت

 .   دنبالشون میاد باشن آماده گفت و زد زنگ تینا به سرکار رفتی فهمید که دیروز-

 :  گفت مادر.  شدم بلند جایم از.  گشتم برمی باید نیامده
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  ؟ نخوردی چیزی هنوز که تو ؟ مادر کجا-

 .   برد می خود با مرا داشت خواب

 .گذاشته کجا رو ها بچه ببینم برم باید-
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 .   بیاورم زبان بر چگونه کرده مشغول خودش به را ذهنم مرتب که سوالی دانستم نمی

  ؟ نگفت که چیزی-

 :  گفت بود پر دلش که انگار مادر

 !؟ کنی می من های حرف به هم ای توجه  ؟ مادر تو برای مهمه مگه-

 

 :  گفت گیتی

 .   ما جلوی بود ریلکس خیلی اتفاقا.  نه-

 :  افزود گلنوش

 .   بوده جریان در بده نشون خواست می مثال-

 

 بچه سامان که این فکر از.  رفت می رژه سرم دور گلنوش ی جمله مدام راه طول در

   و بگیرد من ازم را هایم

 .   داشتم قلب طپش.  رسیدم خانه به چگونه نفهمیدم کند لجبازی

 که انگار بود هم غذاها بوی حتی آمد می تلوزیون صدای.  چرخاندم قفل توی را کلید

   یا ؛ پیتزایی ها بچه برای

 .   باشد کرده درست الزانیا هم شاید
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 شان همیشگی عادت.  شنیدم را ها بچه پای صدای ورودم محض به و شدم خانه وارد

 زده قحطی مانند من دیدن با.  آمدند می پیشواز به دو با آمد می در صدای وقتی بود

 .  کردند پرت آغوشم توی را خودشان ها

 .   کردم باران بوسه را تایشان هرسه.  گفت می چیز یک کدامشان هر

 :  گفت تینا

   ؟ سرکار رفتی میگه راست بابا ؟ بودی رفته کجا مامان-

 :  گفت آرسین

  ؟ نداری دوست مارو دیگه ؟ کنی کار خوای می چرا مامان-

 : گفت آرتین

 .   بمون کنم نمی اذیت دیگه بخدا

 .   شنید می مارا صدای یقین به قطع بسا چه.  است خانه در سامان دانستم می

 .   منید زندگی ی همه ؟شما ندارم دوست شمارو گفته کی-

 اشکش آرتین.  کشیدند عمیق نفس و کردند پیدا آرامش سه هر ام جمله شنیدن با

 .   درآمد

 ...  ما خاطر به... توروخدا نرو دیگه مامان-

.  نشستیم راهرو توی جا همان.  نداشت او از کمی دست حالشان هم آرسین و تینا

.  بردارم قدم یک گذاشتند نمی که بودند چسبانده خودشان به محکم مرا قدر آن

 .  بود کننده نگران داشتند من به که وحشتناکی وابستگی

   ؟ ها بچه باشم شاد من دارید دوست شما-

 .   دادند سرتکان هرسه

   ؟ باشید داشته موفقی مامان دارید دوست-

 :  گفتند هرسه

 .   آره-

 :  فشردم را دستشان

 بچه اما.  منید نفس.  منید زندگی.  منید قلب شما.  دارم دوست خیلی شمارو من-

   کنم کار دارم دوست منم ها
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 به شما خود بعدها چقدر دونید می باشم موفق و کنم کار جامعه توی من اگر. 

  ؟ شید می حال خوش چقدر دونید می ؟ کنید می افتخار مادرتون

 می تشکر من از روزی یک دانستم می و کردم می تالش شان آینده و ها آن برای من

 .  کنند

 تکان کنارم از که ها بچه دیدن با سامان.  برنداشتند گالیه از دست حتی.  نشدند قانع

 تنها مارا کمی تا خواست ها آن از مهربانی با و داد تکان سری افسوس با خوردند نمی

 .   بگذارند

 بلند جایم از رفتنشان از پس.  رفتند اتاقشان سمت به باطنی میل رغم علی هرسه

   خواب اتاق سوی به تا شدم

 :  شنیدم را سامان صدای که بروم

 هستم تو کوفتی زندگی این کجای من-
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 .  ایستادم

 

 :  گفتم برگردم که آن بی

 نشستن برای همیشه که کالسی های ته ته اون مثل.  بودی همیشه که جایی-

   نشستن ردیف های صندلی روی

 .   بشینی اول ردیف نداشتی دوست وقت هیچ تو.  شکوندند می دست و سر

 .   ایستاد مقابلم

  ؟ گالره میده معنی چه من با مشورت بدون.  تو ناگهانی تصمیم این-

  ؟ کنی حمایت خواستی می مثال ؟ کرد می توفیری چه-

 .   زد موهایش درون به چنگی

   ؟ شدی سر خود قدر این کی از-
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 .  دارم دوست کارمو من-

 زدم او به هم ای تنه عریضه نبودن خالی برای هم شاید دانم نمی.  گذشتم کنارش از

 . . 

 :  گفت مهارنشدنی خشمی با که شنیدم را صدایش

 .   ندارم شوخی باهات وجه هیچ به.  گالره میدی استعفا کارت از فردا و امروز همین-

 :  کردم زمزمه

 .   گم می بهش باشه-

 :  کشید را دستم

 .   دارند احتیاج وجودت به.  کوچیکن ها بچه-

 :  زدم پوزخند

 این با فقط.  هستم هنوزم بودم مادرشون من ها سال این ی همه تو که طور همون-

 هرچی بسه دیگه.  باشه جامعه تو مفید و موفق زن یه خواد می مادرشون که تفاوت

 .   بودم کنارشون

 .   شد موفق که هم چقدر.  نبرد باال را صدایش کرد سعی

 چشم از دیدی هرچی یا کنی می جمع زود رو انداختی راه که جدیدی بامبول این یا-

 .   دیدی خودت

 کردم اخم

 

   ؟ نتونم من بدی انجام داری دوست کاری هر تو چطور ؟ کنی می تهدیدم

 .   زد برق هایش چشم

 .   رفتم می عقب من گام یک و شد می نزدیک او گام یک

 .  زده کار این به دست حسادت برای خانم.  بگو پس-

 مگر.  سامان نیستم بیا کوتاه من ، بدون بار این ولی.  کن تعبیر داری دوست هرچی-

 باشه خودت کار به سرت.  کنی دخالت من کارهای تو که بشی رد من ی جنازه روز از

  . 

 فشرد محکم و گرفت دست در را ام چانه.  نبود گریزی راه دیگر و کردم برخورد دیوار به

 می ازشان آتش امشب اما خواندند می ها غزل دیشب عصیانگر های چشم این. 

 .   بارید
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 :  زد فریاد صورتم توی

 : کرد زمزمه دید که را ؟سکوتم زمینی سیب ؟ کردی فرض چی منو تو-

 .   بچرخیم تا بچرخ-

 از پس.  گرفتم را دکتر ی شماره خراب حالی با و رفتم اتاق سوی به رفتنش از پس

 :  گفتم پریشان دادن جواب

 منو پیشرفت نداره چشم اون.  ببره سوال زیر استقاللمو خواد می دیدی.  دکتر دیدی-

 .   ببینه

 کرد تزریق من به تلفن در داشت وجودش در که همیشگی آرامش همان.  خندید دکتر

 :  گفت پدرانه و

 اگر.  زد حرفو اون ترسوندنت برای.  باش آروم.  نداشت توقع ازت.  عصبیه االن مردت-

   شنید می خودت زبون از

 تو کردن کار جور این.  زدی می حرف باهاش قبل از باید.  شد نمی عصبی قدر این

   براش اون با مشورت بدون

 . شده تمام گرون
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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 همه مانند سامان و من زندگی اما. بود او با حق شاید ؛ گفت می راست دکتر شاید

 ما هم داشت اگر یعنی نداشت؛ مرزی و حد ما زندگی. نبود عادی های زندگی ی

 از روز چند. نداشت معنایی کردن مشورت دیگر. بودیم برده بین از را ها مرز ی همه

 بچه و گشت برمی زود ها شب بود شده که هم من لج از گذشت؛ می ما کردن بحث

 .برد می مادرش ی خانه به مادرم ی خانه از را ها



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 98 

 

 حال به فرقی اما ام؛ برگشته بیمارستان به که باشد فهمیده حال به تا مهشید شاید

 که خواست می خودش یعنی نداشت؛ نقشی ام زندگی در مهشید. نداشت من

 بازی شوهر مادر! بود کنم می فکر که حال نه اما. نبود شوهر مادر وقت هیچ و نباشد

 .کرد می فنی ضربه هم خوب شستش ناز و داشت را خودش های

 

 کمی بود شده باعث هم سر پشت های شیفت گذاشتم؛ هایم دست روی را سرم

 .شوم خسته

 

 را گیری دل این و بود گیر دل سامان. بود بیهوده هایم استرس بود دکتر با حق انگار

 اش سردی عمل در اما. کند تهدید مرا و دهد نشان تیزش و تند زبان با خواست می

 .بود نصیبم

 

 ام گوشی ی زمینه پس کردم؛ باز را هایم چشم الی ام گوشی ی ویبره صدای با

 نمی دلم. کردم می زمینه پس این حال به فکری وقت اسرع در باید  بود سامان عکس

 ببیند ام گوشی روی شناسند می همه که را او عکس کسی کاری محیط در خواست

 .بخندد ریشم به و

 

 یا خواننده مردهای ی شیفته بخواهم که داشتم نوجوانی سال و سن نه که چرا

 .داشتم را ها خواننده برای طرفداری و فشانی جان وقت نه و باشم بازیگر

 

 : پیچید گوشم توی آرسین صدای

 

 .مامان-

 

 .مامانی سالم-

 

 .سالم-
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 چرا؟ نخوابیدی پسرم؟ خوبی-

 

 :گفت ذوق با آرسین

 

 .موفقه. دکتره مامانم گفتم مهشید مامان به امشب مامان-

 

 .تابید دلم در امید نور

 

 .بشم تو فدای الهی-

 

 :گفت آرسین

 

 .مامان دارم دوستت-

 

 :کردم زمزمه

 

 .دارم دوستت منم-

 

 میای؟ کی مامان-

 

 .کنارتونم صبح فردا. نکن اذیت هم جون مامان. مامان بخواب زودی-

 

 نبودم هرچند. بودند کرده درک بهتر کمی را نبودم انگار. کردم صحبت تیناهم و آرتین با

 .بودند گذاشته اثر ها آن روی هایم حرف انگار اما بود سخت برایشان
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 کردم می اعتراف باید بودم صادق خودم با اگر. کردم نگاه موبایلم ی صفحه به لحظاتی

 .بود بسته رو از را شمشیرش! دریغ اما. بزند زنگی من به سامان داشتم توقع که

 

 کار به مشغول که مدت این در. زد می زنگ حتی دیگر نه و داد می پیام نه سامان

 دور هم از چقدر ما. است کرده منتشر را محبوبش آلبوم که بودم شده متوجه شدم

 آن اش خوبی. بودیم دور هم از ها فرسخ اما کردیم می زندگی سقف یک زیر. بودیم

 جالبی. بدهد ارائه را ها بهترین توانسته که شدم متوجه مجازی دنیای لطف به بود

 .کردم می تهیه را آلبومش باید همه مانند هم من که بود آن اش

 

 و نوشتم را اسمش. بود شده تنگ خواندنش برای دلم. بود هم عجیب کمی شاید

 تازه من که حیف چقدر و بود گذشته شب آلبومش رونمایی. آمد باال اش صفحه

 برای رفتم می دانستم می اگر مثال کردم؛ فکر اندکی اما.  خوردم افسوس! فهمیدم

 آلبومش؟ رونمایی در حضور

 

 .هستند ناراحت که داشتم را هایی آدم حس چرا

 

 شوهرش همیشه خودش ی گفته به! افشانی خانم, کردم نگاه بخش سوپروایزر به

. کرد می حمایتش جوره همه کرد می کار که حال و بوده ها سختی در مشوقش

 های تدارک شوهرش بیایند اش خانه به بود قرار دخترانشان و ها نوه که زمانی حتی

 گرفتم؛ هایم دست میان را سرم. برود خانه به افشانی خانم تا داد می انجام را الزم

 !شد چه و کردم می فکر چه

 

. گرفت می منشا چه از سرگیجه این دانستم نمی و داشتم وحشتناکی ی سرگیجه

 لحظه همان در زمان و افتادم سامان و خود آرام انتها در و طوفانی شب آن یاد به

 یک ها روز اکثر که ای نفره دو تخت با مشترکمان خواب اتاق همان توی. شد متوقف

 .داشت سرنشین

 

 نه اما. شد راست تنم بر مو باشد داده بازی مرا هم بار این سامان که این فکر از

 ی بازیچه مرا توانست نمی او بار این و بودم محتاط من لحظه همه در! نداشت امکان

 روزی چند هنوز! گفت می دیگر چیز یک ام ماهانه عادت تاریخ آخرین اما. کند خودش
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 سردی عرق. شود پایین باالو کمی ها تاریخ زنی هر مانند که داشت امکان و بود مانده

 .نشست ام پیشانی روی

 

 نه و شد آوار سرم روی دنیا بارداری فکر از. پاشیدم صورتم به آب شویی دست توی

 آن. دادم آزمایش کی و شد صبح کی نفهمیدم. کشیدند پاهایم زیر از را زمین شاید

 چنان دیدم را جواب وقتی. بود کرده تعجب آزمایشگاه مسئول که داشتم عجله قدر

 دریا توی که داشتم را آدمی حس گذشته شب از که انگار که کشیدم ای آسوده نفس

 وجود کردم می حس را دنیا این در بودن اضافی حس هم خودم دیگر. است شده غرق

 و کرد می حمایتم که داشتم همسری اگر. کنم هضم توانستم نمی را دیگر ی بچه

! اصال... بازاری آشفته چنین در.... اما آوردم می دیگری ی بچه شاید بود حالم کمک

 .بود خودم پیشرفت زمان حال

 

 متحمل روزها این در که هایی استرس به را افتادگی عقب این توانستم می حال

 ام شده
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 خانه وارد
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 رنگم ای قهوه چرم کیف. بودند کرده باران گل را خانه. آمد پیشوازم به سکوت شدم که

 روح را خانه که رنگارنگ های گل به و گذاشتم بود دستم دم که مبلی اولین روی را

 و مخاطبان اهدایی های گل از  نیامده دلش بود مشخص. نگریستم بود بخشیده

 .بکند دل طرفدارانش

 

 کارش اتاق سوی به. بود کرده پر را خانه زوایای تمام هدیه هزاران و نقاشی تابلوهای

 خواب به و لمیده راحتش صندلی روی. بود باز نیمه اتاقش در پاورچین؛ پاورچین رفتم

 باشد نامرتب ام خانه خواستم نمی رفتم؛ آشپزخانه سوی به. بود رفته فرو عمیقی

 .دهم سامان دست بهانه که

 

 گرفتم تصمیم. آورد می سرحالش گرم غذای و دارد دوست خانه در را زن دانستم می

 دست به را مرد دل شد می شکم راه از گفت می مادر کنم؛ درست کوفته برایش

 .نداشت آمدن کوتاه قصد رقمه هیچ من مرد هرچند. آورد

 

 .بود کرده بیدار خواب از را او کرده سرخ پیاز بوی

 

 !خوردش شد نمی هم عسل من یک با

 

 هنوز. است خسته هنوز بود مشخص. داد لم راحتی روی و کرد من به نگاهی

 .بود مشخص صورتش در خستگی

 

 .کردم آشپزی به شروع ها مدت از بعد ذوق با

 

 انداختی؟ راه پوق و تق صدای باز اه-

 

 . رفتند فرو دستم گوشت توی بلندم های ناخن.  کردم مشت را دستم حرص با

 

 :برگشتم سویش به
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 چیه؟-

 

 .ننداز راه صدا و سر قدر این-

 

 شفت و خستگی همه این با که بگو مرا. کند کور را ذوقم توانست می خوب خیلی

 دادم ادامه کارم به عصبانیت با. کنم آشپری تا آشپزخانه در ام ایستاده درپی پی های

 : بشنود هم او که طوری. زدم حرف خود با حال همان در

 

 .ببینند باید رو خونه تو اخالقت زنی؟ می لبخند مردم برای خوب-

 

 :گفت جانب به حق

 

 چشه؟ اخالقم مگه-

 

 :کشیدم سرک آشپزخانه داخل از

 

 .ببینی رو خودت رفتار گرفت می فیلم یکی کاش نیست؟ چش-

 

 هدف بی برگشتم؛ سویش به کردم حس را حضورش. دارد دوست کوفته دانستم می

 .برود و کند بسته و باز را یخچال در بود آمده

 

 :گفت حال همان در

 

 .بیرون میرم دارم-
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 .ندادم نشان العملی عکس اما رفت و آمد زبانم نوک تا باال بلند کجای یک

 

 در دلش از خواستم می! نبود خیالش عین او و پختم می کوفته او برای گرفت؛ دلم

 !رفت می که بهتر همان پس. نبود الیقش انگار اما بیاورم

 

 نداری؟ احتیاج بیرون از چیزی-

 

 !نه-

 

 همه این دیگر مادر. فردایشان برای نداشت؛ عیبی! قلوها سه برای پختم می را کوفته

 .نباشد دوشش روی ناهار زحمت

 

 زیادی. آسمانی آبی ی مردانه پیرهن و رنگ ای سورمه کت رسید؛ خودش به سامان

 .آمد می اش ورزیده اندام به

 

 :گفتم سردی به

 

 .شده تنگ براشون دلم. بیار خودت با رو ها بچه راه سر-

 

 کدام. نداشتم جدل و بحث ی حوصله دیگر اما شنیدم را گفت خود با که عجبی چه

 !باشم؟ اش دومی من که شد نمی تنگ فرزندانش برای دلش مادری

 

 دهن سویم به سبد در چرک های لباس از کوهی رفتم اتاقش سوی به رفتنش از پس

 .کرد کجی

 

 اما. دربیاورد پا از مرا مثال. بگیرد من از را خانه در هایم نبودن انتقام خواست می انگار

 !شد بزرگ غم و سختی با که دختری. هستم سخت روزهای آدم من دانست نمی
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 هم پختن کوفته.   بود برده خوابش که جایی درست. نشستم راکش صندلی روی

 توجه بود زده امضا که میز روی جدیدش آلبوم جلد. نداشت را سابق هیجان برایم دیگر

 کردم؛ جانبش به نگاهی. برداشتم را آلبوم و بردم جلو را دستم آرام. کرد جلب را ام

 و ساخت می جدید آلبوم که همیشه مثل هم؛ شاید دانم نمی. بود صاحب بی انگار

 این با. بودم خودم صاحبش بار این شاید. کرد می هدیه من به را اش دی سی یک

 باید خود و است زیاد هم از مان دلخوری ی درجه قبل دفعات مثل بار این ما که تفاوت

 نمی سراغم به یواشکی های حس آن از دیگر بود عجیب.  داشتم برمی را ام هدیه

 زندگی ی خوره تفاوتی بی. بود نکرده تقدیم من به همیشه مثل که آن تر عجیب. آمد

 شدیم می دور هم از روز هر. شدیم گیرش گریبان سامان و من که دردی. بود شده ما

 بد چین هم انگار. نداشتیم یکدیگر به شدن تر نزدیک برای تمایلی کداممان هیچ انگار و

 درونم ی گالره به توانستم نمی اما. باشد گرم خودش کار به سرش هرکس. نبود هم

 روزهایی. است شده گذشته سامان و گذشته روزهای دلتنگ چقدر که بگویم؛ دروغ

 کارش در او که این از چقدر من و نواخت می ذوق با و کرد می بغل را گیتارش او که

 .شدم می خوشی غرق دارد تبحر

 

 خستگی با! را او من نه و دید می مرا او نه دیگر که بودیم ایستاده ای نقطه در حال

 ساعتی سامان که جایی درست. بستم را هایم چشم و گذاشتم میز روی را سرم

 .بود رفته خواب به قبل

 

**** 

 

 بچه برسد چه نداشت را خودش ی حوصله کتی خاله. کردند می شیطنت قلوها سه

 .را هایم

 

 .بود خودش توی زیادی داشت؛ هوایی و حال یک صبح از مادر

 

 می تنهایی خلوت دلش و افتد می قدیم یاد به ها وقت گاهی گفت می کتی خاله

 نمی گذاشتم؛ او جای را خودم. نه یا بود بخشیده را پدر هنوز دانستم نمی. خواهد

 لبش ی گوشه سیگار نخ یک کتی خاله. کنم فکر بخشیدنش به حتی توانستم

 برداشتم را فندکش حرص با. گذاشت
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 !من بده. 

 

 .خاله کشیدی نخ سه. شدیم خفه. داری دوست کی هر جون نکش-

 

 :کرد اشاره مادر به

 

 صبح؟ سر از این چشه-

 

 :نشستم کنارش و شدم بلند جایم از

 

 مامان؟ خوبی-

 

 ما مقابل خواهد می چقدر که دیدم می. کرد نگاه من به و گرفت فاصله افکارش از

 .نباشد ناراحت
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 .عزیزم خوبم-

 

 حالیه؟ چه این پس-

 

 :کرد نگاهش زیرکی با کتی خاله

 

 کشور؟ چته-

 

 :نیامد کوتاه کتی خاله. گفت هیچی و کشید عمیق نفس مادر

 

 سفرته؟ جریان برای نکنه ببنیم-

 

 :گفتم متعجب

 

 سفر؟-

 

 :افزودم مادر به رو سپس

 

 بری؟ خوای می جایی-

 

 :گفت خاله به رو. شد ناراحت کمی مادر

 

 نگی؟ چیزی بچه جلوی تو شه نمی-

 

 .شدم کالفه
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 ام؟ غریبه من نکنه چیه؟ جریانش سفر شده؟ چی بگید میشه-

 

 :گفت مادر

 

 .برم قربونت نه-

 

 :گفت بود ابروهایش میان دلنشینی اخم که حالی در کتی خاله

 

 .مشهد برن خوان می دوستاش با-

 

 توانست می! بهتر؟ این از چه و بود نرفته سفر که بود ها سال. کردم نگاه مادر به

 .باشد خودش فکر به کمی

 

 :گفتم حالی خوش با

 

 ناراحتی؟ چرا پس. مامان خوب چه وای-

 

 :گفت بود قلوها سه به نگاهش که حالی در مادر

 

 وجدان عذاب تونم نمی... بینم می واالخون آالخون رو ها بچه این وقتی. دونم نمی-

 ... مادر گیرم می

 

 رفت می سفر به او اگر گفت می راست. است من برای اش نگرانی که بردم پی تازه

 شب شیفت که روزهایی در هم آن. کند مواظبت ها بچه از توانست می کسی چه

 گلنوش طرفی از و بگیرم کمک او از روز هر شد نمی و داشت کنکور گیتی. داشتم

 سن کتی خاله طرفی از. نبود خانه در روزها اکثر که بود طوری اش کاری های ساعت
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 فکری باید. بگیرم کمک او از توانستم نمی. شد می خسته زود که بود طوری وسالش

 باید که سبایی چند. بود کرده گناهی چه ام بیچاره مادر. کردم می هایم بچه حال به

 .بود شده من های بچه گیر در کند استراحت

 

 :کردم حلقه اش شانه دور را دستم

 

 .مامانم نباش چیزی نگران. مشهد برو راحت خیال با-

 

 :گفت معترض مادر

 

 طرفی از. طرف یه کنکوری پشت که گیتی. طرف یه تو های بچه. مادر که شه نمی-

 .... تونم نمی... دراومده من نام به قرعه که بار این. کرده زیارت هوس دلم وقته خیلی

 

 :گفتم قاطعیت با

 

 .نباش هم چیزی نگران. برو کنم می خواهش. توست حق سفر این مامان-

 

 اما. نبود سختی کار هایم بچه کنار ماندن به اش درونی میل برخالف کردنش قانع

 پای روی باید همیشه زندگی در بودم فهمیده. بود ها بچه ماندن تنها کار ترین سخت

 بچه حال به فکری باید و نیستند کنارمان اطرافمان های آدم همیشه و ایستاد خود

 پرستار. کرد مشغول خود به را فکرم  که بود ای گزینه اولین مهدکودک. کردم می هایم

 در صد مخالف سامان دانستم می هرچند. شد می ام خانه وارد امین فرد یک باید هم

 .است صدی

 

**** 
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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 از دیر کاش ای کردم می شماری لحظه که روزی سه.  بود مانده مادر رفتن به روز سه

 می زود بگذرند دیر باید که هایی لحظه انگار.  بود افتاده تند دور روی انگار.  برسد راه

 از زود خرداد.  گذشت می برایم زدن پلک یک ی اندازه به روز هر انگار حال و گذشتند

 مختل مرا ذهن خیلی امر این.  بود نمانده تابستان آمدن به چیزی و رسید می راه

 . بود کرده

 

 خوش دوستانش با خواست می دلمان.  بستیم را مادر چمدان دخترها همراه به

 درست.  دادم نشان مقاوم و خوب را ظاهرم.  بودم غمگین درون از هم هرچه. بگذراند

 بودم تر مستقل و تر مقاوم دخترها ی بقیه از مادر قول به که هایی سال ی همه مثل

 آینده و زندگی به را ها آن توانستم می چگونه دادم می نشان ضعفی خود از من اگر. 

 خواست می دلم.   باشم هایم بچه و ها آن برای مناسبی الگوی باید.   کنم گرم دل

 هرچند.  بیاورند من برای را دردهایشان و کنند تکیه من به تر بزرگ خواهر عنوان به

 . نداشتم مشکالت کم سامان با ام زناشویی زندگی در خود

 

 سه و خانه درگیر ذهنم.  کردم صافش و کشیدم دستی ام مقنعه به آسانسور توی

 . بود قلوها

 

 آسانسور از!  حوضم و ماندم می من بعد و رفت می مشهد به دیگر روز سه مادر

 با.  بودند ایستاده راهرور در هایش دانشجو همراه به سبحانی دکتر ؛ آمدم بیرون

 را اول های روز توانستم می.  گذشتم کنارشان از ادب رسم به احوالپرسی و سالم

 و شد می دراز برایم زبانش مادرش نه اما بفرستم سامان مادر ی خانه به را ها بچه

 زیادی من برای سامان بود مدعی که هایی سال ی همه مثل درست.  کرد می اذیتم

 که زنکی خاله های حرف قبیل این از و.  نیستم پسرش زندگی حد در من یا.  است

 . " نمیشه تنبان فاطی برای ها حرف این"مادر قول به
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.  بودم دلخور هم من.  داد می نشان بودنش ساکت با خانه در را اش دلخوری سامان

 با بالغ انسان دو مانند خواستیم می وقت هر که چرا.  بود خوب هم سکوت همین اما

 نمی.  گرفت می باال میانمان بحث و رسیدیم می بست بن به کنیم صحبت هم

 دارند احتیاج پرستار یک به ها بچه که کنم روشن او برای را مسئله این چگونه دانستم

. 

 

 جان انگار خوردم نمی قهوه روز یک اگر و بود شده شروع قهوه به وحشتناکم اعتیاد

 . دادم می

 

 سبب گرما همین و بود گرم هوا.  درآوردم را موبایلم شدم می پاویون وارد که حالی در

 و کردم صحبت لیدا با قبل شب از.  گرفتم را لیدا ی شماره.  دربیاورم را ام مقنعه شد

.  کرد معرفی من به را بود اعتماد قابل فرد و باال سنش قضا از که خانمی یک انگار او

 . بدهد من به را خبرش و بگیرد تماس زن آن با شد این بر قرار هرچند
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 :پیچید گوشم در صدایش بوق چند از پس

 

 .خانم گلی سالم-

 

 خوبی؟. سالم-

 

 کجایی؟. باشی سالمت-

 

 :گذاشتم میز روی را ام قهوه لیوان و کشیدم عمیق نفس
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 .بیمارستانم-

 

 رفت؟ مادرت-

 

 شد؟ چی.  دیگه روز سه نه-

 

 پرستار؟ جریان چی؟-

 

 رفت؟ یادت نکنه. دیگه آره-

 

 :خندید

 

 ....خانمه به زدم زنگ. دختر تو عجولی چقدر. بابا نه-

 

 :پریدم کالمش میان و کردم بازی سفیدم روپوش ی دکمه با. بودم نگران

 

 لیدایی؟-

 

 جانم؟-

 

 دیگه؟ اعتماده قابل خانمه این میگم-

 

 :گفت
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 بود جوون وقتی از هم شوهرش خدا ی بنده. مهربونیه و خوب زن میگم دارم. بابا اره-

 وقتی از.  کنه می بزرگ هاشو بچه تنه یه دیگه. کنه می فوت کنه می سکته گویا

 مامان به هم برسه خدا بنده این به پولی یه که این برای هم. کرد عود مامان دیسک

 خونه اومد هم بار چند. کنه نظافت مامان ی خونه بیاد گیم می دیگه. نشه وارد صدمه

 .مهربونه هم خیلی تازه. ندیدم ازش بدی چیز که من.  کرد تمیز منو ی

 

 .شد گرم دلم کمی

 

 سنش؟-

 

 .تر کوچیک ورا این سال پنج شاید. هست هامون مامان های سن هم-

 

 :زدم میز به آرامی ی ضربه پا با. دادم قورت دهان آب

 

 سرکارم؟ که روزهایی کنه داری نگه من های بچه از تونه می حاال-

 

 .کنید صحبت باهم رو در رو باید میگه-

 

 :کشیدم ای خمیازه

 

 !بله که اون-

 

 اوکی رو مالقات قرار تا. بده ندا یه من به صبح از بود خلوت سرت که روزی ببین خب-

 .کنم
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 اصال دانستم نمی که! سامان ماند می آخر در. کرد گرم را دلم هایش حرف با لیدا

 من نه. بود شده تلخ زیادی روزها این که سامانی. کردم می باز را صحبت سر چگونه

 !مرا او نه و دیدم می را او

 

**** 
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*** 

 

 او از و کردند قراری بی کمی مادر آغوش در محبتم با و داشتنی دوست قلوهای سه

 یشان سه هر صورت و کرد پاک را هایش چشم نم مادر. برگردد سفر از زود گرفتند قول

 .بوسید را

 

 زودی منم باشه؟ نکنید اذیت رو گلی مامان. من های گوشه جگر. بگردم دورتون الهی-

 .جون مامان میام

 

 :گفت بغض با تینا

 

 بیاری؟ عروسک برام میشه جون مامان-

 

 :گفتم معترض. فشردم ارام و گرفت را تینا دست

 

 !زیارتی سفر میره داره. پاساژ بره خواد نمی که کشور جون مامان-
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 :خندید مادر. چسباند پایم به را خودش تینا

 

 .میارم عروسک قشنگم دختر واسه که معلومه. خانم تینا چشام جفت روی به-

 

 :گفت آرسین

 

 .جون مامان خوام می تفنگ منم-

 

 :گفت آرتین

 

 !خواد می آرسین که همینی! منم-

 

 بوسیدم می را تایشان سه هر سیر دل یک باید. رفت قنج هایشان حسادت برای دلم

 .آمدم می در هایشان زبانی بلبل این خجالت از تا

 

 و گلنوش. گفت گوشم در را الزم های توصیه همیشه مثل و بوسید را صورتم مادر

 نگران دادم او به را اطمینان این و دادیم تکان دست برایش. بوسیدند را او هم گیتی

 با. بودند منتظرش دوستانش. بگذراند خوش سفر در راحت خیال به و نباشد چیز هیچ

 خواند می فرا را ها پرواز بلندگو توی که زنی صدای. دادیم تکان دست برایش لبخند

 .برانگیخت را ارتین و آرسین هیجان

 

 :گفت آرتین

 

 مامانی؟-

 

 :زدم لبخند
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 دلم؟ جان-

 

 .بشم خلبان درآینده خوام می من-

 

 آرتینم آرزوی شاید. دانست می چه کسی اما. بود خلبانی پسرها های بچگی آرزوی

 :گفت آرسین.  شد می خلبان روز یک و بود همین بزرگسالی تا

 

 .بشم دریانورد دارم دوست من اما-

 

 :خندید گیتی

 

 نه؟ یا بشه؟ نورد فضا خواد می هم خاله تینای البد-

 

 :خندید غش غش تینا

 

 . بشم آرایشگر دارم دوست من.  نه-

 

 .خندیدیم همه

 

 :گفت گلنوش

 

 خاله؟ نکنی کور رو کسی چشم-

 

 :گفت تینا
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 !خیرم نه-
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 :افزود زبانی بلبل با سپس

 

 .بشم دکتر مامانم مثل دارم دوست بعدم-

 

 :کرد نگاهم باال از و داد تکان را دستم ذوق با سپس

 

 مامانی؟ نه مگه-

 

 دوستش با داشت حال و بود ایستاده صف توی هشت گیت در مادر. برگشتم عقب به

 .خندید می

 

 .بودند شاد و زدند می لبخند راحتی به همه انگار روزها این

 

 :کشید دستم ناراحتی با. شد ناراحت ام پرتی حواس از انگار تینا

 

 ... کن نگاه منو... مامان-

 

 :دادم تکان سر
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 جانم؟-

 

 آرایشگر؟ هم بشم دکتر هم دارم دوست نه مگه-

 

 :فشردم را دستش

 

 .جان مامان بله-

 

 یادش آرزوهایش بگذرد که بعد ها سال شاید البته. برسد آرزوهایش به خواستم خدا از

 باشم نداشته دوست من اگر هرچند. شد می زندگی مشکالت دچار و رفت می

 مشکالتش شد می جامعه وارد که ناخواه خواه بگیرند را هایم بچه ی یقه مشکالت

 .شد می کوچک و بزرگ هم

 

**** 

 

 حال در. شد می شروع هایم شیفت آینده روزهای از عمال بود رفته هم مادر که حاال

 را صحبت سر سامان با چگونه که کردم می تمرین خود با دل در و بودم شستن ظرف

 کردم می چینی مقدمه باید همسرم با کردن صحبت یک برای اما بود دار خنده. کنم باز

 .باشم عواقبش فکر به و

 

 بند پیش با و شستم را ام کفی های دست. درآورد خیال و فکر از مرا لیدا ی شماره

 .کردم خشک

 

 بله؟-

 

 :کردم باز را آب شیر. نیفتد که کنم تنظیم طوری ام شانه روی را گوشی کردم سعی
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 :گفت لیدا

 

 نه ام بچه پرستار دنبال و سرکار برم قراره انگار من. واال نوبری یکی تو بابا تو؟ کجایی-

 !تو

 

 :خندیدم

 

 نمی. دیوارها و در جون به افتم می خونه میام وقتی از بخدا. خب خیلی! ام خونه-

 .بدم سامان دست بهونه خوام

 

 :خندید

 

 بپذیرید؟ رو دیگه هم های سلیقه خواین می کی شوهرت و تو-

 

 :گفتم حرص با

 

 خواد نمی. داره نگهش خونه کنج داره دوس. گیتارشم کنه می فکر دونم؟ می چه-

 .آدمم منم بفهمه

 

 :کرد عوض را بحث

 

 جا؟ اون بیایم ای خونه. کردم صحبت سعیدی خانم با امروز-

 

 !بگویم چه دانستم نمی. گزیدم را لبم درون از

 



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 120 

 کی؟-

 

 برای رو شرایطت هم. بشه آشنایی باب یه هم. طرفت میایم دیگه ساعت دو یکی-

 .بگو سعیدی خانم

 

 من؟ ی خونه شب تا صبح بهش؟ نمیدن گیر اون ی خانواده-

 

 !بینیش می حاال. تاشب صبح کنه می کار همش. نداره کسی با آمد و رفت زیاد نه-

 

 که حالی در. کردم قطع را تلفن هماهنگی و خداحافظی از پس و گفتم ای باشه

 در را سامان باید بود کرده ثابت تجربه. نداشت خبر ام نهایی تصمیم از هنوز سامان

 با وقت هیچ ما. شد می ختم دعوا و جنگ به همیشه زمینه پیش. دهم قرار موقعیت

 من که وقتی تا نه و. کرد نمی درک مرا او که وقتی تا نه رسیدیم؛ نمی توافق به هم

 .بپذیرم مشغله همه این با را او خواستم نمی

 

 جارو و شدم می آماده رفتم می باید... درآوردم را بند پیش و کشیدم عمیق نفس

 زندگی زن مرا سعیدی خانم نداشتم دوست. کردم می جمع سالن وسط از را برقی

 نیاز او کمک به حساس شرایط در و آیم برمی ام زندگی پس از دانست می باید. نداند

 .دارم
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 الرحیم الرحمن اهلل بسم
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 کنند بازی هایشان بازی هم با تا فرستادم پایینی طبقه همسایه ی خانه به را ها بچه

  . 

 

 خانه وارد سعیدی خانم همراه به لیدا و درآمد صدا به خانه زنگ انتظارم از زودتر خیلی

 .شدند

 

 : گفتم آمد خوش ها آن به صمیمی و گرم خیلی

 

 .  اومدید خوش خیلی سالم-

 

 : کرد تشکر سعیدی خانم

 

 .جان خانم ممنون-

 

 : گفت و درآورد را شالش لیدا.  نشستم هردویشان روی به رو

 

 !  گالره.  منه گلستون گرمابه دوست ایشون سعیدی خانم-

 

 بود پوش ساده های زن دسته آن از ، انداختم سعیدی خانم به نگاهی تر دقیق بار این

.  نداشت صورت روی چروک هم سالش و سن به نسبت.  نداشت صورت به آرایش. 

.  بود شده او از تر شکسته چقدر مادرم ؛ کردم مقایسه مادرم با را او لحظه یک برای

 سفیدی فارق.  بود سوخته ای قهوه موهایش و داشت سرش به ای سورمه شال

 .  بود مشخص موهایش الی به ال که هایی

 

 : گفت سعیدی خانم

 

 .  عزیزم کنه حفظتون هم برای خدا-
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 : کرد من به رو سپس

 

 .  دور ازت بد چشم.  دخترم مونی می ماه قرص مثل ماشاال-

 

 .  کردم تشکر و زدم لبخند

 

 .  باشید سالمت دارید لطف ممنونم-

 

 .  کردند مزه آلبالویشان های شربت از کمی

 

 : کردم باز را سرصحبت

 

 بچه سر باال شب تا صبح تونم نمی و هستم بیمارستان روزها اکثر من سعیدی خانم-

 . باشم هام

 

 : سعیدی خانم

 

 .  دخترم هستم مینا-

 

 .  شد معطوف بود خانه سراسر که قلوها سه عکس به سعیدی هانم نگاه

 

 : گفتم حال همان در
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 و کاره غرق اکثرا همسرمم.  هامم بچه نگران مادرم نبود در.  خانم مینا.  خب بسیار-

 شما برای.  بیمارستان توی و هستم شیفت که منم.  باشن تنها ها بچه خوایم نمی

  ؟ باشید هام بچه کنار شب تا صبح که نیست مشکلی

 

 : گفت است مینا اسمش دانستم می حال که سعیدی خانم

 

 کنم می کار جا چند و ام خونه آور نون من.  هستید زندگیم جریان در چقدر دونم نمی-

 ... بگم طور چه. 

 

 : گفتم قاطعیت با.  گرفتم را منظورش

 

 .  کنم می کمکت مالی لحاظ از خودم من.  بپذیرید را شرایط بتونید شما اگر-

 

 : درخشید هایش چشم

 

 .  شی پیر الهی.  دخترم نکنه کمت خانمی از خدا-

 

 ؟ تونید می شما پس-

 

 : داد تکان سر

 

 . نکن شک کنم می داری نگه خودم های بچه مثل تو های بچه.  تونم می بله-

 

 : گفت لیدا.  شد برداشته دوشم روی از باری یک انگار
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 چیزی جانب از.  مادره و من تایید مورد جوره همه سعیدی خانم.  باشه راحت خیالت-

 . نباش نگران

 

 آمد خوشم هم زن برخورد نوع و ظاهر از.  کنم باز حساب لیدا حرف روی توانستم می

. 

 

 همیشه.  است سامان دانستم می.  درآمد صدا به خانه زنگ که بودیم صحبت حال در

 تا.  زد می زنگ و شد نمی خانه وارد کلید با آمدند می خانه با هایم دوست وقتی

 . باشند راحت همه

 

 گفت شود می یا ها مدت از بعد ؛ رفتم در سوی به و شدم بلند جایم از ببخشیدی با

 باز برایش را در و رفتم پیشوازش به قدیم یاد به که بود باری اولین ها سال از پس

 ها بعد.   شد ذوب وجودم توی چیزی انگار دیدیم را دیگر هم که لحظه یم برای.  کردم

 که عادت این و نداشتم سرخواراندن وقت بودم شده ها بچه سرگرم سرم که

 خانه وارد کلید با خودش دیگر.  افتاد سرم از داشتیم دوست شدت به هم هردویمان

 که فشارد می خودش به مرا او و کردم می بغلش چنان که ازدواجمان اوایل.  شد می

 .  دید می مرا ها سال بعد و رفته قندهار سفر انگار

 

 افتاده جوانی خوش روزهای آن یاد به هردو که انگار.  کردیم نگاه هم های چشم به

 .  بودیم

 

 پر دستش کرد می سعی آمد می خانه به وقتی همیشه.  بود قشنگ هایمان عادت

 او که هایی لباس برایم که هایی بودن پر دست آن از!  خانه های خرید نه البته.  باشد

 .  بود عاشق همیشه که داری گل های پیرهن یا خرید می کنم تن به داشت دوست

 

 دست حالش هم او انگار.  شد خارج ام سینه از آه شبیه چیزی کشیدم عمیق نفس

 نگاه این از که بود ها مدت.  کرد پایم تا سر به عمیق نگاهی.  نداشت من از کمی

 .  بودم ندیده را هایش

 

  ؟ کنار بری در جلوی از خوای نمی-
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 برای را مناسبی زمان انگار. فرستادم افکارم و خود به لعنتی و دادم قورت را دهانم آب

 همیشگی عادت طبق.  شود وارد تا رفتم کنار.  بودم نکرده انتخاب ها سال آن یادآوری

 پشیمان انگار حرکت یک در اما.  شود سالن وارد هایش کفش با خواست می اش

 . درآورد را نایکش رنگ سیاه اسپورت های کفش و شد

 

 : گفتم حال همان در و گذشتم کنارش از

 

 .  داریم مهمان-

 

 .  بود برخواستن حال در لیدا.  شدم سالن وارد سپس

 

  ؟ کجا-

 

 .  برگردم باید من-

 

 : گفتم ناراحت

 

 .  گردند برمی میعاد و آیدا االن.  برم باید-

 

 : پرسیدم را دانستم می را جوابش که چرا بپرسم نداشتم دوست که سوالی

 

  ؟ کجان مگه-

 

 : سرگذاشت روی را شالش لیدا
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 .  پارک برده رو آیدا جمعه هر مثل-

 

 سالم زن هردو به و ایستاد کنارم سامان.  یافت خاتمه میانمان صحبت سامان ورود با

 نمی ابرو به خم بودند خانه در هم نفر هزار اگر و بود نوازی مهمان مرد.  کرد گرمی

 .  بود شلوغی و مهمان عاشق بسا چه و.  آورد

 

 : گفت خانم مینا

 

 .  آم می فردا پس از من پس-

 

 پرید رخسارم از رنگ
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 .  نماند دور سامان دید از که خورد می

 

 .  بود زده زل سقف به کمر به دست و نشست ها مبل روی سامان رفتنشان از پس

 

 ؟ کیه ؟ چی واسه جا این بود اومده لیدا همراه خانمه این-
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 .  نلرزد صدایم کدم سعی

 

 .. درایت با و زرنگ.  سیر دل و چشم.  قلب خوش.  مهربون.  سامان خوبیه زن خیلی-

 

 با و کرد پرتش هوا به بار چندین و برداشت قرمزی سیب میوه ظرف از و شد خم

 با سپس.  کرد اشاره من و کرد من به داری معناِ  نگاه!  گرفتنش دست در مهارت

 : گفت طعنه

 

  ؟ گذشته خیلی گرفتنم دوم زن وقت از دیگه کنی نمی فکر ؟ چی که ؟ خب-

 

 .  دادم هول میز روی از حرص با را بود کرده قالب هم در میز روی که را پاهایش

 

 !  مسخره-

 

 .  جوید را سیبش حال همان در و بست را هایش چشم خسته و زد سیب به گازی

 

 !  گفتی می داشتی خب-

 

.  شدم ناراحت رفتارش از که فهمید.  دادم انتقال آشپزخانه داخل به را میز روی وسایل

 گاز سیب و نشاند خودش کنار مرا.  شد داغ دستم مچ که بردارم را میوه ظرف دن«آ

 ! زدم پسش دست با.  گرفت من مقابل را اش زده

 

 .  خورم نمی-

 

 ! تو کنی قالب بهم بزرگو ننه سن زنی بخوای که باشی فکرم قدر این کردم نمی فکر-
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 .  نداشت تمامی هایش گفتن چرند این که این مثل نه.  کشید کالفه پوف

 

 .  سامان ها بچه کنار.  است خونه توی من نبود در خانم این-

 

 درون به و برداشتم را میوه ظرف سریع من و شد خفه سیبش زدن گاز صدای

 .بردم پناه آشپزخانه

 

 .  من جانب از حرفی چنین شنیدن تا بود بهتر زدند می آتش را سامان

 

  ؟ گفتی چی نشنیدم-

 

 ای گوشه را سیبش.  دادم نشان آشپزخانه وسایل کردن جمع سرگرم را خودم الکی

 .  بود نشسته مبل روی صاف حال و بود کرده پرت

 

  ؟ کردی غلطی چه.  باتوام.  گالره-

 

 : کردم نهیبش جدی آشپزخانه داخل از

 

 .  کن صحبت درست-

 

  ؟ کردی غلطی چه گفتم-

 

 : گرفت شدت اخمم

 

 .  کمونیت رنگین دخترای دوست با کرد می جنابعالی که رو غلط-
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 .  شد بلند جایش از

 

 خوبه زنی می حرفی چنین که نبودم کثیفی آدم وقت هیچ من.  بفهم رو دهنت حرف-

 که قراری و قول هر میری میشی بلند هم فردا همین. دونی می اینارو ی همه خودتم

 .  کنی می فسخ رو گذاشتی

 

 .  دارند پرستار یک به احتیاج ها بچه.  گرفتم خودمو تصمیم من-

 

 هر فشارش بودم نگرانش و رفت می پایین و باال شتاب با سامان ی سینه ی قفسه

 . برود باال لحظه

 

 تورو هرچی.  شدی خودسر زیادی.  گفتم که همین.  گالره نیار باال منو سگ روی اون-

 .  دهنت تو بزنه که باشه یکی باید ولی.  میشی تر خودسر بزارم خودت حال به

 

 : کردم خطابش عصبانیت با

 

 بچه سر باال ات سایه وقت هیچ وقتی  کنی می جا بی خیلی.  کنی می غلط خیلی-

 .  کنی می منم منم کنی می غلط نبوده هات

 

 کنار میز روی بودم شان شیفته نهایت بی را که دارم گل طرح سفید های ظرف هنوز

 به را بود میز سر هرچه دست با تر تمام هرچه رحمی بی با او و.  بود سامان دست

 . شدند تکه هزاران گلم طرح و سفید های ظرف حال و کرد پرت زمین

 

 کار این ری می فرداهم و امروز همین.  باشند داشته پرستار هام بچه خوام نمی من-

 بی کار.  کنی می بزرگش و هات بچه دل ور شینی می.  کنی می تعطیل رو کوفتیت

 . بعد به این از کار
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 : بردم باال را صدایم خودش مانند

 

 ؟ فهمیدی شم نمی منصرف کردنم کار از من.  بیای پایین بری باال.  سامان ببین-

.  دونی می خودتم خوبه.  سفر رفته.  کنه داری نگه ها بچه از که نیست دیگه مادرم

 خودم مشکالت پس از باید خودم.  نداره من با همکاری هیچ شکر الهی که هم مادرت

 .  ها بچه باشند داشته پرستار باید پس بربیام

 

 مردی با زدن حرف.  بروم خوابم اتاق سوی به تا رفتم بیرون آشپزخانه  داخل از سپس

 هاون توی آب مانند فهمید نمی را حسابم حرف و کرد می محدود در مرا که او مثل

 .  بود کوبیدن

 

 ... وایسا-

 

 .  ندادم محلش

 

 .  گفت آرامی آخ و رفت فرو شکسته های ظرف تکه روی پایش

 

 : زد فریاد

 

 ... وایسا گفت بهت-

 

 : دادم تکانم خشم با و گرفت محکم را دستم مچ

 

 .  برو و نکش راهتو زنم می حرف باهات دارم وقتی گفتم بهت بار هزار ؟ کری مگه-

 

 : کوبیدم اش سینه به آرام مشت با
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 .  رای خود و نفهم آدم یه تو.  است نتیجه بی باتو زدن حرف-

 

 چشم.  بود گرفته نشانه را صورتم که چرا.  کردم تهی قالب و کرد مشت را دستش

 رسیده کجا به ما کار.  نکردم حس دردی که کشیدم ای خفه جیغ و بستم را هایش

 .  خدایا بود

 

 .  بکویم اش سینه به مشت من و بکشد رخم به را مشتش رویم به رو او که

 

 .  ماند محبوس سینه در نفسم

 

 : گفتم لکنت با

 

 ... کنی چکار خواستی می... تو...تو-

 

 . بود جاری پایش کفش از خون

 

 گالره روحم سوهان شدی... دی می عذابم داری... تو... خواستم نمی... من-

 ... گیری می ما جفت از رو آرامش...

 

 : زدم هق

 

 .  بگیری نشونه صورتم به رو مشتت که شه نمی دلیلی این-

 

 : گفت سامان.  رفتم عقب گام یک و گذاشتم دهانم مقابل را دستم

 

 .  شدم خسته لعنتی زندگی این از دیگه-
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 : گفتم صورتش توی صادقانه

 

 .  داره قبرو حکم که خونه این از.  تو از.  شدم خسته منم-

 

 .  زد موهایش در چنگی سامان

 

 م در یک هایش نفس
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 .  زد می یان

 

 با کنم کار چه-
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 درمون و درد شدی که تویی.  نیش زبونت با و زنی می آتیشم نگاهت با که تویی.  تو

 .  کردی زهرمار مون همه به رو زندگی این که تویی. 

 

 .  بود هم من خود دل های حرف که قسم خدا خداوندی به گفت می هرچه

 

 : داد تکان مرا تر محکم بار این و گرفت دست در را هایم شانه
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  ؟ باهات کنم چکار.  تو مثل زنی با کنم چکار من-

 

 : زدم هق

 

 این هرچیزی واسه.  کنم می التماست.  بزار خودم حال به منو.  بردار سرم از دست-

 چی.  میای کی با میری کجا که.  دم نمی گیر بهت دیگه.  نکن درست جنجال قدر

 کردی چه کنسرت.  بیرون میدی آلبوم ندارم کاریت دیگه. خوری نمی چی خوری می

.. 

 

 که بودیم ایستاده ای نقطه در لحظه همین در هردو ما.  صورتم پهنای به ریختم اشک

 .  بپذیریم را دیگر هم توانستیم نمی دیگر و بودیم شده خسته هم از

 

 : افزودم

 

.  باش نداشته من به کاری توهم کنم می التماست... سامان کنم می خواهش ازت-

 آروم خونه این بزار مدتی یه.   بمیرم خودم درد به بزار مدتی یه.  کن رهام مدتی یه

 .. نزن داد من روی وقت هیچ دیگه...  ترسیم می هام بچه و من.  نزن داد دیگه.  باشه

 

 هم او رنگ آبی گوی دو و دیدم می تار هایم اشک پس در را زاللش آبی های چشم

 او از ام لجبازی و بودن شق کل که را من های کردن التماس جور این.  بود خیس انگار

 .  گنجید نمی اش مخیله در و دید می عجیب را بود بدتر

 

.  بود افتاده دهن از که شده سردی چای مانند زندگیمان.  گذاشتم قلبم روی را دستم

 .  نبودیم قدیم سامان و گالره دیگر و بودیم افتاده دهن از ما ی همه

 

 سوی به خراب حالی با.  نلرزید دلم دیگر و کردم نگاه اش خونی و زخمی پاهای به

 .  بستم را در و رفتم اتاقم
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**** 

 

 کافه این به همیشه.  گذاشتم زانوهایم روی را سرم و سرکشیدم را داغم ی قهوه

 به ها شیشه پشت از و نشستم می میز پشت ها ساعت روزهایی یک.  آمدم می

 را دورش همه که جوانی صدای.  دوختم می چشم بیرون برفی و زمستانی ی منظره

 فهمیده را موضوع این او هم انگار و نشست می دلم به زیادی روزها این بودند گرفته

 می و بست می را هایش چشم و گذاشت می گیتارش روی را هایش دست او.  بود

 ... شدم می گوش وجود ی همه با من و خواند

 

 .... دارد ادامه

 

**** 

 

 عزیز مخاطبان ی همه از پگاه و بوسم می را قلبت ؟ هستید عشق دانستید می

 الهی.  کنه حفظ خودش پناه در رو شما ی همه خواد می خدا از و کنه می تشکر

 ولی ببخشید مهدیس.   فود مهدیس پیج رفتم.  بینه می قوری بابا چشام آقا.  آمین

 نظر و نقد.  کنه می هوس غذا چقدر ان روزه وقتی آدم. خخخ دادم فحشت چقدر

 پیام ی همه به جان مستانه نباشید نگران باالست کتاب های درخواست ؟ نره یادتون

 . حق یا.  کشور کل رایگان ارسال با عالی تخفیف.  میده پاسخ نوبت به شما های
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 الرحیم الرحمن اهلل بسم 

 

 به کردن نگاه چشمی زیر و امتحانی های نمره ما های دغدغه که.  بخیر روزها آن یاد

 می خرخوانی بودم پرت مرحله از حد از زیادی من هرچند.  بود کالسی هم پسرهای

 های دست که بخیر روزهایی آن یاد.  دارد خیاالتی ذهنش توی دختری هر اما.  کردم

 را ام داشتنی دوست ی قهوه تا بودم منتظر و گذاشتم می دهان مقابل را ام زده یخ

 .  بیاورند

 

 .  شدند می بزرگ هم هایم دغدغه شدم می تر بزرگ هرچه

 

 یا و روم می کجا پرسید می نه دیگر.  نداشت من به کاری سامان جدی جدی انگار

 میل به هم را خانه های خرید حتی.  برساند جایی تا مرا شد می قدم پیش اصال

 .  خرید می خودش

 

 آمد می خانه به او که ساعاتی.  دیدیم نمی را دیگر هم دیگر بزرگی آن به خانه توی

 الزانیا.  شد نمی هم اش گشنه دیگر حتی انگار.  آمد نمی بیرون کارش اتاق از حتی

 ها بچه که آن برای و آید می مان خانه به خانم مینا امروز دانستم می ؛ کردم درست

 . کردم درست الزانیا نزنند نق جانش به

 

 دیگر حتی. سامان اتاق جز کردم می گیری گرد و مرتب را خانه ی همه دیگر حال

 . نداشتم هم لباسش های چروک و چین به کاری

 

  خانه؟ در او روز از ساعت آن شدم متعجب. شد باز خانه در

 

 :گفتم ناخودآگاه

 

 . سالم-
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 های ترک صدای خود فقط که صدا بی قدر آن! شکستم خود در. نشنیدم پاسخی اما

 نیفتاده اتفاقی که انگار فکر بی چرا. کردم لعنت را خود. شنیدم را دلم دیوارهای

 .گذشت کنارم از سردی به او و کردم سالمش

 

 باقی برایم اشتهایی دیگر سامان رفتار یادآوری با اما. برانگیخت را اشتهایم الزانیا بوی

 . بود نمانده

 

 گشنه که وقتش به. بماند گذاشتم فر توی را ها بچه سهم بزنم لب حتی که آن بی

 . بخورند بدهد ها آن به را غذایشان گفتند می خانم مینا به شدند می

 

. کردند نگاه او به خاصی جور یک و گرفتند پناه من پشت قلوها سه خانم مینا آمدن با

 . کنم آرام را ها آن کردم سعی

 

 :کردم خطابشان لبخند با

 

 کردید؟ سالم مینا خاله به ها؟ بچه جاست؟ این کی ببینید بیاین-

 

 به تا بودم آماده که من. رفت شان صدقه قربان و کرد ذوق تایشان هرسه دیدن با مینا

 :زدم زانو مقابلشان. شد بلند نهادم از آه هایم بچه دیدن با بروم بیمارستان

 

 جان؟ مامان ایه قیافه چه این-

 

 :گفت اخم با آرتین

 

  مامان؟ بری خوای می کجا-

 

 :گفتم تایشان هرسه به خطاب
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 . سرکار-

 

 :گفت بغض با تینا

 

  چی؟ خانمه این پس-

 

 :کشیدم صورتش به دست

 

 باشه؟ برگردم من تا. شماست کنار خانم مینا-

 

 . کنند گریه که بودند تلنگر یک منتظر و کردند آویزان را هایشان لب هرسه

 

 :گفت آرسین

 

 !خوام نمی من-

 

 . آمد ها بچه کنار و نشست هایش لب روی مهربانی لبخند کردم؛ خانم مینا به نگاهی

 

  خوبه؟ نمیام دیگه نداشتید دوستم اگر. مونم می شما پیش امروز ها بچه-

 

 پیدا دیگر پرستار یک باید کجا از. بود پیشنهادی چه دیگر این. کنم اعتراض خواستم

 .کردم می

 

 . بود مطمئن خودش از زیادی انگار اما خانم مینا
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 در انگار که هم قلوها سه. آورد بیرون خوشمزه های خوراکی کیفش توی از سپس

 . نشست هایشان لب روی لبخند اند نخورده چیز هیچ دنیا

 

. بوسیدم را نفرشان سه هر صورت. دارم نگهشان راضی بودم توانسته انگار حدودی؛ تا

 از بهتر بود آن اش خوبی. برخوردکرد عادی خانم مینا مقابل. آمد بیرون اتاقش از سامان

 را ها بچه صورت. رفت می بیرون به داشت هم او انگار. باشد خوددار توانست می من

 سری اصال که چرا. بود خورده هم شاید یا خورد می بیرون ناهار دانستم نمی. بوسید

 و رفتم بیرون خانه از او از زودتر من. داشت دوست مرا الزانیاهای. نزد آشپزخانه به

 درها الی را پایش که شد می بسته داشت آسانسور های در. شدم آسانسور سوار

. شود کابین سوار منتظرماندم تفاوت بی و کردم قالب هم در را هایم دست. گذاشت

 را حرصم و کردم نگاه بود ایستاده من از جلوتر گام یک که او به سر پشت از. شد سوار

. گرفتم فاصله پریشانم افکار از و شد باز اسانسور در. کنم خالی چگونه دانستم نمی

 و شد ماشینش سوار که دیدمش. بستم را ام ایمنی کمربند. شدم ماشینم سوار

 .گذاشت چشم روی را اش آفتابی عینک

 

 توافق به باهم وقت هیچ ما. نداشت ای عجله هم او انگار. برود اول او تا ماندم منتظر

 و قهر عمر اما. بود شده مشترکمان زندگی الینفک جدل و جنگ و رسیدیم نمی

 دفعات ی همه با انگار بار این اما. بود کم خیلی زدیم نمی حرف باهم که روزهایی

 از دانستم می. نکرد نگاهم او هرچند کردم جانبش به نگاهی نیم. کرد می فرق

 کنار از سرعت با و گذاشتم گاز پدال روی را پایم. دارد نظر زیر مرا چشم ی گوشه

 :دادم پاسخ و گذاشتم بلندگو روی. درآمد صدا به موبایلم. گذشتم ماشینش

 

 . دنیا مامان ترین خوشگل به سالم-

 

 . کردم می حس تلفن پشت از را لبخندش. خندید مادر

 

  چطورن؟ هام بچه خوبی؟. مادر ماهت روی به سالم-

 

  ی؟ چطور خودت. مارو کن ول. نباش نگران شکرخدا. خوبن همه-
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 .بشم قربونت. کنم می دعات ویژه. حرم میرم امروز. خالی همتون جای بخدا-

 

 مهرمادری همه این از
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 این انگار. نشست هایم چشم روی اشک ای هاله. شد حالی یک دلم منتش بی 

 من به هایش دلواپسی و مادرانه های حرف با که بود مادر شرایط بدترین در روزها

 را حالم که. بشوم دیده که. دارم وجود که. هستم هم من که داد می دلگرمی

 .بپرسند

 

 :گفتم و گذاشتم ترمز روی را پایم بیمارستان پارکینگ به نرسیده

 

 . باش خودت مراقب. مامانم ممنون-

 

 :گفت مادر

 

 ... رفتیم دیروز-

 

. نشنیدم را مادر های صحبت دیگر شدند می پیاده ماشین از که نفر دو دیدن با

 مهم دیگر لحظه آن در شاید. دوستانش با کرد چه. رفت کجا به مادر دیروز نفهمیدم

 ! نبود
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 عجله انگار. نبود خوب او حال. رفتند می بیمارستان سوی به بود افرادی میخ نگاهم

. است کوچک چقدر دنیا که بردم آن به پی تازه و. برسند بیمارستان به زودتر داشتند

 !بود گرد زمین هم شاید دانم نمی

 

 :شنیدم را مادر صدای

 

 دوستش شااهلل ان خریدم تینا برای که پیرهنی حاال منه؟ به حواست مادر؟ گالره-

 ... گرفتم زعفرون خودتم واسه. باشه داشته

 

 . آمد می کارم چه به دیگر زعفران.  بستم را هایم چشم.  چرخید می سرم دور دنیا

 

 . مامان ممنون-

 

 بیمارستان به را خود کی و کردم پارک را ماشین کی نفهمیدم. کردم بهانه را کار

 .... رساندم

 

 ... دارد ادامه

 

**** 

 

 بگه رو اذانه بشه حبشی بالل یکی نمیشه ؟ چاقه دماغا خوبین؟.  دلم عزیزای سالم

  خدایی؟ نه ؟

 

**** 
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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 دنبال به که کسانی مانند. کردم احوالپرسی و سالم همکاران با چگونه نفهمیدم

 استرس انگار مرد و بردند می ویلچر روی را زن. بودم سرشان پشت روند می مجرم

 تک. شد آوار سرم توی دنیا بیمارستان راهروی در درست و آمد تنگ به نفسم. داشت

 اگر. گذشت فیلم چون هم هایم چشم مقابل مادر های اشک و نوجوانی دوران تک

 قیافه و ریخت گاه هیچ شاید آمدم نمی بیمارستان به همکارانم از یکی جای به امروز

 چیز چه به دل بود شده هم باردار انگار حال که دخترک دانم نمی. دیدم نمی را شان

 چهره خوش هم شاید! اش اجتماعی جایگاه! پولش حتم به. بود کرده خوش پدرم

 و چرخید من سمت به سرش. بود افتاده ام خانواده و من چشم از بود هرچه! بودنش

 رویش به رو معلق عجل چون هم که مرا که نشد باورش. شد متوقف لحظه همان دنیا

 رویش به رو دخترش شد می باورش باید. بود واقعی اما. دارد حقیقت بیند می

 ممتدی سوت انگار. کرد پر را هایم گوش که نبود زن های جیغ صدای دیگر. ایستاده

 عقب گام یک و دادم تکان سر ناباروانه. کرد لبخندانی چیزی. نواختند هایم گوش توی

 داده ترجیح ما به را زن آن مرد آن که بود این ی دهنده نشان زن ی برآمده شکم. رفتم

 او. بیاید تا بود راهش به چشم گیتی که هایی سال ی همه مثل درست. است

 و امن مکانش پدر نه انگار اما. ندارد آمدن روی پدر که گفت می و بود بابایی همیشه

 خودش ی خواسته بدون حتم به فردا یا امروز که ای بچه راه به چشم و بود راحت

 . گذاشت می دنیا این به پا ما ی همه مثل درست

 

 به کاش ای. بروم پاویون سوی به و بگذارم دهانم مقابل دست شد سبب تهوع حس

 . شوم رو به رو او با تا آمدم نمی بیمارستان به را امروز مجد خانم جای

 

 به را خود کوبنده قدر آن قلبم های طپش. بودم دیده را عمرم ی صحنه ترین زشت انگار

 . دادم می را افتادنش کار از امکان لحظه هر که زدند می ام سینه ی قفسه
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 می کار که بیمارستانی این در را ها آن باید. بود شهر سطح در بیمارستان همه این

  دیدم؟ می را او کردم

 

 . دهد ام دلداری یا و کند بغلم لحظه این در که داشتم را کسی خواست می دلم

 

 وقت برایم لحظه این در دوستانم از کدام هر. کردم پایین و باال را ام گوشی مخاطبان

 و لغزید سامان نام روی دستم. بود ناممکن و بودند کارشان سر کدامشان هر. نداشتند

 . افتادم بودیم سرد باهم که گذشته ساعت چند یاد به

 

 می باال فشارش گلنوش و کردم می مشغول را ذهنش نباید و داشت کنکور گیتی

 . رفت

 

 و بروم سویش به تا نداشتم را کسی آدم همه این میان. بودم تنها لحظه این چقدر

 .بشود پناهگام

 

 اتاقش در اقبالم از و گرفتم را اش شماره. تابید دلم در امید نور انگار ایوبی دکتر اسم با

 ام آشفته حال ی متوجه دیدنم با انگار درآوردم اتاقش از سر پریده رنگ همان با. بود

 . شد

 

 محروم ازش همیشه که ای پدرانه آغوش. نشاند خود کنار و کشید درآغوش مرا پدرانه

 من از. فشرد را دستم و داد دستم به آبی لیوان. داد می هدیه من به او انگار را بودم

 و کرد می آرامم اول همیشه. است آشفته روزم و حال چرا که شده چه که نپرسید

 مرا خواستم او از و کردم گریه. بود خودش فهمید می را دردم که کسی تنها انگار

 .برم می برایش را دردهایم همیشه که ببخشد

 

 ... کن گریه. جان بابا کن گریه-

 

 :گفتم بغض با
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  پدر؟ ذاره می خودشو اسم-

 

 خیر به عاقبت برای و بود می ما سر باالی باید که روزهایی. گرفت شدت ام گریه

 رو عمرم ی صحنه ترین زشت با امروز و بود نوش و عیش حال در کرد می دعا شدنمان

 . بودم شده رو به

 

 ... انگار بود باردار. خودمه های سن هم دختره... دختره... دیدمش... دکتر... دیدمش-

 

 . کنم کامل را ام جمله نتوانستم که کردم گریه قدر آن

 

 ... مادرم خاطر به حیف.... مادرم. نداشت کم زن اون از چیز هیچ... مادرم... مادرم-

 

 . بگویم چه خواهم می دانستم نمی که بودم آشفته قدر آن

 

 که. کنند مخالفت من با که. من جنگ به بیفتن بستن همت کمر مردم ی همه انگار-

 ... باشن تفاوت بی من به نسبت که. باشن نداشته معنایی زندگیم تو

 

 .است آور عذاب معنادارش سکوت این دانست می کاش ای و بود کرده سکوت

 

. برگرده که بود در به چشمم همیشه.برد خودش با رو چیز همه انگار. رفت پدر وقتی-

 این برای دلیلی که زدم می گول خودمو همیشه. رفتنش برای باشه داشته دلیلی که

 دختری با که این از. کرده ما با که کاری از بگذرم تونم نمی رقمه هیچ اما داره کارش

 ... من های سن هم

 

 هایم چشم. نبود همین اش همه اما. رفتم اتاقش ی پنجره کنار و شدم بلند جایم از

 . انگار بود ماجرا ی ادامه تازه نفهمیدم هیچ دیگر و شد بسته لحظه یک برای که
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 وضعیتم انگار و بودند سرم باالی بخش پرستارهای از تا دو کردم باز که را هایم چشم

 پدرانه هنوز ایوبی دکتر. بود شده باندپیچی زدم سرم به دستی. کردند می چک را

 . بود نگاهش تلفیق هم شماتت حال کرد می نگاهم

 

 :گفتم و گذاشتم سرم روی را حسم بی دست

 

  شکست؟-

 

 . ندیده جدی ای صدمه کرد رحم خدا. بود کوچیکی ی ضربه-

 

 و نشست کنارم. بود خورده بخیه انگار ام پیشانی
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 . بود هایش چشم روی هم داشتنی دوست سیاه عینک

 

  آرومی؟ االن. نبود گفتنی روزت و حال شدی اتاقم وارد وقتی-

 

 . بردم پایین را سرم و دادم تکان سر زده شرم

 

 . میرن هاشون لیاقت دنبال به زندگی توی ها آدم ی همه. دخترم. گالره-
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 شما اتاق از سر یهو بود بد حالم قدر اون ببخشید. نداشت مارو لیاقت اون مطمئنم-

 شما داشتم که کسی تنها انگار. کنم دل و درد باهاش تا نبود کسی انگار. درآوردم

 .. دیدنش می باید. بودی

 

 قول به اما. بود دنیا آخر انگار. گرفتم هایم دست میان را سرم لحظه آن یادآوری با

 . داشتیم جان هزار انگار و بودیم ها حرف این از تر جان سگ ما گلنوش

 

 از پس که پدری از این و کرد نمی درک مرا همسرم که خودم شخصی زندگی از آن

. بیمارستان توی اش معشوقه با. درآورد سر زندگیم هیایوی میان هو یک ها سال

 !من های چشم مقابل

 

 آمده ام خواستگاری به که روزی! دادم می پس باید من را رفتنش تاوان بود؛ رفته او

 برایمان تنها! رفت زود و آمد ها غریبه مانند ازدواجم برای کرد؟ انکار شد می مگر بودند

 ! رفت و کرد خوشبختی آرزوی

 

 آدم بود داده نشان تجربه کردم؟ می تداعی را رفتن کابوس باید ام زندگی در کی تا

 خود پاهای روی که این. گذاشتند می تنهایم و رفتند می همیشه ام زندگی مهم های

 .گرفتم یاد را بایستم

 

 . کرد مجبور رفتن به مرا بود اجباری هر به دکتر

 

 سویم به نگران ام شده پیچ بابند سر دیدن با ها بچه رسیدم خانه به که هنگامی

 . پرسید می چیز یه هرکدامشان و آمدند

 

 :پرسید نگران خانم مینا

 

  خانم؟ گالره خوبی-
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 :گفتم خسته و کشیدم سرم به دستی

 

 . نباشید نگران. خوبم

 

 :کردم ها بچه به رو سپس

 

 . افتادم و ندیدم پامو جلوی رفتم می راه داشتم. نبودم خوبی دختر-

 

 :بوسید را ام پیشانی تینا

 

 . میشه خوب کی مامانی-

 

 :کشیدم صورتش به دستی

 

 . زود خیلی. مامانی زود خیلی-

 

 :گفت آرتین

 

  خیلی؟ کنه می درد-

 

 :گفتم صادقانه

 

 ! یکم-

 

 :گفت خانم مینا
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 . خوان می سوپ گفتن. کردم درست سوپ ها بچه برای من جان خانم-

 

 :پرسیدم

 

  خوردن؟ ناهارشون-

 

 . آره-

 

 :گفتم رفتنش از پس. کرد رفتن قصد! کردم تشکر ازش

 

  نکردید؟ اذیت که رو مینا خاله نه؟ یا بودید خوبی های بچه-

 

 :گفت آرسین

 

 . مهربونه خیلی. نه-

 

 :گفت آرتین

 

 . گه می قصه قشنگ-

 

 :گفت تینا

 

  آد؟ می همیشه مامان-
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 . دادم تکان سر

 

 . شماست کنار برگردم بیمارستان از من که وقتی تا. مامان آره-

 

 :دوید در سوی به ذوق با تینا شد؛ باز خانه در

 

 . اومد بابایی وای-

 

 سالم مان همه به رو سالن به ورودش با. شنیدم را سامان بابای عزیزدل سالم صدای

 سنگینی! بینمش نمی که انگار دادم را جوابش سرد. بوسید را ها بچه صورت و کرد

 نگرانی بوی و رنگ و نبود تفاوت بی نگاهش دیگر انگار. کردم حس خود روی را نگاهش

 . دادم نشان فیلم تماشای مشغول را خود و کردم بلند را تلوزیون صدای. داشت

 

 ایه؟ قیافه و ریخت چه این-

 

-.... 

 

 !ندادم محلش

 

 کنارم فهمیدم تازه. برد خودش طرف به را صورتم و گذاشت ام چانه روی را دستش

 . نشسته

 

 !باتوام-

 

 .هیچی-
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 .کرد نگاهم گیرانه مچ

 

 . زنم می بار یک حرفو یک-

 

 :گفتم نشوند را صدایم ها بچه که طوری آرام

 

 کردی؟ شروع باز نیومده-

 

 :کردم زمزمه که کرد نگاهم جدی

 

 شدی؟ راحت. زمین خوردم-

 

 . کرد نگاهم که برگشتم سویش به. گرفت را دستم مچ که شدم بلند جایم از سپس

 

 !مهربان کمی کردم حس شاید و عمیق لحظه چند

 

 . کن دقت-

 

 می او جانب از را حرف این ها مدت بعد انگار بود عجیب. دادم تکان سر سختی به

 همین به باشم صادق خود با اگر. دید می مرا او و بودم مهم برایش هنوز انگار. شنیدم

 . گاهی شد می گرم دلم هم اش جلمه بند نیم

 

 کاش ای"  گفتم دل در فهمید؛ را حالم انگار. بگیرم هایش چشم از را نگاهم نتوانستم

. کردم نگاه بود او دست در که دستم مچ به"  کاش ای. سامان کنی درک یکم منو

 را مچم و شد عوض گرم حالت از نگاهش رنگ که کرد تعبیر چ را نگاهم این دانم نمی

 بد که بود چگونه نگاهم دانم نمی فرستادم؛ لعنت را خود. کشیدم عمیقی آه. کرد رها

 . کرد تعبیرش
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 جای به. کشیدم دراز و رفتم اتاقم سوی به. بودم سرخورده های انسان چون هم

 افکار همان با. گذاشتم سر زیر را دستم و کردم نگاه تخت روی اش خالی  همیشه

 .بخوابم آرام و نکنم فکر چیز هیچ به کردم سعی پریشان

 

*** 

 

 مرا نگران و بود ایستاده سرم باالی سامان. پریدم خواب از ام گریه هق هق صدای با

 . شد می ساطع ازش نگرانی و بود تشویش پر انگار هایش چشم. نگریست

 

 :کشید صورتم به دستی

 

 خوبه؟ حالت-

 

 . داشتم خفگی حس. زدم کنار را پتو که بودم کرده عرق قدر آن

 

 .نه-

 

 او با جنگ سر هم من. نبود اثری شبش سر سرد نگاه از دیگر. کرد نوازش را دستم

 . نداشتم

 

 ترسیدی؟ چی از-

 

 . سامان بود بد خیلی. دیدم بد خواب-

 

 . کرد نزدیک هایم لب به و آورد برایم آبی لیوان
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 :گفت حال همان در

 

 کنی؟ می کار چه خودت با داری-

 

 .زد باد را صورتم کمی و کرد نوازش را دستم

 

 :کردم زمزمه
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  بیداری؟ چرا تو-

 

 . پریدم خواب از تو های ناله صدای با بخوابم زود گفتم که امشب-

 

 :گفتم صادقانه

 

 ! متاسفم-

 

 ! نباش-

 

  شدی؟ بهتر-
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 . بستم رضایت معنای به را هایم چشم

 

 . برود اتاق از نداشتم دوست که خواند هایم چشم از انگار

 

  بگی؟ چیزی خوای نمی-

 

  چی؟ مثال-

 

  دیدی؟ می خوابی چه-

 

 . بود پدرم انگار که مردی و اش برآمده شکم با زن آن خواب

 

 . اونه برای کنم فکر. خوردم سنگین شام شب. بود کابوس-

 

 :پرسیدم شد بلند

 

 .. کجا-

 

 :کرد اشاره لیوان به

 

 . آشپزخونه ببرم-

 

 :زدم لب
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 میاری؟ بخش آرام یه واسم-

 

 اما آورد می برایم بخش آرام حتم به گفتم خود با رفت بیرون اتاق از وقتی. کرد سکوت

 دست و کرد سد را راهم که پریدم بیرون تخت روی از عصبانیت با. آمد خالی دست

 . کرد حلقه کمرم دور را هایش

 

 .گالره کشوندن جا این به مارو زندگی ها بخش آرام این-

 

 . بودم کرده محروم آن از را خود ها مدت که آغوشی.  کشید دراز کنارم تخت روی 

 

 . نداشتیم جنگ قصد امشب کداممان هیچ انگار

 

 بچگی روزهای یاد به. کشید هردویمان روی را پتو. گذاشتم اش سینه روی سر تعلل با

 از آشفته های خواب با ها شب گاهی و داشتم اداری شب آرسین مانند افتادم ام

 . شدم می بیدار خواب

 

 چقدر گفتم خود با ها مدت از بعد. داشت تاثیر ام شبانه های خواب در روزانه اتفاقات

 آغوش این به انگار. است دلتنگ اوهم کردم حس. بود شده تنگ سامان این برای دلم

 . داشتیم احتیاج حرفی هیچ بی

 

 :شنیدم را صدایش که گذشت دقیقه چند دانم نمی

 

 . شدی بهتر-

 

 و فشرد خودش به مرا. بودم شده بهتر که بود معلوم. بود شده ارام قلبم های طپش

 . کردم حس ام زخمی پیشانی روی را مرطوبش ی بوسه
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 !گالره افتاد اتفاقی چه امروز-

 

 .اش معشوقه با. دیدم رو پدرم -

 

 حرف با گاهی که کسی بود همسرم آغوش این. کردم پنهان اش سینه توی را سرم

 می حس. است آرام هنوز آغوشش آزارها این کنار در عجیب و داد می آزارم هایش

 .کنم استفاده فرصت این از باید من و است من های حرف شنونده او حال کردم

 

 شد چی نفهمیدم... چرخید سرم دور دنیا. بود باردار زنه دیدم خودم های چشم با-

 ... کنه ام خفه گردنم رو گذاشت دست یکی انگار...

 

 :گفتم داری خش صدای با. کرد پاک را اشکم

 

 ... کنم می خواهش. سامان نکن پشیمون حرفا این گفتن از منو کنم می خواهش-

 

 هر از تر جدی هایش چشم مردمک. گرفت دست در را ام چانه و فشرد خودش به مرا

 . بود دیگری زمان

 

 بفهمی خوای نمی چرا تو. بکوبونم صورتت توی رو مشکالتت نخواستم وقت هیچ من-

 دیوار به رو سرم خواد می دلم که کنی می لبریز رو صبرم قدر اون گاهی که

 این بعد کنم ثابت بهت خودمو که این از دونی؟ می چیز همه مقصر منو بکوبونم؟چرا

 شی؟ نمی جفتمون آرامش چرا! گالره ام خسته سال همه

 

 :گفتم آرام

 

 .  دی نمی پرواز برای بالی من به. فهمی نمی منو تو چون-
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 برایش قدر آن حرفم شاید. کنم معنا چه بار این را سکوتش دانستم نمی! کرد سکوت

 تصمیم از بوسه دو و آغوش یک با که نبود مردی. داشت احتیاج فکر به که بود سنگین

 . بیاید کوتاه هایش

 

 دلتنگی سر از گاه بی و گاه های آغوش از را این است من به وابسته دانستم می

 تصمیم از که بودنش دنده یک و سرسختی این اما بزنم؛ حدس توانستم می اش

 . کرد می سرکش و عصیانگر مرا آمد نمی کوتاه هایش

 

 :زد کنار پیشانی از را موهایم و کرد نگاه هایم چشم به

 

 و مطیع قدر اون گاهی و ندازی می زخمی ببر یاد منو که ای برنده و تیز قدر اون چرا-

 تو شده؟ بیگانه تو و من زندگی با آرامش چرا. گالره چرا. زنی می آتیش دلمو که اروم

 من کنی؟ گوش من های حرف به که زیادیه توقع. منی زن. گالره منی زندگی ی همه

 کنار باشه خونه تو درموندگی و خستگی بدون زنم خواد می دلم. خوام می تورو صالح

 .. ببینم سرحال تورو خونه گردم برمی وقتی دارم دوس. ها بچه

 

 را اش بوسه زدم؛ خواب به را خود. رود می بیراهه به بحث این ی ادامه دانستم می

 در. داشتم بهتری حال و حس. کرد مرتب رویم که پتویی و کردم حس ام شقیقه کنار

 !دردمان هم و شد می درد هم که اویی! او گرم آغوش

 

 را امشبم بود هرچه کشد می را انتظارم چه شوم بیدار خواب از که صبح دانستم نمی

 . رفتم خواب به سامان کنار در آرام

 

  

 

**** 

 

 روز یک هم روال.  میام بازم.  دارم دوستتون.  میاد خوابم انگار خیلی ؟ یهویی پست

 ! میونش داریم هم یهویی ها روز و شب گاهی.  درمیون
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 ؟ باشه.  بیاین بیرون ای عده خاموشی حالت این از.  بدین نظر و نقد

 

 [۱۲:۲۲ ۱۲.۰۶.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

 ۶3پست#

  خونی_های_تمشک_شهر#

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 این نبود کنارم سامان که روزهایی آن ی همه برخالف کردم باز را هایم چشم که صبح

 . بود بار

 

 دل در ذوقی کردم می باز چشم که ها صبح چقدر!  خیر به ازدواجمان اول روزهای یاد

 .  داشتم

 

 در چقدر. کردم نگاه عروسی و عقد تا گرفته نامزدیمان از دیوار روی های عکس به

 چال که بود معروفش های لبخند آن از سامان لبخند. بودیم شاد ها عکس ی همه

 در چیز همه از فارغ که ام کناری فرد به. شد می نمایان چپش سمت لپ روی نخودی

 و رفت می پایین و باال آرام اش سینه ی قفسه. نگریستم بود رفته فرو عمیقی خواب

 سفید تار چند سیاهش موهای الی به ال! نبود مشخص بودنش شق کله خواب در

 اما بود عجیب. کنم تلقی جذاب مرد یک را او توانستم می جرات با. کرد می خودنمایی

 نفس.بود کرده القا درونم به خوبی حال همسرم کنار خوابیدن ها مدت بعد انگار

 گذاشتم؛ بالشت روی را سرم. روم پایین تخت از نخواست دلم و کشیدم عمیقی

 خوردن تکان با. شود بیدار صبح شش بود رفته یادش هم او انگار و بود صبح ده ساعت

 کمرنگی اخم بود تابیده صورتش به که خورشید نور با  و شد باز هایش چشم من؛

 . نشاند ابروهایش میان

 

 :شد خیز نیم
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 !گالره وای-

 

 :پرسیدم مردد

 

  شده؟ چی-

 

 :کرد ای سرفه تک

 

 نکردی؟ بیدارم چرا.  انگار رفتم مرگ خواب-

 

 انگار کشید موهایش به دستی. چرخاند اتاق اطراف به را سرش شرتش تی دنبال به

 . کرد پرت را خودش تخت روی ناالن بود فایده بی تقالیش

 

 :گفتم جانب به حق و کشیدم ای خمیازه

 

 دونستم؟ می چه من-

 

 :گذاشت پیشانی روی را ساعدش

 

  موندی؟ خواب توهم نکنه-

 

 :مالیدم را هایم چشم

 

 . ندارم بیمارستان امروز-
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 : نگریست را ام کرده پف و آلود خواب ی چهره و چرخید سویم به سامان

 

  نکردی؟ بیدار منو عمد از نکنه-

 

 و نامزدی و عقد دوران خوب های حس ی همه که آمد بدم حرفش از قدر آن! خوردم جا

 . شد آوار سرم روی دیوار روی به رو های عکس آن

 

  بدجنسم؟ قدر این من کردی فکر-

 

 :بوسید را ام چانه و شد خم

 

 . نبودی نارنجی نازک قدر این. خب خیلی-

 

 :کردم اخم

 

 بیدار خواستی می صبح دونستم می چه دونم؟ می تورو آمد و رفت ساعت من مگه-

 .گفتی می بهم شب الاقل. شی

 

 دستی و کردم حس را تخت تشک حرکت. نشستم تخت ی لبه و شدم خیز نیم دلخور

 .شد حلقه کمرم دور که

 

 :شنیدم گوش کنار را دارش خش صدای

 

 میام دونم نمی قبلش اما. زنگ سر بودم گذاشته رو گوشیم. باتوست حق انگار آره-

 ! کار اتاق تو موند گوشیم خوابم می خودم اتاق
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 که دهد نشان من به خواست می انگار کردم حس عجیبی دلتنگی حرفش پس در

 اعتراف باید بودم صادق خود با اگر. کند می آرامش و دارد دوست را من کنار در بودن

 .  نداشت او از کمی دست هم خودم حال که کردم می

 

 .بوسید را ام گونه و گذاشت قلبم روی را دستش

 

 !ببینی؟ کابووس هرشب شه نمی اجالتا-

 

 :گفتم آرام. چسباندم اش گونه به را ام گونه و کردم ای خنده

 

  تو؟ یا بدجنسم من بگو حاال-

 

 :زد پچ گوشم در

 

 .من معلومه-

 

 . کردی اعتراف بار یه تو باالخره خوبه-

 

 معترض. فشرد خودش به بیشتر مرا که کنم باز بدنم دور از را هایش دست خواستم

 : گفت

 

 تو؟ بده جات مگه-

 

 :کردم هدایتش عقب به و کشیدم موهایم به دستی

 

   موندم خواب خودمم. دارم کار کلی. خوابیدیم چقدر-
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 . آمد خوشش ام اراده بی اعتراف از انگار

 

 :گفت که ماندیم هم آغوش در حال همان به دقیقه چند

 

 گلی؟-

 

 :نگریستم را رخش نیم و برگشتم سویش به-

 

  بله؟-

 

 میدی؟ ما به معروفت های صبحونه اون از-

 

 . بود هایم صبحانه عاشق شدت به هم سامان. بودم کرده هوس هم خودم انگار

 

 . باشه-

 

 بی صبح روز هر مثل که بگویم خواستم می اگر. کرد رهایم و بوسید را ام شقیقه

 دروغ هم باز است خوب حالم که بگویم خواستم می اگر. ام گفته دروغ که  ام حوصله

 می درست صبحانه دلم ی همه با که هایی حس آن آز داشتم؛ حسی یک. ام گفته

 . بود کنارم سامان و کردم

 

 از خواستم نمی هم را مان دونفره خلوت این.  بودند خواب زدم ها بچه اتاق به سرکی

 صبحانه هم کنار در که نبود بد بود نرسیده کارهایش به هم او که حال. بدهم دست

 . بخوریم ای
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 درست برایش هم املت حتی! داشتیم یخچال در چه هر. چیدم مفصل را صبحانه

 . کردم

 

 . بود کرده درستشان ژل با و بود دار نم موهایش. کرده حمام بود مشخص آمد وقتی

 

 کارش این به اعتراض با. گذاشت دیگر صندلی روی را شرتش تی نشست کنارم وقتی

 :کرد دستی پیش که بگشایم سخن به لب خواستم

 

 . کنم می تن بیان ها بچه-

 

 :گفتم گرفت می سویم به املت ای لقمه که حالی در

 

  افتادی؟ عقب کارهات از-

 

 :کرد نوازش را ام گونه

 

 . داشت رو ارزشش-

 

 هایی حرف چنین شنیدن با که است زنی کدام. نشست لبم روی کمرنگی تبسم

 . باشد سنگ از مگر. نشود خوشی غرق

 

 در کداممان هیچ انگار. خوردیم هم کنار در ها روز از پس ای خوشمزه و آرام ی صبحانه

 . نداشتیم جنگ قصد لحظه آن

 

 :گفت گرفت می لقمه خودش برای که حالی در

 کار؟ از شدی پشیمون توهم انگار-
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 . شدم صبحانه وسایل کردن جمع مشغول

 

 :گفتم حال همان در

 

 . بود آفم امروز نه-

 

 !شد می بیدار زودی خانوم وگرنه بگو پس-

 

 دهنده آزار زیادی سکوتش. برداشتم را ها ظرف مقابلش از. نکردم توجه اش طعنه به

 به هم شاید دان نمک شاید! چه دیدم نمی درست بود شده خیره جایی یک به. بود

 ! سینک توی شده نشسته های بشقاب به

 

 است طوری اش شانه حرکت که دیدم چشم به اما. گذاشتم اش شانه روی را دستم

 :فشردم و گذاشتم گرمش ی شانه روی را دستم مصمم. بردارم را دستم من که

 

 . سامان نگیر گارد من مقابل کنم می خواهش-

 

 ! اش لعنتی سکوت هم باز

 

 . آمد پایین اش شانه روی از ناخودآگاه دستم شد؛ بلند صندلی روی از آرام
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 :زدم لب

 

 . سامان میشم بدتر من بگیری کناره تو قدر هرچه-

 

 ام زندگی در را سامان توانستم نمی من. نداد من به را رویی پیش و ادامه مجال بغض

 دیدم می خود در را پتانسیل این و کردم می بدتر من کرد می لج او اگر بگیرم؛ نادیده

 . گاهی است بیشتر او از بودنم شق کله که

 

 نبود اش گذشته ساعت چند گرمی به. فشرد هم روی محکم را هایش دندان

 :کرد اشاره میز به. است دلخور که بود مشخص

 

 . ات صبحانه بابت ممنون-

 

 :افزود و گذاشت شانه روی را شرتش تی حرکت یک با

 

 . میشه سرد بهش نسبت مرد. گالره بشه سر خود زن یه وقتی-

 

 :داد قورت را بغضم

 

 مردش از نشه درک وقتی زن یه. سامان شه می سرکش بشه محدود زن یه وقتی-

 ... بره می

 

 :گذاشت گردنم پشت را دستش و شد نزدیک من به گام یک

 

 .... اما سرکشه زنم که کنم چکار من-
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 این و است عصبی بود مشخص. آورد نزدیک را سرش خشمگین و کرد نگاه صورتم به

 ! کردم حس زد نمی موج درش لطافت ای ذره که اش بوسه در را حرص و خشم

 

 به و بستم را هایم چشم کشیدم؛ هایم لب روی را دستم و شنیدم را خانه در صدای

 . شد منتهی چانه به و خورد سر ام گونه روی از اشک قطره یک اش بوسه یاد

 

 کردن پا به جنجال ی حوصله او نه دیگر اما عصبی و است کالفه دیدم می چشم به

 !من نه داشت

 

 !کردم نگاه سامان خالی جای به دادم تکیه کانتر به

 

 ... دارد ادامه

**** 

 نه دیگه جالبه.  بشه تنتون به گوشت ساعت و لحظه همین تا ها روزه نماز.  سالم

 و میاد بدتون روز یک دارید دوست رو گالره روز یک.  دونم می.  گشنه نه میشم تشنه

 ! سامان به نسبت برعکس

 

 نظر و نقد... میرم پیش خوب دارم انگار... خوام می رو همین منم که بگم باید

 داره خونی هم کنم می حس کنید گوش هم آهنگ این.  بدین انرژی بهم.  منتظرتونم

 ... خونی های تمشک شهر های شخصیت دل حرِف با

 

**** 
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**** 

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 هوالصابر

 

 می خودنمایی سامان های عطر نگریستم؛ آینه مقابل میز به. کردم اتو را هایم لباس

 . کردند

 

 هر و کرد می استفاده مدام بودم خریده برایش پیش ها سال که عطرهایی از یکی

 لباس و برداشتم را اتو. کرد می استفاده آن از و کرد می تهیه را عطر همان سری

 توی و کشیدند می نقاشی ها بچه. نشوند چروک تا گذاشتم کمد توی را هایم

 هایش لب روی لبخند شد سبب صدایشان. کردند می بحث آبی رنگ سر پذیرایی

 صندلی روی. کردند می دعوا ها رنگ سر که داشتند کوچکی دنیای چه. بنشیند

 هم کنار سلیقه با سامان و من دار مارک عطرهای! آینه روی به رو درست نشستم؛

 .بودند شده چیده

 

 به و کرده باز را درش کردم؛ لمسش و کشیدم خود اهدایی عطر ی شیشه به دستی

 عطر ذوق هزاران با که سالی همان مثل درست بود تازه بویش کردم؛ نزدیک ام بینی

 آن از داشت برش شدم مطمئن وقتی و گذاشتم کافه چوبی میز روی را شده پیچ کادو

 !رفتم جا

 

 سامان بود ها ماه انگار. بود داشتنی دوست و ملتهب روزهای آن تداعی هنوز بویش

 را هایم چشم. بود نکرده استفاده آن از که بود روزها. بود نزده عطر این به دست

 را داشتنی دوست چوبی ی کافه همان بوی هم هنوز. کردم استشمامش و بستم

 . داد می

 

 برای که داشتنی دوست ی خلسه آن از شد سبب رسید؛ گوش به خانه در صدای

 جلوی را عطر عجله با کردم؛ نگاه آینه در خود تصویر به. بگیرم فاصله بودم ساخته خود



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 166 

 آوردیم می یاد به را روزها آن و بود هردویمان نگاه معرض در اگر شاید گذاشتم؛ چشم

 هم به سختی چه با که بیاوریم یاد به و کنیم درک را دیگر هم توانستیم می بهتر

 .اش خانواده های مخالفت وجود با. رسیدیم

 

 بلند صندلی روی از. رفت می ها بچه ی صدقه قربان که شنیدم را سامان صدای

 یا آید می خوابمان اتاق به را امشب رفتنش و صبح اتفاق وجود با دانستم نمی. شدم

 !بود امروز صبح تا بودنمان باهم خوش روزهای عمر

 

 با هردو. رفتم بیرون اتاق از. برسم بنظر زیبا کردم سعی و کشیدم صورتم به دستی

 را ما هایی جور یک و کردند می نگاه دوتا ما به متعجب ها بچه. کردیم سالم هم دیدن

 :شد آویزان سامان گردن از تینا. بودند گذاشته بین ذره زیر

 

 ... توروخدا بده بهم هاشو مدادشمعی بگو آرتین به. بابا-

 

 :کرد کمرنگی اخم سامان

 

  نکن؟ التماس قدر این نگفتم شما به بار هزار من مگه-

 

 :گفت آرسین. خندید ریز ریز آرتین

 

 . داد شمعی مداد بهش شاید بگه جوری این میگه آرتین بابا-

 

 :گفت معترض سامان

 

 بابا؟ آرتین؟-

 

 :کردم مداخله
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 . اومده بیرون از تازه. است خسته پدرتون-

 

 این من هم شاید دانم نمی. کرد نگاهم خاصی طوری یک و کرد بلند را سرش سامان

 امشب اما. خوابیدم می من بیاید که آن از قبل همیشه. کنم تصور داشتم دوست گونه

 به که خواستیم می ما. بودیم شده عوض ما قبلش شب از چون. کرد می فرق

 از آرتین. کنیم تجربه را بست بن خواستیم نمی دیگر. برگردیم قبل خوش روزهای

. آورد را هایش شمعی مداد خواهر برای تر دراز پا از دست. برد می حساب سامان

 .آمد من نزدیک سامان

 

 . بود گرم خودشان کار به سرشان ها بچه

 

 :کردم دستی پیش

 

 ... نخوردی اگر! حاضره شام-

 

 :گفت

 

 . خوردم-

 

 :داد توضیح بیشتر که دید چه نگاهم در دانم نمی.  دادم تکان سر

 

 !نرم که نشد کردن دعوتم. بود یاشار تولد امشب-

 

 . شناختمشان می دورادور. زد می گیتار. بود گروهش های بچه از! یاشار

 

 :کردم زمزمه
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 . باشه مبارک تولدش-

 

 :گفت سامان

 

 . خونه برسم شام خواستم می وگرنه-

 

 باشد ما کنار را شام ،که برسد خانه به داشت دوست که داد توضیح برایم که این

 . بود بخش لذت برایم چقدر

 

 . نیست ای مسئله-

 

 اتاق کدام که بود او پی حواسم اما. کردم گرم را سرخود الکی رفت؛ ها اتاق سوی به

 یا بود من مختص بود وقت خیلی که مشترکمان اتاق. کرد می انتخاب خواب برای را

 !خودش اتاق

 

. شد اتاق کدام وارد نفهمیدم. انداخت می نوجوان دختران یاد مرا قلب امان بی کوبش

 نقاشی و رفتم کنارشان و کردم گرم ها بچه با را خود سر. نبود من نگاه معرض در دیگر

 . کشیدم

 

 ! باربی تینا برای و بکشم باال مدل ماشین یک پسرها برای بود سخت چقدر

 

 کدام در سامان بدانم تا نبودند نگاهم راس تیر در ها اتاق رسید؛ خواب وقت کم کم

 در که امیدی نور ذره یک آن آمد نمی مشترکمان خواب اتاق به امشب اگر. است اتاق

 . نداشتم زندگی به ای انگیزه هیچ دیگر و رفت می بین از هم داشتم دل
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 را هرسه صورت همیشه عادت رسم به. خواباندم را ها بچه بدبختی و زور هزار به

 درون از و کرد جلب را ام توجه سامان اتاق از نور. رفتم بیرون اتاق از و بوسیدم

 . شدم همیشه از تر سرخورده

 

 جلب را ام توجه اتاقش توی از پیانو از ضعیفی ساز صدای ایستادم؛ اتاقش در به پشت

 می چه دارم خدشه غرور وسط این نه؛ اما کنم باز را در تا کردم بلند را دستم کرد؛

 ! شد؟

 

 و بکند آغوشش معتاد مرا که بود رحمی بی ته این. آمد می خواست می مرا اگر او

 . کردم رها صدا بی را نفسم و چسباندم در به را ام پیشانی. کند رهایم بعد

 

 .ببرد خوابم کردم سعی و رفتم اتاقم سوی به
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 یک که زندگی به. بود نامعلوم که ای آینده به. کنم فکر خوب چیزهای به کردم سعی

 . شد می مد اسیر روز یک و جذر اسیر روز

 

. کنم گریه هم خلوت در حتی مداما کشیدم دست زود و شدند سرخ کمی هایم چشم

 چه من راستی به... داشتم دوست. شوم شمرده ضعیف که باشم زنی ندارم دوست

 ... بودم شده دور هایم داشتن دوست از داشتم؟چقدر دوست هایی چیز

 

 باز چشم اما لرزید؛ هایم پلک. بود آمده سامان. خورد تکان تخت تشک کردم حس

 . بودم راهش به چشم که بداند خواست نمی دلم. نکردم
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  خوابی؟ گلی؟-

 

 . برد می ها سال آن به مرا کرد می صدایم که گلی

 

 هوم؟-

 

 . نگریست را رخم نیم و چرخید سمتم به کردم حس

 

  نخوابیدی؟ هنوز چرا-

 

 . بودم خواب من اما-

 

 . خودت جون آره-

 

 و گذاشت سرم زیر را دستش. نشاند هایم لب روی تبسمی کالمش توی شیطنت

 . شد خم صورتم توی

 

  شن؟ می قرار بی خیلی هات چشم میگی دروغ وقتی دونستی می-

 

 . بود بر از مرا های حالت ی همه

 

 . کردم باز را هایم چشم آرام

 

  منظور؟-
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 . بوسید را ام بینی و شد خم

 

  داخل؟ نیومدی اما اتاق دم اومدی چرا-

 

 ناچیز ی فاصله آن با لحظه آن در. بگویم چه بودم مانده. شد حبس ام سینه در نفس

 های چشم مقابل هم آن خود کردن توجیه و  کردن فکر. برد می یغما به را تمرکزم که

 . بود ای بیهوده و سخت کار او

 

 . بشم کارت مزاحم باشی نداشته دوست شاید گفتم-

 

 . اتاقم تو بیای تو دارم دوست اما-

 

 . کشید صورتم به دست

 

  گالره؟ زنی می صورتت توی نقاب قدر این چرا-

 

 . کشید دست ابروهایم میان دست با. کرد خوش جا ابروهایم میان ظریفی اخم

 

  اتاق؟ تو بیام بودی منتظر که نمیگی چرا-

 

 :کردم زمزمه

 

 .بگیری اعتراف خواد می دلت همیشه که اینه تو مشکل-

 

 . گذاشت من سر کنار را سرش
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 . عسله عین برام تو مثل زنی از گرفتن اعتراف آخه-

 

 !زدم بازویش به آرامی مشت

 

. داشتم دوست که هایی لبخند آن از زد؛ لبخندی. چسباند هایش لب به را مشتم

. جسمی و روحی نیاز از پر و بودم زن هم من. بود اجازه جور یک هم نگاهش توی انگار

 بهترین از یکی شب آن. آورد پناه آغوشم به آسوده خیالی با که فهمید نگاهم از انگار

 سامان ی عاشقانه های زمزمه و احساس با اش همه چون. بود عمرم های شب

 . شد ادغام

 

**** 

 

 بار این و کردم ام کناری فرد به نگاهی نیم. کردم باز چشم ام گوشی زنگ صدای با

 از آرام نشود شروع غرهایش که آن برای. نشست هایم لب روی بخشی رضایت لبخند

 جدا او از گونه این نیامد دلم آخر ی لحظه. کردم تن را هایم لباس و رفتم بیرون تخت

 .  بوسیدم را اش شقیقه آرام و رفتم سویش به. شوم

 

 چشم که دیدمش و کردم سامان جانب به را آخر نگاه... داشتم بهتری حس حال

 !باشم بیمارستان باید هشت ساعت! شدم خارج اتاق از سپس کرده باز را هایش

 

**** 

 

 هم خرداد اواخر.  بود ریخته بهم هام برنامه یکم.  تاخیر بابت ببخشید عزیزم دوستای

 اومده ذهنم توی قشنگی های صحنه مدت این تو.  شااهلل ان میشه شروع امتحاناتم

 . عاشقتونم!  دارم ذوق... خونی های تمشک شهر برای

 

 [۱۲:۲۲ ۱۲.۰۶.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 
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*** 

 

 ها زده قحطی مانند قلوها سه. آمد سر هم او بدون زندگی این و آمد مادر باالخره

 . کردند می باز یکی یکی را هایشان سوغاتی و بودند گرفته را دورش

 

 :کرد زمزمه آخر در و رفت هایم بچه ی صدقه قربان و زد خندی نیش کتی خاله

 

 . کشور ایناس نسل میگن که جن توله-

 

 . بگیرند یاد و برسد ها بچه گوش به مبادا بزند حرف ارام آمد ابرو و چشم مادر

 

 :گفت زده برق های چشم با و گرفت خودش به را دارش گل پیرهن تینا

 

 .خوشگله خیلی جون مامان وای-

 

 می قیافه آینه مقابل و بودند کرده تن را شان چهارخانه پیرهن دو هم آرسین و آرتین

 . کوچک ی اندازه در بودند سامان انگار. گرفتند

 

 :گفت مادر

 

 . بیار واسمون هل چای یه پاشو مادر؟ گیتی-

 

 را ذهنش ای مسئله بود مشخص. گذاشت زمین روی را زیستش تست کتاب گیتی

 هیچ و داشت غرور اما بگوید خودم به دارد اشکالی اگر بودم گفته. کرده درگیر بسیار
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. برسد جواب به تا کشت می را خودش و پرسید نمی کسی از را هایش سوال گاه

 روزهای چه! بود سخت چقدر ما های کنکور دوران آخ! خوشم روزهای آن مانند درست

 ! گذراندم سر پشت را ملتهبی

 

 برام نهایت بی که هایی تراز و ها چی قلم. ها نخوابیدن صبح تا و ها بیداری شب

 .بود ارزشمند

 

 :گفت کتی خاله

 

  بری؟ خوای می حاال-

 

 . کرد اخم مادر

 

  ها؟ نره که نکنی وز وز گوشش تو عزیزت جان میگی؟ چی کتایون-

 

 :افزود جدی و کرد من به رو سپس

 

  مادر؟ باشه. کردم تربیتت که طوری درست. میری هم موقر و خوب خیلی-

 

 آدم مرا رسمی و بود نگرفته تماس خودش هرچند. بود مهشید ی خانه رفتن سر بحث

 پرنیان اش گذشته شب. بگذارم پا اش مهمانی به که این برای بود نکرده حساب

 سهیل و نگرفته تماس هم او با مهشید که کرد قانع مرا قسم هزار با بود گرفته تماس

 .بود کرده دعوت را او مادرش جای به

 

 با کمی. دهد نشان خوش روی هایش عروس به که نداشت ها عادت این از مهشید

 قدر این چرا دانستم نمی. بود نشده نصیبش هم بدی های عروس کردم؛ فکر خود

 . داشت من به نسبت دلش در کینه تخم
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 گویا که مهمانی این به رفتن و کنم رفتار دارم دوست من که هرجور گفت می سامان

 سامان های چشم دیدم می. است بود سامان تغاری ته برادر ساالر، نامزد با معاشرت

 خوشی صورت برود زنش و ها بچه بدون و کنم اش همراهی که دارد دوست انگار

 هردوی بین دعوا موجب او ی خانواده با آمد و رفت که بود داده نشان سابقه اما. ندارد

 . شد می ما

 

. گیرم می سخت او به من نه و دهد می گیر او نه دیگر. آرامم سامان کنار در مدتی

 خوشایند هردویمان برای مسئله این و بود شده نزدیک دریا ساحل به دوباره زندگیمان

 . بود

 

 را نامزدی ی دوره رینگ این چقدر. چرخاندم دست در را رنگم طالیی ی ساده رینگ

 .کردم نمی استفاده زیاد را ازدواجمان ی حلقه که طوری به. داشتم دوست

 

 . کشیدم عمیق نفس

 

 . نکرده اصرار من به هم سامان. بزرگه خدا-

 

 :گفت مادر

 

 بچه و زن نمیگن. مهمانی بره پاشه تنها نداره خوشی صورت. نکنه اصرار خوب وا؟-

 کجاست؟ اش

 

 مهمانی ی روانه تنها را سامان توانستم نمی. گفت نمی هم راه بی چنین هم مادر

 داده نوه سه ها آن به و بودم خانواده آن اول عروس من نه چه خواستند می چه. کنم

 !بودم

 

 .کند قانع مرا هایش حرف با توانست می خوب. شد خوشایند دید مرا دودلی که مادر
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 :گفت گلنوش

 

 . ذاشتم نمی ظالم قوم ی خونه تو پا. ها بودم جات من-

 

 :بست آرام را هایش چشم مادر

 

 کماالت با دختر تو. گالره میشن محسوب تو ی خانواده هم اونا نخوای چه بخوای چه-

 !تربیتم از نکن پشیمون منو. هستی عاقلی و

 

 :افزود گلنوش به رو سپس

 

 درک رو خواهرت نشدی مادر هنوز. خامی هنوز. مادر گلنوش داره باد هنوز ات کله تو-

 . کنی

 

 :کرد قروچه دندان گلنوش

 

 و عزت اصال اونا. بینم می چشم به دارم. سازه می داره چیز همه با خدا ی بنده این-

 . شه نمی حالیشون احترام

 

 می همیشه لیدا دارم یاد. کردم می سنگین سبک داشتم را گلنوش و مادر های حرف

 می و کرد می درست غذا گاهی گفت می. دارد دوستش چقدر شوهرش مادر گفت

 در کوچک و عادی رفتارهای این چقدر. بیاید شان خانه به هایش بچه با امشب گفت

 قلنبه های محبت و شوهر مادر ی خانه رنگ که منی برای هم آن. آمد می بزرگ نظرم

 . ندیدم چشم به گاه هیچ را اش

 

 . بارید می رویش و سر از خستگی. آمد دنبالمان به سامان شب
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 :پرسیدم

 

  شده؟ چیزی-

 

 نداشت دوست بود خشمگین یا عصبانی که مواقعی در. داشت خاص های اخالق

 .کند پیچش سوال کسی

 

 ام کالفه دیگه. فرسته می پسغوم پیغوم مصاحبه برای. نیست بردار دست قربانی-

 . کرده

 

 :آورد جلو را سرش تینا

 

  بابا؟ چی یعنی مصاحبه-

 

 :زدم تشر. برخواست هوا به تینا جیغ که گرفت گاز را اش گونه سامان

 

 . احساساته ابراز طرز چه این. سامان کندی مو بچه صورت گوشت-

 

 :گفت تینا به رو سامان

 

 . من زندگی تو کردن دخالت یعنی مصاحبه دخترم،-

 

 . خندید سپس

 

 . بود اش گونه روی دستش هنوز تینا. برگشتم عقب به و کردم نثارش ای غره چشم
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 :گفتم رویی خوش با

 

 .کنند می صحبت بابا با میان جان مامان-
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  شدی؟ متوجه. داره تو مثل خوشگلی دختر که این از. زندگی از بگه خودش از

 

 :گفت تینا

 

  داری؟ منو میگی بابا؟ آره-

 

 :گفت سامان

 

 نمی دلم خوشگله ماشاال.ندازم نمی زبون سر امو بچه زن، نزار من دهن حرف الکی-

 . کنه نگاهش کسی خواد

 

 . خندیدم

 

 . دیگه رفته مادرش به-

 

 :گفت بشنوم فقط که طوری کرد می بلند را موزیک صدای که حالی در
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 . داد ما دست کار که رفته اش سوخته پدر مادر سوی که کنم اعتراف باید اینو-

 

 ارام. باشم اش دومی من که آورد نمی در پر هایی حرف چنین شنیدن با زنی کدام

 :گفتم

 

 . شنوند می ها بچه وقت یه. بکش خجالت-

 

  چرندیاته؟ این و رس زود بلوغ بحث دکتر؟ خانم چیه-

 

 :زدم صدا را نامش و دادم تکان سر جدی

 

 !سامان؟. ِا-

 

 :کشید را ام گونه و انداخت باال ای شانه

 

 !زنمی. نریختم هم رو که مردم دختر با-

 

 بود اش پرده بی و رک های حرف همین. خندیدم ریز و گذاشتم دهان مقابل را دستم

 بدم که بگویم دروغ خود به توانستم نمی دل های ته ته آن. کرد می خوب را حالم که

 . آمد می

 

 بچه جلوی کمی اگر اما. بود قشنگ من زندگی برای سامان مثل پروا بی مردی

 . بود بهتر کرد می مراعات هایمان

 

**** 
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 شب و زند می استودیو به سری بود گفته من به. نبود سامان از خبری مهمانی شب

 .رود می مادرش ی خانه به و شود می آماده و آید می خانه به

 

 . بستم سر پشت شالقی را بلندم موهای و کردم تن به زیبایی شب لباس

 

 بیزار انتظار از. نشد او از خبری شدم سامان آمدن منتظر و نگریستم ساعت به هرچه

 هر دیدن با. شد باز خانه در موقع همان خوبم اقبال از که گرفتم را اش شماره بودم

 . بود شده غافلگیر چقدر که دیدم من و درخشید هایش چشم نفرمان چهار

 

 لج او با را امشب اگر. بود من نیم باید مشترک زندگی در گفت می راست ایوبی دکتر

 سوی از. کرد می تالفی روز یک حتم به ماند می خاطرش در رفتم؛ نمی و کردم می

 . نبینم را دالور خاندان دیگر عروس توانستم نمی دیگر

 

 . کرد نگاهم و ایستاد من روی به رو

 

 زمان من شدن آماده برسونم عرضتون به باید. رسیدید خودتون به شما که جور این-

 . بره

 

 . بدهم مهشید دست بهانه خواست نمی دلم. کردم نگاه ساعت به

 

 . نکش وقت قدر این. شو آماده زود خب، خیلی-

 

 :زد من به چشمکی

 

 !داره شرط-
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 .  ریختند ام شانه روی طرف یک بلندم موهای که کردم کج را سرم

 

 :گفت سامان

 

 . باشم گفته. امشب خوری نمی ُجم من کنار از-

 

 . کردم نازک برایش چشمی پشت

 

 .الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

. شد می منتهی ام خانواده و من به زندگیشان محیطی دایره. داشتند ذوق ها بچه

 از. گنجیدند نمی خودشان پوست در رفتند می مادربزرگشان ی خانه به ها روز از پس

 . داشت دوست را هایم بچه گذشتم نمی هم حق

 

 هم ساالر نامزد ی خانواده. بود مهمان از پر خانه رسیدیم مهشید ی خانه به وقتی

 . بودیم رسیده دیر سامان های کردن دست دست لطف به ما و داشتند حضور

 

 . شدند بازی مشغول شکفت گلشان از گل پرند عمویشان؛ دختر دیدن با قلوها سه

 

 به خواست می من از ابرو و چشم با سامان و گرفت می نادیده مرا عمال مهشید

 . نباشد مهم برایم و ندهم نشان توجه مادرش

 

 من دیدن با. بود پرنیان خانواده این در دوم عروس. بود مهشید به کمک حال در پرنیان

 خواهر و مادرش و بود عروس پدر با صحبت مشغول سامان پدر خان ایرج. زد لبخند

 در. کردند می مزه رویشان پیش تنقالت از کمی و بودند نشسته ای گوشه هم هایش

 مختص که دورهمی این از انگار و کرد می صحبت ساالر با گاهی از هر تامیال میان این

 . بودند راضی بود ها آن
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 خوشش مهشید از مادر! نبود وصلت این موافق کس هیچ. افتادم خودمان نامزدی یاد

 از. ببینم دیگر را سامان توانستم نمی و بود کرده محدود خانه در مرا عمال و آمد نمی

 . نداشت خبر او از کسی ماهی چند و بود کرده قهر خانه از سامان سو آن

 

 نشست می دلم روی غم غبار شوم حال خوش و کنم یاد خاطراتمان از که آن جای به

 می محدودمان چقدر. بود زیاد ها گیری سخت چقدر ما ی دوره. کرد می بدتر را حالم و

 انگار تامیال و ساالر ی دوره اما. بود ترسناک عشق داشتن ما ی دوره چقدر. کردند

 . نبود هم بد چنین

 

 . نشست کنارم ساالر

 

 . داداش زن تنهایی-

 

 که او سوی به کمی و نهاد من مبل پشت را دستش بود نشسته کنارم که سامان

 . شد خم بود نشسته من چپ سمت

 

 توروخدا؟ نشی بلند نامزدت کنار از وقت یه. شادوماد دیدیم شمارو ما عجب چه-

 

 حال خوش هستم کنارشان را امشب که این از دیدم می. بود خوبی پسر ساالر

 نمی خوشش دیدم می. کرد اخم نشسته ما کنار که ساالر دیدن با مهشید. است

 و نشد بلند کنارم از دقیقه یک سامان خصوصا. دهد نشان توجه من به کسی آمد

 . داشت را هوایم

 

 :گفت ساالر

 

 . حاله خوش خیلی. دیده سامانو شه نمی باورش تامیال-

 

 .خندید سامان
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 .داره لطف-

 

 . نشست کنارم تامیال. بزند ها بچه به سری تا شد بلند سامان سرشب

 

 !ببخشید-

 

 :زدم لبخند

 

 . عزیزم باش راحت-

 

 نزدیک از که امشب. زنه می حرف من برای سامان آقا و شما از همیشه ساالر-

 .خوشحالم خیلی دیدمتون

 .میگم واقعا
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 خوشبخت امیدوارم. خوشحالیم ات خانواده و شما دیدن از ماهم. عزیزم داری لطف-

 .بشید

 

 . رسید می بنظر خوبی دختر زد حرف خودش از تامیال
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 غریبی احساس اش خانواده کنار در عمال من. گذشت می سامان نبود از دقیقه چند

 بلند جایم از بهداشتی سرویس ی بهانه به. دانست می هم او را امر این و کردم می

 گز را خانه دور یک باید سامان کردن پیدا برای که بود بزرگ قدر آن یشان خانه. شدم

 . کردم می

 

 . بود مهشید صدای صدا. کرد جلب را ام توجه صدایی رفتم؛ آشپزخانه سمت به

 

  جا؟ این اومدی دختره این با ورداشتی-

 

 :گفت عصبانیت با سامان

 

 . مادر هامه بچه مادر. منه زنه زنی می حرف ازش که دختری این-

 

 :گفت حرص با مهشید

 

  سامان؟ بفهمی خوای نمی چرا. بیاد جا این زیاد ندارم دوست-

 

 :گفت تر عصبی سامان

 

 . کنم نمی پا به جنجال کنه می نامزد داره برادرم که امشب حرمت به-

 

 ... نداری حق. مادرتم من-

 

 :پرید کالمش میان سامان
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 انگار بگی زنم به هرچی چون. نکن توهین من زن به. مادر دار نگه خودتو حرمت پس-

 . گفتی خودم به

 

 :گفت کنان فین فین.  شد روان را هایش اشک مهشید

 

 نبود زن نداشت؟آمپول پرنیان خواهر که داشت چی دختر این. خودت بخت به زدی لگد-

 ... خالته دختر. بود خودمون خون از. بود که

 

 . افتاد شمار به هایم نفس. خورد می را خونم خون. بود فوران آماده لحظه هر سامان

 

 . بشه باز خوب جای یه بختش امیدوارم-

 

 . گذاشتم قلبم روی را دستم و گرفتم سنگر دیوار پشت

 

 . سرکار رفت نمی که بود زندگی زن. سامان شه نمی مادر تو های بچه برای زن این-

 

 . شد خشک دهانم آب

 

 ها حرف این شنیدن انگار. رفت می سیاهی هایم چشم. بود کرده سکوت سامان

 :افزود مهشید. کشیدم عمیق نفس. بود شده تمام سنگین برایم

 

 ی لنگه یکی اینم. نشون اینم خط این.بره نکرد ولت زن این اگر. میگم بهت چی ببین-

 نوه خوام نمی. پدرشه ی ترکه و تخم این. خوام می تورو صالح مادرتم من. پدرش

 .... بشن بزرگ اون دست زیر گلم دست های

 

 . شد شنیده هایم گوش در ممتدی سوت که چرا. گفت چه سامان نشنیدم
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  جان؟ گالره-

 

 :گرفت را دستم و آمد کنارم روزم و حال دیدن با پرنیان. نداشتم رو به رنگ

 

 . روییه و رنگ چه این. سرم به خاک-

 

 . کردم دورش منقطه آن از و گذاشتم دهان مقابل را دستم

 

 .  میرم حال از میره سیاهی چشمم. شدم خون کم یکم کنم فکر. خوبه حالم-

 

 . لرزید می هایم دست

 

 :گفت پرنیان

 

 . ناییست سرپا. بیارم برات آبی شربتی لیوان یه من بشین برو. بابا ای. یخه دستات-

 

 . نشستم صندلی روی و کشیدم پی در پی های نفس

 

 کرده کاری چنین پدرم که بودم کرده گناهی چه من مگر. ریختم می سر در خاکی چه

 . است

 

 . نداشتم را مهشید های حرف تحلیل قدرت که داد می جوالن ذهنم در سوال قدر آن

 

 :گفتم پرنیان به رو و کردم بند پیشانی به را دستم
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 . خوبه حالم من باشه؟ نگو چیزی سامان به-

 

 . رفت آشپزخانه سوی به نگران و داد تکان سر نامطمئن

 

 من به را چیزی چه غر و خواستند می چه فهمیدم نمی آمدند؛ کنارم به قلوها سه

 می من سر به هم ها آن بعد ها روز ها، بعد را پدرم کار هم شاید دانم نمی. زدند می

 ... کوبیدند

** 

 . من خوشگالی سالم

 

 ... منتظرتونم نقد گروه

 

*** 
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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 بود تامیال و ساالر مختص که مهمانی و رویم پیش شب از چیز هیچ دیگر بگویم اگر

 اگر دانستم می که دار تو قدر آن. بود داری تو مرد سامان. نگفتم دروغ نفهمیدم

 کوبیده های کباب من به و بود نشسته کنارم که االن مثل و شنیدم نمی را صدایشان

 چنگال و قاشق صدای. گذشت می چه دلش در شدم نمی متوجه کرد می تعارف را

 می و داشتند اشتها که همه حال به خوش.  رسید می گوش به که بود صدایی تنها
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.  داد می قورت را سامان و من هایش چشم با تامیال خواهر. بخورند شام توانستند

 کردم سامان رخ نیم به نگاهی. کند نگاهمان گونه این کسی نداشتم دوست گاه هیچ

 از بغض این. دادم قورت سختی به را بغضم. کشید می غذا آرسین و تینا برای که

 . بود کرده گیر گلویم توی بودم شنیده را مهشید های حرف که گذشته ساعت همان

 

. نداشت باطنش از خبر اما. خورد می را حسرتش دید می کس هر را زندگیمان ظاهر

 سویم به و کرد حس سامان را نگاهم سنگینی. دادم قورت را بغضم آب لیوان یک با

 بدم حال خواست نمی دلم کرد؛ می نگاهم خاصی جور یک هایش چشم با. برگشت

 .شوم شریک او با را

 

 :پرسید آرام

 

 خوری؟ نمی چیزی چرا-

 

 . خوراندند می من به باید که را هرچه. بود شده صرف قبال

 

 . خورم می دارم-

 

 خودش به توهین مرا به توهین مادرش مقابل که این. دادم نشان عادی را خود سپس

 می جایی یک که همیشه معمول طبق قلوها سه. کرد می گرم دل مرا دانست می

 از. شدند ماشین سوار آویزان های لب با خانه به برگردند دیگر نداشند دوست و رفتند

 . آمد نمی خوشم تامیال خواهر نگاه

 

 ماشین سوار. کنند می وصلت سامان ی خانواده با دارند که شد نمی باورش انگار

 :گفتم قلوها سه به رو تشر با و شدم

 

 که داریم هم ای خونه یه میره یادتون دیگه میریم هرجا کردید پیدا بدیه عادت چه این-

 توش؟ برگردیم باید
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 . کرد می تر حرصی مرا هایشان ندادن جواب همین. بردند می حساب من از

 

 . شد سوار سامان

 

 :گفتم ها بچه به رو

 

 .کنم می ادبتون. خونه برسیم بذار-

 

 :گفت عصبانیت با آرتین

 

 . تربیتیم با هم خیلی-

 

 :گفت سامان. برگشتم سویشان به

 

 شده؟ چی-

 

 :گفتم او به رو

 

 . هیچی-

 

 :گفتم آرتین به رو سپس

 

 . سوزونی می آتیش یکی تو-

 

 :زد زل پنجره به و کرد بغل را هایش دست آرتین
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 . بد ماماِن-

 

 :افزود و نیاورد کم زبان از آرتین. باشم فوران منتظر انگار. خورد می را خونم خون

 

 . بزنی داد بلدی فقط. نداری دوست مارو تو میگه راست مهشید جون مامان-

 

 حال در که سامان. بگیرد فرا را ماشین فضای بدی سکوت شد باعث حرفش این

 با. شد خشم سراسر وجودم ی همه. نگریست آرتین به آینه توی از بود رانندگی

 :گفتم عصبانیت

 

  آرتین؟ گفتی چی-

 

 کم زبان از وقت هیچ و بود دوتا آن تر دراز زبان. چسباند در به را خودش وحشت با آرتین

 . آورد نمی

 

 :گفت بغض با تینا

 

 . داری دوستمون دونم می من اما مامانی-

 

 :گفتم خشم با

 

 .. بگو حرفتو دیگه بار یه. توام با اللی؟ مگه آرتین-

 

 :گفت لکنت با و کرد بغض و ترسید عمال من بلند صدای از آرتین
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 ...ن..ا...م...ا..م..م-

 

 :گفت من به رو آرامش با و کرد مداخله سامان

 

 . باش آروم. گفته چیزی یه. گالره است بچه-

 

 :گرفتم اش نشانه را ام اشاره انگشت

 

 .... که کنه می پر رو ها بچه گوش داره. مادرته سمت از حرفا این-

 

 توقف با خانه های نزدیک. دادم می توضیح سامان برای را چیزی چه داشتم من اصال

 رو سامان. شود پیاده گفتم خشم با و کردم باز را آرتین سمت در. شدم پیاده ماشین

 :کرد من به

 

 ... بیام من بذار کن ولش. نگی ام بچه به چیزی. گالره-

 

 خانه سوی به و زدم چنگ را آرتین دست. کند تمام را حرفش او که نماندم منتظر

 .دادم هولش

 

 انگار اما کنم رها فشردم می محکم که را دستش خواست می من از گریه با آرتین

 . شنیدم نمی

 

 هم را هایم بچه مهشید مانند زنی که بودم شده مرتکب گناهی چه دنیا این در من

 . درآورد من برعلیه

 

 :گفت بغض با آرتین
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 ... دستم... آی... کن ولم-

 

 محکم و گرفتم دست در را هایش شانه. زدم زانو مقابلش و کردم رهایش خانه وسط

 . فشردم

 

 :زدم فریاد صورتش توی

 

 ندارم؟ دوستتون من گفته کی داده؟ خوردت به رو مضخرف حرفای این کی-

 

 خشم شدت از زبانش و بود شده گشاد ترس شدت از رنگش آبی های چشم مردمک

 .بود آمده بند من

 

 من اما. کنم رهایش خواست می من از گریه با و لرزید می بهم ترس با هایش لب

 . شنیدم نمی

 

 :دادم تکانش محکم

 

  گفته؟ بهت حرفارو کی گفتم-

 

 . مهشید مامان-

 

 :گرفتم چنگ در را پیرهنش

 

  آره؟ کردی؟ باور تو-

 

 : گف اشکی های چشم با و گرفت اش سکسکه
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 ... توروخدا... کن ولم-

 

 های حرف. کوبید می سینه در امان بی قلبم. شدند خانه وارد تینا و آرسین و سامان

 داد می هایم بچه خورد به نبودم در که هایی پرت و چرت و من سر پشت مهشید

 . کرد می روانی مرا داشت

 

 :گفت سامان

 

 !باتوام  گالره. رو بچه کن ول-

 

 :گفتم خشم با و برگشتم سویش به

 

 تا بذارم دست روی دست داری توقع نکنه. نداره ربطی هیچ تو به. نکن دخالت تو-

 آره؟ کنه؟ دور ازم هامو بچه مادرت
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 اشک صدا بی آرتین. کند جدا من از را آرتین کرد سعی و کرد مشت را دستش سامان

 .ریخت می

 

 :گفت سامان
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 داره؟ ربط کی به پس نداره ربطی من به اگر-

 

 :گفتم بلند صدای با

 

 . کنم روشن بچه این با رو مسئله این باید من. کنم می خواهش ازت. کنار برو سامان-

 

 . کن بس. ترسه می داره بچه گالره-

 

 گوشم به هرچی ها خنگ مثل کردی فکر اگر. من نه تویی کنه بس باید که اونی-

 . خوندی کور فهمیدی؟. خوندی کور بگیرم نادیده و رسید

 

 . گرفت شدت اش سکسه آرتین

 

 :گفتم خشم با

 

 شما برای همه این که منی آره؟ ندارم؟ دوست رو شما من که کردی باور تو آرتین-

 ... گرما تو. سرما تو. تنها دست. کردم بزرگتون. کشیدم زحمت

 

 با. برود اتاقش سمت به و بدهد هول مرا کرد سعی گریه میان آرتین. آوردم کم نفس

 :گفت بریده بریده گریه

 

 دیگه.... منم... رفتی نمی سرکار... داشتی... دوستم اگر تو... بدی خیلی-

 ... ندارم دوستت....

 

 اتاقش سوی به آرتین. کردم رها را دستش. ریختند سرم روی یخ آب پارچ یک انگار

 . دوید
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 :بردم باال را صدایم

 

 .مامان بگی من به نداری حق دیگه. ندارم آرتین اسم به پسری دیگه-

 

 :زد موهایش به چنگی سامان. دویدند اتاق سوی به آرسین و تینا

 

  چیه؟ برای انداختی راه که ای معرکه این بپرسم میشه-

 

 :برگشتم سویش به

 

 . خونده ها بچه گوش تو چی دونه می خدا. من نه گیره می شما مادر که رو معرکه-

 

 . کردند لرزیدن به شروع خشم شدت از هایم دست. است خسته سامان بود مشخص

 

 چیزی یه. تو نبود از پره دلش بچه این... ام خسته خیلی که بخدا... گالره ام خسته-

 !گفته

 

 :کردم اشاره خود به و ایستادم رویش به رو

 

 از. داره من به نسبت که ای کینه از. مادرت همیشگی های دخالت از. ام خسته من-

 بی زن همه این. نیستم براشون خوبی مادر من خونه می هاش نوه گوش تو که این

 توی کنم می سعی دارم آدمم منم بابا. دارند خوبی زندگی و شاغلن جواب و سوال

 ....نذارم کم چیزی ام خونه توی زندگیم

 

 . کرد باز یکی یکی را پیرهنش های دکمه سامان



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 196 

 

 . بسه امشب واسه-

 

 دیده باید که یکی تو یکیه؟ نظرت مادرت با توهم نکنه چیه امشب؟ برای بسه چی-

 ... دارم دوستشون همیشه که... نذاشتم کم چیزی هام بچه برای باشی

 

 . کرد پرت زمین روی شتاب با و درآورد را پیرهنش خشم با سامان

 

 با داری؟ دوستشون که بدی نشون خوای می جور این. بسه امشب واسه. بسه-

 . کردی می هم رو امروز فکر باید نه کار گفتم که روزی داد؟ با خشم؟

 

 :کرد اشاره ها بچه اتاق ی بسته در به

 

 ...خودت کن نگاه. گالره کن نگاه. اتاق توی چپیدن ترس شدت از چطور نگاه-

 

 . کردم پاک محکم را قرمزم لب رژ دست پشت با

 

 . بشکنه. نداره نمک که دستی بشکنه کنی؟ می تهدید منو-

 

 که این. بود افتاده جانم به خوره مانند وجدان عذاب حس. رفتم اتاقم سوی به سپس

 که این. بگیرد اش سکسکه و بترسد که بودم کرده بلند آرتین برای قدر آن را صدایم

 بگوید و بایستد مقابلم جانم ی نیمه که این. بشود اشک از پر قشنگش های چشم

 .ندارد دوستم دیگر که

 

 و رفت قلوها سه اتاق به کار قبل که شنیدم را صدایشان. بود کارش اتاق در سامان

 و دادم می انجام هم من هرشب که کاری. گفت بخیر شب و بوسید را صورتشان

 .بوسیدم می را شان پیشانی
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 قدر آن اما. بیدار یا هستند خواب ها بچه دانستم نمی. شد می تکه هزار داشت دلم

 توی که آرتین صدای. برد نمی خوابم بوسیدمشان نمی اگر که بودم شان وابسته

 اتاقشان در. آورد درد به بار هزاران را دلم ندارد دوستم که گفت و کرد نگاه هایم چشم

 چهره. بودند خواب انگار و بودند کرده تن را هایشان خواب لباس هرسه کردم؛ باز را

. هستند ناراحت که فهمید شد می هم خواب توی حتی. بود رنجور و ترسیده هایشان

 توی حتی. برد می رنج چیزی از انگار. گرفتم را دستش و نشستم آرتین تخت پای

 لب به را کوچکش دست. بود اشکی صورتش. است غمگین که بود مشخص هم خواب

 .بوسیدمش و چسباندم هایم

 

 . داشتم دوست چقدر را هایم بچه که دانست می خدا فقط

 

 . کشیدم دست آرتین خواب در غرق صورت به و کردم پاک را هایم اشک

 

**** 
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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 نگه دلم توی مهشید های حرف از هرچه.  افتاد جانم به خوره چون هم وجدان عذاب

 انگار و بودم بد چقدر من راستی به.  کردم پیاده ام بچه سر بر را ام دلی داغ و داشتم

 بد من!  شنید باید بچه از را حق حرف گفتند می راست اصال.  گفت می راست آرتین

 بار اولین برای و ترساندم را او که منی.  بود من به دهنی تو یک آرتین حرِف این و بودم

 قلوها سه خواب اتاق در ساعت چند دانم نمی!  رنجاندمش گونه این خودم از

 با.  کردم مرتب تینا روی را پتو.  کردم نگاه خوابشان در غرق های صورت به و نشستم

 . بستم را در و رفتم بیرون اتاق از افتاده های شانه
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 سخت کارش اتاق در سامان.  بودم شدن دیوانه مرز در که بود آشفته قدر آن ذهنم

 امشب انگار و بود فراری هایم چشم از خواب!  نزدم برهم را اش تنهایی و بود مشغول

 قدم را اتاق عرض و طول و زدم کمر به دست.  کردم می سر منوال همین به باید را

 . زدم

 ام ساله پنج های بچه ذهنیت و زد می حرف سرم پشت گونه این مهشید که بود بد

 از ام ناراحتی من که بود بد ؛ زدم موهایم به چنگی.  کرد می مسموم من به نسبت را

.  بخوابد حالش آن با گذاشتم نمی کاش ای.  شدم آوار هایم بچه روی را مهشید

 . آمد می بدم خودم از چقدر و داشتم وجدان عذاب چقدر

 

 کجی دهن صورتم به که ام شده الک های ناخن به و نشستم تخت ی لبه خسته

 دیوار و در به و کردم فکر خود با دقیقه چند اتاق توی دانم نمی.  نگریستم کرد می

 بیرون اتاق از نگران ؛ رسید گوش به اتاق توی از ای گریه صدای کردم حس. نگریستم

 هردویمان های چشم در نگرانی و بود آمده بیرون اتاق از من همانند سامان ؛ رفتم

 با خواب در که آرتین سوی به و شد اتاق وارد من از زودتر سامان.  بود مشهود کامال

 . رفت کرد می گریه و زد می حرف خود

 نگران سامان.  فشارد می دست در را پتویش و ریخت می اشک خواب در آرتین

 : کند بیدارش کرد سعی آرام و داد تکانش

 ... آرتین... عزیزم شو بیدار... شو بیدار.... بابا آرتیِن.  آرتین-

 . کرد گریه به شروع بلند صدای با و کرد باز را هایش چشم آرام آرتین

 ؟ کو مامان... بابا-

 . کرد پاک را اش گونه روی روان های اشک دست با سامان

 ؟ بابا دیدی بد خواب-

 : نالید آرتین

 .. مامانی-

 در.  شد ناراحت انگار.  بود سامان نگاِه در چه دانم نمی.  رفتم آرتین سوی به نگران

 آورد می زبان به مرا اسم پسرمان برد می رنج چیزی چه از پرسید می او که ای لحظه

. 

 می تنها مارا و بود هایش کنسرت و ها آهنگ خوراکش و خواب که روزهایی اما

 سخت روزهایی در که هایی شب چنین.  کرد می را شبی چنین فکر باید گذاشت

 . بیاورد زبان به مرا اسم
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 دلم قدر آن بسا چه.  ام گفته دروغ شدم حال خوش ای صحنه چنین از بگویم اگر

 . کشیدم درآغوش را آرتین و گزیدم را لبم درون از که گرفت

 : گفت گریه با آرتین

 ..... مامان...مامان-

 : گفتم آرام

 ... جان... مامان جان-

 . نگریستند آرتین به ترسیده.  بودند شده بیدار هم آرسین و تینا

 کرد می گریه آرتین.  باشد آرام که کردم زمزمه گوشش در و بوسیدم را لختش موهای

 خطایی کار و بود بچه وقتی هم گلنوش آوردم یاد به.  نداشت شدن آرام قصد انگار و

 . کرد می گریستن به شروع و پرید می خواب از کرد می

 : گذاشت ام سینه روی را سرش آرتین

 .... بخدا.... دارم دوستت که گفتم مهشید مامان به من... من... من مامان-

 بود دنیا های قسم ترین خالصانه هایش گفتن بخدا.  بودم هایش خوردن قسم عاشق

 . بود پاک دلش چقدر ؛ من سرتق پسر.  کشیدم دست موهایش روی. 

 ... عزیزدلم-

 : کرد نگاهم رنگش خوش های چشم با و کرد بلند را سرش آرتین

 ... نداری من مثل بدی پسر دیگه گفتی...ببخش توروخدا ؟ بخشی می منو مامانی-

 . غلتیدند گونه روی هایش اشک سپس

 

 : گفت آرسین

 

 ... گه می راست داداش مامان-

 : گفت آلود خواب تینا

 . دنیایی مامان بهترین تو که گفت مهشید مامان به اخم با آرتین.  مامانی آره-

 . گرفتم قاب را آرتین اشک از خیس صورت

 : برد باالتر را صدایش آرتین



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 200 

 .... کنم نمی اذیتت دیگه... ببخشید... میگم راست بخدا.... توروخدا... مامان-

 . گرفت آرام قلبم

 : بوسیدم را اش گونه

 باشم نداشته دوستت من میشه مگه.  من زندگِی ی همه.  عزیزم.  پسرم نکن گریه-

 نداشته دوست رو اش بچه مامان یه میشه مگه.  میدم جونمم شماها واسه من ؟

 ؟ باشه

 : گفت بغض با و کرد رها آغوشم توی را خودش.  شد آرام انگار آرتین

 ؟ بخشیدی منو ؟ داری دوست منو توهم یعنی-

 که ام شده آرتین غرق قدر آن!  نبود نگریستم را اتاق سراسر.  نبود سامان از خبری

 . کردم نوازش را آرتین موهای و دادم تکیه تخت تاج به.  نکردم حس را او نبود

 . آرتینم آره.  جان مامان آره-

 . چکید اشکش

 ؟ نیستی ناراحت من از دیگه-

 . کردم نوازش را موهایش

 

 مامان ؟ باشه ببخش مامان هم تو.  خوشحالم خیلی االن.  نیستم ناراحت دیگه-

 . شد بد مامان.  شد عصبی

 

 . بوسید را ام گونه آرتین

 

 . مامانی بهترین-

 

 بودند که تر بچه.  بود گرفته ام خنده.  کردند می نگاه آرتین به حسرت با آرسین و تینا

 .گرفتند می را پاهایم کردم می بغل را کدامشان یک اگر
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 کافی یا.  کن بغل هم مارا یعنی که بردند می باال را هایشان دست گریه با و گرفتند

.  کرد می بودن گرسنه ادعای بود هم سیر از یکی آن بدهم شیر نفرشان یک به بود

 ! بود روزهایی عجب

 

 . نداشت خاطره پر های سال آن از کمی دست نگاهشان حال 

 

 . زدم آرسین و تینا سمت به چشمکی

 

 .  ما پیش بیاین شماهم -

 

 ها آن به رو اخم با و فشرد من به را خودش آرتین.  برداشتند خیز سمتمان به هردو

 : گفت

 

 . خودمه مال مامان-

 

 ! را هایش پروازی بلند گاهی.  بود برده ارث به سامان از را بودنش خواه زیادی

 

 بوی.  بوسیدم هم را ها سرآن.  کردند پرت درآغوشم را خودشان هم تینا و آرسین

 . دادند می شامپو و صابون

 

 : گفت تینا

 

 .مامانی-
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 : کردم زمزمه

 

 . مامانی جون-

 

 . زد کنار صورت از را بلندش موهای تینا

 

 ؟ میگی قصه برامون امشب-

 

 : گفتم آرام.  خندیدند می ریز ریز که کردند می پچ پچ باهم چه دانستم نمی

 

 . کنید پچ پچ هم با که نه.  بخوابید باید بمونم اگر-

 

 . کشیدم چهارتایمان هر روی را پتو.  خوردند وول هرسه

 

 ... بگم براتون خوام می رو ای افسانه دوقلوهای ی قصه-

 

 : گفت آرسین

 

 ؟ باشن قلو سه میشه چی-

 

 : گفت تینا

 

 . بگو قلو سه.  مامان آره-
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 دراوردی من هایی قصه همان از یکی.  گفتم قصه به شروع و نشست لبم روی لبخند

 گاهی ؛ گفتم قصه قشنگشان های شیطنت میان.  داشتند دوست تایشان هرسه که

 ! آرسین گاهی و بخوابد آرتین که زدم می تشر

 

**** 

 

 نمی.  است گذشته شوم بیدار باید که موعدی از کردم حس کردم باز که چشم

 به و بود رفته خواب هم قلوها سه اتاق ساعت.  بود درست حسم از چقدر دانستم

 . نداشت شدن بیدار قصد انگار آرتین

 

 تخت روی از آرام.  بود آمده خانم مینا انگار.  آمد می آشپزخانه از پوقی و تق صدای

 . رفتم بیرون اتاق از پاورچین پاورچین و کردم مرتب ها بچه روی را پتو و آمدم پایین

 

 .  شکفت گلش از گل دیدنم با مینا

 

 . خوبی خانم سالم-

 

 : کشیدم صورتم به دستی آلود خواب

 

 ؟ چنده ساعت.  خوبم.  سالم-

 

 ! نیم و هشت-

 

 . شد بلند فغانم

 

 . کردید می بیدار کاش ای.  خانم مینا وای-
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 چیزی هم آقا.  گرفتی مرخصی امروز شاید گفتم کنید باور.  اومدم االن همین من-

 . کنم بیدار شمارو که نگفت

 

 به که کرد می رفتار داشت دوست که مدل هر.  شدم کالفه سامان دست از

 . نروم بیمارستان

 

 : گفتم حال همان در و رفتم اتاق سوی به شتاب با

 

 . نداره عیبی.  باشه-

 

 ؟ خوردید صبحانه-

 

 ! کردم دیر ساعتم یک.  نیست وقت.  دیگه رسم نمی-

.  کردم خداحافظی و گفتم را هایم توصیه خانم مینا به و شدم آماده چگونه نفهمیدم

 شد نمی که شد نمی روشن ماشین زدم می استارت هرچه که بود جا آن ماجرا بدی

 تاخیر که شد می دقیقه سی و ساعت یک حال ؛ کردم نگاه ام مچی ساعت به. 

 ! ام کرده

 

 : داد جواب بوق دومین با.  گرفتم را سامان ی شماره

 

 ؟ بله-

 

 . شه نمی روشن ماشینم-

 

 . کنم چک نیستم دسترس در منم-

 

 ؟ دنبالم بیای تونی نمی کجایی-
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 ! استودیو-

 

 . شد بلند نهادم از آه

 

 ؟ نکردی بیدارم بودم خواب وقتی چرا-

 

 : شنیدم را بدجنسش لحن-

 

 ساعتی چه ببینم درمیارم کارات از سر.  نیستم بودنت بیدار و خواب مسئول که من-

 ؟ شی بیدار باید

 

 . کوبیدم فرمان به مشتی

 

 بیدار منو عمد از امروزم.  داری خبر همیشه من پوک و جیک از تو.  که واقعا سامان-

 آره؟.  نکردی

 

 : گفت تفاوت بی

 

 نمی.  است فشرده زمان.  شلوغه خیلی سرم االنم.  کن فکر داری دوست هرجور-

 ! کارا به رسم

 

 : گفتم خصمانه

 

 . وقتش به کنم می تالفی-
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 از امروز!  فرستادم شیطان به لعنتی.  برانگیخت را حرصم خط پشت آزاد بوق صدای

 . کردم شروع استرس با بودم شده بیدار که صبحش

 

 . رسیدم بیمارستان به و گرفتم دربست تاکسی چگونه نفهمید

 

**** 
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**** 

 

  

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 تا بود نکرده بیدار خواب از مرا خودش خیال به. بودم ندیده کجا هیچ او از تر دنده یک

 جوری. گذاشت می من کارهای اولویت در را خودش کارهای بودن فشرده. نروم سرکار

 برابر در زنی اولویت اگر اما! نباشم که نه نیستم؛ مهم دنیا این در من انگار که

 . بیند می ناچیز را خود وجود هم زن خود باشد ناچیز همسرش

 

 خواست می اگر نه؛ اما. است شده عوض سامان کردم می فکر! بگو را نادان مِن

 بود جا آن ما زندگی بدبختی. شد می عوض زندگی اول های سال همان شود عوض

 گارد بیشتر دیگر هم ی سلیقه به نسبت رفتیم می قبل از جلوتر زندگی در هرچه که

 . گرفتیم می

 

 میعاد که بود بالی خوردن حال در لیدا. دادم بدنم به قوسی و کش و کشیدم عمیق آه

 پارک های چمن روی و آوردم بیرون ها صندل داخل از را پاهایم. بود کرده کباب برایش
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 روحم قلوها سه ی خنده و بازی صدای. گذاشتم سر زیر را هایم دست و کشیدم دراز

 .بخشید می جال را

 

 . نداشتم دل توی غمی هیچ بودند حال خوش وقتی انگار

 

 جیغ با آیدا. کردند می بازی وسطی قلوها سه و نگین و امین همراه به سعید و ماریا

 آیدا که گفت می هم آرتین. بردارد او سر از دست و بزند را آرتین که گفت می امین به

 . بزند را

 

 معمول طبق. رفتم بیرون بازی از که زد مرا محکم توپ با قدر آن و نکرد نامردی امین

 پای بود گفته راست یا بود کرده بهانه را استودیو و کار بود؛ نیامده همراهمان سامان

 شب با کمی امشب. بود خورده هایم بچه ذوق توی بدجور و بود نیامده اما! خودش

 داد می نشان من به زدن غر با را خودش اعتراض عمال آرسین کرد؛ می فرق قبل های

 حضور دوستانه دورهمی این در و بزنم زنگ سامان به گفت می مدام هم آرتین و

 خودشان خواستم ها آن از و دادم ها آن دست را گوشی هم من. باشد داشته

 کار به منطقی چه گفت؛ چه سامان دانم نمی. بگویند پدرشان به را شان خواسته

 . کرد چرکین دل بسا چه نکرد قانع را ها بچه بود هرچه اما. برد

 

 و بازی گرم قدر آن اما. بود انداخته گل هایم بچه های لپ که بود شده گرم قدر آن هوا

 نمی حس را گرما انگار که بودند کند برخورد ها آن با بود ممکن لحظه هر که توپی

 . کردند

 

 :کرد اشاره من به بود دستش در که زعفرانی ی جوجه سیخ با لیدا

 

  آی؟ نمی گلی؟-

 

 !زدم لبخند

 

 . آم می-
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 سرش به دستی. بود آویزان آرتین های لب. رسید اتمام به هم ها بچه بازی باالخره

 :گفتم معترض و کشیدم

 

 !نداره رو ها اخم این که باخت و برد. مامان بازیه-

 

 . کشید عقب را سرش آرتین

 

 . شد آیدا تقصیر-

 

 :خندید لیدا

 

 . ببینم جا این بیا. شیطون پسر گل آی-

 

 ضربه چندین میعاد. دادند دستشان به بالی. رفت لیدا و میعاد کنار به تلخی اوقات با

 :گفت شوخی و طعنه با و زد کمرش پشت آرام ی

 

 بال بهش و بگیرند تحویلش قدر این که دیدی رو ای بازنده کدوم آخه. ببر حالشو برو-

  بدند؟ زعفرونی

 

 مقابل را دستش شد می عیان داشت کم کم که آرتین پوستی زیر خشم دیدن با لیدا

 آرتین سر به سر که کرد اشاره میعاد به ابرو و چشم با. خندید ریز ریز و گذاشت دهان

 .نگذارد

 

 :زدم تشر من و کرد غلیظی اخم آرتین

 

  آرتین؟-
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 و آورد می در را اش بازی غد شرایط همه در که بود گرفته ام خنده هم سو یک از

 :گفت زد می بال به گازی که حالی در آرتین. کشید نمی خجالت

 

 . عمو میگم بابام به-

 

 :گفت میعاد

 

 ! نترسون پدرت از منو. پسر برو-

 

 :گفت من به رو آرتین

 

  داره؟ رو همه زور بابا نه مگه-

 

 . دارد زیادی که مرا زور گفتم دل در

 

. خوردیم کباب شام آرتین با هایش گذاشتن سر به سر و میعاد های کل کل میان در

 ها بچه. کردیم جمع را شام وسایل شام از بعد. نداشتم چنانی آن اشتهای من هرچند

 . داشتند کردن بازی توان نو از انگار

 

 :گفت ماریا. کنم همراهیشان کردم قصد

 

 . کردیم دم چای-

 

 :گفت سعید
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 . داریم هم قهوه باالها کالس واسه البته-

 

 :گفتم گرفت، ام خنده

 

 ! خوره می قهوه بسکه. بگید سامان به باید که اونو-

 

 می حال خوش کمی مرا امر همین و. بود شده کم هایش کشیدن سیگار اواخر این

 چهار شب طول در شاید. بود جا پابر قبل قوت به هنوز هایش خوردن قهوه اما. کرد

 . بود کرده عود کارش به اعتیاد باز و خوابید می ساعت

 

 :گفت ماریا

 

 . بگیر جلوشو تو. داره ضرر-

 

 . دادم تکان سر افسوس با

 

 حرف خیلی نیست میشه؟ باورت باشه ساعت پنج از کمتر شاید خوابیدنش اواخر این-

 . کنه می گوش منو

 

 :گفت سعید

 

 . کنه می خودکشی داره رسما-

 

 :گفت ماریا

 

 ! جون از دور-
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 راه به شروع معمول طبق ها زن ما و شد بازی نرد تخته و صحبت گرم سرشان مردها

 من منتها. بود ها بچه های کردن بازی به حواسمان چشم ی گوشه از و کردیم رفتن

 زمین روی آرسین یا گفت می آخ آرتین. بود تر سنگین یشان همه از کمی ام وظیفه

 هم سر بالیی مبادا داشتم استرس و مردم می بار هزار و آمد می باال جانم افتاد می

 گفت می لیدا دادم؛ می نشان حساسیت زیاد نباید لیدا قول به هرچند. بیاورند دیگر

 من قرار بی دل اما بیفتد؛ زمین روی کند؛ بچگی باید بچه
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 . نبود اش حالی ها حرف این

 

 . بودند شده ها آن من زندگی اولویت آمدند دنیا به قلوها سه وقتی از

 

 :گفت نگین

 . هست بهشون حواسش آیدا. نباش نگران-

 

 :گفتم تینا به رو

 

 . کنید بازی نوبتی ها؟ نکنید دعوا جان مامان-

 :داد نشان بود گردنش دور که را دارش نگین گردنبد الهام

 قشنگه؟ دیدین؟ اینو ها بچه-

 :کردند نگاه هردو نگین و ماریا. رفت می راه کنارم لیدا

 ! مبارکه. قشنگه خیلی-
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 . گفتیم تبریک هم لیدا و من

 

 :کرد نازک چشمی پشت الهام

 

 . بیارم بچه کنه خرم بود اومده مثال. آورد برام دانیال مامان دیشب اینو-

 

 :پرسیدم

 

  خره؟ آره می بچه هرکی مگه-

 

 :زد من به ای تنه و خندید الهام

 

. ندارم رو شرایطش من که دونی می تو ولی. نگیر خودت به حاال. توام خب خیلی-

 ام حامله بخوام حاال. نه یا انگلیس میره ام خونه نیست مشخص که وضعیتی این اونم

  استرس روز هر. باشم

 

 . کرد تصدیق را حرفش ماریا

 . سرفرصت بذار. آره-

 :گفت لیدا

 

 به تو رفتن طرفی از و است بچه عشق شوهرت مادر قدر این که حاال من نظر از-

 کی غریب والیت رفتی. بیاری بچه یه که جان الهام هست هم خوبی شرایط. تعویقه

 بچه بخوای منو نظر اگر. اول ی تجربه اونم دربیاری؟ گل و آب از رو بچه کنه می کمکت

 . رفتی شاید دراومد گل و آب از ات بچه وقتی هست هم خوبی فکر بیار

 . رفت فرو فکر به الهام

 

 . نکنید دل دو منو بردارید سرم از دست توروخدا. خوام نمی بچه من نه-



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 213 

 

 :پرسیدم

 

  چیه؟ نظرش شوهرت-

 

 :گفت

 

 گالره؟ راستی. گذاشته خودم ی عهده به اون-

 

 جانم؟-

 

  خواستی؟ خودت شدی؟ دار بچه زود قدر این تو چرا بود سوال برام همیشه-

 

 ! بقیه تا داشت خبر بیشتر ام زندگی از لیدا

 

 . پرسی می هایی سوال چه. دیگه شد -

 

 !خندید

 

 :گفت معترض لیدا بود؛ گوشی توی سرش ماریا

 

 نکنی؟ گوشی اون تو سر تو بیرون بیایم بار یه ما شده-

 

 .انداخت نگاهی ما جانب به ماریا
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  ها؟-

 

 :گفت لیدا

 

 .باش ما جمع تو. هست همیشه مجازی دنیای برای وقت بابا-

 

 جلب را ام توجه دادند می تکان دست برایم سرسره باالی از که آرتین و آرسین صدای

 . دادم تکان دست برایشان و زدم لبخند. کرد

 

 . شد ماریا گوشی توی مسخ هم نگین

 

 :پرسیدم متعجب

 

 ! شده؟ چی-

 

 :گفت ماریا

 

 زنید؟ می غر چقدر. شما دست از. بابا هیچی-

 

 می سرمان پشت هردو. نکردیم اعتنایی لیدا و من. بگوید بود چه مانده اما نگین

 .آمدند

 

 :گفتم

 

 . وقته دیر. بریم باید ما-
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 :گفت لیدا

 

 . شبه سر حاال؟ داری ای عجله چه-

 

 !کشیدم عمیق نفس

 

 . بخوابند زود باید شب ها بچه. عزیزم ممنون-

 

 پارک توی صبح خود تا گذاشتم می را پسرها اما. بود خواب از پر هایش چشم تینا

 . کردند می بازی آیدا با و دادند می جوالن

 

 :گفت شوخی به سعید خداحافظی ی لحظه

 

 !بابا بزنه تیک محل خوشگالی با کمتر بگو. برسون سهیل ی ستاره به منو سالم-

 

 .نماند دور من تیز های چشم از حرکت این اما آمد می ابرو و چشم سعید برای ماریا

 

 :گفت ماریا

 

 جان؟ سعید-

 

 :گفت ماریا به رو سعید

 

 . نداره خبر چیزی از گالره انگار میگی جوری یه-
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 . است شده عادی برایم من که شده چه بودم مانده واج و هاج

 

 :گفت امین

 

  شده؟ چی-

 

 هایش چشم با ماریا. انداختند هم به نگاهی بودند مشکوک انگار که سعید و ماریا

 که اگری و اما و سوال هزار و بودم مانده من و. کشید می نشان و خط سعید برای

 .رساند می لب به را جانم داشت

 

 . کشید صورتش به دستی سعید

 . نشده چیزی... چیزه-

 !شدم تر نگران

 . کردید لبم به جون-

 :گفت کنان من من ماریا

 .خودم جون به کن باور نشده چیزی-

 

 :گفت بود شده تر نگران من از که لیدا

 . کردین نگران رو خدا بنده این دیگه بگو شدی؟ نگران یهو که دیدی گوشیت تو چی-

 

 :نگریست من به مستاصل ماریا

 

 . گالره نشده چیزی بابا-

 

 :گفت و گرفت مقابلم را موبایلش سپس
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 ! فقط ببین اینو-

 

 بازیگری راد آوا کنار در سامان از عکسی دیدن با. دهم نشان را خود عادی کردم سعی

 به که هایی فیلم از یکی در نقش ایفای با و گذاشته بازیگری دنیای به پا تازگی به که

 می نگاه هم به دل ته از ی خنده با هردو. کرد متعجب مرا بود کرده پا به جنجال تازگی

 لبخند. بود کرده جلب خودش به را مخاطبان از زیادی تعداد ی توجه عکس این و کردند

 . دادم ماریا دست به را گوشی و زدم مصنوعی

 . دونستم می خودمم که اینو! شده چی حاال گفتم. بابا بگیر-

 ! دانستم نمی اما

 

 خانه به رسیدن تا. آوردند می در سامان برای هایی شایعه چنین که نبود بار اولین

 توی و برسم خانه به تر سریع هرچه خواست می دلم. چرخید سرم دور فکر هزاران

 !شوم باخبر جریانات از بیشتر و کنم روشن را ام گوشی و بروم اتاقم

 . آمد باال بار هزاران جانم بخوابند ها بچه تا

 رسانه بمب مانند خبر این گویا. آوردم باال را مجازی ی صفحه کردم؛ روشن را موبایلم

 چرا دانستم نمی فقط بود عادی برایم. بودند داده نظر اش درباره همه و بود شده ای

 .آمد درنمی نفسم

 .بود کرده پیدا حضور هم سامان که بود راد آوا سینمایی فیلم از رونمایی عکس
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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 سرم روی سرد آب پارچ یک انگار حال.  نبود خبری دیگر میانم در یک های طپش از

 .  ریختند
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 من از گذشته ی هفته گیتی و گلنوش آوردم یاد به ؛ کردم نگاه راد آوا ی چهره به

 هایم مشغله خاطر به اما.  کنیم نگاه را آوا سینمایی فیلم و برویم سینما به خواستند

 آالیشی هیچ بی آوا ی چهره.  رفتند دوتایی خودشان و نشد اجابت یشان خواسته

 آن من هم شاید ؛ دانم نمی.  بود نهفته هایش چشم در عجیبی برق و بود معصومانه

 توانند می ها زن که هایی برق آن از.  دهم تشخیص توانستم می را کذایی برق

 .  دهند تشخیص

 

 اش زندگی های اولویت و خودش درگیر سامان قدر آن حقیقتش ؛ نبود سامان از خبری

 تر نزدیک را آوا ی چهره سرانگشت با.  نبود خانه در او از خبری امشب که بود شده

 جلوه تر جوان من از و داشت زیبایی سیاه های چشم و بود گندمگون پوستش ؛ آوردم

 .  داشتم شکستن حس درون از.  کرد می

 

 ویژه به اطرافیان را هایش ارزش ی همه و است سرخورده عمال داشتم را زنی حس

 .  کرد می رفتار داشت دوست که طور هر خودش وقت آن و دید می بیهوده همسرم

 

 اکران از سر بگذراند فرزندانمان و من کنار در توانست می که هایی شب و روز یاد به

 .  آورد می در راد آوا سینمایی فیلم

 

 ها احمق مانند که سالی پنج این تمام که بودم بهانه دنبال هم شاید ؛ بودم ناراحتم

 نگه را هایم بچه همسرم های پیشرفت فکر به و بودم داشته نگه برف زیر را سرم

 .  آوردم می در بال هایش پیشرفت از و شاد او حالی خوش از و کردم می داری

 

 گذشته!  نشسته طالیی قفس کنج که داشتم را ای پرنده حس ؛ بودم ناراحتم آری

 "  نوشتم کاغذ روی و کردم آماده را قلم و کاغذ بغض پر.  کردم می خوشنویسی ها

 

 باد ماتم و غــم وفا بی دل اندر

 

 باد کم عالم ز نیست وفا که را آن
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 نکرد یاد کسی هیچ مـرا که دیدی

 

 "  باد غم بر آفرین هزار که غـم جز

 

  موالنا

 

 ! غم ی کلمه روی درست.  چکید کاغذ روی و خورد سر چشمم از اشک قطره یک

 

 و خواسته بار هر او اما بودم سامان سوی از جبران امید به را ها سال این ی همه

 با ؛ فهمیدند می ها مرد کاش ای!  دید می ناچیز را هایم خواسته و مرا ناخواسته

 کاش ای.  نیست عالم زن ترین خوشبخت زنشان لوکس ی خانه یک و پول غرق

 .  شود می شکسته نباشد  مردی اولیت در اگر زن یک ؛ فهمیدند می مردها

 

 من های چشم از خواب اما.  وزید اتاق داخل به خنکی نسیم و بود صبح های دم دم

 .  بود فراری

 

 !  زد می کوری به را خودش یا.  دید نمی ، را هایم چشم درون غم ، مرا یا سامان

 

 خشک غم روی اشک آن و کاغذ روی جوهر حال ؛ گرفتم هایم دست میان را سرم

 ! بود شده

 

 که کردم تیز را هایم گوش هرچه!  نیامد بیاید سامان که بودم راه به چشم هرچه

 !  نیامد.  بیاید در به انداختنش کلید صدای

 

 اولین اما ؛ شنیدم می بسا چه و دیدم می چنینی این هایی شایع که نبود بار اولین

 سامان با داشتن رابطه شایعه جواب در ها رسانه در وقیح چنین این زنی که بار

 .  کرد می رد نه و تایید نه دالوری
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 هفت ساعت.  نشاندم صورتم روی آرایشی.  کردم تن را هایم لباس ، خسته تنی به

!  بود زن آن کنار شاید ؛ دانست می چه کسی.  نبود سامان از خبری هنوز و بود صبح

.  بودم شده رنجور و گیر بهانه اما بروم قاضی به طرفه یک که نبودم زنی دانم نمی

.  بیاید خانه به زودتر خواستم او از و زدم زنگ خانم مینا به!  زدم پیشانی به دستی

 .   رفتم ایشان صدقه قربان و بوسیدم را خانه در غرق قلوهای سه

 

 حتی.  نرفتند مسافرت به سامان و من با هم بار یک حتی ها سال این در دلم عزیزای

 خوب چه که بودم من این و نداشتند باید که طور آن هم کنار در را پدرشان و من بار یک

 .  داشتم می نگه سرخ سیلی با را صورتم مقابلشان بد چه و

 

 که خواستم می سامان از اگر شاید.  کردم ظلم ها آن به هم من وسط این شاید

 .  کشید نمی جا این به کار گرفتم می سخت بیشتر او به و باشد کنارم بیشتر

 

 که بود آن اش خوبی.  زدم بیرون خانه از و کردم خانم مینا به را الزم های توضیه

 میل رغم علی اما نداشتم رانندگی حال و حس.  بود کرده درست سامان را ماشین

 . راندم بیمارستان تا باطنی

 

 ی حوصله حتی.  نداشتم را کسی دیدن ی حوصله که بود هایی روز آن از امروز

 درون از کسی که خوب چه اما دادم نشان جدی و قوی را خود.  نداشتم کردن صحبت

 . نداشت خبر روزم و حال

 

 ی حوصله اصال.  بروم دیدنش به که خواست من از و زد زنگ ام گوشی به ایوبی دکتر

 .  داشت حق گردنم به ها حرف این از تر بیش دکتر اما نداشتم بازدید و دید

 

 : گفت و گرفت مقابلم را شیرینی ظرف دیدنم با

 

 .  دخترم سالم-

 



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 221 

 .  کنم رد را دستش خواستم نمی.  بود اش همیشگی عادت

 

 .  کردم تشکر و برداشتم دانه یک

 

 .  نیستی راه به رو انگار-

 

 : نشست لبم روی تلخی لبخند بخورم ام شیرینی از که آن بی

  ؟ نفهمید چیزی شما یعنی-

 

 .  داشتم دوست را شیطنتش بعد این.  زد چشمکی

  ؟ که کنم باز رو صحبت سر من که ذاری نمی-

 : گرفت عمیق لبخندم

 . دیدید شماهم پس-

 : داد تکان سر

  ؟ که درجریانی.  است خانواده و من ی عالقه مورد ی خواننده سامان.  جان بابا آره-

 کشیدم عمیق نفس
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 .  نگریستم مهربانش های چشم و دکتر به م

 

 .  من جز طرفدارشن همه انگار-

 

 .  دخترم کن صبر-



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 222 

 

 عالی چیز همه کنند می فکر و کنند می نگاه و ظاهر همه.  گرفته زندگی این از دلم-

 .  ریخته بهم چیز همه اما.  عالی از تر عالی یا. 

 

 ! کردم پاک را اشکم دست پشت با سپس

 

 .  کنم می خستت حرفام با همیشه که ببخشید.  دکتر ببخشید-

 

 .  زد آرامی ی صربه ام شانه به

 

 ! بشنوم که جام این-

 

 : گذاشتم ظرف توی را شیرینی

 

 سامان دیشب.  لرزید دلم زده اش صفحه توی که دختر اون حرِف از.  گرفته ازش دلم-

 کنار زنند می له له تنم های پاره که این فکر از.  نزد هم زنگ یه حتی.  نیومد خونه

 از سر و کنه می دریغ ها بچه و ما از رو خودش رحمی بی با سامان و باشند پدرشون

 و مردم و نیستیم ما اولیتش و عشق که این فکر از... گرفته دلم درمیاره زن اون اکران

 ... دراومدم ستوه به داده قراره اولیت رو هنرش و موسیقی

 

 که کسی تنها.  کرد می ام خفه داشت بغض.  گرفت مقابلم را دستمال ی جعبه دکتر

 که بود نازنینتم ایوبی دکتر دید می همیشه را هایم اشک و بودم راحت مقابلش

 !حال چه و بودم دانشجو که دورانی چه.  کرد می حمایت مرا همیشه

 

 : نالیدم

 

 .  کنه می لج انگار.  کنه می بدتر کنم متقاعدش خوام می هرچی انگار-
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 : گفت دکتر

 

 که بینم می هرکسی از بیشتر من.  نیست شکی درش داری دوست و شغلت تو-

 با لجبازی سر از که کن قبول اما.  جنگیدی براش.  کردی تالش جایگاهت این برای

 .. سرکار اومدی سامان

 

 : کردم زمزمه

 

 !  نه-

 !  غلط چه و است درست چه دقیق دانستم نمی هم خودم.  کرد نگاهم مهربان دکتر

 

 : افزودم

 

 از که خواد می زنی.  باشه مرد به متکی که خواد می زنی یه اون کنم می حس-

 !؟ کرده جنگ اعالن االنم... کنه می محدود منو سامان... نباشه تر موفق خودش

 

 : کردم زمزمه

 

 .  نبینمش مدت یه خواد می دلم!  ببینمش خواد نمی دلم-

 

 : گفت قاطع دکتر

 

 .  بده فرصت بهش-

 

 : گفتم کنان فین فین
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 مهم براش من دیگه کنم می حس.  هاش بازی دختر دوست زمان به برگشته انگار-

 به کنم می حس... نیست خواستیم می که زندگی اون این کنم می حس.  نیستم

 ... دکتر رسیدم بست بن

 

 : گفت دکتر

 

 .  بده فرصت بهش.  گرفته سامان از دلت.   عصبی االن-

 

 .  کرد بدتر... نشد اما.  بشه عوض که بودم منتظر ها سال این ی همه-

 

 : دیدم اشک از ای هاله پشت را دکتر حال.  شد اشکی هایش چشم

 

 !  شدم مادرم ی گذشته کنم می حس!  فشارم تحت خیلی بخدا... ام خسته-

 

 : گرفت را سردم دست

 

 این چون.  نیست شکی درش داره اعتیاد بهت.  توست ی شیفته سامان که این-

 و باشه عاشق هنرمند یه باید... استعداد همه این و میده مردم به که عشقی همه

 .  دخترم کنیم تشکر اول تو از باید مردم و من

 

 : نالیدم

 

 باقی خاکسترش و نمونده عشقی دیگه کنید باور.  کنید می حمایت ازش دارید شما-

 . مونده

 

 !  ابدا-
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 ! نمونده چیزی عشق از دیگه کنم می حس من-

 

 : فشرد را دستم

 

 نگیر ازش رو فرصت این.  داره مشتش تو ای فرشته چه بدونه باید سامان!  گیری دل-

 رفتن قاضی به طرفه یه آدم تو!  پسر این بکنه خواد می چه ببینم بذار.  جان بابا

 .  نیستی

 

 ... کجاست دونم نمی.  نزد زنگ-

 

 ! گالره بده فرصت بهش-

 

 : گفتم جدی و کردم بلند را سرم

 

  ؟ چی داد دست از رو فرصت این اگر-

 

 : گفت مصمم سپس.  کرد نگاهم لحظه چند

 

 گفتی هرچه وقت اون.  کنم می حسابیش و درست مالی گوش یه خودم وقت اون-

 .  کنم می راهنماییت من

 

 : کردم زمزمه

 

 بهش خوره مثل دیشب از.  ذاره نمی وقت برام اصال که بودم این ناراحت دیروز تا-

 دور چشمام جلوی از لحظه یک خیانت اسم... ببخشید.... که این فکر از.  کردم شک

 .... شه نمی
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 : کرد نگاهم پرتشویش و نگران.  شدم بلند جایم از

 

 نذار.  بده زمان هردوتون به.  کردی گم خودتو وقته خیلی.  دخترم کردی گم خودتو-

 که خصوصا.  ذاره می تاثیر اشون روحیه تو ؟ باشه.  بفهمن اوضاع این از چیزی ها بچه

  ؟ باشه کن فکر من حرفای به.  هستند وابسته تو به

 

 :  ببرند بویی ام ناراحتی از گذاشتم می نباید.  بود دکتر با حق.  دادم تکان سر

 

 .  دکتر دادید گوش من های صحبت به که ممنون-

 

 : ایستاد مقابلم و شد بلند جایش از

 

 .  بدی فرصت بهش روز چند خوام می ازت.  هستی عاقلی دختر تو-

 

 .  دادم سرتکان حال این با.  دانستم می بعید

 

 .  چشم خواید می ازم شما چون-

 

 به گرمی لبخند دیدنم با منشی.  بستم را در و رفتم بیرون اتاق از افتاده های شانه با

 . پاشید رویم

 

 .  رفتم بیرون اتاق از و دادم را لبخندش جواب

 

**** 
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 صفحه از مثال ریختم برنامه من.  گفت و داد نشون رو چیز همه نمیشه پست یه توی

 استرس قدر این ازتون کنم می خواهش.  باشه چی موضوع و بنویسم چی چند چندتا

 . دارم دوستتون خیلی.  کو پست نگید و ندید من به
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**** 

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 مقابلم.  زدند نمی دم و داشتند خبر اخیرش اتفاقات و مجازی دنیای از گلنوش و گیتی

 که انگار کردم می برخورد طوری من که طور همان. دادند می نشان عادی را خودشان

 .است نیفتاده اتفاقی

 

 جوری و بزنم صورتم به را بیخیالی نقاب این خواستم می کی تا شد؟ می مگر اما

 سامان روز سه این در و بود گذشته روز سه تقریبا. نیستم ناراحت انگار که کنم برخورد

 حسابی و درست آمد می خانه به که زمانی حتی. بود گذشته روزهای از تر درگیر

 مهم برایش هایم گیری دل و ها ناراحتی این دیگر کردم می حس! دیدمش نمی

 . زد می آتش را دنیا آوردم می ابرو به خم زمانی اگر که اویی برای. نیست

 

 خوری خود روز چند این در و ریختم دلم توی را هایم بدبختی و ها غصه و غم قدر آن

 . کنم فوران بود ممکن آن هر که کردم

 

. کردم ساختمان به نگاهی و کردم پارک استودیو روی به رو را ماشین. آمدم خودم به

  سامان که مکانی. درآوردم مکان این از سر که شد؛ نمی باورم هم خودم انگار

 . بود مقدس برایش نهایت بی مکان این و رساند می شب به را هایش صبح همیشه
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. بود موقع چه درآوردم استودیو از سر که بار آخرین دانم نمی. کشیدم شالم به دستی

 . دیدند می مرا اگر که نبود مهم هم برایم. شناختند نمی مرا هم همکارهایش

 

 می هم شاید بود؛ شده تنگ برایش دلم شاید باشم صادق خودم با بخواهم اگر

 راه کردم قصد و شدم پشیمان اولش. کاریست چه حال در سامان دقیقا ببینم خواستم

 از خانم مینا دانستم می که چرا بود راحت ها بچه بابت از خیالم بگیرم؛ پیش را خانه

 . کند می مواظبت ها آن

 

 ساختمان در از سامان که بودم برنداشته گام چند هنوز اما شدم؛ پیاده ماشین از

 ماشین سوی به خواستم! آمدم دیر انگار. بود کنارش هم دوستانش از یکی آمد؛ بیرون

 آن سر پشت که دیدم را گذشتهِ  شب چند جنجالی زن همان تعجب کمال در که بروم

 ! لحظه همین و امروز به لعنت. آمد بیرون در از ها

 

 آوا حال. بود شدن لِه مرز در دسته که فشردم محکم چنان آن را چرمم کیف ی دسته

 برای بود هایش لب کنج هم کمرنگی لبخند انگار که آرایشی هیچ بی صورت آن با راد

 به و بستم آرام را هایم چشم. گفت می را نظرش داشت انگار و زد می حرف سامان

 زمین قدر این چرا خدایا کرد؟ می چه سامان استودیوی در زن آن. رفتم ماشین سوی

 های طپش قدر این چرا کردند؟ می صدا و سر قدر این ها گنجشک چرا است؟ گرد

  کردند؟ می برخورد سینه به کوبنده قلبم

 

 اما نبودم، ناراحت من. گفت می دیگر چیز یک هایم دست لرزش اما. بودم آرام من

 . آورد رویم به را ناراحتی این درون از صدایی

 

. بود جدا هم از هایشان مسیر که انگار. شد ماشینش سوار و شد جدا او از سامان

 قدر آن را در و شدم ماشین سوار. بودند هم کنار در ساعت چند دانست می خدا

 متوجه که بار اولین گفت مادر دارم یاد به. شود خالی ام درونی حرص که بستم محکم

 رنگی پدر برای هایش گیری دل و ها ناراحتی دیگر که بود این شد پدر پای لغزش ی

 نبودن و کرد می گرم هایش دوست و دانشگاه با را سرش مدام که این. نداشت

 . کرد می باز خودش سر از را مادر دارد زیادی های کالس دانشگاه گفتن با را هایش

 

 دالوری سامان با که اخیر های شایعه جواب در راد آوا. نشست تنم روی سردی عرق

 مقابل در من؛ حال. رد نه و کند می تایید نه را شایعه این که بود گفته دارد ای رابطه
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 شانه که دیدم کرد نمی رد و تایید را رابطه این که را رادی آوا همسرم کاری ساختمان

 . گفتند می چه نبود معلوم و شدند خارج ساختمان از هم ی شانه به

 

 را خود و آوردم پایین را جلو ی آینه من؟ های محبت جواب بود این. رفت راه هزار فکرم

 ها خیلی آرزوی شهرت ی واسطه به که دختری آن راد آوا از چیز هیچ من.  نگریستم

 با هرچند اما داشتم را خود اجتماعی جایگاه پزشک یک عنوان به من. نداشتم کم بود

 . کردم می کار سامان سوی از تلخی اوقات

 

 خوشش باشد توجه معرض در که زنی از که او بود؟ راد آوا مثل زنی با چگونه سامان

 که همیشگی وحشتناک خیال این یعنی داشت؟ ای رابطه او با سامان اصال. آمد نمی

  آمد؟ آخر بیاید زندگیم سر

 

 آن ی همه یعنی بود؟ پوچ و هیچ بود خوانده من برای که هایی آهنگ آن ی همه یعنی

  بود؟ شده کم من به نسبت هیجانش و شور همه

 

 پدر او. بگذارم پایم زیر را غرورم و بزنم حرف سامان با که بودم آمده! بگو را احمق من

 را زندگی این خواستم نمی اما بودم گیر دل رفتارهایش و او از هرچند و بود هایم بچه

 ... بدهم دستش از

 

 من جایگاه. شنید نمی را دلم های ترک درونی صدای انگار! دید نمی سامان انگار اما

 .دید نمی را همسرش عنوان به

 دوبرابر و گرفتم را مینا کارت شماره. آمدند پیشوازم به ها بچه به رسیدم خانه به وقتی

 . ریختم حسابش به را بودم کرده توافق او با که چه آن

 . کنم دل و درد کسی با خواستم نمی حال. داشتم وزنی بی حس بود؛ جالب

 

 کیک. شد نمی کنم جلوه سامان با ربط بی جوری یک را آوا بودن خواستم می هرچه

 عکس روی به رو و دادم دستشان به را بودم خریده قلوها سه برای که تنقالتی و

 ایستادم سامان هنری
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 قطره یک ناباورانه اما دهم سر گریه داد نمی اجازه غرورم! سخت خیلی. بود سخت

 . نگریستم رنگش آبی های چشم به ناباروانه و چکید هایش چشم از اشک

 

 را خود جوری یک خواستم می هرچه. کنم تحمل را زندگی این دیگر توانستم نمی

 . توانستم نمی درون از کنم جلوه عادی

 

 های حرف همان باز. فهمید را ام درونی حال انگار.  گرفتم را ایوبی دکتر ی شماره

 او! شد نمی کند درک مرا خواست می او هرچه! پوچ های داری دل همان باز و تکراری

 که سامان مثل مردی با بود مادر که زنی عنوان به من جایگاه توانست نمی او! بود مرد

 . کند درک را داشت زندگیمان در توفیری چندان هایش نبودن و بود روزها این

 

 حباب و کف از پر را خانه تینا و دادند می پاس هم به را قرمزشان توپ آرتین و آرسین

 :گفتم دکتر به رو. نبود مهم من برای دیگر اما. بود کرده

 

 . تونم نمی من دیگه اما. ایوبی دکتر گذشت هم روز چند این-

 

 :کشید عمیقی نفس

 

  گرفتی؟ رو خودت تصمیم-

 

 . کردم نگاه گیتارش و سامان عکس به دیگر بار یک

 

 !بله-

 

**** 
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 برای شرایطی چه در من بدونید اگر ؟ خوبین.  سالم مهربونم و قشنگ های دوست

 .  نوشتم پست شما

 . ببرید لذت هواش و حال با داستان خوندن از فقط نپرسید چیزی آینده از و کنید اعتماد
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 79پست#

**** 

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 انگار و بود آمده خانه به سامان. گذشت می ایوبی دکتر با ام مکالمه از ساعت چند

 هول چمدان توی آمد می دستش دم هرچه و کرد باز را قرمزش چمدان. داشت عجله

 توی را ها آن جان از تکه یک سامان انگار که هایم بچه نگاِه برای دلم. داد می

 .شد ریش گذاشت می چمدانش

 

 و گذشت می کنارمان از شتاب با گونه همین همیشه او که وقتی تا نه! ندادم محلش

 می بین از شده ایجاد بینمان که حصاری این وقتی تا نه و بودیم دومش اولیت در ما

 .رفت

 

. دادم نشان ام عالقه مورد فیلم مشغول را خود و نشستم صندلی روی آشپزخانه توی

 می و بودند اتاقش توی آویزان های لب با قلوها سه! ببینمش حتی خواست نمی دلم

 خواست می کجا نبود مهم برایم دیگر حتی. برود خواهد می جهنمی کدام پرسیدند

 چیز هیچ دیگر! سابقش دخترهای دوست یا باشد"  راد آوا"  دختر آن با اگر حتی. برود

 !نبود مهم برایم او

 

 !کردم حس آشپزخانه توی را حضورش
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 گالره؟-

 

 از و بود زده زانو دختر مقابل پسر شخصیت! دادم نشان فیلم تماشای مشغول را خود

 :زدم لب کنم نگاه سامان به که آن بی! ببخشد را او که خواست می او

 

 بله؟-

 

 .زدم صدات بار چند. کجاست حواست-

 

 :گفتم سرد

 

 داشتی؟ کاریم-

 

 .نداشت من از را برخوردی چنین توقع هم شاید دانم نمی. خورد جا

 

 .کرد پر را ام شامه ام اهدایی عطری بوی

 

 کجاست؟ آبیم و مشکی پیرهن-

 

 :انداختم باال ای شانه

 

 .دونم نمی-
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 همیشه و بود تیپی خوش و پوش خوش مرد خودش. دانستم نمی هم حقیقتش و

 مانند روزها این هرچند. کرد می تن آید می اش ورزیده اندام به که هایی لباس

 .کردم نمی دخالتی هایش لباس انتخاب در دیگر گذشته

 

 .شلوغه خیلی سرت انگار! خب بسیار-

 

 بود گرفته قاب را پسر صورت که دختر به دهم نشان صورتم توی تاثیری که آن بی

 صورت گونه این هم من که روزی. انداخت می خوشمان روزهای یاد مرا. نگریستم

 غرق نه بودیم هم غرق که هایی روز. کردم نگاهش ناباروی با و گرفتم قاب را سامان

 گونه این قصه دختر شخصیت مانند روز آن شاید دیدم می را روزهایم این اگر! کار

 .گرفتم نمی قاب را او صورت

 

 !من نه تویی شلوغه خیلی سرش انگار که اونی-

 

. کرد نگاه دستش مچ به. ببینم توانستم می را هایش العمل عکس چشم ی گوشه از

 سر از مرا داشت. شد می دیر هایش کنسرت و داشت عجله که روزهایی همه مثل

 چقدر زمانی یک من! اش تکراری های حرف و بهانه با هم آن. کرد می باز خودش

 .پذیرفتم می و داشتم باور را هایش حرف که بودم احمق

 

 .آنتالیا میرم دارم. نیستم روزی ده-

 

 همان این و گذاشته رویم پیش راهی یک خدا شاید  کردم مشت میز زیر از را دستم

 .نبود او که است روزی ده

 

 :نشست مقابلم. کرد اذیت را هایم گوش ها گرانیت روی صندلی شدن کشیده صدای

 

 ها؟ میرم دارم گلی؟ ببینی؟ منو خوای نمی-
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 چشمم از اشک قطره یک حتی خواست نمی دلم! بلعیدم را دهانم آب سختی به

 خواست نمی دلم. دید می جدی و استوار قدر همین مرا باید همیشه او. بچکد پایین

 تن مادرم مانند توانستم نمی من. دارد برش هوا که باشم مقابلش ریزان اشک زن یک

 می خرد مقابلش من غرور تنها و شد نمی حل چیز هیچ گریه با! بدهم کار این به

 .شد

 

 .بگذره خوش-

 

 هایم کردن بدرقه همیشه. آورد خود به را او آورده پناه زندگیمان به باز که سردی انگار

 و سامان از قدر آن حقیقتش. کرد می فرق کارهایش نبود مهم حتی دیگر که امروز با

 .کرد می بهتر را حالم بینمش نمی تمام ماِه یک گفت می اگر که ام خسته کارهایش

 

 هایم چشم در دانم نمی. داد قرار خودش صورت مقابل زور اندکی با و گرفت را ام چانه

 اگر که بود آن اش آبی های چشم خوبی. شد گشاد هایش چشم مردمک که دید چه

 را او هایش چشم ندهد نشان العملی عکس و کند پنهان را هایش حس خواست می

 .دادند می لو

 

 .کرد نگاه هایم چشم به لحظه چند

 

 ... گالره-

 

 :کردم زمزمه

 

 !برو. سامان برو-

 

 هایش کردن وادار این. نشست ابروهایش میان کمرنگی اخم و فشرد کمی را ام چانه

 .آزارد می مرا کردنش نگاه به
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 :کرد زمزمه

 

 ... کنه می عزیز قدر این تورو که چشاته تو چی-

 :کرد نوازش را ام گونه سرانگشت با

 ... کنه می مریض تو بی منو داره فاصله این-

 مرا عاشقانه نجواهای این از کدام هیچ دیگر. دادم هول عقب به را انگشتش دست با

 .کرد نمی خام

 پایش به را ام هستی ی همه و دادم می جان ها نجوا این برای روزی یک که خدا به

 .ریختم می

 هیچ هم حال. آمد بیرون استودیو از آوا همراه به که دیدم خود های چشم با خودم

 مرا شعر بیت یک با کرد می فکر. کند خام مرا خواست می و زد نمی مقابلم حرفی

 نه و بودم سابق ی گالره آن من نه دیگر! نه دیگر اما. کند دستش توی موم تواند می

 !بود سابق سامان به متعلق آبی های چشم این

 کانتر به را ام تکیه! دنبالش به اند آمده بود مشخص  رسید گوش به موبایلش صدای

 که این از. خورد می برهم بودنش رو دو این از حالم. رفت می زودتر هرچه کاش و دادم

 و اش لعنتی سکوت این شک بی! دیگر رنگ یک سرم پشت و بود رنگ یک مقابلم

 بر مزید اخیر شایعه ی درباره نگفتن هیچ
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 ۸۰پست#

 

 .بدهد لوح ساده من تحویل و ببافد دیگر دروغی تا بود علتی

 

 :کردم پنهان سرد نقاب پشت را هایم چشم توی غم

 

 .رساند می را خودش سریع که گفت می تلفن پشت شخص که شنیدم را صدایش
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 .آمد نزدیکم. نگریست من به و کرد قطع را تماس

 

 ... بدم توضیح برات باید من گالره-

 

 !بهم بگی باید چی که کن فکر خوب آره-

 

 .کرد وارد روانم و روح به خدشه دیگر بار یک موبایلش صدای

 

 ... عزیزم-

 

 که ببوسد مرا که آمد نزدیک. داد دست من به تهوع حال که گرفت را هایم شانه

 .گذاشتم هایش لب روی را دستم

 

 .خداحافظ-

 

 او. شدم نمی رفتارهایش و او خام دیگر من نه. سوخت هایم انگشت روی اش بوسه

 خودش به آوا که داده انجام رفتاری حتم به. کند جذب خودش به را ها زن بود بلد خوب

 .داده شدن نزدیک ی اجازه

 

 ... تو... تو گالره-

 

 ساده و کودکی دنیای در. رفتند باال کولمان و سر از و شدند آشپزخانه وارد ها بچه

 تینا های چشم در واقع التماس شد می مگر. بماند که خواستند می سامان از اشان

 نگیرم؟ آتش و ببینم را

 

 .نرو توروخدا بابا-
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 .بوسید بارها و بارها را تینایم پیشانی و شد خم.نگریست من به مستاصل سامان

 

 .بابایی شه نمی-

 

 :کرد بغض تینا

 

 .مامان جون تورو-

 

 .بود شده سرخ صورتش سامان

 

 قسم را پدرش که بود گرفته یاد مرا جان خوردن قسم کی دخترکم گرفت؛ ام خنده

 !دهد؟

 

 .چالندند می هی و چالندند می هی و بودند گرفته مشت میان را قلبم انگار

 

 من و سامان به کرده بغض هم آرسین. کرد پنهان من سر پشت را خودش آرتین

 :نگریست

 

 خواهش... مامانی خدا تورو! نرفتیم سفر حاال تا ما بابا؟ با بریم ماهم شه می چی-

 .. کنم می

 

 زندگیمان به سال همه این در برد پی خودش که کردم نگاه سامان به تیز و تند قدر آن

 .گرفت می را جانم ذره ذره داشت هایم بچه های التماس. زده ضربه باید که طور آن

 

 .کردند می کردن سفر التماس هایمان بچه که بود کاری قدر آن اش ضربه
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 :زد زانو تایشان هرسه مقابل سامان

 

 بشه تر سبک کارام یکم فقط. سفر ببرمتون امسال که میده بهتون قول جا همین بابا-

... 

 

 :کوبید زمین روی را پایش ناالن تینا

 

 تنها مامان و من حاال... شه می تنگ واست دلم من. میدی زیادی ها قول این از تو-

 ... شیم می

 

 مشخص. شد بلند صدایش هزارمین برای سامان لعنتی موبایل. گرفت شدت اش گریه

 .رود می دارد ناراحتی با هم او بود

 

 باور را هایش قول و ها حرف ها بچه دانم نمی. بوسید را تایشان هرسه گونه سامان

 این از سر داشتند کم کم دیگر و بودند باهوش نهایت بی هایم بچه اما نه یا کردند

 می در داشتند می نگه سرخ مقابلشان سرخ سیلی با را صورتم من که زندگی

 .آوردند

 

 نصب دیوار روی که بزرگش عکس قاب که بود این کردم که کاری اولین رفتنش از بعد

 کمی عکس قاب خالی جای حال. کردم پنهان ها مبل پشت و برداشتم را بود شده

 خالی جای ی متوجه گذاشت می مان خانه به پا که کس هر و زد می ذوق توی

 .شد می عکس

 

 .... کنم زندگی خانه این در من نبود قرار! نبود مهم دیگر اما

** 

  

 

 ؟ خوبین.  سالم
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 ️❤ ؟ ندارین مشق و درس شما ببنیم.  درستون پا بشنید بابا.  خوبم منم

 ان باشه همیشگی هامون خوشحالی ��والیبال هم فوتبال هم  برد واسه تبریک

 �شااهلل
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* 

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 این ی گوشه هر.  رفتم راه را خانه عرض و طول.  گذشت می سامان رفتن از روز سه

 پر!  سامان صدای از بود پر ؛ قلوها سه صدای از بود پر.  خاطره از بود پر پر برایم خانه

 ی وزنه یک انگار قلبم توی.  گذاشتم خانه این در پا آرزو هزاران با که هایی روز از بود

 . بودند گذاشته کار کیلویی صد

 

 بافی خیال دختری هر مانند که ای دخترانه رویاهای چه ؛ داشتم سر در که آرزوها چه

 زنی حس حال اما!  یافتند هم تحقق رویاهایم شاید سال پنج این در.  داشتم کند می

 سخت چقدر و ببرد خودش با خواهد می را اش زندگی سال پنج ی همه که داشتم را

 در بودنش شهر باال خاطر به نه ، بودنش بزرگ خاطر به نه اما.  ام خانه از کندن دل بود

 زندگی او با سقف یک زیر که آدمی خاطر به بلکه بودنش لوکس خاطر به نه و! پایتخت

 امر شواهد و بود هنرمند یک او.  بروم خواستم می!  صبوری بود بس دیگر و کردم می

 می حس ، نگفتم چیز هیچ مادر به!  نیست هایم بچه و من به متعلق داد می نشان

 ام کرده معامله خود که جدیدی ی خانه در که تاوقتی نه.  نرسیده زمانش هنوز کردم

 خانه از شدن جدا است سخت برایم دلم های ته ته آن هنوز که وقتی تا نه و ام نرفته

 با کردن وداع و خلوت برای شب سکوت از من و بودند خواب اتاقشان در ها بچه.  ام

 .  کردم استفاده ام خانه
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 سامان های عکس جز را یشان همه گذاشتم چمدان توی را عکس های قاب

 یاد اما برسد نظر به عجیب کمی شاید!  نبود من به متعلق گاه هیچ که کسی.دالور

 صدایش و کردم روشن را سالن ی گوشه گرامافون ؛ افتادم خواند بار اولین که آهنگی

 خوش هایی سال آن یاد به مرا صدا این.  پیچید خانه در سامان صدای.   کردم کم را

 روز یک و گرفتم می رویم پیش را هایم جزوه که هایی سال.  انداخت می التهاب

 دلم باشم هم اعتنا بی خواستم می اگر که پیچید هایم گوش در گرم قدر آن صدایش

 همان.   کنم نگاهش کرد می وادار مرا که بود طوری صدایش.  آمد نمی راه من با

 یاد به.  خواند می برایم گیتارش با و نشست می رویم به رو کافه در که هایی سال

 طوری شدم اش کافه وارد وقتی گذاشتم جا اش کافه در را ام جزوه روز یک دارم

 ام جزوه که نداشتم شک من اما کنم می اشتباه و نبوده ای جزوه که کرد برخورد

 عکس قاب.  نشست هایم لب روی تلخی لبخند روزها آن یاد با.  است خودش دست

 یک او دیدن برای.  است بهتر باشد خودش برای اش همه خواستم نمی را هایش

 که آهنگی!  نبود خودش و بود خانه در صدایش.  کرد می کفایت هم پرسرعت اینترنت

 .  فهمید نمی مرا دل حال گاه هیچ شاید او و بود روزم و حال وصف

 

 عروسکم نکن دل دل اومده سر من طاقت

 ندارم دیگه تو رفتن تحمل

 بگیر آروم هام شونه رو بزار خیستو موهای

 ندارم طاقت نذار هم رو پلکاتو

 

 باالخره عادت اما کندن دل بود سخت هرچقدر ؛ رفتم می خانه این از باید واقعا شاید

 های آمد و رفت دیگر!  دیدمش نمی دیگر!  خوردم می حرص کمتر طور این.  کردم می

 .  نبود اعصابم روی گاهش بی و گاه

 

 می فکر شان کودکی عالم در خدا های بنده و نداشتند خبر تصمیمم از هنوز ها بچه

 سفیدی ی پارچه سامان بزرگ عکس قاب روی.   برویم سفر خواهیم می کردند

 !  مبل پشت درست!  گذاشتمش ای گوشه و کشیدم

 

 . داشتم هایم بچه با که بود خاطره پر های عکس قاب زندگی سال پنج از سهمم 
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 من.  کنم آغاز او بدون دیگر بار یک را زندگیم توانستم می من اما.  بود سخت خیلی

 بدون.  بود خودش پاهایش روی که کسی.  نبود کس هیچ شبیه که کسی بودم گالره

 . نبود دنیا این در مردی هیچ به متکی و کرد می بزرگ را را هایش بچه سامان حضور

 

.  بمانم توانستم نمی دیگر دانستم می اما!  غلط یا است درست کارم دانستم نمی

 ها سال از بعد و باشی زن است سخت خیلی.  نداشتم جایی دیگر خانه این در

 ! عکس قاب چند جز و باشی نداشته بردن برای چیزی زندگی

 

 خوبی و کردم انتخاب را جدیدم ی خانه وسایل پس نداشتم مشکلی مالی لحاظ از

 های چمدان و من دیدن با خانه نگهبان.  چیدم را شان همه وقت اسرع در بود آن اش

 : کردم جانبش به آرامی سالم.  کرد تعجب کمی دستم توی

 

 ؟ رین می سفر سالمتی به سفر.  دالور خانم سالم-

 

 .  بود دستشان توی چیزی کدام هر قلوها سه.  کشیدم عمیقی نفس

 

 : دادم تکان سر

 

 . مدت طوالنی سفر یک.  بله-

 

 .  شد هایم چشم توی غم ی متوجه انگار

 

  ؟ واقعا-

 

!  آسانسور توی موزیک صدای برای حتی.  شد می تنگ برج برای دلم.  دادم تکان سر

 .  شد می تنگ هم نگهبان این برای دلم حتی
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 .  بله-

 

 .  همراهتون به خدا-

 

 .  کردم تشکر

 

 خوش سه هر.  ها بچه برای کردم باز را عقب در و گذاشتم صندوق توی را ها چمدان

 خوش.  کنیم عوض را زندگی مکان مدتی است قرار بودم گفته بهشان.  بودند حال

 .  شدند حال

 

 : گفت تینا که نکردم روشن را ماشین هنوز و شدم سوار

 

  ؟ آد می هم بابایی مامان راستی-

 

 ترین سخت گفت می راست ایوبی دکتر.  ماند خشک ماشین سوییچ روی دستم

 سوال همین روشوم به رو آن با که رسیده موعودش امروز انگار که زودی به که سوالی

 .  بود

 

  

 

** 
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**** 

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 که تینایم نشنیدم خود را گفتم شاید ی زمزمه.  بدهم چه را جوابش دانستم نمی

 نمی هرچند.  کنم معطوف دیگری چیز به را ذهنش کردم سعی داشت خود جای

 !  بود ها بچه پدر او باشد هرچه.  شوم پدرشان وجود منکر گاه هیچ توانستم

 

 سوال همین شاید ؟ چیست دنیا سوال ترین سخت پرسیدند می اگر راستی به 

 نمی.  بزنم مثال توانستم می که بود چیزی تنها تینا جواب بی و سخت وحشتناک

 خالی را خانه که وقتی.  برگردد که وقتی.  است چگونه سامان العمل عکس دانستم

 را اش لعنتی تمرکز حداقلش!  بودیم کرده تنگ را جایش دانستم می.  ببیند ما از

 چپید نمی ترش لعنتی اتاق آن توی مدام.  زدیم نمی برهم هایش گرفتن حس هنگام

 ی خانه آن در ؛ ما بی ی خانه آن در توانست می حال.  کرد نمی حبس را خودش و

 . کند خفه آوازش و ساز و موسیقی های نت با را خودش درندشت

 

 ! قشنگه چقدر اتاقتون بدونید اگر ها بچه-

 

 : گفت زده ذوق آرسین

 

  ؟ داره جا داداش  و من بازی فوتبال واسه-

 

 .  نشست هایم لب روی تلخی ی خنده

 

 ! پارک برمتون می همیشه! ؟ نیست فوتبال جای که خونه تو.  جان مامان-
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 قلوهایم سه و من ، نیست بد هم کردن کوچ ها وقت گاهی.  دادم نشان شاد را خود

 خواست می دلم!  پدرشان بدون هم آن.  کردیم می کوچ دیگری ی خانه به داشتیم

 تا ؛ باشد سخت کمی اولش شاید.  بدهم هدیه ها آن به را سالمی و خوب زندگی

.   بودند برخوردار باالیی درک از هایم بچه اما.  بشنوم تکراریشان های سوال ها مدت

 همه مثل درست.  کردند می عادت پدرشان همیشگی نبوِد به هم خودشان کم کم

  که هایی سال مثل درست!  نبود و بود باید سامان که هایی سال ی

 

 خبری برج آن از دیگر.  نبود کردن زندگی برای بدی فکر شیک ی طبقه پنج آپارتمان یک

 بد و کردم می جمع کم کم را هایم پول اگر نبود بدی فکر!  نگهبان آن از حتی.  نبود

 .  بود خوب هم تنوع برای.  برویم کشور یا شهر این از اگر نبود

 

 بیرون را ها چمدان.  رفتند بیرون ذوق با ها بچه.  ایستاد سه ی طبقه در آسانسور

 : افزودم و گفتم آرامی هیس حال همان در و آوردم

 

 .  بیرون میره صداتون زشته.  مامان هیس-

 

 آن هیجان از.  بردند هجوم خانه داخل به تایشان سه هر ذوق با کردم باز را در کلید با

 .  کردم آماده داشتند دوست که طور آن را اتاقشان.  شدم زده هیجان هم من ها

 

 : گفت جیغ با تینا

 

 ! قشنگه چه مامان وای-

 

 های عروسک یا گفت می را تختش.  بود چه قشنگی از منظورش دانستم نمی

 ! بودم نگذاشته کم برایش چیزی.  را رنگارنگش

 

 : زدم لبخند
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 .  مامان باشه مبارکت-

 

 داشتم بهتری حس.  چیدم کمد توی را هایمان لباس و کردم مرتب توانم حد در را خانه

 .  دادم می جان شدم می جدیدم ی خانه وارد دیرتر روز یک اگر انگار. 

 

 بهتر این از چه و داشتم حال را کرد می صلب من از همیشه سامان که استقاللی آن

 نگریستم خیابان به و ایستادم سالن کوچک ی پنجره ی لبه و کردم درست ای قهوه. 

 . 

 

 دانم نمی  بود تماشایی و قشنگ جدیدم ی خانه کوچِک ی پنجره این از هم  آسمان

 کیف از را موبایلم.  کنم تماشا رویایی قدر آن را آسمان خواستم می من هم شاید

 نبود بد.  ماریا از نشده خوانده پیام چند و لیدا از رفته دست از تماس چند.  آوردم بیرون

 اخیرشان سفر از جدید های عکس الهام و نگین.   بزنم مجازی فضای به سرکی

 .  بود گذشته خوش بهشان زیادی انگار و بودند گذاشته

 

 گرم را دلم اندکی سامان ی شماره دیدن رفته دست از های تماس این میان در انگار

 نمی نفس بود وقت خیلی کشیدم می نفس من که هوایی در سامان نه اما کرد می

 .بود فراری بسا چه و کشید

 

 " .  کرد یخ ات قهوه را جهان کن ول"  آذر علیرضا گفت می خوش چه

 

 زیادی کارهای. گذاشتم کانتر روی را فنجان.  بود افتاده دهان از کرده یخ و تلخ ی قهوه

 ! گذاشتمشان می هایم برنامه توی باید داشتم

 

**** 

 

 به وقتی.  بودند خانه توی دخترها همراه به مادر و کتی خاله.  شدم خانه وارد کوفته

.  بیند می خواب دارد انگار کرد خطاب مرا بلند صدای با چنان گفتم را موضوع خاله

 چنان بودم مانده زندگیم های تصمیم جوره همه که من مثل دختری.  شد نمی باورش
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 به را موضوع خواستم او از.  کنم سوا را ام خانه که شود تنگ من بر زندگی ی عرصه

 ! شدم پشیمان کارم از مادر دیدن با.  بگوید مادر

 

 .  دهم نشان عادی را خود کردم سعی.  شد تر غلیظ اخمش من دیدن با مادر

 

 .  سالم-

 

 : کرد نگاهم تلخی اوقات با مادر

 

  ؟ علیکی چه سالمی چه-

 

 .  جنباندم گردن و گذاشتم میز روی را ها کلید

 

  ؟ رفت خانم مینا-

 

 : گفت خاله

 

  ؟ درآوردی کجات از رو خونه ؟ تو هستی ای سوخته پدر عجب.  رفت آره-

 

 . خندیدم

 

 : داد قرار مخاطب مرا و کرد تلخی نگاه خاله جانب به مادر

 

 ؟ خریدی کی رو جا این ؟ داد رو ات خونه جدید آدرس کتایون وقتی نشد باورم-

 . درآوردم را ام مقنعه
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 .  بودم فکرش تو.  مامان ماه همین-

 .  بشنوند ها بچه را مادرم با بحث نداشتم دوست

 : گفت خاله

 .  پارک بردن رو قلوها سه دخترها-

 : برد باال را صدایش تن مادر

 خونه شوهرت حضور بدون چی واسه ؟ گالره کردی که بود کاری چه ؟این توام با-
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 کردی؟ عوض رو

 

 : گفتم ارام

 

 !  نکردم که بدی کار.  مامان دم می توضیح مفصل برات-

 

 : زد لب دلواپس مادر

 

 .  حد این تا دیگه نه ولی خرابی کله دونم می من ؟ بکنی خواستی می کار چه دیگه-

 

 ! مامان-

 

 : گفت قبل از تر عصبی مادر
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 با ؟ آره ؟ من مثل یکی بشه عاقبتت و آخر که. کشیدم سختی زندگی تو همه این-

 ! ندارم طاقت دیگه بردار زمین از منو خدایا ؟ چی که کردی سوا خونه بچه تا سه

 

 اگر.   ببنید سامان کنار مرا شده که شکلی هر به خواست می که بود این اشتباهش

 می سرم باالی اش سایه باید مادر نظر از بود عالم مرد بدترین اگر بود معتاد سامان

 .  نبودم او من اما.  بکشم نباید من را نشده متحمل او که هایی سختی و ماند

 

  ؟ زدی کاری چنین به دست که چیه مشکلت-

 

 .  بود گر نظاره فقط زیر کتی خاله

 

 .  دید می چشم به را روز این که بفهماند من به نگاهش با خواست می انگار

 

 : زدم کمر به را هایم دست و کشیدم عمیق نفس

 

 .  ریزن می بهم رو تمرکزش ها بچه.  زیاده سامان کارهای یکم-

 

 .  بود باریدن ی آماده هایش اشک مادر

 

 : زد پوزخندی کتی خاله

 

 آشیونه خودت واسه جا این اومدی و کردی فراهم براش پروانه و گل و شمع البد-

 ! دختر داری فکری روشن شوهر عجب ؟تو ساختی جدید

 

 : کشید آه مادر
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 چیه مشکلتون ؟ گالره آره ؟ کنی خامم الکی حرفای این با که ام بچه من کردی فکر-

 ... توروخدا بگو ؟

 

 .  شدم می خفه داشتم

 

 .  کنم نگاهش کرد وادارم و برد ام چانه زیر دست و آمد تر نزدیک قدم یک مادر

 

 : گفت ریزان اشک

 

 مادر یه وقتی.  بفهمی روزمو و حال باید.  داری دختر خودت.  دخترم مادری خودت تو-

 اگر.  نیست مادر که نخونه رو غصه و درد کنه می نگاه دخترش های چشم به

 مشکلت ببینم بگو فاطمه به تورو.  نیست مادر دیگه که نکنه حس رو خوشحالیش

 من مگه ؟ نگفتی مادرتم که منی به چرا ؟ کردی سوا ات خونه چرا ؟ مادر ؟ها چیه

 مشورتی صالح یه چرا ؟ گالره ها ؟ نیستم زندگیت مهِم فرد من مگه ؟ نیستم مادرت

 ... نیست شوهرت وقتی اونم ؟ زدی کاری چنین به دست سر خود و نگرفتی ازم

 

 : گذاشتم دستش روی دست

 

 .  مامان توروخدا-

 

 .  زد اش گونه روی.  گرفت شدت هایش اشک مامان

 

 گفت زد زنگ بهم ات خاله وقتی ؟ دارید باهم مشکلی چه ؟ کرده کار چه سامان-

 یک انگار.  کرد خیانت بهم ایرج دیگر بار یک انگار.  ایستاد قلبم انگار کردی کاری چنین

 . شدند سرازیر قلبم به دنیا بد های حس ی همه دیگه بار

 

 ! رفتم عقب گام یک.  گرفتم گاز را لبم
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 : گفتم ارام

 

 .  مامان کنم تحملش تونم نمی دیگه-

 

 که اون.  کنم ادبش و بگیرم رو گوشش برم تا بگو ؟ چیه مشکلش ؟ دیدی ازش چی-

 ... میمیره تو برای.... داره دوستت

 

 .  کردم پاک را هایم اشک دست پشت با

 

 .  میگم راست کن باور.  مامان نیست کافی خالی داشتن دوست ها وقت گاهی-

 

 .  آمد سمتم به.  بزند تاریکی در تیری و نبازد را خودش کرد سعی مادر

 

 : کرد نوازش را موهایم دلسوزانه و گرفت را دستم

 

.  بشم چشمات اون قربون.  مادر نداره درمون که مرگه.  شنوم می جدید حرفای-

 دوتا شما دونم می من.  پاشو.  مادر کن جمع رو وسایلت پاشو.  کن لعنت شیطوُن

 تحملش کی نکنی تحملش تو اصال ؟ نکنی تحملش شه می مگه.  همین جلد کبوتر

 ؟ بکنه

 

 .... هم شاید.  کند تحملش توانست می راد آوا مانند کسی شاید!  شکستم درون از

 

 !  دانست می خدا ؟ شتابان چنین کجا به.  کشید می را دستم

 

 : گفت کتی خاله به رو.  کرد تعجب دید مرا حرکتی بی وقتی
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 .... زندگیش خونه سر بره بگو. بگو دختر این به چیزی یه تو کتایون-

 

 : آمد کنارم خاله

 

 بهت جیگیلی یه کنی گوش حرفم به اگر خوشگلی که تو.  هستی خوبی دختر که تو-

  ؟ جان خاله باشه. میدم

 

 کوره از عصبی خاله که کرد اعتراض مادر. داشت ای خجستهِ  دل عجب هم کتی خاله

 : رفت در

 

 فاصله این شاید ؟ کنی اجبارش خوای می چرا.  رسه می عقلش دخترت.  کشور-

  ؟ خبره چه ببینم نیستیم زندگیش توی که ما!  باشه خوب هردوشون برای

 

 : کرد نگاهش ناباورانه مادر

 

 گی می زندگیش و خونه سر برگرده بگی و گوشش تو بزنی که این جای ؟ کتایون-

 ؟ خوبه شوهر و زن برای فاصله بگم و بشینم

 

 .  کشید عمیق نفس خاله

 

 .  کنم نمی دخالتی من-

 

 : گفتم آرام

 

 نکن ناراحت خودت.  بربیام مشکالتم پس از که شدم بزرگ قدر اون من.  مامان-

 .  برم قربونت

 : کرد بلند آسمان به رو را هایش دست 
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  ؟ جوره این زندگیم که کردم درگاهت به گناهی چه خدایا-

 و سو یک بیمارستان های دوندگی.  کردند بحث و جر به شروع مادر و کتی خاله

 می چیزی یک مادر.  دیگر سوی یک ام آشفته های دغدغه و خانه توی های دوندگی

 !مادر های نصیحت از بود پر هایم گوش حقیقتش.  داد می را جوابش خاله و گفت

 : گفتم هردویشان به رو

 نمی کمک کسی از.  کنه کمک من به تونه نمی کسی.  کنید بس کنم می خواهش-

 .  کنید باور!  خوام

 : گفت مادر

 .  خواهراتی الگوی تو-

 .  باشم خوددار نتوانستم دیگر

 الگوی چون وقت اون. میشم پیر خونه اون تو دارم.  مامان کشم می عذاب دارم-

 از یکم چرا ؟ کنید نمی درک منو ذره یه چرا ؟ بدم عذاب بیشتر خودمو باید خواهرامم

 توقعاتتون
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 منم... منم.  دارم ظرفیتی منم.  آدمم منم بخدا بابا ؟ کنید نمی کم من به نسبت

 دیگه که آدمی یک شدم ؟ ببین منو.  شکم می زجر دارم.  آرم می کم جاهایی یک....

 چه دونی نمی.  نیستی من زندگی توی میگه راست خاله.  شناسم نمی خودمم

 به دیگه من.  ام کالفه.  کنید رها خودم حال به منو مدت یه کنم می خواهش.  خبره

 .  نکنید اصرار کنم می خواهش.  گردم برنمی خونه اون

 

 . کرد گریستن به شروع و لرزید شدت با هایش شانه مادر

 

 ؟ گرفتی سکوت ی روزه چرا ؟ گالره کرده چکار سامان-

 

 : گفت کتی خاله
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  ؟ شده دوتا تنبونش نکنه ببینم-

 

 گفتن برای حرفی من اما.  دوخت چشم دهانم به منتظر و کرد بلند سر ناگهان به مادر

 : کرد زمزمه مادر.  کشیدم دهانم دور دست با.  نداشتم

 

  ؟ مادر آره-

 

 .  شد سرخورده که دید نگاهم در چه دانم نمی

 

 در هایش گریه صدای.  مالید را زانوهایش حال همان در نشست مبل روی ناالن 

 می توقی به تقی تا چه برای. کرد می دگرگون را حالم و گذاشت می تاثیر ام روحیه

 امچه زندگی مگر ؟ من ؟ کرد می گریه کسی چه برای ؟ آمد می در اشکش خورد

 می سوا زودتر خیلی باید را امروزم زندگی بفهمد خواست نمی چرا ؟ داشت مشکلی

 . کردم می راحت را سامان و خود خیال و کردم

 

 دهنده تسکین کمی تا.  آورد آب لیوان یک برایش و رفت آشپزخانه سوی به کتی خاله

 . شود اش درونی غم و التهاب این ی

 

 : نشستم رویش به رو

 

 .  نکن گریه توروخدا.  مامانم-

 

 .  کرد پاک را اش گونه خیسی شال ی لبه با مادر

 

  ؟ دونه می سامان-
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 .  دادم تکان نه معنای به را سرم

 

 وقت اون.  گیرند می رو اش بونه ها بچه فردا پس ؟ میشه چی بفهمه اگر دونی می-

  ؟ کنی چکار خوای می

 

 .  بکنه تونه نمی غلطی هیچ اون.  نکن ناراحت خودت تو توروخدا-

 

 .  کرد سکوت لحظه چند مادر

 

 ... بود عشق از پر زندگیتون که شما.  بود خوب زندگیتون که شما-

 

 : گفتم آرام

 

 اون.  بفهمیم رو دیگه هم خوایم نمی انگار.  کنیم می بحث خیلی.  زیاد نه اواخر این-

 دارند تنش این توی ها بچه.  طور همین منم.  شده حساس من کارهای ی همه به

 یه آرزوی.  نداره وقت ما برای وقت هیچ اون مامان.  نگرانشونم من و میشن بزرگ

 شدنی اما... خواستمه ترین کوچیک این.  ها بچه سامان و من.  دارم نفری پنج سفر

 کرده فراموش مُن عمال... کنسرت شهری یه ماه هر... کار وقت دیر تا ها شب...نیست

 می حس.. قدیمه سامان من برای اون نه و سابقم ی گالره اون برای من نه دیگه...

 وقتی... متنفرم سامان از دیگه من مامان.  باشه هردمون نفع به شاید دوری این کنم

 .... کردم شک بهش

 

 : گرفت قاب را صورتم مادر

 

 کنه شک مردش به که زنی دونی می.  پره ازش دلت.  مادر نشور رو دیگه یکی گناه-

 ؟ چی یعنی

 

 ! زدم پلک آرام
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 ... دیگه تونم نمی-

 

 آره ؟ کردی خالی رو میدون زودی این به.  کنی سوا رو ات خونه که نبود رسمش این-

 ؟ گالره

 

 : کشیدم عمیق نفس

 

 .  اونان من ی اینده.  کس هیچ نه.  مهمن برام هام بچه فقط دیگه مامان-

 

 همیشه که وحشتناکی خواب انگار.  شد نمی باورش.  شد قبل از تر شکسته مادر

 آمده سرش ترسید می که روزی از انگار.  بود شده گیرش گیریبان داشت هراس ازش

 .  بود

 

**** 

 

 روی ساعت تاک تیک صدای.  داد می را کتی خاله و مادر رفتن نوید خانه در صدای

 دست لیوان به و نشستم مبل روی.  شد می شنیده خانه در که بود صدایی تنها دیوار

 چشم آن در کس هیچ که برگردم ای خانه به توانستم نمی.  نگریستم مادر ی نخورده

 نبود من جای مادر.  کرد نمی فرقی کسی حال به جا آن در نبودم و بود و نبود انتظارم

 !دارم دل در دردی چه دانست نمی و

 

 رفتن برای دلی نه.  نتوانستم برگردم ام خانه به که خواند گوشم در هرچه.  رفت مادر

 !  را اش حوصله نه و داشتم ساختن نو از و

 

 فکر نامید زندگی را نامش شد نمی دیگر که زندگی به و گذاشتم میز روی را سرم

 تا دانستم می.  ندارد کارم به کاری دیگر یا است کرده قهر مادر دانستم نمی.  کردم

 کارم عواقب مواظب که گفت رفتن از قبل کتی خاله.  کند می سردی من با ها مدت

 بی رفتن این فهمیدن با سامان مادر حتم به.  کیست منظورش دانستم می.  باشم
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 اهمیت برایم چیز هیچ دیگر!  نبود مهم نیز این اما.  نشست نمی کار بی صدایم

 لیست در را سامان مجازی فضای در که بود این دادم انجام که کاری اولین.  نداشت

 ببینمش و بدانم بدهد انجام خواهد می که کارهایی از خواستم نمی.  دادم قرار سیاه

 ! 

 

 در اش ساده و خنگ ی گالره است کرده فکر حتم به و نگرفته تماسی رفتنش از بعد

 خانه آن در دیگر گالره!  است باطل خیال اما.  است منتظرش و نشسته خانه

 .  کشد نمی را انتظارش

 

**** 

 

 جسمی لحاظ از چه.  گذاشتم سر پشت رو سنگینی ی هفته.  عزیزم دوستان سالم

 نصیب بی نقداتون از منو.  خوبم امروز که خدا شکر.  روحی چه شدم راه به رو تازه که

 . دارم دوستتون ؟ خب... نزارید
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**** 

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 این و ام ندیده که شد می روزی چند را ایوبی دکتر.  گذاشتم میز روی را طبی گوشی

 وقت روز چند این در که خصوصا.  کرد می تنگ مرا دل مشغله پر روزهای و ها ندیدن

 برایم جدید ی خانه و فعلی شرایط به کردن عادت که خصوصا نداشتم خاراندن سر

 !نبو!  نه نشدنی اما بود سخت کمی
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 سر باید من که بیماری به متعلق پرونده ؛ کردم باز را بود بخش در که بیماری ی پرونده

 مطالعه و کردم باز را اش پرونده کنجکاوی محض اما نبود بدانم روزش و حال و بیماری از

 .  کردم اش

 

 کم کم قلوها سه ؛ شد خانه درگیر فکرم.  نوشیدم ام قهوه از کمی حال همان در

 کرده عادت اندکی خانه در من نبود به هفته چند این در و شدند می بزرگ داشتند

 .  بودند

 

 به.  کنم نامشان ثبت بروند دارند دوست همیشه که هایی کالس خواست می دلم

 کنار در اگر شد می خوب.  شدند می اول کالس زدم می برهم چشم که خصوص

 .  بیاموزند هم ای حرفه خواندن درس

 

 فهمیدم نمی هیچ رویم پیش ی پرونده های نوشته از دیگر حال ؛ کشیدم عمیق نفس

 .  است بستری شخص که شدم آن ی متوجه تنها و

 

 محض ؛ لرزید روپوش جیب در موبایلم ؛ گذاشتم میز روی را مصرف بار یک لیوان

 لیوان افتاده شخص نام و موبایل ی صفحه دیدن با آوردم درش جیب توی از کنجکاوی

 خودش مانند.  باشم اعتنا بی کردم سعی و ندادم را جوابش.  شد خشک دستم توی

 و کشیدم کالفه پوف ؛ آمد پیامش ؛ شد رد کنارم از اعتنا بی که هایی سال ی همه و

 کجایی.  گالره سالم"  خواندم را پیامش! کنجاوری محض درآوردم را موبایل دیگر بار یک

 انگار روز چند از پس"  نمیده؟ جواب رو تلفن کسی چرا خونه زنم می زنگ هرچی ؟

 ! بودم من آمد یادش به که کسی تنها بود شده خلوت که سرش

 

 و گذشتم دادنش جواب خیر از گو بلند توی از اسمم شنیدن با.  بود نیامده هنوز پس

.  آمدم می بیرون سامان فکر از که کردم می کار قدر آن باید.  کردم خاموش را موبایل

 نبود مهم دیگر حتی.  آمد می خانه به موقِع چه و کجاست او که نداشت ربطی من به

 او با زندگی و او از که فهمد می روز یک باالخره.  بمانند پاسخ بی هایش پیام که

 به زمانه و ام ندیده خیری گاه هیچ ام زندگی مهم های مرد از من!  ام کشیده دست

 .  باشم خودم مرد باید که آموخت من
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 که حد این در نه دیگر اما است دلگیر دانستم می ؛ نشد مادر از خبری روز چند این در

 به زود یا دیر سامان دانستم می.  کند دریغ من از را اش روزانه های تماس حتی

 .  شود می جویا او از را حالم و زند می زنگ مادرم

 

*** 

 

 من از باز روی با و آمد پیشوازم به قلوها سه همراه به خانم مینا رسیدم خانه به وقتی

 آن روزها این خوبی.  بیاید پیشوازم به که بود کسی هنوز!  خوب چه کرد استقبال

 خستگی از اندکی.  بود کرده درست غذا ها بچه برای.   بود مهربانم خانم مینا حضور

 .  نشود معذب آمدنم با و بماند کنارمان بیشتر اندکی خواستم او از.  رفت در ام

 

 دلش باالخره بوق چند از پس.  گرفتم را مادر ی شماره و کردم عوض را هایم لباس

 .  ندهد جواب و کند محلی بی نیامد

 

 .  مامان سالم-

 

  ؟ خوبی.  دخترم سالم-

 

 دنیا این در من اما.  آزارد می مرا این و بود مشهود صدایش در دلخوری از ردی هنوز

 انجام باشد دیگران خواست به که کاری به تن گاه هیچ و کردم می زندگی خودم برای

 .  ندادم

 

  ؟ چطورن دخترها.  مامان نیست ازت خبری.  ممنونم-

 

 : گفت بغض پر

 

 ؟ نکردی عوض رو تصمیمت.  خوبیم همه.  شکر-

 



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 259 

 . باشد نفره دو نداشت لزومی اتاق این تخت البته و. نشستم ام نفره یک تخت روی

 

 .  مامان گرفتم خودمو تصمیم وقته خیلی من-

 

 مقصودی شاه تسبیح یک اش همیشگی عادت طبق.  گوید می ذکر دارد بود مشخص

 ! کرد می نجوا ذکر یافت می فرصت تا و بود دستش توی

 

  ؟ نداری کاری.  مادر کنم نمی دخالتی زندگیت توی دیگه هم من پس باشه-

 

 : گفتم نرم و دلجویانه

 

 من.  بنشونی کرسی به رو ات خواسته من از گرفتن کناره با نکن سعی توروخدا-

 شنویی می صدامو.  شرایطی چنین در اونم.  محتاجم حضورت و حمایت به و دخترتم

  ؟ مامان

 

 : کردم صدایش.  کرد دگرگون را حالم خط پشت ریختنش اشک صدای

 

 ... تینا جون.  برم قربونت نریز اشک توروخدا ؟ مامان-

 

 : گفت گریان صدای با مادر

 

 تا اما.  شده ذره یه هامم بچه برای دلم.  مادر نرفته چشمم به خواب روز چند این تو-

 و سر بی جور این رو ها بچه نداشتی حق تو.  شه می تکه هزار دلم بینمشون می

 .  کنی جدا پدرشون از صدا

 

 تصمیمش از که نبودم آدمی من اما.  شوم پشیمان ام کرده از که کرد می کاری

 . بشوم منصرف
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 . نباش چیزی نگران قدر این.  مامانم برمیام خودم پس از من-

 

 مرد حمایت تحت زن باید همیشه انگار.  کرد می زندگی قدیم های زمان در انگار مادر

 سر کردن برف زیر را سرشان و ها زن آمدن کوتاه ی دوره دیگر دانست نمی.  باشد

 .  آمده

 : گفت آرام

 .  زد زنگ من به امروز سامان-

 . شد سرد هایم سرانگشت چرا دانم نمی

 ؟ گفت چی ؟ خب-

 نزدم دروغ به لب هم بار یک سال پنجاه این تو که منی.  کجاست گالره گفت زد زنگ-

  ؟ کنی می وادار کارهایی چه به منو بینی می...

 افزود مادر.  گذاشتم هم روی محکم را هایم چشم
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: 

 

 دیگه َمن بعدش ِمن.  بیمارستانی خودت و گذاشتی کتی پیش رو ها بچه گفتم-

.  نیست بودنتون سوا این به رضا دلم که دونی می.  کنم نمی دخالتی و نمیگم چیزی

 .  ندارم خوبی حال فهمیدم وقتی از

 

 رساند می دیوانگی مرز به مرا بودن لبریز این و سامان با زندگی از بودم لبریز دیگر من

 . 

 

 .  بود داده ترجیح من به را معصوم های چشم با دختر آن آوا اگر. بود آوا با سامان اگر
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 گفت می بود بسته من زندگی های خوشی و آرامش روی بر را هایش چشم مادر

 متولد مشکالت ی همه با خودش مانند یکی خواست نمی تنها!  قیمتی هر به.  برگرد

 !  شود

 

 می شیطنت ها بچه.  یافت انتقال هم من به مادر بد حال کردم قطع که را تماس

 می جان ها خنده این برای من.  آورد لبم روی لبخند هایشان خنده صدای و کردند

 .  بخندند ها آن اما بمیرم بودم حاضر.  دهم

 

.  شد سرازیر سویم به سامان پی در پی های پیام.  کردم روشن را موبایلم دیتای

 به کردم سعی.  زد زنگ ام گوشی به من شدن آنالین دیدن با که چرا بود آنالین انگار

 .  شوم مسلط خود

 

 !فهمید می آخرش بگذارمش جواب بی توانستم نمی

 

  ؟ بله-

 

 .  بود هم عصبی انگار و خسته صدایش

 

  ؟ نمیدی جواب رو ماسکو ماس اون چرا ؟ گالره کجایی تو معلومه هیچ-

 

 .  بکشد انتظاری چشم و بشود نگران او عمرش در هم بار یک!  عجب چه

 

  ؟ داشتی کاری.  کنم چک گوشیمو نکردم وقت اصال.  بود شلوغ سرم-

 

 : شد تر عصبی
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 ؟ کجان ها بچه.  زدم زنگ خونه به بار هزار االن تا صبح از-

 

 .  آمد نمی ها بچه صدای و است بسته اتاق در که بود خوب

 

  ؟ داری هم هایی بچه افتاد یادت عجب چه.  ها بچه خوابن-

 

 !  شد راحت خیالش انگار.  شنیدم را راحتش نفس صدای

 

.  بزنم حرف ها بچه با خواستم می ؟ شلوغع سرم واقعا کنی درک خوای می کی تا-

 .  خونه رسم می فردا نیست ای مسئله

 

 .  بسالمتی-

 

  ؟ ندارد رنگی من برای حنایش که بفهمد خواست می کی سامان دانستم نمی

 

 را او نداشتم صحبت ی ادامه به تمایلی که من سرد و ای کلمه یک های جواب از انگار

 .   نبود مهم برایش هم زیاد انگار هرچند. کرد کالفه

 

  ؟ خوبی-

 

 : دادم جواب سرد

 

 . ممنون-

 

  ؟ نداری احتیاج جا این از چیزی-
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 .  کشیدم گردنم به دست

 

 .  رسه نمی من به چیزی تو آواز و ساز توی از.  دارم چیز همه نه-

 

 مرا آرام حال بود بلد خوب سامان.  کردم می فوران کردم می صحبت دیگر کالم یک اگر

 .  کند آرام نا

 

  ؟ نداری کاری-

 

 هم این اما.  کنم تماشا توانستم می هم خط پشت از را ریزش های چشم و تعجب

 .نبود مهم دیگر

 

 .  باش خودت مواظب-

 

**** 

 

 سری ها بچه اتاق به.  آمدم بیرون تخت از سریع کردم باز را هایم چشم وقتی صبح

 و بسته را قشنگشان های چشم من درونی حال از فارغ تایشان سه هر.  زدم

 نمی که دانست می خدا فقط.  بوسیدم را کوچکشان های دست.  بودند خوابیده

 می که وقت هر توانستند می بسا چه.  کنم جدا پدرشان از را ها آن خواستم

 برهم زندگیمان چیز همه که حال نه!  بهتر شرایط در هم آن ببینند را پدرشان خواستند

 .  کرد می لطفی کم همیشه ها آن و من نسبت پدرشان و بود ریخته

 

 می من به موبایل روی صبح هفت هم آن سامان ی شماره.  کردم تن را هایم لباس

 ساعت در هم آن.  شده رو به رو خانه در ما ی سابقه بی نبود با و آمده که گفت

 !صبح هفت
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 برهم را تمرکزم موبایلم صدای ؛ کردم برخورد او با راهرو توی خانه بود آمده خانم مینا

 ؟ بود آمده سامان پس.  بدهم را جوابش بودم مجبور ؛ زد می

 

  ؟ بله-

 

 ! گالره-

 

 کردم نمی مهار دست توی را موبایل اگر که بود خراش گوش قدر آن فریادش صدای

 .  شد می تکه هزار و افتاد می زمین روی

 

 ؟ بردی کجا رو ها بچه ؟ کجایین-

 

 باید زودی همین به را زندگی این ی مانده ته!  ام افتاده تا و تک از دیگر!  دانستم می

 ! دارد هم هایی بچه بود آمده یادش انگار.  رختیم می دور

 

 .  سامان خوبه حالمون ما-

 

 ! لعنتی نریز بهم منو اعصاب ؟ گالره کجایین-

 

 : شوم مسلط خود به کردم سعی

 

  ؟ باشم خوای می کجا!  ام خونه-

 

 های عصبانیت.  دهم فاصله گوشم از را گوشی شد سبب بار این فریادش صدای

 ! زدم دست کار این به دانش با و دانم می خوب را این من و است وحشتناک سامان
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 های در بستن و باز صدای.  گشت می وجب به وجب را خانه های اتاق داشت انگار

 :شد پخش گوشم توی هایش نفس صدای.  شنیدم می را اتاق

 منم صبر.  گالره نده بازی قدر این منو ؟ المصب تو کجایی ؟ بینمتون نمی من چرا پس-

 ! داره حدی ؟ فهمی می داره حدی

.  دادم می را جوابش گونه این که ام آورده کجا از دانستم نمی را آرامش همه این

 سامان اما!  ام شده رحم بی واقعا بگویم باید باشم صادق خواستم می اگر شاید

 ! شوم منکر توانستم نمی را این!  بود بدهکار ام زندگی و من به همیشه

 

 .  کنیم نمی زندگی جا اون دیگه ما.  خودمونه ی خونه منظورم-

 .   شد قطع لحظه چند برای هایش نفس صدای

  ؟ چی-

 باشه فضایی هم خونه اون.  برس کارت به.  سامان نداریم تو برای مزاحمتی دیگه ما-

 .... ات نهفته های استعداد تراوش برای

 : زد فریاد کالفگی با ، فریاد با ، خشم با.  پرید کالم میان

 !؟ کردی غلطی چه تو-

 توی از را هایش کفش
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 .  آوردم بیرون کفشی جا ی

 

 چیزی آشفتگی جز تو با کردن زندگی از.  است همه نفع به نبینیم رو دیگه هم مدتی-

 .  نشد نصیبم

 

 بود هایم جهیزیه دانم نمی.  کرد پر را هایم گوش خط پشت از وسایل شکستن صدای

 ! نبود مهم هم آن دیگر اما...  یا ؟ شکستند می یکی یکی که
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 رفته که هرته شهر مگه.  دیوونه زِن کردی غلط خیلی تو.  کردی جا بی خیلی تو-

  ؟ باشی

 

 ! ام دیوانه من بود سامان با حق نشست هایم لب روی تلخی لبخند

 

 : گفتم هایش فریاد میان

 

 با حق آره.  نزد دم و سوخت سال همه این که زنی.  ام دیوونه من.  میگی راست-

 ساختی واسم که ای خونه دیوونه تو تونه می دیوونه یه فقط.  ام دیوونه من.  توهه

 .  کنه زندگی

 

 : بود شده خود بی خودش از انگار

 

 .  زنم می رو حرفی یک بار یک ؟ بفرست برام رو آدرس ای شده خراب کدوم-

 

 . ببینمت خوام نمی مدتی.  سامان نزن زنگ بهم دیگه-

 

 ؛ برگشتم خانه به دوباره.  گذاشتم کیف توی را موبایل و کردم قطع را تماس سپس

 : گفت دیدنم با خانم مینا

 

  ؟ خانم جانم-

 

 : گفتم آرام

 

 ؟  باشه نده رو کسی جواب زد زنگ خونه به یا زد رو خونه آیفون هرکس.  خانم مینا-

 .وجه هیچ به
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 : گفت که کردم رفتن قصد و گفت ای باشه

 

  ؟ سامان آقا حتی-

 

 !؟ بود سامان آقا موضوع اصل دانست می چه خانم مینا!  لرزید مشتم توی موبایلم 

 

 : کردم زمزمه

 

 ! سامان آقا حتی-

 

 ! سامان آقا بود شده هم من برای!  بود جالب

 

 شروع رو بازی بد"  کرد خودنمایی موبایل ی صفحه روی پیامش ؛ رفتم بیرون خانه از

 ! "  گالره کردی

 

 اما بکاهد عصبانیتم از کمی شاید تا بستم محکم قدر آن را در و شدم ماشین سوار

 !  دریغ

 

 می ؛ فرستادم شیطان به لعنتی و کوبیدم فرمان روی را هایم مشت بار چندین

.  است کرده آماده برایم را هایش چنگال و است زخمی ببر مانند حال سامان دانستم

 ! آمدم نمی کوتاه من اما

 

  

 

**** 
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**** 

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 را حرصم و خشم این باید جور یک ، فشردم فرمان دور را هایم دست قرمز چراغ پشت

 را زندگی ی یقه خواست می دلم و داشتم گله زمان و زمین از.  کردم می تخلیه

  ؟ بشود من سهم باید زندگی این چرا ؟ من چرا بگویم و بگیرم

 

 .  نبود بردار دست انگار سامان.  بگذارم بیمارستان به پا روز و حال این با توانستم نمی

 

 ندهم را هایش تلفن جواب و ببینم ناچیز و ارزش بی را او که همین.  زد می زنگ مدام

 . فرستادم پیامی برایش.  شود سبز چراغ تا بود مانده ثانیه چند هنوز! 

 

 تماس دست از شد باعث کوتاه ی جمله یک همین" .  نشو زندگیم و آرامش مزاحم" 

 چندین از پس.  بود معنا پر و خطرناک زیادی سکوتش این اما.  باشم امان در هایش

 خیابان توی هدف بی!  نبود بلد مرا که او برخالف درست بودم بر از را او زندگی سال

 از تر دیر کمی امروز مردم شاید.  نبود خبری ترافیک از که بود آن اش خوبی!  راندم ها

 .  زدند می بیرون خانه از من

 

 هرچیزی برای که بود بد! شدم پشیمان راه ی نیمه در اما گرفتم را ایوبی دکتر شماره

 .  گرفتم می دست کنم چه کنم چه ی کاسه و زدم می زنگ او به
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 روزی چند که کردم می توصیه هم مادر به باید.  گذاشتم فرمان روی را سرم ناالن

 تا گریز و تعقیب این اما.  بیابد را آدرس سامان مبادا که نشود آفتابی ام خانه اطراف

 ؟ کجا تا ؟ کی

 

 نمی را همین مگر ؟ بردارد هایش لجبازی از دست و شود خسته او که زمانی تا

 برای بزرگی مانع ما هایی جور یک خب.  کند پیشرفت خواست نمی مگر ؟ خواست

 گاه هیچ احمق من اما.  فهماند می من به زبانی بی زباِن با را این.  بودیم او پیشرفت

 .  نکردم باز باید که طور آن حقایق روی به را هایم چشم

 

 هم شاید دانم نمی.  کرد می نگاهم خاصی جور یک هرکس امروز.  شدم بخش وارد

.  است شده متفاون من به نگاهشان دیگران که کنم فکر جور این خواستم می من

 نحوی هر به و دارد مشکالتی اش زندگی در ؛ هرکس که کردم قانع حرف این با را خود

 .  جنگد می اش زندگی برای

 

 سر پشت را مشکل این توانستم می من و گذشت می هم زندگی از بازه این پس

 دیوانگی اگر که بود دلم های ته ته آن نگرانی یک.  گذشت می زمان باید تنها.  بگذارم

  زد؟ می سر سامان از

 

 آرامش خود از و بود آرام دریا مانند هایش چشم.  بود ای دنده یک و شق کله مرد او

 از امان اما.  بود اش چاشنی هم شیطنت خندید می که گاهی.  کرد می ساطع

 امروز هایش چشم دریای حتم به.  شود طوفانی هایش چشم دریای که روزهایی

 . دانستم می!  بود طوفانی

 

 نگه سر در را هایم فرضیه و دادم میدان برهمم و درهم افکار به کاری ساعت پایان تا

 !  دیدم بیمارستان پارکینگ در را ایوبی دکتر ؛ برگشت حین.  داشتم

 

 : زد لبخند دیدنم با

 

  ؟ دختر چطوری-
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 ! تالطم پر روزهای این در هم آن ؟ بود ربطی بی سوال چه دیگر این

 

 ؟ خوبین شما.  ممنونم-

 

 .  خدا شکر-

 

 .  برگشت سمتم به و نهاد ماشین توی را چرمش کیف

 

  ؟ نیستی میزون انگار-

 

 ! برگشته سامان-

 

 .  گرفت بیشتری عمیق لبخندش انگار

 

 .  دونم می منم که اینو-

 

 : بردم باال را ابرویم تای یک متعجب

 

  ؟ فهمیدین کجا از شما-

 

 .  زد چشمکی

 

 . زد زنگ بهم-

 

 ؟ بود زده زنگ دکتر به سامان.  شد حبس ام سینه در نفس لحظه یک برای
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  ؟ چی برای ؟ شما به-

 

 .  دارم رو ات خونه آدرس من کرد می فکر-

 

 : گفتم نگران

 

 ... وقت یه که شما-

 

 .  بست آرامش با را هایش چشم

 

 .  نکرد باور اما.  نیستم جریان در اخیرت های تصمیم از گفتم و.  ندادم رو آدرس!  نه-

 

 .  کشیدم آسوده نفس

 

 .  کرد عصبانیت به شروع.  بشکنه گردو دمش با که این جای به-

 : گفت دکتر

 خواستنش منکر تونی نمی.  کنم حس تونستم می صداش توی از رو آشفتگی-

 .  بشی

 .  نماند دور دکتر های چشم از که زدم پوزخندی

 دیگه تا.  بدم پسر این به حسابی مالی گوش باید که اینه من تصمیم هنوزم هرچند- 

 . نکنه اذیت رو دخترم

 : کردم زمزمه

 ؟ نکرد صحبت بد شما با که سامان-

 .  کند دعوت آرامش به مرا کرد سعی

 .  بزنه زنگ بهم که مرگه مثل براش که بود مشخص اما.  نه-
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 کند گرم دل سامان به مرا خواست می مثال که دکتر ی کننده وار امید های حرف

 این در خصوصا.  بود درآورده را زندگی این شور دیگر سامان.  کند اثر من روی نتوانست

 توضیح من برای خواست نمی حتی.  بود راد آوا چون هم بازیگرانی با که اخیر روزهای

 بزرگ دروغ یک که کند فکر روزها این در خواست می حتم به.  را شایعه این بدهد

 سوی یک این هرچند.  کند تعبیر توانستم می چه را تعللش این وگرنه بدهد تحویلم

 ماشین جلو ی آینه از مرتب.  بود کرده معطوف خود به را افکارم ی همه اما.  بود ماجرا

 بودم نگران  ببینم را آشنایش ماشین بودم نگران.  کردم می نگاه را سر پشت های

 شهر های خیابان توی هدف بی.  نبود خبری انگار اما.  شود راهم سد و کند دیوانگی

 شدم مطمئن مشکوکی ماشین نبود از وقتی و شدم خسته که راندم قدر آن.  راندم

 .  رفتم خانه سوی به

*** 

 نبودش به دلم کم کم.  گذشت سامان برانگیز تعجب بودن آرام و سکوت این از روز چند

 ز در را چیزی نباید دیگر که بود فهمیده هم او انگار.  شد آرام
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 .  بیاورد دست به زور به زندگی

 

 کیک برایشان بودند خواسته من از ها بچه ؛ شدم قنادی وارد و شدم پیاده ماشین از

 دیدن با.  خورد زنگ موبایلم گفتم می را سفارشم زن به که حالی در. بخرم شکالتی

 . داشت حق گردنم بر او!  ندهم جواب نتوانستم لیدا اسم

 

  ؟ بله-

 

 .  دادی جواب شکر الهی ؟ دختر تو کجایی.  گالره سالم-

 

 کیک چگونه نفهمیدم.  کرد سرایت هم من به که بغضی.  بود صدایش توی بغض انگار

 . کردم حساب را
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 : گفت دلواپس و نگران

 

 دیگه.  رو گوشیت نه میدی جواب رو خونه نه است هفته یک که کجایی ؟ تو کجایی-

 .  کردم می دق داشتم

 

 : گفتم دلجویانه

 

 .  کردم نگرانت که ببخشید.  داری حق بگی هرچی.  عزیزم لیدا-

 

  ؟ کجایی-

 

 .  بیرونم-

 

 .  سامان نه میدی جواب خودت نه-

 

 : افزود و آورد تر پایین را صدایش سپس

 

  ؟ شده چیزی-

 

 بود نعمت لیدا مثل هایی آدم بودن دنیا این در.  کردم پاک سرانگشت با را هایم اشک

 .  بزنند زنگ من به که.  شوند نگرانم که. 

 

 .  دادم انجام رو دادم می انجام اول همون باید که کاری فقط.  نشده چیزی-
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 دانستم نمی.  گفت ببخشیدی کسی به رو.  کرد سکوت خط پشت لحظه چند

 .  شنیدم را در بستن و رفتن بیرون صدای اما.  کجاست

 

  ؟ گلی کردی چکار-

 

 .  داد دستم به را کیک فروشنده

 

 .  کردم تشکر

 

 .  کردم سوا خونمو.  دادم می انجام اول همون از باید که کاری-

 

 :   نشد باورش انگار

 

 ؟؟ چی-

 

 .  گذاشتم ماشین توی را کیک

 

 درک رو همدیگه تونیم نمی اصال.  کنیم زندگی باهم تونیم نمی دیگه سامان و من-

 .  بود سخت اولش چه اگر تصمیم این حقیقتش.  لیدا کنیم

 

  ؟ عالقه و عشق همه اون شد چی-

 

 : کردم زمزمه

 

 .  لیدا دونم نمی هیچی خودمم دیگه بخدا... دونم نمی-
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 : گفت لیدا

 

 ؟ کجایی االن-

 

 !  ام ایستاده زندگی این کجای.  هستم کجا دانستم نمی هم خودم

 

 .  برگشتم بیمارستان از.  بیرونم-

 

 !  که شه نمی تلفن پشت.  ببینمت ؟ من سمت بیای تونی می کجایی-

 

 : کشیدم عمیق نفس

 

 .  پیشت آم می بشه خلوت یکم سرم.  هست وقت-

 

 من به دوستانم ی بقیه به نسبت لیدا.  رفت تحلیل صدایش.  گفت آرامی ی باشه

 تر بزرگ خواهر مانند همیشه.  داشت خبر ام زندگی شرایط از بیشتر و بود نزدیک

 .  شد می ناراحت هایم ناراحتی با و شاد هایم حالی خوش با.  کرد می ام راهنمایی

 

 : گفت آرام

 

  ؟ گالره-

 

  ؟ جانم-

 

  ؟ خوبی-
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 .  بهترم-

 

 : گفت خواهرانه

 

 .   باش خودت مواظب-

 

 شدم ماشین سوار و گذاشتم جعبه توی را بودم خریده ها بچه برای که هایی خوراکی

.  نشستیم هم کنار.  بود تولدشان انگار.  شدند خوشحال کیک دیدن از ها بچه چقدر. 

 دانستم نمی.  کرد نگاه آرسین به آویزان های لب با خورد می کیک که درحالی آرتین

 .  کنم تعبیر چه را آویزانشان های لب این

 

 ناگهانی که ها بچه گرفتگی این دانستم نمی.  نگویم هیچ داد اشاره من به خانم مینا

 کردم می جمع را وسایل آشپزخانه توی که حالی در.  کنم تعبیر چه را بود شده پدیدار

 : گفت خانم مینا

 

.  بزنم زنگ پدرشون به خواستن من از.  گرفتند رو سامان آقا بهونه ها بچه امروز-

 . کرده فراموش مارو بابا گفتند بودند ناراحتن

 

 کشیده عمیق نفس.  کشیدم دهانم به دستی.  کردم نگاه باز کابیت در به زده خشک

 .  دهم نشان عادی را خود کردم سعی و

 

 سال ی مسئله ترین سخت خواستند می انگار و بودند باهم پچ پچ حال در قلوها سه

 . کنند حل را

 

 : پرسیدم!  کردم نگاهشان

 

 ؟ همدیگه گوش تو میگن چی دلم عزیزای-
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 : کرد نگاهم مستاصل تینا.  کردند نگاهم و کردند بلند سر هرسه

 

 ! هیچی-

 

 : بردم باال را ابرویم تای یک

 

 ! میگه دیگه چیز یه چشمات اما-

 

 : گفت آرتین

 

 .  مامان-

 

 ؟ جانم-

 

 .  نشستم کنارشان

 

 : گفت آرسین

 

  ؟ نداره دوست دیگه مارو ؟ کجاست بابا.  خواد می رو بابایی دلمون ما مامان-

 

 . کردم بغل را تایشان هرسه

 

  ؟ باشند نداشته دوست رو هاشون بچه باباها میشه مگه ؟ حرفیه چه این-

 

 ! پدرم جز به!  افزودم دل در
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 : گفت تینا

 

  ؟ پیشمون آد نمی چرا ؟ زنه نمی زنگ بهمون بابا چرا-

 

 به من و بودند بچه ها آن.  گذاشت ام سینه روی را سرش تینا.  بوسیدم را سرش

 لطمه نداشتم حق.  کنم خود مسائل قاطی ها آن نداشتم را این حق مادر یک عنوان

 .  بزنم شان کودکی دنیای به ای

 

 .  هاش حنایی جوجه پیش آد می زود خیلی.  داره دوستتون هم خیلی بابا-

 

 : گفت تینا

 

  ؟ میگی راست-

 

 ! داد تکان سر

 

 .  میگم راست.  مامان آره-

 

.  شد سرازیر قلبم به هایم بچه جانب از امشب که حسی!  داشتم وجدان عذاب حس

 خودش به فرزندانمان که ای عالقه از سامان اگر.  شدند می بزرگ داشتند کم کم

 می خودش با را ها آن سفر یک.  کرد می کم کارش از کمی سامان شاید بود باخبر

 دلتنگی این الیق سامان دانستم نمی.  داشت را هایش فرشته قدر بیشتر.  برد

  ؟ نه یا ایست

 

 را تایشان هرسه که بود خوب چقدر.  بستم را هایم چشم و فشردمشان خودم به

 به چقدر.  رفت ضعف رنگشان طالیی موهای برای دلم.  دادند می گل بوی.  داشتم

 . گفتم شکر بودنشان برای را خدا.  داشتم احتیاج ارامش این
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**** 

 

 به مرا.  گشود روی به را آغوشش دیدنم با لیدا

 

 [۱۰:37 ۰4.۰7.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

 �9۰پست#

 .  بوسید را ام گونه و خودش به مرا

 

 .  اومدی خوش خیلی-

 

 .  دادم را جوابش.  کرد گویی آمد خوش و سالم و ایستاد لیدا کنار میعاد

 

 . ممنونم-

 

 .  شد ناراحت ندید من همراه را ها بچه که آیدا

 

 : بوسیدم را اش گونه محبت با

 

 .  بشم قربونت.  جون خاله آرم می رو ها بچه دیگه روز یه-
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 به رو میعاد.  نشستیم هم کنار هردو.  کرد هدایت ای نفره دو مبل سوی به مرا لیدا

 .  نشست ما روی

 

 .  گلی کردی خاک و گرد دوباره شنیدم-

 

 ! خندیدم.  آمد برایش ابرو و چشم لیدا

 

 ! میگه راست خب.  لیدا باشه راحت بذار-

 

 : شد خم جلو به و داد تکان سری میعاد

 

  ؟ کرده خطایی ؟ کرده کاری سامان-

 

 خودم هنوز که وقتی تا نه!  نداشتم گفتن برای حرفی!  کردم نگاه هایش چشم به

 ! زدم می پا و دست برزخ میان

 

 .  برد پایین را سرش افسوس با میعاد

 

 ! اومده شما سر به چی-

 

 : کردم زمزمه

 

 .  دونم نمی-

 

 : میعاد
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 .  ده نمی رو جوابم زنم می زنگ هرچی-

 

 : کردم زمزمه

 

 !  کن ولش-

 

 : گذاشت بازویم روی دست لیدا

 

 !بشیم خیر سبب خوایم می تریم بزرگ شما هردوی از چون میعاد و من-

 

 : دادم قرار خطاب را هردو داری خش صدای با

 

 اون چه.  داشتید محبت سامان و من به همیشه شما.  شماست نیت حسن این-

 خواهش ازتون موقعیت این توی اما.  ها بعدتر چه و کردیم ازدواج سختی با که موقع

 برای کاری یک سامان بمونیم باهم خواستیم می اگر ما.  ندید انجام کاری کنم می

 .  اومد می راه من با یکم.  کرد می زندگی این

 

 : کرد نگاهم افسوس با لیدا

 

 .   بینند می صدمه وسط این ها بچه -

 

 : کردم کمرنگی اخم

 

 ! نداره حالشون به فرقی.   نیست خونه خدا وقت هیچ وقتی-
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 برای دلشان که این.  بود عجیب برایم ها بچه عیان قراری بی گذشته های شب اما

 . کنم چکار دانستم نمی من و بود شده تنگ پدرشان

 

 : گفت جدی میعاد

 

 ! کارتون تو مونه می آدم که بخدا.  شدید تر بچه هم بچه دوتا از بالغ آدم دوتا-

 

 : گفتم جانب به حق

 

  ؟ کنید می قضاوت دور از چرا.  میعاد نبودید ما زندگی توی وقت هیچ شما-

 

 : گفت میعاد.  کرد نگاهم نگران لیدا

 

 بی که بینم می وقتی.  منید های رفیق دوتا شما.  نشو ناراحت.  خب خیلی-

 . ریزه می بهم داره زندگیتون جفتتون مباالتی

 

 .  کردم خارج سینه از آه همراه به را نفسم

 

 بپذیرم رو شرایط این تونم نمی دیگه منم حقیقتش.  کنه نمی تالشی هیچ اون وقتی-

 می رو فکرش که حاال دونید می.  نداره عیبی بگم مدام.  بیام کوتاه مدام تونم نمی. 

 بهشآسون و اومدم کوتاه کرد سامان که کاری هر واسه که مقصرم منم بینم می کنم

 .  گرفتم

 

 تدبیر را کرده خود!  بفهمم توانستم می خودم که بغضی.  بود گلویم توی بدی بغض

 ! نیست

 

 .  کرد نوازش را ام شانه لیدا
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 . شده کمرنگ که عشقی این نگران.  هستم ها معصوم طفل اون نگران من!  عزیزم-

 

 : برگشتم سویش به

 

 فرسخ.  بودیم که هایی آدم اون از انگار دیگه.  رفیق نیست سابق مثل چیز هیچ دیگه-

 این به نسبت.  بینه نمی منو دیگه سامان.  نیستیم خودمون دیگه.  شدیم دور ها

 . شده سرد زندگی

 

 .  بود سنگین برایشان من از ها حرف این شنیدن.  کردند سکوت دقیقه چند هردو

 

 : افزودم

 

 سال این ی همه توی.  رو اش خانواده نه خودشو نه.  ببینمش خوام نمی مدتی یه-

 بشید قدم پا خواین می ما بزرگ عنوان به شماهم که این از.  شدم اذیت فقط ها

 .  ممنونتونم هم جا همین تا اما.  رسونه می رو بزرگیتون

 

  

 

*** 

 

 کمی شاید!  پرواز حس.  داشتم بهتری حس آمدم بیرون لیدا و میعاد ی خانه از وقتی

 انگار.  بود کرده بهتر را حالم کمی دوستانم با کردن صحبت واقعا اما کردم می اغراق

 .  کردند می درک هرکس از بیشتر مرا ها آن

 

 برایش را هایت ناراحتی و ها گالیه بتوانی که باشی داشته هایی دوست که این

 روی سنگینی که آدمی حس.  داشتم شدن سبک حس.  است نعمت خود بگویی

 .شده کاسته کمی هایش شانه
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 اما!  بود عقیده هم او با لیدا حتی.  داشت سامان و من بین وصال به امید هنوز میعاد

 ! نبود پیش در وصالی بود رفته بین از سامان و من بین های حرمت که زمانی تا

 

 امشب دادم قول ها آن به من و بودند کرده پیتزا هوس قلوها سه گذشته شِب

 برایشان و خردیم نمی برایشان همیشگی هرچند ؛ خریدم را ها پیتزا.  بخرم برایشان

 .  کنم رنجور را روزهایشان این گیر بهانه دِل خواست نمی دلم اما.  داشت ضرر

 

 !  راندم خانه سوی به امید هزار با

 

 حتی.  زدم صدا را خانم مینا.  بود ور غوطه سکوت در خانه.  چرخاندم قفل توی را کلید

 این نداشتم دوست و آمدند نمی پیشوازم به ها بچه که بود باری اولین.  را قلوها سه

 !  را حالت

 

 با آرتین گذشته ساعت یک همین.  نبودند انگار اما زدم صدا دیگر بار یک را خانم مینا

 ! کرد طلب من از را محبوبش پیتزای و گرفت تماس من

 

 با و بود نشسته ای نفره تک مبل روی خانم مینا.  رفتم سالن سوی به نگرانی با

 .  کرد می پاک را اشکش دستمال

 

 : فشردم دستم توی را پیتزاها جعبه

 

 ؟ حالیه چه این شده چی.  خانم مینا دی نمی جوابمو زنم می صدات هرچی چرا-

 

 : گفت مستاصل

 

 .... فقط.  جان خانم نیست چیزی-
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 زدم صدا اتاق توی از را ها بچه و زدم پلک آرام

 

 [۱۰:37 ۰4.۰7.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

 �9۱پست#

 . خورد می مشامم به بوهایی یک انگار

 

 : گفت خانم مینا

 

 ... خانم-

 

 : کردم خطابش ترسیده

 

 ؟ دوباره شده بد پسرت حال ؟ کنی می نگران منو داری ؟ شده چی-

 

 : کشید عمیق نفس

 

 .  جا این اومدن سامان آقا.  کرد بهترش دادید بهم که هایی دارو.  شکرخدا.  خانم نه-

 

 زل او به سالن وسط خشک که چرا.  کردند وصل بدنم به ولت دویست برق که انگار

 . بودم زده

 

 : گفت  خانم مینا
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 .  بکنم دخالت نتونستم اما.  ببخشید خانم-

 

 روی هم شاید دانم نمی.  شد رها قالی روی و سرخورد دستم از پیتزا ی جعبه

 ! ها سرامیک

 

 ! را کثیف شوخی این.  کردم نمی باور ؛ رفتم ها بچه اتاق سوی به

 

 .  بود ها بچه از خالی اتاق

 

 !بودم دیده را عمرم ی صحنه ترین ترسناک انگار

 : گفت سر پشت از خانم مینا

 

.  زد درو زنگ.  نزد هم آیفون زنگ حتی.  سیاه روم.  شماست های بچه پدر خانم-

 ی اجازه خودم به نتونستم.  آقاست دیدم کردم باز درو.  شمایید کردند فکر ها بچه

 .  بودید خودتون کاش ای.  بدم دخالت

 

 : برگشتم سویش به عصبی

 

  ؟ کرد پیدا کجا از رو جا این آدرس آخه-

 

 : کرد نگاهم نگرانی با

 

 .  قسم بخدا دونم نمی-

 

 .  کندم دندان با را لبم پوست
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 ؟ برد کجا هامو بچه-

 

 برن بپوشن لباساتون گفت بهشون آقا.  دیدنشون وقتی شد خوب حالشون ها بچه-

 .  بیرون

 

 : کردم زمزمه

 

  ؟ کجا-

 

 .  جایی پارکی شاید.  دونم نمی-

 

 دانم نمی.  بود کردنم اذیت برای من اطالع بدون ها بچه بردن دانستم می من اما

 .  داد می بد گواه دلم ولی

 

 نمی اما ؟ بودند رفته او با ها بچه.  بود برده باخودش را ها بچه.  شد سست پاهایم

 سامان.  بودم آشوب درون از.  است پدرشان سامان باشد هرچه.  کنم گله توانستم

 برانگیز تعجب زیادی اش لعنتی سکوت این دانستم می.  کرد را خودش کار باالخره

 کرد می کاری باالخره دانستم می.  شد می کار به دست باالخره دانستم می.  است

... 

 

 باید.  زدم پسش.  آورد برایم سرد آب لیوان یک خانم مینا.  زدم ام پیشانی به دست

 .  رفتم می

 

 : گفت خانم مینا

 

 ؟ رین می کجا حاال.  اومد برنمی دستم از کاری.  شرمنده که بخدا.  خانم شرمنده-
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 را هایم دست.  بستم هم روی محکم را هایم چشم.  بود شده دار کش هایم نفس

 .  کردم مشت

 

 .  وقته دیر.  خونه بری تونی می..  دنبالشون میرم خودم نداره موردی-

 

 ؟ برم کجا شما حال این با اما-

 

 : کردم زمزمه

 

 .  کنم می حلش خودم.  نباش چیزی نگران.  برو-

 

 !  کردم بدرقه نگاه با را رفتنش.  رفت هایش لباس سوی به و گرفت من از نگاه امید نا

 

 ! گرفتم می او از را ها بچه باید... کردم می کاری باید

 

*** 

 

 شمشیرش سامان انگار ؟ شد چی دیدین... پست از اینم ؟ خوبین.  خوشگال سالم

 . بسته رو از رو
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*** 

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 باال کوه از از انگار و زدم می نفس نفس.  شدم ماشین سوار حالی چه با نفهمیدم

 ، ترس ، نگرانی ، خشم ، عصبانیت.  داشتند خفیفی لرزش هایم دست.  ام رفته

 ی گالره قالب در شرایطی چنین در بود سخت و بودند کرده غلبه من بر همه و همه

 ! آورد می کم بعد به جایی یک از آدمی هر.  روم فرو همیشگی مقاوم و جدی

 

 غرورم سو یک از و خواست می را هایم بچه دلم!  راندم ها خیابان توی هدف بی

 برده کجا خودش با را هایم بچه دانستم نمی.  داد نمی را سامان به زدن زنگ ی اجازه

 اولویت هایم بچه اما.  بزنم زنگ او به که بود مرگ عین برایم ؛ گرفتم را اش شماره. 

 به حال همان در و گرفتم را اش شماره.   کردم می هرکاری برایشان و بودند ام زندگی

 .  دوختم چشم رویم به رو

 

 !  داد نمی جواب

 

 : کردم زمزمه

 

 .... سامان بهت لعنت... بهت لعنت-

 

 !  کوبیدم فرمان به جانم بی مشت

 

 که هایی شب آن.  آوردم می در روزگارش از دمار بگیرد من از ها بچه خواست می اگر

.  ببیند را هایم بیداری شب که بود کجا کردند می تب و خوردند می سرما هایم بچه

 هایم بچه.   ببند را هایش بچه تا بود کجا گرفتند یاد تاتی تاتی هایم بچه که روزهایی

 بودند هایم نداشته و ها داشته ی همه ؛ زندگی ی همه از من سهم و بودند من مال

 . 
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"  که گفت می خط پشت اش خوردی اعصاب آرامش آن با خونسردی کمال در زنی

 آن خواست می دلم"  باشد نمی گویی پاسخ به قادر حاضر حال در نظر مورد مشترک

 روی عرق های دانه.  شود راحت مان همه خیال تا کنم تکه تکه را نظر مورد مشترک

.  نداشت حد که کرد می درد ام شقیقه و ها چشم قدری به ؛ نشست ام پیشانی

 دیگر بار یک.  رفت رژه سرم توی ها ماشین بوق صدای ، دیدم می تار را مقابلم

 .  برد می لذت دادنم عذاب از انگار ؛ گرفتم را اش شماره

 

.  بود کیفم توی هنوز خانه کلید ی دسته.  کردم پارک را ماشین لعنتی برج مقابل

 وارد و فشردم مشتم در را کلید ی دسته.  شکفت گلش از گل دیدنم از نگهبان

 .  شدم آسانسور

 

 تصویر به آینه در!  سوخت می شدت به ام سینه ی قفسه.  خورد می را خونم خون

 چشم سرخی باعث اخیر روز چند این های دوندگی و  ها نخوابیدن کردم نگاه خود

 !  بس و بود سامان مسببش که خشمی حال و بود هایم

 

 زنگ بار چندین ، رفتم بیرون کابین از ایستاد نظرم مورد ی طبقه در آسانسور وقتی

 تجربه را حال این خواست نمی دلم.  شد می سرازیر اشکم داشت دیگر.  زدم را خانه

 .  دیدم نمی را حالتی چنین هم خواب در.  کنم

 

 که آباژوری چند همان جز.  بود تاریک سالن.  شدم وارد و چرخاندم قفل در را کلید

 وزنه خانه صاحب نبودن و تاریکی این ؛ شدم خانه وارد کفش با.  بودند روشن همیشه

 جلب را ام توجه سالن ی گوشه شکسته ظرف چند.  کرد سرازیر قلبم به سنگینی ی

 که این.  بودند زمین پخش هم بودند سامان خود از که عکسی های قاب حتی و کرد

 .  نبود ذهن از دور به بود خودش کار گل دسته این

 

 لیدا قول به.  کنند کمکم تا نداشتم را کسی لحظه این در.  بود آور خفقان خانه فضای

 دوستانی هرچند.   نبودند عمل های روز و هستند دهن و لب تنها ها آدم بعضی

 و باشد پشتم که نداشتم برادری.  نداشتم خواستن کمک و زدن زنگ روی اما داشتم

 تماس ایوبی دکتر به که آن روی.  آمد برنمی دستشان از کمکی که داشتم خواهر دو

 .  نداشتم را بگیرم
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 .  بود شکسته هم را عطرها.  کردم روشن را چراغ و شدم مشترکمان اتاق وارد

 

 :  کردم زمزمه

 

 .  روانی-

 

 می کوبیده صورتم توی حالت بدترین با و بود نصب دیوار روی هنوز ازدواجمان عکس

 .  شد

 

 کار بمب سرم در که انگار.  دادم قرار هایم دست میان را سرم و نشستم تخت ی لبه

 را سامان سر موهای خواست می دلم.  بود انفجار ی آماده لحظه هر و بودند گذاشته

 و داد می را هایم تماس جواب نه.  کنم تخلیه جوری یک را خشمم و بکنم یکی یکی

 . .  فرستاد پیامی حتی نه

 

 خواهد می و دهد نمی را هایم تماس جواب عمد روی از دانستم می!  دانستم می

 .  کند تالفی

 

 سقف به کشیدم دراز تخت روی حال بی.   بود آمده یادم تازه انگار و بود تالفی اهل او

 .  شد جاری چشمم ی گوشه از اشک قطره یک.  زدم زل اتاق روح بی و سفید

 

 این ها شب انگار.  کردم نگاهی نیم تخت به.  کرد جلب را ام توجه تخت ریختگی بهم

.  داد می را تنش بوی.  بوییدم و برداشتم را بالش.  بود ریخته بهم پتو.  خوابید می جا

 انگار ؛ نشستم تخت روی آرام.  فشردم خود به و بوییدم تر عمیق را بالش ناخودآگاه

 آرامشم که اژدهایی آن نه اما! من کنار!  پتو و بالش همین روی.  بود جا همین سامان

.  کند آرامم بود بلد خوب که کسی.  بود منظورم ها سال آن سامان.  زده برهم را

 توجه بود زمین روی که لباسی که شوم بلند کردم قصد و کردم پرت تخت روی را بالش

.  برداشتم را لباس و شدم خم.  بود بلندم هاب خواب لباس از یکی ، کرد جلب را ام

 .  افتاده زمین روی چرا دانستم نمی!  کردم نگاهش متعجب
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 پات جلوی چیزی.  میشی.  شتری.  گوسفندی گاوی گفتی می.  خانوم گالره به به-

 .  کنم قربونی

 

 می را آدم و آمد می معلق عجل مانند.  گفتم آرامی هین و برگشتم عقب به ترسیده

 . ترساند
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 از ژولیدگی این.  بارید می صورتش از آشفتگی و بود درآورده ریشش.  م کرد نگاهش

 .بود بعید او

 

 ؟ بودی کجا-

 

 : بود گرفته اش بدجنسی رگ.  زد خندی نیش

 

  ؟ آره ؟ شده تنگ دلت نکنه.  اتاق اومدی که بینم می-

 

 .  افتاده تخت پایین زمین روی چرا رفت یادم و گذاشتم تخت روی را لباس 

 

  ؟ بردی کجا رو ها بچه-

 

 : زد اش سینه تخت به

 

 . باشن پدرشون پیش باید-
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 : کردم غلیظی اخم

 

 کجا ؟ کجان هام بچه گفتم بهت.  رو بازی مسخره بساط این کن جمع ؟ پدر!  هه-

  ؟ بردیشون

 

 آورد می در را ژولیده و خسته های آدم ادای دربیاورد مرا حرص که آن برای دانم نمی

 .  بودند قرمز من بدتر هایش چشم.  بود خسته واقعا یا

 

  ؟ آوردی هم رو وسایلت.  اومدی شد خوب-

 

  ؟ دادی نمی هامو تلفن جواب چرا-

 

 : گفت قیدی بی با

 

 ؟ چطور.  بدم جواب نداشتم حال شایدم.  ندیدم شاید-

 

 : گفت حال همان در و گذشت کنارم از سپس

 

 ... هم تو داری دوست بگیرم دوش خوام می-

 

 .  پریدم کالمش میان

 

 .  رو ها بازی مسخره این کن بس.  سامان کن بس-

 

 : زدم اش سینه تخت و ابستادم مقابلش
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 .  نمیگی بهم چرا ؟ بودین کجا ؟ کجان هام بچه-

 

 .  زد چشمکی

 

 .  راحت و امن جاشون هامم بچه.  خوبیم همه-

 

 : گذاشت گردنم روی و آورد جلو را دستش سپس

 

  ؟ کنم ویزیتت من خوای می.  دکتر خانوم نیست خوب حالت تو انگار-

 

 .  زدم پس را دستش

 

 .  نیار باال منو سگ روی اون.  هام بچه دنبال میرم میدی آدرس االن همین-

 

 ؟ آره زرنگین خیلی کردین فکر معیوب ُمخ ایوبی دکتر اون تو-

 

 .  سامان نکن ام خسته-

 

 می عذابم چرا.  خندد می چرا من پریشانی شرایط چنین در دانستم نمی.   خندید

 .  دهد

 

 .  بود شده تنگ برات دلم منم-

 

 .  رو ها بازی مسخره این کن جمع ؟ کجان ها بچه سامان-
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 .  ایستاد حمام به نرفته

 

 ! داره شرط-

 

  ؟ کرد می تعیین شرط هم من برای.  نفهمیدم.  کردم تیز را هایم گوش

 

 ؟ شه نمی مانعت کسی.  هات بچه سر باالی.  زندگیت سر برگرد-

 

 : گفتم جدی

 

 ... حتی نبود هام بچه خاطر واس اگه.  ذارم نمی پامو جا این هم لحظه یه دیگه من-

 

 ! پیش خیر-

 

 : بردم باال را صدایم تن.  برداشتم قدم سویش به عصبی

 

  ؟ بردی کجا منو های بچه ؟ کری-

 

 : گفت جدیت با

 

  ؟ خودتن های بچه فقط انگار میگی جور یه-

 

 : زدم فریاد صورتش توی
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 که زمانی ؟ بودی کجا کردناشون تب زمان داری بودن پدر ادعای و پدری خیلی اگر تو-

 های سال ترین حساس توی.  باشی باید که زمانی ؟ بودی کجا مامان بابا گفتن

 های بچه برگشتی حاال ؟ ها ؟ روزها اون بودی کجا.  ها خنده و گریه توی.  عمرشون

 ؟  بکشی یدک خودت روی رو پدر اسم میشه روت تو ؟ پدرم من میگی بردی منو

 

 : کرد اشاره اش سینه به

 

.   که نکردم شرع خالف.  نیاد خوشت چه بیاد خوشت چه.  گالره هام بچه پدر من-

 حامی ها خانم ی همه.  داره کارهایی زندگیش توی هرکس.  کنم می کار

 رو ها بچه افتادی راه کنی امیدوار آینده به منو که این جای به تو.  هستند شوهراشون

  ؟ کردی من ضد

 

 باشن جا این نداره حالشون به فرقی.  بینند نمی رو پدرشون ماه تا ماه که هایی بچه-

 . جا اون یا

 

 .  کنی می سر ها بچه بدون و میری یا.  خونت به گردی برمی یا.  همونه حرفم من-

 

 .  نداری حق تو ؟ فهمی می.  کنی تکلیف تعیین من واسه نداری حق تو-

 

 .  بود سنگ از انگار.  خوردن تکان ای ذره از دریغ زدم می مشت اش سینه به هرچه

 

 : گفت قاطعیت با

 

 .  باشن پیشم هام بچه که دارم رو حق این-

 

 : گفتم عصبانیت با
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 گذرم نمی ازت.  کردم گریه باهاشون و کردم تب باهاشوت من.  مادرشونم من-

 خوای می چرا ؟ باشی ها بچه کنار که داری وقت کی تو.  گذرم نمی ازت.  سامان

 ؟ کنی اذیت منو

 

  ؟ چی من حق پس ببری خودت با رو ها بچه تو که این-

 

 .  باشم آرامش کردم سعی

 

 ! نداره وجود مانعی.  ببینشون بیا داشتی دوست وقت هر-

 

 .  ترساند می مرا و شد می پیش دقایق از تر سرخ لحظه هر هایش چشم

 

  ؟ فهمی نمی منو زبون که این مثل تو-

 

 : زدم فریاد صورتش توی

 

 این.  بشم رو به رو باهات شه می بد حالم.  شدم خسته تو با کردن زندگی از من-

.  نیفتاده اتفاقی هیچ انگار و بکنی خواستی که غلطی هر مدام که این.  ببینمت که

 ات بچه و زن فکر به هات خوشی توی و کنی نوش و عیش دیگه های زن با که این

 مثل آدمی تحمل ؟ فهمی می دارم نفرت میدی انجام که کارهایی و تو از من.  نباشی

 .  ندارم جا این موندن واسه ای بهونه دیگه.  کنه می بیمار منو تو

 

 .  باشه شلوغ سرم و کنم پیدا دوستانی که طبیعیه شغلم ی واسطه به-

 

 : زدم پوزخند
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 سر بعدم که ؟ درسته رد نه کنند تایید نه رو ها شایعه و بشه ای رسانه بعد که.  آره-

 .  دالرو آقای تو به احسنت... و دربیارن جنابعالی استودیوی از

 

 ! کردم زدن کف به شروع

 

 !  رد یا تاییده دیگه بدونم خواد نمی دلم حتی-

 

 .  است شایعه همه-

 

 : گفتم حرص با

 

 می وانمود جوری و نمیگی چیزی چرا مدت این فقط.  است شایعه.  میگی راست آره-

 بزرگ تو مثل مردی دستی زیر هام بچه خواد نمی دلم ؟ نیفتاده اتفاقی انگار که کنی

 .  بشن

 

 ؟ نخواستی ازم چرا ؟ نپرسیدی ازم چرا تو-
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 ! دریغ اما.  بگی چیزی یه بزنی حرفی یه تو بودم منتظرت_

 

 : شدند می تر سرخ لحظه هر هایش چشم

 

 حرفا اون ی همه اما ؟ اینه غیره. نباشم مهم واست که انگار.  نپرسیدی سوالی تو-

 .  دروغه
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 : گفتم عصبانیت با

 

 . میگی دروغ کنی می نگاه چشام تو.  میگی دروغ-

 

 .  نباید که شبی در هم آن شدم لبریز.  دادم دست از را صبرم و تحمل

 

 من تا کنی وسیله رو ها بچه که این.  سامان ذارم نمی خونه این تو پا دیگه من-

 دونم نمی یا.  راد آوا همون با برو.  نداره رنگی من پیش تو حنای.  خوندی کور برگردم

 تو که کسی به.  کردم اعتماد تو مثل آدمی به کردم اشتباه من.  ای دیگه هرکس

 که کردم اشتباه.  بود کرده دار خبر رو شهر کل رنگارنگش دخترای دوست آمار مجردی

 فرقی هیچ مجرد مرد یه با االن تو.  مجردی کارهای از داری برمی دست کردم می فکر

 .  نداری

 

 به و گذاشت گردنم دور را دستش و کرد سد را راهم که بگذرم کنارش از خواستم

 . چسباندم دیوار

 

 : کرد نگاهم حرص با

 

 و بشم ات شیفته گذاشتی چرا ؟ کردی تبعیدم بعد و دادی عادت بهشتت به منو چرا-

 ای زنده مرگت خبر ؟ کجایی که زنی نمی زنگ بهم بارم یه دیگه ؟چرا شدی عوض بعد

 زندگی این به منو بار یک چرا ؟ خوای می منو های بچه فقط و بینی نمی منو چرا ؟

 ؟ کنی نمی آرومم دیگه چرا.  کنی نمی استقبال ازم بار یک چرا.  کنی نمی دلگرم

 به باید مدام که پریشون زنی شدی تو چرا ؟ مین میدون شده برام خونه چرا ؟ چرا

 زندگی این به منو چرا گالره ؟ چرا ؟ درمونی هم منی درد هم چرا ؟ بزنه غر جونم

 ... که باشه زنی تونه می راد آوا کنم می حس چرا ؟ کردی دلسرد

 

 خارج ممتدی سوت هایم گوش از انگار.  کرد سکوت که دید نگاهم در چه دانم نمی

 می راد آوا کرد می فکر چرا. شنیدم نمی را سامان های حرف دیگر که سوتی.  شد

  ؟ دهد می ترجیح من به که ؟ چی که باشد زنی همان تواند
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 بگویم و کنم تف صورتش توی خواست می دلم.  بزنم پسش خواستم سختی به

 .  بشوید واصل درک به هردو

 

 بازی کثیف.  خوره می بهم ازت حالم که کثافتی یه تو... روانی ی دیوونه... کن ولم-

 وقت وقت هیچ من برای.  بودی خسته من از همیشه تو.  نکن توجیه من برای هاتو

 ... نداشتی

 و کنم سر بودنش با تا نبود وقتی.  بپرسد خودش از توانست می را چراهایش ی همه

 .  شدند زندگیم ها آن و شدم می وابسته قبل از تر بیش هایمان بچه به شوم آرام

 

 : زد فریاد صورتم توی رحمی بی با سامان

 

 آره.  میگم دروغ من میگی راست تو شاید آره!  تو مثل ای آشفته زن از ام خسته آره-

 کنی پیدا تونی نمی جایی رو ام لنگه که ام عوضی یه من آره. آرومیه دختر.  رادم آوا با

 دلت حاال ؟ میگی چی حاال.  زمینم روی آدم ترین پست من.  نفرم هزار با من اصال.

 ؟ شد خنک

 

 می ادامه را انکارش سامان که درصد یک مثال.  داشتم خوش خیاِل یک دلم توی اگر

!  بروم خانه این از و کنم جمع را خودم خواست می دلم.  رفت هوا به و شد دود دهد

 شده قطع نفسم که چرا.  نبود مهم بفرستم هایم ریه به تا نداشتم که نفسی دیگر

 .  انگار بود

 

 و روح به شوک هایش حرف با.  کرد می خفه مرا داشت گردنم دور دستش فشار

 .  داد جانم

 در جا همین کاش ای.  بود زیاد دستش فشار اما بزنم پس کردم سعی را دستش

 ! افتاد نمی نگاهش به نگاهم وقت هیچ دیگر و مردم می او مقابل

 

 : داد قرار صورتم مقابل را صورتش
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 من سر از دست ؟ کنی نمی ولم چرا ؟ کنم فراموش رو لعنتی توی تونم نمی چرا اما-

 .  برداره سرم از دست بگو لعنتیت چشمای اون.   بردار

 

 حجم و کرد رها باره یک به را دستش ؛ بود شده کبود اکسیژن نبود از صورتم شک بی

 .  انداخت ام سرفه به هایم ریه به اکسیژن همه این

 

 !  داشتم هم لرز اما ؛ داشتم تب انگار.  گرفت بر در را بدنم خفیفی لرز

 

 : آوردم فرود صورتش توی فکر بی و کردم بلند را دستم

 

 .  دالوری جناب نداره نمک دستم وقت هیچ که نداره عیبی-

 

 ام ضربه قدرت چقدر فهمیدم تازه و کرد خودنمایی اش گونه روی هایم انگشت جای

 .  بوده کاری

 

 این منشا که نداره عیبی.  زنم می غر مدام که پریشونم زنی من که نداره عیبی-

 مشترک زندگی سال شش پنج از سهمم که نداره عیبی.  توهه از عصیان و پریشونی

 زودتر چرا که ناراحتم. ناراحتم.  بمونن پیشت هام بچه ذارم نمی! کثیفه های حرف این

 !  نرفتم

 

 را خودم و شنیدم را شوم رد اش جنازه روی از مگر گفت می که اش عربده صدای

 ماشین سوار.  است برده کجا شب وقت این را هایم بچه دانستم نمی.  زدم نشنیدن

 .  بودیم زده را آبرو قید هردو انگار.  آمد می دنبالم به دویدنش صدای ؛ شدم

 ... وایسا گالره-

 می حال بمانم دور سامان از خواستم می مدتی اگر! زدم نشنیدن به را خودم

 و شکست می را دلم هایش حرف با همیشه او!  نبینمش هم قیامت قیام تا خواستم

 کردم می زندگی آن در من که شهری چرا.  رفتند می فرو قلبم توی ها شکسته این

 هم شهرش محبوب ی خواننده بود؟حتی کننده مشمئز چیزش همه اندازه این به

.  نداشت عیب باریدم می ماشینم توی اگر و شدم ماشین سوار.  کرد می بد را حالم
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 حرف با هم باز البد ؟ من دنبال به ؟ کجا.  دوید می که دیدمش بغل ی آینه توی از

 هایش

 را زنی حس. .  نداشت اهمیت پشیزی من برای اما.   برنجاند مرا خواست می

 . برد خواهد خودش با را او باد آن هر و ایستاده پرتگاهی ی لبه که داشتم
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 *** 

  الرحیم الرحمن اهلل بسم

 با. برداشتم را بود شده ریخته زمین روی که را پیتزا های جعبه رسیدم خانه به وقتی

 می مرا ضعف نقطه سامان. کرد صلب من از را کاری هر مجال بغض پیتزاها دیدن

 .  بود گذاشته هایم ضعف نقطه روی دست و دانست

 . بگیرم تماس کسی با توانستم نمی شب موقِع این و بود شب نصِف

 پیامی خانم مینا برای! باشم ها بچه دنبال به و بیفتم راه ها خیابان توی توانستم نمی

. بود چشمم توی خاری آمدنش نبودند هایم بچه وقتی. نیاید هم فردا که فرستادم

   وارد. بودند گرفته من از را جانم از تکه یک انگار

 چون هم بغض. نگریستم رنگشان یک های روتختی و ها عروسک به و شدم اتاقشان

 . کرد می بدتر را بدم حال و گرفت می حجم بیشتر لحظه هر سیب

 را پشمالویش خرس عروسک و کشیدم دراز تینا تخت روی و درآوردم را مانتویم

 . کشیدم درآغوش

 .  نبینم را نبودشان تا بستم غصه، ناراحتی، درد، با را هایم چشم

 فردا که این شد؟ می صبح و گذشت می امشب که این. بود سرم توی مدام سوالی

 و سامان های حرف. گذشت می سال صد ی اندازه به امشب رسید؟ می راه از

 همیشه. کردند سوزش به شروع هایم چشم. رفت می رژه سرم توی مدام چراهایش

 حس را منظمشان های نفس که همین. بزنم سر ها بچه به خواب قبل بود عادتم

 .  خوابیدم می بهتری خیاِل با کردم می

 فراموش دیگر وقت هیچ نه و حال نه را امشبش های حرف و سامان توانستم نمی

 هایش حرف گاه هیچ که زد می تلنگر من به هایش حرف با او اما نبودم ای کینه. کنم

 روی که قلوها سه عکس کردم؛ باز را هایم چشم. نباشم کار فراموش و نبرم یاد از را

 . کرد کجی دهن رویم به بودند دیوار
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 می دل و داشتند لب روی فریبی دل لبخند سه هر. بود شان ماهگی شش از عکس

 . بردند

 پیش خیابان در هم آن دنبالم به سامان دویدن ی صحنه! بستم آرام را هایم چشم

 که طوری به فشردم گاز پدال روی بیشتر را پایم من و کرد صدایم. بست نقش رویم

 .شد بلند آسفالت روی الستیک جیغ صدای

 هرچه به! خوب های آدم به خوب؛ روزهای به کنم فکر خوب های چیز به کردم سعی

 .شود سرازیر قلبم به آرامش شاید تا. است دور من از و دنیاست در خوبی

 * * * 

 گریه مدام تلفن پشت برده را ها بچه سامان که فهمید وقتی. زد می زنگ مدام مادر

 می باید مادر اما! بازگردم خانه به خواست می من از تمنا و التماس با حال و کرد می

   حدی آدمی هر صبر! نبودم رفتن زود آدم من دانست

 لعنتی ی خانه آن از حتی خواستم نمی دیگر! ها نرفتن این از بودم لبریز من و دارد

 .کنم گذر

 * * * 

 می پیدایشان که چرا. نبرده مشترکمان دوستان ی خانه ها بچه سامان دانستم می

 .  دادند می خبر و زدند می زنگ من به دوستانمان یا. کردم

 زیاد هایم مشغله چقدر. زد می پرسه دیگر جای در فکرم اما! بودم بیمارستان توی

 .خدایا است
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 سوی به نامحسوس طور به ام توجه زوجی دیدن با که بروم بیرون بخش از خواستم

 شده مسخ مانند. داشت درد و بود شده بسته هایش چشم زن. شد معطوف ها آن

   آن نبود مهم برایم انگار و کردم می نگاهشان حال ها

 عمرم ی صحنه ترین قشنگ ای عاشقانه ی صحنه چنین تماشای انگار. ببینند مرا ها

 .  کرد نوازش را دستش و بوسید بارها را زن دست مرد. بود

 تلخی لبخند دیدنم با مرد. افتاد جانم به حسادت حس ام زندگی توی بار اولین برای

 .  نشست هایش لب روی
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 .  بود شبیه کننده امیدوار لبخند به. دادم انحنا هایم لب به

 سال و سن به! گذشتم تختشان کنار از. است زندگیشان اول های سال بود مشخص

 ما مانند هم زوج آن دانستم نمی. باشند تر کوچک سامان و من از خورد می هایشان

   یا زدند می تیر با را دیگر هم ی سایه بعد ها سال

 .  ماندند می هم کنار ها سختی در عاشقانه قدر همین

 .  شد خارج دهانم از عمیق آه یک. افتادم خودمان ی عاشقانه های روز یاد به

 نمی حتی. او بود شده برایم بود، جالب. داشتم پیام او از. کردم موبایلم به نگاهی

 "  کردی؟ فکر حرفام روی. " بیاوردم زبان بر را اسمش خواستم

 جز. بودم نکرده التماس کس هیچ به زندگی در کردم؛ پاک و نوشتم برایش بار چندین

 .نداشتم ای خواسته کسی از سامان به زندگی و کار در اعتدال رعایت

 می فکر هرچه که من گذاشته؟ دامن در خداوند که است گناهی چه تاوان زندگی این

 . ام نرسانده مورچه به آزاری حتی رفتم می تر عقب به و کنم

 سال پنج این در. کرد می برخورد سینه به شتاب با قلبم. ندادم را سامان پیام جواب

 است روز شبانه هفت پدرشان حال.  باشند دور من از هایم بچه نشده هم شب یک

 .  کرده دورشان من از که

 او کنم اصرار بیشتر هرچه دانستم می! بودم نگرفتن یا گرفتن تماس میان جدال در

 .  کرد می مخالفت بیشتر

 : داد را جوابم بوق چند از پس. گرفتم را اش شماره

   بله؟-

 .  سالم-

 .  سالم-

 .  بود مشخص صدایش توی هنوز شب آن خستگی انگار

   کجان؟ ها بچه-

   باشن؟ خوای می کجا-

 : گفتم ای رفته تحیلیل صدای با

 .  بده حالم من-

 .بود دار ادامه سکوتش

 . رفت می فرو گوشی در بغض با نفسم هر. پیچید گوشی در ام پی در پی های نفس
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  بکشی؟ منو خوای می-

 .  خونه برگرد-

 : بردم باال را صدایم

   برگردم؟ چرا-

 ! میگم من چون-

 .  کردم مشت را دستم

 .همیشگی دعوای و جنگ با میشه مصادف من برگشتن. نمونده ما بین حرمتی هیچ-
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 : پیچید گوشم در زخمی صدایش

 ! بشنوم تکراریت حرفای ندارم حال نداری؟ کاری شلوغه سرم-

  گذاشتی؟ کجا رو ها بچه-

 .  خوبن ها بچه-

 : نالیدم بغض با

   بزنند؟ حرف من با تلفنی ذاری نمی چرا-

 .  پیشتن همیشگی دیگه خونه برگردی اگر چون-

 می مرا پرسنل و ها مریض نبود مهم حتی! بیمارستانم ی محوطه در که نبود مهم

 .  کشد می عربده گونه این آرام دکتر خانم آن که نبود مهم حتی دیگر. بینند

   دونستی؟ می. مریضی تو-

 : کرد زمزمه

  فهمیدی؟ تازه-

 قطع را موبایل. کرد می دیوانه مرا داشت آستین در حرفی یک گفتم می هرچه که این

 شود می کی شود؟ می تمام کی روزها این خدایا. نشستم نیمکت روی و کردم
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 شود می کی. نبوده بیش کابووسی اش همه روزها این ببینم و کنم باز را هایم چشم

   اگر شاید است؟ مشترکمان زندگی روز اولین ببینم و کنم باز را هایم چشم

 هر خواست می او. کشید نمی جا این به کارمان کردیم می آغاز را شروع ی نقطه

 .هایم بچه ندیدن قیمت به حتی. بکشاند خانه به مرا شده که طور

 معنا میان این عشقی دیگر دانستم می. چیست از اش لجبازی این دانستم نمی

 جوره هیچ کند حبس خانه در مرا که نفرت از حد این اما داریم دیگر هم از نفرت و ندارد

 .رفت نمی کتم در

 ها روز هرچند! نشاند می خودش جای سر را او باید نفر یک و بود زورگویی مرد سامان

 .آزارد می شکل بدترین به مرا او

 نظر از را ها پرونده و کردم می امضا را ها برگه که حالی در. بود بریده را امانم درد سر

 . دادم می ماساژ را ام پیشانی دیگر دست با گذراندم می

 نفهمیدم! چرخیدم می ها خیابان در هدف بی و شدم ماشین سوار بیمارستان از بعد

 .  آوردم در سر بود آمالم ی کعبه پیش های سال که ای کافه از سر چطور و شد چه

 اما. نبود جا آن دیگر صاحبش هرچند! بود شکل همان هنوز! برجاست پا هنوز کافه

 . بود دالوری سامان به متعلق روزگاری روزی کافه این دانستند می همه

 برفی روز آن اگر. بود ام کالسی هم سوگل تقصیر اش همه! دادم قورت را بغضم

 و حال شاید کرد نمی دعوتم قهوه یک به سخت امتحان از قبل و کشید نمی را دستم

 .نبودم رانده جا همه از افسرده زنی من لحظه همین در

 آن! بود آمد و رفت پر. شدم کافه وارد خیال و فکر هزار با. گذاشتم دوش روی را کیفم

 بوی. آوردند هجوم سمتم به خاطرات شدم وارد وقتی. بود گونه همین هم ها سال

 .پیچید مشامم در سامان بوی قهوه، بوی و چوب

 به نزدیک که محبوبم میز به ناخودآگاه. رسید می گوش به گیتار از ضعیفی صدای

   هنوز! نگریستم بود پنجره

 شاید. بود رفته آمدنم از قبل مشتری هم شاید دانم نمی! بود نگرفته را جایم کسی

 .نبود کسی ی سلیقه مورد صندلی این هم

 *** 

 .  داریم امتحان بریم بیا. توروخدا. سوگل وای-

 .کرد هدایت مقنعه داخل به را اش شده بافت موهای سوگل

. ده می لفت ساعت یک بیاد زمانی استاد که زمانی تا. دیگه نشو ضدحال قدر این-

 .گردیم برمی و خوریم می کیک با قهوه یه نترس
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 .  فشردم دست در را هایم جزوه

 بدی؟ گوش تو و بزنم حرفی من بار یک شده-

 .زد ضربه پهلویم به نامحسوس طور به

   نشی؟ حال ضد تو بار یک شده-

. باشم نداشته دوست که نه. نبودم رفتن رستوران و کافه اهل زیاد! شدیم کافه وارد

   می خوانی خر قدر آن

 !رفتم نمی هم سینما حتی که بود درس گرم سرم و کردم

 

 [۲۰:4۲ ۱۱.۰7.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

 9۸پست#

. بود درگیر فکرم اما من. خندید می ریز ریز و گفت می جدیدش پسر دوست از سوگل

   با را امتحانم اگر

 گذاشت می سوگل البته اگر. شد می راحت خیالم گذاشتم می سر پشت موفقیت

 .بخوانم درس کمی

 :گفت سوگل

   تو؟ کجایی-

    کردم بلند جزوه توی از را سرم

   بدیم؟ سفارش چی-

 ! هرچی-

 .  داد تکان درهوا را دستش سوگل

 ! کنکور های بیداری شب یاد به بدیم سفارش قهوه خوای می-

 ! خندیدم

 :افزود سوگل

 .معروفه جا این های قهوه -

 .کردم جزوه گرم را سرم دوباره! دادم تکان سری
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 سر پشت به متعجب. رسید گوشم به سوی آن از که گیتار های سیم صدای

 ...  نگریستم

 * * * 

   دارید؟ میل چی خانم-

 بود کافه همان کافه. دادم سفارش قهوه روزها آن یاد به

 ای قهوه حتی. نبودم سابق آدم آن دیگر من اما. بود آشنا بویش. بود آشنا دیوارهایش 

 .داد می را آشنا طعِم همان آوردند برایم که

 شد، گرفته مکان همین در دستم روز یک آمد یادم. گذاشتم میز روی که را دستم

 را شدن داشته دوست و گرفتم یاد را داشتن دوست مکان همین در. شد فشرده

 !چشیدم

 اندوه و غم بزنم لبخند که آن جای به. بود دردناک و سخت برایم روزها آن یادآوری چقدر

 .کرد می غلبه من بر بیشتر

 همین در و داشت نگه را ساعت های عقربه شد می کاش. گذاشتم میز روی را سرم

 .ماند زمان

 می صورتم از خستگی که بودم نخوابیده قدر آن. نوشیدم را ام قهوه آخر ی قطره تا

 .  بارید

. نداشتم را خوردن شام اشتهای. شان خانه بروم شام برای بود فرستاده پیام گلنوش

. شدم متعجب میعاد ی شماره دیدن با. لرزید کیف در موبایلم. شدم ماشین سوار

 :گفت احوالپرسی و سالم از پس که دادم را جوابش

 گالره؟ کجایی-

   چطور؟. بیرونم-

 .  ببینمت باید-

  شده؟ چیزی میعاد-

 ... منتها. نشده چیزی نه-

 : گفتم نگران

 شده؟ چی ببینم بگو. کنی می نگرانم داری-

 .کند مطرح را حرفش یا خواسته چگونه دانست نمی انگار. کشید عمیق نفس

 ... یکم ها قلو سه.سامانم پیش االن-
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  بود سخت کمی اش جمله تحلیل

 ...  پیش من های بچه مدت این مگه چی؟-

 : گفت آرامش با

 .  نبود سرحال زیاد صداش کردم صحبت تلفنی سامان با امروز -

 :گفتم زدم می استارت که حالی در

 ! میعاد گرفتم خودمو تصمیم من. برگردم که کرده ت واسطه اگر-

 .شد طوالنی میعاد سکوت

 .کنند می قراری بی و گیرند می بهانه ها بچه گویا-
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 .فشردم سفت را گوشی و برداشتم فرمان روی از را دستم

 دونی؟ می تو میعاد؟ کجان ها بچه-

 ...  بیمارستان. بیا میدم که آدرسی این به-

 .  شدم خشک ها زده صائقه مانند

 ...  خدا تورو خوبن؟ هام بچه چرا؟ بیمارستان. میعاد خدا تورو چی؟-

 را چیز هیچ من اما. کرد می دعوت آرامش به مرا انگار. گفت می چه نفهمیدم دیگر

 چند این در دانست می چه او. را هایش دادن دلداری نه را صدایش نه. فهمیدم نمی

. رساندم بیمارستان به را خودم چگونه نفهمیدم. کشیدم عذاب چقدر ها بچه ندیدن روز

 : گفتم لیدا و میعاد به رو خراب حالی با

 کجان؟ ها بچه-

 : گفت لیدا

 . باش آروم. عزیزم نیست چیزی-

 .شد روان ام گونه روی آرام هایم اشک
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 روی حال بی و ضعیف هرسه. بودم شده رو به رو هایشان جنازه با جان از دور انگار

 می تب توی. کشیدم دست هایشان پیشانی به نگرانی با. بودند کشیده دراز تخت

 .نداشتند درستی حال بود مشخص و سوختند

 دست بود کوره مانند که اش سینه به و کردم باز را آرتین لباس ی دکمه نگرانی با

 عقب که گفت من دیدن با پرستار. سوخت می تب توی داشت ام بچه. کشیدم

 :گفتم پرستار به رو جدیت با. بایستم

 .پزشکم من-

 می دلم. بود کرده تلقی غذا نخوردن را ها بچه حال. شد اتاق وارد دیگری دکتر

 ! بمیرم که محکم قدر آن. بکوبانم دیوار به را سرم خواست

 :گفت لیدا. چکیدند گونه روی یکی یکی هایم اشک

 . جان گالره میشن خوب. بیمارستان آورده موقع به خدا شکر نیست چیزی-

 :گفتم جفتشان به رو خشم با

 کجاست؟-

. شناختند می را او جا آن پرستاران و دکتر نبود مهم برایم. دیدمش و شد باز اتاق در

 . هستند کنارمان میعاد و لیدا که نبود مهم برایم

 :گفتم و کردم اشاره ها بچه به نشدنی مهار خشم با

 .  رو معصومم های فرشته انداختی روزی چه به نگاهشون. کن نگاهشون-

 .کشیدم دستش از را دستم. کرد دعوتم آرامش به و گرفت را دستم لیدا

 خشم این انگار. داشتند جنگ سر هنوز هایش چشم. کرد می نگاهم خشم با سامان

 ها بچه دیدن طاقت. بودند کنده را وجودم از تکه یک انگار. بود عجین ما با حاالها حاحاال

 . نداشتم حال آن در را

 .باشم آرام که کرد اشاره پرستار و دکتر به رو میعاد

 :گفتم خشم با میعاد به رو

 با بینی نمی آورده؟ هام بچه سر به چی بینی نمی میعاد؟ باش آروم رو چی چی-

 .آورده معصوم های طفل این روز به چه هاش بازی مالحظه بی

 :گفت خشم با سامان. شدند خارج اتاق از پرستار و دکتر

 بی انگار نکن برخورد جوری یه. من نه تویی آورده ها بچه سر رو بال این که اونی-

   قصه این آدم ترین تقصیر
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 .تویی
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 :کردم نگاهش ناباورانه

  مقصرم؟ من مقصرم؟ من-

 :کرد تکرار را خودش حرف سر با سامان

 نکردی مادری تو. آوردی روز این به رو ها بچه تو. هایی بدبختی این ی همه مسبب تو-

   خونه سر برنگشتی و

 .  زندگیت

 به بدنم خشم شدت از. دید می تار را جا همه هایم چشم. گرفتم دست در را سرم

 .  افتاد لرزه

 .زنه می بودن مقصر و بدبختی از حرف کی ببین-

 :کردم نگاهش نشدنی مهار نفرتی با

 .ببینم رو ریختت خوام نمی حتی. دیدم زندگیم تو که هستی آدمی ترین لیاقت بی تو-

 :کشید فریاد میعاد

  آب؟ رو ریزید می چرا رو دیگه هم پته شده چتون. هردوتونم با. دیگه کنید بس-

 انگشت با من به و زد موهایش در چنگی سامان. نگریست میعاد به ترسیده لیدا

 : افزود تهدید

 ببری بدم هامو بچه بشی رد من جنازه روی از مگر. گالره دی می پس کارهاتو تاوان-

 ..  تللی یللی

 :زد پوزخند سامان. کرد سد را راهم لیدا که بردم خیز سامان سمت به. ترکید بغضم

 !بگه خواد می چی ببینم بیاد بذار کن ولش. کن ولش نه-

 :گفتم اشک با

 کور ببری؟ بدم تنمو های پاره وقت اون نداری درستی حال تو. مسئولیتی بی تو-

 . خوندی
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 .زد پوزخندی دربیاورد مرا حرص که آن برای

 :کردم اشاره خودم به

 وقتی هستی؟ موجودی چه تو باختم؟ دل بهت که بودی کی تو. سرمن بر خاک ای-

 آدم ترین رحم بی. نداری قلب تو. شه می بیشتر لحظه هر نفرتم کنم می نگاهت

 .زمینی روی

 : آمد سویم به عصبانیت با سامان

 و وجدان از دم که کردی فرار خونه از و گرفتی هامو بچه دست که داری قلب تو البد-

   زنی؟ می قلب

 خارج اتاق از خود با و گرفت زور به را سامان دست میعاد! گرفت شدت هقم هق

 .  شوم آرام تا گفتم می بیراه و بد او به هنوز من. شدند

 ...  دخترای دوست با کی بگرده؟ راد آوا با کی پس ای؟ خونه خیلی تو نیست-

 . گذاشت دهانم روی را دستم لیدا

  شده؟ چت. دختر باش آروم. میشی پشیمون بعد دقه دو. عزیزم هستی عصبانی-

 سر گریه و انداختم لیدا آغوش توی را خودم. لرزیدم. نبودند اتاق توی میعاد و سامان

 .دادم

 .بوسید را سرم و فشرد خودش به مرا لیدا

 .بزنید حرف باهم بشید آروم بذار. هستید عصبی هردوتون. باش آروم یکم توروخدا-

 قدری به حالم. بکشم عمیق نفس کردم سعی و گذاشتم لیدا ی شانه روی را سرم

 !  گفتم می چه فهمیدم نمی که بود بد

 **** 
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 **** 

  الرحیم الرحمن اهلل بسم

  هوالقادر
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 پریده رنگ های صورت به و نشستم سرشان باالی ساعتی یک.  بودند خواب ها بچه

 .   کردم نگاه معصومشان و

 داد من به لیدا که مسکنی با.  ببینند کنارشان در مرا و شوند بیدار خواست می دلم

   شد کاسته دردم سر از کمی

 .   بودند نشسته بیمارستان ی محوطه در گویا.  بروم پایین که فرستاد پیام برایم لیدا. 

 را میعاد رسیدم که هنگامی.  شدم جدا ازشان نگرانی با و کردم چک را آرسین سرم

   با صحبت حال در که دیدم

 شدند می رد سامان کنار از که نفر چندین.  زدند می قدم هم با هردو و است سامان

   او با که خواستند می او از

 معطوف دیگر سوی به را نگاهم سریع من دیدن با کرد بلند را سرش.  بگیرند عکس

   انگار!  زدم پوزخند!  کردم

 رستورانی وارد.  نشناسدش کسی شاید تا بگذارد سر روی را کالهش بود رفته یادش

   که داشت اصرار لیدا.  شدیم

 بهداشتی سرویس سوی به و شدم بلند.  نداشتم اشتهایی اما من.  بخوریم چیزی

   و خسته صورت به آبی تا رفتم

 آفتاب ضد کرم یک حتی صورتم.  کردم نگاه خودم تصویر به آینه مقابل.  بزنم روحم بی

   به برسد چه نداشت هم

 !  علت بر مزید هم دل زیر درد.  بود دیگری زمان هر از تر روح بی ام چهره.  آرایش

 یک بود ام ماهیانه های عادت از ناشی که دلم درد و طرف یک هایم بچه استرس

   صورتم به آبی!  دیگر سمت

 دست توی ساعت یک که فرستاد پیام دوباره لیدا.  برود بین از ام خستگی که زدم

   این از ؟ خواهم می چه شویی

 .  گرفت ام خنده اش مسخره سوال

 حال کردم بلند را سرم رفتم راه که طور همان.  شدم خارج و کردم خشک را صورتم

   گرد میز دور لیدا کنار

 رو به رو سامان با خواستم نمی.  شدند متوقف پاهایم.  بودند هم سامان و میعاد

   همانند هم او هرچند.  شوم

 .  بود آرام من

 :  گفتم جمع به رو
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 .   ندارم غذا به میل.  میرم من-

 .   نکرد ای توجه سامان

 :  گفت لیدا

 . استخون پوست شدی-
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 :  گفت سامان

 .   نکنید اصرار-

 .   کردم جانبش به تندی نگاه

 .   بود دیگر بحث و دعوا یک منتظر لحظه هر میعاد

 و کردم اشغال را کنارش خالی صندلی ناچار به بود نشسته من جای سر دقیقا سامان

 .   نشستم

 به.  کردند نگاه بودیم نشسته هم کنار ها غریبه مثل که ما به هردو لیدا و میعاد

   خواستم نمی که من خصوص

 دیدن با رستوران توی رزیدنت چندین.  کند برخورد لباسش به لباسم از قسمتی حتی

   اما.  کردند ذوق سامان

 نشان العملی عکس هم سامان نگذرم حق از.  کنم جمع را پوزخندم نتوانستم من

   برد پایین کمی را سرش.  نداد

 .   نباشد توجه معرض در تا

 :  گفت لیدا

   ؟ خوری می چی-

 !   بودم من مخاطبش

 :  گفتم
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 .   ندارم چیزی به میل-

 :  گفت میعاد

 .  کنند پیدا بهبود زودتر تا دارند احتیاج سالم مادر پدر به ها بچه.  شید می خسته-

 :  زد چشمک و کرد نگاه من به سپس

   دکتر؟ خانوم نه مگه-

 .   شنیدم می را سامان عمیق های نفس صدای. گرفتم هایم دست میان را سرم

 :  گفت لیدا

   ؟ نه خوبه هوا امروز-

 !نگفتم هیچ
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 :  گفت سامان

 .   نیست بد-

 به ما که جوری یک.  کنند باز را صحبت سر خواستند می دوستانمان بود مشخص

 !   شوم بلند سامان کنار از که کردم می خدا خدا دل در من اما.  بیایم حرف

 نمی.  زد می را ها بچه شور دلم.  بودند داده سفارش کوبیده و برنج.  آوردند را غذا

   بخورم غذا و بنشینم توانستم

  ! 

 برایم لیدا.  افتادم سرفه به و پرید گلویم توی برنج که خوردم قاشق چند هولکی هول

   به اما سامان.  ریخت آب

 .   فشار شدت از بود نشسته هایم چشم توی اشک!  بار چند و چندین.  زد کمرم

 .   شد باز ام تنفسی راه
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 دستش.  نشست دستم روی سامان دست که بردارم را لیوان که بردم پیش را دستم

   دست برخالف.  بود گرم

 .   من سرد

 که کردم لعنت را خودم دل در.  کشید پس را دستش سریع باشم نامحرمش که انگار

 .   نشستم کنارش

 :  گفت میعاد که شوم بلند خواستم.  نگفت چیزی و بود پایین سرش میعاد

 .   گالره-

 .  کردم نگاهش سوالی و کردم سربلند

 :  گفت

 ما کمک روی تونید می داشتین احتیاج کمکی به اگر مدت این.  نباش چیزی نگران-

 .   کنید باز حساب

 :  کشیدم عمیق نفس

 دردسر شما برای همیشه که متاسفم.  جا این امروز شدید خسته کنم فکر.  ممنون-

 .   کنم می ایجاد

 :  گفت لیدا

 ...  اما.  کنیم دخالت کسی زناشویی مسائل توی خوایم نمی وقت هیچ ما-

 : افزود سامان و من به رو
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 این.  رید می بیراهه به دارید.  کنید می فرق شما.  نیستین هرکسی شما اما-

   ها بچه و خودتون برای که زندگی

 ؟ دن می پس رو چی تقاص دارن ها بچه.  کرده صلب همه از رو آرامش کردید درست

   ؟ کردند گناهی چه اونا
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 سامان به باید را ها حرف این!  کردم بازی بلندم دانه برنج های دانه با!  نگفتم هیچ

 .  گفتند می

 :  گفت میعاد

 از.  بیاید کوتاه شده که هم ها بچه خاطر به اما.  گذشته زندگیتون تو چی دونم نمی-

 خدا به تورو سالتون و سن

 برای هستن هایی زوج عزیز وقت همین به.  دارید گل دست تا سه.  بکشید خجالت

   به رو خودشون دارن بچه

 .  کنید بزرگشون داده بهتون گل تا سه خدا که حاال.  زنن می آتیش و آب

 :  گفتم کردم می بازی برنج های دانه با که حالی همان در

   ؟ بنوشی تونی می رو باشه افتاده دهن از که چایی تو میعاد-

 !  گفتن برای نداشت حرفی انگار.  کرد سکوت

 :  افزودم کنم نگاه سامان به که آن بی

 سرما پشت های پل ی همه.  شده سرد چای مثل.  حالت همین هم ما زندگِی-

 .   شده خراب

 :  کردم نگاه سامان رخ نیم به

 نمی وقت هیچ انگار که کنم زندگی سقف یک زیر کسی با تونم نمی دیگه من-

 !  شناختمش

 :  گفتم که کند مداخله خواست لیدا

 سختی تونم نمی.  بگیرم نادیده رو شد زده بهم که هایی کنایه و نیش تونم نمی-

   کردن بزرگ برای که هایی

 مسئولیت بار زیر از که کسی با دیگه تونم نمی.  بگیرم نادیده رو شدم متحمل ها بچه

   کنه می خالی شونه ها

 ..  کنم زندگی

 سرم روی را میز خواست می دلش انگار.  کرد مشت میز روی را دستش سامان

 .   بکوباند

 :  گفت میعاد

 داریم دوست رو دیگه هم چون.  برخوردیم مشکل به باهم لیدا و من شده بار هزاران-

   می فکر شما.میایم کوتاه
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 ؟ آسونه زندگی کنید
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.  بیاورم میان به را سامان و من بین ی شده بدل و رد های صحبت خواستم نمی

   به مرا دل هایمان صحبت

 .   بود شکسته نوع بدترین

 :  دادم تکیه ام صندلی به و کشیدم عمیق دم

 جانب از.  ماست زندگی ی جمله معناترین بی داشتن دوست وسط این حقیقتش-

   هیچ که مطمئنم هردومون

 زندگی تو دیدیم شدیم بزرگ.  بودیم بچه.  نفرته همش و نیست وسط این ای عالقه

 ...  نیست مهم تنها عشق

 :  گفت لیدا

 .   هستی عصبانی االن-

 :  دادم تکان را سرم

.  ندارم زندگی این برای ای انگیزه و آرومم و حس بی وقته خیلی من.  آرومم من.  نه-

   چند دوستت لطف به

 بدونه؟ قدر که کسی کو اما.  رسیدم زندگی و ها بچه به گرفتم فاصله کارم از سال

   که هامن بچه من انگیزه تنها

 اون این. گرفت ازم رو ها بچه ببینه مارو آرامش نداره چشم انگار که دوستتون لطف به

   رویاها تو که نبود زندگی

 .   گشتم می دنبالش

 :  گفت لیدا

 .   دارید بچه تا سه شما-

 .   گزیدم درون از را لبم
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 روزهایی.  ها بچه خواهان خیلی و باشه موافق اون اگر.  نمونده ما بین حرمتی دیگه-

   رو ها بچه بیاد خواد می که

 .   خودش پیش ببره

 :  غرید سامان

 .   عنوان هیچ به-

 :  گفت میعاد که بدهم را جوابش خواستم

   ؟ دین نمی خودتون به دیگه فرصت یک چرا-

 :  برداشتم را کیفم

 . داده دست از رو ها فرصت ی همه-
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 :  برگشت سویم به سامان

 !   تویی ده می دست از رو ها فرصت داره که اونی-

 ارث به او از هایم بچه که هایی چشم.  کردم رنگش آبی های چشم به را آخرِ  نگاه

   که وقت هر تا بودند برده

 .   بیفتم معرفتشان بی پدر یاد به کنم نگاهشان

 !  شدم خارج رستوران از و دادم تکان سر افسوس با

 نمی پافشاری قدر این که چرا.  دارد دوستم سامان گفت می.  آمد همراهم به لیدا

 .   بازگرداند خانه به مرا تا کرد

 .   شود می خشمیگن برگشت برای گونه این خواهان و عاشق مرد یک که

 وسط این ؛ رسید می کارهایش به و شد می باز برایش راه او دانستم می من اما

   کند اذیت مرا آمد نمی هم بدش

  . 
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 که شدند زده ذوق قدر آن من دیدن با ؛ بودند شده بیدار ها بچه.  کردم باز را اتاق در

 .  افتادند گریه به

 .   بوسیدمشان و کردم بغلشان محکم

   ؟ خوبه حالتون.  بره قربونتون مامان الهی-

 .   بست را هایش چشم و فشرد من به را خودش آرسین

 ... مسافرت رفتی گفت بابا. نیومدی چرا.  بودی کجا مامانی-

 :  گفت اشک با تینا

  ؟ مسافرت رفتی ما بدون مامان-

 :  گفت آرتین

   ؟ مسافرت ببری هم رو ما ندادی قول مگه-

 که همین اما.  نداشتند صورت به رنگ هنوز.  دیدمشان می که بودم خوشحال چقدر

   کردند می زبانی بلبل برایم

 را ها آن نتوانستم وقت هیچ اما ببرم مسافرت را ها بچه داشتم دوست.  بود غنیمت ،

 .   گرفت دلم.  ببرم جایی

 .  بوییدمشان و بوسیدم بار چندین.  داشتند دوست را رفتن مسافرت چقدر ها آن

 کنم قانعشان که آن برای
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 :  گفتم

 .   بود کاری سفر یک-

 :  گفت تینا

 .   برگردی سفر از تو تا باشیم پیشش گفت بابا-

 .  بوسیدم را سفیدش لپ



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 321 

 دست منم حاِل.  بروم خیالی سفر به دوباره مبادا که بودند کرده بغل محکم مرا قدر آن

 .   نداشت ها آن از کمی

 :  کردم زمزمه

 .  میگه راست بابا-

 .  بود کرده تبعید آباد ناکجا به اجبار به مرا پدرشان

 :  گفت تینا

 .  هات قصه واسه.  شده تنگ برات خیلی دلم.  مامان وای-

 :  گفتم شوخی به

   ؟ هام قصه یا خودم واسه.  نامرد ای-

 .   هردو واسه-

 می چشم ی گوشه از.  نکردم نگاهش.  است خودش دانستم می.  شد باز اتاق در

   نمی.  آمد تخت کنار به دیدم

 باز که قدر آن.  کنم بارش کنایه و نیش خواست می دلم دیدم می را او تا چرا دانم

   فریاد سرش و کنیم دعوا

 .   ندارم دوستش دیگر که بزنم

 با مرا و برگشتند شان خانه به میعاد و لیدا.  نگرفتند فاصله من از اندکی ها بچه

   سامان.  گذاشتند تنها سامان

 سامان.  کردند نگاه ما به ها بچه.  نشست من روی به رو درست تخت سوی آن

 .  کشید آرتین صورت به دستی

 !  کردی نگرانم ؟ بابا خوبه حالت-

 خوبم و کرد پنهان آغوشم توی را سرش آرتین.  نکنیم نگاه همدیگر به کردیم سعی

 .   گفت آرامی

 شدم حال خوش لحظه آن اما بود بعید من از سابقه بی بدجنسی این!  شد خنک دلم

 :  گفت تینا.  نداد محلش آرتین که

   ؟ بشیم بقیه مثل قراره ما-

 :  کشید درآغوش را تینا سامان!  نفهمیدم را منظورش

   ؟ بابا چیه بقیه از منظورت-
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 :  گفت کودکانه تینا

 .   باشیم هم پیش یعنی-

 هیچ ما.  داشتم احتیاج سکوت این به انگار!  نزدم حرفی هم من.  کرد سکوت سامان

   و نبودیم بقیه مانند وقت

 که وقتی تا نه و نداشتم سامان به تمایلی دیگر من که وقتی تا نه.  شدیم نمی

   برنمی کارهایش از دست سامان

 .   نداشت

 از کالفگی و سردرگمی.  بماند خواست می انگار.  نداشت رفتن قصد انگار سامان

   تخت یک. بارید می صورتش

 ها ساعت از بعد تا کشیدم دراز تخت روی او به توجه بی.  بود ها بچه تخت کنار خالی

   استراحت کمی نخوابیدن

 رو من به پشت همچنان که کردم نگاه قامتش به و گذاشتم ام گونه زیر را دستم.  کنم

   نمی.  بود پنجره به

 شدند گرم آرام آرام هایم چشم بدانم، هم خواستم نمی... فکریست چه در دانستم

 .. 

**** 
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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 کسی! شدم خیز نیم و گشودم را هایم پلک الی آرام ؛ ام خوابیده چقدر دانستم نمی

 ! نبود سامان از خبری ؛ نگریستم پنجره به بالفاصله!  نبود اتاق توی

 پتوی تازه انگار حال.  دادم قرار بالش روی آرام را سرم.  بودند خواب هنوز ها بچه

 بدنم روی را پتو کسی چه که این! ام کرده حس را بودند کشیده بدنم روی که نازکی

 .  نبود ذهن از دور کشیده

 چندین باید که بودم فکر همین در.  بستم را هایم چشم ؛ شد باز اتاق در کردم حس

 در گرفت نمی جا دلم حتی.  داشتند پرستار یک به احتیاج ها بچه.  بگیرم مرخصی روز
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 یک چرا خدایا.  بدهم خانم مینا دست به را فرزندانم شان جسمی روحی حال چنین

 ! است؟ حرام من بر دغدغه بدون ؛ استرس بدون روز

 باالی بودنش!  نبینمش تا نکردم باز چشم کردم؛ حس سرم باالی را شخصی حضور

 خوشش خوابم غرق ی چهره از چقدر ازدواجمان اوایل آمد یادم.  کرد می معذبم سرم

 خرگوشی خواب را خودم بود سخت برایم چقدر. کرد می نوازشم همیشه و آید می

 می کذایی های سال آن به مرا ناخواه خواه او! بگیرم نادیده را حضورش که این!  بزنم

 !  گذر زود خوش های سال آن یاد به.  برد

 !بود اندک تداومش که خوشی های سال

 دوست را بودنش.  برود کنارم از نداشت قصد انگار! شنیدم را هایش نفس صدای

 خواب آن از.  رفتم عمیق خواب کرد می حس شاید ؛ کشید بدنم روی را پتو.  نداشتم

 .  شوم نمی بیدار کند صدا سرم باالی تانگ و توپ که هایی

 یک نه.  کرد نوازش را ام گونه و  زد کنار را پیشانی روی ریخته موهای سرانگشتش با

 .  داشت دوست را کردن نوازش این انگار ؛ بار دو نه ؛ بار

 سویم به تهوع حالت کند لمس مرا جز زنی ی گونه ماهر های دست این که این فکر از

 .  آورد هجوم

 باز چندین.  کرد نمی فرقی زنش یا مرد ها سلبریتی دیدم می ها رسانه در همیشه

 که بود جا این فاجعه.  بود طبیعی و عادی امر این برایشان انگار و گرفتند می طالق

 . بود شده ها بساط و بند این دچار  و شد می محسوب سلبریتی یک هم همسرم

 .  زدند می چنگ مرا دل توی انگار و کرد می نوازش مرا هایش دست با سامان

 و ایستاد می سرم باالی بود چه دردش  دیگر پس کرد می مقایسه دیگر زن با مرا اگر

 .  کرد می نوازشم

 حال! هستم هوشیار دانست می و نکرد تعجب انگار.  گشودم را هایم پلک الی آرام

 بودم مچگیرانه نگاهش!  بودم بازنده من حال.  بودم خورده دست رو نگاهش و او از من

 . 

 :  کردم زمزمه

  ؟ زنی می دست بهم حقی چه به-

 .  آمد می هایم چشم سمت به داشت و بود ام گونه روی هنوز دستش

 :  گفت حال همان در

 .  زنمی-

 :  گفتم تلخ
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 .  شدم سیر ازت.  شدم کنده ازت وقته خیلی من-

 آبی های چشم خوبی.  شدند ریز هایش چشم مردمک.  ماند ثابت باال همان دستش

 عادی و دهد نشان تفاوت بی را خودش خواست می که هرچقدر که بود این رنگش

 می بازگو را اش درونی حال هایش چشم.  گذاشتند نمی هایش چشم کند برخورد

 .  کردند

 :  کرد زمزمه نشوند بیدار ها بچه که طوری من مانند

 .... و محرمی من به هنوز پس! منه ی شناسنامه تو اسمت هنوز-

 . بود کم هایمان صورت ی فاصله

 . شد پاشیده صورتم توی هایش نفس

 !شدم رحم بی

 هزار حاال نیست محرم بهت دلم وقتی.   گرفته طالق تو از وقته خیلی من جون و دل-

 ! زنتم کنه ثابت که بذار جلوم بیار کاغذ تا
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 :افزودم و گفتم آرامی نچ

 . نداره وجود محرمیتی دیگه!  نه-

 .  کرد نگاهم تنها سامان

 ! بگی بهم خوای می چی-

 : گفتم آرام

 .  کن آزادم-

 . پرید های چشم از بزق.  زدند صورتش توی انگار.  خورد جا که دیدم وضوح به

 باهم کلنجار بدون که بود باری اولین! ها سال هم شاید یا ها ماه بعد دانم نمی

 .  گفتم او به را ام خواسته و زدیم می حرف

 . شد نواخته در به ای تقه که بگوید چیزی خواست
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 از کالفگی.  شد سنگین نفسم. گرفت فاصله و بود هایم لب قدمی یک در سامان

 به را الزم های توصیه و زد می حرف دکتر.  نبود مهم برایم.  بود مشخص حاالتش

 .  کرد می گوشزد هردویمان

 خانه به توانستیم می را ها بچه.  کردم نوازش را اش پیشانی و بودم تینا سر باالی

 . بودند خواب غرق هایشان سرم در امپول مصرف علت به.  ببریم

 . داد انجام را ترخیص کارهای سامان دکتر رفتن از پس

 

 . رفتند می دیگر دست به دست آن از و نشدند بیدار کردم صدا را ها بچه هرچه

 .  داد انجام را ترخیص کارهای بود مشخص ؛ شد اتاق وارد سامان

 دوست دست یک با سامان گفت می که افتادم میعاد حرِف یاد.  کرد بغل را تینا و آرتین

 .کند بلند هندوانه دو دارد

 خواهم ام خانه به خود با را ها بچه شده طور هر دانستم می.  بود حالی یک دلم

 . کرد می کم مرا نفس همین و بود سنگین پسرکم.  کردم بغل را آرسین.   برد

 را آرسین تا آمد سویم به و خواباند خودش ماشین توی را ها بچه سامان بهت کمال در

! چسباندم خودم به را آرسین و رفتم عقب گام یک.  ببرد برادرش و خواهر کنار به هم

 . باشند کنارم خواستند می گریه با و شدند می بیدار کاش

 : گفت سامان

  شده؟ چیزی-

 .  دادم نشان عادی را خودم

 به احتیاجی.  بکشم رو رفتن زحمت تونم می خودم.  ماشینم تو بذار رو ها بچه-

 .  نیست کمکت

 .  خاراند را زیرینش لب پایین شست انگشت با.  نشنید انگار سامان

. کشیدم می من و کشید می او.   بدهم او به را آرسین خواستم نمی.  آمد سویم به

 .  بود بازی طناب انگار

 اش گونه و گرفت آغوشم از را بچه زور به سامان.  کرد باز را هایش چشم خمار آرسین

 :  گفت سامان که زد نقی آرسین.   بوسید را

 .  کن استراحت خوب.  بابایی خونه ریم می االن-

 . آمد نمی در خونم زدند می را رگم
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 ! شوم سوار که گفت و کرد اشاره ماشین به سامان.  کردم مشت را هایم دست

  حاصل؟ سود چه رفتنم که بود ماندن اگر

 .  کنم تحمل توانستم نمی.  داد می عذابم که او با خصوصا

 . مریضن ها بچه-

 :  گفت سامان

 .  خونه بریم شو سوار.  دارند احتیاج بهت.  درسته-

 بود؟؟ خانه کدام خانه از منظورش

 .  نکردی انتخاب من کردن اذیت برای رو مناسبی وقت سامان-

 .  بگیر پند خوای می اگر.  کردم هامو صحبت قبال من-

 . بکنم دانه دانه را موهایش! بکوبم زمین روی را پایم خواست می دلم

 !وجه هیچ به.  سامان ذارم نمی خونه اون تو پامو وجه هیچ به من-
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 .  داد بیرون صدا با را نفسش

 هستی آدمی تو نه برم زور حرف بار زیر که آدمیم من نه! نکن بحث من با دیگه پس-

 .  بدی گوش حرف که

 .  نبود کسی ساعت آن در خوب چه و بود بیمارستان پارکینگ بودیم ایستاده که مکانی

 را ماشین در خشم با سامان که کنم باز را درش خواستم و رفتم ماشین سمت به

 : گفت آرام و بست

 ! گالره نیار باال منو سگ روی اون-

 :  دادم هولش عقب به خشم با

 چی حاال نداشتی وقت ما برای وقت هیچ که تویی.  انداختی راه که بازیه چه این-

  بری؟ می خودت با رو ها بچه که شده
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 :  گفت سامان

 دیگه مادرشون فهمن می و رسن می خودشناسی به و میشن بزرگ کم کم اوناهم-

 نمی که کسی به بگیرند یاد باید.  کرد ترکمون و نداشت دوست رو زندگی این

 . نکنند التماس خوادشون

 

 . کند دیکته من به را خودش های حرف تا بود داده قرار واسطه را ها بچه

 . ذارم نمی.  سامان بکنی هات خودخواهی قربانی هامو بچه ذارم نمی-

 .  کرد سد را راهم سامان

 !برداری بازی بچه از دست و زندگیت سر بیای فهمی می ؛ اومدی سرعقل وقت هر-

 . نچکید اما کرد تار را دیدگانم اشک

 سامان اومدم عقل سر تازه من شدم؟ خسته تو با زندگی از بفهمی خوای نمی چرا-

 .  شدم بیدار خرگوشی خواب از تازه. 

 سد را راهم.  بیاورم بیرون را ها بچه و بروم ماشین در سمت به خواستم می هرچه

 .نیست کارساز اجبار و زور زندگی در فهمید می کاش ای.  نگذاشت و کرد

 

 در نتوانستم من و زد را مرکزی قفل  . بست محکم را در و رفت ماشینش سمت به

 .  آمد بدم خودم از و گرفت حرصم ان ناتوانی از چقدر.  کنم باز را ماشین

 . شد خارج پارکینگ از و گذاشت گاز روی را پایش تمام هرچه رحمی بی با سامان

 :  گفتم فریاد با.  کوبیدم را در خشم با ؛ رفتم ماشینم سمت به

 ... بهت لعنت... سامان بهت لعنت-

 

 

 

 ️❤... بذارم پارت زود زود کنم می سعی اما ️❤سفرم در همچنان من
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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 �۱۱۱پست#

 

 و دنج ی کافه آن به پا سوگل با بهانه بی یا بهانه با خواستم می اگر بعد های َروز

 داشتم؛ را خطاکار های آدم حس. کرد می شک من به سوگل بگذارم داشتنی دوست

.  اما است قوز باال قوز بیاید خوشم هم پدر جنس هم از پدر نبود بشوی بل این در

 برانگیز تعجب هم من خود برای ببینم کافه توی انگیز دل عصر آن در را خودم که همین

 چوبی میز همان پشت که نبودم من انگار ؛ شدم کافه وارد که نبودم من این انگار.  بود

 ! کردم نگاه اطراف به هایم چشم با و نشستم

 . کنم می نگاه اطراف به قدر این چرا دانستم نمی هم خودم واقع در

 دوست سفارش گیتاریست پسرک همان که تفاوت این با بود قهوه همان سفارشم

 . آورد برایم را ام داشتنی

 به او دیدن بار یک برای هم اصال.  نبودم خطاکاری آدم من! نکنم نگاهش کردم سعی

 نمی را شد می سرازیر وجودم در دیدنش از که خوبی حس این فقط!  نیامدم کافه

 !کنم تعبیر چه دانستم

 باید دیگر ی دقیقه ده کردم می هنر خیلی اگر و بود قهوه حاوی رنگ سفید فنجان یک

 برد؟ می زمان چقدر نوشیدن قهوه یک مگر.  رفتم می و شدم می بلند

 هم باز آمدیم سوگل با که روز آن مانند خواست می دلم.  نوشیدم قهوه از ای جرعه

 ! بشنوم را مرد و گیتار صدای

 ای گوشه گیتارش.  نبود کافه در کسی گیتاریست مرد و من جز کسی انگار

 !کرد خودنمایی

 دوست را زدن گیتار چقدر دارم یاد!  ببینمش خواستم می فقط ؛ شدم بلند جایم از آرام

 هنر من.  بروم را کالسش نتوانستم گاه هیچ هایش نهی و امر و پدر لطف به اما دارم

 گفت می تنها او اما بخشید می جال را روحم که چرا ؛ داشتم دوست را موسیقی و

 !درس درس درس

  میخواهد؟ گیتار دلم ببیند که کجاست حال کند؟ نهی و امر برایم که کجاست حال

  . کنم لمس را مرد آن گیتار خواستم می تنها! دادم نمی انجام بدی کار من

 شد بلند ازش ای خفه صدای.  را تارهایش ؛ کردم نوازش را گیتار و بردم پیش را دستم

 .  نشد دار خبر کسی انگار نگریستم اطراف به ترسیده. 
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 .  نشست هایم لب روی لبخند صدایش از و کشیدم دست ها سیم به دوباره و دوباره

 .آد نمی خوشم بزنند وسایلم به دست اجازه بی که هایی آدم از-

 افتاد زمین روی بدی صدای با گیتار.  برگشتم سر پشت به و گذاشتم قلبم روی دست

 . 

 :  کردم نگاهش زنان نفس نفس

 ....من... من-

 قدر آن نگاهش! پا نوک تا سر فرق از نگاه یک.  کرد نگاهم اش ای گربه های چشم با

 ! کشیدم خجالت مقابلش که بود نافذ و داشت غرور از تلفیقی

 :  کرد نگاهم منتظر و برد باال را ابرویش تای یک

  چی؟ تو-

 : کردم نگاهش خطاکار آموزان دانش مانند

 ! کنم نگاهش خواستم فقط-

 :  گفت جانب به حق

 ! بزنه دست من ناموس به نداره حق کسی-

 .بود سخت برایم اش جمله کردن حالجی

 !  ترسوندی منو-

 :  گفت جدیت با

 . بزنند ها تر بزرگ وسایل به دست اجازه بی که هایی بچه دختر تاوان-

 . بیاید بدم حرفش از شد باعث کرد خطاب بچه دختر مرا که این
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 !نیستم بچه دختر من-

 :  زد چشمکی

 !عمو نکردم باز کودک مهد منم-

 ! توهین پشت توهین
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 :  کردم مشت را هایم دست!  کردم اخم

 ... خیلی شما-

 :  آمد نزدیک قدم یک

  خوشتیپم؟ خیلی-

 در.  ترساند مرا بودنش شانه چهار و بلند قد.  فهمیدیم نمی را همدیگر حرف که انگار

 !بود عجیب کمی کافه بودن خلوت روز از ساعت آن

 :  گفت که گذشتم کنارش از

 . بخون رو وردی ری می جایی بعدی دفعه-

 روی یخ آب" است بسته"  بود نوشته که کافه ورودی دیدن با.  افتاد ام دوهزاری تازه

 .  ریختند سرم

 

 . گرفتم نادیده را قرمزم های ها گونه و رفتم دانشگاه سوی به خشم با

 

* * 
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 سامان که مدت این در.  نباشم تنها خواستند می مثال.  آمدند ام خانه به لیدا و ماریا

 گونه آن توانستم نمی و بودم رفته فرو خود الک توی کمی بود گرفته من از را عزیزانم

 . بزنم لبخند و باشم شاد خواستند می اطرافیان که

 

 اشتهایی اما.  گذاشتم میز روی را شام.  بودند گرفته من از را جانم از تکه یک انگار

.   کرد بیشتر را گلویم توی بغض خورش روی شده سرخ های زمینی سیب.  نداشتم

 . اند شده سرخ زمینی سیب عاشق ها بچه چقدر آوردم یاد به

 :  گفت لیدا.  کردم می بازی غذا با خودم.  کنند شروع که کردم تعارف
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 می عوض هم تو روحیه.  کنیم عوض هوا و آب وری یه بریم گذاشتیم قرار ها بچه با-

 .  شه

 .  کرد تایید را لیدا حرف ماریا

 :  گفتم

 پاشم اونها بدون. نیستن پیشم هام بچه شرایط این توی الاقل.  بیام تونم نمی من-

 !جهنمه برام برم هرجا چی؟ که سفر بیام

 . کرد نوازش را دستم ماریا

 .  کنند راضی رو سامان میعاد و سعید میگم زنم می حرف سعید با من-

 .  ببینمش خوام نمی-

 :  گفت لیدا

  شد؟ حسنه شماهم روابط شاید دیدی چه رو خدا.  بهتره خیلی اینجوری-

 !خوش خیال

 .نیاد باشه داشته کار خودش کاش-

 .  گرفت انگیزه دید مرا شدن نرم وقتی لیدا

 :  کرد عوض را بحث

 . شلوغه سرشون خیلی ظاهرا.  بیان تونند نمی گفتند نگین و الهام-

 شده پژمرده قدر آن.  نتوانستد کنند خوب را حالم یا بخندانند مرا کردند تالش هرچه

 .  کرد می خوب را حالم ها بچه دیدن تنها که بودم

 

* * * 
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 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 332 

.  نه یا آید می سامان دانستم نمی هنوز. گذاشتم کیف توی و کردم جمع را وسایلم

 را شمال که نبود ذهن از دور چنین هم اما . برویم است قرار کجا حتی دانستم نمی

 .  کنند می انتخاب

 . برویم لیدا و میعاد ماشین با و نبرم خودم با را ماشین گرفتم تصمیم

 بچه و آمد نمی پایین شیطان خر از سامان  اگر و داشتم جوری و جمع مسافرتی کیف

 . شکست می دلم آورد نمی را ها

 .  کردیم پرسی احوال و سالم شدم ماشین سوار که همین

 و بود آورده تنقالت خودش با لیدا.  بستم را هایم چشم!  بپرسم که نشدم قدم پیش

 .  کرد می تعارف خوراکی یک مدام

 :  گفت میعاد

 .  بستین رو از رو شمشیرها هردوتون بینم می-

 .  نبود دیگری کسی سامان و من جز منظورش هردویمان

 نمیاره؟ هامو بچه-

 مرا خواست می سامان.  دانستم می را سکوت این جواب انگار.  کرد سکوت میعاد

 .  کند اذیت

 . برد خوابم که بود جا آن اش جالبی و بخوابم کردم سعی و بستم را هایم چشم

 

*** 

 .  گشودم را هایم چشم ماشین توقف با

 ورودی روی تعجب از هایم چشم بود آشنا برایم نهایت بی که مقابلم ویالی دیدن با

   آوردند سامان ویالی مرا که دهند ازار مرا حتم به خواستند می ها آن.  ماند ثابت ویال

. 

 :  گفتم میعاد به رو و  انداختم دوش روی را کیفم

 ؟ جا این چرا میعاد-

 ! خندید

 . نداریم ها ویال این از که ما.  رفیقمه مال جا این شدی؟ حساس تو چقدر.  بابا ای-

 ؛ گفتم طعنه به
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 ! میگی راست که تو-

 . آمدیم جا این را شبش عروسیمان از بعد

!  رویم پیش آمدند می مدام ها خاطره.  بشوم ویال وارد خواستم نمی!  دوتا خودمان

  . شدند سنگین هایم نفس

 خواستند می اگر.  کنم درک توانستم نمی را هایشان رفتار معنی ؛ شدم ویال وارد

 . دادند انجام خوب را کارشان بدهند عذابم
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 . بودم کرده فراموشش کل به که بود هایی خاطره تداعی برایم ویال جای جای

 ها مهمان مانند هم من بود جالب.  گذاشتند اتاق توی را وسایلشان سعید و ماریا

 !همسرم ویالی در بودم معذب

 و زدم شانه برایش را موهایش.  است تینایم کردم فکر خیالم در و کردم بغل را آیدا

 . بیاورد را ها بچه که بودم منتظر لحظه هر چرا دانم نمی! کردم گیس

 اشتهای هم ناهار برای.  کردم تن به بلندی پیرهن و گرفتم دوش.  بودم راه ی خسته

 ؛ نگریستم رویم به رو سبز ی منظره به و ایستادم پنجره ی لبه!  نداشتم آنچنانی

 را سامان ماشین که این ؛ شد باز ناخودآگاه ویال در.  کرد وزیدن به شروع خنکی نسیم

 آمده تنها شده که هم من لج سر از که بودم نگران آن هر.  نبود هضم قابل برایم دیدم

 اجمالی نگاه ویال نمای به شد پیاده ماشین از که همین.   کرد پارک را ماشین.  باشد

.  کرد نگاهم مفهوم با و کرد بلند سر سویم به دوباره اما ؛ گذشت من از و انداخت

 کارهایش روزها این دانستم نمی.  باشم جا آن من که شد نمی باورش هم او شاید

 و من برای خدا وقت هیچ بودم اش خانه در من که روزها آن.  سبک یا است سنگین

 ...حال اما نداشت وقت هایم بچه

 هم دور همین از.  آمدند پایین ماشین از هایم دردانه.  کرد باز را ماشین عقب در

 . زد می آتشم مظلومیتشان

 .  نکنم پرواز سویشان به نتوانستم.  کرد خوش جا هایم لب روی اراده بی لبخند

 :  کشید ای خفه جیغ دیدن با تینا
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 ... بابا وای-

 باز را در و شدم خارج اتاق از حالی خوش با.  زد لبخند او ی کودکانه ذوق به سامان

 سه هر.   شده تنگ هم هایش کردن غر غر برای دلم حتی که بگویم بود دروغ.  کردم

 . بوییدم را بویشان خوش موهای.  کردم بارانشان بوسه و کردم بغل محکم را تایشان
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 :  گرفتم قاب را ُتخسم آرتین صورت

 پسرم؟ خوبه حالت مامان؟ خوبی-

 :  کرد نگاهم دلخوری با و داد تکان را سرش

 . مامان که واقعا-

 ازشان کندن دل.  نکند گریه خواست می مثال.  کرد پرت آغوشم در را خودش سپس

 آرامی سالم.  کردم حس خودمان روی را سامان معنی پر و عمیق نگاه ؛ بود سخت

 .  شود وارد تا رفتم کنار در مقابل از و کردم زمزمه

 خواست نمی دلم.  کاونده و پروا بی.  کرد نگاهم او کردم نمی نگاهش که من برخالف

 .  ام ایستاده مقابلش لباسی هیچ بی انگار!  کند نگاهم گونه این

 

 حرف کلی برایم کدامشان هر.  نخوردند تکان کنارم از قلوها سه.  نشستم مبل روی

  نبودم در روزهای این و داشتند

 . بودند دیگری زمان هر از تر دلتنگ انگار

 :  گفت و آمد کنارمان به آیدا

  ؟ بازی بریم ای نمی چرا تینا-

 .    کرد نگاه من به تینا

 .  خوام نمی-

 . کردم نوازش را تینا ی گونه
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 . کن بازی دوستت با.   مامان پاشو-

 :  چسبید من به بیشتر تینا

 . مامان خدا تورو.  کنم می بازی بعدا-

 . نشست میعاد کنار و ورچید لب آیدا

 هایشان چشم از نگرانی ها بچه.  نگویم هیچ داد اشاره لیدا که کنم توبیخش خواستم

 از فهمیدم نمی و بودند نشسته هم کنار ها مرد.  داشتند استرس انگار و بارید می

 چهره از.  بزند را ریشش نداشت قصد انگار ؛ کردم نگاه سامان به.  زدند می حرف چه

 تیره هایش چشم زیر.  بود کرده برابر چند را جذابیتش هرچند ترسیدم می جدیدش ی

 می ؛ آمیخت هم در نگاهمان و افتاد من به نگاهش لحظه یک برای.  بود شده تر

 مانده ناتمام که اش جمله آن اما ببرم لذت خمارش نگاه این و کردنش نگاه از خواستم

 .  کرد بدتر را بدم حس و شد کوبیده سرم توی راد آوا ی درباره بود

 :  گفتند زمان هم قلوها سه که شوم بلند خواستم

  مامان؟ کجا-

 :  گفتم آرام

 . آشپزخونه-
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.  گشتم تک تک را ها کابینت.  بخورم آب تا بودم لیوانی دنبال به.  شدم آشپزخانه وارد

 کردم تالش و ایستادم بلند پا ی پنجه روی.  بود لیوان دومش طبقه کابینت آخرین در

 دستش که کردم حس سر پشت را کسی حضور.  برسد لیوان به دستم شده طور هر

.  شد حبس سینه توی نفسم!   بردارم را لیوان تا کرد بلندم و  شد حلقه کمرم دور

 . برداشتم را لیوان

 .  گذاشت زمین روی مرا سپس

 .  کردم آب از پر را لیوان تشکر بی

 ؟ کنی می چکار اینجا-
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 :  نوشیدم آب از ای جرعه

   داره؟ اشکالی.  سفر اومدم-

 :  گفت سپس کرد نگاهم حرف بی

 . رسی می نظر به خوب-

 !باش آرام گالره که زدم نهیب خود به درون از.  کند بد را حالم خواست می او

 ؟ ری می گذار و گشت خوب توهم-

 :  شد نزدیک من به کمی

  داره؟ اشکالی تو نظر از-

 :  انداختم باال ای شانه

 !  نه-

 خواستم.  کشاند خود طرف به و گرفت را بازویم که بروم بیرون آشپزخانه از خواستم

 پوزخند.   فشرد اش سینه به مرا و فشردم رد دستم بیشتر که بکشم پس را دستم

 :  گفت و زد

 .  بودی کاری ماموریتی مدت این که گفتم ها بچه به.  بگم بهت خواستم-

 

 

*** 
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 تر محکم را بازویم که بکشم پس را دستم خواستم و کردم اخم.  کرد نگاهم عمیق

 گفت حال همان در و کشید هایم لب روی دیگرش دست با.  شد بلند فغانم که فشرد

 : 

 ! نگیر اشتباه زمینی سیب با منو-
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 :  غریدم لب زیر و کردم جانبش به تندی نگاه حال همان در

 !شدم خامت کنه خیال و فکر کسی ندارم دوست.  بیرون برو جا این از-

 نفس و کرد رهایم باره یک به و سابید هم روی را هایش دندان.  شد تیره نگاهش رنگ

 عصبی و کردم خالی سینک توی را آب لیوان.  نگریستم اش خالی جای به زنان نفس

  . زدم باد الکی را خود دست با!  دادم می نشان را خود آرام باید . کشیدم عمیق دم

 برای دانستم نمی.  گذاشتم سینک روی و کردم باز شانه عرض به را هایم دست

 می کمکشان کنند درست شام ها زن خواستند می اگر.  داشتند ای برنامه چه شام

 . کردم

 و ماریا.  کنم بازی ها آن با خواستند من از نگران و شدند آشپزخانه وارد ها قلو سه

 سامان و من میان انگار که فهماندند می هم به نگاه با.  پاییدند می دقیق مرا لیدا

 و خراب زندگی که این.  زدم لبخند منتظرشان های نگاه و ها فرضیه به.  است خبرایی

 کننده گرم دل برایم اما! محال هرچند.  کنند ترمیم خواستند می را من ی پاشیده هم از

 .  بود

 ! شویم ما توانستیم نمی دیگر ما فهمیدند می کاش ای

 :  گفت گوشم کنار ماریا.  کردم سرگرمشان را خودم و نشستم ها بچه کنار

  ؟ حالی چه در-

 :  گفتم عادی و برگشتم سویش به

 .  خوبه حالم-

 :  داد اشاره هایم لب به و زد ریزی چشمک

 .  مشخصه آره-

 !  نفهمیدم را منظورش.  کشیدم دست هایم لب به ناخودآگاه

 :  خندید ریز ماریا

 ! خودتی خر-

 :  گفتم متعجب

  شده؟ چی-

 :  گفت ماریا

 سیاه خودت برو برو! خواهر روزگاریم ختم خودمون ما مخملی؟ من های گوش پشت-

 !  کن
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 : افزود و کرد اشاره سامان به نامحسوس

 ؟ خوردین می هوا آشپزخونه تو ساعته سه-

 . کرد اشاره هایم لب به سپس

 :  گفتم آرام.  شدم اش طعنه ی متوجه حال

 ...یعنی... نشد کنی می فکر که طور اون واقعا-

 آشپزخانه وارد من از بعد سامان کاش ای.  کرد می ام عصبی که ای خنده.  خندید

 .  شد نمی

 می شوخی به میعاد.  کردند راحت را ها زن ما کار و خریدند بیرون از را شام ها مرد

 می بعید را مسائل این اما سامان.  کند استراحت باید و است زن برای مسافرت گفت

 . باشد بلد دانستم
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 من اما ؛ نیفتاده ما میان اتفاقی یعنی که.  دادند می نشان عادی را خودشان همه

 غریبه تو مثل که ما به مدام دوستانمان که فهمیدم می! کردم حس را رفتارشان این

 .کردند می نگاه بزنیم باهم تا نداشتیم صحبتی حتی و بودیم باهم

.  بزنند قدم کمی و بروند دریا کنار به گرفتند تصمیم سعید و میعاد همراه به سامان

 اما.  بیاورد را گیتارش خواست می سامان از سعید که شنیدم می را صدایشان

 . نیاورده را گیتارش که گفت سامان

 :  گفت ها زن من به رو سعید

  نمیاین؟ شما-

 !بروم تنهایی دادم می ترجیح را دریا کنار

 بعد.  کرد بهانه را خواب هم ماریا.  رود می فردا گفت و کرد بهانه را دردش پا هم لیدا

 .  کردیم صحبت دری هر از باهم و کردیم بازی ها بچه با ها مرد رفتن از

 :  گفتم تینا به رو.  آورد هجوم قلوها سه های چشم به خواب کم کم

  ؟ آورده لباس براتون بابا-

 . داد تکان سر
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 یک برای.  ایستادم سالن وسط.  کنم پیدا را قلوها سه چمدان تا رفتم باال ها پله از

 بیرون صدا با را نفسم.  نگریستم سالن ی گوشه رنگ قرمز ی کاناپه به لحظه

 این در سامان و من ؛ کشیدم دست رویش به و رفتم کاناپه سوی به آرام! فرستادم

 نداشتم دوست! بستم را هایم چشم آرام . داشتیم ها خاطره کاناپه همین روی ویال

 می تب هم برای ما ها روز آن.  بود مقدس برایم خاطراتش و ویال این.  بمانم جا این

 . بودیم نبرده سوال زیر را هایمان حرمت امروز مثل ها روز آن!  کردیم

 به خواست نمی دلم حتی.  کنم نگاه اتاق به خواست نمی دلم!  شدم اتاق وارد

 !بدوزم چشم دریا به رو ی پنجره

.  رفت می مسافرت بسکه.  بودم بر از را هایش چمدان.  بود رنگ سیاه سامان چمدان

 !بود وقرمز کوچک ها بچه چمدان

 لبخند نتوانستم.  بود چپانده چمدان توی بود آمده دستش دم هرچه.  کردم باز را درش

 !دستش از نزنم

 :  گفتم است تینا که این فکر با.   شد باز اتاق در

 .  چمدون این تو ریخته بوده دستش دم هرچه پدرت-

 . شدم متعجب سامان دیدن با برگشتم سر پشت به!  بود عجیب تینا سکوت

 :  گفت سامان!  برگرداندم چندان توی را بودم برداشته که هایی لباس

  بخرم؟ برم کمه لباس اگر-

 :  گفتم سرد

 .  نیست احتیاجی-

 را پیرهنش که حالی در.  باشند خودم کنار ها بچه داشتم تصمیم.  بود سنگین چمدان

 : کرد سد را راهم آورد درمی

  ؟ بری می روکجا چمدون-

 . پایین اتاق-

 . باشد مسلط خودش اعصاب به کرد می سعی

 . سنگینه.  زمین بذارش-

 !راحته نه-

 . گرفت دستم از را چمدان و شد خم

 . زنن می بار یک حرفو یه-
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 :  برداشتم را چمدان و شدم خم کردنش حرصی برای و عصبی

 باشه پیشم.  که بردارم لباس بیام باشم خط تو مدام ها بچه لباس واسه تونم نمی-

 ! بهتره
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 خواستم نمی.  کنم نگاه اش برهنه ی سینه به کردم سعی.   شد خم متعاقب اوهم

 .  بشوم مغلوبش

 . آوردم کم نفس چرا دانم نمی.  داشتم خفگی حس

 .  فشرد را دستم و گذاشت چمدان روی را دستش

 .  باشی خط توی مدام نیست قرار-

 .    داد هول عقب به و گرفت دستم از حرکت یک با را چمدان.  کردم نگاهش سوالی

 

 : گفت دار خش و کرو نگاهم زخمی

 

 من بخوابی جنوب تو که نداره خوشی صورت دیگران جلوی بیاد بدت ازمن هرچقدرم-

 . بخواب جا همین ندارم کارت به کاری نباش نگران! شمال

 :  گفتم صورتش در

 اونا انگار دیگران  گی می جوری یه  . آد نمی خوشم کسی جلوی کردن تظاهر از من-

 دیگه که بدیم نشون رو چیزی نداره دلیلی.  دارند خبر ما حسنه روابط از خوبه ان غریبه

 . نیستیم

 معطوف دیگر جای به را نگاهم.   کرد پرت تخت روی و درآورد را پیرهنش حرکت یک با

 .  کردم

   . شو بیخیال کردن بحث برای امشُب گالره-

 توی از را اش شخصی وسایل.  بود من به پشتش.  رفت چمدانش سمت به سپس

 . کردم معطوف دیگر سوی به را نگاهم چرخید سمتم به تا.  برداشت چمدان
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 .... انگار دزدی می نگاهُت جوری یه-

 . دانستم نمی محرمش دیگر را خودم که آورد  خاطر به شاید.  خورد را اش جمله

 به.  کنم عوض را لباسم مقابلش شد نمی رویم دیگر حتی که بودیم دور هم از قدر آن

 .  گرفتم دست در و رفتم چمدان سمت

 .  بینه نمی دستم توی رو چمدون کسی.  بخوابن رفتن همه نباش نگران-

 کنار از بود کندنی جان هر به.  نداشتم را کردنش بلند توان من یا بود سنگین چمدان

  . گذشتم سامان

 : شنیدم را صدایش

 ! گالره-

 .  بگوید خواست می چه دانستم نمی.  ندادم را جوابش

 تمام که گذاشتم در گیر دست روی را لرزانم دست.  کردم حس سر پشت را حضورش

 .  کرد محاصره مرا قد

 :  زد پچ گوشم توی

 !لعنتی چمدون این به بستی دخیل-

 ی گالره از و بستم می را هایم چشم اگر نداشت عیبی اما دید نمی را صورتم او

 پوچی حِس فردایش و نشود اش زنانه احساسات خاِم دیگر بار که خواستم می دورنم

 .  کند

 آره؟ ، کنی روانی منو خوای می تو-

 !نزدم حرفی

 !  نشنوم که ؛ نمانم که کردم باز را در

 . بست را در او اما

 :  کردم زمزمه

 ! خوام نمی هیچی واقعا.   سامان خوام نمی هیچی دیگه من-

 :  کرد زمزمه آرام

  ؟ من حتی-

 .   کردم حس را نشاند موهایم روی که ای بوسه

 :  کردم خالص را آخر تیر
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 !  تو حتی-

! خالص و شدم می ام درونی ی گالره اسیر ماند می اتاق توی دیگر دقیقه یک اگر

 من بدبختی باعث شاید که احساساتی.  شوم ام زنانه احساسات اسیر نگذاشتم

 ! بوده

 

 .  کردم هوا از پر را هام ریه و ایستادم در به پشت و رفتم بیرون به و کردم باز را در

* * * 
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 تلوزیون اگر نداشت خوشی صورت! من جز بودند خواب همه.  بود سکوت در غرق ویال

 کنارشان.  بودند خوابیده اتاقم توی ها بچه! ماندم می سالن توی و کردم می روشن را

.  نشستم خوابیدن برای تقال از بیهوده که گذشت دقیقه چند دانم نمی ؛ کشیدم دراز

 خدا دل در.  رفتم آشپزخانه سوی به و زدم کنار را پتو ؛ کردم گرم شیر لیوان یک هوس

 ! نبود اما.  باشد یخچال توی شیر کردم می خدا

 .  بستم را یخچال در آرام

 ؟ خوای می چی-

 .بود بیدار هنوز پس. برگشتم سویش به

 . هیچی-

 :  زد اش پیشانی به آرام

 .خرم می فردا.  بخرم شیر کردم فراموش-

 حس یک بود یادش خوردنم شیر عادت هنوز که این از.  بود یادش را هایم عادت پس

 .شدند خواب گرم انگار هایم چشم حال و رفتم اتاق سوی به.  داشتم عجیبی

 نکنم فکر چیز هیچ به صبح خود تا کردم سعی و نشست هایم لب روی کمرنگی لبخند

 ! نشد! نتوانستم اما بخوابم آرام و
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 رو به رو قلوها سه خالی جای به ناباوری کمال در و زدم غلت ؛ کردم باز را هایم چشم

 درد و نشدم گردنم شدن رگ به رگ ی متوجه که شدم بلند ناگهانی قدر آن.  شدم

 گردنم روی دست و گفتم آرامی آخ.  کردم حس گردنم ی ناحیه در وحشتناکی

 خودش کار باالخره سامان ؛ شدم خارج اتاق از نگرانی با.  نبود خوب بالشم.  کشیدم

 صدای از خبری کردم نگاه سالن اطراف به عصبی.  برد خودش زا را ها بچه و کرد را

 . کوباند سینه به بیشتری شتاب با را قلبم های طپش امر همین و نبود ها بچه

 .   بود صبحانه کردن آماده حال در لیدا و بودند شده بیدار همه

 :  گفتم سریع و دادم جواب را خیرش به صبح و سالم

  ؟ برد کجا هارو بچه سامان-

 :  بست را هایش چشم لیدا

  بابا؟ چته-

 .... ها بچه-

 . کنم تمام را ام جمله نگذاشت

 :  پرید کالمم میان

 استرس قدر این.  بیرون رفتن ها بچه با شدند بیدار که میعاد و خودش صبحی-

 !؟ تو چته.  باش نداشته

 !کشیدم عمیق نفس نامحسوس طور به و گذاشتم ام سینه ی قفسه روی  را دستم

 . باشد او از حرکتی منتظر بار هر و باشد نداشته اعتماد همسرش به زنی بود بد

 هیویالی ها روز و بود خوب رویاهایم سامان ها شب بود بد!  من امروز حال بود بد

 . کرد می  پر او از را وجودم ناشناخته

 توقف که دیدم را سامان ماشین.  کردم نگاه بیرون به و چرخیدم پنجره به لیدا به پشت

 مرا باز و کرد بلند را سرش.  شدند پیاده ماشین از قلوها سه و میعاد همراه به.  کرد

 ! ام ایستاده انتظار چشم که دید

 .  رفتم کنار پنجره کنار از

 

 .  داشتم دوست را مرغ تخم ولز و جلز صدای.  کرد گل شیطنتش لیدا

 :  گفت لیدا
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 !  نخوابیدی هیچ انگار-

 .  کردی حس درست-

 :  زد چشمکی

  ؟ خبری-

 . نشستم کانتر کنار صندلی روی

  ؟ مثال خبری چه-

 : آورد پایین را صدایش لیدا

  مگه؟ نخوابیدین هم پیش دیشب-

 :  افزودم و گفتم آرامی هیس

  ؟ بخوابم هم پیشش صافه باهاش دلم خیلی  . نه-

 :  داد تکان سر افسوس با و پاشید ها مرغ تخم روی نمک

  ؟ کنم چکار تو دست از من-

 :  زدم پوزخند

  ؟ هوم ، دیوار به بکوبون درجه نود زاویه با رو سرت-

 .  کرد پرت سمتم به را نمکدان لیدا

 . رو ها بازی بچه این کنید بس  . نباشید سوا ولی باشین داشته خب دارین؟ مشکل-

 خانه وارد خنده با که ها قلو سه  صدای.  شود گرفته حالش که نخواستم صبحی سر

 . کرد خوب را حالم شدند می

 نشانم را نایلون مهربانش و کوچک دل با آرسین.  بود دستشان تنقالت از پر نایلونی

 :  گفت ذوق با و داد

 .کن نگاه خریدیم هم آیدا واسه مامانی-

 . بوسیدم را صورتش

 . پسرم کردی خوبی کار مامانِ  عزیز-

 :  گرفتم قاب را صورتش و زدم زانو مقابلش

  ناقالها؟ نشد رفتنتون متوجه مامان که شدین بیدار چطور صبح-

 :  گفت پرتی حواس با بود شکالتی دهانش دور
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 .  نشی خواب بد باشیم آروم گفت بابا-

 . کردم پاک را دهانش دور انگشت با
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 ۱۲۱پست#

 

 .  تره مقوی کرده درست مرغ تخم خاله ببین بیا.  بخور اینا از کم-

 وارد ماریا و سعید.  بشینند میز دور خواستم ازشان و بوسیدم را آرتین و تینا صورت

 . شدند آشپزخانه

 .  کرد سالم جمع به رو و شد آشپزخانه وارد نفر آخرین سامان

 .  بود ایستاده من کنار

 :  گفتم آرام

 . میشن مریض ؟ خریدی آشغاالُ آت این از ها بچه برای باز-

 . باشن خوشحال بذار کن ولشون شدیم؟ مریض خوردیم ما همه این-

 برای ام نگرانی و بودم مادر اما.  بود هم خودمان خوراک زمانی یک! گفت می راست

 . بود طبیعی ها بچه سالمتی

 :  نیاوردم کم حال این با

 !  بکنی بهشون محبت نکن سعی راه این از دیگه.  میشن عادت بد-

 من کنار خالی جای تنها و بودند همسرانشان کنار ماریا و لیدا.  نشستم ها بچه کنار

 می مدام.  نداشتم خوبی حال گفتم سامان به که حرفی از چرا دانم نمی.  بود

 هنوز نداشت دوست مرغ تخم سامان.  بزنم نیش شده نحوی هر به را او خواستم

 . بودم بلد را اش سلیقه

 :  گفت یکهو تینا

 ! مامان  راستی-

 :  گفتم رویی خوش با حال این با!  بودم مغموم

  ؟ جانم-
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 های دست با به درآورد شیر بزرگ پاکت نایلون توی از و شد بلند جایش از تینا

 .  گرفت من صورت مقابل کوچکش

 . داری دوست شیر گفت.  خرید شیر واست بابا-

  یاد به را گذشته شب.  بود آمد و رفت در سامان و من و تینا سوی به ها نگاه ی همه

 . بود زده خجالت درونم ی گالره چرا دانم نمی و آوردم

 :  گفتم محبت با و بوسیدم را تینا ی گونه

 .  عزیزم اومد یادت مرسی-

 باز نشوم معذب که این برای همه.  رفت اش زبانی بلبل و تینا ی صدقه قربان سعید

 یادش کردم نمی را فکرش.  بردم پایین را سرم.  رفتند فرو بودنشان عادی نقاب وارد

 می نشان را شعورم کردم نمی تشکر اگر.  زد می بال بال قلبم روی شاپرکی.  باشد

 :  کردم زمزمه آرام.  دادم

 . ممنون-

 . داد را جوابم خشک اما سامان

 . جان نوش-

 حساس که دانستم می خوب را چیز یک اما دانم نمی.  بود دلخور حرفم از هنوز شاید

 !  نبود

 . کشیدم سر را لیوان ضرب یک و ریختم شیر لیوان یک خودم برای

 

 از کند نگاهم آنکه بی سامان.  کردند ترک را آشپزخانه بقیه از زودتر سعید و میعاد

 . گذاشت شویی ظرف سینک توی را ظرفش عادتش طبق و شد بلند کنارم

 وقت که بود عجیب روز چند این.  کردم نگاه را رفتنش.  رفت بیرون آشپزخانه  از سپس

 . بود مانده و داشت آزاد

 نشسته ام صندلی روی چنان هم من.  شدند بازی مشغول آیدا همراه به قلوها سه

 . شد سرازیر قلبم به متضاد حس هزاران و نگریستم شیر پاکت به و بودم

 :  گفت ماریا

  شده؟ چش این-

 . گذاشت یخچال توی را پاکت

 



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 347 

 [۱4:۱۰ ۲3.۰7.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

 ۱۲۲پست#

 

 :  گفت ماریا

 ! منو ببین ؟ چته-

 :  کردم نگاهش

 . ماریا هیچی-

 .  کردم جمع را صبحانه وسایل و شدم بلند جایم از سپس

 :  گفت ماریا به لیدا

 . ده نمی که ده نمی گوش حرفم به کن آشتی  میگم بهش هرچی من-

 .  نگریست من به نگران ماریا

  ؟ گرفته ازش دلت-

 : دادم تکان سر و بردم چانه زیر دست

 !  خیلی-

 :  فشرد را دستم ماریا

.  چسبه می بیشتر بیرون ریم می ناهارو کن عوض لباس پاشو پاشو.  برم دلت قربون-

 .  نکن تلخ بهش سفرو و نکن زوم سامان کارهای روی زیادم

 .  کردم فکر سفر این به سکوت در و نگفتم هیچ

 

*** 

 جدیت با و بود ایستاده پنجره روی به رو!  کی با دانم نمی.  بود مکالمه حال در سامان

 .  کرد می صحبت

 نشاط.  آمد می صورتم به سبز شال.  کردم عوض هایم لباس و رفتم اتاقم سوی به

 خواستم نمی.  پریدند می پایین و باال مدام و داشتند ذوق ها قلو سه.  بود بخش

 و ها آن به باید بود شده فراهم سفر شرایط که حال.  بگذرد بد ها آن به حداقل سفر



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 348 

 مرا که شنیدم را لیدا صدای سالن توی از.  گذشت می خوش شان کودکانه دنیای

 :  زد صدا

  ؟ کجایی.  گالره کشت خودُش گوشیت این-

 .  رفتم بیرون اتاق از و زدم عطر

 بود گرفته نظر در را حرکاتم عمیق سامان.  بود افتاده صفحه روی ایوبی دکتر ی شماره

 :  دادم جواب و شدم اتاق وارد. 

 . دکتر سالم-

 ؟ خوبی.   دخترم سالم-

 . بود سرحال صدایش

 . کنید معنی چی به رو بودن خوب تا-

  ؟ گذره می خوش سفر-

 :  گفتم سوالش به دادن جواب جای به

 . اینجاست هم سامان-

 :  خندید

 ! کردم می تعجب اومد نمی اگر-

 .  کردم سکوت

 :  افزود

  ؟ چطوره حالش-

 تونم نمی.  شناسمش نمی کنم می حس.  آورده خودش با رو ها بچه. خوبه-

 .  کنم درک رو ده می انجام که کارهایی

 :  خندید پدرانه

 یه.  نگرانه اون.  شه می همین بده دست از  همیشگیش ی پشتوانه وقتی مرد یه-

 ... نیستی تو دیگه که دراومده صدا به براش خطر های زنگ جورهایی

 می ماشین دور آیدا و ها قلو سه.  بودند شده هایشان ماشین سوار ماریا و لیدا

 .  کردند می" بازی دنبال"   خودشان قول به و چرخیدند

 :  گفتم مستاصل
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 می یادش به وقتی.  کنم می فراموش تونم نمی حرفاشو وقت هیچ من دکتر ولی-

 .  گیره می قلبم افتم

.  مقصرن نفر دو هر نظرم از میره اغما به رو که زندگِی توی.  گالره نکن فکر گذشته به-

 ؟ شد درست چیز همه شاید دیدی چه خدارو.  بدید آوانس یه خودتون به سفر این تو

 حرفام به.    ندادین خودتون به دیگه شانس یه که نیستی خودت ی شرمنده بعدها

 ! کن گوش

 

 خارج ویال از و پوشیدم را هایم صندل.  بود آتش روی آبی مانند دکتر با کردن صحبت

 . بودم دیگری عالم توی.  شدم

 سعید ماشین از خبری.  کرد متعجب مرا و گذشت مقابلمان از میعاد ماشین آمدنم با

 . آوردم می خودم با را ماشینم کاش ای.  نبود
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 در.  نگریستم کرد می نگاه عمیق من به و بود نشسته فرمان پشت که سامان به

 غرق خود در حتی و انداخت می دام به را آدم هایش چشم.  نشدم خیره هایم چشم

 .  کرد می

 ناراحت.  شدم ماشین سوار.  کنم قبول که نداشتم ای چاره.    کرد باز مرا سمت در

 .  نماند منتظرم و کرد وفایی بی لیدا که بودم

 :  آمد حرف به سامان

 . برن گفتم لیدا به من-

 .  ندادم جوابی

 می را ام گونه و شدند می خم هرازگاهی بودند خوشحال بودنم از قدر این قلوها سه

 . کشید پر برایشان دلم.  بوسیدند

 :  گفت ذوق با تینا

 .  بذار آهنگ بابایی-

 سر و بود درخت کرد می کار چشم تا.  کردم نگاه اطراف به و آوردم پایین را شیشه

 ! سبزی



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 350 

.  شنیدم می بود بار اولین انگار که گذاشت آهنگی.  کرد روشن را سیستم سامان

 . انگار بود خودش صدای صدا

 

*** 
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 ی همه با من و خواند می وجود اعماق از احساس با و گرم.  بود خودش صدای صدا

.  بشوم محشرش صدای منکر توانستم نمی داشتم او به نسبت که سردی و دلگیری

 .  برد فرو فکر به مرا که  خواند می حس با قدر آن

 ! خوبمان تاب و تب های سال های آن فکر به هم شاید

 

 که بود شده سنگین قدر آن فضا اما خواست می شاد آهنگ یک خودش قول به تینایم

 .  نکرد موضوع این به اعتراضی هم تینا حتی

 من به مرد این ظاهر در اگر!  کردم نگاه سامان رخ نیم به.  بخشید خنکا صورتم به باد

 . کرد نمی صدق باطن در داشت تعلق

 ! طوفانش از قبل های آرامش آن از شاید.  بود آرام رخش نیم

 نمی اما داشتم همسرم به ظن سوء هزاران و بود سرم توی جواب بی سوال هزاران

 .  بود هایم لب روی سکوت مهر چرا دانم

 زنی هر مانند من چرا.  غلتید گونه روی عاجزانه اشک قطره یک چشمم ی گوشه از

.  باشد کامم به باید که طور آن ام زندگی و ببرم لذت همسرم کنار در بودن با نباید

 لحظه هر سامان صدای.  بستم را هایم چشم و دادم تکیه صندلی پشتی به را سرم

 توی اش ناگفته های حرف شاید ؟ داند می چه کسی و گرفت می اوج پیش از بیش

 .  بود آهنگ این
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 .  باشم من آهنگش مخاطب شاید ؟ داند می چه کسی اصال

 !  بودم خیال خوش چقدر

 . برد یغما به را خوبم های حس آن ی همه و افتاد افکارم روی بختک مانند راد آوا

 قوسی و کش و بود شده پیاده ماشین از لیدا.  کردم باز را هایم چشم ماشین توقف با

 .  داد می بدنش به

 !سطحی گیری دل یک اما بود گرفته هم او از دلم

 هم شاید دانم نمی.   نگذارد تنهایم سامان با و کند درک مرا الاقل او خواست می دلم

 :  داد قرارم مخاطب که شنیدم را سامان صدای.  بود زیادی ی خواسته

 .  رسیدیم-

 . شدند پیاده جیغ با و کردند بغل را هایشان توپ ها قلو سه

 :  گفت سامان.  کردم خاموش را سیستم و بردم پیش دست

 !؟ شی نمی پیاده چرا-

 :  افزود سپس

  ؟ نداری دوست رو جا این نکنه-

 :  نالیدم و زدم ام شقیقه به دست

 .   برسم نتیجه به ذاری نمی.  کنی می اذیتم داری-

 .  شدند پیاده ماشین از ؛ ها بچه که بود خوب.  زدم پسش که بگیرد را بازویم خواست

 :  گفتم او به رو

 .   نزن دست من به-

 ...    گالره-

 :  کردم نگاهش

 .  اشتباهی در سخت خونه گردم برمی اوصاف این با کردی فکر اگر!  نکن صدام-

 . کوبیدم را در و شدم پیاده ماشین از

*** 
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 یک ام تکه هزار قلب و گفت می چیز یک زبانم.  سوخت می کالمم نیش این از قلبم

 !  دیگر چیز

 از را سبد سامان.  برداشتم را سنگین وسایل و رفتم ماشین صندوق سمت به

 . کنم بلندش نگذاشت و گرفت دستانم

 . شدم می سبک کمی شاید کردم می گریه هردویمان جای به سیر دل یک اگر

 

**** 

 به و نشستم ای گوشه هم من و کردند بازی به شروع ها بچه و ها مرد ناهار از بعد

 چانه   کرد پر را هایم گوش سامان و ها قلو سه های خنده صدای.  دادم تکیه درخت

 طرف کدام از آفتاب.  کردم نگاه پروا بی سامان به و دادم قرار زانوهایم روی را ام

 می جا همه از فارغ نفرشان چهار هر و کرد می بازی ها بچه با گونه این که بود درآمده

 راه خانه به من برگرداندن برای را نمایش این که باشد بد قدر آن سامان اگر.  خندیدند

  چه؟ باشد انداخته

 ... اما نکنم بافی منفی کردم سعی

 می سفید و سیاه ریسمان از که هستم ای گزیده مار هم مثال من ؟ شد می  مگر اما

 .  شوم منکر را اش لعنتی جذابیت این توانستم نمی و بود جذاب سامان.  ترسد

 :  کرد صدایم تینا

 .  بیا توام مامانی-

 بلند خواستند من از ابرو و چشم با لیدا و ماریا.  کشید را دستم و آمد سویم به آرسین

 و میعاد.  کردم پا به را ام ورزشی سفید های کفش و کشیدم عمیق نفس.  شوم

 . بزنیم را کدامشان هر توپ با باید سامان و من و بودند وسط آیدا و سعید

 

 که افتادم روزهایی آن یاد به گرفت ام خنده.  کرد می پنهان را خودش تینا پشت آرتین

 همیشه و کردم می پنهان گلنوش پشت را خودم من و کردند می بازی ما با مادرم پدر

 .   شد می اول گیتی
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 نمی دلش حال.    رفتند بیرون زمین از سامان دقیق های گیری نشانه با سعید و میعاد

 سفید های گونه.   پریدند می پایین و باال هیجان شدت از ها بچه.  بزند را ها بچه آمد

 . بود شده سرخ قلوها سه

.  بود آرتین برنده باالخره و آرسین و تینا آن از بعد و کرد برخورد آیدا دست به ارام توپ

 در را خودش و آمد سویم به ذوق با.  بود شده برنده جهانی جام مسابقه در انگار

 .  کرد حلقه کمرم دور را پاهایش و کرد پرت آغوشم

 ... بردم من... بردم من-

 را مرطوبش ی گونه و کشیدم دست را رنگش طالیی ابریشمی موهای و خندیدم

 .  کرد بغلش و کرد جدا من از را آرتین سامان.   بوسیدم

 . پسر شدی سنگین-

 . بودند شده بزرگ و نداشتم را کردنشان بغل توان دیگر گفت می راست
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 با مدام آرتین.  بود برانگیز تعجب تینا و آرسین سکوت شدیم ماشین سوار که همین

 .   اند بازنده ها آن که گفت می ذوق

 : گفتم آرام

  . اید برنده تاتون هرسه من نظر  از-

 :  کرد زبانی بلبل تینا

 .  میگه راست مامان-

 خوشحال هایش چشم اما.   بگوید تا نداشت حرفی انگار.  بود کرده سکوت سامان

 .  بودند

 !  باشم صادق خودم با باید

 ! دیگر های زوج ی همه مانند بودیم شده ما امروز

 .  کردیم بازی هایمان بچه با حتی و بودیم دوستانمان با ناهار
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 به.  کردم نگاه ها بچه به آینه از.  دوختم می چشم بیرون به و بود پایم ران روی دستم

 سبب کردم حس چپم دست روی را گرمایی حجم.  بودند ساکت و دوخته چشم بیرون

 همان روی. بود گرفته قرار دستم روی رحمی بی با سامان دست.  بیایم خود به شد

 .  بود دستم ام حلقه هنوز ها نشیب و فراز تمام با که دستی

 سامان سوزان دست! نبودن و بودن میان جنگ.  بودم گرفته قرار راهی دو یک میان

 َپس را دستش خواستم.  بدهم بال و پر ها نباید به ام نامه لغت در گذاشت نمی

 نگاه بیرون به و برنگشتم سویش به.  فشرد بیشتر را دستم و نگذاشت که بکشم

 را دستم پوست سرانگشت با.  خواست می آرام خواب یک دلم و بودم خسته.  کردم

 هم خواستمش، می هم شاید،!  بودم العملی عکس هیچ بی اما من.  کرد نوازش

 ! خواستمش نمی

 

 ماشین از و کشیدم بیرون گرمش دست زیر از را دستم سختی به ماشین توقف با

 گردن.  گرفتم گرمی آب دوش کردم عوض را هایم لباس رسیدن محض به.  رفتم بیرون

 به.  شود روان هایم اشک و کنم گریه بخواهم که قدر آن نه اما.  بود بریده را امانم درد

 ! بود؟ چه برای پس ها اشک این!  کشیدم دست صورتم

 هایم چشم قدر ان اما کنم قفل را در خواست می دلم.  کشیدم دراز خواب رخت توی

 . نکردم را کار این که بود خواب گرم

 

**** 
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 بودم خوابیده ها ساعت انگار و بود تاریک اتاق فضای.  است چند ساعت دانستم نمی

 ویال در کسی انگار.  شدم خارج اتاق از گنگی حالت با و کشیدم گردنم به دست! 

 .  رسید نمی گوش به صدایی که چرا نبود

 .  نداشتم دوست را شدن بیدار خواب از غروب دم گاه هیچ

 :  کردم صدا

 . آرتین-

 ! شدم سالن وارد
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  ؟ لیدا-

 ها بچه رفتن خبر بی از اما ترسیدم نمی ویال در تنهایی از.  نگریستم اطراف به نگران

 !من به گفتن بدون هم آن! ؟ اند رفته کجا دانستم نمی.  شدم نگران

.  بود نیامده باال"  ویندوزم هنوز"  گیتی قول به.  ایستادم سالن وسط و کردم بغض

 چشم دوباره و نشستم کاناپه روی دقیقه چند!  دوختم چشم بیرون به منگ و گیج

 دیدن با.  سامان ورود بعد و کردم حس در توی را کلید چرخش  . بستم را دردم پر های

 . شدم بلند مقابلش آرام و کشیدم گردن به دست!  کرد آرامی سالم من

 :  گفتم داری خش صدای با 

 رفتین؟ کجا ؟ کجان ها بچه-

 . کرد پرت ای شیشه میز روی را ماشین و ویال های کلید

 گفت هم لیدا. برسونه زود رو خودش باید دارندو کم نیرو گفتن و زدند زنگ میعاد به-

 . زنه می زنگ بهت خودش نکنم بیدارت

 ! ؟ رفتند

 .  شود کاسته کمی دردش از تا کردم نوازش کمی را گردنم

 . بیرون بردن رو ها بچه هم سعید و ماریا-

 .  گذاشت کانتر روی را دستش توی های خرید.  گفتم آرامی آهان

 : گفت که بگذرم خواستم کنارش از

 !خریدم شام-

 یک سامان.  بودم نکرده خشک را موهایم حمام از بعد! ام شده شکلی چه دانم نمی

 . کرد نگاهم خاصی جور

 !ندارم میل-

 :  گرفت را دستم مچ

 !بخور یکم.  بیا-

 :  کردم زمزمه

 ! ندارم میل واقعا-

 . نگریست صورتم به و داشت نگه خودش مقابل مرا و گرفت را دستم مچ

 . برد ام چانه زیر دست 



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 356 

 

 [۱۲:۰5 ۲۸.۰7.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

 ۱۲7پست#

 

 !  شدی ضعیف چقدر-

 .  خوبم-

 ! انگار نبودم اما

 می بازوهایم.  کشید می شعله  درونم آتشی کشید می دست که را بدنم هرجای

.  آورد نمی تاب را او کنار نزدیکی همه این چرا ام لعنتی قلب دانم نمی و سوخت

 شد می دانستم نمی دیگر   . آمد تر نزدیک  گام یک و گذاشت ام گونه روی دست

 ! نه یا نامید فاصله را نامش

 این از عجیب اما بود همسرم او.   گذاشت می پا زیر را بینمان های حریم نباید سامان

 شاید دانم نمی.  کشیدم می خجالت ام ایستاده رنگ سفید تاپ یک با مقابلش که

 . کرد می کند را هایم نفس و بود کاونده زیادی او نگاِه بار این هم

 : زدم لب

 ! عقب برو-

 خودش به مرا! بروم نگذاشت و لغزید کمرم پشت دستش که کنم گرد عقب خواستم

 . فشرد

 :  چسباند ام پیشانی به را اش پیشانی

 !  نشو دور ازم! کن گوش من به -

 کدر که را رنگش آبی های چشم ناامیدی با.  گذاشت قلبش روی و گرفت را دستم

 .  نگریستم بودند شده

 ... کنی می اذیتم داری-

 :  کرد زمزمه

 !  درگیرم ساله چند حس این تو با من!  چی یعنی درگیری خود فهمیدی می کاش ای-

 . کرد پیدا را خودشان راه و جوشید هایم اشک
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 ما. سامان ترسم می ها شب این های صبح از من.  عقب برو کنم می خواهش-

 .  کردیم تجربه همو بدون زندگی

 را خیسم چشم و کرد خم سر و کرد وارد بود قلبش روی که دستم به محکمی فشار

.   برداشت ناسازگاری بنای قلبم و شد متوقف لحظه همان در زمان انگار.  بوسید آرام

 کنم فرار خواست می دلم. کنم دورش خودم از توانستم نمی من و کرد روی پیش او

 . بودند کرده وصل سنگین ی وزنه دو پاهایم به انگار اما

 را خودم صدای خودم حتی و شد تبدیل آرامی های زمزمه به  هایم حرف کم کم 

 به نبود بد او قول به شاید.  پیچید گوشم در ایوبی دکتر صدای.  شنیدم نمی دیگر

 .  بدهم آوانس سامان و خودم

 او اما شود می بد حالم شوم سهیم دیگری زن با را تو که این فکر از بگویم خواستم

 دیگر بعدش به این از  . کشید آغوشش در مرا و شود خارج دهانم از ای جمله نگذاشت

 آدم هم من.  سوختم می کوره در.  بودم دخیل داد می انجام او که کاری در هم من

 چقدر شکسته را دلت که کسی دست به شدن نوازش فهمد می زن یک تنها و بودم

 با قدر آن و گرفت قاب را صورتم.  شود خوب حس از پر و شیرین تواند می گاهی

 آن از تر خشمگین حتی.  بوسد می مرا است بار اولین انگار که بوسید مرا خشم

 ! اش کافه آه!  اش کافه توی سال
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 و بود استرس از پر وجودم در!  کن زندگی حال در گفت می که داشتم دوستی

 خراش گوش صدای.  کرد کم را هایم استرس از کمی او جانب از شدن بوسیده

.  بود اعتنا بی او اما!  کردم باز را هایم چشم.  زد من به تلنگری که شد بلند موبایلش

 من بوسیدن از دست خواست نمی هم آمد می سیل اگر حتی!  موبایلش صدای به

 چسباند ام پیشانی به را اش پیشانی زنان نفس نفس و آورد کم نفس عاقبت.  بردارد

 . 

 :  کردم زمزمه

 ! بده جواب موبایلُت-

 :  کرد زمزمه خودم مانند

 ! درک به-
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 ! کشیدم عمیق دم

 . کردیم نگاه هم به عمیق دقیقه چند

 :  کرد نوازش را هایم چشم زیر شست های انگشت با

 ... بدم خیلی من-

 :  بستم را هایم چشم

 ! خیلی-

.  نداشت شام خوردن به میلی هم او انگار.  گذاشتم اش شانه روی را سرم سپس

 .  ماند کانتر روی هایش خرید

 آوانسی همان رفتم می که راهی این دانستم نمی ؛ رفتم باال ها پله از همراهش به

 ... یا بود کرده زد گوش من به دکتر که بود

 تا بود قوی محرک سامان.  باشم خوددار توانستم می جایی یک تا و بودم آدم هم من

 به اصراری و داشتم دوست را ام پیله من.  بکشد بیرون سخت ی پوسته آن از مرا

 !! نشد.... اما نداشتم شدن پروانه

 

 

 

* 
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" آیز بلو"  را لقبش که پسرکی کافه به تنها بگویم سوگل به که نداشتم را آن روی

 می ام مسخره حتم به و انداخت می دست مرا فهمید می اگر.  ام رفته ام گذاشته

 .  چیست دلیلش و ام رفته اش کافه به تنهایی چرا که کرد
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 امتحان آینده ی هفته.   بود شلوغ کافه ها ساعت آن و بود شب هشت ساعت

 چرا.  داشت رنگ صورتی جزوه آن شدن پیدا به بستگی اش همه و داشتم سختی

 جزوه من از هایم کالسی هم ی همه.  شدم می بدبخت کردم نمی پیدایش اگر که

 . ام کرده گور گُم را ام جزوه که بود عیب برایم و گرفتند می

 

 عطر و کافه این انگار جورهایی یک و کرد پر را ام شامه قهوه بوی!  شدم کافه وارد

 . کرد می مسخ را آدم اش قهوه

 از مدلش:  رفتم کانتر سمت به.  بود نشسته شخصی ؛ کردم می نگاه را سمتی هر

 اوقات پسر و دختر.  انداخت می خارجی های فیلم یاد به مرا که بود هایی مدل آن

 !  خوردند می نوشیدنی پیک چند ناخوشی و خوشی

 خواستم می انگار و جنباندم گردن

 که کردم می سوال ازش و دیدمش می باید شده که طور هر.  کنم پیدا را"  آیز بلو" 

 را آن و بود آغوشم در را ام کیتی رنگ صورتی کالسور دارم یاد به! ندیده؟ را ام جزوه

 با.  بود من به مرد چند نگاِه.  ام گذاشته جا کافه چوبی صندلی روی نکنم اشتباه اگر

 .  بودم شده دبیرستانی دختران شبیه آبی ورزشی های کفش و مقنعه آن

 خواست می من از هرازگاهی سوگل.  کرد نمی اذیت مرا سنم بودن کم این البته

 رنگ من اما.  دهد نشان بیشتر کمی سنم شاید تا ؛ کنم رنگ حداقل را موهایم

 رنگ را رنگم طالیی موهای که این از مادر و داشتم دوست بیشتر را خودم موهای

 . آمد نمی خوشش بزنم

*blue eyes *آبی های چشم * 
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 سویم به شود نمایان اش خالکوبی تا بود کرده تن به شرتی تی سخاوت با که مردی

  . آمد

  خانوم؟ بفرمایید-

 ! کشیدم ام مقنعه به دستی
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 .  آقا داشتم کار جا این صاحب با من-

 فکر خودش با شاید.  نگریست پایم تا سر به متعجب و برد باال را ابرویش تای یک مرد

 !؟ باشد داشته کار تواند می کسی چه با من ی قیافه و تیپ با دختری کرد می

 :  شد خم جلو به کمی

 !رفته.  نیست صاحبش-

 :  کردم نگاهش ناالن

 ؟؟ چرا! وای-

 ! هستم آیز بلو چاک سینه عاشق کرد می فکر شاید!  بود گرفته اش خنده مرد

  نداره؟ اسم جا این صاحب وقت اون-

 .  آبیه هاش چشم اما.  دونم نمی رو اسمش نه-

 !متاسفم! نیستش-

 .  شد بلند نهادم از آه

  ؟ آد می کی دونید نمی-

 :  گفت مرد

 .  خدا با برگشتش خودشه با رفتنش ما آبی چشم این واال-

 صورتی کالسور اواخر این نپرسیدم حتی که بود گرفته حالم قدر آن! بردم پایین را سرم

  اید؟ ندیده رنگی

 ... باهاشون دارم واجب کار من... نشونی نامی ؟ کجاس دونید نمی-

 :  گفت و آمد دیگری مرد

  ؟ کیه زانیار-

 من دیدن با و آمد کنارش دوستش که بدهد جواب خواست بود زانیار اسمش که مرد

 :  گفت بود کرده خطاب زانیار را اسمش که مرد به

 !؟ کرده باز مهدکودک نکنه سامان-

 . کرد خوش جا ابروهایم میان غلیظی اخم و آمد بدم شدت به حرفش این از

 شیطان به لعنتی.  زد برهم را اعصابم و پیچید گوشم توی مردها های خنده صدای

 :  گفت که شنیدم را زانیار دوست صدای رفتم خروجی در سوی به و فرستادم
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 ... کنعان به آید باز گشده گم یوسف.  بیا همشیره-

 پیاده عابر روی ناراحتی با!  ام افتاده هایی آدم چه گیر  . کنم کار چه باید دانستم نمی

 با ها ماشین نبود مهم حتی و کنند خطاب دیوانه مرا مردم نبود مهم برایم و نشستم

 خیلی امتحانم!  گذاشتم زانوهایم روی را سرم  . گذشتند می کنارم از سرعت

  بخوانم باید را ام فاتحه کردم نمی پیدا را جزوه اگر است مهم برایم

 

*** 

 

 همسرش که ها سال این ی همه مانند مادر و بودند هم کنار کتی خاله و مادر

 :  نالید شده باز دلش و درد سر گویا و کرده رهایش

 خودم حق از.  خدا به کردم واگذارش.  ساخت خونه من آشیونه روی.  نگذره ازش خدا-

 ! گذرم نمی دخترام تا سه حق از بگذرم

 من الاقل.  بودیم کرده فراموش را پدر ما.  زد می حرف حقی چه از دانستم نمی

 . بود سخت هرچند.  نکنم فکر بهش بودم توانسته

 .  درآوردم سر از را مقنعه و کردم پرت ای گوشه به را هایم کفش

 . ریخت بهم گونه این و بود دیده پدر کنار در را پدر سوگلی  ؛ مادر اواخر این

 .  بشنوم را صداهایشان خواستم نمی

 شام و ناهار اواخر این.  نشونم را هایش نفرین و ناله و مادر صدای تا بستم را اتاقم در

 !  نداشتیم هم حسابی و درست

 اتاقشان توی هم گیتی و گلنوش!  مادر نه و داشتم آشپزی دماغ و دل من نه یعنی

 . کردند می گریه و چپیدند می

 

 که برود یادم تا بخوان درس قدر آن خواست می دلم . کرد نمی آرامم کردن گریه من اما

!  رفت که رفت! پدرش گور گفت می مادر به رو کتی حاله!  ام زاری لجن چه در

 ! رفت که درک به و شود نمی شوهر برایش پدر که فهمید می اول همان از گفت می
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 نداشتم حوصله و حال!  بدهم را جوابش خواستم نمی.  افتاد موبایلم روی سوگل نام

! 

  ؟ سوگل بله-

 :  خندید

 ! ها دم می فحشت االن.  آ... و بله-

  ؟ چیه-

  ؟ کجایی-

 ! ام خونه ؟ کجام  . قبرستون-

 :  پرسیدم.  رسید می گوش به خط پشت از آواز و ساز صدای

 آد؟ می صدا ؟ الو ؟ کجایی-

 !  گفت الو الو بار چندین

 !آیزم بلو کافه بابا-

 از گیتار های تار صدای که این خصوصا.  بود سخت کمی اش جمله کردن پردازش

 . رسید می گوش به راحتی به تلفن پشت

  آیز؟ بلو کافه-

 ! جا این افتاده راه شویی عجب پسره این بدونی اگر.  اومدیم امیررضا با آره-

 :  شدم خیز نیم تخت روی

  چی؟-

 ... بخدا خالی جات یعنی.  خونند می. اومدن گیتاریست چندتا-

 .  کنم تعبیر چه دانستم نمی را قلبم امان بی کوبش

 .  رسونیمت می امیر با شبم آخر میده کیف.  جا این بیا پاشو بگم خواستم-

  ؟ نفرن چند-

  چی؟-

  ؟ زنند می گیتار نفر چند میگم-
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  ؟ گیری می آمار ارکستری رهبر نکنه حاال  ؟ چرا.  هستند تایی چهار-

 .  برود چندش پسره آن کافه به توانست می چگونه او سخت ترم میان و وضعیت این در

 :  گفتم

  ؟ جاس اون مشخصات این با کسی بگو بهم کنم می خواهش سوگل-

 :  گفت متعجب سوگل

  منظورته؟ کی ؟  گلی ؟ چیه جریان ؟ چی-

 :  گفتم

 ... داره بلند قد ؟ آبی هاش چشم ها گیتاریست اون از یکی-

 .  کند می چرانی چشم دارد بود مشخص سوگل

  ؟ چرا بگو اول-

 :  گفتم قبلش.  کنم تعریف پیاز تا سیر از برایش را جریان بودم مجبور

  ؟ هست مشخصات این با کسی بگو تو . برات میگم بخدا-

 ! هست آره-

 . آوردم می پایین را فکش حتم به بود مقابلم آیز بلو صورت اگر ؛ کردم مشت را دستم
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  زندگی هر طبیعت که روابطی با.  بودیم شده دیگه شوهرهای و زن مثل ما

 که حالی در.   بود بهتر قبل دقایق نسبت به حالم!  نداشتم بدی حس.  است مشترک

 .   بستم آرام را هایم چشم بود سامان ی سینه روی را سرم

 :  گفت کرد می نوازش را موهایم که حالی در او

  ؟ خوابی-

 .  نشاند موهایم روی ای بوسه.  دادم تکان نه معنای به را سرم
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 ؟ نداری ضعف ؟ خوبه حالت-

 :  گفتم آرام

 !  خوبم-

 سرازیر قلبم به خوبی های حس ماند کنارم و نگذاشت تنهایم رابطه از بعد که این از

 .  شد

 .  بود شده تنگ برات دلم چقدر-

 شنیدن ی تشنه من.  ندادم را محبتش و مهر جواب من.  کرد نوازش را دستم پشت

 انگارکه ؛ نداشت اعتراضی سامان!   بدهم گوش من و بزند حرف برایم او که!  بودم

 . خواست می شنوا گوش دو هایش دلتنگی و ها حرف برای

 !  بود میانمان که روابطی و قبل های ماه نسبت به.   شده تر مهربان کردم حس

 !  کنیم گرمش باید  . شد سرد شام کنم فکر-

 :  کردم تکرار

 . باشه-

 ماندم می هم آغوشش در اگر هرچند نشدم مانعش ؛ گرفت فاصله من از کمی

 و ماریا بود ممکن لحظه هر.  بود گذر زود خوش خیال این هرچند.  نداشتم اعتراضی

 .  برسند راه از سعید

 :  شنیدم گوشم در را صدایش

 !؟ چیه نظرت.   بگیرم دوش یه-

 :  گرفتم فاصله ازش کمی

 .  باش راحت-

 . کند دل من از سختی به و بوسید را گوشم ی الله

 سامان به و چرخیدم پهلو به! بود خاطره پر اتاق همان هم اتاق.  بودم تخت همان روی

 و برگشت سویم به.   کردم نگاه گشت می لباس و حوله دنبال به چمدانش در که

 شرمگین.  بگذارم جواب بی نتوانستم را لبخندش جواب.  کرد نگاهم خاصی جور یک

 مقصد به تا شمردم می را آرامش های گام من و رفت حمام سمت یه.  زدم لبخند

 برسد
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 بوی.  کشیدم آغوش در را رنگش ای سورمه بالشش شدم مطلع رفتنش از وقتی

  . کردم تن به را هایم لباس.  رسید گوش به دوش شر شر صدای.  داد می را سامان

 وزنه یک انگار آمدم بیرون اتاقش از که حال.  رفتم بیرون اتاقش از و کردن مرتب را تخت

 از اش مستی ام داده خودمان به که آوانسی انگار و اند گذاشته قلبم روی سنگین ی

 این هم من و بودم سامان دلتنگ هم من که بردم این به پی امشب.   بود پریده سرم

 برای که بودم من بار چندین بسا چه و نبود اجبار روی از.  خواستم می را رابطه

 !  کاست او خشونت از امر همین و شدم قدم پیش بوسیدنش

 اما بود وزنی بی حس اولش.  دادم بارش ی اجازه هایم اشک به و نشستم زمین روی

 !بودم سنگین االن

 پیرهن یک ؛ شد باز اتاقم در.  کردم خشک را موهایم و کردم حمام خودم اتاق در

 در.  آمد می اش ورزیده اندام به اندازه بی که داشت تن به هفت یقه رنگ طوسی

 جای و نداشت را سابق کدری آن های چشم دیگر.  بود عجیبی برق هایش چشم

.  زد تیکه در درگاه به و آمد نزدیک دیدنم با.  بود داده اش همیشگی برق به را خودش

 . فرستاد بیرون صدا با را نفسش و گرفت درآغوش را هایش دست

 :  برگشتم سویش به

 شده؟ چیزی-

 . نهاد ام شانه روی را سرش و گرفت جای سرم پشت

 ! شدم نگران.  شدی غیب دفعه یه-

 :  کردم نگاهش آینه توی از

  ؟ کردم فرار کردی فکر-

 . تنید دورم هایش دست

 ! شاید-

 

 [۱3:۰۱ 3۱.۰7.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

 ۱34پست#



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 366 

 

 :  گفت حال همان در و گرفت هایش دست حصار در کمرم

 .   کردم گرم شاُم-

 دوست را بو این و داد می صابون و شامپو بوی.  فشرد خودش به مرا.  کردم تشکر

 . داشتم

 .  بخوانند اینجا قلوها سه امشب.  باال برم می رو وسایلت-

 و کند حسادت قلوها سه به باز بودم نگران.  نکرد اعتنایی که کردم نگاهش معترض

 . شود شروع اش لجبازی

 :  کشید خودش سمت به مرا که بگذرم کنارش از خواستم

 پدر به متکی خوام نمی اما.  منن زندگِی ی همه  . دم می هام بچه برای جونمو من-

 باشه؟... بیارن در آب از خودشون گلیم بذار.  بیان بار مادر

 :  کردم زمزمه.  کردم نگاهش ورچیده لب

 ... آخه-

 و  زد شیطانی چشمکی.  بزنم را حرفم نگذاشت و بست را زبانم خودش روش به

 . برد آشپزخانه به خودش با و گرفت را دستم

 عاشق من که دانست می هنوز پس.  بود خریده ماهیچه.    خوردیم شام سکوت در

 قلو سه شور پر صدای زود خیلی و آمد سعید ماشین صدای بعد لحظاتی!  ام ماهیچه

.  بودند خورده فود فست حتم به و بود سسی دهانشان دور.  بود آمدنشان نوید که ها

 :  پرسیدم ازشان

 خوردین؟ چی شام-

 :  گفت آرسین

 . رفت یادم اسمش-

 نگاه پدرش به که حالی در آرتین.  پرسیدم آرتین از را سوالم و نگریستم آرتین به رو

 :  گفت انداخت می سامان نگاه به بار هزاران مرا شیطانش نگاه این و کردم می

 .  بخوریم نتونستیم اصال کن باور یعنی.  مامان نبود خوشمزه زیاد-

 .  بود گرفته اش خنده سامان

 :  نیاورد طافت تینا

 ! داره ضرر بدن واسه که همونایی از-
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   . کردم باران بوسه را تینا.   نخندم نتوانستم من بار این

�� 
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 !  باشند خوش مسافرت در و نیاورم رویشان به داد اشاره سامان

 .  رفتیم اتاقشان سمت به ماریا همراه به و کردم دم چای  . آمدند سعید و ماریا

 :  گفت آورد می در را مانتویش های دکمه که حالی در ماریا

 بذار گفت.  نذاشت شوهرت کنم بیدارت خواستم. خونه تو گذاشتیم تنهات ببخشید-

 ! بخوابه

 .  نشست هایم لب روی کمرنگی لبخند

  ؟ حاال گذشت خوش-

  ؟ بهتری چطوری تو.  بود خوب خدا شکر-

 :  دادم تکان سر

 .  افتاد شما روی هامم بچه زحمت.  خوبم-

 ! بگذرونه وقت باهاشون کنه می عشق.  هاست بچه عاشق سعید-

 . بشی کار به دست هم خودت که وقتشه-

 روی بودم برداشته که را چای فنجان.  نشست هایش لب روی تلخی لبخند ماریا

 .  گذاشتم سینی

  شده؟ چیزی ؟ ماری-

 . شد پایین باال گلویش سیب سختی به

 :  نشست کنارم

 هم دکتر نظر تحت  . شه نمی تشکیل جنین قلب متاسفانه.  داشتم سقط چندتا-

 ... اما هستم
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 که ماریایی!  کشیدمش آغوش در منقلب حالی با.    کرد گریستن به شروع آرام سپس

 زندگی در یعنی که داد می نشان جوری همیشه که کسی ؛ لبخند هزار و بود لب یک

 . بود کرده باز دل و درد به لب امشب ندارد مشکلی هیچ اش

 !؟ بگم چی تو به آخه ؟ نگفتی ما به چیزی چرا پس بوده؟ کی سقطت آخرین-

 .  کرد پاک دست پشت با را هایش اشک

 که بود پیش ماه دو بار آخرین.  بگم کسی به ندارم حق گفت.  کرد دعوا باهام سعید-

 ... و نشده تشکیل هم جنین یکی این قلب متاسفانه گفت دکتر.  سونو رفتم

 . بوسیدم را اش گونه

 .  عزیزم-

 نی میگن بهم بار هر ولی.  نداری مشکل کم دونم می . کردم ناراحت توروهم بیخشید-

 . میارم هم تهش و سر دروغ حرف و بهونه با و آری نمی نی

 .  کشید هورت را چای و گذاشت دهانش توی قند ای حبه و خندید سپس

 .  کرد می چنین کند عوض را جو که آن برای دانستم می من اما!  خندید

   . بوسیدم را اش گونه

 . شه می درست چیز همه نباش چیزی نگران-

 . اش بچه هالک خیلی سعید.    امیدوارم-

  دونه؟ می لیدا-

 :  داد تکان سر

 ... بشم اضاف دردهات به منم زندگیت اوضاع تو نشد روم  .   دونست می لیدا فقط-

 .  کشیدم عمیق نفس

 . باشی داشته استرس نباید فقط.  شه می درست چیز همه.  نباش نگران ماریا-

 . گفت هم دکتر آره-

 در کس هر.  بود گرفته دلم.   بیاید بیرون هوا و حال آن از تا کردم شوخی او با کمی

  . زد می کله و سر مشکالت با نوعی به زندگی

 .  کنیم حرکت تهران سمت به صبح فردا بودیم گرفته تصمیم.    رفتم بیرون اتاقش از

 .  کشیدم دراز کنارشان لحظاتی و خواباندم را قلوها سه خواب موقع شب
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 بود کشیده دراز تخت روی بود روشن اتاقش چراغ.  رفتم سامان اتاق سوی به سپس

 .  بود اش پیشانی روی ساعدش و
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.  ام گذاشته او بالش روی را سرم که شدم متوجه تازه.  کشیدم دراز تخت روی آرام

 .  کشید آغوش در مرا و بوسید را ام پیشانی

 :  گفتم آرام

 ! خوابیدی کردم فکر-

 :  کشید عمیق نفس

 . میای دونستم می.  بودم منتظرت نه-

 ! من نه و داشت گالیه او نه

 خوابیدم قلبش ضربان و هایش دست نوازش با که همین.  نداشتیم کینه هم از انگار

 . دادند من به را دنیا انگار ها مدت از بعد

 

**** 

 و نداشت کردن قطع قصد خط پشت شخص انگار.  بود مخم روی گوشی ویبره صدای

 بود صبح هفت ساعت.  نگریستم ساعت به و کردم باز چشم.  بود واجب زیادی کارش

 ! ؟ بود رفته کجا صبح از ساعت این دانم نمی.  نبود سامان از خبری چرخیدم پهلو به. 

 بود گذاشته یادداشت برایم سامان.   شدم بلند تخت روی از.  شد قطع ویبره صدای

 . است رفته رویی پیاده به که

 !  داشتم بهتری حال امروز ؛ کشیدم گردنم به دستی

 . نشست هایم لب کنج باز خجلی لبخند و شد نمایان مقابلم گذشته شب
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 می خجالت گونه این اش بوسه یک با که بودیم کرده نامزد تازه های جوجه انگار

 ... که بودیم دور هم از ما چقدر.  کشیدم

 .  شد معطوف سو آن به تمرکزم دوباره گوشی ویبره صدای با

 .  بزنم دست موبایلش به سامان حضور بی نداشتم دوست

 ! بود اعصاب روی خوردنش زنگ وقفه بی دقیقه بیست اما

 .  دارند نمی بر سرش از دست که هستند گروهش از باز دانستم می

 میان کمرنگی اخم"  راد"  نام دیدن با و برداشتم میز روی از را موبایلش

 .  نشست ابروهایم

 :  کردم لمس را اتصال حواس بی

  ؟ بدی جوابمو که زیادی ی خواسته ؟ دی نمی پیاُم جواب چرا کجایی ؟ سامان ؟ الو-

 

 .  شناختم را دخترک نازک صدای

 صدا کوچکش نام به را همسرم راحت چقدر.  کردم فراموش لحظه آن در را تنفس حتی

 !  زد می

 

 اش گوشی به سامان اجازه بدون نبود زشت برایم دیگر حال.  کردم قطع را تماس

 ! بزنم دست

 .  شد می اکو هایم گوش توی قلبم ضربان.  کردم باز را پیام صفحه

 

 . بودند کرده داغ هایم گوش انگار

 " بزنم حرف باهات باید ، برگرد توروخدا شده تنگ برات دلم سامان"

 ! ؟ برگرد

  ؟ زدند می حرف چه ی درباره هم با باید

 شب آن های صبح از که گفتم می راست.  شد نواخته هایم گوش توی خودم صدای

 ! ترسید باید

 اندازه همان به.  داشت را قبر حکم برایم اتاق فضاس انگار و چرخید می سرم دور دنیا

 ! کردم باز را اتاق ی پنجره آوردم کم نفس!تنگ و تاریک
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 که بگو را احمق مِن.  است کرده خیانت خودش بدن و تن به که داشتم را آدمی حس

 ... اما است شده آدم سامان کردم می فکر! نداشتم سر در فکرها چه

 . کردم واردش موبایلم توی و کردم حفظ را راد ی شماره

 که داشت رابطه راد آوا با سامان شک بی!  بودم داده او به که آوانسی و من به لعنت

 نداشتم صدایی حتی!  بریزم که نداشتم اشکی.  کرد می محلی بی او به گونه این

 !  اند زده شوک که بودم باخته مال های آدم مانند.  بزنم فریاد که

 دیوار یا زمین به را بود چپم دست توی که را کثیفش گوشی که داد فرمان مغزم

 .  کردم خالی اش گوشی سر بر چنین این را حرصم شد خوب و بکوبانم

 حال.  برداشت ترک و شد روشن  صفحه کردم وارد گوشی به که ای ضربه شدت از

 نمایان اش پیشانی و ها چشم میان ترکی سامان موبایل ی زمینه پس عکس روی

 .    بود

 

 

 �����... دارد ادامه
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 کافه توی گاهی هم را هایشان صبحانه ملت دانستم می.  بودند باز ها کافه ها صبح

 خجالت که بگویم اگر.  شدم کافه وارد ؛ کردم نگاه دستم مچ ساعت به.  خورند می

 ! نگفتم دروغ کشیدم

 بود انداخته طنین فضا توی مالیمی موزیک! شوم کافه این وارد مدام خواست نمی دلم

 . شوم خارج خانه از که کنم پیدا دلیلی نتوانستم اش گذشته شِب. 

 او از را آیز بلو سراغ چرا و است قرار چه از جریان که فرستاد می پیام مدام سوگل

 ! ام گرفته
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 . بود شده آیز بلو اسمش چی کافه مرد آن جدی جدی

 های بچه از کردم چشم چشم.  بودند دانشجو اکثر و بودند نشسته مشتری چند

 .  نباشند کافه توی کالسم

 کالس های بچه آمار و روز به خبرهای تا بودند هم از حرکت یک منتظر کالس های بچه

 .  کنند منتقل هم به روز به را

 .  دیدم را بودم شده متوجه زانیار را نامش که دیشبی پسرک همان دوباره

 ! بودم عصبی

  ؟ نیومد دوستتون.  سالم-

 :  گفت و زد باری شیطنت لبخند

 . نیست ازش خبری واال نه.  اومدی خوش  سالم-

 :  شدم خم جلو به عصبی

 دوستت میگی یا صبحی اول ندارم شوخی و بازی مسخره ی حوصله آقا ببین-

 ! بیاد تا شینم می بست جا همین یا کجاست

 :  خندید

  ؟ دخترشی دوست ؟ سامانی ی کاره چه تو ببینم.  شد جالب نه-

 :  کردم غلیظی اخم

  ؟ مفتشی-

 :  کشید صورتش به دستی

  ؟ اس ساخته ازم کمکی چه-

 . ببینم رو اقا اون باید من-

  ؟ دلیلش-

 :  کردم مشت را دستم

  ندیدین؟ ای جزوه کالسوری کافه توی شما اواخر این-

 داد را جوابشان من به حواس بی.  دادند می را هایشان سفارش و آمدند مشتری چند

 . 

 . ندیدم چیزی من کافه؟ آوردی برداشتی رو مشقت درُس آخه  . کوچولو دختر نه-
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 :  گفتم قاطعیت با

 . بودند کافه توی ایشون روز اون یادمه.  دیدند آقا اون حتما پس-

 :  گفت آرامی صدای با

 ! شکر کرمُت خدایا.  ول ای بابا زدنه؟ مخ جدید شیوه-

 :  بردم باال طاقت بی را صدایم

 منو کنم می خواهش ؟ بزنم ُمخ  بخوام رو ایشون مثل نچسبی آدم قطحه آدم مگه-

 .  کمه وقتم من.  بگیرید ایشون با تماسی یه و نکنید اذیت

 با زدن حرف و آمد می خوشش گذاشتنم سر به سر از انگار!  بودم افتاده آدمی بد گیر

 . دانست می تفریح را من

 بتونی که اقبال یا و بخت یا.  کنه می ظهور بار یک سالی ما رفیق این!  بیا فردا برو-

 !ببینیش

  کافه؟ نیومدن اواخر این یعنی-

 :  گفت زانیار

 . مدتی برای سپرده من دست رو کافه! نه-

 اما.  کرد می اشتباه سوگل هم شاید! او یا گفت می راست سوگل دانستم نمی

 چشم نفر چند مگر اصال ؟ کند اشتباه شد می مگر را مرد براق رنگ آبی های چشم

 . بود او های چشم رنگ  هم هایشان

 . انداختم زانیار به آلودی غضب نگاِه

 می خالی سرش را عصبانیتم و آمد می در اشکم ؛ شک بی ماندم می این از بیش  اگر

 این مقابل هم آن کردم می بحث او با ساعت یک نداشت درستی ی وجهه . کردم

 !  چشم همه

 ! بود نفهمی آدم عجب

 می اذیت دارید دونم می .  بپرسید دیگه سواله یک!  نکنید اذیتم کنم می خواهش-

 . کنید

 و درآورد جیب از را موبایلش  . کنم می خواهش او از دارم نداشت اهمیت برایش انگار

 .  گرفت را ای شماره

 :  گفت من به رو دقیقه چند از بعد تفاوت بی

 !  خاموش تلفنش که گفتم-



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 374 

 :  گفتم پوستی زیر خشم با

 !داره امکان اگر البته.  بدید رو اش شماره-

 :  کرد نچی نچ

  .آد می حتما فردا اما ؟ که دونی می.  نباشه راضی شاید-

 ستاره ببینم تا آمدم می باید روز هر.  شوم مسلط اعصابم به کردم سعی لحظه چند

  . آید می کی سهیل ی

 .  شدم خارج کافه از بودم مشکوک مسئله این به که این با

 :  گرفتم را سوگل شماره

  ؟ سوگل الو-

 :  پیچید گوشم توی آلودش خواب صدای

  ؟ نداری زندگی و خواب تو.  سالم-

 :  گفتم حرفش به پاسخ بی

  ؟ نگرفتی اشتباه وقت یه کسی با ؟ دیدی رو مردک اون مطئنی دیشب تو-

 :  گفت و کشید ای خمیازه

 !؟ کنی می قبر نبش زدی زنگ سحر کله.  من جون کن ول بابا ؟ باز شده چی-

 : پریدم کالمش میان

 گه می دوستش.  یاروم این کافه روی به رو االن من.  بابا پاشو ؟ بود کجا  سحر کله-

 . نیستش وقته چند

 :  زدم صدا را نامش.     کرد سکوت سوگل

  ؟ سوگل-

 :  گفت داری خش صدای با

 با رو دیدیم باهم سری اون که آبیه چشم پسر همون.   کرده ُاسُکلت یارو این بابا-

 .  دیدم خودم های چشم با دیشب همین

  ؟ کنی نمی اشتباه-

 :  گفت و نالید عصبانیت با را نه

  ؟ بتمرگم ذاری می.  بودم بیرون وقت دیر تا دیشب-
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 . کوبیدم زمین روی را پایم

 !  که واقعا.  سوگل-

  . ریختم می سر روی باید خاکی چه.  کردم قطع رویش را تماس دلخور

 می و بودم نوشته ریز به ریز را گذشته های ترم حتی اختصاصی های درس ی همه

 های ترم به گذری آینده ی هفته امتحان که خصوصا . است مهم نهایت بی دانستم

 .  بود گذشته

 . زدم تکیه درخت  ی تنه به
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 بیاید آیز بلو که داشتم امید.  زنم می سر کافه به اول که گفتم  سوگل به روز آن فردای

 ! گفت می چیز یک روز هر و بود انداخته دست مرا دوستش هرچند. 

 ! شدم رو به رو سکوت از موجی با شدم کافه واد که هنگامی

 صندلی روی را چوبی های میز.  کرد غلبه من بر ترس.  نبود خبری شلوغ کافه آن از

 .  کردند می چنین این نظافت موقع زدم می حدس.   بودند گذاشته ها

 !؟ نیست جا این کسی-

 .    رفتم جلو به دیگر گام چند

 . اومدی خوش-

 . کردم نگاهش ترسیده!  برگشتم صدا سوی به

 ؟ کجاس دوستتون پس  . ممنون سالم-

 :  کرد اشاره سالن وسط صندلی به

 . آد می گفت دوستمم.  بشین بفرما-

 .  بیان ایشون تا مونم می منتظر جا همین من.  ممنون خیلی-

 .  برساند خانه به مرا ماشینش با سوگل بود این بر قرار

  ؟ خجالتی چقدر-
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 .    بود اشتباه آمدنم اصال.  بزنم حرف او با نداشتم دوست

 : گفتم او به رو طاقت کم که گذشت دقیقه چند

  میان؟ ایشون مطمئنید-

 .  داد تکان سر

 .   نیامد خوشم کردنش نگاه حالت از

 دستم ها زده برق مانند.  شد کشیده پشت از دستم که بازگردم خواستم را آمده راه

 . کشیدم دستش از را

 :  گفت پرویی با زانیار

 !بری خوای می نیومده!  حاال موندی می-

 :  کردم غلیظی اخم

 .  متاسفم برات واقعا!  بکش خجالت.  پستی خیلی-

 نگاهش که پسری یک با کافه توی تنها   . ام گفته راست مردم می داشتم بگویم اگر

 . کرد می جلوه ترسناک بود گذاشته فراتر گلیمش راداز پایش و نبود دوستانه اصال

 :  گفت و گرفت دوباره را دستم

 . بشم آشنا باهات دارم دوست.  بمون-

 . دربیاورم دستش از را دستم کردم سعی و کردم نگاهش ترسیده

 .  بردار کثیفُت دست.   ندارم دوست من اما-

  گذره؟ می خوش بهت سامان با فقط نکنه چرا-

 :  بردم باال را صدایم

 !   گمشو.  عوضی-

 :  کرد زشتی ی خنده

 ناز همتون اولش چرا... نترس... اومده خوشم ازت فقط.  کنم اذیتت خوام نمی من-

 .    کنید می

 . بود وحشتم و ترس از نشان قلبم امان بی کوبش  . دادم هولش عقب به

 خیابان سوی به شتاب با کنم نگاه اطراف  به آنکه بی و رفتم بیرون کافه از مهابا بی

 هیچ دیگر و رسید گوشم به لحظه آن در که بود صدایی تنها ماشین بوق صدای.  رفتم

 !نفهمیدم
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 می که فشارهایی با و گذاشته گلویم روی را پایش کسی انگار.  زدم می نفس نفس

 . کند قطع خواهد می را نفسم دهد

 به آینه مقابل.  نشست ام پیشانی روی سردی عرق ؛ کشیدم گلوهاهم به را دستم

 نگفته دروغ نباشد تنم به سر داشتم دوست بگویم اگر و کردم نگاه خودم احمق تصویر

 باشم داشته تهوع حس شد سبب بود اش دلتنگی از ناشی که راد آوا زشِت پیام.  ام

 . 

 می کردم می فکر که بودم احمق چقدر و بود قشنگ چیز همه چقدر گذشته شِب

 . کنم عوض را سامان توانم

 شده دریده بینمان که هایی حرمت خواستم نمی که بودم لوح ساده و احمق چقدر

 .  شوند متولد صبح امروز از جدید ی گالره و سامان دوباره و بیاورم رویش به را است

 .  بود تار و تیر های چشم مقابل دنیا.  بترکد داشت امکان آن هر قلبم

 ! بود کذایی معروف های صبح همان این شک بی

 . زدیم می درجا خودمان جای در ما و نبود کار در تولدی انگار ؛ کردم می فکر اشتباه

 . است افتاده سو هر به قلبش تکه هر که داشتم را آدمی حس

 و کشیدم بیرون چمدان توی از را رنگم ای سورمه مانتوی و کردم عوض را هایم لباس

 .   بود شده چمدان همدمم هم باز رفتن برای انگار.  کردم تن
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 و شک روزی به وای"  گفت می همیشه او.  کنم درک را مادر حاِل توانستم می حال

 و خواند را زندگی آن ی فاتحه باید که جاست آن"  بیفتد زناشویی زندگی جان به تردید

 . زد را قیدش

 مقابل باید خرما سینی یک.  نبود عزادار ی خانواده از کمی دست هم من امروز حال

 .  خواندیم می را مشترکمان زندگی سال چند ی فاتحه و گذاشتم می سامان و خودم

 ؛ گذاشتم سرم روی شالی حالی بی با.    بود افتاده جانم به خوره مانند تردید و شک

 آن بشورم را هایم لب خواست می دلم!  کردم لمس را هایم لب هایم سرانگشت با

 حتی.  بودم سامان چون خائنی کنار لوحانه ساده چه گذشته شب برود یادم که قدر

 . نداشتم هم را بکشم روتختی به دستی که این ی حوصله

 کنم عوض را سامان بخواهم که این و شویم متولد نو از توانیم نمی ما دانستم می

 . است محض اشتباه

.  کردم پاک شال با را بارم اشک صورت ؛ گذاشتم میز روی را اش برداشته ترک موبایل

 دیگر بار یک.  شد تر اشک از هایم گونه کی و شد روان کی هایم اشک دانستم نمی

 .  یافت جوالن هایم چشم مقابل گذشته شب ؛ نگریستم تخت به

 !  رفتم قروچه دندان

 را ام خسته های چشم.   بود دویدن حال در که دیدم را سامان ؛ ایستادم پنجره کنار

.  شد مشمئز حالم باشد خورده گره دگیری زن تِن با سامان تن که این فکر از ؛ بستم

 خودم از رحمانه بی چه امروز و بودم شده احساساتم و قلب تسلیم منت بی چه

 . بودم متنفر

 .   باشم مسلط خود به کردم سعی و بلعیدم رو دهانم آب

 .  داشت قفس حکم اتاق فضای انگار

 ! من خاطره پر مسافرت از هم این ؛ کردم جمع را چمدانم

 .  شد نمایان در درگاه در سامان قامت و باز محابا بی اتاق در

 . نگریستم بیرون به برگردم سویش به که آن بی

  ؟ شدی بیدار-

 . شدند نمی جاری زبانم روی کلمات ؛ بود شده فلج زبانم انگار!  ندادم را جوابش

 معنایش کردم می نگاه را رویم به رو منظره سینه به دست و او به پشت وقتی! خب

 . بود خواب

 که کرد می فکر او و بودم احمق که ها سال این ی همه مانند هم شاید دانم نمی

 . بود آلود خواب های آدم به شبیه ام چهره ، خوابم
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 .  کشیدم عمیق نفس

 . شدم بیدار امروز ها سال این ی همه بعد-

  . کنم تعبیر چه دانستم نمی را سکوتش

 :  گرفت قاب را صورتم بوسید محبت با را ام گونه.  آمد سویم به و زد لبخندی

 . شدی آماده زود چه-

 در انگار.  بودم شده خوبی بازیگر هم من انگار.  کردم نگاه هایش چشم به سرد

 .   بخواند نتوانست را غمم و درد های چشم  پس

 چشم از را ها خوشی و ها غم که کنم ازدواج مردی با داشتم دوست روزی آمد یادم

 .  بخواند های

 ! هایش چشم به ؛ اش کرده عرق موهای به.  کردم نگاهش تنها! نزدم حرفی

  ؟ کند لمس را دیگری شخص تواسنته من جز ها دست این یعنی

 ؟ ببوسد را دیگری شخص من های لب جز توانسته هایش لب یعنی

 . نشست هایم لب روی تلخی لبخند

 می که آدمی دانستم می!  ساکت اما.  بروم خواستم می بار این و بودم باخته من

 .  بود همین هم من کنونی حال!  زند نمی فریاد و داد!  رود می برود خواهد

 کاری توانستم نمی من و شد می غرق هایم کشتی دیگری از پس یکی چرا خدایا

 .  دهم انجام

 عکس چه دانستم نمی بوسید می مرا و کرد می درازی دست دیگر بار یک سامان اگر

 . باشم قهاری بازیگر توانستم نمی او مانند من.  دهم نشان خود از العملی

 .   برداشتم میز روی از را ماشینش سوییچ من و شد حمام وارد سامان

 .  داشت وا تعجب به را ها آن من کردن کاله و شال و بودند شده بیدار سعید و ماریا

 :  گفت ماریا دیدند که را چمدانم

 !؟ کجاست سامان-
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 :  دادم اشاره سر با

 .   باال-

 :  کرد خم را سرش کمی سعید

  ؟ شده طوری-

 درست وسط این چیزی یک که این به انگار هردو.  کردم نگاه هردویشان صورت به

 . بودند برده شک نیست
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 :  گذاشتم ماریا ی شانه روی دست

 تونم نمی چون!  چرا نپرسید کنم می خواهش.  کنیم می حرکت االن ها بچه با من-

 !  بگم

 :  کرد نگاهم تر نگران ماریا

 . بشینی فرمون پشت حال این با بذارم تونم نمی.  تو نداری رو به رنگ-

 :  آوردم تر پایین کمی را صدایم

 . نباش نگران!  متاسفم-

 !گالره-

 . ببخشید.  کنیم می صحبت بعدا-

 غر غر  هرسه.  کردم بیدارشان احتیاط با و رفتم ها قلو سه اتاق سوی به سپس

 .  بخوابند خواستند می و کردند

 . بخوابند دارند دوست که هرچقدر توانند می ماشین توی که دادم وعده ها آن به

 سوار تا کردم باز برایشان را عقب در و کردم سازی جا صندوق در را هایشان چمدان

 هاست االن حتم به و است دقیقه ده سامان های گرفتن دوش دانستم می.  شوند

 . است برده پی نبودمان به که
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 به حوله پنجره پشت از ناباورانه که دیدمش لحظه همان و کردم روشن را ماشین

 ؛ شد دور پنجره پشت از شتاب با!  گنجید نمی باورش در انگار.   کرد تماشایم دست

 .  نبود سخت کند سد را راهم تا آمد می حیاط سمت به که این فکر

 ماشین سمت به که او به و گذاشتم گاز پدال روی را پایم و بودم او از تر زرنگ من اما

 . دم نکر نگاه دوید می

 .  کنم سرزنش را خود بعد و کنم حماقت دوباره خواستم نمی

 ! خدایا بود دشوار و سخت برایم بودنم سست به اعتراف چقدر

 

 

 .  نداشتند را اوضاع تحلیل که حدی به ؛ بودند آلود خواب ها بچه

 

 خواست می حتما!  دارم نگه دست که خواست می من از و دوید می چنان هم سامان

 به که آوانسی ببینی که کجایی ایوبی دکتر.   بدهد تحویلم را اش همیشگی اراجیف

 گیری گریبان اش نحسی ها مدت تا که بود نحس قدری به قدمش پا دادم هردویمان

 . است جفتمان زندگی

 دویدن شدت از که را سامان بغل ی آینه توی از لحظه چند برای و شدم خارج ویال از

 !فشردم پدال روی بیشتر را پایم و نگریستم را بود شده خم و خسته

 

 

**** 
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 و پر ی جاده به تنها را حواسم کردم سعی و کردم پاک دست پشت با را هایم اشک

 ! گزیدم را لبم ، کنم جلب مقابلم خم پیچ
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 این از را خود جوری یک و بکوبانم سامان صورت توی را هایم مشت خواست می دلم

 .  کنم خالی خشم همه

 از را زنی صدای تا  نبود من جای کسی . بفهمد را حالم تواسنت نمی کس هیچ

 .  کند برخورد عادی و بشنود شوهرش لعنتی گوشی

 را خودشان ی کودکانه دنیای ها آن ؛ کنم صحبت باره این در ها بچه با توانستم نمی

 زندگِی به االن تا هرچند بزنم شان کودکی به ای لطمه خواستم نمی ابدا و داشتند

 .  بودند برده پی عجیبمان

 دلم.  نکند بیدار را ها بچه صدایم تا ریختم اشک طوری و بستم محکم را هایم چشم

 .ببنید کسی را حالم این خواست نمی

 .  گذاشتم را اش لعنتی خود آهنگ و کردم روشن را ماشین ضبط

 رو ها درد این ی همه خواست می دلم که بود پر قدری به هایش آدم و دنیا این از دلم

 !  بیاورم باال را ها غم

 تر نزدیک بهم روز هر و شویم نمی جدا گاه هیج سامان و من کردم می فکر همیشه

 ! باطل خیال  . شویم می

 ! کردم می فکر فانتزی چقدر

 می دلشان زیر خوشی و هستند کم پدرم چون هم هایی مرد کردم می فکر همیشه

 های دست و دیشب التهاب پر ی بوسه و بستم درد پر را هایم چشم.  روند می و زند

 .  شود منفجر سرم بود ممکن آن هر و کردم دوره بارها را نوازشگرش

 . بود گرفته یاد راد آوا جادوگر آن از را بازیگری مهارت این شاید

 و کردم متوقف ای گوشه را ماشین.  کرد پیدا تشدید تهوعم و جوشید ام معده چیزی

! زدم عق اما نداشتم دل در چیزی.  گذاشتم دهان مقابل را دستم و شدم پیاده سریع

 نمایان رویم پیش سامان و خودم های لب هم باز و شد خالی ام معده از زردی ی ماده

 . آوردم یاد به را خواستگاریمان روز و زدم عق و شدند

 .  زدند می بوق برایم و گذشتند می کنارم از ها ماشین

 و خود به کردم سعی.  شستم بارها را صورتم و درآوردم را ماشین توی معدنی آب

 موبایلم لرزش.  شدم ماشین سوار و کشیدم عمیق بازدم و دم. شوم مسلط اعصابم

 . کرد جلب را ام توجه

 . بکشم نفس بتوانم تا آوردم پایین را شیشه داد می را خودش بوی هم ماشین

 . نبود برندار دست خط پشت شخص
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 االن تا پس.  باشم اعتنا بی خواستم می.  بود خودش.  کردم نگاه اش صفحه به

 تماس چهار و بیست.  است برده چیز همه به پی و دیده را اش برداشته ترک گوشی

  ؟ بودم نفهمیده که بود زده زنگ کی ؟ او از پاسخ بی

 . باشم دیگری زمان هر از تر قوی کردم سعی و دادم قورت را بغضم

  ؟ بله-

 .  شنیدم را عمیقش نفس صدای

 ؟ رفتی کجا ؟ رفتی کجا ؟ گالره-

  ؟ خوای می جونم از چی-

 . نکن عصبیم.  بزنیم حرف باهم تا برگرد.     خودتو-

 .  ببینمت نه بشنوم صداُت نه خوام نمی دیگه-

 . بزنیم حرف هم با باید.  برگرد االن همین.  نکن دیونگی جان گالره-

 . نکردم حس را هایم چشم سوزش

 .  کردم پاک را صورتم بعدی دست با و گرفتم را فرمان دست یک با

 های چشم با خودم.  نیست گفتن به هم احتیاجی دیگه البته.    نگفتی رو ها گفتنی-

 پستی خیلی.  گوشیت توی از دیگه زن یه صدای.  رو بگی باید که اونچه.  دیدم خودم

 ... خیلی... سامان

 :  شنیدم را صدایش

 :  زدم فریاد   . زندگیم ی همه-

 !  هیچی.  نیستم تو هیچی من-

 .. کن گوش-

 . داره زن های مرد دنبال که راد آوا زنیکه اون هم حقیری تو هم.  کن گوش تو نه-

 :  شد قطع لحظه چند برای نفسش صدای

.  بده فرصت بهم.  دن می آب بهش کنند قربونی خوان می که رو گوسفند. گالره-

 .... فقط.. میگم برات رو بشنویی خوای می هرچه برگرد

 :  گفتم عصبی

  ؟ چی فقط ؟ ها چی فقط-

 . کن گوش حرفام به. برگرد فقط-
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 :  افزودم خشم با

 نمی قسم بخدا.  باشن تو مثل بازی هوس آدم ی سایه زیر هام بچه ذارم نمی-

 منو سر تونی نمی دیگه بار این.  رم نمی تو با زندگی چاِه تو طنابت با دیگه...ذارم

 .... نگاهت با نه.   بمالی شیره

 .  افتاد شمار به هایش نفس

 .. نیست ای رابطه هیچ زن اون و مُن بین. نکن عصبی منو و برگرد گفتم بهت گالره-

 . غلتیدند گونه  روی هایم اشک

 ... آغوشت با نه-

 ... نزن آتیشم قدر این و برگرد..     لعنتی برگرد گالره-

 :  افزودم و نشنیدم را صدایش

 ... شم نمی خام دیگه... هات نوازش با نه.... هات بوسه با نه-

 چه هر خواست می انگار و شد فریاد به تبدیل گوشی توی هایش گفتن برگرد صدای

 .  شود عملی گفت می او

 ! دهم انجام را اش خواسته خالف شده که هم بار یک بگذار
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 کردم نمی رو فکرش وقت هیچ.  وفاداری کردم می فکر.  آدمی تو کردم می فکر من-

 ... و چیز همه با بزنی پا پشت

  ؟ بفهمی خوای نمی چرا... نیست کنی می فکر که طور اون-

 :  زدم پوزخند

 خامش ؛ نیست کنیم می فکر ما که طور اون گفت اولش.  کرد می انکار اولش پدرمم-

  . کردیم می رو فکرش ما که طور همون شد.  شدیم

 نشنیدم را هایش فریاد صدای
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 .  کردم پرت داشبورد روی را موبایل و کردم قطع را تماس

 خواب که سعادتشان به خوش ؛ کردم نگاه ام زندگی ی میوه هرسه به بغل ی آینه از

 . دیدند نمی را حالم این و بودند

 من؟ زندگی چرا  چرا"  چرا"  گفتم بار هزاران و کردم خودخوری تهران خود تا

  ؟ من برای چرا

 زندگی مکان به آمدند می تا.  بودند جا یک روز هر.  بود کباب هایم بچه برای دلم

 . شد می عوض مکانشان کنند عادت

**** 

 

 :  گفت آرسین خواب موقع شب

  ؟ مامان-

 :  کنم برخورد عادی و بزنم لبخند کردم سعی

  مامان؟ جاِن-

 . شده تنگ براش دلم ؟ کجاست بابا-

 ! نشدم منظورش ی متوجه.  کشیدم موهایش به دستی و زدم زانو کنارش

 . شلوغه سرش یکم.  بابا میادش-

 . بیاد زودی کاش.  شده تنگ براش دلم-

 با مرا خواست می آرسین حتم به.   بود شده متالشی قلبم ؛ بوسیدم را اش شقیقه

 . بکشد هایش حرف

 . بود ما پیش همیشه بابا کاش-

 :  گذاشت ام سینه روی را سرش و کرد پرت آغوشم در را خودش

 بیاد؟ زود میگی بهش-

 معطوف دیگری چیز به را حواسش چگونه نفهمیدم اصال  . بگویم که نداشتم حرفی

 .  بخوابند زود را امشب خواستم ها آن از بعد و کردم

 مورد ی عصرانه.  شیر و کیک عصر هرچند ؛ نداشتند هم شام به اشتهایی حتی

 .  خوردند را شان عالقه

 . نگریستم خوابشان در غرق های چهره به و نشستم سرشان باالی
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   . کردم حس سر باالی را زنی حضور کردم باز که را هایم چشم

 بیشتر درد تا کنم باز چشم تا بودند منتظر تنها  . داشت درد بدنم های اندام کل انگار

 .  را هایم دست نه و دهم تکان توانستم می را پاهایم نه.    شود

 :  گفتم داشت تن به سفید روپوش که پرستاری به رو

   ؟ چنده ساعت-

 :  گفت زد می سرم مخزن توی آمپولی که حالی در

 .  ظهر از بعد چهار-

 : گفتم سختی به.   سوخت می گلویم ته

  ؟ بدم تکون هام دست و پاهام تونم نمی چرا ؟ شده چم من-

  آد؟ نمی یادت چیزی.   کردی تصادف صبح امروز-

 مهار خشم نهایت در و زانیار با صحبت ؛ کافه به رفتن.  بیاورم یاد به کردم سعی

 !نفهمیدم هیچ دیگر و داشت عجله انگار که ماشینی بوق و کردنم فرار! من نشدنی

 .  بود سنگین شدت به سرم

 :  کردم زمزمه

 .  اومد یادم چیزهایی یه-

 :  گفت پرستار

 . بدی تکون تونی نمی که خاطره همون واسه.  شکسته پات یک و دست یک-

 .  شد بلند نهادم از آه

 . ایستاد سرم باالی و آمد سویم به ریزان اشک سوگل و شد باز اتاق در
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 :  گفت مهربانی با

  ؟ داری درد بمیرم الهی ؟ گلی خوبه حالت-

 .  بلعیدم را دهانم آب سختی به

 . سوخت می گلویم

 ؟  کنی می چکار جا این تو.  خوبم-

 . کشید دست موهایم به

 ؟  خوب دختر نیست حواست چرا اخه.  کردی تصادف گفتن.  زدند زنگ گوشیم به-

 . شد روان هایم اشک

 نفهمیدم بیرون زدم کافه از عصبی کرد اذیتم.  افتادم آشغال آدم یه گیر.  منه شانس-

 ..   شد چی

 . بوسید را ام پیشانی و شد خم سوگل

 .  ناپیدا سرش اون انداختم راه دعوایی یه کافه رفتم امروز.  بشم فدات الهی-

 . بود بریده را امانم پا درد.   کردم نگاهش متعجب

  ؟ کردی چکار-

 :  کرد پاک را هایش چشم نم سوگل

 وقتی.  داره کثافتی دوست چه دونست نمی اصال  . نیست باغ تو اصال آیز بلو این-

 .  کرد پسره حواله مشت تا دو گرفت باال میونشون بحث فهمید

 .  شد گرد هایم چشم

 نداشت؟ خبر خودش یعنی-

 .  داد تکان نه معنای به را سرش
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 بعد.  نیست خوش حالم کرد فکر کردم داد بی و داد من که اولش.  نداشت خبر اصال-

 باورش.  بود بدی وضعیت.  کرد دعوا دوستش با و شد عصبی زدم حرف آرامش با که

 . نگه بهش دوستش و باشه افتاده اتفاق همه این نبودش در شد نمی

 .  داد رخ دلم در عجیبی حال یک

 ؟ شد چی ؟ خب-

 :  زد کنار پیشانی از را موهایم سوگل

 . گلم نباش نگران میاره برات رو ات جزوه و عیادت اد می خودش شخصا گفت-

 !؟ شد می مگر اما باشم عادی و ندهم بروز را غریبم عجیب حال کردم سعی

 

**** 
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 . خوابیدم جا همان و  شد خواب گرم هایم چشم موقع چه نفهمیدم

 

 ی بنده انگار  . بود خانم فریبا به پیام دادم انجام که کاری اولین شدم بیدار وقتی صبح

 جواب در  برایم و داد جواب را پیامم بالفاصله که چرا بود من از اشاره یک منتظر خدا

 ! چشم نوشت بیاید ها بچه کنار خانه به خواستم آن از که سوالم

 

 بخش در.  نبود گفتنی حالم.  شدم بیمارستان راهی فرزندانم جانب از آسوده خیال با

 . رفتم مریض بالین به و گفتم نباشید خسته سالم و دیدم را دکتر چندین

 " ؟ خوبه حالت"  که بود فرستاده پیام برایم برایم ماریا ؛ رفتم پاویون به خسته

 " . نیستم بد"  نوشتم برایش



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 389 

 را اش حوصله.  نشده خوانده پیام ده و داشتم سامان از پاسخ بی تماس چندین

 امروز باید و بود همراهم هنوز ماشینش.  را هایش تماس و ها پیام نه و او نه.  نداشتم

 . دادم می دستش به را ماشینش جوری یک فردا و

 اتفاق برخالف ؛ بودم آرام  . بکنم استراحت کمی کردم سعی و درآوردم سر از مقنعه

 . مانده جا به خاکسترش حال و کرد فروکش درونم آتش ی همه انگار!  صبح دیروز

 

 از نه و بپرسد را احوالم کسی خواست می دلم نه.  نداشتم را کس هیچ ی حوصله

 . بگیرد را سراغم کسی اطرافیان

 هیچ به. شوم پروانه بار این خواستم نمی دیگز و داشتم دوست را ام تنهایی ی پیله

 .  قیمتی

 کننده مراجع انگار و درآوردم ایوبی دکتر مطب از سر ناخودآگاه کاری ساعت از پس

 هم دکتر از اصال.  رفتم و کردم گرد عقب و گردم برمی که گفتم منشی به رو.  داشت

 کاش ای.   داد را" آوانس"  یک تلگنر من به که بود او مقصر و بودم دلگیر و ناراحت

 .   کردم نمی گرفتار را خودم گونه این و کردم می رفتار تر محتاط کمی
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 کام ام تنهاییم از و نشسته مبل ی گوشه ساکت  هم من و بود سکوت در غرق خانه

 .  گرفتم می

 :  دادم جواب دلم برخالف سامان نام دیدن با زد برهم را آرامش موبایل زنگ

  ؟ بله-

 .  کن باز درو-

 . برگرد-

 :  گفت عصبی

 .   شکنم می درو یا کنی می باز درو یا-

 .   شد می پیدا اش کله سرو زود دانستم می.  داشتم را آمدنش توقع
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 . شکست می را در حتی و زد می را چیز همه قید بزند سرش به دانستم می

    . کردم باز برایش را در و کردم قطع را تماس.  کنی می چه جا این نپرسیدم

 ! بمانم منتظرش که نداشتم ازش خوشی دِل!  نماندم منتظرش

 .  دوختم چشم خاموش تلوزیون به و نشستم مبل روی

 .  بوده کجا دانستم نمی و آمد شب وفایم بی مرد.  بودند خواب ها بچه

 !  اش ورزشی های کفش همان با.  شد خانه وارد

 . سالم-

 :  دادم سرد را جوابش کنم نگاهش آنکه بی

 ! سالم-

 ؟ گرفتی سکوت روضه جا این چرا چیه-

 :  گفتم آرام

 چون.  کردم نمی باز برات درو ابدا نبود در شکستن واسه تهدیدت اگر.   خوابن ها بچه-

 .  ببینمت خوام نمی اصال

 :  گفت جانب به حق

 ؟ رفتی هماهنگی بدون چرا ؟ دی نمی هامو پیام و تلفن جواب چرا-

 :  برد باال را صدایش تن.  کردم سکوت هم باز

 ! من به.  لعنتی کن نگاه من به-

 .  برو کنی داد بی و داد باز اومدی اگر-

 حتی.  بود جو ستیزه و جانب به حق همیشه که چرا بزنم حرف او با خواستم نمی

 !دارم طلب او از که حال

 .نگریست خانه های لوستر به کرد بلند را سرش و ایستاد کمر به دست سالن وسط

   ؟ گلی انداختی راه چیه بازیا بچه این-

 که نداره وجود ای گالره دیگه.   برو بزنی سرکوفت همیشه مثل اومدی اگر سامان-

 . بده جوابتو

 . زد زانو پایم مقابل

  ؟ گلی ؟ کنی نمی نگاهم-
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 . بود بغض پر صدایش.  نگریستم تلویزیون به

 .  شنیدم را زدنش نفس نفس

 ! ببینمت خوام نمی! برو و بزن حرفُت-

 : کرد زمزمه

 . ام سرکنده مرغ مثل دیروز از.  کنم اذیتت خوام نمی-

 زده وجودم به ناخواسته و خواسته که هایی زخم جای هنوز.  بستم را هایم چشم آرام

 . کرد می درد

 . ندارم شدن بلند نای که قدر اون.  کردی اذیتم اما-

 . چکید چشمم از اشک قطره یک

 عکس باشند فلح و الل که هایی آدم مانند من.  گرفت دستش در را چپم دستم

 خالی جای ابه بوسه.  چسباند هایش لب به و گرفت را دستم.  ندادم نشان  العملی

 به انزجار حس و آمد بدم حرکتش این از.  بودمش انداخته دور بود روز چند که ای حلقه

 .  داد دست من

 های لب و بود بسته هایش چشم.  نگذاشت که بزنم پسش دست با خواستم

 . بود دستم پوست روی هنوز گرمش

 :  گفتم طعنه با

 . سامان نیست منتظرت کسی جا این دیگه.  دلتنگتن که همونایی کنار برو شو بلند-

 :  گفت داری خش صدای با

.  هام بچه تا سه و خودت مرگ به.  ندارم ای رابطه هیچ زن اون با من.  گالره نلغزیدم-

 . نلغزیدم که قسم چشات به

 :  چکید چشمم ی گوشه از اشک

 . ام بریده تو از.  حرفات نه خودت نه.  نداره اهمیت برام دیگه دروغ یا بگی راست اگر-

  ؟ کنی باور که بگم برات چطور-

 . بوسید را هایم اشک و کرد پاک را خیسم های چشم دیگرش دست با

 :  گفتم آرام

 . کنید می انکار اولش همتون-
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 ازت وقت هیچ من.  بینه نمی تو جز زو زنی هیچ ها چشم این.  کن نگاه چشام به-

  لغزیده؟ پام کنی می فکر چرا.    بودنت.  ای انگیزه من برای تو.  شم نمی سیر

 و مشترک زندگی سال پنج این ی اندازه به.  بود آرام چقدر.  کشیدم عمیق نفس

 .  بودم آرام!  هایش نشدن درک!  هایش سختی

 استودیوت از سر که طور همون.  کنی می سکوت اش شایعه جواب در که طور همون-

 . فرسته می پیام و زنه می زنگ بهت که طور همون.  درمیاره

 . بگی که هرکاری.  بدم انجام کارو همون تا بگو بشه؟ باورت که کنم چکار-

 :  گفتم خسته

 است همه به متعلق که هنرمندی از توقعی هیچ. شه نمی باورم اصال چون.  هیچی-

 . توقعی هیج.  ندارم نیست من به و

 ... منی عزیز.   منی زن تو-

 :  پریدم کالمش میان

 یه بهت شمال توی شب اون که کردم حماقت من.    سامان نیستم تو هیچی من-

 اون اما.  شدی عوض کردم فکر.  بسازیم نو از تونیم می کردم فکر.  دادم دیگه فرصت

 انجام قیاس مورد مُن و زدی حرف من مقابل زن اون از و زدی زل چشام تو که شب

 .  شه نمی کامم به دنیا بریزی پام به رو زندگی حتی . کردم می و امروز فکر باید دادی

 سرد.  کنم نگاه او به و بگیرم خاموش دی ای ال صفحه  از را نگاهم تا گرفت را ام چانه

 :  کردم نگاهش روح بی و

 و سر رو زندگیشون عمل و حرف با تونند می که بالغی های آدم از خیلی تو و من-

 من.  سامان حقیقتش!  تجربه بی و خام آم  دوتا شدیم.  گرفتیم فاصله بدن سامون

 وقت چه.  کنم فراموش و داشتیم باهام که رفتارهایی و ها حرف تونم نمی وقت هیج

 نمی که گرفت می چشامونو مقابل خون قدر اون دوستامون مقابل جمع توی که هایی

 جبهه هم مقابل عصبانیت با و بودیم تنها که هایی وقت چه میگیم چی فهمیدیم

 کنم فراموش رو زن اون تماس و صبح دیروز تونم نمی بدبختانه یا متاسفانه.  گرفتیم می

 . کردم پیدا فوبیا حتی آوا اسم به من.  گوشمه توی صداش دارم عمر تا
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 . فشرد را دستم

.  نلغزیدم وقت هیج که بدون فقط.  کن باورم فقط  .  گالره میشه همون بگی هرچی تو-

 و من واسه همیشه زن اون.  نداشتم رابطه زنی هیچ با نه و راد آوا با نه وقت هیچ

 دوران به تازه.  نداشتم کاری زن اون به وقت هیچ من.  کرد می ایجاد مزاحمت زندگیم

 راجع مردم و باشه حاشیه توی که این ی تشنه.  شدنه دیده ی تشنه و اس رسیده

 !سالمه؟ اصال آدمی چنین بگو تو.   بزنند حرف بهش

 .کردم خارج سینه از آه همراه به را نفسم

 .    کند التماس بسا چه و بزند زانو پایم مقابل نداشتم دوست

 حال اما!  مغرور آیز بلو پسرک همان.  کردم می تصور دیگر جور یک را دالور سامان من

 .   بود شده هوس اسیر که بود مردی

 :  کردم زمزمه

 به نشد.  نبود کردیم می رو فکرش که چیزی اون.  نبود ما هردوی سهم زندگی این-

 . برسیم هامون آرمان و آرزوها

 . بدیم فرصت یه باید فقط.  تونیم می-

 . کشیدم بیرون دستش از را دستم

 عهده از.  کنم زندگی سقف یک زیر دارم شک بهش که مردی با تونم نمی دیگه من-

 .  سامان تونم نمی دیگه.  خارجه ام

 :  نشست صدایش در جدیت

 : کشیدم دستش از را دستم.  گالره متاسفم.  گذرم نمی تو از من-

 تونند نمی.  هستن حساسی سن تو ها بچه.  میشی خسته باالخره روز یک توهم-

 از دیگه اما. دیدنشون به بیای تونی می داشتی دوست وقت هر.  باشن جا یه روز هر

 . باش نداشته توقعی من

 

 .  شکست اش یخی نگاهش

 .  داد تکان طرفین به ناباورانه را سرش

 .  نزن حرفو این وقت هیچ دیگه!  نزن حرفو این گلی-

 روز اون. دن می نشون متفاوت های العمل عکس ها موقعیت توی ها آدم.  متاسفم-

 باور اما.  کنم صحبت بتونم که نشد. بیارم طاقت که نشد.  بمونم که نشد ویال توی
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 گذشته سال پنج های آدم دیگه انگار که من و تو به.  کردم فکر تهران تا شمال از کن

 . کنه می پرت ای گوشه به رو کدوممون هر داره که ای وارونه زندگی به.  نیستیم

 .   شد هایش دست و نگاه چانشی خشونت.  گرفت قاب را صورتم

 که نرسیدیم جا این به آسون ما  . سامان منم کن نگاه من به شده؟ چت تو.  گالره-

 ... بکنیم دل ازش آسون

 :  زدم پوزخندی

 .  نبوده هم آسون همچنین بفهمی شاید.  کن دوره رو سال پنج این ی همه-

 . زد می دو دو تمنا نگاهش در.  کرد نوازش را ام گونه

 هم به قبل از بدتر بار هر!  نشد.  داد رخ اتفاق یک بشیم نزدیک بهم خواستیم بار هر-

 .  زدیم ضربه

 . گرفتم فاصله ازش و شدم بلند سختی به.  گرفتم هایش چشم از نگاه

 خود و همیشگیت های سکوت و تو از.  ندارم رو زندگی اون و برگشتن طاقت دیگه-

 چیزی که کنم وانمود طوری و برگردم گذشته به تونم نمی دیگه.  ام خسته بودنت سر

 خیانت که بخوری آیه و قسم و بشینی جا این صبح تا!   ببخشمت تونم نمی.  نشده

!   بینم بد مشترکمون زندگی به.  مشکوکم عشقمون به من.  کنه نمی توفیری نکردی

 ! نزن کبریت تو دیگه.  جهنمم تو االنم همین

 

 به.  کردم نگاه اش خالی جای به.  برگشتم عقب به آمد که در شدن بسته صدای

 ! ها پارکت روی هایش کفش خاک

 حال همان با آخر ی لحظه!  رفت افتاده های شانه با که دیدمش پنجره پشت از

 را پرده و رفتم کنار که نگریست ام خانه ی پنجره به و برگشت سر پشت به اش آشفته

 . کردم رها

  و

 !  رفت سامان

 

* 
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 .  کشید صورتم به دست و بوسید را ام گونه بار چندین مادر

 ! نبینم تخت این روی جا این تورو و بمیرم. مادر بمیرم الهی-

 :  فشردم را دستش سالمم دست با

 .  برم قربونت نکنه خدا . طوری این نگو-

 :  زد لب و نگریستم سرخ های چشم با

  آره؟ ؟ داری درد خیلی-

 .  بکشد درد من پای هم او خواستم نمی اما داشتم درد

 .  بیمارستان فضای از ام خسته یکم.  ندارم درد اصال.  عزیزم نه-

 خانه به که گفت مادر به رو.  شد اتاق وارد کمپوت و میوه آب حاوی نایلونی با سوگل

 .  کند استراحت کمی و برود

 :  گفتم او به رو برود خانه به داشتم دوست.   کرد ممانعت اولش مادر

 .  نباش چیزی نگران.  همراهمه سوگل.  مامان خونه برو-

 . شه نمی مادر نه-

 :  گذاشت مادر ی شانه روی دست سوگل

 .  خاله هست زشتت دختر به حواسم.  شه می خوبم خیلی شه می-

 از پس.  برود که کردیم اش راضی عاقبت.  نشست هایش لب روی تلخی لبخند مادر

 اتاق کنار کوچک یخچال توی را کمپوت و ها میوه اب سوگل رفتنش و مادر های توصیه

 .  داد دستم به و کرد باز من برای کمپوت یک و کرد جاسازی

 دوست خاطرات و مزه بی های جک به و خوردم را خوشمزه های گیالس یکی یکی

 .  دادم گوش  سابقش پسرهای

 همیشه و کرد می رعایت را هایش مرز و حد همیشه و بود روزی به دختر سوگل

 پسر دوست با روابطش از هم مادرش بود آن اش جالبی.  داشت پسر دوست

 .  نداشت مشکلی
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 او به پسرش دوست.  گرفت ام خنده بود آورده سابقش پسر دوست سر که بالیی از

 . کرد خیانت

 اشکش بود مونده کم.  دادم تحویلش و کردم کبریت چوب عین رو قشنگش ماشین-

 ... اومد می در ماشینش واسه جونش.  دربیاد

 :  گفتم و گذاشتم دهان مقابل دست بهت با

 .  سوگل ای دیوونه تو!  وای-

 :  زد چشمکی

 تخت تو حال و عشق واسه یا بابا ؟ کردم عوض پسر دوست تا صد حاال تا چرا بنظرت-

 هم ها اخری این.  شون دیگه های دوست به دادن پز واسه یا منو خواستن می

 !واسم شد رو دستشون تیزم بسکه

 . کرد می صحبت خیانت ی درباره راحت چه

 

 :  گذاشتم ظرف توی را گیالس ی هسته

 . بده خودت به استراحت یه!  بکش دست-

 . درآورد را زبانش

 .  کنم پیدا رو خیالمه تو که رو اونی باید.  اصال-

 داشت برمی ظرف توی از گیالسی که حالی در سوگل.  شد نواخته در به ای تقه

 :  گفت

 ؟ بودی کسی منتظر-

 .  دادم تکان نه معنای به سری

 ؟! کیه ببین پاشو!  نه-

 گم را پایش و دست انگار شد باز در که  همین.  رفت در سوی به و شد بلند سوگل

 .  کرده گم را پایش و دست گونه این که دیده چه دانستم نمی.  کرد

  ؟ سوگل کیه-

 :  گفت شخص رو کند نگاه من به که آن بی سوگل

 . بفرمایید.   اومدید خوش.  سالم-

   . ببینم بتوانم را شخص شاید تا کشیدم گردن
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 . کردم نگاهش ها شده مسخ مانند  نرگس های گل ؛ گل دست یک و بلوآیز دیدن با

 ناامید من عیادت به آمدنش از هردو سوگل و من و نبود ازش خبری شد می روزی چند

 . بودیم شده

 . بود گچ توی که پایی همان.  بود شده دراز تخت روی پایم

 . بلعیدم را دهانم آب سختی به

 :  گفت او

 .  سالم-

 .سالم-

 .  باشه دور بال-

 .بگویم چه دانستم نمی جوابش در

 . ممنون-

 پایم خواستم می ممکن حالت ترین احمقانه در و بردم پایین را سرم خجالتم شدت از

 :  گفت که کنم جمع را

 . اد می فشار پات به جور این.  باش راحت-
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 . رفت بیرون اتاق از و گذاشت تنهایمان ؛ گفت چه نفهمیدم.  کرد نگاهمان سوگل

 و من به و گذاشت تخت روی را بو خوش نرگس گل دست بود سامان اسمش که مرد

 . نگریست ام شکسته پای و دست

 و خیابون سمت هردو باید شی رد خیابون از خوای می وقتی نداده یاد بهت مامانت-

  خانوم؟ دختر کنی نگاه

 .  کند جلوه کوچک مرا و کند زبانی بلبل که بود شده باز یخش انگار

 . بارید می هایش چشم از شرارت و شیطنت

 ؟ نزنید بهش زبون زخم باید میرن بیمار عیادت وقتی نداده یاد بهتون مامانتون شما-
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 . شد نمایان خوشگلش های دندان ردیف یک و بلند صدای با.   خندید 

 نشوم خیره هایش چشم به کردم می سعی.  هستی پزشکی دانشجوی شنیدم-

 . بودند خاص زیادی هایش چشم و شدم می حالی یک چون .

 .  بله-

 شاید یا.  کند اذیت مرا داشت مرض انگار.  کشید کمی و گرفت را ام روسری ی لبه

 !بود تفریح برایش کردنم اذیت هم

 اگر من.  ره می یادت هم جزوه حواسی بی با که دادن راه تورو دانشگاه کدوم آخه-

 .  بود تر پذیرش قابل برام دبیرستانی_ راهنمایی گفتن می بهم

 :  کردم اخم

 ؟ اونوقت چرا-

 

 ! فنچی زیادی چون-

 

  . امد بدم

 :  افزود

 و دل.  خوندم رو مطالب گرفتم تهوع حالت کن باور.  داری هم بدی خط دست چه-

 ... و قلب و استفراغ و روده

 .  کنید نگاهش نبودید مجبور-

 .  کنم رها دستش از را ام روسری ی لبه کردم سعی.  خندید

 :  گفتم بیاورم کم زبان از آنکه بی

 .   شماست بیشعور دوست سر صدقه ها این ی همه-

 :  کرد عوض را بحث.  شد خشمگین دوستش یادآوری از انگار!  کرد سکوت

 .  دختر خونی درس زیادم که این مثل-

 .  زدم پلک

 :  گذاشت پاهایم روی.  درآورد نایلون از را ام جزوه

 .  شما به تقدیم این-
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 دانشگاه به توانستم می چگونه روز و حال این با.  شد بلند نهادم از آه جزوه دیدن با

  ؟ خواندم می درس و کردم می تمرکز چگونه ؟ بروم

 . کرد حس مرا بد حال هم او انگار

 

 ! کردم سکوت

  رسوندین؟ بهم رو جزوه دیر خیلی کنید نمی فکر-

 .  ببینمت دیگه نشد رفتی که روز اون-

  ؟ نگفت بهتون چیزی دوستتون-

 . کرد مشت را دستش

 . بخون درس خوب و باش خوشحال دیگه حاال.  دراومدم اونم خجالت از.  متاسفانه نه-

 !؟ برود خواست می بعدش و زد می داشت را اش پایانی های حرف نکند

 . رفت نمی کاش ای!  شدم می ناراحت کم کم  داشتم چرا

 استیل گردنبند.  بود کرده تن مشکی سفید ی چهارخانه پیرهن یک.  کردم نگاهش

 ! آمد می گردنش به عجیب گردنش روی
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 .  کرد می خوب را حالم هایش پرانی مزه و ها شوخی.  برود خواست نمی دلم

 

 : چکید چشمم ی گوشه از اشکی

 

 ... انگار.  گفت دروغ من به دوستتون انگار اما.  بگیرم شما از رو جزوه تا اومدم من-
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 چشم به کرد وادارم و نهاد ام چانه زیر خجالت بی را دستش.  بدهم ادامه نشد رویم

 تا اهلل فتبارک هزاران.  بود اش برازنده بلوآیز مستعار نام که الحق.  کنم نگاه هایش

 . کنم هایش چشم نثار تا آمد می زبانم نوک

 

  ؟ خب ؟ چشم بگی باید هستی کوچولویی دختر خیلی تو گم می وقتی-

 

  ؟ چرا-

 

 خواست می انگار.  کند می صحبت ساله پنج ی بچه دختر یک با دارد کردم حس

 .  کند نصیحتم

 

 : شد هایش صحبت چاشنی مهربانی و نرمش کمی بار این

 

  ؟ دونستی می.  ای ساده خیلی تو-

 

 : افزود و کشید عمیق نفس.  زدم پلک آرام

 

 و شده عوض زمونه دوره خیلی دونی می ؟ کنی اعتماد کس هیچ به نباید دونی می-

  ؟ خطرناکن همه

 

 .  آمد می چشمم توی داشت اشک

 

 خوام می بپرسم سوال یه ازت خوام می حاال خب.  کنی اعتماد کسی به نباید تو-

 ؟ بگی بهم رو جوابش خجالت بدون

 

 شاید ؟ بکشد مرا خواهد می مرد این.  داشت نمی بر ام چانه روی از را دستش چرا

 .  نیاید باال وقت هیچ دیگر هایم نفس خواهد می هم
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 ؟ کرد اذیتت-

 

 : کردم نگاهش گنگ

 

  ؟ چی یعنی-

 

 .  بیاورد زبان بر را دنیا سوال ترین سخت خواست می انگار

 

 ؟ آره ؟ کرد درازی دست بهت که این یعنی-

 

 . رفتم بیرون کافه از من ولی. بود این هدفش-

 

 : کشید ای آسوده نفس

 

 زیر بگم آسمونی های فرشته به باید.  هستی خوبی دختر که این مثل.  خب بسیار-

 .  بذارن هدیه برات بالش

 

 . برگشت هایش چشم به باز شرارتش و شیطنت

 

 . وجود اعماق از های خنده آن از.  خندید دوباره دید که را اخمم

 

 را اتاق عطر خواست می دلم.  کرد بهتر را حالم بود آورده برایم که هایی نرگس بوی

 .  بکشم نفس

 

 ؟  نیستی ناراحت دیگه حاال خب-
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 : گفتم صادقانه

 

 . نبودم ناراحت شما از-

 

 .  نیامد خوشم حرکاتش این از.  زد ضربه ام بینی به دست با

 

 .  لطفا نکنید.  نمیاد خوشم کارتون این از-

 

 : افزود شوخی به

 

 ؟ بود تو سن هم االن دخترم کردم می ازدواج من اگر دونی می.  حرفا چه-

 

 می هایش بچه برای خوبی پدر حتم به شد می پدر اگر.  گرفت ام خنده حرفش از

 .  شد

 

  ؟ موندین خوب قدر این یعنی.  دونم نمی-

 

 : کرد سرخم

 

  ؟ نه جذابم خیلی-

 

 .  مچکرین خود از خیلی-

 

 : کشید موهایش به دستی خندید هم باز
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 ... دختر راستی-

 

 : پریدم کالمش میان

 

 .  اس گالره اسمم-

 

  ؟ بودم نخندیده قدر این بود وقت خیلی میدونستی گالره،.  قشنگی اسم چه-

 

 . کنم نمی تعریف جک شما برای من-

 

  ؟ آوردم رو جزوه برات موقع به حاال خب-

 

 : انداختم باال ای شانه

 

 .  دانشگاه برم تونم نمی دیگه روز و حال این با ؟ فایده چه-

 

 .  کرد نگاه ام گرفته گچ پای و دست به

 

 . کنم کمکت تونم می مدت این-

 

 : پرسیدم.  آمد نمی بدم

 

 ؟ چطور-
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  ؟ خوبه.  دانشگاه برمت می میام خودم بگو بهم کالساتو ساعت-

 

 : دادم تکیه بالش به

 

  ؟ هستم چی مدیون رو همایونی لطف این-

 

 .  ات گرفته گچ پای و دست مدیون-

 

 اعتماد کسی به تونم نمی گفتید خودتون پیش دقیقه چند همین.  ممنون خیلی نه-

 .  کنم

 

 : گفت پدرانه و کرد نگاهم مهربان.  خندید هم باز

 

 ! شده قطع پاشم و دست قضا از که.  نداریم بیشتر که خانم گالره یه ما حاال-

 

 .  ترسیدم پا و دست شدن قطع فکر از

 

 : گفت جدیت کمال در

 

 ؟ کنی قطعشون باید پات و دست نخوره جوش اگر دونستی می-

 

 : افزود که کردم نگاهش گرد های چشم با

 

 ؟ کردند قطع پاشو و دست شد جور این یکی دونستی می-
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 : خندید تری بلند صدای با که دید ام چهره در چه دانم نمی.  شد نمی باورم

 

 ! دربیام خجالتش از تا.  من بده رو آدرسش ؟ بده مدرک تو به قراره کی آخه-

 

.  نوشت برایم را خودش ی شماره.  شدم عصبی دوباره انداخته دست مرا که این از

 نمی خسته اش صحبتی هم از که داشت چه مرد این.  رفت می کم کم داشت دیگر

 .  شدم

 

 : گفتم رفتنش از قبل 

 

  ؟ بودید کجا.  نیستید مدت این گفت دوستتون-

 

 . هواخوری شمال بودم رفته دخترم دوست با-

 

 .  گذاشت تنها افکار با مرا و شد خارج اتاق از سپس

 

 !زد می ذوقم توی رفتن این عجیب اما.  رفت آیز بلو

 

  

 

* 
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 .    بود رفته سامان هم امشب
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 دگرگون چنین این را حالم که خواستندد می جانم از چه گذشته خاطرات دانم نمی

 .  کردند می

 . زدم می پرسه گذشته توی مدام

 چشم توی و شود خار تا شد می یاداورم باید آشناییمان نحوه و گذشته خاطرات انگار

 . برود هایم

 . نبود خبری وجودم در سابق انرژی از دیگر و بودم خسته زندگی این از من

 هیزی مرد همسرش بودند شده دوست مادرم با که سابقمان ی همسایه دارم یاد به

 های لباس خواهد می گفت می مادر به که را هایشان صحبت صدای شنیدم می.  بود

 .   کند ِبل و کند ِال و بپوشد خلوتشان در آنچنانی

 .  شود نمی درست بگذارند هم قفس در را مریض مرد دانست نمی که افسوس اما

 ! ندیدمش دیگر! باخت یا و شد میدان پیروز آخرش مادرم دوست دانم نمی

 

** 

 

 بچه به و آمد می ها شب گاهی.   داد می پیام حتی نه و زد می زنگ دیگر نه سامان

 . داشت العملی عکس عملم این و دادم نمی قرارش مخاطب.  زد می سر ها

 ! را او من نه و دید می مرا او نه

 ! بودیم غریبه پشت هفت فرد دو انگار

 و کردم می بهانه را خستگی و گذاشتم می میز روی را پذیرایی وسایل آمد می هرگاه

 .  بردم می پناه اتاق به

 کاری و گرفت نمی را سراغم که چرا.  ام خسته ازش که فهمید می را حالم هم او انگار

 . نداشت کارم به

 

**** 

 

 

 ️❤... دارد ادامه
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 . من پای به پا بخونید رو ها پست

 ️❤ . کردن همراه خودشون با منو که اونان و دارم دوست رو سامان هم و گالره هم
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 .  عقب به برگردم مدام اینکه

 همه و همه شد ختم دلدادگی که شیرینی آشنایی به بودن سامان با روزهای به

 ! تلخ خیلی هم و بود شیرین هم من برای

 جا آن از تلخ و بود بلد اوایل آن مرا ی همه که شدم آشنا مردی با که این از شیرین

 .  برد یادش از مرا و کردیم ازدواج که شد شروع

 راد آوا برایم نه دیگر که ام دردمانده و خسته قدری به ها سال این ی همه قدر به حال

 !دیگر های آوا نه و بود مهم

 .  ترسیدم می ازش که بود شده همانی انگار زندگی از من سهم

 . نداشت من از کمی دست هم سامان سکوت.  بود دار معنا زیادی من سکوت

 .  زد  می قدم آیز کافه در هم او انگار

 عکسی او از بودم گفته.  کردم رد یکی یکی را نامزدیمان و دوستی دوران های عکس

 . کردم پیداش ها مدت بعد من و بود پنهان وسایل در هایمان عکس ی پوشه اما ندارم

 . کردیم می نگاه خنده با دوربین لنز به هردو و بود اش شانه روی سرم

 

 . باشند پیدا مبادا که کشیدم دراغوش را عکس عجله با.  زد در به ای تقه خانم مینا

  ؟ جانم-

 :  گفت لبخند با

 .  کردم اماده هم ها بچه غذای.  میرم دارم من جان خانم-

 . کردم تشکر
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  ؟ نداری احتیاج پول خانم مینا-

 :  کرد نگاهم درخشانش های چشم با

 .  شکر جان خانم شما لطف به-

 . دار برشون یخچال توی از.  خریدم برات رو ات بچه داروهای-

 :  برد باال را هایش دست

 . ببینی خیر الهی.  خانم بشه طال زنی می هرچی به دست الهی-

 ! احوال مریض اش بچه و است باال مخارجش و خرج دانستم می

  ؟ باشه بگو خودم به دکتر از خواستی نوبت یا.    داشتی احتیاج چیزی-

 !رفت و گفت چشمی خیش های چشم با

 .  برداشتم را ها عکس.  کردم شکر خدارا هستند سالم هایم بچه که این از

 گرفته سکوت روزه دو هر بود روز چند دانم نمی.  افتاد گوشی روی سامان ی شماره

 . شکست را اش روزه امروز او و بودیم

 ! بله-

 . سالم-

 . شد پی در پی هایم نفس

 :  گفت آرام

 .  هات نفس صدای قربون-

 :  گفتم آرام کردم می داد بی و داد که همیشه برخالف

 ... شده تنگ ها بچه واسه دلت اگر ؟ زدی زنگ داشتی کاری-

 :  گفت آشفتگی با و آمد کالمم میان

 بگی چی هر تو اصال.  کن بس گلی  . دارم درد معتادا عین.  شده تنگ تو واسه دلم-

 ... میارم کم دارم . نکن دریغ ازم خودتو.  نکن تنبیهم جور این.  برگرد فقط باشه همون

 .  کنم اذیتت خوام نمی من-

 !  برگرد.  سامان زندگِی-

 .  تونم نمی-

 . کرد می فرق ها سازش و قبل دفعات ی همه با بار این.  توانستم نمی هم واقعا و
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.  بود ترسناک و عجیب هم خودم برای حتی او از گرفتن کناره و عجیب حسی بی این

 رسیده متاسفانه... اما برسیم زندگی از نقطه این به خواستم نمی وقت هیچ من

 .  نداشت سودی برایم اش پشیمانی.  بودیم

 . زنند می صدام دارن ها بچه-

 ! کردم قطع را تماس و

 

**** 

 

 ؛ بگیرم تماس که.   بودم افتاده گیر دوراهی یک میان.    گرفتم را نظرم مورد ی شماره

  نگیرم؟

 !  هایم تصمیم ی بقیه ماند می!  کردم می اعمال را داشتم که تصمیمی اولین باید

 :  گفت که زنی دماغی تو و نازک صدای

  ؟ الو ؟ الو-

 .   آورد خود به مرا

 :  کردم ای سرفه تک

 .  سالم-

  ؟ شما سالم-

  ؟ درسته ؟ گرفتم رو راد خانم همراه-

 :  گفت لحظه چند از پس و کرد سکوت

 کنید؟ نمی معرفی ؟ گلم شما!  بله-

 :  گفتم و دادم قورت دهان آب

 !دالورم سامان جناب همسر-

 .  کنم تصور را خطش پشت مبهوت و مات چهره توانستم می انگار

 !آید می حرف به باالخره و کند نمی قطع که دانستم می اما.   درنیامد ازش صدایی
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 الرحیم الرحمن اهلل بسم***

. آمد درمی باند اسارت از پایم و دست زود خیلی و گذشت باد و برق مانند روز چهل

 از. کنم فراموش توانم نمی گاه هیچ را رفتم پایم و دست کچ کردن باز برای که روزی

 و ها کالس ساعت! اش شلخته ی قیافه و تیپ همان با دیدمش رفتم؛ بیرون دانشگاه

 او نه بابت این از.  بود شده ام شخصی ی راننده خودش و بود بلد را رفتنم دانشگاه

 می حتی.  بود هردویمان میان نانوشته قرار یک انگار.  من نه و داشت اعتراضی

 .  کنم باز را پایم و دست گچ است قرار امروز دانست

 .  گرفت شرارتش و بدجنسی رنگ و خندید عصایم و دیدمن با و شد پیاده ماشینش از

.  گرفت را دستم و آمد جلو سامان!  سرازیر صورتم از عرق و بود شده سرخ هایم گونه

 تر مصر او اما.  بیاورم بیرون دستش از را دستم کردم سعی کشیدم می خجالت ازش

 .  بشوم ماشین سوار کرد کمکم و فشرد را دستم همیشه از

 چالق پاتم و دست یکی اون داری دوست نکنه ؟ خوری می لیز ماهی مثل تو چرا-

 ؟ بشه

 .  گزیدم لب

 منو دست شما نیست درست!  مهمه من واسه ولی نباشه مهم شما برای شاید-

 !بگیری

 .  فشرد محکم و گرفت را سالمم دست عمد روی از بار این

  ؟ افته می خطر به اسالم نکنه ؟ چرا-

 

 می رد شتاب با که هایی ماشین و ها ادم به.  کردم نگاه خیابان به!  ندادم را جوابش

 .  شدند

 

 شد می عجیب حالم گرفت می که را دستم.  فهمید را عقایدم و من حال انگار سامان

 شد می باز گچ از پایم و دست که حال دانم نمی.  داد می رخ دلم توی انقالبی انگار. 
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 به را دخترهایش دوست و آمد می دنبالم به کی دیگر!  دیدمش می بهانه چه به دیگر

 .  آمد می پزی پاچه کله به من با و پیچاند می خودش قول

 

 جنبه این من و بود شده اجتماعی دوست یک سوگل قول به او.  بود گرفته خیلی دلم

 . باشیم معمولیِ دوست دو که دیدم نمی خود در را

 

 سریعا او اما.  ندادم نشان العملی عکس.  درآمد صدا به موبایلش.  کشیدم عمیق آه

 .  رسید می گوشم به صدایش ناخواه خواه داد پاسخ

 

 .... ندارم وقت... دخی بیرونم... خوبم... سالم-

 

 ! ام اعتنایی و من به.  کرد نگاه من به کردم حس

 

 طور همین منم دل... خندید.. کافه بیا امشب شد اگر... جان هستی ندارم وقت-

 !ملوس پیشی

 

 به فشار هی و گذاشته قلبم روی را پایش نفر یک انگار آه.  کرد قطع که را تماسش

 .   کند می وارد قلب این

 

 به که منی مقابل فهمید می سامان کاش ای زمان آن و افتاد شمار به هایم نفس

 .  بزند حرف کسی با او که ببینم است سخت قدر چه بودم شده اخت بودنش

 

  ؟ چطوره ماشین توی پیشی-

 

 .  ندارم او با زدن حرف ی حوصله و خوابم یعنی که بستم را هایم چشم

 

 ؟ چلفتی پا و دست پیشی-
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  ؟ بله-

 

 ! ساکتی-

 

 .  کرد متوقف را ماشین بیمارستان مقابل

 

  ؟ چرا جا این-

 

  ؟ دربیای چالقی از باید امروز رفته یادت مگه-

 

 .  خندید ام خنده از!  خندیدم

 

 ! لوس پیشی-

 

 !  شمایی-

 

 .  زشتو پیشی-

 

 .  خندیدم

 

 داری چرخ صندلی سوی به.  رفتم بیرون ماشین از سختی به.  شدم پیاده ماشین از

 : زد پچ گوشم توی و آورد نزدیک را سرش.  نشستم ارام.  ایستاد من پشت و رفت

 

  ؟ چطوری سرعت ذره یه با-
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 : گفتم لبخند با و برگشتم سر پشت به.  رفت یادم غمم

 

 ! عاشقشم-

 

 !جوجه بشین محکم پس-

.  خندیدم!  داد هول را صندلی باشد مهم مردم نگاه برایش آنکه بی بیمارستان حیاط از

 ها توجه خیلی کنم عرض چه که کمی بلندمان های خنده صدای حال و خندید هم او

 .کرد جلب ما به را

 

 بلو لطف به هم آن.  بود شده تر بشاش قبل نسبت به ام روحیه.  بود شده بهتر حالم

 ! آیز

 

 .  زدم می لنگ رفتن راه در کمی.  شدم خالص پایم و دست کچ از که این از پس

 

 .  کرد نگاهم متعجب.  انداختم دوش روی را کیف و ایستادم رویش به رو

 

  ؟ شی نمی سوار چرا-

 

 .  نشست لبم روی محزونی لبخند

 

 .  خونه رم می گیرم می ماشین جا همین از خودم.  شم نمی مزاحمتون دیگه-

 .  زد خند نیش

 .  زد می تلخی خند نیش,  نبود میلش مطابق چیزی وقتی

 !  گفتی چی نشنیدم ؟ چی-
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 جوری و بود گذاشته گوشش پشت را دستش.  نخندم نتوانستم اش بازی قلدر این از

 .  است نشنیده را صدایم انگار کرد می برخورد

 

.  کشاند خودش دنبال به مرا و گرفت دست در را بود شده باز گچ از تازه که دستی مچ

 : گفتم هوا بی و معترض

 

 ! دارید قرار انگار.  بشم مزاحم خوام نمی-

 

 ماشین سوار کرد کمکم احتیاط با و کرد نوازش را دستم مچ شستش انگشت با

 . بشوم

 

 .  باش نداشته کارها این به کاری تو-

 

 : نگریست هایم چشم توی و شد خم سپس

 

  ؟ ناراحتی نکنه ببینم-

 

 : نیندازم تا و تک از را خودم کردم سعی

 

 .  شم نمی متوجه-

 : زد ام شقیقه به ای ضربه آرام

 .  پیشی گذره می جا این تو چی-

 !  هیچی-

 ام چانه.  کرد اذیت را هایم چشم رحمی بی با خورشید نور.  گرفت را ام چانه بار این

 : گفت اش یخی نگاه با و کرد نوازش را

  ؟ شدی من های مالقات قرار نگران حاال تا کی از تو-
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 نیفتاده اتفاقی انگار که کنم برخورد جوری و کنم نگاه هایش چشم توی بود سخت

 .  است

 ... خب ولی نداره ربطی من به شماست با حق-

 : کرد نگاهم کاونده

 ؟ خب-

 با او با!  هستم چند چند دانستم نمی هم خودم!  بودم گرفته
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 !  احساساتم

 

 بیفتید راه شه می اگر شماست دوش روی باز من زحمت که حاال لطفا پس. هیچی-

 . شه می نگرانم االن مادرم

 

 .کردم حس رخم نیم روی را کرد می نگاهم عمیق و بود شده خم که را سنگینش نگاه

 

 :گفتم کنم نگاهش که آن بی خانه های نزدیک

 

 . کنم می تشکر ازتون مدت این بابت-

 

 .ببنند مرا مادر و خواهرها مبادا نگریستم اطراف به نگران و بود خانه های نزدیک

 

 .کرد صدایم

 

 !ام دقتی بی از.  شدم سرخ بیشتر.  بود دستش ام جزوه و کیف. برگشتم سویش به
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 جزوه گرفتن برای که دستی.  کردم تشکر ارام.  گرفت سویم به را جزوه و کیف طلبکار

 اسیر تنومندش بازوهای میان ای فاصله هیچ بی و کشید را بودم گرفته سمتش به

 .  شدم

 

 : گفت گوشم توی

 

 .  درنیاری بازی چالق.  باش خودت مراقب-

 

 ! زدم لبخند و شدم سرخ

 

 ! باشه-

 

* 

 

 ما.  نشیند می هایم لب روی تلخ لبخند یک کنم می فکر ها سال آن به هرچه حال

 از ای ذره گذشت می که روز هر و ایم کرده سپری باهم را خوبی های روز قدر چه

 . شد نمی کم سامان به نسبت ام عالقه

 

 غرق هایش چشم اقیانوس در خواست می دلم بیشتر گذشت می بیشتر هرچه

 ! دهم جان جا همان.  نکنم پیدا نجات و شوم

 

 عاشق ی گالره آن از دیگر و گذشته روزها آن از ها سال حال!  کشیدم عمیق نفس

 مانده ندارد بهار به امیدی دیگر که خاموش و افسرده زنی ی مانده ته انگار پیشه

 .  است
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 شده هم بار یک خواست می دلم.  فرستادم آوا برای شب همان را نظرم مورد آدرس

.  نبیند را او کسی تا باشد آرام جای یک بود خواسته من از!  ببینمش نزدیک از

 . کردم درک را موقعیتش

 

 . نداشتم را ازحام و بازی شلوغ ی حوصله هم خودم

 

 کم راد آوا از چیزی من.  برسم خودم به کمی آمد نمی بدم.  زدم رژگونه آینه مقابل

 .  نداشتم

 

 خانه از و انداختم آینه در خود به را آخر نگاِه.  گذاشتم سر روی را رنگ توسی شال

 .  شدم خارج

 

 استفاده او ماشین از خود ماشین جای به من و بود من دست هنوز سامان ماشین

 . کردم می

 

 آرامش یک.  بود آرام و نداشتم استرس.  کردم فکر داشتم که قراری به مقصد خود تا

 .  بود سابقه بی هم خودم برای که عجیب

 

 راد آوا با شد می همه از دور به که بود پی آی وی اسم به قسمتی شدم کافه وارد

 دیدن و باال ی طبقه به شود می منتهی رویم به رو های پله دانستم می.  کرد صحبت

 . راد آوا

 

 دیدمش کردم بلند سر که همین.  گذراندم را پله آخرین.  کرد ام همراهی خدمت پیش

 . است موبایلش گرم سرش و نشسته تنها که

 

 نگریست مرا صورتم تا هایش کفش از و کرد بلند سر بلندم پاشنه های کفش صدای با

 را همسرم حتم به که زنکش گول های چشم همان با و ایستاد.  شدم میز نزدیک. 

 .  کرد نگاه مرا بود کرده غفال
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 . سالم-

 

 . فشردم را دستش و گرفتم سویش به را دستم اجبار با

 

 . سالم-

 

 .  انداختم دیگرم پای روی را پایم یک و نشستم رویش به رو درست فاصله با

 

 .  تایمی آن-

 

 : گفتم سرد

 

 انتظار از دور به باشد ست شالش با هایش نانخ رنگ که این.  باشم کنم می سعی-

 .  بود پیدا شالش گوشه از بافتش گیش و بود کرده بلوند را موهایش.  نبود

 

 .  کرد می نگاه مرا زیرکی با

 

 .  گفت احسنت اش سلیقه و سامان به باید-

 

 .  گرفتم درآغوش را هایم دست و دادم صندلی به را ام تکیه

 

 : دادم باال را ابرویم تای یک سپس

 

 ؟ چطور-
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 : کرد اشاره من به بارش حسادت نگاه با

 

 . داره خوشگلی زن عجب-

 

 . خانوم ممنون خیلی-

 

 : پرسیدم جدیت با.  کردم ادا قصد از را خانم

 

  ؟ کنید می صدا کوچیک اسم به رو همکارانتون ی همه شما-

 

 که خواندم می هایش چشم از.  کرد نگاهم لحظه چند و کرد تعجب بودنم پروا بی از

 .  نباشد تنم به سر خواهد می دلش کرد من از که تمجیدی و تعریف رغم علی

 

 : گفت پرویی با و کشید درآغوش من مانند را هایش دست

 

 .  نه-

 

 .  کردم حفظ جدیت همان با را خودم بود سختی هر به اما رفت نفسم

 

 مورد سفارشی هیچ که فهمیدیم تازه ما و.  آمد بار این ها سفارش برای خدمت پیش

 : افزود آوا خدمت پیش رفتن از پس.  دادیم قهوه فنجان دو سفارش. نداریم نظری

 

 .  نیست همکارا ی همه مثل من واسه سامان واقع در-

 

 : کردم نگاهش بزنم پلک که آن بی.  ریختند سرم روی سرد آب لیوان یک انگار
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 .  شم نمی منظورت ی متوجه-

 

 : فرستاد پایین را سرش آوا

 

 .  دارم بهش همکاری حس یه از فراتر حسی یه-

 

 هایش گیس و شوم بلند بود منتظر انگار.  کرد نگاهم و کرد بلند سر وقاحت با سپس

 . دربیاورم ریشه از یکی یکی را

 

 : گفتم سرد صدای همان با

 

 من؟ همسر به ؟ فراتر حسی-

 

 .  دارم دوستش هم خیلی.  دارم دوستش-

 

 .  رفتند فرو دستم گوشت توی هایم ناخن.  کردم مشت میز زیر از را دستم

 

 داشتن دوست از دم و نشستی من روی به رو جور این که نیست فیلم دونی می -

 . زنی می دار زن مرد یه

 

 : افزودم طعنه با.  کرد سکوت

 

  ؟ زنی می ندونستن به رو خودت داری یا-

 

 !زشت ی خنده یک.  خندید آوا
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 می چی زندگی از دونم می.  راستم رو خودم با وقته خیلی خوشگله خانوم ببین-

 ! خوام

 

 : زدم پوزخند

 

 ؟ آره ؟ بسازی خونه دیگه یکی زندگی روی ؟ خوای می چی-

 

 : خندید

 

 . نیست سخت کنی می فکرش که ها قدر اون کن باور-
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 چیز هیچ. باشم داشته رو سامان خوام می فقط.  ندارم مشکلی مسئله این با من

 . نیست مهم برام ای دیگه

 

 از و افتاد تند دور روی فیلم مانند ویال در شب آن ی بوسه.  خورد می را خونم خون

 تهوع حس و کردم حس دهانم توی را اش بوسه گس طعم. شد رد هایم چشم مقابل

 . آمد سراغم به

 

 نشده تعریف ام زندگی لغات دایره در هایش حرف که بودم نشسته زنی روی به رو

 .بود

 

 که وقتی تا نه.  نبود ها زهرمار آن نوشیدن احتیاجی. آورد را ها سفارش خدمت پیش

 . بود نشسته رویم به رو را آوا که وقتی تا نه و بود تلخ اندازه همین به کامم
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 . خانوم نیست خوب حالت انگار.  میگی هذیون داری تو-

 

 . کرد متمایل چپ به سرانگشت با را بلوندش های چتری

 

 من. سامان خوشگله خانوم باشم صادق باهات بذار. خوبه هم خیلی حالم کن باور-

 اونو هم هات بچه تا سه و تو وجود با حتی که هستم مرد این ی شیفته قدر اون

 . کنم تحمل تورو و ها بچه وجود بتونم که باشمش داشته دارم دوست قدر اون.  بخوام

 

 ! گذاشت می سرم هم منت.  خندیدم می وقتی آمد می در بیشتر حرصش.  خندیدم

 

 . گذاشتم صورتم مقابل را دستم

 

 ؟ داری دوست دار زن مرد-

 

 .  کرد نچی

 

 .  گیرم می ندیده رو توهینت این-

 

 . کشیدم عمیق نفس

 

 . باشه نباید ای گله جای.  کنم برداشتم ازت جور این خوای می من از خودت-

 

 . شوم مسلط اعصابم به تا.  خوردم آب از کمی

 

 اطراف اونم ؟ کنم تحمل باید تورو مثل زنی وجود که احمقم قدر اون کنی می فکر چرا-

 ؟ زندگیم
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.  بکشم دست سامان از تونم نمی من که بگم باید اما.  کنی می التماس قشنگ-

 .  کنم می راضی رو سامان شده هرجور من

 

 : گفت بغض پر و جوشید هایش اشک

 

 . کنم می ازدواج دارم دوست که مردی با شده هرجور من-

 

 نبود سخت است حقارت و عقده از پر رویم به رو دختر که این به بردن پی.  کرد سکوت

 . 

 

 : گفت بزند حرف خودش با که انگار عجیب حالی با آوا

 

 .  فهمه می عشقمو روزی یک باالخره.  شه می من خواستن ی متوجه باالخره اونم- 

 

 .  کردیم سکوت لحظه چند هردو

 

 : گفت آوا

 

 ! جنگم می سامان آوردن دست به واسه-

 

 : کردم بلند سر

 

 .   نیست کار در جنگی-

 

 : کرد نگاهم متعجب آوا
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 : گفتم رفتن از قبل.  برداشتم صندلی روی از را کیفم

 

 .  شم نمی مانعت من داری عالقه دیگران زندگی ی تفاله به اگر-

 

.  نبود مشخص هم قدر آن معصومیت آن انگار.  کرد می فرق خیلی هایش عکس با آوا

 بهشان راجع تفکراتت به و ببینی نزدیک از را ها آدم که است الزم ها وقت گاهی انگار

 . هستند زیبا دور از ها آدم همیشه.  بزنی پوزخند

 

 !  حقارت و عقده از بود پر آوا.  بود رفته بین از بود نظرم در که معصومیتی آن

 

 . زنی می شعاری های حرف چه-

 

 ! میگم واقعا.  راد خانوم شدم متاسف برات-

 

 او با دادن دست به تمایلی دیگر اول دادن دست برخالف بار این.  شدم بلند حایم از

 .  نداشتم

 

 : کردم نگاه هایش چشم در و شدم متمایل جلو به کمی و برداشتم را کیفم

 

 ای مرده هیچ زنی می مویه ضجه داری که گوری باالی.  بگم بهت باید رفتنم از قبل-

 ! خالی گور توی نیفتی و نخوره لیز پات تا کن جمع حواستو!  خانوم نیست

 

 بی آرامش همه این و بودن جدی همه این.  شدم دور میز از بلند های گام با سپس

 رویم به رو به شدم ماشین سوار که همین.  کرد بیشتر را تعجبم خودم در سابقه

 .  دوختم چشم
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 توی و درآوردم کیف از مسکنی.  بود انفجار حال در سرم!  گذاشتم فرمان روی را سرم

 .  خوردم جرعه چند و برداشتم را افتاده بطری و انداختم دهان

 

 .  کردم پاک را خیسم دهان دست پشت با

 

 .  شدم می نزدیک خواستم می که تصمیمی به داشتم کم کم

 

**** 

 

  ؟ مامان.  مامان-

 

 با که بخوابم قدر آن عصر شد باعث پی در پی های نخوابیدن و بیمارستان در دوشب

 .  ام خوابیده چقدر که ببینم و شوم بیدار ها بچه صدای

 

 : نگریستم بود کرده تن زیبایی دار گل پیرهن که تینا به کرختی با

 

  ؟ شده چی-

 

 .  اومده بابا مامان-

 

 : کردم زمزمه

 

 .  اومد خوش-

 

 .  کردن کمکم ها داداشی تازه.  کردم پذیرایی بابا از خودم مامان-

 



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 426 

 تن بوی.  بوسیدم را گردنش و سفید صورت!  نچالنمش و نکنم بغلش نتوانستم

 در و دیده خواستنی قدر این را او هم سامان که این حدس.  داد می را سامان

 .  نبود سخت چالندش آغوشش

 

 تینا به و کردم مرتب را تخت.  رسید گوش به ام خانه کوچک سالن از خنده صدای

 .  برود گفتم

 

 .  شدم خارج اتاق از و کردم شانه را موهایم و کشیدم صورتم به دستی

 

 : دادم  را جوابش.  کرد سالم و شد بلند دیدنم با سامان

 

 .  سالم-

 

 ؟ خوبی-

 

 .  کرد می درد خیلی سرم

 

 ؟ اومدی کی.  ممنون-

 

 .  شه می ای دقیقه بیست-

 

 ! نگفتی بهم قبلش-

 

 ! اومدم نیستی حال خوش انگار-

 

 : گفتم سپس!  شدم ساکت
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 .  پرسیدم جوری همین.  نه-

 

 می حرف مرتب.  کنند کار چه خوشحالی این با داستند نمی و بودند خوشحال ها بچه

 دیگر و بودم پیوسته جمعشان به هم من که خصوصا.  کردند می مامان بابا و زدند

 .  داشت عروسی حکم برایشان

 

  ؟ سامان-

 

 .  برگشت باره یک به

 

  ؟ جانم-

 

 .  بلعیدم را دهانم آب

 

 ؟ کنم دم چای-

 

 ! معروفش های نگاه آن از.  کرد نگاهم خاصی جور یک

 

 پرسش و نیکی-

 

 [۱۰:55 ۱۲.۰۸.۱۸, ]خونی های تمشک
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 ۱5۸پست#

. بود دیدش معرض در آشپزخانه.  کنم دم چای سامان برای تا رفتم آشپزخانه توی

.  بود خریده دیگر چیز هزار و میوه. کردم باز را یخچال در.  کردم باز را آشپزحانه ی پنجره
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 و چیپس برای دانست می قدیم از. بود گذاشته ای گوشه را چیپس موسیر ماست

 !  دهم می جان موسیر ماست

 

 یخچال توی از را ها پولکی.  شد خالی دلم ته.  بودم نخورده که بود وقت خیلی

 .  بستم را در و برداشتم

 

 ! بودیم نشسته هم روی به رو پولکی و محمدی گل با چای دولیوان دقیقه چند از بعد

 

 .  نکنه درد دستت-

 

 .  دید می خواب در را امروز انگار.  کند تشکر من از چگونه دانست نمی

 

 : گفتم

 

 . بزنیم حرف باید-

 

 .  بودند دوخته چشم ما دهان به ساکت ها بچه

 

 .  اتاقشان توی بروند که فهماندم بهشان نگاه با

 

 : گفت آرسین

 

 ؟ مونی می امشب بابا-

 

 گفتند هم تینا و آرتین.  نداشتم او از کمی دست هم من.  بگوید چه بود مانده سامان

: 
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 ... مامان جون... توروخدا... بابایی-

 

 : کرد کمرنگی اخم سامان.  دادند می قسم مرا جان بود عادتشان همیشه

 

 .  کنید بازی برید فعال ؟  بابا خورید می قسم چرا-

 

 ! کردم رویش محمدی گل و چای گرم را خودم سر

 

 .  رفتند آویزان های لب با.  بودند نشده قانع ها بچه

 

 : گفت سامان

 

 ! شنوم می-

 

 : کردم اشاره چایش لیوان به

 

 .  بخور چای-

 

 .  شدم معذب نگاهش مدل این از.  کرد نگاهم عمیق و داد تکیه مبل به

 

 ! بگو حرفاتو تو اول-

 

 .  سامان کردم فکر خیلی مدت این من-
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  ؟ اش نتجیه ؟ خب-

 

 .  باشی جریان در که کنم صحبت باهات اقدامی هر از قبل گفتم-

 

 . شم نمی منطورت ی متوجه-

 

 سال همه این ی نتجیه.  بگویم برایش را تصمیمم و بنشینم مقابلش بود سخت

 و من که ای نقطه درست.  شود ختم جا این به ندارد دوست کس هیچ را زندگی

 .  بودیم سامان

 

 ... شیم جدا که خوام می من-

 

 ! خودش های گوش به حتی.  داشت شک هایم لب حرکت به انگار.  کرد نگاهم مات

 

 .  کرد نگاهم ناباروانه

 

  ؟ چی-

 

 .  نوشیدم چای از ای جرعه

 

 .  شیم جدا-

 

 لیوان روی را خشمش یا بشکند را ای وسیله که آن از قبل.  کرد مشت را دستش

 : گذاشتم میز روی را لیوان.  گرفتم را دستش مچ کند خالی مقابلش
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 ذهنیت که نده نشون العملی عکس.  سامان کنم می خواهش.  ان خونه ها بچه-

 .بسازن ازت بدی

 

 .  گرفت را دستم مچ نشدن مهار خشم با

 

 ؟ تمام و بدم طالقت که ؟ گالره کردی فکر چی من به راجع تو-

 

 دستی همان.  شد شکسته گذشته های سال که بود دستی همان.  شد بلند فغانم

 . بوسید شدن خوب از پس که

 

 . پایین بیار صداتو-

 

 : کرد نگاهم تهدید با

 

 .  جا همین ؟ فهمی می.  گالره کن چال جا همین رو نخورت درد به تصمیم و فکر این-

 

 : زد خیمه هایم چشم توی اشک

 

 دیگه گفتم بهت هم قبال.  سوءظن و شک همه این از.  خودم از.  تو از.   ام خسته-

 یک چرا ؟ بفهمی خوای می کی تا.  بدم التیام برگشتن به رو زخمیم روح تونم نمی

 جدا توافقی دردسر بی بیا ؟ بذاری احترام من های تصمیم به خوای نمی شده هم بار

 ... دیگه من.  بشیم

 

 مرا وحشتناکی خشم با.  گرفت قاب را صورتم و کشاند خودش سمت به مرا خشم با

 با.  گرفتند بیشتری شدت هایم اشک و گرفت درد هایم لب که محکم قدر آن.  بوسید

 من ی خواسته بدون که این از.  توانستم نمی.  بگیرم فاصله او از خواستم می مشت

 می نه.  کنم اش همراهی نتواسنتم و گرفتم تهوع حالت کرده تجاوز حریمم به

 .  دهم انجام کاری نه بکشم جیغ توانستم
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 سال همه این.  شد می بد برایمان فهمیدند می اگر و بودند اتاق توی ها بچه

 .. حال و کردم می رعایت مقابلشان

 

 کرد رهایم که دید چه نگاهم در نفهمیدم.  شد کبود شک بی صورتم و آوردم کم نفس

 حس دهانم در که خونی شوری به.  نشد تزریق وجودم به اش بوسه از حسی هیچ. 

 . کشیدم دست کردم

 

 هایم اشک. داشتم بدی حس.  دهد انجام بامن را کار این وحشیانه شد نمی باورم

 .  کردن گریه صدا بی بود سخت.  گرفتند می اوج بیشتر لحظه هیر

 

 او به آنی جنون انگار.  شد مشمئز حالم.  گرفتم هایم چشم مقابل را ام خونی دست

 کالفه. شد صورتم میخ هایش چشم متورمم و خونی های لب دیدن با. بود داده دست

 خون رد و آمد فرود اش گونه روی دست همان خشم با.  کشید موهایش به دستی

 .نشست اش گونه روی هایم اشک

 

 ... روانی وحشی.  خوره می بهم ازت حالم-

 

 چشم.  بوسید و چسباند هایش لب به را خونی های سرانگشت با دست همان

 .  چکید دستم روی چشمش از اشک قطره چند.  بست را هایش

 

 به تصمیم نخواهد چه و بخواهد او چه.  نداشت او از کمی دست هم من های اشک

 ی مانده ته هرچند.   باشم کنارش توانستم نمی دیگر و داشتم را پیشش از رفتن

 ... دارم می نگه خلوتم در را داشتنش دوست

**** 
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#۱59 

 

**** 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 هوالقادر

 

 را خون شوری.  نهادم هایم لب مقابل را دستم پشت و دادم هولش عقب به دست با

 : کرد زمزمه.  کردم حس دهان در

 

 ... گالره... من...من-

 

 ! نزن حرف!  نزن حرف-

 

 سوی به شتاب با و دادم هولش عقب به دیگرم دست با ؛ برداشت سویم به گام یک

 چرا.  هستیم عالم دو بدبخت گاهی ها زن ما قدر چه.  کردم تند پا بهداشتی سرویس

 می منصرف تصمیم از و شویم می خام بوسه چند و رابطه دو با کنند می فکر ها مرد

 !  خوانده کور سامان اما ؟ شویم

 

 ام گونه روی مهابا بی هایم اشک.  پاشیدم دهانم به و کردم آب پر را هایم دست

 می رفتار من با خواهد می دلش جور هر و شدم دستش ی بازیچه که این از.  ریختند

 خشک حوله با را صورتم و ندادم محل.  خورد در به ای تقه.  داشتم بدی حس کند

 لب!  هم ام بینی نوک.  بودند شده سرخ گریه شدت از هایم چشم ؛ لعنتی.  کردم

 چند.  شوم ظاهر ها بچه مقابل شکل این با توانستم نمی و بودند شده متورم هایم

 .  کردم نگاه آینه در خود تصویر به ماندم شویی دست توی دقیقه

 

 دهن از که اش محمدی گل عطر و دم تازه چای آن حیف!  شد چه و کردم می فکر چه

 .بود افتاده
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 .بگویم سامان را دلم حرِف توانم می کردم فکر که بودم احمق من

 

 گری وحشی آثار ها بچه که طوری.  شدم اتاقم وارد و رفتم بیرون شویی دست از

 چه فهمید نمی خودش و شد می جنون دچار سامان.  نبینند هایم لب روی را پدرشان

 .  کند می کار

 

 از دست چرا.  خورد در به ای تقه.  کردم لمس را هایم لب آرام و نشستم تخت روی

 !؟  رفت نمی خبرمرگش و داشت برنمی سرم

 .  شد اتاق وارد دعوت بی و اجازه بی

 

 .  گالره-

 

 : گفتم دهم نشان را تنفرم غلظت که لحنی با.  ندادم را جوابش

 

 .  روانی بیرون من ی خونه از گمشو-

 

 ... ببینمت... گالره ببینمت-

 

 . آمد مقابلم

 

 : کردم پنهان را صورتم 

 

  ؟ شدی هار چیه.  کنه نمی هم حیون کردی من با تو که کاری-

 

 : گذاشت پاهایم روی را هایش دست.  زد زانو پایم مقابل. کرد سکوت
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 .. گرفت چشامو جلوی خون... کردم کار چه نفهمیدم... متاسفم-

 

 .  زدم پس محکم را هایش دست

 

 .  جا این بریزن مردم زنم می جیغی چنان.  نزن من به دست-

 

 : کرد زمزمه پشیمان حالی و چاه ته از صدای با

 

 .  خواستم نمی خودت جون به.  کن نگاهم-

 

 : گفتم خشم با

 

 .  پاشو.  شه می بد برات فهمن می ها بچه.  برو پاشو االنم.  نخور قسم منو جون-

 

  ؟ برم که ؟ خوای می اینو تو-

 

 : دادم تکان سر

 

 .  نباشی خوام می وقته خیلی-

 

 : گفت داری خش صدای با و کشید عمیق دم

 

 ... کن نگاهم... گلی-
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 .  کرد نوازش را پاهایم!  نکردم نگاهش

 

 حضور با.  لرزید می هایم دست خشم شدت از.  گذاشت پاهایم روی را سرش آرام

 روی محکم نتوانستم ؛ شد الل زبانم انگار.  نگریستم او به متعجب پاهایم روی سرش

 .  کنم نامهربانی حقش در بود آورده پناه من به که حال و بکوبم سرش

 

 : گفت آرام

 

 می وقتی.  شدی جدا ازم خوای می که رسیدیم کجا به.  گلم اومده سرت به چی-

 تا کنم بوست قدر این خواد می دلم.  رسم می جنون مرز به بینی نمی منو دیگه بینم

.  کردی ضعف بوسیدمت که بار اولین بیارم یادت تا.  بشی عاشقم دیگه بار یک شاید

 .  کردی عوض رنگ هزار

 

 !  شد جمع هایش چشم توی اشک.  شد حبس ام سینه توی نفس

 

 .... من بوی خوش گِل... من ی پژمرده گل شده چت تو-

 

 سامان.  کردم پاک را هایم اشک دست پشت با.  دادم قورت را دهانم آب سختی به

 مظلوم پسرهای مانند و کردم می شان تنبیه که زمانی.  بود شده آرتین و آرسین مثل

 .آوردند می پناه آغوشم به

 

 راه اما کند سقوط موهایش روی خواست می لرزانم دست.  کردم پیدا ترحم حس

 بودند عمیق قدری به قلبم های زخم.  شد مشت هوا در و برگشت را مقصد تا رفته

 . شدند موهایش نوازش مانع که

 

 : کردم زمزمه

 

 !  وقت هیچ.  نداشتم خوبی باغبون من -
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.  بود چه نگاهش توی دانم نمی ؛ کرد نگاه کبودم های لب به.  کرد بلند را سرش

 .  کرد نوازششان دست با و نگریست هایم لب به عمیق

 

 ... کنم اذیتت خواستم نمی... ؟من اومد دردت-

 

 : زدم پلک حس بی و کردم نگاهش تلخ!  زدم پوزخند

 

 . کردی اذیتم همیشه اما.  کنی اذیت خوای نمی وقت هیچ تو که جاست این مسئله-

 

 : کرد زمزمه دارش خش صدای همان با

 

 بری و بمیری شی پژمرده که میترسم گلی

  کولی من میمیرم تنت تو باز بره خاری اگه گلی

 

 آهنگ!  بودم بلد را آهنگش این.  بوسید آرام را لبم های نزدیک و آورد نزیک را سرش

 . . بود هردویمان ی عالقه مورد

 

 .  برو کنم می خواهش.  سامان بذار تنهام-

 

 و رفت می کاش ای.  کرد می درد تنم جای ی همه.  کشید می تیر اش بوسه جای

 کنم تقدیمش دستی دو که نداشتم دلی دیگر من.  کرد نمی برانگیخته را ترحمم حس

 . 

 

 بی کردم صدایش رفتنش از قبل.  کرد رفتن قصد ناامید و دید مرا تفاوتی بی!  شد بلند

 .  ایستاد خمیده های شانه با سویم به برگردد که آن
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 تو یادگاری یا کن فراموش یا خاطراتمو و من.  دلدادگی واسه ندارم دلی دیگه من-

 نیستم گذشته آدم من دیگه چون!  نگیر سراغ گذشته از من توی اما.  کن ثبت ذهنت

 . سامان

 

 [۰۰:۱4 ۱5.۰۸.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۱۶۰ 

 

  اما میاد داشتم امید همیشه رفت پدرم وقتی

 جفتمونه نفع به برم اگر من!  نباشم چیز هیچ و کس هیچ منتظر یادگرفتم دیگه.  نیومد

 راد آوا با.  کنی زندگی داره شک بهت مدام که زنی با تونی نمی وقتی هیچ تو. 

 می... خائنی یه نظرم در باشی نکرده چه باشی کرده خیانت چه تو.  کردم صحبت

 ؟ کنی زندگی داری سوءظن بهت مدام که زنی با تونی

 

 و او اشک ی پرده.  بود دیدگانم مقابل.  بود برگشته سویم به حال!  کرد سکوت

 .  ببینم درست را صورتش گذاشت نمی و لرزاند می مقابلم را قامتش

 

 : افزودم

 

 ی دیگه من.  ای خسته توهم.  منی مثل توهم.  نکن ترش سخت این از.  سامان برو-

 دیگه زن یه با منو رحمی بی با که شنیدم ازت که شبی همون از.  نیستم سابق گلی

 تو اولویت!  نبودیم تو اولویت هام بچه و من ره نمی یادم وقت هیچ.  کردی مقایسه

 .  بود استیج تو اولویت.  بودند میکروفونت و مردم

 

 و من شاید.  کردیم می پافشاری نباید.  سامان کردیم می اصرار زندگی این به نباید

 . نبودیم هم طالع توی تو،

 

 : کشیدم قلبم به دست
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 . نداره رو قبلی زندگی برای تپیدن نای دیگه که دلچرکینه و سیاه انقدر-

 

 .  شد مشت هایش دست

 

 مخالف یا بودم موافق هایم حرف با دانم نمی.  کنم معنا چه دانستم نمی را سکوتش

 ! 

 

 ؟ آخرته حرف این-

 

 . دادم دستش به و برداشتم را بود میز روی که ای حلقه

 

 .  بود پر امشب ظرفیت.  زد می قرمزی به هایش چشم سفیدی

 

 صدایی تنها در شدن کوبیده صدای.  شد خارج اتاق از و گرفت مشتش توی را حلقه

 .  رسید گوش به لحظه آن در که بود

 

**** 

 

 ساده ی چهره آن از شدم مجبور.  شوم ظاهر ها لب آن با دانستم نمی کار محل توی

 .  بزنم هایم لب روی تندی رژ و بگیرم فاصله ام همیشگی

 

!  ببینم را کس هیچ خواستم نمی من اما.  ببینمش که فرستاد می پیغام ایوبی دکتر

 .  کردم بهانه را کم وقت و کار

 

 و التماس و گریه جز انگار که مادری روی به رو.  بودم نشسته مادر روی به رو حال

 .  نبود مهم برایش چیزی مردم های حرف و آبرو حفظ
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 ؟ کنی کار چی-

 

 : گفت تشر با و نگریست آوردم را"  طالق"  نام که من به متعجب کتی خاله

 

 ! ِزکی-

 

 آرام و گذاشت میز روی را تسبیحش مادر.  بودند نشسته ای گوشه گیتی و گلنوش

 .  کوبید پایش روی

 

 یعنی.  ره می آشنا و فامیل تو ام ساله چند و چندین آبروی.  گالره ره می آبرومون-

  ؟ دراومده دهنت از چیه زشت های حرف این ؟ بشی جدا خوای می که چی

 

 کنید تحملم تونید نمی و ننگم ی مایه کنید می فکر اگر.  گرفتم خودمو تصمیم من-

 .  نیام هم جا این دیگه که بگید بهم

 

 : گرفت بازویم از نیشگونی کتی خاله

 

 ؟ اخه تو قدر چه زنی می زر-

 

 : کرد اشاره مادر به

 

  ؟ بده حالش بینی نمی-

 

 : نالید گرفتند می سبقت هم از دیگری از پس یکی هایش اشک که حالی در مادر
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.  نشو جدا و بساز کردی انتخاب خودت برای خودت که زندگی با.  بساز مادر.  گالره-

 .  خواهراتی الگوی یعنی تو.  نرو منو راه دیگه تو

 

 .  کردم پاک را هایم اشک دست پشت با

 

 واسم چیز هیچ دیگه.  مامان کنند می فکر بهم راجع چی مردم نداره اهمیتی برام-

 . نیست مهم

 

 رتبه بودم شنیدن.  بخواند را درسش برود و بشود بلند جایش از که زد گیتی به گلنوش

 . ماند می کنکور پشت امسال و خواست می که بود نشده آنی اش

 

 کرد نمی خالی مرا سنگر کاش ای.  آمد نمی بند اش گریه مادر.  کشیدم عمیق آه

 .  بشویی جدا نباید هم میری می اگر که بودند کرده علم قد مقابلم همه!  مادر

 

 زدم چنگ زمین روی از را کیفم تلخی اوقات با که گفت و گفت و کرد ناله مقابلم قدر آن

 .  زد صدا را اسمم و گذاشت قلبش روی را دستش مادر که کردم رفتن قصد و

 

 ها شده مسخ مانند من و بردند هجوم سویش به همه گیتی گلنوش کتی خاله

 .  بودم ایستاده در گیره دست به دستم

 

 و بود کرده رهایمان پدر که هایی روز در.  مادر هم و بود پدر برایم هم که کسی. مادرم

 دستم از کیف.  افتاد روز این به من زندگی غم خاطر به او.  بود پشتمان کوه مانند

 می خالص را خودم آمد می مادر سر بالیی اگر.  کردم پرواز مادر سوی به و سرخورد

 .  کردم

 

 ! مامان-

 

**** 
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  ؟ مامان خوبه حالت-

 

 .  فشردم آرام و گرفتم را دستش.  نشست هایش لب روی ای خسته لبخند

 

 : گفت خسته

 

 .  مادر خوبم منم باشید خوب شما-

 

 خلوت را اتاق گفتم گلنوش و گیتی به رو.  کرد پاک را هایش اشک پتو ی لبه با سپس

 .  کند استراحت کمی مادر تا کنند

 

 .  چشمم نور بخورم عمرم روز آخرین تا باید تورو زندگی ی غصه-

 

 .  کرد لرزیدن به شروع ام چانه

 

 . مامان-

 

 . کشید دست سرم روی و کشید آه

 

 .  شدی نمی من زندگی تکرار تو کاش ای.  بودی خوشبخت منم جای تو کاش ای-

 

 . بوسیدم را اش گونه و شدم خم

 

 خوشبخت شه می مگه شما مثل ای خانواده داشتن با.  مامان خوشبختم من-

  ؟ نباشم
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 خاله.  رفتم بیرون اتاقش از.  داد تکان افسوس نشان به سری و کرد نگاهم بغض پر

 تذکر او به.  کرد می نگاه میزش روی سیگار پاکت به و بود نشسته مبل روی کتی

 . نیست خوب مادر برای دود که بودم داده

 

 [۰۰:۱4 ۱5.۰۸.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۱۶۱ 

 

 بالیی اگر.  فرستادم لعنت را اقبالم و خودم بارها مسیر توی.  شدم خارج خانه از آرام

 طالق ی احظاریه باید فردا و امروز. ببخشم را خودم توانستم نمی آمد می مادرم سر

 العملش عکس دانستم نمی ؛ داشتم استرس و هیجان.  رسید می سامان دست به

 .   چیست

 

 .  است خشمگین یا افتاده اش لجبازی ی دنده روی

 

**** 

 

 خودش با مرا سوگل هرازگاهی.  رفتم می خودم روزی چند را ها دانشگاه تا خانه راه

 داد می پیام هرچه.  نکند اذیتم بلوآیز خیال و فکر که نبودم تنها دیگر و بیرون برد می

 از روز آخرین چهارشنبه دارم یاد.  پیچاندم می را او جوری یک من آید می دنبالم به که

 دانستم می که بود احمقانه.  بود شده تنگ سامان برای دلم شدت به و بود کالسم

 .  کشید می پر دیدنش برای گونه این من دل و است دخترش های دوست گرم سرش

 

 "   دستوره یک این تنهام،.  کافه بیا امروز"  کرد خودنمایی گوشی روی پیامش

 

 نمی.  کنم پرواز خواستم می دیدم می صفرم دو یازده موبایل روی را نامش که همین

 !  دادم می چه را دلم جواب. نه یا بروم دانستم
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 رویم.  شدم جدا ها بچه از چگونه نفهمیدم.  نبود راهی اش کافه تا دانشگاه ی فاصله

 خیلی هایم کالسی هم از یکی قول به.  دارم قرار که بگویم ها آن به شد نمی

 .  بودم خجالتی

 

 آمدم خود به و کرد یاری هم پاهایم با گفت می دلم و برگردد خانه به گفت می عقلم

 دانستم می خوب من اما"  است بسته"  بود نوشته درش سر. بودم اش کافه در دم

 بود گچ توی پایم و دست وقتی.  است نشسته انتظارم به آنجا در نفر یک و است باز

 می کنارم هم خودش و کرد می رزو من برای را کافه این میز و صندلی بهترین

 بیرون کافه از اردنگی با را دوستش که کافه مسئوالن از بودم شنیده.  نشست

 آل ایده با بود آزادی پسر.  بودم فهمیده خوب را سامان از چیزی یک.  است انداخته

 .  داشت خودش برای هایی قرمز خط حال همین در که خودش خاص هایی

 

 ایستاده مقابلم دیدمش که ؛ برگردم خواستم را آمده راه.  نبود کسی شدم کافه وارد

 : گذاشتم قلبم روی دست. 

 

 . ترسیدم-

 

 ؟ کنی فرار باز خواستی چرا-

 

 .  شدم پشیمون-

 

 : کرد نگاه دقیق صورتم به

 

 .  شدی الغر قدر چه-

 

 در.  کرد کر را هایم گوش قلبم امان بی کوبش.  نشستم ام عالقه مورد صندلی روی

 .  نشود حداقل او را قلبم صدای کردم خدا خدا دل
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 ! ؟ نیستی مدتیه چرا-

 

 .  دارم درس-

 

 .  داد تکان هوا در دستی

 

 .  بزنی دور منو تونی نمی اما.  مشقات و درس این با رو همه کشتی-

 

 : کردم نگاهش زده خجالت

 

 . شم نمی منظورتون ی متوجه-

 

  ؟ کنی می فرار من از چرا-

 

 : ریخت بهم را صورتم روی های چتری

 

 . ندارم بیشتر که خوشگل چلفتی پا دست یه-

 

 .  نشست هایم لب روی کمرنگی لبخند

 

 .  کنم نمی فرار شما از من-

 

 .  خوام می جواب جسارت با و بپرسم ازت خوام می سوال یه.  دلت جون آره-
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 .  کردم نگاه زاللش های چشم به و زدم پلک

 

 می که این وجود با ؟ جا این اومدی و شدی پا که داری اعتماد من به قدر چه-

 .خالی کافه دونستی

 

 .  بدهم جوابی چه بودم مانده مات

 

 : گفتم بزنم پلک که آن بی صادقانه

 

 .  بینم می من رو درونتون خوب آدم.  نیستی بدی آدم شما-

 

 : فشرد و گرفت میز روی را دستم

 

 کثیفی آدم من نترسیدی چطور ؟ بیای و کنی گوش حرفم به که شد باعث چی-

  ؟ نباشم

 

 آورده جا این به مرا دلم گفتم می اگر.  لرزید وضوح به دستم.  بلعیدم را دهانم آب

 .  انداخت می دست مرا و بود زشت زیادی

 

 : کرد خم را سرش

 

 نکن اعتماد کس هیچ به نگفتم مگه ؟ خطرناکه خیلی برات سادگی این نگفتم مگه-

 ! ؟

 

 : گزیدم را لبم درون از
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 .  هستید خوبی آدم.  نیستید کسی هر آخه شما-

 

 .  برگرداند هایم رگ به را خون دستش توسط دستم شدن فشرده

 

 . کنی می نگران منو داری ؟ گالره کنی اعتماد خوبی آدم هر به باید مگه-

 

 بیرون حرف زبانم زیر از گونه این خواست نمی دلم.  بردم پایین را سرم زده خجالت

 .  شود برمال دلم راز و بکشد

 

 : زد لب عمیق.  کرد نگاه صورتم در و گرفت را بازوهایم که بروم شوم بلند خواستم

 

 .  نشنیدم ازت خواستم می که چیزی اون هرچند.  بمون.  خب خیلی-

 

 .  بودم شده الل انگار.  کردم نگاه پروایش بی های چشم به و زدم پلک آرام

 

 .  زد چشمکی

 

 کردم سعی.  بود نمایان خوشگلش گردنبد.  داشتم مشکل بازش های لباس ی یقه با

 .  بگیرم بازش ی یقه و گردن از نگاه

 

 ؟ چطوری قهوه فنجون دوتا با-

 

 درآمد آخم و فشرد را ام بینی انگشت با رفتنش از قبل.  نبود بدی فکر.  دادم تکان سر

 . 
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 می شده رزو میز همان پشت عمر آخر تا کاش ای فقط.  بردم ام دلتنگی به پی تازه

 در که رفت قهوه کردن درست ی بهانه به دقیقه چند.  نوشیدیم می قهوه و نشستیم

 .  شد باز کافه

 

 و ایستادم سرپا و شدم متعجب دیدنش با.  شد کافه وارد شرابی موهای با دختری

 .  کشیدم دست ام مقنعه به پاچه دست

 

 برنز را پوستش که این تشخیص.  کرد نگاهم رنگش میشی هایش چشم با زیرک

 : پرسید سپس.  کرد من به خوش نچندان نگاه یک.  نبود سخت کرده

 

  ؟ شما-

 

 .  بودم افتاده لکنت به

 

 ... من...من-

 

 [۰۰:۱4 ۱5.۰۸.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۱۶۲ 

 

 مقابلم میز روی را قهوه های فنجان.  شد متعجب دخترک دیدن با و آمد سامان

 . گذاشت

 

 : گفت دخترک.  داد را جوابش خشک سامان.  کرد سالم و شد سامان نزدیک دخترک

 

 ؟ دی نمی هامو تلفن جواب چرا-

 



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 449 

 ؟ اومدی جا این تا داشتی کاری.  شیدا نداشتم وقت-

 

 .  کرد اشاره من به دست به است شیدا اسمش بودم فهمیده حال که دختر

 

 آره ؟ دی نمی منو های تلفن جواب وقت اون داری وقت پاپتی های دختر واسه-

 . سامان آشغالی ؟خیلی

 

 نگاه آن با شیدا و گشت می ها پلنگ با بلوآیز.  کرد نگاهم هردویشان به باز دهان با

 .  انداخت می زخمی های پلنگ یاد به مرا اش خصمانه

 

 .  نشو مزاحمم بودم گفته.  بدون خودتو ی اندازه و حد.  شیدا بیرون برو-

 

 .  برگشت من جانب به شیدا

 

 ؟ کنی می نگاهمون داری ها منگل عین ؟ چته-

 

 : افزود پوزخند با سپس

 

 ؟ الله و کر نکنه-

 

 .  جوشید چشمم توی اشک و کردم بغض

 

 ! مزاحمم کنم فکر-

 

 : داد هولش در سوی به و گرفت را شیدا بازوی سامان
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 ؟ بشم کار به دست خودم یا ری می.  کردی توهین هرچی بسه-

 

 : زد پوزخند شیدا

 

 توروخدا سامان.  بودی راضی ازم که تو ؟ چی ؟ سامان گذاشتم کم واست چی-

 !؟ جا این خواد می چی پاپتی دختره این.  نکن اذیتم

 

 بلوایی چه حرکتش این فهمید می کاش ای.  زد چنگ را اش شلخته موهای سامان

 . کند می پا به درونم

 

 سخت بود شده سوتفاهم دچار و دیده او با مرا سامان دختر دوست که این فهمیدن

 .  آمد نمی باال نفسم.  نبود

 

 را دردسر ی حوصله.  بایستم ام روی به رو ی ماده پلنگ مقابل توانستم نمی من

 .  نداشتم

 

 : کرد اشاره من به شیدا

 

 که گرمه ویترینی عروسک این به سرت.  کرد قضاوت ظاهر روی از نباید میگن راست-

 ... دی نمی منو جواب و کنی می خلوت براش هم کافه یک

 

 دعوایشان و کرد می بحث او با سامان.  بیاورم تاب و بمانم جا آن توانستم نمی دیگر

 رد خیابان از بار این.  رفتم بیرون کافه از شتاب با و زدم چنگ را ام کوله. بود گرفته باال

 داشتم جان تا و گرفتم پیش را شد می ختم دانشگاه به که مسیری همان.  نشدم

 انگار.  گرفت می نشات چه از هایم چشم و قلب سوزش دانستم نمی... دویدم می

 . بودم گذاشته جا کافه توی را ام شکسته قلب
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 جدایی مانع وسط این من.  بودند باهم دختر آن و سامان.  افتاد جانم به حسادت حس

 اشک.  بودم انداخته فاصله نفر دو میان من.  بودم بدی آدم من ؟ بودم شده ها آن

 ؟ شدند سرازیر کی هایم

 

 ؟؟ ریختم می اشک پروا بی گونه این کی از

 

**** 

 

 از بعد.  بودیم شده ها فیلم به شبیه چقدر.  تفاهم عدم نوشتم را دادخواست علت

 عدم دلیل به"  نامید مشترک را نامش شد نمی که مشترک زندگی سال شش_پنج

 سر سامان شخصی ی صفحه به یواشکی.  شویم جدا هم از خواستیم می"  تفاهم

 یکی بودند نوشته ها رسانه در گذشته شب چند.  نبود هایش کنسرت از خبری ؛ زدم

 هایش بلیط و است زده کنسرت رکورد اخیر ساله چند این در که ایست خوانندگانی از

 .  شود می آوت سولد ساعته یک

 

 بود ای خواننده حال.  برد را دلم قشنگش صدای با که بود چی کافه پسرک همان او

 .  دادند نمی دست از را هایش کنسرت مردم از که

 

 و لیدا.  بودند آمده داوری ی جلسه برای مشترکمان های دوست و کتی خاله و مادر

 شیطان خر از خواستند می من از و بودند کشانده ای گوشه مرا همسرانشان و ماریا

 خانواده او حضور با جلسه و آمد می باید قائدتا سامان دیگر ساعت نیم.  بیایم پایین

 تفاهم به ما گذاشتند می برایمان دیگر ی جلسه صد هرچند،.  شد می تشکیل اش

 . رسیدیم نمی زندگی ی ادامه برای

 

 و بود شلخته هنوز موهایش.. دیدمش دور از... دیوار به ام تکیه و بود راهرو به نگاهم

 مادر.  بود پوشیده کتی و جذب شرت تی و کتان شلوار.  نبود چی کافه پسرک آن دیگر

 .  بودند آمده برادرانش خواهر همراه به هم پدرش و

 

 : کرد نگاهم غره چشم با مادرش
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 .  شی نمی زندگی زن سامانم واسه تو دونستم می-

 

 ذکر را تسبیح های دانه با یکی یکی و بود نشسته ای گوشه.  نزد دم و شنید مادر

 .  گفت می

 

**** 

 

 [۰۰:۱4 ۱5.۰۸.۱۸], خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۱۶3 

 

  الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 هوالصابر

 

 حرف ها خانواده قدر آن.   دوباره وصاِل برای بود داوری ی جلسه خودشان خیال به

 به لیدا آمدیم بیرون اتاق از وقتی.  بود آمده بند یکی من زبان که پریدند بهم و زدند

 به آب لیوان یک ماریا.  بایستم درست کرد کمکم و گرفت را بغلم زیر و آمد سویم

 .  داد دستم

 

 جلسه که هایی آن قدر چه.  کردند می بحث باهم داشتند هنوز مادرم و سامان مادر

 .  بودند دل خجسته بودند گذاشته داوری ی

 

 : گفت ماریا

 

 .  بیاد جا حالت.  بخور آب یکم بیا-
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 : کردم زمزمه

 

 پسرش واسه منو که هایی سال ی همه از.  توهین همه این از شدم خسته دیگه-

 مهمانی و دعوتی هرجا شدم خسته.  چسبوند بهم خواست که انگی هر و نخواست

 .  گفت بد تونست تا پشتم و کرد نمی حساب آدم منو بود هاش خوشی و

 

 سامان و من به غم از مملو نگاهی با هم جلسه در حتی.  بود آرامی مرد سامان پدر

 آتش که مادرش برخالف.  بیایم پایین شیطان خر از خواست می ما از و کرد می نگاه

 .  زد می آتش مرا نگاهایش و ها حرف با و بود شده معرکه بیار

 

 : گفت رفتنش از قبل

 

 حالم خوش ؟ دونی می ولی.  گرمه کجا سرت نیست معلوم.  پدری همون دختر تو-

 زندگی زن تو.  بزرگیه نعمت خودش بشه کم پسرم زندگی از ات سایه کم کم دیگه

 فیلت شوهرت دادن سامون و سر و ها بچه کردن بزرگ جای به.  شدی نمی اون برای

 .   افتادی بار و کار فکر به و کرده هندستون یاد

 

 : بلعید را دهانم آب سختی به

 

 و شما اما.  بود عاشقی جرمم فقط من.  کردید انصافی بی من به راجع همیشه-

 که نداشتم عاشقی جز گناهی من.  کنید درک رو ما عشق نتونستید وقت هیچ همه،

 کم پسرتون واسه چیزی من.  باشه توهین همه این تالشم و زحمت همه این جواب

 .  میاره کم بعد به جایی یه از آدم هر ولی.  نذاشتم

 

 حس.  شدم می دور آور خفقان فضای آن از زودتر هرچه باید.  کشید را دستم ماریا

 .  بودند شده سوخته دهان و نخورده آش که داشتم را هایی آدم

 

 ترجیح ما به را دیگری زن که مردی.  بودم مرد آن دختر که بودم کرده گناهی چه من

 .  نبود رویش به رنگ مادر و بود شده باز نفرین به زبانش کتی خاله رفت؟ و داد
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 صورتم توی مادر.  بودم ممنونشان هم جا همین تا.  بشوند ماشین سوار دادم اشاره

 .کرد نمی نگاه

 

 نرم ام جدایی به کمی سامان مادر درشت های صحبت و داوری جلسه از بعد انگار اما

 .  بود شده

 

 به و ام شنیده زبان زخم چقدر سال همه این که کند درکم کمی توانست می شاید

 .  نزدم دم ام زندگی و شوهرم خاطر

 

 یا و بزنم حرفی خواست می من از و بود کرده حلقه من ی شانه دور دست ماریا

 . دهم نشان العملی عکس

 

 .  شنیدم سر پشت از هایی گام صدای

 

 ! ؟ نیست خوب حالش-

 

 : گرفت را بازویم سامان.  کرد بدل و رد او و من میان نگاهی تعلل با ماریا

 

 .  رسونمت می من بیا-

 

 .  نیست احتیاجی-

 

 .  دربیاورم بازویش از را دستم کردم سعی سپس

 

 .  آوردم ماشین-
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 .  نیار باال منو سگ روی اون.  کنی رانندگی حالت این با بذارم تونم نمی-

 

 .  کشیدم بیرون دستش از را دستم

 

 .  برمیام خودم پس از خودم.  نیست احتیاجی کمکت به-

 

 ؛ کردم خداحافظی هردویشان از.  نکردند دخالت و بودند کرده سکوت هردو لیدا و ماریا

 سامان بزرخی های چشم مقابل در.  شدم سوار و رفتم ماشینم سوی به سپس

 .  رفتم و درآوردم حرکت به را ماشین

 

**** 

 

 چه را ام خانه کنم، عوض را خط اما.  کنم عوض را موبایلم خط که بودم افتاده فکر به

 من از و گرفت می تماس روز هر سامان ؟ کنم عوض را آن توانستم می ؟ کردم می

 سالم"  فرستادم برایش پیام یک در تنها.  بدهم را هایش تلفن جواب خواست می

 بیشتر را او من ی جمله یک همین اما"  ممنونم ندید پیام من به لطفا.  دالوری آقای

.  کرد می دریافت اعتنایی بی من جانب از و گرفت می تماس مدام و کرد می عصبی

 دخترک آن ی ناله و آه خواست نمی دلم.  کنم سر به دست را او چگونه دانستم نمی

 اشک.  بود نخواهم و نبودم نفر دو میان بودن سوم نفر آدم من.  باشد من دنبال شیدا

 خودم به توانستم نمی.  بود شده تنگ برایش دلم ؛ کردم پاک دست پشت با را هایم

 تکاپو به ام وامانده قلب و دیدم می را کسی های چشم بود بار اولین!  بگویم دروغ

 رابطه.  بود نیافتنی دست آدم.  باشد من برای گاه هیچ توانست نمی او.  افتاد می

 .  بود شده احاطه زیادی دختران را اطرافش و داشت زیادی های

 

 می دانشگاه به راحت خیال با دیگر و بودم کرده عوض را هایم کالس های ساعت

 پدرش که دختری! ؟ شدن عاشق به چه را من.  شوم رو به رو او با بودم نگران.  رفتم

 دوست و کردم می گرم را خود سر ها حرف این با ؟ دلدادگی به چه را نکرد رحم آن به

 از بود شده متعجب من کارهای از سوگل.  کردم می سرکوب را ام دلتنگی و داشتن

.  کردم عوض او با را هایم کالس چرا.  شده چه کنم تعریف برایش خواست می من

 .   کردم تعریف برایش را جریان
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 سه دو و انداختم کوله توی را بودم گرفته قرض کتابخانه از که هایی کتاب خسته

 بودم کرده بغل که هایی کتاب سرگرم آنقدر دانشگاه راهروی توی.  زدم بغل را تایشان

 .زدند تنه من به نفر چندین که بخورند سر دستم از مبادا که

 

 [۰۰:۱4 ۱5.۰۸.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۱۶4 

 

 .  گذشتم کنارشان از ببخشیدی با

 

 ؟ گالره-

 

 !؟ شنید می درست هایم گوش

 

 باید روزها همین.  شوم توهمی شده سبب کنم می فکر او به هرچه که این مثل نه

.  کردم حس خودم روی را سنگینی نگاِه.  کنم معرفی روانشناس یک به را خودم

 در جا این او!  شدم مسخ دیدنش با کردم نگاه سالن انتهای به ایستادم ناخودآگاه

 ؟ کرد می چه راهرو انتهای

 

 و کند بیدارم مادر است االن.  بینم می خواب دارم گفتم خودم به.  زدم پلک بار چندین

 و کافه در دیدار آخرین یادآوری با.  بود خودش!  نه اما.  شد دیر دانشگاهت گالره بگوید

 ها پله سمت به او به پشت و نشست ابروهایم میان کمرنگی اخم شدنم تحقیر

 چه وسط این لعنتی قلب های تپش این!  ببینمش خواست نمی دلم.  بردم هجوم

 قلب.  ببرند او های چشم پیش مرا آبروی بودند کرده قصد انگار بود، شده مرگشان

 نیست کسی آن سامان که کردم می اش حالی باید.  بود جنبه بی زیادی ام لعنتی

 نمی دلم رفتم می بیرون دانشگاه از تر سریع هرچه باید. بیاید خوشم او از من که

 ! بیفتد جانم به حراست ها بازی پلیس و دزد و کارها این با خواست
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 و هیجان از حجم این با بار این اما.  بود چشم در همیشه بودنم زیر به سر و ساکت

 رفتم بیرون دانشگاه از بود که کندنی جان هر به.  بود سمتم به ها نگاه ی همه دویدن

 . بایستم داد می دستور من به که ترسناکش صدای و کشیده عقب به ام کوله. 

 

 زمین روی ؛ خوردند سر دستم از ها کتاب و کردم نگاهش زنان نفس نفس و ترسیده

 .  افتادند

 

 کم وحشتناکش خشم از اندکی که آن بی.  کرد نگاهم خونی های چشم با سامان

 بستم را هایم چشم محکم ترسیده که بیاید فرود ام گونه روی تا کرد بلند دست شود

 : نالیدم التماس با و گذاشتم صورتم مقابل را هایم دست و

 

 .. نه وای ای-

 

 حس عجیب روز آن اما کنم جلوه ضعیف کسی مقابل خواست نمی دلم وقت هیچ

 کسی چه به را اش گله زد می مرا سامان اگر.  کردم می درک را پناه بی دخترهای

 که داشتم مادر یک.  کند حمایتم و باشد پشتم تا نداشتم پدری ؟ بکنم توانستم می

 شریک دادن دست از سوگ و افسردگی دوران در خودش و بود حساس رویمان زیادی

 .  کرد می سر زندگی

 

 دیگرش دست با و برداشت را ام کوله و ها کتاب و شد خم.  گرفت شدت هایم اشک

 رفتیم ماشینش سمت به بگوید حرفی که آن بی و گرفت دست در را دیگرم دست مچ

 . کرد پرت ماشین پشت را وسایل و نشاند مرا اول. 

 

 ساعتی چه بداند خواست می حتم به.  بود مادر شک بی و خورد می زنگ موبایلم

 خشم با که شنیدم را صدایش کردم نگاه گوشی ی صفحه به.  خانه به گردم برمی

 : گفت

 

 .  خونه ری می دیگه ساعت یک بگو-
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 دانستم نمی.  درآورد حرکت به را ماشین سامان!  گفتم مادر به و گفتم ای باشه

 . نداشت دادن توضیح اعصاب انگار هم او. کجاست مقصدش

 

 ؟ رین می دارید کجا-

 

 مرا دل هم رخش نیم با این.  کردم نگاه رخش نیم به.  بود داده تکیه در به را ساعدش

 . برد می

 

 کوچکم دنیای از سر چگونه او اصال.  کرد می تازه را دلم داغ!  دیدمش نمی کاش ای

 .  درآورد

 

 هایش چشم.  چسبیدم در به ترسیده که برگشت سمتم به.  بود پارک یک انگار

 .  شد ناراحت

 

 را قدی ی فاصله این حتی من.  داشتیم قدی ی فاصله.  شوم پیاده که گفت آرام

 .  رفت می ضعف دلم و داشتم دوست

 

  ؟ کنی می فرار من از چرا-

 

 .  زدم ندانستن به را خودم

 

 ؟ چیه منظورتون فهمم نمی-

 

 .  متنفرم دربیارن رو ها گوساله ادای که هایی آدم از-
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 یک در صورتش.  کشید محکم را بازوهایم که بگذرم کنارش از خواستم!  توهین هم باز

 هم خودم بردم یاد از.  کرد برخورد صورتم توی گرمش های نفس و بود صورتم وجبی

 .  بکشم نفس باید

 

 ! برو و نندازه سرتو گاو عین زنم می حرف وقتی-

 ؟ خواید می چی من جون از شما.  شه می نگران مامانم-

 

 : زد خندی نیش

 

 ؟ گی می چی جونتو بگم اگر-

 

 این از را او کشیدم می خجالت.  گزیدم را زیرنم لب.  کرد عمیقی نگاه هایم لب به

 .  کنم تماشا فاصله

 

 زحمت ماشین با برم راه تونستم نمی که مدت این و کردید برادری من حق در شما-

 .  ممنونم ازتون.  کشیدین آمدم و رفت

 

 : زد پوزخند

 

 .  نیستم هیشکی برادر من-

 

 .  دونم می ام نداشته برادر مثل شمارو و ندارم برادر من صورت هر در-

 

 . دادم می تحویلش و آمد می زبانم روی چگونه ها حرف این دانم نمی

 

 : افزودم
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 . بیاد وجود به کسی برای سوتفاهمی خوام نمی-

 

 دقیقه ده.  بست نقش هایم چشم روی اشک ای هاله زدم می حرف که طور همین

 که آن بی هم او.  بافتم می ریسمان و آسمان بودم زده زل هایش چشم توی پلک بی

 خوشش زدنم حرف از انگار و نگریست مرا رنگش خوش های چشم آن با بزند پلک

 .  بود تفریح مانند برایش و بود آمده

 

 : زدم لب مرتعشی صدای با

 

 .  کنه بد فکر بهم راجع کسی خوام نمی من-

 

 : کرد زمزمه

 

 .  شکنم می رو گردنش-

 

 : کردم تر را هایم لب

 

 . کنه خطاب پاپتی منو کسی ندارم دوست-

 

 .  شدند تر نرم هایش چشم

 

 !کنه می غلط-

 

 کنم می حس من چون.  بدید پیام نه و بزنید زنگ نه من به دیگه شم می ممنون-

 ... شم می اذیت دارم
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 . گزیدم را زبانم درون از.  کردم سکوت لحظه یک برای

 

 [۰۰:۱4 ۱5.۰۸.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۱۶5 

 

 که آن بی که فکر بی من سر بر خاک ای.  بدهم لو را خودم ؛ خودم نداشتم دوست

 .  زدم می حرف او با کنم مزه را هایم حرف

 

 .  کرد نوازش را دستم پشت سرانگشت با

 

  ؟ شی می اذیت چرا وقت اون-

 

 . هیچی-

 

 . ریختند بهم هایم چتری.  کشید پایین اش همیشگی بد عادت مانند را ام مقنعه

 

 قلبش پیرت پدر نگفتی.  گشتم دنبالت در به در رفتی کافه از حال اون با که روز اون-

  ؟ مریضه

 

 .  نشست هایم لب روی کمرنگی لبخند داد خودش به که لفظی از

 

 .  بشم نامزدتون و شما مزاحم نداشتم دوست-
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 قبل از تر وحشتناک کوبشش قلبم چسباند ام پیشانی به که را اش پیشانی.  خندید

 !  شد

 

 .  باشم کرده نامزد دختر اون با بخندم ام مرده گور به.  غلطا چه-

 

 : گفتم خودش مانند

 

 ؟ گید می من به اینارو چرا-

 

 حالت این و رفت می فرو جلدش توی رجیم شیطان داشت دوباره.  زد چشمکی

 .  چسبید می دلم تنگ عجیب

 

 .  دونم می مصلحت چون-

 

  ؟ ندارید رابطه دختر اون با شما یعنی-

 

 می اذیت را هایم چشم ها چتری.  زد کنار صورت از را هایم چتری دست با بار این

 .  کنم تماشا را صورتش درست گذاشند نمی و کردند

 

 .  داشتم ها قبال.  ندارم-

 

 .  کردم نگاهش ناراحت

 

 : خندید

 

 ؟ بگم بازم.  داشتم بخواد دلت تا-
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 که گفتم خداراشکر.  گذاشت کمرم پشت را دستش که بگیرم فاصله خواستم

 که کند پارک کجا را ماشین دانست می خوب.  بود شیطان.  است خلوت اطرافمان

 .  باشد خلوت

 

 .  نداره ربطی من به.  بگید نیست احتیاجی دیگه نه-

 

  ؟ نه مگه ؟ میگی راست که تو-

 

 جون بگوید اش خنده با خواست می انگار.  خندیدم گرفتم ازش نگاه خجل.  خندید

 !  دلت

 

 : کرد نوازش را ام گونه

 

  ؟ دخترم باشه دیگه نکن اذیت.  باش خوبی دختر-

 

 ...شیدا پس-

 

 : کرد زمزمه

 

 .    بینم نمی دیگه خودم در که ازم دارن توقعاتی و ان گذشته مال کن باور!  هیس-

 

 .   دادم قورت را دهانم آب

 

 ؟ نیستی ناراحت که من از ببینم-
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 : گفتم صادقانه

 

 ! یکم-

 

 : خندید

 

  ؟ ای ساده قدر این چرا-

 

 از برایم.  بود شده پدر واقعا انگار.  زد لبخند مهربان که دید نگاهم در چه دانم نمی

 با او.  است هایی خبر بیاوریم هم روی به خواستیم نمی انگار.  زد حرف خودش

 عجیب و گرفت شام برایم.  گرفت می بازی را قلبم کوچکش و ریز های محبت

 .  چسبید خرید او که هایی ساندویچ

 

 .  شوم پیاده ماشین از که بزند بودم منتظر را ماشین مرکزی قفل

 

 .  ممنون خیلی-

 

  ؟ گالره-

 

 : برگشتم سویش به

 

 ؟ بله-

 

 . گرفت را دستم باز

 

  ؟ باشه نکن خاموش دیگه رو تلفنت-
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 .  دادم می جان برایش.  بود نگاهش در چه دانم نمی

 

 .  باشه-

 

 در گیره دست سمت به دستم.  داد دستم به و درآورد پشت از را هایم کتاب و کوله

 حس ماندم من و شد گرم ام پیشانی برگشتم که همین و کرد صدایم باز که بود نرفته

 . بود بوسیده را ام پیشانی سامان.  بود زبانم زیر ها مدت تا اش مزه که خوبی

 

**** 

 

 [۰۰:۱4 ۱5.۰۸.۱۸], خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۱۶۶ 

 

 قدرت با گذشته های سال خاطرات انگار شدم می تر نزدیک دادگاه روزهای به هرچه

 . آوردند می هجوم افکارم به بیشتری

 به دل و شدم آشنا سامان با که زمانی به.  کنم فکر گذشته به خواستم نمی دیگر

 و بودیم خوش روزگاری که زمانی به.  بوسید را ام پیشانی که زمانی به.  دادم دلش

 تفاوت این با.  رود می بیرون پنجره از عشق شوی گرسنه که همین مادر قول به بعد

 قدر آن.  شدیم دور هم از کم کم.  بودیم محبت ی گشنه.  نبودیم غذا ی گرسنه ما

 .  آمد نمی چشم به دیگر هم محرمیت انگار که دور

 

 از خوشی چنان صبحش که چرا.  بود برانگیز شک خاطره پر شب یک ما ی خانه در

 .  نداشتی ایستادن نای دیگر که آمد می بیرون جانت و دماغت
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 بودیم عاشق که ما.  کردیم اشتباه را راه کجای ها سال این در سامان و من دانم نمی

 گوش محبتمان و عشق ی آوازه.  دادیم می جان هم دیدن لحظه یک برای که ما. 

 .  بود کرده را فلک

 

 بردم می یاد از را ها درد ی همه که تنید می دورم پیچک مانند چنان گفتم می آخ یک

 . 

 

!  چرا دانستم نمی.   بود فراری هایم چشم از خواب.  بود دادگاه ی جلسه اولین فردا

 و فکر.  نداشتم خواب.  داشتم را حالت همین هم ام عروسی قبل شب اید می یادم

 نه!  بودیم هردویمان مقصر.  کشیدم عمیق آه شود؟ می چه بعدش که.  داشتم خیال

 پرورش ها خانواده آن در که زوجینی و ها خانواده مشترک زندگی هر در اما!  کسی

 نمی سازش پدرش با گاه هیچ سامان مادر دانستم می.  ایست مهم هم اند یافته

 قلبی بیماری که کوچکش پسر به عوض در.  داد نمی نشان محبت سامان به و کرد

 . بود برده یاد از را فرزندانش ی همه کل به و رسید می داشت

 

 نرمالی شرایط در هم من خود.  برداشتم رویم از را پتو و زدم دیگری غلت.  زدم پوزخند

 زندگیم روی و آوردم را هایم نداشته و ها استرس و ها کمبود ی همه.  نشدم بزرگ

 .  کردم پهن

 

 آشفته مادر از فارغ سه هر.  زدم ها بچه اتاق به سری.  کردم گرم شیر خودم برای

 . رساندم می دادگاه به را خودم باید هشت ساعت راس فردا.   بودند خوابیده شان

 

 به زود توانستم نمی فردا.  بود بامداد چهار ؛ کردم نگاه هایش عقربه و ساعت به

 در بودند کنجکاو نهایت بی که همکارانم.  گرفتم ساعته چند مرخصی بروم بیمارستان

 رویم می صبح بگویم نشد رویم.  است احوال مریض مادرم گفتم هایشان سوال جواب

 .  است چگونه گرفتن طالق ببینم تا دادگاه

 

 و نشستم نفره تک مبل روی!  رفتم راه کمی و نشستم سالن های مبل روی کمی

 .  خوابیدم موقع چه نفهمیدم و شد گرم هایم چشم کم کم جا همان
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**** 

 

 درد این و کرد می درد گردنم.  پریدم جا از فشنگ مانند موبایل زنگ صدای با صبح

 برسانم مقصد به را خود زود و کنم حمام داشتم وقت.  بود خوابیدن مبل روی از منشا

 . 

 

 شروع آرام را روزم هم امروز.  گرفت آرام ها بچه نبودن تنها از دلم خانم مینا آمدن با

 هرچه ها گذشته.  نزنم پرسه ها گذشته توی دیگر بستم عهد خودم با.  بودم کرده

 .  کنند می هست که آنی از تر زخمی را روحم خاطره پر و باشند شیرین قدر

 

 پاشنه های کفش صدای کردم رفتن راه به شروع که همین.  بود عریضی راهروی

 .  کرد متشنج را اعصابم و شد بلند هایم گوش توی بلندم

 

 هم طالق برای حتی.  جدایی برای داشتم عجله من فقط انگار.  نبود سامان از خبری

 من نه.  بودند اولیتش جدیدش های آهنگ و ها کنسرت حتم به.  نبودم اولیتش در من

! 

 

 دو دعوای صدای.  داشتیم زمان دیگر ی دقیقه بیست هنوز ؛ کردم ساعت به نگاهی

 هردو شدند نمی راهشان سد مامورین اگر.  کرد جلب خود به را ام توجه خانواده

 . کشتند می را همدیگر خانواده

 

 شلوغ قدری به صبح از ساعت آن در!  گذاشتم می مکانی چنین به پا که بود بار اولین

 شرایطی چنین در.  دیدم دور از را سامان و کردم بلند سر.  آوردم کم نفس که بود

 و کنند شناسایی را محبوبشان ی خواننده که نبودند خودشان طبیعی حال در مردم

 یکی هم سامان و بودند آمده گرفتاری و درد هزار برای مردم.  بگیرند امضا بسا چه

 .  ها آن مثل

 

 به را پایم کردم سعی و بودم نشسته صندلی روی.  نشد بلد و رد میانمان حرفی

 .  ندهم تکان عصبی صورت
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 دور همان از.  نکنم نگاه سامان به کردم سعی.  خواند را ما های اسم آمد بیرون فردی

 .  شدم اش نشده اصالح صورت و ها چشم پف ی متوجه

 

 مرد و زن چندین کردم می نگاه که را راهرور توی.  فشردم مشت در را کیف ی دسته

 .  دیدم می جوان و پیر

 

 میز به.  بود سردی فضای.  نشستیم صندلی روی!  او بعد و شدم اتاق وارد من اول

 چه ما کردم فکر این به و کردم نگاه بود نمایان آن روی عدالت عالمت که قاضی بلند

 مقابلم ترازوی مانند قدر چه ؟ ایم کرده رعایت را عدالت مشترکمان زندگی در قدر

 !؟ کردیم برقرار را توازن

 

 ؛ گفتند می چه فهمیدم نمی.  بود داوری ی جلسه مشاوران با صحبت حال در قاضی

.  کنم تنظیم را بازدمم و دم کردم سعی و کردم فرو دستم گوشت توی را ناخن ی لبه

 .  آمد نمی هم سامان های نفس صدای حتی بار این

 

 می فکر داشتم.  داشت سختی نگاه که بود میانسالی مرد ؛ زد را عینکش قاضی

 ؟ بگوید دروغ پدرشان به توانند می اصال قاضی های بچه کردم

 

 [۰۰:۱4 ۱5.۰۸.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۱۶7 

 

 که کرد می نگاه سامان و من به چشمی زیر جوری یک.  دقیقی نگاه چنان با هم آن

 .  بودیم شده معذب

 

 .  محمدی گالره خانم سرکار.  دالوری سامان آقای جناب-
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 دقیق عینکش باالی از. نهاد میز روی را رویش پیش ی پرونده و نگریست من جانب به

 : گفت و کرد نگاهم

 

 ؟ بشی جدا آقا این از خوای می شما دخترم-

 

.  آمد می خوشم"  دخترم"  ی کلمه از من.  شد کاسته بودنم معذب حالت از کمی

 .  بود بخش آرامش کالمش اش جدی و سخت نگاه برخالف

 

 قائدتا!  مشت هایش دست و بود پایین سرش.  انداختم سامان جانب به نگاهی نیم

 .  بود کرده بازخواست مرا قاضی که چرا زد می حرف نباید او

 

 .  قاضی جناب بله-

 

 : برد باال را ابرویش تای یک

 

  ؟ دلیل چه به-

 

 : زدم لب.  کرد می نگاه من به چنان هم قاضی!  کردم سکوت

 

 !  دلیل یک و هزار به-

 

 بودن قوی بر سعی همیشه که دختری بودم گالره من!  نباید.  ریختم می اشک نباید

 . داشت

 

 ؟ بگو من برای رو دلیل یک و هزار همین از یکی-

 



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 470 

 قاضی مقابل هم آن آوردن زبان به و کردن تا چهار تا دو دو.  فرستادم بیرون را بازدمم

 .بود سخت

 

 . منتظرم-

 

 را زندگی سال شش پنج این ی همه بود سخت!  شوم مسلط خودم به کردم سعی

 .  بگویم برایش

 

 .  شد مواجه من سکوت با دقیقه چند دانم نمی

 

 : کشید عمیق نفس قاضی

 

  ؟ زنه می کتکتون-

 

 ! نه-

 

 ؟ معتاده-

 

 ! نه-

 

  ؟ ده نمی خرجی-

 

 ! نه-

 

 و متعجب قاضی.  کنم نگاه را رخش نیم توانستم می حال.  کرد بلند سر سامان

 .  نگریست بگویم چه دانستم نمی هنوز که منی به پرسشگرانه
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 : گفت پدرانه قاضی

 

 نشد حل تنها نه مشکالتشون و گرفتند طالق که دیدم رو هایی زوج من.  دخترم ببین-

 خیلی ها زن برای امروز ی جامعه تو بودن مطلقه دونی می.  شد هم بیشتر بلکه

 ؟ دونی می ؟ سخته

 

 می من.  خواستم نمی را دلسوزانه و پدرانه های نصیحت این من!  خواستم نمی

 هیچ به احتیاجی من.  بکشم بیرون آب از را گلیمم هم بودن مطلقه وجود با توانستم

 . داشت نخواهم و نداشتم مردی

 

 ؟ آی نمی کنار دخترمون دِل با چرا پسرم شما-

 

 .  برد پایین را سرش سامان

 

 .  آد نمی راه من دل با اون-

 

 .  کردم نگاهش گر توبیخ

 

 : گفتم قاضی به رو عاقبت

 

 [۰۰:۱4 ۱5.۰۸.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۱۶۸ 

 

 من شوهر.  زنه می کتک نه.  ده نمی خرجی نه.  معتاده نه من شوهر قاضی آقای-

 هست معتاد دونم نمی.  بکنه رو اینکارا بخواد که بینه نمی چشم به رو خونه رنگ
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 رو خونه رنگ اصال کردیم ازدواج وقتی از.  بینمش نمی اصال چون!  دونم نمی ؟ نیست

 اون به کنسرت این از مدام.  جاهلیتش و جونی زمان به برگشته.  بینه نمی چشم به

 کنه می فکر.  ده نمی بها من های خواسته به اصال.  سفره در همیشه.  کنسرت

 بسکه شدم خسته!  نیستم که صورتی در.  خوشبختم باشه پول پر جیبم که همین

 من های رفتن سرکار با بسکه شدم خسته.  بود دوشم روی زندگی هایی مسئولیت

 .... بسکه شدم خسته.  آورد نه واسم کاری هر واسه و کرد می مخالفت

 

 با.  آمد پایین هایم چشم از اشک قطره یک.  لرزید می صدایم نباید.  کردم بغض

 داشت درد هایم حرف تک تک که خدا به. داشت درد.  کردم پاک را اشکم سرانگشت

 نام از که کسی با زندگی که خدا به.  کند درک ای ذره مرا توانست نمی کس هیچ و

 .  بود سهمم شناسامه توی تنها شوهر

 

 .  کنم جور و جمع را خودم تا داد مهلت من به.  نداشت عجله انگار قاضی

 

 ... شنویم می-

 

 : نالیدم لرزانی صدای با

 

 پس بگن بهم خاص نگاه با همه بچه تا سه با رفتم جا هر بسکه شدم خسته-

 کنسرت بازم ؟ مردم بازم ؟ سرکاره بازم ؟ نیومده هم باز کجاس؟ ؟ کو شوهرت

 شدم خسته.  بود کارش الویتش و نبودم اقا این زندگی اولویت بسکه شدم ؟خسته

 با هرکس ام خسته.  مادر هم بودم پدر هم بسکه شدم خسته واحد و احد خدای به

 .  کرد نگاهم ترحم

 

 .  بود گرفته قراره هایم حرف تاثیر تحت که انگار کرد سکوت قاضی

 

 : کرد سامان به نگاهی

 

  ؟ ندارید دفاعی خودتون از آقا شما-
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 : گفت سامان

 

 .   دم نمی طالقش شرایطی هیچ تحت دارم دوست زنمو-

 

 کشید می نشان و خط برایش که هایی چشم با و برگشتم سامان سوی به برزخی

 .  آمد نمی در خونش زدند می را رگم.  کردم نگاهش

 

 رو خودش هایی مسئولیت که برم سقف یک زیر مردی با تونم نمی من قاضی آقای-

 میرم هرچی.  نبود سخت اوال.  تونم نمی خدا به.  دونه نمی همسر و پدر جایگاه در

 این که این.  بچسبونن دختر یه دل تنگ رو شوهرت بار هر. شه می تر سخت تر جلو

 ... نزنه حرف بار یک و کنه سکوت بار هر آقا

 

 : پرید کالمم میان سامان

 

 بار یک داشتم اهمیت ای ذره برات اگر.  کردی سکوت همیشه.  نبود مهم برات تو-

 ... پرسیدی می سوال

 

 : کردم اخم

 

 بعید که ها شایعه این دهن در هم بار یک که اهمیتم بی و ارزش بی برات قدر اون-

 ! چیزها نگویند مردم چیزیکی نباشد تا میگن راست.  نبستی رو باشه شایعه بدونم

 

 : گفت خشم با سامان

 

 به همش زنم می دو سگ و کنم می کار اگر من.  رفتی قاضی به طرفه یک همیشه-

 به خواد نمی دلم چون نزدم حرفی اگر.  هاس بچه خاطر واسه.  بود تو وجود خاطر

 .  بزنم دامن پوچ و اساس بی های حرف
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 ! هایش توجیه با نه و ها حرف این با نه!  شدم نمی قانع دیگر من

 

 : درآورد را عینکش قاضی

 

 شما ؟ طالق چرا کنید صحبت باهمدیگه منطق و زدن حرف با شه می وقتی تا دخترم-

 ؟ رسونید می خودتون های بچه به آسیبی چه دونید می

 

 : گفتم جانت به حق

 

 هامم بچه خونه آد می ماه به ماه و نیست سرشون باال پدری وقتی قاضی جناب-

 کنند می حس خونه میاد پدرشون وقتی شاهده خدا.  نبودش به کردند عادت دیگه

 نداره ها بیچاره اون حال به تاثیری ما نگرفتن و گرفتن طالق. میش معذب داریم مهمان

 . 

 

 : گفتم بغض با

 

 ام بچه تا هرسه که هایی روز بود کجا.  مونده من های بچه دل به سفر یک حسرت-

 ؟ سوختن می تب تو

 

 ! دارم یاد هنوز برگشتم سامان سوی به

 

 اما.  بزنی رکورد بار اولین برای تونستی کنسرت اون ؟ یادته داشتی شیراز کنسرت-

 سر تو خاکی چه دونست نمی ها بچه تا سه با زنت ؟ گذشت می چی ات خونه تو

  ؟ بریزه

 

 دمل.  باشم خوددار دیگر توانستم نمی و بودند کرده پیدا را خودشان راه هایم اشک

 .  بیایم کوتاه توانستم نمی جوره هیچ که بود کرده باز سر چنان سال چند این چرکی
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 بار اولین وقتی که بودی کجا ؟ درآوردند دندون بار اولین هام بچه وقتی بودی کجا-

  ؟ ماما گفت

 

 : زدم هق و گذاشتم صورتم روی را هایم دست

 

 بپرسید رو ها بچه سالگی یک تولد.  چرکی دمل یه شده!  واسم عقده شده ها این-

  ؟ بود کجا قاضی آقای

 

 چشم این گول دیگر.  نه.  کردم نگاه سامان تر های چشم به خیس های چشم با

 ! بود افعی مار یک او.  خوردم نمی را رنگش آبی اقیانوسی های

 

 سالی هیچ تنت های پاره تولد واسه!  هم سر پشت روز دو.  بودی اهواز کنسرت-

 هام بچه بار هر.  سامان نبود این ازت توقعم اما.  بودم گذشته خودم از من.  نبودی

 نداشتم شنونده گوش چون داشتم سکوت سفر ببرمون گی می بابا به پرسیدن می

 .. نخواستی مارو وقت هیچ تو...

 

 !  میدم جونمم و خواستم-

 

 !  استیج با!  مردم همون با برو-

 

 . ندارد بهار به امیدی دیگر که زنی.  کرد می زندگی افسرده زنی من در
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 بعد! داشت کار همیشه پدر و بودیم نرفته نفری پنج سفر بود هم خودم پدر که زمانی

 کردم می فکر چرا.  بود کاسه همین و آش همین هم کردم ازدواج خودم که ترها

 اما! ؟ شود می بهتر بود که آنی از وضعیتم پرستیدمش می که مردی با کنم ازدواج

 ! افسوس

 

 می حس.  نشست ام پیشانی روی عرق های دانه.  غلتید ام گونه روی آرام اشک

 .است سردم کردم

 نمی دیگه.  بریدم دیگه.  رفتن پارک یک حسرت.  خوردن شام هم دور یه حسرت-

 .  بدم ادامه زندگی این به خوام نمی.  کشم

 

 : گفت بلندی صدای و خشم با سامان

 

 گذاشتم کم دونم می.  دم نمی طالقش.  دارم دوستش.  دم نمی طالق زنمو من-

 .... اما براش

 

 : گفتم قاضی به رو

 

 که کنم زندگی مردی با خوام نمی دیگه من.  قاضی جناب ندارم دوستش دیگه من-

 ... داره زندگی و زن رفته یادش انگار و مجردیه کارهای اهل. بازی زن اهل. خیانته اهل

 

 : نگریست سویم به خشم با سامان

 

 اصال من.  زنه می عالقه از دم زن اون!  پیر به!  قران به.  نکردم خیانت وقت هیچ من-

 ..... زنم فقط.  دارم دوست زنمو فقط من.  ندادم نشون بهش خوش روی هم بار یک

 

 : بردم باال را صدایم تن
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.  بخوای که باشه همونی تونه می زن اون گفتی و کردی نگاه من چشای تو.  کردی-

.  اومد بیرون استودیوت از دیدم خودم های چشم با خودم چون.  کاری خیانت یه تو

 آرامش باشی تو که جایی.  زنه می زنگ زنگ بهت.  همراهته سایه مثل میری هرجا

 ... نیست انگار

 

 : گفت سامان

 

.  ندادی نشون خوش روی بهم خدا بار یک.  کردی توهین بهم.  کردی عصبانیم-

.  ها بچه بود شده دنیات.  نکردی تکیه بهم وقت هیچ دیگه.  کردی سرکوب عشقمو

 گور به وگرنه....کنم عصبانیت خواستم.  گفتم چیزی یه.  کردی می عصبیم بحث توی

 ...  کردم اشتباه دونم می.  کنم نگاه حتی ای دیگه زن به تو جز بخندم هام مرده

 

 : گفتم لرزانی صدای با

 

 همدمم تنها نبودی و باشی باید وقتی.  بود شده ها بچه من همدم نبودی تو وقتی-

 .بودند هام بچه

 

 قفسه.  بکشم نفس توانستم نمی فضا این در و بود تنگ نفسم.  داشتم گیجه سر

 جنس من.  داد می تحویلم وری و دری اش همه.  کرد سوزش به شروع ام سینه ی

 بچه تا خواست می را مادر!  بود اش نمونه یک خودم پدر!  ام شناخته خوب را ها مرد

 قاضی مقابل سامان وقت آن.  برود نوشش و عیش پی خودش و کند بزرگ را هایش

 !سامان فطرتی پست که الحق.  کرد می نمایی مظلوم برایم

 

 : گفتم قاضی به رو و گرفتم ام سینه ی قفسه به دست

 

 حرمتی دیگه.  قاضی آقای دیگه تونم نمی من.  کنم اعتماد آقا این به تونم نمی من-

 .  نمونده ما بین
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.  بست نقش هایم چشم مقابل گرممان لبخند و ماشین در ام پیشانی شدن بوسیده

 التماس و مادر های گریه صدای.  سامان امن آغوش و سرخوش های خنده صدای

.  داشتیم خوبی زندگی ما!  بماند.   نرود خواستند می پدر از که گلنوش و گیتی های

 و لیدا صدای... ما مقابل در شدنش شکسته و مادر های اشک.  بودیم خوشبخت ما

 و برداشتم را پدر موبایل که روزی... دارم نگه دست خواستند می من از که ماریا

 سن که دختری آغوش در!  چشم دو همین با.  دیدم را ببینم نباید که هایی عکس

 و من جان توانست می چگونه او!  بود خودم سن هم خورم می قسم.  بود دخترش

 توی وقت آن و نیست میان در زنی پای که بگیرد شاهد را خدا و بخورد قسم را گیتی

 مردها ی همه ؟ باشد گرفته دخترک آن با باری و بند بی های عکس اش گوشی

 .  نشست ام پیشانی روی سردی عرق.  اند خائن یشان همه!  هستن دروغگو

 

 می سرم دور دیوارهایش و اتاق این چرا... کرد؟ می نگاه مرا جوری یک قاضی چرا

 شده فلکی و چرخ سوار انگار.  شنیدم نمی را صدایی هیچ ؛ شدم بلند چرخیدند؟

 .  بکشم که نداشتم نفسی چرا.  خوردم می دور و خوردم می دور و بودم

 

 : دادم تکان را هایم لب آب از دور به ماهی مانند

 

 ...قا...قای...آ خوام می طالق من-

 

 به نگرانی با که دیدم را سامان بازم نیمه های چشم میان از و افتادم زمین روی

 می من از و کرد می صدایم نگرانی با  ؛ کشید صورتم روی دست و آمد سمتم

 ؛ شدم می جدا او از باید من ؟ مردم می داشتم نکند.  کنم باز را هایم چشم خواست

 ، سامان و من های بازی عشق و پدر های عکس!  پدرم مثل درست بود خائن یک او

 در را جانم نیمه جسم حرکت یک در!  نبود عادالنه این اما!  مردم می داشتم شاید

 .  شد سیاه سیاِه دنیا و شد بسته بازم نیمه های چشم و کشید آغوش

 

 

**** 
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#۱7۰ 

 

**** 

 

  الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

  هوالصابر

 

 ماه چندین.  بود کرده نظر من به خدا انگار.  شد می ممکن ؛ ممکن غیر سامان با

 بیمارستان که هایی روز که طوری به ؛ شدیم می تر نزدیک هم به روز هر و گذشت

 و بیمارستان به رساند می را خودش راست یک و نداشت ام دوری طاقت او رفتم می

 برای.  شد می منقلب حالم درشتش و ریز های محبت این از.  آورد می شام برایم

 ترین قشنگ اش عاشقانه های رفتار و او کارهای بودم محبت ی تشنه که منی

 به مادر که بشوم خارج خانه از چگونه دانستم نمی و بود جمعه.  بود الهی موهبت

 های کالس نه و کنم بهانه را دانشگاه توانستم می نه.  نکند شک رفتنم بیرون

 زیر شد می مگر و بود آمده ما خانه به هم کتی خاله هردویمان اقبال از.  را ام ورزشی

 آن از و داشت قوی ششم حس نهایت بی کتی خاله ؟ رفت بیرون خانه از او تیز نگاه

 .  خواند می را آدم ذهن که بود هایی زن دسته

 

 که ای مسابقه در و کند کار جدیدش آهنگ روی بودم کرده تشویق را سامان روزها این

 یک توانست می شاید.  کند شرکت بود داده تشکیل معروف های ساز آهنگ از یکی

 دل با قدر آن.  بود احساس با نهایت بی صدایش.  شد می تر نزدیک آرزوهایش به گام

 ودلم خواندم را ش دلتنگی پیام.  شدم می خود بی خود از که خواند می برایم جان و

 پایین ؟ بیرون بیای تونی نمی بده خیلی حالم.  شده تنگ واست دلم"  رفت ضعف

 " تونم خونه

 

 عمیقش های نفس.  کردم جانبش به نگاهی نیم.  بود خوابیده تختم پایین کتی خاله

 .  است خواب پادشاه هفت داد می نشان
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 می دقیقه یک و رفتم می پایین صدا و سر بی و آرام اگر و بود شب دوازده ساعت

 کردم سر را ام پشمی شال و ؛ کردم تن را پالتویم آرام.  خورد برنمی جایی به دیدمش

 .  بودند گلنوش اتاق در هم سرگرم هم، گیتی و گلنوش و بود اتاقش توی مادر. 

 

 : رفتم هایم کفش سمت به پاورچین پاورچین.  بود خوبی فرصت

 

 !  هشتم امام یا-

 

 .  برگشتم مادر صدای سوی به و گذاشتم قلبم روی دست

 

 .  مامان وای ای-

 

 گونه روی.  انداخت دیوار روی ساعت به نگاهی نیم و کشید صورتش به دستی مادر

 : کوبید اش

 

 ... استغفراهلل... دختره ؟؟ بری خوای می گوری کدوم شب از ساعت این-

 

 .  بلعیدم را دهانم آب ترسیده

 

 !خدا به جا هیچ.  مامان وا-

 

  ؟ جا هیچ که-

 

 .  آورده هامو جزوه میگه.  پایین اومده سوگل یعنی ؟ ها-

 

 .  گرفت بازویم از نیشگونی و آمد جلو مادر
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 ؟ کنی خامم حرفا این با که ام بچه کردی فکر.  شدی سر خیره خیلی.  کردی غلط-

  ؟ ندادی خبر بهم همیشه مثل چرا

 

 سوال با مادر سمت یک از و کشید می پر سامان برای دلم سمت یک از.  کردم بغض

 .  بود کرده ام کالفه کردنش جواب

 

 می بهش.  رم نمی اصال.  بشی خواب بد نخواستم خوابی  شاید گفتم.  شد یهویی-

 ؟ شد خوب گیرم می رو ام جزوه ازش فردا پس گم

 

 : داد تکان مقابلم را اش اشاره انگشت خشم با و کرد پررنگی اخم مادر

 

 .  توهم ره می کالهمون دربیاری بخوای بازی هوا به سر ببینم.  بده حواستو گالره-

 

 : کردم نگاهش ترسیده

 

  ؟ کنی می شلوغش قدر این چرا.  اه.  مامان چیه منظورت-

 

 .  گذشت کنارم از

 

 پالتو عصبی.  نداشت دم و شاخ!  دیگر نداشتم شانس!  ام کذایی شانس از هم این

 شد عصبی خیلی.  دیدم مامان"  نوشتم سامان برای.  انداختم ای گوشه و درآوردم را

 " پایین بیام تونم نمی. 

 

 را ماشینش و رفتم پنجره پشت.  شود می اذیت دانستم می.  فرستاد برایم ای باشه

 .  برد خودش همراه به مرا دل و شد گم کوچه پیچ در سرعت با که دیدم
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 هم دست به دست چیز همه انگار و بود رسمی تعطیل هم بعدش روز سه دارم یاد

 .  کنم گریه خواست می دلم که شدم اذیت قدر آن.  بروم بیرون به نتوانتم تا بود داده

 

**** 

 

 : گفتم حال همان در.  کرد ها و گرفت گرمش های دست در را ام زده یخ های دست

 

  ؟ ای آماده مسابقه برای ؟ شد چی-

 

 : خندید

 

 ! پارتی.  گلی خواد می پارتی-

 

 : کردم کمرنگی اخم

 

 می شرکت شده که منم خاطر واسه دادی قول من به تو.  سامان دیگه نکن اذیت-

 .  نداری پارتی به احتیاجی استعداد همه این با اصال داری محشری صدای تو.  کنی

 

 : زد ضربه سرخم بینی نوک به و آورد جلو را کالهم

 

  ؟ بیارم نه بخواد چیزی ازم موشی شه می مگه-

 

 : زد برق هایم چشم

 

 ؟ کیه مسابقه-
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 .  کمه من شانس.  گلی زیاده متقاضی!  دیگه ماه-

 

 : کردم نگاهش و ریختم هایم چشم در داشتم آرزو و امید هرچه

 

 ... نگران کنه می کمکت خدا-

 

  ؟ گالره-

 

 با.  برگشتم عقب به ها شده مسخ چون هم و ترسیده آشنایی صدای شنیدن با

.  کرد لرزیدن به شروع هایم دست و کردم تهی قالب فراخش های چشم و مادر دیدن

 !  دید باالخره.  دید را ما مادر.  آمد سرم به باالخره ترسید می که چیزی از

 

 ناباورانه مادر.  گرفتم فاصله ازش و کشیدم بیرون سامان دست از را هایم دست

 .  کرد نگاهم

 

 .  ماند محبوس ام سینه در نفس

 

 ... ن....ما....ما-

 

 نکند.  ببیند طرفتر آن خیابان دو در مرا روز از ساعت این مادر کردم نمی را فکرش

 !  نه اما ؟ کرد می تعقیبم

 

 صورتش در نداشتم جرات!  دادم انجام هم را کار همین!  برگردم که داد اشاره سر با

 . کنم نگاه
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#۱7۱ 

 

 تاوان چه هایش قرمز خط از کردن عبور و دارد را خودش سنتی عقاید مادر دانستم می

 .دارد سنگینی

 

 مناسبی الگوی گفت می و کرد می افتخار خانواده اول فرزند عنوان به من به همیشه

 نداشتم گناهی من اما.  بودم کرده ناامیدش انگار حال اما هستم دیگر ی بچه دو برای

 و تهدید با نفهمیدم.  خواستم می مرگ حد به را سامان و بودم شده عاشق من ؛

 .  کردم حبس اتاق توی را خودم و رفتم خانه سوی به.  گفت می سامان به چه خشم

 

 .   بود زاییده قلو سه گاوم امروز!  دادم سر گریه سیر دل یک

 

 ندارم رفتن بیرون ی اجازه دانستم می.  داد نمی قرار مخاطب مرا روزی ده عمال مادر

 تر مریض داشتم کم کم!  شام نه و ناهار نه و شدم می حاضر میز سر ها صبحانه نه! 

 . شدم می بودم که آنی از

 

 من اما کند صحبت مادر با تا بگذارد خواست می من از و فرستاد می پیام برایم سامان

 .ندادم اجازه

 

 بودم گفته بهش که هایی دروغ و کاری پنهان از و است شق کله مادر دانستم می

 حس واقعا که کرد خطاب احمق مرا و کرد دعوا من با قدر آن.  است دلچرکین و بیزار

 با خیابان توی که پسری و دختر داشت اعتقاد!  معنایم تمام به احمق یک من کردم

 . کنند دفن باید خیابان توی همان را عشقشان شوند می آشنا هم

 

 ماننده سوالی یک همیشه.  بودم شده تکیده و ضعیف غذا نخوردن و سامان دوری از

 یک نه ؟ نبودم ام دانشگاهی های دوست شبیه گاه هیچ من چرا.  بود همراهم خوره

 یک ام زندگی از بازه هر برای باید چرا ؟ معمولی عشق یک نه و معمولی ی خانواده

  ؟ باشد اشک چشمم

 



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 485 

 بر مزید هم مادر های محلی بی.  شدم بستری بیمارستان توی روزی چند عاقبتش

 فهمید وقتی کتی خاله.  شود بدتر ام مریضی سخت، شرایط این در که بود شده علت

 : گفت و دادم نشانم سرت توی خاک عالمت به را دستش

 

 آره ؟ بشی عاشقشونم که دارند ارزش هم مردها این آخه ؟ شی نمی آدم تو یعنی-

 ؟

 

 راضی شان خاله که این خاطر به و خواسته می ها سال را اش پسرخاله دانستم می

 ها سال آن از خاله و انداخت می سنگ خواهرش دختر و پسرش وصلت میان ؛ نبوده

 .  نبود ازدواج و عاشقی فکر به گاه هیچ دیگر

 

 .  بودم کرده سکوت

 

 : افزود کتی خاله

 

 ؟ شدن عاشق به چه رو ما گلی وگرنه.  کردن خور چیز رو دخترت کنم فکر کشور-

 

 .  نداد محل مادر

 

 : گفتم آرام

 

 .  دارم دانشگاه فردا پس-

 

 : گفت فوری مادر

 

 .  بگردم تو دنبال ندارم توانا پای من.  بیخود-
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 : شد معرکه بیار آتش خاله

 

 اندازه به باید دختر.  بخونه درس باباش عین نذار.  بسشه دیپلم حد در گفتم هی-

 !  والسالم باشه بلد فامیل و اسم

 

 : کردم نگاه مادر به بغض با

 

 ؟ کنید حبس خونه این تو منو خواین می کی تا.  نکردم خطایی کار من-

 

 : برد باال را صدایش مادر

 

.  مادر درآوردی دم ؟ بشی سر خیره واسم قدر این که کردم بزرگت دندون و چنگ با-

.  کردی شوهر بگو دونی می قابل اگر ام خونه بیار بگیر دستش فردا پس خوای می

  ؟ چطوره

 

 : افزود مادر.  کرد سرزنش به شروع هم کتی خاله

 

 . خامین خیلی ها جوون شما.  داره آدابی هرچیزی-

 

 بود ترسیده مادر!  کردم تشنج بار اولین برای روز آن.  افتاد اندام به امان بی ای رعشه

 .  بود شده سرخ بود زده خودش به که هایی سیلی شدت از صورتش و

 

 می راحت دستم از و مردم می کاش ای.  نداشت او از کمی دست هم کتی خاله

 !  ام شده سیر زندگی این از دیگر.  شدند

 

*** 
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 خانه به دارم یاد روز آن.  نبود خبری ها زبان زخم آن از یعنی.  بود شده نرم کمی مادر

 خواهد می دانستم می.  بمانم خاله کنار روزی چند داد اجازه و رفتم کتایون خاله ی

 نمی را سامان وقتی تا من اما.  ام درآمده خانگی حبس از که بدهد آوانس من به

 .  کردم می سپری حبس توی دیدم

 

 حرف خواست نمی مادر چرا ؛ ریختم می اشک ها ساعت و ایستادم می پنجره پشت

 و بود خوبی پسر او.  بکشم سامان از دست که کرد می اجبار من به و بشنود را هایم

 . داشتم دوستش خیلی من

 

 .  بودم نکرده پیدا کوچه توی از را او من

 

 از ام ندیده را سامان که است قرن سه انگار ؛ بود خوابیده اتاقش توی کتی خاله

 .  بپاشد هم از خواست می دلم دلتنگی شدت

 

 "  مسابقه واسه ندارم انگیزه دیگه"  فرستاد پیام برایم

 

 "  بودی پیشم االن کاش ای ؟ کجایی"  نوشتم برایش.  گرفت دلم

 

 "  ؟ ببینمت تونم می. ام کافه"

 

 تک وقتی.  فرستادم برایش را کتی خاله ی خانه آدرس.  بودم کرده پیدا شیر دل انگار

 شاید و خوابیده خاله نبود مهم.  کردم پرواز ماشینش سوی به رسیده، که زد زنگ

 که بود مهم حال فقط.  شوم تنبیه هم باز نبود مهم.  شود مطلع نبودم از و شود بیدار

 از شتاب با دویدم می ماشینش سوی به که من دیدن با که دیدم می را سامان

 جایی فهمیدم روز آن تازه من ؛ کرد باز هم از را هایش دست.  شد پیاده ماشینش

 حرکت یک در مرا ؛ کردم پرواز سویش به بغض و اشتیاق با ؛ دارم او آغوش میان

 گردنش دور من های دست و شد چفت کمرم دور هایش دست.  کشید درآغوش

 . زدیم می حرف هم گوش توی ها دیوانه مانند.   شد کنده زمین از پاهایم!  حلقه
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 را جانم اگر االن همین خواستم خدا از و فرستادم وجودم اعماق به را عطرش بوی

 و بود شب.  بوسیدم و کرد پنهان گردنم انحنای در را سرش.  شوم نمی مانعش بگیرد

 ، فاصله این از هم آن بودم درآغوشش که بود بار اولین.  دید نمی مارا خیابان در کسی

 .  کرد می پر را وجودم امینت حس کردم می نگاهش باال از وقتی

 

  ؟ نه مامانت کرده جونمو قصد-

 

 .  کرد پیدا را خودشان راه هایم اشک

 

 .  نکنه خدا-

 

  ؟ داره جون قدر چه آدم مگه.  بکنه خدا ای-

 

 : کرد زمزمه.  کشیدم موهایش به دستی

 

 .  بابا دختر بود شده تنگ واست دلم قدر چه.  برم قربونت-

 

 چند طور چه.  بود شده تنگ هایش شوخی و ها حرف برای دلم.  زدم محزونی لبخند

 .  بودم دور او از رو

 

 می سامان با که کردم فکر این به کرد حس را زمین که پاهایم.  گذاشت زمین روی مرا

 : کرد تجربه را بودن ابرها روی شد
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 .  شدی الغر قدر چه-

 

 : گذاشتم اش سینه روی را سرم

 

 .  بگیرم پس جنازه که ندادم تحویل جور این دخترمو من.  شدی الغر توهم-

 

 .  شود می چه بشود دار دختر اگر کردم فکر!  خندیدم بغض پر

 

  ؟ کرده بغض چرا عزیزدلم-

 

 : کردم صدایش حال همان در.  بستم هم روی محکم را هایم چشم

 

  ؟ سامان-

 

 : فشرد خودش به مرا

 

  ؟ سامان دل جون-

 

 . بزن حرف برام-

 

 : بوسید را ام شقیقه

 

 می خودتو دست هم اسمش.  موهات رنگ باشه طالیی موهاش دخترم دارم دوست-

 .  بوسه

 



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 490 

 . نشست هایم لب روی تبسمی داشتن دختر رویای داشتن از

 

 .  تو های چشم رنگ هم هاشم چشم.  باشم داشته پسر دارم دوست من اما-

 

 : گرفت قاب را صورتم

 

 .  شه می حسودیم.  باشم گفته حساسم داشتن پسر بچه روی من.  ابدا و اصال-

 

 ! خندیدم

 

 .  برم هات خنده قربون-

 

 .  خندیدم باز

 

 .  سامان بده قول بهم-

 

 .  نگریستم بود شده زمانی هر از تر تیره که هایش چشم به

 

 ؟ چی-

 

 ؟ من خاطر به.  کنی شرکت مسابقه شده هرطور-

 

 اجرا کافه تو دیگه حتی.  نکردم کار روش دیگه ندیدمت وقتی از.  ندارم ای انگیزه دیگه-

 .  ندارم زنده
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 .  کردم نگاهش بغض پر

 

 است مسابقه هرچی بابای گور.  نباشه دنیا کل خوام می نباشی.  دیگه نکن بعض-

 .  اصال

 

 .  من جون-

 

 : گفت عصبی

 

 .. نخور قسم خودتو جون-

 

 : کشیدم دست اش گونه به

 

 ... بودی داده قول تو-

 

 واقعی حضورم کند باور خواست می انگار.  چسباند ام پیشانی به را اش پیشانی

 .  است

 

 ... داره شرط-

 

 .  برود فرو جلدش در تا نداشت کار شیطان انگار!  زد برق هایش چشم.  خندیدم

 

 ... گالره-

 

 .  کرد می صدایم دیگر عالم یک توی از.  بود سامان صدای
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 ؟ ببینی منو خوای نمی ؟ کنی باز چشماتو خوای نمی.. گالره-

 

 هوشیار نیمه.  کردم حس دستم رگ توی را سوزنی سوزش.  نکردم باز را هایم چشم

 می دلم.  کنم باز را هایم چشم خواستم نمی اما.  لرزید کمی هایم پلک.  بودم

 از زد را سوزنم که پرستاری!  عمیق زمستانی خواب یک.  بخوابم سیر دل یک خواست

 این من اصال!  ام افتاده تخت توی است ساعت چند دانستم نمی.  رفتم بیرون اتاق

 !؟ کردم می چه جا

 

 سرانگشت با.  شد می نوازش گرمش دست توی دستم.  شد گرم دستم کردم حس

 ؛ بودم بیدار گذشته شِب.  آمده سرم بر چه بیاید یادم کردم سعی. کرد بازی هایم

 دعوای.  من های حرف.  هایش حرف و قاضی ؛ دادگاه توی بعد و کردم حمام صبحش

 بود ای صحنه آخرین سامان نگران های چشم و من شدن بیهوش و سامان و من میان

 . دارم خاطر به که

 

 .  میره ضعف دیدنت واسه دلم بندی می چشماتو وقتی هنوزم-

 

.  باشم تنها او با خواست نمی دلم!  ندهم نشان خود از العملی عکس کردم سعی

 رفت می کاش ای

 

  

 

 سوهان مادرم پدر دعوای همیشه کردیم باز چشم تا.  نداشتیم آرومی ی خونه-

 اون از فرار برای.  بود سختی زندگی!  داد.  قهر همیشه بحث همیشه. بوده روحمون

 می پر رفیقام با رو وقتم تونستم می تا ؛ خونه برم کم کردم سعی و زدم کافه محیط

 دوست که بودی دختری دیدمت بار اولین برای وقتی!  دختر چه پسر چه.  کردم

 ی همه مثل تو.  گذره می ذهنت تو چی بدونم داشتم دوست.  کنم کشفت داشتم

 با وقتمو تونستم می تا اوال یادمه.  نبودی کردم می تلف وقت باهاشون که دخترهایی

 تو از که آرامشی اون انگار.  تولدها تو ؛ ها مهمونی تو.  کردم پر مختلف های دختر

 .نداشت کس هیچ رو شد می ساطع
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 دوست.  شود ختم کجا به خواست می گفت می که هایی حرف این دانستم نمی

 ؛ زدم می پرسه گذشته خاطرات در کافی ی اندازه به روزها این.بدانم نداشتم هم

 . کرد می بیشتر را هایم درد او های حرف شنیدن

 

 همه اون با.  بودی نیافتنی دست واسم زیادی که بودی مهربونی و محجوب دختر تو-

 حس.  کنم فکر بهت کشیدم می خجالت خیالمم تو حتی داشتم که هایی شیطنت

 .  کردم درازی دست بهت تو به کردن فکر با حتی کردم می

 

 دست انگار سامان اما بودم زده خواب به را خودم و بودم بسته را هایم چشم من

 .  نبود برندار

 

 . کرد لمس را ام گونه و زد کنار را صورتم روی ریخته و بلند موهای

 

 دیگه.  باشم خوددار نتونستم دیگه.  آد می خوشت من از انگار توهم دیدم می وقتی-

 تو مثل قشنگی گل از نتونستم دیگه.  نباشی خیالم تو و نکنم فکر بهت نتونستم

 . بکشم دست
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 . شد ختم هایم لب سوی به هایش دست حرکت

 

 پا با شد مصادف کردیم ازدواج وقتی شدیم متحمل که هایی سختی ی همه با-

 . خوانندگی ی حرفه توی من گذاشتن

 

 شرایطش تو. خواستم بچه خودخواهی سر از آره و پرستیدم می جونم ی همه با تورو

.  بدم دستت ازت خواستم نمی اما.  بریم پیش برنامه با داشتی دوست و نداشتی رو
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 پدرم عشق از بار هر مادرم.  بودم مادرم پدر دعواهای و بحث شاهد بچگی از

. خواست می طالق و کرد می قهر خورد می توقی به تقی تا و کرد می سواستفاده

 ساله چندین مادرم که نماند ناگفته.  داشتیم رو هردوشون دادن دست از ترس

 یک ی سکه تورو که روزهایی.  درگیریم باهاش نوعی به همه و داره اعصاب ناراحتی

 توی دم نمی رو ای اجازه چنین خودم به وقت هیچ پسرش عنوان به من کرد می پول

 توی عصبانیت شدت از دادم می تذکر بهش که روزهایی اما.  کنم توبیخش جمع

 تونستم نمی من اما. بیام کوتاه من خواست می ازم پدر.شد می بستری بیمارستان

 وقت هیچ مادرم بینم می کنم می رو فکرش که حاال.  نگم هیچی ببینم تورو شدن آب

 حوصله و اعصاب نه و داشته رو وقتش نه یعنی.  نداشته دوست باید که طور اون منو

 مرگ حد به.  بشه پدرم مثل زندگیم عاقبت منم روز یک که این داشتم ترس. رو اش

 کنم کار بابا کارخونه تو خواست نمی دلم.  هردومون خاطر واسه کندم جون کافه توی

 رو ها کنسرت تو قدر اون بعدها.  بایستم خودم پای رو خواست می دلم همیشه. 

 کم کم.  باشی نداشته وقت هیچ پولی بی احساس که کردم جمع پول و رفتم استیج

 اطرافم که هایی رقیب و ها آهنگ به وسواسم.  شد شروع خوانندگی به من اعتیاد

 با سرت ؛ بودی ساکت تو. خوندن جز.  رقابت جز نبود مهم چیز هیچ انگار دیگه.  بودند

 می زنگ وقتی نبودی من مال سابق مثل دیگه وقتی گرفت می دلم.  بود گرم ها بچه

 می گریه دارند ها بچه و نداری وقت گفتی می تلفن پشت مدام چطوره حالت زدم

 قلوها سه گفتی می همش و نبود من مال تو ی همه کنیم خلوت خواستم می.  کنند

 بمونند کی پیش قلوها سه گفتی می بیرون بریم خواستم می.  دارند احتیاج بهم االن

 و منن وجود از تیکه یک قلوها سه.  کنم تحمل رو وضعیت این تونستم نمی دیگه. 

 می خودم با.  شدم سرد رفته رفته نکردی رعایت مرزی و حد تو وقتی اما.  منن دنیای

 نمی.  کنم توجیه رو اشتباهم کارهای خوام نمی.  راضیه شرایط این به گلی گفتم

 این ی همه مثل کنم اذیتت خوام نمی دیگه.. نه.  بدونم چیز همه مقصر تورو خوام

 اما.  کشیدی تنهایی.  کردی گریه.  شدی اذیت و بودی من ی خونه تو که هایی سال

 ی ثمره که هایی بچه جون به.  زندگیمونن ی همه که قسم ها بچه همون جون به

 شغلم واسطه به شده بارها ها سال این تو واسم مقدسن و پاک بازی عشق یک

 کج پامو که قسم عزیز وقت همین به و بدن نخ بهم آشنا و دوست و زن بازیگر هزاران

 . نذاشتم

 

 بود آن اش خوبی.  کرد عبور ام شقیقه از و چکید چشمم ی گوشه از اشک قطره یک

 ها حرف این او چرا.  دید نمی را صورتم چپ سمت و بود نشسته راستم سمت او که

 !؟ گفت می را

 

 بخوام که نیست چیزی اینا.  ندم هم محل حتی من و دادند پیشنهاد بهم شده بارها-

 تعهد اون گور تا باید شه می خونده نفر دو میون تعهدی وقتی چون.  بدم پز باهاش

 به دیگه کس هیچ که کردی بیمار قدر اون خودت به منو تو.  بمونه باقی میونشون
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 بودم دیگه دخترهایی با ترها قبل.  شدیم آشنا باهم که زمانی حتی.  اومد نمی نظرم

 واسه منو که دخترهایی مدل اون از بودم شده زده دیگه شدم آشنا باتو وقتی از اما

 بیام نتونستم آخرش و پارک بیام بود قرار که شبی.  خواستن می زیبایی و موقعیت

 منم کرد دعوت ازم بود کرده بازی توش راد آوا بود فیلمی مکمل نقش که دوستم

 توی اگر.  گالره بود ابراهیم خاطر به کردم شرکت جمع اون تو اگر من.  کنم شرکت

.  بود گذری زن اون به نگاهم و کردند شکار ها دوربین خندیدم می داشتم عکس

 ی همه توی.  گالره دونی نمی تو که هست چیزها خیلی.خدا جز ندارم شاهدی

 عادی زندگی یک منم زندگی ، موسیقی عرصه همچنین ؛ هست بازی مافیا ها حرفه

 غیرت روت چون.  نبینه کسی زنمو وقت هیچ که بود من شخص ی سلیقه این.  نبود

 زیادی نیست خودم دست.  کنه نگاهت کسی حتی خوام نمی وقت هیچ چون دارم

 راد آوا.  خودخواهم دونم می.  کنم نگاهت خودم فقط خواد می دلم.  بیمارم بهت

 که مدارکی هنوز گرچه ؛ بگم تونم می جرات به باشه من عاشق که نیست کسی

 می اما.  کنم شکایت و کنم استفاده ازشون اشون برعلیه بتونم تا نکردم جمع بخوام

 وارد هستن دوست ظاهر به کردم می فکر که دوستانی ی واسطه به راد آوا دونم

 می منو که تو.  کنند حاشیه اسیر و درگیر منو واسطه همین به تا کردند زندگیم

 نه کس هیچ به وقت هیچ. بود خودم الک تو سرم ها سال این ی همه تو.  شناسی

 از فراتر وقت هیچ بودم راضی هم خودم جایگاه از.  زدم کسی برای نه و کردم حسادت

 اشتباهاتم و خودم که گم نمی رو اینا!  شهرتم از هم و محبوبیتم از هم نخواستم اونو

 نفهمیدی ؛ زدم می کله و سر هایی آدم چه با من نپرسیدی وقت هیچ ؛ کنم تبرئه

 . بشه درگیر ذهنت نخواستم.  شم می اذیت دارم قدر چه
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 تا دادم رو خونه کلید گروه های بچه از یکی به کردی سوا رو خونه که روزهایی 

 به من ی خونه کلید دوست همون فهمیدم بعدها که.  بیاره واسم خونه از رو مدراکی

 کوفته و خسته که شبی.  دادم می پرورش آستینم تو مار ؟ بینی می. داده زن اون

 که قسم خدا به اما.  پرید سرم از برق شدم رو به رو زن اون فجیع وضع با میام

 .  بیرون کردم پرتش و نلغزیدم

 

 .  بود سرازیر اشک چپم چشم ی گوشه از چنان هم.  کردم سکوت
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 عرصه تو دالوری سامان وقت هیچ شاید نبود کردی می که اصرارهای و تو اگر-

 کاش ای.  کردم نمی گوش حرفت به وقت هیچ کاش ای. شد نمی متولد موسیقی

 مردم و کنسرت و استیج درگیر قدر اون.  کردم می کفایت کافه همون توی خوندن به

 تو پاشو که کوبیده مشت صورتم تو محکم یکی انگار.  کرد درو تو از منو همینا که شدم

 مصاحبه.  موندند جواب بی که هایی حاشیه.  گالره رومه فشار خیلی.  ای بازنده یه

 منم آره.  غلط چی.  درسته چی دونم می نه دیگه.  درگیرم خیلی. کردم رد که هایی

 ... من بوی خوش گل مقصرم امروزتو حال خاطر به

 

 برایم دیگر.  بشنوم خواستم نمی را هایش حرف!  رفت می و کرد می بس کاش ای

 . کنند اسیرش خواستند می که هایی حاشیه نه!  هایش حرف نه و او نه.  نبود مهم

 

 من دیدن انگار... بمونی بخوام ازت زور با خوام نمی... دیگه کنم اذیتت خوام نمی-

 .  کنه می بدتر حالتو

 

 : ماند سینه توی نفسم!  مکث با.  نشست ام پیشانی روی هایش لب

 

 اشک قطره یک من خاطر به حتی خوام نمی دیگه... ببینمت جا این دیگه خوام نمی-

 من تو با حق!  گیرم می  طالق باشه...بخوای تو هرچی ولی مرگه مثل برام... بریزی

 ! نبودم خوبی باغبون

 

 به و کشیدم صورتم روی را نازک ی ملحفه شد شنیده که اتاق در شدن بسته صدای

 نمی سبک ریختم می اشک هرچه چرا.  دادم ترکیدن ی اجازه گلویم ی مانده ته بغض

  ؟ شدم

 

*** 
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** 

  الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 هوالحسیب

*** 

 

 باشد جفتمان زندگی خوب خبر قاصد خودش.  بزند زنگ من به خودش شد این بر قرار

 برای. بگیرد هردویمان برای دونفره جشن شود بازنده یا برنده اگر بود داده قول من به. 

 که بود من خواست به کرد، می شرکت اگر و نبود مهم ها قدر آن مسابقه این او

 و موسیقی در ویژه به بود باهوش سامان داشتم یقین.  زد می محک را خودش

 و شد می زبانم ورد هایش ترانه کامل روز یک که قدر آن!  ماندگار های ترانه ساختن

 ترانه از که خوبی حس.  کردم می نجوا خود با دانشگاه یا کار محیط در ناخواه خواه

 دوستش و شوم اش وابسته قبل از بیشتر روز هر شد می سبب گرفتم می هایش

 .  بدارم

 

 برای پلی را موفقیت این من.  بود آرام همیشه برخالف او اما ؛ داشتم استرس من

 ترانه خوب حال مردم ی همه خواست می دلم و دانستم می هایش آرمان به رسیدن

 .  شوند سهیم من با را هایش

 

 می سوال هرکدام ها دانشجو و بود ایستاده مریضی سر باالی و زد می حرف استاد

 .  زد می پرسه سامان حوالی من ذهن اما.  پرسیدند

 

 ؟ کجاست حواست ؟ محمدی-

 

.  گرفتم دست در خودکار ببخشیدی با ولی"  سامان پیش"  بگویم خواست می دلم

 بود بیمار که بیچاره زن مشکل و زدند می حرف چه درباره فهمیدم نمی اصال هرچند

 . چیست
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 برخالف ؛ کردم روشن را موبایلم.  کردم تازه نفسی دکتر، های صحبت اتمام از بعد

 را اش شماره.  نبود خبری بار این فرستاد می برایم شماری بی های پیام که همیشه

 جایی به دستم عمال بگیرم خبر او از خواستم می اگر.  بود خاموش تلفنش ؛ گرفتم

 تلفن با بار صد شاید.  رفت راه هزار دلم یابم رهایی استاد و بیمارستان از تا.  نبود بند

 که گفت می من به کذایی خونسری با زنی بار هر و گرفتم تماس سامان همراه

 .  باشد می خاموش نظر مورد مشترک دستگاه

 

 و فکر هزار.  کندم دندان با را لبم پوست ؟ بود شد رد نکند.  زد خیمه جانم به نگرانی

 از پیامی عاقبت.  باشد خاموش تلفنش وقت هیچ نداشت سابقه.  آمد سویم به خیال

 " کافه بیا.  نپرس چیزی"  کردم دریافت سامان

 

 کافه کلید.  رساندم بلوآیز کافه به را خودم و رفتم بیرون بیمارستان از چگونه نفهمیدم

 داده خودم به هم را هایش کلید و بود کرده من نام به را کافه این خودش ؛ داشتم را

 شدنم وارد با ؛ کردم باز را در کلید با.  بود قفل اما است باز بود نوشته وروردی در.  بود

 پر را ام شامه رز های گل بوی ؛ زندگی بوی ؛ سامان آشنای عطر بوی ؛ قهوه بوی

 بود زمین روی که قرمزی رز های برگ گل دیدن با ؛ شد میخ زمین روی نگاهم.  کرد

 مغزم به زده کپک افکار باز.  بستم را در متعجب و نشست ابروهایم میان کمرنگی اخم

 دوربین نکند. روشن شمع همه این و زمین روی شده پر پر رز گل همه این.  کرد خطور

 پله تا رز های گل ؛ گذاشتم قلبم روی را دستم.  انداختند می دست مرا و بود مخفی

 .  بودند شده پر پر ها

 

 جنبه بی قلب امان بی کوبش و رسید گوش به پایین ی طبقه از ضعیفی گیتار صدای

 : کردم زمزمه.  دهم سرعت هایم گام به تا شد علت بر مزید ام

 

  ؟ سامان-

 

 های امتحان این در اگر حتی.  است برنده یک من برای او هرچند!  بود باخته شاید

 نفر هزاران وقتی.  بود شدن دیده حقش سامان.  کردم بغض.  باشد باخته پیزوری

 را شدن دیده استحقاق کردند می شلوغ را کافه احساسش با صدای شنیدن برای

 برایش سحر خود تا امشب باشد باخته اگر و بود شدن دیده الیق که خدا به. داشت

 .  گریستم می
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 ترانه.  لرزاند دلم گیتار های تار صدای!  کردم رد یکی یکی را ها پله لرزان های گام با

 بود شده انگیز خاطره کافه های عشاق میان و بود خوانده گذشته ماه که محبوبی ی

 مشک دم اشکم عجیب ها روز این.  خواند می را بود شده مواجه من اشتیاق با و

 !  من آبی چشم مرد!  خدایا است شده

 

 : خواند می بود شده بسته هایش چشم که دیدمش و رسیدم پله آخرین به

 

 نمیکنی صدام تو چون میره یادم داره اسمم

 

 نمیکنی اعتنا تو شدم عاشقت که حاال

 

 من میگیری نشنیده ولی میشم تر دلتنگ

 

 میپرسُن فقط من از تورو حاِل همه هنوز

 

 می حس که کوبیندند می ام سینه به خودشان اشتیاق با قدر آن قلبم های تپش

 روی رحمی بی با دیگر اشک قطره یک!  دهم جان مقابلش است ممکن آن هر کردم

 .  شد جاری ام گونه

 

 می گیتار خاصی مهارت با.  کرد جلب را ام توجه کافه ی گوشه بزرگی رز گل دسته

 : انداخت طنین فضا در احساس با سامان صدای ؛ نواخت

 

 غمت از میشم دیوونه نیستی من با که این با-

 

 گرفتمت اشتباه که بشنوم نمیخوام اصال

 

 نبود کم همونم اما بود کوتاه تو داشتِن
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 نبود تو غیر به کس هیچ همه، از بودم گذشته

 

. شد وصل ام زده شبنم نگاه به هایش چشم آرام دریای و کرد باز را هایش چشم

 کردم نگاهش ناباروانه!  دیگر وقت هیچ نه و امروز نه.  بخوانم را افکارش توانستم نمی

 .  کند خالصم و بکند را قضیه قال خواستم و

 

♫♫♫ 

 

 کنی نمی دفاع ازم میدونُی حقیقتو

 

 کنی نمی اعتنا تو میمیرُم تو کنار

 

 میکنن تماشا امشب من چشم از تورو مردم

 

 میکنن پیدا تو پیش منو ها غریبه فردا

 

 دلخوری های کوچه از بشی رد اتفاقی کاش

 

 نری پیشم از که میخوام چقد که نیارم روم به
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 شدم توآروم صدای باشنیدن بار هر
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 شدم محکوم همه پیش رفتنت واسه حتی

 

 اگر اصال.  دارم دوستش قدر چه و انداخته دلم در بلوایی چه دانست می کاش ای

 گیتار و کشید زدن گیتار از دست عاقبت.  ارزشمند و بود عزیز برایم هم باشد باخته

 .  گذاشت ای گوشه را اش داشتنی دوست

 

 .  آورد لبم به جان ؛ شد بلند جایش از

 

  ؟ سامان شد چی-

 

 .  نشست هایش لب روی تلخی لبخند

 

 .. بگم چی-

 

 قوی باید من.  باشم خودار توانستم نمی دیگر ؛ شدند جاری گونه روی هایم اشک

 !باختن یا بردن نیست مهم برایش گفت می همیشه او هرچند.  باشم

 

 .  شدم نزدیک او به دیگر گام یک

 

 های ترانه و ها آهنگ با دونم می من.  من واسه بهترینی همیشه تو.  نداره عیبی-

 .  رسه می ایران کل به صدات روز یک قشنگت

 

 توانستم نمی گاهی را بودنش خوشحال و ناراحت.  داشت عجیبی برق هایش چشم

 .  داشت را شیطانی برق همان هایش چشم.  دهم تشخیص هم از

 

 ؟ بشنویی داری دوست چی-
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 لرزان را تصویرش بود شده سبب اشک ی هاله.  کردم نگاهش خیس های چشم با

 .  کنم تماشا

 

 بود دار تو و قوی شناختمش که مدتی این در.  داد می نشان قوی را خودش همیشه

 . 

 

 ؟ شد چی بگو من جون-

 

 بودنش خبیث رگ.  است مهم برایم جوابش قدر چه دانست می شاید!  کرد سکوت

 او را میانمان فاصله گام یک.  کردم تصورش گونه این من هم شاید دانم نمی!  گرفت

 : گفتم لرزان و کردم نگاهش بغض با.  گرفت را ام چانه و برد بین از

 

 رد تورو مثل یکی که بودن خنگ و کور ها داور حتما.  ای خواننده بهترین تو دونم می-

 .. دونم می من آره.   ندارند رو علمش کن باور سامان آره.  کردن

 

 ! دار خش و زخمی خودم قول به های خنده آن از.  خندید

 

  ؟ اشکات با کنی زهر بهمون امروز خوشی خوای می ؟ چرا گریه-

 

 گیتارش انگار ؛ کردم نگاهش ناباروانه.  بود سخت خیلی اش جمله کردن حالجی

 چشم به دیگر بار و انداختم نگاه گیتارش و سرش پشت به که چرا بود، شاهدش

 .  نگریستم داد می درس هم را شیطان که هایی

 

 .  کردم نگاه هایش چشم به لرزان های مردمک با و گزیدم محکم را لبم

 

  ؟ نه-
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 ! اره-

 

 ! کنی می شوخی-

 

 سوار انگار.  کرد بلند زمین روی از مرا حرکت یک با که زدم بازویش به آرامی مشت

 : گفت خنده با بودم شده فلک و چرخ

 

 ... نفر صدها بین از... شدم قبول من... گالره شدم قبول من-

 

 می نگاه او به و بودم ابرها باالی من دوباره.  داد من به دوباره جان حالش خوش صدای

 هایش شانه محکم.  آمد سراغم به داشتنی دوست امنیت حس همان دوباره.  کردم

 وقت هیچ خواست نمی دلم هم بود خواب اگر دانم نمی!  بودم خواب انگار.  گرفتم را

.  شد ادغام باهم دلمان ته از های خنده صدای ؛ کشیدم ای خفه جیغ.  شوم بیدار

 و کردم حلقه گردنش دور را هایم دست.  بردارد چرخاندم از دست نداشت قصد انگار

 : گفتم خوشحالی صدای با

 

 ... دونستم می... ترکونی می آهنگت این با دونستم می... دونستم می-

 

 شده برنده سامان.  گرفت می اوج قبل از بیش هایمان خنده صدای.  چرخاند می مرا

 دانم نمی.  رسید خواهد همه گوش به نظیرش بی صدای باالخره دانستم می.  بود

 را نگاه این معنای!  اجازه و تمنا جور یک و خواهش جور یک.  بود چه نگاهش در

 صورتم.  بود شده آمالم ی کعبه کافه این.  شد گرم هایم لب بیایم خود به تا و فهمیدم

 هایم چشم سرانگشت با.  است تر هنوز هایم چشم چرا دانستم نمی.  گرفت قاب را

 .  کرد پاک را

 

 هر اومدی زندگیم تو وقتی از.  بوده خیر زندگیم تو قدمت پا.  گالره واسم عزیزترینی-

 .  کنم می شکر خدارو روز
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 چشم به مستقیم نداشتم را رویش چرا دانم نمی.  گذاشتم هایش دست روی دست

 . کشیدم می خجالت ازش.  کنم نگاه هایش

 

 .  شدم نجابتت همه این هالک هم جوری همین من.  المصب دیگه کن نگاهم-

 

 .  کردم نگاهش و بلعیدم را دهانم آب سختی به

 

 .  برم نگاهت اون قربون-

 

 : زدم پلک آرام

 

 .  بدی بهم قولی یه باید-

 

 .  بوسید را ام پیشانی

 

 .  بخواه جون-

 

 : فشرد را دستش مچ

 

 که آهنگی همون ام مهریه بودیم هم قسمت اگر.  بمونی کنارم ابد تا خوام می ازت -

 . باشه کنی می کار روش داری

 

 .  کند می کار گلی اسم به ای ترانه روی ها روز این دانستم می

 

 حرف از منقلب قدر چه که فهماند من به سکوتش با.  گذاشت اش سینه به را سرم

 .  است پذیرفته و شده هایم
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*** 

 

.  کرد می اذیت مرا بودنش!  دیدمش نمی که بهتر همان!  نبود سامان از خبری

.  کردم نگاه اش خالی جای به رفتنش از بعد.  کرد می دار خدشه را روحم بودنش

 !  حسی هر از خالی.  بودم خالی هنوز

 افت.  دربیاورم را آنژیوکت تا نشستم تخت ی لبه شد تمام سرمم که بعد ساعتی

 خواب بی و اشتها کم قدر آن مدت این.  گیرد می منشا کجا از دانستم می را فشارم

 .  دیدم را اش نتیجه باالخره که بودم شده

 

 : داد تذکر دیدنم با و وارد پرستاری

 

 .  کنید استراحت باید شما خانوم-

 

 . خوبه حالم.  نیست احتیاجی-

 

.  نکردم نگاهش هم من متعاقب.  نکرد نگاهم.  شد اتاق وارد سامان ؛ شد باز در

 : گفت بود شکفته گلش از گل بود دیده را سامان که پرستار

 

 .  بشن مرخص خوان می ایشون دالوری جناب-

 

 پوشیدم را هایم کفش سختی به
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 : گفت که شنیدم را صدایش

 

 .  راحتن جور هر-

 

 .  کرد نمی دخالت کارهایم توی دیگر که بود خوب.  رفت بیرون اتاق از پرستار

 

 .  رسونمت می-

 

 : گفتم سرد

 

 . گیرم می تاکسی-

 

 .  نگریست رخم نیم به و کرد بلند سر باره یک به

 

 ؟ ده می عذابت قدر این من با بودن-

 

 ختم وحشتناک بحث یک به عاقبتش او با کردن صحبت دانستم می.  کردم سکوت

 .  بروم خانه به تاکسی با که بودم تر راحت گونه این.  شود می

 

 را اش نگرانی این.  داشت برمی گام سرم پشت.  داد انجام را ترخیص کارهای خودش

 ایستاد پاهایم مقابل تاکسی ؛ کردم بلند تاکسی اولین برای را دستم.  خواستم نمی

 . نکردم دخالتی هم باز من و. داد را ام خانه آدرس و کرد حساب را کرایه و شد خم او ؛

 تکیه پشتی به را سرم.  نکردم هم سالم راننده به حتی و نشستم ماشین پشت

 کارهای ام ناگهانی کردن غش با حتم به.  بودم رمق بی و حال بی هنوز.  دادم

.  دوخت هایم چشم به را نگاهش آخرین و بست را در او.  بود افتاده تعویق به دادگاهم

 قدر آن نگاهمان.  کردم نگاهش هم من  نآخودآگاه.  کرد می سنگینی قلبم روی چیزی

 .  بستم را هایم چشم ماشین حرکت با که آمد کش
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 که شدند می رد دیدگانم مقابل از سرعت با قدر آن خیابان کنار برق چراغ های پایه

 .  بود پس هوا.  شوند آوار سرم روی خواستند می انگار

 

 : گفتم راننده به رو

 

 ؟ پایین بیاری شه می رو ماشین ی شیشه آقا-

 

.  داد پایین را جلو ی شیشه.  گفت ای باشه و کرد من به نگاهی نیم آینه از راننده

.  کشیدم عمیق دم.  کند نوازش را روحم بی صورت باد شد سبب ماشین حرکت

 . نداشتم دوست دیگر را تهران

 

 !  خواست می تنوع کمی دلم

 

 سامان که هایی قرص و کشیدم دراز تخت روی.  گرفتم دوش رسیدم خانه به وقتی

 .  آهن قرص بسته چند همراه به بودند تقویتی.  درآوردم را بود داده هول کیفم توی

 

 دوست را سوپ.  کند درست سوپ برایم گفتم خانم مینا به.  خوردم را ها قرص

 با ها بچه کشیدم دراز تخت روی.  ندهد جواب را تماسی هیچ گفتم او به.  داشتم

 سمت به دیدند که را لبخندم.  بکنم نگرانشان خواستم نمی.  شدند ناراحت دیدنم

 این در کشیدنم نفس دلیل تنها.  کردم بوسشان.  کردند بغلم و آوردند هجوم تختم

 ! بس و بودند خودشان شرایط

 

**** 

 

 از ها ساعت و شد می گرم اش چانه خانم مینا.  بود چشم توی زیادی بودنم ساکت

 هیچ دانست می کاش اما.  گفت می خدابیامرزش همسر و خودش عاشقی خاطرات

 دخترها همراه به مادر و کتی خاله.  آورد نمی وجد به مرا دیگر ای عاشقانه داستاِن

.  بود شده تر خموش قبل از مادر.  زدند می سر من به و آمدند می ام خانه به هرشب
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 خواستگاری گلنوش فهمیدم شب همان. زد می حرفی نه و کرد می نصیحت نه دیگر

 نگران و ترسیده چشمش دانستم می.  باشد نمی جدید مهمان پذیرای مادر و دارد

 . است دخترانش عاقبت

 

 دلم.  شد می خارج دهانش از آهی و شد می خیره نامعلومم اقبال و من به لحظاتی

 گذاشتند می احترام تصمیمم به باید.  باشد ام زندگی درد و غم مسبب خواست نمی

 سامان و من.  شود نمی مبدل ابدی پایان به تصمیم این با ام زندگی فهمیدند می و

 را کرده خود"  معروف قول به و بودیم کرده خراب را سرمان پشت های پل ی همه

 " . نیست تدبیر

 

 فهمیده هم او.  شد می ختم پرسی احوال و سالم یک به ایوبی دکتر با هایم صحبت

 هایم شکست و زندگی به راجع خواهد نمی دلم و دارم دوست را سکوتم این که بود

 .  کنم صحبت کسی با

 

 کمی را خودم بودم توانسته مدت این در و بود دیگر روز هفت دادگاه دوم ی جلسه

 کردن کار انگار.  رفتم بیرون بیمارستان از و کردم عوض را هایم لباس.  کنم جور و جمع

 حداقلش.  شدم می قبل از تر خموش کردم نمی کار اگر ؛ داد می دوباره جان من به

 .  کردم می فکر دومش ی جلسه و دادگاه به تر کم شد می گرم سرم که بود این

 

 رفتم می راه مردم میان کمی نبود بد.  برد می سر به تعمیرگاه در و بود خراب ماشین

 بعدش.  کردم می نگاه مردم به و گرفتم می دست در را ام شکالتی قیفی بستنی ؛

!  بودم گرفته فاصله خیابان و مردم از قدر چه!  ماندم می اتوبوس منتظر ایستگاه در

 جیک هم گوش توی و بودند ایستاده هم کنار بودند سال و سن کم که پسری و دختر

 و نشست هایم لب روی تلخی لبخند.  هستند نامزد بود مشخص.  کردند می جیک

 .  نداشتم خوردن اشتیاق دیگر!  شد آب شکالتی بستنی

 

 .  زدم زل بیرون به سکوت در و نشستم ای گوشه و شدم سوار اتوبوس آمدن با

 

  

 

**** 
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.  نبود کنسرتی یا و جدید آهنگ از خبری هیچ ؛ رفتم سامان مجازی ی صفحه به

.  گشت برمی گذشته ماِه به تاریخش بود گذاشته اش صفحه در که عکسی آخرین

 .  گیتارش با بود کافه توی عکسی

 

 چرا او دانستم نمی!  بودم چه دنبال به و خواستم می اش صفحه در چه دانم نمی

 برگشته قدیمش سابق روال به باز شاید.  است حال چه در و است ساکت قدر این

 .  کرد می کار جدیدش آلبوم و جدید های ترانه و آهنگ روی داشت و بود

 

 از بودم او جانب از فعالیتی دنبال به مجازی فضای در که حالی در ؛ دادگاه راهروی توی

 . بیاید باید امروز دانست می.  بودم ها مدت از پس آمدنش منتظر دیگر سوی
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 شنیدن با.  نبرد یاد از را امروز که فرستادم پیام برایش هم اش گذشته شب حتی

 یعنی که فرستادم پایین را سرم.  دادم هول کیف توی را موبایل هایی گام صدای

 .  دیدم ام زنانه های کفش مقابل را چرمش های کفش!  ندیدمش

 

 را خود اما.  کردم تهی قالب بلندش ریش و تکیده ی چهره دیدن با.  کردم بلند سر

 .  نباختم

 

 : نشست هایش لب روی تلخی لبخند

 

 .  سالم-

 

 .  داد را جوابش و خورد تکان سختی به ام خورده ترک و خشک های لب
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 همان ژولیده مرد این شد نمی باورم.  بدم تشخصیص توانستم نمی را اش چهره

 .  شناختم می که باشد دالوری سامان

 

 : کرد زمزمه

 

 ؟ نکردم که دیر-

 

 از زوج دو ؛ شد باز اتاق در.  شنید را گفتنم نه ی زمزمه.  داشت عجله هم او انگار

 شانه دور دست مردش که دیدم ؛ بود بار اشک زن های چشم. آمدند بیرون اتاق

 را هردویشان و ریختند شوق اشک ها آن دیدن با هایشان خانواده.  کرد حلقه هایش

 .  بود داده آشتی را دو آن قاضی پس.  کشیدند آغوش در

 

 آشتی تازه زوج آن پرت حواسش و نگاه همچنان سامان.  خواندند را هردویمان نام

 . بود کرده

 

 اضطراب جا این گذشته روز چند.  کرد تعجب دیدنم با قاضی ؛ شدم وارد که هنگامی

.  بودم آرام امروز اما شدم بیمارستان راهی سامان آغوش در که قدری به ؛ داشتم

 ... هم شاید!  دانم نمی.  بود امید اش ته انگار که آرامشی

 : آمدم خودم با قاضی صدای با

 

 .  جوونا ببینم جا این دوباره شمارو هردوی کردیم نمی فکر-

 

 ! کرد سکوت سامان

 

 : گفت من به قاضی
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  ؟ دخترم بهتره حالت-

 

 : دادم سرتکان

 

 .  خدا شکر-

 

 .  بود سنگینی جو

 

 : پرسید قاضی

 

 .  گرفتید رو خودتون تصمیم و کنید نمی فکر وصال به که این مثل-

 

 !  سکوت بازهم

 

 : گفت و نگریست بود زمین به نگاهمان که را هردویمان قاضی

 

 ؟ بشید جدا هم از خواید می آیا.  پرسم می هردوتو به رو دیگه بار یک-

 

 !  کردم سکوت من

 

 : گفت بار این سامان

 

 ! قاضی جناب بله-
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 هم بار این که بودم احمق قدر چه.  شد کوبیده سرم فرق بر پتکی چون هم اش جمله

 طالقش و دارم دوست را زنم گوید می قاضی به خطاب فریاد با سامان کردم می فکر

 ! دهم نمی

 

 .  کشید درآغوش را هایش دست سامان.  شد متحیر قاضی

 

 : افزود دارش خش صدای همان با

 

 می براش جونمم چون.  دارم نگهش قفس تو تونم نمی.  دارم نگهش بازور تونم نمی-

 با زندگی دونم می ولی.  دارم بزن به دست نه و معتادم نه من.  میدم طالقش دم

.  مونده من پای به که کرده خانومی هم ها سال این ی همه.  سخته من مثل مردی

 .  ممنونم ازش

 

 گونه این که نبودم آدم من مگر ؟ کند جگر به خون مرا خواست می هایش حرف با چرا

 .  کرد می ریش ریش را دلم

 

 : زد لب و نگریست رخم نیم به سامان

 

 .  دم می طالقش خودش خاطر به.  قاضی جناب زندگیمه ی همه زن این-

 

 .  کردند تکه هزار را قلبم انگار اش جمله شنیدن با که خدا به.  شد تکه هزار قلبم

 

 شده الل چرا ؟ بودم کرده سکوت من چرا.  کرد نگاه هردویمان به افسوس با قاضی

 به قاضی یعنی ؟ بگویم که داشتم چه اصال. بگویم چیزی خواستم نمی چرا.  بودم

 ؟ کرده اکتفا قبل ی جلسه های گفتنی

 

 دادگاه از.  شد می پژواک سرم توی کوبید می میز روی که قاضی چکش صدای هنوز

.  بود آرام هم او های قدم.  داشتم برمی گام سامان سر پشت من حاال. رفتیم بیرون
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.  کرد می جلوه کوتاه من برای و بود طوالنی هم شاید دانم نمی.  بود کوتاهی مسیر

 توی انگار.  شود جاری میانمان طالق ی خطبه و برویم توانستیم می دیگر روز چهل

 هم شاید.  کنند می نگاهمان جوری یک مردم کردم می حس چرا.  رفتم می راه هوا

 .  هستند رو به رو فضایی آدم با انگار و بود بهت در زیادی ام چهره من

 

 تظاهر جوری بود سخت و بودیم باهم سال چندین ما.  نشد بدل و رد میانمان حرفی

 .  ایم غریبه پشت هفت انگار که کنیم

 

.  بود راضی وضعیت این از انگار.  رفت ماشینش سوی به و نکرد نگاهم بار این سامان

 منتظر حتی.  شدم سوار و رفتم ماشینم سمت به ؟ خواستم نمی را همین مگر

 ! رفتم و گذاشتم گاز پدال روی را پایم.  کند حرکت من از زودتر نماندم

 

**** 

 

 از پس امروز.  داشتم او به نسبت من را حس همین درست ؛ بود حساس من روی

 پر.  جوان و پیر از بود پر سالن و رفت می استیج روی بار اولین برای سامان ها سال

 پر هوادارانش ی همه مانند هم من دِل.  بودند شنیده را صدایش که هوادارانی از بود

 و است آرام سامان دانستم می اما ؛ باشد نداشته استرس بودم نگران.  هیجان از بود

 . بیاید بر خودش پس از تواند می

 

 همان این.  کنم تماشا نزدیک از را عزیزترینم و بنشینم اول ردیف داشت لذتی چه

 !  بود مستحقش که رویایی.  داشتم نظر در سامان برای که بود رویایی

 

"  گفتند می صدا هم که جمعیت صدای حال و انداخت طنین فضا در آهنگ صدای

 را هایم دست استرس شدت از ؟ آمد نمی چرا پس.  گرفت اوج"  سامان.  سامان

 و آهنگ صدای بود تاریک تاریک استیج روی.  فرستادم صلوات دل در و چسباندم بهم

 باره یک به.  بخواند تا بودند آمدنش منتظر همه و بودند گرفته اوج ها سوت و جیغ

 . آمد باالخره و پیچید سالن توی صدایش

 

 [۰9:5۱ ۲۰.۰۸.۱۸, ]خونی های تمشک
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 هایم چشم حالی خوش شدت از.  دادم تکان دست برایش و کردم صدایش زده هیجان

 ! نبود کافه پسرگیتاریست آن دیگر سامان ؛ شد خیس

 . بود شده شناخته پاپ رسمی ی خواننده حال

 

 را میکروفون و زد لبخند من دیدن با ؛ بود کسی دنبال انگار نگاه با که دیدمش باال آن از

 ... بخوانند را شعر ی ادامه مردم بار این تا گرفت سالن سوی به

 

 که بود کافی برایم همین.  بست عشق با را هایش چشم.  گرفت شدت هایم اشک

 ! همین.  است رسیده داشت دوست که جایگاهی به او

 

**** 

 

 با و کرد می هماهنگ ها بچه با روز چهل این در.  گذشت باد و برق مانند روز چهل

 هم من.  آمد نمی ام خانه توی وقت بی و وقت دیگر.  بردشان می بیرون به خودش

 خندیدند می قدر این گشتند برمی ها بچه وقتی چرا دانم نمی اما.  نداشتم اعتراضی

 ؟ گذشته خوش بهشان قدر این و

 

 بیرون از سوالی که آن بی و نشستم می کنارشان.  گذراندند می خوش پدرشان با

 .  اند رفته وکجاها بوده خبر چه ببینم دادم می گوش بکنم

 

 راه از شود خوانده میانمان طالق ی صیغه تا برویم محضر به باید که روزی باالخره

 آماده خودم اما. ننداختم یادش چرا دانم نمی.  بیاید که ندادم پیام او به دیگر.  رسید

 .  باشد خودش با هم مرد شاهد دو آوردن.  رفتم نظر مورد محل به و شدم
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 صندلی روی گذشته روز چهل از تر مرتب کمی که دیدمش شدم محضر وارد وقتی

 زاللش های چشم فقط.  شوم صورتش شدن تکیده منکر توانستم نمی اما نشسته

 .  است سامان خود او کشید می فریاد صورتم توی چنان هم

 

 هردویمان سکوت با اما.  کنیم فکر بیشتر خواست من و سامان از ما دیدن با روحانی

 : گفت آخر در و داد سرتکان افسوس با هم او.  شد مواجه

 

 حالل ترین مکروه به بودید راضی اگر خونم می رو خطبه من درمیاد لرزه به خدا عرش-

 .  بخونم رو خطبه من خدا

 

 و او از خواستم نمی مگر ؟ خواستم نمی را همین مگر.  داد تکان سر خاموش سامان

 .  بود مرگم چه دیگر پس ؟ بگیرم طالق خاطراتش

 

  ؟ شده پرداخت خانوم ی مهریه-

 

 :  گفت قاطع کند نگاهم که آن بی سامان

 

 ! بله-

 

 نمی باال هایم نفس.  کرد خطبه خواندن شروع و کرد مرتب را اش عمامه روحانی مرد

 کنار آرزو و امید هزار با که افتادم روزی یاد به کرد خطبه خواندن به شروع وقتی.  آمد

 .  خواند می میانمان عقد ی خطبه عاقد و نشستیم سفره یک روی سامان

 

 میانمان را طالق ی خطبه داشتند سال چند از بعد حال!  جالب خیلی.  بود جالب

 انگار.  بست را بزرگش دفتر عاقد الزم کارهای و خطبه خواندن از بعد.  کردند می جاری

 زندگی سال شش پنج ؛ بود همین.  شد بسته سامان و من و زندگی ی پرونده

 به کافه گیتاریست ی پسره و گالره!  سادگی همین به.  بود یافته خاتمه مشترک

 .  پیوستند خاطره
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 و شدند جدا ما از ناراحتی با بودند آمده شاهد برای سامان دوستان از که مردی دو

 خواستند نمی.  هستند ناراحت هم دو آن بود مشخص.  کردند برایم سالمتی ارزوی

 .  شود جدا من از دوستشان بهترین

 

 های پله از.  نبود جائز ماندم دیگر. شدم بلند سامان کنار از و کشیدم عمیق نفس

 حسی بی حس.  شنیدم می سر پشت از را هایش قدم صدای.  رفتم پایین محضر

 است کرده تجربه کسی حال به تا را حسی بی و وزنی بی حس دانم نمی.  داشتم

 .  کردم لمس را حس این بدنم های سلول تک تک با لحظه آن در من اما.  نه یا

 

 شعر خواندن و خوانندگی در سامان شدن قبول در خوشحالی!  هایمان خنده صدای

 به هم من.  بود رفته یادش انگار!  کردم تعیین من که ای مهریه.  مان عالقه مورد

 ! نیاورم رویش

 

 .  ببیند شرایطی چنین در را او کسی نبود مهم برایش انگار.  ایستاد رویم به رو

 تلخش لبخند.  بود فاصله همین هم از سهممان مشترک زندگی سال چند از پس

 حس.  خدایا گرفت می آتش جگرم که کرد می نگاهم جوری یک چرا. لرزاند را قلبم

 . ندارند سرپناه که شده هایی آدم مانند کردم می

 

 ؟ کنی می نگاهم جوری این چرا-

 

 :کردم زمزمه

 ؟ طوری چه-

 

 .  کشید عمیق نفس

 

 .  باشی رها.  باشی شاد امروز از کن سعی.  بود درد و آه فقط سهش من با بودن-

 

 .  خدایا بودیم کرده چه ما.  بمانم برزج این در نداشتم طافت دیگر.  بروم خواستم
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 : سابق مانند.  کرد صدایم

  ؟ گالره-

 

 .  برد بین از را بینمان فاصله.  برگشتم

 محرم هم به دیگر ما که این نه مگر.  گرفت را دستم حرف بی.  کرد نگاه صورتم توی

  ؟ نبودیم

 

 ! بوسید ؛ کرد نزدیک هایش لب به و گرفت را دستم خاصی احترام با

 ای جنبنده هیچ و بوق و ماشین صدای.  بود شده متوقف لحظه همان در زمان انگار

 !  بود رویا انگار. نکردم حس

 

 : گفت آخر ی لحظه در و کرد رها را دستم

 .  باش من گل مواظِب-

 

 می نوازش را گلی گلبرگ انگار.  کرد نوازش را ام گونه دیگرش دست سرانگشت با

 .  کرد

 

 ی چهره به!  بارها و بارها زدم پلک.  شوند جاری زبانم بر که کردند نمی یاری کلمات

 ! پریشانش و سرخ های چشم.  کردم نگاه اش خسته

 

 .  رفت ماشینش سوی به و کرد رها را دستم

 .  کردم نگاه رفتنش به

 

 : کردم صدایش

 .  سامان-
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 هم باز. شد روان ام گونه روی اشک.  نشنید وقت هیچ را صدایم و بود رفته او اما

 . نشنید را صدایم

 

 [۰9:5۱ ۲۰.۰۸.۱۸, ]خونی های تمشک
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 !   رود می روز یک باالخره آمدنی هر فهمیدم روز آن من و

 

 سمت به کندن جان هزار با.  بود افتاده هایش شانه.  سامان رفتن مثل درست

 ... گذاشتم فرمان روی را سرم و شدم سوار و رفتم ماشینم

 

*** 

 

 [۰۸:۰7 ۲۲.۰۸.۱۸, ]خونی های تمشک
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**** 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 هواللطیف

 

 که بود سخت خودم برای.  بدانم هم خواستم نمی.  است رفته سامان دانستم نمی

 و سامان های چشم. نیفتاده اتفاقی هیچ انگار که کنم برخورد جوری و کنم مقاومت

 حرکت به را ماشین!  سوخت می انگار.  کرد می گز گز دستم روی اش بوسه جای

 . کردم رانندگی هدف بی و درآوردم
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 های شیشه به امید با که شد فروشی گل دخترک به معطوف نگاهم قرمز چراغ پشت

 ی شیشه.  بخرد را هایش گل نفر یک شاید تا کرد می نگاه مختلف های ماشین

 . بیاید سویم به دادم اشاره نقش ریز دخترک به و فرستادم پایین را ماشین

 پا ی پنجه روی و آمد ماشینم سوی به ذوق با ؛ نشست هایش چشم در امید نور

 :پرسیدم.  ایستاد

 

 ؟ خانوم خوشگل چیه اسمت-

 

 ! ترنم-

 

 چرک نرفتن حمام شدت از صورتش.  زدم ترنم معصوم های چشم به بغضی پر لبخند

 .  زد می فریاد صورتم توی را بودنش ترنم هایش چشم هنوز اما بود شده

 

 ؟ من به دی می هاتو گل ی همه-

 

 . داد تکان سر شوق با

 دوست اما.  بود باشد باید که چه آن از بیشتر شاید.  گذاشتم دستش توی مبلغی

 .  کنم کمکش داشتم

 

.  کنند می کار کسی برای ها ترنم و ترنم دانستم می.  کرد نگاه دستش های پول به

 : گفتم مهربانی با

 

 ؟ ندی کسی به دی می ؟قول باشه دار نگه خودت واسه پوالتو ترنم-

 

 چند چراغ شدن سبز با.  داد تکان سر بغض با.  کرد رخنه هایش چشم در ترس

 ترنم دست از دستم.  کنم حرکت که زدند بوق برایم داشتند عجله انگار که ماشین

 ! درآوردم حرکت به را ماشین و شد رها
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 خودم زندگی به رسیدن و سامان از رهایی ؛ خواست می دلم که شد همانی عاقبت

 ... کرد نمی رهایم ی لحظه نگاهش و سامان صدای اما.

 چرا ؛ گزیدم درون از را لبم ؟ خواستم نمی را همین مگر.  باشم حال خوش باید حال

 و کردم ای قروچه دندان.  نکند ترک را میدان سامان باز داشتم امید آخر ی لحظه

 عملی را داشتم سر در که زندگی همان امروز از باید.  کردم پارک ای گوشه را ماشین

 ! فرزندانم با.  کردم می

 

 خودش هایش آهنگ با و برد می اش استودیو به پناه امروز از دانستم می هم سامان

 امروز از بود قرار که کسی.  رفت می او پی فکرم چرا دانم نمی.  کند می خفه را

 ! کنم فراموشش

 

 زد صورتش توی دیدنم با خانم مینا.  رفتم خانه سوی به و درآوردم حرکت به را ماشین

 : گفت نگرانی با و

 

 ! شده میت مثل رنگتون خانم.  سرم به خاک-

 

 . بودم شده خوبی بازیگر چه!  زدم لبخند

 

 .  جان خانوم مینا خوبم.  نباش نگران-

 

 : گفت تشویش پر

 

 .  باشید سرکار نباید مگه روز از ساعت این-

 

 .  نداشتند خبر آمدنم از و بودند اتاق توی هنوز ها بچه

 

 !  طالق خطبه برای رفتم می باید امروز راستیتش.  گرفتم مرخصی-
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 توی را اشتباهاتم مادر برخالف ؛ بود دلسوزم.  داشت خبر ام زندگی از بیش و کم

 .  زد نمی فریاد صورتم

 

 .  بنشینم مبل روی کرد کمکم

 

 : زد دستش روی آرام

 

 ؟ گرفتی طالق ؟آخر مادر کردی خودتو کار آخر-

 

 : گفتم شنیدم می هم خودم سختی به که چاهی ته از صدای با

 

 ! کنید باور.  بهتره جفتمون واسه جور این-

 

 .  کرد النه هایش چشم توی اشک

 

 می همچین چرا امروزی جونای شما ؟ مادر کردن گناهی چه معصوم های طفل این-

 .  موندم شما کار تو که واهلل ؟ کنید

 

 : کرد اشاره صورتم به

 

 .  کردند چشمتون خدا به ؟ نیست تو مثل تموم چیز همه و کماالت با زنی حیف-

 

  ؟ زدن چشم به چه را ما زندگی آخر.  دادم قورت را بغضم

 

 .  نیستم پیشمون-
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 .  آورد برایم آب لیوان خانم مینا

 

 .  کن هدایت راست راه به رو همه.  خدا ای-

 

.  رفتم می سرکار به و گرفتم می دوش باید.  نشست هایم لب روی تلخی لبخند

 کردم می کار قدر آن باید.  بنشینم خانه توی و بگذارم دست روی دست توانستم نمی

 . شوم خسته که

 

  

 

**** 

 

 خاطر به را جمع دانم نمی.  بود کرده پر را خانه فضای ها بچه شوخی و خنده صدای

 قدر آن هرچند.  کنند پیدا حضور نداشتند دوست ها مرد کال یا بودند کرده زنانه من به

 .  بیندازد سامان یاد به مرا ها آن حضور که نبود ذهن از دور به ها

 

.  بایستد که خواست می او از و کشید می جیغ و بود افتاده آیدا دنبال به ذوق با تینا

 هایم لب روی لبخند ها مدت از پس و کردم نگاه دخترکم عمیق و گرم لبخند به

 ساکت کردم می گیری گوشه و بودم غرق خودم توی که زمانی از دلبندانم.  نشست

 .کردند نمی شیطنت خانه فضای در و بودند شده

 

 برخورد جوری.  داد ترتیب را دورهمی این که بود شده مسئله این ی متوجه لیدا انگار

 و برداشتم شکالتی کیک سینی توی از.  است نیفتاده اتفاقی هیچ انگار کردند می

 چشم توی غم از اثری که کردم رفتار جوری آمدم خانه به که زمانی از.  کردم تشکر

 بود چه دانستم نمی.  کرد می سنگینی ها مدت قلبم روی چیزی یک.  نباشد هایم

 سینه توی چنان هم قلبم اما بودم کرده هایم بچه و بیمارستان و کار سرگرم را خود!

 .  باشم اعتنا بی توانستم نمی که کرد می سنگینی قدر آن ام
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 و دسر ؛ رفت کمکش به لیدا.  آمد بیرون آشپزخانه توی از تنقالت از پر سینی با ماریا

 برخالف بود کیک اهل آرسین.  بودند برانگیز اشتها بودند کرده درست که هایی کیک

 . بود بستنی عاشق که آرتین

 

 [۰۸:۰۸ ۲۲.۰۸.۱۸, ]خونی های تمشک
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 . نمیگرفت بهانه زیاد و بود خوراک خوش تینایم

 غر الکی گاهی و شد می ها آن رنگ هم و کرد می نگاه برادرهایش به گاهی هراز

 .  زد می

 

 می ماهی چند.  کشید دست سرش به ماریا.  آمد کنارم بازی از حوصله بی آرسین

 شده دار حالت و بلند رنگش طالیی موهای حال و بودم نکرده کوتاه را موهایشان شد

 .  آمد می صورتش به نهایت بی و بود

 

 : گفت لیدا

 . خاله بیا ؟ کردم درست واست چی ببین ؟ خاله.  آرسین-

 

" .  بخورم ندارم دوست مامان"  گفت گوشم توی و کرد نزدیک من به را خودش آرسین

!  نداشت تب ؛ کشیدم اش پیشانی به دستی باشد شده مریض که این از نگران

 .  کشیدم راحت نفس

 

 ؟ داشتی دوست کیک که تو ؟ مامان چرا-

 

 داد اشاره من به لیدا.  گذاشت پاهایم روی را سرش و گفت ای نه حوصلگی بی با

 . نگذارم سرش به سر
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 می گوش به گاهی که بود شده هایی خنده به تبدیل آیدا و تینا جیغ و خنده صدای

 .  رسید

 

 : گفت لیدا

 

  ؟ کنه بازی ری نمی چرا خاله آرسیِن-

 

 : گفت آرسین

 

 . ده نمی کیف.  خوام نمی-

 

 روز هر مرا آرسین های حوصلگی بی این.  کشیدم دست را حالتش خوش موهای

 آرتین.  ببینم گونه این را ام انرژی پر پسرک نداشتم دوست.  کرد می قبل از تر نگران

 : گفت ماریا.  برد خودش با را او زور به و آمد دنبالش به

 

 .  شده گیر بهانه قدر این چرا بچه این-

 

 : کردم نگاهش

 

 .  دونم نمی-

 

 : کردم دستی پیش که داد تکان سر افسوس با لیدا

 

 .  شدند اخت شرایط این به کافی قدر به مدت این. نکن شروع توروخدا-

 

 : گفت ماریا
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 ... اون شاید-

 

 !  بشنوم کسی زبان از حتی را اسمش خواستم نمی

 

 .  کنم می خواهش ماریا-

 

 ! بابا چته ؟ طالق درباره گفته ها بچه به وقت یه نکنه گم می-

 

 : گفتم دادم می نشان تفاوت بی را خودم که حالی در

 

 . براشون زوده!  نفهمن چیزی ها بچه بودیم کرده هماهنگ هم با مورد یه این تو.  نه-

 

 .  کردند سکوت هردو

 

 چشمات از چیزی تونیم نمی چرا ؟ چطوره حالت.  بگو راستش.  نکن غریبی ما با-

 . بخونیم

 

 و است بچه برای درمان حال در ماریا دانستم می.  زدم رویشان به مهربانی لبخند

 : کردم خطاب را هردو و گذاشتم دستش روی دست.  باشد داشته استرس نباید

 

 کنید باور.  عزیزم رفقای کنم نمی فراموش رو مهربونیتون و حمایت این وقت هیچ من-

 .  ندارند مشکلی هیچ هم ها بچه.  خوبه حالم خیلی

 

 مثل.  بود نگرفته تماس ها آن با حتی و بود نیامده ها بچه دنبال به حتی بود مدتی

 روی اش سایه بهتر همان که البته نزد یا بزند زنگ من به نبود مهم برایم همیشه

 .  نزند زنگ و نباشد زندگیم



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 526 

 

 تا دادم می تینا دست به را تلفن ؛ افتاد می خانه تلفن روی اش شماره وقت هر

 یا زد زنگ او هرگاه کردم توصیه هم خانم مینا به.  کند صحبت پدرش با خودش

 .نشود مانع ببیند را ها بچه خواست

 

 بچه هرچند.  آمد می ها بچه دنبال به حتی نه و بود ازش خبری نه که بود مدتی اما

 عادت بد رفتند می بیرون او با وقتی اما بودند کرده عادت هایش نبودن این به هایم

 وقت او با همیشه دارند تمایل و دارند دوست خیلی را پدرشان دیدم می و شدند می

 . بگذرانند

 

 را اش عروسی های آلبوم کند عوض را آمده وجود به که سنگینی جو که آن برای لیدا

 چشم از اشک که خندیدیم قدر آن!  هم میعاد ، بود کم خیلی سنش لیدا.  آورد

 .   خندیدم صدا بی و گذاشتم دلم روی دست.  شد جاری هایمان

 

 عکس ؛ برداشتم را هایش آلبوم از یکی.  کردند می ازدواج هم با داشتند بچه دو انگار

 موقع آن!  گذشته سال پنج به گشت برمی که هایی عکس ؛ بود اش دوستانه های

 : گفت لیدا.  بود ساله سه یا دو آیدا ها عکس در و بود آورده دنیا به را آیدا

 

 .  سردنشه چای عزیزم-

 

 من.  شد عکس مات نگاهم او و خودم عکس دیدن با.  زدم ورق را آلبوم او به توجه بی

 ؛ بودم نشسته سامان پاهای روی.  بود ماهم چهار های نزدیک و بودم باردار موقع آن

 سینه از سردی آه.  بودم خوشگل و جوان عکس در قدر چه.  بود لیدا تولد دارم یاد به

 شکم روی هایش دست که او و خودم تصویر هنوز اما ؛ زدم ورق را آلبوم.  شد خارج ام

 هرچند.  بودیم خوش تولد آن قدر چه.  داد می جوالن هایم چشم پیش بود ام برآمده

 آن و نکنم تن دکلته وقت هیچ بود داده اخطار من به او ؛ بودیم کرده دعوا باهم قبلش

 .  شدیم لیدا ی خانه راهی ناراحتی با شب

 

 : گفتم و کردم بلند سر

 ؟ بدی رو چای شه می.  خورم می سرد رو چایی من-
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 روی از را چای و کرد نگاهم خاصی جور یک خواند می را ذهنم که هایی چشم با لیدا

 گذاشتم دهان به زعفرانی نقل!  بود تلخ و گس کامم.  داد دستم به و برداشت سینی

 .  نوشیدم را شده سرد افتاده دهن از چای و

 

 نبود مهم برایم اصال دیگر.  زدم نمی سر هم اش مجازی ی صفحه به که بود مدتی

!  نیفتم یادش به که کردم می سرگرم قدر آن را خودم ها روز.  کند می چه و کجاست

 خوابم بی گاهی و آورد درمی افکارم از سر که شد می چه یکهو دانم نمی ها شب

 .  میکرد

 

 دیدن با انگار ؛ شود عوض من هوای و حال خواست می دلش.  بود شده ناراحت لیدا

 .  بود شده تر درگیر فکرم عکس آن

 

 . برد اتاقش به و کرد جمع را ها آلبوم
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[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۱۸۲ 

 

 کسی چه دانستم نمی.  کرد پرواز تلفن سوی به ذوق با آیدا ، خورد زنگ خانه تلفن

 است میعاد شدم متوجه فراخوند را پدرش که خوشحالی و جیغ با اما است خط پشت

 .  داد مادرش دست به را تلفن و فرستاد خط پشت از میعاد برای بوسی. 

 

 : گفت آخرش.  کرد احوالپرسی و سالم لبخند با لیدا

 

 ؟ چطور.  اومدن هاش فسقلی و گلی و ماری آره-

-...... 
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 .  کرد من جانب به نگاهی سپس

 

 .  گم می بهش.  خب بسیار-

 

-... 

 

 ؟ لحظه چند.  باشه.  باشه-

 

 : کرد من به رو سپس

 

 ببرشون و ها بچه دنبال بیاد تونه می گه می.  رسونه می سالم میعاد جان گلی-

 ؟ بیرون

 

 : افزود سپس

 

 . پیشش بره می رو ها بچه میعاد.  سامانن با-

 

 می واسطه و آمد نمی خودش که درک به.  گفتم ای باشه و انداختم باال ای شانه

 .  فرستاد

 

.  آرسین حتی ؛ شدند حال خوش حرف این شنیدن از قدر چه ها بچه.  داد تکان سر

 .  کردم شان راهی و کردم مرتب را هایشان لباس وسواس با.  شناختند نمی پا از سر

 

 ماریا و لیدا هرچه. برگردم خانه به تا شدم آماده هم من کم کم ؛ ها بچه رفتن از پس

 زود روزها این.   کردم بهانه را سردرد و خستگی نروم و بمانم خواستند می من از

 .  دادم می ترجیح هرچیزی به را کارم و تنهایی و شدم می خسته
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**** 

 

 اتاق کردن تمیز گرم را سرم و ؛ کشیدم خانه به دستی خودم. برگشتم خانه به وقتی

.  گذاشتم کمد توی و کردم تا را پاششان و ریخت های لباس.  کردم قلوها سه

 سرم.  نبود بد رسید می گوشم به صدایش کردن کار حین در و کردم روشن را تلوزیون

 ساعت که به و کشیدم کار از دست ؛ گذشت کردنم کار از ساعتی یک.  شد می گرم

 خواب روی دانست می.  بود نشده ها بچه از خبری هنوز.  نگریستم  بود شده دوازده

 طی و جارو کالفه و عصبی.  آمدم تنگ به.  آوردشان می وقت دیر و حساسم شبشان

 . بود شده دیگری زمان هر از تر تمیز ام نقلی ی خانه.  گذاشتم ای گوشه را

 

 به و ایستادم پنجره پشت اندکی.  دادم تکان را پاهایم عصبی نشستم مبل روی

 وجود اعماق از نفس.  رفتم راه اندکی ؛ نشستم مبل روی باز.  نگریستم خلوت خیابان

.  آمد آیفون صدای عاقبت.  کردم نگاه دیوار روی رنگ چوبی گرد ساعت به و کشیدم

!  بود خودش ماشین.  رفتم پنجره سوی به و زدم را دکمه.  کردم تماشا را میعاد تصویر

 قلوها سه برای آیدا.  دید هم فاصله همین از شد می.  نشد پیاده ماشینش از اما

 وارد هرسه.  کردم باز ها بچه روی به را در ؛ زدم کنار را پرده.  داد می تکان دست

 . رنگارنگ های بازی اسباب و تنقالت از بود پر هایشان دست شدند،

 

 .  بوسیدم را هایشان گونه

 

 : پرسیدم

 

 .  خونه بیاین دادید افتخار عجب چه ؟ گذشت خوش-

 

 : گفت داشت برمی موهایش روی از را هدش که حالی در آرسین

 

 .  سفر میره داره بابا ولی.  بابا پیش برم خواستم می من-
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 توی دستی حرفش به توجه بی و نشاندم لب روی لبخندی.  نداشت ربطی من به

 :کشیدم موهایش

 

 ؟ بذاری تنها رو آجی و داداش خواستی می-

 

 برنمی کارهایش پس از شد می که سرتق.  داد تکان مثبت نشان به را سرش آرسین

 .  آمدم

 رو رفتم می بیرون اتاق از که حالی در و دادم دستشان به را شان راحتی های لباس

 : گفتم کرد می برانداز دقیق را اش تفنگ که آرتین به

 

 ؟ ها نره یادتون مسواک-

 

 .  گفت ای باشه هوا بی آرتین

 

 نجوا آرامی آخ و کشیدم دراز تخت روی.  رفتم اتاقم سوی به و کردم قفل را خانه در

 بود شده کم فعالیتم مجازی فضای در که بود مدتی.  شدم خیره اتاق سقف به.  کردم

 بیش بود خورده الیک دویست بودم گذاشته کار پر روز یک در همکارانم با که عکسی ؛

 الهی"  بود نوشته برایم سوگل.  بودم کرده دریافت نزدیک و دور دوستان از پیام صد از

 پر دیدنت واسه دلم قدر چه که آخ.  نکردی تغیر هیچ.  جونم گلی من برم قربونت

 هم من دل"  نوشتم برایش نشست لبم روی تلخی لبخند"  دارم دوستت.  کشید

 " قدیمی دوست ببینمت بشه روزی کاش ای.  سوگل

 

 یا همیشه!  خودم از عکس یک از دریغ و آموزنده مطالب از بود پر همیشه ام صفحه

 عجیب همه برای انگار.  سپهری سهراب از شعری یا مطلب یا و بود قلوها سه عکس

 که گذاشتم قلوها سه و خودم از عکس یک امشب.  ام گذاشته خودم از عکس بود

"  نوشتم مضمون این به متنی عکس برای.  بودیم رفته رستوران به پیش ی هفته

 " . عکس این تو شه می خالصه دنیام

 

 یا چیزی چه دنبال به دانستم نمی هم خودم هرچند ؛ گشتم مجازی فضای در کمی

 و گذاشت می ها مهمانی و مختلف هایی تولد از عکس مدام الهام! هستم کسی
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 گاهی و خانوادگی های عکس هم ماریا و لیدا!  نداشت چنانی آن فعالیت اخیرا نگین

 در را او اسم ناخودآگاه.  نبودند اختیارم در هایم انگشت انگار.  گذاشتند می طنز

 به دست که کشیدم می خجالت درونم ی گالره و خودم از ؛ نوشتم سرچ قسمت

 که کسانی و بود کرده عوض را پروفایلش عکس.  آمد باال اش صفحه.  زده کاری چنین

.  نبود اش صفحه در جدیدی عکس هم باز.  بودند نفر ها میلون بودند کرده دنبال را او

 به کسی انگار کردم، نگاه را اش قدیمی های عکس.  آمد نمی فضا این به زیاد انگار

 دلیل و دانستم نمی هم خودم. کنم می چه اش صفحه در که کرد زد گوش من

 نداشتم کارم برای منطقی

 

 [۰۸:۰۸ ۲۲.۰۸.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۱۸3 

 

 .  کردم تنظیم فردا صبح برای را موبایل و شدم خارج اش صفحه از

 

* 

 

 ام پیشانی به دستی سرگیجه حس با.  گذاشتم میز روی را سنج فشار دستگاه

 : گفت نگرانی با بخش پرستار.  کشیدم

 

  ؟ خوبه حالتون دکتر خانوم-

 

 : کردم زمزمه

 

 .  ام خسته یکم فقط.  خوبم.  خوبم-

 

 : داد نشانم را صندلی
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 . کنید استراحت یکم.  پایین سر صبح از-

 

 بدنم شدم می ماهیانه عادت وقتی.  نشستم صندلی روی و کردم گوش حرفش به

 .  کردم تشکر پرستار از.  شد می دیگری زمان هر از تر ضعیف

 

 . بهترم االن اما. داشتم سرگیجه یکم امروز.  سجادی خانم ممنونم-

 

 .  برسید خودتون به بیشتر-

 

 : نشست لبم روی ای خسته لبخند

 

.  شده خراب دوباره ماشینمم ور اون از.  بیرون ببرمشون دادم قول هام بچه به امروز-

 .  برسم باید کدوم به دونم نمی و ریخته سرم روی کار کلی که خالصه

 

 : زد لبخند

 

 پر قدر چه دوره این های بچه شه نمی باورتون.  دارم دوتاشو منم.  شماست با حق-

 .  رقصید باید سازشون چه به دونه نمی آدم اصال.  توقعن

 

 . دادم تکان اش جمله تایید نشان به را سرم

 

 پاشون به پا تونم نمی گاهی.  انرژین پر و تحرک پر ماشاال.  دارم تاشو سه منم-

 . باشم

 

 . زد ملیحی لبخند
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 .  کردم عوض را هایم لباس و رفتم پاویون سوی به

 

.  بودند شده خسته هایم بچه هم و خودم هم کردن کار مدام و زندگی نواختی یک از

 مادر برای دلشان و ندارند دوست را بیاید خانه به خسته و حال بی مادر دانستم می

 وقت کم هایم بچه برای خواستم نمی.  است شده تنگ شان انرژی پر و سرحال

 خالصه ام زندگی ی همه و داشتم دوستشان.  بودم موظف شان برابر در من و بگذارم

 گل دست سه ؛ داد نمی هرکسی به خداوند را موهبت این! ُقلشان سه در شد می

.  برویم بیرون به ها بچه با گرفتم تصمیم شد این.  بودند دنیایم و داشتم موطالیی

 دل.  شدند می شاد و داشتند دوست ها آن که هرچه اصال ؛ رستوران ؛ پارک ؛ خرید

 . بود مناسبی وقت امروز.  دلشان به دادم می

 

 اوضاع از سجادی خانم قضا از و بود من با شیفت هم که سجادی خانم همسر

 .  برساند مرا خانه تا که کرد اصرار من به بود کرده مطلعش ماشینم نداشتن

 

 از ؛ کرد توقف رسیدم خانه به وقتی.  کردم تشکر و بگذارم زمین را رویش نتوانستم

 توی آشنایی ماشین ؛ کردم حس رفتنش از پس.  کردم تشکر و شدم پیاده ماشین

 سوی به و بستم محکم را هایم چشم!  زنم می توهم زیاد ها روز این.  دیدم خیابان

 .  برداشتم قدم خانه

 

 ها بچه.  رفت اش خانه به زود خیلی آمدنم با داشت مهمان امشب گویا خانم مینا

 علت به آرسین و آرتین ؛ کردم بوسشان.  بودند نشسته مبل روی منتظر و آماده

.  نرود هایشان چشم توی مو تا گذاشتند موهایشان روی هد موهایشان بلندی

 !  چهره این آمد می بهشان زیادی و داشتم دوست را بلندشان موهای

 

 ماشین وضعیت و گرفتم تماس تعمیرگاه با ؛ شدم آماده زود خیلی و گرفتم دوشی

 تحویل را ماشین و رفتیم تعمیرگاه به تاکسی با.  شدم جویا را ام داشتنی دوست

 و گذاشتم شادی موسیقی ها بچه برای. نشود خراب دیگر داشتم امید.  گرفتم

 .  خواندم بلند صدای با را آهنگ همراهشان

 

 شکل بهترین به خواستم می من و بود روزشان امروز.  کردند می ورجه ورجه ها بچه

 چیز هیچ و گرفته زیادی دلم کردم می حس ها روز این هرچند.  بگذرد خوش بهشان

 .  کند نمی شادم
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 کم کم ها بچه ؛ کردم پارک نوجوان و کودک های پاساژ مقابل!  راندم تجریش سوی به

 خودشان ی سلیقه به هایشان لباس که بودند رسیده باور این به و بودند شده بزرگ

 می برایشان ؛ نداشتم دوست خودم حتی که را هرچه قبل ها مدتی از هرچند.  باشد

 .  بخورد ذوقشان توی مبادا که گذاشتم می احترام شان سلیقه به و خریدم

 

 نمی ذوق شدت از ها بچه.  شدیم نوجوان و کودک لباس از بزرگی فروشگاه وارد

 و کنم انتخاب لباس او برای اول که کوبید می زمین روی پا تینا.  کنند کار چه دانستند

 کم ؛ آمدیم بیرون فروشگاه از پر های دست با عاقبت.  زدند می دیگر ساز یک پسرها

 : گذاشتم ماشین توی را ها خرید.  شد شروع رفتن پارک برای ها بچه نق نق کم

 

 .  پارک بریم شید سوار زودی-

 

 باران بوسه را ام گونه و آوردند هجوم سمتم به.  زد برق تایشان سه هر های چشم

 .  کردند

 

 : گفت تینا

 

 ؟ بیاد بابایی بزنیم زنگ. مامانی-

 

 .  افتاد تپش به قلبم

 

 . شلوغه سرش االن بابا.  عزیزم نه..ن-

 

 : گفت آرسین

 

 .  بود هم بابایی کاش آره-
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 به و نشستم نیمکتی روی خودم رسیدیم وقتی. راندم پارک سوی به و نزدم حرفی

 بعد های روز و امروز.  دارند دوست که قدر چه هر تا کنند، بازی بروند گفتم ها بچه

 من جای به حتی داشتند دوست قدر هرچه تا بود خودشان به متعلق اش همه

 . کنند کودکی

 

 هوش بی خوابی بی شدت از بستم می را هایم چشم اگر که بودم خسته قدر آن

 . شدم می

 که کرد صدا مرا تینا ؛ ننشست کار بی فکرم کردم می نگاه ها بچه به که طور همان

 بیشتر من هرچه.  رفتم سمت به مشغول فکر با.  بدهم هولش اش بازی تاب برای

 روی لبخندی.  داد می نشان را هیجانش و کشید می جیغ او ؛ دادم می هول را تاب

 . نشست لبم
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*** 

 

 هیچ هستیم هم کنار وقتی انگار.  بودیم هم کنار بودن ی تشنه روز هر سامان و من

 فهمیدم نمی که قدری به.  رفت می در دستمان از ساعت. خودمان جز نبود مهم چیز

 برای و کردم می بغض من باز.  گذشت چگونه بودیم هم کنار که ساعتی دو

 نکنم بغض خواست می من از و کرد می اخم او.  شد می آویزان هایم لب خداحافظی

 .  بیاید دنبالم به خودش فردا داد می قول و

 

 به دوستانش ی همه.  اش صمیمی های دوست از بود پر کافه تولدش مناسبت به

 نمی رویم من.  بودند آمده هایشان دختر دوست با ای عده و نامزد یا و همسر همراه

 سویم به آمدنم با.  میکشیدم خجالت های جور یک و کنم پیدا حضور جمعشان در شد

 او و کند رهایم زدم پچ گوشش زیر اما من.  کرد حلقه ام شانه دور را دستش و آمد

 دوستانش به مرا.  فشرد خودش به بیشتر مرا و کرد سواستفاده خجالتم از و خندید

 و بودند آمده همسرانشان همراه به ماریا و لیدا زمان آن.  کرد معرفی
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 .  بودند جمع ی کرده ازدواج تازه زوج سعید و ماریا

 

 : گفت سامان به رو لیدا.  گرفتند درآغوش مرا و خندیدند خجالتم دیدن با

 

 ی بنده این شیطونی خودت همه این ؟ گذاشته دامنت تو دختری چه ببین.  خدا ای-

 .  آرومه و زبون بی که خدا

 

 .  کرد نوازش را ام گونه و گرفت را دستم سامان

 

 : کرد نگاهم محبت با

 

 .  دنیامه-

 

 : خندید سعید

 

 .  خانوم دنیا خوشبختم-

 

 .  خندیدیم بار این سامان و من

 

 : زدم لب

 

 تازگی شنیدم.  بشید خوشبخت شااهلل ان گم می تبریک.  خوشبختم منم.  ام گالره-

 .  کردید عروسی

 

 نظرم در و آمد خوشم دو آن از موقع همان.  کردند تشکر هردو.  بود سعید کنار ماریا

 .  کردند جلوه داشتنی دوست
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 را دستم میز زیر از و.  نشاند خودش کنار مرا سامان نکنم غریبی احساس که آن برای

 چشمک با سامان.  من به نگاه یک و کرد نگاه سامان به میعاد.  گرفت دست در

 ؟ شده چیزی پرسید

 

 : خندید میعاد

 

 ؟ بخورم تورو شیرینی من کی حاال.  سامان شه نمی باورم-

 

 .  زد لبخند سامان

 

 .  بدن اجازه ایشون مادر وقت هر-

 

 . آورد نمی رویم به اما.  است ناراضی هم خودش مادر دانستم نمی موقع آن من

 

 با کس هیچ و بودیم کوچه یک خم اندر ما هنوز که چرا.  شدم ناراحت ها مدت از بعد

 مناسبت به.  نداشت من از کمی دست حالش هم سامان انگار.  آمد نمی راه دلمان

 ؛ کردم نگاه ساعت به.  خریدم چرم کفش و کمربند ست و عطر یک برایش تولدش

 ها مهمان ی همه.  شوم خانگی حبس باز خواست نمی دلم و شد می نگران مادر

 رفتن از پس.  بود صحبت حال در دوستش دو با باال ی طبقه در سامان بودند رفته

 : رفتم باال ها پله از دوستانش

 

 .  سامان-

 

 .  بابا ای ؟ کنی می صدا اسمم قشنگ قدر این چرا آخه-

 

 . خندیدم
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 .  برم باید من-

 

 . کرد نگاهم عمیق و بود نشسته مبل روی

 

 همین بدم اجازه ام زمینی سیب من کردی فکر اونوقت.  کردی خوشگل قدر این-

 ؟ بری جوری

 

 . کردم نگاه هایم لباس به

 

 .  بنشینم کنارش کرد اشاره

 

 : گفتم معترض

 

 .  سامان کنه ام تنبیه دوباره خوام نمی.  شه می نگران مامان-

 

 .  نشستم کنارش و رفتم سویش به کردم نچی.  نشنید را حرفم انگار

 

 یک نداره دوست که بگیر اونو یقه.  صاحابه بی دِل این تقصیر.  که نیست من تقصیر-

 .  شی دور ازم قدم

 

 .  ورچیدم لب.  شد بیشتر ام ناراحتی

 

 .  دارم حس همین منم-

 

 : گذاشتم اش سینه روی را سرم
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 .  کنم خراب زندگیتو شب بهترین خوام نمی من-

 

 کردم قصد و شدم بلند صندلی روی از.  کردم پاک را هایم اشک دست پشت با سپس

 .  شوم دور نگذاشت و گرفت را دستم مچ که بروم

 

 .  بشه زندگیمون شب ترین خاطره پر و بهترین خوام می من برعکس-

 

 .  نشدم منظورش ی متوجه

 

 اشک اختیار چرا دانستم نمی.  کشید آغوش در محکم مرا و شد بلند صندلی روی از

 ما به ها خانواده قدر این و برسیم سرانجام به هردو داشتم دوست.ندارم را هایم

 . نکنند پشت

 

 .  بوسید را چشمم هردو و گرفت قاب را صورتم

 

 .  شدی خوشگل خیلی امشب-

 

 ؟ نبودم-

 

 : زد چشمکی

 

 ساده همیشه!  نه.  شدی تر خوشگل عزیزم بودی خوشگل گم می حاال نکن فکر-

 خواستنی کردم حس کردی آرایش که امشب ولی ام سادگی همین عاشق من و ای

 .  شدی تر

 

 . گزیدم لب درون از و زدم لبخند زده خجالت
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 .  ریخت بهم را هایم چتری و کرد مرتب سرم روی را شالم

 

 .  بدم بهت چیزی یک امشب خوام می-

 

 . کردم بند دستش مچ روی را دستم

 

 ؟ چی-

 

 ؟ کنی قبول میدی قول-

 

 : کردم نگاهش نگران

 

 ؟ کنم قبول چیو ؟ شده چی-

 

 : خندید

 

 .  نیست اتمی بمب.  نترس خب خیلی-

 

 توی قلبم.  داد دستم به و کشید بیرون مخملی ی جعبه یک جیبش توی از سپس

 سرش سامان.  گزیدم بار هزارمین برای را لبم.  کرد می خفه را خودش داشت سینه

 : گفت گوشم توی و آورد سرم نزدیک را

 

  ؟ کنی بازش خوای نمی-
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 خدا به. شدم خیره رنگش آبی های چشم به.  کردم نگاهش و کردم بلند سر ناباروانه

 عمیق نفس.  کرد نگاهم منتظر و عمیق.  مردم می زاللش آبی های چشم برای که

 ؛ گشودم را مخملی ی جعبه و کشیدم
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 توی از گذشته ماِه دارم یاد به.   ماند ثابت آشنایی برلیان ی حلقه روی هایم چشم

 کدام پرسید می او و کردم توقف طالفروشی ی مغازه جلوی که شدیم می رد پاساژی

 بی دانستم می که را ترینش قشنگ جا همه از خبر بی هم من.  است تر قشنگ

 بی قدر این او موقعیت این توی دانستم می چه.  دادم نشانش هست هم گران شک

 ؟ است کله

 

 .  سامان وای-

 

 : چسباند ام پیشانی به را اش پیشانی

 

 ؟ داری دوستش گفتی که بود همونی بگو فقط-

 

.  دهم بروز را ام خوشحالی گونه چه دانستم نمی و نشست های چشم توی اشک

 : کردم بلند سر

 

  ؟ خریدیش کی.  همونه آره-

 

 : زد چشمکی
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 !صبح امروز-

 

 : کردم نگاهش مهربان

 

 .  شدم سوپرایز ؟ تو یا منه تولد-

 

 .  شدم نگاهش ماِت هم من.  کرد نگاهم سامان

 

  ؟ باشه دستت همیشه داری دوست-

 

 . بود متفاوت کارهایش همیشه

 : زدم پلک

 

 .  دارم دوستش که معلومه.  سامان قشنگه خیلی-

 

 : کردم پاک دست پشت با را هایم اشک

 

 ؟ کنی می ازدواج من با-

 

 خواسته.  کنم ازدواج او با تا بود خواسته من از صراحت با و گونه این که بود بار اولین

 .  بود هم من قلبی ی خواسته او ی

 

 : افزود سپس

 

 ؟ منه مال دلت دنگ شش-
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 : زدم پلک آرام.  نشست لبم روی محزونی لبخند

 

 ؟ نداری اعتماد بهم یعنی.  توهه مال که معلومه-

 

 .  کرد برخورد صورتم توی هایش نفس

 

 .  دارم اعتماد بهت که معلومه.  باشم زنی کنار نخواستم دل ته از االن مثل وقت هیچ-

 

 : کردم دست در را حلقه

 

 .  خودت پیش دار نگهش-

 

 برداشته ناسازگاری سر قلبم.  کنم کار چه دانستم نمی که بودم زده هیجان قدر آن

 .  بود

 

 می مرا.  بود مادر حتم به وای ؛ انداخت طنین فضا در موبایلم خراش گوش صدای

 .  کشت

 به مرا و گرفت را دستم سامان که ؛ دویدم ها پله سوی به و کردم نگاه را حلقه نگران

 آن ؛ کردم حس هایم لب روی را هایش لب که شد چه نفهمیدم. کشید خودش سوی

 یک مثل.  چرخید سرم دور دنیا کردم حس و شد خارج بدنم از روح که ناگهانی قدر

 باال آرام هایم دست ؛ بودم ایستاده مقابلش ها شده مسخ مانند.  بود خوش رویای

.  کردم اش همراهی هم من بعد به جایی یک از ؛ گرفت قرار هایش شانه روی و آمد

 را خودش داشت قلبم  ، دار جان و گرم ی بوسه یک ؛ بوسید می مرا گرم و محبت با

 .  کرد می پاره و تکه

 

 پریده سرم از مستی حال ؛ بود نگاهم توی شرم احساس یک آوردیم کم نفس وقتی

 ای ؛ گرفت ام گریه ها بچه مانند.  کرد می سنگینی قلبم روی که احساسی یک. بود
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 دست اگر و داد تکان مرا نگرانی با سامان!  شد مرگم چه دانستم نمی اصال... کاش

 .  شدم می پخش زمین روی شک بی نبود گرش حمایت های

 

 ؟ شد چت عزیزم گالره ؟ گالره-

 

 : گفتم سختی به و بستم را هایم چشم

 

 .. خوبم.. خوبم-

 

 . داشتم ضعف کردم حس.  بایستم پا سر کرد کمکم

 

 : نشست لبش روی لبخندی ؛ فهمید را حالم سامان

 

 .  برم شرمت اون قربون-

 

 : باشم کرده عوض را بحث تا آمد زبانم به که حرفی تنها لحظه آن در

 

 ... مامانم...برم باید...من-

 

 : کشید صورتم به دستی

 

 ؟ باشه ببندم رو کافه در باش منتظر لحظه چند فقط.  برمت می خودم.  باشه باشه-

 

 باورم ؛ کشیدم می خجالت ؛ رفتم ها پله سوی به و گفتم ای باشه گنگ حالتی با

 سر پشت را پله دومین و اولین.  کردم اش همراهی که بودم من این شد نمی

 را تمرکزم.  کرد چکه ام گونه روی اشک.  بودم داده انجام بدی کار من وای ؛ گذاشتم
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 چهارم ی پله روی ؛ بگذارم سوم ی پله روی را پایم که آن جای به و دادم دست از

 !  بیفتم بود نزدیک و گذاشتم

 

 .  کردم حس را حضورش سر پشت از.  شد حلقه بازویم دور دستی

 

 : گفت گوشم توی

 

 ؟ حالی خوش-

 

 بغض صدایم.  کردم نگاه بار قسمت و کافه پایین نمای به و ایستادم پله همان روی

 : داشت

 

 ! نه-

 ؟ ناراحتی-

 

 ! نه-

 

 کردم خم را سرم و نشست لبم روی تبسمی ؛ داد قلقلکم گوشم توی گرمش صدای

. 

 

 ؟ بریم شه می-

 

 .  کن نگاه من به-

 

 ! سامان-

 .  برگرداند خودش سمت به مرا جدیت با بار این
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 دست و بکر قدر این بینم می وقتی.  زندگیت تو هستم نفر اولین بینم می وقتی-

 .  شم می دیوونه هستی نیافتنی

 

 : کرد نجوا و خندید آرام

 

 .  نبود توش هوسی هیچ که خدا به.  عزیزدلم نکش خجالت ؟ کنی نمی نگاهم-

 

 : داشتند برق هنوز هایش چشم.  کردم نگاهش زده خجالت

 

 ؟ آشتی حاال خب-

 

 .  نبودم قهر-

 

 . گی می راست که تو-

 

 .  خندیدم

 

 .  شد حاال-

 

 پله پایین از.  کرد واگذار صبح به را کافه نظافت.  رفتیم پایین ها پله از.  خندیدم هم باز

 اهدایی حلقه و نگریستم بود یمن خوشم و مقدس مکان یک برایم که باال طبقه به ها

 .  نگریستم را اش

 

 .  بیایند پایین شیطان خر از ها خانواده باالخره تا داشتم می نگه امانت را حلقه این
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*** 

 

 [۰۸:۰۸ ۲۲.۰۸.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۱۸۶ 

 

* 

 

 می فود فست و پیتزا در چه دانم نمی.  خوردند می پیتزا ذوق و شوق با ها بچه

 های صورت به و نهادم چانه زیر را دستم.  بودند هالک برایش گونه این که دیدند

 .  کنم نگاه شادشان

 

 نخندم نتوانستم افتاد سرفه به.  رفتم اش صدقه قربان دل در خورد می حرص با آرتین

 .  زدم ضربه کمرش پشت. 

 

 .  بخور اروم ؟ مامان داری عجله قدر این چرا آخه بگردم دورت-

 

 : گفت باز دهان با بود پر لپش طرف یک

 

 .  چشم-

 

 موهایش روی و شدم خم.  رفت می ضعف برایش دلم شد می کن گوش حرف وقتی

 دلم و داشتم دوست را جدیدشان های چهره.  کشیدم دست را هدش.  بوسیدم را

 انگار را موهایشان بلندی این هم خودشان.  کنم کوتاه را موهایشان خواست نمی

 .  داشتند دوست
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 کم کیلو پنج رفتم ترازو روی که دیروز ؛ نداشتم اشتها اصال اما من.  شد سیر زودتر تینا

 بلند سر آرتین.  آورد درمی پا از مرا آخر هایم خوابی بی و اشتهایی کم این. بودم کرده

 می.  نکنند زیادرویی و است شب که کردم زد گوش.  زدم لبخند رویش به و کرد

.  بکشم را خودم موقع آن باید من و گیرند می درد دل تایشان سه هر شب دانستم

 .  بخوابم راحت امشب خواست می دلم

 

 مشخص مقصد.  رفتیم بیرون رستوران از کردن حساب از پس و دادند رضایت باالخره

 .  گشتیم می باز خانه به باید دیگر ؛ بود

 

 شکر خدارا.  بود شیرین برایم گذراندن وقت هایم بچه با.  بود انگیز خاطره برایم امروز

  رفتم ماشین سمت به و گفتم

.  کردند می رفتار ها مهمان مثل من با مدام کتی خاله و مادر اما ؛ نبودم مهمان من

.  کردند می دعوت ناهار یا شام برای مرا و گرفتند می تماس من با میان در یک مدام

 خواستند می و نباشم تنها خواهند می دانستم می.  خواستم نمی را ها رفتار این

 خانه به ها بچه اتفاق به امروز.  نداشتم بازی مهمان ی حوصله من اما باشم کنارشان

 از باشد دیده سومالی که انگار ام آمده که موقعی از بروم قربانش ؛ آمدیم مادر ی

 جا آن ماجرا بدی.  کرد مقوی های چیز و تنقالت آوردن به شروع نشستیم که زمانی

 نمی دلم.  شد می ناراحت خوردم نمی اگر و گذاشت می حلقم توی زور به که بود

 داد می نشان را محبتش گونه این.  نخورم چیزی و بگذارم اش سینه به رد دست آمد

 مادر تیز های چشم از الغری این که طوری به ؛ بودم شده الغر نگذریم حق از البته و. 

 روند همین از و نداشتم چیز هیچ به میلی وقتی کردم می چه.  نماند دور خاله و

 .  بودم راضی زندگی

 : گفت بغض با مادر

 . ری می بین از داری.  مادر نیست روت به رنگ بمیرم الهی-

 : کشیدم دست پایش روی و زدم رویش به ای خسته لبخند

 ازم کنم کار چه.  بینی می زده قحطی انگار بینی می منو همش که برم تو قربون ای-

 ؟ ها ؟ من مادر بشه راحت همه خیال بشینم یخچال تو برم باشی؟پاشم راضی

 گرفت می دهانم سوی به را بود آورده برایم که بستی هویج آب که حالی در مادر

 : گفت

 



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 549 

.  باش هام پاره جگر فکر نیستی خودت فکر.  شی می قبل از تر ضعیف داری روز هر-

 خودت حق در و بشه کم سرت از مو یک اگر دونی می ؟ کردند گناهی چه ها اون

  ؟ گالره دونی می ؟ بچه تا سه این به مدیونی کنی اجحاف

 

 غذاهایی گذشته ساعت نیم همین انگار نه انگار.  اش همیشگی های حرف هم باز

 .  کشیدم سر را هویج آب نکنم ناراحتش که آن برای.  خوردیم را بود پخته که

 

.  ندارد پایانی نگرانم همیشه مادر های نگرانی انگار.  داشت بزرگی غم هایش چشم

 چه ؛ شدم مهدکودک راهی که زمانی چه!  ام دیده ها چشم همین با را او همیشه

 و من نگران همیشه او.  شدم دانشگاه وارد که زمانی چه ؛ رفتم مدرسه که زمانی

 . بود بس بعدش به این از دیگر و بود ام آینده

 ! نگران های چشم از!  نگرانی از بودم شده خسته دیگر

 می سازی زمینه را تکراری و همیشگی های حرف هایش، چشم.  نگرفت آرام دلش

 .  رفتم می سامان خواستگاری به و گرفتم می گل دست باید بود مادر به اگر.  کردند

 .  بود اش گوشی توی سرش گیتی

 : گفتم کنم عوض را بحث که آن برای

 ؟ شی قبول پزشکی خوای می جوری همین-

 : کرد بلند را سرش

 .  میرم پیراپزشکی همون نشم قبول اگر امسال.  ندارند قوی اراده تو مثل همه-

 .  کردم نگاهش افسوس با.  بکشد دست هدفش از خواست نمی دلم

 را سابق اعصاب مادر دانستم می و بودند گذاشته سرشان روی را خانه قلوها سه

 درس باید که طور آن توانست نمی گیتی ها آن های کاری شلوغ با طرفی از.  ندارد

 .  بخواند

 : گفتم مادر به رو

 ؟ مامان-

 . برگشت سویم به
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 سه این با دم هر نخواه ازم.  براش سازیه سرنوشت سال دختر این.  برم قربونت ببین-

 بیام نمیاد دلم.  درسه شلوغه سرش گیتی ؟ که بینی می.  جا این بیام بچه تا

 .  بشم مزاحمش

 : گفت مادر

 .  حرفیه چه این!  مادر ؟ وا-

 : گفتم دلجویان

 خونه محیط.  بمون پیشمون بیا تو کنم می خواهش.  مهمه واسم دختر این ی آینده-

 .  باشه آروم باید

 : کشید آه مادر

 .  بود ناآرام خونه محیط که برات بمیرم.  نبود چیزها این که تو زمان-

 و داد بی و داد زمان ، من زمان!  گفت می راست.  نشست لبم روی تلخی لبخند

 ؛ من زمان.  بود پدر های هوایی سربه و مادر افسردگی زمان ؛ من زمان.  بود جنجال

 .  بود مادر با حق.  بود ها ناارامی زمان

 دیگه ماه چند بذار.  حساسه روحش.  کنه می فرق گیتی.  گذشته بوده هرچی-

 .  همه میشیم راحت دیگه.  بگیره دلخواهش نتیجه

 ظرف ؛ بروم خواستم وقتی.  است موافق هایم حرف با داد می نشان مادر سکوت

 هر که دیگر مخلفات جور هزار و ترشی و غذا از کرد پر برایم را بزرگ و کوچک های

 ام خانه به خالی دست گاه هیچ دارم یاد به حتی.  گذارد می دخترش برای مادری

 می جدا را هایم بچه و من سهم کرد می درست خودش برای هرچه.  آمد نمی

 ! زباله سطل سهم یا و شد می من سهم و نبود همیشه که او سهم حتی.  گذاشت

 : گفتم گوشش توی بوسیدم را مادر روی

 ؟ باشه بزنی زنگم کافیه داشتی کاری. نباش چیزی نگران-

 : بوسید را ام پیشانی

 . باشه خودت به حواست-

 کم کردم می توصیه قلوها سه به قدر هرچه ؛ بودم مادر هم خودم.  کردم می درکش

 . شدیم جدا ازشان سختی به.  رفت مان صدقه قربان.  نبود

 چرا.  نکنند را مادر ی خانه ماندن به اصرار که بودم داده توضیح ها قلو سه برای قبل از

 هایشان لوچه و لب هرچند.  باشد آرام خانه فضای باید و دارد درس گیتی خاله که

 برنمی حرفم از فهمیدند اخمم یک با اما دهند سر گریه خواستند می و بود آویزان

 .  هستم جدی کامال و گردم
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 برایم هم صوتی پیغام یک.  داشتم لیدا از پاسخ بی تماس چند رسیدم خانه به وقتی

 . بود گذاشته

 زنگ یه برگشتی مادرت خونه از.  گلی سالم"  پیچید خانه در صدایش زدم را دکمه

 "بزن بهم

 پرسی احوال و سالم از پس ؛ گرفتم تماس وقت اسرع در و کردم عوض را هایم لباس

 : گفت

 ؟ کنی رزرو واسمون رو کافه دیگه هفته تونی می گلی-

 : پرسیدم متعجب

 ؟ خبریه-

 : خندید

 !بماند-

 : نداشتم کلنجار ی حوصله

 .  نکن اذیت-

 .  بده مژدگونی-

 : نالیدم

 !  لیدا-

 .  خندید باز

 ؟ چیه مژدگونیم.  لیدا و کوفت-

 : خندیدم

 ! بوس-

  ؟ بهتر این از چی جون-

 : گفتم خسته و زدم لبخند

  ؟ شده چی بگی خوای نمی.  نشدی آدم هنوز که الحق-

 : گفت هیجان با

 . خوردت عسل من یک با شه نمی.  توام خب خیلی-
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 : زد پچ گوشی در

 ؟ گفت چی بگو.  طرف این بود اومده سعید دیشب-

 : دادم پیچ دستم دور را موهایم

 : گفت چی-

 .  بارداره ماریا گفت می-

 : گفتم ناپذیری وصف ذوق با و کشیدم جیغ غیرارادی و گذاشتم دهانم مقابل را دستم

 .  خدا وای.  لیدا نکن شوخی-

 : خندید غش غش لیدا

 می فکر من ؟ ها نیست خوش حالش دیدم مدت، این بود نگران. ماریا برای بمیرم-

 نمی هیچی و بارداره خانم نگو.  ده می بهشون دکتر که داروهایی و قرص اثرات کردم

 با باز و باشه نشده تشکیل بچه قلب داشت استرس مدام گفت سعید منتها. گه

 .  نیاوردند در صداُش نشدن مطمئن تا همین واسه بشن، رو به رو شکست

 این مستحق مهربانم ماریای و عزیز سعید.  نشست هایم چشم توی اشک

 .  کردند می شماری لحظه شدن مادر و پدر برای قدر چه.  بودند خوشحالی

 :گفتم و کردم پاک دست پشت با را هایم اشک

 بود خبر همین کنه خوب حالمو تونست می ها مدت بعد که خبری بهترین تینا جان به-

 .  خدایا.  شه نمی باورم. 

 دوستان زندگی از که بودم رفته فرو ام زندگی و خودم الک توی قدر آن!  بودم شرمنده

 درک مرا و هستند بزرگوار همیشه مانند دانستم می.  بودم گرفته فاصله ام صمیمی

 .  کنند می

 : زد تشر لیدا کردم پاک را هایم اشک

 خوش از زدم زار یکی من گفت بهمون سعید وقتی هرچند ؟ ها بریزی اشک نبینم-

 . حالی

 : کردم زمزمه

 .  خوشی خبر قاصد که بشم فدات.  شکر مرتبه هزار خدارو-

 : گفت ذوق با
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 یکم کردند رد رو مرحله این ولی.  باشن معالج پزشک نظر تحت مدام باید هم االن-

.  بگیریم براش جشنی یه سفرشون از قبل داد پیشنهاد سعید.  شد کم ماریا استرس

 .  بشه عوض اش روحیه

 : گفت لیدا

 هفته آخر کافه توی کنم هماهنگ باهات گفتم.  کنه سوپراز رو ماریا قراره سعید حاال-

  ؟ چیه نظرت ؟ هوم ؟ بگیریم جشنی یه براش

 هایم اشک زود قدر چه ها روز این.  بگیرم فاصله شرایط این از تا کشیدم عمیق دم

 . شد می روان

 : نبود صدایم توی لرزشی اما بود روان هایم اشک هنوز

 می هماهنگ آینده هفته آخر واسه االن از کافه های بچه با باشه ؟ بهتر این از چی-

 .  میشیم معذب باشه مشتری.  تریم راحت خودمونی.  باشه خالی کافه که کنم

 : گفت زده ذوق لیدا

 .  کنیم درست هم کیک-

 ام حوصله که گذشته های سال و بودم رفته پزی شیرینی های کالس که جایی آن از

 سر گاهی و کردم می درست مختلف های کیک ها مشتری و کافه برای رفت می سر

 : گفتم کردم، می گرم را خودم

 زنگ یه هم الهام و نگین به.  کنم می درست یکی جا همون خودم.  من با کیکش-

 .  بزنیم

 می دعوت خودش هم رو ماریا دانشگاهی ها دوست سعید.  من با ها دعوتی.  آره-

 .  بهتره نباشه کسری و کم چیزی.  باشیم شاید نفری سی بیست حدودا.  کنه

 یک را ام خوشحالی و بزنم زنگ ماریا به تا نبود دلم در دل.  کرد را الزم های توصیه لیدا

 باردار که این فکر از مهربانم، ماریای.  گفتم شکر را خدا بار هزاران.  دهم بروز جوری

 .  شد خیس هایم چشم دوباره است

 این که خوب خبر یک.  چرخیدم خود دور به خانه توی هدف بی و کردم قطع را تماس

 کافه.  کردم هماهنگ پور عالی آقای به و گرفتم را کافه ی شماره.  نداشت گریه قدر

 که بود وفاداری و امین شخص هم پور عالی آقای!  ها سال همان از!  بود من نام به

 .  کرد می نظارت قدیم و جدید نیروهای روی و کشید می زحمت کافه توی

 

 ولی بود کافه توی چیز همه خدا شکر.  بگذارم تمام سنگ ماریا برای خواست می دلم

 و کم چیزی خواست نمی دلم.  نوشتم را نظرم مورد های خرید از لیستی وجود این با

 .  باشد کسر
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 و آمدند می بالم و دست توی مدام و گرفتند روحیه خوبم حال دیدن با قلوها سه

 .  کردند می لوس را خودشان

 نوشتم و کردم درست آبی کفش جفت دو کیک روی ؛ کردم درست بزرگی سفید کیک

 "  میام دارم من مامانی" 

 دارم یاد به.  لرزید می دلم و کردم می ام عالقه مورد کیک به نگاهی یک هرساعت

 و منظره غیر خیلی.  بود متفاوت ماریا با شدنم باردار ی نحوه ؛ شدم باردار وقتی

 تمام ساعت یک.  کنم کار چه دانستم نمی که بودم ترسیده قدر آن اصال ؛ ناگهانی

 !  زدم می زار شویی دست توی

 

 نیروهایش پور عالی آقای ؛ نشست هایم لب روی محزونی لبخند روزها آن یادآوری با

 تزئین رنگارنگ های بادکنک با را کافه که بود آورده بودند پسر دو و دختر دو شامل که را

 . کند

 فکر باال ی طبقه و ها پله به کردم سعی.  بود شده خوشگل خیلی ام اهدایی کیک

.  نداده رخ اتفاقی هیچ انگار کردم می برخورد جوری ؛ نکردم هم نگاهش حتی!  نکنم

 خبر او!  کردم می تشکر من که پرسید می دالوری آقای احوال از مدام پور عالی آقای

 .  دویدند می هم دنبال به و کردند می شیطنت قلوها سه.  ایم شده جدا که نداشت

 ! انگار نه که انگار. کوبیدم می هاون توی آب انگار که دادم تذکر بهشان

 رویایی و زیبا خیلی تزئینی وسایل و ها بادکنک با کافه فضای ؛ کشیدم کالفه پوف

 کنند عرق و بدوند بودم نگران.  گذاشتم کمد توی را قلوها سه های پالتو.  بود شده

 .  بود سرد بیرون هوای.

 و کرد باران بوسه را صورتم کیک دیدن با لیدا.  آمدند آیدا همراه به میعاد و لیدا عاقبت

 : خندیدم کنم درست کیک اش دومی بارداری برای گرفت قول من از

 خواهر نشو گیر جو.  کردیم شاهکار کنیم بزرگ رو ها توله همین ما کتی خاله قول به-

 .  کنی حسودی نداره دلیلی شده حامله دیگه یکی.  جان

 : زد سوتی و کرد نگاه تیپم به و گرفت بازویم از نیشگونی

 .  شدی محشر.  تو زدی تیپی عجب-

 به قدی آینه در!   ای قهوه جذب شلوار همراه به بودم پوشیده رنگ کرم باِز جلو پالتوی

 جدیدا را آمدند می زانو های نزدیک تا که رنگم کرم های چکمه!    کردم نگاه خودم

 .  بود ست رنگم کرم کیف با.  کنم می افتتاحشان که بود بار اولین و بودم خریده
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 : گفت خنده با لیدا

 .  ُدکی رسن می سر ها مهمون االن که کمکم بیا.  خودت از بکن دل.  خب خیلی-

 و کردم پرسی احوال و سالم همه با.  داشتم استرس کمی.  آمدند ها مهمان کم کم

 .  کرد می کنترل را آیدایش و من وروجک سه مدام میعاد.  گفتم خوشامد بهشان

 اما.  کردم می هایم پاره آتش سه نثار ای غره چشم گاهی از هر هم من هرچند

 !  گرفتند می سر از شیطنت گرداندم برمی رو که همین

 فضا توی سامان صدای!  گذاشت نمی کاش ای که گذاشت آهنگی پور عالی آقای

 ای صمیمانه جو.  بود آمده همسرش یا و دوست همراه به کس هر.  انداخت طنین

 سعید و ماریا عاقبت ؛ ها مهمان ی همه آمدن با.  بودم راحت بابت این از و بود شده

 دیدن با ؛ شد زده هیجان شان شادمانی و جمعیت دیدن با ماریا ؛ شدند کافه وارد

 گفتند می تبریک را شدنش مادر خوش خطی با کافه دیوار روی که هایی نوشته

 برف.  کشیدم درآغوش را هایم دست و بودم ایستاده ای گوشه.  شد تر هایش چشم

 .  داشتم دوست را امشب هوای ؛ بارید می

 و بود پاک!  داشتم دوست را برف.  نشستند می زمین روی طنازی با برف های دانه

 .  پوشاند می را شهر های زشتی

 .  کردند  سالمتی آرزوی برایش و گفتند تبریک و کردند بغل را ماریا ها خانم ی همه

 آغوش در ، داشت فرق ها بغل ی همه با بغل این ؛ چرخید من سوی به همه از آخر

.  بود نزده هم لب رژ حتی ؛ بوسیدم را اش گونه.  ماند همه از بیشتر و کرد گریه من

 بچه مشتاق قدر این که بود خوب چه.  باشد داشته ضرر اش بچه برای ترسید می

 .  کرد می کار همه بودنش سالم برای و بود اش

 !  بودم شرمنده ام گذشته و خودم از

 .  شدم حال خوش قدر چه فهمیدم وقتی دونی نمی.  گم می تبریک عزیزدلم-

 : بوسیدم خواهرانه محبت با و کرد پاک را هایش اشک شال ی گوشه با ماریا

 خوام می خدا از.  کنم تشکر ازتون چطور دونم نمی.  لیدا هم.  خودت هم.  عزیزین-

 .  گیراست حامله زن دعای ؟ که دونی می.  برسی قشنگت آرزوهای ی همه به

 .  گرفت بیشتری عمق لبخندش ماریا.  شد روان هایم اشک

 .  درمیام لیدا و تو خجالت از برسیم ها مهمان به بذار.  نیست زدن حرف فرصت االن-

 مدام ها گارسون!  نشاندم سعید کنار را مجلس گل و کردم حلقه اش شانه دور دست

 . میکردند پذیرایی و چرخیدند می ها مهمان دور
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 می تکرار اول از مدام که آهنگی این بگوید پور عالی اقای به نفر یک شد می کاش ای

 .  بودم بیزار اصال صدا این از و گرفت می صدا این از دلم.  کند خفه را شود

 وقتی ماریا ؛ آوردم را کیک آشپزخانه توی از.  است کیک آوردن وقت داد اشاره لیدا

 کردند می نگاه کیک به ذوق با چنان قلوها سه.  کرد نگاهم شناسانه قدر دید را کیک

 !  گزیدم لب و رفتم شان صدقه قربان.  بینند می کیک است بار اولین انگار

 می انتخاب امشب برای را دیگر ی کافه یک کاش ای ؛ باشم صادق کمی خودم با باید

 و بودند گذاشته گلویم روی دست خاطرات بودم شده کافه وارد که زمانی از.  کردند

 نباید و بود سعید و ماریاِ  شب امشب ؛ زدم لبخند.  شدم می خفه فضا این در داشتم

 ! کردم می بد را حالشان

 تا سه این به"  گفت می ماریا به شوخی به و نشاند خودش کنار را قلوها سه سعید

 می ای عده.  خندیدند همه"  بشه قشنگ قدر این ماهم بچه تا کن نگاه عشق

 فرصت از ؛ بود گرم همه سر.  بودند کرده گرفتن عکس به شروع ای عده و خندیدند

 های آدم حس ؛ شد کشیده سالن وسط های پله سوی به پاهایم و کردم استفاده

 ها روز آن کردن یادآوری.  کنم خیانت خودم به خواست نمی دلم ؛ داشتم را خطاکار

 ؛ کردم روشن را چراغ ؛ رفتم باال یکی یکی را ها پله.  کرد می عوض را حالم

 می صبح و نشست می زمین روی برف امشب حتم به بارید می برف چنان هم

 . کنند بازی برف تا ببرم بیرون را ها بچه توانستم

 ی گوشه رنگ ای قهوه گیتار به و نشستم سالن ی گوشه رنگ صورتی مبل روی

 .شدم خیره سالن

 به را سنگینم نفس!  ندیدمش و بود نیامده امشب که بهتر ؛ بردم چانه زیر را دستم

.  نداشت کردن سرباز قصد و بود نشسته دلم توی سنگینی بغض. فرستادم بیرون

 من و نواخت می او ؛ زدیم می حرف ها ساعت و نشستیم می همینجا که روزهایی

 چون هم هایم چشم مقابل کردند می کیف ها مشتری و خواند می او!  خواندم می

 .  گذشت فیلم

 سوی به و شدم بلند. بود اشتباه هم اولش از جا این به آمدنم!  دادم قورت را بغضم

 به آمدنم آری.  شد عجیبی حال یک دلم.  کشیدم دست تارهایش روی ؛ رفتم گیتار

 ی گوشه هر ؛ نشست ابروهایم میان کمرنگی اخم.  بود محض اشتباه باال ی طبقه

 ؟ بودیم ساخته خاطره باهم قدر چه ما.بود خاطره یک یادآور کردم می نگاه را لناس

 سینه از آه همراه به را نفسم.  کردم نگاهش بار آخرین برای و کردم لمس را گیتار

 در و ماندند جا همان خاطرات.  کردم خاموش را چراغ و کردم گرد عقب و کردم خارج

 .  شدند خاموش سکوت

 بود گرفتن عکس و خنده و صحبت گرم سرشان قدر آن حتم به ؛ رفتم پایین ها پله از

 معرض در آرتین و آرسین ؛ کردم طی را آخر ی پله.  بودند نشده نبودم ی متوجه که
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 با و بود نشسته سعید کنار که آشنایی مرد دیدن با ؛ چرخاندم چشم.  نبودند دیدم

 آرسین و آرتین.  شد متحیر هایم چشم خندید می و کرد می صحبت ماریا و او با لبخند

 مانند.  بود خودشان گرم سرشان و خندیدند می همه.  بودند نشسته پایش روی

 ! باشد آمده شد نمی باورم و بودم ایستاده ها شده مسخ

 پلیور.  بود شده تر بلند گذشته ی هفته چند نسبت به موهایش ؛ زدم پلک بار چندین

.  بود زده گره گردن دور هم رنگی مشکی گردن شال.  بود کرده تن رنگی خاکستری

 و کرد می جلوه خیال بی قدر این چرا.  ببینم جا این را او نداشتم توقع چرا دانم نمی

 می شوخی سعید و ماریا با و خندید می هرازگاهی بود هایش لب روی لبخند حتی

 ندادم بال و پر افکارم به.   است خوب حالش داد می نشان هایش چشم برق آن.  کرد

 و گشت و سفر ؛ است خوب حالش بود مشخص!  بود ام زندگی های ممنوعه جز او! 

 !  گذار

 .  است کرده دعوت را او کسی چه بدانم خواست می دلم

 با نگاهش و چرخید من سوی به سرش که شوم دور نگاهش معرض از خواستم

 آمدم خودم به!  نگریست مرا بزند پلک که آن بی لحظه چند.  کرد برخورد هایم چشم

 همه ؟آری بود عادی و خوب چیز همه!  شد نمی اما کنم برخورد عادی کردم سعی و

 ها نگاه کردم می حس چرا.  کردم می تلقین خودم به را باور این باید و بود خوب چیز

 چرا پس بود خوب چیز همه اگر. آورد هجوم سویم به خفگی حس ؟ برگشته سویم به

 . نشست ابروهایم میان ظریفی اخم ؟ شد می بد داشت حالم

 جایش از و گرفت من از را آلودش اخم و زخمی نگاه او.  بلعیدم را دهانم آب سختی به

 نفهمیدم.  بیاورم تاب توانستم نمی که بود ناآشنا و ترسناک نگاهش قدر آن. شد بلند

 کاش ای شد می پخش کافه توی هنوز صدایش ؛ گفتند می او به چه سعید و میعاد

 اصال. شد روانه سویم به لیدا و ماریا نگاه.  کرد می خفه را آهنگ این پور عالی آقای

 !  رفتم قروچه دندان ؟  بود آمده جا این به او چه برای

 عکس ماریا دوستان با سامان.  کردند می نگاه مارا جوری یک همه چرا دانم نمی

 با و رفت سعید و میعاد سوی به سپس. نوشت یادگاری برایشان کاغذ روی و انداخت

 از را کتش.  نکرد اعتنایی ماندن بر مبنی ها آن های اصرار به و داد دست تکشان تک

 !  رفتم می من ماند می اگر!  رفت می که بهتر ؛ نماندم دیگر.  برداشت صندلی پشت

 از من دیدن با که نبود عجیب.  رفتم آشپزخانه سوی به ؛ کرد نگاهم مستاصل لیدا

 !  رفت و شد بلند جایش

 و کردم رها را سینه در محبوس نفس ؛ کردم تند پا آشپزخانه سوی به ؛ بود پس هوا

 ارث انگار کرد می برخورد جوری یک دیگران مقابل ؛ لعنتی.  کردم مشت را هایم دست

 خون.  رفت و شد بلند دید مرا تا که جهنم به ؛ رفت که درک به.  باشم خورده را پدرش

 نداشتم دوست اما منطقی غیر هرچند ؛ داشتم گله دوستانم از ؛ خورد می را خونم

 . بیاید هستم من که جایی تا کنند فراخوانش
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 کردم چای ریختن گرم را سرم در سمت به برگردم که آن بی ؛ خورد در به ای تقه

 . شناختم را آمد می سمتم به که لیدا های کفش پاشنه صدای

 ؟ گالره-

 .   بودند کرده خراب را حالم کافی ی اندازه به امشب!  کردم تقدیمش سردی ی بله

 .  افتاد شمار به هایم نفس ؛ بود زده چنبر گلویم توی شب سر از بغضی

 : گفت دلجویانه و ایستاد کنارم

 انگار اونم.  بیاد گفت بهش که میعاده مقصر.  نیست من تقصیر آیدا جون به.  ببخشید-

 .  نیستی تو که زد کلک بهش میعاد اما بیاد نداشت دوست

 : کردم نگاهش نشدنی مهار خشم با

  ؟ بره پاشه بینه می منو تا نفر هزار جلو و بیاد که-

 : کردم زمزمه و رفتم قروچه دندان

 ! روانی.  احمق-

 : گذاشت کمرم روی دست لیدا

 نیت میعاد قلبی نیت هرچند کن باور ولی.  کن دعوا میعاد با خواستی خودت شب-

 بشید رو به رو خواست می میعاد.  مورد این توی نکردم دخالت ولی بوده خودمم قلبی

 .  باهم

 شد بلند نهادم از آه ؛ ریخت دستم روی جوش آب لحظه همان و کردم نگاه لیدا به

 .  نبود که قلبم سوختن از بدتر این اما سوخت می دستم پوست

 لیدا.  درد کننده تسکین کمی از دریغ اما کردم فوتش و کردم نزدیک دهانم به را دستم

 : گفت و گزید لب

 ؟ کجاس اولیه های کمک جعبه-

 : کردم اشاره ها چای به

 . گردم برمی زنم می پماد خودم.  برو تو-

 را جعبه.  رفت اف دی ام های کمد سوی به حرفم به اعتنا بی و کرد نگاهم نگران لیدا

 . درآورد را پماد.  کرد پیدا
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 .  بگذرونه خیر به امشُب خدا-

 : گفت حال همان در.  مالید پماد دستم روی احتیاط با و آرام

 .  پاشو.  برم قربونت پاشو.  داره گناه.  جاست این فکرش ماریا.  بریم بیا-

 . بدهم باریدن ی اجازه هایم اشک به تا بود خوبی ی بهانه و سوخت می هنوز

 .  نباش چیزی نگران.  میام بشه بهتر دردم یکم منم.  برو تو خب خیلی-

 جا همان خودم.  کردم اش راهی خاطر آرامش با دادم لیدا دست به را چای سینی

 بود خوب حالم من.  ریختم اشک ام بیچاره دست پوست برای و نشستم کانتر روی

 هایم چشم زیر.  بود گرفته را قرارم و آرام که بود دستی سوزش هم ام گریه دلیل

 تا شد نمی.  زدم کرم را هایم زیرچشم و درآوردم کیف توی از کرمی ؛ بود شده سرخ

 !چه که آخرش!  بنشینم جا همین شب آخر

 در.  زدم می کف و ایستادم می برایش باید و کند بد را حالم دیدنش با تا بود آمده او

 به و کردم رها سینه از را آهم چون هم نفس.  داشت خاصی تبحر حالم کردن خراب

 .  رفتم ها میهمان سوی

 و ترسناک قدر این مرا او که بود بار اولین.  نفهمیدم مهمانی از هیچ دیگر شب آخر تا

 می و زدم می دست زدم می لبخند ؛ بودم شده خوبی بازیگر.  کرد می نگاه نفرت پر

 . نشود آشکار ام درونی حال که قدر آن.  خندیدم

 

 میعاد که کنم بیدارشان خواستم.  بودند رفته خواب به راحتی مبل روی قلوها سه

 : برگشتم سویش به دلخوری با کرد صدایم

 .  ماشین توی برمشون می خودم.  نکن بیدارشون-

 

 : گفتم سرد

 .  تونم می خودم.  نیست احتیاجی-

 

 : کرد نگاهم نرمش با بار این

  ؟ بزنیم حرف باهم تونیم می گالره-

 

 : کردم نگاهش
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 ؟ ی درباره-

 

 مبل روی را قلوها سه های پالتو.  بنشینم که کرد اشاره اطراف های صندلی و میز به

 .  رفتم صندلی و میز سوی به و گذاشتم

 

 .  بود وسایلش کردن جمع حال در لیدا.  نشست رویم به رو میعاد

 .  ببخش منو کردم ناراحتت امشب اگر-

 

 : کردم بافتم شال های ریشه سرگرم را خودم

 ؟ بیاد گفتی بهش تو-

 

 : کشید موهایش به دستی

 ولی.  زدم گولش چون.  ازم شد دلخور و عصبی تو مثل اونم البته.  اومد من خاطر به-

 ! حیفه.  ببنید رو دیگه هم خواست می دلم من

 

 : گفتم اطمینان با

 .  شدم اخت جدیدم زندگی با من.  نیست قبل مثل چیز هیچ دیگه-

 

 .  بفهمد زبانم و ها چشم از را حقیقت خواست می انگار ؛ کرد نگاهم دقیق میعاد

 : گفت مکث با

 وضعیت این توی شمارو خواد نمی دلم صورت هر در.  زنه می حرفو همین سامانم-

 .  پذیرفتین خودتون انگار متاسفانه.  ببینم

 

 زندگی و پذیرفته هم سامان پس.  رفت می رژه سرم توی میعاد حرف آخرشب تا

 داشته را خودم زندگی من ایست انصافی بی این!  من مثل درست.  دارد راحتی

 می دست کف مانند ، دانستم می!  باشد تالطم در او که باشم داشته توقع و باشم

 .  کند می فروکش احساساتش باالخره دانستم می!  شناختمش
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 پور عالی آقای دست به را کافه.  خواباندم ماشین توی را ها بچه میعاد کمک با

 .رفتم و سپردم

 

 شب آن بگویم اگر.  شد می بدتر حالم حتم به جا آن ماندم می دیگر ی دقیقه یک اگر

 ها مدت بعد دانستم نمی.  ام نگفته دروغ نیامد هایم چشم به خواب صبح خود تا

 آدم حس امشب و ؛ بودم کرده فراموش را او من.  ریزد می بهم مرا گونه این دیدنش

 .  است ثمر بی هایشان تالش گاهی که داشتم را هایی

 

**** 

 می دست صورتم به گاهی و کرد می ناله و گریه.  ایستاده سرم باالی نفر یک انگار

 چرا دانم نمی اما.  است مادر انگار ؛ کردم باز را رمقم بی و سنگین های پلک.  کشید

 . کند می گریه دارد

 .   کنم صدایش توانستم نمی و بود سنگین زبانم

 خوبی مادر گالره.  بشینه گرم زمین به الهی.  کنه نیست رو بانیش و باعث خدا الهی-

 ؟

 هو یک ؟ بود خوب حالم که من.  دادم تکان سر شده که هم خاطرش اطمینان برای

 چند.  آوردم یاد به تازه را نشسته ام سینه توی که دردی انگار ؛ بستم را هایم چشم

 که عاقبت و بودیم شده روش به رو ها خانواده سخت و سفت مقاومت با که ماهی

 در به در سامان ی خانواده.   شدیم آب ذره ذره ننشت کرسی به کداممان هیچ حرف

.  نبود بند کجا هیچ به دستم ؛ نداشتم خبر ازش دیگر هم من حتی.  بودند دنبالش

 رفته کجا دانستیم می حتی نه و داد می جواب را تلفنش نه.  بود کرده تعطیل را کافه

 خواستگاری به بار چندین سامان خواست به که خانم مهشید مادرش گذشته روز دو. 

 خواست دلش هرچه و آمد مان خانه به پر توپ با بود بلد را خانه آدرس و بودند آمده ام

 که.  شده من شهالی ابروی و چشم خام و ایم کرده جادو را پسرش که.  کرد بارمان

 سکته مرز به را مادر که دیگر ناجور انگ هزار و ایم کرده مخفی خانه توی را پسرش

 . رساند

 

 زورش اما ببرد خودش با را زنش کرد می سعی و بود شرمنده ما روی توی سامان پدر

 . رسید نمی

 حرف ما به مهشید همسایه و در توی قدر آن.  بدهد را جوابش چه دانست نمی مادر

 چه خدایا ؛ شد روان هایم اشک.  بود بهتر گرفت می را جانم خدا موقع آن اگر که زد
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 به و هستیم هم عاشق که ما ؟ جوابش است این که ام کرده درگاهت به گناهی

 این نه مگر.  بگذراند هم دست توی را دستمان باید میانمان انداختن سنگ جای

 کرد؟ نمی مادری برایش ای ذره چرا ؟ بود سامان مادر مهشید

 

 گوشم توی سیلی و آمد سویم به عصبانیت و خشم با مادر ؛ سامان مادر رفتن از پس

 نا شدن عاشق این با سرم بر عالم خاک که.  گفت من به حرف هزار و داد فحشم.  زد

 دلیل همین به.  داشت نفرت مادرش از داشت دوست قلبا را سامان اگر او!  جایم به

 را مخالفتش و زد می طعنه ما به سامان مادر آمدن می خواستگاری برای که بار هر

 رضا وصلت این به دلش که گفت می خونسردی کمال در هم مادر کرد می اعالم

 .  نیست

 

 کجا گفت نمی کس هیچ چرا ؟ کردم می چه من باشد آمده سامان سر بالیی اگر

 های نبودن طرفی از.  بود سخت برایم اخیر اتفاقات هضم ؟ باشد رفته است ممکن

 که نداشت ته و سر انگار که هایی تهدید و مهشید های تماس دیگر سوی از و سامان

 .  بکشم بیرون پسرش زندگی از را پایم

 

 را جانم خدا ها تشنج همین از یکی در کاش ای و افتاد جانم به امان بی ای رعشه

 عین برایم روزش هر و فهمیدم نمی زندگی از هیچ خدا به ؛ مردم می و گرفت می

 به توانستم می کی تا ؟ چه که آخرش ؟ کشیدم می نفس امیدی چه به.  بود مرگ

 حتی.  برود پایین گلویمان از خوش آب یک گذاشت نمی مادرش ؟ بنشینم سامان پای

 که انگی و  تهمت هزار و ماست سر زیر سامان نبودن و کند می شکایت ما از گفت

 باید ثانیه هر و داشت سنگینی تاوان سامان خواستن انگار.  بود سنگین برایم زیادی

 .  پرداختم می را بهایش

 

 : کردم نگاه مادر به و نشست لبم روی ای خسته لبخند

  ؟ مامان-

 

 : ریخت اشک

 ؟ دلم جان-

 

 : گفتم سنگین زبان با سختی به
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 ؟ نشد خبری ازش-

 

 .  شد روان ام گونه روی هایم اشک.  داد تکان نه عالمت به را سرش مادر

  ؟ اومده سرش بالیی نکنه-

 

 : فشرد را دستم

 نمی جدی رو حرفش دیده حتما.  پیچه می زود بد خبر.  فداشتم الهی نباش نگران-

 .  خونه از کرده قهر گیرن

 

 سراغم به خفگی حس کردم می گریه کش دراز وقتی.  کرد لرزیدن به شروع ام چانه

 . آمد می

 

 باشه اومده سرش بالیی اگر خدا به مامان ؟ ده نمی منو های تلفن جواب چرا پس-

 .  مامان بخشمتون نمی قسم قران به.  بخشم نمی رو کدومتون هیچ

 

 مرا داشت طرفی از.  بود مستاصل.  کرد گریه سیر دل یک و نشست تخت روی مادر

 با که حالی در مادر.  شدم می آب ذره ذره هایش چشم مقابل و داد می دست از

 : گفت آرام کرد می پاک را هایم اشک اش روسری

 .  شه می پیداش.  نباش نگران-

 

 : فشرد خودش به مرا و کرد بغلم مادر.  کشیدم سرم روی را ملحفه

 .  نیفت بیمارستان سینه تخت جوری این.  نده دق منو جوری این دیگه تو-

 

 : نالیدم

 .  خوبیه پسر سامان.  نکن خالی پشتمو.  کن کمکم.  مامان توروخدا-
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 و نیست رضا دلش ته دانستم می ؛ کرد حمایتم موقع همان.  کشید سرم به دستی

 .  آمد کوتاه و آورد کم هایم پافشاری و من برابر در عاقبت اما.  دارد نفرت سامان مادر از

 

 بروم دانشگاه به تا شدم می آماده که روز یک.  شود مساعد حالم تا گذشت روز چند

 که روزهایی ی همه مثل کردم حس.  کرد جلب را ام توجه خیابان سر آشنایی ماشین

 باورم!  بود خودش انگار ؛ زدم پلک بار چندین.  ام دیده را سامان ماشین و ام زده توهم

 می هم!  دلتنگ هم و بودم دلگیر هم بودمش؛ دیده ها مدت بعد شد نمی

 کوتاه را موهایش ؟ بود کجا مدت همه این!  خواستمش نمی می هم خواستمش

 ؛ بود کرده

 سامان انگار شد پیاده ماشین از که همین.  بود شده الغر صورتش و تیره پوستش

 هم به دار تب و مریض هردو.  نداشتم او از کمی دست هم خودم.  دیدم می را دیگری

 و نداشتم را دادند می نماندن طعم که هایی بودن این کشش دیگر من.  کردیم نگاه

 رد کنارش از اعتنا بی شد می کاش ای.  کنم خوش بودنش به توانستم نمی را دلم

 ماشین با و کرد می بازی خراب کله رفتم می خیابان سر آن از اگر دانستم می. شوم

 .آمد می دنبالم

 

 رویش به رو و رفتم سویش به.  کردیم نگاه هم به برداریم هم از چشم که آن بی

 .  کردم نگاه پایش تا سر به ایستادم

 ! گود هایش چشم زیر و بود زخمی صورتش

 

 .  سالم-

 

 : دادم را جوابش بغض پر

 ؟ کنی می کار چه جا این.  سالم-

 

 : زد خند نیش

 .اومدم جوری همین-

 

 . شدم می عصبی داد می جواب جوری این وقتی.  گرفت حرصم
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 : گفتم خشم با 

 

 ! بودی که جایی همون برگرد.  باشه-

 

 گفت گوشم توی سر پشت از و کشید را کوله.  گذشتم کنارش از و زدم ای تنه سپس

: 

 

 ! دارم حرف-

 

 .  سوختند هایم چشم

 و میدون بعد و کنند می خواستن ادعای که هایی آدم با.  ندارم حرفی هیچ اما من-

 .  ندارم باهات حرفی هیچ من.  کنند می خالی

 

 خودش سمت به مرا بازو زور اندکی با.  کرد نوازش را گوشم هایش نفس برخورد

 نمی را تاب بی های چشم و گر نوازش های دست این خواستم، نمی.  برگرداند

 ! زندگی این از!  خودم از او از بودم شده خسته. خواستم

 

 چند استقامت از انگار.  کرد تشدید را ام تنگی دل پیچید ام ی توی که عطرش بوی

 نرمش با که.  بود شده متوجه را مسئله این هم او و نبود خبری گذشته ی دقیقه

 .  کرد کم بازوهایم روی دستانش فشار و کرد نگاهم

 

 به نگاهم عادتی شرایط در ؛ گرفتم می باال را سرم باید کنم نگاهش خواستم می اگر

 .  رسید می گردنش

 

 : پرسیدم

 ؟ کنی بد حالمو باز که اومدی ؟ برگشتی چی واسه-
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 کردند پیدا را خودشان راه هایم اشک.  آورد بند را نفسم که بود عمیق قدر آن نگاهش

 : هم صدایم ؛ لرزید بدنم. 

 نگفتی ؟ رنگارنگت دخترای دوست با ؟ الواتی بودی رفته ؟ اومدی باز چی واسه-

 می ؟ کردی سواستفاده احساساتش از که احمقی و خنک ی چی؟گالره پس گالره

 ؟ بدی جواب رو لعنتیت موبایل اون مردی

 

 !  سکوت و بود سکوت جوابم

 .  دیدم می تار اشک ای پرده پشت از را او

 

 زندگیم تو کس هیچ.  برن شن رد روم از باید همیشه.  حقمه من.  شستت ناز-

 کنم می خواهش.  اومدم کنار زندگیم ی نانوشته قانون این با دیگه. نیست موندگار

 خواد می.  دربیاد خواد می جا از قلبم بینمت می وقتی. شه می بد حالم نیا دیگه

 نمی دیگه من.  سامان نیستیم هم سهم ما.آوره عذاب دیدنت.  بهتره ندیدنت.  بترکه

 با روز هر. دبیرستانی های دخترپسر مثل شدیم.  بدم ادامه شرایط این به خدا به تونم

 .  ها خانواده از ترس با دلهره

 

 : گفتم دروغ به و کردم نگاهش. کرد سکوت هم باز

 .  نشو مزاحمم دیگه.  بیام کنار نبودنت با تونستم نبودی که مدتی این-

 

 : شدند یخ تکه دو هایش چشم.  شد یخ هایش سرانگشت.  شد کم اشتیاقش از

 ؟ خوای می اینو تو-

 

 می مرا اصال ؟ بگوید توانست نمی چیز هیچ دیگر ؟ خواهم می را این من ؟ همین

 ؟ خواست

 

 !  خورده شکست لشکر مانند.  برداشتم زمین از را کیفم
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 بار این کنارش از.  داشت خود جای دیگر که او نشنیدم خودم را ام آره ی زمزمه

 های دوست گرم سرش مدت این در نکند.  نکرد کاری هیچ ماندنم برای ؛ گذشتم

 که نگفت کالم یک حتی معرفت بی ؟ کرده هندوستان یاد فیلش باز و بوده دخترش

 .  ندادم امانش من هم شاید!  بوده کجا

 

 ، ندارم طاقت خدایا ؟ شده سرد من از یعنی.  نکرد سد را راهم ؟ خواست نمی مرا

 هایم قدم به کرده بغض.  نداشتم گاه هیچ را ام وامانده زبان اختیار که من به لعنت

 .  دادم سرعت

 

 . گالره-

 

 اعتیاد.  داشتم احتیاج جسمم و روح برای که بود مخدری همان.  شنیدم را صدایش

 حتی برگشتم عقب به.  کنم ترکش توانستم نمی و داشتم دوستش که بود شیرینی

 قرار بی و دار تب نگاهی با ؛ بود ایستاده جا همان.  بود نخورده تکان هم متر میلی یک

 لبخند!  نبود من کار گذشتن او از ؛ داشتم دوست قدر چه ؛ کرد می نگاه رفتنم به

 خواست می دوباره.  کرد باز رویم به را آغوشش و نشست هایش لب روی تلخی

 در مرا توانست می که قدری به.  داشت جا من برای زیادی آغوشش.  بدهد پناهم

 دیگر ؛ شد کشیده زمین روی ام کوله ؛ شدم می گم آغوشش توی.  کند حل خودش

 می کم غرورم آمد می میان به سامان اسم وقتی!  غرورم حتی.  نبود مهم چیز هیچ

 در مرا و کرد طی را میانمان را فاصله گام چند او.  رفت می و بست می را بارش و آورد

.  رفت یغما به دنیا های ناممکن و نباید ی همه.  شدم آرام که خدا به ؛ کشید آغوش

 .  فرستادم وجودم اعماق به را تنش عطر و بستم را هایم چشم

 

 : بوسید را گوشم ی الله

 مگه ؟ کنی دوری ازم برسم بهت تا مونده قدم یه که حاال ذارم می مگه.  سامان عمر-

 ؟ ذارم می

 

 خطابت نیستش و هست و گذارد می پناهت سر را آغوشش گونه این کسی وقتی

 می دنیا ی واژه ترین معنا بی رفتن اصال.  شود می فلج رفتن برای پاهایت کند می

 . گذاشت قلبش روی را سرم.  شود
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 : بود بریده را امانم ریه

  بودی؟ کجا-

 ؟ کجاست دونی می جهنم-

 : زدم هق

 ! سامان-

 : خندید

 خالی شونه تا رفتم.  گالره رفتم.  جهنم شه می اسمش نباشی وقتی که جایی یه-

 ! نشد.  کنم فراموشت تا.  زندگیت آدم ترین فطرت پست بشم کنم

 : کرد اشاره هایم چشم به و کرد جدا خودش از مرا سحتی به

 وجود وقت هیچ یعنی که کنم برخورد جوری نتونستم ؟ فهمی می.  نتونستم-

 .  نداشتی

 .  بوسید را ام پیشانی

 می رو دستت االن همین بود من به اگر.  کردی گیر ها خانواده دوتا وسط.  ضعیفی تو-

 .  محضر بردمت می و گرفتم

 : گفتم بغض با

 . ببخشن مارو بشن رو به رو هاشون نوه با وقتی شاید.  بریم-

 : افزود شیطنت با و خندید

 .  برم ها نوه ی سازنده و ها نوه این قربون من-

  ؛ گذاشتم اش ریش ته و گونه روی را دستم.  کرد پاک را هایم اشک

 : پرسیدم.  بوسید را دستم کف

 

 دونی می ؟ گذشت بهم چی دونی می ؟ بودی کجا ؟ رفتی چرا.  رفت راه هزار دلم-

 ؟

 شمال بودم رفته نبودم که مدت این.  کردم صحبت مادرت با.  دارم خبر چیز همه از-

 و شده بد حالش مامان فرستاد پیام کجام فهمید بابا که روز چند بعد. رفیقم خونه

 . کردم تصادف برگشت راه توی.  شده بستری بیمارستان
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 : خندید که کردم نگاه پایش تا سر به نگران

 .  نبود خاصی چیز. شدم خوب-

 اما.  بود کرده عمل هم دستش و گذاشتند پالتین چپش پای توی فهمیدم ها بعد من و

 .  نشوم نگران تا نیاورد رویم به

 

 ؟ نگفتی بهم چرا ؟ توروخدا میگی راست-

 

 این خواستم نمی.  کنم فراموشت خواستم می طرفی از.  بشی نگران نخواستم-

 می.  ما نابودی به بستن همت کمر ها خانواده انگار.  ببینی آسیب این از بیشتر وسط

 عذاب بیشتر ببینیم خواستمم نمی.  مدت این نکشیدم کم منم.  شدی اذیت دونم

 ... بکشیم

 .  داد قورت را بغضم

 . من برای بود مردن مثل اما-

 : گفت صادقانه

 ! کنم تحمل نتونستم باختم که دیدی.  بود جهنم منم واسه-

 : کرد نگاهم و برد ام چانه زیر دست

 ! منو ببین-

 : زدم پلک

 .  نداره نشد کار ولی-

 : ورچیدم لب

 .  داده رضایت مامانم من-

 شده نرم کمی گذشته سخت بهش نبودنم انگار.  بابامه با منم مادر کردن راضی-

 . مامان

 . درخشید هایم چشم

 ؟ یعنی-

 

 : کرد نگاهم قاطعیت با
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 .. جات آخرش و اول.  بردارم عمرا سرت از دست یعنی-

 : کرد اشاره اش سینه به

 .  اینجاست-

 .  نشست هایم لب روی عمیقی لبخند هایم اشک میان در.  زد چشمکی

 گشتیم می شهر توی باهم اگر امروز.  بنشینم کرد کمکم و کرد باز برایم را ماشین در

 بود من از تر دلتنگ هم او انگار.  نداشتم رفتن دانشگاه ی حوصله.  کردم نمی اعتراض

 نوازش را دستش.  نکرد رها را دستم لحظه یک حتی و گرفت دستش توی را دستم. 

 .  آمد می پایین شیطان خر از مادرش زودتر کاش ای!  کردم

 

 معرفی من به گذشته ماِه ایوبی دکتر که روانشناسی.  بود خون کاسه دو هایم شمچ

 قول به.  بگیرم فاصله ام گذشته از اندکی توانستم می هایش راهکار با بود کرده

 " . شوم موفق تا خواستم می باید و بود مشکالت حالل زمان"  خودش

 خودم درویشی دکتر کنار!  داشتم دوست را ام گذشته.  خواستم نمی من انگار اما

 برایش پیاز تا سیر از را چیز همه غروری هیچ بی و ریختم می اشک خجالت بی ؛ بودم

.  کنم فراموش را بود آور عذاب که هرچه تا کند کمکم خواست می دلم.  کردم تعریف

 یک مانند.  شد می خوب حالم نشست می هایم صحبت و دل و درد پای که همین

 تلنبار های حرف از شوم سبک تا.  سپرد می گوش هایم حرف به و بود کنارم دوست

 .  بود رفته در دستم از رفتم می مطبش به که هایی جلسه شمار!  دلم توی شده

 

 بی و شده عوض حالم دیدمش وقتی از که.  دیدم را سامان که گفتم او به خجالت بی

 ولی آور خواب های مسکن به بودم آورده رو دوباره.  بخوابم ها شب گذارد نمی قراری

 گیرم گریبان زندگی توی که هایی ناکامی و ها شکست از. کرد نمی افاقه هم ها آن

 بود کرده رهایم که پدری با عالم مردهای ی همه ی مقایسه و پدر رفتن از.  بود شده

 با گاهی و کرد می نصیحت پدرانه گاهی و سپرد گوش او گفتم را همه و همه. 

 و کنم رجوع منطقم به خواست می من از و گذاشت می مقابلم راهکار دانشش

 ! دهم فاصله را هایم ناکامی و احساسات

 

 : گفت گذاشتم می شانه روی را کیفم که حالی در

 

 یا بخوای چه.  کشوره معروفه ی خواننده یک اون.  نیستی سامان زن دیگه تو.  گالره-

 سوار ماشینی هر ممکنه.  سینما توی.  تلوزیون توی.  ببینیش هرجا ممکنه نخوای
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 صورت تونی نمی تو.  باشن گذاشته هاشو آهنگ از یکی مهمونی توی یا شدی

 منطقی باید.  واقعیت با کنی فرار تونی نمی!  وقت هیچ.  دخترم کنی پاک رو مسئله

 داشته دوست ممکنه ؟ ها ؟ عادی مردم مثل هم تو.  کنی برخورد شرایط این با

 طرفداراش جز نداری دوست اصال یا.  ری نمی نداری دوست.  کنسرتش بری باشی

 و نیست تو شوهر دیگه اون.  توهه ی سلیقه به بسته دیگه این که نره یادت.  نیستی

 طور همون که دارید زیادی مشترک های دوست ؟ ای متوجه.  نیستی او زن دیگه تو

 بقیه از تونی نمی پس.  کنند می دعوت اونم ها مهمانی به کنند می دعوت تورو

 دوستاش ولی نبینی اونو گذشته خاطره به بخوای تو شاید. بگیرند نادیده اونو بخوای

 ؟ کردند گناهی چه

 

 حرف بعضی گفتن است آسان چه رسیدم باور این به من و گفت می و گفت می دکتر

 حرفم به توانی نمی گاه هیچ نکنی اش تجربه جانت و پوست با وقتی تا اما!  ها

 .  برسی

 

 توی که هایی کاستی و کم و ها ضعف نقطه ی همه با!  مشاور به بودم آمده من

 !  ایوبی دکتر لطف به هم آن.  بودم کرده پیدا وجودم

 

 اتاقش از عاقبت و کردم گوش را درویشی دکتر های توضیه.  بود اتمام به رو ام جلسه

 . رفتم بیرون

 

 و کردم خداحافظی منشی از!  شوم ریکاوری باید که طور آن تا بود مانده دکتر قول به

 چشم آسانسور درهای شدن باز با فشردم را دکمه و برداشتم قدم آسانسور سوی به

 اخم بار این ؟ کرد می چه جا این او.  ماندم مات و شد متعجب سامان دیدن از هایم

 وارد من و رفت و گذشت کنارم از دهد صورتش در تغییری که آن بی او ؛ نکردم

 ! بود ام سینه توی آهی یک و شدم آسانسور

 لعنت را خودم با هزار و کردم نگاه خود ی زده صاعقه تصویر به آسانسور ی آینه توی

 و او از ردی باید روم می جا هر چرا ؟ کرد می چه شده خراب این در او.  کردم

 رضای به ام راضی و ام کرده عادت زندگی این به دیگر که من خدایا ؟ باشد حضورش

 چپم چشم زیر نبض ؟  خاطراتش یا باشد او باید بود، ای برنامه چه دیگر این!  حقت

 .  زد می قرار بی
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 خوب حالم که گفتند می من به آینه توی از هایم چشم.  بود پریده رخسارم از رنگ

 پرده پشت ایوبی دکتر که این از.  دادند می نشان را آوردنم کم رحمی بی با و نیست

 آینه توی که خودم تصویر ارامی مشت.  خورد می را خونم خون باشد سامان حضور ی

 و خوب دکتر که او ؟ چرا دیگر درویشی دکتر.  پیچید جانم در درد.  کوبیدم بود آسانسور

 . کند درک خودم از بهتر مرا روحی شرایط باید که او.  بود من امین

 

 بود سخت!  شوم رو به رو سامان با خوام نمی فقط خواهم نمی ازت زیادی چیز خدایا

 کافه در که دستم به.  زد می پرسه ام آشفته ذهن توی که خاطراتی و دیدنش

 بهانه حال.   نگریستم بود شده خوب و نبود مشهود سوختگی از اثری و بود سوخته

 قوی من.  بدهم بارش ی اجازه هایم اشک به که نداشتم دست سوختن درد برای ای

 نمی نشان ضعیف کس هیچ مقابل را خود و بودم قوی شرایطی هر تحت من.  بودم

.  درآوردم خیابان از سر و آمدم بیرون پزشکان ساختمان از چگونه نفهمیدم.  دادم

 عمیق نفس. کرد جلب را ام توجه خیابان ی گوشه را سامان رنگ مشکی اپتیمای

.  زد می درمیان یک قلبم های تپش!  نشد اما باشم عادی کردم سعی و کشیدم

 هرچه و بگیرم را ایوبی دکتر ی شماره تا درآوردم را موبایلم. بودند کرده داغ هایم گوش

 من برای مشترکی دکتر که بود کرده فرض احمق مرا او.  بگویم او به خواست می دلم

.  داشتند برنمی سرم از دست چرا ؟ حاال چرا ؟ بود کرده معرفی سابقم همسر و

 بلند سر آن یک و آورد خود به مرا آسفالت روی ماشین الستیک جیغ و بوق صدای

 تکان هوا در دستی دهانی بد با و آورد بیرون پنجره از را سرش ماشین راننده.  کردم

 : گفت و داد

 

 پرت خودت جور این بخدا واال.  بخور قرص بمیری خوای می اگر ؟ کوری مگه ؟ خانم-

 ؟ ها ؟ بدم دارم دیه پول وخیم اوضاع این تو گفتی ماشین جلو کنی می

 

 کرده چه مگر ؟ بود من با.  گوید می چه دانستم نمی.  کردم نگاهش ها منگ عین

 ؟ بودم

 

 : گفت آسمان به رو و داد تکان سر افسوس با 

 

 .  بده شفات خدا-
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 حتی و کردم نگاهش گنگ که چرا!  هستم الل و کر کرد می فکر خودش با حتما

 .  ندادم نشان ترش زشت حرف و بد لحن از العملی عکس

 

.  نداشت جایی راننده برای که بود سرم توی مختلف افکار و آشفته ذهنم قدر آن

 او به باید!  آری.  بود درویشی دکتر مقصر.  شدم ماشینم سوار هم من و رفت راننده

 . کردم می گله و زدم می زنگ

 

 حتم به!  کردم خاموشش و خورد بوقی تک و گرفتم را درویشی دکتر ی شماره

!  کردم پرت داشبورد روی را گوشی!  شنید می را هایم حرف و بود کنارش در سامان

 پشت هفت که انگار تفاوت بی که این فکر ؛ داشتم گله زمان و زمین از.  بودم عصبی

 ؟ دیگر بودیم غریبه ما اما.  کرد می ام عاصی شود می رد و بیند می کنارش را غریبه

 . داشتیم باهم خاطراتی چه ها گذشته نبود هم مهم

 

 : پرسیدم و کردم نگاه آینه در سرخم های چشم به ؟ خواستم نمی را همین مگر

 

  ؟ خواستی نمی همینو مگه-

 

 ! هایم گونه روی چکید اشک و بستم ناالن را هایم چشم

 

 : دادم را خودم جواب

 

 . خواستم می همین خدا به

 

 می گریه چرا دیگر پس پرسید درون از شخصی.  کردند لرزیدن به شروع هایم شانه

 ؟ کنی

 

 : گرفتند سبقت هم از هایم اشک
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 .  دونم نمی هیچی دیگه خدا به.  دونم نمی-

 

 یک مرد می.  کنم هضم توانستم نمی را ها محلی بی این ولی!  نه ؟ بودم آورده کم

  ؟ بود کرده فراموش مرا زود قدر این یعنی ؟ رفت می و گفت می خالی و خشک سالم

 

 : کردم زمزمه

 

 ! خیلی.  نامردی خیلی-

 

 در هایی خیابان از سر.  بود شده عادتم هدف بی و جهت بی رانندگی و گردی شب

  ؟ کجاست مکان دانستم نمی خودم که آوردم می

 

 دلش و هستند خواب گفت مادر که بروم ها بچه دنبال به خواستم ؛ زدم زنگ مادر به

 شده تنگ ها بچه برای دلش که گیتی خواستی به.  کند بیدارشان خواب از آید نمی

 .  کند دلتنگی رفع تا بردم شان خانه به را ها بچه تمنا و اصرار با بود

 

 آشفته روز و حال این به مرا مادر امشب بهتر همان.  نداشتم حسابی و درست حال

 شده سبب خیابان در گردی پرسه.  بود شب یک ساعت رسیدم خانه به وقتی.  نبیند

 .  برود در دستم از ساعت که شوم غرق افکارم و خودم در قدر آن بود

 

 و نشستم مبلی روی تاریکی توی و کردم عوض را هایم لباس.  نکردم روشن چراغی

 آخرین.  داشتم درویشی دکتر از رفته دست از تماس چند.  کردم بغل را زانوهایم

 عصبانی و دلخور دستش از که بود مشخص و بود گذشته ی دقیقه ده تماسش

 .  هستم

 

 .  دادم قورت را ام دلخوری و بغض و کردم ای سرفه تک

 

  ؟ بله-
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 ؟ دخترم خوبی ؟ گالره الو-

 .  ممنون خیلی-

 ؟ شدم نگرانت قدر چه دونی می.  ندادی جواب و گرفتم تماس بارها-

 . زدمشان کنار صورتم توی از و کشیدم بلندم موهای به دستی

 .  بهترم شما لطف به.  ممنون خیلی-

 سوالی تا دانستم می اما.  بزند حرف بودم منتظر سکوت در هم من!  کرد سکوت

 .  دهد نمی توضیحی هیچ او نپرسم

 : آمدم حرف به تعاق

  ؟ چرا ؟ دکتر نگفتید بهم چرا-

 : کشید عمیق نفس

  ؟ نگفتم بهت چی-

 او اما.  آمد می بدم خودم از آوردم می کم و بودم ناتوان و ضعیف برابرش در که این از

 و بودم مدیونش را مدت چند این ی شده خوب حال.  اسرارم محرم.  بود دکترم

.  کردم می فکر خاطرات به تر کم دیگر.  داشت را هوایم جوره همه.  داشتم دوستش

 از خاطرات به برگشتن و سامان ی دوباره دیدن اما!  بود خودش لطف به اش همه

 را کردن فراموش برای کردن تالش نو از توان دیگر و بود شده شروع برایم امشب

 .  نداشتم

 

 یه توروخدا ؟ شما پیش بیاد اون باید چرا ؟ نگفتید بهم و شما مطب میاد اون چرا-

 .  بگید چیزی

 

  ؟ گفتم بهت چی کردم صحبت باهات امروز من جان دختر-

 

 هیچ انگار کرد می برخورد جوری.  بود باهوش و مدار سیاست البته صد و زرنگ دکتر

 .  کرد می عصبانی مرا که بود خونسرد جوری و است نیفتاده اتفاقی

 

 : افزود
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 تو به بده انجام خواهد می که کارهایی و نداره نسبتی تو با دیگه اون گفتم بهت-

 .  نداره ارتباط

 .  بود حق حرفش!  کردم بغض

 : نالیدم

 .  بود من شوهر اون اما-

 : زد هوا توی را حرفم زیرکی با

 حاضر حال در نیست ؟ بود گی می داری ؟ کن توجه ات جمله فعلت به.  گالره آفرین-

  ؟ درسته باشه داشته تو برای نباید فرقی هیچ غریبه شخص یک با و

  ؟ هست که هایم بچه پدر نباشد هرچه او.  رفتم فروچه دندان.  کردم سکوت

 عذابم دیدنش که بودم گفته شما به من.  ببینمش خوام نمی بودم گفته شما به من-

 .  دکتر نداشتم توقع ازتون.  نگفتید بهم و دونستید می شما.  ده می

 کارهایم و ها حرف روی باید.  بودم آموخته دکتر از را اعتراف این!  بودم شده منطق بی

 . کردم می تحلیل را خودم ها شب و کردم می نظارت

 از حتی بود شده شنوا گوش هم باز.  کردم سکوت آخر در و کردم گله اشک و گریه به

 می حس!  شدم می اش شرمنده قدر چه من و.  دلم توی های درد برای تلفن پشت

 .  بدهد تحویلم را تکراری های حرف باید روز هر و هستم برایش قلقی بد بیمار کردم

 چه که هستی درجریان.  بندازم زمین روشو نتونستم خواست ازم ایوبی دکتر وقتی-

 نفر دو شما ایوبی دکتر وقتی اما.  بینم نمی جدید بیمار و شلوغه سرم روزها این قدر

 کن باور.  ارزشمنده نهایت بی من برای حرفش.  بیارم نه نتونستم کرد معرفی بهم

 وگرنه.  دخترم بوده من پرتی حواس و توجهی بی روی از سامان با تو امروز دیدار این

 بهم دوباره شد رو به رو تو با وقتی اونم کن باور.  بشید رو به رو باهم خواستم نمی

   بکنی رو فکرش که شده اونی از تر شکننده خیلی سامان ؟ گالره ای متوجه.  ریخت

 .  زد حرف او و کردم سکوت

 این که بردم یاد از که بود من اشتباه بارم این.  ببینی نزدیک از اونو دیگه نیست قرار-

 . داد رخ دیدار

.  دارم حالی چه درون از دانست می چه او اما.  سپردم گوش من و زد می حرف دکتر

 .  انداخت جانم به بدی حس چه گذشتن کنارم از تفاوت بی دانست می چه او

 هایم اشک به خجالتی هیچ بی و کردم پرت مبل روی را گوشی ارتباط قطع از پس

 .  بود شده دگرگون او دیدن با هم من حال.  دادم بارش ی اجازه



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 577 

 حس.  بود سرخ هایم چشم زیر و بینی.  کردم خشک حوله با و شستم را صورتم

 جاری با که بودند سنگین اشک قطره چند همین قدر چه.  داشتم بودن سبک

 گشاد نخی شلوار و رنگ صورتی تاپ.  بود کرده بال سبک گونه این مرا شدنشان

 . کردم تن را ام صورتی های گل با رنگ سفید

 

 بغلم راتوی پتو و کشیدم دراز تلوزیون مقابل ی کاناپه روی و آوردم پتویی و بالشت

 .  فشردم

 

 می گاهی تاریکی و شب از و نداشتم دوست را تنهایی.  بودند خانه ها بچه کاش ای

 . ترسیدم

 

 شود گرم هایم چشم تا کنم فکر خوب های چیز به کردم سعی و بستم را هایم چشم

 ی همسایه که این فکر از ؛ کرد جلب ام توجه بیرون از صدایی.  روم خواب به بتوانم و

 در شدن کوبیده صدای.  فشردم هم روی بیشتر را هایم چشم است رویمان به رو

 کردم تیز را هایم گوش.  بشینم کاناپه روی صاف و کنم باز را هایم چشم شد سبب

 انگار ؛ دیدم را سامان قامت در چشمی توی از و رفتم در چشمی سوی به ترسیده

 .  کوبید می در به حالی بی با و نبود خوب حالش

 

 این در هم آن ؟  بشود چه که بود آمده.  آورده هجوم سویم به لعنتی حس همان باز

 خدایا.  گزیدم درون از را لبم و بستم را هایم چشم و چسبیدم در به.  شب از ساعت

 چرا.  بودم نشده گنگ و مبهم حس این دچار زندگی در گاه هیچ ؟ بود شده چه مرا

   ؟ پیچید می من دور به پیچک مانند کنم دوری او از خواستم می هرچه

 

 به راجع ناجور های فکر ها همسایه خواستم نمی.  شدم نگران در ی دوباره صدای با

 .  بشود پخش واحد هشت و طبقه چهار ساختمان توی صدا و کنند من

 

 : گفت و چسباند در درگاه به را تنش رمقی بی با.  گشودم را در و کشیدم عمیق دم

 

 ... الم...َس-
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 **. نشست ابروهایم میان اخم

 : گفتم جانب به حق

 ؟ کنی می کار چه جا این.  سالم-

 

 .  پیچید ام شامه توی بود خورده که زهرماری بوی

 

 . قارکون گل....اومدم تو..... خاطر...خاطر... واسه-

 

 ( قهر گل) قارکون گل*

 

 چگونه ؟ بود آمده جا این تا چگونه آشفته حالی با.  نبود جایش سر حالش انگار

 رفته در دستش از ساعت و زمان انگار ؛ نگریستم وضعش و سر به بود؟ کرده رانندگی

 .  بود زده تن مشکی کوتاه آستین پیرهن یک فرسا طاقت سرمای این در.  بود

 

 : دوخت من به را خمارش های چشم

  ؟ پیشت بیام کنی نمی دعوتم-

 

 : گفتم آرام

 ؟ خوری می چرا نداری ظرفیت که تو.  نیست خوش انگار حالت-

 

 : زد تلخی خند نیش

 ... چون... چون... چون-

 

 : بود گرفته اش سکسکه.  دهد جوابم جمله یک تا درآمد جانش
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 بیام تا خوردم.... تونستم.... تا....تا... شدم نمی... مست و بود باال.. ظرفیتم...چون-

 ... جا این

 

 رساند در به را خودش.  نداشت ته و سر اش جمله!  گفت می چه فهمیدم نمی اصال

 آتش را قلبم انگار.  شود ام خانه وارد نگذاشتم و بستم رویش را در رحمی بی با که

 .  زدند می

 

 .  بودم شده رحم بی قدر چه

 

 نیستی من شوهر دیگه تو. برگرد کنم می خواهش.  نکن بدترش این از... سامان برو-

... 

 

 .  بود بریده را امانش سکسکه

 

 ... رم می دارم.  رم می باشه-

 

 ی طبقه از در شدن باز صدای.  شود خانه وارد و کند باز را در بتواند کرد سعی سپس

.  بودم کرده فراموش را باالیی ی همسایه صبح دم تا های نشینی شب و آمد باال

 پله از اگر بود شده خراب آسانسور بد شانس از.  بود مهمانانش با خداحافظی صدای

 برای حتی.  شد می بد برایم دیدند می سامان کنار در را من و آمدند می پایین ها

 !  شد می بد هم سامان خود

 

 می مردم برای خوبی خبری ی سوژه!  پاتیل و مست هم آن جوان نسل ی خواننده

 !  شد

 

 تر برابر هزار را حالم وضعیتی چنین در دیدنش ؛ بودند گرفته مشت توی را قلبم انگار

 به لب ها مدت از بعد که ای رسیده کجا به ؟ سامان ای کرده خودت با چه.  کرد می

 ؟ ای زده زهرماری
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 همیشه برخالف.  شد وارد ها کفش همان با.  شود وارد تا داشتم نگه باز را خانه در

 شده الل انگار!  نگفتم هیچ کشیدی نجاست به را ام خانه زدم می داد سرش که

 گرفتم را بازویش و رفتم سمتش به که بیفتد زمین روی بود نزدیک خوران تلو تلو.  بودم

 نگه.  بود ورزیده و بزرگ زیادی او.  نداشتم را داشتنش نگه توان.  بود داغ بدنش. 

 . بود خارج توانم از داشتنش

 

 : گفت حالی بی با

 

 ...قهر گل پیشم میای دونستم می-

 

 هزار به.  داد می را لقبی چنین من به همیشه!  دارم یاد را قهر گل.  کردم بغض

 همراهش به و افتاد زمین روی راه های وسط بایستد؛ پا روی کردم کمکش سختی

 .  افتادم زمین روی

 

 !  داشتنش نگه بود سخت

 

 : کرد زمزمه.  نفرستم هایم ریه به را آشنایش تن عطر کردم سعی

 

 .  شی بلند بتونی کن سعی-

 

 : نشست هایش لب روی سرخوشی لبخند

 

 ... بو خوش گل-

 

 .  کرد لمس را مویم تار و آورد باال را جانش بی دست

 

 : زد پلک آرام
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 نکنی همکاری باهام ؟اگر شنویی می صدامو.  سامان شی بلند بتونی کن سعی-

 ... کن سعی شو بلند کنم می خواهش.  کنم بلندت تونم نمی

 

 کرد سعی مستی عالم در بار این هایم حرف با کرد می مخالفت که همیشه برخالف

 .  بکشد دراز یا بنشنید کاناپه روی کم کمکش توانستم می باید.  بایستد پا سر

 

 هایم اشک دست پشت با.  کند تحلیل را اطرافش توانست نمی که بود خورده قدر آن

 این با حتی!  االن همین حتی.  بود عذابم ی مایه همیشه او.  کردم پاک را صورتم

 .  داد می عذاب مرا همیشه او!  آشفتگی

 

 نفسم ؛ انداخت من روی را تنش سنگینی.  کردم بلندش کندن جان و سختی به

 را سرش.  کنم رهایش کاناپه روی توانستم می دیگر گام شش.  آمد می بند داشت

.  بود بهتر بگرفتند را جانم و گذاشتند قلبم توی خنجری. بود گذاشته من ی شانه روی

 !  بود بهتر که خدا به

 

.  بود اوج در همیشه که مردی سامان.  ببنیم گونه این را سامان خواست نمی دلم

 هیچ دیگر که کسانی شبیه.  بود شده زندگی در باخته مال های مرد به شبیه امشب

 آمد نمی بند اش سکسکه.  کردم رهایش مبل روی.  نداشتند دادن دست از برای چیز

 می برایش عسلی شربت باید.  کرد می صدایم و گفت می گلی گلی لب زیر مدام. 

 بس.  کند جمع را خودش و شود بلند تا پاشیدم می صورتش روی یخی آب باید.  آورد

 .  آورد می باال را جانم ذره ذه گونه این و بود کرده فرو قلبم توی را خنجرش هرچه بود

 

 می مرا خدایا ؟ داشتم جان چند من مگر ؟ دهی می شکنجه مرا گونه این چرا خدایا

 شد جاری ام گونه روی دیگری از پس یکی هایم اشک ؟ شنویی می را صدایم ؟ بینی

 توی از را دستم کردم سعی ؛ شد داغ دستم مچ.  نشود بلند هقم هق گزیدم لب و

 : نشستم کنارش.  نتوانستم که دربیاورم دستش

 

 ... گلی.. گلی-
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 : کردم زمزمه

 

  ؟ بله ؟ سامان بله-

 

 تا زمین اش گذشته روزهای خشم از پر نگاه با صدایش.  باشم عادی کردم سعی

 گذاشت ام سینه روی را سرش ناالن.  افتاد شمار به هایم نفس.  داشت فرق آسمان

 را جانش بی های بوسه.  بود گذاشته آغوشم توی را سرش.  بست هایش چشم و

 . کردم حس بازویم روی

 ... گل.. نرو...گلی...نرو دیگه-

 بیشتری شدت هایم اشک.  آورد بند را نفسم گردنم توی گرمش های نفس برخورد

 شرایط که من.  نبود خودش حال در او.  گرفتند سبقت هم از قلبم های تپش.  گرفت

 .  گرفتم می فاصله او از باید کنم درک توانستم می را

 .  فشرد من به را خودش بیشتر که کنم دورش خودم از خواستم

 ...گلم بمون...بمون... شده...تنگ...هیع...برات... دلم... گلی-

 و گذاشتم سرش روی را دستم.  کرد می گز گز هایم دندان فشار شدت از ملب

 می آرتین و آرسین یاد مرا بست می را هایش چشم وقتی.  کردم نوازش را موهایش

 کنم فرار ترسید می انگار.  بگویم حرفی توانستم نمی و بود شده الل زبانم.  انداخت

 . کرد قراری بی سینه در قلبم.  بود گرفته بر در مرا گونه این که

 : کرد زمزمه

 ....توسنتی... چطور... چطور-

 : نالیدم

 !فهمم ؟نمی میگی چی-

 : کرد ای سکسکه

 همین...به ؟ نامرد کردی فراموشم...منو...منو....منو.... راحتی... همین.....همین به-

  ؟ بیرون انداختیم آسونی

 رفتن پای اما شوم بلند کنارش از خواستم.  پوشاند را صورتم اشک.  بود گرفته ام گریه

 ! من به لعنت!  نبود
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 : نشاند صورتم روی ای بوسه

 ... کنی موش...فرا...مون...خاطرات....تونستی...راحتی همین به-

 ! نبودم پست قدر این که خدا به

 : کردم زمزمه

 .  نکردم فراموش رو هیچی من-

 

 : شنید نمی را صدایم انگار

 

 می... باشی دیگه یکی با دوباره تونستی ؟چطور زندگیت تو... اومده...اومده کی-

 ....ماشینش هم...خودش هم.... زنم می...آتیشش...کشمش می خدا به... کشمش

 

 : دادم قورت را بغضم

 

 . گی می هذیون داری.  برم بذار.  نیست خوب حالت تو-

 

 : کرد زمزمه

 

 ...کی-

 

 : گفتم فریاد و بغض با

 

 می بهم حالم اس رابطه هرچی از دیگه... نیست زندگیم تو کس هیچ.. کس هیچ-

 منو که بود همکارم روز اون.  بیرون بنداز ذهنت از رو توهم این فهمی؟ می خوره

  ؟ نکنی درست ریزی آبرو.  رسوند

 

 !  شنید کنم فکر که بودم گفته بلند قدر آن
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 آب سختی به.  شد بلند سنگینش های نفس صدای ؛ گفت می چه فهمیدم نمی

 .  شدم بلند کنارش از و بلعیدم بود که کندنی جان هزار به را دهانم

 .  نبود خودش دست رفتارش این و کرد می صدایم گاهی.  بودم نگرانش

 های جوراب.  درآوردم پاهایش از را اش ورزشی سیاه های کفش و شدم خم

 !  هم را سفیدش

 هم آن ؟ بود کرده رانندگی من ی خانه تا طور چه.  نهادم کفشی جا توی را ها کفش

  ؟ بود نگرفته زیر را کسی طور چه ؟ شرایطی چنین در

 صورتش به سرد آب تشت توی از و آوردم سردی آب تشت.  افتاد جانم به شوره دل

 با.  نروم دیگر بار این خواست می من از و کرد می صدایم مستی حالت توی.  ریختم

 .  خورد خفیفی تکان هایش پلک.  انداخت جانم به آتش هایش حرف

 : کردم صدایش

  ؟ شنویی می منو صدای سامان ؟ سامان-

 باال که همین.  آوردم دیگری تشت حمام توی از.  آورد باال را بود خورده هرچه و زد عق

 قدری به.  دادم ام بینی به چینی!  زد عق و دادم ماساژ را کمرش.  بود بهتر آورد می

 خواب کرد می فکر و بود گیج هنوز.  پیچید هم در او جای به هم من دل که زد عق

 مایه دیدن با.  کردم خشک را صورتش آوردم حوله و شستم آب با را صورتش.  است

 تمیزش بود که زحمتی هر به و زدم عق کرد می خودنمایی فرش روی که زردی ی

 . بود نفعش به آوردن باال همین انگار و کرد نمی ناله دیگر سامان.  کردم

 

 به شده که هم زور به باید ؛ کردم درست عسلی وشربت رفتم آشپزخانه توی

 .  دادم می خوردش

 

 را لیوان محتوای و چسباندم هایش لب به را لیوان.  گفت ارامی هوم.  کردم صدایش

 . کردم جمع را وسایل ؛ شدم مطمئن حالش شدن خوب از. دادم خوردش

 

 رویش را پتویم.  شد روانه سالن سوی به پاهایم که بروم اتاقم سوی به خواستم

 خوابیده خودش برای او.  برگرداند سویم به را سرش و خورد خفیفی تکان ؛ کشیدم

 غرق ی چهره به و نشستم سرش باالی.  بود شده فراری من چشمان از خواب و بود

 .کردم نگاه روحش بی و درد پرِ خواب در
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 در را او این از بیش خواست نمی دلم و کردم می نگاهش بغض با چرا دانستم نمی

.  نکرد ام همراهی پاهایم.  نشد اما ، بروم که شدم خیز نیم.  کنم نگاه شرایط این

 . برگشتم قبل حالت به دوباره

 

 اتفاقی هیچ انگار که کنم برخورد طوری و بخوابم و بروم اتاق سوی به آمد نمی دلم

 اصال! ؟ بود چه العملش عکس شد می دار خبر امشب از درویشی دکتر اگر.  نیفتاده

 ؟ بگویم دکتر به داشتم را رویش

 

 قول به که مردی به.  کردم نگاهش و نهادم زانو روی را ام چانه و کردم بغل را زانوهایم

 ی کاناپه روی و بود آمده ام خانه به نزار حال با و بود غریبه پشت هفت درویشی دکتر

 را اش پیشانی روی ریخته بلند موهای و کردم دراز را دستم آرام.  بود خوابیده ام خانه

 بلند اش پیشانی.  کرد می خودنمایی پریشانش موهای توی سفید تار چند.  زدم کنار

 می که بار هر چرا ؟ آیز بلو بود آمده سرمان بر چه.  کردم نوازش را موهایش آرام.  بود

 بگویم است بهتر نه ؛ بود خواب ؟ شود می پیدا ام زندگی در تو از ردی بروم خواهم

 کرد نمی حس را بدنش و صورت روی را هایم سرانگست حرکت و بود شده هوش بی

 . چکید پایین یکی یکی صورتم از اشک. 

 

 [۱۶:35 ۲9.۰۸.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۲۰۰  

 

 دم تا شدم بلند کنارش از که آن بی.  کشیدم عقب را دستم و آمدم خودم به آن یک

 انگار. کردم نگاه خوابش در غرق صورت به و نشستم سرش باالی صبح های دم

 به سرم و رفتم خوابم اتاق سوی به و کشیدم ای خمیازه.  بود شده بهتر حالش

 ! خوابیدم آرام و عمیق نرسیده بالشت

 

  

 

**** 
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 دیدم می.  بود گذاشته تمام سنگ خودم مادر عوض در.  کرد نمی نگاهم مادرش

 که شنیدم را کتی خاله با هایش صحبت گذشته شب و دارد دوست را سامان عمیقا

.  کنم ازدواج او با تا داده من دل به دل دیگر و است خوبی پسر سامان گفت می

 بغ اول همان از مادرش ؟ خواستگاری چه اما.  آمدند ام خواستگاری به امشب

 .  بروند و شوند بلند که آخرش تا و بود نشسته

 

 !  باشم آل من که انگار کرد می نگاهم جوری یک

 

 سامان هوای و است شده دار پسر امشب از دیدم می و داشت لب به لبخند مادر

 را عروسی و عقد تاریخ.  کشید می هم را او مادر جور هایی جور یک.  دارد هم

 . آوردند جلوتر ماه چند را تاریخ سامان خواست به و کردند مشخص

 

 ای حلقه حتی یا و کرد می نگاه چگونه مرا مادرش نبود مهم دیگر.  بودم ابرها روی من

 و سالمتی آرزوی که این جای به.  کشید آه او گذاشت دستم توی سامان که

 . کند برایمان خوشبختی

 

 شام.  ندادم اهمیت و نیست باشد داشته دوست باید که عروسی آن این دیدم می

 سامان.  پذیرفته را وضعیت این زور به سامان مادر بود مشخص و کرد درست مادر هم

 است خوب چه.  کردم می نگاه نامحسوس را دستم ی حلقه بود نشسته کنارم

 !؟ خواهد می دلت که شود همانی گاهی

 

 . کرد نوازش را دستم میز زیر از سامان

 

 : زد لب بشنوم خودم را صدایش که طوری و کرد خم را سرش

 

 ؟ دیدی شدی خودم خانوم-

 

 .  بود کرده زوم من روی زیادی مادرش.  نزنم لبخند کردم سعی و فشردم را دستش
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 ؟ سامان-

 

 : نکرد صدایم توی اعتراض به اعتنایی

 

 ؟ سامان دل جون-

 

 ! جمع توی کن مراعات کنم می خواهش-

 

 : کرد زمزمه

 

 ! خجالتت قربون-

 

 او نشستم می هرجا.  داشتم هم من داشت او که هیجانی.  بود گرفته ام خنده

 من از.  کردند رفتن عزم زودتر اش خانواده رفتن هنگام شب. نشست می کنارم

 در صدای با بود لحظه چند ؛ رفتم اتاق سوی به.  بیاورم اتاق توی از را کتش خواست

 .  کرد نگاهم شیطنت با.  برگشتم عقب به

 

 : گرفتم هایش چشم مقابل را کت

 

 .  دیگه آوردمش می-

 

 : کرد زمزمه و خندید

 

 .  کت بابای گور-
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 .  بروم سمتش به کرد اشاره من به سپس

 

 .  بود پسته سبز وسایلش و اتاق رنگ.  بود آمده اتاقم به بود اولین

 

 : گفت لبخند با

 

 .  عجیبه چیزت همه!  خودته مثل.  اتاق این داره ارامشی چه-

 

 دور را هایم دست خواسته خدا از هم من و کرد حلقه کمرم دور را هایش دست

 : کرد زمزمه خودش مانند.  کرد نگاه عمیق هایم چشم توی. کردم حلقه گردنش

 

 ؟ عجیب چرا-

 

 بود ام بزرگسالی تا کودکی از هایی عکس که دیوارها و در به باز و بوسید را ام گونه

 : نگریست

 

 ؟ باشه رنگ صورتی باید دنیات کردم می فکر همیشه من چرا-

 

 . سوخت اش بوسه جای و شد آب دلم توی قند

 

 .  ندارم دوست صورتی.  سفید مثال یا.  دارم دوست سبز رو وسایلم و اتاق من خوب-

 

 : گفت شیفتگی با و زد کنار صورتم توی از را موهایم

  ؟ داری دوست که منو.  بدبدخته چه صورتی رنگ بیچاره.  آخی-
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 هم وسایل و اتاق رنگ به داشتن دوست برای حتی!  او دست از.  گرفت ام خنده

 .کرد می حسودی

 

 .  شوم خفه بود نزدیک فشرد خودش به مرا که کردم نچی بدجنسی با

 ؟ کنی می چه اتاقم تو االن پس نداشتم اگه-

 

 : کشید عمیق نفس

 

 بسکه.  خوشگلو اتاق این خصوصا.  دارم دوست رو باشه تو مال که چیزی هر-

 .  نفس شده صاحابش.  کرده باز جا دلم تو صاحبش

 

 . کردیم نگاه هم های چشم به دقیقه چند

 

 .  اومد نمی خوشم آبی چشم پسرهای از من-

 

 : زدم لب صادقانه من و زد برق هایش چشم

 

 مثل چشم هیچ دیگه االن.  چشمات تو شه می خالصه دنیام کنم می حس االن اما-

 .  نمیاد قشنگ نظرم به تو چشم

 

 : کرد زمزمه

 . عزیزم-

 

 شود سرد من به نسبت روزی سامان خواست نمی دلم!  بودم نگران من.  کردم بغض

 دور من از ای لحظه و باشیم هم دل تنگ طور همین همیشه خواست می دلم. 

 .  بود هایم شب کابوس رهایی از ترس.  نکند رها مرا ای لحظه.  نشود
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 دلم.  نشاند موهایم روی ای بوسه و گذاشت اش سینه روی را سرم که فهمید انگار

 و کند هایی گیری سخت پدرش دختری هر مانند خواست می دلم هم من ؛ بود گرفته

 خانواده یک و بود کنارم امشب خواست می دلم.  بگذارد سامان دست توی را دستم

 و ماند پشتم احترام و غزت با و نگذاشت کم برایم جوره همه مادر هرچند!  داشتم

 .  آورد میان به را وصلت این های شرط و شرایط

 

 چشم توی خار پدر جای.  محتاجم سکوت و نوازش این به دانست می سامان انگار

 . بود شده هایم

 

 توی مرا گونه این وقتی.  بود دنیا بخش آرام موسیقی بهترین سامان قلب صدای

 !  داشتم امنیت حس.  کرد می پیدا تسکین دردهایم ی همه کشید می آغوش

 : گفت گوشم توی

 

 ؟ گالره-

 

 : کرد نجوا و بوسید را گوشم ی الله که گفتم آرامی هوم

 

 دیگه خوام نمی.  بشه خاطره واسمون روزها این ی همه خوام می.  بمون برام-

 . باشی داشته دلت تو حسرتی

 [۱۶:35 ۲9.۰۸.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۲۰۱  

 

 : گرفتم قاب را صورتش.  بوسید و کرد پاک دست با را ترم های چشم.  کردم بلند سر

 

 .  سامان افتم می خدا به نکن رهام وقت ؟هیچ باشه بمون جور همین همیشه-
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 خودش به بیشتر مرا.  نشست هایش لب روی بخشی اطمینان لبخند و کرد سکوت

 . فشرد

 

  ؟ ذارم می مگه-

 

 : بوسید را ام بینی نوک

 

 ! بودیم عقد کاش ای-

 

 گفت خبیث گوشم توی که خندیدم!  شدم حرف ی متوجه که چه برای بگویم خواستم

: 

 

 !  بخندم بهت که شه می منم نوبت.  بخند-

 

 هایم لب روی محوی لبخند که کرد نگاه هایم چشم در قدر آن.  خندیدم هم باز

 . نشست

 

 !  برسم او به تا ایستادم پا ی پنچه روی من و آمد پایین کم کم سرش

 

 . دادم می جان برایش و داشتم دوستش

 

 : کرد زمزمه

 

 !  بو خوش گل اومدی خوش زندگیم به-
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**** 

 

 آماده را صبحانه وسایل.  کردم نگاه صورتش به و رفتم سرش باالی.  بود خواب هنوز

 بود نشسته مبل روی و شد بلند آشپزخانه توق و تق صدای با.  کردم گرم شیر و کردم

 . کرد می نگاه دی ای ِال خاموش ی صفحه به و

 

 مسخ کرد نمی را فکرش حتی که جایی در بودن از انگار.  بود آمده جا سر حالش انگار

 . بود شده

 

 العملی عکس و دادم نشان کار انجام مشغول را خودم من برگشت عقب به که همین

 . ندادم نشان

 

 که آن بی و شد بلند.  داد نشان متعجب را خودش بیشتر نه و کرد سالمی نه هم او

 خودم کردم سعی.  رفت بهداشتی سرویس سوی به بکشد پتو و بالشت به دستی

  ؟ شد می مگر اما دهم نشان عادی را

 

 کم خاطر به و نداشتم چیزی هیچ به میل خودم.  گذاشتم میز برایش را گرم شیر

 سراغش به درد سر دانستم می.  بود شده گیرم گریبان وحشتناکی درد سر خوابیدن

 از بعد گذاشتم میز روی برایش مسکن دانه یک و خوردم خودم مسکن یک.  اید می

 .  آمد می یادش هایی چیز یک خودش حتم به.  بخورد صبحانه

 

 ای گوشه و آورد درمی را شرتش تی بود قدیم زمان اگر ؛ شنیدم را هایش قدم صدای

 .  نکرد ام عصبی و نیاورد درش تعجب کمال در اما کرد می پرتش

 

 .  نداشتیم زدن حرف برای خوبی شرایط!  من نه و زد حرفی او نه

 

 ... و پنیر و گردو و مربا!  دیگرش سمت هم گرم نان و گذاشتم مقابلش را شیر
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 .  نکند پیدا تماس بدنم با که طوری گذاشت مقابلم را دستش که گذشتم کنارش از

 

 ؟ چی خودت-

 

 . خورد را سکوتش روزه!  دادم قورت را دهانم آب

 

 .  سیرم من-

 

 ! ندارم کارت بشین بیا.  جا این بشینم تنها ندارم دوست-

 

 رویش و رفتم صندلی سوی به و کردم گرد عقب!  نکردم اما کنم مقاومت خواستم

 ! رویش به رو.  نشستم

 

 خواست نمی دلم.  داشت سرخی از های رگه هایش چشم.  کرد مزه را گرم شیر

 او انگار.  بکوبم سرش توی و بیاورم رویش به را مستش و خراب حال و گذشته شب

 رویم به و بود یادش هم شاید دانم نمی!  نبود یادش گذشته شب از چیزی زیاد هم

 .  آورد نمی

 

 ! من مثل درست!  نداشت اشتهایی

 

 .  بودیم نشسته هم روی به رو سکوت در

 

 : پرسید

 

 ؟ ها بچه-
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 ! مامان پیش-

 

 ؟ همین

 

 : کشید عمیق نفس

 

 ؟ گذره می خوش-

 

 : گفتم صادقانه

 

 .  نیست بد-

 

  ؟ راضی-

 

 نفس و کرد پرت آغوش توی را سرش که گذشته شب و کردم نگاه هایش چشم توی

 !  نیاورم یاد به تا بستم را هایم چشم.  گردنم روی گرم های

 

 : دادم خرج به صداقت هم باز

 

 ! نیست بد.  خوبه-

 

!  بودم نکرده عوض را لباسم حتی.  کردم ترسیم فرضی خطوط میز روی سرانگشت با

 عوض برای بود دیر خیلی و بودم نشسته رویش روبه تاپ همان با.  بود رفته یادم

 چشم دامن یک با و شود هوایی تاپ یک با نبود چنینی این مرد هم او!  کردنش

 خیلی و بود پایم ام خانگی نخی شلوار هنوز هرچند.  برود سرش توی هایش

 .  داشتم دوستش
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 ؟ درویشی دکتر پیش میری کی از-

 

 . رم می بار چندین هفته هر.  ای خورده و ماه یک-

 

 !  نگفت هیچ دیگر

 

 : گفتم آرام

 

 ..سا-

 

 و نگریست من به.  کرد باز دهان زمان هم که بگوید چیزی خواست می انگار هم او

 : کرد دستی پیش

 

 ؟ بگو-

 

 .  بود داده سامان و سر آب با را موهایش

 

 .  بگو تو-

 

 .  نباشه مناسب بیانش برای االن انگار ولی گرفتم تصمیمی یه-

 

 را شرایط و بودم شده دقیق قدر چه بودم رفته درویشی دکتر پیش به که زمانی از

 سبک نوعی به و سنجیدم می بیاورم میان به خواستم می که های حرف برای

 .  کردم می سنگین
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 : نگرفت گارد هم او

 

  ؟ چشه مگه االن شرایط.  بگو-

 

 : افزود که و گفتم آرامی ی نه

 

 ! باش راحت-

 

 برو داری دوست اگر گفت می دکتر اما گفتنش بود سخت برایم.  کشیدم عمیق نفس

 هایی سهم هم او وسط این.  کردم می مشورت بود ها بچه پدر که او با باید قبلش

 .  بگیرم اش نادیده و کنم خواهی خود قدیم مانند توانست نمی که داشت

 

 ! من صورت به او نگاه و بود پایین همچنان سرم

 

 ماهی چند شایدم هفته چند برای دارم تصمیم که شه می ای هفته چند راستش-

 جان این خواهرام و خانواده ولی برم همیشه واسه داشتم دوست هرچند.  کانادا برم

 . نمیارن طاقت.  برم و کنم رهاشون تونم نمی و

 

 ! کرد جور و جمع را خودش زود ولی.  شد ول دستش از سنگگ نان

 

 [۱۶:35 ۲9.۰۸.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۲۰۲  

 

 را نظرش خواستم می.  کردم ونگاهش کردم بلند سر.  بود دار معنا زیادی سکوتش

 : کردم زمزمه!  بدانم
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 !  بگو بهم سخته واست اگر بازم.  هایی بچه پدر تو-

 

 : گفت عاقبت سامان.  کردیم می هم سنجی نظر و بودم شده آرام قدر چه

 

 ؟ کنی فرار خوای می بازم-

 

 ! گزیدم لب

 

 کنم می حس.  میره داره که زنه نمی فریاد قبل از کنه فرار خواهد می که کسی!  نه-

 .  محتاجم سفر این به و شدم خسته

 

 ؟ داری پول-

 

 کم برایم وقت هیچ هم او هرچند!  شکر را خدا بودم پول از نیاز بی.  دادم تکان سر

 مرد های اولیت از یکی.  نبود دست تنگ و بود الرجی مرد!  را مورد یک این نگذاشت

 . آمد می بدم خسیس های مرد از.  بود بودنش الرج همیشه ام آینده

 

 : کرد زمزمه

 

 ! فهمیدن برای نفرم آخرین من و گیری می و بزرگ های تصمیم همیشه مثل-

 

 .  بود گیر دل

 

 ! گفتم تو به دکتر از بعد کن باور-

 



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 598 

 و گذشته شب به این و بود شده سنگین کمی زبانش.  دارد درد سر بود مشخص

 . داشت ربط بودنش مست

 

 .  کرد مزه گرمش شیر از

 

 ! بری خوای می که-

 

 .  دادم سرتکان

 

 ننشاند کرسی به را هایش حرف وسایل شکستن با و نکرد باد کردن رگ برایم بار این

 . 

 

 ؟ شه می چی ات مهریه پس-

 

 برق آن اما بود خاص هنوز هایش چشم رنگ.  کردم نگاه هایش چشم به متعجب

 . نداشت را شیطنتش

 

 : زدم لب

 

 .  حقمه از تر بیش حتی! دادی بهم منو ی مهریه ی همه تو-

 

 : کرد نچی

 

 . ات مهریه!  رفته یادت-

 

 .  نشست هایم لب روی تلخی تبسم.  گرفت آشنایی رنگ نگاهم و کردم فکر کمی
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 ؟ اومد یادت-

 

 ... و نشده ثبت جایی مهریه اون ولی.  اومد یادم-

 

 : پرید کالمم میان

 

 . کردی تعیین خودت.  اته مهریه ولی-

 

 ! کردم سکوت

 

 .  بود ام مهریه!  گفت می راست

 

 .  باشم مدیونت خوام نمی!  میدم خبر بهت.  کنم می تعیین رو روزش-

 

 خفگی حس قدر چه.  ام کرده قبول که فهماندم او به بود رضایت عالمت که سکوت با

 .  خدایا داشتم

 

 : گفت دوباره

 

 ؟ بری خوای می روز چند واسه-

 

 .  فشارد می مدام و بود کرده مشت را بود گذاشته میز روی که دستی

 

 : شد بغض پر صدایم
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 بیای یا کنی صحبت باهاشون تونی می تصویری بشه تنگ ها بچه واسه دلت اگر-

 .بزنی سر بهشون

 

 : زد لب

 

 ؟ روز چند-

 

 .  نیست مشخص-

 

 را هایم بچه گذارم نمی نگفت!  کنی می غلط نگفت!  نرو نگفت هم باز!  کرد سکوت

 .  بود گذاشته احترام تصمیمم به انگار و کرد سکوت.  ببری جایی خودت با

 

 ! بشناسم توانستم نمی را سامان این.  کنم صحبت درویشی دکتر با داشتم احتیاج

 

 از آرام.  داشت برش دست با و افتاد مسکن به نگاهش.  کرد مزه شیر از دیگر کمی

 او از ناالن.  است پایین سرش که دیدم و برگشتم عقب به ؛ شدم بلند صندلی روی

 کافی کردنم آشفته برای همین و بود گرفته را تنش بوی.  کردم تا را پتو و گرفتم نگاه

.  برود که شد بلند.  بود دهنده ازار سرامیک روی فلز صدای. داد عقب را صندلی.  بود

 . بودیم نکرده گذری دیشب به هنوز

 

 ساعت و شد خم.  کرد می خودنمایی میز روی چرمش بند ساعت و سوییچ و موبایل

 .  بست پهنش ساعد دور را

 

 .  گالره-

 

 : برگشتم سمتش به
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 .... دیشب-

 

 ؟ داشت یاد به چیزی.  بزند حرفی دیشب از که بودم منتظر.  کردم سکوت

 

 .  کن فراموش دیشبو-

 

 .  دادم تکان سر

 

 .  آد نمی یادم چیزی-

 

.  کرد پا را هایش جوراب.  کرد مشت را هایش دست باز و نگریست من به عمیق

 در شدن بسته صدای حین همین در و رفتم اتاق سوی به و کردم بغل را پتو و بالشت

 .  فهماند به من را رفتنش

 

 تونستم می خوب قدر چه.  نداشت تعریفی حالم!  نکنم گریه تا گرفتم دندان به را پتو

 ! انگار بودم شده خوبی بازیگری ؟ دهم نشان مقاوم و قوی را خود

 

 

**** 
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  الرحیم الرحمن اهلل بسم

  

 هوالغیاث

 

  

 اتاق در ها شده مسخ مانند ؛ گذشت می سامان رفتن از ساعت چند دانم نمی

 می تحلیل خود برای را بودیم هردویمان بازیگرش که دیشبی فیلم و بودم نشسته

 به را ام سینه توی محبوس نفس!  رسیدم می هیچ به باز کردم می فکر هرچه.  کردم

 و نگریستم بود سرگذاشته زیر قبل شب که بالشتی به حسرت با.  کردم رها سختی

 و عقل میان سخت جدال یک میان سرم در انگار.  کشیدم دست رویش احتیاط با

 می هرچند و کرد غلبه عقلم بر احساساتم عاقبت.  بودم افتاده گیر احساساتم

 را بالشت آنی حرکت یک در شوم می ام زنانه احساسات مغلوب دارم هم باز دانستم

 !  بوییدمش عمیق ، کردم نزدیک ام بینی به و کشیدم آغوش در

 در تنگ که داشتم را هایی روز حس!  بوییدمش تر عمیق دیگر بار بستم را هایم چشم

 او ها وقت آن ؛ کردم می حلقه گردنش دور را هایم دست و کشیدمش می آغوش

 برایمان دنیا و کند می زمین روی از مرا و کرد می حلقه کمرم دور را هایش دست

 روی مانده عطر.  داشتم دوست همیشه را گردنش خوش بوی.  شد می بهشت

 بی و فشردم آغوشم توی.   داد می را اش همیشگی خوش بوی بالشت!  پیرهنش

 می من از که بریزی اشک کسی برای ، بود ناجوانمردانه خیلی.  ریختم اشک صدا

!  شرایط این در کردن گریه بود ناجوانمردانه.  کنم فراموش را گذشته شب خواست

 ذره ذره گونه این خلوتم اتاق این در حال و بیاورم رویش به را تلخم زبان ؛ بود سخت

 حالش این مسبب.  آورد باال قدر آن که بود کرده رویی زیاده دیشب قدر چه.  شوم آب

   ؟ بودم من

 چه دانست می چه او ؟ آورده روزم به چه دیشبش خراب حال با دانست می چه او

 بیشتری شدت هایم اشک.  داشت جانم و جسم و روح کردن منقلب در خاصی تبحر

 بوییدم را بالشت عمیق.  کردند پیدا را خودشان جای هایم ریه توی تنش عطر و گرفتند

 ؟ کردم می چه را بود نشانده بازویم به که ای بوسه.  دادم تکیه بالشت به را سرم و

   ؟ شوند می دور ذهن از سخت اندازه این به مرد این خاطرات چرا

 دلم!  آری بود او برای دلسوزی سر از هم هایم گریه.  بودم کرده فراموش را او من

 از بها گران شی یک چون هم.  دهم فاصله خود از ای ذره را بالشت خواست نمی

 است دلسوزی حس فقط که بودم مطمئن.  گذاشتم رویش را سرم و کردم دورش خود

 این پس!  نشدم دلتنگش نه ؛ نشست ابروهایم میان ظریفی اخم ؟ نبودم دلتنگش و

  ؟ گفتند می چه ها اشک
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 و صدایش مستی!  خمارش حال ، آمد هایم چشم مقابل فیلم مانند گذشته شب

 انگار هایم اشک!  نروم دیگر بود خواسته من از و بود گذاشته آغوشم توی که سری

 تبیه را خودم داشتم دوست انگار.  گزیدم محکم را زیرینم لب.  نداشتند آمدن بند قصد

 که این از.  کنم می مرور را گذشته شب که این از ؛ کنم می فکر او به که این از.  کنم

 از و بود پناه بی قدر چه!  کردم می حس گردنم روی را گرمش های نفس صدای هنوز

 !   نروم کنارش از خواست می من

 توی داشت انگار قلبم فقط بود خوب حالم من ؛ گذاشتم صورتم روی را هایم دست

 !  همین.   زد می را آخرش های نفس سینه

 و تن ها سال آن!  بگذارم باشد او که کنسرتی توی را پایم توانم نمی وجه هیچ به

 به بروم توانستم می حالی چه با حال.  بودم زده مهریه آن از حرف که بود داغ بدنم

 گذشته شب اصال ؟ است نیفتاده اتفاقی هیچ انگار که کنم برخورد جوری و کنسرتش

  ؟ بگویم درویشی دکتر به چگونه را بود آمده که

 فهمید نمی دکتر کاش ای.  ببرم یاد از را خاطراتش و او کرد می کمک من به داشت او

 پشت با!  سالن ی گوشه ی کاناپه روی هم آن.  ساخته خاطره برایم دوباره سامان

 اتاق همین در را هایم گریه.  بستم را هایم چشم و کردم پاک را هایم اشک دست

 می سابق ی گالره همان باید دوباره شده که کندنی هرجان به بعد و کردم می چال

 .  شدم

.  بردم می یاد از نور سرعت به را گذشته شب باید ؛ بروم ها بچه دنبال به باید امروز

 .   کرد نمی فرقی هیچ برایم غریبه پشت هفت با که مردی از آن

 چه.  شدم پشیمان راه ی نیمه در اما گرفتم را دکتر ی شماره و رفتم موبایلم سوی به

   ؟ داد آزار مرا دیگر بار یک سامان گذشته شب که ؟ بگویم دکتر به که داشتم

 گذشته شب اتفاق توانستم نمی نه ؟ شد پنبه بود کرده رشته چه هر دیگر بار یک که

 دهم نشان عادی را خود مقابلش جوری توانستم نمی دیگر بار این.  بگویم دکتر به را

 نمی و گذاشتم می ذهنم ی گوشه را اتفاق این.  است نیفتاده اتفاقی هیچ انگار که

 . بداند چیزی ازش کسی خواستم

  

**** 
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 هراز.  کردم نگاه آینه در خود تصویر به و گرفتم دست توی را خوشگلم گل دست

 قند آرایشگاه توی افراد ی همه و پرسید می را حالم و گرفت می تماس سامان گاهی

 .   بود گذشته شدن آب قند از کارش دیگر که من دل.  شد می آب دلشان توی

 می را حالم و گرفت می تماس ساعت هر مردش من مثل عروسی که این فکر از

 عجیب مرا که گفت می من به شوخی با سامان.  بود انگیز هیجان برایشان پرسید

 جیغ صدای و شود پشیمان خودش ی کرده از که نکنند آرایشم جوری و نکنند غریب

 .   آورد می در مرا

 که شیک اما جور و جمع جشن یک.  نبود شلوغ ها قدر آن هم مان عروسی جشن

 را کتی خاله تنها و نداشتیم خویشی و قوم صورت آن به ما.  بود عمرمان شب بهترین

 از بعد که هم پدر اقوام.  بودند هم مادر آشناهای و ها دوست دیگر سوی از.  داشتیم

 برده یاد از مارا عموهایم و عمه هایی جور یک.  نداشتیم ها آن با ای رابطه دیگر طالق

 بهتر همان و کردم فراموشش ها بعد اما آزاد می مرا هرچند اوایل مسئله این و بودند

 به هم ما خواستند نمی مارا ها ان وقتی.  نباشد ام زندگی توی ها آن از ردی که

 .  گذاشتیم احترام یشان خواسته

 هیچ که مادرش رفتار خاطر به اوایل.  کرد نگاهم خاصی اشتیاق با دیدنم با سامان

 برویم عسل ماه به بعد و کنیم محضری عقد داشتم قصد نبود رضا وصلت این به رقمه

 خواب یک.  بودیم خواب انگار.  شدم رو به رو سامان جدی و شدید مخالفت با اما

 دامادی لباس من و بود کرده انتخاب را عروسم لباس او.  رسیدیم وصال به که شیرین

 :  گفت و کرد نوازش را ام گونه و رقصید هایم چشم توی نگاهش دیدنم با!  را او

 .  شدی خانوم قدر چه تو-

 آن از گفت می راست.  نشست هایم لب روی گشادی و گل لبخند حرفش این با

 گذاشتم صورتم مقابل را گل دست.  بودم گرفته فاصله خیلی آالیش بی و ساده دختر

 :  پرسیدم ناالن و

   ؟ آره ؟ شدم زشت ؟ شدم چطور-

 :   کند تماشا را صورتم تا زد پس را گل دست دیگرش دست با

 !   دیوونه-

 :  دادم جواب

 !  خودتی-

 .   مالید ام بینی به را اش بینی ؛ بود کم صورتمان ی فاصله
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 .  آد می بند نفسم کنم می نگاهت ؟ هستم که تو دیوونه.  واال آره-

 ام زده هیجان هم که هایی برق آن از.  داشت را اش همیشگی برق هایش چشم

 .   انداخت می جانم به استرس هم و کرد می

 می همسرم مرد این دیگر ساعت چند که این فکر از.  بردم پایین را سرم زده خجالت

 آینده از استرس.  خواست می دلم که همانی بود شده.  داشتم عجیبی حس شد

 چشم به کرد وادارم و برد ام چانه زیر دست سامان. داشت نمی بر سرم از دست

 :  کنم نگاه براقش های

  ؟ ُگلی کنی نمی نگاهم چرا-

 :  بلعید را دهانم آب سختی به

 .  کشم می خجالت آخه-

 دیده را کجایش حاال بگوید خواست می انگار ؛ زد برایم چشمکی و نگفت هیچ بار این

  ؟ ای

 !  دنیایم عروس ترین خوشبخت من خدایا

 .  بوسید عمیق را ام پیشانی و شد خم

 :  کرد زمزمه

  ؟ نکنم نگاهش و باشه روم به رو قشنگ گل یه.  بهم بده حق-

 :  گفتم

   ؟ سامان شدم خوب واقعا-

 .   کشید درآغوش مرا و خندید

  ؟ نیست آدم شبیه هیچیت چرا تو آخه ؟ من جواب بود این-

 :  کشیدم نشان و خط برایش و زدم بازویش به مشتی

  خب؟ نگو کس هیچ از دیگه!  من فقط-

 :  زد لب بگیرد نگاهم از چشم که آن بی و کرد حلقه کمرم دور دست قراری بی با

 !   واهلل به درآوردی پدرمو دیگه که خودت همش.  المصب تو همش-

 جشن و ماندیم می هم کنار جا همان بود خودمان به اگر.  داشت برنمی من از چشم

 . کردیم می فراموش را
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 در که کرد می مرتب ماشین توی را لباسم که آخر ی لحظه ؛ ماشین سوار کمکش با

 :  گفت و کرد بلند را سرش ببندد را

  ؟ نخواد جشن. بشه پشیمون آدم اگر ضایعس خیلی-

 :  خندیدم باز

  ؟ سامان-

 .   میگم جدا-

 .   کوبیدم اش شانه به را گل دست

 !  منتظرن مردم.  دیگه نکن اذیت-

 :  بوسید را دستم

 .   بخواه جون-

 :  کردم زمزمه

 !   دیگه نباش خوب قدر این سامان-

 .   کشیدم عذاب خیلی داشتنت واسه-

 :  کردیم نگاه هم به عمیق

 !  دیگه نگیم روزها اون از بیا-

 .   زد چشمکی و تکان سر

 می اش ورزیده اندام به قدر آن.  داشتم دوست خیلی را اش دامادی شلوارش و کت

 بود کرده درست مرتب که را حالش خوش موهای.  رفت می ضعف برایش دلم که آمد

 . بود شده معصومی داماد امشب قدر چه.  نبود خبری پریشان موهای آن از و

 دیگر.  کردم می درک را رفتم می راه ابرها روی ی جمله هجی به هجی.  بود رویایی

 ؛ نبود مهم چیز هیچ

 ! مادرش مهشید تخم و اخم و پدرم نبودن حتی
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 . کند خوشبختی آرزوی برایم نیامد حتی ؛ نداشتم پدر تصمیم در دخالتی من

 زده امضا وصلت این به اذنش برای و محضر بود رفته تنها.  ببنید را انتخابم نیامد حتی

 !  خالص و بود

 مهربانی با سامان اما شد می تکه هزار قلبم و کرد می نگاهم افسوس با مهشید

 را ناممکنی هر او با اما بود سخت هرچند!  نکنم اعتنایی گفت و بوسید مرا اش ذاتی

 ! رازش از پر و قشنگ های چشم.  بود مهم خودش فقط.  کرد ممکن شد می

 . نداد مادر به مجال اشک خواستم اجازه مادر از و گفتم را بله وقتی

 . بود هایم خواهر نگاه در بغض یک

 !  داد را بله هم سامان.  زد چنگ هم خودم گلوی به بغضی

 . است کم بگویم رویایی شب آن از هرچه

 روان هایش اشک اما گفت گوشش در چه نفهمیدم.  بوسید و کرد بغل را سامان مادر،

 هایش اشک با مادر.  گفت چیزی گوشش توی و بوسید را اش شانه سامان.  بود

 دو و برویم شمال به شب همان شد این بر قرار.  آورد می در هم را من ی گریه داشت

 .   بمانیم ای هفته

 سوار و بوسیدم را دستش.  کرد را الزم های توصیه و بوسید محبت با را صورتم مادر

 کسی مقابل و باشم قوی خواستم می خودم خیال به هم ها روز آن.  شدم ماشین

 این مرا که کردم پاک را هایم اشک شد ماشین سوار سامان که همین.  نکنم گریه

 خودم حال توی گذاشت و نزد برهم را خلوتم که فهمید هم او انگار.  نبیند شکلی

 .کنم خداحافظی ام مادری ی خانه و مجردی دنیای از و بمانم
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 داد دستم به را کلید تنها و کرد حمل خودش را ها چمدان ؛ رسیدیم شمال به وقتی

.  داد می من به خوبی حس.  داشتم دوست را فضایش.  شوم ویال وارد او از زودتر که

 االن مادر خواست می دلم و بودم دمغ کمی مادر های اشک یادآوری با هنوز هرچند

 دیگر سالن به ها پله دانستم می رفتم سالن در واقع های پله سوی به.  باشد کنارم

 .   شود می ختم باال ی طبقه در اتاق چند و
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 رسیدن از خواست می و است پدرش بود مشخص.  بود تلفن با صحبت حال در سامان

 من.  نداد گوش حرف خطرناک جاده و است شب کردند اصرار هرچه.  شود مطلع ما

 .   کنیم حرکت امشب داشتم دوست او مانند هم

 سر انگار هایش موج که امشب خروشان دریای به و بودم ایستاده پنجره روی به رو

 می مرا بیشتر هم بودنش آرام ؛ ترسیدم می دریا از همیشه.  نگریستم داشتند جنگ

 .   زد می برهم را تمرکزم بیشتر که دریا موج صدای خصوصا.  ترساند

 چانه. رفتم فرو سامان امن آغوش در سر پشت از و شد حلقه کمرم دور هایی دست

 بیشتری امنیت حس کرد می بغل مرا سر پشت از وقتی.  گذاشت سرم روی را اش

 .   داشتن حامی حس.  است پشتم کوه مثل نفر یک که این حس.  کردم می

 :  زد پچ گوشم توی

 .   گشتم دنبالت رو خونه کل ساعته یک-

 :  خندیدم

  ؟ کرد فرار عروس البد گفتی-

 جالب.  کنم تماشا را صورتش تا بردم عقب کمی را سرم.  نشاند گردنم روی ای بوسه

 دلتنگی این هم او انگار.  شد می تنگ هایش چشم برای دلم زود به زود قدر چه بود

 قلبم به را آرامش و شست هایش بوسه با را صورتم که خواند هایم چشم از را

 .  است محض حقیقت و نیست رویا بودنش که کرد سرازیر

 :  کرد زمزمه حال همان در

 .  دم می فراری عروس این واسه جونمم من-

 :  گذاشتم دستانش روی را هایم دست

 .   نزن دادن جون از حرف کنم می خواهش.  سامان ندارم طاقت دیگه.  توروخدا نه-

 .   فشرد خودش به مرا و خندید آرام

 .   معناست بی واسم دیگه جونم شده عزیز واسم خاطرت وقتی از-

.  رفت می وقت هیچ نباید سامان.  کرد می قرار بی را قلبم زد می حرف که جور این

 .   نداشت معنایی لغاتش فرهنگ توی رفتن

 :  کردم زمزمه

 .   دارم خواهش یه ازت-

 .   بخواه جون-
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 .   بوسید را دستم کف که کشیدم اش گونه به دست.  خندیدیم حرفش به هردو

 :  گفتم خواهش با

 نباشی بخدا.  نیست هم ای گالره دیگه نباشی اگه چون.  وسط نیار رو جونت دیگه-

  ؟ فهمی می. سامان نیستم

 من قلب انگار.  کردم حس را کرد می برخورد سینه به شدت با که قلبش کوبش صدای

 .   بود برداشته ناسازگاری سر امشب هم

 :  گذاشتم قلبم روی و گرفتم را دستش

 !   تپش هر با.  سامان میگه ؟ بینی می-

 .   برگرداند خودش سمت به مرا

 کردم نگاهش منتظر و کشیدم ریشش ته به دستی!  بودیم شوهر و زن دیگر او و من

 . 

 .  نگاهت این قربون-

 من.  بست آرام باشه معنای به را هایش چشم.  نشست هایم لب روی تلخی تبسم

 چه منتظر هایم چشم در دانم نمی.  العملش عکس همه این برای کردم می ضعف

 . کردم نگاهش آرامش.  بود

 همان به هم من های چشم و آمد می پایین آرام آرام سرش و گرفت قاب را صورتم

.  نشست وجودم توی آرامش ؛ ایستادم پاهایم ی پنجه روی.  شد می بسته آرامی

 هایم چشم بار این و برد عقب کمی را سرش سامان.  شد متوقف لحظه آن در زمان

 همان که بود جا آن اش جالبی کردند نگاهش تر پروا بی و گرفتند بیشتری جسارت

 بودم هایش نوازش و آغوش محتاج.  نشست او های چشم توی داشتنی دوست برق

 ؛ شد حلقه گردنش دور هایم دست ، برد پاهایم زیر دست و گرفت درآغوش مرا ؛تنگ

 دور را هایم دست بود بخش لذت اما افتم نمی هرگز و است امن جایم دانستم می

 دنیای به پا شب آن.  فهمیدم را بودن زن معنای من  ؛ سامان با.  کنم حلقه گردنش

 آرام امنش و گرم درآغوش!  عجیب هم و بود شیرین هم که دنیایی ؛ گذاشتم دیگری

 صدای با ؛ گذاشتم قلبش روی را سرم.  شدند سنگین کم کم هایم پلک و گرفتم

 هایش گفتن جان گالره صدای حتی و آمد هایم چشم به خواب قلبش آرام های تپش

 به هایش دست نوازش با.  کنم حفظ را ماندن بیدار برای استقامتم نتوانستم هم

 ! بود همسرم دیگر او. رفتم فرو شیرینی خواب

 

 [۱۶:3۶ ۲9.۰۸.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 
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#۲۰7 

  

 **** 

 بود زده فراموشی به را خودش هم شاید دانم نمی.  بود رفته یادش انگار محضر در

 بروم کانادا به خواهم می فهمید وقتی.  کرده نظر صرف ام مهریه دادن از جدی جدی

 ! نداری حق که!  نرو که نگرفت را جلویم

 با و بود دنده یک و زورگو که سامانی.  بود گرفته فاصله گذشته سامان از قدر چه او

 .   دهد نشان من به را قدرتش خواست می وسایل شکستن و فریاد

 را بود گربه و موش که شان عالقه مورد کارتون و بودند نشسته تلوزیون مقابل ها بچه

 همیشه و هستم کارتون این عاشق هم خودم بگویم را راستش.   کردند می تماشا

.  کرد جلب را ام توجه موبایلم دینگ صدای!  کردن تماشا به نشستم می همراهشان

 برایشان من دل و کردند تشکر سه هر.  گذاشتم ها بچه مقابل را کورن پاپ ظرف

 . گفتم بهشان جانمی نوش مهربانی با و رفت ضعف

 بود گفته دکتر.  شدم پاچه دست موبایلم ی صفحه روی خودش نام و شماره دیدن با

.  گذاشتم قلبم روی را دستم!  بودنت قوی همان با.  برو بروی داری دوست اگر

 چند".  سالم"  کردم تایپ برایش درنگ بی" .  سالم" بود نوشته کردم باز را پیامش

" .  ؟ آی می.  دارم کنسرت عصر هفت ساعت دیگه هفته"  آمد پیامش بعد دقیقه

 را پیام و"  آم می"  نوشتم تنها.  کرد می قراری بی سینه توی مهابا بی قلبم

 .   فرستاد"  اوکی"  جوابم در که.  فرستادم

 در که خودش عکس که شدم اش مجازی ی صفحه وارد راست یک بعد دقیقه چند

 آمدنم از او و گفتم بله او به من اول که این فکر از دلم. بود گذاشته را بود خواندن حال

 از کس هیچ نبود قرار. شد یکجوری گذاشت اش صفحه توی را عکس و شد مطمئن

 می چه بعدش!  بروم و بگیرم را مهرم من بود قرار و بشود باخبر کنسرت توی حضورم

 نکردم فکر کنم آغاز رفتنم با را جدید زندگی است قرار دانستم می که بعدش به ؟ شد

 .  کردم انتخاب را هایم لباس بهترین داشتم فرصت که روزی هفت طول در. 

 تنها نه روزها آن است یادم.  بروم کنسرتش به بود قرار دوباره ها مدت از بعد

 و بکند خواهد می کار چه نبود مهم برایم حتی دیگر کردم نمی رفتن از استقبالی

 بهانه را ها بچه و گذارم نمی پا ابدا که آوردم نه رویش به تلخی اوقات با بار چندین

 کم جاهایی یک هم من کنم می مرور را خاطرات و کنم می فکر که حال.  کردم

 ترین سخت کردن اعتراف ها وقت گاهی.  نیامدم راه دلش با جاهایی یک و گذاشتم

 سودی دیگر هرچند.  کردم مرور را اشتباهاتم وجودم ی همه با من و شود می واژه

 .  افتاد جانم به استرس من و رسید فرا کنسرت روز باالخره.  نداشت برایمان
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 خانم مینا!  بود محض نامردی هم رفتم نمی اگر.  بروم که بودم شده دودل کمی امروز

 .   شد راحت قلوها سه بابت از خیالم و ماند ها بچه کنار

 سردی سوز هوا.  کردم تن را هایم لباس بهترین و کردم مرتب سرم توی را بافتم شال

 ترکم آمد نمی دلش زمستان انگار اما!  بود زمستان آخرهای که این وجود با داشت

 این زمستانی و سرد روزهای مثل درست.  بود شده ام زندگی مانند هم هوا.  کند

 !  روزهایم

 ترافیک اسیر تا کردم می حرکت زودتر کمی کاش ای.  بود میالد برج در واقع کنسرتش

 کنسرت به آمدن برای که جوان و پیر جمعیت همه آن دیدن با ؛ رسیدم وقتی.  نشوم

 !   بودم گرفته کم دست را او قدر چه من.  شدم متعجب اند آمده سابقم همسر

 به شدن وارد از قبل.  بود کرده رزو جا اول ردیف برایم سامان!  بود بس خوردن افسوس

 نگاه ساعت به.  شوم مسلط خودم به کردم سعی و شدم شویی دست وارد سالن

 طرفدارانی از بود شده پر سالن.  بود نیامده استیج روی هنوز تاخیر دقیقه ده با و کردم

 سوت و جیغ با و زدند می صدا را اسمش و بودند آمدنش منتظر من مثل که

 به قدر چه ؛ بودم نشسته صندلی روی ساکت اما من.  دادند می نشان را هیجانشان

 تاریکی در غرق سالن باره یک به!  دید می مرا کرد می دقت اگر و بود نزدیک استیج

 اعضای. گرفت نشانه را استیج روی نور.  گرفت شدت ها سوت و جیغ صدای و شد

 خبری هنوز اما.  کردند نواختن به شروع هماهنگی با و کردند هم به نگاهی گروهش

 به حتی خواست می حتم به ؟ آمد نمی چرا ؟ کرد می گونه این چرا! نبود سامان از

 خشم لحظه یک برای.  بخندد من ریش به و نیاید شده که هم من کردن ضایع قیمت

 سامان ناباروی کمال در اما ؛ کردم خطاب احمق را خود آمدنم برای و گرفت را وجودم

 . خواند را جدیدش آلبوم های آهنگ از یکی و رساند را خودش

 

 [۱۶:3۶ ۲9.۰۸.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۲۰۸ 

 

 اما بود زده هد هم او موهایش شدن بلند خاطر به ، کردم نگاه اش قیافه و تیپ به  

.  کردند می تر جذاب را اش چهره و بودند ریخته پیشانی روی موهایش از ای دسته

.  آمد می چشم به زیادی آشکار خستگی این کمی بود نزده صورتش به دستی حتی

.  خواند می وجودش ی همه با و بست می را هایش چشم خواند می شعر وقتی

 ! بود ندیده مرا هنوز

 روی از و ؛ چرخید اول ردیف در نگاهش و کرد بلند سر بود اتمام به رو به آهنگ وقتی

 وقتی.  درخشید هایش چشم کردم حس و برگشت نگاهش باره یک به اما شد رد من
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"  صدا یک سوت و جیغ با همه. "  عزیزان تاخیر برای متاسفم"  زد لب شد تمام آهنگ

 من.  نکرد جدا من های چشم از را نگاهش.  زدند می فریاد را"  داریم دوستت سامان

 !  نداشتم قصدی چنین هم

 او با و داد گروهش اعضای از یکی دست به را گیتارش دیگر ترک چند خواندن از بعد

 !  رفت و داد تکان سر دوستش.  کرد مختصری صحبت

 به رو و کرد بند آن به را دستش هردو و گذاشت جایگاهش در را میکروفون سامان

 :  گفت جمعیت

 .   بخونم رو داریم خاطره باهاش همه که هایی آهنگ از یکی خوام می امشب-

 :  افزود کرد می نگاه من به که حالی در سامان.  برداشت ناسازگاری بنای قلبم

  ؟ دین می قول.  باشید زندگیون های گل مواظب-

 آشوبی چه و بخواند را آهنگی چه خواهد می که فهماند من به اش جمله یک همین

 خدایا ؟ باشم عذاب در ثانیه هر و لحظه هر من که کرد می کاری چرا.   بیندازد دلم در

 همه!  فریاد حتی نه و زدم می دست دیگران مانند نه.  بود اشتباه اولش از هم آمدنم

 خیره هستند فلج که کسانی مانند و بود کرده خفه نطفه در را استرسم و هیجان ی

 .   داشت را من ی باره هزار کشتن قصد امشب که اویی به.  او به بودم شده

 نگاه من های چشم به سامان و انداخت طنین فضا در گیتاریست گیتار ی ناله صدای

 و تنظیم را آهنگ این من نیت به.  دارم دوست خیلی را آهنگش این هم خودم.  کرد

 شعر شاعر و بود کرده کار رویش ها ماه را، شعرش حتی بود کرده سازی آهنگ

 !   بود خودش

 :  بست را هایش چشم

 /  بودی گلخونه توی گلی تو/  شم جدا تو از خواستم نمی-

 شد جاری چپم چشم از رحمی بی با اشک قطره یک رسید که آهنگ قسمت این به

 :  خواند او و

 / ؟ بودی شده گم دنیام توی/؟ ُمرد هم آخرش که دیدی گلی-

 پا سوگل با که اولی روزی از ؛ گرفت جان مقابلم بودنمان باهم خاطرات لحظه یک برای

 و بود گردنش دور هایم دست و کرد بغل مرا که روزی تا گذاشتم محبوبش ی کافه به

 روی را هایم دست سر پشت از که هایی زدن گیتار.  چرخید می سرمان دور دنیا

 !   کیستم من که کنم غافلگیرش خواستم می مثال و گذاشتم می هایم چشم

 آب ریزه می کی/؟ چشماش روی تورو ذاره می کی/؟ کی نباشم من بگو تو گلی-

  ؟ آفتاب جلو تورو ذاره می کی/؟ جونت پای

 !   رفتنمان شمال شب اولین
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 از اشک دیگر قطره یک!  هایم لجبازی شروع و شدن باردار از بعد دعوایمان اولین

 .  چکید چشمم

 آتش را جگرم و بدهد زجر مرا ها سال این همه مثل شعر این خط خط با خواست می

 .   بود شده چسبیده پیشانی روی موهایش که چرا ؛ بود گرمش انگار.  بزند

 را بودم شنیده بار هزار که آهنگی ترین عاشقانه من و بست را هایش چشم او

 می پاک مدام را صورتش دستمال با سامان.  کردم تماشا خود های چشم با امشب

  ؟ بود چه از کردنش عرق سرما این در.  کرد

 :  کردند اش همراهی صدا یک جمعیت بار این و داد تکان هوا در را دستش

 تنت تو باز بره خاری اگه گلی/  بری و بمیری.  شی پژمرده که ترسم می گلی-

 !  کولی منه میمیرم

 وجود دنیا این در هم تر عاشقانه آهنگ این از مگر.  دادم قورت سختی به را بغضم

 ! ؟ داشت

 .   نداشت من لرزان دل از کمی دست هم او صدای

 بارون کنم می دعا کلی/ تری پیشم از تا/  شم می ساکت/  شم می خاکت بیا گلی-

 ... گلی سرت روی بیاد

 ! کرد پر را هایم گوش خواندش الالالالیی نرم صدای

 

 [۱۶:3۶ ۲9.۰۸.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۲۰9 

 

 بود خواسته من از خرابش حال در و بود آمده ام خانه به شب آن که اش زمزمه صدای

 !  نروم که

 ..." گل.. نرو...گلی...نرو دیگه" 

 تو جز کس هیچ دیگه وامونده دل این/  جات به خونه این تو مونده خاطره کلی گلی-

 ..  خواد نمی

 پشت با.  بود شده آسمان توی زن چشمک های ستاره مانند جمعیت موبایل نور

 همه انگار آرامش های زدن پلک با سامان ؛ کردم پاک را صورتم روی های اشک دست
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 خودش حال بود مشخص و بود من صورت روی نگاهش.  کرد می نوازش را جانم ی

 . ندارد ام آشفته حال از کمی دست هم

 می گلی"  خواندند می صدای یک جمعیت ؛ بست را هایش چشم درد با کردم حس

 ...  بری و بمیری و شی پژمرده که ترسم

 با سختی به ؛ شدند مشت آرام آرام هایم دست.  کشید می درد داشت انگار او اما

 سینه ی قفسه روی و آورد باال را دیگرش دست ؛ بود گرفته را میکروفون دست یک

 تکان را لرزانم های لب.  شدند فشرده هم روی تر محکم هایش چشم و گذاشت اش

 . کردم صدایش و دادم

 می گوشش به صدایم جمعیت این میان در کردم می فکر که بودم احمق قدر چه

 کمال در.  رسد نمی گوشش به صدایم گاه هیچ رسیدم می باور این به باید.  رسید

 یغما به ایستادن برای توانش و گذاشت قلبش روی را دستش سامان بهت و تعجب

 .  افتاد زمین روی و رفت

 وحشت صدای باره یک به. افتاد زمین روی جانم ی همه دیدم خویش چشم با من و

 بی ای رعشه سمتش به گروه اعضای برداشتن خیز و گرفت اوج مردم همهمه و زده

 به هایم نفس و چشیدم را وحشت و ترس وجودم بند بند با.  کرد سرازیر قلبم به امان

 به داشت.   بود خوب حالش سامان ؛ گذاشتم قلبم روی دست.  بود افتاده شمار

 گونه این نداشت امکان نه.  کرد می تقدیمم را ام مهریه و کرد می نگاه هایم چشم

 و بیفتد زمین روی رحمانه بی گونه این نداشت حق او!  بسازد برایم زشتی نمایش

 !   کند تکه هزار را قلبم

 استرسی و سامان به اش گذشته شب قدر آن و دیدم می خواب حتم به دانستم می

 بر سرم از دست ها کابوس این هم بیداری توی حتی که زدم دامن داشتم دل در که

 . داشتند نمی

 اما!  شوم بیدار خواهند می من از و آینده می اتاق به تینا یا آرسین االن میدانستم

 !   بود واقعیت خود خود کابوس این نیامد؟ بالینم به کس هیچ چرا

*** 
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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

  

 هوالقّدوس

  

 که متشنجی جو و دیگران به توجه بی و شدم بلند ام صندلی روی از چگونه نفهمیدم

 که بود آن اش خوبی.  دویدم بود افتاده استیج روی که سامان سوی به بود شده ایجاد

 را من و بود گرفته اوج ها همهمه و جیغ صدای تنها و رفت فرو تاریکی در غرق سالن

!  هستم سامان طرفداران از من کرد می فکر.  کرد سد را راهم ماموری.  دیدند نمی

 به که شنیدم را شناخت می مرا و بود شروین اسمش که گروه اعضای از یکی صدای

 !   کردم می کاری باید!  بروم باال به توانم می و هستم پزشک من که گفت مامور

 آتش را جانم تمام رحمانه بی گونه این نداشت حق سامان ؛ چرخید می سرم دور دنیا

 فکر این به نباید!  نبود گریه وقت حال.  بیفتد و بزند زانو زمین روی خودش بعد و بزند

 و خونسردی حفظ برای همیشه که منی.  است سامان افتاده شخص که کردم می

 باید هم امشب گرفتم می قرار همکارانم ویژه به همگان تمجید و لطف مورد تسلط

 که افتاده زمین روی شخص این به ؛ زدم تلنگر خود به دوباره.  کردم می حفظ را خود

 رمق بی ؛ گونه این را سامان وقتی. نکنم فکر است ام خاطره پر های روز سامان

 شد متوقف زمان همان در هم من قلب خدا به.  کردند فرو قلبم در چاقو انگار نگریستم

  . 

 کی آمبوالنس که گفت می فریاد با کسی.  کنند خلوت را دورمان که گفتم جمع به رو

 بود شده منقلب قدری به شان همه حال.   زد می خود سر توی دیگری و رسد می

 خیلی.  بود شده وارد ها آن به وحشتناکی شوک.  کردند می تماشا فیلم انگار که

 حالت ترین زیبا به و بود خوب حالش گذشته ی ثانیه چند همین تا سامان!  بود سخت

 قلبش... لعنتی آه... قلبش و شد نمی حس نبضش. حال و کرد می خوانندگی ممکن

 !  زد نمی

 اتاقی سوی به و کردند خارج استیج روی از را رمق بی سامان احتیاط با نفرشان چند

 پر لحظات و صرفداران ی همهمه صدای.  کردند منتقل بود عریضی راهروری در واقع که

 هایش لب و کبود سامان صورت.  کرد می تر کالفه را ما بود شده ایجاد که تشویشی

 .   کردم می تلف را وقت نباید.  شد می قبل از تر تیره لحظه هر

 عرق صورت و زدم زانو مقابلش.  نکنم گم را پایم و دست و کنم تمرکز کردم سعی

!   بود گرفته آتش دلم!  خدایا.  زدم کنار دست با را اش پیشانی روی موهای بود، کرده

 از دور سامان حاالت به توجه با. ای گرفته نظر در برایم که ایست امتحانی چه دیگر این
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 نمی ؛ کرد چکه ام پیشانی از عرق.  است شده قلبی ایست دچار که نبود ذهن

 .   خودم مقابل در حتی. باشم شرمنده هایم بچه مقابل در ها بعد خواستم

 :  کردم صدایش التماس با و بردم سرش زیر دست

  ؟ سامان-

 کردم می فکر چرا.  برسد هایش گوش به صدایم داشتم توقع که بودم نادان قدر چه

 خوردم می تکانی اگر و بود سبک خوابش او.  شود می بیدار زود و است خواب

 !   پرید می خوابش

 از کمی تا کشیدم عمیق نفس.  زد می کبودی به لحظه هر اکسیژن نبود از صورتش

 .   بکاهد استرسم

 افتادگی حالت و بشود ُشل گردنش و زبان ی ناحیه عضالت و ها ماهیچه بودم نگران

 ریه در تنفس نبود و حلقش راه شدن بسته باعث افتادگی همین که چرا.  کند پیدا

 قلبش روی دست و کردم باز را پیرهنش های دکمه شتاب با.  شد می هایش

 ندارد حق بودم گفته سامان به و گذاشتم می رویش سر روزی که جایی گذاشتم

 بی جا، این حال.   بشنود را قلبش صدای و بگذارد اش سینه روی سر من جز کسی

 آزارم ممکن شکل بدترین به خواست می و بود کشیده دراز زمین روی مقابلم جان

 کبودی.  دادم انجام را حرکت این بار چندین.  کردم قلبش دادن ماساژ به شروع. بدهد

 پیشانی روی را راستم دست کف.  زد می دامن ام نگرانی به لحظه هر صورتش

 چهار نوک با و ببرم عقب سمت به را سرش کردم سعی و دادم قرار عرقش از خیس

 هدایت باال قسمت به را دهان و فک قسمت و بدهم قرار اش چانه زیر دیگر انگشت

 برای راه این.  نبود سامان های ریه توی اکسیژن ای ذره هنوز و نکرد توفیری اما.  کنم

 .    نبود ساز کار کشیدنش نفس

 و کرد خم را سرم تعلل بی ؛ بستم را اش بینی راه انگشت با و ؛ کشیدم عمیق دم

 ام سینه توی نفس هرچه و نکنم نگاه کبودش های لب به تا بستم را هایم چشم

 دوباره و کردم بلند را سرم.  بود بسته را هایش چشم که اویی به.  دادم او به داشتم

 دم هم باز. افتاد او صورت روی و چکید چشمم از اشک قطره یک و کشیدم عمیق دم

 به دهان تنفس او به امید هزاران با بار چندین... باره دو و باره یک نه ؛ کشیدم عمیق

 می کبودی به صورتش هنوز اما آمد باال اش سینه ی قفسه کردم حس ؛ دادم دهان

 دانم نمی بودو گذشته ساعت دو انگار ثانیه چند همین.  زد نمی سامان قلب.  زد

 با را سینه جناغ محل بار چندین ؛ دادم اش قلبی ماساژ به شروع!   قرن دو اصال شاید

 . کردم رها و دادم فشار معین فواصل
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 تنم تمام از عرق هیجان و استرس شدت از و رفت می سیاهی داشت هایم چشم

 شکمش و سینه ی قفسه و درآمد کبودی حالت از سامان صورت کم کم.  بود جاری

 رفع خطر هنوز!  دار جان و قبل حالت به نه اما.  بود برگشته قلبش ضربان.  خورد تکان

 .   کردم رها باره یک به را ام سینه توی نفس!  بود نشده

 .    بود رفته باال بدنم در خون آدرنالین. بودند گرفته آب را تنم تمام انگار

.  دادند قرار برانکاردی روی را سامان ؛ شدند وارد پزشک چند و باز شتاب با اتاق در

 برای آمده پیش شرایط از همه االن تا دانستم می.  برود تنها بگذارم توانستم نمی

 .  اند شده باخبر دالور سامان

 شروین،.  دارم او با نسبتی چه من پرسیدند.  رفتم همراهشان و زدم چنگ را کیفم

"  گفت من جای نداشت خبر سامان و من میان شرایط از کنسرت، ی برنامه مدیر

 آمبوالنس آژیر صدای ؛ نداشتم خوشی حال و بود آمده بند نفسم" .   همسرشون

 .  بزنم زار خواست می دلم.  بود کبود هنوز سامان صورت.  شد روحم سوهان

.  بود اش جوانی از حیف.  کردم نگاه اش بسته صورت به کردم خم را سرم غرور بی

 ....  حیف... از حیف.  صدایش از حیف

 .   کند رحم اش بچه سه به کرد، نمی من به رحمی خدا.  کرد چکه گونه روی اشک

 خوش قدر این که تو ؟ سامان"  زدم حرف او با دلم توی.  کردم نگاهش استیصال با

 جون توروخدا.  گلی.  منم ببین.  کن باز چشاتو من مرگ.  سبکه خوابت.  نبودی خواب

 "  ها بچه

  

 .  بستم ناالن را هایم چشم

   ؟ بده بهم قولی یه" 

 .  زد ام بینی به ای ضربه انگشت با و خندید

 :  گذاشتم اش سینه روی را سرم و کردم لوس را خودم

   ؟ باشم گفته قلبت رو بذارن رو سرشون هامون بچه حتی نداره حق کسی-

 :  گفت تاب بی و فشرد خودش به مرا

   ؟ کاراتم همین عاشق دونستی می-



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 618 

 را نوازشگرش های دست.  کرد نوازش را موهایم و بوسید را ام پیشانی سپس

 .   بودند مسکن مثل داشتم دوست

 !   داره شرط-

 :  خندیدم

  ؟ شرطی چه-

 .   خواستنی قدر همین.  کن نگاهم قشنگ طور همین-

 !   شد محو لبخندش

 که سفری بهترین!  زد گیتار او و خواندیم آواز دریا کنار باهم که روزهایی و شب چه

 .   بود عروسیمان بعد شمال سفر همان بودیم رفته

 :  کردم زمزمه و کشیدم اش گونه روی دست

  ؟ نه مگه ؟ هست ابد تا رویا این-

  ؟ نه مگه ؟ هست ابد تا رویا این"  شد اکو هایم گوش توی صدایم

 جان"  شد رفع خطر"  گفت می آسوده نفس با که معالج پزشک عمیق نفس صدای

.  بود خواب انگار حال.  کردم نگاه سامان صورت به دیگر بار یک.  داد من به دوباره

 میان که اخمی نیمچه با گونه همین خوابید می کنارم که زمانی آن مثل درست

 .   بود ابروهایش

 سی سی بخش به.  نبود هایم چشم مقابل قبل ی دقیقه چند ترسناک ی چهره دیگر

 روی حال بی.  کشت می داشت را خودش کیف توی موبایلم.  کردند منتقلش یو

 و آشنا و دوست از رفته دست از تماس سه و بیست به و نشستم راهرو صندلی

 .   نگریستم شناخت می مارا که هرکسی

 .   بود شده سنگین زبانم.  بدهم را لیدا جواب حتی که نداشتم بدن در جان

 :  دادم جوابش

  ؟ خوبی ؟ گلی الو-

- ... 

 یقه شرایط این در باید که آن ؟ کرد می گریه چه برای.  کند می گریه دارد بود مشخص

 می را اش زندگی قدر که او.  داشت خوبی زندگی که او!  او نه بودم من بدهد جر

 سامان و سر را اش زندگی و داشت را خودش ی زنانه های سیاست که او.  دانست

 او.  کرد می اش راهی عشق با همیشه میعاد خطر پر شغل وجود با که او.  داد می

   ؟ کرد می گریه چه برای.  بود خوشبخت که
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  ؟ نبود هایش چشم حیف

 :  نالید گریه با لیدا

   ؟ کجایی عزیزدلم ؟ گلی-

- ... 

   ؟ کرد می چینی مقدمه تلفن پشت گونه این که ندارم خبر چیزی از کرد می فکر

 :  زدم لب تنها

 ...  بیمارستان.... سامان....من-

 توی هنوز و بود شده سنگین زبانم ؟ گفتم می چه من!  دارم خبر که شد متوجه انگار

 شاید نه.  بود سال یک قدر که دقیقه چند همین در گذشت من بر چه که بودم شوک

 !  قرن یک هم

 :  کرد می داد بی صدایش توی نگرانی

 .   جا اون بیایم میعاد و من بگو ؟ کجایی ؟ بیمارستانی کدوم-

 !   کردم قطع را تماس و گفتم را بیمارستان نام

 نمی حتی که بود جان بی تنم و بودم خسته قدر آن.  بودم دویده ها کیلومتر انگار

 کرده احیاگر عنوان به من از که دکتری های تشکر حتی.  بایستم پاهایم روی توانستم

 نور سرعت با که با بود من این که کنم باور توانستم نمی حتی.  شنیدم نمی را بود

 مرگ من!  بود سخت که خدا به.  کنم باور توانستم نمی!  دادم انجام را کار همه این

 .   داشتم احیا به احتیاج هم من و بودم کرده حس تن سلول به سلول تمام با را

 نگاه رویم به رو به و بودم نشسته یو سی سی درهای پشت دقیقه چند دانم نمی

 . کردم
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 بخواهم که نداشتم تن در جان قدر آن اما.  رسید گوش به سو آن از هایی قدم صدای

 میعاد عاقبت.  است کسانی چه های قدم صدای ببینم و کنم نگاه سو آن به و برگردم
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 میانشان لحظه یک برای نگاهم.  بود قرمز هایش چشم لیدا.  آمدند رویم به رو لیدا و

 .    بود آشکار وجناتش از آشفتگی میعاد.  چرخید

 .   بود لیدا از بدتر حالش و ها چشم هم او

 :  زد زانو مقابلم لیدا.  کردم نگاهشان ها شده مسخ مانند

  ؟ شنویی می صدامو ؟ گالره ؟ خوبی-

 !  زدم پلک آرام

   ؟ کنی می کار چه جا این تو.  خدا رو تو بگو چیزی یه گالره-

 .   کردم نگاهش ناالن.  زدم پلک دوباره درد با

 :  شد خم میعاد

   ؟ خوبه حالت ؟ جان گالره-

 :  گرفت شدت هایش اشک لیدا

 .   بده مرگم منو خدا-

 :  دادم قرارشان مخاطب داری خش صدای با

 .   خوبم-

 :  گفت میعاد

 .   صورتش به بزنه آبی ببرش کن کمکش-

 .    کرد نواختن به شروع ام افتاده صندلی روی موبایل

 :  گفت من به رو میعاد ؛ گرفت را بغلم زیر لیدا

   ؟ بدی جواب خوای می-

 .  برگشتم سمتش به

 :  گفت

 !   درویشی دکتر نوشته-

 دانم نمی.  گفتم آرامی ی نه.  نداشتم را العملی عکس هیچ و زدن حرف توان و تاب

 .  گرفت غم رنگ هایش چشم که دید نگاهم در چه

 .  زدم صورتم به آبی لیدا کمک به

   ؟ سامان کنسرت بودی رفتی تو.  شدم لب به جون.  بگو چیزی یه توروخدا گالره-
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 :  زدم می حرف خودم با انگار

 .  بده رو ام مهریه بود قرار-

 :  کرد نگاهم گنگ

   ؟ مهریه ؟ چی-

 .   بود ام مهریه خونده که هایی ترین عاشقانه از یکی-

 .  کردم نگاهش بعد

 :  افزودم بغض پر

 ...  قلبش رو گذاشت دستشو-

 .   فشرد را ام شانه لیدا

 !  الهی بمیرم-

 :  افزودم

 !   زمین روی افتاد-

 :  گفتم بریده بریده را گذشت من به چه هرآن.  گرفتم دیوار به را دستم

 مرد می... داشت... داشت سامان.... زد نمی قلبش.... بود شده کبود رنگش-

 .... کرد قلبی ایست...

 را کمرم خواهرانه و کشید درآغوش مرا لیدا.  ترسیدم می هم آوردنش زبان به از حتی

 . کرد نوازش

 دست حالش هم لیدا.  لرزیدند هایم شانه.  کردند پیدا را خودشان راه هایم اشک

 .   بودند هایم چشم مقابل هنوز سامان کبود های لب.  نداشت من از کمی

 :  کرد نوازش را ام شانه نگران لیدا

 قربونت بیا بیا.  شده رفع خطر شکرخدا.  شد تمام چیز همه دیگه.  عزیزم باش آروم-

 ...  نیست تنت تو جون... بشین یکم برم

 گام یک تنها سامان دیدم خودم های چشم به من.  نبود ام حالی ها حرف این من اما

 .   گذاشتم اش شانه روی را سرم نشست کنارم.  داشت فاصله مرگ تا دیگر

 در سعی که شد بدم حال این ی متوجه هم او انگار.  بود بریده را امانم گریه و اشک

 می بر ورق لحظه همین در اگر.  گذاشتم دهانم مقابل را دستم.  داشت کردنم آرام

 بر مو.  بود ممکن اتفاق ترین زشت هم فکرش.  آمد می سرش بالیی سامان و گشت

 اما ؛ شدم می رو به رو هایی صحنه چنین با نبود بار اولین.  کرد می راست تنم
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 مانند و ایست همیشگی او کردم می فکر همیشه.  بود باور قابل غیر برایم سامان

 ترین ترسناک.  شدم نمی سبک.  کردم گریه دقیقه چند دانم نمی.  است قوی کوه

 .  باشم آرام خواست می من از لیدا وقت آن و بودم دیده را عمرم ی صحنه

 .   کردم می فکر آن به که بود چیزی آخرین بودن آرام

 هیچ!  بخورم ای ذره نتوانستم. خرید کیک و میوه آب برایم میعاد شدم؛ بهتر که کمی

 نگران قلوها سه نروم خانه به اگر شب دانستم می.  رفت نمی پایین گلویم از چیز

 جا همین را امشب باید.  نداشتم را رفتن خانه به شرایط امشب واقعا اما شوند می

 در هم خودم که چرایی ؟ چرا پرسید درونم از شخصی!  بودم حالش نگران. ماندم می

 . بود سختی سوال!  بودم ناتوان جوابش

 :  پرسیدم لیدا به رو

   ؟ فهمیدین چطور-

 :  گرفت را دستم لیدا

 رو ماریا ترفند هزار به گفت خدا بنده.  نداشت خوبی حال تلفن پشت.  زد زنگ سعید-

 خوب واسش استرس که دونی می.  زنه می حرف تلفن داره بیرون اومده پیچونده

...  جون از دور که شدم نگران قدر این شد چی نفهمیدم گفت رو جریان وقتی.  نیست

 ...  داره کنسرت سامان امروز دونستم می. 

 سپری را بد و خوب های روز هم کنار در سال های سال.  نداد ادامه را اش جمله

 من حق در را دوستی رسم همیشه او.  ندید ای لطمه مان دوستی گاه هیچ و کردیم

 .  بود کرده تمام سامان و

 .   کردم هدایت شال داخل به را موهایم دست پشت با و کشیدم عمیق آه

 :  پرسید

  ؟ بهتری-

 .   ندادم را جوابش

 این خودت با نکن.  گالره نیست روت به رنگ.  کنی استراحت خونه بری خوای نمی-

 .  طوری

 نگرانم لیدا و میعاد که بودم شده خاموش قدر آن.  نشست هایم لب روی تلخی لبخند

 .  شدند

 تنهایم شرایط این در آمد نمی دلشان اما برگردند شان خانه به خواستم ازشان

 .   بگذارند

 . بودند نشسته کنارم.  ببینند حال این در مرا خواست نمی دلم
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 هزاران و افسوس ؛ ناراحتی ؛ دلخوری نگاهش توی.  کرد می نگاه من به متفکر میعاد

 !  دیگر وقت هیچ نه و حال نه.  خواستم نمی را نگاه این.  زد می موج دیگر چیز

  ؟ خواستی می همینو-

 !  برگشتم میعاد سمت به

 :  نکرد اعتنایی او اما.  کرد اشاره من به ابرو و چشم با لیدا

   ؟ خواستی می همینو ؟ گالره آره-

 :  کردم زمزمه صادقانه

 !   نه-

 :  گفت عصبانیت با و ایستاد جلویم امشب کرد می حمایتم همیشه که میعادی

 ...  که شد اذیت قدر اون مدت این... که ریخت خودش توی مدت این تو قدر این-

 .   زد موهایش در چنگی و شد بلند جایش از خشم با

 :  زد تشر او به لیدا

 و حال خداهم بنده این که بینی می ؟ نکنی هست که اینی از تر تلخ اوقاتمون میشه-

 .   نداره خوشی روز

 :  برگشت طرفش به خشم با میعاد

 ؟ روز و حال این مسبب کیه ؟ ها ؟ خودشون جز کیه االنشون روز و حال مسبب-

   ؟ کامشون کردن زهر مسبب

 :  گفت لیدا

 ...  که این جای به شرایط این تو-

 :  گفت داشت نامحسوسی لرزش که بغضی پر صدای با میعاد
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 می سرش بالیی سامان که این فکر.  نپاش زخمم به نمک توروخدا.  لیدا بده حالم-

 به عزیزتره میالد از برام ؟ فهمی می.  کنه می راست تنم به مو نکرده خدای اومد

 !  قسم واهلل

 !  گفت می را برادرش!  میالد

 :  افزود جدیت با و کرد نگاهم جانب به حق سپس

 نمی بشه کم سرش از مو یه اگر.  گالره دونم می مقصر تورو بیاد سامان سر بالیی-

 می.  توهه به بسته بدش و خوب حال.  بخشمت نمی که خدا خداوندی به.  بخشمت

 !   تو به بسته ؟ فهمی

 مظلومیت حال به دلم.  داشتم بدی حس.  کردم نگاه صورتش به بزنم پلک که آن بی

 شان مواخذه و شدند می تنبیه که بودم شده هایی بچه دختر مانند.  سوخت خودم

 حرفش از نادمم های چشم دیدن با.  حرفم پر سکوت و من دیدن با میعاد. کردند می

 سامان که بود خوب چه!  شد رد ما کنار از.   داد تکان هوا در دستی و شد پشیمان

 !   داشت میعاد معرفتی با به دوستی

 حرف بی و گرفتم را لیدا دست مچ که کند دعوا میعاد با برود و شود بلند خواست لیدا

 بود حق هایش حرف که خدا به.  کند تخلیه را خودش میعاد بگذارد که.  داشتم نگهش

 ! 

 می برایش را جانش و دارد دوست بیشتر بسا چه برادرش مثل را سامان دانستم می

 قوی روابط.  دهد می جان برایش میعاد کند تر لب سامان اگر دانستم می.  دهد

 !  نبود خودش های برادر با سامان که  قدر آن.  بود زد زبان میانشان

 می منشا داشت ما به که احساساتی سر از هایش حرف!  نبودم دلخور میعاد از

 دست از های تماس شمار به میعاد رفتن از پس.  شدم نمی گیر دل ازش و گرفت

 .  نداشتم را احدی هیچ با صحبت توان. کردم نگاه گوشی روی رفته

 و برود ها بچه دنبال به لیدا شد این بر قرار.  کردند رفتن قصد لیدا و میعاد من اصرار به

 ای گوشه مرا میعاد. باشند خودش ی خانه ها بچه شب و کند تشکر خانم مینا از

 من اما!  ببخشمش کرده صحبت من با بلند صدای با اگر گفت.  کرد دلجویی ؛ کشاند

 و بودمش بخشیده هم نگفته.  بستم را هایم چشم و زدم لبخند.  نبودم ناراحت ازش

 .   داشتم دوستش

 :  افزود نگران

   ؟ گالره باشه.  زنی می زنگ بهم روز شبانه از ساعت هر داشتی احتیاج هرچی-

 .  برساند خانه به مرا که شود حریفم نتوانست کرد اصرار هرچه

 برادر یک مانند. دارم برادر نه و پدر نه که فهمید میعاد و شدم آشنا سامان با وقتی

.  کردم خلوت خود با کمی لیدا و میعاد رفتن از پس.  کشیدم عمیق نفس. بود کنارم
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 تصویر که ای شیشه مقابل در را خود و درآوردم یو سی سی از سر چگونه دانم نمی

 هایش چشم. رساندم میداد نشان بدنش به متصل دستگاه هزار با خوابیده را سامان

 .  بود بسته

 هنوز!  نبود کبود دیگر.  کردم نوازش را صورتش دور از و کشیدم شیشه روی را دستم

 .   داشت نفس اش سینه توی هنوز شد نمی باورم.  کشید می نفس

 وارد داد اجازه هستم پزشک هم من فهمید وقتی و کردم صحبت معالجش پزشک با

 قلبش ، کردم نگاه مونیتور به.  بود دلم توی هنوز سنگینی بغض یک.  شوم اتاقش

 .   داشت ضربان

 و دهان روی ماسک.  شدم نزدیک بود آرمیده رویش سامان که تختی به و گزیدم را لبم

.  رفت می پایین و باال آرام اش برهنه ی سینه قفسه ؛ بودند گذاشته اش بینی

"  شکر را خدا"  دل در.  بودند داده قرار اش سینه و شکم روی لید چست چندین

 !  ببینم شرایطی چنین در را او نداشتم دوست.  نبودم سنگ از که خدا به گفتم،

 اش برهنه بازوی روی احتیاط با و آرام را لرزانم دست و بلعیدم سختی به را بغضم

 هایم چشم.  کشید می نفس هنوز و بود داغ بدنش.  کردم نوازشش آرام و گذاشتم

 انگشتش به که اکسیمتری پالس به. کشید می نفس هنوز سامان.  بستم آرام را

 .   رفتم عقب گام یک کندن جان هزار به و کشیدم دست کردند وصل

 از که همین!  ببینمش اتاقش توی توانستم می دقیقه یک از کمتر تنها و بود تنگ وقت

 اما بروم خواستم نمی.  شد راحت خیالم اندکی شدم مطلع وضعیتش بودن نرمال

 !   بایستم سرش باالی شد می کاش ای.  بودم مجبور

 ! رفتم بیرون اتاق از آرام
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 راهرو توی که برادرانش خواهر و سامان مادر پدر دیدن با شدم خارج اتاق از که همین

 صدای با مهشید.  بینمشان می زود یا دیر دانستم می.  نکردم تعجب بودند ایستاده

 .  زد می اش سینه به و کرد می گریه بلند
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 وقت و نبودند سامان حامی باید که طور آن گاه هیچ هرچند.  بودند آمده یشان همه

 نبش و بستم چشم.  آمد می یادشان ارشد فرزند یا و تر بزرگ برادر گرفتاری و تنگی

 .   فرستادم بیرون را نفسم و آه.  نداشت توفیری گذشته از قبر

 دیدنم با انگار ها آن.  دیدیم نمی را همدیگر عادی روزهای در وقت هیچ ما ها قدیم

  ؟ خودم به برسد چه ببینند را ام سایه نداشتند توقع شاید. شدند متعجب

 :  زد هق و آمد رویم به رو مهشید

  ؟ کجاست سامانم ؟ چطوره حالش پسرم-

 .  بود نگران فرزندش برای مادری هر مثل و نداشت جنگ سر همیشه مثل انگار

 از چشم.  بود کننده نگران اش قراری بی و کردن گریه.  داد تکان را سرش قراری بی با

 .   گرفتم اش اشکی نگاه

 :  گفتم آرام

 .   کنید دعا براش.  باشه یو سی سی توی روز چند باید.  شده رفع خطر-

 از و کردم شان همه به رو سالمی.  گرفت بیشتری شدت هایش اشک مهشید

 .  گذشتم کنارشان

 !   سامان احواالت نگران و بودیم درد هم هرچند.  نبود جائز ها آن کنار ماندنم

 سرمای و کرد می درد تنم ی همه ؛ بستم را هایم چشم و دادم تکیه دیواری به

 و نشست تنم بر که عرقی.  نبود مهم اصال درد این اما.  بودم خورده وحشتناکی

 .   آورد می در پا از مرا شک بی هوا سرمای

*** 
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 و مشهور ی چهره همه آن.  آمدند سامان مالقات به ایوبی دکتر و درویشی دکتر

 آرزوی و دیدند می را او شیشه پشت از تنها.  بودند آمده سامان عیادت برای معروف

 . کردند می برایش سالمتی
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 باالخره بودم منتظر و بودم ایستاده پا سر کپسول چند و تقویتی آمپول چند زور به

 زندگی سبک های خواب ی همه تالفی.  شود بیدار خواب از و کند باز را هایش چشم

 .   بود خوابیده هرچه بود بس.  بود درآورده ساعت هشت و بیست این در را اش

 بعد و زدم می سر خودم کار محل بیمارستان به ها صبح کنم گرم را سرم که آن برای

 میعاد و لیدا.  گشتم برمی است بستری جا آن در سامان که بیمارستانی به آن از

 خسته من اما آیم می در پا از ها دوندگی این با باالخره گفتند می و بودند نگرانم

 !   نبودم

 شب و گیرند می را ام بهانه ها بچه گفت می و بود آورده غذا خانه از برایم لیدا

 نیاورده شانس پدر و من از که بمیرد برایشان مادرشان.  کردند گریه حتی گذشته

 .   دادند می پس را ما اشتباهات تاوان و بودند

 آن با ماریا. نشود ناراحت که خوردم قاشق چند.  کردم ظرف توی غذای به نگاهی

 اما بخورم بیشتر قاشق چند کرد وادارم لیدا.  سعید همراه به بود آمده وضعیتش

 .  نداشتم اشتها

 خبری انگار و درخشید می هایشان چشم.  آمدند سویمان به شتاب با سعید و میعاد

 به منتظر و شدم بلند صندلی روی از شتاب با من اما.  کردیم بلند سر سه هر.  بود

 :  زد ام شانه روی میعاد.  نگریستم دهانشان

 .   کرد باز چشماشو.  روشن چشمت-

 کرده گوسفند نذر سامان حال شدن خوب برای حتی.  گفتند شکر خدارا لیدا و ماریا

 .   بودند

 از وقتی و شدم نمی آفتابی مقابلشان آمدند می دالور ی خانواده که هایی روز

 !  شوم خسته تا کردم می نگاه سامان به شیشه پشت شدم می مطمئن رفتنشان

 به پرستار چند ؛ ایستادم کناری ؛ نشوم دیده که طوری!  گریه نه و زدم لبخند نه

 بود باز رنگش آبی های چشم.  بودند سرش باالی هم دکتر دو.  رفتند می اتاق سوی

 .   کرد می نگاهشان و

 لبخند و زد می حرف دکتر.  بستم را هایم چشم و گذاشتم قلبم روی را دستم

 های اشک.  ایستادم کناری و کشیدم آسوده نفس.  بود هایش لب روی کمرنگی

 ؟ نیست کارم در گریه که بود کرده خود با که بود عهدی همان این. شد جاری شوقم

  ؟ بود چه معنایشان ها اشک این پس

 سر پشت رحمی بی با که روزهایی همین حتم به کن تعریف را عذاب گفتند می اگر

 که بودم ناراحتی و استرس و خودخوری از لبریز قدر آن.  شد خواهم مثال را ام گذرانده

 خدا شد نمی باورم.  دادم می سر گریه های های بلند صدای با کردند می رهایم اگر

 . بود کرده باز را هایش چشم سامان و بود داده گوش قلبم صدای به
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 رفتن توان پاهایم من اما.  آمدند می مالقاتش برای آشنا و دوست ؛ اقوامش و خانواده

 که وقتی تا نه و شد می خوب باید که طور آن هنوز او حال که وقتی تا نه.  نداشت

.  کردند سکوت ؛ بودند شده متعجب دوستانم.  بودند جا آن هایش دوست و خانواده

 نزدیک از اما کردم می تماشایش دور از که بودند کرده درک را ام فعلی شرایط شاید

 مقابلش و برگشته دنیا آن از او کردم می حس چرا دانم نمی و نداشتم را دیدنش روی

 !   بودم معذب

 دیدنش از من اما ببیند مرا که خواست می و گرفت می تماس مدام درویشی دکتر

 .   داشتم هراس

.  بردم می پناه بودنم قوی ی پوسته به باز و کردم می جور و جمع را خودم کمی باید

 از بهتر مرا و بزند حدس توانست می را العملم عکس هر و بود شده بر از مرا او هرچند

 .  شناخت می خودم

 بالشتی و پتو برایم او.  رفتم فرو خواب به لیدا راحتی های مبل روی ها مدت از بعد

 .   باشند آرام که زد گوش ها بچه به و آورد

 داشت شنیدم، سالن توی از را لیدا صدای که بودم خوابیده ساعت چند دانم نمی

 : میزد حرف تلفن

 از.  استخون پوست شده.  داره حسابی درست خواب نه.  زنه می حرف کسی با نه-

 تو چی دونم نمی.  بیاد گالره سر بالیی بار این ترسم می.  ترسم می سکوتش این

  ؟ گذره می سرش

 .   شوم بلند که بودم آنی از تر حال بی و خسته.  گشودم را هایم پلک الی آرام

 .   نرفته هم سامان مالقات حتی.  نگرانشم خیلی!  دونم نمی-

 داشتم بهتری حس.  کردم جمع مادر شکم توی جنین مانند را خودم و کردم بغل را پتو

 . 

 میلش شاید گفتم پختم غذا جور هزار صبح از.  کنه کار چه خواد می دونم نمی-

 .   بکشه

 .  نشست کنارم دید را بازم های چشم و کرد قطع که را تماس

  ؟ برم قربونت شدی بیدار-

 :  نشست لبم روی ای خسته لبخند

  ؟ غیبت از نشدی خسته-
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 :  کشید صورتم به دستی

 کنیم کار چه بگو. بدبخت مرد می داشت نگرانیت از.  کردم می صحبت ماریا با داشتم-

 از کاری هم کس هیچ میشی آب ذره ذره داری چشامون جلو ؟ بشه خوب حالت که

 . برنمیاد دستش
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 .  شدم خیز نیم

 .   نکن شلوغش توروخدا.  لیدا خوبه حالم من-

 :  کرد نگاهم افسوس با

 .   بنداز آینه توی خودت به نگاه یه-

 :  گرفت دستش در را دستم.  کردم نگاه پتو سفید های گل به و بردم پایین را سرم

  ؟ مالقاتش بری خوای نمی-

 !  بلعیدم سختی را دهانم آب

 :  افزود لیدا

 دور از بسکه نشدی خسته.  ببینه تورو منتظره.   زنه نمی حرف کس هیچ با سامان-

  ؟ کردی نگاهش

 !  کردم سکوت هم باز

 .   پیشش برو.  بخش به شده منتقل که حاال-

 :  زدم لب.  کردم بلند را سرم آرام

 برام سالمه بدونم که همین.  نیست دیدنش برای دلیلی دیگه.  گرفتم امو مهریه-

 .  کنه می کفایت

 :  کنم نگاهش کرد وادارم و گرفت ام چانه زیر را دستش لیدا

  ؟ وقت اون چیه نگرانی همه این دلیل-
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 .   گرفتم اش گیرانه مچ های چشم از را نگاهم

   ؟ لیدا پرسی می ازم سخت سوال چرا-

 :  کشید درآغوش مرا او دادم قورت را بغضم وقتی

 داره روزت و حال این.  گالره نریز خودت تو ولی بزن داد اصال.  کن گله.  کن گریه-

 .   کنه می نگرانم

 :  شد روان گونه روی هایم اشک

.  ام درمونده خیلی.  داغونم خیلی من.  لیدا بده خیلی حالم من.  میگی راست آره-

 .   کنم اذیتش ترسم می!  ندارم رو دیدنش روی

 .   کرد پاک را هایم اشک دست پشت با

 بذار رو غرور این خدا رضای محض شده بارم یه.  است کالفه نبودت از دونم می من-

 .   کن

 با مادر.  خوردم لقمه چند سختی به اما بود کور اشتهایم.  آورد غذا برایم مادری مانند

 روز و داشت دوست عمیقا را سامان.  بود سرکنده مرغ مانند و گرفت می تماس گریه

 .   بود رفته مالقاتش به گیتی و گلنوش با گذشته

.  شود بد حالش خواستم نمی ؟ نروم بروم، مالقاتش به.  کنم کار چه دانستم نمی

 .   بدهد دست قلبش به ای حمله و بیفتد شب آن یاد به دیدنم با که بودم نگران

 لیدا از.  است اش مالقاتی ساعت دانستم می.  رفتم بیمارستان به خسته سرکار از

 و کشیدم عمیق نفس بار چندین.  اند برگشته زودتر امروز اش خانواده که بودم شنیده

 .   شوم مسلط خود به کردم سعی

 هر و داشتند دوستش که هایی آدم از بود پر اتاقش!  ببینمش که بودم آمده باالخره

 .   آمدند می اش مالقات به روز

 گیر دست آرام!  بود میعاد صدای.  رسید گوش به بفرماییدی صدای ؛ زدم در به ای تقه

 عکس او با و بودند جمع دورش همه گروهش اعضای.  شدم وارد و فشردم را در

 سالم.  شد معطوف من سوی به سامان نگاه لحظه یک برای.  گرفتند می یادگاری

 از ؛ سامان نگاه حتی.   دادند را جوابم تک به تک.  شد جلب من به همه نگاه.  کردم

 را جوابم بگیرد، من از را نگاهش که آن بی.  بود خمار هایش چشم خستگی شدت

 .   داد

 در.  کردم نگاهش و ایستادم ای گوشه.  برداشتند ناسازگاری بنای قلبم های تپش

.  داد می را جوابشان ای کلمه یک گاهی و زد می لبخند دوستانش های حرف جواب

 با.  بودند آمده هم همسرانشان و الهام و نگین ؛ سعید و ماریا همراه به لیدا و میعاد

 تفاوت بی خواستم می!  نکنم نگاهش خواستم می.  کردم پرسی احوال شان همه
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 نگاهم دیگر حتی که او به خاصی جور یک.  دادند می لو مرا هایم چشم اما باشم

 پشت را سامان بالشت هرازگاهی و بود کنارش میعاد.  نگریستم می کرد نمی

 .   کرد می مرتب کمرش

 چگونه من.  بود زده برهم را تمرکزم قلبم های تپش.  کردند رفتن عزم همه کم کم

 از قدر آن!  بود محض اشتباه آمدنم هم اولش از.  کنم صحبت تنها او با توانستم می

 می نگاهم امیدوار لیدا!  شکست قلبم.  کرد نمی نگاهم حتی که آمد می بدش من

 .  نگذاشت که بروم شوم بلند خواستم.  کرد

 شدید استرسم شد سبب همین و کردند رفتن قصد هم مشترکمان دوستان عاقبت

 .   شود

 نگاه.  کردم می نگاه رخش نیم به و بودم ایستاده گوشه همان هنوز همه رفتن از بعد

 .   کند نگاه من به که آن بی.  بود رویش به رو به هم او

 :  باشم عادی کردم سعی و رفتم کنارش

  ؟ خوبه حالت-

 .   نداشتم را نگاهش این تاب هرچند.  کرد نگاهم و برگشت سویم به

 .   نداد را جوابم

 .   بیاری دست به رو سالمتیت زودتر هرچه امیدوارم-

 :  بردم پایین را سرم.  شد خیره هایم چشم به

 .    کن استراحت.  شم نمی مزاحمت-

 :  کرد صدایم که نشست در گیر دست روی دستم و رفتم در سوی به سپس

  ؟ گالره-

 .   داد می جان داشت ضربان شدت از قلبم کردم می حس.  بستم آرام را هایم چشم

 !  بمون-

 برایش دکتر که داروهایی از استفاده خاطر به.  کردم نگاهش و برگشتم سر پشت به

 .   بود حال بی کمی بود کرده تجویز

 .  کردم نگاهش زده شبنم های چشم با

 !  همیشه برای بار یک.  بزنیم حرف باهم باید-

 دادم می گوش لیدا حرف به نباید هم اولش از!  آمدم می نباید.  کردم مشت را دستم

  . 
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 . کنه می اذیتت بودنم انگار-
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 .   کشید دست را اش شقیقه دست با

 :  گفت داری خش صدای با

 !  ندارم کاریت نترس.  بشین بیا-

 ...  اما بود سابق مثل نگاهش.  شدم نزدیک گام چند

 !  شنوم می-

 هستی که این از.  نیست من مال تمامت و هستی بینم می که این از.  ام خسته-

 دستت از که این از!  گالره شه می بد حالم بینمت می وقتی.  نیستی من مال اما

 رفتم بیرون زندگیت از و گذاشتم احترام ات خواسته به. رسم می جنون مرز به دادم

 .  نشه عوض حالم و ببینمت نخواه ازم ولی

 از.  سوختند هایم چشم!  بگیرد حجم گلویم توی بغض شد سبب کالمش صراحت

 .  گزیدم محکم را لبم درون

   ؟ عیادتم اومدی چرا-

 :  کردم نگاهش ناباروانه

 .   بودم نگرانت-

 .   کنم می خواهش ازت!  نباش دیگه!  نباش-

 !   انصاف بی

 ...  شم نمی مزاحمت دیگه.  بود اشتباه اومدنم اولم از دونستم می-

 :  گفت که رفتم در سوی به

 فهمی می.  بوسیدنت.  داشتنت واسه.  کردنت بغل واسه.  شده تنگ واست دلم-

  ؟ معرفت بی

 .   کردم پاک را هایم اشک دست پشت با.  چکید گونه روی هایم اشک
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 :  افزود رحمی بی با

 بار این!  قبول باشه!  باختم من ؟ داره تحمل قدر ؟چه داره جون قدر چه آدم یه مگه-

!  کافیه جا همین دیگه اما.  درآوردی پا از منو.  میگم تبریک بهت.  دکتر خانوم بردی تو

 دادی ترکم ممکن شکل بدترین به و کردی معتاد آغوشت و خودت به منو بار هر که این

 .   کافیه جا همین. 

 با خواستم نمی حتی دیگر!  هایم گونه روی چکید اشک و بستم درد پر را هایم چشم

 .   کنم پاکشان دست پشت

 :  گفت سامان

 ...  نده عذابم.  نیا دیگه-

 به را سرم و چسبیدم در به پشت و شدم خارج اتاق از برگردم سر پشت به که آن بی

 این.  لرزاند را دلم هایش حرف.  هایم چشم توی شد خاری هایش حرف.دادم تکیه در

 به را مجلس او اما بزنم حرف من که بودم آمده!  خواستنم از دم و دلتنگی از صراحت

 .   گرفت تصمیم من جای به بار این و بود گرفته دست

 !  شستت ناز"  انصاف بی"  نالیدم دلم توی

 .  کردم تند پا خانه سوی به و بلعیدم را دهانم آب سختی به

 مرا دیگر او!  رفتم می باید.  کنم تحمل را خفه فضای این ای لحظه توانستم نمی دیگر

 .  خواست نمی

**** 
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 فشارش مدام و گذاشته قلبم روی را دستش نفر یک انگار فقط ؛ است خوب حالم من

 .آمد می تنگ به نفسم و شد می روان هم هایم اشک که قدر آن.  دهد می

 های چشم و درد پر های حرف بار هزار روزی که قدر آن ؛ است خوب خیلی حالم من

 زنده دیگر و بمیرم هردویمان جای به خواست می دلم و کردم می دوره را سامان

 !نشوم

 ؟ شود می هم بهتر این از مگر اصال ؛ است خوب خیلی خیلی حالم من

 . کند می بد را حالش من دیدن بود گفته و نیایم دیدنش به دیگر که بود خواسته من از

 بی قدر آن وقتی.  دادم شدن جاری ی اجازه هایم اشک به غروری هیچ بی دیگر

 می مگر کشت، می هایش حرف با مرا و کرد می نگاه هایم چشم توی رحمانه

  نزنم؟ دم و بمانم آرام توانستم

 منتظر ؟ چرا دروغ و نداشت را حرفی هیچ گنجایش دیگر قلبم و بودم زن من که خدا به

 ! ببارم بار هزاران و بیایم بیرون مقاومم ی پوسته از و کنم فوران که بودم تلنگری یک

 منطقه کدام به نامعلوم و آشفته حال این با دانستم نمی ؛ هستم کجا دانستم نمی

 توی را مشکالتم باید مدام!  بروم که داشتم را کجا اصال! ام؟ کرده رانندگی تهران ی

 دیدن دیگر باره یک برای دلم که کردم می اعتراف خودم به باید.  کردم می حل خودم

 دلگیر ازش.  ُمردم می هم من آمد می سرش بالیی اگر و بود شده تنگ هایش چشم

 کم برایش و گذاشت کم برایم مشترک زندگی سال هفت شش توی هرچند و بودم

 .  شود کم سرش از مویی تار یک حتی خواست نمی دلم اما گذاشتم

.  آمد نمی بند ام گریه و بود فرمان روی چنان هم سرم!  لرزید کیف در موبایلم

 محلی بی با و بگیرد تماس خواست می کی تا ؛ شد می خسته باالخره بود هرکسی

  ؟ شود رو به رو ام

 امروز بفهمند خواستند نمی چرا ؟ است خوب من حال که بفهمند خواستند نمی چرا

 جنون مرز به هایش چشم دیگر بار یک دیدن شوق از که است خوب حالم قدر آن

 .  رسیدم

 را ام تنه ؛ گرفت می تماس مدام ؛ نداشت شدن منصرف قصد انگار خط پشت شخص

 را موبایل و برداشتم را کیف و کردم دراز دست و کشاندم راننده کنار صندلی سوی به

 .  کشیدم بیرون تویش از

 . درویشی دکتر از پاسخ بی تماس چندین

 .  بدهم را جوابش توانستم نمی اصال

 . گزیدم لب و نگریستم محبوبم دکتر ی شماره به وجدان عذاب با
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 من هرچند داشت حق گردنم به ها این از بیش دکتر ؛ ندهم را جوابش توانستم نمی

 .  کردم می اذیتش و بودم قلقی بد مریض

 :  دادم پاسخ و کردم لمس را گوشی ی صفحه

  ؟ بله-

 . بود آتش روی آبی مثل اش همیشگی آرامش.  پیچید گوشم توی صدایش

  ؟ گالره ؟ الو-

  خوبین؟.  دکتر سالم-

 :  زد می موج صدایش توی نگرانی

  ؟ کجایی ؟ خوبی.  دخترم سالم-

 :  گفتم دروغ به.  نلرزد صدایم کردم سعی

  ؟ چطور.  کنم رویی پیاده.  بخورم هوا یکم اومدم-

 برایش دستم و بیند می مرا زیرکش های چشم با کردم حس!  کرد داری معنا سکوت

 . است شده رو

 ؟ شه می تموم کی رویت پیاده و خوری هوا این-

 .  کردم پاک ام گونه روی های اشک نامحسوس

  ؛ نالیدم لرزانی صدای با آرام.  کنم می گریه فهمید انگار

 . گردم برمی بشه خوب حالم وقت هر-

 : گفت اش ذاتی آرامش با

  ؟ خوبه حالت.  بزنیم حرف باهم یکم جا این بیا-

 . گرفت بیشتری شدت هایم اشک

 . کرد سکوت و سپرد گوش هایم گریه صدای به

 !شه می کنده جا از داره قلبم کنم می حس فقط.    خوبه حالم خیلی-

 :  گفت کند رام مرا که پدرانه هم شاید جدیت، با

 . کنیم صحبت باهم بیای باید منتظرتم فردا.  کن استراحت یکم  . خونه برگرد-

 :  گفتم مشهودی دلخوری با که بود شده باز دلم و درد سر انگار
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 بشینم جلوتون نخواید ازم کنم می خواهش.  دکتر دارید خبر چیز همه از خودتون شما-

 هفت میگی بهش که مردی اون.  نیفتاده اتفاقی هیچ انگار که کنم رفتار جوری و

.  نشم دلتنگ براش.  نشم نگران براش نخواید ازم.  بود همسرم زمانی یه غریبه پشت

 . منم امروزش روز و حال مقصر و بوده همسرم اون
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[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۲۱9 

 

 :  گفت آرامش با

 تو باشه.  کنم گوش من و کنی صحبت تو که جام این من  . جان گالره باش آروم-

 هم چیزی هیج به کنی استراحت و خونه برگردی خوام می ازت حاال.  میگی درست

  باشه؟ مطبم بیا همیشگی ساعت سر فردا بخواب آرامش با.    نکنی فکر

 اتفاقی هیچ گویی که کنم رفتار جوری و نکنم فکر چیز هیچ به توانستم می چگونه

 . است نیفتاده

 :  نالیدم و شکستم را سکوتم

 می درموندگی احساس.   کنم می پوچی احساس!  دکتر بده حالم خیلی.  بده حالم-

 به.  کنم فراموش که.  بشم آروم که کنم کار چه بگید شما!  کنه می درد قلبم.  کنم

 ... نشد اما خواستم خدا

 گرفته قدر آن دلم.  کرد نمی آرامم هایش حرف.  سپرد گوش هایم حرف به سکوت در

 لیدا.  رساندم خانه به را خود چگونه نفهمیدم.  داشتم گله هم زمین و زمان از که بود

 من از و بود شده تنگ برایم دلشان.  داد ها بچه دست را گوشی و گرفت تماس

 از آه منتظرشان های چشم و ها قلو سه تصور.  روم می دنبالشان به کی پرسیدند

 همین و بود نگرفته هم تماس ها آن با حتی که بود مدتی پدرشان.    شد بلند نهادم

 اطمینان با و کردم صحبت شان سه هر با مهربانی با.  بود کرده دلتنگ را ها آن مسئله

 به فردا خودم و  نباشند نگران و آید می سفر از زودی به پدرشان که گفتم خاطر

 . روم می دنبالشان

 از وقت چه دانستم است،نمی مسافرت پدرشان که بودم گفته ها بچه به دروغ به

 من دیدن و نداشت حالم به توفیری دیگر برگشتنش این هرچند گشت برمی سفر

 از را کنم پرواز سمتش به خواستم می که مرا زبلن بی زبان با و کرد می بدتر را حالش

 . بود رانده خودش
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 می خاک بود سالها که را قدیمی دی سی و زدم تن را ؛حوله گرفتم گرمی آب دوش

 داشتم آزاری خود انگار.  بود خشی خش کمی اولش.  گذاشتم دستگاه توی را خورد

 .  بود شده تنگ بودیم خوش که هایی سال آن برای دلم ؛

 .  کردم می پارو را ها برف و خندیدیم می فیلم در

  ؟ گلی-

 .  کردم پرت سویش به و کردم درست برف ای گوله هیجان با

 :  کرد خطابم که جذابش ی خنده صدای

 !  نامرد

 .  نشاند هایم لب روی تلخی لبخند

 !  عزیزم که جا این میای باالخره-

 ! کردم نچی و گرفتم فاصله شیطنت با خندیدم غش غش

 ! آم نمی-

 :  گفت سامان

 . شد تنگ دلم اصال دیگه بیا-

 خواست می صدقه قربان با و بود دستش توی برف ای گوله او دارم یاد.  خندیدم باز

 .  کردم دویدن به شروع.  کند پرت سویم به را گوله و کند رام مرا

 .  اصال ببخشید!  دیگه نکن اذیت سامان-

 دروغ شده تنگ روزها آن برای دلم بگویم اگر.  کشیدم آغوش در را زانوهایم دلتنگی با

 ازدواج که وقتی از دارم یاد.  داشتم ها روز آن برای عمیقی دلتنگی یک! ام نگفته

 کردم می حسش کنارم که همین و شدم می بیدار خاصی ذوق با ها صبح ؛ کردیم

 نه و بخوابد توانست می من بی او نه شدنم باردار از قبل.  شد می آب دلم توی قند

 پیدا حساسیت تنش بوی به ها تر بعد.  بروم خواب به آغوشش بدون توانستم می من

 با سامان حال ؛ گرفت اوج فیلم توی های خنده صدای.  شد جدا اتاقمان و کردم

 ی گوله به و کشیدم می جیغ هیجان با من.   بود شده حلقه کمرم دور دستش زیرکی

 می.  کند رهایم خواستم می ازش التماس با و کردم می نگاه دستش توی برفی

 به رو خباثت با و بود گرفته آغوش در محکم مرا پشت از.  ایست تالفی اهل دانستم

 :  گفت دوربین

 ! خانوم جیگر کردی می اینو فکر باید رفتی در زدی وقتی-

 :  نالیدم تقال از خسته
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 .کن ولم.  کنم می خواهش سامان-

 . جاست همین جات-

 . نداشتم آغوشش میان جایی دیگر و بودم کرده گم را جایم بود وقت خیلی

 

 [۰۰:5۱ ۰5.۰9.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۲۲۰ 

 

 حرکت یک در و کردم پاک را هایم جشم دست پشت با ؛ گرفت شدت هایم اشک

 ! کردم تاریک را فیلم توی ی گالره و سامان دنیای

 یک سامان های چشم.  بستم را هایم چشم آرام و رفتم بالین به خیال و فکر هزار با

 . برنداشت خیالم از دست هم لحظه

 . نیامد هایم چشم به خواب گذشته شب ؛ بودند خون کاسه دو هایم چشم

.  دادم می انجام شاید که بود کاری آخرین خوابیدن که بود آمیخته درهم افکارم قدر آن

 و چیز همه از ؛ بود پر دلم.  کردم می سرزنش را خود گذشته روز مالقاتی از هنوز

 ! کس همه

 با من!  رفتم اش مالقات به و دادم لیدا حرف به گوش چرا که کردم می لعنت را خود

 مرا نبودش روز یک فکر و بودم نگرانش که چرا. ببینمش خواستم می رفتنم مالقاتی

.  بود کرده باز را هایش چشم حالم خوش که بگویم خواستم می.  کرد می دیوانه

 ام داده درویشی دکتر به که قولی به اما ؛ نداشتم خانه از رفتن بیرون برای رمقی

 . بمانم اعتنا بی نتوانستم

  را حالم و کرد احوالپرسی و سالم نشستم دکتر روی روبه و شدم مطب وارد که همین

 .  پرسید

 جلسه کننده شروع من همیشه مثل تا کرد می نگاه مرا!  باشم عادی کردم سعی

 که کذایی سردرد و گذشته شب بیداری شب ؛ بستم آرام را هایم چشم.  باشم

 دروغ باز اما خوبم گفتم آرام و کردم تشکر.  زد برهم را تمرکزم بود شده گیرم گریبان

 . نیستم سابق ی گالره که فهمید کسی هر از بهتر او و نبودن خوب!  بودم گفته

 .  کردم زدن حرف به شروع آرام آرام
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 و درآورد ام خانه از سر خراب حالی با او و دیدمش مطب توی را او که روزی همان از

 مورد آهنگ و ام مهریه از.  گذاشتم میان در او با را رفتنم به تصمیم که صبحش از حتی

 !  سامان ناگهانی قلبی ایست و عالقه

 و شدند تر هایم گونه کی و موقع چه نفهمیدم و شد جاری هایم اشک ناخودآگاه

 از دم وجود اعماق از و گریستم می غروری هیچ بی دکتر دقیق های چشم مقابل

 ! زدم می اش دلتنگی

 الی.  شنیدم را آمد  کنارم به که دکتر های قدم صدای.  گرفتم دستانم میان را سرم

 و آمدم خود به بود گرفته مقابلم که دستمالی جعبه دیدن با کردم باز را هایم چشم

 دل و درد و ها حرف از قدر چه دانم نمی!  کردم پاک را صورتم دستمال با و کردم تشکر

 او.  آمد نمی بند هایم گریه.  ساعت دو هم شاید ساعت یک شاید.  گذشت هایم

 قدر چه مگر!  بودم بدهکار خودم به را ها گریه این شاید.  خواست می را همین هم

 کنم؟ جلوه عادی و بریزم خود توی داشتم تاب

 شدم سبک کردم حس و شدم آرام وقتی

 :  گفت دکتر عاقبت

  بهتری؟-

 : کردم نگاهش زده خجالت

 من برای دیگه بودن خوب و بهتر.  دکتر بدم نشون خوب خودمو کنم می سعی-

 ! نیستم خدا به ولی خوبم گم می عادت سر از حقیقتش.  نداره معنایی

 .  نوشیدم جرعه چند و کردم تشکر. داد دستم به آب لیوان یک

 :  گفت متفکر

 درک بهتر خودت دیگه اینو!  گالره نداره مناسبی روحی شرایط تو مثل درست سامان-

 قدر اون.  داره دوستت سامان.  شده هم قلبیش ایست به منجرب حتی که کنی می

 وحشتناکی حساسیت.  چید رو بالت و پر کردو محدود تورو داشتنش دوست با که زیاد

 تو وسط این.  کرد دور خودش از تورو برعکس کنه وصل بهش تورو که این جای به که

 اون!  کاراش به دادن نشون اهمیت بی با ؛ گرفتنش نادیده با داشتی اشتباهاتی هم

 شد سرخورده وقتی.  برداره صدگام واست که توهه از مثبت حرکت یک ی تشنه

 .  کرد کردنت محدود و زورگویی به دست

 . بود دکتر با حق.  گرفتند بیشتری شدت هایم اشک

 :  گفت دکتر

 چشم از من کنی هم انکار بخوای اگر حتی.  عاشقشی که دونم می.  دونم می-

 مالک بودن عاشق فقط زندگی توی گالره اما. داری دوستش هنوز که خونم می هات
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 شما که مالکی!  مهمه خیلی خیلی فردی های تصمیم به گذاشتن احترام ؛ نیست

 کرسی به رو حرفاتون خواستین دیگه هم کوبیدن با و ندادید بها بهش وقت هیچ دوتا

 . بنشونید

 واقعا برم میخوام.  کنم می بد رو حالش کنه می فکر که حاال!  دکتر برم خوام می من-

 ! 

 :  کرد دعوتم سکوت به و آورد باال را دستش

 .  شکسته دلت و دلخوری دیروزش حرفای از که دونم می!  نکن عجله-

 .  کرد تار را دیدگانم اشک

 بحرانی.  گالره گذاشت سر پشت رو بدی روحی بحران سامان.  بده حالت دونم می-

 تنها خودش گفته به.  عاشقاته.  پرسته می تورو اون.  بودیم شاهد رو تلفاتش که

.  نگرانه.  نداره بهت رو سابق اعتماد اما.  بده برات رو جونش حاضره که هستی زنی

.  زد زنگ بهم آشفته حالی با.  بزنی رفتنن از حرف تو و کنه  اعتماد بهت باز ترسه می

 من با گالره.  ترسم می اما دارم دوستش!  خوامش می.  کنم کار چه دکتر گفت

 ! بره خبر بی باز ترسم می و شه نمی خوشبخت

 

 [۰۰:5۱ ۰5.۰9.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۲۲۱ 

 

 :  گفتم لرزانی صدای با

 .  دکتر شد تاریک واسم دنیا دیدمش روز و حال اون با وقتی-

 :  نشست هایش لب روی ای پدرانه لبخند دکتر

 بهم قرصی یه دکتر گفت می بهم  . شد بد خیلی حالش دیدت مطب تو وقتی روز اون-

 و حال درست!  کنم فراموش رو خاطراتش که کن کاری یه!  بشناسمش نتونم که بده

.  باشید متنفر هم از دونید نمی بخواید که قدر چه هر دوتا شما.  داشت خودتو روز

 .  شده خاطراتتون شدن فراموش از مانع هست بینتون که شدیدی ی عالقه

 :  شد متمایل جلو به کمی

 .  جدید شروع یک به.  گالره دارید احتیاج زمان به سامان و تو-

 :  دادم تکان نه نشان به را سرم بعض با
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 نور یه و خواستم می اگر   . دکتر ترسم می خیلی من!  دیگه شروع یک باز تونم نمی-

 !  دیدنش به نیام دیگه ؛ گفت کرد خواهش ازم.  تونم نمی دیگه بود دلم تو امیدی

 .  گذاشتم هایم دست میان را صورتم سپس

 و بزنم زنگ خواست ازم فرستاده حال اون با تورو و نگرانته گفت.  زد زنگ بهم دیشب-

 .  خونه برگردی بگم بهت

 دید نگاهم در چه دانم نمی.  کردم نگاه دکتر صورت به و کردم جدا دستانم از را سرم

 :  زد مهربانی لبخند که

 اشکات هم حاال  . بیاره تاب یارو ناراحتی و دوری تونه نمی که عاشقه مرد یه فقط-

 ! کن پاک

 .  کردم پاک را هایم اشک

 :  گفت دکتر

 بشید آروم هردوتون تا بگذره باید مدتی.  نزن رفتن از حرف دوباره.  دار نگه دست فعال-

.   

 ترسم می واقعا . حالشم نگران.  ندارم باهاش رو شدن رو به رو توانایی دیگه من اما-

  .. بشه بد حالش باز

 .   زد ای پدرانه لبخند

 . کنه می مریضش بیشتر ندیدنت و مسکنی مثل براش تو.   نباش نگران-

 دور از و زدم بیمارستان به سری.  کرد بهتر را ام روحی حال کمی دکتر با کردن صحبت

 ! اش خواننده دوستان از تن چند و بود کنارش مادرش ؛ کردم تماشایش

 . گفتم شکر بار هزاران خدارا است خوب حالش دیدم می که همین

 

 [۰۰:5۱ ۰5.۰9.۱۸, ]خونی های تمشک
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 سعید و میعاد.  داشتم دور را دور را احوالتش.  شد مرخص بیمارستان از سامان امروز

 و کرد رد ها آن ی خانه به رفتن برای را مادرش پیشنهاد سعید گفته به.  بودند کنارش

 .  رفت خودش ی خانه به
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 زبان با که طوری.  بود آشکار هایم چشم توی از نگرانی این که قدر آن ؛ بودم نگرانش

 بیاید سرش بالیی خانه در تنها بودم نگران.  باشد کنارش فهماندم میعاد به زبانی بی

. 

 آن ها بچه هوای و حال شدن عوض برای امروز.   بودم شده بهتر روحی لحاظ از کمی

 .  بود بهتر هم خودم ی خورده زخم ی روحیه برای.  بردم پارک به را ها

.  بودند شده دلتنگ آیدا برای.  برویم لیدا ی خانه به کردند اصرار ها بچه برگشتن موقع

 شدند می دور هم از اما ساختند نمی باهم و کردند می شلوغ بودند باهم وقتی

 به و دادم دلشان به دل.  داشتم دوست را شان کودکانه دنیای.  شدند می دلتنگ

 اصال ؛ شدم معذب رفتم شان خانه به زده سر که این از.  راندم لیدا ی خانه سوی

 ! بیرون یا اند خانه ببینم و بگیرم تماسی نبود یادم

 :  گفتم شرمندگی با.  شد حال خوش دیدنمان از لیدا

 ببینم بزنم زنگی رفت یادم که کردن بازی شلوغ ها بچه قدر این.  جون لیدا ببخش-

 . شدیم مزاحمت زده سر.  نیستی هستی

 :  نشاند ابروهایش میان شیرینی اخم و بوسید را ام گونه

 .  اومدید خوش عزیزدل کردی کاری خوب.  نفسین هات بچه و تو.  من بگردم دورت-

.  شد حال خوش دید می سابق البته ظاهر به سابق گالره همان دوباره مرا که این

 نمی هم کس هیچ.  است دلم توی بلوایی چه.  نداشت خبر قلبم درون از کسی

 . بدهد انجام برایم کاری توانست

 

 سرش لیدا کردم حس.  کردم بازی پایشان هم و رفتم اتاقشان به ها بچه همراه به

 : نشاند لب روی لبخند من دیدن با.  است تدارک حال در آشپزخانه توی و است شلوغ

  ؟ لیدا داری مهمان-

 .  کنم می درست خودمون واسه شام دارم عزیزم نه-

 خندیدم پایشان به پا ؛ کردم بازی ها بچه با رفتم اتاق سوی به.  نداشتم تعارف لیدا با

 کردم استقبال شان پیشنهادی بازی از و
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 خستگی احساس بعد اندکی ؛ داشتم بهتری حال.   رفت هوا به هایمان خنده صدای

 صدای کردم حس سالن به نرسیده و شدم خارج اتاق از.  افتادم نفس نفس به و کردم

 .  بردم پناه ای گوشه به و کردم تیز گوش ؛ رسید گوشم به آشنایی های خنده

 :  گفت میعاد

 .  داداش شدی پیرمردا عین-

 :  خندید

 .  داداش شدیم پیر دیگه-

 :  گفت میعاد

 . بابا کن جمع-

 جا این بود آمده.  بود خودش ؟ ندهم تشخیص ها صدا میان از شد می مگر را صدایش

 مبادا ؛ کردم پنهان را خود.  رسید می گوش به اتاق توی از ها بچه های خنده صدای! 

 :  داد توضیح ام چهره حالت و من دیدن با آمد باال ها پله از لیدا.  ببیند مرا

 متاسفم.  حرفم به نکرد گوش اما سامان ی خونه برن شاید.  اینجایی گفتم میعاد به-

 . کنم اذیتت خواستم نمی!  واقعا

 . نشست هایم لب روی محزونی لبخند

 مهمانت از برو لیدا باش راحت.  برن تا نمیام ها طرف اون من.  عزیزم نیست موردی-

 !؟ میدی قول.  نباش من نگران هم اصال.  کن پذیرایی

 

 بخشی اطمینان لبخند.  بود شده گرفته من خاطر به حالش انگار کرد نگاهم مستاصل

 :  فشردم را اش شانه و زدم رویش به

 . جان لیدا باش راحت برو.  نگو چیزی توهم.  پایین نمیام منم.  عزیزم برو-

 روی را اورش و گردن شال سامان کردم نگاه پایین به باال از ؛ رفت کنارم از نامطمئن لیدا

 باال ی طبقه سوی به و گرفت دست به را وسایلش میعا.  بود گذاشته مبل ی دسته

.  کنند صدا و سر تر کم که گذاشتم کارتن برایشان و رفتم ها بچه اتاق سوی به.  آمد

 :  گفت.  داد را جوابم که کردم سالمش.  شد اتاق وارد میعاد

  جایی؟ این چرا-

 . بینیم می کارتن داریم ها بچه با راحتم-
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  ؟ چی که باالخره بیرون بیا-

 :  انداختم باال ای شانه

 از.  ببینشون پایین ببر رو ها بچه خواستی اگر.  راحتم جوری این کن باور.  هیچی-

 . ببیینن رو پدرشون شرایط اون تو نخواستم شد بیمار وقتی

 اتاق از و شدم خسته کارتن تماشای از ؛ شد خارج اتاق از.  کشید ای کالفه پوف

!  هایم لباس کنار  . بود آویزان مبل ی دسته روی سامان گردن شال و اور ؛ رفتم بیرون

 اورش.  کند سرزنشم که نبود کسی ؛ کردم نگاه اطراف به و کشیدم اورش به دستی

 قدر چه.  فشردم محکم را اور و بستم را هایم چشم!  بوییدمش عمیق و کردم بغل را

.  داشتم دوستش که  اش همیشگی عطر خوش بوی ؟ دادم می را تنش و گردن بوی

 ... کرد می حل اغوشش در مرا که هایی روز همان بوی

 

*** 

 ...دارد ادامه
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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 هوالوکیل

 

 ی مانده ته حسرت قدر چه.  داد می را بود میانمان که تابی و تب پر های روز عطر

 کسی انگار دیدنش با حال و دیدم می را او نباید که مکانی در که خصوصا! بود دلم

 مبل روی.  سوختند می هایم زخم و پاشید می نمک ام عفونی های زخم روی

 بازوانش میان ها، روز همان مثل انگار.  نکردم جدا خود از ای لحظه را اورش و نشستم

 . شدم دلتنگش قدر چه.  بود انگیز دل عطر همان.  بودم

 از و بودم آدم هم من که خدا به!  ببینمش و بروم پایین توانستم نمی کنونی وضعیت با

 فاصله او از خواستم می هرچه.  آوردم می کم و شدم می خسته بعد به جایی یک
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 قلو سه ی خواسته به تن امروز کاش ای.  شد می ظاهر مقابلم طریقی یک به بگیرم

 .  گرفتم می  پیش را خانه راه راست یک و دادم نمی ها

 !بوییدم و فشردم خود به را اور حسرت با دیگر بار یک

 به است میعاد یا لیدا احتماال که این حس با. شنیدم سر پشت از را هایی قدم صدای

 شد متوقف ها قدم صدای که همین اما.  دادم فاصله صورتم از را اور و برنگشتم عقب

 دیدن با و برگشتم عقب به! چالندم هایم انگشت میان را اور و کردم باز را هایم چشم

 چشم.  شدم بلند مبل روی از کرد می نگاهم و بود ایستاده سرم پشت که سامان

 هنوز.  داشت خودشان در را داشتنی دوست آشنای همان هنوز اما بود خسته هایش

  . شناختم می را بود نگاهش کنج که نیازی

 امر این در قدر چه دانم نمی هرچند باشم عادی کردم سعی و دادم قورت را دهانم آب

 . ام بوده موفق

 . کردم نگاه قامتش به و زدم پلک آرام

 :  پرسید عاقبت

 کنی؟ می کار چه جا این تو-

 .  نشست ابروهایم میان  کمرنگی  اخم

 .  دهم توضیح او برای خواست نمی دلم

 : گفتم آرام

 .  بینم نمی توضیح برای دلیلی-

 جسمانی شرایط نگران.  کنم بحث او با خواستم نمی هرچند.  بودم نگفته هم دروغ

 . بودم اش

 :  گفت رحمانه بی سامان

 جا این اومدی ؟ خوای می جونم از چی دیگه ؟ باشی جلوم باید رم می جا هر چرا-

  ؟ بری می لذت دادنم عذاب از ؟ بشه چی که

 . رفتم می در کوره از نباید. کشیدم عمیق دم

 :  گفتم بود آور تعجب هم خودم برای که آرامشی با

 !  خودم خواست به نه.  اومدم ها بچه خواست به-

 داشته حضور هستم من که جایی خواد نمی دلم. باشی جا این خواد نمی دلم -

 سخته؟ خیلی یا ؟ فهمی می.  باشی
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 ناز.  کند قضاوت مرا خواست می دلش هرچه بگذار!  نزدم دم اما.  شکست دلم

 !اصال بود حقم شستش

 کنی بارم بخواد دلت که هرچیزی و بایستم مقابلت جا این خواد نمی دلم دیگه منم-

 .  باشم جا این هم لحظه یه خواد نمی دلم دیگه واقعا.  سامان آقا

 .  کرد باز سپس و بست مکث با را هایش چشم

 .  برم خودم خواست به تونم می ولی اومدم ها بچه خواست به-

 راه تیزش و دقیق نگاه زیر قدر آن ؛ گذاشتم مبل روی را اور آرام تیزش نگاه مقابل در

 باز دهان زمین کاش ای.  بردم می یاد از را کشیدن نفس که بود سخت برایم رفتن

 شده متالشی که درونم برخالف بود؟ آرام ظاهرم قدر چه.  بلعید می مرا و کرد می

 ! سامان دست به هم آن.    بود

 کله دانست می هم او انگار  ؛ کرد سد را راهم. بروم بیرون و بگذرم کنارش از خواستم

 .  هستم ها حرف این از تر خر

 :  گفت صورتم توی و کرد خم را سرش

  ؟ کجا-

 : گفتم سرد

 . همیشه عذابم مایه من توهه با حق انگار اره.  شم رد خوام می.  لطفا کنار برو-
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 هرچه که.  کنار برود واقعا که بود درش خواهش جور یک ؛ کردم ادا را ام جمله آرام

 . هستم قصه ی بده آدم من و ام پذیرفته منت دیده به را گفته

 .  زد می برهم را تمرکزم فاصله اندک همین و بود کم مان فاصله

 :  پرسید

  ؟ نداشت جواب سواالم-

 قدر همان هایش چشم.  نداشتند جنگ سر هایش چشم زدنش حرف برخالف انگار

 .  بود آرام دریا که بودند آرام
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 !  طوفان قبل آرامش مثل درست

 کشید می نفس و بود سالم که همین.  کنم بد را حالش و باشم تلخ خواستم نمی

 . کرد می کفایت برایم

 :  کردم زمزمه و بردم پایین را سرم

 .ها بچه دنبال میام شب. برم خوام می-

 بهانه دنبال که بهتر همان.  برداشتم مبل روی از را پالتویم و کیف حرف این دنبال به

 . نباشم نگاهش مقابل و نباشد

 های نفس و سکوتش که نیستم جوابی حاضر و بحث اهل قبل نسبت به فهمید انگار

 دعوا میان ها سال این طول در اگر.  کنم نگاهش و کنم بلند سر شد سبب عمیقش

 نمی جا این به کار کردم می سکوت من حداقل یا کرد می سکوت نفرمان یک هایمان

 . کشید

 :  گفت آرام خودم مانند

 .دیدم رو ماشینت اومدیم میعاد با وقتی-

 پرت حواس قدر چه.  است دید معرض در ام کرده پارک پایین را ماشین نبود یادم اصال

 !دانستم؟ نمی خود و بودم شده

 را میانمان سکوت ها بچه انرژی پر های خنده صدای.  کردم نگاهش تنها و نزدم حرفی

 . خندیدند می چه به دانستم نمی.  زد برهم

 : رفتم ها پله سمت به و گرفتم چشم پهنش های شانه و ستبر ی سینه از

 ! گالره-

 کارم چه دیگر باز.  کرد می تکه تکه را خودش ی سینه توی داشت قلبم.  ایستادم

 ! کردنش صدا به نه و هایش حرف آن به نه! داشت؟

 :  گفت که شنیدم را صدایش همین

 می تحمل جوری یه رو امشب.  بمون ولی سخته دیدنت. بری نداره درستی ی وجهه-

   . کنیم

 شاید بودم سابق ی گالره اگر.  ام نگفته دروغ شد دار جریحه هم باز غرورم بگویم اگر

 حال نگران بسا چه.  نداشتم را توانش اصال حال اما بود سالحم تیزم و تند زبان

 .  کردم می مثل به مقابله نباید و بودم هم او جسمانی

  آمد سویم به باز ؛ گزیدم لب درون از
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 حرف با و کرد می را کار این من با چرا! ؟ چرا بگویم و بگیرم را اش یقه خواست می دلم

 .  داد می شکنجه مرا هایش

 دستم با دستش پوست ثانیه چند برای که طوری به گرفت دستم از را کیفم و پالتو

 را اورش که جایی ؛درست گذاشت مبل روی را کیفم و پالتو.  کرد پیدا گذری تماس

 ؟ بودم شده جنبه بی قدر چه.  بلعیدم بار هزارمین برای را دهانم آب.  بودم گذاشته

 !  رفت و گذشت کنارم از سپس

 دیگری حرف داشتم توقع چرا ؟ همین فقط ؟ بروم نداشت درستی ی وجهه! ؟ همین

 گوش توی دکتر صدای.  کشیدم عمیق دم و کردم مشت را هایم دست ؟ بشنوم را

 !هستم مسکن مانند سامان برای من گفت می که شد نواخته هایم

 قدر چه.  داشت حضور هم او که مکانی در هم آن ؟ کردم می سر چگونه را امشب

 توی.  ندارد خوانی هم دلت اعماق با که کاری به کردن وانمود خدایا است سخت

 ! قلوها سه و سامان کنار حواسم و نگاه و بودم لیدا کنار آشپزخانه

 این دیدن با میعاد که کردند پرواز سویش به و بودند زده هیجان چنان دیدنش با ها بچه

 . داد تکان سر و نشست هایش لب روی محزونی لبخند صحنه

 که داشت جا قدر آن سامان آغوش.  بود معروفشان چهارتایی های هاش آغوش آن از

 ها بچه.  بوسیدشان و بویید بارها عشق با و کرد حل خود در را تایشان سه هر

 با خاصی جور یک میعاد.  افتاد نمی دهانشان از بابا بابا و کردند لوس را خودشان

 دوست قدر چه را پدرشان ببینم که.  کنم تماشا را ها بچه که فهماند من به نگاهش

 ! دارند
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 حالی یک دلم.  بود ندیده را ها بچه ها سال انگار کرد بوسشان عمیق قدر آن سامان

 دانستد نمی و کردند می زبانی بلبل برایش ها بچه!  غریب و عجیب حال یک ؛ شد

 به که بودم نگران من اما.  دهند نشان چگونه را پدرشان دیدن از  ناشی خوشحالی

 خوب برایش هیجان و کرد می استراحت باید.  بشود بد حالش یا و بیاید فشار سامان

 امشب حتی.   خورد می شام اشتها با بسا چه نبود کسل دیگر آرسین.  نبود

 خلقی کج و ناآرامی این منشا.  بود خوشحال هم لیدا.  کردم پر بار دو را بشقابش

 کج هم و خوابید می آسوده خیال با امشب و بود سامان های نبودن از آرسین های

 . کرد نمی خلقی
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 خجالت وضعیت این در اما بود خوب حالم دیدنش از هرچند ؛ نداشتم اشتهایی اما من

 هیچ بودیم شوهر و زن که هایی روز آن ما.  بخورم شام و باشم مقابلش کشیدم می

.  بخوریم شام هم دور گونه این و برویم دوستانمان ی خانه به نداشتیم را آن وقت گاه

 اش استودیو با را سرش یا داشت کنسرت او هایی وقت یک و کردم می لج او با من یا

 . کرد می پر

 :  گفت سامان به رو میعاد ؛ کردم بازی غذایم با بیشتر

  ؟ بهتری-

 .  کردند می نگاه ها تر بزرگ دهان به.  بودند باهوش ها بچه

 . داد تکان سر و نشست هایش لب روی ای خسته لبخند سامان

 . نداره آفت بم بادمجون نترس.  بهترم-

 :  زد بازویش به آرامی مشت میعاد

 . ها داره حدی منم اعصاب -

 ! بودم موفق قدر چه دانم نمی ؛ بردارم رویش از را نگرانم نگاه کردم سعی

 هنوز اما بود شده الغر کمی قبل نسبت به.  نداشت شام خوردن به اشتهایی هم او

 بازی رفتن قبل تا رفتند اتاق سوی به آیدا همراه به ها بچه.  بود ورزیده اندامش هم

 .  کنند

 :  گفت لیدا

 . رفتی می داشتی مرگ تا جونت از دور.  شی می بهتر شااهلل ان-

 :  افزود لیدا.  کند بس که کردم مصلحتی ی سرفه تک

 . خدا شکر واقعا.  کنه احیا تونست لحظه اون گالره که شکر الهی-
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 روی بدی صدای با قاشقش.  شد معطوف سامان به و شد بلند باره یک به نگاهم

 .  افتاد بشقاب

 شد پشیمان جمع توی هم آن زد می نباید که حرفی از انگار و کرد نگاهش نگران لیدا

 . 
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 :  گفت نگرانی با لیدا

 .... یعنی.. بخشید..ب-

 !  بداند که خواستم نمی هم من و دانست نمی وجه هیچ به سامان

 می نگاهم جوری یک و بود من روی هایش چشم ؛ کردم نگاهش و کردم بلند را سرم

 را ام نخورده دست بشقاب و کردم تشکر امشبش شام بابت لیدا به رو آرام.  کرد

 .  رفتم آشپزخانه سوی به و برداشتم

 از سامان خواست نمی دلم گاه هیچ!  گفت نمی کاش ای.  شدم دلخور لیدا دست از

 . کشیدم کالفه پوف و گذاشتم سینگ روی را دستانم.  بداند چیزی احیا

 . نداده رخ اتفاقی انگار کردند برخورد جوری لیدا و میعاد.   بود سنگینی جو

 بودم داده انجام که کاری از من ؛ کنم حبس آشپزخانه توی را خود توانستم می کی تا

 که لیدا صدای.  بگذارم سامان روی خواستم نمی منتی هیچ و داشتم قلبی رضایت

 نباید.  آورد خود به مرا است خوب حالش که پرسید می و زد می صدا را سامان

 یک که سامان دیدن با و آمدم بیرون آشپزخانه از شد می زده هیجان یا عصبی

 . شدم نگران نهاده قلبش روی را دیگرش دست و مشت را دستش

 :  پرسیدم ازش

  ؟ کجاست قرصات-

 را خاصم های اخالق و مرا باید که او.  تر لجباز او از من اما.  کند لج خواست می انگار

  . باشد بلد

 .  شود می اذیت دارد کردم می حس ؛ بود ابروهایش میان ظریفی اخم

 و گشت را هایش جیب توی ؛ برگشت اورش همراه به و رفت ها پله سمت به میعاد

 سریعا پروپرانول ؛ خواندم را بسته روی خشم با.  گرفت سمتم به را قرص بسته چند

 نخوردن با خواست می انگار کرد بلند را سرش ؛ گرفتم سمتش به و درآوردم دانه یک

 کف از را قرص رمقی بی با که دید نگاهم در چه دانم نمی اما کند ام تنبیه قرص

 کردم نزدیک هایش لب به را دستش کنار آب لیوات.  کرد نزدیک دهان به و ربود دستم

 اعتراضی و خورد را بود لیوان توی آب هرچه ؛ شد می ذوب آرام آرام داشت قلبم ؛

 چشم قرص ی بسته به و کشیدم ای آسوده نفس و گذاشتم میز روی را لیوان. نکرد

 منشا دانستم می.  بود دکترش تجویز.  کند می مصرف روزانه بود مشخص  . دوختم

 .  هاست قرص این از هایش چشم توی خماری و خستگی

 :  پرسیدم

  ؟ بهتری-

 :  گفت
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  ؟ کنی می رو کارها این چرا-

 :  پرسیدم باز ؛ کردم نگاهش دردمند های چشم با

  ؟ بهتری-

 . بردارم سرش از دست توانستم نمی گرفتم نمی را دلخواهم جواب تا

  ؟ نگرانمی چرا-

 رفتم فرو مقاومم ی پوسته در کندن جان هزار به اما عزیزی برایم چون بگویم خواستم

 : 

 . نره یادت وقت هیچ اینو.  مسئولم ها مریض قبال در و پزشکم من-

 .   گذاشت قلبش روی دست و نشست هایش لب روی پوزخندی

 ! بیمارا سعادت به خوش! پذیر مسئولیت دکتر خانوم...    خوبه... خوبه-

 :  کردم خم سر ؛ اش طعنه به توجه بی

  ؟ داری درد-

   . یکم-

 :  گذاشت قلبش روی و گرفت را دستم حرکت یک در

 سر باید دکتری که تو!  نزنه دیگه که کن تجویز چیزی یه.  داره درد جا این وقته خیلی-

 ! کارش پی بره کن خالصش  ؟ دربیاری عادی مردم از بهتر چیزها این از

 را ام آسوده نفس شد باعث کردم می حس دستم زیر که را قلبش منظم های تپش

 . کرد حس شد می هم لباس روی از را تنش گرمای.  کنم خارج سینه از آرام

 دستم برداشتن قصد کداممان هیچ انگار و بود قلبش روی دستم که بود عجیبی حس

 منظم های تپش!  زد می قلبش که بود خوب قدر چه.  نداشتیم قلبش روی از را

 . داد من به دوباره جان قلبش

 کار از قلبش که کنم تجویز چیزی خواست می من از چطور ؛ کرد نگاه هایم چشم به

 هایم ضعف نقطه روی دست که بود رحم بی آری!  سامان بود رحم بی قدر چه.  بیفتد

 او و بودند آمالم ی کعبه قلب این و آرام های تپش این. داد می آزار مرا و گذاشت می

 !  شوم آمالم ی کعبه قاتل من خواست می

.  بود اش رحمانه بی ی خواسته این از بهتر گرفت می نشانه قلبم توی گلوله یک اگر

 می قلبش روی سر که هایی روز برای دلم کنم اعتراف باید ؛ لغزید آرام سرانگشتانم

 .  بود شده تنگ بستم می را هایم چشم و گذاشتم
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 داد بی درشان سرخی از هایی رگه هم او های چشم.  شد زده شبنم هایم چشم

 .  کرد می

 :  کرد زمزمه

  نه؟ کنم؟ می اذیتت-

 .  نبود میعاد و لیدا از خبری

 .  رفتند بیرون سالن از موقع چه نفهمیدم اصال

 :  زدم لب سامان به رو

 .  کنی نمی اذیتم-

 . داشت دوست را ام سابقه بی آرامش این انگار

 ... چشمات اما-

 :  کردم نجوا دروغ به

 ! فصلیه حساسیت-

 . بود شده عوض جایمان حال انگار اما ؛ کرد می نگاه مرا باال از او همیشه

 :  پرسیدم باز

 . بگیری تماس پزشکت با بهتره داری درد اگر-

 :  گفت آرام

 .  نیست احتیاجی.  نه-

 من به حسم . کند باز را صحبت سر خواست می انگار ؛ بود چیزی یک نگاهش توی

 .کند صحبت احیایش و کنسرت و شب آن از خواست می او ؛ گفت نمی دروغ
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 قدم ها پله سوی به و برداشتم قلبش روی از را دستم ؛ کرد آرامم قلبش های تپش

 . بودند آلود خواب ها بچه ؛ برداشتم
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 بغل را تینا.  بگذارم ماشین توی را ها بچه کرد کمکم ؛ داشت رفتن قصد هم سامان

 قشنگ قدر آن ام دانه یک یکی عروسک.   کند دورش خودش از آمد نمی دلش و کرد

 بگیرد خوابش در غرق صورت از نگاه نتوانست سامان که لرزاند را پدرش دل خواب توی

 !  بارها و بارها کشید دست ماهش قرص و سفید صورت به و

 به رو میعاد ؛ بردم می لذت تماشایشان از ؛ بزنم بهم را خلوتشان خواستم نمی

 :  گفت سامان

 .  شو سوار داداش رسونمت می-

 . کرد نمی رانندگی و نیاورده را ماشینش سامان شدم متوجه تازه من و

 .  گفت ای باشه حال همان در بکند دل توانست نمی تینا از که سامان

 :  گفتم میعاد به رو

 . رسونمش می مسیرمه توی.  دارم ماشین من-

 سامان ؛ نکرد اصرار هم میعاد.  شود سوار ماندم منتظر و شدم ماشین سوار سپس

 . شد ماشین سوار بود بغلش تینا که حالی در
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 هیچ هرچند ؛ بود ها بچه دختر عاشق او.  رفت اش صدقه قربان و بوسید را تینا صورت

 شدنم باردار قبل از اما بودیم عاشقشان و گذاشتیم نمی فرق ها بچه میان وقت

 . پرستید می را ها بچه دختر او و بودم تخس های پسربچه عاشق من همیشه

 :  گفتم راندم می اش خانه سمت به که حالی در

 .  عقب بذارش .  سنگینه-

 :  افزود و گفت آرامی ی نه

 .  خوابیده ها فرشته مثل-

 هفت خواب و بود کرده خوش جا هایش لب روی زیبایی لبخند که تینا به نگاهی

 قدری به.  بود خواستنی و زیبا خیلی تینایم.  بود او با حق نگریستم دید می پادشاه

 . لرزید می برایش هم خودم دل که



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 654 

 .  نکردی بغلش جوری این وقت هیج-

  ؟ دارم دوست تو از تر کم رو ها بچه کنی می فکر چرا-

 . شدم اصلی خیابان وارد و کردم عوض را دنده

 .  دی نمی بروز زیاد-

 :  فشرد خودش به را تینا

 اما نبودم براشون خوبی پدر شاید من.  وروجک دوتا اون هم تینا، هم.  تنمه ی پاره-

 . ذارم می مایه براشون جونم از بربخورن مشکل به هرجا و دارم دوستشون عاشقانه

 به داشت حسرت هم سامان انگار.  گذاشت می وقت کم برایشان تنها.   نبود بدی پدر

 !  موضوع این خاطر

 .  باشن مستقل بذار.  بیان بار وابسته هام بچه خواد نمی دلم وقت هیج-

 .  بود او با حق

 :  نداشت شدن پیاده قصد انگار.   کردم پارک را ماشین سابقمان خانه های نزدیک

  ؟ بری خوای می هنوزم-

 .   بود سفرم یاد به هنوز پس

 :  کشیدم فرمان به دستی

 . افتاده تعویق به فعال ولی.  ندادم انجام کاری هیچ هنوز هرچند.   دارم رو قصدش-

 .   ممنون-

 نمی را تشکرش.    نگریستم خواباند ماشین پشت را تینا و شد پیاده که او به متعجب

 تعویق خاطر به یا کرد می تشکر بروم خواستم می که این از.  کنم تعبیر چه دانستم

 ؟ افتادنش

 .  بشود برج وارد او بودم منتظر هم من!  بروم اول من بود منتظر

 :  کرد سرخم که کردم صدایش

 باشه؟؟.  بزن زنگ بهم داشتی مشکلی اگه-
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 .  کن رانندگی احتیاط با باش مراقب-

 !  بروم خواست نمی دلم

 .  برداشت صندلی روی از را اش داشتنی دوست اور

 :  بستم آرام را هایم چشم

  ؟ مادرت خونه ببرمت خوای نمی.  نباش تنها شب-

 :  کرد اشاره برج به

 .  شه نمی ام خونه جا هیچ. ممنون نه-

 .  دادم تکان سر و بعلیدم را بغضم

 ؛ بود کرده را خانه هوای دلم قدر چه.  دادم انجام را کار همین و کنم حرکت داد اشاره

 نفس و کردم تینا به نگاهی آینه توی از.   کردم نگاه اش خالی جای به مسیر طول در

 !  کشیدم عمیق

 ؟!! بودیم شده آرام قبل نسبت به ما قدر چه

**** 

 

 و دلسوزی به آمیخته جدیِت با او.   شد می سپری موفقیت با درویشی دکتر جلسات

 ی خانه در گذشته ی هفته را سامان که گفتم خجالت بی.  کرد می ام یاری محبت،

.  بود آشکار هایش چشم توی اعتمادی بی های رگه هنوز و دیدم مشترکمان دوست

 بودنم دوباره به تواند می سخت و است داده دست از را من بار یک او گفت می دکتر

.    بخواهد عمیقا مرا و باشد تابم بی که هرچند.  دارد احتیاج فرصت به و کند اعتماد

 .  باشد داشته دوستم که هرچند حال

 !  زد می پس و خواست نمی مرا دیگر سامان که بود دلم توی دلهره یک

 چه.  نوشتم راهم اهدافم و آرزوها و نوشتم کاغذ روی را هایم خواسته پیاز تا سیر از

 را دارم دوست و ندارم دوست که را هرچه بود خواسته من از دکتر!  زبانی چه و کتبی

 .   بنویسم

 هایم نوشته به و نشست میزش پشت دکتر که بود اتمام به رو امروزمان ی جلسه

 دیگر بودم دیده لیدا و میعاد ی خانه در را سامان که روزی آن از ؛ کرد می نگاه

.  باشد داشته درد ترسیدم می و بودم حالش نگران.  نداشتم ازش خبری و ندیدمش
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 که ها ساعت شد می مشغول فکرم قدر آن ؛ داشت احتیاج مراقبت به دوران این در او

 . است خبر چه اطرافم فهمیدم نمی

 .  شدم خیز نیم و برداشتم صندلی روی از را کیفم ؛ شوم بلند کردم قصد

 :  نگریست مرا سیاهش طبی عینک باالی از درویشی دکتر

 .  طوالنیه جلسه امروز.  گالره بشین-

 :  کردم نگاهش متعجب

 ... اما-

 :  گفت رسایی صدای با و درآورد را عینکش دکتر.  شد نواخته در به ای تقه

 . بفرمایید-

 . داد می راه اتاقش داخل به را دیگری شخص ما ی جلسه زمان در که بود بار اولین
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 با و کرد سالم آراسته و موجهه ظاهر با که سامان دیدن با برگشتم سر پشت به

 . شدم متعجب نشست من از فاصله با چرم مبل روی دکتر دست ی اشاره

 ! بودم مانده واج و هاج

 جوری دکتر مقابل سامان که بودم نگران  ؛ کردم بدل و رد سامان و دکتر میان نگاهی

 .  کند خرد را من که کند برخورد

 . بود متعجب من دیدن از هم او

 :  گفت هردویمان به رو دکتر

 .  کنم کمک شما هردوی به تا اینجام من-

 . کردم سامان به مردد نگاهی

 :  داد قرار مخاطب مرا دکتر

 !کنم؟ کمکتون من خوای می قلبا ؟ چیه نظرت تو.  دخترم-
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 :  گفت و کرد اشاره سامان به

 که مردیه همون این.   کردی می گریه نبودش از و داری دوستش که مردیه همون این-

 . داری دوستش هنوزم بینتونه که هایی سوتفاهم همه با و عاشقشی

 ؟ کرد نمی را غرورم فکر دکتر چرا

 :  کرد اشاره من و نگریست سامان به جدیت با دکتر

 از و کرده ترکت دیدی اومدی خودت به که زنیه همون این ؟ چیه تو نظر ؟ سامان-

 عوضش دنیا با تونی نمی گفتی بهم که زنیه همون این.  کردی قلبی ایست نبودش

 .   کنی

 .  برداشت ناسازگاری بنای قلبم

 جور یک و نداشتم را سامان های چشم دیدن روی دیگر.  بودیم کرده سکوت هردو

 . کشیدم می خجالت ریخته آب روی را ام پته دکتر که این از هایی

 .  نداشت من از کمی دست انگار اوهم

 :  زد مهربانی لبخند و گرفت نیک فال به را سکوتمان دکتر

 .  کنم می شروع رو مشترکتون ی جلسه اولین.  اهلل بسم پس-

 

*** 
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  الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 هوالمّنان
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 به و راندم ها کوچه پس کوچه در هدف بی. آمدم بیرون بیمارستان پارکینگ از خسته

 هم ها آن یعنی کردم فکر خود با.  کردم نگاه گذشتند می کنارم از که هایی مرد و زن

 مشکالت زندگی در  هم ها آن یعنی ؟ اند شده مواجه شکست با شان زندگی در

 دغدغه و مشکالت درگیر نوعی به زندگی در هرکس!  دارند گفت می دکتر ؟ دارند

 . است هایش

 و حالی خوش تصور از ؛ خریدم را داشتند دوست که هایی بازی اسباب ها بچه برای

 ماشین دو ها پسر برای.  نشست هایم لب روی کمرنگی لبخند شدنشان زده ذوق

 من از ها تر قبل که هایی همان درست.  نوزاد عروسک یک تینایم برای و کنترلی

 در بود خوب قدر چه ؛ آمد پیشوازم به خانم مینا رسیدم خانه به وقتی.  بودند خواسته

 ها بچه از و کرده درست شام.  بود خانم مینا مانند کسی ام تنهایی و شرایط چنین

 . کرد می مواظبت

 دارم یاد به.  داشتند خوبی حال کنارش در و داشتند دوست را خانم مینا هایم بچه

 توی را مخالفتش فریاد و داد با کردم مشورت سامان با خانم مینا آمدن با که روزی

.  شود حریمش وارد کسی نداشت دوست.  شکست را وسایل حتی و کوبید صورتم

 گالره و بروم سرکار به کردم عهد خود با من و بروم سرکار به من نداشت دوست حتی

 و بگیرم تصمیم ها بچه برای دانستم می محق را خود.   رفتم نمی سرکار به اگر نبودم

.  زد برق هایشان چشم ها بازی اسباب دیدن با ها بچه.  گرفتم می نادیده را او

 تخت روی ها لباس همان با و شدم اتاق وارد ؛ بوسیدم را صورتشان و کردم بغلشان

 تیرماه. کردم باز را مانتویم های دکمه یکی یکی.  گفتم لبی زیر آخی و کشیدم دراز

 !  گرم شدت به و بود

 توی را ما و گذاشت حنا توی را هردویمان دست دکتر که افتادم اولمان ی جلسه یاد به

 .بود داده قرار شده انجام عمل

 بلند توانم می ندارم امروز ی جلسه به رضایت اگر که گفت کرد نگاه هایم چشم توی

.  کرد زد گوش سامان به را خواسته همین جدیت با حتی.  کنم ترک را جلسه و شوم

 گوش هایش حرف به زیر به سر من.  شویم بلند نتوانستیم سامان نه و من نه اما

 و شد نمی بلند سامان که وقتی تا نه.  بروم و شوم بلند خواست نمی دلم و سپردم

 !شوم بازنده خواستم نمی دیگر.  بود وسط احساساتم و دل پای که وقتی تا نه

 رسیده زندگی از نقطه این به که هرچند و داشتم اشتباه و خطا خیلی زندگی در من

 ها بعد و کنم اشتباه هم باز توانستم نمی دیگر اما بود هردویمان های اشتباه ام

 اشتباه و خطا برای جایی بود شده پر هایمان کوپن دیگر.  بخورم را افسوسش

 نمی اعتراضی هم خوریم نمی هم درد به دیگر که گفت می دکتر اگر حتی  . نداشتیم

 و کنم اشتباه هم باز خواستم نمی بار این دیگر اما مرد می من در زنی هرچند کردم،

.  شود می چه پس غرورت گفت می موذی حسی هرچند.   بروم قاضی به طرفه یک

 رفتن برای  هم سامان انگار.  نداشت را رفتن و شدن بلند برای توانی پاهایم دیگر حتی

.  بگویم را سامان از ام جدایی دالیل و کنم صحبت خواست من از دکتر.  نداشت عجله

 .  بودند زده سنگین قفل یک زبانم به انگار و بودم کرده سکوت من اما
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 :  گفتم آرام کرد نگاهم منتظر دکتر

 . دکتر کنم شروع کجا از دونم نمی-

 :  داد اشاره دست با دکتر

 که هرچی.  مشترک زندگی از بشی دلزده شد باعث که هرچی.  دلته تو که هرچی-

 .. بشنویم میخوایم ما... کرد اذیتت

 چه. شوم دلزده بود شده باعث چه.  بود دلم در چه.  کرد می اذیتم چه کردم فکر

 . کردم تجربه بودیم سامان و من اش همه مسبب که زندگی در ناکامی و شکست قدر

 :  کردم بغض ناخودآگاه

 .  نامزدی تا آشنایی از.  بود خوب مون رابطه چیز همه-

 :  کردم سامان به نگاهی نیم

 کردم می فکر که بودم حال خوش قدر اون. داشتم انگیزه روزش هر ها موقعه اون-

 می دلم شدم آشنا سامان با وقتی.  نداره وجود اصال دنیا این تو من از تر خوشبخت

 بدون رحمی بی با پدرم که رو روزی حتی.  کنه پر هامو نداشته ی همه خواست

 .    نیست رفتن اهل سامان گفتم می خودم با.  رفت و کرد رهامون توضیحی

 :  کردم پاک را هایم اشک دست پشت با

 رو دنیا واسم که داره دوستم قدر اون.  بلده منو های نگاه حتی اون.  زندگیه مرد اون-

 های فانتزی کلی منم.  کنم فکر نبودش لحظه یه به خواستم نمی حتی.  سازه می

 ....که مادرم مثل یکی بشم نداشتم دوست وقت ،هیچ داشتم دخترونه

 لرزش و بغض من و بود دوخته چشم من به منتظر دکتر.  بدم ادامه نتوانستم دیگر

 .  داشت برنمی سرم از دست ام چانه

 :  افزودم شوم مسلط خود به توانستم که دقیقه چند از بعد

 که این تا بود خوب چیز همه.  داشتیم خوبی زندگی ، بشم مطلقه مادرم مثل-

 بخونم تخصص برای که بود این بر قرار بودم کرده صحبت سامان با من.  باردارم فهمیدم

 ام خواسته این به تونستم نمی دیگه شدم باردار وقتی.  بود کرده قبول ظاهر به اونم

 سختی راه چه کنکور توی شدن قبول برای بدونید باید.  دکترین خودتون شما.  برسم

 رشته این عاشق من.  میشه متحمل استرسی چه آدم و خوابی بی چه.  پیشه در

 . شدم می حاضر هام کالس سر دل و جون با و ام
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 ی همه مثل و شه نمی پیشرفتم برای مانعی کنم ازدواج وقتی کردم می فکر من

 ی همه باردارم فهمیدم وقتی.  رسم می زندگیم به هم خونم می درسمو هم دوستام

 ... شد تیکه هزار قلبم انگار.  شد خراب سرم روی دنیا انگار.  بهم ریخت هام فرضیه

 : گفت آرام سامان

 .بود آرزوهام جزء تو از بچه داشتن-

 :  برگشتم سمتش به

 با شده مشترک زندگی سال همه اون تو بار یک.    کردی محدود منو همیشه تو-

 فریاد و داد با و باشی من حامی آرامش با شد بار یک کنی؟ موافقت من های تصمیم

 می دلم من.  خواستم می حامی یه فقط من نکنی؟ تحمیل بهم رو هات خواسته

 به بعد دادم می امتحان تخصص حداقل برسه، سرانجامی یک به درسم اول خواست

 .  باشم بچه فکر

 ! کرد سکوت سامان

 . کرد نگاه ما به منتظر دکتر

 : گفت من به رو سامان

 .  کنم پایبندت تونم می داشتن بچه با کردم می فکر.  بدم دستت از خواستم نمی-

 :  کرد تار را دیدگانم اشک

 ؟ داشتی شک من به-

 : گفتم که گفت آرامی ی نه

 .   بودی خودخواه همیشه-

 باید که طور آن گاه هیچ که هایمان خانواده با زندگی در کداممان هر دانست می دکتر

 و سوءظن همان با و کردیم می زندگی نکردند فراهم برایمان را گرم و امن کانون

 از ترس و نگرانی با که ای رابطه.  بودیم شده باهم رابطه یک وارد غلط های دیدگاه

 روز یک سامان کردم می حس دم هر پدر رفتن ذهنیت با من.  بود طرفین دادن دست

 اش زندگی از روز یک که میکنم تهدیدش مادرش مانند من کرد می فکر او و رفت می

 . کردیم می صحبت هم با آرامش کمال در و بودیم آرام هردو قدر چه.  روم می

 :  گفت سامان



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 661 

  ؟ اومدن دنیا به ها بچه وقتی یادته-

 : گفتم ناراحتی با.  دادم تکان سر

 ! بیمارستان نیومدی-

 :  گفت داری خش صدای با

 رو غرورم.  شد کور ذوقم نیام گفتی بهم و کردیم دعوا باهم اش گذشته شب وقتی-

 . کردی دار خدشه

 :  گزیدم لب

 ضایعم جمع جلوی و گفت خواست دلش هرچی بهم مادرت اش گذشته شب آخه-

 باردار زن و بودم باردار من خب. شدم عصبانی ازت کردی سکوت دیدم وقتی.  کرد

 و کردی سکوت ولی!  حداقل کنی دفاع ازم داشتم توقع.  شه می زودرنج و حساس

 . کردی خرد بیشتر منو

 اعضای با حتی اون. نگفتیم کسی به وقت هیچ و داشت اعصاب مشکل مادرم-

 کنم خردش که نداشتم دوست جمع جلوی و مادرمه. سازه نمی هم خودمون خانواده

 .  میکنم صحبت باهاش تنهایی تو همیشه. 

 :  گفتم مشهودی دلخوری با

 می نگاه هامو بچه دهن به انگشت همه.  سوخت خودم حال به دلم نیومدی-

 ولی. ُقل تا سه واسه رفت می ضعف دلشون و بودن شده عاشقشون همه.کردند

.  نیومدی تو اما شدند ترخیص بیمارستان از شوهراشون با همه.  بود نیومده پدرشون

 .. نکنم نگاهت حتی خوردم قسم برگشتم وقتی!  موند دلم توی

 :  گفت سامان

 .  کردی کارو همین ماهم شش-

 . کردم پاک را هایم اشک دست پشت با

 :  گفت سامان

 نرگسی عاشق دونستم می.. بودم داده سفارش گل  . کنم سوپرایزت خواستم می-

 ... داری دوست رو ها گل دونستم می...

 هوادارانش را ها گل بود گفته و بود خانه توی زیادی های گل که سال آن داشتم یاد به

 . بود شکسته دلم قدر چه و ند فرستاده

 :  گفت سامان
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 صبح تا ها شب.  شدم می تر عصبی دادی نمی محل و کردی نمی نگاهم وقتی-

 لج گرفت می دلم . کنم کمکت ذاشتی نمی حتی کردند می گریه ها بچه و بودی بیدار

  ..گرفتی می فاصله بیشتر تو دربیارم دلت از خواستم می هرجور.  کردی می

 باشیم خوش هم کنار توانستیم می را روزهایی چه.  گرفت دلم ها سال آن یادآوری با

 . کردیم زهر هم کام به و

 

 :  کرد نگاهم سامان

 گفتی می.  کردی می پرخاشگری تو بدم خرج به نرمش خواستم می قدر هرچه-

 بغلشون خواستم می.    حساسه پوستشون نبوسم رو ها بچه گفتی می.  نیام نزدیک

 دور قدر اون شدی دورتر ازم رفته رفته اما طبیعیه کردم می فکر.  ذاشتی نمی کنم

 اتاقت.  نبودی من مال وقت هیچ انگار که جوری.  نداشتمت خودم برای دیگه که شدی

 کلی زناشویی معمولی ی رابطه یه واسه.   شدی سرگرم ها بچه با و کردی جدا رو

 و نیاز.  کردی می بارم حرف کلی شد می تنگ واست دلم تا نداختی می راه جنجال

 . کردی سرکوب احساساتمو

 :  لرزید ام چانه

 به شب دیدم می وقتی.  شدم می ناراحت استودیویی تو ها ساعت دیدم می وقتی-

 خودم به.  شدم عصبی شدن شروع هات کنسرت دیدم می وقتی.   خونه میای شب

 شده کارت غرق قدر اون چی؟ من و برسی هات خواسته به و کنی کار تو گفتم می

 درست.  کردی فراموش هم رو زندگیمون مهم های مناسبات تاریخ حتی که بودی

 . کرد می پدرم که کاری

 می قیاس پدرم با دم هر را سامان که بود جا همین اشتباهم کرد می زد گوش دکتر

 .  کردم

 :  گفت سامان

 خونه بیرون دادم ترجیح بودم دور ازت و نداشتم کنارت ای انگیزه هیچ خونه توی وقتی-

 ...نداشتمت و بود تنگ واست دلم.  کردم نمی پیدا خونه تو آرامشو.  باشم

 . مردم می بار هزار گرفتی می ازم رو وقتی و بودی آرامشم منبع زمانی یه
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 چرا گفتم می خودم به نداشتی اومدن کوتاه قصد رقمه هیچ و کردی می لج تو وقتی

 و کردم می دریافت خوب حس همه اون آهنگام از وقتی! نباشم؟ خودت مثل من

  دلم.  شد می بهتر حالم شدی عوض بردم می یاد از و کردم می کار غرق خودمو

 . بودی شده نامهربون.  خواست می سابق مهربون و آروم ی گالره

 . برگرداند را رویش دید را هایم اشک وقتی

  آنتالیا؟ به داشتم سفر من فرداش تولدت های نزدیک.  بود سالشون یک ها بچه یادته-

 ؟ باشم نداشته یاد به شد می مگر

 :  افزود

 بشه برطرف ها کدورت خواست می دلم.  تولدت واسه بودم دیده تدارک قبلش شب-

  . کنم امتحان خودمو شانس دیگه بار یک خواست می دلم. 

  

 گرفته تماس من با سامان.  بودم حالشان نگران و بودند خورده سرما ها بچه شب آن

 .  بروم آیز بلو کافه به خواست می من از و بود

 . بگیرم نادیده را ام دلخوری توانستم نمی و بودم دلگیر ازش

 گوشش از را پنبه این و آیم نمی که گفتم و کردم قطع رویش را تلفن تلخی اوقات با

.  کند  خامم و بمالد شیره را سرم دوباره هایش عاشقانه با تواند می که دربیاورد

 . زدم اش سینه به رد دست

 اتفاق هیچ انگار که کنم رفتار ای گونه به تواستم نمی و بودم شده افسردگی دچار

 یا رفتند می سرکار که دیدم می را دوستانم مجازی صفحات وقتی.  است نیفتاده

 داری خانه و بودم مانده من.  کشاند می دیوانگی مرز به مرا خواندند می درس

 ! بودم شده بچه.  باشم داشته دوست من که نبود آنی این میکردم،

 

 می تر ُبرنده و تیز روز هر. کردم می قیاس دیگران زندگی ظاهر با را ام زندگی باطن

 سرش را دلم داغ و بزنم سرکوفت او به جوری یک تا بودم بهانه دنبال انگار.  شدم

 .  کنم خالی

 صحبت و بنشینیم هم کنار هردو خواست می  . کرد خطاب را هردویمان جدیت با دکتر

.  بیاوریم یاد به را هایمان حماقت و بشنویم را خطاهایمان خودمان های گوش با و کنیم

 به را اشتباهاتمان و خطاها و باشیم کننده شروع خواست می ما از جلسه هر دکتر

 دیگر هم زبان از را خطاهایمان که هنگامی سامان و من جاست این جالب و بیاوریم یاد

 روزهایی چه.  دادیم می مقابل طرف به را حق انگار و کردیم می سکوت شنیدم می
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 تالفی او چه و نبودم مشوقش خوانندگی در دیگر و بودم کرده خالی را پشتش من که

 خواسته و ها هدف خواست می ما از دکتر. کرد نمی حمایتم اهدافم در و کرد می

 صدای با اما بود سخت کاغذ روی سامان های هدف خواندن اولش  . بگویم را هایمان

 و ها خواسته خواست نمی دلم.  خواند مرا کاغذ او حتی!  خواندمش رسایی

 .  بشناسم بیشتر را او داشتم دوست.  کنم دور خود از را اهدافش

 و کرده رها را ما نوعی به کدام هر که والدینی وجود خاطر به گفت هردویمان به دکتر

 و بسته نقش ناخودآگاهمان ضمیر در غلط باور این کرد می کردن رها به تهدید دیگری

 . است کرده پیدا ورود هم خودمان زندگی در

 نور که همین اما ؛ بود سخت اولش هرچند مشاوره جلسات تعداد و ها آمد و رفت این

 شروع برای بودیم برده اشتباهاتمان و خطاها به پی و بود ما های چشم در امیدی

 .بود کننده امیدوار

 قدر چه ؛ خواستیم می کمک زندگی در راهنمایی برای دکتر مثل شخصی از که این

 طرز.  نیفتادیم رفتن مشاوره فکر به زودتر چرا که افسوس قدر چه و بود دهنده آرامش

 به تا باشیم داشته مشکل روانی لحاظ از حتما باید کردیم می فکر که غلطی

 .کنیم مراجعه روانپزشک

 

 به که بود ماه چندین.  بروم بیرون تا کردم خداحافظی زودتر من شد تمام جلسه وقتی

 از.  رفتیم نمی فراتر قرمزمان خطوط از هرکدام و آمدیم می درویشی دکتر جلسات

 نمی.  بگذارد پیش پا داد نمی اجازه غرورش اما خواندم می را دلتنگی هایش چشم

 را همدیگر همیشه برای باید که طور آن داشتیم زمان به احتیاج هم شاید دانم

 .  نکردیم موضوع این برای تالش گاه هیچ و بشناسیم

 مارا دکتر دانستم نمی و گذشت می درویشی دکتر رفتن مشاوره به مدام ماه چندین

  ؟ نه یا داند می آوانس یک مستحق

  ؟ ایم رسیده است نظر مورد که آلی ایده و خودشناسی درک به ما اصال

 و سامان دلتنگی که این.  بخوانم چیزی توانستم نمی دکتر زیرک و نافذ های چشم از

 از را پنبه این خواست می ما از صراحت با و دید می هایمان چشم در را پشیمانی

 . کنیم عقد ها زودی این به که دربیاوریم گوشمان

 زیر دوباره نتوانیم دیگر اگر حتی.    بود حجت من برای دانست می مصلحت دکتر هرچه

 یک اگر بود سخت خیلی ؛ کردم پاک را هایم اشک دست پشت با ؛ برویم سقف یک

 . داد نمی ما به دیگر شانس
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 را خودم توانستم می بهتر و شدم می اماده بعدی جلسات برای بیشتری رغبت با دیگر

 یاد و بپذیرم توانستم می بهتر را غلطم های باور.  کنم سو هم هایش حرف و دکتر با

 و اشتباه بی کس هیچ که این.  کنم اعتراف خطاهایم به زندگی در نیست بد گرفتم

 خیانت به مربوط امروز ی جلسه.  مبراست گناه و اشتباه هر از خدا تنها و نیست خطا

 . بود زندگی شریک به اطمینان عدم و

 

 [۱۰:۱9 ۱۰.۰9.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۲35 

 

 می شیطنت و داشته زیادی دخترهای دوست سامان ازدواج از قبل دانست می دکتر

 خیانت اهل دانست می داشت اش سلیقه و سامان از که شناختی با اما.  کرد

 من و برود راه حتی او که این.  دید می پدرم با او قیاس در را، من کار اشتباه و نیست

 زندگی شخص ترین مهم که من مثل شخصی که این.    بیفتم پدرم های گام یاد به

 چنین دکتر قول به و داشتم شدن طرد ترس همیشه بود کرده رهایم!  پدرم ؛ اش

 طعم دوباره مبادا تا کنند می خالی حریف از زودتر را میدان خودشان اشخاصی

 . بودم داده انجام من که کاری درست.  بچشند را رهاشدن و شکست

 

 .  بود رفته در دستمان از جلسات شمار

 محبوس ناگفته های حرف دلمان توی هرچه خواست می ما از که دکتر ی گفته به

 دکتر.  ایم داشته نگه سینه توی که هایی حرف از شویم خالی و کنیم رها را مانده

 می بیرون خودمان سخت ی پوسته آن از مارا که قدر آن!  باهوش و بود زرنگ درویشی

 به اعتراف خودمان ی خواسته به که دیدیم می و آمدیم می خودمان به و آورد

 صبح هر و کرد معرفی هردویمان به شناسی روان کتاب چند.  کردیم می اشتباهاتمان

 وا تعمل به مرا که هایی متن.  فرستاد می برایمان شناسانه روان های متن شب و

 .  داشت می

 

 .    شد نواخته در به ای تقه

  خوابیدی؟ ؟ خانم گالره-

 . نشستم صاف تخت روی بعد اندکی و شدم خیر نیم

 . بفرمایید خانم مینا جانم-
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 پزشک کمک و دارو مصرف با مریضش پسرک و بود تر سرحال قبل نسبت به.  شد وارد

 .  بود شده بهتر معالجش

 چشم با حتی کس هیچ و شدند می آب ذره ذره که هستند هایی شمع مادرها

 .بیند نمی را بها گران شده آب های شمع این هایش

 . نشست هایم لب روی ای خسته لبخند

 . باشید نداشته من با کاری اگر البته.  میرم دارم-

 روی خریدم خودم رو پسرت داروهای.  نکنه درد دستت . خانوم مینا نباشی خسته-

 .مصرفشون روز و ساعت شده نوشته هم ها جعبه روی ؟ نره یادت گذاشتم کانتر

 از توک و تک خانم مینا.  کرد نگاهم قدرشناسانه و تشکر با و درخشید هایش چشم

 از بعد.  شوم بخیر عاقبت میخواست خدا از همیشه و داشت خبر درهوایم پا زندگی

 جشن خودشان قول به و کردند می شیطنت ها بچه درآوردم تن از را مانتویم رفتنش

 و کردند می پنهان پتو توی را خودشان که بود صورت این به شان بازی.  داشتند پتو

 هایمان بچگی یاد به مرا ؛ بود گرفته ام خنده.  بکشد بیرون دیگری سر از را پتو باید

 . انداخت

 خوب ها بچه برای که تنقالتی و پیتزا جعبه چند دیدن با و رفتم آشپزخانه سوی به

 هایم لب روی لبخند.  کردم نگاه بخرم برایشان دوبار یا یک ماهی شاید و نیست

 .  نشست

 آره؟.  خریده فود فست براتون جون مینا نگو.  حالین خوش قدر این بینم می-

 :  گفت هایش خنده میان تینا

 . خرید واسمون بابایی.  مامان نه-

 خریده هم بزرگ ی جعبه یک.  کردم شان وارسی و نگریستم ها جعبه به دیگر بار یک

 !قاچ دو یا یک بخورند خیلی که ها بچه ؟ کسی چه برای همه این.  بود

 ؟ اومد کی بابا-

 . بیرون بردمون.    عصر-

 قبل نسبت به اش جسمانی حال و داد می انجام زیاد کارها این از اخیر ماه چند این

 نمی جمعشان مزاحم و دیدم نمی ها بچه رفتن برای مانعی هم من.  بود شده بهتر

 که زمانی در هایش آمد و رفت برای و بگیرد تماس خانم مینا با بود این بر قرار.  شدم

 . کند هماهنگ او با بیمارستانم  من

 آوا ی درباره من که زمانی هم آن.  بود دکتر مطب در صبح امروز دیدمش که بار آخرین

 .  دارم زن آن به که هایی حساسیت و کردم صحبت راد
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 در جاهایی یک حتی.  کند جوابی حاضر سریعا تا نبود سابق مثل انگار ؛ کرد گوش او

 و مزاحمت جز زن آن و آورده را راد آوا نام توجه جلب برای که کرد اعتراف دکتر مقابل

 .  ندارد هدفی ها رسانه در خودنمایی

 حسابی مالی گوش یک نمیاد بدم حقیقتش.  خانومه این از شکایت دنبال وکیلم-

 رو ام خونه های کلید که مردی اون حتی.  کنه کم هاش بازی سبک از تا بدم بهش

 خیالم بابت این از و سپردم منه امیِن فرد که وکیلم دست به رو کارها.   داده بهش

 .راحت

 

 [۱۰:۱9 ۱۰.۰9.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۲3۶ 

 

 نداشتم سرخاراندن وقت مشاوره جلسه از بعد از دارم یاد یه ؛ کردم روشن را موبایلم

 لبخند.  داشتم درویشی دکتر از شناسانه روان متن چندین. کردم روشن را ها داده ؛

 ی صفحه به.   کردم تماشا را نشده خوانده های پیام.  نشست هایم لب روی

 بستری زمان از ماه چند بود دوستانش و خودش از عکس ؛ زدم سر سامان شخصی

 .  بود گذشته بیمارستان در شدنش

  خواندم بار هزاران برای را اش نوشته

.  متاسفم شد نگرانیتون باعث و داد رخ کنسرت در که اتفاقی بابت.  عزیزانم سالم" 

 "   خوش روزگارتون.  بهتره حالم خدا لطف به

 و بود گرفته سلفی دوستانش و او با شروین و بودند خسته هایش چشم عکس در

 روی بر و کشیدم عمیق نفس.  بودند کرده نزدیک سامان به را هایشان سر همه

 قدر چه! بود شده تنگ صورتش و ها چشم نوازش برای دلم. کشیدم دست عکسش

 ! دهم نشان عادی را خود بود سخت

 

 [۲۲:۲3 ۱3.۰9.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۲37 

�� 



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 668 

  الرحیم الرحمن اهلل بسم

 � هوالمبین

 

 ازشان را خودم ها ماه که رنگ آبی چشم جفت یک تماشای دلتنگ بودم، تنگ دل

 نمی اگر اما.  شود می چه سامان و من داستان آخر دانستم نمی.  بودم کرده محروم

 و دهم نشان عادی را خودم توانستم می قدر چه.  شدم می دیوانه حتم به دیدمش

 را خودمان وقت هیچ شاید و کردیم اشتباه ما.  نیاورم رویم به را ام زندگی اشتباهات

.  بودیم کرده رفتار نابلد های انسان مانند ، کردیم ظلم دیگر هم حق در!  نبخشیم

 تر بزرگ بودم،وقتی نگران ، بودند باهوش و تیز نهایت بی قلوها سه ؛ داشتم دلشوره

 خواست نمی دلم گاه هیچ.  کنیم مخفی ازشان را جدایی توانستیم می کی تا شدند

 را پدرشان حساس کار هم مدت این در.  شوند مطلع پدرشان و من جدایی از ها آن

 . بودم کرده بهانه

 دست را بود روزش اندی و ماه پنج رمق بی لبخند که سامان عکس روی دیگر بار یک

 در اش سابقه بی نبود و کاری کم وجود با ها رسانه و مجازی فضای در.  کشیدم

 ای مصاحبه هیچ معمول طبق. بود گرفته قرار همگان ی توجه مورد موسیقی ی عرصه

.  گذاشت نمی اش شخصی ی صفحه در خبر یک خودش از حتی و کرد نمی قبول را

 سامان های بودن کمرنگ این نگران انگار همه.  بودند کرده باران تگ را او هایش پیج فن

 . بود گلی آهنگ و میالدش برج کنسرت همان خواندش آخرین.  بودند دالور

 دکتر ی خواسته به.  خواند فکرش از چیزی شد نمی اما دیدمش می مدت این در

 آمد و رفت این کم کم.  نگذاشتیم مطب های دیدار از فراتر را پایمان و گذاشتیم احترام

 . کشیدم می خجالت هم شاید دانم نمی ؛ بود کرده دور هم از را ما محدود های

 .  آمد می مرتب را مشاوره جلسات

 به نسبت حالش.  بگیرد آرام و ببیندش که کرد می کفایت مریضم قلب برای همین

 از دقیقه چند برای را سامان بار یک من.  داشت شکر جای همین ، بود شده بهتر قبل

 کافی برایم هم دیدنش دور از را، نزدیکی این نبیند صالح دکتر اگر حتی!  دادم دست

 به اعتراف ها ماه از پس دیگر و شدم جدا همسرم از حماقت با که بودم من این. بود

 جدایی طالقمان تاوان شاید و داشت تاوانی تصمیمی هر.  نبود سخت اشتباهاتم

 . باشد همیشگی

 . کردم دور خودم از را موبایلم و کشیدم عمیق آه

 .  کنم کار گرم را سرم و نبرم ام کرده که اشتباهاتی به پی توانستم می کی تا

 به اعتراف ماه چند این طی بود آن اش خوبی و بودیم کرده اشتباه سامان و من

 چشم مقابل از فیلم مانند بسا چه.  نبود سخت برایم ام داده انجام که اشتباهاتی

 .کرد می بدتر را حالم و کرد می عبور هایم
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 مبل روی.  کردیم وحوالپرسی و سالم لبخند با  شدم درویشی دکتر مطب وارد وقتی

 و نبود ازش خبری بار این بود آمده من از زودتر سامان که همیشه برخالف و نشستم

 . کرد نگران مرا تاخیرش همین

 . خواند هایم چشم از را نگرانی این دکتر

 :  گفت داری معنا لبخند با

 .  نباش نگران.  آد می تاخیر با گفت-

 هایم چشم . نگویم هیچ که بود آن اش عاقالنه اما ؛ نیستم نگران بگویم خواستم

 .  کردند می ضایع مرا زیادی

 :  کرد بلند سر دکتر

 .   کنم مطرح باهات رو ای مسئله که خوبه نیست سامان که حاال-

 :  کردم نگاهش منتظر

 !؟ بفرمایید.  شماست با گوشم-

 ادامه باید کی تا جلسات این بپرسم خواستم می.  گذاشت چشم روی را عینکش

  ایم؟ رسیده است ذهنش در که آلی ایده آن به ما و باشد داشته

 زندگیتون مهم های آدم از که تلخی های تجربه و داشتید که گذشته با سامان و تو-

 و بودید نام هم قطب تا دو شما.  بخورید بر مشکل به زندگیتون توی شد باعث خوردید

 ... کنه می ایجاد دافعه نام هم قطب که دونی می

 می سرم دور دنیا چرا ؟ دافعه و بودیم نام هم ما!  گفت می چه دکتر دیگر نفهمیدم

 به سامان پای به پا که من.  کردم زیادی های تالش ماه چند این در که منی ؟ چرخید

 .کنم رها را تلخم عادات و شوم عوض تا آمدم جلسات

 :  افزود دکتر

 ! فعال البته.  مجدد عقد به بینم نمی صالح من-

 اصال ؟ شدیم می رد نظرش مورد های فیلتر از باید قدر چه دیگر.  ریختم فرو بار هزاران

 که قدر آن!  خسته خیلی!  بودم خسته.    بروم و شوم بلند صندلی روی از خواستم

 بی را نفسم.  رفتم می فرو زمستانی خواب به شاید بستم می را هایم چشم اگر

 . کردم اکتفا سر دادن تکان به و فرستادم بیرون صدا

 :  گفتم احترام با او به رو اما بود سخت هرچند

 . بدونید صالح هرجور-

 . کرد نگاهم دقیق که دید چه ام رفته تحلیل صدای در دانم نمی
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 .  شد نواخته در به ای تقه بعد دقایقی

 نگاهش سامان آمدن با.  ام نگفته دروغ نفهمیدم هیچ روز آن ی جلسه از بگویم اگر

! شنونده ما و بود گوینده بیشتر دکتر جلسه این.  دادم را سالمش جواب ؛ کردم

 . بودم داده دست از را ام انگیزه دیگر حقیقتش

 

 [۲۲:۲4 ۱3.۰9.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۲3۸ 

 

  ؛ کردم می حس را شدنم عوض که من

 ! دیدم می خود در را بود مسببش دکتر که تغییری این که من

 روزی پانزده خودش ی گفته به و برود کاری سفر به آینده ی هفته در بود قرار دکتر

 به رو.  دارد کار سامان با دکتر که شدم متوجه شد تمام جلسه که هنگامی.  بماند

 . رفتم بیرون مطب از بغض با و کردم خداحافظی هردو

 را او من خودش ی گفته به ؟ بخواهد مرا دیگر سامان که معلوم کجا از!  آمدم خود به

 به توانست می چگونه دیگر.  کردم می رهایش بعد و دادم می عادت خودم بهشت به

 . بگذارد پیش پا  دیگر بار یک و کند اعتماد من

 از که دیدم را سامان ؛ کردم نگاه خیابان و مردم به ماشین توی دقیقه چند دانم نمی

 گاز روی را پایم شد چشم در چشم من با که همین.  آمد بیرون پزشکان ساختمان

  . شدم رد کنارش از سرعت با و گذاشتم

**** 

 شد نواختی یک دچار  ام زندگی.  بود شده تنگ هایش توصیه و دکتر و مطب برای دلم

 ی خانه و مادر ی خانه گاهی گه هم بعد آن از و بیمارستان پی در پی های شیفت. 

 دم دم تا ها شب.  کرد می گذر تکراری صاف خط یک روی ام زندگی ؛ همین!  خودم

 آهنگ تمام که بود جا آن اش جالبی ؛ دادم می گوش را سامان های آهنگ صبح های

 و خواند می برایم او رفتم می که هرجا و گذاشتم می ماشین توی حتی را هایش

 می زمزمه احساسش پر صدای با همراه گاهی و کردم می تامل هایش شعر روی

 می گیتار او رفتیم می بلوآیز کافه توی که روزهایی.  آمد می خوشم خلوتم از و کردم

 کردم می گیرش غافل سر پشت از و آوردم می در کافه از سر حرفم برخالف من و زد

 اسم دربیاورد را حرصم که آن برای او و گذاشتم می هایش چشم روی دست و
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 به را هایم مشت و آورد می در مرا جیغ و گفت می را سابقش های دختر دوست

 . کردم می تهدیدش و کوبیدم می بازوهایش و سینه

 دیگر و بودیم شده پخته قبل نسبت به کردم می حس ؛ ها سال آن بود خوشی خیال

 و گرفت می تماس ها شب گاهی دکتر.  نیستیم ها سال آن خام ی گالره و سامان

 افسردگی و هستم ناراحت هم او از باشم صادق خودم با اگر ؛ پرسید می را احواالتم

 نور ی همه.  گرفت می منشا آخرش ی جلسه حرف و او از هستم گیرش گریبان که

 !  کور را ام انگیزه و کرد خاموش را دلم توی امید

 روی دستی و کردم نگاه بودند آورده بیمارستان به بد حال با دیشب که بوری پسرک به

.  است شده رفع خطر و نباشند نگران که گفتم مادرش پدر به رو و کشیدم سرش

 ؛ شدم دور ازشان.  بود رسانده سکته مرز به را پدرش مادر و بود کرده تشنج دیشب

 نگاه هم به و بودند نشسته پسرشان تخت باالی مرد و زن ؛ برگشتم لحظه یک برای

 می اش صدقه قربان و کشید می دست پسرش صورت روی گاهی مادر.  کردند می

 را ها آن نامحسوس طور به و بودم ایستاده کی از من.  فشرد را زن دست مرد ؛ رفت

 لب روی محزونی لبخند زن.   بود نگاهم توی حسرت قدر چه! ؟ بودم گرفته نظر زیر

 پاک را هایش اشک دست با مرد.  چکید اش گونه روی هایش اشک و نشست هایش

 می زنش از شرایطی چنین در حتم به اما ؛ گفتند می چه بهم فهمیدم نمی.  کرد

 در بود خوب.  برگرداندم را رویم من و بوسید را مرد دست زن ، نکند گریه خواست

 و بود رفته که شد می روزی ده دکتر.  کرد می آرام را همسرش مرد شرایطی چنین

 خداحافظی همکاران از و کردم عوض را هایم لباس.  بود چشم توی زیادی نبودش

 می پرواز ها پرنده.  کردم نگاه آسمان به همه از اول و شدم خارج بیمارستان از.  کردم

 بدون را امروز.  کشیدم عمیق دم و نشست هایم لب روی کمرنگی لبخند.  کردند

 اعصابم و شد می خراب جایش یک روز هر ماشین.  بودم آمده بیمارستان به ماشین

 خیابان ی گوشه.  شدم می راحت شرش از وقت اسرع در باید.  زد می برهم را

 مهم اما.  کرد جلب را ام توجه ماشینی بوق تک صدای.  بگیرم دربست تا ایستادم

 مثل و بود فراوان زدند می بوق مردم ناموس برای که مریض های آدم آن از ؛ نبود

 اخم ؛ شد بلند دیگر بار یک بوق صدای.  ماندم تاکسی منتظر اعتنا بی همیشه

 رنگ سیاه ماشین ناخودآگاه و نگریستم اطراف به و نشست ابروهایم میان غلیظی

 تاکسی.  بود خودش انگار نه اما ام زده توهم واقعا که این مثل نه.  دیدم را سامان

 تپش.  بشوم ماشینش سوار من تا خیابان سوی آن منتظر سامان و ایستاد پایم کنار

 می ؟ کارم محل بود آمده چرا.  شد عوض هایم نفس ریتم.  زد میان در یک قلبم های

 از شود باعث بیشتر و بکوباند صورتم به را هردویمان اشتباهات این از بیشتر خواست

 ؟ شوم بیزار حماقتم و خودم

 با من تا بود منتظر و نداشت ای عجله هم او انگار.  کنم چه بودم مانده مستاصل

.  داد نمی فرمان مغزم و بودم مانده عجیبی نرفتن و رفتن یک میان.  بیایم کنار خودم

 ؟ بود کی بودم نشسته ماشینش سوار که بار آخرین
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 ی خانه از گذشته ماه پنج همان بودیم نشسته هم کنار ماشین یک توی که بار آخرین

 سوار به برسد چه نداشتیم باهم هم تلفنی تماس حتی دیگر بعدش و بود میعاد

 !  ماشینش شدن

 کرد می فکر خدا ی بنده  . داشت هم حق ؛ داد تکان هوا در دستی تاکسی راننده

 نگاه خیابان سوی آن و او به ها الل و کر مانند اما شوم ماشینش سوار خواهم می

 به برسد چه ، چندم چند خودم با دانستم نمی موقع آن در هم خودم.  کردم می

 !  تاکسی ی راننده

 چرم ی دسته و کشیدم ام مقنعه به دستی.  کرد می فکر چه موردم در نبود مهم

 درونم برخالف که آرامشی با و شدم رد خیابان عرض از و فشردم دست توی را کیفم

 سالم.  انداخت می گذشته یاد مرا ماشینش بوی قدر چه.  شدم ماشین سوار بود

 .  کرد می نگاه مرا و ماشین به بود زده تکیه.  بودم متعجب. داد سریع را جوابم و کردم

 ؟ دکتر خانوم احوال-

 : نشست لبم روی کمرنگی تبسم

 .  خوبم-

 .شدم می افسرده ها مدت تا بعدش که بمامد اما.  شدم می بهتر دیدم می را او

 . رسید می گوش به پیانو از کالمی بی موسیقی

 ! نیاوردی ماشین-

 .  درآورد حرکت به را ماشین

 ؟ کنی می کار چه جا این تو. امروز نیاوردم-

 غمگین دانستم نمی.  خواند چیزی اش چهره از شد نمی.  کردم نگاه رخش نیم به

 . خوشحال یا است

 !  ببینمت خواستم می -

 :  پرسیدم آرام

  ؟ شده چیزی-
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 :  کرد نگاهم

 . ببینمت خواستم می فقط. نه-

 از خستگی.  برنداشتم رخش نیم از را نگاهم.  دادم تکیه صندلی به بیشتر و زدم پلک

 شد ماتش نگاهم. زد می موج خستگی هم او ی چهره در البته.  بارید می رویم و سر

 عالقه ابراز در.  کرد نگاهم و برگرداند را رویش.  بدهد عذابم خواست می چرا. 

 می نزده من.  کرد خودش جذب مرا اول هایش شیطنت و بود قدم پیش همیشه

 . بود کرده سواستفاده دکتر نبود از سامان و رقصیدم

  ؟ چرا-

 بی البته.  فرستاد باال را موهایش دیگر دست با.  فرستاد بیرون صدا با را نفسش

 . ریختند اش پیشانی روی بازیگوشانه موهایش ؛ بود فایده

 ! نپرس.  گالره نپرس چراشو-

 . شد می ذوب داشت بود، کرده بغلم و آمده ام خانه به مست که روز آن مثل قلبم

 .  داد می دلتنگی بوی صدایش.  گزیدم را لبم درون از

 . کردیم سکوت لحظاتی هردو

 :  پرسید

 ؟ چطوره کار اوضاع-

 :  گفتم سختی به

 .  خوبه-

 مینا کمار نبودم ها بچه نگران.  راند می کجا دانستم نمی.  بود کرده عوض را مسیر

 سامان کنار بودن اما . آمدم می تر دیر گفتم می و زدم می زنگ نهایتش.  بودند خانم

 .  گرفت می را نفسم و کرد می  معذبم خیلی

  ؟ ری می داری مسیر کدوم از-

 :  کرد نگاهم مردد

  ؟ خونه برای داری عجله-

 .  زد دور را مسیر سریعا که ؛ کرد معنا چه را سکوتم دانم نمی.  کردم سکوت

 . ندارم عجله!  نه-

 . برسونمت زود.  بگو داری کاری اگر-
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 را خیالم و کرد گذر آشنا های خیابان از.   برگشت را مسیر دوباره و گفتم آرامی ی نه

 روی اشک پرده.  گذشت تهران دانشگاه کنار از وقتی خصوصا.  برد ها سال آن به

 با و گرفت را ام کوله و بود زده سیلی  من به جا این دارم یاد ؛ نشست های چشم

 ! بلوآیز کافه خیابان از.  شوم ماشینش سوار گفت خشم

 اعتنا بی توانستم نمی! بد هم داشتم خوب حس هم ؛ نکنم نگاهش کردم سعی

 خاطره جایش جای و رفتیم می راه ها ساعت را ها خیابان این سامان و من.  باشم

 در خاطره پر های قرار و خلوت جای در کردنم پیاده و گشت ماشین از ترس.  داشتیم

 !  انقالب های گذار و گشت و دانشگاه دم هایش منتظرماندن.  آیز بلو کافه

 کنارم خودش هرچند.  کنم گوش را صدایش کردم هوس.  درآوردم کیف توی از را فلش

 !   بود

 :  گفتم بگذارم سیستم به را فلش که این از قبل

  ؟ نیست مشکلی-

 را زحمتش خودش که دادم دستش به را فلش.  درآورد را فلشش و کرد استقبال

 . بکشد

 .  کرد نگاهم خاصی جور یک شد پخش صدایش وقتی

.  ام داشته فلش توی را هایش آهنگ کامل فایل که بودم من این شد نمی باورش انگار

 !  شد نمی باورم هم خودم

 . گرفت می حجم رحمی بی با و بود زده چنبر گلویم توی سنگینی بغض یک

 ها مدت بعد که همین. نبود مهم برایم هم اصال.  کجاست مسیرش دانستم نمی

 می کجا از!  بودم دانش قدر.  بود ارزشمند برایم بودم نشسته ماشین توی کنارش

 مان خاطره پر مشترک های خیابان از حتی که است تنگ روزها آن برای دلم دانست

 . برد می خودش با مرا دل و گرفت می اوج احساسش پر صدای.  شد رد

.  فهمید انگار هم سامان   . ام رسیده انگار بودم دنبالش مدت این در که آرامشی آن به

 ها ساعت شد می کاش.  بودم راضی هم سکوت همین به من.  زد نمی حرفی چون

 .  کند رانندگی او و باشم ماشینش توی

  پارک؟ بریم داری دوست-

  ؟ بود پرسیده من از

 :  نگریستم رخش نیم به

 .  بریم-
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 سفید کاله سامان.  نشستیم هم روی به رو آالچیق یک زیر.  رفتیم قیطریه پارک به

 .  بودیم نشسته خلوت و دنج جای یک هرچند گذاشت سرش روی را دارش لبه

 .  نکنی قبول شاید گفتم-

 :  کردم بلند سر

 ؟ چیو-

 . دنبالت اومدم مقدمه بی-
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 .  نشست هایم لب روی محزونی لبخند

 ! دور راه از هرچند. بدهم توضیح برایش را افتاد که اتفاقی هر بود گفته دکتر

 :  گفت دید که را سکوتم سامان

  ؟ اومدی باهام چرا-

 چشم.  کنم نگاهش کرد وادارم و داد قرار ام چانه زیر را دستش.  بردم پایین را سرم

 . کردند می نگاهم گیرانه مچ هنوز هایش

 !دنبالم اومدی تو که دلیل همون به-

 از اشاره یک منتظر گذشته مانند و بودیم آرام هردو امشب انگار.  کرد نوازش را ام چانه

 . کنیم فوران که نبودیم هم

 به.  بودم آدم هم من خب.  درآمدند قراری بی حالت از هایش چشم کردم حس

 . داشتم شرم درخشانمان ی گذشته از و داشتم دوستش که این خصوص

 سلب من از را کشیدن نفس راه که قدری به ؛ کرد می اذیتم مدام گلویم توی بغض

 .  کرد می

 .  آی می نظر به خسته-

 :  گفتم آرام

 . بود زیاد ام دوندگی روز چند این.  بهترم-



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 676 

 . شد بلند مقابلم از

 :  پرسیدم

 ؟ کجا-

 :  گفت داشت برنمی من از چشم که حالی در

 . بگیرم چیزی یه برم.  نخوردی که شام-

 . شد باز ام شده کور اشتهای انگار دیدم که را او اما ممنون نه بگویم خواستم

 چشم.  داد مالش را دلم ساندویچ بوی.  برگشت تنقالت و ساندویچ با بعد لحظاتی

 داد من به را همبرگر ساندویچ.  نماند دور سامان های چشم از این که درخشید هایم

 حتی رفت یادم که بودم گرسنه قدر ان.  کردم خوردن به شروع ولع با و کردم تشکر ؛

 روی و نیاورد رویم به بود هرچه . بود خاصی جور یک نگاهش.  کنم تعارف او به

 .  ریخت سس ساندویچم

 ؟ بودی نخورده ناهار-

 :  افزودم و گفتم ای نه و  کردم مزه نوشابه کمی

 . نشد وقت یعنی-

 دروغ ام گرسنه هنوز بگویم اگر. داد دستم به هم را خودش ی نخورده دست ساندویچ

 .  ام نگفته

 غذا برایم سامان که روزهایی همان.   انداخت می امتحان روزهای یاد به مرا صحنه این

 . کرد می تهیه

 :  پرسیدم

  ؟ چی خودت پس-

 با و کشید پیش را دستش.  کرد می نگاه را تینا که زمانی مثل.  کرد نگاهم پدرانه

 . کرد تمیز را لبم روی سس شست انگشت

 .  بخور اول تو.  خورم می هم من-

 شده غذا بد که بود ماه چند.  کرد تشکر ؛ گرفتم سویش به و کردم نصف را ساندویچ

 .  بود کرده حساس را ام معده بودنم غذا بد و بودم

 .. راِد آوا دادگاه دیگه روز ده-
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.  دادم دست از را ساندویچ ادامه خوردن به اشتهایم.  دادم قورت سختی به را ام لقمه

 ما روز و حال و رفت می پیش خوب داشت چیز همه و بود راد آوا دادگاه دیگر روز ده

 بود کوچه یک خم اندر

 :  زدم لب داری خش صدای با

 . خوبه-

 .    بود نشسته کنارم. کردم نگاه رخش نیم به

 . کنم دوره را مان امشب یاد و بیایم پارک این به نبودش در ها بعد باشد یادم

 انگار ؛ بود شده حرف کم قدر چه سامان.  نزد حرفی.  گذاشتم نایلون توی را ساندویچ

 .  منطقی و دلیل هیچ بی باشد کنارم فقط خواست می

 مانده دهم انجام خواستم می که کاری جدال میان ؛ چکید چشمم ی گوشه از اشک

 حرف از بود پر دلم.  گذاشتم اش شانه روی را سرم و بستم را هایم چشم.  بودم

 . بگویم او به بودیم تنها که روزی یک بستم عهد خود با که هایی

   . کنم نمی فراموش وقت هیج امشبو. دنبالم اومدی که ممنون.  سامان ممنون-

 .  کرد حلقه ام شانه دور را دستش و گذاشت سرم روی را سرش سامان

 ببخش منو.  کردم زنی جر اما مونم می کنارت همیشه دادم قول بهت که ببخش منو-

 وقت هیچ بینم می کنم می رو فکرش که حاال.  نبودم پشتت بعد به جای یک از که

 .    نبودم خوب

 .  فشرد خودش به مرا ؛ گرفت شدت هایم اشک

 دلتنگ قدر چه.  بودم محتاج آغوش این به قدر چه.  کشیدم نفس را آشنایش عطر

 .  بودم

 :  زد پچ گوشم توی سامان

 ؟ بزنی آتیشم حرفات با خوای می-

 :  نالیدم مرتعشی صدای با گرفت شدت هایم اشک

 ... تونم نمی... ببخشم خودمو تونم نمی-

 با که خواست می زدن حرف دلم که ، فهمید انگار.  نشاند  ام شقیقه روی ای بوسه

 . داد را من به زدن حرف ی اجازه بودنش شنونده و سکوتش

 می تو با شدن آشنا از بعد انگار.  رفت پدرم که بودم حساسی سن توی من-

 خوام نمی.  رفت اون که بودی تو مقصر انگار.  کنی پر برام رو خالیش جای  خواستم

.  افتم می روزها اون یاد وقتی کشه می تیر قلبم ؛ کنم صحبت گذشته به راجع دیگه
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 بهت نسبت که زشتی و منفی افکار یاد...افتم می هات نبودنت و تنهاییم یاد وقتی

 ... کردم می ات مقایسه پدرم با و داشتم

 .  شوم آرام داد اجازه و گرفت آغوش در مرا و گفت آرامی هیش

 :  گفت داری خش صدای با

 وقتی.  داشتی فرق بقیه با تو. بودند دورم دخترها اش همه تو قبل تا.  بودم نابلد منم-

 پای بشینم بار یک وقت هیچ نتونستم منم.  شدم می عصبی کردی می گیری گوشه

 خودتو خوام نمی. کنم شاد خواستی می که اونطور رو دلت نشد بار یک.  هات صحبت

 . گالره شرایطی هیچ تحت بدونی مقصر

 .  بوسید را گوشم ی الله

 :  داد تکانم تاکید با

  باشه؟-

 .  کشت می مرا گذشته و ها خیال و فکر این آخر.  دادم تکان را سرم

 . لرزید کیف توی موبایلم
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 من جای به سامان.  بدهم را خط پشت شخص جواب که بودم آنی از تر رمق بی

 بلند سر.  اند گرفته تماس خانه از فهمیدم قلوها سه عکس دیدن با درآورد را موبایل

 پرسیدند می کدام هر بودند قلوها سه.  گذاشت گوشم روی را موبایل سامان و کردم

 انرژی پر کردم سعی و کردم مخفی را ام ناراحتی.  گردم می باز خانه به کی

 و آمده پیش برایش کاری که گفت می.  بود خانم مینا آن از بعد.  بدهم را جوابشان

 خجالتمان که حال نه.  شوم جدا سامان از خواست نمی دلم.  برگردد اش خانه به باید

.  کردم می پیدا کنارش در را آرامش که وقتی تا نه و بود رفته بین از ماه چندین از بعد

 کمکش به!  کنارش در داشتم وزنی بی حس یک ؛ نبود خودم دست قلبم های تپش

 آالچیق به ؛ نداشتم چیز هیچ به اشتها دیگر. کرد جمع را تنقالت و وسایل ؛ ایستادم

 :  کردم نگاه

 .  داشتم دوست جارو این سکوت-

 :  کرد پاک را هایم اشک
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 .میایم داشتی دوست وقت هر-

 نداشته و باشد کنارم بود خارج ام عهده از! توانستم نمی دیگر نه.  کردم سکوت

 گرفت نمی تماس خونم مینا اگر.  بود فرسا طاقت و سخت هردویمان برای  . باشمش

 .بنشینیم هم کنار آالچیق زیر بیشتر دقیقه چند توانستیم می

 و کردم نگاهش.  بگیرم عزا خواستم می انگار ؛ بنشینم تا کرد باز مرا سمت در

 :  کرد پر را گوشم صدایش که بنشینم خواستم

 .. شم می عجیبی حال یه کردی احیام و بوده دستات تو جونم کنم می فکر وقتی-
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 .  برگشتم سر پشت به بنشینم صندلی روی آنکه بی

 :  زد لب سامان

 !مدیونتم-

 .  کردم حس را ریشش زبری.  گذاشتم اش گونه روی دست

 رو ام مهریه و حق خوب تو.  نیست گردنت به دینی هیچ.  دادم انجام دلم ی همه با-

 . ممنونم هم جا همین تا.   دادی بهم

 دستم روی و کرد بلند را دستش سامان.  کردیم نگاه هم های چشم به دقیقه چند

 .  بست رو هایش چشم و بوسید احساس با را دستم کف و گذاشت

 تمام صحنه این خواست نمی دلم.  بستم آرام را هایم چشم هم من و کرد ضعف دلم

 گرفت دستش توی را دستم.  بستم را کمربندم.  شدم ماشین سوار کمکش به. شود

 با گاهی از هر.  دستم را دستش کردن رها قصد هم من.  نکرد رهایش لحظه یک و

 .  کرد می نوازش را جانم ی همه انگار.  کرد نوازش را دستم سرانگشتش

 :  گفتم مقدمه بی خانه های نزدیک

 ... سامان-

 . کرد نگاهم

 .   دونه نمی صالحمون به رو ها دیدار این دکتر-
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 .  شد متوقف دستش حرکت

 :  گفتم سختی به و برگشتم پنجره به رو بغض با

 کارو این که خوام می ازت ولی ره می بین از منم استقامت بیای دنبالم قدر چه هر تا-

 ... نیا دنبالم دیگه.  نکنی

  . کرد پارک را ماشین خانه های نزدیک

 باشه سخت قدر هرچه جوری این.  بشه چی ما آینده نیست مشخص گه می دکتر-

 .. قشنگیم دور از فقط تو و من انگار  . بهتره واسمون ولی

 . رفت در گیر دست سمت به دستم و کردم باز را کمبربند

 . کنم می خواهش-

 .  کرد صدایم هم باز ؛ کردم باز را در.  گشتم برمی نباید نه . کرد صدایم

 ام پیشانی ناگهانی حرکت یک در.  برگشتم سمتش به و دادم دست از را استقامتم

 .  بوسید را

 :  کردم زمزمه

 .  ممنونتم ساختی واسم که خوشی ی خاطره و امشب واسه-

 هم من صبر   . شدم پیاده ماشینش از دلتنگی هزار با و بوسیدم را اش چانه سپس

 باریدن ی اجازه هایم اشک به دم همان و شدم خانه وارد و انداختم کلید داشت حدی

 نمی دیگه من" نالیدم گفتنش الو از پس و گرفتم را درویشی دکتر ی شماره.  دادم

 ..."تونم نمی دیگه.... دکتر تونم

 

**** 

 دارد ادامه
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  الرحیم الرحمن اهلل بسم



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 681 

 

 � هوالّتواب

 

 . توانستم نمی دیگر حقیقتش

 صورتی در باشم مقاوم خواست می من از دکتر.  نبودم سنگ و آهن جنس از که من

 . شدم زنده و مردم بار هزاران امشب که

 کرده شروع من با را بازی بد گفتم او به گریه با شنیدم نمی را دکتر توصیه و ها حرف

 .  بودم داده پس را تاوانش تر سخت بسا چه باید، که طور آن هم جا همین تا و است

 دکتر چرا پس ؟ است نگذاشته باز اش بنده روی به را توبه در آخر دقایق تا خدا مگر

 کتاب قلوها سه.  کرد می پرت صورتم توی را نه و ایستاد می مقابلم رحمانه بی چنین

 مینا.  بودند آمیزی رنگ مشغول و بودند کرده پهن حال وسط را شان آمیزی رنگ دفتر و

 را ها  بچه رفتنش از پس و کردم تشکر ازش زده خجالت داشت، مهمان امشب خانم

 تازه دلم داغ و افتادم می سامان یاد به. بود شده تنگ برایشان دلم.  وبوییدم بوسیدم

 برد مشترکمان انگیز خاطره های خیابان به مرا امشب.  شدم می قرار بی و شد می

.  بود اش دلتنگی ی نشانه ها این. خرید ساندویچ و تنقالت برایم ها گذشته یاد به و

 خاطره از دکتر.  کاشت نمی بوسه مهر ام پیشانی روی بر تاب بی گونه این که نبود اگر

 .  بفهمد گاه هیچ خواست نمی دلم و نشد خبردار هردویمان زنی جر و یواشکی

 زهر کامم به کسی را اش شیرینی خواستم نمی و داشتم دوست را امشب خاطره

 یاد به کردم سعی و زده بغل را بالشتم و کشیدم دراز تخت روی دلتنگی هزار با.  کند

 من.  ام شده تابش بی گونه این و کرده جا دلم توی را خودش ماهرانه چگونه او بیاورم

 . گرفت نشانه را خودم چشم همه از اول دودش حال و بودم کرده اشتباه
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 ...! دریغ اما روم خواب به بتوانم شاید تا بستم را هایم چشم

 دیگر من ؛ نیستم پشیمان ابدا و آوردم زبان بر وجودم اعماق از را امشبم های حرف

 که بیایم خود به زمانی دوباره خواستم نمی گاه هیچ و نداشتم اشتباه برای جایی

 . بگذرد کار از کار و!  ام باخته را چیز همه
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 می کس هر از بهتر را حس این من خدا به و بود دلتنگ هم سامان های چشم

 .  کردم می درکش و فهمیدم

*** 

 جمع برای زمان به هنوز روز پانزده گذر از پس و بودم دلگیر ازش من و بود برگشته دکتر

 .  داشتم ام زنانه احساسات کردن

 اش معصوم های چشم به.  گذاشتم صورتش روی دست و برگشتم گیتی سمت به

 :  گفتم انرژی با و کردم نگاه

 .  امیدمی چشم که برو.  تغاری ته دارم ایمان بهت من-

 :  پراند مزه و آورد جلو را سرش گلنوش

 . کنم نمی حاللت شیرم نشی قبول امسال-

 . کرد نازک چشم پشت گیتی و فراخواندم را نامش اعتراض با من

 : برگشتم عقب به تشر با

  ؟ نباشی منفی قدر این شما شه می-

 .  خندید

 . شه سرحال گیتی کنم شوخی خوام می.  فهمین نمی چرا بابا-

 :  نگریست من به بود پریده رنگش که گیتی

 .  نیست احتیاج بگو بهش آجی-

.  کردم موفقیت آرزوی برایش و بوسیدم را گیتی ی گونه.  هستند قهر هم با فهمیدم

 و قهرند امروز دانستم می اما بود چه سر گلنوش با اش دوباره قهر دانستم نمی

 !آشتی فردایش

 پشت که گلنوش به ای اشاره آینه از.  شد پیاده ماشین از مشهودی دلخوری با گیتی

 . زد صدا را گیتی و شد پیاده ماشین از و زد لبخند که کردم بود نشسته

 ... ببینم وایسا ؟ آینده دکتر اوی-

 های لب گنج لبخند گلنوش دیدن با و برگشت سر پشت به گیتی ؛ گرفت ام خنده

 دراغوش را گیتی گلنوش و بوسیدند را دیگر هم هردو.  نشست قشنگش و سرخ

 هایش شدن سرخ این.  شد سرخ و خندید گیتی که گفت گوشش توی چیزی و فشرد

 .  بود ام گذشته شبیه خیلی گیتی.   انداخت می ها سال آن یاد به مرا
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 به دیگر امسال دانستم می.  بود بهتر قبل نسبت به گیتی حال.  شد سوار گلنوش

 و کوش سخت خودم مانند دانستم می.  کرد می خوشحالم و رسد می اش خواسته

 .   کند می تالش هایش هدف و ها خواسته برای و است تالش پر

 با و رساندمش بود ولیعصر که نظرش مورد محل به ؛ داشت قرار دوستانش با گلنوش

 . شدم جدا او از بوقی تک

 خوشحال گیتی تا شویم جمع هم دور همه دوباره ها مدت بعد خواست می مادر امروز

 از محروم را خودش تمام سال دو.  کند پیدا حضور مان جمع توی سابق مانند و شود

 .بود کرده هرچیزی

 می صدا کوچیکه خاله را او هایم بچه.  کرد بازی قلوها سه با سیر دل یک گیتی امروز

 ی حوصله و زد می غر مدام کتی خاله.  کرد می شیطنت پایشان به پا گیتی و زدند

 نمی که داشت را اش خانه به برگشت قصد دقیقه هر و نداشت را ها بچه شیطنت

 من و داشت را خودش خاص های اخالق کتی خاله.  کند ترک را مان جمع گذاشتیم

 . بودم خاصش های اخالق و خودش عاشق خیلی

 گیتی و گلنوش همراه به آینده در مادر شد این بر قرار و ماندیم مادر ی خانه روز چند

 رو پیش را سفر این گیتی ی روحیه شدن عوض برای دانستم می.  بروند شمال به

 .  داشتند

 شهری میان بودم شده گم انگار.  بود کم من در چیزی یک انگار هنوز و بود چیز همه

 می اراده و خواست می اگر نفر یک شهر این در و فهمد نمی را حالم کس هیچ که

 . باشد بلد مرا توانست می کرد

 قصه برایشان و نشسته سرشان باالی و بودند خواب ها قلو سه ؛ کشیدم عمیق آه

 توی که آرتین صورت به دستی و دادم تکیه تخت تاج به.  خواندم می سیندرال ی

 . نشاندم موهایش روی ای بوسه و شدم خم.  کشیدم بود خوابیده آغوشم
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 جدید ی دوره از خبری هنوز دکتر.  رفتم بیرون اتاقشان از و بستم را کتاب احتیاط با

.   بود پا بر اش شناسانه روان و قشنگ های پیام همچنان اما.  بود نداده جلساتش

 دینگ که خواندم می را ها خبر و بودم مختلف صفحات توی و کشیده دراز کاناپه روی

 بی خواستم است تبلیغاتی های پیام دوباره که این فکر از و کرد جلب را توجه پیامی
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 اسمش روی هایم چشم شد باعث صفحه ی گوشه سامان نام که شوم رد اعتنا

 .  بماند ثابت

 ساعت به نگاهی! بود آنالین.  شدم اش صفحه وارد و شدم خارج برنامه از استرس با

 "  بیداری سالم" خواندم را پیامش. بود نبرده خوابش هم او انگار و بود بامداد دو کردم

 " آره سالم"  نوشتم برایش و فرستادم بیرون صدا با را نفسم

 : نوشت

 "؟ کنی صحبت االن تونی می"

 ! کردم مکث و گزیدم لب

 "نشم مزاحم تونی نمی اگر" نوشت سریع

  نوشتم استرس با

 "  کنم صحبت تونم می" 

 روی اش شماره.  خدایا بود سنگین قدر این هایم نفس و لرزید می هایم دست چرا

 . بست نقش صفحه

 :  دادم جواب و کشیدم عمیق دم و باشم عادی کردم سعی

  ؟ بله-

 .   سالم-

  . سالم-

 . کشید گوشی توی عمیق نفس

 ؟ بیداری االن تا چرا-

 ! بود خسته و دار خش صدایش

 .کوبیدند می طبل قلبم توی انگار

 .  برد نمی خوابم-

 . من مثل-

 :  کردم زمزمه

  خوبه؟ حالت-

 . نیستم بد-
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 .  داشت هم حق.  بود دلخور صدایش

 :  گفت دید که را سکوتم

 ! نذاشت فکرت اما بخوابم خواستم-

 .بلعیدم را دهانم آب سختی به!  نزد آن یک کردم حس. گذاشتم قلبم روی را دستم

 ! سامان-

 ؟ جانم-

 . بود نهفته جانمش  پس در دلتنگی قدر چه

  ؟ بدی عذاب هردومون زدی زنگ-

 :  کشید عمیق نفس

   . ببینمت دیگه بار یک فقط خواستم-

 !  نشد اما کنم اعتراض خواستم

  دیگر؟ بار یک فقط ؛ بود سخت کمی اش جمله تحلیل

 :  گفت و دانست رضا عالمت را سکوتم

 !  خونه بیا-

 :  افزود سپس

  ؟ نداره مشکلی اگه-

 می چه بعدش و ببیند مرا خواست می دیگر بار یک فقط.  نشست دلم توی ناامیدی

  ؟ کرد می داشت چه دکتر این پس ؟ شد

  افتاده؟ اتقاقی-

 . بزنم حرف باهات باید.  شی می متوجه خودت-

 :  گفتم صدایم در مشهودی بغض با

 . کنی می نگرانم داری-

 را جگرم تا بود زده زنگ او.  کردم حس تلفن مشت از را محزونش لبخند که خدا به

 .  کند رهایم ساخته برایم که تالطمی توی بعد و بزند آتش

 ؛ بفهمد که نگذاشتم و کرد چکه ام گونه روی مظلومانه دیگری از پس یکی هایم اشک

 !او مثل باهوشی و تیز مرد مقابل در کردن بازی بود سخت اما
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 .  نکن گریه دیگه.  گلم نکن گریه-

 سینه توی قبلم.  نبرد را امانم گریه و بشنوم را هایش حرف خواست می چگونه

 این از بهتر مردم می.  کردم می قلبی ایست من بار این خدا به و کرد می سنگینی

 .بود زدم می پا و دست تویش که برزخی
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 مگر بودم؟ ربات مگر ؟ نبود تحملم و صبر فکر به کسی چرا ؛ داشت حدی هم من صبر

  نبود؟ دخیل من در احساساتم

 سر ریزی هق هق.  بود دیده برایمان بدی خواب دکتر و نداشتم چیز هیچ ظرفیت دیگر

 تماس و بود پر دلم.  گریستم خون نابسمانمان حال به و کردم قطع را تلفن و دادم

 !نروم یا بروم دانستم نمی.  شد برعلت مزید هم سامان

 !من مثل درست.  بود عذاب در سخت انگار ، نگیرد تماس بودم خواسته ازش

**** 

 

 .  داشت نمی بر سرم از دست منفی فکرهای و کندم جان بیمارستان در صبح از

 دو خواستم می.  کنند رسوایم تا بودند داده هم دست به دست منطقم و عقل

 مقابل مرتب و آماده خانه در را خود چگونه دانم نمی اما بمانم بیمارستان در شیفت

 ... کردم تماشا آینه

 بی که ای خانه.  شدم سابقم ی خانه راهی خود و بردم مادرم ی خانه به را ها بچه

 ! هستم راه توی که فرستادم پیام سامان برای.  بود شیک و زیبا و بزرگ نهایت

 چه.   کرد احوالپرسی و شد حال خوش و متعجب دیدنم با نگهبان رسیدم که هنگامی

 نظر مورد ی طبقه به تا ؛ شدم آسانسور سوار.  بود شده تنگ خانه این برای دلم قدر

 .  کوبید می شدت با سینه توی هیجان از قبلم برسم

 !بود کرده عرق هایم دست استرس شدت از و بود امروزمان دیدار و سامان نگران
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.  کنم صحبت او با و بیایم خانه به خواست من از که داشت صحبتی چه دانستم نمی

 لحظه چند.  ماندم منتظر و فشردم را در زنگ و شدم خارج کابین از آسانسور توقف با

 :  کرد نگاهم و کرد باز را در سپس.  شنیدم را هایش گام صدای بعد

 .  سالم-

 را استرسم از کمی کار این با کردم سعی و فشردم دستم توی را کیف ی دسته

 . بکاهم

 ! آی می دونستم می. اومدی خوش.  سالم-

 . بودم شده حرف کم زیادی.  کردم سکوت اما رفته؟ یادت را استقامتم بگویم خواستم

 :  گفت و رفت کنار در درگاه از سامان

 .  بفرما-

 پاچه دست مرا نگاهش بودن نافذ عمین و برنداشت من از لحظه یک را هایش چشم

 . کرد می

 گرد و بودند جایشان سر چیدمان همان با و وسایل.  شدم خانه وارد و کردم تشکر

 سویم به عجیبی حس یک و تپید ام خانه برای دلم.  نکرد خودنمایی رویشان خاکی

 !  جدایی حس! باختن حس!  دلتنگی حس.   زد چنگ

 به آمد می اندامش به نهایت بی که بود کرده تن جذبی رنگ ای سورمه پیرهن سامان

 حصار در پهنش ساعد و بود زده باال را پیرهنش های آستین!  رنگ کرم شلوار همراه

 گردی صفحه چرم ساعت

 .  گرفتم او از چشم سختی به  ؛ رفت قنج اش آراستگی برای دلم.  بود

 :  نشست رویم به رو او و نشستم مبل روی

 رو خونه سپردم دیروز همین واسه باشه وسایل رو خاک نداری دوست دونستم می-

 .  کردن تمیز و مرتب

 بود نگاهم معرض در که چرمش ساعت به و بودم کرده کز مبل ی گوشه مظلونه

 دلتنگی با.  نداشتم دوست چه و داشتم دوست چه من نبود مهم دیگر.  نگریستم

 و لوسترها به ؛ نگریستم بودیم خریده خودم ی سلیقه به که هایی مبل به مشهودی

 بکشم کانتر روی دست و شوم آشپزخانه وارد خواست می دلم ؛ نقاشی تابلوهای به

 . 

 !ممنون-

 .  نداشتم چیز هیچ به میل.  آورد آلبالو آب لیوان برایم و شد بلند جایش از



 
 

 
 

 پگاه مرادی خونیتمشک های 

 Page 688 

 . کردم تشکر

 را سامان که ها شب و روز چه.  بود سرجایش هنوز سالن ی گوشه سفید پیانوی

 نمی دلم قلبا هرچند.  آوردم می در را حرصش و زنم می آتش را پیانو که کردم تهدید

 .  داشتم اش پیانو به خاطر تعلق او مانند جورهایی یک و آمد

 . بود بهتر خوردم می زهر و نداشتم میل من اما کرد اشاره لیوان به
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 :  پرسید دارش تب های چشم با سامان

  چطورن؟ ها بچه-

 .  بود آمده دنبالشان به پیش روز دو

 .  مامان خونه گذاشتمشون.   خوبن-

 .  لزیدند می پاهایم هیجان و استرس شدت از.  گفت آهانی

 :  گفتم سامان به رو

  ببینی؟ منو خواستی چرا.  کردی نگرانم-

 . شوم تجزیه است ممکن آن هر کردم می حس که جوری کرد نگاهم نافذ

 .  داری عجله قدر چه-

 :  زدم پلک بار چندین

  گفته؟ چیزی دکتر شده؟ چی.  شنوم می-

 : داد تکان سر

 . آره-

 بی که بودم چه من گفته را تصمیمش او به دکتر اگر خب.  بروم که شدم بلند جایم از

 چغندر؟ برگ نکند ام؟ مانده خبر
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 جان هم باز من ندارد رضایت دکتر بگوید او و بنشینم مقابلش و دهد عذاب مرا که این

 و بمیرم بار هزار روزی و دهم جان مدام که داشتم جان قدر چه بودم مانده.  دادم می

 سخت های درس پس از و بودم شده مشروط زندگی در انگار.  نکند درکم کسی

 را اش لعنتی عطر بوی و فاصله این من.  شد راهم سد سامان.  بودم برنیامده زندگی

 .  خواستم نمی

 :  گفتم مرتعشی صدای با

 . بزنم حرف دکتر با باید من . سامان کنار برو-

 را خودمان که ما ایم؟ نکرده که کنیم کار چه باید دیگر فهمیدم می و زدم می حرف باید

 سرخ چنان خشم از صورتم.  رقصیدیم خواست او که سازی هر و زدیم آتش و آب به

 ی جنبه بی قلب هم شاید . بود گرم خیلی هوا.  شدم می خفنه داشتم که بود شده

 . نداشت را سامان به نزدیکی همه این تاب من

 :  کرد سرخم سامان

 !لطفا!بشین-

 دکتر با صراحت با بار یک و کردم می را خودم تالش دیگر بار یک باید.  آوردم ابرو به خم

 . بدانم را ام زندگی قدر بار این دادم می قول.  کردم می صحبت

 است خط پشت کسی چه دانستم نمی ؛ زد برهم را میانمان سکوت سامان تلفن

 ! زاللش و آبی های چشم از امان.  بنشینم خواست من از سامان

 آسوده خیال با! روم نمی یعنی که.  دادم تکان سر.  است واجب تلفنش فهمیدم می

.  کند صحبت تر راحت تا رفت خانه سوی آن راهروی سوی به و داد جواب را تلفنش

 وسایل.  بود تنگ برایش دلم قدر چه ؛ کردم نگاه  ام خانه به و کردم پاک را هایم اشک

.  کرد می خودنمایی دیوار ی گوشه و بود شکسته سامان عکس قاب.  ام آشپزخانه

 سمت به و کشیدم عمیق آه.  بود شده تنگ هم بزرگش عکس آن برای دلم حتی

 بلند پیانو ی ناله صدای ؛ کشیدم هایش کالویه روی دست و رفتم رنگ سفید پیانوی

 روی عکس.  کرد جلب را ام توجه بود رویش سامان عکس که پیانو روی ای مجله. شد

 متعجب. بود مشخص هم قلوها سه و من عکس بودند گرفته خانه همین در را جلد

 . زدم پلک بار چندین!  شد نمی باورم ؛ نگریستم را مجله و کردم بلند را دستم
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 نوشته که خبر تیتر دیدن با.  کردم صفحاتش به نگاهی و برداشتم پیانو روی از را مجله

 بود

 "  دالور سامان آوازه پر خواننده با ،مصاحبه بار اولین برای" 

 تر متعجب خواندم می هرچه.  خواندم را ها نوشته متعجب.  کردم ریز را هایم چشم

 .  شدم می

 بوده ما ی مجله با ات مصاحبه اولین که حالم خوش خیلی جان سامان سالم"

 می نزدیک از که حالم خوش خیلی.  کنیم سپری باهم رو خوبی لحظات که امیدوارم

 . بینمت

 مهندسی دانشگاه در که اش تحصیلی ی رشته و خودش دقیق بیوگرافی از سامان

 طور به سالی چه از. بود کرده صحبت نداشت موسیقی با ارتباطی هیچ و خوانده برق

 شد نمی باورش هم خودش حتی و شد شناخته سالی چه در و کرده شروع جدی

 . شود استقبال هایش آهنگ از گونه این

.  کردند می زده هیجان را من و کوبیدند سینه به را خودشان تند تند قلبم های تپش

 راد آوا که فیلمی اکران در حضورش و گذشته ماه چند اخیر شایعات از کننده مصاحبه

 ان با نسبتی که داد را توضیحاتش تمام پروا بی او و پرسید سوال داشت حضور درش

 .   است دار خنده و پوچ همه ساخته برایش که هایی شایعه و ندارد زن

 نمی هم سینما در حتی و شده التصویر ممنوع راد آوا بودم شنیده اخیرا هم من خود

 و بود شده رو همه برای دستش.  کرد شوکه مرا خبر این. کند نقش ایفای تواند

 .  داد دستش کار اخر شدنش دیده عطش

 میخ"  ؟ شدی عاشق حاال تا"  بود پرسیده که کننده مصاحبه سوال روی هایم چشم

 "  شدم عاشق بله"  بود گفته سامان.  شد

 " ؟ کجا ؟ کی"

 خاطره شیوه به هم را مان آشنایی نحو حتی و گفته مرا اسم سامان بهت کمال در

 و بست نقش هایم چشم جلوی خاطرات تک تک که طوری به. بود داده توضیح انگیزی

 .  شدم منقلب

 بودند تار دیدگانم مقابل ها نوشته که قدری به.  شدند می روان هایم اشک لحظه هر

 !بودم؟ داده دست از را هایم اشک اختیار کی از.  لرزیدند می و
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  بود پرسیده کننده مصاحبه

 "  ؟ کردید ازدواج ایشون با" 

 حالی دلم خواندم که را سامان ی بله.  چکیدند مجله های نوشته روی هایم اشک

 ... حال و آمد می بدش بگوید را اش شخصی زندگی که این از او زمانی یک ، شد

 می دلم.  کرد سلب من از را رویی پیش مجال اشک و دیدم نمی  دیگر را ها سوال

 کی او.  بخوانمش دقیق و ببرم خود با سامان های چشم از دور به را مجله خواست

 ؟ بود کرده مصاحبه

.  کشیدم دست رویش و کردم بغل را قلوها سه و خودم عکس قاب دیگر دست با

 عذاب.  شد می ناامید ما از حتم به فهمید می دکتر اگر و بود زده آخر سیم به سامان

 نمی اطرافیانمان و دوستان جز کسی بود آن اش خوبی ؛ آمد سراغم به بدی وجدان

 نگفته چیزی اش مصاحبه در هم سامان که البته و است گرفته طالق سامان دانست

 .  بود

 پشت از که بروم دهم خبر سامان به که آن بی کردم قصد ، فشردم خود به را مجله

 قلبم روی را دستم اش ناگهانی حضور از ترسیده و رفتم فرو گرمش آغوش در سر

  . گذاشتم

 و مهابا بی قلبم حال.  نداشت را ام رهایی قصد هنوز بغض و گرفت شدت هایم اشک

 که گرمی آغوش و اش باره یک حضور.  کرد می برخورد ام سینه به بیشتری شدت با

 تقال ترسیده. نشست اندامم بر لرز و ترساندم بود داشته نگه بازوهانش حصار در مرا

 :  کرد زمزمه گوشم در و داد قرار صورتم نزدیک درست ام شانه روی را سرش که کردم

 .  منم.  نترس-

 .  فشرد اغوشش در تر محکم مرا که بگیرم فاصله آغوشش از خواستم

 بگم بهت خودت خواستم.  نشدی اومدنم متوجه که بودی شده مجله غرق قدر اون-

  همشو؟ خوندی.  دیدی رو مجله زودتر شدم غافل ازت اما

 :  گفتم

 ... من...    من-

 !بودم گیج.. بگویم خواستم می چه ؟ چی من

 :   بستم عجز با را هایم چشم

 مثل کدومشون هیچ دیگه که هایی حقیقت بشه؟که چی که جا این بیام زدی زنگ-

  ؟ بیاری روم تو و نیست قدیم
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 را جانم قصد.  کرد می تر تاب بی مرا هایش نفس گرمای . بوسید را گوشم ی الله

 . بود کرده

 .  شوم دور ازش نگذاشت

.  بزنم حرف برات و ببینمت که.  بگیره آروم یکم صاحاب بی دل این تا بیای زدم زنگ نه-

 ...تونم نمی تو بدون دیگه بگم

 : گرفت شدت هقم هق

  ؟ ده می عذاب منو نزدیکی این فهمی نمی چرا ؟ بزنی حرف ازچی-

 عطر بوی.  بود داشته نگه محکم درآغوشش را باارزش و قیمت گران شی  یک انگار

 گوشم توی و نشاند ام شقیقه روی ای بوسه سامان.  کشیدم نفس ناخواگاه را تنش

 :  کرد نجوا

.  خونه این خانوم بشی بخوام ازت دیگه بار یک که بیای ،خواستم عزیزم باش آروم-

 ... زندگیم تمام بشی

 دلتنگی زن کدام.  خواند می الالیی برایم ممکن لحن ترین عاشقانه با او.  لرزید ام چانه

 . نشود خود بی خود از و بشنود را ها حرف این توانست می

 : افزود گوشم توی وار زمزمه سامان

 ی سایه.  دادم عذابت منم.  گذاشتم کم منم.  کردم بدتر من کردی بد تو اگر بگم که-

 تو ای ستاره.  دیدم می بودن پول غرق تو رو خوشبختیت و نبودم باشم باید که سری

 بخورم قسم شرافتم که بیای خواستم.  دادمش دست از غفلت با که داشتم مشتم

 هامون بچه و تو از.  گالره پشیمونم بگم که.  شدم ناراحتیت مسبب و کردم بد منم که

 . دلمه تو بزرگ حسرت یه و شدم غافل

 که بود سامان این.  گرفت شدت هقم هق و لرزیدند می گریه شدت از هایم شانه

 پر هم او صدای انگار نداشت؟ ابایی هیچ و کرد می اعتراف کارهایش به گوشم توی

 .  زد می حرف گوشم توی که بود بغض

 :  خریدم می جان به را دارش خش صدای

 من گالره.  گذشت عمرمون و کردیم زهر کاممون به رو عمرمون های سال بهترین-

.  داریم بچه تا سه ما.  نداریم اشتباه جای دیگه االن.  کردی اشتباه تو ؛ کردم اشتباه

 یه حتی خوام نمی.  شن می پژمرده  نباشیم مواظبشون اگر که گل دسته تا سه

 بخوری غصه دیگه خوام نمی... بریزی اشک دیگه خوام نمی.  باشید دور ازم ثانیه

 ..  نکن گریه... گلم نکن گریه...
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 هیچ و بودیم خودمان روز و حال این مسبب.  گذاشتم صورتم مقابل را هایم دست

 .  کند کمکمان تواسنت نمی خودمان جز کس

.  کنه اذیت مارو یکم اومد نمی بدش منتها.  داده رضایت عقدمون به درویشی دکتر-

 من ایشون  مشورت با.  بدونیم رو زندگیمون قدر شد می باعث بیشتر دوری این شاید

  .   خورد زنگ تلفنم که بگم بهت خودم خواستم می و کردم قبول رو مجله با مصاحبه

 .  کنم تحمل دوریت تونم نمی دیگه

 مرا شهر کل انگار!  بودند قهر من با شهر کل نبودش در انگار! من حال مثل درست

 . دیدند نمی

 مقابل را هایم دست.  ام کرده پردازی خیال باز من و است خواب اش همه ها این نه

 :  زد صدا را اسمم و نشاند گردنم روی ای بوسه سامان.    گذاشتم صورتم

 ... عزیزم نکن گریه...گالره-

 . شد می دار خش صدایش گونه این وقتی ویژه به کرد می صدایم قشنگ قدر چه

 پیدا تحقق رویاهایم و نبودم خواب که این مثل نه.  کشیدم عمیق نفس سختی به

 .  بود کرده

 !نبودم خواب که دیدم می را هایش چشم و کردم می نگاه صورتش به باید

 حال فهمیدم می و داشت نم هم او های چشم.  کردم نگاهش و بردم عقب را سرم

 .  نداشت من از کمی دست هم او

 تا عمیقا را هایش بوسه تا بستم را هایم چشم من و بوسید را هایم چشم محبت با

 دوست. گرفت فرا را وجودم شیرینی ضعف.  کنم حس داشتم تن توی جان هرچه

 .شود تمام رویا این نداشتم

 می حس تر قشنگ را داشتن حامی حس کشید می آغوش در مرا سر پشت از وقتی

.  دادم تکیه اش گونه به را سرم هم من و گذاشت ام شانه روی را اش چانه. کردم

 به کنم اعتراف باید و بود دستش هنوز بودم کرده پرت رویش به روز یک که ای حلقه

 هایم لب روی محزونی لبخند.  بود شده تنگ ام حلقه برای دلم عزیز وقت همین

 .    نشست

 :  زد پچ گوشم توی سامان
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 از وقت هیچ.  بشی زندگیم ی همه خواستم و دادم بهت رو حلقه این بار یک-

 حلقه این خواد می دلم بشم متولد هم دیگه بار صد و شم نمی پشیمون ام خواسته

 و هام سال اون ی ناپخته و خام سامان من نه کنه می فرق بار این اما.  بدم تو به رو

 دیگه باره یک خوام می ازت.  بالغیم مرد زن یک تو و من حاال.  ای ناپخته ی گالره تو نه

 یک رنجوندیم همو ناخواسته و خواسته و گذاشتیم سر پشت که ای گذشته تموم با

 جبران واستون تا بدی فرصت بهم دیگه بار یک ، کنی نظر بهم و کنی خانومی دیگه بار

 . کنم

 .  کردم نگاه ام حلقه به و کردم پاک را هایم اشک دست پست با

 :  کردم زمزمه

 اعتراف بارها که رو اشتباهاتی خوام نمی.  باشیم گذشته توی خوام نمی دیگه-

 .  بیاریم زبون به و کردیم

 :  کرد زمزمه

 . ابدا-

 .  لرزاند مرا دل و نشاند ام اشکی ی گونه روی ای بوسه

 :  گفت جویانه دل دید اش حلقه روی که را نگاهم.  بود دستش توی اش حلقه او

 خودم از نتونستم ثانیه یک حتی گرفتیم طالق که روزی از.  نیاوردم درش وقت هیچ-

 . کنم جداش

 که بود شده ضعیف قدر آن بدنم.  آورد می در پا از مرا وجودم در پی در پی های ضعف

 محبوس ام سینه توی نفس.  نداشت را امنش آغوش و ها بوسه این و هیجان طاقت

 . بود مانده

 

 [۲۲:۲4 ۱3.۰9.۱۸, ]خونی های تمشک

[Forwarded from (خونی های شهرتمشک)pegahmoradi] 

#۲5۱ 

 

 :  کشیدم اش گونه روی دست

 .بود شده تنگ براش دلم منم-

 :  خندید آرام
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 ؟ طور چه صاحبش واسه-

 :  کردم زمزمه

 ... ندونه صالح دکتر که این فکر.  بیشتر اون واسه!  نپرس-

 :  گفت کند عوض مرا حال که شیطنتی با

 . ندونه صالح خودشه دست مگه دکتر-

 .  خندیدیم هردو ابهتش و دکتر تصور از

 بوسید محبت با و  کرد نزدیک هایش لب به و گذاشت چپم دست انگشت توی را حلقه

. 

 :  نگریستم پروا بی هایش چشم توی برگشتم سمتش به

 نظرش دکتر که بگی بهم خوای می تو و نه گفته دکتر.  میرم می دیگه امروز گفتم-

 .  منفی

 . کشید صورتم به دستی

 سختی با اما بده فرصت ما به خواست می اون.  بودم ناراحت دکتر از منم.  عزیزدلم-

 هاش جلسه به هم عقد بعد خواست ازم اما.  داره خودشو های استدالل اونم.  زیاد

 .  بریم

.  زد می موج پایان بی عطش و دلتنگی یک هایش چشم توی.  دادم تکان سری

 دور را هایم دست.  بایستم پا ی پنجه روی نداد اجازه حتی و آورد نزدیک را سرش

 بتواند شاید تا  . کردم اش همراهی دار جان و عمیق هم من و کردم حلقه گردنش

 آوردیم کم نفس ؛ بوسید مرا جدیت با سامان.  کند حس هایم بوسه از را ام دلتنگی

 باز و بود نورانی سامان های چشم. کشیدیم عقب را سرمان باطنی میل رغم علی

 او و چسباندم اش پیشانی به را ام پیشانی کردم می تماشا را قشنگش درخشش

 :  زد لب

 . سامان دل عزیز اومدی خوش زندگیم به-

 ترسیدم می.  بگیرم نگاهش از نگاه خواست نمی دلم زدم، رویش به مهربانی لبخند

 .  بود واقعیت خود دیگر بار این نه اما.  باشم دیده خواب و کنم باز را هایم چشم باز

 سامان به بیشتر اطمینان با بار این را ام زندگی ی بله ترین قشنگ دیگر بار یک من

 و بود کنارم که همین.  زد می برق هایم چشم ؛ داشتم خوبی حال قدر چه.  دادم

 شروعی هایش چشم از که این  . بود دنیا حس بهترین کردم می حس را حضورش

 مجدد عقد برای را تصمیمم وقتی مادر. داشت را زندگی معنای برایم خواندم را دوباره

 خدا از حال گفت می.  بوسید را صورتم و شد اشکی هایش چشم فهمید سامان با

 . است آرام دلش و ندارد ای خواسته
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 زندگی توی که.  گرفت سر از را اش مادرانه های نصیحت و کرد سالمتی آرزوی برایم

 . داشت گذشت و بود من نیم باید

 دلش شاید! دانم نمی ، زد می موج پشیمانی یک هایش چشم در دیدم می

 سیاسیت با پدر ماندن برای و گشت بازمی گذشته های سال به خواست می

 .  کرد می تالش بیشتری

 آرامش همان ؛ آرامشش این دانم نمی  ؛ نداشت جنگ سر انگار و بود آرام مهشید

 سالمتی نگران یا.  درآمدنم سامان عقد به دوباره برای هم آن است طوفان از قبل

 رو جدیت با سامان بار این. است شده پسرش ی خواسته تسلیم دیگر و است سامان

 که کرد گوشزد آنها به رو نرمشی هیچ بی و کرد خطاب همسرش مرا اش خانواده به

 خانواده باید داشتند دوست را او اگر و اوست خود به حرمتی بی من به حرمتی بی

 . باشند داشته دوست هم را اش

 بچه و همسرم فقط هایم چشم و نشدم دقیق مهشید های رفتار به  دیگر من هرچند

! مردم می برایشان و داشتند اولویت ام زندگی در که بودند ها آن.   دید می را هایم

 . نبود مهم برایم مردم حدیث و حرف حتی دیگر

 .  آمدم بیرون فکر از کردم حس دستم روی را سامان دست.  کشیدم عمیق نفس

 از ها بچه بود این بر قرارمان.  کردم نگاهش کمرنگی تبسم با و برگشتم سویش به

 ربط پدرشان پی در پی های سفر به را مان دوری مدت این و نفهمند چیزی طالقمان

 . دهیم

 دیگر بار یک انگار.  باشیم دور هم از این از بیش خواستیم نمی و بودیم کرده عقد امروز

 احساس. داد می ما به رضایت احساس بود دیگر هم ی شناسنامه توی هایمان اسم

 ا!  آرامش

 را آپارتمان آن سامان خواست به و کردیم منتقل  سابقم ی خانه به را ام خانه وسایل

 . دادیم رهن پیرمردی به

 سنگین خاطر به را بزرگم چمدان.  شدیم پیاده هردو و کرد پارک را ماشین سامان

 داد پاسخ رویی خوش با نگهبان.  کردیم سالم نگهبان به رو ؛ کرد حمل سامان بودنش

 . 

 . فشرد خودش به مرا و کرد حلقه کمرم دور دست سامان ؛ شدیم آسانسور سوار

 :  کردم نگاه هایش چشم به

 . کنند می تعجب ببینن منو ها بچه-

 . نشاند ام بینی روی ای بوسه و خندید

 .  اند پدرسوخته خیلی-
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 درهای که کند شیطنت خواست.  شد آب دلم توی قند شان حالی خوش فکر از

 زود خیلی.  فشرد را زنگ سامان.  رفت  هوا به هردویمان خنده و شد باز آسانسور

 خوش و درخشید هایش چشم سامان و من دیدن با.  گشود رویمان به را در خانم مینا

 :  گفت گوشم توی نامحسوس طور به و بوسید را ام گونه ؛ کردم تشکر.   گفت آمدی

 . شدید ساخته هم واسه انگار دوتا شما.  کر شیطون گوش.  ماشاال هزار-

 توی پول مقداری.   کرد رفتن قصد او ما آمدن با.  فشردم را دستش و کردم تشکر

 . گرفتم تاکسی برایش و گذاشتم کیفش

 سوی به.  کردند می نگاه سامان و من به مدام و شناختند نمی پا از سر ها بچه

 .  آورد اتاق توی را چمدانم سامان.  رفتم اتاقمام

 که حالی در سامان.  دادم جا تویش را مانتویم و شال و کردم باز را هایم لباس کمد

 :  گفت کرد می باز یکی یکی را پیرهنش های دکمه

 . گالره-

 :  برگشتم سمتش به

 جان؟-

 .  گشنمه خیلی-

 دوست را پختم دست دانستم می.  رفتم سویش به شیطنت با و بستم را کمد در

 .  دارد

 . کرده درست چی  خانم مینا ببینم بذار-

 : گفت جدیت با و کرد سرخم گذاشتم بازویش روی دست سپس

  پروییه؟ خیلی کنی درست خودت چیزی یه بخوام ازت اولی روز اگه-

 دلش بود مشخص و داشت تب سامان نگاه.  کردیم نگاه هم های چشم توی ثانیه چند

 .  است تنگ پختم دست برای

 :  گفتم و ریختم برهم را حالتش خوش موهای دست با

 . نشست دلم به عجیب ولی پروییه خیلی که این با-

 :  گفت حال همان در بوسید را ام شقیقه و کرد بغل مرا حرکت یک در

 باشی؟ خودم واسه همش ؟ باشی چشمم جلو همش بخوام اگه پروییه خیلی-

 آرام مشهودی دلتنگی با و گذاشتم اش سینه روی را سرم و بستم را هایم چشم

 :  گفتم
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 .هام پرویی این عاشق و کنم می استقبال ازش بگم باید اما . پروییه خیلی آره-

 . کرد نوازش را موهایم

 او دلتنگی.  ام گفته دروغ بود نشده تنگ شدن نیاز و کردن ناز برای دلم بگویم اگر

 استفاده ها ثانیه تک تک از خواست می دلش دیدم می.  بود هم من خود دلتنگی

 او پختم می ناهار و شام ها قبل.  کند جبران احسنت نحو به را هایمان نبودن و کند

 و خوابیدیم می ام طفلکی های بچه و من که آمد می دیر قدر آن یا و نبود خانه

 .  شد می کور اشتهایمان

 .  خوردیم می شام او زودتر خودمان و ماندم نمی منتظرش اصال است یادم ها تر بعد

 :  گفت گوشم توی

 ؟ گالره-

 . بود تنگ بودنم زن برای دلم.   کند باور را بودنم کردنم صدا با خواست می انگار

 هوم؟-

 ... بود ساکت.  بود روح بی خونه-

 :  کردم بلند سر

 . بخواد ارامش دلت که بسوزونن آتیش ها فسقلی این قدر اون-

 . بگیریم فاصله هم از هردو شد باعث در ی تقه صدای

 تینا مبادا گزیدم لب و خوردم را ام خنده. بود در پشت تینا.  کرد باز را در سامان

 .  شود حساس

 .  ندادی جواب کردم صدات هرچی چرا بابا-

 :  گفت سامان

 . آم می زود کنم عوض لباسم.  بابایی نشنیدم-

 :  کرد نگاه من به تینا

  مونی؟ می امشب مامان-

 :  کرد دستی پیش سامان.   شد بدل و رد سامان و من میان داری معنا نگاه

 . مونه می جا این دیگه.  بابا آره-

 :  افزود بشنوم من فقط که طوری سپس

 ؟ نمونه جا این داره حق مامان مگه-
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 .کردم نگاهش معنا با و خندیدیم

 :  گفت زده هیجان تینا.   کرد بغل را تینا سامان

 !مونیم؟ می جا این دیگه.  بابا وای-

 :  خندیدم

 . جان مامان همیشه واسه آره-

 رنگی سبز ای حلقه آستین پیرهن.  برد بیرن اتاق از خودش همراه به را تینا سامان

 . بستم اسبی دم را موهایم و کردم تن به بود زانویم روی تا اش بلندی که

 ؛ بودند پر شکم مرغ عاشق قلوها سه و سامان دانستم می ؛ شدم آشپزخانه وارد

 . ریختم ماهیتابه روی و کردم خرد را ها پیاز

 جا آن اش جالبی . بود کرده پر را خانه فضای تینا جیغ و پسرها شیطنت و خنده صدای

 پدر لب زیر سامان و آمدند می پایمان دست توی ها بچه آمد می کنارم سامان تا بود

 چشم با سامان.   آورد می در مرا ی خنده امر همین و کرد می نثارشان ای سوخته

 . افتم می دامش به باالخره که کشید می نشان و خط برایم هایش

 ها ظرف و برنج و مخلفات عشق با ؛ گذاشتم میز روی و درآوردم فر از را زعفرانی مرغ

 میز دور هم کنار ها مدت از بعد ؛ کردم نگاهشان منتظر و کردم صدایشان ؛ چیدم را

 و کرد نگاهم شناسانه قدر سامان.  خوردیم شام ای خانواده هر مثل و نشستیم

 .   بست نقش لبم روی بامحبتی لبخند

* 

 .  کردیم جمع را میز روی های ظرف سامان کمک به

 :  پرسید آرسین

 . مونیم می جا این میگه آجی.  مامان-

 :  بودند کنجکاو ها بچه قدر چه

 . جان مامان آره-

 :  گفت آرتین

 اینجاست؟ امشب هم بابا یعنی-

 . خوردم جا آرتین صریح سوال با

 :  گفتم شان سه هر به رو

 . اینجاست هم بابا.  بله-
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 . درخشید هایشان چشم هرسه

* 

  را مداومش های خوردن قهوه سامان

 بچه که بود جا آن اش جالبی.  است دلتنگ دیدم می هایش چشم با.  بود کرده ترک

 .  کردند می شیطنت مدام و برد نمی خوابشان ها

 :  کرد عوض را تلویزیون کنترل حرص با سامان

 !همین یعنی اند سوخته پدر میگم وقتی-

 . گردم نگاهش گرد های چشم با

 . خندیدیم هردو سپس

 . سامان تو دست از-

** 

 به شب و بوسید را تایشان هرسه سامان.  شد شروع ها بچه کشیدن خمیازه کم کم

 . گفت خیر

 :  گفت تینا 

  ؟ بگی قصه واسم آی می مامانی-

 گرفته اش خنده بود مشخص .  داد نشان تلوزیون تماشای سرگرم را خودش سامان

 . کرد می خودداری و است

 :  گفتم رویی خوش با

 .  آم می منم.  نره یادت مسواک .  جان مامان باشه-

 .  بوسیدم را سامان ی گونه و شدم خم سر پشت از و کردم استفاده ها بچه نبود از

 :  گفتم گوشش توی آرام

 .  بخوابونم رو ها بچه-

 : گفت شیطنت با

  کردند؟ جونمو قصد ها بچه امشب-

 و برفی سفید ی قصه بار این و.  رفتم ها بچه اتاق سوی به و خندیدم آرامی صدای با

 های چشم و شد خواب گرم کم کم هایشان چشم.  گفتم برایشان را کوتوله هفت
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 پتو و بوسیدم آرام را تایشان سه هر پیشانی.  نداشت ها آن از کمی دست هم من

 . آمدم بیرون اتاق از سپس کردم مرتب را هایشان

 سالن وسط را او بستم را اتاق در که همین ؛ نبود مشترکمان اتاق توی سامان

 . دیدم پذیرایی

 :  کرد اشاره اتاق به رفتم کنارش به

 ؟ خوابیدند ها شاهزاده-

 :  دادم تکان سر

 .  باهوشن و تیز خیلی.  آره-

 :  خندید

 ! که رسه نمی بهشون زورم-

 :  زدم برایش چشمکی

 نه؟ یا بشه حریفت باید یکی وسط این باالخره-

.  شدند چفت گردنش دور هم من های دست.  کرد حلقه کمرم دور را دستش 

 :  چسباند  ام پیشانی به پیشانی

 حریفی لشکرو یه تنه یه خودت چشات؟ این با درآوردی زانو به منو که تو.  انصاف بی-

 . 

 . فرستادم هایم ریه به را تنش عطر بوی

 :  گفت آرام

 . شم می ناک خطر کنی نگاهم اینوجور-

.  کرد نجوا جانی ای که خندیدم.  فشرد خودش به مرا و ؛ بوسید را ام پیشانی سپس

 :  گفتم آرام

 میز یه دور که امشب سامان.  هامون بچه و تو کنار.  بنده روزها این به نفسم-

   . دادند بهم رو دنیا انگار نشستیم

 . شدند نمناک هایم چشم

 :  گفت سامان

 تو جات. بود مرگ عین شدم می رو به رو روح بی و ساکت خونه با و اومدم می وقتی-

 ! بود خالی خونه این
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 .  گذاشتم اش شانه روی را سرم

 . گرفتم می سبقت او از کردن اعتراف در باید نیاوردم کم

 :  کردم نجوا

 از دیگه کنی می بغلم جور این وقتی.  بود شده تنگ کردنت بغل جور این برای دلم-

 . باشم روی به رو دنیا تو بدبختی هزارتا با اگه حتی.  ترسم نمی هیچی

 .  نشاند ام گونه روی ای بوسه

 :  گفت او و کردیم سکوت ثانیه چند

 . بکنی رو فکرش حتی تونی نمی که قدر اون.  گالره شده تنگ برات دلم خیلی-

 سرم.  کرد می خوشی غرق مرا زد می اش دلتنگی از دم پروا بی و صادقانه که این

 . کردم نگاهش محبت با و گرفتم قاب را صورتش هایم دست با و کردم بلند را

 :  نالیدم عجز با 

 نبودت با و بشه خوش خیال و خواب یه بازم روزها این ترسم می.  سامان ترسم می-

 ... میرم می دیگه... آرم نمی طاقت دیگه خدا به!  ترسم می.  بشم رو به رو

 :  زد لب

 .  ذارم نمی نخوای خودتم اگر حتی.  گالره محاله  دیگه!  محاله-

 هزاران کردم حس من و.  رقصاند ام پیشانی روی را هایش لب و کرد نگاهم تر قرار بی

 . شد نمی تمام هایش بوسه کاش ای.  آمدند رقص به دلم توی شاپرک

 از رو اشتباهات همون هم باز نیست قرار اما ؛ کردیم زیاد اشتباه زندگی توی چه اگر-

 . بگیریم سر

 :  افزود و نشاند ام گونه روی دیگر ای بوسه

 نه؟ مگه شدیم بزرگ -

 هایش چشم.  دادم را جوابش عشق با و شدم بلند پا ی پنجه روی. بود آشنا نگاهش

 .  شد پایم هم بست را

 .  بودیم چشیده را زندگی  گرم و سرد بیشتر و بودیم شده بزرگ ما.  بود او با حق

 مهر شاید.  دید چه هایم چشم در دانم نمی.  کرد نگاهم ومردد داد فاصله را سرش

 مثل.  کرد بلند زمین روی از حرکت یک در مرا او و زدم لبخند!  هایش حس بر تاییده

 پرواز حس و کردم می نگاه را زاللش و قشنگ های چشم باال از که بودم من باز قدیم

 .  داشتم
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 و نبود کردن رها مرد دانستم می هرچند ؛ کردم حلقه گردنش دور را هایم دست

 اتاق سوی به.   افتم نمی زمین روی دانستم می قاطعیت با.  کرد نمی رهایم

 و داشتم دوستش هم من ؛ نگرفتم نگاه هایش چشم از لحظه یک و رفت مشترکمان

   . کنم ستایشش او مانند خواست می دلم

 کرد بیدار را ام زنانه های حس و آورد وجد به مرا اشتیاقش بعد و در شدن بسته صدای

  البته صد و بودم مشتاقش  هم من. 

 نشد محو ای لحظه داشتم لب روی که مندی رضایت تبسم هم خواب توی حتی��

 بود مسکنی ترین بخش آرام اش سینه شدن پایین و باال و سامان عمیق های نفس.

 همه این دیدن.  دانستم می قدر خدا به حال و بودم کروه محروم آن از را خود که

 .  لرزاند را قلبم هیجان و شور و دلتنگی

 و شد پخش گوشم توی سامان قلب های تپش صدای ؛ کردم باز را هایم چشم آرام

 مثل.  بستم را هایم چشم و دادم تشخص بهتر را ام کنونی موقعیت لحظه آن من

.  بود خوابیده و کرده بغل مرا او و بودم گذاشته ستبرش ی سینه روی را سرم گذشته

 مشکالت و نظر اختالف زناشویی های زندگی ی همه در گفت می درویشی دکتر

 با من و کنند جدا هم از را خوابشان رخت نباید شرایطی هیچ تحت مرد و زن و است

 بودم بریده خودم از را سامان پرخاش با و بودم خودم مسببش که اشتباهی یادآوری

 پیامد که نیازهایی و زشتم رفتار یادآوری از انگار.  نشست ابروهایم میان کمرنگی اخم

 خجالت کردم می سرکوب را سامان شکل بدترین به بار هر من و ایست ازدواجی هر

 خواستم می کار این با شاید و کردم پنهان اش سینه توی بیشتر را سرم.  کشیدم

 و باشم مسکنش داشتم دوست.  بودم رانده بهشتی چه از را خود که کنم فراموش

 با گذاشتم نمی دیگر.  باشد داشته هایمان بچه کنار و خانه در را آرامش تنها

 معنایش و بودم کرده پیدا تازه را بودنم زن نقش.  کنم دور خودم از را او هایم خودسری

 توی خواست می دلم و داشتم دیگری های نقش بودن مادر از جدا من.  کردم درک را

 را بودم کرده پیدا سامان کنار در که را آرامشی و امنیت حس.  باشم موفق نقش هر

 .  بیاورم دست به توانستم نمی کجا هیج

 !  همسرم کنار در

 به و نهادم سر ها تکیه را دستم و کردم بلند را سرم! ام زندگی شخص ترین حالل

 اخم که گرفتم فاصله ازش که کرد حس انگار.  کردم نگاه خوابش در غرق صورت

 .   بود صورتش مقابل درست صورتم ؛ نشست ابروهایش میان کمرنگی

 .  کردم نوازش آرام را موهایش دیگرم دست با

 :  پرسید دار خش.   کرد باز را هایش چشم تاخیر با سامان

  شدی؟ بیدار کی-

 :  کردم زمزمه
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 ؟ خواب ساعت.  االن همین-

 :  چرخید سویم به

 ؟ نیستی خسته-

 .گرفت جان لبخندم گذشته شب یادآوری با

 . نه-

 روی را سرم و خندیدم.   فهمیدم می خودم فقط را معنایش که زد برایم چشمکی

 .  گذاشتم بالشت

 :  گفتم

  ها؟ کنی بیدارم بود قرار تو مثال-

 : افزودم بود حالتش خوش موهای توی دستم که حالی در

 !؟ خوابی می قدر چه-

 . فشرد را ام بینی

 دقیقه چند دونم نمی خوابیدی وقتی ذاری؟دیشب می آدم واسه خواب تو مگه آخه-

 .  کردم نگاهت

 :  افزود.  کرد نوازش را ام گونه دست با.  کشیدم خمیازه ناخودآگاه

 . خوابی می قشنگ-

 . کرد نزدیک هایش لب به را دستم او و شد آب دلم توی قند

 . کردیم نگاه هم های چشم به دقیقه چند

 . هستند خواب حاالها حاال بود مشخص و آمد نمی قلوها سه از صدایی

 :  خندید

 .  بخیر صبح راستی-

 :  زدم رویش به آلودی خواب لبخند

 !باتو البته خیره به صبحم-

 ام عالقه ابراز خواست می دلم.  زدم می ها حرف این از بود بار اولین.   خندیدیم هردو

 . کنم تقدیم او به خجالت بی را
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 را موهایم او و گذاشتم اش سینه روی را سرم لبخند با ؛ کرد اشاره اش سینه به

 : گفت حال همان در و  کرد نوازش

  یادته؟ خودته جای فقط جا این گرفتی قول ازم-

  برود؟ یادم شد می مگر!  گفت می راست

 . دادم تکان سر و بستم را هایم چشم

 !  یادته هنوز.  پایبندی دادی بهم که قولی به هنوز-

 : نشاند موهایم روی گرم ای بوسه

 ! نامت به سندش!  داره جا تو واسه همیشه جا این.  بره یادم شه می مگه-

 :  زدم لب صادقانه ؛ کردم نگاهش حال همان در و کردم باز را هایم چشم

 .  تپه می هنوزم که حالم خوش-

 :  زد کنار پیشانی از را موهایم و خندید

 نزنه؟ که خودشه دست مگه-

 : گرفت بیشتری عمق لبخندم

 . سامان-

 . جانم-

 :  گفتم نگران های چشم با

 .  بده قول بهم.  باش سالمتیت باش مواظب-

 :  افزودم بغض پر.    کرد سکوت

 که ماهم خاطر به بدی مردونه قول خوام می ازت.  سنگینه خیلی وظیفت من از جدا-

 . ها بچه خاطر به.  باشی خودت مواظب شده

 . بودم اش سالمتی نگران

 :  کرد نگاهم جدیت با و گرفت را هایم چشم نم دست با

   . کنم می هرکاری آرامشتون واسه.  بدهکاریم هم به رو زندگی این ما-

 تر قشنگ را محبتم جواب که  نشاندم قلبش روی ای بوسه و شدم برابر هزار آرامشم

 قرار.  بودند خواب غرق زدم ها بچه اتاق به سری ؛ کردم آماده را صبحانه.  کرد جبران

 در که برود پدرش ی کارخانه سمت به خودش و برساند بیمارستان به مرا شد این بر
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 کرد می باز حساب سامان روی خیلی پدرش و بود برخورده مشکل به اخیر ماه یک این

. 

 بود میز روی که ای مجله به نگاهم من و رفت حمام سوی به و برداشت را اش حوله

 .  بود کرده مصاحبه آن با سامان که ای مجله همان.  شد معطوف

 دست عکسش روی ؛ نشستم تخت ی لبه.  رسید گوش به آب شر شر صدای

 .  نشست لبم روی تبسم و کشیدم

 از تا بود خوبی زمان ؛ بخوریم باهم را صبحانه خانم مینا آمدن از قبل تا خواستم می

 .کنم ام داشتنی دوست ی مجله گرم را سرم آمد می حمام

 

 جدیت و قاطعیت با ؛ داد جواب را بودند پرسیده ازش که هایی سوال قشنگ قدر چه

 آخر سوال ؛ شد قطع آب شر شر صدای.   زد می موج آن تک تک در صداقت که

 بهتره باشیم؟یا دالور سامان جدید آهنگ منتظر کی" بود پرسیده که کننده مصاحبه

 "  ؟ داره دوباره شروع قصد کی سامان بپرسم

 . خواندم را سامان جواب من و رسید گوش به حمام در شدن باز صدای

 اون از بعد و بودم سالمتیم درگیر شدت به مدت این.  ندارم تصمیمی هیچ فعال" 

 اندک وقت که طوری به ؛ بده رخ شخصی هر زندگی واسه ممکن که  جانبی مشکالت

 تاریخ ؛ دیگه سال یک ؛ دیگه ماه شش شاید ؛ برگردم دوباره کی قراره دونم نمی.  بود

 " نیست نظرم مورد دقیقی

 . گذاشتم میز روی و بستم را مجله

 نگاهم لحظه یک برای.  کرد خشک را موهایش حوله با و ایستاد آینه روی به رو سامان

 موهایش و حوله با هنوز.  رفتم سویش به و زدم لبخندی.  زد رویم به لبخندی و کرد

 شامپو بوی.  کردم حلقه کمرش دور را هایم دست و ایستادم سرش پشت.  بود درگیر

 ! طراوت بوی ، تمیزی بوی.   داد می صابون و

 ؟ خوای نمی کمک-

 . آد برنمی موها این دست از کسی-

 : گفتم خنده با

 .  کنم می خودمو تالش حاال.  صندلی روی بشین-

 استایلش و صورت به نهایت بی و بودند دار حالت و بلند موهایش.  درآوردم را سشوار

 . شدم کار به دست من و کرد استقبال پیشنهادم از.  آمد می
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 نمی.  رفتیم بیرون خانه از آسوده خاطره با خانم مینا آمدن با ؛ خوردیم صبحانه باهم

 خواست نمی دلم و بود اش حرفه خوانندگی کنم دخالت هایش تصمیم توی خواستم

 و داشتم دوست را پزشکی من که طور همان.  بکشد دست اش عالقه از من خاطر به

 و بود پدرش ی کارخانه درگیر او هرچند.  بکشم دست شغلم و رشته از توانستم نمی

 نمی وقت کارخانه و پدرش برای باید که طور آن هرکدام خودش قول به هایش برادر

 .  نداشتند هم ای عالقه و گذاشتند

 . بود سامان به امیدش پدرش

 . کرد پارک بیمارستان های نزدیک

 در را امروزم داشتم دوست که بود من به اگر شوم جدا ازش نداشتم دوست هرچند

 هوا بی و شدم خم شیطنت با"  باش خودت مواظب" گفت وقتی.  باشم او کنار

 او و گفتم همچنینی و بوسیدمش

 . شدم پیاده ماشین از  ؛ فشرد را دستم

 .  کردم می سو هم زندگی با را خودم باید من و داشت ادامه زندگی

 . بود نوشته اش مجله توی که ای جمله و بود سامان درگیر ذهنم که حالی در

 بودن و اش فاصله اما نیست نگرانی جای و نهفته تفکر حرفش هر پشت دانستم می

 دارد دوستش قدر چه مردش بفهمد زنی که این.  کرد می خوشی غرق مرا ما کنار در

 از لبریز مرا بکشد دست مدتی برای اش حرفه از حتی آرامشش برای است حاظر و

 .کرد می عشق

 خانه به را کتی خاله و ما مادر ؛ شمال به دخترها و مادر رفتن سفر از قبل مدت این در

 و بود سالش امسال خودش ی گفته به و بود حال خوش گیتی.  کرد دعوت شان

 می سرش به سر مدام سامان و شد می قبول داشت دوست که ای رشته همان

 . گذاشت

 ها آن کنار در هم شب یک و رفتیم مهشید ی خانه به سامان خواست به سو آن از

 دارد روان و اعصاب مشکل شدم متوجه وقتی از و ندیدم او از بدی رفتار.  بودیم

 . آمدم بیرون ام پرخاشگری خوی آن از بسا چه و نکردم قضاوتش

 . آوردم می در سامان سر را اش تالفی و دادم نمی را جوابش هم ها تر قبل هرچند

 دانی قدر یک ؛ سامان های چشم توی

 اش خیره نگاه این از هایم گونه من و زد می موج قشنگی های چشم توی عجیب

 .  شد می سرخ

 .  بود کافی من برای همین و کرد می تشکر من از هایش چشم با
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 سامان ی مصاحبه و مجدد عقد شنیدن از و زدند زنگ دوستانمان ی بقیه و ماریا و لیدا

 تک از.  شد نمی باورشان و کشیدند می جیغ مدام که لیدا و ماریا.  شدند حال خوش

 ماهم حال.  خواستم خداوند از را ها بهترین برایشان دل ته از و کردم تشکر شان تک

 .  دانستیم می را قدرش و کردیم می درک وجود ی همه با را بودن خانواده یک معنای

 و فراز دچار ماهم زندگی ؛ داشتیم نظر اختالف ها شوهر و زن ی همه مثل ماهم

 و ها سختی در حتی و کردیم کنترل را ان بیشتری درایت با بار این اما شد می نشیب

 ما به روز به روز درویشی دکتر و بودم راضی ام زندگی از.  بودیم هم حامی مشکالت

 محبوبش زوج و پذیرفتیم دل و جان با را هایش توصیه گونه این که شد می تر امیدوار

 . بودیم شده

 

***** 

 " بعد ماه دو" 

 به که بود گرفته تماس سامان هرچند ؛ گرفتم دوش و آمدم خانه به بیمارستان از

 همین به است خسته دانستم می و شود دور راهش خواستم نمی ، آید می دنبالم

 عصر ؛ شدم شام پختن مشغول آشپزخانه در زود خیلی. برگردم تنها دادم ترجیح علت

 پیام برایم سامان.  کنند بازی آیدا با تا بودند رفته میعاد و لیدا ی خانه به قلوها سه

 مقابلشان همیشه ها بچه وجود با.  گردد بازمی خانه به زود امشب که بود فرستاده

 . داشتیم دونفره شام یک امشب.  کردیم می مراعات

 و کردم تن را بود خریده برایم گذشته ی هفته و داشت دوست سامان که لباسی

 . نشاندم صورتم روی مالیمی آرایش

 و شوم آویزان گردنش از دیدنش با و کنم پرواز در سوی به شد سبب در زنگ صدای

 . بگویم نباشیدی خسته

 هم من و نباشم تفاوت بی آمدنش به و بروم پیشوازش به همیشه که داشت دوست

 . داشتم دوست را امر همین

 .  بود شده تنگ برایش دلم و بودمش ندیده باید که طور آن امروز

 :  درخشید هایش چشم

 ! خانوم سالم-

 . گرفتم ازش را وسایلش و بوسیدم را اش گونه

 :  نگریست لباسم به

 من؟ دارم خوشگلی خانوم چه-
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 . زدم بازویش توی آرامی مشت و خندیدم

 .  میرم می گشنگی از دارم که کن عوض لباسات . باش خوبی پسر-

 . زد برایم چشمکی

 .ام گشنه وقته خیلی که من-

 این عاشق و خنداند می مرا همیشه هایش شیطنت  . زدم بازویش به دیگری مشتی

 شوخی با همیشه بودم ناراحت ؛ بودم خسته وقت هر.  بودم شخصیتش از ُبعد

 . کرد می عوض را حالم هایش

 در که بود سامان کوچک عموی.  کردم اش صفحه به نگاهی من و خورد زنگ موبایلش

 . کرد می زندگی کانادا

 .  کردم نگاهش متعجب من و داد جواب را تلفنش سامان

 . بفهمم را جریان تا بودم مشتاق زیادی هایم چشم ولی گفت می چه فهمیدم نمی

 :   گفت کرد قطع را تماسش وقتی

 ! رفتن خودت سر هاهم ؟بچه چرا فضولی قدر این آخه-

 . آوردم بیرون یخچال از را دوغ و خندیدم

 !فضول نه.  کنجکاوم-

 :  گفت شیطنت با

  چیه؟ دو این بین فرق وقت اون-

 روی مرا حرکت یک در.  گفت جانمی ای و خندید که زدم صدا را اسمش اعتراض با

 .  گذاشت کانتر

 :  گفتم جواب حاضر

 پرسیدم؟ چیزی ازت االن مگه-

 آشکاری شیطنت با.   شد خم جلو به کمی و گذاشت کانتر سوی دو را دستش دو

 :  کرد اشاره

 !  میدن لو هات چشم-

 .  نرفت عقب هم وجب یک که بدهم هولش عقب به خواستم و خندیدم

 .   گم می یهت باشی خوبی دختر اگه.  خب خیلی-

 . کرد حلقه کمرم دور را هایش دست
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.  ریخت بهم هامو برنامه یکم بابا ی کارخونه مشکالت کردیم عقد باهم که مدتی این-

 . سفر بریم بچه با داشتم دوس

 .  کشیدم اش گونه روی دست و کردم نگاهش نمناک های چشم با

 :  گفت محبت با سامان

 این.  نداشتم چشماتو به کردن نگاه روی که بودم شرمنده جلوت قدر این مدت این تو-

 . سفر بریم داری دوست خیلی دونم می.  کردی درکم و نیاوری روم به که

 :  گفتم آرام

 و کردم درک همین واسه.  عزیزم داری خودتو های درگیری تو دونستم می من-

 هر از خواست نمی دلم نکردم هم مطرحش حتی.  انداختم تعویق به رو ام خواسته

 .ام راضی فعلی شرایط با کن باور.  بشه وارد استرس بهت سمت

 . کردم ترسیم زبرش ی گونه روی فرضی خطوط من و بوسید را ام پیشانی

 شکر بگیرم؟ نادیده رو ات خواسته آد می دلم من مگه ولی.  خانوم گلی دونم می-

 دعوت برامون کردم هماهنگ باهاش که مدت این تو عموم و شده حل مشکالت خدا

 باید ولی نذاشتم بری تنها خواستی سری اون.  کانادا بریم دارم دوس.  بفرسته نامه

 ! بری خودم با

 حال نگاهم مقابل در او و شدند اشکی خوشحالی و هیجان شدت از هایش چشم

 . کردم حلقه گردنش دور را هایم دست.  لرزید می

 :  کردم زمزمه

 ! سامان-

 :  گفت داری خش صدای با و کشید عمیق نفس

 این به ما.  شدی خسته توهم مدت این دونم می.  کنیم در خستگی خواد می دلم-

 .  داریم احتیاج سفر

!  دانم نمی بودم؟ مرد این عاشق من  . شد جاری هایم گونه روی اشک و زدم پلک

 جاری عطرش بوی انگیزه با بازدمم و دم هر.  نداشت خبر خودش و پرستیدمش می

 بودن باهم شانس اگر که نشست تنم بر لرز و بودم دکتر مدیون را زندگی این من.  بود

 می هایم حمایقت و اشتباهات حسرت توی عمر یک باید کردیم نمی پیدا وقت هیچ را

 . سوختم

 : زد کنار پیشانی از را موهایم

  گلم؟ چرا گریه دیگه-
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 :  گفتم بغض پر صدای و خوشحالی با

 ! همین.  دارم دوستت-

 .  فهمید را حالم و کرد پاک دست پشت با را هایم اشک

 مطب واست.  گلی کنی خسته ها شیفت توی خودتو خواد نمی دلم برگشتیم وقتی-

 وقتی خواد نمی دلم حقیقت.  باشی خودت خانوم خودت.  کنی کار اونجا زنم می

 و بخونی هم تخصص برای کنی وقت تونی می هم طور این.  ببینمت خسته برگردم

 ! کنی شرکت

 !هستم عروق و قلب تخصص عاشق دانست می

 های تپش.  است محال خدایا ؟ خوشبختی همه این و من.   گرفتم قاب را صورتش

 درونم حال و خوشی که بگویم چه دانستم نمی و بود شده الل زبانم.  گرفت اوج قلبم

 .  بود سرخ هایش چشم.  نداشت من از کمی دست حالش اوهم انگار.  کند بازگو را

 تپش به قلبم بینم می رو حمایتت وقتی.  سامان کنم تشکر ازت طور چه دونم نمی-

 . ابرام رو انگار  . عالمم زن ترین خوشبخت کنم می حس.  گیرم می انگیزه افته می

 قدر چه رای یک و خودخواه سامان از که فهمیدم می.  نشست لبش روی لبخند

 .  گرفته فاصله

 داد رخ باهم چیز همه اخیر های ماه این اما کنم جبران خواستم می بود وقت خیلی-

 و  نیستی سابق گلی فهمیدم می دیدم می که رو سکوتت.  بابا ی کارخونه خصوصا

 من گلی.  هاست بهترین الیق من گلی ولی.  راضی همینم به دیدم می.  کردی صبر

  نه؟ مگه. واسم بخنده همیشه باید

 . نشست لبم روی محزونی لبخند

 من از او باشم گلش خواست می دلم.  بودنش گلی برای دادم می جان من او؟ گلی

 . کند مواظبت

 .  بود عادتمام  کردیم نگاه هم های چشم به دقیقه چند

 :  گفتم ارام

 سامان.  شدم نگران نداری رو ات حرفه به برگشتن قصد فعال خوندم مجله تو وقتی-

 چه دونم می و نیست این نیتم که خدا به.  بچینم پرواز واسه هاتو بال خوام نمی من

 . عزیزی مردم برای قدر

 : پرید کالمم میان
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 گردم برنمی نگفتم.  بگذرونم وقت شما با.  باشم شما با  . محتاجم آرامش این به من-

 گفتن برای حرفی که برگردم زمانی خواد می دلم ؛ ندارم رو قصدش فعال واقعا ولی  .

 !  ترین مهم واسم شما.  باشم داشته

 را هایم چشم و گذاشتم اش شانه روی را سرم و نشاندم اش پیشانی روی ای بوسه

 .  بستم

 من شهر.  بود آرام.  بود امن اما شهرمن است؛ حال چه در شهر کل دانستم نمی

 باد ؛ آمد می برق و رعد دانستیم می ؛ کرد می حرکت آرام دریا های موج روی قایقش

 ؛ ترسیدم نمی دیگر من اما شد می تند ها موج حرکت اصال آمد می هم طوفان و

 ! عشق از بود پر من شهر.... چیز هیچ از.... ترسیدم نمی چیز هیچ از دیگر
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