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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 

  

 

 

 هو القلم#-

 

بارون گرفته  ریکه ز یعکس دونفره ا ی..نگاهم رودمیکش رونیرو ازش ب میرو باز کردم و گوش فمیک پیاراده ز یب

فکرم، راه گذشته رو در  اریاخت یعکسمون رو دوست داشتم. ب نیبود و من چقدر ا میقفل موند.بک گراند گوش میبود

 یبه راحت تونستیم گهید یمرض ها یلیهم مثل خ مریاول. کاش آلزا یگرفت و پرواز کرد سمت همون روز ها شیپ

 به بدن انسان نفوذ کنه و گذشته و خاطرات تلخ و زجر اور رو بشوره و ببره.. 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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..همونطور که تند تند کردیعصابم رو متشنج موقت روز ا نیا یگرم و آفتاب یزدم. هوا رونیکالفه از اون ساختمون ب"

دو دکمه مانتوم رو باز کردم تا هوا به بدنم -یکیمقنعه ام و  ریاتوبوس برسم، دستمو بردم ز ستگاهیتا به ا رفتمیراه م

 نشستم... عیشل کردم و سر شموین یخال یجا دنیاتوبوس شدم.با د ربرسه.کارتمو شارژ کردم و تلو تلو خوران سوا

و  دادمیسر و سامونشون م یکجوری دی. بادیچیمن هم در هم پ ی ختهیکه شروع به حرکت کرد، افکار بهم ر اتوبوس

مترجم ماهر  کیکه  یمهندس یفناور میت شنهادیطرف پ کی..از شدینم ینجوری. اگرفتمیم یدرست و حساب میتصم

 ستیتور یترجمه برا یکارها یهم برا لوفرینکه   یطرف هم تور مسافر کیفکرمو مشغول کرده بود، از  خواستندیم

اجاره خونه  دیبا گهیکه قبولش کنم. از طرف د کردیداده بود و اصرار م شنادیعوض شدن حال و هوام پ یها و هم برا

. حاال بماند که پول خرج و مخارج و خورد و خوراک هم بهشون اضافه دادمیم دیرسیسر م گهیام رو که چند روز د

 ..رمیگیشون م دهیشه نادیهست و من هم

 زدمیمانع ادامه حرکتم شد. حدس م میلرزش گوش یگرفتم که صدا شیشدم و راه خونه رو در پ ادهیاوتوبوس پ از

 یزبان خصوص خواستندیکه م ییها یو مشتر یعامل و حسابدار شرکت فناور ریباشه، جز اون و مامان و مد لوفرین

 بود.. لوفرینگاه کرردم. ن شدیم موشکه روشن و خا ینه.به اسمنداشتم که بهم زنگ بز ویکس رندیبگ ادی

 لوفر؟یالو ن-

 ؟یسالم خانوم. چطور-

 سالم.-

 و بالفاصله گفتم: دمیکش یا ازهیخم

 .یعال-

 .یشیترم م یعال یقبول کن ییایو ب یاگه به حرف من گوش کن-

 ی.از خستگشهینکنه ول کن من نم ینشونه و عمل یبشر تا حرفشو رو کرس نیزنگ زده. ا نیبخاطر هم دونستمیم

 و گفتم: دمیکش یا ازهیدوباره خم ادیز

 .رمیگیم یمیتصم هینده من  ریگ نقدیا یدوست دار ی. خستم. گشنمه. تورو جون هرکادیخوابم م-

حال و هوات  ییای.بخدا اگه بهیقناور یاز اون شرکت کوفت شتریب یتور سجاد شنهادیپ ؟یبفهم یخوایم یتو ک دایش-

 ؟یایبه خودت ب کمی یخواینم خواد؟ینم یجانیتازه و ه زیچ هیاز تکرار؟ دلت  یتو خسته نشد شه،یعوض م
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که  یاما تور دادینقد م ونیلیجلسه ترجمه که چهار ساعت بود، چهل م کیهر  یقبول داشتم. شرکت برا حرفاشو

 رانیکه چون قرار بود سه هفته ا دادیچک م ونیو ششصد مل کیهرساعت ترجمه اش  یبرا کرد،یاصرار م لوین

از  گهیخونه بخرم و د کیام پس انداز کنم و   ندهیتا دو سال ا تونستمیم یعنیبود.  ادیز یلیییباشه مبلغش خ یگرد

بود که مبلغش نقد نبود و  نیکه داشت ا ییبخرم..اما تنها بد نیماش هی یحت نکهیا ایشر اجاره خونه راحت بشم. 

هرچه  دیداشت و با اجیهم صاحب خونه به پول اجاره ام احت یکنم، از طرف یریگ میدرست تصم دادیاجازه نم نیهم

 ادیمعتبر و ز یشرکت با پول نقد و تور با چک ها نیخاطر ب نیهم یبرا شدم،یشرمنده اش م اگرنه دادمیم عتریسر

 ....یدو راه کی نیکرده بودم. ب ریگ

 "...رمیرو بگ میتصم نیکردم بهتر یقطع کردم و سع لوفریبود با ن یهرجور ارتباطو

 یرو ترک کردند..بغض آلود به جا مکتیاالن از روش بلند شدند و ن نیهم یکه زوج دیکاویرو م یمکتین کی چشمم

دوباره نصف شب ها  م؟ی! دوباره روزهامونو از نو بسازم؟یدوباره من و اون ما بش شدیم یعنی اینگاه کردم،خدا یخال

 . دمیشکمم کش یرو یم؟..همونجا دستیکن یباز وونهیرفتن به سرمون بزنه؟دوباره د رونیب الیخ

 کمیبفهمه تو تو ش شهیبابات خوشحال م یعنی شمون؟یپ ادیبابات بازم منو دوست داره؟ بازم دوست داره ب یعنی

 ..؟؟ییمامان

دوباره  م،یسازیاز نو م مونویما دوباره زندگ ،یآره بزنه و بگه آره مامان یبه معن یداشتم همون موقع ضربه ا دوست

 ..میشیدوست داره.ما دوباره ما م یطیتو رو تحت هرشرا ییبابا م،یکنیشروع م

 درد و دل کردم.. میزندگ دیو با تنها ام دمیدستمو نوازش گونه روش کش دوباره

و  یحرف بزن یتونستیم یکاشک ،یبد یدواریبهم ام یتونستیم نجایاز هم یکاشک ،یتو زبون داشت یکاشک یمامان

 یچ یبهم بگ یتونیکه م ییفقط تورو دارم. فقط تو یبزرگ نیبه ا یایدن نیغصه نخور من کنارتم. من تو ا یبهم بگ

من تنها باشم قربونت برم..نفس  یذاشتینم یگرفتیم ویدست مامان ،یبزرگ بود ی. کاشکستیدرست ن یدرسته چ

با  کردمیهام کردم و همونطور که به گذشته ام فکر م هیبار هزارم وارد ر یرو برا یو هوا تازه بارون دمیکش یقیعم

 خونه ام شدم... یاروم راه یقدم ها

 ؛یاست ول احمقانه

 پا گذاشتم ریخاطراتش کل شهر را ز با

 خاطراتش نه!.. یتمام شد ول شهر
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ترجمه  یکارها یا کرده بودم و حاال برارو قبول کنم. قرار داد امض یسجاد دیمج شنهادیگرفتم پ میباالخره تصم"

 یکردم و بعد از برداشتن مختصر یدر رابط با مکالمه رو دوره ا یو آلمان یسیانگل یکتاب ها یسر کی. شدمیاماده م

که با هتل  ییبرنداشتم. شهرها یادیلباس ز  میگشتیاول تهران و م نیبه آژانس رفتم و چون از هم یشخص لیوسا

 و مشهد و اصفهان بود... رازیکرده بودند فقط تهران و ش یهاشون هماهنگ

از  هیو بق ایتالینبودند. شانزده نفرشون از ا شتریو دو نفر ب ستیداخل ون کردم. کال ب یها ستیبه تور یسراسر نگاه

داشته  یا گهید ینبود مترجم ها یازیمسلط بودند و ن یسیو آلمان بودند که خداروشکر همشون انگل سیانگل

 شترشونیکنم. ب جادیباهاشون ا یمیرابطه صم کردم یزدم و به تک تک و چهرشون نگاه کردم و سع یاشن.. لبخندب

 اومده بودن.. یمجرد یتعداد خاص هیمتاهل بودند و کنار هم نشسته بودند. فقط 

 یآلمان-یرانیشارل با رگه ا انیکشور خودشون اما فقط ک یها تیکنند. همه با مل یخواستم که خودشو معرف ازشون

 "ببرم.. شیکردم کارم رو خوب پ یو سع دمی..نگاهمو ازش دزدومدیبود که بنظرم جالب م

 نیبجر آخر ؟ینیمنو بب یشیبه روزت اومد که حاضر نم یچ اهام؟یسرت اوردم مرد رو ییمن! چه بال یطفل انیک

 یجواب دلبر گهید داد،یجواب خواهش و تمناهام رو نمبهم سالمم نکرد!  یحت ش،یبه دوماه پ گردهیرابطمون که برم

....لباس هام رو از تنم کندم و با قدرت پرتشون کردم گهی..دگهی..ددمیبوسینم گهینبود، د دنشیزنانه ام نازخر یها

اراده شده بودم حرکاتم دست  یقبل از شروع کارش باهم کرد..ب شیدوماه پ انیکه ک یهمون کار قایاونطرف. دق

 ریپوست و استخونم کرده و رو اعصابم تاث یهاش بدجور یمهر یو ها و ب یخودم نبود. قهر کردن و نبودنش، سرد

اشتباه  کیداشته باشه اما اون مرد..بخاطر  اجیهاش به مردش احت یکه تو ناراحت یزن یسخته برا یلیگذاشته بود..خ

 شیاز محل زندگ یزیبزنه، نه نگاه کنه، نه چ یو بره. اونوقت رابطه بخواد، نه حرف ول کنه شویسال خونه زندگ کی

 شیبه روز زندگ ی!! چاد؟؟یزن م سسر احسا ییبگه، بعدش بعد از تموم شدن کارش دوباره بره...چه بال

 ...برگرم به گذشته و اشکال کار رو درست کنم شدی.کاش مارمیتاب ب تونمینم گهیمن د ای...خدااد؟؟یم

 رفته اند، شیکه آدمها یخاطرات

 دردناکند

 شیکه آدمها یخاطرات یول

 دارند حضور

 ستندیگذشته ن هیشب اما
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 مراتب دردناک ترند!.. به

هاش  ابونیاز خ یکه وقت یو حاال نوبت اصفهان بود..شهر میهاش پشت سر گذاشته بود یدنیتهران رو با تمام د"

که با  ییشارل چشم انداز بود.. به هرکدوم از جاها انیک یها و بخصوص برا ستیتور یهاش برا ییبایز میکردیگذر م

 یبرا دریو ل میو سه پل بود یپل س ی.روکردمیکامل ترجمه م حاتیو توض ییو با خوشرو کردنیتعجب نگاه م

 نفس نفس زنان خودشو بهم رسوند و شروع کرد حرف زدن... لوفریبود. ن دهیخر یشکالت یهممون بستن

. امیخسته شدم که نگو. دارم از پا در م نقدری. امیگردیدمبال هتل خوب م میدار یاز صبح تاحاال با سجاد دایش یوا_

 ..میدیتا رس میراه اومد لوتری.خداکیراه لعتن نیا شهیاه اه مگه تموم م

 :دمیتعجب پرس با

 ن؟یرزرو کرد یمگه از قبل نگفت-

. از صبح گهید یاتاق هارو دادن به تور ها رش،یزده ز ارویصحبت ها  یبرا میاالن که رفت ی. ولمیرزرو کرده بود-

 رهیمهمونا م یکنه من نزاشتم. گفتم االن ابرومون جلو تیشکا خواستیم ی. سجادمیکنیجروبحث م میتاحاال دار

 .میدیاعتبار آژانسو از دست م گهید

 رو نگاهم داشته باشم گفتم: یو کنترل رمیشارل بگ انینگاه از ک کردمیم یکه سع یدرحال

 ن؟یاورد ریگ یا گهیشد؟ هتل د یخب حاال چ-

شارل نگاه  انیبه ک یچشم ریبه پشت سرش انداخت منم از فرصت استفاده کردم و ز یدهنشو قورت داد، نگاه اب

 نبود.. هیثان از سه شتریب نایا یهمه  دیبرگشت و جواب داد. شا لوفریچرا افسارم دست خودم نبود. ن دونمیکردم. نم

 و سه پل. یس کی. نزداستیکینزد نیاره. هم-

 اشاره کرد و گفت: یابویخ به

 .میهتل پنج ستاره هست. اونجارو گرفت هیدست راست  یچیبپ ؟ینیبیاونو م-

. تن صداش برام آشنا و زدیاز پشت شدم که آروم صدام م یکردم، بالفاصه  متوجه حضور کس دییرو تا حرفش

برگشتم انگار زمان توقف کرد، عقربه ها سر جاشون خشک شدند و چشمام تو  یآرامش بخش بود..وقت یجوری

..سرمو بلند کردم. ماشاال چه ردمدرک ک قایشروع واقعه بود رو عم شیچشمها ،یچشماش قفل شد. اونجا بود که معن
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زدم و  ییوداگاه لبخند دندون نمابراش گذاشته بودم ناخ یلقب نی...از همیداشت! نردبون دراز دوستداشتن یقد

 گفت: یبالفاصله جم و جورش کردم.به آلمان

 گذشته باشه! یاز عصر ها ادی.بنظر مهیمیو قشنگ و البته قد یدنید یلیاصفهان خ-

 کنم گفتم: زیشکلشو آنال ینردبون یتنه  خواستمیکه م یانداختم و در حال ری..سرمو ززدیقشنگ حرف م چقدر

 مختلف بوده. یاز ارگان ها و حکومت ها یلیخ تختیادرسته. اصفهان پ-

نبود.  چکسیکه رفت ه یی. اونجارفتمیو م شدمیم دهی. منم دمبالش کشرفتیو سه درگاهش م یاز س یکی بطرف

 ..دمیلحظه ترس کی یکرد. برا زونیهمونجا نشست و پاهاشو آو

 شدم.. نگرانش

 ..ختیفرو ر دلم

 کرد و گفت: یخنده بهم نگاه با

 ؟یدیترس دا،یاوه ش-

 گفتم: شستمیکه اروم اروم کنارش م یو درحال دمیکش یو کوتاه قیعم نفس

 .میوفتیخطرناکه. م-

 گفت: یزل زد و بعد از مکث طوالن بصورتم

 ایخودم مواظبتم.ب-

بهم  خواستیم ویزد؟چیم نمیبار به س وونهیچرا قلبم د ومد؟یداشت سرم م ییچه بال ایحبس شد. خدا نهیتو س نفسم

 می.به ندادمیخودش پاهامو تاب م نیشده بود؟..خجالت زده با فاصله کنارش نشستم و ع تابیاون تو ب نقدریبگه که ا

 هیتک نیو مردونه اش رو به زم دهیکش یکردم، دستها اهرخش نگاه کردم،به ماه کامل چشم دوخته بود.به دستاش نگ

 .. اما من....شدیم نییپانگاه کردم، آروم باال و  نشیداده بود. به قفسه س

 گفت: کردیکه به ماه نگاه م همونطور

 ؟یکنیهم ترجمه م یا گهید یزایتو چ-
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 :دمیو کنجکاوانه پرس یسوال-

 ؟یمثال چ-

شدت ضربان گرفته  یقلب لعنت نیبه من نگاه کرد. دوباره ا باریو ا دیکش یقینفس عم کردم،یبهش نگاه م هنوزم

 زد و گفت: یبود..لبخند کمرنگ

 حس خوب.. هیمثال عالقه...دوست داشتن..-

 دادم و گفتم: رونینفس حبس شده ام رو ب یو اون شدتشو از دست داد. بعد از مدت سادیوا قلبم

و بگه بلده دروغ گفته..عشق و  ادیب یاگرم کس ستیبلد ن یعنیترجمه اش کنه.  ادیب تونهینم یهرک یخب..خب هرک-

 و درکش کرد تا بشه ترجمه اش کرد.. دیفهم دیبا د،یآموزش د دیه، باحرمت دار زهایچ هیعالقه هم مثل بق

 ؟یزنیقشنگ حرف م نقدریا شهیتو هم-

 و گفتم: دمیخند کوتاه

 ".. دونمینم-

و پارج آب کنار آباژورم  دمیخودم کنار کش یگرمم بود.پتو رو رو یشده  و حساب ی. کل بدنم عرقدمیخواب پر از

و ادامه  دمیکه آرومتر شدم دوباره دراز کش کمیگذشته ام امان نداشتم.  نی..تو خواب هم از ادمینفس سر کش کیرو

 آوردم.. ادیگذشتم رو به  ی

به  ی. وقتدمیتق تق در از جا پر یبهتر بگم ظهر با صدا ای..صبح دیبه صبح رس شیها و قشنگ یاونشب با تموم خوب"

 شتریتق تق در که ب یممکنه...صدا ریغ دم؟؟یخواب 12. من تا دیهتل نگاه کردم مخم سوت کش وارید یساعت رو

رنگم  یبپوشم، با همون تاپ و شلوارک صورت یزیچنگاه کنم و  نهییخودمو تو آ نکهیشد منم هول تر شدم. بدون ا

شارل رو  انیک یبود..وقت ختهیو بلندم که اطرافم پخش و پال بود اعصابم رو بهم ر دهیپول دهیژول یدرو باز کردم، موها

از سرتا پا بهم کرد و با خنده  ی... نگاهنجایصبحانه ا ینیس کیسرو وضع..اونم با  نیمخم هنگ کرد. من با ا دمید

 گفت:

 ؟یخوایساعت خواب خانوم خانوما.مهمون نم-
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آب  وانیدو ل یکه حاو ینیدر کنار رفتم و تعارفش کردم.س یتوانم رو جمع کردم که لبخند بزنم. از جلو یسخت به

رو  ینیپرتغال و کره و مربا و عسل و مخلفات رو بود بدستم داد و خودشم با حوصله کفشاشو دراورد و داخل شد..س

جنس نگاهش فرق  نباریاز سر تا پا بهم نگاه کرد. ا ارهبزنه.دوب یاپن گذاشتم و منتظر بهش نگاه کردم تا حرف یرو

 دمید یبهش نگاه کردم.وقت ی.سوالکردیو خسته بهم نگاه م تابیب نباریرو نداشت. ا شبیاون آرامش د گهی. دکردیم

هم به سروصورتم بزنم که متوجه شدم با قدم  یاب هیخواستم بطرف اتاق برم و لباسامو عوض کنم،  گفتینم یچیه

 یکف دستاشو گذاشت رو د،یبودم که بهم رس ستادهیا شییهویشوک زده از حرکت  اد،یتندش بطرفم م نسبتا یها

...چشمامو دمیاز سر عشق..شا دی..شایطوالن یبوسه  کینهاد.. میشونیپ یداغش رو رو یشونه هام و مهر بوسه 

 یادامه  یانباشته شده اش برا یبوها زنباشه من ا یبو کنم که وقت نقدریکردم عطرشو بو کنم، ا یآروم بستم و سع

 تیکه به من هم سرا یآرامش داشت. همون آرامش رنبایجدا کرد. ا میشونیاستفاده کنم..لبهاشو آروم از پ اتیح

اما  کردی..گردنمو بو مکردیموهام م ی..صورتشو الدمییلب گفتم..بغلم کرد..فشردم..بو ریارده ز ی..اسمشو بکردیم

عالقه و  جوری.دادیبهم م نانیحس اطم جوری.کارهاش زدمیحرف نم ی..داغ کرده بودم و کلومرفتیسراغ لبهام نم

نگاه  انیدراومد. دستپاچه عقب رفتم و نگران به ک فونیآ یصدا دیبوسیدوست داشتن..همونطور که فرق سرم رو م

کردم به  یاز اتاق ها رفت.سع یکیکردم. خونسرد بهم اشاره کرد که در رو باز کنم و خودشم کفشاشو برداشت داخل 

بود..                                یرو نگاه کردم.سجاد یچشم گرفتمیم رو مدست یقلنج ها یکی یکیکه  یخودم مسلط باشم، درحال

 کرد و گفت: ینگاه شیبار سوم به ساعت مچ یبرا یگفتم. سجاد یمختصر کیدرو باز و سالم و عل

 !یبلند شد ریکه د یخسته بود یلیخ شبیانگار د-

 انداختم و گفتم: ریسرمو ز شرمنده

 شدم. زمان از دستم رفت. داریب یخوابم برد و ک یک دمیشرمنده. اصال نفهم-

 تو صورتم گفت: رهیزد و خ یمسخره ا لبخند

 ؟یخوایسرت. مهمون ناخونده نم یفدا-

 یو خوب ریبه خ زیدر کنار رفتم. خداکنه همه چ یزدم و از جلو یدلم بزارم؟ به زور لبخند کج یکجا گهید نویا ایخدا

به آشپزخونه رفتم و براش  یادیکردن خونه..با استرس ز زیکاناپه نشست و شروع کرد آنال یتموم بشه و زود بره...رو

 :دیبگم که پرس یزینقطه ثابت بود. خواستم جو رو عوض کنم و چ کی یرو نشیزبیآوردم. نگاه ت ییچا

 دا؟یش-
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 بله-

 ؟یصبحانه خورد-

کردم خودمو نبازم.  یبود.سرمو بلند کردم و سع دهیاورده بود رو د انیکه ک یصبحانه ا ینیشانس خوشگلم اون س از

 ...کردمیدست به سرش م یبجور دیبا

 نه هنوز-

 زد و گفت: یشخندین

 ؟یهست یمنتظر کس ای ینکنه دوست ندار ؟یصبحانه رنگ وارنگ و چرا نخورد ینیپس اون س-

 و گفتم: رونیپوف دادم ب قموی..نفس عم؟یمن کارهینبود بهش بگه به تو چه؟ تو چ یداشت ها. اخه کس ییرو عجب

 گرسنه بودم از هرکدوم دوتا گرفتم. یلی. فقط چون خستمین یمنتظر کس-

زد و  یچشمک شدیکه بلند م یو در حال دیسر نوش هی شوییبهم انداخت، چا یخر خودت نکهیا یبه معن ینگاه هی

 گفت:

 خوش گذشته باشه. دوارمیام-

 کردم که دوباره گفت: شیم در همراهتا د ی! عصبزنهیلندهور رو دست م کهیمرت

 .خودت رو آماده کنمیکرد ینرفته بگم که امروز با چندجا هماهنگ ادمیتا  یراست-

رو  یزیاومد.از نگاهش چ رونیاز اتاق ب انی. کدمیکش یقیلب گفتم و بعد از رفتنش نفس عم ریز یا باشه

 ریحرف زدن نداره سرمو ز الیشده و خ رهیخ یبه نقطه  دمید یدرک بود..وقت رقابلیغ خوندم،حاالتشینم

 بدونم.. خواستمیم وکارش لیهم دل یو از طرف دمیکشیگفتنش نداشتم.ازش خجالت م یبرا یانداختم،حرف

 یتو فکر فرو رفته بود.از فرصت استفاده کردم و حساب یمنوال گذشت،اون حساب نیبه هم یکوتاه قهیدق چند

رو فرم  کلیچشامو سد کنم..قد درااااز و ه یجلو تونستمینم انیر مقابل کنبودم اما د یزدم.دختر چش چرون دشید

. کال یآب یو چشمها رهیبه ت لیما یو فرفر شتبور و پرپ یاز اون نداشت. موها یپک نبود اما دست کم کسیس ،یعال

اما  ل،یاص یرانیو مامانشم ا  یآدم آلمان هیبود؛ باباش  بی.برام عجشدیم تشیاز جذاب گهید یمیباعث ن شیچهره غرب

متعجب و   یبا نگاه ها م،یکردیم دیرو که بازد ییو هرجا دونستینم رانیها و مردم و نژاد و مذهب ا یدنیاز د یچیه
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رو  زشیهمه چ ی..وقتکردمیاون منطقه رو از اول براش بازگو م یکل خیو تار شدمیگوناگونش مواجه م یسوال ها

زد که با  یقهقه ا دیمنو متوجه خودش د یبا لبخند بهم زل زده.وقت دمیکردم و به خودم اومدم که د لیو تحل هیتجز

. دو ساعته هیچ یخنده ها برا نیافتاد ا میو من تازه دوزار دیخندیمن همراه شد.اون همچنان م زینگاه تعجب برانگ

 نیگرفتم ا میانداختم، تصم ریده سرم رو زاون نخنده؟..خجالت ز کنم،اونوقتیبهش زل زدم و براندازش م یچ نیع

کردم با چشم بهش بفهمونم که  یگذاشتم و سع یعسل یصبحانه رو آوردم و رو ینیجو مزخرف رو عوض کنم. س

 "نگاهش ذوب کنندش بودم.. ریلقمه ام ز نینبود و تا آخر شیحرفا حال نیاما اون ا د،یکن نو نوش جا دییبفرما

عتش داشتم.شربت آلبالو رو برداشتم و همونجا بدون بستن  یلی.خخواستیخنک م زیچ هیباز کردم، دلم  خچالوی در

 یکی یکیاشک  یدستام گرفتم.قطره ها ینشستم و سرمو ال ینهارخور زیم ی.. رودمینفس سر کش کی خچالیدر 

مگه  ؟یسادگ نیاز چشمش افتادم؟به هم ااشکه نیمنم مثل هم  یعنیکردند.  دایگونه هام پ یراه خودشون رو رو

که  میبهم قول مردونه نداد م؟مگهیکنار هم باش یطیتحت هرشرا میمشترکمون بهم قول نداد یقبل از شروع زندگ

کردم؟ چرا اون تحت هر  یپس چرا من بعد از اون همه سال ازش مخف م؟یو دروغ نگ میرو از هم پنهان کن یچیه

همه مدت بهم گفت  نیولم کرد؟ چرا بعد از ا یرحمیبا ب یو بازخواست حیتوض چیه دونکنارم نموند؟ چرا ب یطیشرا

 گرفت؟یگناه که اصال از وجودش خبر نداره؟اصال چرا طالقمو نم یب یبچه  هیاش شد  جهیکه نت خوادیکه رابطه م

..سرمو ا؟؟چرا؟عوضش کرد؟چرا؟چر نقدریسوءتفاهم ا کیو  یپنهان کار کیثابت کنه مثال؟چرا  ویچ خواستیم

سابقه  یمن ب یرو یحجم از فشار عصب نیکردم..ا لیاخرم رو به داد تبد یو جمله ها دادمیتکون مپشت سر هم 

فرصت  نیداشته باشه، فردا در اول یاثر منف میزندگ دونهی یکی یبرا تونهیفشار ها م نیا یهمه  نکهیبود.با توجه به ا

نفرو  کیحداقل  نکهی.ازادین شیپ یتا تحت نظرش باشم و اشتباه دمیم لیشکو پرونده ت رمیم مانیبه دکتر زنان و زا

زدم و  ینیباشه و از خود خودش باشه خوشحال بودم.لبخند غمگ انیداشته باشم کع از گوشت و خون ک ایدن نیتو ا

 گذشته ام غرق شدم.. یدوباره تو

 مرگ یگاه

 کند یم یشوخ

 ..!یدلتنگ شودیم زند،یم نقاب

و سه پل که با  یس یاون شب ها ی.هرچند دلم برامیخوبش رها کرد یها و خاطره ها یقشنگاصفهان رو با تمام "

 یبار نیبود..آخر میخاطرات بچگ اداوریو  رازیقرار ش یدلم ب یول شدیتنگ م میگفتیم رانیو از ا میزدیگپ م انیک

به مامان و  یاومدم تا هم سر نجایا شیسه ماه پ یعنی،بود که بعد از کامل مستقل شددنم یاومده بودم روز رازیکه ش

خودشونو تو  یکل رازیش امیهمشون تنگ شده بود.حکما اگه بفهمن که دارم م ی.دلم برانمیرو بب دیبابا بزنم و هم ناه
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کنم و تو عمل انجام شده قرارشون  زشونیخبر برم و سوپرا یگرفتم ب میپس تصم کنندیو شلوغ م ندازنیزحمت م

 ی.دلم برادمیناخوداگاه خند ارهیرو در ب دیوح یدوباره سربه سرش بزارم و ادا نمیو بب دیناه نکهیبدم. از فکر ا

بود.تو افکار خودم غوطه ور  یبود و فقط مختص دلقک باز یتنگ شده بود، حقا که دختر خل و چل اشیباز وونهید

 ..زدیشدم که مدام صدام م لوفریبودم که متوجه ن

 ؟؟ی! عاشق شدیزنیم جیدختر تو چقدر گ-

 جم و جور کردم و گفتم: خودمو

 دیحواسم نبود، ببخش-

 اومده شیبراش پ یسوال ایداره.گو کارتیچ هیآلمان ارویاون  نیبب-

شد و کنار گوشم  کمینزد لویبرم ن شدمیکه داشتم رد م ی..موقغگفتیشارل رو م انیک دن،یشروع کرد به تپ قلبم

 زمزمه کرد:

 مشکوکه.. یلیخ . اوندایحواستو جمع کن ش-

نشستم.  کردیمناظر رو نگاه م شهیاخر نشسته بود و از ش یکه صندل انیندادم وجم و جور کنار ک یتیحرفش اهم به

 فکرش مشغول بود..

 شارل؟ یآقا دیداشت یبا من امر-

 ..رایو گ قیلحظه برگشت و نگاهم کرد.عم همون

 آره. راستش..راستش..-

 راستش..-

دست و پا  کردن،ینم یاری تونست،کلماتیبگه اما نم یزیچ هیبزنه و  وندشونیتا بهم پ گشتیدمبال کلمات م انگار

 گم کرده و شکسته گفت:

 رو بدونم.. ییزایاز امام هشتمتون چ خوامیمن..خب راستش..م-
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 تونهیاما نم دهیدست و پا شکسته رو شن یزایچ هی ادیداره؟ خندم گرفت. بنظر م رازیبه ش یهشتممون!چه ربط امام

 زدم و گفتم: یدرست تلفظ کنه..لبخند مهربون

 راغه احتمال.چشاه  نیدیشن ییزایکه شما ازش چ یزیمشهده. دوما اون چ ستین رازیاوال امام رضا ش -

 ه؟کالفهیک گهید نیشدم، ا یاز حرفامو متوجه نشد. عصب یچیانگار ه د،یچرخیجز جز صورتم م یرو شیآب یچشما

 گفتم:

 نه؟ ایشارل  یآقا نیمتوجه شد-

 نجایا یخداروشکر کس کردند،یکه همه برگشتند و نگاهمون م یشد جور لیبلند تبد یکم کم به خنده ها لبخندش

 ..کردیم میعصب شتری..سکوتش بدیفهمینم یآلمان

 گم؟یم یمن دارم چ دیفهمیاصال م-

 

از  لویدور نموند. ن یجناب عال ینده هانثارش کردم که بازم از خ یرانیلب چهارتا فحش آبدار ا ریازش گرفتم و ز نگاه

باال گرفتم.  ستین یچیه نکهیا یشده کرد. سرمو تکون دادم و کف دستمو به معن یزیچ نکهیا یبه معن یدور اشاره ا

بهش کردم که با  ینیشده بودم، نگاه خشمگ یواقعا کفر گهیددفعه  نیشد..ا الیخیکه راحت شد برگشت و ب الشیخ

 همون خنده گفت:

 ؟؟یشیجذابتر م یخوریحرص م یوقت یدونیم-

 گفت: یصورتمو با دستاش قاب کرد و با حالت خاص هیو واج بهش نگاه کردم، دور از چشم بق هاج

 خورمتااااینگام نکن. م یاونجور-

خودشون بودند و  یدستاشو از دور صورتم برداشتم و به اطراف نگاه کردم. خداروشکر همه تو حال و هوا عیسر

 سش نبود..هوا یکس

 خالف شرعه؟ یکیزیف یروابط ها نطوریتو کشور ما ا دیدونیم ه؟یچه کار نیشارل ا یعه اقا-

 بدونم. خواممی؛ نم دونمینه نم-
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 و مقررات کشور من. نیبا قوان کنهیفرق م نیکه شما توش بزرگ شد یکشور نی. قواننییبخوا دمینبا-

 ..نیقوان یگیکه تو بهش م اتیچرند یسر هیبخاطر  نجایا امیب دمیهمه راهو نکوب نیمن ا-

که من  هییها تیواقع ست،ین اتیچرند نایضمن ا نجا؟دریا نییایو ب دیهمه روهو بکوب نیمجبورتون کرده ا یکس-

 بهشون احترام قاعلم.

درکم کن توروخدا.  کمیهستم. ییبگم بفهم تو چه تنگ و ال یزیمن چ نکهیبدون ا کمی کنمی. خواهش مدایبسه ش-

 .کشمیعذاب م یلیمن خ

 نگاهش کردم و گفتم: ی. سوالاوردمیاز حرفاش سردرن چی! هزدیاون صدام م یوقت شدی..چقدر اسمم قشنگ مدایش

 د؟یواضح تر بگ شهی.. منیگیم یشما چ شمیمن متوجه نم-

 ...شدیمنصرف گفتنش م زدیبزنه اما تا لب تر م یحرف خواستیم

خسته و کالفست و  ومدیسرگرم و آرومش کنم.بنظر م گهید حاتیبا توض کردمیم یسع م،یدیرس ازریتا به ش خالصه

بود  نجایجالب ا م،یکردیو بحث م میزدیحرف م یکه همه خواب بودند ما از هر در یحوصله نداره. چون کل راه گهید

 ..میدیرسیهم نم یا جهیبه نت

 زدیمدام صدام م لوفری.ظاهرا چرتم برده بود..ندمیاز خواب پر دهیداره تند تند شونه هامو تکون م یکی نکهیحس ا با

 هیبردم.. روح نیاز ب شیکم و ب دنشونیپف چشامو با مال کردم،ینگاه م رونویب ی..با خوشحالدادیم دنیوخبر از رس

 "...تشکر ایوطنم برگشته بود. خدا دنیشاد و شنگولم با د

 ریز میهوا..گوش دمیپریسه متر م خوردیم یبه توق یچند روز تق نی.ادمیبالشتم از خواب پر ریز یزیش چحس لرز با

 ..خوندیخودش م یبود و برا لنتیسا یبالشم رو

کارش نشسته  زیپشت م لوفریخوردم و بعد از آماده شدنم به اژانس رفتم. ن یآشپزخونه شدم ، صبحانه مفصل وارد

 متوجه حضورم شد از جا بلند شد و بعد از بغل کردنم گفت: یبود.جلوتر رفتم،وقت وترشیکامپ توریبود و سرش تو مان

 چقدر دلمون برات تنگ شده بود؟ یدونی؟مییدختر تو کجا-

 گفتم: میشگیو با غم هم رفتمیپذ بغلشو

 خودم. یباشم؟ تو سلول انفراد گهیکجا د-
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 گفت: کردیبهم زل زد،همونطور که شونه هامو با انگشتاش نوازش م ناراحت

 .یکشیم یچ یدار دونمیم شیکم و ب یول کنمینم رم،درکتیبم یاله-

 ؟یکنیم کاری؟چی. خودت خوبهیچه حرف نیا لویخدانکنه ن-

 .کنمیکار م نجایکوزت ا نیاز صبح تا ساعت دو ع شهیبابا مثل هم یچیه-

 ها با توعه؟ یهنوزم هماهنگ-

 ها افتاد با سوگند، طرح تور با منه. یهماهنگ-

 نشستم گفتم: کمینزد یها یاز صندل یکی یرو 

 .یکمکم کن نکهیبهت بدم هم ا ویخبر هیتا هم  نجایراستش امروز اومدم ا-

 نه؟ ایخبرت خوبه  نیحاال ا-

 زدم و گفتم: یلبخند

 خوب..-

 نشست و گفت: کنارم

 . خب بگودمیوقته که خبر خوب کم شن یلیخ-

الزمش دارم  یچه کار یبگم برا یدارم، بهرحال وقت اجیبه کمکش احت ینه! ول ای کنمیو م یدارم کار درست دونمینم

 ..گهید شهیخبرو متوجه م

 ..زهیخب..چ-

 ازش پنهون کنم...! خوامیبفهمه....!اگه بفهمه که م انیهم قالب کردم.اگه ک یتو دستامو

 ..من دارم..من-

 منو یبخدا کشت دا؟یش یزنیچرا حرف نم ؟یتو چ-
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 .شمیخب من دارم مامان م-

هلش  ی. بالفاصله کمشمیله م لوفرینبود که دارم تو بغل ن نیبودم و اصال حواسم به ا ندمونیو خودم و ا انیفکر ک تو

 دادم و گفتم:

 .نمی.. برو کنار ببیبچمو له کرد-

فاطمه و سوگند و بهار بطرفمون  دمیکه د دمیخندیم لوین یو شاد جانیو به ه ردمکیو شالمو صاف صوف م مانتو

 ..انیم

.انگار زدندیاز باردار بودنم خوشحال شدند و از بچه ام حرف م یحرفا کل نیکه بعد از ماچ و بوس و بغل و ا خالصه

دکتر بعداها پشت گوش  یبرا رفتمیاگه االن نم نجام،یا یچه کار یرفته بود برا ادمیبودم  دهیدوستامو د یوقت

 کردم و گفتم: ی..سلفه انداختمیم

 برم؟ یکجا و چه دکتر دیدونیبچه ها شما نم-

 گفت: کردیچادرشو صاف و صوف م نهییآ یهمونطور که جلو فاطمه

 اورد. ایکارش حرف نداره.بچه داداشمو اون بدن دمیارجمند، شن شیبه نظرم برو پ-

خبر  میاز داستان نحض زندگ شی. همشون کم و بدادنیم شنهادیو راه حل پ کردنیم دییابچه ها هم حرفشونو ت هیبق

 ..کردنیم یاداوریداشتن و راه و چاه رو بهم 

 نکهیعقب موندشون برسند.از ترس ا یو سوگند به کارها لوفریدکتر و ن میشد که من و فاطمه و بهار بر نیبر ا قرار

 گاز فشار دادم... یاستارت زدم و پامو تا ته رو عیبشه سر یادآوریدوباره گذشته نحصم 

خوشحال  یلیبابت خ نیدادم،از ا لیرو کرد همونجا پرونده تشک ییها هیتوص یسر هیشدم و دکتر  نهیمعا نکهیاز بعد

و تنقالت  یبستن م،ین یو همونجا به مناسبت اومدن ن میشاپ کنار مطب رفت یبودم.به اصرار بچه ها به کاف

که بخاطر بچه ام هم که شده  گفتیو م زدیم حرفزنداداشش  یردم.فاطمه از تجربه ها و دوران باردارمهمونشون ک

 برسم و خوراکمو بهتر کنم.. میو جسم یبه سالمت روح

و فسفور و  جاتیو انواع سبز زدنیبهار مرتب بهم سر م ایسوگند و  ایفاطمه  ای لوفرین ایاون روز به بعد هر روز  از

.. واقع دادنینخورده بودم به خوردم م نقدریکه من تو عمرم تا حاال ا یو هر کوفت و زحرمار یو اهن و رو میکلس

 ...دنیم یدواریو بهم ام زارنیتنهام نم یطیتحت هر شرا ههستنم ک مییدوستا ونیروزهامو مد نیبهتر شدن حال ا



 ییدایسال ش کی

18 
 

 شمیحساب،فردا وارد ماه سوم م نی.با اکردمیم دوتا یکیشده رو  یسپر یشده بودم و روزها رهیروبروم خ میتقو به

داره. ناگهان گذشته به ذهنم  انیمن داخلش جر انیکه خون ک یبشه، قلب لیروزاست که تشک نیهم نمیو قلب جن

 ...دمهام رو فشار دا قهیهم بستم و شق یحجوم اورد، چشمامو محکم رو

چند روزه  نیبزنم،اونم که ا یگرفتم که به خانوادم سر یکوتاه یمرخص میبود رازیکه ش یمدت نیتو ا یاز سجاد "

 قبول کرد... لیکرده بود با کمال م رییشده بود و رفتارش با من تغ بیعج

تور من  نیداشته باشن و در حال حاضر تنها مترجم ا اجینداشتم ،ممکن بود مسافرا به مترجم احت یادیز وقت

خوب و سرحال  نمشونیبیحاال که بعد از چند ماه م خواستمیدم،میکش لبم یرنگمو رو یبودم..با عجله رژ لب کالباس

 گرفتم و  آدرس خونه رو دادم... یدربستهمون موقع  ستادم،یا ابونیبرداشتم و کنار خ فموی.کامیبنظر ب

 یبزرگ روبروم کردم. چقدر دلتنگ خونه مون بودم! جلوتر رفتم، دستمو جلو یرنگ دولنگه  دیبه در سف ینگاه

 :گفتیکه م دیرسیمامان به گوش م یگذاشتم و طبق عادتم دوبار پشت سر هم زنگ زدم. صدا فونیآ نیدورب

 ه؟یک-

 .دیباز کن-

 :دینداد که پرس صیصدامو تشخ انگار

 شما؟-

 وقتش بود.. حاال

 مامان. درو باز کن دامیش-

درو باز کرد و خودشم سه  ترفیکه همونطور که قربون صدقه ام م دمیمامان و شن دنیکش نیه یصدا کبارهی به

 محکم بغلم کرد.. اطیو همونجا تو ح دیپر رونیسوت از خونه ب

دستش بود و  یاسفنددون کسرهیداد که ازم دل بکنه. مگه آسون بود؟  تیباالخره رضا یماچ و تف مال یاز کل بعد

 :گفتیم چرخوندیهمونطور که با سالم و صلوات دور سرم م

 قربونت بره مادر... مادرجون. یچشم نخور یاله-

 بترکه چشم حسود..-
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کارو  نجاینرو و ا میتو اون قربت؟ چقدر منو بابات اصرار کرد یخوریم یزیقربونت برم. چ یشد فیچقدر ضع-

 رفت؟یادامه بده.مگه به خرجت م تویزندگ

 گفت: یام دور سرم چرخوند و بعد از چند صلوات nبار  یبرا اسفندو

تو اون  یاز تهران رفتنت، پوست و استخون شد نمیبرم تهران..ا دیکفش که اال و بال من با هیتو  یپاتو کرده بود-

 خراب شده

قشنگ که غرغراشو کرد  دم،یخریهاش رو به جون م ینگران یو همه  کردمیمادرانه اش نگاه م یلبخند به غرغرها با

 کرد گفتم: یو داغ دلشو خال

 تموم شد؟-

 رینخ-

 کردم که گفت: یاش تک خنده او کوبنده  یجواب جد از

 تو؟ یاز دور نجایا کشهیمادر زبون بسته ات چه م نیا یگ ی. نمیبخند دمیبا-

 در آغوش گرفتمش و گفتم: محکم

 د؟یکنیم تیخودتونو اذ نقدری.چرا ازنمیبهتون سر م شهی. من که گفته بودم همیقربونتون برم من اله-

 و گفت: دیکمرم کش ینوازش گونه رو دستشو

 خودت. ینه با پا ی.مطمئنم االنم با تور و مورت اومدیکه رفت شهیم ی. االن سه ماهدونمیم-

 انداختم و گفتم: ریزده سرمو ز خجالت

 و سرتون بزنم.. اممیخودم تنها ب نیبا تور اومدم اما بخدا قصد داشتم جدا از ا-

 گفت: رفتیو بطرف اشپزخونه م شدیکه ازم جدا م یدرحال

 .یبخور. گشنه و تشنه ا یزیچ هی ایال بخب. حا یلیخ-
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رو ترک کرده  نجایکه ا شیچک کردم. سه ماه پ لمویبه اتاقم رفتم و تمام وسا دیبحث به اتمام رس نکهیاز خوشحال

 زیکه اجاره کرده بودم مبله بود و همه چ یرو با خودم برداشتم چون خونه ا گهید لیوسا یسر هیبودم فقط لباس و 

 دیناه یافتادم که وقت ییاون روزها ادیروشنش کردم.  ینشستم و بعد از سه ماه و اند وترمیکامپ زیداشت..پشت م

پسووردمو وارد کردم  نکهی..به محض امیدعوا داشت یکل نیو سر هم میکردیم یوتریکامپ یچقدر باز نجایا ومدیم

که مثل خواهر و برادر  ییسر خاله هابود. دختر و پ دیو وح دیباال اومد. عکس خودم با ناه ستمیصفحه دسک تاپ س

 دستامو بشورم برم واسه نهار... گفتیکه م دمیشنیمامانو از تو اشپزخونه م یام عاشقشون بودم..صدا تهنداش

 گفتم: کردیکه داشت سفره رو اماده م یخاطرات از اتاقم خارج شدم. خطاب به مامان یسر هی یاداوریاز  بعد

 اد؟یم مارستانیبابا هنوزم ساعت سه از ب-

 .رسهیهفت م ای شیداره. از شانس تو ساعت ش یامروز اضافه کار یاره ول-

 و با حرص گفتم: دمیکش یپوف

 .شهیتموم م گهیمن تا دو سه ساعت د یمرخص یول-

 ؟یریبگ شتریب یتونینم-

 زود خودمو اونجا برسونم. دی. چون کمبود مترجم دارن و من باشهینم رینخ-

 .یریبخور جون بگ یزیچ هی ایبره بدشم ب رونیاز تنت ب یبه صورتت بزن خستگ یاب هی ایحاال بواهلل.  دونمیچم-

از  یتا حساب نجایا انیسر ب هیبگم  دیو وح دیبه ناه خواستمی. ممیبرداشتم سمت گوش زیلب گفتم و خ ریز یچشم

 :گفتیکه م دیچیتو گوشم پ دیشاد و شنگول وح ی..بعد از سه بوق صداامیدر ب شونیدلتنگ

 .دیوح دونهی یکیسالااااام بر -

 گفتم: یخودش پرانرژ مثل

 الدنگ. دیوح یبر تو باد ا دایو سالاااام و درود ش-

 و گفت: دیخند

 معرفت؟ یب رهیم شیخواهرم؟ کارا خوب پ یخوب-
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 ستیبد ن یا-

 خانوم خانوماااا؟ یما کرد ادیشده  یچ-

 برات تنگ شده. یدلم کللل-

 .یکه بود یینجایهم ایبرگرد ب ؟یتو اون خراب شده که چ یرفت یتو تنگ نشده؟ پاشد یدل ما برا یفکر کرد-

 ول کنم که. ویکه همه چ شهیاونجاست. نم میکه خل و چل. همه کارو زندگ شهینم-

 .رهیگیجونت بهونتو م ایپس؟ سون رازیش یایم یک-

 فتم:زدم و گ ییطانیلبخند ش دیکه ناگهان به ذهنم رس یفکر از

 .امیحاال حاال ب کنمیشلوغه.فکر نم یفعال که سرم حساب-

 بگه که گفتم: یزیچ خواست

 خونمون؟ یسر بر هی یتونیاالن م دیوح-

 کار؟یاونجا چ-

  ؟یخونمون بهش کمک کن یریکمک حالش باشه. تو م ستیمامانم کار خونه داره،بابامم ن نکهیمثل ا-

 پس چرا خاله خودش بهم زنگ نزد؟-

 یتونیداره.. م اجیبه کمک احت گفتیکه بهش زنگ زدم م شیپ قهیتو زحمتت بندازه. دو دق دهیکشیخب خجالت م-

 خونمون؟ یبر

 اونجا .فعال خداحافظ رمیخوب. سه سوته م یلیو خجالت؟!..خ رایخاله سم-

 کردم و گفتم: یخنده ا تک

 زنمیخداحافظ. پس خبرشو بهم بده. دوباره زنگت م-

ارتباطو قطع کردم  نکهیبه محض ا شد،یمبل. مامان داشت از خنده منفجر م یردم و شوتش کردم روقطع ک ویگوش

 :گفتیو وسط خنده هاش م دیبلند بلند خند
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 دختر...از..دست تو..گناه..گناه داشت.بدخت.-

 و گفتم: دمیمامان منم خند یخنده ها از

 احمق.. یحقشه. پسره -

ما شد. خودمو جمع جور کردم و  یو باعث توقف خندده ها دیچیتو خونه پ فونیزنگ ا یگذشت که صدا قهیدق چند

 گفتم: رفتیم فونیکه  سمت ا یبه مامان

 ..کنمیم رشیو قافلگ امیم هیاوک یهمه چ دمیخودم هرموقع د ،یند ی. سوتنجامایمن ا یمامان نگ-

به من  یدید چیکس ه چیه نجایاز پله ها نشستم.ا یکی یدوتا کردم و نفس نفس زنان رو یکیدرنگ پله ها رو  بدون

 بزنم... دیرو د نییپا تونستمینداشت، راحت م

کاناپه نشست، مامان براش  یرو یمختصر کیوارد شد و بعد از سالم و عل یا اهللیو باز کرد و با  یدر ورود دیوح

 و شکالت اورد و گفت: ییچاب

 از مامانت چه خبر؟ رفت دکتر؟-

 تکون داد و گفت: یرکالفه س دیوح

 .ترسمیم گهیکه. م میشینم فشیحر-

 کنه، از جا بلند شد و گفت: یخندشو مخف کردیم یکه سع مامان

 .گردمیمنم االن برم یخوریم توییتا تو چا-

 ..نجامیا نیهم ی. من برادایبهم بگ دیداشت یخاله اگه کمک یراست-

 خوام؟یمن کمک م یدیاز کجا فهم-

 ..گفتیبهم زنگ زده بود م دایراستش ش-

 گفت؟ینم یزیزنگت زده بود؟ چ دایعه پس ش-

 دخترتون خاله. زنهی. مشکوک میشگیهم یحرفا نیسرش شلوغه و ا گهیطرفا م نیا ایب کمینه واال. بهش گفتم -



 ییدایسال ش کی

23 
 

باال انداخت و از پله ها باال اومد  یتحمل نداشت شونه ا گهی. مامان که ددمیخند زیر زیدهنم گرفتم و ر یجلو دستمو

 به من. خندشو قورت داد و گفت: دیرس نکهیتا ا

 ..چارهی.گناه داره بگهیبرو بسه د-

بود که من پشتش بودم و  نیا شیاومدم. خوب نییاز پله ها پا ییسروصدا چیشمردم و اروم بدون ه متیرو غن فرصت

که  یو چشماشو با دستام گرفتم. با تعجب دمیپر یحرکت ناگهان کیتو  دمیبهش رس ی. وقتنهیمنو بب تونستیاون نم

 گفت: زدیصداش موج م یتو

 گرفته؟ تونیشوخ ؟ییخاله شما-

 و گفتم: دمیخند

 ندارم. یمن دختر خالتونم،اصال هم شوخ رینخ-

گنده شو تو بغلم انداخت محکم در آغوشم  کلیه ینگاهم کرد، با خوشحال یاز چشماش جدا و با ناباور دستامو

 و گفت: دیموهامو بوس یگرفت. رو

 نامرد؟ یکرد نجا؟اوسگولمیا یاومد یخره تو ک-

 و گفتم: دمیخند بلند

 که. دمیچقدر منو مامان بهت خند یدونینم-

 و گفت: یکرد یاخم یشوخ به

 خبر دختر؟ یدست. چرا بکله خر بفهمه فاتحت خون دی. اگه اون ناهایتازگ یشد شعوریب یلیخ-

 که تو بغلش بودم گفتم: همونطور

 کنم. زتونیدادم سوپرا حیترج-

 رن؟یبگ دیبوس ابدار از وح هی دنینم حیکه روبرومه ترج یخانوم نیاونوقت ا-

و از خواهر و برادر  میباهم بزرگ شد یلپاش نشوندم. ما  از بچگ یبوس کوچولو رو هیخجالت  یخنده و کم با

از  خوردمیرو م ایخاله سون ریش تینبود من در طفول یلیکه مامان به هر دل یچند روز یحت م،یبود کترینزد گهیهمد
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پروا گاز  یب دیدرک کنم...وح دونستمیرو نم االنمخجالت  لیمثل مادر خودم. اما دل کردم،درستیم هیبطن اون تغذ

 از لپم گرفت و گفت: یکیکوچ

 خشگل خانوما. میدلتنگت بود-

 سه ماه نبودم هااا. همش-

 هاااا. یواسه ما سه سال نبود یول-

هاش  طنتیو نه سالشه و هنوز دست از ش ستیخندم گرفته بود.ب ارهیداشت ادامو در ب یسع شهیمثل هم نکهیاز

 و گفتم: دمیبرنداشته..لپشو کش

 غول تشن؟ یتو هنوز آدم نشد-

که فرشته ام، فعال  قصد ادامه  ستی. اخه نشمیمنم پشت سر شما دوتا آدم م دیآدم شد دیهرموقع تو و اون ناه-

 فرشته بودنمو دارم.

.خنده هام که تموم کردیتماشام م یو اون با حالت خاص دمیخندیو اون زبون درازش م شویبلند به حاضر جواب بلند

 ستبرش کردم و گفتم: ی نهیس یحواله  یشد مشت

 رو رواله؟ یهمه چ گذره؟یچه خبر؟بهش خوش م فرشته روبروم یاقا نیاز ا-

 زد، مچ دستمو گرفت و گفت: یلبخند

 .گذرهیاصالهم بهش خوش نم بیغر اریدر دونه اش رفته د یاز وقت-

 گفتم: امیب رونیاز بغلش ب کردمیم یکه سع یکردم و در حال  یاخم

 .دیوح گهیلوس نشو د-

 هم بهمون خوش گذشت... یو کل میخورد یمفصل یکل کل کنار هم غذا یبعد از کل باالخره

که تازه به جمعمون  ییزود تموم شد و حاال وقت رفتنم بود. از مامان و خاله ها یدو سه ساعت وقتمم به زود اون

 کردم و قول دادم زود به زود سرشون بزنم. یمفصل یبودن خداحافظ وستهیپ
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حالم گرفته بود. نه  یراه حساب ی. تومیکه تور اونجا بودند براه افتاد یو به سمت هتل میشد نیسوار ماش دیوح  همراه

شدم.  رهیخ ابونایو به خ دمیکش ی. پوفانیب تونستندینه بابارو. هردوتاشون بخاطر کارشون نم نمیو بب دیتونستم ناه

منو از اون حال و  نکهیا یراب دیور دل خانوادم. وح امیکارم بزنم و ب ازرو  یچند هفته ا کیگرفتم  بعد از تور  میتصم

 دیفرا گرفت. همرا اون وح یرو نیحامد پهالن کل ماش یشاد و پرانرژ یظبط رو باال برد و صدا یصدا ارهیهوا در ب

تر  کیهتل نزد به. هرلحظه که شدیکردم بخندم اما اصال نم ی.سعدیرقصیو م دادیهم  گردن و شونه هاش رو تکون م

اوردم و رو به  نییو من طاقت نداشتم. اخر دستمو بردم جلو صدا رو تا اخر پا شدیگرفته م شتریدلم ب میشدیم

 با بغض گفتم: کرد،یکه با تعجب به کارهام نگاه م یدیوح

 !دیوح-

 ! نگران نگاهم کرد و گفت:یجد زیچ کیاعالم خطر و گفتن  یعنی زنمیصداش م ینجوریا یوقت دونستیم شهیهم

 شده؟ یزیچ د؟یجان وح-

 ...د،بابایناه ،ییخاله، دا یمامان، برا یتو، برا ی. براشهیتنگ م من دلم-

اومده ام رو  رونیاز شال ب یکه موها یترمز کرد، همونجا بغلم کرد و در حال ی. همون حوالمیدر هتل بود یجلو گهید

 گفت: دیبوسیو م کردینوازش م

 اونجا. یرفتی.کاش نمشهیفدات بشه. ماهم دلمون برات تنگ م دیوح-

تموم  یبه تلخ مونیخداحافظ خواستمیکنم. نم یریاشکام جلوگ زشیکردم از ر یو سع دمیکش یقیعم نفس

 گفت: کردینزدم که خودشو ازم جدا کرد و همونطور که کمربندشو باز م یبشه..حرف

 هستم. شتی.من فعال پنمیتا همکارات و هتلتونو بب نییپا میبر اینکن حاال. ب هیگر-

 یکردم ظاهرمو حفظ کنم.. وقت یشالم فرستادم و سع یسرحال شدم. موهامو تو یهست کم شمیپ اون فعال نکهیا از

زل  نمونیو ارتباط ب دیبه منو وح یکه با اخم وحشتناک دمید انویدستامو گرفت، ک دیاومدم و وح نییپا نیاز ماش

دارم برات بهم انداخت و خودش زود تر ار ما  نکهیا یبه معن ینظرمون داشت. ترسناک نگاه ریز یاز ک دونمیزده.نم

شارل  انیبه نام ک یاز وجود کس دیفشردم. نه وح شتریرو ب دیوح نانیمورد اطم یوارد هتل شد. با استرس دستا

 که درموردم نکرده..! یی..البد با خودش چه فکراکارمهیو چ هیاون ک دونستیم انیخبر داشت و نه ک
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همکارام رو  ینگاه ها دیکارم رو پرس نیا لیدل یو دستاشو از دستام جدا کردم. وقت دهنمو صدا دار قورت دادم آب

 بهونه کردم..

رو هم گفتم که ما از  نیا یمسئوال اشنا کردم حت هیو ساجده و خالصه بق لوفریرو با ن دیبود وح یهر جون کندن با

طاقتش طاق  گهید انیو شک نداشتم ک زدمیحرف م ی.به فارسمیو مثل دوتا خواهر و برادر میباهم بزرگ شد یبچگ

 تونستمیشده بود. کاش م یعصب یو حسساب زدیم یچشماش به قرمز یدی. چون سفکنهیشده و داره به زور تحمل م

 نکن.. تیخودتو اذ نقدریمثل داداشمه، اصال خود داداشمه ا نیو بگم ا ارمیحالت درش ب نیاز ا

خونش در  یزدیکاردش م گهینموند. اون موقع د انیور از چشم ککه د دیبوس مویشونیپ یموقع خداحافظ دیوح

 دویوح وفتهیب یاتفاق نکهینشه.از ترس ا زیگالو دیو با وح رهیخودشو بگ یکه جلو کردیم یسع یلی. انگار خومدینم

 داریمسافرا ب هیکردم و وارد اتاق خودم شدم. تا بق یعذرخواه هیبره و ختم قاعله بشه. از بق نجایفرستادم تا از عیسر

در  یبودم که متوجه صدا اوردهیبزنم. هنوز شلوارمو در ن یوقت داشتم تا چرت قهیبشن و اماده بشن من چهل دق

در  یپشت دره و اتفاق بد انی. شک نداشتم االن کزدیو مثال در م دیکوبیمحکم و کوبنده بهش م یشدم که کس

ش دادم درو براش باز کردم.هنوز باز نکرده بودم که محکم هلم داد لختم با موهامو پوش یانتظارمونه. با شالم شونه ها

و منم خودمو عقب  ومدی. در پشت سرشو قفل کرد و همونطور که اروم اروم بسمتم موفتمیب نیزم یو باعث شد رو

 داد زد: دمیکشیم

 بود؟ یک کهیاون مرت-

 اصال به اون چه اخه.. ه؟یچ یبرا تشیهمه عصبان نیا لیدل دمیفهمیاما نم گه،یم دویوح دمیفهمیم خوب

 بود که به خودش اجازه داده دست.... یک ارویاون  دمیپرس-

 صورتم تکون داد و گفت: یوار جلو دیانگشتشو تهد د،یکش یپوف کالفه

 نشه نگات کنه. دایمرد هم پ هی یکه حت ارمیسرت م ییبال ایبوده  یک یگ یم ای-

 فتم..و با ترس لبمو گاز گر دمیفهم منظورشو

 اون پسر خالم بود بخدا..-

 زد: نعره

 تو بغلش... یپسر خالت بود که اونطور-
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 ..شدمیاون منم ناراحت م یچرا اما از ناراحت دونمیکنم. نم فیبراش رد یشتریو منطق ب لیخودم جرئت دادم تا دل به

مادرش خوردم ، بخدا قسم حکم خواهر و برادرو  ریاز ش م،منیباهم بزرگ شد یبخدا پسر خالم بود. ما از بچگ-

 ..میدار

از جام بلند شدم و بطرفش رفتم. برام مهم نبود که االن شال از سرم  کنهیو داره فکر م زنهینم یحرف دمید یوقت

 تر گفتم: میافتاده..فقط اون مهم بود.فقط اون. مال

 ..انی. باور کن کدمیبوس یبرادر یاز رو دیوح-

عذابت ندم.  ینطوریدستم بشکنه که ا ی. قلبم به درد اومد..الهدمید شویقشنگ اشک یرد و من چشمهاباال او سرشو

رو  یاشک یایاون در دنیبود که من طاقت د نیهاش و اخماش مهم نبود مهم ا هیرفتارش و گر لیبرام دل گهید

 یخودمم اشک یکه چشما یدرحالکردم از اشک برطرفش کنم  یو سع دمیچشماش کش ینداشتم. دستمو رو

 گفتم: کردمیبود.همونطور که اشکاشو با دستم پاک م

 ؟یکنیکارو م نیمن؟ چرا؟؟ چرا با خودت ا ی؟برایکنیم هیگر-

ازم  نکهیتختم گذاشت. بدون ا یبغلم کرد و رو یحرف چیاروم شده بود منم اروم شده بودم. بدون ه یکه کم حاال

 چشم برداره،خمار گفت:

 چون دوستت دارم..-

لبخند زدم و در  یوقت بود. بدون حرف یلی. منم دوستش داشتم. خدیکوبیم نمیبار به س وونهید شهیمثل هم قلبم

و هردومون  میعشق به قلبمون خوش امد گفت نیلبهام چشمامو بستم. همونجا به ورود ا یداغش رو یمقابل بوسه ها

 "..میرفتیعشق رو پذ نیباز ا یبا رو

به خودم اومدم و از  میزنگ گوش یکردم. با صدا یشده بودم و فکر م رهیفنجون قهوه خ نیتاحاال به ا یاز ک دونمینم

 بود.. دیکه ساعت ها روش نشسته بودم دل کندم. وح ییصندل

 ؟ دایالو ش-

 سالم.-

 ؟؟؟ی؟بهتریسالم قربونت برم. خوب-
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 خوبه؟ ایمیک ؟یخوبم داداش.خودت خوب-

 ؟ی؟خونتییا.کجمیخوب یهمگ -

 اره خونه مونم. چطور؟-

 مکث کرد و کالفه گفت: یکم

 ..میدر خونتون-

 داشت؟با تعجب گفتم: کاریچ نجای. اون ادمیمتر از جا پر سه

 خبر؟یب ؟چرایکنیم کاریچ نجایا-

 .گمیباز کن بهت م-

کنار در نگاه  زیم یرو نهییو خودمو تو آ دمیبه سر و روم کش ی. دستایمیدرو باز کردم، خودش بود و ک فونیا از

و تو  زننیم یکه به قرمز ییلخت. چشما یدار بود با شونه ها نیکه آست یبا بلوز بنفش رنگ یمشک نیکردم.شلوار ج

 والغر... فینح یافتادن، با صورت یگود

تو  انیو ک ایمیوقت که بخاطر ورود ک یلیخ دیکردم. رابطه منو وح یهردوشون خوش اومد گفتم و روبوس به

ساز رو روشن کردم و کنار  یی.چانندیزدم و دعوتشون کردم بش یرو از دست داده بود.لبخند تشیمیصم مونیدگزن

و  کردیم ینیداشت مقدمه چ دی..وحدیرو نخواهم شن یخوب یخبرها دمیفهمینشستم.از حالت چهره شون م ایمیک

 کهویکه  کردمیاومدنشون فکر م ییهوی لیکلمه از حرفاش نشدم، مدام به اصل موضوع و دل کیمتوجه  یمن حت

 گفتم:

 .یزنیبال بال م یگفتنش دار ی.خسته شدم. برو سر اصل مطلب که برادیبسه وح-

با دستاش سرشو گرفته  دیو وح رفتیشده اش ور م کوریپد یبه ناخن ها ایمیانداختند. ک نییسرشو پا ایمیو ک دیوح

 داد زدم: بایربود. تق دهیو اظطرابم به اوج رس ینگران گهیبود. د

 ...ایشده  یچ یگ یم دیوح-

 و آروم گفت: دیحرفم پر وسط
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 رفت آلمان! -

داد و ساده گذاشت  حی،عشق منو به کارش ترج یامکان نداره زدم.. عوض نکهیا یبه معن یحالت بهت لبخند تو

 یرحمیبهم بد کرد و با ب نکهیچرا با ا کنم؟یرفت؟پس چرا من هنوز دوسش دارم؟ چرا از دوست داشته شدنش دل نم

 اونم مثل من منو دوست داشت؟.. یعنی. دمیتنهام گذاشت به امون خدا هنوزم مثل قبل براش جون م بیتو شهر غر

 .دایش گمیبخدا راست م-

 ره؟یخودش بهت گفت داره م-

 .ادیتا با خودش کنار ب مونهیالمان م یگفت تا اطالعات ثانو-

 نقدریکه ا کارکردمیمثال؟ مگه خالف شرع کردم؟ اصال مگه چ ادیبا خودش کنار ب نجایا تونستینم یعنیشدم.  یعصب

 طاقت ندارم... گهید ایره؟خدایگیسختش م

 صاحاب شده؟ یب نیتو ا پوسمیم شیکه دارم از دور ینگفت ؟یبهش نگفت یچیتو ه-

 بود. دهیپوش اهیچرا گفتم. اتفاقا خودشم الغر شده بود و س-

 نگران نگاهم کرد و گفت: دیگلومو فرا گرفت، سخت بود قورت دادنش.وح ینیسنگ بغض

 ؟یبهش فرصت بد کمی ستیخودشو داره. بهتر ن لیخودتو عذاب نده.البد اونم منطق و دال نقدریا یآبج-

 از هشت ماه؟ شتریب گهیفرصت د-

 کردم و گفتم: ایمیبود، روبه ککرده  دایپ رییو صدام بخاطرش تغ شدیبزرگ و بزرگ تر م میکه بغض لعنت همونطور

ولت کنه تو خونت، نه جواب  یسال و خورده ا کیاشتباه  هی ایسوئتفاهم  هیبخاطر  دی! مثال وحایمیفکرشو بکن ک-

 یکلوم هی یزنگاتو بده نه جواب اس ام اساتو و جواب خواهش و التماس هاتو، مثال سنِگ سنگ بشه و باهات حت

 و... ادیهمه ماه ب نیبعد از ا ونوقتل بسوزونه و نه هم آغوشت بشه.احرف نزنه، نه مثل قبل برات د

 حرف بزنم تا بشکنه.. گهیکلمه د هیبود  ی. کافکردمیدهانم حس م یبغضمو تو یبه راحت حاال

 و بگه... ادیب-
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بغلم کرد و  ایمیخونه رو در بر گرفته بود. ک یفضا یهق هقام کل ی. صداشدندیم یجار یکی یکیندادم، اشکام  ادامه

 همونطور که شونه هامو تو دستاش گرفت گفت:

 ..شهیکه درست م دمیبسپار دست خدا. قول م زوینکن قربونت برم.همه چ هیگر-

 در گوشم زمزمه کرد: ایمیک

ها.نزار با  شهیبچه ات هم ناراحت م یکنیکه م ینجوری. اسایخودت وا یپاها یباش و رو ینکن خوشگلم.قو هیگر-

چشمش آه. فکر خودت  هیچشمش اشکه  هیو شب روز  ستیدارم که اصال به فکر من ن یمامان بد خودش بگه چه

 ؟؟یخوای! م؟یاونو آزار بد یخوایباش.تو که نم انتیک ادگاریحداقل فکر  یستین

 مهربون تر از قبل ادامه داد: ایمینه تکون دادم. ک یبه معن سرمو

و تنها به فکر بچت  ییایکنار ب تیزندگ یکن با مسئله ها یخب پس بزار بچه ات بدون دغدغه رشد کنه. سع-

چون خودتم  گمیم یو روان یاز نظر روح ار،یبه خودت فشار ن ادیبده..ز رییسرنوشتتون رو تغ تونهی.چون اون میباش

 دا؟یش گمیم یچ یفهمیسمه.م نتیجن یبرا زایچ نیا یتو دوران باردار یدونیکه م

 نکوت دادم که دوباره گفت: سرمو

ها  نیمحسوب بشه.چون جن ینوع انژ هی شین ین یبرا تونهیوقتها خنده اش هم م یبدونه گاه دیمامان خوب با هی-

و  یغم بغل کن یزانو ینیبش نکهیا ی. پس بهتره بجافهمنیو م کننیاز خودشون رو کامال درک م رونیب یایدن

شاد بزار، کتاب بخون، قصه بخون، باهاش حرف بزن و درد و دل  یگ هابراش اهن کمیگوشه خونه،  یغمبرک بزن

 جان؟ دیوح گمیکن.درست نم

روم اثر گذاشته بود و من اون موقع  ایمیک یحرفها یشد. همه  رهیخ یهم سرشو تکون داد و به نقطه نامعلوم دیوح

 تحول بدم.. کنواختمی یبه زندگ کمیگرفتم بخاطر کوچولومم که شده  میتصم

نگاه کردن عزم رفتن و خونه رو ترک کردند.حاال من بودم و  وارینشستن و به در و د قایدق ستیبعد از ب ایمیو ک دیوح

و آروم بشم  رمیخفه خون بگ خواستمیکه حکم زندان رو برام داشت. تا م یکیسرد و تار یزجه هام و خونه  یصدا

 میو رفت میازدواج کرد یوقت ادیم ادمیاز نو!.  ینو،روز دوباره روز از فتادیم مونیچشمم به قاب عکس بزرگ عروس

 ی،من حداقل ماه میدیخر ی.وقتمینش یو مزاحم کس میراحت باش رانیا میومدیم یکه وقت میدیرو خر نجایالمان ا

 یمرخص انیک ی. اما وقترفتمیو م موندمیرو م یدوروز ای کی ومدم،یخوانوادم و کارم م یبار بخاطر دلتنگ کی

 شیهمه کار و زندگ انی.کومدیم شیکه کمتر پ میگشتیو برم میموندیرو م یهفته ا کی میومدیو باهم م گرفتیم
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که روبروم  ی. به قاب عکسومدمیو کارش کمتر م انیمنم بخاطر ک نیهم یران؛برایا ادیهردم ب تونستیالمان بود و نم

 رفتم تو گذشته ام.. شهیشدم و مثل هم رهیبود خ

و منم روز به روز  شدیم شتریبه من ب انیک یکه برامون ساخته شد، روز به روز محبت ها یاز اون شب قشنگ "

. میپا گذاشت ریز انیدلچسب ک یها یشهرها رو هم با تمام خاطرات قشنگش و هم آغوش هیو بق رازیعاشق تر! ش

 گوش کردم.. لوفرین شنهادیپ بهتور خداروشکر کردم که با شرکت قرارداد نبستم و  نیلحظه به لحظه ا

 لیبرگشت به وطن هاشون تحو یساک و چمدون هاشون رو برا یکی یکیها  ستیو تور میتهران بود فرودگاه

نشسته و صورتشو با دستاش پنهون  نیزم یکه بر خالف همه رو دمید انویک اهویو ه یهمه شلوغ نیا نی.بدادندیم

پام نشده  یمتوجه صدا ادیز یروصداطر همهمه و سکرده بود. به حالت دو طرفش رفتم و خودمو بهش رسوندم. بخا

چشماش روبرو شدم. دستامو دو  یبارون یایصورتش برداشتم و با در یبود.آروم کنارش جا گرفتم و دستاشو از رو

 گفتم: یطرف گونه هاش گذاشتم و با لحن بض دار

 که  طاقتشو ندارم. یدونیبا خودت. م ینجوریتوروخدا نکن ا-

 گفت: یشد. بعد از مکث رهیگاز گرفت و به لبهام خ نشوییپا لب

و باهات آشنا  دمتیکه د یچند هفته ا نی...دل کندن ازت برام حکم مرگ رو داره. تو اشهی..نمخوامی..نمتونمینم-

 سال سنم دوستت دارم. یس نی.من به اندازه تمام ادایش دمیند یو خانم یشدم کم ازت خوب

 که نفس بکشم و تا پس از مرگمم دوستت دارم. یقتسال،تا و یمن تا سال ها یول-

 کشه. من مطمئنم. یچشمات همه و همه منو م دنیصدات،ند دنینشن دنت،یند-

 بگم که گفت: یزی. خواستم چگرفتیکردن فقط وقتمونو م هینکنم. گر هیتا گر دمیکش یقیعم نفس

 .دایفقط بدنت باشه ش یزندگ نیسهم من از تو و ا خوامینم-

 نه فقط بدنم رو. ی.تو تمام قلبم و فکر و ذهنم رو صاحب شدستیکن ن ست؛باورین-

 راحت باشه از جانبت؟ المیکه رفتم..خ یپس وقت-

 زدم و گفتم: یبخش نانیاطم لبخند

 صبرانه منتظر برگشتنتم.. یراحتِ راحت. من ب-
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سرد و مردونه اش رو گرفتم و  یستااز لبخند من جون گرفت. همون موقع شماره پروازش رو اعالم کردند. د انگار

 قلبم گذاشتم و گفتم: یرو

 بشه روونیتوعه. زود برگرد، نزار خونه ات بشکنه و و یروز خونه  کیتا ابد و  نجایا-

 در آغوشم گرفت.. محکم

 دمیکش بو

 دمیکش بو

 دمیکش بو

 دمیکش بو

 دمیتنش رو بو کش عطر

 دمیرو بو کش موهاش

 دمیبوس

 دمشیبوس

 دستاشو تنگ تر کرد ی حلقه

 دستامو تنگ تر کردم ی حلقه

 در آخر... و

 ..یبوسه و خداحافظ نیتر تلخ

 بهانه آن ابر ها ییتو

 ند،یگریم که

 که صاف شود برگرد
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 "..! یباران یهوا نیا

که بار ها و  انیحرف ک نیرنگمون و ا یاسیست  یچشمم خورد به ربدوشامبر ها خوردم،یکه قرصم رو م همونطور

 شد.. یذهنم تداع یتو باها

 فه؟یفهم شد ضع ریبدون اقا باال سرش حموم بره رو نداره.ش نکهیخانوم خشگل من حق ا-

 گفتم.. یلباش نشوندم و چشمِ کشدار یرو یزیر یدستامو دور گردنش انداختم ،بوسه  دم،یخند مستانه

شکمم  ی..دستمو رودارهیخاطرات دست از سرم بر نم نیخدا ا ی..انجایهم یِ نجایکنار حمام..هم نجا،یهم قایدق

 گفتم: نمیگذاشتم و خطاب به جن

مامانم  یو چند ساله  نیزحمت چند نجایخاکستر کرد و رفت. هم نجایمنو له کرد و رفت. هم تییبابا نجا،یهم قایدق-

 شکوند و... نجایاه کرد، بابات همرو تب شیشدنش نه ماه از زندگ لیتشک یرو به باد فنا داد؛ قلبمو که مامانبزرگت برا

 دهنم مزه مزه کردم. ادامه دادم: یاشکهام رو تو یشور

بهت قول  نجایکنه.هم تتیاذ یاحد زارمیهم که شده مواطبتم و نم ایخودم تا ته دن دمیبهت قول م نجایمن هم یول-

 خورمیخون دل م نقدریشدنش ا لیکه بخاطر تشک یقلب زارمیبشه. نم یسرنوشتت مثل مامان دمیکه اجازه نم دمیم

 بشکونه... یرو کس

 تخت زانو زدم.. نییهق زدم و پا آروم

 ..دادیقشنگ به حرفام گوش م نقدریکاش باباتم مثل تو بود و ا-

.همون موقع رمیآروم بگ کمی دیرفتم و قرص ژلوفنم رو خوردم تا شا خچالیفرستادم.سمت  رونیرو با آه ب بازدمم

 نگاه کردم. بهار بود.. شدیکه همراه با اهنگ روشن و خاموش م یبود زنگ خورد.به صفحه ا نتیکاب یکه رو میگوش

 سالم بهار-

 ؟یسالم عشقم. چطور-

 بستم و گفتم: خچالویدل  همزمان

 ؟ی.خودت خوبستمیبد ن یه-
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 خوبم. نفس خاله در چه حاله؟ -

 .رسونهیاونم خوبه سالم م-

 :گفت

 ؟اون تو خورهیفداش بشم من.وول نم-

 کم. یلیخ-

 خونتون؟؟ امیب یحالشو دار نمیراستش زنگ زدم بب-

 :دمیپرس متعجب

 وقت شب؟ نیا-

 گفتم: عی. سردمیکه گفتم خجالت کش یزیچ از

 افتاده؟ یامم اره حالشو دارم. اتفاق-

 که؟ یخوابی.نمرسونمیخودمو م گهیساعت د میبهت. تا ن گمیاونجا م امیحاال ب-

 ایب یخواب کجا بود. زود زمینه عز-

 .امیم دارمیوقت خوابت برد برم هیبزار اگه  دیبه هرحال کل-

 باشه پس منتظرتم. خداحافظ-

 قطع کردم و به شارژش زدم و دوباره رفتم به گذشته ها... ویگوش

قبل از  انیکه ک ی.از کاررفتمیو کمتر سر کارم م ومدمیم رونیرفته بود کمتر از خونه ب رانیاز ا انیکه ک یاز وقت "

 ام بودم.. ندهینبودم اما دلهره داشتم.همش نگران آ مونیازدواج باهام کرد پش

که خاموش و روش  دمیرو د دیدرش اوردم و اسم ناه فمیک ی. از تودیرسیاتاق به گوش م یاز تو میزنگ گوش یصدا

 باشم... یکردم مثل خودش شاد و پرانژ ی. سعشدیم

 .دیسالم ناااااه-
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 ؟یسالم خره. چطور-

 آدم حسابت کنم. قهیدو دق هی یندار نمی. ارزش ایشعور یب یلیخ-

 و گفت: دیخند

 کنهیفرشته هارو آدم حساب نم یاخه کس-

 و گفتم: دمیخند

 .دیهردوتون فرشته ا دیباشه بابا،تو و وح-

 دایش یشعور یب یلیخ-

 ؟یزنیحرف خودمو به خودم م-

 محل کارم ییایحداقل ب ینامرد نکرد راز؟یش یاومد یسروصدا پاشد یب نقدریچرا ا-

 مهربون کردم و گفتم: لحنمو

 که با تور اومدم و اصال فرصت نداشتم. یدونیاخه قربونت برم خودتم م-

 تور مسخره تون تموم نشد؟ نیحاال ا-

 مسخره!.. زیچ هیمن بهشت بود نه  یاونجا بود برا انیکه ک یچند لحظه بهم برخورد.تور یبرا

 بله تموم شد-

 ؟یرو تور نکرد یکس خوره؟یحاال چرا بهت برم-

 و گقتم: دمیچقدر دلتنگشم. تلخ خند دونستیافتادم. فقط خدا م انیک ادیحرفش  با

 تور نکردم.. رینخ-

 ..شهیخالصه م شیرنگ یتو چشما امینفر به تورم خورد که تمام دن هی یادامه بدم و بگم که ول خواستمیم

 ؟یبار یه کارجنب یخب ب یلیخ-
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 زدم و گفتم: ی. بزور لبخندزدیم شمیجنبه نشده بودم، فقط حرفاش آت یب

 ..یکم کنهیجنبه شدم؟ سرم درد م یب ینه فدات بشم من ک-

 برم. دی. من بایگ یباشه تو راست م-

 برسون. نای. سالم به خاله اایمواظب خودت باش-

 !یبا یازت دلخوره.فعال با یلیخاله که خ-

 مونده بودم... رهیخ یبزنم،قطع کرد.متعجب به صفحه گوش ینداد حرف فرصت

ها و قدم زدن کنار مغازه ها و حرف  ابونیراحت تو خ الیمن، راه رفتن با خ یکار ممکن برا نیروزها سخت تر نیا

 ییهمه که چه بالبف میاز صدام،از نگام،از راه رفتنم و از همه چ یکس دمیترسیبود. آخر م انمیزدن با آدم ها و اطراف

 بود... میزندگ یبال نیربال، ناب ت نیسرم اومده. هرچند که از نظر خودم ا

 روزیو من دلتنگ تر از د شدیم دهیدمبالش کش ینیچ نیو شب ها هم مثل دامن گلدار چ رفتیو م ومدیها م روز

حالم شده بود. مدام  راتیاونم متوجه تغ گهید زد،یم یخونه ام و بهم سر ومدیم یکباریهرچند وقت  لوفری.نشدمیم

بهم بگو و من.... من  یدار یاگه حرف گفتیکنه، م ینیدلم سنگ یرو تو دلم نگه ندارم که رو یحرف گفتیبهم م

 جز خودش بگم.. یانباشته شده رو به کس یها یحرف ها و دلتنگ نیا تونستمینم

پشت سرشم نگاه نکنه..نکنه  یکه نکنه برنگرده و حت دمیترس یموضوع م نیو من چقدر از ا رفتیو م ومدیها م روز

و  اهیکه س یدرخشان یها ندهیو اونوقت من بمونم و آ رهیرو که باهام کرد رو گردن نگ یبرنگرده و کار گهید

 ..رمیمب شیاز دور نجایتباهشون کرد..نکنه فراموشم کرده باشه و من ا

 ..اما

 گردهیبرم گفتی. اون مکنمیصداش رو فراموش نم یچشمهاش و صداقت تو یاشک تو چوقتیمن ه اما

 "...گردهیبرم پس

 چشمام تکون داد و گفت: یجلو دستاشو

 دا؟یش گمیم یچ یشنویم-
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نگاه  دمیاز حرفهاش رو نفهم یچیو من ه زدیحرف م زیکریکه دو ساعت اومده بود و  یخودم اومدم و به بهار به

 گفت: یکردم.اخم کرد و با دلخور

 گفتم. یمن چ یدی! نشنیبد یلیخ دایش-

 گفتم: ی. با شرمندگارمیکردم از دلش دل ب یگرفتم و سع دستاشو

 . یکنیمن حواسم پرت شد. خودت که درک م نجایا یکه اومد یاز اون موقع زمیعز دیببخش-

 آروم تر ادامه دادم: دمیکه د سکوتشو

 شده؟ یچ یگ یحاال دوباره بهم م-

 گفت: عیسر

 یاومد خونمون و منو از مامان و بابام خواستگار یسال دوست شیبعد از ش شبی. دیشناسی..رضا رو که منییبب-

قاط زدم و  د،یخوریرو اورد و گفت شما بدرد هم نم یخودیب یبابام بهونه ها یخوشحال بودم اما وقت یلیکرد.خ

 ..یرو ندار یپاتو تو خونه بزار نکهیحق ا گهیباهاشون دعوا کردم. دعوامون که باال گرفت بابا گفت که د یحساب

 ؟یکه متقاعدشون کن یوارد نشد یخب چرا از اول از راه دوست-

سال بود که اشنا شده  شیشدم. من و رضا ش یعصب نیکالمه واسه هم هیشه. حرفش  ینم شیحرفها حال نیبابام ا-

 یب ینباشه.اما بابا یتا دست خال میپاشو محکم کرد و اومد خواستگار یرضا بخاطر من سرکار رفت اونجا جا م،یبود

 منطقم همه اش رو پس زد.

 کرد؟با خانواده اش بود؟ کاریرضا چ-

اخه جز تو  نجایمنم باهاشون قهر کردم و االنم اومدم ا نیراه انداخت. واسه هم یبد یزی.بابام ابرو رچارهیآره ب-

 رو نداشتم. یا گهید یکس

 گفتم: ناراحت

 ؟یکن کاریچ یخوای.اتفاقا منم تنها بودم.حاال میاومد یخوب کرد-

 و گفت: دیکش یقیعم نفس
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 دا؟یش یای. تو هم ممیریبگ یمیتصم کیشده  ی. فردا بام تهران بااهاش قرار دارم که هرجوریچیه-

 ارده گفتم: یو ب عیسر

 نه نه!.. من اصال حال و حوصله ندارم.-

 یلجباز میبر ایاون برگشت؟ مشکلت حل شد؟ ب ؟یدیرس یاخرش به چ یو ناله کرد هیهمه گر نیا ؟یچ یاخه برا-

 ؟یکنیباهاش تا م ینجوریکرده که ا یتو شکمت چه گناه ی. اون طفلشهیحال و هوات عوض م کمینکن.

 برامده شده بود چشم دوختم. کمیکه  یانداختم و به شکم نییپا سرمو

بهت برسم و مراعات  کمیگوش کنم و  هیبه  حرف بق خوامیم یمن! ه کنمیم تتیچقدر اذ ؛یمامان رمیبرات بم یاله

 ...زاره؟یمگه اون بابات م یکنم ول

 گه؟؟ید میگردیزود برم ی.ولامیباشه م-

 گفت: نانیمحکم فشرد و با اطم دستامو

 البته...-

 اورد و گفت: یاتاق بغل یرو از تو  یاز جا بلند شد، پتو و بالشت خوشحال

 .میبرنامه دار یکه واسه فردا کل میبخواب ایحاال ب-

 رو انداخت و گفت: بالشت

گفتم  می،هرکارییایکه من گفتم م ،هرجایخوردیمن گفتم م ی. هرچدایش یاریفردا رو واسه من نه ن هی خوامیم-

 یپوشیم گمیم می،هرچیدیانجام م

 و گفتم: دمیخند

 گه؟؟یامر د-

 پام گذاشته بودم رو سمتش پرت کردم و گفتم: یکه رو یکوسن بالفاصله

 ناااایگرفت یمنو با آقا رضاتون اشتباه انایاح-
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 داد و گفت: یخال جا

 .کنمیم یا گهید ینه بخداا. از اون درخواستا-

 زد و من دوباره کوسن به سمتش پرت کردم و گفتم: یچشمک

 .دنیشوهرت نم ستین خودیپررو! ب-

 مجدد گذشته.. یاداوریالبته با  میشده بخواب یبه هر بدبخت میفتگر میو تصم میدیخند

پر شده بود از عطر  شیو هر ثان قشیکه تو هر روزش و هر دق یگذشته بود. دو هفته ا انیدو هفته از رفتن ک بایتقر"

 خاطرات باهم بودنمون..

 داریب ان،یاز ک یخبر دیکه به ام یدو هفته ا نیتا نور افتاب خونه رو روشن کنه. هر روز ا دمیها رو کنار کش پرده

 !دیسو ام کیاز  غیافتاب بتابه رو خونه دلم..اما در دینور ام دیتا شا دمیکشیپرده ها رو کنار م شدمیم

به هر  خواستمیهمه انتظار رو نداشت. م نیو ا یخبر یو ب یدل تنگ من طاقت دور گهیروز بود. د نیآخر گهید امروز

کنم. دست رو دست  دایپ یزی..چی..شماره ای..نشونیرد تونستمیم دیکنم، شا دایپ یت خونه ابود سفار یزحمت

 .کردیرو حل نم یگذاشتن مشکل

صبرمم  گهی. ددمیکش رونیلباس بود رو از کمد ب یخوردن صبحانه و مخلفات پاتند کردم طرف اتاقم و هرچ بدون

 داشت.. یحد

. ختمیصاحابم ر یب فیاون ک یتو یکردم و چ کاریو چ دمیپوش یچ دمیشده بود که نفهم یاعصابم خط خط نقدریا

آشپزخونه مانع ادامه حرکتم شد. با  یتو لمیموبا یو برداشتم و خواستم از خونه خارج بشم که صدا دیلحظه اخر کل

الت که پشت خط بود کفشامو دراوردم و به ح یغرغر و فحش به خودم که جاش گذاشتم و اون یخورد و کل یاعصاب

 به شماره اش نگاه کنم جواب دادم: نکهیرفتم و بدون ا میدو بطرف گوش

 ه؟یچ-

 بدبختت... ی. مردم آزارادمینشن یجواب

 ه؟یک گمیم-

 ..دیچیتو گوشم پ ییصدا
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 که تنش آرامش بخش شب هام ییصدا

 روزهام بود یدهنده  دیام و

 که دو هفته ییصدا

 عاجز بودم دنیشن از

 عاجز.. عاجزِ

 خانوم خشگل من چرا بداخالق شده؟-

 قلبم رو تو دهنم حس کردم.. یواقع یمعنا به

 سر خوردم.. نتیکاب یکه دستم بود اروم اروم از دستم سر خورد.همراهشون منم کنار درها یو هر کوفت فیک

 ...؟یصدامو دار ؟یزم؟خوبیالو عز-

 ..؟یدار صدامو

 ...؟یدار صدامو

 ..؟یدار صدامو

 دو هفته نداشتم صداتو

 پا در اومدم از

 طاق شد طاقتم

 شد اما زیصبرم لبر ی کاسه

 صداتو دارم حاال

 رو تو مشتام دارم.. ایحاال تموم دن و

 ؟ی..خودتانیک-
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 .یاره قربونت برم.خوده خودمم. دلم برات تنگ شده کل-

 شوق بود که گونه هامو نم دار کرده بود. اشک

 به پاش. ختمیریشوق بود که م اشک

 هیکه آثار اشک و گر ییشکرت... با صدا ایخدا یرفتیشکرت که دعاهامو پذ ای،خدایدیشکرت که صدامو شن ایخدا

 گفتم: زدیتوش موج م

 کردمیبشه چشم باز م یازت خبر نکهیا دیهر روز به ام یدونیم دم؟یکش یمن دو هفته چ یدونیچرا االن؟م یلعنت-

 ! چرا حاال؟؟؟یارمو گرفته بودازت نبود؟؟ تو که شم یخبر چیو ه

 تر گفت: آروم

 بدم.. حی.بزار برات توضرهیمیم انتینکن ک هینکن قربون صدات برم.گر هیگر-

 هق هقم رو خفه کردم.. یصداشو داشته باشم، صدا گهینتونم د یلیبه هر دل ایارتباط قطع بشه و  نکهیترس ا از

خوابم برد.تو عالم  ادیز هیو گر ینشستم و همون موقع از خستگ مایکردم تو هواپ یازت خداحافظ نکهیبعد از ا-

. رهیم نییداره به سمت پا مای.حس کردم هواپدمیو داد مردم از جا پر غیج یمهماندارا و صدا یخواب بودم که با صدا

اومده  شیپ یگفت مشکل فن وفتهیم یدم داره چه اتفاقیکردم و ازش پرس داینفرو پ کی یهمه شلوغ نیا نیب یوقت

که  یزیبود اما من به تنها چ لشیبه فکر نجات خودش و خانوادش و وسا یدر حال سقوطه.اون لحظه هرک مایوهواپ

 و قول ازدواج بهت داده بودم اما .. گردمی. من بهت قول داده بودم برمیتو بود کردمیفکر م

فکر بودم که اگه  نیو من تو ا شدیم کتریهر لحظه به خاک نزد ماینه.هواپ ای مونمیبدم زنده م صیتشخ تونستمینم

سبد بزرگ که پر از چتر  هیمرد که تو دستش  کی قی. همون دقاادینامعلومت ب ندهیممکنه سر تو و آ ییچه بال رمیبم

اون قسمت نبودم که  کیکرد. بدبختانه من نزد میبود تقس کشینزد ییهمه اون مسافرا نینجات بود رو اورد و ب

 کهویبه  مایمسافرها زود چتر نجات تموم شد و همواپ ادیبخاطر تعداد ز نیهم یرو نجات بدم، براکنم و جونم  یزرنگ

 چتر مونده بودند.. یب یشد و تعداد خاص تیاز نصف جمع یخال

 یلیاش خ هی.بقکردمیم یقطعا خودکش دمیشنیم یا گهید یداستان رو از زبون کس نیاالن صداش رو نداشتم و ا اگه

 بود، به ادامه اش گوش دادم.. زیانگ جانیبرام جالب و ه
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رو پر کرده بود و من همچنان تو  مایبزرگ هواپ یو خدا صدا زدن مسافرها کل فضا یو زار هیگر یخالصه که صدا-

که  گفتیو م زدیکرده بودند، فقط خلبان داد م دیقطع ام مایهواپ یها و مهماندارها نی. سرنشبردمیبهت به سر م

 نباشه.. یرو کاهش بدم که مرگمون قطعبتونم سرعت  دیشا

 و گفتم: دمیحرفش پر وسط

 د؟یشد که زنده موند یشد؟؟ چ یخب چ-

رو کاهش  مایدرختها که سرعت هواپ دهیسربه فلک کش یبخاطر شاخه ها دونمیتو جنگل سقوط کرد. نم مایهواپ-

و همدستاش کشته شدند..خالصه که  چارهی.فقط خلبان بمیمردم بود که اکثر جون سالم به در برد یدعاها ایداد بود 

نجاتمون  شیبزرگ فوالد و آت یو تکه ها دشتباخبر شدند وسط اون جنگل درن ییهوا یروهایبعد از چند ساعت ن

 داد..

 گفتم: ناراحت

 من... شدیم تیزینکرده چ یی. اگه تو خدایخداروشکر که سالم-

 قطع کرد و گفت: حرفمو

 حاال که سالمم سرومورو گنده.-

 نشد؟؟ تیزیمطمئن باشم چ-

 م؟ینیبب یخوایم-

 :دمیبا تعجب پرس-

 نمت؟؟؟یبب یچجور-

 ..دادمیکه من براشون جون م یی. همون خنده هادیخند

 لب تاپت و وبکمش رو فعال کن یاالن خطت رو بزار تو نیهم-

 رو؟ میخط گوش-

 پتیرو صفحه اسکا امیم گهید قهیمن تا پنج دق. اریاالن خاموش کن و درش ب نیاره. هم-
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 کواستیدکمه ر دمیکه گذشت د هیرو باز کردم. چند ثان پمیگفته اش عمل کردم و وبکمم رو فعال کردم و اسکا به

 .بدون درنگ دکمه سبز رنگ رو زدم و..زنهیچشمک م

 شد! انیرخسار عشق نما یرو

 خدا.. یوا

 آشفته اش.. یجذب سبز رنگ و اون موها شرتیت با

 ..شیآب یچشما

 ..قشیعم لبخند

 بکشم. یبنفش غیسرش که باعث شد ج یچیاما باند پ و

 زم؟یشد عز یجان؟چ دایش-

 گفتم: هینزدم.با گر غیدهنم رو گرفته بودم که دوباره ج یدست جلو با

 ..یدور سرت؟مگه نگفت هیچ یچیاون..اون باند پ-

 کرد و گفت: ینیدلنش اخم

 نه من نه تو ها.. یکن هیگر یاگه بخوا دایش-

 که با همون اخمش گفت: دمیباال کش نمویب

 . حاال زود اشکاتو پاک کننیافر-

حرف گوش  کن چهارزانو نشستم  ی. مثل دختر بچه هادمیمو باال کش ینیکف دستام اشکامو پاک کردم و دوباره ب با

از سرتاپا بهم کرد و  یچونش گذاشت. نگاه ریهم قالب کرد و ز ینگاهش کردم. دستاشو تو یو منتظر دستور بعد

 که نگاهش کردم گفت: یخنده زد. سوال ریز کهوی

 خوشگلت؟ یلباسا نی..با انی..با ایرفتی..کجا میتو..اول صبح-
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بودم با  دهیسرزانو پاره پوش یموقع به خودم نگاه کردم. نگاه کردن همانا و از خجالت آب شدنم همانا..شلوار ل همون

بشه که  دایرنگم پ یباعث شده بود تاپ باز آب نیرفت بندشو ببندم و ا ادمی ادیمانتو کرم رنگ جلو باز که از عجله ز

ام رو برعکس سرم کرده  یو طوس دیشال سف نکهی. و جالب تر ادبو انینما رممیلباس ز یتازه کناره هاش بندها

 گفت: رفتیم سهیبودم..همونطور که همچنان از خنده ر

 لباس نپوشش خب؟؟ ینجوریا چوقتیه گهید-

 .زدمینم یانداخته بودم و حرف ریسرمو ز شرمزده

 ؟یرفتیکجا م ینگفت-

 کردم و گفتم: دایپ جرءت

 .هیهمش از غم هجران جنابعال-

 !دمیکش یچ یدونینم یول یدیکش یچ دونمیدلت. م یبرا رمیبم یاله-

 ؟یدیکش یچ-

 کیکه  زاشتمیکشور نم نیکاش پا تو ا یکه ا فرستادمیهمش درد همش عذاب وجدان..همش به خودم لعنت م-

 بشم رشیدلم رو ببره و من اس ادیب یرونیدختر ا

 کردم و گفتم: یخنده ا تک

 ؟یمونیپش یبگ یخوایم یعنی-

 "...شمینم مونیاز انتخاب تو پش چوقتیمن ه مون؟یپش-

ضرب گرفته بود و استرس  نیزم یکه بهار با پاهاش رو دمیدیم نهییاز آ بستم،یمانتوم رو با حوصله م یها دکمه

 کردم برگشتم سمتش و گفتم: میداشت.شالم رو دوباره تنظ

 منو یبس کن بهار. کشت-

 ستین التیخ نیو ع یلکسیاخه استرس دارم. تو ام که ر-

 اشتم و گفتم:رو برد نیماش چیخونه و سوو دیاپن کل یرو از
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 استرس نداره. خونسرد باش نقدریمالقات ساده که ا کی-

کوچولومم داخل  انی.البته بماند که کمیرو سکوت کن ریکل مس میداد حیداد و هردو ترج رونیرو با حرص ب نفسش

 زد و من چقدر ذوق کردم و تو دلم قربون صدقه اش رفتم. زیآروم و ر یلگد ها یکل نیماش

 بهار حواسم رو پرت کرد و باعث شد به مکالماتشون گوش کنم یگوش یخودم بودم که صدا یحال و هوا تو

 ؟یدیچرا جواب تلفنامو نم ییالو رضا؟ کجا-

... 

 خب باشه. یلیخ-

... 

 اونجا بهتر نبود؟ یچشم حواسمون هست.ول-

... 

 سختش باشه دیاومدم گفتم شا دایاخه با ش-

... 

 بپرسم! سایوا-

 زده گفت: ره،ذوقیازم سبقت بگ یپشت نیو منتظر بودم تا ماش دیچرخیبغل ها م نهییآ نیکه نگاهم ب همونطور

 ییایم نمایس میبعدش بر میبخور یزیچ هیرستوران واسه شام  میبام کنسل شد. قرار شد اول بر گهی! رضا مدایش-

 گه؟ید

 کنم گفتم: تشیاذ کمی نکهیا یبهش انداختم و برا ینگاه مین

 .امیکه من حوصله ندارم نم یدونیم-

 و گفت: دیبرچ لب

 تورو خدا. تورو جون... گهید میبر ایجان بهار ب-
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 دستمو به نشونه سکوت باال اوردم و گفتم: نیهم ی. برادهیبچم رو قسم م ای انیاالن جون ک دونستمیم

 .امیخب م یلیخ-

رژ لب  دیتجد نیماش نهییهمونطور که تو آ داد و ادرس رستوران رو گرفت. یرو گذاشت دم گوشش و اوک شیگوش

هم به  تیوظع نیبود تو هم نجایکرد و جالب ا یاش رو سمت ظبط برد و آهنگ با مرام رو پل گهیدست د کرد،یم

کرده بود که  تیبه من هم سرا ییجورا هی. خنده ام گرفته بود! شاد و سرحال بودنش دادیگردن و شونه هاش قر م

 یو خورده ا کیدوستانه بعد از  کیکوچ حیتفر کیکه به  کنمیمدام به حرکاتش بخندم.البته اعتراف م شدیباعث م

کردم؛کودک  ادیصدارو ز گهید کمی یداشتم. با لبخند گشاد اجیواقعا احت دن،یکردن و عذاب کش هیسال خون گر

 بود.. شدهفعال  یدرونم حاال حساب

 باورام... هیشب یسالم با مرام، شد-

 یترمز کنم و هرچ ابونیوسط خ نجایهم خواستیبه گلوم حمله ور شد.دلم م یبغض بد دیاهنگ که رس ینجایا به

 . گذشته ها دوباره هجوم اورده بودند...ارمیرو باال ب کنهیخاطرات بد که حالم رو بد م

اول  خوردمی. هرروز که چه عرض کنم! آب مگرفتیاون تماس م ای گرفتمیتماس م انیاز اون روز به بعد، هر روز با ک "

 عادت هردومون شده بود... نیکردم؛ایو تماشاش م شستمیلپ تاپ م ی. تمام وقت روزم رو پادادمیاطالع م انیبه ک

نگاه کردم.  ابونیخ یرنگم گرفتم و به انتها یطوس یها ی.نگاهمو از کتونشدمیبود. داشتم خفه م یگرم و آفتاب هوا

اول و دوم مانتوم رو باز گذاشتم و  یمقنعه ام، دکمه ها ریخونه مونده بود.طبق عادتم دست بردم زتا  گهید یلیخ

 رونیتکون دادم تا هوا به پوستم برسه. کالفه نفسم رو ب کمیبود رو  دهیبه تنم چسب ادیکه بخاطر عرق ز یشرتیت

اما  دمیکنار خودم شدم. اول ترس نیاشم کی دیشونه ام جابجا کردم که متوجه ترمز شد یدادم و کوله ام رو رو

در کار  یبود که مزاحم نیا شیراحت شد. حداقل خوب المیخ کمی دمیرو روبروم د یاومد و سجاد نییپا شهیش یوقت

 گفت: یکه درو باز کرد و با لبخخد چندش دمیچینبود. داشتم تو ذهنم فحش براش م

 ؟یخانوم یشیسوار نم-

هوا  دیشد یگرما ییصدا کیشده بود نگاه کردم؛  کیرنگ آپارتمان که بخاطر دور بودن، کوچ یبه در مشک دوباره

مانع رفتنم  یا گهید یصدا کردمیرو تجسم م انیک یرتیصورت مهربون و غ یبرو  اما وقت گفتیو م کردیرو بهونه م

 گفت: یکه سجاد کردمیدوتا م یکیخودم  ی. داشتم براشدیم

 که ندارم تیبرسونمت،کار خوامیباال. م ایبابا ب-
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 نشیسوار ماش یباال انداخت و دوباره اون لبخند مسخره اش رو تکرار کرد. وقت ینگاهش کردم،شونه ا مشکوک

 شدم، ظبطشو روشن کرد و گفت:

 بزارم برات؟ یاهنگ چ-

 تفاوت گفتم: یب

 . منو زود برسون خونه ام.خوامیاهنگ نم-

با نگاه ترسناک من مواجه شد خودش رو جم و جور  یکرد اما وقت یبا مرام رو پلهمون لبخند رو زد و اهنگ  دوباره

 صاف کرد و گفت: ییکرد. گلو

 .دایباهات حرف بزنم ش خوامیم-

 با شما ندارم. یحرف چیمن ه-

 کرده؟هان؟ رییباهام تغ نقدریکردم که رفتارت ا کاریاخه چرا؟ مگه من چ-

 سمتش و گفتم: برگشتم

 نیرو به ا یکرد لوفریکه با ن یوفا نشدم که کار ی. اونقدراهم بشهیم میمن مرام و معرفت حالچرا؟ چون  یگیم-

 ها فراموش کنم. یزود

 ..انهیساده بود. خودشم در جر یدوست کیکردم؟ قرار ما فقط  کارشیاخه مگه من چ-

رو من بهش داده  یازدواج و خوشبخت دیپس اون همه قول و قرار و وعده وع گه؟یساده بود د یدوست کیقرارتون -

 بودم؟؟؟

 تکون داد و گفت: یسر کالفه

 .نجایا ومدمیحرفا ن نیا یبوده تموم شده.من برا لوفریمنو ن نیب یگذشته ها گذشته. االن هرچ دا،یش نیبب-

 کردم و گفتم: یقروچه ا دندون

 من؟ یبرا یکن جادیکه مزاحمت ا یاومد نیا یپس برا-
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 گفت: مظلوم

 .گمیم یچ نی. ببداینگو ش ینجوریا-

الدنگ  نیرو بخاطر ا لوفرین یکه اشکا یدادم تا زودتر حرفش رو بزنه و خالصم کنه.از وقت حیسکوت کردم و ترج 

 تا حد مرگ ازش متنفر شدم.. دمید

 .ستمین ینیو اهل مقدمه چ یکه اصال ادم تعارف یدونیخودت م دایش نیبب-

 گفتم: کالفه

 خب-

 باهات ازدواج کنم. خوامیخب..خب من م-

که  یزیبود تا از چ یکاف گهیکلمه د کیروش، فقط  زمیآوار بر نیحرف بزنه تا ع گهیکلمه د کیبود فقط  یکاف

 مطمئن بشم و انفجار کنم.. دمیشن

 دوستت... یلیخ وونهیمنِ د-

خودمم  یکه دستا که بود اونقدر محکم و کوبنده بود یخورد. هرجور یلیصورتش برگشت و س یچجور دمینفهم

 نازک کردم و گفتم: ی. پشت پلکسوختیم

 نیچه توه واناتیکه به ح فهممیاما حاال م دونستمیپست تر م وونیکار اشکال داره؟؟ من تورو از ح یکجا یدونیم-

 کردم... یبزرگ

صورتش  یکه هنوز دستش رو یدیرو روبه مج دمیشدم و درو با حرص محکم بستم، انگشت تهد ادهیپ نشیماش از

 گرفتم و گفتم: کرد،یبود و با بهت نگاهم م

. کنمیدستام خفت م نیخودم با هم یبش یآفتاب لوفرین ایکه دور و بر من  نمیبب گهیبار د کیبار، فقط  کیاگه فقط -

 ؟یدیازدواج م شنهادیبه من پ یحاال اومد یرو دور زد لوفرین یرفت

 زدم و گفتم: یشخندیحال و روزش ن به

 !پست فطرت-
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.پا زدیمتعجبش دور شدم.خداروشکر لنگ ظهر بود و مگس تو هوا پر نم یچشما یندونستم و از جلو زیرو جا موندن

که تنم بود رو از تنم کندم و دوش  یو مقنعه و مانتو و هرچ فیتند کردم و خودم رو سه سوت به خونه رسوندم.ک

از  میگوش یکردم،صدایبلندم رو خشک م بایقرت یگرفتم.همونطور به کمک کاله ربدوشامبرم موها یخنک و مختصر

 تماس رو متصل کردم.. یخاص یباشه با انژ انیک نکهیبلند شد.خوشحال از فمیداخل ک

 ان؟یالو ک-

 تو االن؟ یهست یکدوم قبرستون-

 که زد خشک شدم، با ترس گفتم: یداد با

 ..من..من بخدا..انیک-

 تر از قبل داد زد: محکم

 یغلط ؟چهیدیجواب نم زنمیزنگ م تیبه گوش یکه هرچ یبود یکدوم قبرستون گمیم . دارمنمیخفه شو بب-

 اونوقت تاحاال؟ یکردیم

و تاحاال  زدیکه من داشتمش مهربون بود و مهربون حرف م یانیقابل هضم بود. ک ریمحکم و کوبنده اش برام غ یصدا

 دهیند یعصب نقدریتاحاال ا چوقتی.اصال هکردینم یاحترام یب ینجوریا چوقتیتر بودم ه زیکه از جونش عز یبا من

 رو شامل حالم کن.. یخوودت رحم ایبودمش.خدا

 داد نزن سرم. ینجوری. اانیبخدا من حموم بودم ک-

 ..نییپا ارهیمظلوم و آروم من، باز هم نتونست تن صداشو ب لحن

صاحابتو خفه خون نکن؟ها؟مگه مِن  یب یحموم؟ مگه من نگفته بودم بهت که اون گوش رهیآدم مگه چند ساعت م-

 قبلش بهم اطالع بده؟ یکنیکه م یو هر غلط یریکه م ینگفته بودم بهت هر گورستون یلعنت

سکوت بود و سکوت.  خوردندیگونه هامم سر م یدرنگ رو یهم که ب ییاشک ها یکرده بودم و سکوت. صدا سکوت

نزارم و گفته بود  لنتیسا یرو رو میبارها بهم گفته بود که گوشبه دندون گرفته بودم. تاحاال  لیدل یلبم رو محکم و ب

 یترش کرده بود. با صدا یعصب نیکرده بودم! و ا نکاروینگرانش کنم. اما من ا ایجوابش رو بدم  رید ادیخوشش نم

 بلند داد زد:
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 هان؟-

 ایبامن ازدواج کن؟ ایاومده گفته ب زیهمه چ یب یبهش بدم؟ بگم اون سجاد دیرو با یتته پته افتاده بودم. چه جواب به

بهش بدم  یکردم جواب یو سع دمیباال کش موینیبهش بگم اونقدر تو فکر تو غرق بودم که حواسم به اطرافم نبود؟.. ب

 که هم آروم و هم قانعش کنه..

اموشکار نزارم اما منِ فر لنتیسا یرو مویگوش چوقتیه یمن بود. بهم گفته بود ریتقص دونمی. مزمیببخشد عز-

 چوقتیکه ه یکردم. بهم گفته بود نکارویآرامش داشته باشم، ا کمی یروز مشغله کار کیخواستم بعد از  یوقت

اما من..اما من بازم  زارمیب دنیکش انتظاراز  یمنتظرت بزارم و جواب تلفناتو ندم، بهم گفته بود ادیخوشت نم

 ..میببخش دوارمیاز قصد نبود.ام یزیبرام عز یلیفراموشم شد و بدون اجازت رفتم حموم..به جون خودت که خ

 گهیقطعش کردم و د یقطع اتصال. وقت یحرف زدن رو بهم نداد، دستم سر خورد رو نیا نیاز شتریب یاجازه  بغض

که صداش، تک تک  دمی. فهمرمیگیچقدر از صداش جون م دمیچقدر دوسش دارم. فهم دمیفهم دمیصداش رو نشن

 ..کنهیبدنم رو شاداب م یسلول ها

بار ازش گرفته  هیکه  یتخت زانو زدم. نگاهم به عکس نییرو با هق هق اونطرف تر از خودم پرت کردم و پا میگوش

 اتاقم زده بودم ثابت موند.  واریبودم و حاال بنرش کرده بودم و به د

 ..میهم شد خکوبیو م دمیکه تو ون اسمش رو پرس یحظه ااون ل از

 ..میکردیو ماه رو تماشا م میو سه پل نشسته بود یس یکه رو یاون وقت از

 رو بوسه زد.. میشونیکه برام صبحانه اورد و پ یاون صبح از

 ..دمیبار د نیاول یشدنش رو برا یرتیاومدم هتل و غ دیکه با وح یروز از

 گذاشتم.. ارشیکه همه جونم رو در اخت یوقت از

 ...میقشنگ ساخت یخاطره ها یکه باهم کل ییاون جاها از

 رو ترک کرد.. رانیو اون ا میکه وداع کرد یشب نحص از

 تا االن رو.. و

 رنگم نوشتم..نوشتم و نوشتم.. اهیبه خط ، داخل دفتر س خط
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 باز شد.. میزندگ یکه پاش تو یاز وقت نکهیا از

 تو سرم نبود.. یزیچ الشیجز فکر و خ نکهیا از

 شدند.. یهام شاک یریبخاطر گوشه گ انمیخانوادم و اطراف نکهیاز

 که برام ساخت.. یمجهول ندهیآ از

 ول کردم.. بایکارم رو تقر نکهیا از

 ...ستمیدختر ن گهید  نکهیاز

 زد.. ییامروز پشت تلفن چه حرفا نکهیاز

 !زیهمه چ از

 زدم تا خوابم برد...نوشتم و هق  اونقدر

 دیریبگ یرا جد سندینویکه م یزنان درد

 سند،ینوینم یکاریب از

  یبرا یادیز یبرعکس مردها کارها زنان

 دارند شانیها یکاریب

 زنندیم الک

 بافندیم سویگ

 رقصندیم مستانه

 ..اما

 "تامل دارد..! یجا سدینویکه م یزن
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 یب یرستوران پارک کردم. خوشبختانه بهار اونقدر سرگرم و خوشحال بود که متوجه اشک ها کیرو نزد نیماش

 بهم گذشت. یچ نیکه تو ماش ارمیخودم ن یکردم به رو یو سع دمیکش یقیمن نشده بود. نفس عم یصدا

افتاده بود رو که از سرش  یصداش رو کم  و شال عیرضا شد. سر نیبود که متوجه ماش دنیهمچنان در حال رقص بهار

 گفتم: ینیبا لبخند غمگ کردیچک م نیماش نهییآ یبار اخر که خودش رو تو یکرد. برا میتنظ

 منتظرمونه. میبر ای. بزمیعز یخوشگل-

 سردش رو فشردم و گفتم: یدستا میرفتی. همونطور که سمت رضا ممیشد ادهیو هردو پ دمیرو کش یدست ترمز

 یکن آروم باش ی! سعشینیبیسال م شیش نیکه تو ا ستیبارت ن نیبهار؟ اول یچ یاسترس برا نهمهیا-

 . بابام کم چرت و پرت بار خودش و خانوادش نکرد.کشمیچقدر ازش خجالت م یدونیاخه نم-

بردم و در  نییسرم رو پا یکم نیهم یاز قدش به نسبت بلند تر بود.بخصوص االن که کفشام پاشنه بلند بود.برا قدم

 گوشش گفتم:

رو هم  ایکار ممکن دن نیبدتر یرو بساز که حت ندتیمرد آ یمقابل مردِت سرافکنده نباش.جور چوقتی..هچوقتیه-

 نباشه. تیمنتظر سرافکندگ ،یانجام داده باش

 زد و گفت: یلبخند عی.سرمیبود دهیبهش رس گهید

 ...دیبا کردم؟یم کاریمن اگه تورو نداشتم چ دایش-

 بود... ادیز یش دادم.وقت واسه تشکر و قدردانهل بایپشت کمرش گذاشتم و تقر دستمو

 زندی. رضا و بهار حرفاشونو ممیکه رضا رزو کرده بود نشست یتخت سنت یرو ییو اشنا یاحوالپرس قهیاز چند دق بعد

 اما فکرم پرواز کرد سمت گذشته ها... کردمیرستوران نگاه م یباز و سنت یو من به فضا

مسخره اش رو داده بود  شنهادیاون پ یسجاد دیکه مج ی.از اون روزخوردیگ مزن میام بود که گوش nبار  یبرا "

 دهیرو د رشیبودم و نه تصو دهیکه نه صداشو شن یسه چهار روز نی.تو ادادمیرو نم انیک یجواب زنگ ها گهید

 نیبه ا دادیو فرمان م دیکوبیام م نهیبار به س وونهیعقل و احساسم داشتم. قلبم د نیرو ب یبودم، جنگ سخت

تا اخر  رمیبگ دهیکه اگه هشدار هاش رو ناد دادیو هشدار م زدیخاتمه بدم اما عقلم زنگ خطر م ییو جدا یدلتنگ

 خواهم شد.. مونیعمرم پش
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از خانوادت  یو به گفته خودش تورو رسم رانیا ومدیکه اگه اون دوستت داشت تاحاال م کردیمدام گوشزد م عقلم

 ..کردیم یخاستگار

 قلبم.. آه قلبم!... اما

 یحوصله  گهیزنگ و اس ام اس زده بود خسته شده بودم و د انیچند روز از بس ک نیدوباره زنگ خورد. تو ا میگوش

 ..فکر ..فکر..فکر..کردمیو فکر م کردمیکز م یرو نداشتم. فقط گوشه ا یچیه

 یسرحال پاتند کردم سمت گوش یو کم.خوشحال شدیمامانم بود. اسم مامان بود که روشن و خاموش م ندفعهیا اما

 دادم.. یشارژم و جوابش رو با انرژ یتو

 سالم مامان خوشگلم!-

 ؟یسرکوک ؟یسالم خانوم. خوب-

 میعال یفداتشم مامانم. عال-

 هیعااال یعال نهیخانواده اش رو نب ی. هرکگهیاره د-

 بابا کجاس؟ ن؟یمامان؟بازم شروع کرد-

 .نجاستیبدم؟باباتم ا انشیمگه قرار بود پا-

 ذره شده هیدلم براتون  کنه؟یم کاریچخبرا؟ چ-

 فاصله گرفت و گفت: شیشگیاز لحن شوخ هم مامان

 !میگرفت یمیتصم کی! زنگ زدم بگم که با پدرت   دایش نیبب-

 منه بدبخت؟ یبرا نیدید یچه خواب گهید ؟یمیچه تصم-

 .نجایا ییایرو ب یچند هفته ا هی یریبگ یاز کارت مرخص دیتو با نی. ببزنمیحرف م ی. دارم جددایلوس نشو ش-

 افتاده؟ یاتفاق ؟یچ یچرا خب؟ برا-

 .یفهمیخودت م ایحاال ب-
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 شده یچ نجایکه. بگو هم رازیش امیهمه راه از تهران پاشم ب نیا ستیکه ن ی! خب الکیترسونیمنو م یمامان دار-

 و گفت: دیکش یپووف کالفه

 !هیبستر مارستانی. بستیحالش خوب ن ایخاله سون-

حالش خوب نبود؟ خاله که بعد از  زمیعز ایخاله سو گفت؟یدستم نگاه کردم! مامان راست م یتو هیزده به گوش شوکه

 امکان نداشت.. نیسه سال از شر سرطان خالص شده و خوب شده بود!..ا

 شده بود؟ یمامان..االن..حالش چطوره؟ چ-

 شدنه. ریبعد از دو سال دوباره اون غده رشد کرده و در حال تکث گنینداره. دکترا م یفیحالش تعر-

که حکم مادرو برام  یمهربان تر از مادرم..خاله ا ی..خاله مارستانیتخت ب یاورد. خاله ام االن رو ورشیبه گلوم  بغض

 رفته بود گفتم: لیکه حاال تحل یی..با صدادی..وحدیداشت..خاله..خاله.. وح

 افتاد؟ یاتفاق لعنت نیا ی..کیک-

 ..شدیاز من نداشت. لحظه به لحظه صداش دورگه تر م یمامانم دست کم حال

 .مارستانیخونه بود و زود رسوندش ب دیاز حال رفت. خداروشکر وح هوی شگاهیآرا رفتیصبح که م-

 نهمهیرد؟ مگه انبردنش المان تا دوا درمونش کنن؟ مگه اون دکتر احمق خوبش نک شیمگه سه سال پ ه؟یمگه شوخ-

 ..ش؟مگهیسالمت یخرج نکردن برا

دور بابا رو پشت  یبود. صدا نطوریتوان دادمه دادن رو نداشتم. مامان هم هم گهیو من د ختنیریدونه دونه م اشکام

 رو از دست مامان گرفت و گفت: یداشت مامان رو اروم کنه. گوش یکه سع دمیشنیتلفن م

 بابا؟ یخوب داجان؟یش-

 بابا..-

هم بدتر از اون،  دیدوباره حالش بد شده باشه و وح زمیعز یخاله  نکهیتوان ادامه دادن رو نداشتم. از فکر ا زمبا

 ..نمیهام رو تو حالت بد بب زیعز تونستمی..نمشدیحالم دگرگون م
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حداقل کمک حال مادرت  ای. پاشو بستیکه اصال اوضاع خوب ن رازیش ایحاال بند و بساطت رو جمع کن ب نیهم -

 ..جوشهیو سرکه م ریباش که از صبح تاحاال مثل س

برم و  رازیعوض شدن حال و هوام ش یگرفته بودم که برا میبابا قطع کردم. خودم تصم یرو بعد ار سفارش ها تماس

اصال رفتنم  ؟رفتمیم دیبا یعنی! یهول هولک ینجورینه ا یمشخص بشه،ول انیبا ک فمیرو اونجا بمونم تا تکل یمدت

 انیتا ک گرفتمیغم بغل م یزانو نجایا دیبا یتا ک ؟یچ منرفتن ؟یچ بردیم یبه رازم پ یو کس رفتمیدرست بود؟ اگه م

و جواب زنگ هاش رو  بودمیباهاش قهر م دیبا یبکشه؟! تا ک رونیب ییو من رو از کابوس تنها ادیب دشیبا اسب سف

 "...!دادم؟ینم

خوردم و هاج و واج به بهار نگاه کردم. همونطور که اخم  یفیداخل پهلوم رفت تکون خف یزیچ نکهیاحساس ا با

 گفت: کردیداشت و به ساعتش نگاه م

 زنم؟یتاحاال دارم صدات م یاز ک یدونیم-

 .حواسم نبود.یببخش-

 م؟ییاالن کجا یدونی. مدمیکه خودمم فهم نویبله ا-

 ستادهیصف منتظر ا کیادم داخل  یسر هیبود تا دست از سر افکارم بردارم و به اطرافم نگاه کنم.  یجمله کاف نیهم

حواسم پرت بود  نقدریا یعنی م؟یبود دهیرس یبود؟ما ک نمایس نجای. اخوندنیهم کتاب م گهید یها یسر هیبودن، 

 مکان نشدم؟! رییمتوجه راه رفتن و تغ یکه حت

 و حفظ بود گفت: خوندیخدا ذهنم رو م ی شهیکه هم بهار

 هندوستان کرده باز! ادی لتونیف نکهیمثل ا ی.جنابعالنماستیس نجایبله ا-

 بود با چپ چپ نگاه کردن من همراه شد. یشوخ مشین دونستمیحرفش که م نیا

شده  لیکتاب تشک و چند قفسه ینقاش یها یاز تابلو یادیبا تعداد ز رهیت یاز چوب قهوه ا نمایس طیمح ونیدکوراس

شده بودن هم  دهیهم که با رنگ روغن کش ییها یبود. تم اکثر نقاش ریدلگ یلیخ یول شستیبود. ظاهرش به دل م

.خواستم به طرف کردیرو به خودش مجذوب م نندهیبو متنوع بود که  یهنر اریبس یبا طرح ها رهیو کرم ت یقهوه ا

سمتمون اومدند و من مجبور شدم همونجا باستم..اون  یناشناخته ا یاقا هیکتاب برم که رضا همراه با  یقفسه ها
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و کاله  نکیبا ع یکیریچ شرتیو ت یلجن بیج شیدست داشت، با شلوار ش یتو تیکه دوتا کتاب و سه تا بل ییاقا

 شد و گفت: کمونینزد یساله باشه با لبخند گرم 26-25 خوردیمکه ظاهرا بهش 

 یرضا جان باهاتون اشنا شدم. بنده هم صدرا ماه قی.از طرنیما خوش اومد یخوشبختم خانوما. به فرهنگسرا-

 خوشحالم. اریبس دنتونیهستم و از د

 یاز دوستا یکیکه  ییتعارفات از اونجا یسر هیبعد از  ی.صدرا ماهمیکرد یو ابزار خوشحال میلبخند زد هردومون

 یپ نیبه ا کردمیمکان که گذر م نیکرد. و من از هر قسمت ا مونییراهنما یرضا بود، به سالن مجلل ییپسر دا

آرامش و خلوت آدم با درون  یبرا ینجا مکانیا ست،یاصال فرهنگسرا هم ن ست،ین نمایفقط س نجایکه ا بردمیم

 !شهیمعنو

گوش کردم.  شنهادشیخداروشکر که بهار بود و به پ شد،یلبام پاک نم یلبخند از رو داشتمیکه برم یقدم هر

با خودم عهد بستم که حتما از بهار تشکر کنم و حداقل  دمیدیپانل ها رو م یرو یکیگراف یهمونطور که پوستر ها

 سر بزنم.. نجایدوبار به ا یهفته ا

. کردینداشتند نگاه م یکه تموم ییدستم رو فشرد و لبخند زنان به تابلو ها دیرسیکه از من مشتاق تر به نظر م بهارم

و من و بهار هم همچنان تو کف  زدندینشده بود حرف م سیتاس شتریسال ب کیاز فرهنگسرا که  یرضا و صدرا ماه

 ییاشاره کرد و با خوشرو ییقطع و به در بزرگ چوب روحرفش  یکه ماه میبود طیمح یکیگراف یتابلو ها و طرح ها

 گفت:

 .ادیخوشتون ب دوارمی. امنمایرت و سهم کنس شهیاجرا م شیفرهنگسراست. هم تاتر و نما یسالن اصل نجایخانوما ا-

 گفت: یقابل وصف ریغ جانیدستپاچه شد و با ه بهار

 داخلش؟ میامکانش هست که االن بر-

 دیبر دیتونینداره م یگذشته. اگه از نظرتون اشکال لمیپخش ف میاز تا یا قهیدق ستیب ایربع  کیراستش حدود -

 ..شهیشروع م گهیدو ساعت د بایتقر یاکران بعد دیستین لیو اگر هم ما دینیرو بب شیداخل و بق

 دستشو پشت کمر بهار گذاشت و گفت: رضا

 .میریرو م نی. همگهینه د-

 :دیکه تا االن سکوت کرده بودم پرس یسمت من برگشت و از من بهار
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 م؟یبر نویهم دا؟یش هینظر تو چ-

 نیشد که هم نیکردم  و قرار بر ا دیینظر رضا رو تا میباطن لیاما بر خالف م خواستیرو م یا گهید لمیدلم ف نکهیا با

بودن  دیبد دیعجول و ند نی. بهار و رضا سرخوش زودتر از من وارد سالن شدن و من هم، به امینیرو بب لمیف

 و حرص خوردم.. دمیدوتاشون تو دلم خند

 امه حرکتم شد...از پشت مانع اد یماه یو قدم اول رو بسمت سالن برداشتم که صدا دمیکش یقیعم نفس

 کنم تونیهمراه دیافتخار بد دیدار فیخانوم اگه تنها تشر دایش-

بود  انینما یمانتو به خوب یکه از تو یواقعا متوجه حلقه دستم و شکم یعنیبچشم! تونستمیحرفش رو درست نم طعم

توش بود رو از قصد باال اوردم و موهام رو  انیک یکه حلقه  یمنظور حرفش رو زده بود؟!.. دست چپ یب اینشده بود؟! 

! ستیدختر کشش ن پیبخاطر ت دمین افتخار رو بهش میبفهمه که اگه ا خواستیشالم فرستادم. دلم م یتو یکم

 زدم و خشک گفتم: یلبخند تصنع

 بله چرا که نه؟-

فاصله ام رو باهاش  کردم یسع میرفتیچشمهاش خوندم و همونطور که قدم به قدم راه م یرو تو یخوشحال عمق

همونطور که با چشم دمبالشون  م،یکردن رضا و بهار نبود دایاز حد شلوغ بود وما قادر به پ شیکنم.. سالن ب تیرعا

اخر برد. شلوغ بود و من  یها یو منو به صندل دیمچ دستم رو کش یماه کردمیو تو دلم فحش نثارشون م گشتمیم

 یبه اخر ها یصداش رو بشنوم. وقت یحت ایکنم  هشیه خاطر کارش توجب ایدستم رو از دستش بکشم  تونستمینم

 داد زدم: بایتقر یظیو با اخم غل دمیبودند دستم رو کش یبصورت تک و توک تیکه جمع ییجا میدیسالن رس

 ؟؟یکنیم کاریچ یمعلوم هست دار چیه-

 شتاب زده گفت: یکم

و گم  شدیها پر م یصندل ای زد؟یرو م فتیک یکی شدیخوب م گرفتمیاخه دختر خوب اگه دستت رو نم-

 شد؟؟یم تیاذ یبچه ات تو شلوغ یدوست داشت ایاکران گذشته؟؟ میچقدر از تا یدونیم م؟اصالیشدیم

فقط مچ دستم رو  چارهیبودم؟ تازه اون ب هیضا نقدریا یعنینگاه کردم. یتعجب و خجالت اول به شکمم و بعد به ماه با

که حاال باعث خجالتم شده  کممیش یدر اوردم.مانتوم جلو باز بود و من از برامدگ یامل باز نقدریگرفته بود و من ا
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 یبه صندل یبا لبخند تکون داد و نشست، اشاره ا یسر یصاف و صوفش کردم... ماه یشدم و کم نیبود شرمگ

 بود کرد و گفت: یکه خال شیبقل

 نداره! یاشکال ا؛یب-

داشت  الیخیتوجه کنم.اون ب لمیکردم فقط به ف یرخش کردم و سع میا به نگذر یخجالت کنارش نشستم.نگاه با

تشنه بودم و دلم آب خنک  یحرف بزنم. از طرف یکلوم تونستمیو من هنوز از خجالت نم دیدیرو م لمشیف

 اش رو!.  کلمه کی یرو نفهمم، حت لمیاز ف یچیباعث شده بود ه دیشد یتشنگ نی. و اخواستیم

فروو  بشیج یدستش رو تو عیبود اما صداش آزار دهنده بود. سر برهیو نکهیبلند شد.با ا یماه یگوش برهیو یصدا

 ، سالن رو ترک کرد.. گردمیو برم رمیم نکهیا یبه معن یرو دراورد و با چشمک دشیخوشگل سف فونیبرد و آ

. ذوق دیکشیاش رو سر م ینآب معد یافتاد که بطر مییکه چشمم به نفر جلو کردمیحاضر در سالن نگاه م تیجمع به

 شدم و گفتم: کشیصدام رو بشنوه نزد نکهیا یزده و ناخوداگاه برا

 د؟یرو به منم بد تونیاز آب مدن کمی شهیم د،یاقا ببخش-

و به سرفه افتاد. سالن بدون نوربود و من  دیبار تو گلوش پر کیبه  خوردیکه داشت م یآب یچ یبرا دونمینم

 بود؟ مگه جک گفتم؟..با شک گفتم: یچ یسرفه اش برا گهی. دنمیچهره اش رو بب تونستمینم

 شد؟ یچ د؟یاقا خوب-

 و به عقب برگشت.. دیکش یقیعم نفس

 نمیبیدارم خواب م کردمیم احساس

 دمیچهار ماه ماه د کی نیا نیکه ع ییها خواب

 ..یداریکه فقط خواب بودند نه ب ییها خواب

 اش.. شهیفروغ تر از هم یب چشمهاش

 اش... دهیخوش فرم خشک یاه لب

 اش.. ختهیبهم ر شانیپر یموها
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 ..ختهیآشفته و بهم ر نقدریبود! ا ینطوریمن تو خواب هم ا مرد

 ..رم؟یبگ کیرو به فال ن یداریخواب و ب  نیا تونستمیندارتم؟ م نکهیحساب ا یحال بدش رو بذارم پا نیا تونستمیم

بار  نیاول یباباش رو برا نکهیحساب ا یاونم رو بزارم پا ؟یبچه رو چ ی.. لگد هازدیبچه هم لگد م روداریگ نیا تو

 قلب مادرش؟... یعاد ریضربان غ نکهیا ایمادرش؟  دهیمادرش؟ دل شکسته و رنج د یدرون یبخاطر غوغا ای ده؟ید

! شدمیرو داشت که اگه نداشتمش هالک م یمن حکم همون آب یبرا انیهردمون بهم قفل شده بود. ک یها چشم

همه  نیا ؟یهمه تشنگ نیکه نه تنها گلوم بلکه لب ها و آغوشمم رو تشنه خودش کرده بود.اخر بس نبود ا یهمون آب

.. لب باز کردم و تنها دیرسیو تادهانم م خوردی..قطره قطره اشک از گوشه چشمم سر م؟یهمه دلتنگ نیا ؟یتابیب

 رو به زبون اوردم: دیکه به ذهنم رس یزیچ

 ؟یخسته نشد-

 ..کردمیمن با جون و دلم درک م ناروی. بغش داشت. دلتنگ بود. همه ادیلرزیبود. صداش م یاونم اشک یها شمچ

 خسته ام! یلیچرا، خ-

بودم و چشمهاش منو وادار به  دهیدست کش ای.. انگار از تموم دندیرسیبه ذهنم نم یچی..هدیرسیبه ذهنم نم یا کلمه

 دهانش فرستاد و گفت: یبشم..لبهاش رو تو داریبزنم، زمان تموم بشه و ب یحرف دمیترسی..مکردیم یزندگ

ها و  ایرو یرو به باد بدن و همه  یکس یخودشون زندگ ییآدمها بتونن با دست ها کردمیفکرش رو نم چوقتیه-

 آرزو هاشون رو بسوزونن!

 .. اشکهام رو پس زدم و گفتم:کردمیمنظورش رو درک م خوب

از  شتریحرفهاشون بتونن قلب آدم رو بسوزونن. من ب یسر هیآدما با  یسر هیکه  کردمیرو نمفکرش  چوقتیمنم ه-

 .دمیرس جهینت نیچهار ماهه که به ا

 ...کردمینوع لبخند ها پنهونشون م نیکه منم پشت هم ییدرد ها بود..دردها انگریزد که نما یتلخ لبخند

 !میو سوزوند میرو باخت زمونیحق با تو باشه.. ما همه چ دیشا-

 یکه عاشق باشن. عاشق ها یسوخته شده رو قبول کنن.به شرط یزهایآدما حاضرن با جون و دل همون چ یگاه-

 !یواقع
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رو  دنشیرو بگه که من انتظار شن یزیاون چ خواستمیو من منتظر جوابش بودم..م میبود رهیهم خ یچشم ها تو

که  کردمیفکر م نیو داشتم به ا کردمینگاهش م رهی..هنوز خیدلتنگ نیخودش خاتمه بده به ا خواستمیداشتم.م

و به  زدمیلبخند م کردم،یفکر م خوب یزهای.. داشتم به چدهینشون م یچه واکنش شهیداره پدر م دیفهم یوقت

 :گفتیبغضدارش شدم که م یکه متوجه صدا گشتمیبرم یزندگ

 خدانگهدارت..-

نداشتند..من  یکه تموم ییشد...و من موندم و خاطره ها و اشک هاهاش رو تند کرد و دور شد..دور شد..دور  قدم

 نداشتند... یکه تموم ییموندم و گذشته ها

زرد رنگ رو مجددا دستم کردم و افتادم به جون ظرف  ی.دستکش هاختمیبشقاب ها ر یرو یشتریکف ب نباریا"

 رهیجا خ کینشسته بود و به  یصندل یکه رو دیوح یخودم رو سرگرم کنم.صدا تونستمیبود که م یتنها کار نیها..ا

 :دیبود به گوشم رس

 کارت دارم! نیبش ایولشون کن ب دا؟یش یکنیم کاریچ یسه ساعته دار-

آب رو بستم و  ریدستکش هام رو دراوردم، ش عیسر نیهم یبرا ستیاصال به قاعده ن شیکه اوضاع روح دونستمیم

 . دست هاش رو گرفتم و غمزده گفتم:زدیبود و پلک نم رهیکنارش نشستم. هنوز هم خ

لب به غذا  دمیند رازیخودتو عذاب نده، از صبح تاحاال که اومدم ش نقدریقربوت برم داداشم. ا یجونم. اله دیوح-

 یبزن

صداش من رو تا مرز جنون  یب یدرد ها نی. اکردینگاه م ینامعلوم یبه نقطه  رهیسکوت کرده بود و خ همچنان

 ...کردیهم قلبم رو مچاله م دیچشمش چک یکه از گوشه  ی. قطره اشکبردیم

 نکن خودت رو.. تیاذ یاونجور دای! جان شدیوح-

 تا االن... یرو نداشتم، از بچگ دنشونیکه من طاقت د یی...اشک..اشک.. اشکهااشک

 !دایش-

 گفتم: عیسر

 دا؟یجان ش-
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 مامانِ من مامانِ تو هم هست مگه نه؟-

 ت!. معلومه که هسزمیآره عز-

 و گفت: دیباال کش یرو کم دماغش

 سخته! یزتریکه از خواهر برام عز ییتو یگفتنش سخته..برا-

 د؟یبا خودت وح یکنیم ینجوریسخته؟ چرا ا یگفتن چ-

 دل سنگ هم آب شد... چیدل من که ه د،یکش یاه

. به جان یاز اون چه که فکرش رو بکن شتریب یدوستت دارم حت یلیخ ،یبا ارزش یلیجونم..تو برام خ زیعز نیبب-

مثل  تیزندگ یکه من تو تموم عرصه ها یدونیعوض کنم. خودت م ایتار موت رو با دن هی ستمیحاضر ن دا،یخودت ش

 وسطه.. مجونِ مادر یاالن که پا ی.. ولیپشتت بودم..ول یبرادر واقع کی

شکسته روبروم  دیوح نیهم مات و مبهوت به ا. و من کردیو نگاهم م کردیشد. هق هق م لیبه هق هق تبد بغضش

 یرو نداشتم..دستاش رو محکم تر از قبل فشردم، از رو بتیهمه درد و مص نیچشم دوخته بودم. واقعا تحمل ا

کتفش رو  ریکنه.. ز نکارویا نیاز ا شیبصورت سجده مانند روبروم نشست.. نزاشتم ب نیزم یسر خورد و رو یصندل

 گفت: هیگر ونیگرفتم که بلندش کنم،م

تموم  یازت دارم برا یخواهش هی نباریرو ازت نخواستم و خواهش نکردم..اما..ا یزیچ چیه ی.. تو زندگیتو زندگ-

 ..ی.. هرچیازت نخوام..در عوض هرچ گهید یچیکه..که ه دمی..قول ممونیزندگ

 هام دست خودم نبود. گفتم:اشک  لیافتاده بودم و کنترل س هیادامه بده. خودمم به گر نیاز ا شتریب نزاشتم

 ...نییحرفا نیتر از ا زی.تو و خاله عزکنمیمن م یکه بخوا یهرکار ،یکه بخوا یزیهرچ ،یهر خواهش که داشته باش-

 شک بهم نگاه کرد و گفت: با

 ؟یهرکار-

 تکون دادم و گفتم: سرمو

 ..یهرکار-
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 نشوندمش، اشک هاش رو با پشت دستم پاک کردم و گفتم: یصندل یرو گرفتم و رو کتفش

بقول خودت مثل  یرو با تو خاطره دارم و با تو ساختم. از بچگ میمن لحظه لحظه زندگ ،یکم نزاشت یتو برام از برادر-

در  یرو حاللم کرد،از بچگ رشیش یبرام کم نزاشت، از بچگ یاز مادر یچیهم ه ایخاله سون ،یبود ستادهیکوه پشتم ا

دوباره  یسالمت یمن برا یکه بخوا ی. تو هرکاردهیکه وقت جبرانش رس دونمیکرد.. حاال هم م یکنار مادرم، برام مادر

 !دیوح دمیخاله انجام م

ارزش  یجبران انجام بد یبرا یخوایکه تو م ی. کارارمیبه زبون ب تونمیکه باشه من نم می. هرچدایگفتنش سخته ش-

 داره! ایسون یمنو مادر یاز برادر یبالتر یلیییخ

 ...نقدریگفتنش ا یکه برا هیاون چه کار-

 لبم گذاشت و گفت: یرو رو دستش

 ..یفهمینگو، به موقعش م یچی! فعال هسسیه-

سردار وارد  ییبزنم که زنگ خونه به صدا در اومد و دمبالش مامان و خاله سحر و خاله سمانه و دا یحرف خواستم

 گفتم: کیرفتم و بدون سالم عل بطرفشون عیخونه شدند.. سر

 خاله چطور بود؟ بهتر نشده حالش؟-

 انداخت و گفت: نیزم یشالش رو از سرش کند، رو د،یکش یسحر پوف خاله

 ..رهیم نییپالکتش باال و پا ه،یفعال که همونجور-

 مبل که ولو شد آرومتر گفت: یرو

 باهاش؟ یچطوره خاله؟ حرف زد دیوح-

 موند،یخودمون م نیب دیمجهول بااا هیدستاش گرفته بود نگاه کردم. اون قض یکه سرش رو ال یدیبه وح یچشم ریز

 گفتم: نیهم یبرا

 آره باهاش حرف زدم..-
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که به  یرفتم و در رو هم قفل کردم. خدا رحم کنه به من دیندادم و به حالت دو سمت اتاق وح یحیتوض نیاز ا شتریب

 "..زنمیم ییحدس ها هیراش که ب یاون کار یقول دادم برا دیوح

به  کراستیو آشفته به خونه اومدم. لباس هام رو با خشونت از تنم کندم و  ضیمر یخسته و کوفته با ذهن اونشب

 گرفتم.. یحموم رفتم و دوش و سرد

 . باز هم از حرصم کاسته نشده بود..دمیمالیپاهام م یششم بود که کرم رو رو بار

 هفتم محکم تر... بار

 حکم تر تر...م هشتم

 ...دهم..نهنم

 ..ایشد؟خداینم یسر جاش؟ چرا عقده هام خال ومدیاعصابم نم چرا

 تخت پرت کردم.. یعسل یکرم رو بسمت قاب عکس رو یلحظه کنترلم از دستم خارج شد و قوط کی

جونش براش  انیرو شکوندم که ک یشد عقده هام؟ حاال آروم شده بودم؟ آروم شدم عکس یشکست، حاال خال خب

 ...رفت؟یم

لباسهام رو جمع  یکه وقت ادیم ادمی..مینوبت گرفته بود هیبود و ساعت هفت صبح آتل مونیقبل از روز عروس اونروز

 با خنده گفت: انیک کردمیم

 ها خانوم! یعروس یب یخونه، اونوقت عروس گردونمیشک نکن برت م یرو برندار تیاگه اون تاِپ زرِد گل گل-

 و گفتم: دمیچقدر اون تاپم رو دوست داره اول از همه گذاشتم تو ساکم خند انیک نستمدویکه م منم

 سر اصل مطلب؟ یبر عیآلمانه که سر نجایا یکنیم الیآقا پسر! خ هیدرِد تو چ دونمیمن که م-

 و گفت: دیو بوس دیکش لپمو

 قربون هوش و استعدادت.-

 همون تاپ رو بسمتش پرت کردم و گفتم: رفتمیم سهیکه از خنده ر یحال در
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 ..ارشیشد خودت ب نطوری. حاال که اتیترب یب-

 چشمش گذاشت و گفت: یرو د،یتاپ رو بوس یشوخ به

 به چشم.. یا-

شاد و شنگول بودنش  نیساک خودش و واسم زبونش رو دراورد. و منم چقدر از ا یموقع تاپ رو گذاشت تو همون

 خوشحال بودم...

 یرنگ یبود. من تاپ  زرد با گل ها انیجا افتاده با همون تاپ مورد عالقه ک هیاش  کهیکه هرت یعکس نیهم حاال

 ختهیاتو کرده بود و دورم ر شگریرو آرا غ،موهاممیزرد ج یتنم بود،با آل استار ها دیسف یبا شلوارک کوتاه ل یرنگ

زرد و شلوار  یمثل من، با ال استار ها بایهم تقر انیبود. ک میخط چشم مال هیتنها رژ لب و کرم پودر و  شممیبود. آرا

 یرنگ یرنگ یداده بودم.  من با بادبادک ها هیبهش هد یزرد که خودم سر عقدمون کنار گردنبد شرتیبا ت دیسف یل

 انیک دونستمیهم با لبخند دندون نماش بغلم کرده بود... چون م انیبودم و ک ستادهیا یرودخونه ا یپل رو کی یرو

 رو با مضمون زرد انتخاب کنم... دمیخریکه براش م ییها هیهد شتریب کردمیم یق رنگ زرده داره سععاش

روز  هی..اگه ایشکسته بودمش..خدا یرحم یدوست داشت و حاال من با ب یلیخ یلیعکس رو خ نیا انیکه ک خالصه

 شده بودم و شکستمش؟.. یبدم جوابش رو؟!..بگم عقده ا یمن چ ستیعکسش ن نهیبرگرده و بب

گذاشتم،  زمونیم یکشو یکردم و تو شیمخف یتمام تکه هاش رو جمع کردم، داخل جعبه ا زونیآو یلب و لوچه ا با

که راحت شد  المیجمع کردم. خ یبا جارو برق اطیها رو هم محض احت شهیرو آورم و خورده ش یدر آخر جارو برق

 ها رفتم... ذشتهآسوده سمت گ بایتقر یالیو با خ دمیتخت بصورت طاق باز خواب یرو

 ..شهیهرلحظه حالش داره بدتر و بدتر م گفتنی. دکترا ممیشدیخاله م یروانه اتاق بستر شیپر از استرس و تشو"

 نگاه کردم... دیکشیو زمان رو به فحش م نیکه داد و هوار راه انداخته بود و زم اریبه عمو خشا یاشک ییچشما با

 مارستان؟یب نیاحاب اص یکو صاحابِ ب-

 دکترا؟ کننیم یپس چه غلط-

 .کنمیرو سر همتون خراب م مارستانویب نیتار مو از سر زنم کم بشه ا هیخدا قسم  یبه خداوند-
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رفت،شونه هاش رو  اریبود بدو بدو بسمت عمو خشا دهینکرده بود و تازه رس دایپارک پ یجا کیکه بخاطر تراف بابا

 گرفت و گفت:

 . براش دعا کن بجاش.شهیدرست نم یزیدعوا و سروصدا که چ وآروم باش مرد! آروم باش. با فحش دادن -

 یببرن.دستمو جلو رونشیکردند آرومش کنن و ب یاومدند و سع رونیاز اتاق ها ب یکی یکیو بخش دارها  پرستارا

دلم  سوخت،یم اوردیشت سر هم کف باال مهفته بود پ کیکه  یخاله ا ی. دلم برازدمیدهنم گرفته بودم و اروم هق م

 واریاش رو به د دهیخم یکه شونه ها دمیدیم مارستانیکف ب یرو رو دیوح یبکوبونم وقت واریسرمو به د خواستیم

 ..دمیدیچشماش م یدستاش گرفته بود.به وضوح شکست رو تو یال شهیداده بود و سرش رو مثل هم هیتک

و  زدیم یبه سرخ هیکه از زور گر دمیرو د ییپاهاش نشستم ودستاش رو برداشتم و چشم ها یکنارش، روبرو رفتم

 زارم گفتم: هیگر یمتورم شده بود. با همون صدا

 نکن.. نکاروی! پاشو با خودت ادیوح-

 !؟دایش-

 دا؟یجانِ ش-

 نداد بالفاصله گفتم: یجواب دمید یوقت

 زم؟یعز هیچ-

 از درد.. ترکمیندارم.دارم م شیگنجا گهیشده.د زیاسه ام لبرطاقت ندارم. به خدا قسم ک گهید-

سرافکنده و شکسته پر  دیزبون دراز به وح طونیش دیکه  اون وح کردمیفکر م نیبه ا یرو تو بغلم گرفتم.وقت سرش

 ...گهی..بسه دایشده...خدا لیاز درد تبد

 حداقل.. ینمازخونه..آروم بش کمی میبر ای..پاشو بکنمی. بخدا درکت مکنمیدورت بگردم. درکت م یاله-

 ..زدیچشماش موج م یبلند بشم که دستمو گرفت، التماس تو خواستم

هنوزم؟  یفقط دست توعه، تورو قرآن بگو سر حرفت هست شیمرگ و زندگ ره،یمی.. مامانم داره مدایتوروخدا ش-

 آره؟
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 فقط دست خداست. ی. مرگ و زندگوونهیمعلومه که هستم د-

 که فقط خودم بشنوم گفت: یلب طور ریبلندش کردم، ز یسخت به

 . منتظرتم.نیتو ماش رمیمن م-

 گفت: هیاومد و با گر رونیکه مامان از آسانسور ب کردمینگاهش م جیگ همونطور

 بابات کو؟ ؟یاومد یخورد یزیمادر! چ دا،یش-

 .میآره مامان صبحانه خورد-

 بابات کو؟؟-

 اشاره کردم و گفتم: زدیحرف م اریبابا که داشت با عمو خشا به

 اونه.-

 بره که دستش رو گرفتم و گفتم: خواست

 میگردیزود برم رون،یب میریم دیمامان! من و وح-

 لیکه دمبال دل ختستیبهم ر شیروح یاونقدر اوضا دونستمیگفت و رفت. م یباشه ا کرد،یهمچنان هق هق م مامان

 نیاز ا شیو خواستم برم و ب دمیکش یقی.نفس عمستیمبال چرا ناعتماد داره که د دیو اونقدر به منو وح ستین

 انیدرنگ درش اوردم وبه صفحش نگاه کردم. ک یزنگ خورد. ب میکوله پشت یتو یرو منتظر نزارم که گوش دیوح

خسته  گهینبود که آمار زنگ و اس ام اس هاش از صد باال نره. د یکه مثال باهاش قهر کرده بودم روز یبود! از روز

بچه پررو.دلتنگ صداش  شدیادب م دیکه با گفتمیهم با خودم م یاز طرف ،یو دور یشده بودم از دلتنگ

 دینداشتم و وح یخوب تیموقع دونستمیو کم غصه نخورده بودم.م رازیچند روزه که اومده بودم ش نیبودم،بخصوص ا

رو  یگوش دم،یکش یقطع شد خودش..پوفاراده خواست تماس رو وصل کنه که  یانگشت دستم ب یمنتظرم بود ول

زنگ  یاون لعنت رهزدم. همچنان منتظر بودم دوبا نگویکوله ام انداختم و باعجله وارد آسانسور شدم و طبقه پارک یتو

 زد،یبار زنگ م نیاول یبرا یوقت شهیزنگ نخورد. هم میشدم و راه افتاد دیوح نیکه سوار ماش میوقت یبخوره ول

 منو نگران کرده بود... نی. و ادادیو اس ام اس م زدیبارش معلوم نبود و پشت سر هم زنگ م نیآخر
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با دستش محکم اشکهاش رو پس  خت،یریصدا اشک م یب یگه گاه دیهم که سکوت بود و سکوت. وح نیماش یتو

 امیپ نیرفتم به آخررو دوباره دراودم و  میبود. منم که جرعت حرف زدن رو نداشتم.. گوش یعصبان یلیو خ زدیم

 ..انیک یها

 .تیاز دور کنمیدورت بگرده دختر. بخدا دارم دق م انیمن؟ ک ینفسم،کوچولو-

 تو. یجواب بده. چقدر سنگدل انیجان ک-

 ؟یکه چ یهفته ست قهر کرد کی.یجواب بده لعنت-

 جوب بده. اری. اون رومو باال نزنمتایم رانیا امیم شمیبخدا پا م دایش-

 دختر گهیدلم. ناز نکن د زیعز-

  ؟یدی! جواب نمانیک یکوچولو-

... 

. دلم براش واااقعا تنگ شده بود. لبم رو کردمیهاش کمتر به اس ام اش هاش توجه م لیمیزنگ و ا یآمار باال بخاطر

 گفت: دیبه روبروم چشم دوختم. وح دمیکش یآه دم،یگز

 ؟یکشیبراش آه م نقدریکه ا تهیتو گوش یچ دا؟یش هیچ-

 گفتم: عیکوله ام انداختم و سر یرو تو میکردم و گوش هول

 دلم تنگ شده کمی.ستین یزیچ-

 ؟یدل تنگ ک-

 گفتم: عیدادم! سر یخدا، سوت یا

 ..زهیدلتنگ خاله..و..چ گه،ید زهیچ-

 و گفت: دیاش کش ختهیبهم ر یبه موها یکرد، دست ینچ

 .رسمیبعدا به حسابت م-
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 ترسم رو نخونه و بحث عوض بشه گفتم: نکهیا یبرا

 !هیاون کارت چ ینگفت م؟یریم می..کجا داردیامم..وح-

 کرد و گفت: یاخم وحشتناک خت،یباره بهم ر کی به

 خودت.. یفهمیبه موقعش م-

گفتنش  یمادرش دست منه؟ چرا برا یبود؟ چرا گفت مرگ و زندگ یاون کارش چ ای. خداکردمینگاهش م غمزده

 دی. دستمو که گرفت و بوسکردمیو تو ذهنم خودمو سوال و جواب م کردمینگاهش م نطوریتابه؟.. هم یب نقدریا

 گفت:

 قربونت برم من. یاله-

 محبتش بودم تا لب باز کنم.. نیکوچکتر نیمنتظر هم انگار

که خودت جرعت گفتننش رو  هیکنم من؟ اخه اون چه کار کاریچ دیبگو با ،یاز فضول رمیمیدارم م د،یتوروخدا وح-

 ؟یزنیاصال چرا حرف نم ؟یندار

 روبروش گفت: ریبه مس رهیآه بود..خ کی هیشب شتریکه ب دیکش یقیعم نفس

 من جرعت گفتنش رو ندارم ی.همونطور که گفتیفهمیخودت م-

 قراره بفهمم؟ یپس ک ؟یک-

همون  نجای..امیهارو اونجا اقامت داد ستیتوربود که  یهمون هتل نجای..انجایکرد، تازه متوجه اطرافم شدم..ا ترمز

  یبه همون هتل بود! با تعجب و کم دمینگاه کردم. نگاه وح دیبه وح ی..سوالنجا؟ی..چرا اای.. خداانیبود که ک یهتل

 خشم گفتم:

 کجاست؟ نجای! ادیوح-

 که.. هیهمون هتل نجایا-

 و گفتم: دمیرو بر حرفش

 م؟یاومد نجایچرا؟ چرا ا نجایا گمیم ه،یچه هتل دونمیخودم م-



 ییدایسال ش کی

69 
 

 گفتم: غیرو گاز گرفت.با ج نشییپا لب

 !دیوح-

 درِ من رو باز کرد و گفت: رهیبغضش رو بگ یجلو خواستیبود و م ریکه هنوزم با خودش درگ یحال در

 شو! ادهیپ-

 شدم.گفتم: ادهیاسترس نگاهش کردم و پ با

 !یکردینم نکارویا چوقتیه یریگیکارات خورده خورده جونم رو م نیبا ا یدار یاگه بدون-

 .یجمله برس نیهنوز مونده که به عمقِ ا-

قابل  ریو با تعجب غ ستادمیبه عمقش برسم؟؟ ا دیچرا با گفت؟یم یچ دیفهمیگشاد نگاهش کردم. اون م یچشما با

 گفتم: یوصف

 !دیوح-

 م کنه گفت:نگاه تو چشم نکهیبرد. بدون ا ابونیرو گرفت و من رو با خودش به اونطرف خ دستم

 !فقط منو ببخش..دایمنو ببخش ش-

 نجای. هنوزم ادمینگاه کردم و ساجده رو د رشی..به پذمینبود. چون وارد هتل شده بود یشتریحرف زدن ب فرصت

 و گفت: دیلبخند زنان بطرفمون اومد، منو تو آغوشش کش دیمارو د یوقت کرد،یکار م

 یریگیاز ما نم یمعرفت؟ سراغ یب یخوب-

 کمرش گذاشتم و گفتم: یدستام رو رو رفتم،یرو پذ بغلش

 میشرمنده ساجده جون. کم سعادت-

که داشتم استفاده کردم و به اطرافم  یکرد. از فرصت کم یاحوالپرس دیبهم کرد و با وح یاومد، اخم رونیبغلم ب از

نشسته  یالب یگ توو بزر کیکوچ ی. فقط چندتا مهمون با ساک هاخوردیبه چشم نم یمشکوک زینگاه کردم. چ

آروم با ساجده  ییداره با صدا دیوح دمیبرگشتم و د دیخلوت بود! سمت ساجده و وح خوردن،یم ییبودند و چا
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 یزد و کم ینگاهم شد لبخند کج ینیکه متوجه سنگ دیبود! وح  یزیچ هی. حتما زنهیحرف م یدرمورد موضوع

 بلندتر گفت:

 باال، هواستون باشه. میریم دایپس منو ش-

مسخره رو نداشتم، با اخم و  یهمه کنجکاو نیتحمل ا گهیبهم انداخت. د یتکون داد و با غم نگاه یسر ساجده

 گفتم: تیعصبان

 خونه. گردمیو برم رمیگیم یتاکس رمیاالن م نیهم نکهیا ایو چخبره  میریکجا م میدار یگیم ای دیوح-

 یفهمیرو م زیطبقه ششم خودت همه چ میآخر خطه.رفت گهید نجایبخدا ادورت بگردم. یدلم. اله زیعز گمیم-

 دراورد وبا حرص  جواب داد: بشیزنگ خورد. از ج شیدوباره غر بزنم که گوش خواستم

 باال! مییایم میدار-

با همون اخم  دیوح ی. من استرس داشتم و دل تو دلم نبود ولمیدیو بالفاصله به طبقه ششم رس میآسانسور شد وارد

اتاق  نیبود که ا نجایکرد. جالب ا بشیج یدستاشو تو یبه نقطه نامعلوم رهیبه در زد و خ یترسناکش چند تقه ا

 ....انیبار با ک نیاول یاکه بر یبود که من اقامت کرده بودم، همون اتاق یهمون اتاق

 نکهینگاه کردم. قبل از دیبه وح یسوال ؟کردیم کاریچ نجای. اون ادمیکه باز شد، اخمام رو به شدت تو هم کش در

 بزنه گفت: یحرف دیوح

 !یسالم خانوم خانوما،صفا آورد-

خر خره اش  خواستیدلم م نداختیم ریو سرش رو ز زدیحرف نم ینگاه کردم. وقت دیرو ندادم و دوباره به وح جوابش

 ...شعوریرو بجوام! ب

 د؟یستادیداخل، چرا دم در ا دییجون.حاال بفرما دایجواب سالم واجبه ش-

اتاق  نیمن تو ا یبرا انیتو اونجا بود. ک یسجاد دیکه مج یاون اتاق بزارم. حداقل وقت یپام رو تو خواستینم دلم

 کهی. اونوقت اون مرتشدمیو حس خوب م یپر از خوش شیادآوریشب ها و لحظه هارو ساخته بود که از  نیتر ییایرو

 تینهاااایبشر ب نیبشه..من از ا لیخاطرات تبد نیراون خاطرات به زجر آور ت یورارای شدیباعث م شعوریب زیه

 متنفرم...
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سازش رو روشن کرد.  یوارد اشپزخونه شد و چا دی. مجزدمینم یوارد اون خونه شدم. هنوز هم حرف دیوح یبه پا پا

 گفت: کردیقندون م یهمونطور که قند تو

 افت کرده یلیحالش خ دمیشن دا؟یخاله ات چطوره ش-

 ینگاه کردم. طبق معمول سرش ال دیبازم هم به وح ه؟؟یک گهید نیا ایخدا ضه؟یخاله ام مر دونستیاز کجا م اون

با  ی. هنوزم سرم پر از عالمت سوال بود..آروم ولدونستمیحالش رو نم نیا لیدستاش بود و چشماش رو بسته بود. دل

 حرص گفتم:

 خوبه.-

 یبود!تخت میشب زندگ نیکه شاهد قشنگتر یبرگردوندم و به تخت نگاه کردم.تخت رومو عیزد. سر یچندش لبخند

 یرتیغ ادیاون صبحونه.. ادیتِن گرمش.. ادی..نداختیبوسه هاش م ادیکه منو  یشدنمون نقس داشت. تخت یکیکه تو 

 سرجاش بود.. ونیشدنش.. هنوزم همون دکورآس

 گذاشت و گفت: یعسل یرو رو ییچا ینیس

 یراست-

 دراورد و بهم داد و گفت: یرو از کنار پنجره برداشت، پاکت فشیک

 ارزش! یب یادم ها یسر هیها و  ستیجواب دست موزت، جواب چند هفته سروکله زدن با تور نمیا-

 یکه حوصله  یشمار یب یپاکت رو نگاه کردم و محتواش رو دراوردم. چند تا سفته و چک و تراول ها داخل

 زد و گفت: یینما نتیبهش نگاه کردم. لبخند لم میشگیبا همون اخم هم شماردنشون رو نداشتم.

 اش هم چک و سفته است. گهید ونیلینقده، چهار صد م ونشیلیپنجاه م-

حقوقم رو بده! پول ها رو داخل پاکت  یزود نیبه ا کردمیبود؟؟ فکر نم نقدریتعجب به پول ها نگاه کردم. واقعا ا با

 کردم. یلب تشکر کوتاه ریگذاشتم و ز

 نگاه کرد و گفت: دیوح به

 ؟یخودت دمبالش راه افتاد یچ ی. براادیگفته بودم تنها ب-



 ییدایسال ش کی

72 
 

 سرش رو بلند کرد و با حرص گفت: دیوح

  نجا؟یا ادیتنها ولش کنم ب ینطوریهم یخواستیم-

 زد و گفت: یپوزخند دیمج

 !دیبهت هشدار داده بودم وح-

به من بکنه سمت در رفت و خواست بره که  ینگاه نکهیرو برداشت و بدون ا نیاشم چیشده بود. سوو یکفر دیوح

 وگفت: دیکوتاه خند دیمج

 عجله؟ نیکجا با ا-

 کرد و گفت: یدندون قروچه ا دیوح

 تنها باشه؟ دیبا یگیمگه نم-

 ؟ینگفت یزیهنوز بهش چ-

 تورو بدم نیشرمگ شنهادیکه راست راست تو چشمش نگاه کنم و پ ستمیاونقدرا هم مثل تو کثافط و لجن ن-

 شد گفتم: لیتبد غیکه کنترلش از دستم خارج شد و به ج یطاقت نداشتم، بلند شدم و با حرص گهید

 چه خبره؟ نجایا-

 زد و گفت: یپوزخند دیمج

 ادیباهاش کنار ب دیزود با ای ری. ددیفهمیباالخره که م-

 کرد و گفت: دیروبه مج یضیق دیوح

 زنمیم شتیکم بشه آت دایتار مو از ش هیفقط بفهمم -

 زد و گفت: یقهقه ا دیبره که مج خواست

 ننت رو نرسونم که فاتحش خوندست یبدبخت من اگه دارو ها ؟یبزن شیمنو ات یخوایتو علف بچه م-
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زده بود و سر و صورتش کامال سرخ شده بود.  رونیگردنش ب یرو گرفت، رگ ها دیمج ی قهیقدم تند کرد،  دیوح

 دندوناش گفت: یال

 زنمیم یبزن دایزر اضافه درمورد مادرم و ش گهیکلوم د هی. فقط ترسمیازت م یفکر نکن چون پولدار و کله گنده ا-

 .ترکونمتیم

 رو پس زد و گفت: دیوح یبا خنده دستا دیمج

 .ادیبرو اون ور بزار باد ب-

 زدم: غیج

 بسه!-

 ی. با چشمادهیداره عذابش م نیو ا کشهیچقدر ازم خجالت م دمیفهمینگاه ازم گرفت و پشتشو بهم کرد. م دیوح

 گفتم: یاشک

 ه؟یداستانم؟گناه من چ نیا یشده. من کجا یچ دیتوروخدا بگ-

رو روشن کرد. همونطور منتظر بهش چشم  گارشیس شییرو دراورد و با فندک طال گارشیس یفلز یجعبه  دیمج

 مسخره اش رو گذاشت دهنش و گفت: گاریدوخته بودم، اون س

 .مارستانیخاله ات افتاده کنج ب -

 :گفتم

 خب.-

 باالست. متشیو ق شهینم دیتول رانیکه تو ا هیی. چاره اش داروخوادیدارو م-

 گفتم: دیبه وح خطاب

 .دادمیبخدا هرچقدر که بود من م د؟خوایدارو م ی..چرا بهم نگفته بوددیوح-

 و گفتم: ستادمیا دیوح یپول رو برداشتم، روبرو پاکت
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 چهارصد و پنجاه تومنه. همش مال تو.. نیا ن،یبب-

 کل خونه رو دربر گرفت. با حرص برگشتم و گفتم: دیمج یخنده  یصدا

 ه؟یچ-

 .زمیعز دنیپفکم بهت نم یکه تو دار یپول نیبا ا-

 جاش متنفرم...در ادامه گفت: یب یمن از محبت ها ای..خدازمی..عززمیعز

 خالصه که دکترا هم گفتن تا اون آمپول به بدنش نرسه خاله ات..-

 شرفتی. بکردمیم کسرهیخودم کارش رو  یزد و به آسمون اشاره کرد. اگه چاره اش رو داشتم با دستا یچشمک

 !.. چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:ده؟یرو عذاب م دیو وح زنهیراحت حرف م نقدریا یچطور

 ؟یاون دارو رو تو دار-

 اراده کنم سه سوته براتون جورش کنن هیدارم..تا دلت بخواد دارم..کاف-

 زدم و گفتم: یروشن شد. لبخند کمرنگ یدیام یدلم سو سو ته

 خوبه. یلیخ نکهیخب ا-

صورتم فوت کرد و  یچند سانت یتو رو گارشیشد، ازش فاصله گرفتم.. دود س کمینزد ینگاهم کرد، کم مهربون

 گفت:

 !خوامیم یزیچ هیدر ازاش -

 لب گفتم: ریدستاشو به کمرش گرفت و ز دیوح

 کثافط.. کهیمرت-

توش موج  یدواریکه ام ییدادم. با صدا دیگرفتم و به مج دیحرفمون شد. نگاه از وح هیبست و منتظر بق چشماشو

 گفتم: دیرسیخوشحال به نظر م یو کم زدیم

 ؟یخوایم یچ گهی. دیدار یکه بخوا یزیتو که هرچ ؟یخوایم یخب..خب چ-
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 لب هام مکث کرد و گفت: یرو ی. کمگرفتینظر م ریجزء جزء صورتم رو ز نگاهش

که ندارم و  هیزیتنها چ نی. اخوامیکس مثل اون رو نداره.من فقط اونو م چیکجا و ه چیکه ه خوامیم یزیچ هی-

 !ارمیبه دستش ب خوامیم

 :دمیپرس دیداده بود. با ترد هیگرفته بود و سرش رو به دستش تک وارینگاه کردم به دستش رو به د دیوح به

 که براش... هیخب اون چ-

و قرمز  یاشک یحرفم رو قطع کنم. با چشما یباعث شد ادامه  عشیکار سر نیبرداشت، ا وارید یدستشو از رو دیوح

 :دینعره کش زدیم رونیکه خون ازش ب

 .دایش خوادیتورو م کهیمرتاون -

 انیرو ندارم..ک ششیگنجا گهی..داینگاه کردم..خدا دیبه مج یترس چند قدم عقب تر رفتم. با ناباور از

 کیتو هتلمون..تو اتاقمون..نزد ینیکه بب ییکجا انی..ککننیبه عشقت نگاه م یبا چه نگاه ینیکه بب یی..کجا؟ییکجا

برداشت و بالفاصله از اتاق خارج شد و در رو  ارو مجداد چشیسو دی....خدا..بسه بسه..وحمیکه روش باهم بود یتخت

 محکم پشت سرش بست.

گونه اش گرفت و ناباور  یزدم. سرش کج شد، دستشو رو یلیصورتش س یحد توانم تو نیباال بردم و با باالتر دستمو

 !شعوریه*رزه ب کهیاش کنم. مرت کهیت کهیت خواستینگاهم کرد. دلم م

 نی)هنوز مونده به عمق اگفتیافتادم که م دیحرف وح ادیتازه  کردمینگاه م دیبه مج یاشک یکه با چشما همونطور

 (..دای)منو ببخش..فقط منو ببخش ش ای( یجمله برس

 زد و گفت: یصورتش برداشت، لبخند تلخ یاز رو دستشو

 ؟یرو کجا زد شیاول ادیم ادتی.یزدیبود که بهم م یلیس نیدوم نیا-

 رو روشن کرد و گفت: یگاریکرده بودم. دوباره س سکوت

 ظهر بود و هوا گرم..-

 زدم: داد
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 .دست از سرم بردار.خوامتیمن نم-

 !یلعنت خوامتی.من که مخوامتیمن که م-

 ؟یکنیکه منو با دارو معامله م یوقت یخوایمنو م یگ یم ی؟چجوریدختر هیهر شب با  یوقت یدوسم دار یچجور-

 ...کنم؟یفکر م گهید یکیرو دوست دارم، به  گهید یکیمن  یوقت یاصال چرا دوسم دار

 زد و گفت: گارشیبه س یمحکم پک

 .یکنیفکر نم چکسیو ه یچیبه ه گهید یشب طعم با من بودن رو بچش هی یوقت-

 نفرت نگاهمو ازش گرفتم. با

 نداشت.. دهیفا نه

 ..خواستیدارو م یپست فطرت منو در ازا اون

 کنم انتیخ انیاگه به ک  عمرا

 مشت دارو بفروشم هی یاگه خودمو به جا عمرا

 ..پس...پس

 خانوادشون.. ار؟یعمو خشا د؟یوح ؟؟یچ خاله

 فقط دست توعه..( شی. مرگ و زندگرهیمی.داره مدای)تورو خدا شگفتیافتادم که با بغض م دیحرف وح ادی

 ام؟.. ندهیآرزو هام؟ آ ؟یچ انیک پس

با خشم  عیکه تازه متوجه اطرافم شدم، سر بردیگردنم فرو م یدور کمرم حلقه کرد، سرشو داشت تو دستاشو

 کنارش زدم و گفتم:

 .خورهیحالم ازت بهم م ،یگمشو عوض-

وبا  دیخفقان خارج بشم که کوله ام رو کش یفضا نیسرم صاف کردم، کوله ام رو برداشتم و خواستم از ا یرو رو شالم

 گفت: تیجد
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 یو برا شهیم دیها تول یسرطان ی.اون دارو فقط براگمیم یچ نیخوب گوشاتو باز کن بب ی. ولدایانتخاب با خودته ش-

خاله ات هنوز فرصت  یکنی.اگه فکر مشهیفرستاده نم رانیبه ا میرو داره. در ضمن بخاطر تحر اتیخاله ات حکم ح

 .یفکر کن شنهادمیپ یرو ترشیبهتره ب یدیبه فکر وح یلیکردن رو داره و اگه خ یزندگ

 رو انتخاب کردن.. یکیبد و بدتر  نیهم فشار دادم. چقدر سخته ب یمحکم رو چشمامو

 ..تحملش رو نداشتم..شدیم شتریفشار لحظه به لحظه ب نیا

 تمرکز کنم.. شتریب دادیقد نم مغزم

فرصت ندادم  ی. حتدمیپوشبهش بندازم کفشم رو  ینگاه مین یحت نکهیو بدون ا دمیام رو از دستش کش کوله

 که معلوم بود خنده داره گفت: ییبندش رو ببندم. خواستم درو ببندم، هنوزم پشتم رو بهش کرده بودم. با صدا

 .یفرصت ندار شترینره تا چهار روز ب ادتی-

دوتا کردم. حوصله  یکیدهانم گرفته بودم و پله ها رو  یدستمو جلو نم،یشدنم رو بب ریتحق نسادمیوا نیاز ا شتریب

 ! چکسیه یحوصله  نطور،یمزخرف اون زن رو نداشتم، حوصله خودمم هم یآسانسور و صدا ی

که از دستم  یقول داده بودم، قسم خورده بودم که اون کارو براش بکننم. قول داده بودم هرکار دی..من به وحایخدا

 کار.. نی..اما اکنمیمادرش م یسالمت یبرا ادیبرب

 ..انیکنم به ک انتیکه خ یکار

 ..اااااانتی..خانتی...خانتیباشه..خ انتیکه همش خ یکار

اشکهام رو تو دهنم مزه مزه  یشور ینشنوه ول یدهانم گذاشته بودم تا هق هقم رو کس یدستمو جلو نکهیا با

 .کردمیم

ط با اون..فقط با اون..فقط فق ازیفقط با اون..عشق فقط با اون..خواستن فقط با اون..ن ی..هم آغوشخواستمیم انویک من

 با اون..

بودم همکف، شش تا طبقه رو همش با پله اومده  دهیرس گهینداشت رو با حرص پاک کردم، د یکه تموم ییاشکها

 بودم.. ساجده نگران به سمتم اومد و هراسون گفت:

 چرا.. دا؟یشده ش یخدا مرگم بده. چ یاله-
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 گفتم: هی. پسش زدم و با همون گردیترکیمغزم داشت م گهیحرف زدن رو ندادم. د شتریب اجازه

 بعدا ساجده..بعدا..-

شد و  ادهیپشت رلش نشسته بود، تا چشمش به من افتاد پ دیزدم. وح رونیتند کردم و از اون هتل مزخرف ب پا

. اما دمییدو یا گهیرومو برگردوندم و به حالت دو به طرف د یبهم برسه با دلخور نکهی. قبل ازدیینگران بسممتم دو

 جلوم سبز شد دستاشو باز کرد و گفت: دیاز من بود، بهم رس شتریاون قدرتش ب

 میباهم حرف بزن سایوا دا؟یش یریکجا م-

 داد زد و گفت: بایپسش بزنم که تقر خواستم

کم  یتا ببرمت اونجا؟ فکر کرد دمیکم عذاب کش یمن آسون بود ؟ فکر کرد یبرا ی. فکر کردسایوا گمیبهت م-

تو  یدارم.. رو یدرکم کن. منم انسانم..حق زندگ ،یرو بهم گفت.. درکم کن لعنت انیبار جر نیاول یبرا یشکستم وقت

 ..یدارم..خواهرم رتیغ

 گفت: هیهم همزمان روبروم نشست و با گر دیجدول نشستم، وح یهام رو گرفتم و همونجا رو قهیشق

 ..یسخته برات..ول دونمی..میدردت تو سرم اله-

 ..شدنیو رد م کردنی. مردم با تعجب و تاسف نگاهمون مکردیم هیرو ول کرده بود و هق و هق گر بغضش

 که نبود؟ مهم

 بود؟؟

 ساخته بودم، آرزو داشتم.. ندهیخودم آ یبخت برگشته برا من

 لعنت.. د؛یبهت مج لعنت

" 

آب پرتغال، روبه سوگند و بهار  گممیدست د کیبود و تو  میدستم تقو کیمبل نشسته بودم، تو  یکه رو همونطور

 کردم و گفتم:

 بچه ها! شمیم یامروز وارد چهار ماهگ-
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 گفت: کردیها رو پر از آب پرتغال م وانیهمونطورکه تو اشپزخونه بود و ل لوفرین

 ؟یدار یسنوگراف-

 اره تکون دادم. یبه معن سرمو

 ساعت چند؟-

 روبروم انداختم و گفتم: یواریبه ساعت د ینگاه

 !گهیپنج د-

 آب پرتغال بسمتم اومد، دوال شد و گفت: ینیبا س لوفرین

 بردار!-

 که دستم بود اشاره کردم و گفتم: یوانیل به

 !گهیدارم د-

 بازم بردار.-

 خنده گفتم: با

 ؟یکنیم یبهم امر ونه یدار-

 .رهیگیمارو م قهی ادیم یهست یالغر مردن نقدریا نهیلج نکن حوصله ندارم. پس فردا شوهرت برگرده بب دایش-

 دی. سوگند خندخوندمیرو تو صورت تک تکشون م یطونیام گرفته بود. به سوگند و بهار و فاطمه نگاه کردم. ش خنده

 و گفت:

 لقمه چپت کنه. هیتا  خوادیبرگرده تورو چاق و چله م یوقت لوعه،یحق با ن-

 رو بهش پرت کردم، تو هوا گرفتش، گفتم:  میخنده تقو با

 بدبخت! یچتون شده، منحرفا ستیشماها معلوم ن-
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 کنارم گذاشت و گفت: یعسل یبزرگ آب پرتغال رو رو وانیل لوین

 .گفته باشم!یبخور دیدر هر صورت با-

 :دمیعجز نال با

 !لوفرین-

 گفت، گفتم: یکشدار هوم

 پوکمیدارم م گهید رم،یبخدا س-

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 .یبخور دیبه من چه با-

 رو تو دستش جا به جا کرد و گفت: ونیکنترل تلوز فاطمه

 .یهارو تا تهش بخور یاون ماه دیشب که شد باا ،یمن برس ییتازه مونده به مکمل غذا-

 و گفتم: دمیخند

 کار کنم؟ یمن از دست شماها چ-

 باال انداخت و گفت: ییابرو لوفرین

 بزار. ابونیسر به ب-

 چپ نگاهش کردم و گفتم: چپ

 از بس از صبح تاحاال خرت و پرت خورده. ترکهیاون بچه ام داره م ،یچیحاال من ه-

 خرت و پرت؟ یگیم یمقو یزایتو به چ-

 دوست ندارم بچه ام چاق بشه.-

 از ته دلش جوووون بگه! دشید ابونیتو خ یهرک یعنیپک، دختر کش.  کسیبچه بسازم، س نیاز ا یکلیه هیمن -
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 گفتم: هویداشتم.. تیجنس صیتشخ یبچه ام پسر باشه؟ امروز سنوگراف شهیم یعنیم که فکر کرد نیو به ا دمیخند

 پسره؟ یدونیحاال تو از کجا م-

 باال انداخت و گفت: یشونه ا لوفرین

 !گمیچون من م-

 کردم و گفتم: اخم

 به نظر تو پسره؟؟ یعنی. گهیلوس نشو د-

 یخوایم ،یهمه اش رو خورد ی. جنابعالمیدیو لواشک خر جاتیبرات ترش یکل نجایا میاز صبح که با بچه ها اومد-

 دختر باشه؟

 با لبخند به شکمم نگاه کرد و گفت: بهار

 پسره، چون صورتت کم لک انداخته گمیمنم م گه،یراست م-

 ..یدوستداشتن یکوچولو انیک هیپسر بود.  گفتیششم خودمم م حس

 تر بود.اعتقاد داشتن که دخ یلیسوگند و فاطمه به دال اما

 بحث دختر و پسر تا ساعت ها ادامه داشت... نیا و

 شده گفت: یاز بحث کردن خسته شده بود عاص گهیکه د فاطمه

 دیپسره اگه دختر شد با گنیکه م مییشام دعوت کنن، اونا دیدختره اگه پسر شد با گنیکه م ییخب، اونا یلیخ-

 ها! رشیز نیهمونکار رو بکنن.گفته باشم. نزن

 ..میو قرار شد بعد از گرفتن جواب، مهمون گروه بازنده باش میقبول کرد یهمگ

دل تو دلم نبود، قرار بود تا  دم،یتخت دراز کش یرو اوردمیو درش م کردمیمانتوم رو باز م یکه دکمه ها همونطور

 پسر.. ایبفهمم بچه ام دختره  گهید یها هیثان

 زم؟یعز ستیهمسرت همراهت ن-
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 یزدم و سع یاز همسرم؟..لبخند دردناک م؟یاز زندگ دونستیم یاز دلم؟ چ دونستیم یدکتر نگاه کردم، اون چ به

شد و  کمینزد یژله مانند ی هیسفت کرد و با ما یرو کم شیروسر یکنم. دکتر گره  یریاشکام جلوگ زشیکردم از ر

 اما مهربون گفت: یهمونطور خشک و جد

 همراه با.. انیم تیجنس صیتشخ یکه برا ییقصد ناراحت کردنت رو نداشتم.اخه معموال خانوما د،یببخش-

 خفه شد... یواقع یچشمام نگاه کرد و به معنا به

ادامه نده، خوردم نکنه،  نیاز شتریبودم تا ب ختهیچهار ماه  رو چشمام ر نیا یها و دل شکستن ها یدینا ام ی همه

 لهم نکنه...

تا لذت  ومدی! چرا نستیبهش جواب پس بدم که چرا همسرم کنارم ن نکهیپسر، نه ا ایبودم بفهمم دختره اومده  مثال

ذهنم تکرار  یداغ دلم تازه بشه! که چرا چراها دوباره تو دی! چرا بامیبش کیخبر رو باهم شر دنیشن

 ا..تکرار اشک ها..شکست ه کرارها..تکرار گذشته...ت یبشن.تکرار..تکرار..تکرار خاطرات..تکرار تلخ

 داشته.ماشاال! یخوب یلیگل پسرت هم سالمه هم روند رشد خ گم،یم کیتبر-

 هام بود پسر بود.. ییکه همدم و مونس تنها یبود.. کس پسر

شکرت که  ایرفته بود. خدا ادمی شمیپ قهیچند دق یها یناراحت زدم،یو لبخند م ختمیریشدت شوق اشک م از

 سالمه..

 بزن. مکمل ها رو هم هر روز بعد از غذا بخور. کباری یهفته ا سم،ینویرو برات م دیجد یآمپول ها-

 آخر مانتوم رو بستم و با همون لبخند گفتم: ی دکمه

 چشم!-

هم هفته  یو بِه فراموش نشه. ماه بیکن، س شتریجات رو ب وهیهفته به بعد مصرف م نیاز ا کنمیسفارش م ،یراست-

 بره با کندر. ادتیگور هم ان رهیبار رو بخور، ش کی یا

 چشم خانوم دکتر.-

بازم از جا بلند شدن و  شین دنیشاد از اتاق خارج شدم.همه اشون با د یا هیو جواب سنو رو گرفتم و با روح دفترچه

 بپرسه گفتم: یزیچ یاجازه بدم کس نکهیبطرفم اومدن. قبل از
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 شام بدن؟ دیبا ایک دیاگه گفت-

 مشکوک گفت: فاطمه

 .آره؟؟لوفریخب معلومه، بهار و ن-

 دمبال حرف فاطمه رو گرفت و گفت: سوگندم

 دا؟ینه ش ه،یدختره دگ-

 بهار با تعجب گفت: اما

 دختره؟؟ دا؟یآره ش-

 گفت: یحرص لوفری. نخوندمیانتظار رو تو صورت تک تکشون م کردم،یبه چهره هاشون نگاه م یلبخند بزرگ با

 ختره؟؟د ؟؟یبا تو انا. الل شد دایش-

 به فاطمه و سوگند زدم و گفتم: یچشمک

 مخصوص باشه حایترج م،ییخوایم تزایما پ-

 و گفت: دیتو بغلم، گونه ام رو محکم بوس دیزودتر از همه پر لوفرین

 یاز گشنگ میعا قربون دهنت بشم، مرد-

 شکمم و با خنده گفت: یشد رو خم

 یتو پسر دونستمیداشتم م بیقربون توام بشم فندق خاله، من که علم غ-

 فاطمه و سوگند نگاه کردم. فاطمه حق به جانب گفت: زونیآو یبه لب و لوچه  دمیخندیکه م همونطور

 بچه دختره؟؟ میگفته ما گفت یعاقا ک-

 روبه سوگند کرد و گفت: یاخم تصنع با

 بچه دختره؟ یسوگند تو گفته بود-
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 باال انداخت و گفت: یهم شونه ا سوگند

 نه من نگفتم، فکر کنم اقا دزده بود!-

شکمم گذاشت و  یخنده هامون شد. بهار دستش رو رو یکل آسانسور پر از صدا هوینگاه کردم و  لوفریبهار و ن به

 روبه سوگند و فاطمه زبونش رو در اورد و گفت:

 ممممییخوایم تزای. ما پشودینم ضیتعو ایحرف پس گرفته -

 گفت: یاده اافت یهم با شوونه ها سوگند

 خببب دیما هم باش بیفکر ج-

 و گفتم: دمیخند

 ..سایباشه خس-

حال خوب  یخبر پسرکم اونقدرا هم تو دیشا م،یحال هممون خوب بود. هممون خوشحال و سرحال بود اونروز

 یبرا شدن،یمن خوشحال م یاز خوشحال خوردمیمن کمتر غم و غصه م دنیدیم نکهیدوستام نقش نداشت، اما هم

رو بهم داده بود، دوست هام و  یهرلحظه خداروشکر کنم.. حداقل اگه خدا مشکل بزرگ شدیبود و باعث م یمن کاف

 کس و کار نبودم، همراهم بودن.. یخانوادم پشتم بودن، تنها نبودم، ب

تنها  م،یخونه هامون شد یراه میدیو خند میخوش گذروند یو کل میمهمون سوگند و فاطمه شد نکهیبعد از اونشب

پسره تنها باشم و خلوت کنم. اما هجوم دوباره گذشته ها  دونستمیکه حاال م نمیبا جن یکم خواستیبودم و دلم م

 ...دادنیامون نم

 

 که واسه من چهل و هشت سال گذشت.. یدو روز گذشته بود، چهل و هشت ساعت   "

 .میگرفتار بود یفیدرد بالتکل کینداشت، همه مون به  یفیکدوممون تعر چیکه حال ه یو هشت ساعت چهل

 هیخبر از همه جا شب و روز  یکرده بودن، خانواده ها هم ب دیدکترا قطع ام شد،یم روزیهرروز حالش بدتر از د خاله

 چشمشون آه.. هیچشمشون اشک بود 
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 ..سوختیخودم م یبرا شتریاما ب سوختیبه حالشون م دلم

بابام به  رون،یب میشده اومد نیاز اون هتل نفر یوقت ادیم ادمیممکن سرم اومده بود.  یبالها نیدو روز بدتر نیا تو

که  رهینم ادممی. و دیو هرچه زودتر خودتون و برسون رهیگفت مادرت داره از دست م یزنگ زد و هول هولک دیوح

 بدم.. جاتگرفتم جون خاله رو ن میبهم گذشت تا تصم یاون لحظات چ

 ...نهیشکست خوردنم رو بب یطاقت نداشتم کس مارستان،یمنو برسونه خونه و خودش بره ب گفته بودم دیوح به

خورد و خوراکم  یو زار هیدو روز گر نیکردم. ا هیها ساعت ها گر یبدبخت ادیروز در اتاق رو قفل کرده بودم و با  اون

 شده بود.

خلوتم  یرو برا یشتریمن سخت تر بود. دوست داشتم وقت ب یخاله خطرناک تر و برا یبرا گذشتیزمان م هرچقدر

 کردم،یقلب ناراحت مامان فکر م یبرا یوقت کردم،یفکر م اریو عمو خشا دیبه وح یوقت تونستم،ینم شدیبزارم. اما نم

آماده همون موقع  کردم،یفکر م رهیرو در بر بگ مونیندگکه قرار بود بعد از رفتن خاله تموم ز یغم ینیبه سنگ یوقت

و ساعت  شدمیم مونیزنده بودنم، پش لیدل رم،یتاخ لیتنها دل ادی وفتادم،یم انیک ادِی یکه برم هتل اما وقت شدمیم

 ..ذاشتیتنهام نم یا هینبودم اما عذاب وجدان ثان وونهی. دزدمیو باهاش حرف م شدمیم رهیها به عکسش خ

 و هرچه باد آباد... زنمیم ایکنم.دلم رو به در کسرهیکار رو  خوامیامروز م اما

 ..رهیگیصداش به گوشم برسه اووقم م نکهیبه محض ا دونستمیرو گرفتم، م دیمج یرو برداشتم و شماره  تلفن

 الو؟-

 گفتم: خشک

. فقط دید یرنگ منم رو نخواه گهیدارو نرسه د گهیاالن دارو رو برسون، شک نکن اگه تا دو ساعت د نی! همدامیش-

 دو ساعت!

 دیدست وح رسونمیخانوم خوشگلم. چشم، شما سه تا سوت بزن، من دارو رو م کمیسالم عل-

به گلوم چنگ زد و  ینیبغض سنگ دونستیمنو خانوم خودش م نکهیاز خورد،یبهم م تشیمالک میاز اون م حالم

 احساس حقارت تموم تنم رو لرزوند..
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 شد،یم یو عقده ام خال شکستیتخت پرتابش کردم. کاش م یتلفن رو قطع کردم و محکم رو یحرف اضافه ا بدون

که شکستم و خورد  ستمیفقط من ن دمیفهمیبشکنم و خورد کنم، م تونمیمنم م دمیفهمیحداقل از شکستنش م

 ...ستمیشدم، فقط من ن

قدر اون میکه لحظه به لحظه زندگ یبودم، من دهیو بدبخت ند ریخودم رو حق نقدریکه تاحاال ا کنمیم اعتراف

 .خوردمینرفته بودم، حاال داشتم حسرت اشتباهاتم رو م یو شادبودم و تو راه کج دمیخندیم

رو سفت  میزندگ کمیاگه  شدم،یرامش نم عیاگه اونقدر سر بستم،ینم یپسر خارج کیاونقدر ساده لوحانه دل به  اگه

 نامعلومم نبودم.. ی ندهیو آ انیبود که نگران ک نی. حداقلش اشدینم ینجوریگرفته بودم االن ا

رسوندم، از دور چهره  فونیدوتا کردم و خودم رو به ا یکیپله ها رو  د،یکش رونیمن رو از خلوتم ب فونیا یصدا

تنگ شده بود  یدلم براش کل نکهیبا ا ستادم،یمشخص بود، در رو براش باز کردم و منتظرش دم در ا یبه خوب دیناه

خبر بود و تازه از سفر کوتاه مدتش برگشته  یاز ماجرا ب هیمثل بق دمیناه ستمدونیاومدنش نبود، م تیاما االن موقع

 بود..

 کنه،یخاطرات گذشته رو م یو دلش هوا نهیبیرو م شیرو کردم که بعد از مدت ها همباز یحس کودک دنشید با

بغل گرفتمش، مثل نشون بده، بغضم رو ول کردم و محکم  یواکنش نکهیساک نسبتا بزرگش از دستش افتاد و قبل از

 تیفاصله ها و غم و غصه ها باز هم حس امن وها  یکه با تموم وجود دور یخواهر واقع داد،یخواهر رو م یبو شهیهم

 حس بودم.. نیا ی. و من چقدر تشنه کردیرو بهم القا م یو آرامش خاص

هامون رو حس  دارید نیام شدت گرفت. من با تمام وجودم تفاوت اول هیدستامون که تنگ تر شد،گر ی حلقه

 میتونینم گهیبهش مبتال شده د دیوح ایکه تازگ یسخت خاله و افسردگ یماریکه بخاطر ب کردمیحس م کردم،یم

 ..میتونینم گهی..دمیاریادا و سول در ب یو کل میو از سر دوست داشتن فحش بد دمیمثل قبال ها بهم بخند

 که مشخص بود خشداره گفت: یبا صدا ،دیرو با دستاش گرفت و سرم رو خواهرانه بوس گردنم

 باش! یجونم. قو زیباش عز یقو-

و  اوردیکه  اشک هممون رو از خنده در م یدیبا اون ناه کردیچقدر فرق م یدوستداشتن یناشناخته  دِیناه نیا

 ها و خنده هامون بود.. یموجبات شاد

 !دمیبر گهی. دچوقتیه زارهیبغض واسم راه نفس نم د،یناه ترکمیدارم م-
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ناگفته ام  یحرف ها تونستمیبشم. کاش م یسکوت کرده تا حرف هام رو بزنم و خال دونستمیم دم،ینشن یصدا ازش

خاله، از  یلعنت یاز داروها م،یزندگ دیبگم، از فرد جد انیاز ک شدیبودن بکنم، کاش م یرو بزنم تا واقعا احساس خال

هردوتامون بود، از شب  یدو روز اما به اندازه دو سال رو هک یاراز فش د،یو خجالت از وح یسیاز رودروا د،ینفرت مج

 اش اشک بود.. هیبه ثان هیکه ثان ییها یداریب

 ...مونهیم یکاش باق یوجود داره که فقط ا ییها "کاش یا" کی یهر نفر یتو زندگ اما

 آب دهانم رو فرو بردم و گفتم: نباریا

 بدون دارو هم خوب بشه؟ تونهی! خاله مدیناه-

 شتریکه ب قیخواب عم کیهمش خوابه،  نایا شه،یبود که بگه خاله بدون دارو هم خوب م نیلحظه تنها آرزوم ا همون

 کابوسه!.. هیشب

 دارو اگه به داد بدن خاله نرسه... یعمر دست خداست، ول-

 لش بود..جم ی هیبق نیهم دیشا دم،یبغضش رو قورت داد که منم صداش رو شن یجور

شدم  داریب یکه وقت قیخواب عم کی خواد،یتمام عمرم خستم! دلم خواب م یچند روز به اندازه  نیا د،یخستم ناه-

 کابوس مسخره بوده... هیفقط  نایا یهمه  نمیبب

وجود  یداریبه نام ب یزیکنم که چ یفکر م نیبه ا ده،یو گلوم رو فشار م رسهیوقت ها که درد به حنجره ام م یگاه-

 .میعمرمون رو تو کابوس ینداره، ما همه 

 .دیدلم پره ناه-

 گفت: رهیاش رو بگ هیگر یجلو کردیم یو سع کردیکه فرق سرم رو نوازش م همونطور

 دمی. بهت قول مشهیدرست م یهمه چ شه،یدرست م-

درست  یهمه چمعلومه که  ،یعوض هی یکه من بخاطر دارو و نجات جون خاله برم تن بدم به خواسته  یوقت

 داد بزنم... تونستمیم نویا شه،کاشیم

 دیلرزوند. به حالت دو  داخل اتاق وح کبارهیتنم رو به  یاسترس همه  دم،یکه زنگ خورد مثل فنر از جام پر میگوش

 تماس رو برقرار کردم. شتاب زده گفتم: اندازمیبه ضفحه ب ینگاه نکهیشدم و بدون ا
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 الو!؟-

 !دایش-

بود که بعد از دو روز باهام حرف زد، قهر نبود اما  بیگفتنش رو دوست داشتم. عج دایجور ش نیا شهیبود. هم دیوح

 خجالت و شرفش. یپا ذاشتمیشدنش از من رو م میو قا یریگوشه گ نیمن ا

 جانم-

 گفت: آروم

 ؟یخوب-

 خوب باشم؟-

 خونست؟ دیناه-

 آره-

 دمبالت.  ادیم گهید قهیتا پنج دق دیمج-

 دهنم و آروم گفتم: یگفته اش، دستم رو گرفتم جلوتوجه به  بدون

 د؟یدارو ها به دستتون رس-

 ..ومدیبرم یمارموز هرکار دی. از دست اون مجدهیرس دونستمی. مدیکش آه

 .دهیرس زمیآره عز-

. قطره اشک دمیشنیم ایزود نیگوشه لبم جا گرفت. کاش خبر خوب شدنش رو هم به هم یلبخند تلخ ناخوداگاه

 پاکش کردم و گفتم: د،یگوشه چشمم چک یسمج

 . یبد امیخبر خوب شدنش رو لحظه به لحظه بهم پ خوامیم د،یوح-

 باشه قربونت برم-
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 دمی. فهمکردمیدرکش م قایچند روز. عم نیتو ا دهیچقدر زجر کش دونستمی. مدمیرو شن دنشیباال کش ینیب یصدا

 ...نویا دمیفهمیمکرده، از صداش  هیبهم زنگ بزنه چقدر گر نکهیقبل از

منم رو  ،ی. حواستو جمع کن،لباس گرمم بپوش سرما نخوردیدمبال ناه امیم گهیساعت د میمنم تا ن دا،یش نیبب-

 ببخش

 حرفا نزن نیاز ا گهید -

 کردمیشده بودم فکر م فیالغر و ضع یچند روز که حساب نیبه خودم چشم دوخته بودم و به ا نهییکه تو ا همونطور

 گفتم:

 ؟یندار یکار-

 گفت: یسخت به

 نه.-

 رو هم داشته باش. دیناه ی. هوادیمواظب خودت باش وح-

 برم. فعال. نطورقربونتیتو هم هم-

به خودم انداختم و اتاق  ینگاه تاسف بار نهییتخت پرتاب کردم، تو ا یرو رو چارهیب یاز قطع تماس، دوباره گوش بعد

 رو ترک کردم. 

 دم،یکندم و پوش یدرنگ شال و مانتوم رو از چوب لباس یفرار بود. ب یفرصت برا نیحمام رفته بود و االن بهتر دیناه

 متنفر بودم.. یمنتظرم بود. از رنگ آب شیبا مزدا آب دیزدم. مج رونیرو برداشتم و از خونه ب فممیک

لب گفتم و اخمامو تو هم  ریز یهم بهش بکنم سالم ینگاه مین یحت نکهیاکراه در و باز کردم و نشستم. و بدون ا با

 ...زدمیم شیآت نشویخود کثافطشو با ماش منجایکردم.اگه چاره داشتم ه

 ؟یجونم. چطور دایسالم ش-

 گفت: کردیزد و همونطور که دنده رو جا به جا م استارت

 خانوم! میدلتنگتون بود-
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 گفتم: سرد

 م؟یریم میکجا دار-

 گفت: یجد

 میبگرد کمی. بعدشم ببرت مجتمع کشهیم ری. معده ام داره تمیران ناهار بخوررستو میریم-

 ز،یچ چیبشر ه نیاما در کنار ا نطور،یرو دوست داشتم، مثل بچه آدم غذا خوردن و رستوران رفتن رو هم هم دیخر

 نبود. یدوستداشتن

 مجتمع رو هم ندارم. یحوصله  رم،یس-

 ؟یغذا هم نخور یخوایداغونت م یالغر مردن کلیه نیبا ا-

 و گفتم: دمیکش یپوف-

 !خوامینم-

دلت  یمجتمع. اونجا هرچ میریبعد از اون م ،یخوریدختر خوب غذاتو م کیمثل  یایحرف رو حرف من نزن بچه. م-

 خواست بخر.

که  بودم دهیشن لوفریمنو ببره مجتمع و پول و ملک و امالکش رو به رخم بکشه. پارسال از ن خواستیم دونستمی. م

و   دیمجتمع خر کیرو از شانسش برد و به  رازیش یجا نیتو بهتر یدوهزار متر نیبرنده شد و زم یسر قمار چند بار

که در حال حاضر من  ینصف سهام شرکت گردشگر مکرد. و بعد از اون لشیبزرگ تبد یمجموعه گردشگر کیبه  

مختلف به  یهم که تور ها شهیو به نام خودش زد.. هم دیبعنوان مترجم استخدام بودم رو با درامد اون مجتمع خر

. کردنیرو پر م دیمج بیکه داشت ج ییبا امکانات باال یاولشون همون مجتمع بود و حساب تیاومدن اولو یم رازیش

 از خانواده ها و دختر و پسر ها بود.. یلیپاتوق خ شهیخلوت نبود و هم چوقتیکه ه ودب نجایجالب ا

 حرص گفتم: با

 من حوصله ندارما، خستم نیبب-

 زد و گفت: یچندش لبخند
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 سر جاش خانوووم! ارمیخوشگلتم رو م یاون حوصله -

 نیتو ماش انیک د،یمج یست. کاش االن بجا دهیفا یبحث کردن با اون ب دونستمیحرص رومو ازش برگردوندم. م با

و  کردمیم ادیدور دور، ظبط رو تا اخرش ز میرفتیم یسه نفر دیو وح دیکه با ناه ییبود. اونوقت مثل وقت ها

 میکردیو چراغ قرمز رو رد م دمیکشیم ییال گهید یها نیاز ماش ایبود.  جانمیها و ه یاوج شاد دنی. رقصدمیرقصیم

. هر میدیخندیبود که م نیا مونیتنها شانس زندگ ییوقت ها کیهمون  ای. اون روزها، میگذروندیخوش م یو کل

 شادمون شده بود.. هیسبب روح نیو ا دمیخندیم وفتادیکه م یاتفاق

کنه  یمن رو بکشه و زجر بده و کار تونهیم یچجور دونستیکرد. خوب م یبرد جلو و اهنگ بامرام رو پل دست

مسخره رو کرد و  یازم اون خاستگار نیماش یافتادم که تو یهمون روز گرم ادی قایخاطرات گذشته تکرار بشه. دق

بود و خودمم رفته بودم حموم و  لنتیارو س میچند ساعت بعدش که گوش یب نذاشتم. و حتجوا یمنم کارش رو ب

هاش  لیمیو ا امکیجواب زنگ و پ گهیشده بود. و از اونجا که باهاش قهر کردم و د یاز دستم کفر یکل چارهیب انیک

خواستم اون قهر مسخره رو  باهاش نداشتم، تهران که بودم یارتباط چیکه ه شدیم یرو ندادم. االنم چند هفته ا

مشکالت و دغدغه سرم اومد که پاک فراموش کرده بودم.اگه  نقدریاومد و ا شیسرطان خاله پ یتموم کنم که ماجرا

 ریدل س کیو  امیدر ب یزنگ بزنم، از دلتنگ انیبه ک تونستمیوجود نداشت که سر دارو معامله کنه، راحت م یدیمج

 زخم هام باشه... یمرهم برا نیبهتر تونستیاون م دونستمیباهاش درد و دل کنم.م

 !میدیشو خوشگل خانوم.غلط نکنم رس ادهیپ-

و فرش براِق قرمز توجه  یدرخت یبا پرسنل ها کیش یو من تازه متوجه اطرافم شدم. رستوران دیرو کش یدست ترمز

داشته  دیبا مج یاصله مناسبف کردمیم یکه سع یشدم و درو بستم. درحال ادهیحرف پ یام رو جلب کرده بود. ب

 یها یو صندل زیزرد با م یها یبا نور مخف کیکالس یلیخ ی. فضامیباشم، قدم به قدم هم وارد اون رستوران شد

. جالب بود! چشم از اون اطراف گرفتم و به انتخاب خودم و بدون توجه به یاتورینیو م ینقاش یو تابلو ها یچوب

 ر،یاما دلگ کیکردم با چشم چرخوندن تو رستوران ش یپا انداختم و سع ینشستم. پا رو یصندل کترینزد یرو دیمج

از  نشوی. نگاه سنگکردیرو داشت زحرمارم م یباکالس نیبه ا یجا خورد،ینشم. حالم ازش بهم م دیچشم تو چشم مج

 کرد. با حرص گفتم: بود درخواست دو پرس برگ با مخلفات ستادهیکه تازه کنارش ا یصورتم گرفت و از گارسون

 ؟ینظر خودم رو بپرس یتونستینم-

 گفت: ییباال انداخت و با پررو ییابرو

 نه!-
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 کرد و گفت: یگفتم. تک خنده ا یلب استغفراهلل ا ریازش گرفتم و ز عیرو سر نگاهم

 ؟یشیم یچقدر خوردن یخوریحرص م یوقت  یدونستیم-

رو از  شعوریآدم اوسگل ب نیبکشم و بگم ا ادیاعصابم بود و تحملش از عهد من خارج! دوست داشتم فر یرو گهید

.. آب فتهیچشمم به جمال نحصش ن گهیببرنش و من د انی. و همون لحظه ام آدما بدیچشمام گم و گور کن یجلو

 نگفتم. یچیدهانم رو فرو بردم و بازم ه

 چیبود، گارسون زود غذا ها رو اورد و باعث شد بدون ه یخوب تیریخوب با مد که رستوران ییاز اون جا خوشبختانه

باشه  ادمیشد ازش گذشت.  ی. انصافا خوش طعم بود و نممیبزن رونیو از اونجا ب میغذا رو بخور یثیحرف و حد

 .مییایب نجایا روشام  یدست جمع یهمگ کباریبرگشت،  انیهروقت خاله خوب شد و ک

 یا یازیهوا خم یخلوت کنم. ب هودهیب یسرم رو از دغدغه و فکر ها کمیکردم  یزل زدم و سع ابونیبه خ الیخیب

 گفت: دمیکش ازهینزد. دوباره که خم یوحرف دیخند دیمج دم،یکش

 بخواب ریخونه راااحت بگ می! بعدا که رفتایخسته شد یحساب-

ول کن  دونستمیمهمون چشمهام نکنم. م کردم خواب رو یو سع دمیکش یا ازهیتوجه به حرفش دوباره خم یب

 ثمر بود.  یب نیماش یشده من رو اونجا ببره.پس خواب تو یقیبه هرطر خوادیو م ستیمجتمعش ن

 شیخودش رفت پ میهم که وارد مجتمع شد ی. وقتمیزدینم یو حرف میخوده مجتمع هردو سکوت کرده بود تا

کج  یبهداشت یشیآرا کیدلم خواستم بخرم تا اخر سر حساب کنه. ذوق زده راهم رو سمت  یدوستاش و گفت هرچ

 زیهمونجا چند تا مانتو و شوم ومدمکه از خجالت الک ها در ا یرنگارنگ چشمم رو گرفته بود. حساب یکردم. الک ها

 دیهم به مج یو کل کردمیجا م. همونطور که پاکت ها رو تو دستم جا به دادیخواب اجازه نم نیاز ا شتریگرفتم. ب

لنگه کفش  هیسر  ،یپسر جوونِ فرانسو کیو  رزنیپ کیخورد که  ینگاهم به قسمت الب دادمیم کیرک یفحش ها

اون  ادیداشتم چشمهام رو خندوند.  انیکه با ک یخاطرات ادِ یخورد کرده بودن.  رو گهیو اعصاب همد کردنیبحث م

 یدر مورد چ کردیو فراموش م شدیم رهیها بهم خ قهیو دق ستادیا یکنارم م خیرکه به بهونه  ترجمه تا یاول یروزها

 :دمیپرسیازش م ی. و منم  کفرمیزنیحرف م

 شارل؟ یحواستون هست آقا دیببخش-

 کش اومد، گفت: لبخندش
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 ..عشق!...خوادیعشق م خواد،یبودن با تو که حواس نم-

. دوست داشتم تا اخر عمرم گفتمینم یزیانداختم و چ یم نییکه خجالت زده سرم رو پا شدیقند تو دلم آب م نقدریا

 بگم.. خیکه دلم رو ربوده بود ساعت ها از تار یفرانسو یپسر دوستداشتن هی شیمترجم بمونم و پ هی

 دیمج نهیبا ک دیکه دارم با یدر انتظارم بود. تا عمر یا ندهیچه آ دونستمیتکون دادم و نگاه ازشون گرفتم. نم سرمو

 دیبا یتا ک کردم؟یو خفت رو تحمل م یهمه خار نیا دیبا یتا ک دم؟؟یرقصیبه سازش م دیبا یتا ک ومدم؟یکنار م

 ...؟یتاک ،یتا ک د؟یفهمیم یزیچ یکس دینبا یتا ک موند؟یم  یمجهول و مخف انیرابطه منو ک

 ضینبود. با غ زدیکه بازومو تو دستش گرفته بود و صدام م یدیشده بودم و حواسم به مج رهیخ ینامعلوم ینقطه  به

 عذاب بود.  نیمن ع ی. ارتباط با اون برادمیکش رونیگفتم و بازوم رو از دستش ب یهان

 تموم شد؟ داتیخر-

داشت،  ینگاه کردم.قد بلند و چهار شونه ا رفتیحساب م هیتسو یکه برا دیتکون دادم. و به دور شدن مج سرمو

 نیکجا و ا انیرو ببرن. ک ختشیرنگ. اه اه مادشور ر یآجر شرتیو ت یمشک نیبا شلوار ج ینحض عضله ا کلیه

 کجا! ییآدم فضا

 نقدریتو دلم قربون صدقه اش برم. اخه آدم ا یکل نمشیهرموقع که بب شدیحالت فر داشت و باعث م انیک یموها

 جذاب؟؟

 ..دیکشیپر م دنشید یزدم. دلم برا یافکارم لبخند به

 شد. با نفرت نگاه ازش گرفتم.  کمینزد یبا لبخند پهن دیمج

 کننینکن. دوستام دارن نگاهمون م یلجباز نقدریا نجایحداقل ا-

 به بقول خودش دوستاش انداخت. اروم گفتم: یبعد لبخند تصنع و

 دوستات بخورن تو سرت.-

 !یتو زن من دوننی. همه شون میگیم یدوستام و آشناهام چ شیپ یلحظه بعد حواستو جمع کن نیباشه از ا ادتی-

 زنش بودم که خودم خبر نداشتم؟ چه غلطا!! با حرص گفتم: یباز نگاهش کردم. من ک یدهان با
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 ؟یگفت یتو به اونا چ-

 باال انداخت و گفت: یا شونه

 .یگفتم تو زنم-

 ؟یگیم یور یزنتم؟ چرا در ی. من کیکنیم جایب یلیتو خ-

 توجه گفتم: یب کردن،یبودن نگاهمون م کمونیکه نزد ایسر هیصدام رو از قصد باال کردم.  ایآخر

 فهم شد؟ ریش-

 بکشم که پر تحکم کن: غیداد. خواستم ج چیمحکم پ هیدستم رو گرفت و دور از چشم بق مچ

رفته من  ادتی. فکر کنم کنمیقلمت م یکنیم یزبون دراز یدار ای یبفهمم رو حرف من حرف زد گهیبار د هیفقط -

 و چکاره ام! میک

و باک  ارمینبودم که کم ب یبودم. چهره اش از خشم سرخ شده بود و آمپر داده بود باال. اما منم دختر دهیترس واقعا

 داشته باشم. محکم تر از خودش اما اروم و شمرده شمرده گفتم:

کنن. فکر  هیآسمون به حالت گر یکه مرغا ارمیسرت م ییبال یکن یو امر و نه یبهم زور بگ نمیبب گهیبار د کیمنم -

. ننیبیرو تو پول م زیکه دور و برتن و همه چ یی!! فرق دارم با همه دخترادامیمن ش م،یرفته من ک ادتیکنم تو ام 

و  یافت یاز چشمم م یکه هست ینیاز ا شتری. چون بیکمتر مال و منالت رو به رخم بکش یکن یپس بهتره سع

 !یشیم کتریکوچ

 و اضافه کردم: دمیکش رونینوبت اون بود که با دهن باز نگاهم کنه. مچ دستم رو محکم از دستش ب نباریا

 !ادیخوشم نم چیکه ازت ه یدونی.میدست به من بزن نمیهم نب گهید-

 لب گفت: ریزد و ز یشخندین شدمیاخر که از کنارش رد م لحظه

 "!... ارمیحالتو جا ن ستمیمرد ن-

 چطوره؟ نیا دایش-
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 نیفرشته ها شده بود نگاه کردم. لباسش آست هیلباس عروس شب یکه تو یرگال ها برداشتم و به بهار هیاز بق چشم

و سنگ  پوریاش با گ نهیس یو باالتنه اش کال تنگ و چسبون بود. رو شدیدمباله دار م نییدار بود و از زانو به پا

 گفتم: جانیشده بود و شنل ست داشت.  با شوق و ه نییتز

 !هیجشن عقد لباس مناسب یقشنگه بهار. به نظرم برا یلییخ نیا-

 زد و گـفت: یچرخ

 اد؟یواقعا؟ به نظرت رضا هم خوشش م-

 از دستش گرفتم و گفتم: شنلو

  اد؟یآره بابا. چرا ن-

 مختلطه و رضا هم  دوست نداره یمهمون یدونی. مترسمیآخه م-

 اشم که بسته ست. قهیکه داره،  نمیاسبه. شنل که داره، آستمن میلینترس جونم. لباست  اتفاقا خ-

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 خوب. باشه! یلیخ-

 کنه. شیتا بسته بند اریب رم،درشیمن م-

وروجک هم  نیگفتم. ا یشیکه کنارم بود نشستم و آخ یا هیچهار پا یگفت و در اتاق پررو رو بست. رو یا باشه

راه رفتنم نداشتم. کل  یشده بودم که نا نیسنگ نقدرینبود اما ا شتریو تنبل کرده بود.چهار ماهم ب نیخوب منو سنگ

که  ییو خسته کننده شده بود. به جز شب ها کنواختی امکرده بودم. کال روزه یسپر الیروز رو تو خونه با فکر و خ

 شدیباعث م نیو ا ومدنیوهر فاطمه همراهمون ماوقات هم رضا و ش شتریفرهنگسرا. ب ایدور دور  میرفتیبا بچه ها م

کرده بودن که  یبه من خدمت رسان نقدریچند روز ا نیشوهر فاطمه و بهارا چارهی. بمیخوش باش رونیتا نصف شب ب

و منو دختراچقدر  دنیخریمورد نظرم رو م یبالفاصله خوراک  شدیم ارمیتو چشماشون نگاه کنم. تا و شدیروم نم

 دیرضا و بهار داغ بود و همه عوامل و دوستان مشغول خر یهفته هم که خبر نامزد کی نی. ادمیخندیبهشون م

 شیهمراه دیتو خر خواستیو ازم م رفتیقربون صدقه ام م رفتیراست م ومدی. بهار چپ ممیو لباس بود هیزیجه

 یمزون دنبال لباس نامزد مزون و اون نیتو ا یچ نیع می. امروز هم که از صبح دارکردمیم تشیکنم و منم چقدر اذ

و  یشیلوازم ارا یلباس هم کم دیاومد و لباس رو به دست اون خانوم داد. بعد از خر رونی. بهار از اتاقک بمیگردیم
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کفش  عی. سرکردیپاهام گز گز م ادیز ی. از خستگمیو باالخره ساعت چهار عصر به خونه برگشت میگرفت یلباس راحت

 گذاشت و گفت: نتیکاب یمبل مبل ولو شدم. بهار پاکت لباس ها رو رو یهام رو از پام دراوردم و رو

و اونور  نوریا یشکم بزرگ تر از خودت ه نیمدت. با ا نیا نیتو زحمتت انداختم ا یجون. حساب دایش دیببخش-

 .کشونمتیم

 زدم و گفتم: یکمجون لبخند

 !یکنی. جبران مفمهی. وظهیحرفا چ نیا وونهید-

 ختیریم وانیل یدر اورد و تو خچالمیلب گفت. همونطور که پارچ شربت رو از  ریز ییشاالیکرد و ا یخنده ا تک

 گفت:

 کنم زشیخبر نداره، دکش کردم تا مثال سوپرا یچیرضا. از ه چارهیب-

 االن کجاست؟-

 نجامیمن از صبح تاحاال ا کنهی. فکر منجایا ادیزنگش بزنم ب دیفکر کنم. با ومدهیهنوز از دفتر ن-

نفس همه اش رو خوردم. چقدر تشنه ام بود!  به  کیشربتت آلبالو رو برداشتم و  وانیشربت رو جلوم گرفت،ل ینیس

 تا لباسهام رو عوض کنم گفتم: رفتمیبسمت اتاق م کهیاز جام بلند شدم و درحال یسخت

 ؟یهماهنگ کرد شگاهیبا آرا-

 نوبت بزنن. میامزدبرام تو روز ن دونمیم دیبع یبه چند جا سپردم، ول-

 حرکت دراوردم و گفتم: کیموهام رو با  رهیگ

 هااا یفرصت ندار شتریب گهیروز د شیش-

 داد و گفت: رونیرو با حرص ب نفسش

 . دونمیم-

جوش  یادیپر گرفته. هرموقع ز شینیاالن از حرص ب دونستمیبود و م ییرایاتاق پذ یزدم، بهار تو یکمرنگ لبخند

 خودم افتادم، سمانه! بالفاصله گفتم: ینامزد شگاهیآرا ادی. شدیفعال م شینیب یپره ها زدیم
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 اد؟یم ادتیمنو  یجشن نامزد شگاهیبهار، آرا-

 تخت نشست و گفت: یمکث وارد اتاق شد، رو یاز کم بعد

 خب خب!-

 رم؟ینوبت برات بگ-

 ده؟یم یمطمئن-

 .دهیم ادیبه احتمال ز گه،ید پرسمیخب م-

 بگم که گفت: یزی. با خنده جداش کردم و خواستم چشمیدارم تو بغلش له م دمید امیبه خودم ب نکهیاز قبل

وقتشون پر بود. عزا گرفته  زدمیزنگ م ی. بخدا تا دوهفته به هرسالنیقربونت برم من، چقدر تو مهربون و خوب یاله-

 کنم! کاریبودم چ

 و گفتم: دمیخند

 خوب بابا، انگار شاخ غول شکوندم یلیخ-

 و گفت: دیام رو بوس گونه

 !کنمیبرات جبران م یمرام-

 هربار! یکنیبغلم ها، بچه ام و له م یپریها م یزامب نیبهار بار اخرت باشه ع-

 باال اورد و گفت: میو دست هاشو بحالت تسل دیخند

 چشم چشم!-

رضا بعد از سرکارش  ادیآشپزخونه مشغول بودم، به احتمال ز یبه بهار زدم و بعد از اون تا دو ساعت تو یچشمک

 میزنگ گوش  یها رو از سبد دراوردم و خواستم بشورمشون که صدا ازیو نهار رو مهمون من بودند. پ نجایا ومدیم

 ها رو از دستم گرفت و گفت: ازیبلندشد. بهار پ

 !کنمیمن سرخ م نارویا شه،یبرو جواب بده االن قطع م-
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! به چهار رقم اخر شماره شناختمیبود؟ نم یک گهید نیکردم. ا دایپ یبه سخت فمیک یرو از تو میگفتم و گوش یا باشه

 یکس کردمیمعطل نکردم و جواب دادم، هرچقدر هم که الو الو م نیاز ا شترینگاه کردم، چقدر اشنا بود بنظرم!!! ...ب

 گفتم: یجوابگو نبود، در اخر حرص

 ه؟یمزاحمتتون چ لیدل دیبگ دیلطف کن شهیشخص محترم م دیببخش-

 :دیشوتش کردم، بهار کنکاوانه پرس فمیک یاخم و تخم قطع کردم و دوباره تو یجواب! با کل یب بازهم

 دا؟یبود ش یک-

 یبه شماره نگاه نکهیو بدون ا دمیکش یباال انداختم و خواستم جوابش رو بدم که دوباره زنگ خورد. پوف یا شونه

 بندازم تماس رو برقرار کردم:

 !کنمیخبر م سیشک نکن پل یکن جادیمن مزاحمت ا یبرا یاگه بخوا نیبب-

 مزاحمت شده؟ یک ؟یخوب دایش-

 مبل ولو شدم و گفتم: یبود. رو دیناه دم،یکش یراحت نفس

 دلم؟ زیعز یبود. خوب یسالم.فکر کردم مزاحم تلفن دیاووفف ببخش-

 ؟؟یکنیم کاریپسرت خوبه؟چ ؟یفدات بشم، خوبم. خودت خوب-

 ی. لبخند کم جونزدیکه نامزد کرده بود سرش شلوغ شده بود و کمتر زنگ م یدلم براش تنگ شده بود، از روز واقعا

 زدم و گفتم:

 چطورن؟ نایاقا محمدتون خوبه؟ خاله ا د؟یکنیم کارایخداروشکر. شما چ میما هم خوب-

 کرد و گفت: یخنده ا تک

 خبر!! هی دایش یوااا-

 ؟ییهویبد؟ چطور شد  ایخوبه -

 خوبه!-
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باز هم ته دلم خوشحال شد. با شوق  یکنه و منو بخندونه، ول یشوخ خوادیبازم م دونستمیشدم، هرچند م خوشحال

 گفتم:

 بگو! ؟؟یجد-

 .گمیبهت م یکنیحاال چون التماسم م یکنم ول تتیسر به سرت بزارم و اذ کمیاولش  کمی خواستمیاممم م-

 !وونهیبگو د -

 م؟؟ییییخانوم؟ داشت دایام ش وونهیمن د-

 خنده گفتم: با

 نکن! تیاذ دیبگو ناه-

 چند روز؟ نیا زننیاول بزار بپرسم اصال مامان و بابات بهت زنگ م-

 کی نیدو بار با مامان و بابا در تماس بودم. اما ا یکه ازدواج کرده بودم و آلمان بودم روز یفکر کردم. کال از وقت کمی

رفته بودم سنو و دو روز بعد  تیجنس صیتشخ یکه برا یبه اون روز گشتیامون برمتماس ه نیآخر ادیم ادمیهفته 

کرده بود. من سرم بخاطر مراسم بهار و رضا شلوغ بود اما اونا  تاف یلیهفته تماس هامون خ کی نیاز اون روز. تو ا

 انیباشن ک دهیفهم نایمامان بابا ا ایشده باشه؟  یزیموضوع؟ نکنه چ نیواقعا چرا تاحاال دقت نکرده بودم به ا ؟؟یچ

مجبوره  نشیسنگ اربخاطر ک انیگفته بودم ک نایاومد به مامان ا شیماجرا پ نیا یولم کرده، اونم هشت ماه!؟ اخه وقت

هستم تا  رانیبهشون گفته بودم من فعال چند هفته ا نیهم یرو نداره، برا ادیب رانیا نکهیالمان بمونه و اصال امکان ا

 و هول زده گفتم:  عیبرده باشن؟!.. سر ییش خلوت بشه. نکنه بوسر انیک

 شده؟ یزیچطور؟ چ-

 نه. اینشده. فقط خواستم بدونم خودشون بهت گفتن  یزینه بابا چ-

 .ینه؟ نصفه جونم کرد ای یگیم دیناه-

 و گفت: دیخند بلند

 خونتون. مییایب  یخب باشه. قراره تو اون هفته همگ یلیخ-
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 تعجب گفتم: با

 ؟یکِ ؟؟یچ یعنی-

. تو که هوات رفته باال متینیبب کمیو  میکن زتیسوپرا مییایب نی. مثال قرار بود کل االجمعدونمیرو نم قشیروز دق-

 !رازیش ییاینم

 حاال؟ نییایم ایبا ک-

 سردار! ییو دا نایو خاله سحر و مامانت ا ایخانواده ما با خانواده خاله سون گه،یخودمون د-

 راحت تر بودم.ادامه داد: ینجوری. ارازیش رفتمیدلم بزارم؟! کاش خودم م یرو کجا همه مهمون نیا

 ماهه هااا! شیش کیهنوز تموم نشده؟ نزد انی، پروژه ک دایش گمیم-

بود که  دیو دوستام از ماجرا مطلع بودن، اونم نه کامل. فقط وح ایمیو ک دیدادم. تا االن فقط وح رونیرو پر آه ب نفسم

که  یو مهم نیبخاطر پروژه سنگ انیبودند که چون ک الیخ نیبه ا کسالی نیخبر داشت. خانوادم تو ا میاز کل زندگ

مجبور  میباردار طیهم بخاطر شرا یو از طرف اوردیمن دلم طاقت نم نالمان موندگار بود و چو یداشت تا اطالعات ثانو

زبان!  یریادگی یدوستام و شاگردها ای دیناه ایخونمون بودن  دیو وح ایمیک ایهم  کسالی نی. تو ارانیا امیبودم ب

 خالصه که تنها نبودم.  کوتاه گفتم:

 فعال که نه!-

 ؟یندار یداره، کار کارمیمحمد چ نمیخوب باشه. من برم بب یلیخ-

 کن با محمد! یطونی. سالم به همه برسون. کم شزمینه عز-

 و گفت: دیخند

 ما هم مثل شما خواهر! د،یکرد یطونیکم ش تونیتو دوران نامزد انیکه تو و ک ستین-

 . میکرد یو خنده خداحافظ یشوخ یزدم و بعد از کل یتلخ لبخند

 رب رو در اورد و گفت: شهیش خچالیبهار از  دم،یکش یقیعم نفس

 دختر خالت بود؟-
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 کنم! کاری. از حاال عزا گرفتم چنجایا انیب یآره. قراره هفته بعد-

 هستن مگه؟ ایک-

 و خاله هام و بچه هاشون! میی. دابایتقر میکل خانواده مادر-

 زد و گفت: یسوت

 !شهیم گونیخونتون کنف-

 بزنن. یو سر انیگرفتن ب میکه بچم پسره تصم دهیچیخبر پ یاز وقت-

 زد و گفت: یلبخند

 زی. فقط پول وارهیزیجه دیخر یزحمت ندادن به خودشون برا هیمن  یننه بابا ان،یهستن م یرازیش نکهیخوبه با ا-

 دوش من و تو و رضا. یکردن. همه اش افتاده رو

 گفتم: گرفتمیو ازش م ریو همونطور که نرم کفگ ستادمیکنارش ا رفتم

 مثل هم باشن. ستیهمه که قرار ن گه،یخب د-

 گفت: دیکشیکه برنج رو سر هم م یو از دستم گرفت و درحال ریکفگ دوباره

دادم، مراعاِت  یمدت بهت زحمت و خستگ نیا نقدریشرمندتم. ا یکل شمینجوریهم دا،یمن ش یبزار به عهده -

 جبران کنم. یبازار و اون بازار تا بعد از ظهر. واقعا هم موندم چجور نیا کشوندمتیبچتم رو نکردم. هر روز صبح م

 کردم و گفتم: یاخم

به دردت بخورم؟ نگران بچمم نباش، اون تو داره  خواستمیم یک خوردمیبهار. اگه االن به دردت نم هیچه حرف نیا-

 درد بکشه! یکل دیمامان بدبختش با نه،یبیخواب هفت پادشاه رو م

 دو تا شونه هام گذاشت و گفت: یتا دستاشو رو دو

 انیخودش رو داره، نبودِ ک یعیطب یمشکالت و دردها ی. بارداریکشیم یچقدر سخت دونمیدورت بگردم. م یاله-

 ه...هم ک
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 زدم و گفتم: یتلخند

 !ستین یچاره ا گذره،یخدانکنه، م-

 به شکمم زد و گفت: یو آروم زیر یشد و چند تقه  خم

 !یو تو فسقل دونمیمن م یکن تیو مامانت و اذ یبه بابات بر یاالن بخوا نیگفته باشم آقا پسر، اگه از هم-

 زنان گفتم: لبخند

 داره... یکردناشونم عالم تیاذ-

 رفتم تو گذشته.. اریاخت یب

 آدم

 ست از خودش یخال چقدر

 !یکس ادیپر است از  یوقت

" 

 . گذشتیسخت از قبل م روزها

 .گرفتمیغم بغل م یو به قول معروف زانو کردمیساعت ها گوشه اتاق کز م یاز غم و غصه گاه یبا کوله بار منم

 هی. مثل ومدمیم رونیو کمتر از اتاق ب ردمکیشده بودم کمتر باهاش کل کل م دیبه اجبار همسر موقت مج یوقت از

ام کرده  وونهید انیاز ک یخبر ی. بکردمیو در رو هم قفل م کردمیم یکل شب و روزم رو تو اتاق سپر ریاس یزندان

 بشم.  لیتبد یافسرده واقع کیبود و باعث شده بود به 

زنگ زد و بعد از  دیهم خونه نبود، وح دیو مج کردمیرو نگاه م رونیکه تو اتاق بودم و از پنجره ب شایچند روز پ ادمهی

 گفت: یمعمول یها یاحوالپرس

 باهات دارم. یکار مهم زنم،یکه برات اس م یآدرس ایب دایش-

که برام به قول خودش اس زده  یکنجکاو بودم هم ترس داشتم. خالصه لباس هامو عوض کردم و رفتم به آدرس هم

 عیمن تو دستش بود. سر هیگوش دمیکه د یزیچ نیکردم اول داشیپ یه! وقتشاپ جم و جور و ساد یکاف هیبود. 
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جاش گذاشته  یینکنه جا کرد؟یم کاریمن دست اون چ یشخص یکنارش نشستم و ناباورانه اسمش رو صدا زدم. گوش

 دی! وحست؟ین المیخ نیندارم و ع میاز گوش یخبر چیتوجه کرده بودم که ه نیچند روزه به ا نیبودم؟! اصال ا

 زد و گفت: یپوزخند صدادار

 بود؟؟ ادتی-

 بهش انداختم و گفتم: یو گنگ نگاه جیگ

 کنه؟یم کاریاون دست تو چ-

 به طرفم هل داد و گفت: زیم یرو رو میگوش

 چند وقت! نیالوِت خودشو کشته تو ا یما-

 زیهمه چ دیمن! وح یداکرده بودم. خ رهیذخ my love میرو تو گوش انیگشاد شد. من اسم ک یاندازه نلبک چشمام

 نکنه.. ؟؟یاگه جوابش رو داده باشه چ ؟یهامون رو خونده بوده باشه چ امیبود!؟ اگه همه پ دهیرو فهم

 بود که  حاال بفهمم؟! نیا یحقِ منِ عوض-

 بود.اشکام رو پس زدم و گفتم: دهیفا یبود، پس انکار ب دهیرو فهم زیانداختم، اون همه چ ریزده سرم رو ز خجالت

 اون.. دیبخدا وح-

 یدفاع چیدور نموند. از ترس زبونم بند اومده بود و قدرت ه هیمتعجب بق یزد که از نگاه ها زیم یرو یمحکم مشن

 با خون نشسته گفت: یبا چشما دیشدم. وح انمیرو نداشتم. متوجه پچ پچ آروم اطراف

 دهنتو ببند تا نزدم دندوناتو خورد کنم!-

 کرد و گفت: یدستش بهش اشاره ا یکی رو برداشت، با اون میگوش

 !یرو پنهون کن یزیچ دینبا دیکه با یفهمیالوت بدم، م یما لیتحو فمیکه خورد کنم، چهارتا اراج نویا-

حرفا بود. به  نینازک تر و رنجور تر از ا انی. قلب کنکاریبکنه به جز ا یالتماس افتاده بودم، حاضر بودم هرکار به

. ذاشتیقطعا زنده ام نم رانیا ومدیو م زدیداده بودم.مطمئن بودم اگه به سرش م یبهش عذاب و دور یاندازه کاف

 هم اظطراب و غم و غصه؟!!.. نی! بس نبود ام؟هالکت افتاد نیدامنم رو گرفته که به ا یآه ک ایخدا
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 سگم نکن! نیاز ا شتریبس کن ب دا،یبس کن ش-

 ..کردمیلتماسش مو ا دادمیام ادامه م هیبه گر همونطور

 . گفتم رو اعصاب من راه نرو!تویهم گوش زنمیم وریسرمو تو د نجایهم یکن هیگر نیاز ا شتریب یبخدا بخوا دایش-

رو. شمرده شمرده  زیهمه چ سپارمیبه خودت م ایبهش زل زدم. خدا سیخ یاشکام رو پاک کردم و با چشما عیسر

 گفت:

 خب؟ ؛یرو برام روشن کن هیمو به مو قض خوامیم-

با چه  گهید دونستمیخونه شدم.نم یخراب راه ی هیماجرا رو براش گفتم و با اعصاب و روح ازهیتا پ ریروز از س اون

 میهم گوش دیروز به روز خاله بود. وح یکه بهش دلخوش کرده بودم بهبود یادامه بدم. تنها خبر میبه زندگ یدیام

 ..محال بودخوش یبابت مقدار نیداده بود و از ا لمیرو تحو

 جانیکم ه هیو من همچنان خودم رو داخل اتاق محبوس کرده بودم. هم گشنه بودم و هم دلم  گذشتیو روز م شب

 خسته شده بودم از تکرار و غمبرک زدن.  خواست،یم

هم نبود. دهان من از لوت هم خشکتر بود از  یبود که آب نیا قتیهام رو کنار زدم و آب دهانم رو فرو بردم. حق اشک

 یطبق معمول رو دیگرفتم و خودم رو به آشپزخونه رسوندم. مج واریدستم رو به د یبس زار زده بودم. به سخت

 خوردم. یآب وانی. با نفرت نگاه ازش گرفتم و لکردیوا مونده اش کار م یبود و با گوش دهیکاناپه خواب

 !میدید یتکون هیاز شما  چه عجب خانوم خانوما. ما-

 .شدیخوب نم خوردمیآب م یخشک شده بود و هرچ یلیخوردم. گلوم خ یآب وانیندادم و دوباره ل یتیاهم

 ست؟یتو گشنه ات ن-

. و جالب دمیخوابیم تییسکویو ب کیچند تا ک یچند روز با ته مونده  نینگاهش کردم. واقعا گشنه ام بود. ا نباریا

 ..خوردمیازش آب م ازیهم داشتم که مواقع ن یببود که قمقمه ا نجایا

صاف و  یچهار شونه با موها یورزش کلیشده بود و حواسش نبود. ه شیتر نگاهش کردم. حواسش پرِت گوش قیعم

 یعیکه شک کردم طب یقلوه ا یو لبا یعمل یبود با دماغ سرباال ی. چقدر چندش!. چشماشم مشکیمشک کدستی

 ایبود؟  نستای! مثال شاخ اشکوندن؟یمدختر براش سر و دست  نقدریبشر جذاب بود که ا نیا یباشه. اوووق! اخه کجا
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فالن  نیچه برسه به ا کردمیعوض نم ایرو با دن انیک ی دهیگند یتار مو هیمعروف و محبوب بود؟؟!  رازیتو ش یادیز

 فالن شده...

 زدنتون تموم شد باالخره؟ دید-

 ه و گفتم:نازک کرد یخودم اومدم و پشت چشم به

 ؟ ندازهیبه تو نگاه م یبرو بابا، ک-

 زد و گفت: یپوزخند

 .کردیو براندازم م زدیبهم زل م یالبد اونموقع تاحاال بابام بود اونجور-

 چپ زدم و گفتم: یخودم رو به کوچه عل ی. ولگفتیلحظه خنده ام گرفت، بدبخت راست م هی

 خوش باش! الیخ نیبرو با هم-

 کرد و گفت: یخنده ا تک

 باشه پررو خانوم!-

 زدم و خواستم دوباره به اتاقم برم که گفت: یبزارم بفهمه لبخند نکهیا بدون

 !رونیب میلباساتو عوض کن بر-

 کجا؟-

 .گهید میبخور یزیچ هی میبر ست؟یمگه گشنه ات ن-

هم  یچقدر گشنمه. از مردم کشور سومال دیفهمیبد دهانم و قار و قور شکمم م یاز بو دونستیهم نم یهرک خوبه

کردن رو  کیو پ کیو ش رایآرا و و ی. حوصله دمیپوش یو لباس ساده ا دمیداخل اتاقم پر عیبدتر بود اوضاعم. سر

ها  یافتادن، با زامب یمردم از ترس پس م رفتمیم رونیاگه ب مینجورینداشتم.فقط به عطر و برق لب اکتفا کردم. ا

رو از دست داده بود و چشمام  شیشگیهم یو الغر شده بودم. پوستم شاداب فینداشتم از بس ضع یتفاوت خاص

 نبود. یشگیهم یچشما
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. تاحاال خوردمیواقعا گشنه ام بود و غذا رو با ولع م نباریا نکهی. با تفاوت امیمعمول غذا رو تو مجتمع خورد طبق

 همه مدت گشنه بمونم.. نیسابقه نداشتم ا

 به اطراف کرد و گفت: ینگاه دیمج

 چطور بود بانو جان؟-

 بد نبود!-

 همه خرج و زحمت بد نبود؟؟! نیبد نبود؟ ا-

زحمت  دنیخدا تومن بهت اجاره م یبدبخت که ماه یکارگرا نیا ؟یو خرجش رو داد یدیمگه تو زحمت کش-

 .کشنیم

 خرجش رو که دادم!--

 !یخرجشم نداد-

 رو اعصاب من دراز نشست نرو ها. حوصله ندارم! دایش-

 !دمیترس یوا یوا-

 خنده اش رو پنهان کنه اما موفق نبود گفت: کردیم یکه سع همونطور

 !زنمتایم دایش-

 !ترسمیکه چقدر از اون ابهتت م یدونیمنو نترسون. م نقدریتورو خدا ا-

بدبخت  یسفارش و بکن نکن به گارسون ها یسر هی و بعد از دیگفتم و روم رو برگردوندم. خند یشیهمراهش ا به

شده  رهیکه اخم کرده بود و به چراغ قرمز خ یدیسرحالم کرده بود. روبه مج کمیآزاد  ی. هوامیمجتمع رو ترک کرد

 بود گفتم:

 بابام! یبرم خونه  خوامیمن م ن،یبب-

 چخبره؟-
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 نم؟ینب ختتویکه ر ییداره برم جا رادیخبر باشه؟ ا یخوایم-

 !نی. حاال ببکنمیروز اون زبونت رو کوتاه م هین م-

 بکن. یدوست داشت یمنو برسون بعدش هرکار-

هر  دونستمیسگش نکنم. م دیکردم به قول وح یرخش گرفتم و سع میزد. نگاه از ن یتکون داد و لبخند کج یسر

 کردم سر به سرش نزارم. یرو سکوت کردم و سع ریبکنه. پس تا اخر مس شیو مممکنه عمل زنهینم راهیب ویحرف

قابل  ریغ یرو محکم بهم کوبودنم و با شاد نشیلب گفتم و در ماش ریخداحافظ ز هیشب یزیچ یخداحافظ موقع

 خونه مون شدم.. یراه یوصف

زدم و  یبودم. لپ بابارو بوسه ا دهینکش یو دلتنگ ییچند وقت کم تنها نیهمشون تنگ شده بود. تو ا یبرا دلم

 گفتم:

 گلم در چه حاله؟ یبابا-

 زد، دست آزادش رو دور گردنم انداخت و گفت: یمامان کش لبخند

 ؟یقربونت برم. خودت خوب-

 خارج شد و گفت: یچا ینیس هیجواب بدم که مامان از اشپزخونه با  خواستم

 کجاش خوبه مرد؟ پوست و استخون شده بچه ام!-

 تر از قبل گفت: یاز سرتا بهم کرد و جد ینشست، نگاه کنارم

 !؟یستیخوشبخت ن دیمامان؟ با مج یشد فیضع نقدریچرا ا دا؟یچته ش-

دست گل بزرگ  هیکه با  یاونروز ادیم ادمیخوشبختم.  کردنی. مامان و بابا چقدر ساده فکر مدمیکش یآه اریاخت یب

دلم باهاش  دونستیون مازش بدم اومد. ا شتریرو داد چقدر ب میو  قول خوشبخت میتر از خودش اومد خواستگار

الم تا کام  تونستمیبود. و مِن بدبختِ عالم هم نم دهرو هم کر میخوشبخت نیتازه تضم م،یو اومده بود خاستگار ستین

 با تاسف تکون داد و گفت: یگفتن نداشتم. مامان سر یبرا یزدم، حرف یحرف بزنم..لبخند تصنع

 !رونیتورو خدا، استخون هاش زده ب نیبب-
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 چشمام نگاه کرد و ادامه داد: به

 چشماشم که گود افتاده!-

 پدرانه اش گفت: یبا نگران بابا

 !ستین شتریب غهیص هیشما  نیبگو بابا، ب یمونیاگه پش-

 دونستیوصال؟! چه م نیمن محکوم بودم به ا دونستی! چه مدونست؟یازش جدا بشم. بابا چه م تونستمیم کاش

چهار ماهه ول کرده -رو سه انیمشت دارو ک هیبخاطر  دونستیآرزو هام؟! چه م ی همه ریزدم ز دیبخاطر خاله و وح

 دمیکش ی.. آه؟یچ یعنی یو دور یدوست دونستیچه م ؟یچ یعنیاجبار و تحمل  دونستیبودم به امون خدا؟! چه م

 و گفتم:

 .رمیگ یکه م هیمی. بخاطر رژستین یمهم یزی. چدینگران نباش-

 گفتمیرو داشتم؛ فوقش م قتی! چه حرفا!. کاش جرعت گفتن حقست؟ین یمهم زی. چگفتمیسگ دروغ م نیع داشتم

 کمی نیو هم کردیبدتر م دیفهمیم دی! اگه مجشد؟یرو فسخ کنم. اما مگه م غهیص خوامیو من م دهیآزارم م دیمج

 :گفت یخر خودت نکهیا ینگاه به معن هی..مامان با گرفتیرو ازم م ممیآزاد

 .نجایا ادیبگو شام ب دیپاشو زنگ بزن مج-

تازه کنم که مامان مچ دستم رو گرفت و با  یتاسف تکون داد، خواستم برم تو اتاقم و خاطرات یاز رو یهم سر بابا

 اخم گفت:

 کجا؟-

 گشاد گفتم: یو چشما دهیباال پر یابروها با

 اتاقم یتو رمیوااا مامان! م-

 من، کارت دارم. شِ یتو آشپزخونه پ ایالزم نکرده، ب-

نشستم. در ظاهر  یناهار خور زیم یصندل یآروم وارد آشپزخونه شدم و رو یرو ول کرد و رفت. با بسم اهلل ا مچم

دارو و ازدواج  ای انیک انیاز جر دمیترسیبه پا بود. م یدرونم چه ترس و دلهره ا دونستیخونسرد بودم اما خدا م
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کرد و  یظیاز لبم کندم، مامان اخم غل یپوست بزرگ نباریا!؟. ..شهیم یموقع چ اون ایبرده باشه، خدا یمن پ یاجبار

 گفت:

 اه! ،یزنیاز اون موقع تاحاال حالم رو بهم م یدار دا،یبسه ش-

 پر از جگر و قلوه رو جلوم گرفت و با همون اخمش گفت: یدست شیبزنم پ یحرف نکهیاز قبل

 !یریبخور. کم مونده بم ریبگ-

 یعصب ایناراحت  یزیاز چ یوقت دونستمیرو ازش گرفتم. م یدست شیو پ دمیهمه رک و جسور بودنش خند نیا از

و  دیزنونه با خاله ها و ناه شیچند سال پ ادیم ادمی. گهیتو دهنش باشه رو م یحرفاش نداره و هرچ یرو یبشه کنترل

و  رفتیهزار م یو آمپر مامان رو شدیقرمز م چراغ میدیرسیکه م یابونیسر هرخ روزی هی. شیک میمامان رفته بود

بار پشت  شیکه پشت سرش بود ش چارهیب انسالیمرد م هیچراغ سبز شد و مامان حواسش نبود  ی. وقتگشتیبرم

از دهن مبارکش در  یشد و هرچ ادهیپ ومدیخونش در نم یزدیسر هم بوق زد، مامانم که راننده بود و کاردش م

و جرعت  میو خاله ها  که در حال منفجر شدن بود دیراه افتاد. من و ناه یبرزخ افهیا قبه اون مرد گفت و ب ومدیم

 ای میحرف بزن یاگه کلوم میدونستیتا خنده هامون فروکش بشه. م میبه پوست لبامون پناه برد مینداشت دنیخند

 یام تو کل زندگ چارهیمظلوم و ب یخصلت مامان ، بابا نیهم یفاتحمون خوندست. برا ت،یتو اون وضع میبخند

 مامان مخالفت نکرد و پا نگذاشت... دیعقا ایبار هم  کیمشترکشون 

 .میبگو ما هم بخند ؟ینخدیچته م-

 نشستم و گفتم: صاف

 جگر ها هم مثل خودت خوشمزه بودن. زادیعشقم.دست مر یچیه-

 ادامه حرفم رو بابا هم بشنوه بلند تر گفتم: نکهیا یبرا و

 !کنهیم یفیخوشبحال بابا که چه ک-

برداشت و خواست سمتم پرتاب کنه که پاتند کردم و به بغل بابا پناه بردم بابا هم که  عیرو سر رشیکفگ مامان

 بود گفت: دنیهمچنان در حال خند

 نداره! یولش کن خانوم، حرف حق که کتک کار-
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 رش گرفت و گفت:دستاشو به کم شد،یکه داشت از خشم و خجالت منفجر م مامان

 ! ن؟یمنو حرص بد نیکرد یکیخوب، دختر و پدر امشب دست به  یلیخ-

 زد و گفت: یا روزمندانهیلبخند پ یاز مکث کوتاه بعد

 ! رسمیحسابتون رو م-

 که گفت:  میبه مامان نگاه کرد یسوال هردومون

و دونه  یکنیجمع م اطیبند تو ح یلباس هارو از رو ،یشوریهست رو م نکیظرف تو اون س یهرچ یشیپا م دایش-

راه  ،یکنیاتاقمونم مرتب م ،یذاریو تو کمدش م یکنیبابات رو هم اتو م یسر جاشون، کت نوک مداد یذاریدونه م

و تا دونه  یکنیاونارو هم خودت کباب م زر،یفر یدو سه تا وعده گوشت و جگر هست تو ،یکنیپله رو هم جارو م

 !یخوریاخرش رو م

 و گفت: دیزل زده بودم که سمت بابا چرخ لبخند بهش با

 ومدهیسگم باال ن یپس تا اون رو کنن،یدرست م یقرمه سبز یکه چجور یدونیامشب با توعه، خودت م یو تو! غذا-

 !یکنیم هیخونه که دوروزه نوشتم و ته دیخر ستیل یریبعدشم م ،یشیو دست به کار م یشیپا م

 و گفت: دیمستانه خند بابا

 گه؟یبه چشم؛ امر د یا-

 .ییایم یریگیممد م رگاهیرو از تعم صاحابیاون همزن ب یریم ،یراست-

که مامان گفته بود  ییدونه به دونه کارها ومدیم دیزد. تا شب که مج یچشمش گذاشت  و  لبخند یدستش رو رو بابا

سرم انداختم و  یبنفش رنگم رو روبود. شال نازک  اطیح یتو یرو انجام داده بودم و حاال نوبت جمع کردن لباس ها

داشته  یموهام حرکت نوسان یدسته  شدیباعث م دیوزیکه م یخنک میلباس ها رفتم. نس شوازیتشت بزرگ به پ هیبا 

 ی. خواستم اون چند تاختمیهارو برداشتم و لباس هارو داخل تشت ر رهیزدم و تند تند گ یباشن. لبخند کمرنگ

. به مامان قول داده بود دهیمج دونستمیکردم، م یبردارم که زنگ خونه به صدا در اومد. پوف عیرو هم سر یاخر

تار ابروش رو  هیگفتم.  یلب سالم ریدر رو باز کردم و ز یلیم یاد و حاال مثال به قولش عمل کرده بود. با بیب 9ساعت 

 باال داد و گفت:
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 ؟یکن یچکار م اطیتو ح-

 رو کنترل کنم گفتم: نشیسنگ کردمیم یکه سع یرو بغل کردم و در حال تشت

 .کنمیکه. دارم لباس جمع م ینیبیم-

 !نهی. بده من سنگیخوب. الزم نکرده جمع کن یلیخ-

و  یدلسوز یپا دیکارش رو با نیو برد. االن ا دیتشت رو از دستم کش کردم،یگشاد نگاهش م یکه با چشما همونطور

 مامان و بابا؟ شیپ ینیریخودش ای ذاشتم؟یمحبتش م

مامان به استقبالش اومد و بابا هم پشت سرش.  دمیوارد خونه شد. از همونجا فهم انیگو االی االیرو در اورد و  کفشش

 ! ..رفت؟یبازم دوستش داشت و قربون صدقه اش م کرد؟یبازم دامادم دامادم م دیفهمیرو م انیاگه مامان جر

 مامان سرم رو باال گرفتم: یصدا با

 ؟ جانم؟هان؟-

 !کنمیساعته دارم صدات م کیقربونت برم؟  یسادیچرا وا-

 یا گهیقربون صدقه رفتناشم بخاطر اومدن داماد جانش بود. شالم رو مرتب کردم و بدون حرف د نیزدم. ا یلبخند

اومده خونمون و  بهیآدم هفت پشت غر هی کردمی. حس مکردمیم یبیو غر یوارد خونه شدم. بدجور احساس خفگ

 رو کولشو بره.. زارههرچه زودتر دمشو ب کنمی. و آرزو مستمیمن االن جلوش آزاد و راحت ن

 زد و گفت: یزیدور از چشم مامان و بابا چشمک ر دیمج

 جان، پدر جان، مادر جان خوشمزه بود! دایممنونم ش-

 دیکرد و کنار مج یتموم کرده بود تشکر دینگفتم. بابا هم که غذاش رو همزمان با مج یزیزدم و چ یزور لبخند به

. مامان ضربه ختمیر ینوشابه مشک یخودم کم یرو برداشتم و برا وانمیکاناپه نشست و مشغول گپ زدن شد. ل یرو

 فتم:اشاره کرد. با تعجب گ بودکه سخت غرق حرف زدن با بابا  دیبه پام زد و به مج یآروم ی

 ه؟یوا مامان! چ-

 !دیمج چارهی. بیستیبلد ن یسالته و هنوز شوهر دار 20خاک تو سرت که -
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 مامان حالتون خوبه؟ -

 گفت: ینگاه غضبناک با

 تو شلوارته مگه؟ خی! م؟یعلک یکنیاخم و تخم م یچ یمرض، برا-

 گفتم: ناباورانه

 مامان!-

چقدر دوستت داره و از اخالق  چارهیب ینیبینم ؟یریگینم لشیتحو نجایا ادیهروقت اون بدبخت م یچ ی! براامانی-

 مزخرفت ناراحته؟ نگاش کن!

اگه بازم مامان  دونستمیرفتارم دست خودم نبود. م نیرو نشون داد. کالفه شده بودم و ا دینوک انگشت دوباره مج با

همه  ی..اگه بدونیخخ مامان اگه بدون. اخشدمیکه هستم م ینیسگ تر از ا رهیبگ رادیبشه و از رفتارم ا چمیبخواد پاپ

 خواهرت بخاطر من... یمجبور شدم..اگه بدون ین..اگه بدوکنمیچقدر دارم تحملش م ی..اگه بدونویچ

 هیگر موندمیم نجایا گهید قهیدق کیشک اگه  یغذام صف نظر کردم. ب هیو از خوردن نوشابه و بق دمیکش یپوف

به مامان چنگال و قاشقم رو ول کردم و به حالت دو خودم رو به اتاقم رسوندم.بغض به گلوم  ی! بدون نگاهکردمیم

دوماد پرست  خواستیم یتا کجا؟ مامان تا ک تتا کجا؟ سکو ضی..تبعکردیو حالم رو دگرگون م اوردیم یفشار بد

 تو چشمام رو بخونن؟.. یتیغم و نارضا ینیسنگ تونستنینم یتا ک شد؟یگرفته م دهیاحساساتم ناد یباشه؟ تا ک

دلش به  دیمن رو که د یخدا فالکت و بدبخت ای. فوقش اون دنکنمیم یخودکش دهینرس یندارم به عقد و عوس شک

کمتر از  ی. حکما گناه خودکشکنهیجبران م ایشامل حالم نکرده رو اون دن ایدن نیکه ا یو لطف و رحمت سوزهیحالم م

 ..یباش نارشک ایتا اخر دن یکه بهش قول داد هیو پشت به اون انتیگناه خ

 ..اما

... اونشب میزد ییشب که ماه کامل بود حرف ها هی ادیم ادمیقوالمون؟حرفامون؟   ؟یچ انی.. کرفتمیمن اگه م اما

 :گفتیشد، م رهیدوشم انداخت، کنارم نشست و مثل من به روبرو خ یرو رو شیبارون

. آدم کنهیو غذا خوردن رو فراموش نم دنینفس کش چوقتیه یآدم معمول هی. مونهیقول م شهیقول دوتا عاشق هم-

ساعت، از  نیامشب، از هم نی. من از همکنهیمهر زده رو فراموش نم رشمیرو که داده ز یقول چوقتیعاشق هم ه
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شارل مهرش مهره  انیبدون ک نوی.اکنمیدادم م تکه به یرو مهرِ قول میاز همن لحظه به بعد تموم زندگ قه،یدق نیهم

 و قولش قول!

 لبخند زدم و گفتم: نشیدلنش یچهره  به

 ؟یزنیقشنگ حرف م یلیخ یدونستیم-

 زد و گفت: یرو چنگ کوتاه شیفرفر یموها

 !زنمینفر قشنگ حرف م هی یمن فقط برا-

 شونش گذاشتم، چشمامو بستم و گفتم: یرو اروم رو سرم

 ه؟یو اون نفر خوشبخت ک-

 رو برده! یپسر غرب هیکه دل  یملکه شرق هی..بایه زملک هیدختر.. هی-

 لبهام. آروم گفتم: یچشمام بسته بود و لبخند همچنان رو هنوز

 ه؟یخوشبخت ک یو اون دختر شرق-

 !یزندگ گمیاما من بهش م دا،یش زننیراستش همه صداش م -

 نیعاشق ها چن یهمه  ی. کاش خدا براکردیم قیِسرم آرامش رو برداشته بود و به تک تک رگهام تزر یکی انگار

دوباره  ییای. کاش اون شب روکردیپاکشون نم چوقتیو ه زدیرقم م شونیرو تا اخر عمر تو کارنامه زندگ ییلحظه ها

 ..هزاااار باره...ارهدوباره..سه باره..چهار باره..پنج باره... ده ب شد،یتکرار م

از حد روونه  شیب یبار اشکهام رو پاک کردم. وقت نیهزارم یو برا دمیبار بوس نیهزارم یرو برا میگراند گوش بک

 ..دادیگونه هام رو قلقلک م یرو یو کم کردیدهنم رو شور م یمزه  شدیم

رو حساس کنم.  دیمامان بابا و مج خواستمیجا دادم. نم فمیک یپشت پیانداختم و داخل ز یبه گوش یاخر نگاه

فکر  خواستمیدر اوردم و به صورتم زدم. نم فمیو کرم پودر رو از ک دمیبه سر و روم کش یبه نفعم بود. دست ینجوریا

.. برق لب شکستتمیبدتر م ینجوریشکست غرور و احساسم رو شاهد باشه. ا یکس خواستمیکنم، اصال نم هیکنن گر

آب و دوغ و  یکه بطراشپزخونه شدم. همونطور  یراه زیجمع کردن م یو برا دمیبه لبهام مال یهم سرسر یکمرنگ

به  دیو مج دیدیچشم برداشتم. بابا اخبار م عیزدم و سر دیرو د ییرایچشم پذ ریز ذاشتم،یم خچالینوشابه رو داخل 
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ظرف و ظروف ها رو هم تند تند جمع کردم.  هیباال انداختم و بق یبود. شونه ا ریو فکرش درگ رهیخ ونیصفحه تلوز

و نگاه تند و  دیجلو چشم مج نکهیا یظرف شستن و مرتب کردن اشپزخونه رو نداشتم اما برا یاصال حال و حوصله 

و  بودمیم خشیمنتظر توب دیافتادم با یمامان م ریاگه گ دونستمیبود.م یادیاز سرم ز نمیمامان نباشم هم یشاک

پوست کندن  وهیوردم.م. پس با عجله شستن ظرف ها رو تموم کردم و دستکششم رو در اشدمیم میج میس یحساب

 و تند تند گفت: دیبطرفم اومد دستکش هارو از دستم کش یدامادش که تموم شد با لبخند کامال مصنوع یمامان برا

 !امیمردا منم االن م شی. زود برو پیالزم نکرده حاال واسه من ظرف بشور-

نشستن انتخاب کردم.  یرو برا دیجا از مج نیدستورش رو اجرا کردم و دور تر یاعتراض و حرف اضافه ا بدون

بابا کنترل رو براشت  دمیکه کش ازهیرو نداشتم. خم یخودیب یبحث و حرف ها یو حوصله  ومدیخوابم م یحساب

 رو خاموش کرد و خطاب به مامان که هنوز تو اشپزخونه بود گف: ونیتلوز

 خانوم، بچه ها خستن! گهید ایب-

 گفت: یخاص جانیکنار من نشست و با ه بایشربت اومد تقر ینیبا س مامان

 خب من آمادم!-

 وانیکه آمادست؟! .بابا که انگار سوالمو خونده بود، پا رو پا انداخت، ل میبکن مییخوایم کاریکردم. مگه چ تعجب

 گفت: کردیم یشربتش رو برداشت و همونطور که با دستش باهاش باز

 گم؟یم یکه چ یفهمی. مدهین رسوقت سر و سامونتو گهیبابا قربونت برم، د نیبب-

 گفتم: رتیح با

 ؟یعقد و عروس خی...تارنیبگ نییخوایم یعنی..یعنی-

 تعلل! ینداره برا یلیدل گهی. دلهیات که تکم هیزی. جهگهیاره د-

مطمئن بودم  فته،یعقب ب کمیحداقل  خواستینگاه کردم. کاش اونم دلش م دیو اعتراض به مج یناباور با

اعتراض کنم که مامان  خوندم،خواستمینم یزیچ دیی. اما تو چشماش جز مهر تامیرو نداشت شیامادگ چکدوممونیه

 نگو! یچیو ه ریتا اخر خفه خون بگ یعنی نیاز پهلوم گرفت. و ا یواشکیآروم و  شگونین

 بابا؟ دایشد ش یچ-
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 حاضر در صحنه جواب داد: شهیمن، مامانِ هم یجا به

 !خورهیبه درسشم لطمه م میصبر کن مییبخوا ینجوری. اشونیبه نظر منم بهتره زودتر برن سر خونه زندگ گه،یآره د-

اصرار مامان رو  نهمهیا لیدل تونستمیبود درسم رو تموم کرده بودم. کاش م کسالی کیکجا بود؟ من که نزد درسم

 یم سکوت کردم. من که اخرش خودکشبغضم رو فرو دادم و باز ه یبفهمم، کاش قدرت حرف زدن داشتم..به سخت

 و گفت: شتگذا دیمج یشونه  یرو یبود؟ .بابا دست یحرف زدنم چ لیپس دل کنم،یم

 پسرم! دنیدیم یخدا رحمت کنه پدر مادرتو. اگه تا االن زنده بودن تو رو تو لباس داماد-

 دونستیچرا نم دونست؟ینم دیجم یاز گذشته  یچیساده بود؟ چرا ه نقدریلحظه دلم به حال باباسوخت. چرا ا هی

رو داشتم  ارشیشک اگه اخت یقمار از دست داده بود؟. ب طیکه خانوادش رو بخاطر شرا زهیهمه چ یقمار باز ب هیاون 

 ..گفتمیساده ام م یکرده بود رو به بابا ریکه تو گلوم گ ییو همه حرفا زدمیم ادیفر

 زد و گفت: یلبخند تلخ دیمج

 !امرزهیخدا رفتگان شماهم ب-

 وسط حرف گفت: پرهیخدا م ی شهیهم که هم مامان

 دعا گوشون هستم. شهی.من همیآره واال، جاشون خال-

شربتش رو  وانیخفه اش کنم. از زور حرص در حال انفجار بودم و بازم خودم رو کنترل کردم... بابا ل خواستیم دلم

 گذاشت و گفت: ینیس یتو

امسال بازنشسته ام  نیسراغ اصل مطلب. چون من پرستارم و ممکنه هم میر. پس بگردنیبه هر حال که اونا برنم-

 .امیبر م یبهتر از پس خرج و مخاج عروس ینجوریرو بفرستم خونه بخت. ا دایش یقبل از بازنشستگ خوامیکنن، م

 لبخند زنان گفت: دیمج

کال با خودمه. خودم باغ  یبگم خرج و مخارج عروس دیکه با هیشما بخاطر مشکالت اقتصاد یپدر جون اگه نگران-

 .لهیتکم زیدارم، از همه لحاظ همه چ

 گن؟یم یمردم چ گهیفسخ بشه. باالخر چند روز د غهیص نیو ا دیکه زودتر ازوداج کن نهینه بابا. کال صالحتون ا-

 که چقدر بده! دیدونیبشه.م دجایا یتفاوت سن ندتونیا یازدواج کردنتون با بچه  ریبا د خوامیمهمتر از اون نم
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 گفت: مامان

 مشترکتون. یزندگ یبرا نیشما دو تا ماشاال مشتاق تر نکهیمهمتر از همه ا-

چقدر دلم از مامان پر  دونستیشد. فقط خدا م یواشکی شگونیبهت به مامان نگاه کردم که جوابش باز هم اون ن با

 و گفت: دیبود.. بابا خند

 دا؟یش هی. نظرت چمیریبگ کبارهیرو  یعقد و عروس دیباش لیخالصه که اگه ما-

باال انداختم و  یشونه ا الیخیخدا بودم، پس ب شیپ یعقد و عروس خینداشت. من که قبل از تار یمن که فرق یبرا

 گفتم:

 خوبه! یلیاره اتفاقا خ-

 یبرام مهم نبود. ادم گهید یچیگفتن.. از اون شب به بعد ه یشد و چ یچ دمینفهم گهیرو خواست.. د دینظر مج بابا

 و ادماش رو بخوره!؟.. ایحرص مال دن دیپس چرا با ره،یم ایدن نیاز ا دونهیکه م

. یهمون عقد و عروس ای. منتظر بودم برسه به روز موعود، روز مرگ من داشتمیروزها چشم از عقربه ساعت برنم نیا

 . کردیسال عمرم رو دوره م 02 نیو ذهنم، کتاب ا کردمیگوشه کز م هیساعت ها  یگاه

استفاده  تینها خواستمیخودم م الیارزو ساخته بودم و به خ یروشن با کل ندهیکه براش آ یزود گذشت عمر چقدر

 که خدا بهم داده بود رو ببرم.. یرو از فرصت

 چشمام رو گرفت.. یکوتاه جلو لمیف کیهام مثل  یهام و دلخوش یخوبم، خنده هام، خوش یها روز

قرار بود خانوم و با وقار و بزرگ  نکهیگرفته بودن و من چقدر بابت ا فیکه تو مدرسه برامون جشن تکل یروز ونا

 ..خوردمیحاج خانوم و من چقدر حرص م گفتیبهم م دیوح  رفتمیماه بعد هرجا م کیبشم خوشحال بودم..تا 

 بشم.. رو فوت کردم و ارزو کردم بزرگ میسالگ 16که شمع تولد  یلحظه ا اون

 رو فوت کردم و آرزو کردم بزرگتر بشم.. میسالگ 17که شمع تولد  یلحظه ا اون

که ادم  دمیفهم ریبزرگ بودن تو همون دوره بود. د نکهیبزرگ بشم غافل از کردمیارزو م میتمام مراحل بچگ تو

.. دمیفهم ریبود..چقدر د میزندگ یتجربه  نیتلخ تر یبزرگ دمیفهم ری..دکنهیم کترشیکوچ ایهرچقدر بزرگتر بشه دن

 چقدر کم اوردم..
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طمع بزرگ بودن و بزرگ  نقدریاگه ا رفت،یکند تر جلو م میبزرگ بشم، االن دوران بچگ خواستمینم نقدریاگه ا دیشا

 ..شستمینم اهیخواستن رو نداشتم االن به خاک س

. و ادامه و گذشته ام رو رفتیو تاک جلو م کیکه ت یو خودم رو دست سرنوشت دادم، دست زمان دمیکش یآه

 کردم.. یمرور

 تابستان یطاقت فرسا یروزها

 وقفه بهار، یب یخنک ای

 کندینم یفرق

 یکه نباش تو

 دیآ یرنگ شاد فصل ها به چشم م نه

 !دیجد یآب و تاب روزها نه

" 

که به  یزیچ نیاول دمید نهییخودم رو تو ا یکردم. وقت یتشکر شگریگرفتم و از شاگرد ارا اطیکمرم رو با احت غلنج

مسائل  نجوریا یرو گهید یها یغرب یلیبرخالف خ انیک دونستمیبازو ها و شونه هام بود. م یچشمم خورد، لخت

و  شگری. حاال شد! حاال هنر ارادمیو پوش ردمدراو میدرنگ شنل ست لباسم رو از ساک دست یداره. پس ب رتیغ

 انیهمونطور که ک خواست،یخوب شده بودم، همونطور که دلم م یلی.انصافا خدمیدیمسخ کننده لباس رو م ییبایز

 و ساده!.. کیدوست داشت، ش

ساده و کمرنگ داشتم و موهامم رو فقط  یلیخ شیآرا هی نکهیرو حساب کردم. خوب در امده بود، با ا پولشون

فکر  نیگرفتم. به ا یربستخارج شدم د شگاهی..با لبخند از ارادادمیم دیخب حقشون بود. با یکرده بودم. ول سیبابل

 نشیسوار ماش یو مجلس کیش یلیدار ، خ شوهر یدخترا هیبود، منم مثل فاطمه و بق نجایا انیکردم که اگه ک

 هیکاش ها، فقط  یاگر و ا نیا ی..اما من از همه میشدیتر، باهم و همقدم وارد باغ م یو مجلس کیش یلیو خ شدمیم

کردم بهش  یدادم و سع رونیشکم گنده تنها مونده بودم..نفسم رو آه مانند ب کیو  پیو ت شیآرا نیخانوم تنها با ا

 دوستم شاد و سرحال نباشم.. نیتو جشن بهتر شدیو باعث م شدیفقط اعصابم خورد م ینجوریفکر نکنم. ا
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م و صلوات سال یکه خارج از شهر بود رو با کل نجایتا ا شگاهیشدم. از ارا ادهیرو حساب کردم و بدون حرف پ هیکرا

و  کیباغ تار رونیکردم. چقدر ب ینگاه کوتاه نیو به رفتن ماش دمیکش یقیاومده بودم و دل تو دلم نبود. نفس عم

کنم و  دایرو پ ییبتونم اشنا دیکه شا کردمی. داشتم با چشم اطرافم رو نگاه مشناختمیرو نم چکسیدرندشت بود،ه

و چشم تو چشم شدم. خوشحال به  لوفری. برگشتم و با سوگند و ندمیرو شن یباهاش وارد باغ بشم که از پشت صدا

 طرفشون رفتم و گفتم:

 ن؟یاومد یک-

 بغلم کرد و متعجب گفت: لوفرین

 ؟ییتنها ؟یاومد یاالن. با ک نیهم-

بود که هردفعه مقابلش  یمجازات نیسوال و جواب پس دادن ها بدتر نیانداختم. ا نییکردم و سرم رو پا سکوت

بود که  یبود که خودم انجامش دادم، راز ینداشتم، اشتباه ی. چاره اختمیریو دردم رو تو خودم م کردمیسکوت م

و چه ناخواسته.خودم کردم که لعنت بر  ستهچه خوا دادم،یخودم پنهانش کرده بودم حاال هم داشتم تاوان پس م

 گفت: ینیبا لبخند غمگزد، دستم رو گرفت و  لوفرین یخودم باد..سوگند آروم ارنجش رو تو پهلو

 . خودتو عذاب نده قربونت برم.ادیکه تا اخر عمر ن ستیخوب بابا. قرار ن یلیخ-

 گفت: کردیهم جلو اومد وهمونطور که داشت رد خاک رو از مانتوش پاک م لوفرین

 عزا؟  ای یعروس یسرت اومد ری. بعدشم، تو خگهید گهیراست م-

 . گفتم:تکوندیبخصوص که با لج داشت مانتوش رو م خندوند،یجور حرف زدنش منو م نیزدم. ا یپهن لبخند

 !یمعلومه که عروس-

  دا؟یش یشیآدم نم اهه؟یپس چرا لباست س-

 خنده گفتم: با

 وونه؟ید اههیلباس من س یکجا-

 !دهیپوش اهیس نقدریمرده ا لوی. نگا توروخدا. انگار نگمیرو م ستیلباس مجل-
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 دم و گفتم:چپ نگاهش کر چپ

 !یا وونهیالحق که د-

 سهیر خوردیکه به چشم م یزیچ نیشتری.بمیتاسف تکون داد و باالخره هر سه وارد باغ شد یاز رو یسر سوگند

بزرگ هم نبود،  یلیباغ رو پوشش داده بودن. البته باغ خ یوارههایکل د یبودن که بصورت عمود یرنگ یرنگ یها

که  یپر بودن. تنها بد بایشده و تقر دمانیها هم منظم و چ یو صندل زیها خوب شده بود. م سهیر نیاما به لطف هم

 ..دادنیرو به خودشون اختصاص م یهفت تا صندل ای شیها بزرگ بودن و هرکدوم حداقل ش زیبود که م نیداشت ا

و  کردمیلباسم رو جمع م یهمونجا نشست. همونطور که با غرغر دنباله  دویکش رونیهارو ب یاز صندل یکی سوگند

 گفتم: شستمیم یصندل یرو

 ایفوقش سه  زیم شدینم شونیدلم بزارم؟ حال یرو کجا یهمه صندل نیرو کمتر بزارن؟ اخه ا شیصندل شدیحاال نم-

 !تیعروس نیکنه با ا کارتیبهار خدا نگم چ یا خواد؟ینم شتریب یچهار تا صندل

 با خنده گفت: لوفرین

 شه،یخشک م رتی. شما حرص نخور شکنمیم یو بهار از شما عذر خواه یها و کادر فن یمن از طرف تمام صندل-

 .یکنیغذا م یمردمو ب یبچه 

 یو چشم و ابرو مشک یکلیپسر ه هیزدم و خواستم جوابش رو بدم که  یینخندم. لبخند دندون نما تونستمینم

 گفت: کردیم شد، همونطور که با لبخند نگاهمون کمونینزد

 سوگند جان؟ یکنینم یبه به! معرف-

کرد و با اشاره  یبه سوگند نگاه کردم، تک سلفه ا دهیباال پر ی!. با ابرو ها؟ییهویشد  داشیاز کجا پ گهید نی! اجانم؟

 به همون اقا گفت:

 ! نایجان..دوست خوبم س دایش-

 گفت: ینگاه کرد و با لبخند پر قمضه ا نایس به

 !یشناسیرو هم که م لوین-

 گفت: کردیم یبرداشت و همونطور که باهاش باز یپرتغال لوین
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 !نیبش ریبگ ایخوب بابا. ب یلیخ-

انداختم و  ریثابت موند. سرم رو ز یشکم برامده ا یاخر چشمش رو یبه من انداخت و لحظه  یتک نگاه کوتاه نایس

 کارتیخدا نگم چ یبود. ا انیبودم اما بازم نما اوردهیو در نهنوز مانتوم ر نکهیبا شال روش رو پوشوندم. با ا عیسر

 قربونت برم.. یبابات یکنه که لنگه 

 ن؟یدار ین ین-

 زد و گفت: یسرم رو تکون دادم. لبخند کج فقط

 خدا حفظش کنه.ماشاال چقدر قلدره!-

 نجوریکرد جو رو عوض کنه. واقعا تو ا یپرتغالش رو پوست کند و سع  لوفریزدم و تشکر کردم. ن یکمرنگ لبخند

 بودم.. ونشیمد طیشرا

بودن. ساکت نشسته بودم و به کل کل اون سه  اوردهین فیگذشته بود و هنوز عروس و داماد تشر یساعت مین بایتقر

 کردیم فیکه داشت خاطره تعر نایاز باغ به خودم اودم. س رونیب یبوق و همهمه  یکه با صدا دادمینفر گوش م

 کردو  گفت: یکثم

 فکر کنم اومدن!-

 تمیاذ کمیموضوع  نیمختلط بود و ا یادیاومده بود رو تو فرستادم. جشنشون ز رونیکه از شالم ب ییموها

 کرد و گفت: یباغ اشاره ا یبه درب ورود لوفری.نکردیم

 ن؟ینجوریا ناینگا توروخدا. چرا خانواده رضا ا-

سرش کرده بود و اسپند دور  یچادر رنگ ونینیو ش شی. مامانش با اون همه آرادمیچرخوندم و خانوادش رو د چشم

هم اکثرا چادر داشتن!  لشونیفام هیبوند. بق یاخوند قهی.بابا و داداششم کت و شلوار و چرخوندیسر عروس و داماد م

امانش تو جشن پسرش بازم حد که م نیتا ا کردمیفکر نم چیبرام گفته بود. ه یلیبودن خانواده رضا خ یبهار از مذهب

 یبود که خانواده  نجایاصرار مختلط بودن جشن رو داشت. جالب ا یک دونستمیچادر رو از خودش دور نکنه..اما نم

 و آزاد نبودن!.. یو پاش ختیر ادیبهار هم ز

 گفت: که به رفتنشون چشم دوخته بود لوفریعروس و داماد رفتن. ن گاهیبه سمت جا کیتبر یو سوگند برا نایس
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 کنه. نگاشون کن نکبتا! ریدو تا هم بخ نیخدا اخر و عاقبت ا-

. به رفتنشون ذاشتینم لوفرین نیباشم ا نیخانوم و مت کردمیم یهرچقدر سع رم،یخنده ام رو بگ یجلو تونستمینم

 . با خنده گفتم:شدینم ینجوریجمش کنم. ا عیکردم سر یخنده زدم و سع ریز یکه نگاه کردم پق

 !وانه؟یاخه د یدار کارشونیچ-

 .کردیم نجاشمیفکر ا دیبا کنه،یده تا دوست عوض م یسوگند خاک بر سر که هفته ا-

 :دمیپرس متفکرانه

 فکر کجا ؟-

 !نایس یخانوم عاشق شده. عاشق دلخسته -

 ؟یگیم یجد-

 دارم مامان کوچولو؟ یمگه من با تو شوخ-

و هر بارم  کردیده تا دوست پسر عوض م یهفته ا لوفریه قول نبود. ب مارینگفتم. سوگند واقعا ب یزیزدم و چ یلبخند

 دستمو گرفت و گفت: لوفریبود..ن شونیکیعاشق 

 .میبگ کیتبر میبر ایولشون کن، پاشو ب-

مرتب بود.  زیبه سر تا پام انداختم. همه چ یجم و جور کردم و نگاه کمیتکون دادم و بلند شدم. لباسم رو  سرمو

به  امیبرو م نکهیا یبه معن یبه گوشم خورد. نگاه میزنگ گوش یکه صدا میفاصله نگرفته بود زیهنوز سه قدم از م

 آشنا.. یکم ی. باز هم همون شماره دمیکش رونیببود رو  زیم یکه رو فمیرو از ک میانداختم و گوش لوفرین

 الو؟-

 تونستمینشستم. کاش م یصندل یو رو دمیکش یسکوت کرده بود و قصد جواب دادن نداشت. پوف شهیهم مثل

کالم هم  هی یو حت زدیدو سه بار زنگ م یو ذهنم رو مشغول کرده بود.روز زدیبود که دوماه مدام زنگ م یبفهمم ک

 ..خسته گفتم:زدیحرف نم

 ..یلعنت یکرد رمیدو ماهه درگ کینزد ؟یهست یک یبگ یخواینم-
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منتظر زنگ  دیو باز هم با ستیول کن ن دونستمیو قطع اتصال زدم.م دمیکش یقیهم سکوت و سکوت. نفس عم باز

 زدنش باشم..

 ینجوریا بودم،یم یعاد دیمونده اش رو خوردم. با یچهارم باق کینفس  کیرو برداشتم و  زیم یرو یآب مدن شهیش

خلوت تر شده بود. نگاهم که تو نگاه بهار  یرفتم که نسبت به قبل کم گاهی. لبخند به لب سمت جاشدیبهار نگران م

 گفت: یقفل شد، بغلم کرد و با خوشحال

 !یممنونم ابج-

 کمرش گذاشتم و گفتم: یدستامو رو رفتم،یرو پذ بغلش

 !یاله ی. خوشبخت بشزدلمینکردم عز یکار-

شد و پچ  کمینزد لوفریکردم. ن یخوشبخت یگفتم و براشون ارزو کیمحترمانه به رضا هم تبر یلیجدا شدم و خ ازش

 پچ کنان گفت:

 !لویداداششو نگاه کن جان ن-

و  فیازش تعر نقدریبود که بهار ا نی. پس داداش رضا ادمیرضا رو د هیشب تینها یپسر ب کیچشم چرخوندم  و  

با کت و شلوار مات  یاخوند قهی دیدار سف نیاست راهنیخانواده، پ نیو با خدا بودن ا ی... چقدر مذهبکردیم دیتمج

شده بود و چشم از اون بدبخت  رهیهمچنان بهش خ هک لوفری..به نریلخت و ساده و کامال سر به ز یو موها یمشک

 کردم و گفتم: ینگاه تند داشتیبرنم

 ؟یخب که چ-

 به نظرت؟ ستیجذاب ن یادیز-

 و گفت: دیخند زیر زیکردم و پر تحکم اسمش رو صدا زدم. ر یظیغل اخم

 !جانم-

 !ستیبس کن. االن وقتش ن-

 مردم! شیریو سر به ز دهیاتو کش ینگاهش کن، من واسه اون موها لویجان ن-
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 گفتنیم کیمهمونا که به بهار و رضا تبر هینگفتم و به بق یچیعادتش بود. پس ه نیا زه،یریداره کرم م دونستمیم

بلند از  یپلنگ کرده بودن با خنده ها یهار که حسابب یبود. دوستا لوفرینگاه کردم. حداقل بهتر از سرو کله زدن با ن

نچسب و سبک  تونهیادم چقدر م کیکه  کردمیفکر م نیو به ا کردمیدور شدن. داشتم به رفتنشون نگاه م گاهیجا

 حواسم پرت شد. بهار با اخم گفت: زدیبهار که داشت با برادر شوهرش حرف م یباشه که با صدا

 !شهیکالم پخش م یسه ساعته داره اهنگ ب کنن؟یچرا اهنگ و عوض نم نیرام-

 رضا کرد و ادامه داد: روبه

 کجان پس؟ ست؟ین داشونیچرا پ ؟یمگه ارکس نگرفته بود-

 دسته گل رو طرف بهار گرفت و گفت: نیرام

 ها زن داداش! یبخند. مثال عروس کمی ر،یبگ نویا ایب-

 زد و خطاب به من گفت: یپر از نگران یلبخند بهار

 که ازش متنفرم! ادیاز آب در م یزیباور کن اخرشم اون چ دا؟یش ینیبیم-

 زد و با ناز گفت: یچشمک لوفرین

 .یکه تو ازش متنفر باش ادیاز اب در ب یزیمهم اخر شبشه که محاله چ-

 نیو ا میبود نیرضا و رام یبخندم.باالخره جلو ایخجالت بکشم  دونستمینم یینگا کردم. خدا لوفریتعجب به ن با

 نیبه رضا و رام یچشم ریز رم،یشده بگ یخندم رو هرجور یجلو کردمیم یزشت بود..همونطور که سع کمیحرفش 

. خواستم زدنیحرف نم یبودن و کلوم داختهان ریکه ممکن بود سرشون رو ز ییها تا اون جا چارهینگاه کردم. ب

 گفت: یانثارش کنم که بهار با اخم بامزه  یو چشم غره ا لوفریبرگردم طرف ن

 بچه پررو! ست،یبه تو مربوط ن گهیاونجاش د-

و  شدیاهنگ عوض بدر م ی. تا اخر عروسمینگفت یچیو ه میدینگفت. در واقع هممون خند یزیو چ دیخند لوفرین

. موقع رقص عروس و داماد که شد بهار و رضا دست تو دست دیخندیهم م چارهیب یو رضا کردیبهار باز هم غرغر م

که من  کردمیفکر م نیبهار و رضا به ا یبه خنده ها رهی. و من هم خدنیمختلف رقص یهم وسط اومدن و با اهنگ ها
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 کسرهیاهنگ هم جا نذاشتم. اصال ننشستم،  هی یحت مونی. شب عروسمیدیو رقص میدیخند یلیاونروز خ انمیو ک

 و شاد بودم.. دمیرقصیم و موسط بود

شکمم  یپاکش کنم دستمو نوازش وار رو نکهیاومد. بدون ا نییاز گوشه چشمم پا یقطره اشک سمج ناخوداگاه

 گذاشتم و گفتم:

اونه. تو فقط بخند، قول  ریتقص ی! تو بخند قربونت برم، نگاه به مامان بدت نکن که همه چایناراحت نباش یمامان -

 درست بشه. یهمه چ دمیم

بهار، به دست  دیشده بودم، به لباس سف رهیو به عروس  و داماد خ ختمیری..اشک مگهید یدوباره قطره اشک و

و بدون  ختمیری. اشک مدیکشیلحظه هم پر نم کیبه لبخند هاشون که  شد،یلحظه از هم جدا نم کیهاشون که 

تو دهنم اومد.  کبارهیته معدم بود به  یشد و هرچ یکه  ته دلم خال کردمیمردم نگاه م یها یتوجه به وسط و شاد

 ادیهم ز یی. خداروشکر دستشودمییدو ییدهنم رو محکم گرفتم و طرف دستشو یبشه جلو یخرابکار نکهیقبل از

دهانم  اتیبه در زدم و به محض وارد شدنم تموم محتو یدلهره داشتم. با پا لگد اروم کمیدور نبود، اما ته باغ بود و 

دوستم  نیبهتر یبرام نمونده بود. کاش تو عروس یبهم خورده بود و رمق یاوردم.  حالم حساب باال نکیاون س یرو تو

من بودم؟؟!!  نیشدم. ا رهیروبروم خ یشکسته  ی نهییعق زدم سرمو باال اوردم و به ا یحساب ی..وقتشدینم ینجوریا

تپل و چاغ متنفر بود و  یاقا از خانوما زد،یسرم غر م یکل دیدیبود و م انیتپل و ورم کرده شده بودم؟!..اگه ک نقدریا

 من!.. یدایش نیکه تو بغل همسرش گم بشه، ع یباشه، طور یو الغر مردن ریز دیدختر با گفتیم شهیهم

تا اخم و تخم کنه و  ومدیم شیپ ی. کمتر وقتذاشتیو سر به سرم م دیخندیبهم م شتریزدم، اگه بود ب یتلخ لبخند

 غر بزنه...

که ته  یبردم و دوباره هرچ نییدست باال ببرم و شال کج و کوله ام رو صاف کنم که دوباره عقم گرفت، سر پا خواستم

 دم،یوارد شد. اول ترس صدایب یدار در باز شد و شخص رویگ نیا نیصاحاب بود رو دوباره باال اوردم..ب یب یاون معده 

اب  ریزنونه بود؟!! ش نجای..واقعا اگهید گردهیبرم دهیانجام م ارشوک رهیم ادیم یکی ؟یچ ینس.ترس برازنو نجایا یول

 بود گفت: سادهیرو بستم، شخص که پست سرم وا

 شد؟!؟ یچ د؟یخانوم خوب دایش-

که   کردمیمتعجب نگاهش م ؟ییکهووی! چرا کرد؟یم کاریچ نجای..انیبه سمت صدا برگشتم. رام یشتریترس ب با

 انداختو گفت: نییسرشو پا
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 ..نجایا ی.. ولنجایا نیکه حالتون بد شد و اومد دمیلحظه د هیراستش -

 ؟یچ نجایا-

 مردونه ست. نجایا-

 رو صاف کردم و گفتم: شالم

 کجا رفتم! دمیحالم بد بود و نفهمم یلیخب..اخه حواسم نبود..اون موقع خ-

 ببرمتون دکتر؟ نییخوایم ن؟ی.حاال بهترستین دیو تو د . اخه زنونه اون پشتهنی. حق دارستین یزیچ-

 باال دادم و گفتم: ییابرو تار

 .ستیممنون خوبم دکتر الزم ن-

دختر که  یبا تعداد نایرفتم. سوگند و س زمونیسمت م کیکوچ یکردم و با معذرت خواه میقواره بزرگم رو تنظ شال

 یبگو و بخند راه انداخته بودن. اروم از کنارشون گذشتم و سرجام نشستم. سوگند با لبخند بزرگ شناختمشونینم

 نگاهم کرد و روبه دخترا گفت:

 هم بروبچ. نایجون، ا دایجون. ش دایبرو بچ، دوست گلم ش-

دلم  رو نداشتم و فقط یچیه یبه چهره هاشون نگاه کردم. در حال حاضر حال و حوصله  یلبخند مصنوع با

 کیجلف بودن که با عشوه و خنده به عروس و داماد تبر یبرم خونه. به قول سوگند بروبچ همون دخترا خواستیم

 شیبود و آرا دهیپوش قهیبدون  کلتهکه لباس  د شونیکی. ومدیبدم م یو من چقدر از اون همه عشوه خرک گفتنیم

 بود خطاب به من گفت: یبلوند و بلند داشت و همه جاش ماشاال پروتز یو موها ظیغل

 ؟یدار ین ین زمیعز یوا-

سوال جوابم کنه. و من مثل هردفعه تو  یو کل نهیبچه رو بب یبابا خواستی. البد بعدشم مرونیرو پوف کردم ب نفسم

 نگم.. یچیو ه زمیخودم بر

 گفتم: خشک

 بله.-
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گفت که از  یزیچ یلب ریخودش رو جمع کرد و ز عی. سردمیو مواد، جا خوردنش رو به وضوح د شیاون همه آرا پشت

 انیشک ک ی. بکردمیتر م یهارو قهوه ا یخوشم اومد. خوب قهوه ا دم،یبهش خند ینگاه من دور نموند. تو دلم کل

 ..کردیبهم افتخار م یاگه بود کل

به  یو گاه کردمیرور مگذشته ام رو از اول م ی. گاهکردمیوسط نگاه م یاتمام مراسم نشسته بودم و به رقص آدما تا

 نی. اکردیذهنم دور م یها یاز شلوغ کمیو من رو  وفتادیم یاتفاق خوب شدی. چقدر خوب مکردمیبچه ام فکر م ندهیا

 آرامش گم شده ام بودم.. یپ بیروزها عج

 انفجار.. دوباره

 ..یاداوری دوباره

 درد و عذاب.. دوباره

 ...یمونیحسرت و پش دوباره

 خواهدیحس تازه م کی دلم

 یبندانگشت یدلخوش کی

 تابستان انیم زییپا کی

 ه،یبعد از گر یحس سبک مثل

 مدرسه، لیوسا دنیخر یبرا یدبستان یذوق کودک ای

 ،یمدرسه به بهانه آبخور اطیباران در ح ریشدن ز سیلذت خ ای

 بعد از مدرسه در کوچه، یحال خوش قرارها ای

 ام، کتهید ستیب نیاول دنیمادر بعد از د یبوسه  نیریحس ش ای

 پدر، کنمِیشارژ شدن بعد از گفتن جمله به تو افتخار م ای

 مادربزرگ، نیریش یاخر هفته و قصه ها یبرا دنیانتظار کش ای
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 پدربزرگ، اطیدر ح یدرست کردن آدم برف یبرا مانیکودکانه ها یجنب و جوش ها ای

 فارغ شد از مکافات ها.. دیبا یگاه

 کوچک... یها زیبا چ یحت ،یدلتنگ رها شد از حصار دیبا یگاه

رفته منم هستم؟  ادتی ایکابوس؟! خدا نیا شدیدستام گرفتم و تو دلم خدا رو صدا زدم. چرا تموم نم یسرم رو ال "

 خستم خدا.. ؟یشنویچرا صدامو نم ؟ینیبیرفته منم از بندگانتم؟ چرا منو نم ادتی

 .. من به اندازه تموم ادمات خستم..خستم

 ..خواستمینبود که م یزندگ نیا

 ..خواستمینبود که م یانیپا نیا

 فقط اشک و اه باشه؟ یسهم من از زندگ دیبا چرا

 ...ی..دلتنگی..دلتنگی..دلتنگیدی..ناامیحسرت.. انتظار..خستگ فقط

 کاش آهش دامنم ی. امیتو زندگ دمیروز خوش ند هیکه صداش و قطع کردم..از اون روز به بعد  یروز.. اون روز اون

 بشن.. یخودم از جنس دلتنگ یبه دلش، که حاال کل لحظه ها ذاشتمیکاش حسرت نم ی.. اگرفتیرو نم

 ..گرید یصدا

ها  یبدبخت نیتموم ا یکه باعث و بان دمیفهمیصدا رو فقط خودم م نیکرد. ا جادیا یو صدا دیکش ریدوباره ت سرم

 بودم..

 ..دمیفهمیصدا رو م نیخودم دردِ پشت ا فقط

 ..کردیم جادیشده بود و صدا ا جادیتو سرم ا انیک یها نیانباشه از آه و نفر یتومور هیتومور،  هی کردمیم حس

 لعنت بهت. گفتیکه انگار م یصداها

 ..لعنت

 ..لعنت
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 ..لعنت

 پشت صدا.. صدا

 ..غیپشت ج غیج

 پشت ناله.. ناله

نشون بدم و  یبودم که  واکنش ی. اما من خسته تر از اوندادیو شونه هام رو محکم تکون م دییدویسمتم م دیوح

 حداقل چشمامو باز کنم..

 

جز  ستمین ییجا دمیساعد دستم فهم یمطلق اتاق و سرم و پنبه رو یدیسف دنیچشمامو باز کردم. با د یال آروم

باال  کمی. چشمامو کامل باز کردم و خودمو خوردیکمتر صدا به گوشم م یول د،یکشیم ری. سرم هنوز تمارستانیب

قشنگ  دم،یشنیرو م یجر و بحث یاما صدا شدینم دهیداخل اتاق د چکسیبه دور و برم کردم. ه یو نگاه دمیکش

 دادم: صیپشت در بودن و من صداهاشون رو خوب تشخ

 ه؟یچ انیجر دیدکتر من مادرشم، توروخدا، تورو قران بگ یآقا-

سرش اومده، دارم دق  ییچه بال دیبگ کنمیخواهش م مونه،یعروس گهیروز د شیرشم. شدکتر منم شوه یاقا-

 ..یاز نگران کنمیم

 ..ینگران هه

کرده بودم که تومور دارم،  دایپ نیقیرازم رو برمال کنه. انگار  خواستیبود که از دکتر م دیوح یعصب یصدا نباریا

 کارم رو تموم کنه.. مینجاتم بشه و قبل از عروس یتومور فرشته  نیکاش هم

خراب شده رو رو سر  نیتموم ا ادیسرش ب ییخدا قسم، به شرف و ناموسم قسم اگه بال یبه خداوند یول د،یباشه نگ-

 .کنمیهمتون خراب م

 که اومد و گفت: یپرستار و

 تا به حراست اطالع ندادم. دیرو سرتون؟ مراعات کن دیگذاشت مارستانویمحترم چه خبرتونه ب یاقا-
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 شده بود: ختهیمردونه بابا و حرف زدن پر بغض مامان به باهم درام هیگر یصدا و

 ی. الهنهیرو بب کدومشونی ینتونست حت کردیسرش درد م نقدری. بچم امیکرد لیاش رو تکم هیزیبود جه روزید-

 .دیدرد کش نقدریبراش ا رمیبم

 ..مهیانگار مردم و امروز خاکسپار خوندیم هیمرث یجور هیام گرفته بود.  خنده

 :ختیریمامان اشک م یبابا که پا به پا یصدا

 توروخدا.. نمش،یقراره تو لباس عروس بب گهیرو د شیدکتر؛ ش یاقا میدونه بچه رو دار هی نیهم-

 گفت: شهیم کیکه داره به اتاق نزد دمیشنیقدم پاهاش م یکه حرف بابارو قطع کرد و همونطور که از صدا یدکتر و

 مارستانیو آرامش ب دی. لطفا صبور باشهیچ یسردردش برا میتا بفهم میریگیم شیتوکلتون به خدا باشه، ازش آژما-

 .دیرو بهم نزن

بود که به  دیدر رو باز کنه و داخل بشه چشم ها رو بستم و خودم رو به خواب زدم. سردردم اونقدر شد نکهیاز قبل

 ود..اعصابم کرده ب یحوصله و ب یشدت ب

اتاق رو ترک کرد. بعد از اون مامان و بابا و خاله  یپزشک یکارها یسر هیداخل شد و بعد از چک کردن سرم و  دکتر

 به خوردم دادند.. وهیکمپوت و اب م یاومدند و کل ییها و دا

 فتهیب یقهم که منتظر بودن اتفا دیو وح دی. مجخوردندیپروانه دورم بودن و از جاشون تکون نم نیخود شب ع تا

 رو مقصر بدونن.. گهیو همد فتنیسگ وگربه بهم ب نیع

 کردم و گفتم: یرو بدستم داد، اخم السیکمپوت گ یحاو ی کاسه

 !خورمینم-

 !ینشد تیاونوقت تو اصال تقو مونهیعروس گهیروز د شیمگه دست خودته؟ ش-

 لب گفتم: ریچپ نگاهش کردم و ز چپ

 برو بابا دلت خوشه!-
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من  نکهیتو اتاق. و قبل از دیپر دیزد و خواست جواب بده که در اتاق محکم باز شد و ناه ییدندون نما لبخند

 بغلم و با بغض گفت: دیکنم پر داینشون بدم و فرصت حرف زدن پ یواکنش

 !رازیش دمیدق کردم تا رس یدو روزه از نگران دا؟یچت شده ش-

 و با لبخند گفتم: رفتمیرو پذ بغلش

 !یوحشنشده که  یزیهنوز چ-

 با خنده ادامه دادم: و

 !؟دمیترس نجایا یاومد یمخ سرتو انداخت یب لیگور نیچته ع-

 .زدمیو مامانت حرف م دیدستم بود و با وح یگوش کسرهینگرانت بودم بخدا. -

و از پام بندازه بخندم،  ارهیکه درد تا گلوم فشار ب یوقت یحت ط،یشرا نی. عادت داشتم تو بدتردمیخند بازهم

 ..ننیمنو ناراحت بب زامیعز زاشتمیبود که نم نیحداقلش ا

 حاال که سالمِ سالمم، سور و مور و گنده.آ-

 لب گفت: ریبلند شد و ز یکنار یاز صندل دیبا انگشت اشاره خودم رو نشون دادم. مج و

 باز! دنیبهم رس وونهیدو تا د-

 گفت: دیروبه مج اشک گوشه چشمش رو پاک کردو دیناه

 !مایدیشن یآ یآ-

 کتش رو برداشت و گفت: دیمج

 !نیگفتم که بشنو-

 ره؟یم کنهیزنشو ول م طیشرا نیآدم تو ا ؟یحاال کجا به سالمت-

 هامون! یو بدبخت شاتشیآزما یپ رمیم-

 کرد و گفت: یدندون قروچه ا دیوح نباریا
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 گرفتم، کاراشم کردم. لیرو تحو ششیآزما شیهاتون. خودم برگه پ یبدبخت یپ یالزم نکرده بر-

 زد و گفت: یکجخند دیمج

رو من که شوهرشم انجام  شیمال یکارها نی! ایکرد کاریکجا و چ یرفت ستیمجبورت نکرده بود. معلوم ن یکس-

 !ستیمهربان تر از مادرش ن هی. الزم به دادمیم

 گفت: دیوح

 .یکرد یینکن، نزار به خاله بگم چه غلطا دراز تر متی. پاتو از گلادیبرو کنار بزار باد ب-

 نکن پس. یخودت و خانوادت دست منه، گنده گوز یبدخت  زندگ ؟یبگ یخوایم یمثال چ-

 زدم: غیخودمو جمع کردم و ج عیداروهارو بگه سر انیجر دیکنه و مج دایپ خیدعواشون ب نکهیترس ا از

 بسه!-

 و گفتم: ستمینگر کردنیدرمونده شون که حاال متعجب بهم نگاه م یچهره  به

 .دیفکر عابرومون باش کمی د،یستیحداقل اگه فکر حال من ن-

 تاسف تکون داد و اتاق رو ترک کرد. یاز رو یسر دیدادم. مج رونیبستم و نفسم رو پووف ب کباریهامو  چشم

 !دونهیفکر کرده چاله م اروی-

 نداختم همراه با چشم غره گفتم:ا دیبه وح یتند نگاه

 بس کن توام!-

 سراغم اومده بود. دوباره صداها..صداها.. یسردرد لعنت نیدستام گرفتم. دوباره ا ونیرو م سرم

..لب ننیاشکام رو نب زامیتا عز دمی.لب گزرمیام رو بگ هیگر یتا جلو دمیدرد چهره ام رو جمع کردم و لب گز از

 ..دمیلب گز نیتسک یبرا دم،یگز

 خدا مرگم بده! دا؟یچت شد ش ن،یامام حس ای-

 گفتم: ارمیسرم رو باال ب نکهیا بدون
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 !هیعاد د،یناه ستین یزیچ-

 زده گفت: شتاب

 بچه چشه! نیا مینیپاشو برو دکتر خبر کن بب کشه؟یداره درد م ینینب ؟یکنینگاه م یدار یچرا نشست دیوح-

 :دیشده بود غر یکفر شیالیخ یکه از ب دیناه د،یکش یاه دیوح

 الحمداهلل؟ یمگه؟ کر ستمیبا تو ن-

 گفت: دادیادامه شونه هام رو گرفت و همونجور که ماساژ م در

 اخه؟ یکنیم ینجوریچرا ا ؟یخوب دایش-

 ازم گرفتن. شی. فعال آزمایدکتر خبر کن خوادی. نمستین یچیخوبم. بخدا ه-

 جوابش؟؟ ادیم یک ؟یگینم یچیپس چرا ه-

 .دیفوقش فردا صبح شا ای. تا امشب دونمیدا نمبخ دونم،ینم-

 منتظر عکس العملش باشم، دوباره چشم هام رو از درد جمع کردم و سرم رو تو دستم گرفتم.. نکهیا بدون

 زد.. یارامبخش د،یو وح دیاومد و در حضور ناه یپرستار

آرامبخش من  دونستیاون م دونستمیچشم دوختم. م دیبه وح گرفت،یاخر که خواب چشمام رو در بر م ی لحظه

 "بود.. یچ

بهار خسته کننده تر از اون  یرو از پام کندم و وارد خونه شدم. عروس میپاشنه هفت سانت یدرنگ کفش ها یب

لباسامم رو  ی. حتکردمیو مردم رو نگاه م واری. تمام مدت نشسته بودم و در و دکردمیبود که فکرش رو م یزیچ

 عوض نکرده بودم..

 ستمیباره س کیآشنا سلول به سلول بدنم رو احاطه کرد.به   یرو از چهار چوب رد نکرده بودم که حسپام  هنوز

 حس شد!  نیام فعال شد و مشغول دو دو تا چهار تا کردن ا یایبو

 آشنا.. یبو نیبو.. ا نیحس.. ا نیا
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 .دینکش هیاز دو ثان شتریاتفاقات ب نیتموم ا دیشا

 یبه زالل یاگر اون واکنش قطره اشک یحت دن،یزمان ممکن واکنش نشون م نیها نسبت به خاطراتشون در کمتر آدم

 همون خاطره باشه..

 .کردیاز هر لحظه سرمست ترم م شتریشده بود و ب دهیچیآشنا سراسر خونه پ عطر

 م؟یمون رو از نو بساز ندهیه بود تا آبرگشت م؟یبرگشته بود؟ برگشته بود تا ببخشتم؟ برگشته بود تا فراموش کن یعنی

 اصال برگشته بود؟!؟

 قیخونه همونطور دق لیغرق نور شد. وسا ،یرو زدم و خونه تو چشم بهم زن زیپر دیهمون نفس حبس شده ام، کل با

 سیاتاق ها و سرو زدمی. پا تند کردم و همونطور که اسمش رو صدا مرییتغ نیخودش بود، بدون کوچکتر یسر جا

 ..دمیو توالت رو سرک کش حمام

 !انیک ان،یک-

 ..نبود

بار  نیکه اول ی. عطرمیکرد نیرو باهاش عطرآگ مونیمشترک زندگ یکه تموم سال ها یبود؟ عطر یعطر چ نیا پس

 چیکه ه یمرد ایبه امون خدا؟  کنهیکه چند ماه زنشو ول م ی! مرد؟ینامرد ایداده بودم. روزِ مرد  هیروز مرد بهش هد

غربت  رهیو م کنهیول م شویکه زن زندگ یمرد کنه؟یکه خطشو خاموش م یمرد زاره؟یاز خودش نم یرد و نشون

 شیمردونگ یکارهاش رو پا نیکه بچه اش تو بطن زنشه و اصال روحشم خبر نداره؟..کدوم از ا یخودش؟ مرد

 .دوست داشتنش؟.. یبود همه  نیکه بهم داشت؟! ا یبود عشق تند نیا زاشتم؟یم

 یعطر با روح و روانم چه کرده بود؟ منکه همه جوره دوستش داشتم، چند ماهه که پا نیچه مرگم شده بود؟ ا ایخدا

حماقت  یبودم، منکه کل سادهیخانوادم وا یهم ازش گله نکردم،منکه بخاطرش جلو کباریو  سادمیوا اشیمعرفت یب

خودش  یبه جز صدا ییصدا چیکر شده بود، ه گوشامداشتنش، اشتباه کرده بودم، کج رفته بودم،  یکرده بودم برا

 ..دمیشنیرو نم

اول  ه،یباز هی یصبر کن. چقدر تو گوشم خوند زندگ کمی. چقدر گفت مشونیشناسینم به،یبابا بهم گفت غر چقدر

 . چقدر بهم گفت فکر کن..فکر کن..فکر کن..یباخت یخودت و مجهز نکن یباز
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 قهیهام فرستادم. لباس هام رو از تنم کندم و بعد از دوش پنج دق هیو عطر رو به ر دمیکش یقیام نفس عم nبار  یبرا

 دمیفهمیگذشته، خواب رو مهمون چشم هام کردم. کاش م یاداوریالمپ هارو خاموش کردم و همراه با عطر و  یا

 خونه اتفاق افتاده بود... نیتو ا یمن، چقبل از اومدن 

 نگاه کردم و گفتم: دادیرو قسم م غمبریکنان خدا و پ هیافتاده بود و گر شیکه روسر یکالفه به مامان"

 د؟یکنیم ینجوریاخه؟ چرا ا هیکارا چ نیمادرِ من، ا-

 انداختم و اروم گفتم: نییسرم رو پا بالفاصله

 !میشیراحت م کنه،یفوقش تومور خالصم م-

لب صلوات  ریو ز گفتنینگاهم کرد. خاله ها هم مدام ذکر م یبرزخ افهیبا ق دیتر شد و مج دیاش شد هیگر مامان

 بود که من از همه شون خوشحال تر بودم... نجایجالب ا ومدیم شمیجواب آزما گهید ی. اخر تا لحظاتفرستادنیم

 :گهیم یناراحت تیو با نها ارهیرو م شیازام یافکنده برگه  یو با سر رسهیکه االن دکتر از راه م کردمیتصور م داشتم

 بگم... یچ دونمیواقعا متاسفم، نم-

 با بهت و ترس بگن: هیو بق دیمامان و بابا و مج و

 .می. ما طاقتش رو داردیدکتر؟! توروخدا بگ یشده اقا یچ-

 بندازه و بگه: نییپا شتریدکتر هم سرشو ب یاقا و

جونش رو  شیتا قبل از عروس یکه ممکنه حت میخطرناک و بدخ اریبس یمتاسفانه دختر شما تومور داره،تومور مغز-

 .رهیبگ

 ستیو الزم ن دمینم یتن به ازدواج اجبار نکهیو بابا هم تو سر و کله خودشون بزنن و من خوشحال از مامان

 ..رمیم ایدقدقه از دن یکنم ب یخودکش

 یرو به چشم زد و چهره  نکشینشست و ع زشیاومدم، دکتر پشت م رونیب الیاز فکر و خ دیمجبسم اهلل  یصدا با

 صورتم زد و با لبخند گفت: یرو یمکث د،ینظر گذروند. به من که رس ریتک تک مون رو ز

 دختر جون! یخوش شانس بود-
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 به خودم اومدم و با بهت گفتم: عیسر

 شده؟ یچ-

 تیروح یمشکل سردرت بخاطر فشار ها ،یدر سر ندار یخوشبختانه حدس ما اشتباه از آب در اومد. شما تومور-

سر  هیبه سردرت نداره. حتما  یگوشت بوده و ربط چندان یبخاطر مجرا شدهیکه تو سرت اکو م ییبوده و اما صداها

متخصص چکاپ  کی شیگوشت پ دیو با یدار یسرماخوردگ دیطبقه هفت بزن، شا ینیبه متخصص گوش و حلق و ب

 بشه.

 انمی. اطرافنطوریولو شده بودم. قدرت حرف زدن نداشتم. قدرت چشم چرخوندن هم هم یصندل یرمق رو یب

 ..دیچیگوش خراش دکتر تو گوشم پ یو من همچنان بهتم برده بود.. صدا گفتنیخداروشکر م

 ..ی... هه سرماخوردگیسرماخوردگ

 اینبوده. خدا شتریساده ب یسرماخوردگ کیکه  یدر صورت کردم،یهمه مدت با فکر تومور شب و روزم رو سر م نیا

 کرمت رو شکر.

 

 

 خوابم یدم ظهر م تا

 را نشنوم چکسیه ریصبح بخ که

 خوش است. دلشان

 کدام صبح، اصال

 ...؟یستیتو آنقدر ن یوقت

 بالشت در اوردم و داد زدم: ری. سرم رو زنداختیخط م شتریاعصابم ب یمامان رو یدایش دایش یصدا

 هان؟-

 که تو اشپزخونه بود و تق و توق راه انداخته بود گفت: مامان
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 !یگلفروش دیدنبالت بر ادیم دیپاشو قربونت برم، االن مج-

 یآورده بودن. دوباره صدا ریهم وقت گ نای. فردا روز مرگ من بود و حاال ادمیکشیعذاب نم نقدریو ا شدمیکر م کاش

 :گفتیمامان بلند شد که م

 ظهره ها! 1پاشو مامان، ساعت -

 بودم و حواسم به زمان نبود.  داریو سردرد، تا چهار صبح ب هیبخاطر گر شبیگرفتم و سرجام نشستم. د یشیا

 شاد مامان روبرو شدم.. یکه به در خورد، سرم رو باال گرفتم و با چهره  یتق با

عقب  یو به کارها یگلفروش دیدنبالت بر ادیم گهیساعت د میتا ن دمیمج م،یباالخره؟ پاشو مهمون دار یدبلند ش-

 !دیموندتون برس

 !الیخیدل و دماغ ندارم مامان، ب-

 گشاد شده اش گفت: یآروم به صورتش زد و با چشم ها دستشو

 ؟یدل و دماغ ندار یگیبعد م یدیتا لنگ ظهر خواب نجایا ینشست ته،یخاک بر سر؛ فردا مثال عروس یوا-

مثال  ایتو پوست خودم نگنجم.  یاز خوشحال گهید یمثل عروس ها تونستمیبرام نا آشنا بود. کاش  منم م حرفاش

 ریو ز میگشت یعروس دیخر یکه کل شهر رو برا یمثال وقت ایو لباس عروسم ذوق داشته باشم.  هیزیجه دیواسه خر

 نا نداشته باشم .. یاز خستگ م،یپا گذاشت

 گفتم: قیعم یا ازهیو بعد از خم دمیمال یهام رو کم چشم

 ه؟یحاال مهمون ک-

 و شوهر و بچه هاش. ییرزایخانوم م-

 کنن؟یم کاریچ نجایا-

 بگن. کیبودن اومدن تبر دهیخبر ازدواجت رو شن یخداست، در ثان بیخب مهمون حب ه؟یچه حرف نیوا ا-

 بابا.. یخودمم رو نداشتم چه برسه به همکارا یو ادامه ندادم. حوصله  دمیکش یپوف
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 .نییپا ایرو بپوش و ب نجایکه گذاشتم ا ییلباسا نیپاشو عروس خانوم، پاشو ا-

 نییآروم پا یو با قدم ها دمیکه برام گذاشته بود رو پوش ییرو سرکوب کردم و به احترام به مامان، لباس ها بغضم

کردم و اوناهم با  یباز ازشون عذرخواه یعزم رفتن کرده بودن، جلو رفتم و با رو ییرزایخانوم م رفتم. خداروشکر

 و گفتم: دمیکش یعقدم که مبلغ بود خونه رو ترک کردند. نفس راحت یو کادو کیتبر

 !!رفتیراست باال م واریبود، از د طونیچقدر بچه شون ش-

 گفت: کردیآبکش م کرد و همونطور که برنج رو یتک خنده ا مامان

 .گهیدور و زمونه ان د نیا یبچه ها-

 زیم یدر اوردم و رو یکیک کهی. بعد از اون تختمیر رکاکائویش وانیل کیخودم  یرو باز کردم و برا خچالی در

 کرد و گفت: ینشستم. مامان اخم

 صبحونه بخور. نیچرت و پرتا بش نیا یبجا-

 .خورمیهم به زور م نایهم ست،ین لمیم-

 رفت و گفت: یتوپ یغره  چشم

 .کردیتاالرتون رو م فیتعر ییرزایخانوم م دا،یش یراست-

 گفتم: یالیخ یب با

 دونست؟یاون از کجا م-

. طبقه ادهیز یلیسه طبقه ست، ارتفاعشم خ گفتیداداششم تو همون تاالر بوده، م یخودم بهش گفتم. گفت عروس-

 زنونه! شمیسومست طبقه دومشم مردونه.  یاولش سالن غذا خور

 مگه هتله که طبقه طبقه ساختن؟-

 مجهز و خوبه! یلیکه خ هیمن، هرچ دونمیچم-

سر  تیچند طبقه بود؟ من که در هر صورت بل مینگفتم. به من چه که تاالر عروس یزیباال انداختم و چ یا شونه

و من با هزاران هزار عالمت سوال  گفتیفردا م یاز عروس یخدا بودم. مامان همچنان با ذوق و شوق خاص شیراست پ
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زرد  یهردوتامون رو به سکوت وادار کرد. مامان دستکش ها فونیزنگ آ یبودم که صدا انیتو ذهنم، به فکر ک

 گفت: یرنگش رو دراورد و در رو به سرعت باز کرد. با خوشحال

 !اتهیخاله سون-

هم لبخند به لب  ییو خاله سحر و زندا دیهمراهش ناه خاله کِل زنان وارد خونه شد، ستادم،ی!؟ دستپاچه اایسون خاله

 ایبخندم، بخندم و خوشحال باشم بخاطر خوب شدن خاله و سرپا شدنش  ای زمیاشک بر دونستمیوارد شدن. نم

داشت، اشک داشت، بغض داشت، درد  هیبه حال زار خودم، در ظاهر آروم و خندان بودم اما باطنم گر زمیاشک بر

 داشت..

 شد،یپخش م یگذاشته بود و اهنگ شاد یو یفلشش رو تو ت دیکردم و خوش امد گفتم. ناه یشون روبوستک تک با

. همراهش خاله سحر دست مامان رو گرفت و مجبور به دادیهمون موقع لباساش رو دراورده بود و وسط قر م ییزندا

 رقصش کرد..

 عروس میدوماد، قند و عسل دار میپسر دار شاه

 عروس میدوماد، شعر و غزل دار میتر دار نقل

 مبارکه و مبارکه مبارکه ه،یشبِ عروس امشب

 مبارکه و مبارکه مبارکه ه،یشبِ روبوس امشب

 میاریو شمعدون ب نهیینقل و نبات آ میاومد

 میدوماد بزار یعروسو تو دستا نیا دست

 شبه نیهم میزندگ یشب تو شبا نیبهتر

 هشب امشب نیعروس و دوماد قشنگتر ی واسه

 شب امشبه ... نیعروس و دوماد قشنگتر ی واسه

 



 ییدایسال ش کی

139 
 

 یدستم رو گرفت و با اخم تصنع دیشدم، ناه رهیمامان و خاله ها خ یرو قورت دادم و به رقص و شاد نمیسنگ بغض

 گفت:

 عروس خانوم؟ یستیچته چرا سرحال ن نم،یپاشو بب-

 زدم و گفتم: یلبخند

 ولم کن! د،یحال ندارم ناه-

 کلک؟ یترس فردا شبو کرد ای یحال ندار-

 و گفتم: دمیخند

 .کنهیکه سرم درد م یدونیحوصله ندارم. خودت م دیگمشو ناه-

 !یدیترس گمیبه همه م ای یرقصیم ییایم اینچ، راه نداره. -

 اخه؟ ترسهیم یبخدا، ک یخر یلیخ-

 ها باال تر رفت.. دنیکل کش یو من رو وسط برد، صدا دینداد و دستم رو کش یجواب

که  یکس شیسرش اومده. پ ییچه بال یخبر یب دونستمیکه نم یکس شیبود، پ گهید یکی شیاما فکرم پ دمیرقصیم

 اما ترس داشتم، هراس داشتم.. دنش،ید یبرا زدیکه دلم پر م یکس شیو نه اس ام اس. پ زدیبود نه زنگ م یمدت

 رم؟یکنم و بم یمن خودکش اگه

 کنم؟یبفهمه دارم ازدواج م اگه

 عشقم رو پس بزنه؟ اگه

 برگرده و تو صورتم توف بندازه؟ اگه

نبود جز خودم.  ی. و اون مقصر کسدیرو به گند کش میوجود داشت که کل زندگ یو خم، مقصر چیداستان پر پ نیا تو

 ..میزدم به زندگ شیخودم بودم که آت
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 ماندیجا م ییاز آدم جا یبخش شهیهم

 رود،یم آدم

 ماندیاز او جا م  یبخش مهم اما

 یدرختان ریز

 یاتاق در

 یعابر یدر چشم ها ای

 چه گم کرده است داندینم آدم

 "!...ستیاز او ن یبخش شهیهم

 

 میمال یشیبا بلوز همرنگ و آرا یمرتب و سر جاش بود. دامن بلند گل گل زیکردم. همه چ نهییبه خودم تو آ ینگاه

کردم تا باالخره زنگ خونه به صدا در اومد. دکمه  دیدوباره تمد یوقت کش ی. رژ لبم رو برایصورت یچرم یوکالج ها

بهم استرس  یبدجور انیرفتم. دلتنگ خانواده ام بودم اما نبودن ک یرو فشردم و با استرس سمت در ورود فونیآ

 یوغشل گرفتنیبدم. هردفعه که سراغشو م دیبا یمورد چه جواب نیمقابل سوال هاشون در ا دونستمی. نمکردیوارد م

 ...نباریاما ا رفتم،یدر م ییهجورایو  کردمیکارش رو بهونه م یختگیو بهم ر

حرکت خودمو تو بغلش انداختم، واقعا دلم براش  کیاول از همه وارد شد، کفشاشو که در اورد با  انیگو اهللی اهللی بابا

 گاهم.. هیتک یبرا بانم،یپشت یبرا م،یمرد زندگ نیاول یتنگ شده بود. برا

 آرومش گفت: شهیکمرم گذاشت، با لحن هم یو دو طرف دستاشو رو رفتیرو پذ بغلم

 دلتنگت بودم بابا!-

 !نیمنم دلتنگتون بودم، خوش اومد-

 :گفتیکه م ومدیاز پشت م ایخاله سون ی. صدادیرو آروم و پدرانه بوس میشونیپ

 اهم اهم، صابخونه؟!-
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 در کنار رفتم و با خنده گفتم: یجلو از

 !دییبفرما دییبفرما-

از بازوم گرفت و  یآروم شگونین دیکه رس دیخوش آمد گفتم. به ناه ییکردم و با خوش رو یتک تکشون روبوس با

 گفت:

 بهت ساخته! یظاهرا حاملگ ا،یتپل مپل شد-

 خنده پس کله اش زدم و گفتم: با

 گمشو منحرف.-

 از کشورش که اومد، درسته بخورتت! انیک بندمیبخدا شرط م-

 نگفتم. وقت بغض کردن اصال نبود.. یزیو چ دمیخند

نگاه کردم و مشغول شمردن شدم،  ییرای. به پذمیشد لیهم به جمعمون اضافه شدن و تکم ایمیو ک دیبعد از اون وح 

سردار  ییچهار سالش، دا یخاله سحر و شوهرش و بچه  ا،یمیو ک دیو وح اریو عمو خشا ایخب مامان و بابا، خاله سون

 محمد.. مزدشو نا دیهرا، خاله صبا و شوهرش، در اخر ناهز ییو زندا

براشون بردم. بعد از اون پولک و قند و انواع شکالت هم تو شکالت  دیو با کمک ناه ختمیر یینفر چا 16تعداد  به

 گذاشتم.خواستم دوباره برگردم آشپزخونه که مامان گفت: زیم یو رو دمیچ قهیبا سل یخور

 .مینیخودتو بب میاومد ،یشیشکمت دوال و راست م نیبا ا یقربونت برم، ه نیبش ایب-

 یخودمو برا دیکرد. با دییمبل نشستم. خاله سحر هم حرف مامانو تا یانداختم و کنارشون رو ریزده سرمو ز خجالت

 .. کردمیسوال و جواب هاشون آماده م

 رو مزه مزه کرد و گفت: شییچا اریخشا عمو

 ! تموم نشده پروژه اش هنوز؟ان؟یآقا کخب چه خبر از -

خبر داشت. صدا دار آب دهانم رو  میو از زندگ کردیجمع فقط اون حالم رو درک م نینگاه کردم. تو ا دیعجز به وح با

 فرو بردم و با من من گفتم:
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 خب..اون هنوز..-

 شاد باشه و بحث رو عوض کنه گفت: کردیم یکه سع یمداخله کرد و با لحن دیوح

راست  ان،یک یحاال چپ بر ،یتهران هواخور کمی می. اومددیریگیرو م قهیبابا، پشت تلفن هم سراغ اون عت الیخیب-

 ..انیک یبر

 یزدم و سع یلبخند معنادار دیو وح ایمی..به کرهیجو رو دست بگ تونستیپسر بودم. چقدر خوب م نیا ونیمد چقدر

 کردم با اون جمع شاد همراه باشم..

 زبانشونیم یبهتر ی هی. حالم بهتر شده بود و با روحمیسر شب با خانواده به گل گفتن و گل شنفتامون ادامه داد تا

 8شد حول و حوش ساعت  نیرو با کمک مامان و خاله ها رو اماده کردم و قرار بر ا کین کیپ لیبودم. بعد از اون وسا

 ..میعالقش بر دورکنسرت خاننده م دیو به اصرار ناه میکن هیته تیبل

 شیآرا زیم یپا شدیم یبودم که ساعات ییو خاله ها و زندا دیبودم و حاضر و آماده منتظر ناه دهیرو پوش لباسم

 خونه ضرب گرفته بودم گفتم: یپارکت ها ی. همونطور که با پاهام رورفتنینشسته بودن و ور م

 تموم شد الحمداهلل؟-

 ملیبرداشت و همونطور که دهنش رو اندازه غار باز کرده بود و چشماشم چپ کرده بود و با دقت ر یملیر دیناه

 گفت: زدییم

 نه هنوز!-

 بهش نگاه کردم و گفتم: نهییجلوش، تو آ رفتم

 عجب!  ؛یکنیچپ و چوله م یچشماتم که دار ،یدهنت و باز کرد یاسب آب نیع-

 رفت و گفت: یچشم غره ا دیبهش زدم. ناه یرگشتم و چشمکخونه رو برداشت، ب دیوح یپق خنده  یصدا

 ؟یالمان واسه من آدم شد ی. رفتشعوریگمشو تو ام ب-

 گفت: نمیادامه خطاب به جن در

 مامانت کودنه! نیچقدر ا سوزه،یخاله جون دلم برات م-
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 کرد و گفت: دیخندیکه همچنان م یدیوح روبه

 خفه بابا نمکدون!-

 بامزه در اورد و گفت: یلیاداشو خ دیوح

 !یباش هیاروم اچهیمن نمکدونم فکر کنم تو در-

 کرد و گفت: ی. مامان نچدیرس ششیارا یهم اداشو در اورد و برگشت و به ادامه  دیناه

 سگ و گربه بهم افتادن، انگار نه انگار ازدواج کردن! نیسه تا ع نیباز ا-

بود، دعوا  مونیشگی. عادت هممیداشت یکه از بچگ یدتنگفتم. در واقع سخت بود ترِک عا یزیو چ دمیخند

 چوقتیاما ه م،یدیکشیهمو م سیگ م،یاوردیهمو در م یادا م،یزدیهم م یتو سر و کله  م،یکردیبحث م م،یکردیم

 مون،یزندگ یها یها و بلند یستبهم، تو پ میخنجر نزد چوقتیم،هیبد همو نخواست چوقتیه م،یپشت بهم نکرد

 دختر خاله و پسر خاله بهونه بود! م،یبود یواقع ی. به نظرم ما خواهر و برادرامینکرد یپشت همو خال چوقتیه

و به سر  میکردیمسخره اش م یکل دیبا ناه رفتیم یکه آموزش لی. اوارهینم ادمیرو  دیرفتن وح یسرباز چوقتیه

قران  ریکه ز یرفتنش، لحظه  یازش، اما لحظه  میچقدر اون موقع جک در اورد دونستیخدا م م،یدیخندیکچلش م

که تو  یرو بغل گرفت، لحظه ا دیو من و ناه دکه مردونه بغض کرده بو یو چمدون بدست بود، لحظه ا شدیخاله رد م

 شه،یو خنده نم یشوخ زیگرفتم همه چ ادیهمون لحظه ها  خت،یریو اون فقط اشک م کردمیشونش هق هق م یرو

کالهمونو باد نبره،  میمواظب باش نکهیا یبرا ت،یسفت گرفتن زندگ یبشه برا یرخ بده تا تلنگر رفتن کی دیبا یگاه

 ...میکه هستن بدون یرو تا وقت زامونیقدر عز نکهیا یبرا شهیم ینگررفتن، تل کی یگاه

 

. لبخند به لب به زدیم یآروم یها یلیموهام به رقص باد در اومده بود و به صورتم س د،یوزیم ینسبتا خنک مینس

قلب آرزو  میبود نگاه کردم و همون لحظه از صم ستادهیا یفروش تیکه دست تو دست محمد تو صف بل یدیناه

سرم رو بلند کردم و  ستادخیپشت سرم ا یکی نکهیباشه. با حس ا داریموفق و پا شهیمشترکش هم یکردم تو زندگ

شده بود  رهیخ یفروش تیطور که مثل من به صف شلوغ بلمواجه شدم. کنارم نشست و همون ایمیبا قامت بلند ک

 گفت:

 !ریسختش نگ-
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 باال دادم و گفتم: ییابرو تار

 رو؟ یچ-

 خودش. هیبه حالت اول گردهیو برم شهی. درست مریسختش نگ گمیرو، م یزندگ-

 !ادیسرم ب خواستیم ییچه بال گرفتمیسختش نگرفتم. فکر کن اگه سختش م-

آدما ازش  ذارهیو م مونهیم یقلیوقت ها صاف و س یگاه ره،یهمه انعطاف پذ یزندگ ره،یانعطاف پذ یلیخ یزندگ -

 مونهیکه اصال آدم م شهیو آشفته م چیدر پ چیوقت هام اونقدر پ یاستفاده رو ببرن و قشنگ سُر بخورن، گاه تینها

 کدوم راهِ و کدوم چاه!

 چوقتی.هدمیرو ند میزندگ یقلیصاف و س یِ وقت رو چیه، هانعطافش باال بود یلیمن خ یزندگ ه؟یچ یدونیم-

 رو خواسته. نیهم ریبکشم؛ تقد رونیب میزندگ چیدر پ چینتونستم خودم رو از اون آشفته بازار و راه پ

 طاقت من داد.. یب یگرفت و به چشم ها یفروش تیاش رو از صف بل رهیخ نگاه

شهر  نیتو ا تیکس یو ب ییتنها یوقت نه،یبیحال و روزت رو م یداغون. وقت یلیروز ها داغونه، خ نیا دیوح دا؛یش-

با  نهیبیم یوقت ،یکنیو هزار بار دوره اش م یتو گذشته ات جا موند نهیبیم یوقت ،یبغض دار نهیبیم یوقت نه،یبیرو م

 .کنهیم نیو نفر فرستهی.. هزار بار خودشو لعنت میزنیو دم نم یکشیزجر م یچجور انیشکم برامده ات و بدون ک

. هرکدوم به میسرنوشت شده بود ی چهی. ما بازدونستمیرو م نایا یو بغضم رو قورت دادم، همه  دمیرو گز لبم

 ...زمزمه کردم:ینوع

 داغون تر.. دونهیماجرا م نیخودشو مقصر ا نمیبیم یوقت شم،یداغون م نمیبیرو م شیفیبال تکل یمنم داغونم، وقت-

 دونستمیحق رو به کدومتون بدم، نم دونستمینم دم،یشن دیماجرا رو از زبون خود وح نیشدم  و اهمسرش  یاز وقت-

 دِیداستان وح نی. اما وسط اشدیم یکیکدوم  یفدا دیکدوم با دونستمینم د،یرو داشت یزندگ یکدومتون حق ادامه 

انتخاب  دیانسان دستت بود و با کی یکه مرگ و زندگ ییتو ،یبود ستادهیهم تو ا دیبود، کناِر وح ستادهیگناه ا یب

 ..یکردیم

 نکردم اما طرد شدم! چوقتیکه ه ی. تاوان گناهدمیگناه بودنم رو م ی. فقط تاوان بستمین مونیانتخاب کردم، پش-

 جان! دایش ییایها کنار ب یبا سخت دیبا م،ییخوایکه ما م شهینم یاونطور شهیهم یتو زندگ-
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 ام؟یکنار ب دیبا کدومشون با ت؟یواقع ای یسخت-

 زدم و گفتم: یجواب موند. لبخند تصنع یو محمد ب دیشدن ناه کیبا نزد سوالم

 باالخره؟ دیگرفت-

 در هم گفت: یا افهیهارو به دست محمد داد و با ق تیبل دیناه

 ها تموم شده! یکیالکترون یها تیبل گفتنیم م،یگرفت یبدبخت یبا کل-

 داد: ادامه

 کو حاال؟ دیوح-

 باال انداخت و گفت: ی. شونه امینگاه کرد ایمیبه ک یسوال هردو،

 بکشه.. گاریرفته س-

 دیسر به سر منو ناه ادیز مایبود تو خودش بود و مثل قد ی. مدتدیکشیم گاریبود که س یمدت دینکردم، وح تعجب

که از  دمیفهمیم یرفتارش رو فقط من رییتغ نی.. ازدیو پلک نم شدیم رهینا معلوم خ یبود به گوشه ا ی. مدتذاشتینم

 ..کردیو حالمون رو درک م ودباخبر ب یکه از همه چ ییایمیتر بودم و ک کیخواهرش نزد

و بسته بود و نور  کیسالن تار ی. فضامینشست میکه رزرو کرد یگاهیو مطابق جا میداد لیهارو به مسئول تحو تیبل

و محمد نشسته  دیوح ا،یمیو ک دینشسته بودم و کنار ناه دیو ناه ایمیک . وسطکردنیرو قشنگ تر م جیها است یمخف

 ..یدادن و مرد هام پارک آب بحیرو ترج دینداشتن خر ور یبودن، مامان و خاله ها هم که حوصله سر و صدا و شلوغ

 یهواداراش رو خوند و بعد از اون با کل یها یدرخواست میاومد و تا اخر تا جیاست یرو قیو تشو غیج یبا کل خواننده

 باکس گل رز و امضا دادن و عکس گرفتن سالن رو ترک کرد. 

 نگاه کردم و با خنده روبه محمد گفتم: دیکوبیو دو کف دستاشو بهم م زدیم غیکه همچنان ج یدیناه به

 اقا محمد! ریبگ لیتحو-

 :هم برسه گفت دیکه به گوش ناه یزد و طور یهم چشمک محمد

 !رسمیبعدا به حسابش م-
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 هوا گفت: یو ب ییهوی دیناه

 .یشما جرئت ندار-

 و گفتم: دمیخند بلند

 و بکن! قتیشما تشو-

 تکون داد و گفت: فیبا تا یسر محمد

 !زنهیم نهیرو به س گهید یکیسنگ  رهیم م،یزن گرفت یعمر هیحاال بعد -

 گفت: یگرفته ا یروشو با قهر برگردوند و با صدا دیبود اما ناه یشوخ نکهیا با

 تا االن هوادارش بودم! یمن از بچگ-

قبول  چوقتیموضوع کنار اومده بود؛ اگرنه ه نیبا ا دونستمیشد. م دنشیو مشغول ناز کش دیبلند بلند خند  محمد

 ..رهیکه اتاقش پر از عکس و پوستر پسر مردم بود رو بگ یدیناه کردینم

سر صحبت رو باز کنم  ایمیو ک دیراحت باشن و هم با وح دیخواستم هم محمد و ناه دم،یچرخ دیو وح ایمیطرف ک به

کردم با چشم  یو سع ستادمیبود. به سرعت ا ی. اما در کمال تعجب جاشون خالارمیاز اون حال و هوا درشون ب کمیو 

 گفت: وحرفش  رو با محمد قطع کرد  دیکنم. ناه داشونیچرخوندن پ

 دا؟یشده ش یچ-

 !ستنین ایمیو ک دیوح-

 از اون محمد هم.گفتم: تیو به طابع ستادیهم ا دیناه

 ؟یعنیکجا رفتن -

 و گفت: دیلب برچ دیناه

 کجا ول کردن رفتن! ستیمعلوم ن-

 گفت: یو سوال دیطرفم چرخ هوی
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 نقدر؟یفرق کرده؟ چه مرگش شده؟چرا تو خودشه ا دیاصال چرا وح-

گرفته؟ بخاطر من تو خودشه؟! واقعا بخاطر  یبخاطر من افسردگ گفتمیم گفتم؟یم دیبا یتته پته افتاده بودم؛ چ به

 ت؟یحس مسئول ایعذاب وجدانش؟ بخاطر من بود  ایمن بود 

 باال انداختم و کوتاه گفتم: یانصاف بودم..شونه ا یبخاطر من بود، من ب دمیشا

 !دونمینم-

مردم و دست خودم نبود.  یم یکردم بغضم رو خفه کنم. داشتم از شدت ناراحت یگرفتم و سعمتعجبش  افهیاز ق نگاه

تو  دونستمیم کنه،یهم که شده خودش رو کنترل م ایمیو بخاطر ک دهیامون نم دیوح یاالن بغض به گلو دونستمیم

از هم  ین و زندگم ریذهنش درگ دوستمیتا حداقل خودش رو نجات بده ، م زنهیداره دست و پا م یچه برزخ

حفظ چهار چوب  یبرا کنهیداره تالش م دونستمیببره، م ییبو یتا مبادا کس ارهیخودش نم یاما به رو دمهیپاش

 بود.. نشونیکه ب یحرمت یبرا ا،یمیینگه داشتن دلِ ک یراض یبرا ش،یزندگ

خودش.  ارید رفتیراحت م الیو با خ کردیاش رو م یگرد رانیا کرد،یرو م شیزندگ انیدر صد اگه من نبودم، ک صد

که به خودش گره خورده و نامعلوم بود. اگه من نبودم،  یا ندهیمن باشه و آ ریرفت ذهنش درگ یوقت نکهینه ا

راحت  الیو با خ کردیازدواج م شد،یوجدان نم بدچار عذا چوقتیه دیافتاد، وح یاون اتفاق نم دیمج یبرا چوقتیه

 ..رفتیم شیسر خونه زندگ

به خانواده  نقدریا دیشا زد،یلطمه نم مونیبه زندگ ینجوریتلخ ا یآمد ها شیاتفاق ها و پ یلیخ دیمن نبودم شا اگه

 ..شدنیو رنج رو متحمل نم یهام سخت نیتر زیعز نقدریا شد،یوارد نم یو روان یها صدمه روح

بود. سرم رو باال گرفتم و با  یتیاز هر جمع یسالن خال دمیب خودم اومدم د یدور شونه هام حلقه شد، وقت یدست

 نقدریتازه نبودم، کاش ا یو چروک ها نیچ نیا یروبه رو شدم. کاش باعث و بان دیوح یشکسته و گرفته  یچهره 

 زد و گفت: یاش نباشم..لبخند کمجون یریباعث درگ

 !یخواهر یتو خودت-

 رو گرفته بودن کنار زدم و گفتم: دمید یکه جلو یمزاحم یموها تار

 پس کجا باشم؟-

 حفظ همون لبخند گفت: با
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 !امونیجا، بغل خودم. مثل بچگ چیه-

 یلحظه ها نیوقت بود از ا یلیلحظه حس کردم تو هوام. خ کیشد که  قیبدنم تزر یبه سلول ها یآرامش چنان

 هام فرستادم.گفتم: هیبستم و عطرش رو به ر یقشنگ دور شده بودم؛ چشم هام رو با خوش

 ؟یکجا بود-

 گفت: تاهکو

 .رونیب-

 شونه ام برداشت و گفت: یرو از رو دستش

 منتظرمونن. میبلند شو بر-

 نیهم تو ماش ایمیخودشون و ک نیو محمد تو ماش دیاز اون سالن خارج شدم. ناه دیحرف بلند شدم و همراه وح یب

 رهیکردم کمتر تو خودم باشم، کمتر خ یو سع دمیپاش ینگرانشون لبخند یها افهیخودشون منتظرمون بودن، به ق

 بشم و کمتر فکر کنم.. 

 ..ادیهم که شده تنها باشم و باز هم سراغم ب قهیچند دق یمنتظر بود برا  داد؟یمگه گذشته امون م شد؟یمگه م اما

 بودن خسته ام.. یقو از

 خواد؛یم یشانه ا دلم

 دهم به آن هیتک

 ایهمه دن الیخ یب و

 مرا ببار میها یدلتنگ

 را میها بغض

 را .. میها اشک

 دندون هام گفتم: ی. از الدادیو صدقه م چرخوندیم دیمامان همچنان با ذکر و صلوات اسپند دور سر مج"
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 بسه مامان، خفه شدم!-

 اسپندشم به راه باشه قربونت برم. دیداره با یوا مامان؛ ادم که فردا عروس-

و  کنهیمامان بساط اسپندشو جور م نجایا ینگاه کردم. لعنت به تو که هرموقع اومد دیبه مج ضیو با غ دمیکش یپوف

 گفت: هیزد و روبه بق ینگاهمو که حس کرد سرشو باال گرفت، چشمک ینی. سنگدهیاسپند م یتا دو روز خونه بو

 مغازه ها بسته شن. ترسمی. مگهید میبر دیبا دایخب مامانجون منو ش-

 تم:رفتم و گف یغره ا چشم

 .میعصر بر میتونیم ست،ین یحاال که عجله ا-

 گفت: یرحم یبودم که مامان با ب دییتا منتظر

و  میریبگ لیها رو تحو وهیم میبر دی. عصر بادیو کلک کار رو بکن دیرو انجام بد داتونیخر یمابق دیاالن بر گه،ینه د-

 تاالر. میببر

االن  دمینگاه کردم و بعد از اون به اتاقم رفتم و سه سوت آماده شدم. شا دیشده به ناه یکه بادش خال یبادکنک مثل

 قرص برنج بخرم.. ییخودم تنها جایبفرستم و  اهیو دنبال نخود س دیمج تونستمیبود؛ م تیموقع نیبهتر

. میکرد،خونه رو ترک  دیبا خاله ها و مامان و ناه یمختصر یو اماده از اتاق خارج شدم و بعد از خداحافظ حاضر

شده بودم و به فردا فکر  رهی. بدون حرف به جاده روبرو خکردیحالم رو بهتر م کمی شدیکه پخش م یکالم یآهنگ ب

 متوجه بشه.. یکس نکهیباال. بدون ا فرستمیخطبه عقد م یو فردا قبل از اجرا خرمی.امروز قرص مکردمیم

 باشه؟-

 کردم و مثل خودش داد زدم: یواسه خودش؟! اخم گفتیداشت م ی.چدمیکه زد سه متر از جا پر یداد با

 ؟یچته وحش-

 ستیخانوم حواسش ن زنم،یساعته دارم حرف م مین-

 ؟یحرف بزن یتونستیآدم نم نیع-

 .یفهمیاخه زبون آدم ن-
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 خشم گفتم: با

 !ارایسگ منو باال ن یرو دیمج-

. دمیترسیبشدت م شدیم یعصب ی، وقتبودم دهی. ترسدیگوشم رو خراش کایالست غیج یو صدا دیترمز کش بالفاصله

 . کاش زود فردا برسه..اوردمیخودم نم یاما به رو

 ؟یبکن یخوایم یچه غلط ارمیمثال باال ب-

. اصال حوصله جنگ و دعوا رو ندارم خدا.. آب دهانم رو کردمیباهاش کل کل نم نقدریتته پته افتاده بودم. کاش ا به

 نره گفتم: لیتحل کردمیم یکه سع ییفرو بردم و با صدا

 که.. یهمون غلط-

حرکت رو  نیکتریاتفاق افتاد که قدرت کوچ نیا ییهویسوخت و جمله ام نصفه موند. اونقدر  کهویبه  صورتم

ارزش شده بودم که از  یو ب کیکوچ نقدریا یعنیتو چشماش نگاه کردم.  رتیبا ح یا هینداشتم. بعد از مکث چند ثان

 نداشتم؟.. رشده بودم و خودم خب ریم؟ اونقدر حقخورده بود یلیس یآدم نیهمچ

بهم  یبد یخارج شدم و درش رو محکم و با صدا لیاز اتوموب ینگاه مین یرو از صورتم برداشتم و بدون حت دستم

 شد.. دهیکه دستم از پشت کش رفتمیو م دمیکشیگفتنش داشتم راهم رو م دایش دایکوبوندم. بدون توجه به ش

 کارت دارم. سایجان، دست خودم نبود. وا دایش-

بهم بخوره، از خودم بهم  دیکه حالم از مج نیاز ا شتریو تند تر از قبل حرکت کردم. ب دمیرو محکم کش دستم

 ..خوردیم

 بودم اصال.. دهیتر از خودم ند ریو حق زیناچ

 خودش یکه خود داند و خدا هر

 "دلش.. یدر کجا ستیچه درد که

در، سه متر از جا  ییهویباز شدن  یبه بدنم دادم.با صدا یو کش و قوس دمیکش رونیاز تنم ب یهام رو با خستگ لباس

 شد و با ذوق و شوق کودکانه اش گفت: کمینزد الین دم،یپر
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 دختر خاله؛ مامانت کارِت داره.-

 تا دستامو به کمرم گرفتم و گفتم: دو

 داره؟ کارمیخب چ-

 نشونت بده. خوادیس گرفته.ملبا یکل تین یواسه ن-

 و گفتم: دمیزدم، لپشو محکم کش ییدندون نما لبخند

 !امیباشه، شما برو منم االن م-

 کنه! زتیسوپرا خواستیم رایمن بهت گفتما. اخه خاله سم ینگ دایش-

لباس هام از اتاق  ضیبهش زدم و بعد از تعو یآخر چشمک یمثبت تکون دادم. لحظه  یو سرم رو به نشونه  دمیخند

اونطور که  دن،یدیهاشون رو مجددا م دینشسته بودن و خر نیزم یو مامان رو دیو ناه ییخارج شدم. خاله ها و زندا

که بوش کل آپارتمان رو در بر گرفته بود. سمت  یکباب دن،معلوم بود، مرد ها هم تو تراس بساط کباب راه انداخته بو

 زدم..تراس رفتم و اروم بابا رو صدا 

 ن؟یکم و کسر ندار یزیبابا؛ چ-

 تو هوا تکون داد و گفت: یدست دم،یدیاون همه دود به زور م نیرو ب صورتش

 هست! یهمه چ زم،ینه عز-

و با  دیکش رونیب کیاز پالست یحرکت لباس بچگونه ا کیتو  دیگفتم و با لبخند سمت خانوما رفتم. ناه یا باشه

 گفت: طنتیش

 مامانت چه کرده، کوالک کرده! نیبب ایب-

 رفت و گفت: دیبه ناه یوحشتناک یچشم غره  مامان

 بود. زیسوپرا-

 نشستم و گفتم: عیسر
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 خوشحال شدم! یلیخ شمینجوریعب نداره مامان، هم-

لباس ها شدم.  هیبق دنیخاله ها مشغول د هیزدم و به همراه مامان و بق دیبه ناه یزیو چشمک ر دمیاش رو بوس گونه

شادشون غرق شده بودم که هواسم به گذر  یو کاله بودن. اونقدر جذبشون شده بودم و تو رنگ ها یاکثرا سرهم

.به ساعت میزنیحرف م یو از هر در مینیبیلباس م م،یشب شده و هنوز ما نشست دمیزمان نبود. به خودم که اودم د

به بدنم دادم.  یوکش و قوس دمیکش یا ازهیکردم، مجددا خم یدوازده ساکن بود نگاه یکه دو عقربه هاش رو

 گفت: یو با لبخند خاص دیدست از حرف زدن کش ییزندا

 .زمی. برو بخواب عزمیسرت و درد اورد میانگار، انقدر ما حرف زد یخسته شد یلیجون خ ییزندا-

 !ییزندا هیچه حرف نیا-

 دنباله اش مامان اضافه کرد: به

 .شورمیو مآره مادر برو بخواب، خودم ظرفا ر-

 گفتم: شدمیبلند م یو به سخت گرفتمیکنارم م یکه دست به عسل همونطور

 .دیبود حتما خبرم کن یبخوابم. کم و کسر رمیخوب، م یلیخ-

 ییعکس هامون ثابت موند. عکس ها وارید یاتاق مشترکمون شدم و در رو اروم بستم. ناخوداگاه چشمم رو داخل

 بودن.. میزندگ یروزها نیقشنگتر اداوریو بزرگ حک شده بودن و  کیکوچ زیر یکه تو قاب ها

و  شرتیکه ت یدست لباس راحت کیرفتم. لباس هام با  یواریچشم از عکس ها گرفتم و سمت کمد د یسخت به

 تخت ولو شدم.. یبود عوض کردم و بالفاصله رو یشلوارک سبز رنگ

 شکمم. یرو گرمیسرم گذاشتم و دست د ریدستم رو ز کی

 ..نیریش دیتلخ، شا دیشا یو گذشته ا یفسقل یو بچه ا کیتار مهین یمن بودم و اتاق حاال

  

 که رفت  یاز نگاه کالغ من

 دم؛یفهم
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 سرنوشت درختان باِغ ما تبر است!.. که

"  

 

 دیبا لباس سف نهییکه تو آ ینیا کردمیباور م دیرو نداشتم. با یحرکت چیام حبس شده بود. قدرت ه نهیتو س نفس

 ونینیسرش ش یرو یکیتاج کوچ دیدرخشیم نهییکه تو آ یقرص ماه شده بود من بودم؟ واقعا دختر هیعروس شب

دست   رمیتصو یرو نهییآ یرفتم و رو ردور خودم زدم..جلو ت یشده بود من بودم؟ نه نه امکان نداشت.. چرخ

داشت..از  تیداشت اما اندازه صد سال گله داشت، شکان شتریسال ب کیو  ستیکه ب ی..انگار من بودم..دختردمیکش

 ..زمان..نیخدا..از زم

 !ارنیم فیتشر گهید قهیعروس خانوم، اقاتون تا ده دق-

 زشیفرز بود به خودم اومدم و مانع ر یو تو کارش حساب رفتیو م ومدیفرفره م نیکه ع شگریآرا جانیپر ه یصدا با

 شنلم رو سمتم پرت کرد و گفت: لوفریاشکهام شدم. ن

 .انیبردارا دارن م لمیبپوش ف ریبگ-

 دمیچقدر گذشت، نفهم دونمیشده بودم. نم رهیبچه ها خ جانیو شور و ه اهویبودم و به ه ستادهیحرکت ا یب

شاِد  بچه ها به  یکِل زدن و سر و صدا یصدا کهویشد که  یچ دمیگذشت تا عقلم فرمان حرکت داد. نفهم یچجور

که از  یبودم..با هرکلمه ا ستادهیحرکت ا یقدرت و ب یرو سرم آوار شده بود و بازهم ب ایشد.. دن لیو زجه تبد غیج

 ..رفتیم لیتوانم تحل شد،یخارج م دیدهان ناه

 دونمینم ه،یدنبالش برن آتل ادیم دیرو آماده کرده بودن و گفتن مج دای.شدونمینم غمبریبه پ ریبه پ دونم،ینم-

 اتفاق افتاد.. یاون تصادف لعنت یچجور

بود اما   دیحرف ناه یحواسش به من نبود. گوشم به ادامه  چکسیکنارم گرفتم، ه زیحفظ تعادل به م یرو برا دستم

 ..یو مژه مصنوع شیهمه آرا نیلعنت به ا رفت،یم یاهیچشمام س

. میدونینم یچیبخدا ما هم ه مارستان،یبکه، بردنش  ستیمعلوم ن یزی. هنوز چدیخاله جون، قربونتون برم آروم باش-

 دنبالمون. ادیداره م دیوح

 بلند و گفت: هیپا یصندل یدستش بود نشست رو یشد، همونطور که گوش لیاش به هق هق تبد هیگر
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 امام رضا! ای-

پلک هم  یماتزده شده بودم که حت یبهتم برده بود، جور شتریبه هق هق افتاد. اما من ب شگاهیهمراه اون کل آرا به

 ..رفتیم نییصدا پا یو ب دیچکیگوشه چشمم م ی. فقط قطره اشک سمجزدمینم

با اون لباس بزرگ و پف دار  یچجور دمینفهم مارستان،یب میخودمون رو رسوند یو چجور یک دمیاز اون نفهم بعد

 ...دمی..نفهمدمیخودم رو ب اتاق کما رسوندم. نفهم

گرفتن ها. بخاطر از فرصت استفاده  دهیها و ناد دنید رفته بود، بخاطر نشنها به با دینفهم نیبخاطر هم میزندگ کل

 ..هاینکردن ها و دل سنگ

من به  دمیبود. شا دهیآدم هارو بلع یو همه  کردیانگار زمان حرکت نم ایکرده بودنم،  ریاز زمان گ یوسط بازه  انگار

 ..دمیفهمینم یچیفرو رفته بودم و ه یقیخواب عم

امان  یب یها ونیزجه ها و ش یصدا خواستمینم دیدوتا دستام گوشم هام رو گرفته و چشم هام رو بسته بودم. شا با

 ..دیخراشیراجعون گوشم رو م هیانا ال یرو بشنوم. اما همچنان صدا انیاطراف

نداشتم، اما  ستادنیو پف دار، توان ا نیو من با اون لباس سنگ دیچرخیدور سرم م مارستانیهام رو باز کردم، ب چشم

 ..دمیشد رو د دهیکش دیتن لخت مج یکه رو یرنگ دیسف ی، پارچه  ستادهیبودم و ا ستادهیهمچنان ا

 حک شد شهیهم یاز خاطراتم برا یتو قسمت هیمامان و بابا و بق یو زار ونیش ریبودم و تصو ستادهیا

 بودم و مُردم ستادهیا

 به مرگش نبودم! یکه راض یمن

 بود من بگذرم از امروز و از فرداها؛ قرار

 "چاره بودم.. یچه ب دیو نفهم درگذشت

 نجایاونقدر گذشته ام رو دوره کنم تا به ا یروز کردمیفکرش و نم چیه کردم،یاشک هام رو کامال حس م ییِشور

 بود.  انیاز ک یخبر یو ب یسخت تر از دور د،یشا یبگم حت تونمیبرسم، به جرئت م

 من ییتنها
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 ست،ین یاز دلتنگ کم

 صدا ترم..! یقرار ترم، ب یهرچه ب من

تلخمون رو  شتری( بودم و خاطرات بیسجاد یفرزند مرحوم حاج عل ،یسجاد دی) مج یاونقدر غرق اسم هک شده "

 هوا نبود.. یکیکه هواسم به تار کردمیدنبال م

وقت بود مرده  یلیاما من خ رسه،یو مرده به مقصد م شهیبعد از چهلم مرده، خاکش سرد م قهیدق کیگفتن  میقد از

 بودم.. دهیبودم و به مقصد نرس

 بود و منتظر من بود.. دهینرس دمیبود. شا دهیرس دیمج دیشا دونم،ینم

پامون مزار و مسجد، کپ کرده نشسته بودم و به عکسش زل زده  هیبود  یپامون دادگاه و کالنتر هیختمش که  روز

شه اونم با  لیبه عزا تبد ینجوریکنم ا لشیبه عزا تبد خواستمیکه خودم م ییعروس کردمینم فکرشو چیبودم. ه

 !دیتصادف و کشته شدن مج

رو خاموش کرده بودم و تلفن خونمون رو از برق  میو آشفته بود که گوش ریروز تا خود چهلم اونقدر ذهنم درگ اون

 هیمزخرف مردم و بق  یو ترحم ها ثیبه حرف و حد دیرسیخودمم رو به زور داشتم چه م یبودم. حوصله  دهیکش

گرفتم بعد ازختم،  برم  میزخمم که تصم یرو دنیپاشیبا نگاهاشون نمک م نقدریا ی. همون روز عروسلیفک و فام

 هام با خاک پوشونده شده بود.. لهیازش دور بودم که تمام مبالم و وس نقدریکه ا یخودم. خونه ا یتهران، خونه 

خشکم زد و آروم آروم کنار  یباز کردم و رفتم داخل، چجور دیرو که در خونه ام رو با کل یوقت رهینم ادمیت وق چیه

شده بودن؛  کسانیکه با خاک و گرد  یلیو وسا یکنار یها یرنگ و عسل یریش یمبل ها دنیسر خوردم. با د وارید

شده بودن و گلبرگ هاشون کف آشپزخونه رو پر  مردهو حاال پژ دادمیکه صبح به صبح آبشون م ییگل ها دنیبا د

 یماه سخت نیبعد از چند کردمیفکرشو نم چی. هخواستمینم نویکرده بود، اشک به سرعت تو چشمام حلقه زد. من ا

 که به اندازه چند سال گذشت،برم خونه ام.. یطاقت فرسا، چند ماه یها

 یرخوندن رو نداشتم. چشمام رو بستم و سرم و روسر چ یرو کنارم به وضوح حس کردم. اما حوصله  یکس حضور

دعوا و کل کل  یبرا ،یو اخالق مزخرفش تنگ شده بود. دلم حت یبدعنق یسنگ قبر گذاشتم. در واقع دلم برا

ناخواسته  یکور نبود که تا ته رابطه  قدرگره اون نی. کاش اخوردیهامونم تنگ شده بود. کاش سرنوشتمون بهم گره نم

 رو بسوزونه.
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تو سرش  شویپدر و مادر یب نقدریکاش ا ذاشتم،یسر به سرش نم نقدریحرفا.. کاش ا نیا یجدا از همه  اصال

 ..کوبوندمینم

 یریبم دیحتما با گنیکه م نجاستیدلم هواش رو کرده بود. ا بیبهش نداشتم، اما عج یعالقه ا نیکوچکتر نکهیا با

 ..یبش زتیعز زِ یتا عز

روم انداخت سرم رو بلند کردم و نگاهم به نگاهش گره خورد. بابا بود، کمر خم کرده و مو  ییپتو یکس نکهیحس ا با

 روزها.. نیا دیسف

 .شهیبابا، هوا داره سرد م میبر ایب-

 رو فشردم و با لبخند گفتم: پتو

 .امیچشم، م-

 که چشم به سنگ قبر دوخته بود، کنارم چمپاتمه زد و گفت: همونطور

 .گذرهیداره به دلت م یچ دونمینم یبراش تنگ شده، ولچقدر دلت  دونمیم -

 ! تونهیبا خودش چرا، م یبا قسمت بجنگه، ول تونهیآدم نم-

شرمنده خودم  شتریب کنم،یچهل سال به عمر منو مادرت اضافه شد. هروقت بهت نگاه م یچهل روز، به اندازه  نیا-

. همش با خودم فکر نهیپدر که حال بد خانواده اش رو بب ی. سخته برانهیپدر که غم بچه اش رو بب ی. سخته براشمیم

 هوات رو نداشتم. شتریمقصر من بودم که حواسم بهت نبود و ب دیشا نمیبیم کنم،یم

 کردم و گفتم: یزیر اخم

 ش؟یکرد روزِ عروس یمست رانندگ یوقت هیشما چ ری. تقص-

قربونت برم. به جاش براش حمد و سوره بخون خدا  یحرف بزن ینجوریا ستیکوتاست، خوب ن ایاون دستش از دن-

 ..رهیآروم بگ کمیاز گناهاش بگذره، دل خودتم 

حجم از  نیا یمگه بس بود برا داد؟یو درشتش رو م زیو سوره؟ مگه حمد و سوره من جواب اون همه گناه ر حمد

 هم داشت.. یمن چه دل خوش یساده  یگناه؟ بابا 
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مردم.  یابرو کردن دخترا یو گول زدن و ب یشبانه اش بگو تا قمار باز یدر پ یپ یها یو مست یعرق و شراب خور از

و حاضر با ازدواج با من نشد؟ مگه کم دروغ گفت به مامان و  دیمشت دارو من رو نخر هیمگه کم بود؟ مگه  بخاطر 

 جوِن من؟. یتو جوِن ب ختیبابا؟ مگه کم عذاب ر

کرده  یبد میهرچ ره،یکرده سزاش رو بگ یخوب یهرچ یبود.. اله دهی.خدا که ددونستیخدا که م دونست،یکه نم بابا

 ..رهیسزاش رو بگ ا،یدن نیتو ا

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 ؟یکن فیتصادفش رو برام کامل تعر شهیبابا؟ م-

 ؟یدینشن دیو ناه دیمگه از وح-

 .دیشنیاون روز اونقدر حالم بد بود که گوشام نم -

 گفت: و دیکش یاه

که تموم شد، به دستور  دی. کاره مجمیرفته بود شگاهیآرا هی امرزیخداب دیو مج اریوخشا دیمن ،وح ،یروز عروس-

 لمیو از باال ف انیپروژه با بالگرد ب یاجرا یبرا لمبردارایدنبالت و به دنبالش ف ادیتنها ب دیقرار شد مج لمبردارایف

فالن جا  مارستانیخودتون رو ب عیما زنگ زد و گفت که سر به شیبا گوش یکی دیربع بعد از رفتن مج کی. رنیبگ

که بهمون اطالع  یمارستانیهمون ب میکه وسط کار رفت میو دست و پامون رو گم کرد میما هول شد نقدری. ادیبرسون

 یضرب مغز یراون تموم کره بود. بدجو دمی.. اما تا رسدمیبه بخش اورژانس رس یچجور دمیداده شد. اصال من نفهم

 .یدونیکه خودت م شمیشده بود.ما بق

و کشته شدنش  دیواهمه داشتم که شب هام رو کابوس مرگ مج شیاداوریاز  نقدری. ادیاما بازهم تنم لرز دونستمیم

 یها یو هزار تا کثافط کار کردمیبود. مگه من هر شب گناه م یچ یوسط برا نیعذاب من ا دونستمی. نمکردیپر م

ماجرا بودم و  نیبود؟ من که وسط ا یگناه من چ ایاو خواب و خوراک ندارم؟ خد نمیبیدارم عذاب م نقدریکه ا گهید

 لیازرائ نکهیبود که مردم خبر نداشتن قبل از نیا شیشدم! حداقل خوب امرزیخداب نیناخواسته محرم بقول بابا ا

عاقد  نکهی. چون قبل ازامیبه حساب م وهیب هیو خبر نداشتن من االن  میداشت یموقت تیما محرم ادیب دیسراغ مج

 دیموضوع فقط مامان و بابا و وح نیرو وداع گفته بود. از ا ایدن دیکنه و من بله رو به اجبار بگم مج یجارخطبه رو

 ییهویهنوز تو شوک اون اتفاق  دمیبود. شا نیهم یآزار دهنده ام برا الیعذاب شبانه و فکر و خ دیخبر داشتن. شا

برام نذاشته  شتریب یکه بود پوست و استخون یبودم. هرچ ومدهین رونیشدنم بودم و هنوز از بهت ش ب ریو غافلگ
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 یبخت ب یبخونن برا هیهر لحظه غصه بخورن و طبق معمول مرث  دنمیمامان و بابا هم با د شدیبود. و باعث م

 فتم:بابا نگران کننده نشه گ یبرا نمونیشده ب جادیسکوت ا نکهیا یبختم..برا

 عضو کرد، نه؟؟ یاهدا-

 :دیکش یانداخت و اه نییپا سرشو

نداره.  چکدومویه چارهیب نیگفتم ا یبا چه حال یدونیامضا بودن نم یهمسرش برا ای نیکه دنبال والد یآره. وقت-

 بود امضا کردم. تا حداقل ثوابش بهش برسه. یخودم با هر بدبخت

تو دلم رو به زبون  یحرفا تونستمی. کاش میمهربون من چقدر ساده ا یجمع شد. بابا شخندیلبم به حالت ن ی گوشه

 خواستیو جواب م ومدیم میخواستگار نکهیدل نسوزونه. کاش الاقل قبل از نقدریتا اون موجود رو بشناسه و ا ارمیب

روش  یکیشناخت کوچ هیتا  کردیم یکیکوچ قیه تحقیو من بخاطر نجات جون خاله مجبور بودم جواب مثبت بدم، 

 ..بودیمثبت م دیداشته باشه. هرچند جواب اول و اخر من با

براش فرستادم و همراه بابا از اون قبرستون خارج  یبند و بساطش رو جمع کرد، فاتحه ا دیکه شد و خورش غروب

 هیبا سرعت بند کفش هام رو باز کردم و  میدیبود. خونه که رس دهی. دلم بدجور ضعف کرده بود و دهنم خشکمیشد

پهن بود و  ییرایوسط پذ یو سفره صلوات بودشلوغ  کمیرفتم. بخاطر مراسم چهل، خونه هنوز  خچالیراست سمت 

هولم کرده بود که  یتشنگ نقدری. افرستادنیلب صلوات م ریبه دست ز حیدورش جمع شده بودن و تسب ییخانوم ها

دهان  نیاز تعجب و ترحم براندازم کنن. کاش زم ختهیآم یحاضر تو خونه نبود و باعث شد با نگاه تیحواسم به جمع

. اخم ومدیبدم نم دیاز خود مج ومدیو فضولشون بدم م زیترحم آم یکه از نگاه ها نقدری. ادیبلعیم وو من ر کردیباز م

مامان به  ریاخر نگاه دلگ یوارد اتاقم شدم و در رو هم قفل کردم. لحظه  یلب ریز یکردم و با عذر خواه یکمرنگ

 متشنج کرد. شتریرفتارم اعصابم رو ب لیانتقاد از دل  یمعن

کرده بود.  دیکه  موهام رو سف یخبر یو ب یدلتنگ یموقع بود. بس بود هرچ نیکه بعد از مدت ها تنها بودم بهتر حاال

 که نه دلش مشخص بود و نه دلدارش.  یسر و ته یبس بود عشق ب

صفحه اش روشن شد و بک گراندم  کهیوشنش کردم. تا وقتو ر دمیکش رونیکمدم ب نیریز یرو از کشو میگوش

نبودم. دست خودم بود تمام حرکاتم.  اریاخت یکامل دست خودم بود، ب ارمیاخت نباریشد قلبم اومد تو دهنم. ا انینما

 یقرار یو ب زدیام م نهیفشردم. قلبم پر شتاب به س انیک یشماره  یکوبنده و پر اظطراب دستم رو رو یبا قلب

 یدارم که بگم؟ صداش چجور یبگم؟ اصال چ یچ ؟ی. دستام عرق کرده و سرد شده بود. اگه جواب بده چکردیم

 شده بود؟ 
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دستگاه  یصدا هیکه بعد از چند ثان دادمیضرب گرفته بودم و به خودم فحش م نیزم یبا نوک پاهام رو ینطوریهم

دردم اومد  نقدری. ادیگوش هام عبور کرد و به مغز استخونم رس یاز مجرا باشدیتلفن مشترک مورد نظر خاموش م

بود با همون  یشدن مساو انیمثل ک یمرد عاشقِهام که همونجا سر خوردم و بغضم سر باز کرد.  یهمه بدبخت نیاز

 کم یواقع یو خاکستر کرد. به معنا دیکش شیخطرش به آت یمثال ب شِیرو کلهم با آت میکه زندگ یخطر یب تیکبر

 بودم.. ادیآورده بودم و پر از فر

فکر  دیبزارم با ارشیراحت تن و قلبمم رو در اخت الیببندم و با خ یچشمم رو رو همه چ نکهیبود البته، قبل از حقمم

احتمال  دیبوده باشم. با یمن براش فقط سرگرم دیشا دادمیو احتمال م کردمیفکر م دی. باکردمیهم م نجاشیا

 اب خوردن فراموش کرده باشه.. یمنو به آسون دیشا دادمیم

 ییغبطه اش رو بخورن. چه شب ها لیفام یکردم تموم دخترا یساخته بودم که کار یا ندهیخام خودم، آ الیخ به

 ایکه آرزوش رو داشتم و براش رو ییفردا دیروشن، به ام ی ندهیآ دیدرس خوندم به ام یموندم و رگبار داریکه ب

 یام رو به راحت ندهیخودم زدم تموم آ یبا دستا مرهام کرد، خود انیکه ک ییحاال به همون آسون .وکردمیم یپرداز

 دمیفهمیتا م خوردمیم نیاز ا شتریب دیحقم بود. با نامیاز ا شتریحساب، معلوم بود که حقم بود. ب نیبه باد دادم. با ا

پشت سر  یآروم یبا ضربه ها یکیو اشک هام پاک کردم.  دمیکش یآوردم. با عجز آه میسر خودم و زندگ ییچه بال

 :دیآرومش هم به گوشم رس یصدا د،یکوبیبه در م مه

 !دمیباز کن، ناه دایش-

 عیرو چرخوندم و درو باز کردم. خودش رو سر دی. کلدمیرو باال کش مینیدور چشمم رو کنار زدم و ب یاشک ها دوباره

 ت:داخل اتاق انداخت و نفس نفس زنان گف

 !رمیم یخدا دارم م ییوا-

 رو بالفاصله قفل کردم و برگشتم طرفش: درو

 تو؟ یزنیشده؟ چرا نفس نفس م یچ-

 دهانش رو صدا دار فرو برد و گفت: آب

 تو اتاقت.نگرانت شدم. یخوب نبود و رفت ادیحالت ز گفتیبابا. خاله م یچیه-
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لب هام نقش گرفت. آدم هرچقدرم بدبخت باشه به  یرو یو ناخودآگاه لبخند هرچند کمرنگ دمیکش یآسوده ا نفس

هرکس  یداره و وجودش برا اجیاحت شهیو نگرانت م یبراش مهم یکه بدون یالقل کس ایدوست و همراه،  کی

 .هیضرور

 آشوب؟ حالت خوبه؟ نیتو ا یخندیواسه خودت م یچته توام؟ دار-

 رون؟یچه خبر بود ب نمیتند نرو. بگو بب نقدریخوب بابا، ا یلیخ-

 ضرب دراورد و گفت: هیکرد و شالش رو با  یپوف

 ؟یامن و امان. تو چرا خودت و حبس کرد ست،ین یخبر چیه-

 باال انداختم و کوتاه گفتم: یا شونه

 .ینجوریهم-

 کرد و چونه ام رو با دستش گرفت: یمکث

 دا؟یمردم؟ آره ش یبخاطر حرف و نگاه ها-

 و نگاه کنم؟؟ واریبه دست د حیروبروشون و تسب نمیبش یانتظار داشت-

 .کردیدلگرمم م نیبود. و هم یو ترحم یاز هر دلسوز یخال نگاهش

 تیاهم ضشونیبود به حرفاشون و ذهن مر نیقرار ما ا یرو نگاه کن. ول واریور دلشون و در و د نیبرو بش گمینم-

 ؟یستین وهیکه تو ب رهیدختر خوب، چرا تو مغز گجت فرو نم ؟یبد

 یام، اگه بدون وهیکه من ب یاگه بدون ،یاگه بدون دیناه ی. هختمیامان اشک ر یبغضم سر باز کرد و بحرف اخرش  با

 اش فرو برد و گفت: نهیچقدر دلم پره از زمونه..سرم رو تو س

 .رهیگیم شی. بخدا دلم آتینجورینکن ا هیدروت بگرده گر دیناه-

 دویمثل ناه یخدارو بخاطر داشتن خواهر و برادر یول ختمیریاما ته دلم آروم بود. اشک م ختمیریاشک م بغلش

خوشبخت بودم. و  نجایبود و من حداقل ا یدو تا فرشته الزام نیام وجود ا یجهنم ی. وسط زندگکردمیشکر م دیوح
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. بخشهیدر عوض بهترش رو بهت م یو پس از مدت رهیگیازت م ییزهایچ یآوردم که خدا گاه مانیجمله االن ا نیبه ا

 "باشم.. یبهم صبر بده تا محکم و قو خوامیآرومتر از خدا م یبهتر و زندگ دیشا زیخاطر همون چو من ب

بلند شدم و در همون حال به  زیخ میچشم باز کردم.  اونقدر درد بهم فشار اورده بود که ن یدیحس معده درد شد با

.. با هزار زحمت از دمیدیصبح بود و من هنوز خواب بودم و خواب گذشته ام رو م میساعت نگاه کردم. ساعت نه و ن

وقت  یهم اول صبح یفسقل نیکمدم رو باز کردم. ا درتخت کنده شدم و همونطور که دست رو به دلم گرفته بودم 

 آورده بود هااا.. ریگ

که به در زد وارد شد و  یمامان با تقلباس مناسب عوض کنم که  هیدست جلو ببرم و لباس خوابم رو با  خواستم

 به سرتا پام انداخت: ینگاه

 باالخره؟ یشد داریب-

 تو دستش انداختم و گفتم: فیبه ک یتوجه به سوالش نگاه یب

 مامان؟ دیریم ییجا-

 .رازیش میکم کم بر مییخوایم-

 همون حال گفتم: با

 .دیبعد بر دینهار بخور دیزود اخه؟ بمون نقدریچرا ا-

و  اریو عمو خشا فتهیکه بابا ش یدونیم ی. ولموندمیکنارت م تتیوضع نیبا ا خواستیقربونت برم. دلم م شهینم-

 شون تموم شده. یسردار مدت مرخص ییدا

ول کردن نداشت. با درد صورتم رو جمع کردم و کنار  الیمشت و لگد گرفته بود و خ ریهمچنان معده ام رو ز پسرک

 گفت: یبلندم کرد و با نگران فتمیب نکهیبازوم رو گرفت و قبل از ریتخت ولو شدم. مامان وحشت زده ز

 هو؟یدردت بجونم مادر، چت شد -

 عجز چشمام رو روهم فشردم و لب زدم: با

 !زنهیداره ضربه م-
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بود. و  دهیند یواقع یمادرم رنگ لبخند و شاد ی. مدت ها بود لب هاکردیم ملبخندش آروم ،یاون همه نگران ونیم

 و پسرکمون ممنون بودم. انیبابت جقدر از ک نیمن از ا

کرده باشن، بخاطر  جادیمزاحمت ا نکهینه ا دم،یکش ینفس آسوده ا نایمفصل با مامان و خاله ا یاز خداحافظ بعد

 نقدریخان نبود و ا یفسقل نیاگه ا دیبابا راحت نبودم. شا یو حت دیسردار و وح ییو دا اریعمو خشا یجلو نکهیا

 بمونن.  شتریتعارفشون کنم که ب تونستمیم شتریب شدیگنده نم کلمیه

بود  دهیدردها امونم رو بر نیا نقدریکاناپه پرت کردم. ا یرو از تنم دراوردم و شالم رو هم در اوردم و گوشه  کمیتون

اش  چارهیلج بلند شده بود و ول کن مامانِ ب یگل پسر هم امروز از دنده  نیکردنشون رو نداشتم. ا زیکه حوصله آو

 آروم نوازشش کردم. مشکمم گذاشتم و آرو یبرامدگ ینبود. دستم رو رو

جگر گوشه اش رو  چوقتیمادر ه هی. اخه یچقدر دلخور دونمیچقدر دلت پره ازم. م دونمی. میدردت بجونِ مامان-

هرروز  دمیمدت حواسم بهت نبوده، قول م نیپشتشه. منو ببخش اگه ا شهیو هم کنهیول نم یطیشرا چیحت هت

 !ندارمغمخوارت باشم دارو  شهیهم دمیباهات حرف بزنم و درد و دل کنم، قول م

هام شده بود و من چقدر بابتش  یبچه تمام دلخوش نیآروم گرفت.وجود ا یبیکه زد دلم به طور عج یآروم یضربه  با

مگه  کردم؟یم غیاونو از خودم در دیفراهم بود چرا نا تشیاز خدا ممنون بودم. حاال که امروز وقتش رو داشتم و موقع

 یمن حضور داشت؟ ب مگاهیهم تو حر یا گهید یکس کیوچهم بود؟ مگه به جز اون موجود ک نیبهتر از ا یژلوفن

. اما دادمیحواسم رو بهش م شتریو ب دمیرسیبچه هم م نیبه ا شتریخ و زحر مار نبود بتل نقدریشک اگه گذشته ام ا

مادر  نیاز موهبت و توجه مادرش نداشت. و چقدر ا گهیمشت دارو سهم د هیافسوس که بجز چند تا قرص و شربت و 

 ..کردیهم مجوز ورود خاطرات تلخ گذشته رو صادر م شیتو خلوت مادر و پسر یکه حت بودنامرد 

"   

 

گوشم و  نیرو ما ب یو همونطور که گوش رونیخاموش کردم ؛نفسم رو با حرص دادم ب یحوصلگ یجوش رو با ب قهوه

 شونه ام حفظ کرده بودم گفتم:

 .میمورد بحث کن نیدر ا دیراحت ترم. اخه چقدر با ینجوریمادرِ من قربون شکلتون بشم بخدا ا-

گذشته مردم  دیچون سه ماه از چهل مج یکنیفکر م ؟یگجت فرو کن یله تو اون ک یخوایمن نگرانتم. چرا نم-

 تهران؟ها؟ یرفت یکه تو پا شد شهیدهنشون بسته م
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 کردم لحنم اروم باشه و صدام باال نره: یکردم و سع یپوف

هم نبود. در  یمانع چیو ه کردمیهم م دیکه قبل از ازدواج با مج یبرسم و برم سرکار، کار میتهران اومدم تا به زندگ-

 چاهمه. یراهمه چ یچ دونمی. خودم خوب مامیکه از پس مشکالتم برن ستمیچهارده ساله ن یضمن، من بچه 

 شما خفه لطفا. گهیبهم م میمستق ریچشمم روشن. دخترم داره غ گه،یخوبه د-

 شلوغش نکن.  میخودینزدم، ب یحرف نیمن همچ-

 .یچ یعنیموندن  کریدر و پ یتنها تو اون شهر ب ی وهیزن ب یفهمینم ست،ین تیحال یچیه یتو داغ -

. دور خوردیجهت بهم م یب یاوضاع و تنش ها نیبه سرم گرفتم و چشم هام رو باز و بسته کردم. حالم از ا دست

و مامان  خواستیتازه م یو حال و هوا یی. دلم تنهاکردمیخوب حس م نرویلجن گرفته شده بود و من خودم ا میزندگ

تاحاال جرئت باال  یبودم و کس یحاج اقا حق ی دونهی یکیدرکم کنن، حق هم داشتن. باالخره دختر  ونستنتیو بابا نم

 هیاز جونش ما یهمه گاه یسالمت یعمر بابا پرستار مملکت بود و برا هیچشمت ابروعه گفتن رو بهمون نداشت. 

 یداشتم ابرو کردی. اما مامان فکر مکردیکرد، البته هنوزم م یها بود و با ابرو زندگ هیو محبوب در و همسا ذاشتیم

اخرشم که اخر و عاقبت من  ؟یبا رفتنم به تهران. اخرش که چ بردمیسوال م رین و چند ساله شون رو زیچند

  نیدختر نبودم، به هم گهیممکن بود و من د ری. چون ازدواج برام غبردمیبابا رو هم واقعا م یبود.اخر ابرو  یخودکش

 !یسادگ

 گوشِت با منه دختر؟-

 به خودم اومدم: عیسر

 د؟یگفت یجانم.چ-

 دیااخرش که با ؟یخودمون. اخرش که چ شیپ رازی. برگرد شنییپا ایب طونیدردت تو سر مادر، از خر ش گمیدارم م-

 .یرو بساز تیدوباره و زندگ یازدواج کن

 و گفتم: دمیخند یعصب

 دلت خوشه ها مامان.-

 ادامه دادم: یجد
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 کنه؟ینم دیمن رو تهد یخطر چیه نجایا دیبفهم دییخوایرو ول کنم. چرا نم میکار و زندگ تونمینم گمیدارم م-

 گفت: غمزده

 باور کن! نوی. امییخوایرو نم یزیو صالحت چ ریو جز خ میبخدا من و بابات نگرانت -

خودتون و  نقدریانشاهلل، شما ا گردمیبمونم که، برم انجیتا اخر عمرم ا ستیقربون جفتتون. منم قرار ن کنمیباور م-

 به جون من و خودتون. دیزیو عذاب نر دینخور

 ادامه داد: ی. بعد از مکثادیگذار بوده و کوتاه م رییحرفام تاث دونستمی. مدیکش یقیعم نفس

 بازم حرف حرفِ خودته. میبگ یخوب، ما که هرچ یلیخ-

 ؟یکه چ ریمثل ش دیاورد ایهست. دختر به دن زی. من حواسم به همه چدیقربون دل مهربونتون بشم.نگران من نباش-

 ؟یندار یخب کمتر نوشابه باز کن. کار یلیخ-

 دونستمیو قهر کردنش رو نداشتم. م یو قلبم رو چنگ زد. طاقت دلخور دیاخر لحن دلخورش دلم رو خراش نیا

آزارش بده و دلش رو بشکونه ، نرم  یزیچ ینشوندنش وقت یو حرف به کرس زشیمامان با اون همه زبون تند و ت

داره که به خاطرش کوتاه اومده رو  دوستچقدر طرف رو  نکهیاز موضوع و ا شی، ناراحت نیو ا ادیو کوتاه م شهیم

 . مهربون تر از قبل ادامه دادم:رسونهیم

 م برسون به بابا.نه دورت بگردم. سال-

 .خداحافظ.دایمواظب خودت باش ش-

شده بود قوز باال قوز.  نمیام انداختم. کم غم و غصه رو دلم تلنبار نشده بود، ا یبه گوش یکردم و با حسرت نگاه قطع

 نفس خوردم. کیرو  شدیکه کم کم داشت سرد م یو فنجون قهوه ا دمیکش یپوف

کارم تنگ شده بود  یثبت قرارداد بودم. دلم برا یشرکت و اون شرکت برا نیفردا افتادم دنبال کار و صبح تا ظهر ا از

تو جلسات مهم شراکت  ایترجمه شون کنم.  یحضور ریو غ یو حضور رمیکه دوباره برگه دست بگ زدیو له له م

اسه اش تالش نکرده بودم و درس نخوندم که حاال حضور داشته باشم و زبون قابل فهم دو ظرف مقابلم باشم. کم و

و دستم تو  دمیرس نجایبود که به ا یعشق و عالقه ام به زبان و مترجم نیپا پس بکشم و کنارش بذارم. هم یبراحت

شد و مقدمه  انیها و ک ستیمن و تور نیزبان بود که رابط ب نیداشتم. و هم یخودم بود و پس انداز کالن بیج
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 چوقتیبودم، امام ه مونیاز کارم و عجله کردن و دست و پا گم کردنم پش نکهیفراهم کرد. گذشته از ا رو مونییآشنا

 یناشکر چوقتی. هانینشدم بخاطر عشق و عالقه ام به ک وسیو ما مونیپش چوقتینبودم. ه مونیاز عشقم پش

بدجور بهم فشار  یخبر یو ب یدلتنگ.فقط میاتفاق خوب انداخت وسط زندگ هیرو مثل  انیخدا ک نکهینکردم بخاطر ا

که در  ییهربار تنم بلرزه بخاطر واکنش ها شدیصداش باعث م یدوباره  دنیدوباره اش و شن داریاورده بود و فکر د

 داشت.  یپ

کنم. دو روز تو  الیکمتر تو خودم باشم و کمتر فکر و خ شدیبا شروع کارم رو غلتک افتاده بود و باعث م میزندگ

تو خونه بودم و  ستمیروز ها رو هم پشت س هی. بقگشتمیشرکت و ساعت چهار عصر برم رفتمیهشت م هفته ساعت

. با نصف همون شدیم ختهیبه حسابم ر یریاخت چی. حقوقمم ماه به ماه بدون هنداختمیهمونجا کارشون رو راه م

به حساب  یو به همون اندازه گاه رمیخوب و دهن پر کن بگ نیماش هیپس اندازم تونسته بودم   هیحقوق در ماه و بق

وقتم  شدیخوشحال بودم.اخر هفته هام که م یبابت تا حدود نیو از ا ختمیریبازنشسته شده بود م ایبابا هم که تازگ

سرگمم  یبدجور دمیجد ی. روند زندگگشتمیو دو روزه برم رازیش رفتمیم ای کردمیبچه ها پر م هیو بق لوفریرو با ن

من  ینبودم. گاه یراض یخنده هام از ته دل نبود و به همه چ انیم به خودم بود که با نبود ککرده بود؛ اما حواس

 چوقتیاما ه ارنیدر ب یحال و هوا و دلتنگ زمن رو ا کردنیم یسع نجایا ومدنیم ایمیو ک دیوح ای رازیش رفتمیم

دلتنگ صداش و  نقدریام ا یشون بکشن. گاه هوهیب یباعث شده بود دست از تالش ها نیو هم شدنیموفق نم

 بود... کیبرام مثل قفس تنگ و تار شیکه تهران با اون همه بزرگ شدمیهاش م یشوخ

رو به چشمم زدم و دستم رو تو هوا به  میافتاب نکی. عکردیگرم بود و آفتاب داشت تا مغز استخونم رو داغ م هوا

گرم و سوزننده،  یهوا نیشدم. ا نمیادم و سوار ماشسوگند، بهار و فاطمه تکون د لوفر،ین یبرا یخداحتفظ ینشونه 

 یهمخون خوندیکه داشت م یکردم و با اهنگ ادیز واستخر خارج شدم و ظبط ر ی. از محوطه دیدست شنا چسب هی

 کردم. 

چشم  ومدیکه فال تو دستش بود و بطرفم م ی، ظبط رو کم کردم به دختر بچه ا دمیچهارراه و چراغ قرمز که رس به

که معلوم بود از  یمظلوم و چشم ها یپنهون کرده بود و با چهره  شیرنگش رو پشت روسر یبلوط یدوختم. موها

دادم و  نییرو پا شهیدرد بزنه، با لبخند ش نکهیاز. قبل دادیسن کم زخم خورده تو دلبرو تر نشون م نیروزگار تو ا

 منتظر حرف زدنش شدم:

 خاله؟ دیاز من فال بخر شهیم-
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گرم  یهوا نی. اما اون تو اکردمیرو م ایدن فِیو ک نیراحت نشسته بودم تو ماش نکهیلحظه از خودم بدم اومد. از هی

 یمظلومانه تقاضا نقدریو ا دیخریها و حقارت هارو بجون م یو سخت اوردیرو درم شیخرج زندگ یمتیداشت به هر ق

 . کردیفروختن فال م

 گفتم: اوردم،یپول از داشبورد در م ینطور که  مقدارو همو دمیبه روش پاش یمهربون لبخند

 چرا که نه خشگل خانوم؟-

 پول هارو شمرد ناباورانه سرشو بلند کرد و گفت: یقابل انکار بود. وقت ریچشم هاش غ یتو لحن و حت جانیه

 !ادنیز یلیکه خ نایاما ا-

 بخر. یخوراک یاز اون برگه فال ها رو بده من و برو با پوالت کل یکیعب نداره خاله جون.  -

گذاشت و در  بشیراه گلوش رو بست. پول هارو تو ج یتو چشماش محو شد و بغض جانیکردم اون شور و ه احساس

 گفت: دیکشیم رونیفال ب یبرگه ها هیبق یاز ال یکه برگه ا یحال

 . بابت پول ها هم ممنون خاله.ستین یچیر مقابلشون هد یدارم که گرسنگ یبزرگتر یچاله ها نقدریا-

شوکه شده بودم و به  شیاز ادب و  پختگ نقدریباشه ول کرد و رفت. ا یمنتظر جواب نکهیرو دستم داد و بدون ا برگه

و طاقت  نیسنگ کیاون تراف نکهیها منو به خودم اورد. بعد از نیبوق ممتد ماش یکه صدا کردمینگاه م شیخال یجا

 فال رو از جلدش در اوردم. ی رگهرو پارک کردم و ب نیماش یگوشه ا عیفرسا رو گذروندم سر

 نوشته شده بود: قیاون برگه با خط نستعل یرو

 به کنعان غم مخور  دیگم گشته باز آ وسفی

 گلستان غم مخور یاحزان شود روز کلبه

 حالش به شود دل بد مکن دهیدل غمد نیا

 به سامان غم مخور دیبازآ دهیسر شور نیو

 بر مراد ما نگشت یگردون گر دو روز دور

 نباشد حال دوران غم مخور. کسانی دائما
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توجه به  یاش طعم دهنم رو شور کرده بود. ب یکرده بود و شور سیمتوجه بشم گونه هام رو خ نکهیبدون ا اشک

اشک ها رو به حال کدوم  نیا دونمی. نمختمیصدا اشک ر یفرمون گذاشتم و همونطور ب یسرم رو رو تیموقع

فال  نیا دونستمیم نویا ی. ولکنمیم هیگر هارو مثل ابر ب زمیریچرا دارم اشک م دونمینم نمی. و اختمیریهام م یبدبخت

 روزهام. نیا یو حال و هوا میربط نبود به زندگ یشعر، ب نیو ا

 ای مهیپارک نکنم اگرنه با جر نجایرو ا نیشزد و خواست که ما شهیکه به ش یرانندگ ییراهنما سیدستور پل به

شعر بود و مدام  تیمشغول همون چند ب یروبروه خواهم شد، استارت زدم و سمت خونه روندم.  فکرم حساب لیجرثق

 جاده و اون برگه کاغذ در نوسان بود.  نینگاهم ب

پرت کردم.  یرو تو در چرخوندم و بالفاصله وارد خونه شدم. خسته و کوفته لباس هام رو دراوردم و گوشه ا دیکل

 انگار جز عادت هام شده بود.  

روشن  میتا قهوه جوش رو برق بزنم گوش رفتمیدل از جا کندم و همونطور که غرغر کنان سمت گاز م یسخت به

 دیکه بود فاتحه اش رو با یبود اما هرک یک دونستمیخدشه انداخت. نماعصابم   یخاموش شد و با اون صداش رو

به شماره اش توجه کنم تماس رو وصل  نکهیو بدون ا دمیکش رونیب فمیرو از ک می. همونطور غر زنان گوشفرستادیم

 داشته باشم: یصدام و لحنم کنترل یکردم رو یسع یلیکردم و خ

 بله؟-

 . تکرار کردم:کردیاعصاب ترم م یو ب دادیارم مسکوتش آز نی! ادمینشن یجواب چیه

 بله؟ گمیم-

دق  یبود و سکوت. چهار ساعت شنا و فشار کم نبود و کم خسته ام نکرده بود. فقط منتظر بودم به هر بهونه ا سکوت

زجرآور  شدمیخواب م یو هر لحظه تشنه  کردیکه سرم درد م یمن یسکوتش برا نیکنم. و ا یرو سرش خال میو دل

 :دمیبود. توپ

 به جهن.. ؟یخوایم یو چ یهست یک یگینم-

-I m kian. Do you remember to me? 

 دونمینم نمی. و ادیتاحاال چقدر شکست خورد تونیتو زندگ دونمیکلمه بند اومد. راستش نم یواقع یزبونم به معنا 

 یلی. من اما شکست رو خرهیگینشات م هست و از کجا یشکست چ دیدونیم نکهیا اینه.  ای دیاصال شکست خورد
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. هیبا بق کردیفرق داشت، اصال جنسش فرق م یلیخ نیتجربه کردم. از شکست هام زخم ها خوردم و دم نزدم. اما ا

گوشم  هیانگار تو  ،یریبگ کیبه فال ن یتونینم گهیشکست رو د نیا گفتیو م دیکوبیبا پتک تو سرم م یکیانگار 

 یرو تونمیکه م ییباشم و تا جا اریکه هوش کردیمدام گوشزد م گهید یکیو تو اون گوشم  شدیآشناش اکو م یصدا

 هستم. ییمن دختر قو گفتیم نمی. و استمیخودم با یپا

بوم بوم  گهیبود و د ستادهیچرا قلبم ا د؟؟یلرزیبودم؟ پس چرا پاهاهم شل شده بود؟ چرا دستام م یواقعا قو اما

 کنن؟یاز خودشون دفاع م شهیهم نییکه قو ییآدما گفتنیمگه نم د؟یچرخیزبونم نمبودم چرا  یاگه قو کرد؟ینم

 . کنهیچقدر زود  بهشون غلبه م یو دلتنگ شنیم میو چقدر زود تسل کن،یلحظه فکر کردم آدما چقدر کوچ نیهم

و دم  دمیکش ی. بس بود هرچیخبر یو ب یلرزونم رو باال اوردم و اشکام رو پس زدم. بس بود عذاِب دور یدستا

 نی. حاال که خدا بهم لبخند زده بود و لطفش رو قریروزمرگ یروزانه و شبانه و  دلهره ها ینزدم. بس بود کابوس ها

 . لب زدم:دمیدیرو م ایند یها یو قشنگ زدمیم یحالم  کرده بود بد نبود منم لبخند

 !انیک-

-I want to see you. 

که صداش لحظه به لحظه تو گوشم  یچقدر دلتنگش بودم در صورت ونستدی. خدا مزدیقشنگش پر م یصدا یبرا دلم

 بگم که ادامه داد: یزیقلبم گذاشتم و خواستم چ یبود. دستم رو رو

-I will send a address for you.have a good day! 

عاشقانش و به قول خودش تنها  یکه مخاطب تموم زمزمه ها یمن یبرا نیحالت ممکن بود و ا نیسرد تر لحنش

داشتم، مگه خودم اونروز تماسش رو  یچرا ازش انتظار برخورد بهتر دونمینبود. نم یقلبش بودم باور کردن یملکه 

هاش رو جواب  امیپ گهیخودم نبودم که د مگههمه اتفاقات نبودم؟  نیو ا ییجدا نیقطع نکردم؟ مگه خودم باعث ا

 شهیاصال مگه خودم دلش رو نشکونده بودم؟ چرا توقع داشتم مثل هم دادم؟یماس نمو تماس هاش رو رد ت دادمینم

 قربون صدقه ام بره و لوسم کنه؟

 یامیقطع تماس کرد، اسمش که پ نکهیکه زد به خودم اومدم و به صفحه اش نگاه کردم.  به محض ا یبوق نیچهارم با

رو باز کردم که  امشیاظطراب، پ جانیداشتم و هم هشد. همونطور که هم ترس و وحشت  انیرو فرستاده بود نما

 منتظرم خواهد بود. تگریچ ینوشته بود فردا ساعت شش عصر ، حوال
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در انتظارم بود فردا.  یچ دونمیدستام گرفتم. نم نیمبل پرت کردم و سرم رو ب یرو گوشه  یخراب گوش یاعصاب با

بد داد. مدام طول  یکه بود دلم تا خود فردا عصر شور زد و گواه یرخ بده. هرچ خوادیم یفاجعه ا ایچه اتفاق  نکهیوا

. شب هم هزار بار حرف کردمیقابل تصور آماده م ریو غ سخت دارید هی یو خودم رو برا کردمیم یو عرض اتاق رو ط

شده  ادیز میدفاع نمونم. اونقدر استرس روان یگفتن داشته باشم و ب یبرا یرو مرور کردم تا حرف زدمیم دیکه با ییها

 دهیند. هنوز کردمیو خودم رو ازش دور م دادمینبود واکنش تند نشون م لمیکه باب م یاتفاق نیبود که با کوچکتر

 . دارید یبه لحظه  کردیرحم م دیگرفته بود و خدا با یبودمش افسردگ

حس  ریبود و قلبم درگ ری. اما فکر و ذهنم درگدییدویشمارش م هیثان یِساعت بود و چشمم پ یبه عقربه ها نگاهم

و زودتر  کردنیها پاتند م یلعنت نی! کاش هرچه زودتر اجانیه ایاسمش رو ترس بذارم  دونستمیکه نم یدیجد

 .رسوندندیخودشون رو به عدد شش م

شد.  قهیساعت چهار و چهل دق رفتن،یجلو م یکه با لجباز ییها قهیها و دق هیاون همه انتظار و ثان ی جهینت باالخره

اسم و موضوع کتاب رو  یرو کنار گذاشتم و سمت کمدم رفتم. جالب بود، حت خوندمیکه مثال داشتم م یتابک

و  دمیپوش یمانتو و شلوار یبود. سرسر نکردهتوجهم رو جلب  یذره ا یبه متنش که حت دیرسیچه م دونستم،ینم

گود افتاده ام  یو چشم ها یروح یصرفا جهت ب یشیمختصر آرا نکهیقواره بلنده رو انتخاب کردم. بعد از یروسر

 گهیقرار شده بود و د یدل من ب یزدم. هنوز زود بود ول رونیرو تند تند برداشتم و از خونه ب میو گوش فیکردم ، ک

 رو نداشت. کوبوندیرو تو گوشم م انیک یصدا وارشیبه د واریو فضاش که د ونهطاقت تحمل خ

 نجایشد و به ا ییهوی یبهش بفهمونم همه چ یقانعش کنم و چجور یکه چجور فکر بودم نیطول راه تو ا تموم

که داشتم از  یدیدرصد ام کیو همون  شدیخبر دار بود کارم سخت م  دیمج انی.مسلما اگه از ازدواجم و جردیرس

 ..دادمیاز دستش م شهیهم یبرا دی. و شارفتیم نیب

موند بود و  یزمان باق گهیساعت د مینگاه کردم. فقط ن نیرو از چشمام کندم و به ساعت ماش میافتاب نکیع کالفه

رو دوباره  نکمیو ع دمیکش ی.  پوفزدمیدور م یو علک دمیچرخیم ییوقت کش یها صرفا برا ابونیمن همچنان تو خ

گوشه لبم  ینداشت. ناخوداگاه لبخند یالیخ یب الِیلج بلند شده بود و خ یخانوم امروز از دنده  دیزدم. انگار خورش

 یو دوباره دستام رو ال کردمیو دست و پام رو گم م شدمیچشماش روبرو م یدوباره با آب نکهیجا خوش کرد. از فکر ا

و حاضر  شدمیو لذت م یعبور انگشت هام نداشت، غرق خوش یبرا یکه راه بردمیم شیو خم فرفر چیپرپ یموها

 یفرفر یو موه ها ندمونیآ یپروا از بچه  یاون ، ب نکهیعوض کنم. از فکر ا یزیچ چیحس خوب رو با ه نینبودم ا

حس  دم،یخندیم زیر زیو ر نداختمیم نییسرم رو پا یو منِ خجالت زدیاش حرف م ینمک یکوچولوش و دست و پا
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که خنده  شدیم یبشه. کاش  جور مورمور  کبارهیتموم تنم به  شدیو باعث م کردیم دایپ انیپوستم جر ریز یخوش

 .. میساختیاز نو م اهامونویها و رو

شدم. همونطور که تند  ادهیپ نیاز ماش عیکردم و سر دایپارک پ یرو برا ییو همونجاها جا دمیرس تگریچ یکینزد به

 یاز غوغا تونستیراحت م دونستینم یکنم. دلشوره داشتم و هرک داشیچشم چرخوندم تا پ داشتم،یتند قدم برم

 به حال درونم ببره.  یو لرزش دستهام پ یچشم هام و سرد

و دود  یفرفر ییطال یمردِ الغر با موها کی ی دهیقامت خم یبار نگاه کردم که چشم هام رو نیاخر یو برا دانهیام نا

 موند.  رهیکه چهره اش رو نامعلوم کرده بود خ یگاریس

درک  نجایاورد. و من شکست رو هم نییو با خودش پاخاطرات ر یلیخ د،یچشمم چک یکه از گوشه  یاشک قطره

تو چشماش موج  گهید یشگیاون عشق هم ینیبب نکهینبوده، ا ینیبیکه م ینیا اهاتیمرد رو ینیبب نکهیکردم. ا

لباشه و همچنان  یگوشه  یتلخند ینیبب نکهیقامت خم کر ده و نشون از حال خرابش داره، ا ینیبب نکهیا زنه،ینم

 ..زنهیم گارشیبه س قیعم یپک ها

تو نگاهش.  یو سرد ارشی یعاشق، غم تو چشم ها یمردم. سخته برا ستادهیمن همونجا زانو خم کردم و ا قایدق و

 سخت و طاقت فرسا.. یلی. خیخبر یو ب یهمه دور نیعاشق ا یسخته برا

جلوتر  یشد. قدم میو کفش هاش حسود نیچقدر به زم دونستیداد. و خدا م نیآروم ازم گرفت و به زم نگاهشو

 لب اسمش رو صدا زدم. ادامه دادم: ریرفتم و ز

 !یعوض شد یلیخ-

که با هر  دیدی. مدادیمن انجام م شتریشکستن هرچه ب یکار رو برا نیزد. و من شک نداشتم ا یصدادار شخندین

 گفت: ی. به آلمانباختمیو خودم رو م کردمیتو چشماش چقدر احساس ضعف م یو حرف ها شخندین

 !یعوضم کرد-

 گفتم: ریو متح عیسر

 من عوضت کردم؟-

 !؟یعوضم نکرد-
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 دادینشده بودم. اما اون غبار شرم و خجالت اجازه نم ریس دنشینگفتم. هنوز از د یزیانداختم و چ نییرو پا سرم

 تو چشماش نگاه کنم و جوابش رو بدم..  نیاز ا شتریب

 .یعوضم کرد یپس قبول دار-

 گفتم: یرو قورت دادم و با دلخور بغضم

 ..حی. بذار برات توضانیک یخبر ندار یچیتو از ه-

 . بذار به موقعش.میبدهکار یحیهر دومون توض -

حالت  نیتر نیکه تو نگاهم بود بهش چشم دوخته بودم که دستاشو باز کرد و با غمگ یو با همون رد ترس منتظرانه

 ممکن گفت:

 .ایدن از همه رمیکه س ایب -

عشق ته مونده از  نیکه برگشته بود به قلب هامون. منتظر هم یآرامش نیجمله بودم. منتظر هم نیمنتظر هم انگار

داستان که من پر  ینجایقوت قلب ها. و ا نی.ها منتظر همدنیدر اغوش کش نیتو چشمهاش. منتظر ا یخستگ

 ..ایدن همهءبود از  ریس زمیعز یتو حصار گرم آغوشش، صد بار جان دادم وقت دمیکش

که خوب شناخته بودمش  یبود و چشم هاشم بسته بود. و من شیشونیپ یبود و ساعدش رو دهیکاناپه دراز کش یرو

 ی. خستگیته ته خستگ یعنی دنیخواب ینجوریا دونستمیمعشوقه ام اشنا بودم خوب م یو با تموم ادا و اطوار ها

به رخش بکشم. تند تند قهوه جوش  صدبارهنشون بدم و عشقم رو  که حاال وقتش بود خودم رو یو جسم یروح یها

 ینیآب ، تو س وانیدراوردم و همراه با قرص ژلوفن و نصفه ل خچالیرو از  یلیو وان یشکالت یها کیرو به برق زدم، ک

 خسته اش اومد: یبودم که صدا ستادهیکنار هم قرار دادم و منتظر قهوه ها شدم. همونطور تو اشپزخونه ا

 .یاریب خوادینم یزیفعال؛ چ ایب دایش-

 زدم و گفتم: یرفتم و روبروش نشستم. لبخند یا گهیو بدون کار د دمیکش رونیجوش رو از برق ب قهوه

 !یخسته ا یلیخ ارم،یبرات قهوه ب یذاشتیکاش م-

 گفت: یجواب نذاشت و بعد از مکث یمقابل لبخندم رو ب در

 جونم؟ زیعز یخوب-
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 یقلبم گذاشتم و لبم رو به دندون گرفتم. اون فارس یرو جانیکلمه نفسم حبس شد. دستم رو با ه یواقع یمعنا به

 بلد بود!! با خنده گفت:

 خب؟ سوالم خنده داشت؟ هیچ-

 خب؟؟ یگرفت ادی یفارس ی. چجورانیکارات ک نیبا ا یکنیم وونهیتو اخر منو د-

 به پاهاش کرد و گفت: یچشم اشاره ا با

 برات بگم قشنگم. تا نجایا ایب-

 پاهاش نشستم. بغلم کرد و گفت: یزدم و با شوق رو یپر مهر لبخند

 خب از کجا شروع کنم؟ -

 از اولش.-

 ؟یجوابم و نداد گهیو د یکه تلفن رو قطع کرد یاز همون روز-

 بگم که گفت: یزیانداختم و خواستم چ نییشرم سرم رو پا با

 مونیپش دیگفتم شا یجوابم رو نداد گهید دمید یاون روز گذشت. روز ها گذشت. هفته ها و ماه ها گذشت. وقت-

عشقمون. به  یرابطه مون. برا یکم گذاشتم برات. برا یکه چ کردمی. همش با خودم فکر مشهیهم یبرا یو رفت یشد

و  رفتینم ادمیصداقت و عشق تو کالمت رو  توق چی. هشدمیبدتر سردرگم و کالفه م چ،یه دمیکه نرس جهینت چیه

بلندت. همه و همه  ی. تن و بدن گرمت. موهاتیمظلوم و دوست داشتن یمدام صدات تو گوشم بود. اون چهره 

نقشه بود،  نایا یکه همه  یبود یابونیخ ییهرجا یاز همون دخترا دیشا کردمیهم فکر م ییوقتا هی. کردیام م وونهید

ها  الیفکر و خ نیا یات بودم. اما همه  چهیمن باز دیو شا یو اون باش نیاته که هرشب با ا شهیکار هم کردمیفکر م

بخاطر من بود  م،یدیاون شب و باهم خواب یو وقت یستیاهل اونجور کارا ن دونستمینکرد. م مونمیذره هم پش هی یحت

 یداد هیفقط به خاطر من ، خودتو بهم هد ینو بهم بفهمو یمنو ناراحت نکرده باش نکهیا یکه تشنه ات بودم و تو برا

از دهنم دراومد  ی. اونروز که هرچستین یچیو تو قلبت ه یهست یدختر پاک دونستمی. میدیاونشب رو باهام خواب

 یوقت دایداشتم ش یچه حال یدونیکردم. نم نیهمش خودم و لعنت فرستادم و نفر یبهت گفتم و توهم قطع کرد

برام رقم خورد که روحمم  یبود اون روزها گذشت و اتفاقات یقیدلم. اما به هر طر زیعز دمیشکستن قلبتو شن یصدا

 خبر نداشت.
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 گفتم: یو با نگران عیسر

  ؟یچه اتفاقات-

مادرم سرطان خون  دمیفهم اناتی. بعد از اون جرکنهیم تشیاذ یلیو پدرم خ هیرانیقبال بهت گفته بودم مادرم ا-

گرفت مثل  میدوستمون نداشت تصم گهیشده بود و د دینا ام شیدرم و خونه و زندگداره، از قضا که پدرم از ما

شروع کنه. که  اشویو دوباره کثافط باز نهشبا یها یو مهمون یبره کلوپ ها و پارت شیگذشته و دوران مجرد

 یکدوممون حرف چیمست بود و با ه ومدیکه م میبود و وقت یشد. پدرم هر شب تا دو نصفه شب مهمون مینجوریا

پدرم  یها یاز اون خونه دور کنم تا هر روز شاهد لجن باز کمیگرفتم مادرم رو  می. تصم گفتینم یزیو چ زدینم

که خونه شون  دمیحم ییدا م،ییخونه دا میرفت یمدت یو برا میرو جمع کرد لمونینباشه و حالش بدتر نشه. وسا

 رفت،یم شیداشت خوب پ مونیاشت. جونم برات بگه که زندگدوست د یلیهامبورگ بود و مادرم آب و هواش رو خ

. خوندمیارشد م یبراو هم  کردمیو سرم تو کار و درسم بود. هم اونجا کار م کردمیپدرم کار م یمن هنوز تو کمپان

پدرم قبال از ازدواج کرده بوده و حاال  میدیروز فهم هی نکهیتحت کنترل بود . تا ا شیماریمادرمم حالش خوب بود و ب

خاطر  نینامه اش سهم االرث من و پسر زن اولش رو هم مشخص کنه و به هم تیو تو وص سهیبنو تیوص خواستیم

 میحال یچیاخر زده بودم و ه میبودم که به س یکارش عصب نینقدر از ایشب هممون رو خونه اش دعوت کرد. ا کی

رو گرفته بود و کور شده بودم. کالسمو ول کردم و با سرعت صد و هشتاد سمت همون  نبود، انگار خون جلو چشمام

 گهید یها نیو مقابل بوق ممتد ماش کردمیشده بود .چراغ قرمز ها رو به سرعت رد م امکیکه برام پ روندمیم یادرس

چند سال عذاب  نیا ی شده بود خودم رو به پدرم برسونم و عقده یهرطور خواستمی. مدادمینشون نم یواکنش چیه

جبران  یبزنم برا یلیس خواستمیلجنش. م کلیبه ه رتش،یتف بندازم به صورت و غ خواستمیکنم. م یرو سرش خال

 یبغض تو نگاه مادرم، برا ی. براکردمیخفه اش م واکنششهام که هربار از ترس  یریبهونه گ یتموم عقده هام، برا

 ممیتصم یو هر لحظه رو دادمیپدال فشار م یبا اون مرد نداشت.. پامو تا اخر رو یقلب شکسته مادرم که روز خوش

 ستیتماس گرفتن و گفتن حال مادرم مساعد ن مییاونروز از خونه دا یوقت رهینم ادمی چوقتی.هشدمیمصمم تر م

انتقام از پدرم  ی شهی. حاضر بودم رنایا ییفرمون کج کردم سمت خونه دا یانتقامم رو گرفتم و چجور دیق یچجور

و چقدر  سوختیم تشیمظلوم یچقدر دلم برا دونستیسالها تو وجوودم رشد کنه اما مادرم سالم باشه. خدا م

چشمامو  یکه خون جلو گفتمیم دیو اونموقع با روندمیم ییتا سمت خونه دا ستیدوسش داشتم. حاال با سرعت دو

 یجنازه   دم؟ید یچ یدونیم دمیرس یوقت دای. شدوختمیو زمان رو بهم م نیزم شدیم شیزیگرفته بود. اگه مادرم چ

ها رو فقط بخاطر من تحمل  یحقارت ها و سخت یکه همه  یمادر کرد،ینم یکه سالها زنده بود اما زندگ یمادر

ه بعد از ک یخودش. مادر شیبود که خدا زود برد پ ینبود، زن هم نبود، فرشته ا رکه مقامش فقط ماد ی. مادرکردیم

 بود.  دهیسالها زاجرات چشم هاش رو بسته بود و اروم خواب
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به حال خودم  تونستمیبود که م یزیچ نیمرگ کمتر یکه آرزو گرفتیم ایدلم از دن نقدریوقتا ا یگاه ه؟یچ یدونیم

آب از سرم  ییجورا هیواسم مهم نبود،  گهید یچیسوخته شده بودم. ه اهیمهره س گهید ییبکنم. راستش و بخوا

کرده بود از تموم لذت ها و  رمیچشم و دل س بودکه حقم  یگذشته بود. نبودن تو، نبودن مامان، نبودن خانواده ا

جا  یشرق یدختر چشم و ابرو مشک هی شیپ رانیا ایخاک  ریقلبمو با مامانم فرستادم ز دونستمی. نمایدن یها یقشنگ

 گذاشته بودم.

هوا اسمش رو  یاستفاده کرد. ب یاز چه کلمات دیقلبش با نیتسک یبرا دونستمی. نممختیریصدا اشک م یبه پاش ب پا

 صدا زدم:

 !انیک-

 انداخت و همزمان گفت: نییزد، سرشو پا یتلخ لبخند

 !شهیم شیدلم ر ان،یک یگیم-

 گفتم: آروم

 چرا ؟-

 .یو نامدار باش لیمثل اسمت اص خوامیم گفتیبهم م شهیاسممو مامانم انتخاب کرد؛ هم-

 یاز خودش بود که با مامانش سلف یو سمتم گرفت. بک گراندش عکس دیکش رونیب بشیرو از ج شیادامه گوش در

 یپنهون مهیمامانش اشک ن یاصل داستان نبود. تو چشما نیاما ا دندیخندیو م زدندیگرفته بود. هردوشون لبخند م

هاش بلند شده بود و نامرتب بود. انگار  شیخوش حالتش و ر یموها هم انیبود. ک ختهیو مژه و ابرو هاش ر زدیموج م

 دادم.  انیگرفتم و به ک ی. نگاه غمزده ام رو از گوشادیب شیقراره سر زندگ یچ دونستیم

 رفتنش. یزود بود برا یلیبگم بخدا. خ یچ دونمینم-

 رو پا انداخت و با همون غم خاص گفت: پا

 مامان ها هروقت برن زوده متاسفانه.-

 تکون دادم. ادامه داد: دییبه نشونه تا سرمو
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و خاطرات خوب و بدمون  نداختیم ادشیبعد از مرگ مادرم افسرده شده بودم. گوشه به گوشه هامبورگ منو -

من نبود.  یجا گهید نجایا دونستیم ران،یگرفت بفرستتم ا میتصم دیوضعم رو د نیکه ا دمیحم یی.  داشدیم یتداع

 هیماه  کیها تا حدود  چارهیو به نامم زدن. ب نبود گرفت یسهم العرثم رو با هر بدبخت لمیو وک ییخوش با کمک زندا

و اقامتم رو انجام  زایو یو کارا رفتمیامضا و اثر انگشت م یپاشونم خونه پدرم. خودمم فقط برا هیپاشون دادگاه بود 

تو. به هر حال  ایمادرم  شیپ رفتیذهنم مدام م شد،یکارا خودم رو مشغول کنم اما نم نیبا هم کردمیم ی. سعدادمیم

 نبود. یغم کم نیهردوتون رو از دست داده بودم و ا

 یقلب و روحم رو در گرو دختر  نجاینبود قبال ا یداشتم. هرچ یبیعج یحال و هوا رانیبار اومدم ا نیدوم یبرا یوقت

 گذاشته بودم. 

 دم و گفتم:ز یگرم لبخند

 چشم قشنگ جا گذاشته بود! یپسر مو فرفر هیاون دختر هم قلب و روح و جسمش رو در گرو -

 داد: ادامه

که  بعد از اون  یبود. خداحافظ مونیاون خداحافظ دادیکه ذهنم رو آزار م یزیتنها چ دمیفرودگاه تهران که رس-

 یو کشته شدن مسافرا همراه شد و کل مایقوط هواپکه بعدش با س یداد. خدا حافظ رییاز سرنوشتون رو تغ یجزئ

 اورد. رمونامتحان کردنمون س یکه شک ندارم خدا برا یو درشت زیاتفاقات ر

 دهیشن ادیناسالم و الوده تهران که ازش ز یحالم رو بهتر کنم، حاضر بودم هوا قینفس عم دنیبا کش کردمیم یسع

سالم اما مزخرف هامبورگ  رو که گوشه به گوشه اش، لحظه به لحظه اش  یبدم تا  هوا هیهام هد هیبودم رو به ر

و خاله  میخانواده مادر یکه وقت کردمیم یسرزندگ ساحسا نجایاز اومدنم به ا نقدرینداشتم. ا یخاطرات و دل خوش

و  دادیمادرم رو م یازشون جدا شدم. خاله ام که بو یام به استقبالم اومدن با شوق بغلشون کردم و به سخت

رو داشتم با خاله هما و مادر بزرگ و  دیحم ییدا هیفقط  میبرابر اصل مادرم بود. از خانواده مادر یمادربزرگم کپ

 شده بود.  بمیشون نص هیکه به لطف خدا زنده بودن و سا یپدربزرگ

 و گفت: دیبه صورتم کش یو اشکش تا چونه اش اومده بود، دست کردیم هیهما همونطور که گر خاله

 خودت! یبرا یمرد شد ،یچقدر بزرگ شد ره،یخاله برات بم-

اومده بودن المان و من  دنمونید ینبود که برا شتریسالم ب زدهیچقدر دلم براشون تنگ شده بود. س دمیفهمیحاال م 

حس  دم؛ینشده بودم.دستش رو گرفتم و بوس دنشونیموفق به د گهید یتو مجاز لمیاز اون سال تاحاال جز عکس و ف
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از مادرم نداشت.  یپاک خاله ام بود که دست کم بو قل یدوستداشتن یحاصل از چهره  شدیکه بهم منتقل م یخوب

با  چجورهیقابل درک بود و ه ریکه داشتم زبونشون بود که غ یبود. تنها مشکل دهینا همسان افر یانگار خدا دوقلو ها

که همراهم داشتم  یمترجم شنیکیو من همچنان همراه با اپ. ماه ها گذشت امیمشکل بزرگ نتونستم کنار ب نیا

 یبا کس ومدمیم رونیاگر هم ب ای ومدم،یم رونی. معموال کمتر از خونه مادربزرگم بچرخوندمیرو م رانیتو ا یزندگ

داشت با خوندن شاهنامه و فال حافظ من رو با زبون  ی. روز ها و شب ها کنار پدربزرگم بودم که سعزدمیحرف نم

نگرفته بودم. تا  ادی یا گهید زیو ساده چ فتادهپا ا شیآشنا کنه، اما باز هم ناموفق بود و من بجز کلمات پ یفارس

آلمان  میمق یِ رانیکمکم کنه و خودش ا تونستیکرد که به گفته خودش م یرو معرف یپزشک د،یپسر عموم نو نکهیا

اون قرار  یمطبش و گاه رفتمیمن م یشد، گاه شتریاونجا بزرگ شده بود. کم کم رفت و آمدمون ب یو از بچگ بود

خودم  خواستیو ازم م شدمیرستوران مهمون اون م ایکافه  می. گاهمیمکالمه داشته باش شتریتا ب ذاشتیمالقات م

 سفارشات رو بدم و با گارسون ها معاشرت داشته باشم.

کنه و  لیرو بهم تحم ینقدر تو کارش وارد بود که در عرض چهار ماه فشرده، تونسته بود نود درصد فارسدختر او اون

که خودم  زدمیحرف م یاونقدر قشنگ و روون فارس گهیبود.  د یو قواعد فارس یاختصاص اتیاون درصد ادب هیبق

. صبح و شدیاون دختر م شتریب قیباعث تشو نیا وسن کمم سه زبانه بودم  نیتو ا کردم،یو تعجب م شدیباورم نم

 تونستیکه م ییدنبالم و اماکن مختلف تهران رو تا جا ومدیداشت، اما  هر شب خودش م ماریعصر مطب بود و ب

 .  کردیبه قول خودش جبران م دادینشونم م

اهاش گذرونده بود؛ رو ب مونییچند ماه جدا نیکه ا زدیحرف م یحبس شده بود. اون داشت از دختر نهیتو س نفسم

 که من نبودم..من نبودم.. یاز من. دختر ریغ یدختر

اونم مثل من  ؟یوجود داشته چ یمنم نفر دوم یتو زندگ دیفهمیم انینبودم؟ اگه ک دیمگه منم با مج ؟یچ انیک اما

 دیفهمیم یافتاد وقت یمثل من؟ اونم ولوله تو دلش راه م کردیم یو حسود شدیم یرتیاونم غ شد؟ینفسش حبس م

دستاش  شد،یم لیتبد یچشماش به قرمز یِکرد، آبیبود؟ ..البد رگ گردنش باد م میجز خودش تو زندگ یا گهیمرد د

 نکهی. از فکر اگرفتیم نهیقلب پاک و مهربونش رنگ ک نکهیا ای. زدیکه داشت باهام حرف نم یو تا عمر شدیمشت م

 یحرف چیباره ه نیگرفتم در ا میشد و من همونجا تصم خیپام س دست و یتمام موها کبارهیرخ بده، به  یاتفاق نیچن

همه مدت  نی. بعد از اشدیم جادیا نمونیبود که فاصله ب نیبهتر از ا موندیپنهون م دیمج یماجرا زنم،ن انیبه ک

قابل  گهیو د رفتیم نیاز ب شد،یبرمال م زیکه اگه همه چ یبود. آرامش یزندگ نیحقمون از ا نیآرامش کمتر ،یدور

 بازگشت نبود.
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حفظ  یو چشم هام رو محکم اما کوتاه بستم. و همونجا به خودم قول دادم برا دمیلب گز ان،یتو آغوش ک همونجا،

خورد نشدن قلب هامونم که شده  نیاز ا شتریب یهامون و برا یدلتنگ یحفظ عشق دراز مدتمون، برا یرابطمون، برا

 تداوم. یراه بود بود برا نیتربه نینکنم. ا یاشاره ا چیمون ه غهیو ص دیسکوت کنم و به مج

 ادامه داد: میکه هردومون توش غرق بود یاز مکث نسبتا بلند بعد

تو خونه پدربزگمم باز شده بود. اونقدر مهربون و خوش برخورد  یاون دختر حت یشده بود، پا ادیرفت و آمدامون ز-

 دایکم از ش یچ نیا کردمیوقت ها با خودم فکر م یلینشست. خخانواده  یبود که مهرش به دل پدر بزرگ و اعضا

دوستش داشته  تونمیکه رابطمون کش اومده، چرا نم رو فراموش کنم و حداقل حاال دایش تونمیچرا نم گفتمیداره؟ م

 باشم؟

ان خودت .  اما به جمیکن یداد و تازه خواست ازش خواستگار شنهادیبهم پ یزبون یبار با زبون ب نیچند پدربزگم

 کمیپدربزرگم  شنهادیدر مورد پ خواستمی. تا مکردمیلحظه هم بهش فکر نم کی یحت یپرستیکه م ییبه خدا دا،یش

دلتنگت بودم و مدت ها ازت دور بودم اما  نکهیا.با شدیصورت معصومت تو ذهنم سبز م عیوقت بذارم فکر کنم، سر

. اون از کردمیم سهیچهرت رو باهاش مقا یناخوداگاه اجزا دمشیدیم کیاز نزد ایهروقت با اون دختر قرار داشتم 

. تو اما یبود یا گهید زیکم نداشت. اما تو چ یچیو فرهنگ ه التیاز اخالق و رفتار، از تحص کل،یاز ه ،یخوشگل

نگاهت با اون دختر قابل  ی. اما پاکیهم نداشت یانچنان ی. خوشگلزهیم زهیو ر یالغر بود ،ینداشت ییآنچان کلیه

 یدییمهر تا نیمالکم بود، هم نیدوست داشتم. هم نویکه من هم یتو چشمات داشت یبیعج یروینبود. تو ن سهیمقا

 !یهست هک ینیهم خواستم؛یم نویقابل اعتماد بودنت و من هم یپاک بودنت، رو یرو

مرد ها  دمیفهمی. اون مرد فرشته بود، تازه مدمیگرفتم و لبم رو گز دهیرو ناد دیکه از گوشه چشمم چک یاشک قطره

 فرشته باشن. گفتم: توننیهم م

 ان؟یک-

 جانم؟-

 دارن گفتم: یکه مطمئن بودم ترس آشکار ییدهانم رو صدا دار فرو بردم و با چشما اب

 ؟یو تنهام نذار یتا آخرش دوستم  داشته باش یقول بد شهی.. مشهیم-
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و آشوبم  زدیبه دلم م یموضوع بد چنگ نی. از گذشته ام هراس داشتم و ااوردمیسوال رو به زبون م نیچرا ا دونمینم

و پشت گوشم قرار  زدیچشمام کنار م یهام رو از جلو یشد و همونطور که چتر شهیکرده بود. نگاهش مهربونتر از هم

 گفت: دادیم

 . قولِ قول.دمیمعلومه که قول م-

خوبم رو رقم زده بود و  یها، روزا یاهیخدا بعد از س یلبهام کردم و به قولش اعتماد کردم. وقت یچاشن یلبخند

فال فروش  یکه فال حافظ و حت دمیرسیم جهینت نینداشت. حاال به ا ینوبت طلوع افتاب بود ترس و استرس معن

 "خوبم تو راهه.. یروزا دونستنیقشنگم خبر داشتن و م یچهار راه هم انگار از امروز و فردا یها

 دونستمینبود. م شیاز افتاب چند ساعت پ یتموم خونه رو فرا گرفته بود و خبر یکیتار دمیخودم که اومدم د به

و همونطور که دو کف دستهام  دمیکش یقی. نفس عمشمیو من متوجه نم گذرهیبرم به گذشته ام، ساعت ها م یوقت

 یبلند شد. و دوباره همون شماره  میگوش یصدا وقعگفتم و همون م یبسم اهلل  ستم،یتا با ذاشتمیزانو هام م یرو رو

به خونه برسم و  کمیگرفتم  میتوجه به اون، تصم یافتاد. ب یصفحه گوش یرو شدیبود مزاحمم م یکه مدت یناشناس

و از اون موقع به  میبه قبل از باردار گشتیکرده بودم برم یکه خونه تکون یبار نیبه سر و صورتش بکشم. اخر یدست

فرار از مرور  یبود برا یو بهونه ا تیموقع نیحس و حالش رو نداشتم. اما االن بهتر ایوقت نکرده بودم  ایبعد من 

 گذشته هام.  

و  نکیهام رو دست کردم و افتادم به جون س یکیزدم، دستکش زرد پالست یکه قطع شد، لبخند میگوش یصدا

در  یها رهیها و دستگ یو عسل زیم ز،یو فر خچالی ون،یتلوز زیم س،یا دستمال کهنه خظرف ها. بعد از اون با چند ت

ه*وس کرده  یدرست کنم. بدجور یکوکو سبز رفتمگ میدر اوردم و تصم زیها رو از فر یرو برق انداختم. در اخر سبز

 یدل یغذا هیآماده کردن  یرو به کمرم بستم و برا یآشپز شبندی. پگرفتیتا نخورم، دلم آروم نم دونستمیبودم و م

غذام ذوق  یبرا نقدریگاز رو روشن کردم. ا ریرو آماده کردم و ز یو خوشمزه دست به کار شدم . مواد کوکو سبز

نبود آدم  نیقشنگ تر از ا ی. حسشدینم دنیباعث دست کش ومدیو کمردردم به چشمم نم یتگداشتم که خس

خانوم ها  هیمنم مثل بق یزندگ شدیکنه. چقدر خوب م ییخونه، کدبانو یآقا یاشه و براخودش ب یخانوم خونه 

 ستیکه ن ییاقا یبرا. کردمیم ییو کدبانو یخانوم ست،یکه ن ییآقا ییکه داشتم برا یتا عمر دیتداوم داشت.شا

 یکه جوابش مثبت بود رو با کل یشیآزا یبرگه  نکهیا ای. دمیپوشیکه دوست داشت رو م ییو لباسا کردمیخوشگل م

و  ومدیاقا دلش به رحم م نیهم نه! ا دی.  شاکردمیم زشیزنانه ام سوپرا یو با راهکاره ها دادمیآب و تاب نشونش م

که اقا  دیرسیم یروز دیدوست داشته باشه و بهش توجه کنه. شا گهیرو د گشتهخانومِ بخت بر نیکه ا دیرسیم یروز
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که اصال خبر نداره  یبچه ا ایدر چه حاله  دونهیکه نم یزن و بچه اش؛ زن شیه و برگرده پخانوم تنگ بش یدلش برا

 وجود داره..

 نکهیا الیدوباره زنگ خورد و من به خ میبود بسوزونم رو برگردوندم. گوش کیکه نزد ییو کوکو ها دمیکش یاه

خراب سمتش  یقطع شد و دوباره زنگ حورد، با اعصاب نکهینشون ندادم. بعد از یدوباره اون مزاحم باشه، واکنش

 بعد از چند بوق که جواب داد گفتم: مکه بهار بود. خودم شماره اش رو گرفت دمیرفتم و در کمال تعجب د

 بخدا فکر کردم مزاحمه جواب ندادم. یببخش ؟یسالم خوب ؟یبهار-

 خودت؟ فندق کوچولو چطوره؟ ی. خوبیزیسالم نکرده عز-

فندق "گفتیم زدیحرف م ندمونیآ ین یبار که از ن هی ادیم ادمیشدم.  یفندق کوچولو غرق خوش یلمه لفظ ک از

بنفش بهار  غیگوشه لبم جا خوش کرد که با ج ی! ناخواگاه لبخند تلخرفتیبا خودش قربون صدقه اش م یو کل "بابا

 کردم و گفتم: یبه خودم اومدم. اخم

 سه متر رفتم هوا. وونه؟یچته د-

 .یدیسرم برات، گوش نم ریخ زنمیاخه دارم حرف م-

 نسوزه. نمیرفتم بب سوختیخب. اخه غذام داشت م یببخش-

 فرهنگسرا؟ میامروز بر یا هیپا دایش گمیباشه باور کردم . م-

 بابا. حس و حال ندارم امروز. الیخیب-

 .مگه دست خودته؟یحس و حال ندار خودیب-

 جواب بدم که گفت: خواستم

 .رونیاز اون خونه ب برمتیوگرنه کشون کشون م ییایبا زبون خوش م دایش-

 و گفتم: دمیخند

 ؟یکنیخب چرا اول سوال م یبنده ا اریتو که صاحب اخت-

 بسنجم. تویبدعنق زانیکنم و بعد م یساز نهیاول زم دیاونش به خودم مربوطه. با گهیخب د-
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 به خدا. یا وونهید-

 دنبالت. امیاماده باش م 7. پس دونمیم-

 .یکنیخب باشه.تو که اول و آخرش کار خودتو م یلیخ-

 و گفت: دیخند

 .یشناخته باش دیبا ی. تو که چند ساله دوستمگهیبله د-

 ؟یندار یخب، کار یلیخ-

 نه فداتشم. مواظب خودت و بچه باش.-

ظرف هارو جم و  نکهیا نهار خوردم و بدون عیتماس رو قطع کردم. بعد از اون سر یگفتم و بعد از خداحافظ یچشم

هم چشمام گرم نشد  قهیدق ستیاصال ب دیاسمش رو چرت گذاشت؛ شا شدیزدم.هرچند نم یجور کنم چرت کوتاه

و  دمی. عاقبت پتو رو کنار کشزدیم یپ در یپ یبار لگد ها کی قهیگرفته بود و هر چند دق شیکه پسرک دوباره باز

 نیاگر منو با ا دونستمیدنبالم. م ادیبود و بهار قرار بود هفت ب میو ن شیخوابم رو بزنم. ساعت ش دیگرفتم ق میتصم

و  دمیضد افتاب مال یدست و صورتم رو شستم، کم عیپس سر ند،یچیو جگرم رو وام زدیغر م یکل دیدیوضع م

ام رو بهار  کردم و لباس ه یروح نبودن صورتم و مهمتر از اون در رفتن از غرغر ها یب جهتصرفا  یشیمختصر آرا

 .دمیپوش

به  نکهیبهاره، بدون ا نکهیا الیشارژم زنگ خورد. به خ یتو یو آماده نشسته بودم و منتظر بهار بودم که گوش حاضر

 شماره نگاه کنم جواب دادم.

 منتظرتم. قستیبابا ده دق ییبهار؟ کجا-

که شماره  یاشتم و به صفحه ارو از کنار گوشم برد میگوش عیافتاد. سر میتازه دوزار دمیسکوت مخاطب رو د یوقت

 الیروش بود نگاه کردم. حدسم درست بود، دوباره همون شماره و همون ناشناس و همون سکوت آزاردهنده که خ

 لب گفتم: ریز کردمیم عنداشت. نفسم رو پوف مانند خارج کردم و همونطور که قط یالیخ یب

 .میما رو بگو چه ساده ا-
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زنگ  یو نشستم. عادتم شده بود وقت دمیرو کنار کش یخراب صندل یپرت کردم و با اعصاب فمیک یرو تو یگوش

ناخواسته لب باز کردم و بعد از چند ماه اجازه دادم  نباری. اما ازدمینم یو حرف کردمیمنم مثل خودش سکوت م زد،یم

 خوردیو زنگ م دمیدیصفحه م یاش رو رو شماره یبود اون پشت تلفن که وقت یچه حس دونمیصدام رو بشنوه. نم

که با  یسکوت نیبود و چکار داشت. اما مطمئن بودم هم یک دونستمی. نمزدیو بوم بوم م رفتیهزار م یضربان قلبم رو

و قادر به  دمیشنیو آروم نفس هاش رو م زونینا م یداشت من رو بفهمونه، من فقط صدا یهربار زنگ زدن سع

 اون سکوتش نبودم.  دنیفهم

درمورد سگرمه ها و اعصاب  خرابم بود که  دیکه پرس یسوال نینشستم اول نشیماش یبهار اومد دنبالم و تو یوقت

تر و باهوش تر از  شیری. هرچند بهار سزدمینم یبراش حرف یو از اون مزاحم تلفن چوندمشیپیمنم مثل هرموقع م

 گفت: دونست،یاونم مو  مرو بهش گفته بود انیجر کباریکه  ییحرفها بود و از اونجا نیا

بهت بگم جواب نده ولش کن؟ هان؟ چند بار  دی. چند بار باهیخانوم واسه چ یاخم ها دونمیخب بابا. من که م یلیخ-

 بگم؟ دیبا

 ندادم. ادامه داد: یجواب

 نباشه؟ انیاصال از کجا معلوم ک-

و دست و پام رو  نداختیجونم م هم فشردم. تصورش هم رعشه به یرو به دندون گرفتم و چشمهام رو محکم رو لبم

درصد احتمال بدم  کیبود  که  دهیبهم وصل کرده بودن. چرا به ذهن خودم نرس ی. انگار برق چند ولتکردیشل م

 باشه؟! انیکار ک دیشا

 مگه نه؟ گهید شهیباشه باالخره برمال م ی. اصال ولش کن، هرکیناراحتت کنم خواهر خواستمیبخدا نم دا،یش-

زد  ریجو رو عوض کنه پخش رو روشن کرد و تا اخر مس نکهیا ینگفتم.  بهار هم برا یزیرو آروم تکون دادم و چ سرم

 یادامه  دم،یبود رو نفهم ادیکه صداش تا اخر ز یکالم از آهنگ کیو پشت فرمون ادا در آورد.  اما من که  دیو رقص

 گذشتم رو مرور کردم..

 یبرگشته بودم و تازه داشتم زندگ یکرده بود، انگار به زندگ رییتغ یچ م،همهیگبه زند انیک یبا ورود دوباره  "

 بود و شب هام سرشار از آرامش. ی. روزهام غرق خوشدمیفهمیرو م شیو معن کردمیم

 گفت: یچشمام برداشت و بالفاصله ب فارس یاز رو دستاشو
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 !میاتفاق زندگ نیتولدت مبارک قشنگتر-

قرمز رنگ  یگل بود و از سقفش بادکنک ها یکه حاال کف پوش هاش پر از گلبرگ ها یو مبهوت به خونه ا مات

 یخال یبود که طرحش عکس خودم چاپ شده و فضا یا رهیدا کیکوچ کیک هیبود نگاه کردم. جلو روم  زونیآو

شد.  پخش ونیمبارک از تلوز تروشن شدن و آهنگ تولد یکی یکیشمع ها  زیم یبود. رو یسیاطرافش حروف انگل

چشمام جمع شده بود. با خنده  یکه بهش داشتم تو یبرگشتم و حاال مطمئن بودم تموم عشق انیکار سمت ک نیبا ا

 گفتم: ریو متح دمیبغلش پر

 قشنگن! یلیخ یلیخ نایا ان،یک-

 و گفت: دیمن خند یخنده  با

 ما! الیع ینه به قشنگ-

 گونه اش زدم و ازش جدا شدم: یرو یا بوسه

 ..دونمیمن واقعا.. نم-

 توجه به حرفم گفت: یو ب  نهیبش یصندل یرو رفتیکه م یحال در

 .نجایا ایب-

در اورد  بشیرو از ج شیبغلش کرد. اروم کنارش نشستم و منتظر بهش چشم دوختم.گوش یخال یبه فضا یاشاره ا و

کرد. حاال هردومون تو  میتنظ میقاب جا بش یکه ما تو یطور زیم یجلو و فالشش رو فعال کرد و رو نیو دورب

 شد: رهیچشمام خ وفوت کرد و با آرامش ت رونی. نفسش رو بمیشدیم دهید یبه خوب شیگوش

اول دو تا خبر توپ  ن،یدورب یلحظه، جلو نیهم نجا،یهم خوامیم هیهد شیامشب که تولدته، بعنوان پ یعنیامروز، -

بدم. و اگر هم بدم خودت  یتا من مجبور نشم بهت نفس مصنوع یبهت بدم. اما قول بده بعدش به خودت مسلط باش

 .ستمین یکه من آدم خوددار یدونیو م یفهمیعوابقش رو م

 آروم زدم به بازوش و گفتم: یکیو  دمیآروم خند کردم،یلبم بود و گنگ نگاهش م یرو یکه لبخند محور همونطور

 !گهیبگو د ت،یترب یب-

 و گفتم: دمیکش ی. اخر پوفومدین رونیاز دهنش ب یزیو چ کردیگاهم من رهیخ رهیخ یهمون آرامش قبل با
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 عه! گهید یبگو جون به لبم کرد-

 کرد و گفت: نیبه دورب یثیکوتاه خب نگاه

 کردم! یبا پدر بزرگم حرف زدم و اوک شیپ یهفته -

 گفتم: متعجب

 ؟یگفت ی؟چیکرد یرو اوک یچ-

و گرفتارش  خوامشیوقته م یلیوقته دل مارو برده. بهش گفتم خ یلیهست، خ یخانوم خوشگل و دلبر هیگفتم -

خانوم خانوما مترجمه و کارش تعامل برقرار  نی! گفتم اایآسمون، قد در یشدم، اونقدر دوسش دارم قد ستاره ها

 لیشما که تحص ،یفهمیشما که حرف دل منو م ن. گفتم باباجودارشمیکردنه؛ اونقدرام ناز داره که من همه جوره خر

 ؟یخانوم بزار نیدست مارو تو دست ا یبه داد دل من برس شهیم یکماالت دار نقدریشما که ا ،یکرده ا

 بهم کرد و ادامه داد: یطونیش نگاه

کرد و قرار شد فردا شب با خانواده  یدارد اوک  رینه دواپذ یدارد؛ درد ریکه دل اس دیخالصه که بابابزرگمم د-

 .رازیش میخدمتون برس

 چیموضوع شوکه شده بودم که قدرت ه نیگفتن ا ییهوی. اونقدر از خوردیباز بود و مرمک چشمام تکون نم دهانم

تا به خودم  رفتیتو ذهنم نقش بسته بود و از ذهنم کنار نم دیمج ریهم ناخوداگاه تصو یرو نداشتم. از طرف یحرکت

 پر استرس زدم و گفتم: یلبخند .کردمو چشمهام رو آروم باز و بسته  دمیکش یقیمسلط باشم. نفس عم

 ان؟یک یتو مطمئن-

 مطئن تر از االن نبودم! چوقتیه-

بشن. بالفاصله با دستش چونم رو گرفت و سرم رو باال آورد. تو  ریانداختم و اجازه دادم اشکام سراز ریرو ز سرم

 زل زد و گفت: میاشک یچشما

 اونم شب تولدت؟ ه؟یگر-

 اشک شوقه! کنمیحس م-
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 ریرو غ شیگوش نیخودم و خودش رو پاک کرد  و دورب ی. قطره اشکادیاز گوشه چشمش چک یطره اشکو ق دیخند

 شده بود رو دستم داد و گفت: نییکه با ربان قرمز تز یفعال کرد. چاقو بزرگ

 قبلش آرزو کن.-

هنوز در حال خوندن بود. از خدا  یچونم گذاشتم و چشمام رو بستم. اهنگ تولدت مبارک از اند ریرو ز دستام

جوونا به خواست دلشون  ی. ارزو کردم همه مینینب مونیشاد باشه و رنگ غم رو تو زندگ شهیخواستم دالمون هم

فوت کردم.  دادیرو نشون م کیو  ستیب ددکه ع یبشن. چشمام رو باز کردم و بالفاصله شمع ریبرسن و عاقبت بخ

از  یکیکنار  میسالگ کیو  ستیجشن تولدم تو سن ب نیرو هم فوت کردم و بهتر اطراف یبعد از اون تموم شمع ها

 برگزار شد.  میزندگ ینایتر زیعز

 گفتم: ذاشتمیهم م یکه ظرف ها و چنگال هارو رو یدر حال کیاز خوردن ک بعد

 بود؟ یواسه چ یسیحاال اون حروف انگل گمیم-

 ست؟ین نایمگه کارت سرو کله زدن با ا-

 خنده گفتم: با

 !یچقدر خالق انیک-

 اصال. مییمرد زندگ-

 اخه! یمن یمردِ زندگ-

دو فنجون قهوه آماده کردم.  عیبراش فرستادم و وارد اشپزخونه شدم، ظرف ها رو جابجا کردم و سر یتو هوا بوس و

 خاص گفت: یوارد اشپزخونه شد و با ژست انیک

 نن؟یحاال خانوم قصد ندارن کادو تولدشونو بب-

 تعجب گفتم: با

 ؟یمگه اعالم نکرد-

 و؟یچ-
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 ..یبا پدربزرگم اوک یگفت-

 بود! هیهد شیگفتم اون پ-

 یصورتم بود، جعبه  یاش هنوز رو رهیکرد و همونطور که نگاه خ بشیج یو با لبخند نگاهش کردم، دست تو منتظر

 گفت: یسیپام زانو زد و به انگل یدر آورد  و جلو یقرمز رنگ مخمل

-Do you marry to me? 

 یبدنم تازه شد و باعث شد ب یبهت زده بشم، خوشحال بودم و انگار همون موقع تک تک سلول ها نکهیاز شتریب

 گفتم: شدیدستام دور گردنش تنگ تر و تنگ تر م یکه حلقه  یاراده سمت آغوشش پرواز کنم. در حال

-Yeeea my everything! 

" 

ابعاد مختلف  یمشغول بازرس ونیو تلوز نمایو س یتجسم یفرهنگسرا همراه با چند تا از مسئوالن هنر ها سیرئ

بخاطر عکس و امضا  یادی. مردم زدادنیو نظر م کردنیم لیبودن و هرکدوم از اونها رو تحل شیفرهنگسرا و اثار هنر

 .کردیحوصله ترم م یخسته تر و ب نیتجمع کرده بودن و هم

که بود بهتر از  یبه عنوانش نگاه کنم مشغول خوندن ورقه هاش شدم، هرچ نکهیبرداشتم و بدون ا یتابک کالفه

 بود. یکاریب

 کتاب بود، بهار پر سر و صدا و غرغر کنان وارد شد.. یراستم انداختم و همونطور که سرم تو یپا یچپم رو رو یپا

ماسماسک در به  زنمیزنگش م یهرچ شعوریکنم. ب کارشیچ دونمیکودن برسه م یاخ اگه دستم به اون پسره -

 یپرستیم یمن، دردت به سرم، جون هرک زیعز گمیبهش م یبکنم. ه دیبا یمن بدونم چه غلط دهیدرشو جواب نم

 !ره؟یبردار. مگه به خرجش م لنتیاز سا تویگوش

برگرده و من   انیک شهیم یعنیکه  کردمیفکر م نیام گرفته بود. بهار همچنان در حال قر زدن بود و من به ا خنده

 که جرعت زنگ زدنشو داشته باشم؟.. یروز رسهیم یعنیندادنش مهم نبود.  ایبتونم بهش زنگ بزنم؟ جواب دادن 

 کردم و گفتم: گرفتیدستش بود و شماره م یرو بستم و روبه بهار که همچنان گوش کتاب

 دستش بنده. ایجواب بده  تونهیهست نم جای البد ؟یکنیشلوغش م نقدرینشده که بهار. چرا ا یزیحاال چ-
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 .شناسمشیجا مونده طبق معمول، من م نیتو ماش شیخواهر! گوش یچقدر ساده ا-

پا داشت. کتاب رو کنار گذاشتم و  هیبود و مرغش  یکیحرفش  لوفریو ادامه ندادم. بهار هم مثل ن دمیکش یپوف

 بود گفتم: میهمونطور که نگاهم به ساعت مچ

 م؟یریم یحاال ک-

 آورد. شویهرموقع گوش دونم،ینم-

 :دمینال

 ؟یدار شیبه گوش کاریبهار تو چ یوا-

 !گهید رمیبهم برسه که برم با اون کارگردانه عکس بگ دیبا شیخب گوش-

 اعتراض کنم که ذوق زده گفت: خواستم

رو گرفت و برنده شد.  نیبلور مرغیجشنواره س نیو چهارم یدوره س زهیهمون که جا دا؟یش گمیرو م یک یدونیم-

مردم و  نیهم ی. براکنهیم یگذار هیهاشه و سرما لمیف یکننده ها هیو خودش شخصا ته نماستیاکثر کارهاش س

 بهش قائلن.  یدوسش دارن و احترام خاص یلیخ گرایباز شتریب

 ادیمن رو  کردیهنوز دخترانه بود و دخترانه فکر م اتشیادا و اصولش که روح نیزدم، ا یهاش لبخند یپر حرف به

بود  نجای. جلب اگرفتیو امضا م نداختیباهاش عکس م دی. اونم هرکس که به نظرش معروف بود بانداختیم دیناه

 .دادیاز تاسف تکون م یو سر دیخندیو محمد هم م کردیهم ذوق م یکل

خاص و منحصر به فرده و باعث  یلیروح و روانش آروم باشه خباشه و  یفکر یبه دور از مشغله ها نقدریآدم ا نکهیا

و هزاران هزار  یمثل من که هرشب کابوس و عذاب وجدان و دلتنگ یکیکمتر غم و غصه دور و برش بپلکه. اما  شهیم

باشه که برگرده به  نیهمون لحظه تنها آرزوش ا دیشا و خوردهیغبطه م یهمه دلخوش نیداشته باشه، به ا گهیدرد د

 ..لوفری.. ندیمثل بهار.. ناه یکیگذشته و اشکال کارش رو درست کنه، تا بشه 

 زدم و گفتم: یاشک هام رو گرفتم.  مجددا لبخند یاحتمال زشیر یو جلو دمیلب گز یسخت به

 خودت چشه؟ یمگه گوش-

 !شهینم یکنم خال یحذف م یحافظه ام پره، هرچ-
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 بهت بدم؟ مویگوش یبه خودم بگ یتونستینم-

 وقت اون تماس.. هی ؛یاخه کارش دار-

 و گفتم: دمیحرفش پر وسط

 ندارم. شیکار-

 کردمیرو فعال م نشیو دورب زدمیو همونطور که رمزش رو م دمیکش رونیب فمیک یپشت پیرو از ز میگوش بالفاصله

 گفتم:

 !ریعکس بگ خوادیهرچقدر دلت م-

تو هوا  یبوس شد،ی. همونطور که با عجله از اتاقک خارج مدیرو سمتش گرفتم و اون با ذوق از دستم قاپ میگوش

 فرستاد و گفت:

 عاشقتم دختر..!-

 منتظر جوابم باشه در رو بست و من رو با گذشته ام تنها گذاشت.. نکهیا بدون

 

 یدلتنگ

 و حالت خوب شود یکه عوضش کن ستین راهنیپ

 ،یگاه یدلتنگ

 ست .. یتن آدم وستپ
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بودم که گذر زمان رو  انیدوست داشتنِ ک ریو من اونقدر درگ گذشت،یتولدم م نیتر یماندن ادیماه از به  کی "

بود که با مادر بزرگ و پدربزرگش و خاله اش، من رو رسما و حضورا از خانواده ام  روزید نیمتوجه نشدم. انگار هم

 کرده بودن.. یخاستگار

پر کرده بود رو تو انگشتم چرخوندم و لبخند زدم.  ینقره ا زیر یها نیازدواجم که دور تا دورش رو نگ ی حلقه

 چشمم رد شد..  یاز جلو میکوتاه تا لمیف کیخاطرات ازدواجمون مثل 

 ..مونیلباس عروس دیحلقه هامون و عقدمون و حاال..خر دیخر مون،یمامان و بابا، جشن نامزد موافقت

 نیساده پسنده و بر طبق هم دونستمیموند. م رهیخ گذروندینظر م ریکه رگال ها رو ز انیامت بلند کبه ق نگاهم

از  یبابت که بار نیو از ا میبود دهیو اتفاقا همون لباس مد نظرش رو خر گشتیم کیساده اما ش یدنبال لباس

 . میدوشمون برداشته شده بود خوشحال بود

 کرده بود رو کم کرد و گفت: جادیا نیرو تو ماش یشقانه اعا یو فضا خوندیکه داشت م یآهنگ

 رستوران؟ ایخونه  م؟یبه ما بدن بخور خوانیم یخب حاال خانوم چ-

 :گفتم

 ؟یدوست دار یخودت چ-

 دست پخت خانومم رو امتحان کنم. خوادیبه من باشه، دلم م-

 و گفتم: دمیخند

 قبلش حتما آمبوالنس خبر کن آماده باش باشه! یول ستین یمشکل-

 گفت: کردیرو چند برابر جذاب تر م شیآب یمردونه و چشمها یکه چهره  شیاخم تصنع با

 کنمیعوض نم یچیرستوران و ساندو یمن دست پخت عشقم رو با صدتا-

 تو هوا براش فرستادم. دستش رو تو هوا تکون داد و گفت: یو بوسه  دمیخند

 .یکاملش رو همراه با مخلفات بهم بد دیخونه با میدیاالن که رس خورد؛یرد خودت مبه د نیا-
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 انیکم گذاشتن نبود.  ک یبرا یلیپس دل خواستم،یبود که م یهمون انی. کدمیخند زیر زیرو دندون گرفتم و ر لبم

تنهام  هیبه ثان هیداشتنش باهام بود و حسرتش ثان ی، هرلحظه ارزو کردمیم یزندگ دیبا مج یبود که وقت یهمون مرد

 ..ذاشتینم

تو  یبود و خستگ شهیتر از هم  دهیو وول دهیبود و موهاشم ژول یبه صورتش انداختم، هواسش به رانندگ ینگاه

و  میگشتیتا االن دنبال لباس مناسب م می. از ساعت هشت صبح که از خونه خارج شدکردیداد م یچشمهاش ب

و  میهامونم انجام نداده بود دیک چهارم خری. تازه بماند که ما هنوز میبخر گهیخرت و پرت د یسر هی میودتونسته ب

 از اون مونده بود.  یادیبخش ز

لباس عروس و داماد و تاج و گل و رزرو  دیقرار شد فقط خر میکه با دو تا خانواده باهم داشت یدورهم نیاخر طبق

شمعدون و خنچه عقد و سفارش کارت  نهییآ دیمثل خر شیبا ما باشه و مابق کیکوچ یها زیو خورده چ شگاهیآرا

سهم االرث  نکهیباشه. باغشونم بخاطر ا انیبزرگ ک ادرپدر و م یدعوت با مامان و بابا ب و اماده کردن باغ به عهده 

و  یج یبا د دیون با. بعد از ادیکشیدو هفته طول م دیکردنش شا زیبزرگ بود، تم یلیپدربزرگش بود و خ یِ پدر

 نبود.  یکار آسون نیو ا شدیطراح و نورافشان هماهنگ م

 ؟یکنیفکر م یبه چ-

 گرفتم. گفتم: یلبخندش نگاه کردم و انرژ به

 جشنمون! یبه کارها-

 پررنگ تر شد و گفت: لبخندش

پوشک بچه مون رو  میدار مینیبیم مییایو ما تا به خودمون ب گذرهیمثل برق و باد م زیفکر کردن نداره، همه چ-

 .میکنیعوض م

 و گفتم: دمیخند

 باش! الیخ نیبه هم وونه،ید-

 بشم؟ اونم من؟ الیخیبچه رو ب ؟یگیبچه رو م-

 باال انداختم و گفتم: ییابرو
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 شو الیخیبله . ب-

 گفت: یاخم تصنع با

 .می، سه نفربش میپامون رو که تو خونه خودمون گذاشت دمیخانوم. قولت م ینیتو خواب بب-

 گفتم: رمیخندم رو بگ یجلو کردمیم یکه سع یحال در

 نه؟ ایداشته باشه  شویآمادگ دیمامانش با ه؟یمگه الک خود،یب-

 مامانشو اخه! نیا گریمن ج-

دست من رو از پشت بسته  انیبچه دوست بودم اما انگار ک یلیپدر بشه دلم غنج رفت؛ خودمم خ انیک نکهیتصور ا از

ها که بچه  یرانیاز ا یلینشه و بغلش نکنه. خ کشیمحال بود نزد دیدیکه م یبچه ا ایهر نوزاد  میبود. قبال تور که بود

حد به بچه  نیکه تا ا یپسر دنیو از د شدنیغرق تعجب م دیبوسیو م کردیبچه شون رو بغل م انیبغل بودن و ک

و قربون صدقه  زدیاش حرف م زهیم زهیر یبچه مون و دستا یفرفر ی. بارها هم از موهاومدنیعالقمند باشه به وجد م

شدم و اون رو دارم. و هربار  یو خونگرم یمهربون نیبه ا یکه عاشق مرد کردمی. و من هربار خداروشکر مرفتیاش م

هاش رو  یرو شاد کنم و جواب محبت ها و خوب انیسالم بهمون بده که بتونم دل ک یفرزند خواستمیهم از خدا م

 "بدم. ..

 

و با  داشتمیرو برم ومدیکه به نظرم جالب م یو کتاب کردمی، قفسه هارو دوره م دیچیپیکه تو دلم م یتوجه به درد یب

 بودم. ستادهیبود که تا االن ا بیبود و عج دهی. دردم به اوج رسکردمیپرت م فمیحرص تو ک

اد؛ به دنبال اون منم که طاقت ُسر خورد و از دستم افت یبد یکتاب داخلش چپونده بودم، با صدا یو هرچ فمیک

و  کردمی. همونطور که با کف دستهام از شکمم و پهلو هام دفاع منینداشتم سر خوردم و با پهلو افتادم زم ستادنیا

بود شتاب زده وارد اتاق  یک دونمیکه نم ییآقا هیو  رضاداده بودم، در به شدت باز شد و بهار و  هیتک نیبه کف زم

 جون از حال رفتم و چشمهام کم کم بسته شد.. یشدن و مِن ب
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. انگار تو سرم گرفتیو لحظه به لحظه خواب رو از چشمهام م نداختیاعصابم خدشه م یتکرار، رو یمدام و ب ییصدا

 . کردیم لیتبد یداریو خوابم رو به خواب و ب شدیم دهیکوب خیم

تر به اطرافم نگاه  قیکردم و دق زید. چشمهام رو رش انیرنگ نما دیسف ییچشمهام باز شد و فضا یال ناخوداگاه

به خون  شتریقرمز رنگ به ب عیپر از ما یبا نفرت چشم برداشتم، کنارش سرُم دادیکه صدا م یانداختم. از دستگاه

 .  شدیبه دستم وصل م یمیس لهیبود قرار داشت و بوس هیشب

 اتفاقات رو مرور کرد.. یکی یکیذهنم فعال شد و  کبارهی به

 .. چهیو دلپ جهیکتاب.. سرگ ی.. بهار و کارگردان محبوبش.. قفسه هافرهنگسرا

 ام.. بچه

 ام.. بچه

 ..شدیهر لحظه بلند تر م صدام

 بچه ام.. بچه ام-

 زدم: داد

 بچه ام..!-

شده  زیخ میمم بود و نشک یبا ضرب در اتاق رو باز کرد و هراسون وارد شد. همونطور که دست آزادم رو یپرستار

 بودم، با ترس گفتم:

 براش افتاده؟ یخانوم پرستار بچه ام..  بچه ام چه اتفاق-

 رو چرخوند و همونطور که نگاهش به سرمم بود گفت: چشیکرد و پ میابرو هاش گره خورد، سرمم رو تنظ نیب یاخم

 !ینداز. بهتره کمتر سر و صدا راه بستین ینگران یبچه ات سالمِ سالمه، جا-

ندادم.  یتیحرفهاش اهم هیو به بق دمیکش یقیجونم سالم بود و حالش خوب بود نفس عم زیعز دمیکه شن نیهم

رو بهم داده بودن و من  ای. انگار دندمیکش یقیچشمهام رو از سر آرامش باز و بسته کردم و پشت سر هم نفس عم

 خودم بند نبودم.  یپا یرو
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زد و  باعث شد آرامشم بپره و دوباره  ی. ذهنم جرقه ادمیشکمم نوازش گونه کش یو دستم رو رو دمیدراز کش دوباره

 یوقت شدیتو دلم به پا م یچه ولووله ا کردیترس وجودم رو پر کنه. هرچند دست منم نبود، مادر بودم و خدا درک م

 .شدیرشد بود و بزرگ م در حال یشکوفه ا لکه در بطنم  مث یموجود یبرا کردمیاحساس خطر م یذره ا

 خانومِ پرستار !-

 :زدیو منتظر نگاه کرد. لب باز کردم، دلهره تو صدام موج م دیچرخ سمتم

 زنه؟یبچه ام.. چرا ضربه نم-

 ضربه بزنن؟  قهیها قراره هر دق نیجن  یمگه همه -

 :دیلب غر ریز کردیبرگردوند و همونطور که در و باز م رو

 !النیکه، گودز ستنیمادر ن-

بعد هم بهار و رضا همراه با  قهی. چند دقدمیراحت دراز کش الیو با خ دمیکش قیتوجه به حرفش ، دوباره نفس عم یب

 مارستانیاز ب صیترخ یشدن احوالم و تموم شدن سرم و کارها ایو فاطمه و سوگند وارد شدن و بعد از جو لوفرین

از بابت من  الشونیخ نکهیموندن و چند ساعت بعد از ه. شب هم به اصرار من، شام رو خونمیخونه شد یخارج و راه

 ام راحت شد رفتن. یو اوضاع جسم

 ییبایز یکس کردیاما تبمون هم قبول نم م،ینبود یو شالم رو از سرم کندم. کال خانواده خشک و مذهب دمیکش یپوف

ناموسش  یداشت و اونجا بزرگ شده بود، اما خداروشکر رو ی غربکامال اتیروح نکهیهم با ا انی. کنهیهامون رو بب

موضوع  نیمسائل ساده بگذره. ا نجوریاز ا تونستیبود و نم یرانیرگه اش ا هی؛ به هر حال  دادیبه خرج م تیحساس

 .انیکنار ب انیسبب شد راحت تر با ازدواجم با ک نیبه دل مامان و بخصوص بابا نشسته بود. و هم یلیخ

بشه. همش  یدردسر بشه و منجر به ناراحت دیو اعتقاد داشت ازدواج دوباره ام شا زدیغر م کسرهیمامان  لیاوا

رو دوست داره .  دیو هنوز هم دوماد مرحومش، اقا مج گهیرو م نایبخاطر آبروشون ا کردمیو فکر م شدمیم یعصب

که عاقد خطبه عقد رو خوند و  یوقت قایدق ماازش دلخور بودم. ا یلیتوهمش خ یغر زدناش و اخم ها نیبخاطر هم

رو  تشیشکا شهیمامان برخالف اخالقش که هم دمیفهم م،یو رسما و شرعا زن و شوهر شد میبله رو داد انیمن و ک

 دیاومد گونه هام رو مادرانه بوس یبودم اما وقت دهیفهم گهیوقت بود د یلیخ نوی. اهیزن تودار و مهربون یلیداشتم، خ

بردم که مادر  یپ نیباورم شد و به ا شتریب کرد،یدعا م مونیخوشبخت یسرمون چرخوند و با اشک برا دورو اسپند 

 فرشته ان.. یواقع یها به معنا
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رو بهم اعطا کرد و من رو از لذت داشتنش محروم نکرد. چقدر  یلطف مادر نیچقدر خوشبخت بودم که خدا ا منم

 هیدر حال رشد و از بطنم تغذ یاد منم مادرم و تو وجودم ، موجودافت یم ادمی یقیبه هر طر یلذت بخش بود وقت

 ازش نمونده بود.. یزیچ گهیبود و جز سه ماه د تمامانتظار نه ماهه ام در حال ا نیا ی. چقدر لذت بخش بود وقتکنهیم

 گفتم: یو با لحن بچگونه ا دمیشکمم که حاال بزرگ تر و برامده تر شده بود کش یدستم رو نوازش گونه رو 

 خودم هواتو دارم قند عسلم! ا،یمامان دورِ پسرش برگرده. اصال ناراحت نباش-

 لب اضافه کردم: ریو ز دمیکش یآه

 زود!.. هی.. به زودگردهیباباتم برم-

پسرکم بخونم  یبرا خواستمیکه مدت ها بود م  یدست تاپ و دامن عوض کردم و با کتاب داستان کیرو با  لباسام

 شروع کردم به خوندن.. کردمیم میبدنم تنظ یو همونطور که پتو رو رو دمیتخت خواب یرو

 نبود چکسیمهربون ه یاز خدا رینبود، غ یکیبود  یکی-

 یسبزه زار ونی، م یروزگار یروز هی

 بود یراض شیبود، از زندگ یموش نازناز هی

 شدیها که از خواب پا م صبح

 شدیبه خنده وا م لباش

 جون و بابا جون مامان

 مهربون ردوتاشونه

 داشتنیرو دوست م یموش

 ذاشتنیو گردو م ریصبحونه ، پن یسفره  سر

 ناز و کوچولو یموش

 و گردو ریپن خوردیم
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 یباز رفتیو م شدیم ریس

 ینازناز یبچه ها با

 داشتیگردو برم هیروز  هی

 داشتیدستش نگه م یتو

 تو کوچه قلش داد برد

 بچه ها نشون داد به

 چه گرده دینیبیم گفت

 گردهیم دمیم قلش

 زهیم زهیر یگردو

 ذهیو لذ خوشمزه

 به گردو دیکن نگاه

 گردو ستین یهر گرد 

 دیاونو د یموش مامان

 دیاون خند یحرفها به

 گلکم خوشگلم گفت

 گردو گرده درسته

 گرده یم یدیم قلش

 ستیهوش تو ب ی نمره

 ستیگردو که گرد ن فقط
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 و انار و هلو بیس

 و زرد آلو پرتغال

 ینیزم بیو س ازیپ

 ینیبیرا گرد م همه

 یموش کوچولو نازناز یول 

 !..یمامان ستیگردو ن یگرد هر

 

 چطور چشمهام گرم شد، کتاب از دستم افتاد و خوابم برد.. دمیغرق داستان گفتن شدم که نفهم اونقدر

پرده  یآفتاب که ال دنیچشمهام رو باز کردم و با د یشدم. آروم ال داریب زدیکه چشمم رو م یبا حس نور صبح

 اخم کردم.  زد،یچشمم رو م

. نگاهم به تخت افتاد که دمیکه بدنم دادم، پرده رو کش یاساس یکش و قوس نکهیغرغر از جا بلند شدم و بعد از با

نبود. همونطور که تو دلم به خودم  یو جنگ ینبرد یها دونیشباهت با م یبودم و االن ب دهیروش خواب شبید

هشتاد و پنج افتاده بود رو تا کردم و کتاب  ساختمانکه انگار از  ییاونجارو جا به جا کردم و پتو عیسر دم،یخندیم

 گذاشتم. یکنار زیم یداستان رو هم برداشتم و رو

 کاریکنم؟؟ چ کاریو به آشپزخونه رفتم. خب حاال چ دمیبود رو پوش دهیاز المان برام خر انیبار ک هیهامو که  یروفرش

شده  یتکرار زیبه سرتا سر خونه انداختم. همه چ یاجمال یکنم حوصله ام سر نره؟ نگاه کاریکنم سرگرم بشم؟ چ

و ته دلم  دیمثل جرقه به ذهنم رس یکه فکر شدمیم دیموجود نداشت.  داشتم نا ا یجذاب زیچ چیه بایبود و تقر

 روشن شد.

. رونیرو برداشتم و از خونه زدم ب چییبودم. سو ینگاه کردم، از خودم راض نهییو آماده خودم رو تو آ حاضر

 برسم.  قهیدق ستیباعث شد سر ب نیبود تا مقصد فاصله نبود و هم هیخوشبختانه خونه مون چون زعفران

با خط که روش  یرنگارنگ یشدم. نگاهم به تابلو ادهیپارک کردم و پ یخوب یرو جا نیماش یقابل وصف ریغ جانیه با

چهارساله ذوق  یبچه ها نیو ع دمیها گره خورد. دو کف دستامو بهم کوب ین یبزرِگ ن ینینوشته بود سرزم یجالب
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 یبود که همه  ییو نام یشدم.اونقدر فروشگاه بزرگ هها مواج یاز اسباب باز یوارد شدم با حجم بزرگ یکردم. وقت

 رو به عهده گرفته بودن.   یوم کار مشخصبود هرکد نیکارگرهاش لباس ست به تن داشتن و جالب ا

 دونستمیها گذشتم و وارد پوشاک و لباس شدم. اونقدر خوشحال بودم و ذوق داشتم که نم یقسمت اسباب باز از

 گفت: تیشد و با جد کمیو چهار ساله نزد ستیب_ستیب بایتقر یازکجا شروع کنم اصال! .خانوم

 بهتون بکنم؟ تونمیم یخانوم. چه کمک نیخوش اومد-

و زبونم رو از اون همه  دیچرخیم یلباس نوزاد یرگال ها ینداشتم که بگم. نگاهم هنوز رو یزیچ یعنینگفتم.  یزیچ

 یفقط براش لباس پرنسس شدمیدختر دار م یروز کیشک اگه  یو خوشگل بند اورده بود. ب یخوردن یلباس ها

 فلج بودم. ودمبهتر! انگار خکرد و تنهام گذاشت.  یزی. اون خانوم اخم ردمیخریم

دل ازشون کندم و سمت پسرونه ها رفتم.  یوخوشگل بود که به سخت بردیدخترونه  دل آدم رو م یلباس ها اونقدر

اون  نی. باالخره  برفتمیو قربون صدقه اش م کردمی! مدام پسرکم رو تو اون لباسا تصور میچیه گهیپسرونه ها که د

 اد و انتخاب سخت بود..یکنم و بخرم. تنوع ز دایرو پ یکیهمه لباس قشنگ، تونستم 

که  یکیباشه رو تو پالست زیسا نیکتریکوچ خوردیبود و بهش م یساده با کراوات مشک دیسف راهنیپ هیلباس رو که 

 نیا یهاشون رو تو دیخر تونستنیدراورده بودن و مردم م یبچه ا کریکه به حالت است یاونجا بود گذاشتم . پالستک

 هاشم باکالس بود.. کیپالس ینجاحتیبزارن. ا کایستپال

اون لباس  خیم نقدریثابت موند. ا یگرفتم برم که چشمم به رگال میهم براش برداشتم و تصم گهیدست لباس د چند

دق  ی. قلبم فشرده شده بود و داشتم از ناراحتکردمیداشتم بهش نگاه م یچ نیها شده بودم که هواسم نبود ع

باردار شاد و خندون با شوهراشون لباس  یاداشت مگه؟ چرا خانوم یناراحت نقدریا یست پدر و پسر هی! کردمیم

 خوردم؟؟یحسرش رو م دیکم بود و با زمیچ هی رفتمیهرجا که م شهیچرا هم دن؟یخردیو م دنیدیهارو م

 داشتمینگه نم یاگه مخف گفتم، یکردم، اگه بهش م یخودِ احمقم بود.. اگه ازش پنهون نم ریبه من. همش تقص لعنت

پسرم و باباش ست لباس  یجلو و برا رفتمیدست تو دست همسرم م هیافتاد، منم مثل بق یاتفاقا نم نیا چوقتیه

 .. دمیخریم

دور  عی. با حسرت نگاه ازش گرفتم و سردیراحت د الیبا خ شدیشدم. اونقدر شلوغ بود که نم کیو نزد دمیکش یآه

 بخرم.. هیشدم. به خودم قول دادم اگه برگشت، حتما براش بعنوان هد
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 دیایب دیبا یکی 

 و ببرد گردش ردیگذشته را بگ نیا دست

 به جانم.. زنندیام کردند مرا بس که نق م کالفه

هوا  تیجمع غیدست و سوت و ج یزدم و به دستام موج دادم. با تموم شدن آهنگ، صدا یبار چرخ نیآخر یبرا  "

زدم و بعد از اون هردو به احترام از  یکش انی. لبخنِد کدمیدیفقط مرِد روبرومو م اهویهمه ه نیا نیرفت  و من ب

واقعا طاقت  نیاون لباس دنباله دار و سنگ رل. کنتمیتشکر کرد دنیکشیو کل م زدنیکه همچنان دست م یتیجمع

خوشحال باشم و سر از پا  نکهیاز شتریکرد. ب یمن نم بیبه حالِ عج یفرق زهایچ نیفرسا بود. اما امشب انگار ا

بود. امشب مدام دور از  بیعج کمی نیو ا کردمیم تیو امن یاحساس خوشبخت یادینشناسم انگار بهتم برده بود. ز

 نیریقدر شچ تیواقع نیبود و ا تی. نه! انگار خواب نبودم. واقعگرفتمیاز بازوم م یآروم شگونین هیو بق انیچشم ک

 احساس کردم.. انیکه امشب ، کنار ک کردمینم یاحساس خوش نقدریبگم تو عمرم ا تونمیبود..  به جرعت م

سپرد مواظبم باشه و ازش قول مردونه گرفت خوشبختم کنه.  انیو به ک دیرو بوس انیبار اخر سرِ من و ک یبرا بابا

لب برامون دعا  ری. ز ختنیریهم پشت سرمون آب م انیمامان هم با اشک ازمون دور شد و مادر بزرگ و پدربزرگ ک

 هیبه ثان هیکه لحظه لحظه، ثان یدیچشم شدم. وح توچشم  دیآخر با وح ی. خواستم در رو ببندم که لحظه کردنیم

 یاشک ی. با چمهادیدرخشیبرادر نداشته ام مثل الماس م یرو باهاش گذرونده بودم و اون حاال امشب جا میچگب ی

 گفت: کردیبغلم کرد و همونطور که دستاس موهام رو نوازش م

 خواهر قشنگم! شهیدلم برات تنگ م-

 کردم عشق تو صدام موج بزنه: یسع

 !یلیخ د،یدوستت دارم وح یلیخ-

 کرد و محزون گفت:بغلش جدام  از

 دا؟یش-

 بغضم رو قورت دادم و گفتم:  داد،یکه گونه هاش رو خس کرده بود آزارم م یاشک

 جانم؟-
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 ده؟یبگم ترش یبه ک گهیمخ؟ د یبگم رمضون ب یبزارم؟ به ک یکنم؟ سر به سر ک کاریمن بدون تو چ-

زد،  یخوش اخالق و خوش مشرب بود لبخند گشاد شهیکه مثل هم انمیانداختم. ک نییزدم و سرم رو پا یمحو لبخند

 ..ارهیجو رو عوض کنه و لبخند به لبامون ب خواستیم دونستمیم

 ه؟یمخ ک یخانوم رمضون ب دایش-

 کردم و گفتم: یخنده ا تک

 ی کهیمخ، فکر کنم برادر کوچ یرمضون ب گفتیم ارهیحرصم رو درب خواستیم یوقت شهیهم دی. وحدونمینم-

 شعبون باشه!

کرد و همونطور  انیدستشو باال اورد و اشکاشو پاک کرد. روبه ک شد،یم دایهم که حاال اثار خنده تو صورتش پ دیوح

 گفت: گرفتشیکه به آغوش م

 ما باش. دونهی یکی یمواظب اج-

 براش تکون دادم.. یگفت و به سرعت ازمون دور شد. به رفتنش نگاه کردم و دست نویا

 

 ی! آبشناختمیصبح مشترکمون شروع شده بود سر از پا نم نیاول نکهیو آرزو باز کردم. از ا دیرو با هزار تا ام چشمهام

 خواستمیبابت خوشحال بودم. م نیهمچنان خواب بود و از ا انی. کرونیاومدم ب سیکه سر و صورتم زدم و از سرو

بود  دیشروع قشنگ و شاعرانه مف یرانچه که براو ه تمباشه. به اشپزخونه رف مونیصبح زندگ نیصبحمون قشنگتر

و خاله ها داخلش رو برام سنگ تموم گذاشته بودن رو باز کردم. از  ییو زندا دیکه ناه یخچالی. در دمیچ زیم یرو رو

 کم نداشت.  یچیگفت ه شهیو م شدیم دایتوش پ زیها. همه چ یدنیها و نوش یتا خوراک جاتیانواع سبز

گذاشتم، به  زیم یشده بود رو دراوردم و رو ییآرا وهیشکل م نیبه بهتر یگرد و مس ینیس هیکه تو  یریو پن یسبز

و کره و مربا وعسل  ریها رو تو سبد مخصوص گذاشتم. پن یرو هم در اوردم و نون  باگت ریدنبال اون آب پرتغال و ش

 یو پرده ها دمیشکل کنار سبد نون چ نیهتررو هم به ب اجدا گذاشتم. چاقو ه  یهم اوردم و هرکدوم رو تو کاسه 

 شدیبود که هم آشپزخونه و هم دو تا اتاق خوابامون پنجره داشت و باعث م نیا شی. خوبدمیآشپزخونه رو کش

فضا رو  نیو ا خوردیصبحانه م زیبه م میبشه. حاال نور افتاب مستق باتریچند برابر ز دیصبح و طلوع خورش ییبایز

 ییصدا نیکتریکوچ نکهی. بدون ادمیتو اتاق خواب پر عیزدم و سر یکرده بود. لبخند یو هنراز حد شاعرانه  شیب
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 شیحالت تاپ داشت عوض  کردم. آرا شتریکوتاه که ب زیو شوم یکنم، لباس خوابم رو با  دامن بلند گل گل نجادیرو ا

بودم  دهیفهم یعاشق رنگ قرمزه و از وقت انیک دونستمیزدم. م یکردم و رژ لب قرمز ادهیصورتم پ یهم رو یحیمل

بود و قرمز زده بود.   دهیزحمتش رو کش شگریآرا شبیانتخابم تو همه موارد قرمز باشه. الکمم که  د کردمیم یسع

 دادیها نشون م لمیکه تو ف یرانیخونه دارِ ا یکدبانو ها هیخودم بوس فرستادم. حاال شب یزدم و برا نهییتو ا یلبخند

 .بودمشده 

کردم عشق تو صدام و رفتارام  یو سع دمیکش یقیکنم. نفس عم نهییبه خودم اومدم و دل از آ انیک یتکون ها با

 .کردمیم یشوهر دار دیموج بزنه. باالخره ازدواج کرده بودم و با

 ..؟ انیاقا ک ان؟یک-

 تکونش دادم: شتریب کمی

 د؟یشینم داریشارل.. ب یاقا-

 صبح شده هااا گهیشو د داریجان؟ ب انیک-

کنم حاال؟ انگار  داریاقا رو از خواب نازشون ب یچطور نه؟یخواب سنگ نقدریچرا ا نیکرد. ا یخورد و نوچ یقلت

. حق داشت خسته باشه! انگار میهم نشسته بود یو لحظه ا میوسط بود کسرهی شبیخسته شده بود.د یادیز شبید

 گفتم: لبخند. بازوش رو تکون دادم با شدیداشتم و باورم نم یادیفقط من ذوق ز

 ن؟یبش داریب نیشارل؟ قصد ندار یاقا-

 دهیروزمون ذوق و شوق داشتم و زحمت کش نیاول ی. منو بگو چقدر برازدمیداشتم حرف م وارینداشت. با د دهیفا نه

ارم گذاشته بود؟ سر ک یعنی ؟یچ یعنی نیبودم. خواستم برم که دستم رو گرفت، چشمهاش باز بود و پف نداشت. ا

 زد و گفت: ییطانیلبخند ش

 شدم خانوم! داریب-

 طلبکارا گفتم: نیبه کمرم گرفتم و ع دست

 اقا؟ نیشده بود ای نیشد داریب-

 گفت: دادیبه بدنش م یو همونطور که کش و قوس دیخند



 ییدایسال ش کی

200 
 

 شده بودم. داریب-

بگم  یزی؟ چرا خودشو به خواب زده بود؟ خواستم چ کردمیبود لباس عوض م دهیاون د یعنینگاهش کردم.  یحرص

نمونده بود پرس  یزیکه احساس له شدن بهم دست داده بود و چ یکه بلند شد محکم من رو تو بغلش جا داد. جور

 و گفت: دیبشم. گونه ام محکم تر بوس

 !دایدرسته قورتت بدم ش خوامیم یخوریحرص م یوقت-

 گفتم: دمیمال یام رو مکردم و همونطور که گونه  یزیر اخم

 صدات زدم؟ یهرچ یشدینم داری! چرا بانیک یبد یلیخ-

! که کردمیگرفتم. مثال داشتم ناز م شیمنتظر جوابش باشم پشتم رو بهش کردم و راه آشپزخونه رو در پ نکهیا بدون

تو بغلش به خودش  و من رو دیخندیداشت م انیتو هوا معلقم. ک دمیاز جا کنده شدم و تا به خودم اومدم د کهوی

 کردم و گفتم: یهرچند خودمم خنده ام گرفته بود، اما صدام رو جد فشرد،یم

 .شهی! حالم داره بد موونهید نیبزارم زم-

 و گفت: دیگونه ام رو بوس دوباره

 نداره هاااا.  یعاقبت خوش نیو ا یشیم یکه خوردن یدونیم ،یواسم خودتو لوس نکن یتا باش-

گذاشت و  نیبازوش کردم. من رو زم یو مشتم رو حواله  دمی. بلند بلند خندرمیخنده ام رو بگ یجلو نتونستم

 صبحونه شده بود گفت: زیم خیکه نگاهش م نطوریهم

 ..نیبب نجارویا-

چونه هاش گذاشت  ریگرفت؛ دست ز زینگاه از م انی.همچنان اثار خنده رو لبامون بود، کمینشست یصندل یرو هردو

 و گفت:

 خوشگل.. یها یخوشگل.. خوردن زیخوشگل.. م یچه خبره؟ خونه  نجایا-

 تر ادامه داد: آروم

 خانوم خوشگل!..-
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چرا  دونمیو من عادت کرده بودم اما نم زدیم ادیحرفا رو ز نی. هرچند اکردنیحرفش انگار قند تو دلم آب م نیا از

 نگفتم. یزیزدم و چ یبه دلم نشست. لبخن محو یلیخ فشیتعر نیا

که ازش داشتم و  یگذاشتم. با شناخت ریاش رو پن گهید یاش رو کره و قسمت یرو برداشتم و قسمت شیدست شیپ

خجل  ینگاهش بدجور ینیو جلوش گذاشتم. سنگ ختمیر ریش وانیل هیدوست نداره براش  وهیبودم که آب م دهید

. ختمیگذاشتم و اب پرتغال ر ریپن ودممخ یسر و صدا کارم رو انجام بدم. برا یب شدیباعث م نیوهم کردیزده ام م

 برش دارم.  زیدوال نشم که از وسط م یگذاشتم تا ه میدست شیپ یهم گوشه  یسبز یکم

 زدم و گفتم: یاومد هنوز هم نگاهش روم ثابت بود. لبخند ادمیشروع کنم که  خواستم

 ؟یدوست ندار ؟یخوریچرا نم-

 !شتریچرا چرا.. دوست دارم.. اما تو رو ب-

 ییهوی نی! همگهیبودم د نشی. عاشق همکردیو ذوقمرگم م دادیابزار احساساتش اخر کار دستم م نیگرفتم. ا گر

من  شی.. همه چشیو تعصبش.. همه چ یمردونگ نیگفتن ها.. هم میمستق ریدوستت دارم به طور غ ییهویگفتن ها، 

 رو مجذوب خودش کرده بود..

 سر زبونم بمونه.. تونستینم نیداشتم و ا از حد دوسش ادیعشق بهش نگاه کردم، ز با

 دوستت دارم! یلیخ ان،یک یخوب یلیتو خ-

 ریز رفتیبلند شد و بغلم کرد و همونطور که ست اتاق خواب مشترکمون م شیصبحونه اش شد، از صندل الیخیب

 گوشم زمزمه کرد:

 ..!خوامتیم یلیخ-

موند، هرچند  مهی. هرچند صبحونه مون نصفه و نرفتمیهام فرستادم و بغلش رو پذ هیوجودم عطرش رو به ر یهمه  با

 ریافتاد غ یکه داشت م یاتفاق نیو ناز و ادا شروع شد،  هرچند ا ینشد صبحمون شاعران باشه ، هرچند با شوخ

منتظره  ریو بدش و غخوب  یاخالق ها یو همه  انیک ورو با جون و دل دوست داشتم  نهایا یمنتظره بود.. اما همه 

 بودن رو تجربه کردم.. انیبار دوم، با ک یآلم  بود و من برا دهیمرد ا انیاش رو دوست داشم.ک

 . گذشتیمشترکمون م یاز زندگ یسال کی حدودا
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همون  قایدق یعنی. میدیچشیمشترک رو م یو طعمِ خوبِ زندگ میسقف رفته بود کی ریز شدیم یکسالی بایتقر

 انیشده بود که من دوست داشتم،ک ی. همونمیاریکه به دستش ب میخواستیو م میکه انتظارش رو داشت یزندگ

 دوست داشت.. 

جور شده بود و خداروشکر  یلیخ انیخوب بود و مامان با مامانبزرگ ک یلیو رفت و آمد خانواده هامون خ رابطه

 غلتک افتاده بود.. یرو مونیزندگ هردو خانواده پشتمون بودن و همه جوره هوامونو داشتن و چرخ

 . دمیصبحونه رو چ زیشد م یم داریب انیهم دم کردم و تا ک یزدم، به عالوه اون چا زیجوش رو تو پر قهوه

صدام رسا باشه و به اتاق خواب  نکهیا ی. برادادیرو نشون م مینگاه کردم. هفت و ن وارید یرو کیساعت کالس به

 برسه داد زدم:

 شد هااا رتید ؟یش داریب یخوا ینم ان؟یک-

رو  شیفرفر ی ختهیو بهم ر دهیژول یلخت و موها یباال تنه  یدر اتاق رو باز کرد و من وقت عیخالف معلمول، سر بر

 و گفتم: دمیکش ینیه دمید

 شده هااا رتید ؟یتو هنوز حاضر نشد یوا-

بود. خوابش  نیعادتش هم شهید. همکرد و تند تند دست و صورتش رو شست و مثل برق حاضر و آماده ش ینچ

 نهییآ یسرکار رفتنش عجله داشت. همونطور که  جلو یخدا هم برا ی شهیو هم شدیم داریبود و سخت ب نیسنگ

 گفت: بستیمارکش رو با عجله به دستش م یبود و ساعت مچ ستادهیا یقد

 تو راه بخورم؟ رهیگیم چیخانومم واسم ساندو-

 گفتم: دلخور

 باشگاه.  یریو گشنه م یخورینم دونمیاخه م-

 که من عاشقش بودم گفت: یکاشت ، تو چشمهام نگاه کرد و با لحن خاص میشونیپ یآروم رو یاومد، بوسه  سمتم

 همه اش رو بخورم دمیدل کوچولوت بشم که مهربونه. نگران نباش. قول م یفدا-

بود و حرف  رانیا گیل یها میاز ت یکی ییِکایآمر یِسرمرب یلوس کردم و تو بغلش انداختم. مترجم اختصاص خودمو

اش روون و فول شده بود که انگار از  ی. اونقدر فارسکردیترجمه م یها به فارس کنیرو به باز یمرب یها هیها و توص
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کادر  یکارش مهم و با ارزش بود که سرپرست و اعضا ونقدرمبلد بود. و ا یرانیو ا کردیم یزندگ رانیزمان تولدش ا

 نیاز بر بود، بگذرن. خودمم که ا یفارس_یآلمان_یسیکه سه زباِن انگل انیمثل ک یآدم رِ یباشگاه نتونستن از خ یفن

 نیمه یاز خونه کار کم. برا رونیجلومو گرفت و نذاشت ب انیو خوشم اومد خواستم فرم پر کنم که ک دمیکارش رو د

 یشرکت ها ستم،یبودم و تو خونه پشت س دهیط کشآژانس و تور و شرکت بود رو خ یوقت بود که دور هرچ یلیخ

 نهیو اونا هم در مقابل هز کردمیم لیمیو براشون ا کردمیکه درخواست مترجم  مقاله داده بودن رو ترجمه م ینیآنال

 رونیب ادیشده بودم و مثل قبل ز نیخونه نش یراحت نی. به همکردنیم زیدر نظر گرفته شده رو به حسابم وار ی

دوبار بخاطر  یکیخارجمون هم  یبود و مسافرت ها رازیتا ش مونیداخل یتنها مسافرت ها کسالی نی. تو ارفتمینم

چهار روز  ایبود و سر سه  یسفر کار نکهیبه آلمان بوده. با ا داد،یانجامشون م دیکه با انیک یعقب مونده  یکارها

کنه. به هر حال مادرش بود و  یرو بزنه و رفع دلتنگبا مادرش حرفهاش   انیتا ک میرفتیاما مدام قبرستون م میتبرگش

از  انیکه ک ییها فی. با اون تعرگهیکشور د هیخاک رفته اش  ریباشه و مادر ز گهیکشور د هیسخت بود خودش 

 حفظ ابرو کنه. قلبه زنش، به مادر بچه اش بزنه و حدا یمحال بود سر کردیپدرش م

 گفتم: یرو بلند کردم و تو چشمهاش نگاه کردم. با ناراحت سرم

 دلم، مواظب خودت باش! زیباشه عز-

 رو براش تند تند گرفتم. چیجدا شدم و سانو ازش

 !ایداخلش مغز گردو هم گذاشتم. همه اش رو بخور-

 به دوستامم ندم! دمیچشم چشم مامان کوچولو. قول م-

 گفتم: دادمیو دستم رو براش تکون م دمیخندیهمونطور که ملحن بچه گونه اش خنده ام گرفت.  از

 مواظب باش! وونهید-

 د؛یجوش یوسرکه نم رویدلم مثل س نقدرینشستم. کاش ا  یصندل یو رو دمیکش یبستن در که اومد پوف یصدا

 گفتمینم یزیچ انیو آروم و قرار نداشتم. به ک فتهیب یندیروزها قراره اتفاق ناخوشا نیهم کردمیچرا حس م دونمینم

 ..انیکنگرانش کنم. اما مدام نگران بودم، نگرانِ  یخواستم الک یو نم

متن و مقاله  ی. امروز حال و حوصله یو یت یرو جمع و جور کردم و نشستم پا زیخوردم م یچند لقمه ا نکهیاز بعد

مبل  یم کنه. کالفه کنترل رو روکه بتونه سرگرم یکانال  کیاز  غیاما در کردمیرو نداشتم. کانال هارو جا به جا م
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و  یکاریجرقه تو ذهنم زده شد. باالخره بهتر از ب مثل یدستام گرفتم.  فکر نیپرت کردم و سرم رو ب ییروبرو

 ..دیچیشادش تو گوشم پ یرو برداشتم و شماره اش رو گرفتم. بعد از چند بوق صدا میس یبود. تلفن ب یسردرگم

 معرفت! یسالم ب-

 گه؟ید میمعرفت شد یب ؟یبخو لویسالم ن-

 قت؟یبه رف یتا االن که ده ماهه گذشته چند بار زنگ زد تیاز اول عروس-

 شده بودم. میکرده بودم از بس سرگرم خونه زندگ یمعرفت یگفت. در حقشون ب ینگفتم. راست م یزیچ

 خب حاال، ناراحت نشو دختر! یلیخ-

 ؟یا کارهیامروز چ لوین-

 . امروز نرفتم آژانس. چطور؟یچیه-

 واقعا؟-

 ه؟یاره. مگه چ-

 خونمون امروز. ییایب کمی یندار یاگه کار خواستمی. میچیه-

 :دیچیپ یتو صداش م یشاد

 کنم. یم یخونه تونم. با سوگند و بهار و فاطمه هم اوک گهید قهیدق ستیمن تا ب-

 اش، شاد شدم و گفتم: یشاد از

 باشه باشه منتظرتونم.-

 قطع کنم که گفت: تمخواس

دارم و  میکه رژ یدونیم یچیو قهوه هم اصال، دسر و شکالت هم ه یچا ،یفقط تو رو خدا غذا مذا درست نکن دایش-

 .شمیو ماست هم  اصال حرفشو نزن که ناراحت م پسی.  هله هوله و پفک و چخورمیکم م
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که  امیدارم م گفتیداشت م میمستق ریبشر چقدر پررو بودا! به طور غ نی. ادمیخند یپق شیهمه پر حرف نیا از

 یزنگ زدم و سفارشات الزم و هرچ کمونینزد یو من بعد از اون به سوپر میکرد یکنم.. خداحافظ یخال خچالتونوی

 یتن.  دستدادن و بعد از گرفتن حقشون رف لیبعد دم خونه تحو قهیذکر کرده بود رو سفارش دادم. ده دق لوفریکه ن

دم کردم و قهوه جوش رو به برق زدم. تند تند ژله و دسر و مخلفات هم اماده کردم  یچا دم،یخونه کش یبه سر و  رو

سفارش بده و  رونیاز ب گفتمیم انیگذاشتم.  فقط مونده بود شام که اونم به ک خچالیشکل گرفتنشون تو  یو برا

 ! بهش خبر نداده بودم!انیک ی.. راستمیهم بخور ردو یهمگ

بچه ها سر برسن تند تند شماره اش رو گرفتم و بهش خبر دادم که دوستام قراره  نکهیرو برداشتم و قبل از میس یب

 . .رهیبه حال شام بگ یخونه و فکر انیب

رو هوا  یا قهیخونه چند دق لوفر،یبهار و ن یها طنتیبا اومدنشون و ش دن،یبعد بچه ها سر رس قهیدو سه دق حدود

و آخرشم من و سوگند  شدیم لیبه بازار شام تبد نجایاومدن ، ا یم یوقت شهیبوده، هم نیبود. البته تا بوده هم

 . میکردیوفاطمه  جمع و جور م

بلند شدن رو  یِنا چکدومیبه صدا در اومد ه فونیآ یکه وقت دمیو خند  میدیو رقص میخرت و پرت خورده بود اونقدر

و در رو براش باز  دمیبه لباسم کش یو از انتظار متنفره. خودم رو جم و جور کردم، دست انِیک دونستمی. ممینداشت

 انیگو اهللی اهللی انیو سر و وضعشون رو درست کردن. ک نمرتب کرد کمیکردم. تو اون فاصله بچه ها هم خونه رو 

 یبرا کردیدونست فکر م ینم یگرفته بود که هرکها قرار  یرانیآداب و رسوم ا ریتحت تاث نقدریشد. ا ییرایوارد پذ

و خوش  پیکه خوشت نقدریو کت چرم اسپورتش رو ازش گرفتم. ا دمیبه روش پاش ی! لبخندهیاصل هیرانیا هیخودش 

 مِ یت یکه هوادار نقدریبراش تور پهن کنن. واال!! ا گهید یدخترا ایچشمش بزنن  ای دمیترسیو باال بود همه اش م دق

 ماشاهلل دختر بودن دل تو دلم نبود! شترشونمیبود و ب ادیز شیمرب

به پهلوم  یکیرفت اتاق خواب تا لباس هاش رو عوض کنه. بهار  انیتموم شد و ک انیبچه ها با ک یو احوالپرس  سالم

 بگم گفت: یزیچ مکهیگفتم و قبل از یزد. اخ

 .کردمیدود م بره براش اسپند نکهیتو بودم هر روز قبل از یمن جا گه،یخوبه د-

 زد و گفت: یچشمک سوگند

 مردم هردوتاشون مترجمن! خدا شانس بده واال!!-
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از اتاق  دادیکه عضالت متوسطتو  خوب و درشت نشون م یمشک شرتییو ت کیبا شلوار نا انیک م،یدیخند یهمگ

 اومد و با خنده گفت: رونیب

 !میماهم بخند دیبگ-

 بگن گفتم: یزیچ هیبق نکهیقبل از 

 ناالن هستن بخاطر کمبود شوووهر!  کمیبابا، فکر کنم خانوما  یچیه-

 زدم و گفتم: کرد،یروبه فاطمه که ساکت نشسته بود و با لبخند تماشا م یچشمک

 البته بجز فاطه جون!-

فضا دوستانه تر شد و دوباره  انیکوسن مبل رو روبم پرت کرد و من تو با خنده تو هوا گرفتمش. با اومدن ک لوفرین

که بمونن قبول نکردن و عزم رفتن  می. بعد از سرو شام هم هرچقدر اصرار کردمیو خنده رو از سر گرفت یخشو

 کردن.

و به پاش  زیبودن  و بر دهیو بهار هنوز تو گوشم بود.  از بس زده بودن و رقص لوفرین یسرو صدا دم،یکش یراحت نفس

 نیب یزیچ هیداد. سوگند هم  یم حیو سکوت رو ترج دو تا مظلوم بود نیکرد.فاطمه اما برعکس ا یسرم درد م

 !مظلومشر و پر سر و صدا نه ساکت و  ادیبود؛ نه ز لوفریفاطمه و ن

 زدم و گفتم: انیروبه ک یخسته ا یلبخند

 !زمیعز یشد تیاگه اذ  دیببخش-

 رفتن هاا! یراست باال م واریاز د یکرد یرو وبشون م لوفریبهار و ن ینه فداتشم، ول-

 روشنش کنم، گفت: نکهیرو تو برق زدم. قبل از یرفتم و جارو برق ییرایکردم، سمت پذ یخنده ا تک

 دا؟یش یباهاشون آشنا شد یچجور-

 ..ارمیدر ن یباز عیکردم ضا یبود؟.. آب دهنم رو صدا دار فرو بردم، سع یچه سوال نیرفتم! ا وا

کرد من رو  یکار م یکه تو بخش مال لوفریاول من نبودم، ن یعنی. میکرد یآژانس کار م هیخب .. هر پنج نفرمون تو -

 بود قبول کردم. ادیداده بود و حقوقش ز یکرد و چون آژانسشون درخواست مترجم آلمان یبعنوان مترجم معرف
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 بهار و سوگند و فاطمه. ؟یشون چ هیبق-

 یداده بودن و اونجا قبول شدن، بهارم بخش هماهنگ یخب سوگند و فاطمه مربوط به رشته شون ازمون استخدام-

 رو به عهده داشت.

کردم و  ینگفته بودم فقط پنهون م ینداشت.البته  منم دروغ یباال انداخت. خوشبخاتنه قانع شده بود و حرف ییابرو

و من اصال  دشیجدا از اون خاطراتش زنده م د،یلرز یشد تن و بدنم م یمورد زده م نیدر ا یتا حرف نیبخاطر هم

من و اون  نینقش ببنده و عذابم بده. درسته ب هنمتو ذ دیمج ریتصو دمیرس یدوست نداشتم حاال که به خوشبخت

 یفکر نم یا گهید زیو عشقش به چ انیسقف بودم جز ک کی ریبا اون ز ینبود و من تا وقت یا گهید زیچ غهیجز ص

اجازه دست گرفتن  یما نبود و من حت نیب یتماس چیشدم ه یکه زنش محسوب م یکوتاه میکردم. درسته تو اون تا

درست بود  نایا ی.. همه رهیشکل بگ یازدواج اجبار نیدرسته خدا دوستم داشت و اجازه نداد ا بودم،هم بهش نداده 

 انیکه به ک یبخاطر آرامشمون، بخاطر عشق مون،یهم شاهد بودن، اما من بخاطر تداوم زندگ ایمیو ک دیوح یو حت

 .کنمبرمال  گهید چوقتیموضوع رو نه تنها االن بلکه ه نیداشتم حاضر نبودم ا

بار غذاها  کیظرف  دم،یکش یرو جارو برق ییرایپذ عیموضوع شده ته دلم خوشحال شدم. سر نیا الیخیب نکهیا از

اتاقمون  ین راهانداختم. و بعد از او ییظرفشو نیبودن رو تو ماش نکیکه تو س ییظرف ها هیو بق ختمیرو دور ر

شد تا  یبهونه ا نیحموم بود و ا انیک بختانهدوش گرفتن هم نداشتم. خوش یشدم. اونقدر خسته بودم که حوصله 

 دوش گرفتنم رو به فردا موکول کنم.

خوند خوابم برد. صداش  یرو م یآهنگ معروف آلمان هیکه  انیقشنگ ک یو با صدا دمیتخت دراز کش یباز رو طاق

 ."آرامش محض .. هیبود.  نیدلنش ییالال هی

درد ها  نیو بدتر نیدتریگفت تو شد یکرد و م یم هیتوص یلیخوردم. دکترم خ یبود که ژلوفن م یبار نیسوم نیا

به اوج خودش  یخودشو داره به زود یعیطب یدرد ها یباردار گفتیمخصوصا ژلوفن نخور و تحمل کن. م زمیتجو ریغ

 .رسهیم

انداختم و  میدست فیآبم رو تو ک ی. بطرکردیحالم رو بهتر م کمیبود و  یزدم. هوا ابر رونیساختمان پزشکان ب از

 قدم زنان از اون جا دور شدم.

افتادم جون  یپسرم م یقلب و سنوگراف یصدا ادی یاما وقت کرد،یجونم م یاورد و ب یهر لحظه بهم فشار م درد

 لبهام نقش بست. چقدر بابتش از خدا ممنون بودم.. یرو یجون ی. لبخند بشدیو قدم هام هم محکم تر م گرفتمیم
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افتاده بود و روشن خاموش  یگوش ی. اسم مامان رودمیکش رونیرو ازش ب میگوش عیکرد، سر دنیشروع به لرز فمیک

 ..شدیم

 سالم مامان!-

 مامان؟ حالت خوبه؟بچه خوبه؟ یدلم. خوب زیسالم عز-

 ره؟بابا چظو د؟ی. شما  خوبمیهردومون خوب- 

 .میچقدر دلتنگت یدونیفدات شم. نم میمام خوب-

 .میزنیکه برگشت حتما بهتون سر م انیک شاالیدلم تنگ شده براتون. ا یلیمنم خ-

 .میبهش زنگ زد روزی! دانیک یگفت یراست-

رو خاموش  شیگفت گوش یکه م دیحرف زده بودن؟ وح انیبا ک نای. مامان ازدیام م نهیبه س شکیمثل گنج قلبم

 گفتم: عیگفته بودن؟.. سر یزیاز بچه هم چ نایمامان ا یعنیکرده! 

 د؟یاز بچه هم بهش گفت یزیچ-

 دونه؟ یمگه خودش نم ه؟یچه حرف نیوا مادر ا-

و  دیکه نبا یاونکار ای رتشیممکن بود ازم بگ دیفهمیاز وجود بچه م یزیچ انیدست مامان کالفه بودم. اگه ک از

 افتاد. یاتفاق م دینشا

 جم و جورش کنم گفتم: یکردم چجور یکه فکر م یدلم بزارم؟ در حال یکجا گهیمامان رو د یشکاک دم،یکش یپوف

 انیکه ک دیدونینگرانمون بشه. م شتریزده شه که ب ششیپ یخوام حرف یدونه، منتها نم یخب مامان معلومه که م-

 آلمان کار داره. گهید یهنوز کل

 خواستم حرف پسرتو بزنم که بابا هم حرف تورو زد و نذاشت! یفداتشم. منم م دونمیم-

 شد!! کالفه گفتم: یاوقات سمج م یچقدر مامان بعض ان؟یبگه به ک یچ خواستیاگه بابا نبود مامان م یعنیخدا!  یوا

 بگم! یچ دونمیهاا.خودم م دیاز بچه بزن یحرف دیبرقرار کرد یخوام اگه دوباره تماس ینم گهیمامان د-
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 . برو به کارت برس.یخب، توم معلومه امروز از دنده چپ بلند شد یلیخ-

 گفتم: عیقطع کنه سر نکهیاز قبل

 چه خبر؟ گفت؟یم یچ گهید-

 برگرده. یک ستیمعلوم ن گفتیم شهیمثل هم ؛یچیه-

 از من نزد؟ یحرف-

 حرفا! نیو ا دیمواظب خانومه من باش گفتیگرفت. م یچرا اتفاقا سراغتو م-

 یحرف هیدستش رو نشه و  نکهیا ایگفته بود  یدلتنگ یواقعا از رو د؟یگفته بود مواظب خانوم من باش انیرفتم! ک وا

 گفت.. یبه مامان.. دروغ م گفتیبه مادر زنش زده باشه؟ داشت دروغ م

 ؟یخوب دایش-

نا  یبه نقطه  رهی. اب دهنم رو فرو بردم و همونطور که قدم هام آرومتر شده بود  نگاهم خدمیاش پر ییهویسوال  از

 بود گفتم: یمعلوم

 مامان؟ یندار یاره اره خوبم. کار-

 نه مواظب باش-

رو  انیسرم درد گرفته بود.  تا حاال ک ادیز یلب گفتم و تماس رو قطع کردم. از شدت ناراحت ریز یکوتاه یخداحافظ

به فکر خانومش بود به  کمیها  یموشک باز میقا نیا یدورو و کار بلد! کاش به جا نقدریبودم. ا دهیپست ند رنقدیا

 یموجود ب نیاش هم جهیبرگشت و رابطه خواست که نت لخکه دوماه بعد از اون اتفاق ت یقول خودش. به فکر زن

 مون.. مهینصفه و ن یشد که افتاد وسط زندگ یگناه

که بود  یبود. اما هرچ یسکوت و دروغ هاش چ نیا لیثابت کنه و دل خواستیرو م یکارهاش چ نیبا ا مدونستمین

 یبچه ام بود، شوهرم بود، آقا یمعرفتم بود، بابا یخواستمش. عشقِ ب یو م دمشیپرست یمن بازم با تموم وجودم م

 بود.. میباال سرم بود..همه چ

 ..ذاشتمیام اجرا م هیو مهر دادمیعاشقش نبودم از همون اول درخواست طالق م نقدریاگه ا یلعنت
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کاناپه خوابم برد و گذشته ام  یلباس هام رو عوض کنم رو نکهیخراب خودم رو به خونه رسوندم و بدون ا یحال با

 مهمون خواب چشمهام شد..

 تاقچه برداشتم و به بابابزرگ دادم. یفال حافظ رو از رو "

 یلب م ریکه ز ییو با ذکرها و دعاها میجمع شده بود انیپدربزرگ ک یبود همه مون خونه  لیه سال تحوک امشب

و بچه هاش، مامانبزرگ و پدربزرگ و  انیک ی. همه از جمله مامان، بابا، خاله میتوپ بود یصدا دنیمنتظر شن میگفت

 انی. کنار کمیکه دستمون بود شد یکیقرآن کوچ نو مشغول خوند میبزرگ بابابزرگ نشست یدور سفره  انیمن و ک

 بپرسه کوتاه گفتم: یسوال نکهی. قبل ازنهیکردم تا خوب بب لیدستم بود رو سمتش متما یجا گرفتم و قران

 که دستم روشه رو نگاه کن تا بخونم! یینجایقرآنه. ا نیا-

 !هیانگار عرب نکهیا یول-

 زدم و گفتم: یلبخند

 چقدر قشنگه! نی. ببگهید هیخب زبان قران عرب-

کوثر و حمد که کوتاه بود رو  یاز جزو دو و سوره  هیآ یسر هیلب  ریکه دستم روش بود اشاره کردم و ز ییاونجا به

 یانفجار مانند مانع خوندنم شد. لبخند یهم براش بخونم که صدا لیتا ف زدمیبراش خوندم. داشتم قران رو ورق م

 د،یگفت. نوبت به من که رس کیکرد و تبر یبود روبوس شستهبا بابا که بغلش ن انیکو بستم.  دمیزدم ، قران رو بوس

 لب گفت: رینگاه ها به ما دوتا بود ز یبغلم کرد و چون همه 

 محفوظه! شمیمبارک عشقم. کادوتم پ دتیع-

 مونییزندگ کسالی نیبود که تو ا یبار نیسوم نیخوشحال شدم. ا یلیچرا اما خ دونمیتا بناگوش باز شد.نم شمین

که ازش کادو گرفته بودم  یگرفتم. معموال کادو هاش کم اما خاص و منحصر به فرد بودن و هر سه بار یازش کادو م

 گوشش زمزمه کردم: ریچقدر ذوق مرگ شدم..منم ز دونستیخدا م

 . ببخش!ستیشما محفوظ ن یشارل! اما کادو یشما هم مبارک اقا دیع-

 در اومد: انیک یخاله  یگفتم. صدان یزیچ گهیزدم و د یچشمک

 دل ما هم خواست!! دیخب شا دی. بگماینداشت یو پنهون یمکی! قایآ یآ-
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 که نگاهش به ما بود گفت: انیمامانبزرگ ک م،یدیخند

 .گهیبگن د کیدوست دارن تبر یهما مادر؟ بزار هرطور یدار کارشونیچ-

 ادامه دستاشو روبه اسمون گرفت و گفت: در

 !یجوونا خوشبخت بشن اله یبه حق پنج تن آل عبا همه  ایخدا-

خانواده شوهرش و ما  دیو بازد دیبرن د انیک یگفتم. بعد از اون قرار شد خاله  کیکردم و تبر یهمه حضار روبوس با

 .میکن دیخر کمیقشم و اونجا  میسردار بر ییو از اونجا با خاله ها و دا رازیش میو مامان و بابا هم بر

 شناختنیکه من رو م یینبودم و همه اونا یساک، اصوال دختر مرتب یداشتم رو چپوندم تو زیمانتو و شوم یهرچ

ها رو هم  به زور کنار انبوه مانتو  یشلوار و شال و روسر نیلباس ندارم. بنابرا دنیتا کردن و چ یحوصله  دونستنیم

 پشیکردم. خواستم ز یو شخص یشیآرا لیپر از وسا داشت رو یکیکوچ یهم که فضا شونیکنار پیها جا دادم و ز

 از پشت مانع شد.. یرو ببندم که دست

 کجا خانوم خانوما؟-

 شده بود.. طونیچشماش ش دم،یسمتش و خند برگشتم

 !گهیندارم. بزار ببندم د دنیچ یحوصله  انیول کن ک-

 مردونه و بورش رو باال داد و گفت: یابروها

 !رررینخ-

 !وونهید گمیعه ول کن م-

 کرده! یول کنم به چشات اتصال-

 و گفتم: دمیخند بلند

 !یا وونهیالحق که د-

 نبودم که.. یجنابعال ی وونهید گه،یبله د-
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 سمتش و گفتم: برگشتم

 ؟یکه چ-

که  یو خودمم مخالفت دمیفهمیبود. خوب م یچ یخمار شدن ها برا نیا دمیفهمی. مدمیفهمیچشمهاش رو م حالت

 ها و  خواستن ها از واجبات بود.. یدلبر نیموافق بودم. به هر حال شوهرم بود و ا دیشد چ،ینداشتم ه

دراز و بلند  یادینبودم اما اون ز ی. دختر قد کوتاهدیرسیشونه هاش م ریکامل جلو اومده بود، قدم به زور به ز حاال

 یزیزل زدم و چ میمستق رفتیر مچشمهام و لب هام دو نیبا صورتم نداشت و ب یبود. تو چشمهاش که حاال فاصله ا

 نگفتم. نوبت اون بود!

فاصله، لبهام رو  نیچشمهام رو بستم اون با شکستن ا شد،یکمتر و کمتر م نمونیب یمتر یلیچند م یفاصله  یوقت

 تصاحب کرد و من رو کامل تو بغلش جا داد..

 عشق من به هر سو از

 ست ییشهر گفت و گو در

 عاشق تو هستم من

 "گفت و گو ندارد.. نیا

 یکه تن و بدنم رو م یدیشد ینبود. بدون توجه به  اطرافم و سرما صیشده بود و قابل تشخ یبا بارون قاط اشکهام

، انگار اونم داشت  زدیم یلیسوزوند سرم رو باال گرفتم و دستهام رو کامل باز کردم. قطرات بارون محکم به صورتم س

که محکم  یدست کیکه بود به  ی.. هرچدونمیسوخت. نم یم مدلش به حال دمیت. شاگرف یکرد و انتقام م یم همیتنب

بزنه، با کمربند  با  یلیمثل بارون تف بندازه، س انمیخواست ک یداشتم. دلم م ازیتو صورتم بزنه و تو روم تف بندازه ن

 شیپ مه. بخدا درد کتک و تسسکوت نکنه. چوقتیتونه بزنه..بشکنه..خورد کنه اما ه یبه جونم و تا م فتهیتسمه ب

 نبود.. یچیو دور شدنش ه دنیدرد کنار کش

که بود من چشمهام رو بسته بودم  یبود، هرچ یعکس العملشون چ دونمی.. نمشدنیو رد م گذشتنیاز کنارم م آدما

شد.. اخ که چقدر از خودم بدم  یدلم خنک م شتریب شدمیم تیاذ شتریب یو همچنان سرم رو باال گرفته بودم ، هرچ

 اومد.. یم
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 دونمیکه نم یکیکردم که  یشده بودم. تازه داشتم به دردش عادت م دهیموش آبکش نیشده بود، ع سیجونم خ کل

 یم کاریچ نجایا دیسرم قرار داد. وح یرو باال یرنگ یو تا چشمهام باز شد چتر بزرگ مشک دیبود دستم رو کش یک

 ..ره؟یما رو بگ یبار هم که شده لذت ببرم از دردم؟ چرا نذاشت بارون انتقام همه  هی یکرد؟ چرا نذاشت برا

دلم براش  نکهیبه چترش بود. با ا گشمیدست د هیدستش گرفته بود و  هیبود. من رو محکم با  دهیفا یکردنم ب تقال

چتر بمونم.  ریز نیاز ا شتریب دادیبود که اجازه نم یچه حس سرکش دونمیبودم اما نم دنشیتنگ شده بود و منتظر د

 شده بودم.. وونهید دیشا

 . سگم نکن!دایوول نخور ش-

و االن به خونم تشنه ست. آروم و  هیاز دستم عصب دونستمیتو چشمهاش نگاه کنم. م دمیکش یخجالت م راستش

 گفتم: ریسر به ز

 بزار تنها باشم! د؛یولم کن وح-

 کرد و جواب داد: یقروچه ا دندون

 نفهم؟ یخودتو به کشتن بد یخوا یم ؟یاریدر ب یات بزارم که خر بازتنه-

 ..دیخسته شدم وح-

 رو باال بردم و به چونه ام اشاره کردم. با درد ادامه دادم: دستم

که داره  گهیو هزار کوفت و زهر ماره د یودور ی..خسته شدم از سوختن و ساختن. از دلتنگگهید دهیرس نجامیبه ا-

 کنه. یذره ذره آبم م

 داد و گفت: یفیرو فشار خف بازوم

 ؟یکارات عاشق نیبا ا یکن یآره؟! فکر م ؟یاریدر ب یباز وونهید ابونیوسط خ یایب دیبا یخسته شد-

 

تنها پا شده بود اومده بود تهران؟.  یعنینبود.  نیتو ماش ایمی. کنشیو برد کنار ماش دینداشتم. بازوم رو کش یجواب

. دیلرزیم یو تنم حساب خوردیدندونام بهم م ادیز یجلو. از سرما یهل داد صندل بایدر رو باز کرد و من رو تقر

 زد: ادد فشردیپدال م یکه پاش رو رو یخودشم نشست و در حال
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 .یذاریم رونیپاتو از خونه ب یکن یغلط م یاخه احمق تو که حامله ا-

 . دوباره صداش رو باال برد..دمیبه خودم لرز شتریب

 خاک بر سرت.. دا،یش یستی. خاک بر سرت که آدم نیاریدر ب یخر باز یکن یتو که بچش تو شکمته غلط م-

 ی شهیسرم رو به ش ختم،یریصدا اشک م ینباشه. ب صیباشه و قابل تشخ ینبود که اشکهام باهاش قاط یبارون حاال

 همونطور ادامه داد: دادم که هیتک نیماش

 گهید ؟یبخور یچه گه یخوایم فتهیبراش ب یمردم اتفاق یاگه بچه  یگی. نمیکه فقط فکر خودت یبدبخت نقدریا-

 !چارهیهفت ماهته ب _شیش

نگفتم.حرفهام سکوت بود و  یزیحقم بود. اشکهام رو پس زدم بازم چ کردیبارم م نمیاز ا شتریهم نبود. ب یتوقع

 سکوت..

مثل  م،یشد ادهیحرف پ یباشه. ب یخصوص خوردینگه داشت. ب اون نما و دک و پز بهش م مارستانیب هی یجلو

 . رفتمیدو قدم عقب تر دنبالش م رفتیپشت سرش راه افتاده بودم و هرجا م یجوجه ا

و دو که خورده بودم چهار تا آمپول  یدیشد یشدم. بخاطر سرما یبستر مارستانیهمون ب دیروز به خواست وح اون

تختم تکون  یهم باال قهیدق کیو  دیخریم دیرو وح نایا ی. البته همه دمیمشت دارو خر هیزدم و  یتا سرم دو ساعت

هم اخماشو تا  دی. و وحدمیشن حتیشدم  و چقدر حرف و نص خیخورد. بماند که چقدر توسط دکتر و پرستارا توب ینم

که  یقهر کرده بود و ازم دلخور بود . اما هرچ دونستمی. مزدیو الم تا کام حرف نم کردیتوهم م تونستیکه م ییجا

 .دادمیو جونمم رو براش م شدمیمن دلخور نم کردیم یاحترام یو ب نداختیکه داد و هوار راه م میبود، هر چ

بهتر شده  کمیحالم  دی. به لطف وحمیزدینم یحرف چی. بازم همیخراب وارد خونه شد یکه شد هردومون با حال شب

المپ آشپزخونه رو  ارمیلباس هام رو در ب نکهیکه بدک نبود. بدون ا ممی. اوضاع جسمانکردمیم نیف نیو کمتر فبود 

و اونور  نوریتو چشمش نشم ظرف ها رو از ا شمچ نکهیا یروشن کردم و براش قهوه جوش رو به برق زدم. برا

از کنارش رد  نکهیا یخودم ورو مشغول نشون بدم. اصال رو خواستمیگذاشتم. م نکیآشپزخونه جمع کردم و تو س

و اسکاچ رو پر کف کردم. خواستم به جون  دمیکش یتو چشمهاش نگاه کنم.آه نکهیبه ا دیرسیبشم رو نداشتم چه م

 :دیخسته اش به گوشم رس یکه صدا فمیظرفها ب

 واسه من. یاریدر ب یموشک باز میخواد قا ینم-
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 کاناپه بخوابه گفت: یرفت رو یروش رو ازم گرفت و همونطور که متو آشپزخونه بود.  پس

 !یسیوا خوادیبرو استراحت کن نم ای. بیدیم حیظرف شستن رو به من ترج دونمیم-

پست فطرت بهم دست داده بود. حرفش برام گرون تموم شد. با حرص دستکش هام رو  یآدم عوض هیاحساس  چقدر

 گرفتم و گفتم: دهیه پرت کردم. بغضم رو ناداشپزخون یدر اوردم و کف پارکت ها

 سنگ شده دلت؟ نقدریا د؟یوح یشناس یم ینجوریتو منو ا-

 روزگار دلم رو سنگ کرده!-

 :گفتم

رحم نشدم که با کلمات طرفم رو خاکستر کنم  یب نقدریروزگار منم رو سنگ کرده، اما دلم رو نه..نکرده!  هوز ا خب

 بفرستم هوا.

قفل کنم  نکهیشد. در رو بدون ا یو بد م شکستیبغضم م موندمیاونجا م نیاز ا شتریگفتم و به اتاق رفتم. ب نویا

کردم. بالفاصله حضورش رو حس کردم.  هیصدا گر یدستهام گرفتم و ب یتخت نشستم. صورتم رو ال یبستم و لبه 

 ..ارهیتو اتاق و از دلم در م ادیم دونستمیم

 که اشک داخلش حلقه زده بود گفت: ییصورتم برداشت و با چشمها یو زد. دستهام از روپام نشست و زان کنار

 من رو نگاه کن..  دایش-

مرد  یم دایچونم رو باال گرفت و مجبورم کرد تو چشمهاش نگاه کنم. کاش ش دارمیچشم از فرش ها برنم دید یوقت

 به جونت.. گفت: زمیر یعذاب م نقدریبرات که ا رمیبم ی.. الهدیدیآشفته و نگران تورو نم نقدریا

رو ندارم. همه اش  یکوفت یزندگ نیتحمل ا گهید دایآب از سرم گذشته، به جون خودت ش گهیمنو... من د نیبب-

شبهام شده کابوس کابوس  یو پکوندم. همه  تیکه زدم زندگ کنمیم نیشده برام جهنم! همه اش دارم خودم رو نفر

که هستم پوچ بشم و تو  ینیاز ا شتری. نزار بیاله رمنکن قربونت ب دمینا ام نیاز ا شتریبا اشکات ب گهیکابوس.. تو د

 ..یخال

 لبش گذاشت و ادامه داد: یسکوت رو یبزنم که انگشت اشاره اش رو به نشونه  یحرف خواستم
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. یمنو ببخش برزخ نجات بدم تا نیبکنم تو رو از ا یچه غلط دونمی. نمگهیتحملم پر شده د تیظرف دایبخدا ش-

 . زمیتو سرم بر یچه خاک دونمینم گهیدلم از غصه پره.. د نقدری.. اداییشده ش نیشونه هام سنگ نقدریا

و من زبونم بند اومده بود. لعنت به من  کردیم هیزانو هاش گذاشت. هق هق گر یرو ول کرد و سرش رو رو دستهام

زانو هاش بردارم و مانع هق هقش  یکردم سرش رو رو یحال و روزش بودم. کنارش نشستم و سع نیکه مسبب ا

 گفتم: یبشم. با حال خراب

 .دیوح نمیبیاشکاتو م شمیم کهیت کهی..بخدا ت ینجوریا زیاشک نر-

 دادم: ادامه

راهش  نیبخدا ا ی. ولنمیبی. منم مثل تو کابوس منهی. منم مثل تو شونه هام سنگتمیظرف لهیآره منم مثل تو تکم -

 .ستین

 کردم و با بغض گفتم: بغلش

 ؟یمگه تو مقصر بود وونه؟یکه ببخشمت د یکرد کاریتو مگه چ-

گذاشته بود که  ریکردم. انگار حال خرابم روش تاث یگرفته بود، چرخشش رو با تموم وجود حس م شیباز پسرک

 ؟یمامان گهیدلم بزارم د یکرد. درد تو رو کجا یم یقرار یب نقدریا

لبم جا  یگوشه  یام نداشت. لبخند چارهیب یبه معده  یو خداروشکر کار شدیهاش لحظه به لحظه محکم تر م ضربه

بلوز  هی نکهیشکمم گذاشتم. با ا یرو گرفتم و رو دیدست وح ارمیحالت در ب نیجو رو از ا نکهیا یخوش کرد؛  برا

گذاشتم که  یاون قسمت قایرو دق دیدست وح. ردشد حسش ک یم یتنم بود و مانتو هم داشتم اما به خوب یتیکبر

 گفتم: ینگفت. با لحن با مزه ا یزیکرد و چ یاشکهاش تک خنده ا ونی. مشدیم نییباال و پا شتریب

 .نیتون هیشما گر شکنهیدوج داله و دلش م یلیشما رو خ مینکن؛ اخه مامان هیگر نقدیتولوخدا ا د؟یوح ییدا ینیبیم-

 .با حفظ همون لبخند گفت:دمییحالش بهتر شده لبم رو جو نکهیکش اومد، خوشحال از ا لبخندش

 پدر سوخته! یا-

 یرو دیوح نکهی.با تفاوت ا میدیو اشکهام رو پاک کردم. اون شب به لطف پسرک آروم و بدون دقدقه خواب دمیخند

 زدم.. یم چرخ مبودم و تو گذشته ها دهیتخت خواب یرو نجایبود و من ا دهیکاناپه خواب
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 تو محتاج تر  یب

 تشنه به آبم امشب از

 نابم امشب یاز دست لبت باده  بده

 دهد به من؟ هیهد ستیآغوش تو را ک شب

 که بهتر بشود حال خرابم امشب .. تا

 یبه صدا مونیو کم کم همخون میکردیم ی. با آهنگ همخوندیرس یبود و صدا به صدا نم ادیتا آخر ز نیپخش ماش "

 بلند همزمان با خواننده همراه شد..

 فهیرد یتو رو دارم ، همه چ یوقت-

 فهیچشمات که همه رو حر کشهیو م من

 دونهینم یشکیه وونهیتوعه د جز

 ..زونهیحالم چه م یمن شیپ یوقت

خوب  یبود با تجربه کردن تک تک حس ها یبودن مساو انیبود. با ک دهیچیپوستم پ ریز یقابل وصف ریغ یشاد

باشه..که البته آرزوم  یشگیهاش هم یها و خوش یبه بشکن زدنش زدم و از ته دل آرزو کردم شاد ی! لبخندایدن

کردم باالخره قراره سرمون  یفکرش رو نم چوقتیشد که ه لیتبد یتلخ تیدو روز بعد به واقع قایناکام موند و دق

 ..ادیب

 کامل برگشت.. میزندگ یو برگه  دیچرخ یدور سرم م یچ همه

تا آخر عمر تو قسمت خالء  کردمیافتادم که فکر م ریاز زمان گ یاتفاق افتاد و من داخل بازه ا ییهوی یچ همه

 موندگاره.. میزندگ

در پنهون  یسع کسالیکه  یاون روز دی. باالخره رسرفتیم یاهیو چشمهام س دیچرخیبا تموم آدمهاش دورم م ایدن 

داخل  یبودم..فضا دهیکش ادیز یها سخت هیپا نیا ینکنه. من برا روونیرو و میزندگ یها هیکردنش داشتم تا پا

صورتم رو نوازش کنه، اما انگار از دعوا و کتکت  یا دهیاز حد متشنج بود و من هر ان منتظر بودم با کش شیب نیماش

شده با خون  نمونیب یشده  جادی. کاش سکوت ازدیحرف نم یو کلوم روندیتا سرعت م ستینبود.. با دو یخبر یکار
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حرف ها رو  نی. کاش بدتردمیکش یعذاب نم نقدریا یا قهیچند دق یفاصله  نیو من تو ا رفتیم نیاز ب یزیو خونر

دادم..به جون خودش..به  ی. به جون خودم قسمش مکردمیو التماس م زدمیکرد.. زجه م ی، اما سکوت نم  کردیبارم م

بودم و التماسش کرده بودم که فقط خودشو  ختهی. اونقدر اشک ردیدیجون مادرش.. کر شده بود و فقط جاده رو م

..اما فتهیبه جونم م لنگیخونه و اونجا با کمربند و ش برهیکردم االن من رو م ینبود. فکر م ریو هواسم به مس دمیدیم

که با  یسبز رنگ یابلوت هیاومد جز اتوبان  و  یبه چشم نم یزیچ چیخبرا نبود.. سرم رو باال اوردم، ه نینه.. انگار از ا

 فونت بزرگ نوشته شده بود فرودگاه!  

 لب گفتم: ریبه اون تابلو بود ز رهیخفه شد. همونطور که چشمم خ کبارهیهام به  هیگر یو صدا دمیخودم لرز به

 ..یبر یخوا ینگو که م-

 برگشتم طرفشو گفتم: یاشک ی. باز هم سکوت کرد. با چشمهادیپوزخندش به گوشم رس یصدا

 ..بخدا اونطور که تو..انیک دمیم حیتو رو خدا.. برات توض انیک-

 خفه شدم.  یواقع یفرمون زد، و من به معنا یرو یمحکم مشت

 خوام بشنوم. ینم یچیه دا،یرو ببند ش فتیدهن کث-

کردم  یقابل انکار نبود.اشکهام رو پس زدم و سع زیچ چیبود و ه دهیاون فهم ،یاز کجا و چجور ستیوا رفتم!مهم ن 

 نکنم.. نیف نیف

 برات .. یاگه بزار-

سوخت و  یطرف صورتم م هیشدم. به خودم که اومدم  ریغافلگ ینصفه موند و من به طور بد میمثل حرف قبل حرفم

 کرد..  یخون طعم دهنم رو عوض م یمزه 

 ..ی.همه چدایتموم شد ش یهمه چ-

 اومد.. میسر خودم و زندگ ییچه بال دمیشد. نفهم مانتو ام برداشته یرفت و فشار دستم از رو یاهیس چشملم

 شد یم کاش

 مرد یساعت یبرا
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 یفهم یوقت است که م آن

 کند یاز نبودنت دق م یکس چه

 ذوق!  یچه کس و

 دلم،

 "خواد .. یمردن م یساعت

 و گفتم: دمیبه روش پاش ی. لبخندخوردینشسته بود و قهوه م دیخارج شدم. وح ییبه صورتم زدم و از دستشو یآب 

 !یشد زی؛ سحر خ ریصبح بخ-

 و گفت: دیخند آروم

 بودم! زینشستت، سحر خ یسالم به رو-

 االن صورتم رو شستم بد جنس! نیهم-

 گفت: ختیر یو برداشت و همونطور که قهوه م یفنجون د،یخند

 بخور. یزیچ هی ایب-

بلد بود و  یخوب خونه دار یلیشدم. خ رهیچونه ام گذاشتم و بهش خ رینشستم. دست ز زیگفتم و کنار م یچشم

گره خورده  دیمثل وح یخوش شانس بود که بختش با مرد یلیخ ایمی. کدادیانجام م یکارهاش رو با دقت خاص

که  یهمون پسر شدینداشت. م یردایا چیه یبود و جا یآل دهیواقعا مرد ا میگرفتیفاکتور م دیوح یبود.اگه از افسرگ

 دو روز باهاش بودن رو داشت.  یآرزو یهر دختر رازیتو ش

 

 قهوه رو مقابلم گذاشت و خودش هم روبه روم نشست. گفت: فنجون

 ؟یکرد یفکر م یبه چ-

 بلندم رو پس زدم و گفتم: یموها
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 .ایمیبه ک-

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 ا؟یمیبه ک-

 !یداشت تو همسرش شد ییچه اقبال بلند باال ایمیکردم ک یآره. داشتم فکر م-

 . گفت:دیلبش جمع شد خند ی گوشه

 مگه بده؟-

 ش؟یاوردی. چرا نستینه بد ن-

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 !رازیداشتم اومدم تهران  . قرار بود زود برگردم ش یاومده بودن خونه. منم کار بانک نایمامانش ا-

 گفتم: رفتمیانداختم و همونطور که به فنجونم ور م نییو پا سرم

 ؟یدیمن و د یاومد یخب.. چجور-

. اومدم دم یداد یجواب نم زدمیزنگ م تمیباز نکرد. به گوش یزنگ درتون رو زدم کس یاومدم خونه تون هرچ-

بارون داشت چرخ  ریبه تو بدون چتر ز هیدختر شب هی دمیبخرم بخورم که از دور د یزیچ هیخونتون  کیپارک نزد

 .زدیم

 خیگفتم. قهوه ام داشت  ینم یزیبودم و چ ری. همونطور سر به زکردیکه به لب داشت، خجالت زده ام م یشخندین

 و مزه مزه اش کردم. گفت: کی. فنجون رو به لبم نزدکردیم

 .زدمتیم یخوردیشده بودم که اگه نگاه مردم نبود همونجا تا م یاونقدر از دستت کفر-

 :گفتم

 !یکرد یدم ممر یبچه مردم بچه  یو ه ینگران خودم و بچه ام بود یلیقبلش که خ-

 !یبزنمت از بس کله خر خواستیدلم م یلیخ یهستم، االنم هستم. ول-
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 ادامه داد: یاز مکث کوتاه بعد

 ینبود و نم تیحال یچیکه ه یاومد، اونقدر کله خر یسرت م ییمعلوم نبود چه بال دمیرسیتر م رید کمیاگه -

 چه خبره اطرافت! یدیفهم

 فهمم .حق با توعه! ینم یپچیآره خب، من خرم و ه-

 زد و گفت: یکرد، سرم رو بوسه  یخنده ا تک

 ناراحت نشو، حرف حق تلخه!-

 کرد گفت: ینگاهم م رهینگفتم. کنار پاهام زانو زد و همونطور که خ یزیحالت قهر روم رو برگردوندم و چ با

 . مواظب خودت باش!میندار شتریخواهر خر که ب هی-

 گفتم: عیسر

 ؟یزود نیبه ا د؟یوح یریم یدار-

 و خانوادش منتظرن. ایمیموندگار شدم. ک یو جنابعال یبارون یبرگردم که بخاطر هوا شبی. قرار بود دگهیآره د-

 دستاش رو گرفتم و گفتم: خواهرانه

 ؟یدیوح یدیبهم م یقول هی-

 زد و گفت: یدلگرمانه ا لبخند

 ؟یچه قول-

فرصتش  چوقتیبکشم. منتها ه شیمورد باهاش صحبت کنم و بحثش رو پ نیخواستم در ا یوقت بود که م یلیخ

 ..شدیاومد و وقت نم ینم شیپ

بود تموم  ریمن هرچقدر هم که سخت و نفس گ یزندگ ی. چالش هایرو بخور میمن و زندگ یخوام غصه  ینم گهید-

و   دیام یبا کل ایمی. کدیوح یزحرش کن ایمیخودت و هم ک یهم برا ایمیتازه سازت با ک یشد. دوست ندارم زندگ

خواست  یاون بودم دلم نم یداره. منم اگه جا ومآر یزندگ هیکه باشه توقع  میآرزو باهات ازدواج کرده و هر دختر
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 گهیاصال هر کس د ایهمون خواهرش،  ایدختر خالش  یو آرامشش رو ول کنه و بچسبه به زندگ یشوهرم کار و زندگ

 به جونت.. یختی. تو هم کم عذاب نریبابا و مامانم کم غصه مو نخوردن، تو هم کم نخورد کسالی نی. االن تو ایا

 تر شدم و ادامه دادم: قیچشماش عم تو

رو  اریو خاله و عمو خشا ایمی.. به دلت.. به احساست..هردفعه کتیبهت گذشته؟  به زندگ یچ دونمینم یکن یفکر م-

 ..نطوریخودتم هم یتو چشما تو چشماشون نگاه کنم. شهیروم نم نمیبیم

 گفتم: عیبگه که سر یزیچ خواست

. کمتر یشد ری. گوشه گی. بر خالف قبل کم حرف شددیوح ستیفهمم خنده هات مثل قبل از ته دل ن یمن م-

که قبال افتاده و  ی.. فکر و ذهنت همه اش شده من و اتفاقیکشیم گاریس دونمی..میریم رونی..کمتر بیخندیم یگیم

 یزمان بره ول کمیدونم مثل قبل شدنت ی. من! مدیمنم وح تیتحوالت زندگ نیا یتموم شده و رفته..مسبب همه 

 . یات باش ندهیبه بعد فکر آ نیو از ا یحداقل حسرت گذشته ام رو نخور خوامیم

جلوش  یه افتاده بود. خواستم دستشده بود و به قول معروف چشمش را رهیخ ینا معلوم ی، به نقطه  دیرو گز لبش

 تکون بدم که نگاهم کرد و گفت:

 بدون.. یکنم، ول یبهش فکر م-

کردم ، رو کرد و  یبه هنوز نشسته بودم و منتظر نگاهش م یدستش انداخت و به من یکیاون  یکتش رو رو ستاد،یا

 گفت:

 !یزیبرام عز یلیخ-

. دیبسته شدن در به گوش رس یبمونه از نگاه متعجبم دور شد و تا به خودم اومدم صدا یمنتظر جواب نکهیا بدون

رو زد و سوار شد. نگاهش که بهم افتاد دستش  اشیزانت ریسرم انداختم و وارد تراس شدم. دزدگ یرو یشال  عیسر

و با سرعت  دیاوردم..خند دستهام براش قلب در کمککه حرکت کنه با  نیرو برام تکون داد و استارت زد. قبل از ا

 ساختمون خارج شد.. یاز محوطه  یآروم

 شکمم رفت.. ینگاه کردم. دستم سمت برآمدگ نشیماش یخال یبه جا رهیو خ دمیکش یآه

 رفت؟ دمونمیداداش وح یدید-
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 ..دهیرو به نگاه کردم. بلند بودن و سر به فلک کش یساختمون ها به

 م؟یدوباره تنها شد یدید-

 خوب بود.. یلیکه اونجا قرار داشت ،آروم نشستم . هوا خ یا هییاچهار پ یرو

 اد؟یم یبابات کِ یدون ی. نمییایم گهیتو سه ماهه د-

 ..زدیم یمحوطه بدجور دهن کج سکوت

 نگرانشم! یلی. خادیم یکجاس و کِ دونهینم چکسیاخه ه-

 لبهام نقش بست. گفتم: یرو لبخند

 کوه پشتتم! نیتو غمت نباشه ها، خودم ع یول-

که  ییکردم. گذشته ها یادآوریکرم رنگ روبه روم گذشته هام رو  یبه ساختمون ها رهیو خ دمیکش یقیعم نفس

 ام شده بود.. ندهیاز حال و آ یبخش

" 

 یفکر م نیوقتا به ا ی! بعضیداریب یِ کردن و شب هام همه اش کابوس تو نیو نفر ختنیها کارم شده بود اشک ر روز

 محال بود!  ؟یهمه بدبخت نیکردم من و ا

 !! دینداشت. آِه مج یجیاز مرگ تدر یکه دست کم دمیرسیم زیچ هیزجه ها و ناله هام تنها به  یههمه  اخر

نبود که  رحمانهیکدوم کارهاش ب دینبود، مج میتعجب یدامنم رو گرفته بود. البته جا یا رحمانهیبه طور ب دیمج آه

 آهش بخواد نباشه؟

رو باز کردم.  میبرداشتم و گالر انیرو از کنار آباژور ک می. گوشدمیتخت پرت کردم و طاق باز خواب یرو رو خودم

من پر بود از تموم لحظات  یعکس ها ی. گالرمینگرفته بود ی.. هه..حق داشت. کم سلفدادیحافظه نداشت و ارور م

نده بود  و قهقهه..تمومش خاطرات حاصل . تمومش خاتاش عکس بود و ثبت خاطر هیبه ثان هی. ثانیزندگ کسالی نیا

 ییرو انگشت و امضا زدم. زندگ رشیکردم و ز کسالیانقضاش رو  خیکه خودم تار ییمشترک.. زندگ یزندگ کسالی

 چوقتیگفتم ه یرو بهش م یحذف کردم.. لعنت به من ..اگه از اول همه چ بشیرو از ترک "مشترک"که خودم اسم

 شد.. ینم ینجوریا
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. تا دو ماه  ختمی.. بعد از اون هم اشک نرختمیر یاشک نم گهیاشکم انگار خشک شده بود که د یزدم. چشمه  غلت

 ..دنیو آه کش یری. حاال فقط کارم شده بود گوشه گختمیر یاشک نم

 کیسر بر هی انیکه خواست با ک ادمهیرو  نیگفت. فقط ا یم یمامان چ دمیفهمینم چیقطع اتصال رو زدم. ه ی دکمه

ناراحت  یکل نکهیبه ا گهیاومد و رفت آلمان.. د شیبراش پ یفور یسفر کار هی انیو منم بهونه آوردم و گفتم ک رازیش

مامان  یو فالن و فالن و فالن توجه نکردم و به حرفها یاستقبال و چرا تنها موند مییایب نیشد و گفت چرا خبر نداد

 جمله خاتمه دادم: کیتنها با 

 مامان. زنمیبعدا زنگت م-

تونست باشه، چون قبل از  یموند. مطمئنا کار مامان و بابا نم رهیخ ینا معلوم ینقطه  کیو نگاهم به  دمیکش یپوف

بکشن.  شیبحثش رو پ ایبگن و  یزیچ انیمورد به ک نیکلمه در ا کی یازدواجم بهشون گفته بودم دوست ندارم حت

در  یمشکل چیصحبت کردم و ما ه انیکه افتاد با ک یقاتو اتفا دیمجهم گفتم که قبال خودم درمورد  نیو به دروغ ا

به اون دو تا اعتماد داشتم.  شتریتونست باشه؛ از چشمهام ب یهم صد در صد نم ایمیو ک دی. کار وحمیباره ندار نیا

و  شتنام ندا  غهیشناختم، اونا خبر از ص یخبر نداشت ! دوستامم رو که م میو بم زندگ ریاز ز یکس ایمیو ک دیوح ریغ

 یا جهیو به نت رمیباشه؟ دو ماهه دارم با خودم کلنجار م تونستیم یبه دوستام نداشت. پس کار ک یبازم ربط

 . چرا اخه؟دمینرس

باهاش کار  خواستیدوباره امتحان زبان داشت و م یبغل هیزنگ در به صدا در اومد. پووف؛ البد دختر همسا یصدا

وا  یواقع یزدم. خوب بودم! در و که باز کردم به معنا دید یقد نهییو خودم رو تو آ دمیبه سر و وضعم کش یکنم.دست

چقدر دلتنگش بودم. اصال چقدر عاشقش  ایبود. خدا مرتبشبلند و نا  یها شیکه به چشمم اومد ر یزیچ نیرفتم. اول

 بودم..

به خودم اومدم. حس  میشده بود رهیهم خ یکه تو چشمها یدهانم رو صدا دار قورت دادم، بعد از چند لحظه ا آب

که سر باشگاه  ییاون وقتا یزدم ، چقدر دلم برا ی. لبخند کم جون میکن یم یزندگ یکردم مثل دو ماه قبل عاد

   زونیو او اوردمیو خسته بود و من کتش رو در م ومدیم

 نهار آمادست اقا! یبه دست و صورتت بزن یآب یتا بر-

شدن و کم  هیزد و بدون توجه به دست دراز شده ام داخل خونه شد. چقدر بد بود ضا یپوزخند یتفاوت یاون با ب اما

بکنم!!  کاریدونستم چ ینم یبرگشته بود از خوشحال نکهیدر و بستم ، راستش از ل زونیآو یآوردن ..با لب و لوچه 
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 کمیکردم. کاش من و ببخشه و  یم یادیز یشاد سبود اما احسا ریحرف زدن رو نداشتم و سرم ز یاگرچه رو

 گفت: کردینگاهم م رهیخ رهیبود و دست به کمر با همون پوزخند خ ستادهیا ییرایباشه. همونطور که وسط پذ یمنطق

 که.. فیح یسوزه؛ ول یدلم برات م یخعل-

اتاق پرتم  یتو بایو تقر دیبود؟؟ به حالت دو سمتم اومد و بازوم رو محکم کش یتعجب نگاهش کردم. منظورش چ با

رو نداشتم و بهت زده به همون شکل  یحرکت چیکرد و در رو پشت سرش قفل کرد. مغزم قفل کرده بود، قدرت ه

که  یبود رو از تنش کند و با پوزخند تنشکه  یحرکت کت و هرچ کیمدت کم، با  نیتخت نشسته بودم. تو هم یرو

که زد تازه عقلم  مهیگفتم. روم خ ینم یچیدم و هنداشت سمت تخت اومد. همچنان قفل کرده بو یخوب ینشونه 

 یم هیبود که گر یبار نیکرده بود، بعد از دو ماه اول سیداد و تازه به خودم اومدم. اشک گونه هام رو خ یفرمان آزاد

 کردم..

 -.گمیبلند شو بهت م ؟یکن یم یچه غلط یدار -

از رابطه با شوهرم  نکهی. نه ادیشن یخواهش و التماس هام رو نم یکر و چشمهاش کور شده بود. انگار صدا گوشهاش

 یرابطه  نیخواستم ا یرو نداشتم و مهمتر از اون شوکه شده بودم. و بازهم مهمتر از اون نم شیبترسم. فقط آمادگ

 خواستم.. ی..نماستمخو ی.. نمرهینداشت شکل بگ یاریعشق و اخت چیمسخره که ه

از  یحرف چیو بدون ه  دیخراب لباس هاش رو پوش یذ مچاله شده دور افتادم. با اعصابکه تموم شد مثل کاغ کارش

 !؟یسادگ نیرفته بود؟ به هم یعنیبسته شدن در اومد.  یاتاق خارج شد. و بعد از اون صدا

و حاال مشت و لگد گرفته بودن  ریتوانم رو جمع کردم تا از تخت بلند شدم. انگار کل بدنم رو ز یهزار تا بدبخت با

رسوندم. گردنم تا گوشهام کبود  شمیآرا زیم نهییبدنم انداختم  و خودم رو به آ یکوفته شده بود. ربدوشامبرم رو رو

 . .نطوریشده بود ،  صورتم هم هم

 یبودنش هم عالم یبدنم نذاشته بود. وحش یسالم رو یجا هیبود که  یوحش نقدریگرفتم . ا نهییتاسف نگاه از آ با

 یخواست تا حداقل برا یدوش آب سرد م هیهم دلم  ی، حس حموم کردن رو نداشتم. از طرف دمیکش یداشت.. آه

 "بود.. ریگ نفسذهنم آروم شه. دوش آب سرد رو تا اخر باز کردم ، چقدر  یمدت کم
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ود که ب نیکه دکتر بهم داد سنگ ی. اونقدر برنامه اشدمیشد و وارد نه ماه م یهشت ماهم تموم م گهید یهفته  دو

 نیسنگ نقدرمیانجامش بدم! خورد و خوراکم کم بود ورزش سه ماه اخر هم بهش اضافه شد. ا یتونستم چطور ینم

 گفتم: عیگوشم فاصله دادم و سر زرو ا یتکون خوردن هم نداشتم. گوش یشده بودم که حال و حوصله 

 !یلحظه گوش هی-

 به کمرم داد و آروم گفت: یفیفشار خف وتراپیزیف

 االن؟ یداردرد -

 !کمیاره خانوم، -

 کردم. کیرو نزد یو گوش دمیکش یقیعم نفس

 جانم مامان-

 گه؟ید یخوایم یچ شته،یپ قهیکن. بابا هم که دم به دق مانیزا رازیش ایشو ب ادهیپ طونیگم از خر ش یبهت م-

 راز؟یکاره ش هی ادیپاشه ب ی. چجورنجایا ارهیم ایدکترم خودش بچه رو به دن گه،ینه مامان اصرار نکن د-

خدا بخواد  انمیخودم هستم. خاله ها هستن. همه هستن. ک نجایکنارت باشه؟ ا یک یخوا یم یکن مانیاخه اونجا زا-

 !رانیا ادیب یک ستیمعلوم ن

 افتاد.. ادمیهام  یطعنه اش گر گرفتم. دوباره بدبخت از

 !رانیا ادیب تونهیو تا تموم نکنه نم نهیکنه خب کاراش سنگ کاریچ دونم،یبخدا منم نم-

 قحار شده بودم! گهی. دگفتمیدروغ م خوب

 نوبره واال! نه؟یاومدن بچه شو بب ایبه دن ستین یعنیخدا  یوا-

! بعد از ستین ی. چاره اگهیفکر کنه د نجاشمیتا ا دیکنه با یرو مخف یزیآدم چ ی. باالخره وقتدمیکش یدلم آه تو

 نای. هربار که خانواده مامان ادمیکش یهاش تماس رو قطع کردم و نفس آروم حتیارش و نصغر زدن مامان و سف یکل

 نیو ششم فرورد ستیب خیشدم. دکتر تار یم ریو نامحسوس تحق قیعم یلیشد و من خ یم انیبحث ک زنیزنگ م

تونستم جواب سوال  یکم آورده بودم و نم گهیبه بعد د نجایزده بود و من همچنان سردرگم بودم. از ا مانینوبت زا
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روزا  نیا نقدرمی! اخواستیهمسر رو م یرو که مهر و امضا مارستانیب یبستر یبدم. و مهتر از اون کارها یهارو چ

 که بترکم! دادمیکه هران فکر احتمال م ودمگنده شده ب

 گفت: دیمال یمچ دو تا دستام رو گرفت و همونطور که با آرامش م ستیوتراپیزیف

 دختر؟ ایپسره -

 زنان گفتم: لبخند

 پسر.-

 ن؟یبزار نییخوا یم یخداحفظش کنه؛ اسمش رو چ-

 کنم. گفتم: تشیتثب خواستیدلم نم دمیشن یرو نم انیفکر کرده بودم. اما تا نظر مثبت ک یلیخ بهش

 کوروش!-

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 بود؟ یانتخابش چ یبرا زتیقشنگه، حاال انگ یلیخ-

و نامدار باشه.  لیبهم گفته بود اسمش رو مادرش انتخاب کرده و خواسته مثل اسمش اص انیبار ک هی ادیم ادمی

رو بنا کرد  ییبایبا اون همه عظمت و ز دیکه تخت جمش ریکوروش کب ،یاز پادشاهان هخامنش یکیکوروش هم اسم 

 گهی. دشهیو ر یباباش بود هم از لحاظ معن هیشب یخالص! هم از لحاظ اسم یرانیهم که ا لشیو نامدار شد. اصل و اص

 قشنگ تر از کوروش؟ ..کوتاه گفتم: یاسم

 !ادیبه اسم باباش م-

 کرد. گفت: یاز دردهام کم م کمی نی. همدادیماساژ م قیدق یلیو شونه هام رو خ کتف

 مگه؟ هیاسم باباش چ-

و   شدیکارش تموم م گهید قهیدق ستیروبروم. ب یواری! چشمم رفت سمت ساعت ددیپرسیچقدر سوال م اووف

 . گفتم:رفتیم

 .انیک-
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 !ینیانشاال زنده باشن، داغشون نب-

کارش  انیمتمرکز باشه و اون تا پا شتریکمرم ب یزدم و محترمانه تشکر کردم. بعد از اون ازش خواستم تا رو یلبخند

 دادمی. هر چقدر بهش مدمیکش یراحت . پولش رو پرداخت کردم و نفسکردیکمر و کتفم کار م ی هیناح یرو شتریب

 کمردردم بهتر شده بود.   یلیحقش بود. خ

. امروز دو شنبه بود و فاطمه تا دمیتخت دراز کش یبرداشتم و رفتم رو یجوش رو برق زدم و خودمم کتاب قهوه

انتخاب اسم بود و  ریکردم تا اومدنش خودم رو با کتاب مشغول کنم. اما ذهنم درگ یاومد خونه. سع یم گهید یقیدقا

 داد.. یگذشته هام امون نم یاز طرف

 زدم و روبه رضا گفتم: یلبخند تلخ "

 کرده بودم! یه*وس بستن یلیممنونم آقا رضا؛ خ-

 گذاشت و گفت: نشیس یاحترام رو یرو به نشونه  دستش

 قابلت رو نداشت. یکنم ابج یخواهش م-

رو  یو اون خوراک یخوراک نیه*وس ا یلیروزا خ نی. اختمیر یرسطل زباله کنا یرو تو یبستن یشده  یخال ی بسته

شروع  ارامیروزاست که و نیا دونستمیزده بودم و م ییگرفت. خودم حدسا یخوردم دلم آروم نم یکردم و تا نم یم

 یبستن ی..بهار هم بسته ختمیریاوردم و تو خودم میشدم در نم یاما صداش رو تا مطمئن نم اد،یبشه و شکمم جلو ب

 اش رو دور انداخت و گفت:

 گه؟یخونه د میبر-

 رنگش کرد و گفت: دیسف یبه ساعت مچ یادامه نگاه در

 وقته! رید-

. انصافا پارک اومدن و قدم زدن با بهار میو سوار شد میکج کرد نیراهمون رو سمت ماش یهر سه مون بدون مخالفت 

 تشکر کردم و در اخر گفتم: یکنم، ازشون حساب یکه خداحافظ نیو حالم رو بهتر کرد. قبل از ا دیچسب یلیو رضا خ

 کنم! یجبران م تونیعروس شاالیا-



 ییدایسال ش کی

229 
 

 یآب وانیل ریسوت و کور! المپ اشپزخونه رو روشن کردم و از ش شهیرو تو در چرخوندم و وارد شدم. مثل هم دیکل

تخمه بشکنه و  ستین گهیکه د یوقت زدیتو ذوق م انیک یخال ی. امشب دوشنبه بود. و بدجور جاختمیخودم ر یبرا

تخمه از دستش پرت بشه و اون  یکاسه  یاز خوشحال شد،یتا گل زده م ستین گهید ی! وقتنهینود بب ونیتلوز یپا

رو  ونیتلوز یخوابم برده پتو روم بکشه و بخاطر من صدا یوقت نهیبب ستین گهید یکنه..وقت یزنان خوشحال ادیفر

 کم کنه..

 خبر عالمه.. یداره و خودش ب یبچه تو راه نهیبب ستین یوقتداشت؟  دهیفا چه

ذوق و  ینداشتم اما وقت یحس چی. اولش همیدار یماه گذشته بود و همه عالم و آدم خبر دار شده بودن توراه کی

 زهیم زهیر یموجود فسقل هیدر برابر  شهیباورم شد قطعا نم دمید یو اشک شوق مامان بابا رو م ایمیو ک دیشوق ناه

 :گفتیکه جنبه اش رو دادم م دیدیو م ذاشتیتفاوت بود! رضا مدام سر به سرم م یب نقدریا

 داشته! ارینگو که خانوم و میدیبخش یم فهیخل سهیاز ک-

 :گفتیکوبوند و با خنده م یتو پهلوش م یکیهم  بهار

 !                                      ایشببخ دایمن و ش یبرا فهیخل سهیغر نزن؛حاال حاال مونده از ک نقدریخوبه خوبه ا-

و  زدیسره تو گوگل چرخ م کی چارهیب ایمیاورد. ک یو حرصم رو در م  ذاشتیسر به سرم م شهیمثل هم دمیناه

کرد و  یتظاهر م یاما به خوشحال دیکرد. وح یو آگاهم م دادیرو م یاز ان بهم اطالعات یو نگهدار نیدرمورد جن

 "بود.. یمیباطنش درد موندگار قد

 

 تخت نشست.. یآب رو دستم داد و لبه  وانیو ل قرص

 ؟یتو مطمئن-

 مطمئن تر از االن نبودم! چوقتیه-

  ؟یدردت گرفت چ هوی مایاگه تو هواپ دا؛ینکن ش سکیر-

 و گفتم: دمیکش یآه

 کنم! یم مانیآلمان زا-
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 کرد. پنجه هاش یرو گرفت و پنجه هامو ال دستم

 .یبش مونینکن پش یصبر کن. کار گهید کمی ؛یخواهر دایش-

 و گفتم:  دمیکش رونیکتاب ب یتوجه به حرفش، پاسپورتم رو از ال یب

 رو جمع کنم؟ لمیوسا یکن یمن فردا ساعت ده شب پرواز دارم. کمکم م ن،یبب-

 نگاهم کرد و گفت: مهربون

 اخه؟ یدیم یجواب اونا رو چ ؟یخانوادت چ-

 گفتم: شدمیبلند م یکه به سخت همونطور

 .ستیواسم مهم ن یچیه گهیآب از سرم گذشته فاطمه، د گهیمن د-

 . ادامه دادم:دیچیتو وجودم پ یتخت گرفتم، درد بد یبه لبه  دست

 یخودم رو الک یگفتم فرداست که برگرده..ه یامروز فردا کردم ..ه یکنم. ه ینه ماهه دارم بدون پدر بچه سر م-

 گهیفاطمه، بخدا د شمیم میج میواون س نیودم نزدم. نه ماهه دارم توسط  ا  ختمیتو خودم ر یکردم. ه دواریام

 یدیرو د ینباشه؟ کدوم زن پا به ماه ششیپ شوهرش شیتو کل دوران باردا یدیرو د ی. تو کدوم زن حامله ادمیبر

 که..که..

. سوختیم یبود. پهلوم به طور اسفناک دهیاوج خودش رس یو حاال به نقطه  دیچیپیلحظه به لحظه تو بدنم م درد

 نشم گفت: نیتا پخش زم گرفتیبازوم هام رو م ریفاطمه هراسون سمتم اومد و همونطور که ز

 ؟یعنیوقتشه  ؟یشد یجون چ دایش دا؟یش-

که  قهی. بععد از چند دقستین ینگران یو جا مهیعیطب یدردها نیا دونستمیتکون دادم. م یمنف یرو به نشونه  سرم

شده بود.  ریسراز میشونیعرق از پ ی. تموم تنم عرق کرده بود و قطره هارونیدردم رفع شد نفسم رو پووف کردم ب

 برگشت و نگران گفت: یآب وانیفاطمه با ل

  ؟یبهتر شد-

 لب گفتم: ریزدم و ز یکم جون لبخند
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 خوبم!-

 آب رو به خوردم داد و گفت: وانیل

  ؟یچ یمثل االن شد مایاگه تو هواپ ؟یچ یبود نیبد ماش اگه ؟یدید-

 شده! زیتحمل ندارم. کاسه صبرم لبر گهید دونمیم نویفقط ا دونم،ینم-

 برگشت! دیشا یدیصبر کن، خدارو چه د گهید کمیبرات. جون فاطمه  رمیبم یاله-

 . چقدر بدبخت بودم خدا!. به شکم گرد و بزرگم اشاره کردم و با هق هق گفتم:دیترک بغضم

باشه  ینفر نیخوام اول ی. منهیخوردنش رو بب ریباباش باال سرش باشه، ش ادیم ایبچه به دن نیا یخوام وقت یمن م-

 فاطمه؟ آره؟ هیادیز یخواسته  نیکنار خانوادش باشه. ا خوامیکنه. م یکه بغلش م

 تکون داد و شونه هام رو ماساژ داد. گفت: یمنف یبه نشونه  سرش رو 

 دلم باشه؛ تو آروم باش خدا بزرگه! زیباشه عز-

..چقدر بد زهیرحم بودم که باعث شدم اشکهاش بر یشد. چقدر ب یصدا اشکهاش جار یو ب دیفاطمه هم ترک بغض

 بودم..  ریبودم..چقدر حق

 ته خط بودم! گهی. ددیفردا رس باالخره

و اون رو نداشتم. با هزار  نیا امیزنگ و پ یحوصله  گهیرو خاموش کردم. د میپا تو فرودگاه بزارم، گوش نکهیاز ا بلق

که خبر  یمانع رفتنم بشه. تنها کس یخواست کس یرو انجام داده بودم و دلم نم تمیو بل زایو یکارها یتا بدبخت

 فرودگاه. ادیشد و قول داد که دنبالم ن و التماس رفع هیگر یداشت فاطمه بود که اونم با کل

 یو سع دمیکش یقینمونده بود! نفس عم انیتا پرواز به ک یزیداد. چ یبه ده رو نشون م قهیدق ستی، ب میمچ ساعت

مامانش  یخونه  ایاش بود  ییدا یخونه  ایآلمان، حتما  رفتمیرو از خودم دور کنم. باالخره که م یمنف یکردم فکر ها

رخ  یاتفاق نیهمچ دونمیم دیباباش بود. که بع شیبود و پ ردهک یبا باباش آشت ایخودمون شده بود  ینه که حاال خو

آلمان قشنگ آدرس و مکانش رو  میکه باهم رفته بود یاون چند بار ی. طگهیمامانش بود د یداده باشه. حتما خونه 

 حفظ کرده و بلد بودم.
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 هی یگرفتم، رو گهیاطالعات د یسر هیو  دمیکردم و شماره پروازم رو پرس یصحبت کوتاه رشیبا پذ نکهیاز ا بعد

 ووشینشسته بودما! و میینشستم . چه جا شدیم دایآدم پ یبود و اطرافش هم تک و توک یکه از قضا خال یصندل

آدم  یکلبود که دورش  یپله برق قایدق وبرومشد کمتر کند رفتن زمان رو حس کنم. ر یمناسب بود و باعث م یلیخ

و دسته گل  هیباکس هد یگشتن. آدما با کل یجمع شده بود و مسافرها تازه پروازشون تموم شده بود و از سفر بر م

نگاه از اونها گرفتم  و به اطرافم دادم. به  یتفاوت یبودن. با ب ستادهیجمع شده بود و چشم انتظار ا یدور اون پله برق

 نبود. لیقابل تحل یا گهید زیچ دنیچرخیآدامس فروش که ول م یجز چند تا پسر بچه 

 قهیکردن؟ سه دق یرو اعالم م یاون لعنت یوارد کردم. پس ک یکه تو دستم بود فشار یپاسپورت و شناسنامه ا به

 نمونده بود.  شتریب گهید

طاقت  گهی. دکنهیبه لبم م اخر جون قهیسه دق نیاسترس  تا ا دونستمی. مدیلرز یدستهام عرق کرده بود و م تموم

و به  دیکوب یام م نهیرفتم. ظربان قلبم وحشتناک به س یبلند اما لرزان سمت پله برق ییو با قدم ها ستادمینداشتم. ا

و  ادیب ایاالن به دن نیشده بودم. نکنه بچه هم ینجوریچرا ا دونمیتو دهنم. نم ادینمونده بود تا ب یزیقول معروف چ

 ره؟یکنم اگه دردم بگ کاریکار دستم بده؟ واقعا چ

مونده بود. اما  خیبه تار گهیماهه د کیو ششم ماه بعد نوشته بود و کمتر از  ستیرو ب مانمیزا خیدکتر تار درسته

 !فتهین ینه..نه توروخدا..کاش اتفاق یو وقتش بشه..وا رهینبود اگه دردم بگ بمیعج

 گرفتم برم جلو، هرچه باد آباد.. میم و تصمدهنم رو صدا دار قورت داد آب

از  شتریچشم چرخوندم. دستهام ب ومدیم نییبودن و پا ستادهیا یپله برق یکه رو ییآدمها نیرو باال گرفتم و ب سرم

نبود..اما نه..االن  ختنمیبه فرو ر یزیافتادم .چ یپس م یواقع یزد و پاهام لرزون تر شد. داشتم به معنا خیقبل 

 شی. نه ماه کم نبود. کم عذاب و آتنمشیتونستم بب یم یک گهیبودم معلوم نبود د یود.. االن که محکم نموقتش نب

 به جونم.. ختینبود که ر

روح و کم  یب یبه چشمها شیآب یکرد. هنوز چشمها یحالم م یو ب دیچیپ یتو سرم م ی. درد بدرفتمیم جیگ داشتم

کردم برگشته..برگشته که  یرو نداشت. حس م دارمونید نیآخر یسوء من نخورده بود. چشمهاش اما سرد

گرفته بودن و  یبدنم انژ یبده..توانم رو جمع کردم. انگار تک تک اجزا یکنه..برگشته که زندگ یبمونه.بسازه.زندگ

 باره تو رگهام به گردش در اومد. سلول هام فعال کیزده ام به  خیسالم بودنشون برگشته. خون  لیبودن دل دهیفهم

داشت اشک  دمیشد. شا یشد و عقلم دستور حرکت داد. انگار فقط قلبم بود که همچنان تو شک بود و باورش نم
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. انگار سالهاست باشگاه داشتیپر تحک قدم برم یلی. پاهام اما خختمیریبا اون م مزمانکه خودمم ه ختیریشوق م

 ..رفتمیتناسب اندام م

من زانو  یدلتنگ شیپ ایو درشت دن زیر یها یشد گفت ضعف کردم! حاال انگار تموم دلتنگ یحاال م دم،یرس بهش

 ..نداختنیلنگ م دیزده بودن و با

به  یزی. و چستنیاحساس ن یمرد ها اونقدرا هم ب نکهیحساب ا یبزارم پا تونستمیبود. حاال م یاونم اشک یچشمها

 من داشت. بخدا قسم داشت.. انیشت. کنداشتن، مرِد من دا هینام احساس دارن! اگرم بق

دست  یرفت سمت دستش که شکسته شده بود و با گچ بسته بود.  قلبم رو چنگ زدم و تو دلم هزار بار برا نگاهم

شده  دهیچیپ یگچ و ال یدستها که حاال ال نیقشنگ نساخته بودم با ا یاش مردم. کم خاطره ها دهیکش یمردونه 

 بود.. 

 !دایش-

. یغیکه نه ماهه ازش در ییصدا دنی. چقدر لذت بخش بود شناستیاسم دن نیکردم اسمم قشنگتر یم احساس

نگم جانم! نگم بازم صدام  ادیم رونیام ب یصوت یکه از مجرا یخودم رو کنترل کردم که داد بزنم و با تموم موج یلیخ

 بگم جون بچه ات صدام بزن.. فتمیبزنم. التماسش کنم، به پاش ب

 لب گفتم: ریگونه هام سر خوردن. آروم و ز یرو یشتریبا سرعت ب اشکهام

 جانم..-

 باور کنه.. مخواستیشد. انگار ن یشکمم افتاد. انگار باورش نم یزد و نگاهش رو هق

 ..نی.. انیا-

اصال  کرد؛ ینم دایپ نکهیکرد. نه ا ینم دایپ انیب یجمله اش رو بگه. در واقع کلمه برا یسخت بود ادامه  دونستمیم

که از جنس  یاشک ی هیاون ال شترینشه و ب تیاذ شتریب نکهیا ی. براارهیوجد نداشت تا حسش رو سر زبون ب یکلمات

 گفتم: نمیبود رو نب یشرمندگ

 . پسرت!انیپسرته ک نیا-



 ییدایسال ش کی

234 
 

کردن چشم از چشم هم  ینگاهمون م یکه با تعجب و دلسوز یتیو فارغ از جمع میکرد یدومون هق هق م هر

 ..ییدایو ش یخوب بود حس تازگ یلی. خمیپلک هم بزن میحاضر نبود ی. حتمیداشتیبرنم

لمس کردن بود تا باورش بشه و درک  نیشکمم گذاشت. انگار منتظر هم یآروم بغلم کرد و دست سالمش رو رو آروم

 گوشش گفتم: ریدستش گذاشتم و ز یشده بود. دستم رو رو سیکرد و از اشکش شالم خ یم هیکنه. گر

 پدر! یخودت آقا یبه خونه  یخوش اومد-

. دیرسیبلندش به شکم بزرگم م یکه دستا یپام زانو زد. طور نییازم جدا شد و پا هویکه  شدمیبغلش گرم م داشتم

 از زجه کردن نداشت گفت: یکه دست کم هیدستهام رو گرفت و با همون گر

 . من ..من اصال دلم..دایمن رو ببخش ش-

مثل خودش نشستم  قی. دقدمشید یسرافکنده و شکسته شده م نقدریا یوقت شدیادامه بده. قلبم مچاله م نذاشتم

 یپرت کردم و سع یرو طرف میدست فیمانتوم رو گرفته بود گرفتم . ساک چرخ دار و ک یو دست سالمش که پارچه 

 اشکهاش رو پاک کنم.  لیکردم س

مگه گوشهامون جز  م؟یدیشن یگفت. اما مگه ما صداش رو م یزیو چ شد کمونینزد یبزنم که مامور یحرف خواستم

  رد؟یرو درک م ییصدا گهیهق هق و نفس همد یصدا

 رو تکون داد.. انیک یشد و شونه  کمونیشده بود نزد یکه حاال عصب مامور

 د؟یدار یخانوم چه نسبت نیشده؟ شما با ا یچه خبره؟ چ نجایا گمیاقا م-

 که دورمون جمع شده بودن رو دور کرد و دوباره اومد سراغمون: یو افراد تیجمع میدینم یجواب دید یوقت

 د؟یدار یخانوم چه نسبت نیتا ندادمتون دست حراست. گفتم شما با ا دیبلند ش-

 لب گفت: ریآروم و ز داشتیزد و همونطور که چشم ازم برنم یلبخند ناباورانه ا انیک

 .مادر بچمه!سیپل یمادر بچمه اقا-

.. 
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مردونه  ینبودم. صدا صیاما قادر به تشخ تهیکردم اطرافم پر از جمع یچشمهام رو آروم باز کردم. فقط درک م یال

 گفت: یم یکه با شاد دمیشن یرو م ییآشنا ی

 !دیدکتر خبر کن دیبه هوش اومد، بر-

بودم که بخوام  ی. اما خسته تر از اوندمیمطمئن شدم خانوادم بودن. چشمهام رو کامل باز کردم و همشون رو د گهید

 یرو بهم داده بودن و من شبانه روز و ب یلبخند بزنم. انگار کوه بزرگ یجواب بدم. و حت کاتشونیو تبر یبه احوالپرس

 طاقت فرسا بود.. یلیخ مانمیبودم. زا دهیکندم. کم درد نکش یوقفه کوه م

بچه بود.  هی ی هیگر فیطر یصدا دیرس یکه به گوش م ییصدا شد و تنها یخال کبارهیشد که اتاق به  یچ دمینفهم

چقدر دلم  دونستیبودن. و اون موقع خدا م ستادهیکه تو چهار چوب در ا دمیرو د یپدر پسر هیسر چرخوندم و 

دستهام قرار داد.  یپسرمون رو رو ان،یحرف دستامو جلو بردم و ک یدوتاشون کنم.. ب یجونم رو فدا خواستیم

و آروم کردنش رو داده بود. اما اون لحظه  حیدادن صح ریکردم. دکتر خوب بهم آموزش ش یم کاریچ دیبا دونستمینم

 یچه عکس العمل دیبا دونستمیبود. اونقدر دلم ضعف رفت که نم شیفرفر یکه مسخم کرده بود موها یزیتنها چ

.  جدا از اون، ختیریاشکهام بود که م کردیم از بدنم که حرکت یبرده بود و تنها عضو بهتم ی. بدجوردادمینشون م

حجم از حس خوب رو هضم کنم!  نیا یسخت بود و من واقعا مونده بودم چجور یو خوشبخت یهمه خوش نیباور ا

 بچه رو تو بغلم گذاشت و گفت: انیک

  ؟یبد ریبهش ش یخوا ینم-

و حالم عوض شد. اونقدر تند  ختیمک رو که زد ، دلم ر نیدادم .اول رشیخودم اومدم و تند تند بغلش کردم و ش به

کوچولو و  یتو بهتش بمونم. دستا نیاز ا شیتونستم ب یبود که نم زیکم جون و ر یو اونقدر مک ها زدیتند مک م

 :فتمگ دمیبوس یرو گرفتم و همونطور که آروم و مادرانه م فشیلط

 پسر قشنگم! یخوش اومد ایبه دن-

کردم و  یدادم. حالش رو درک م انینگاه از پسرم گرفتم و به ک یو بغضش سر باز کرد. به سخت اوردیاما طاقت ن انیک

 هاش که حاال آرومتر شده بود گفت: هیگر ونینبود. م یبیعج زیچ

 ..یلی.. تو ..تو خدایش-

 رو پس زدم و گفتم: اشکهام
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 ؟یمن چ-

 !یخوب یلیتو خ-

 شونه ام گذاشت.. یرو روو سرش  دیرو جلو کش شیدنبال اون صندل به

 ؟ آره؟ یبخشیمن و م-

 و گفتم: دمیرو باال کش مینیب

کن فراموش  یرو با اومدن تو و پسرمون فراموش کردم. توم سع دمیکه کش ییها یاون سخت یمن همه  ان،یک نیبب-

 . باشه؟یبهش فکر نکن گهیو د یکن

 گفتم: یبرگشتم سمتش و با لحن خاص ینزد. کم یحرف

 بهم؟ یدیقول م ان؟یباشه ک-

 ؟یچه قول-

 اره؟ م؟یداشت نهیدارن. من و تو ک نهیکه ک هییماله آدما دنی. بخشینکن تیقول بده خودت رو اذ-

 رو تکون داد. ادامه دادم: سرش

 .. نکهیو منم بخاطر ا ی. تو سر اون ماجرا دلخور شدمیما فقط دلخور بود-

مجازات رو در حقت کردم و دلت رو شکوندم.  نیبدتر نکهیبخاطر ا. یو قانعم کن یبد حینذاشتم توض نکهیبخاظر ا-

که مردت بودم  یمن یتو دوران حساس باردار نکهیکردم و به امون خدا ولت کردم. بخاطر ا یرتیغ یب نکهیبخاطر ا

 .. نکهیپشتت نبودم. بخاطر ا

 که دوباره سر باز کرده بود گفتم: یشکست. با بغض یشد و م یخورد م نیاز ا شتریادامه بده. ب نذاشتم

گفتم رو نگفتم و  یبهت م دیرو که اول راه با یزیخب منم در حقب بد کردم. منم دلت رو شکوندم. منم بد کردم. چ-

ولم  شهیواسه هم یکردم اگه بفهم یتونستم داشته باشمت.فکر م ینم گهید یکردم اگه بفهم یپنهونش کردم. فکر م

رو  تیو دلتنگ یمن چقدر دور نی. فکر کن ببیزد زنگو فوت مادرت تازه بهم  مایادف هواپ. تو بعد از تصیکن یم

 !نی، فقط هم نمتیو چقدر از خدا خواستم فقط بب دمی. چقدر آه کشدمیکش



 ییدایسال ش کی

237 
 

 بگه که ادامه دادم: یزیچ خواست

هزاران بار هزار خودت  یرفت ی. منم بودم. منم بد کردم. منم وقتینبود یزندگ نیپس فقط تو مقصر پاره شدن بند ا-

 !یهردومون به نوع ان،یک میرو لعنت کردم. هر دومون مقصر

 کوچولوش رو تو دست سالمش گرفت و گفت: یپاها

 ..یتو قبال ازدواج کرده بود دمیبد فهم یلیمن خ یدرسته. ول-

 بر سر زبون خودش بود..که نه ماه خودم رو عذاب دادم تا بفهمم و با خودم کلنجار رفتم حاال  یزینشستم . چ خیس

بابات جمع  یاز خونه  لتیوسا ی. تو داشترهینم ادمی چوقتیرو ه میموند رازیو ش میاونروز که از مسافرت برگشت-

جمع شده بودن  تییخاله هات و دختر خاله هات و زندا یبابات هم همه  یتهران . اون روز خونه  میکه بر یکرد یم

گرفتم  می. تصمرونیندونستم و زدم ب زیبودنم رو جا نمهم خونه نبودن م دیو وحو جمعتون زنونه بود. چون بابات 

تو زنگ  یخاطرات تورمون هم زنده کنم و تا وقت خواستیشهر آشنا شم. دلم م نیبا ا شتریرو بگردم و ب رازیش کمی

نظرم رو جلب  یجالب و امروز یبا نما یبودم که ساختمون رازیکنم. باال شهر ش یاداوردی کمیدنبالت  امیکه ب یزدیم

اش هم بود رو بهش  هیاعالم یکه نشون دهنده  یرنگ بزرگ زده بودن و کاغذ یمشکل یپارچه  هیکرد. سر درشم 

وارد اونجا شدم.  نیهم ی. برا دهیتو شهر چرخ یو الک یکاریباشه بهتر از ب یچسبونده بودن. با خودم گفتم هرچ

بود که تموم  نجایخرج شده. جالب ا هیواسه ساختنش سرما یلیمعلوم بود خبزرگ و چند طبقه بود و  یساختمون

 هیقض نمیگرفتم بب میکنجکاو شدم و تصم یلیبودن. خ دهیپوش یمشک کدستیکامند ها و فروشنده هاش هم لباس 

 و اونم جواب داد: دمیکرد سوالم رو پرس یکار م رشیکه تو قسمت پذ یاز چه قراره. از خانم

 ساختمون به رحمت خدا رفتن. نیا یاصل سیگذار و رئ هیسرما-

 :دمیپولدار بوده. دوباره پرس یلیوخ  رفتهیخرش م یلیخ اروی دمیفهم زد،یدختره حرف م نیکه ا ینجوریا

 شده؟ یسرشون اومده؟ چ ییخب چه بال-

 :گفت

به  دنیبرسه عمرشون رو م مارستانیبه ب نکهیکنن.و قبل از ا یو تصادف م رفتنیبا سرعت باال م شونیروز عروس-

 شما!

 که ادامه داد: نمیقسمت ها رو بب هیتاسف تکون دادم و خواستم رد شم و بق یاز رو یسر
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هم نبود و تازه بعد از چهل مرحوم دوباره  الشونیخ نیدر حقشون ظلم شد. خانومشون اصال ع یلیخ امرزیخدا ب-

 ازدواج کرد!

 :دمیزنونه تون تموم بشه پرس یوقت بگذره و مهمون نکهیا یبرا یمهم نبود. ول برام

 چرا خب؟-

 گفت: زدیحرف م ادیشد و ز یم یمیزود صم یکه معلوم بود با هرکس دختره

کرد بعد از اون رفت تهران و اونجا  یکار م یآژانس مسافرت نیدختره که تو هم میدونی. ما فقط ممیدونیواال نم-

 کرد. یزندگ

 :دمیپرس نیهم یاز دوستات باشه. برا یکی دیشدم. گفتم شا کنجکاو

 بود؟ اسم و رسمش؟ یخب شغلش چ-

 فکر کرد و گفت: یکم

 امم.. فکر کنم مترجم بوده. اسمشم..-

 و برگشت و گفت: دیاسمش رو پرس کردیکار م وتریکه با کامپ شیاز بغل دست عی. سرختیر قلبم

 بود! دایآها. اسمش ش-

 :دمیحال دوباره پرس نیسست و زانو هام تا شد. با ا پاهام

 بوده؟ دایش یشما مطمئن-

 که تازه متوجه حال خرابم شده بود با تعجب گفت: دختره

 .هی! دختره که الغر اندامه و چشماشم مشکگهیبود د دایآره ش-

ار تو پات بره. اونقدر جونم و حاضر نبودم خ یتر بود زیکه از جونم عز ییگفت. تو ی. تو رو مگفتیمن رو م یدایش

زار از اون  یجواب گذاشتم و با حال یرو ب دیپرسیدختره که حالم رو م یرفت و حالم دگرگون شد که سوال ها لیتحل

نگاه  هیو اون اعالم یمشک یاخر به اون پارچه  ربا یشدم و برا نمیزدم. سوار ماش رونیب ییساختمون کذا

 !یسجاد یفرزند مرحوم حاج  عل یدسجا دیکردم..مرحوم جوان ناکام مج



 ییدایسال ش کی

239 
 

 ..یدونیاونم که خودت م بعد

 نکهیرو گفتن. تموم ماجرا رو مو به مو بدون ا تیدادنه. وقت واقع حیحاال وقت توض دونستمیبهم نگاه کرد. م منتظر

 !ازیتا پ ری. از سزرویرو فروگذار کنم و جا بزارم براش گفتم. همه چ یزیچ

برداشت. جاش رو صاف و صوف کردم و همونطور که تو بغلم جا به جاش  دنیکه خوابش برد و دست از مک پسرم

 گفتم: کردمیم

 کرده. ریبدجور ذهنم رو درگ یسوال هی یول-

بابت انگار داشتن تو دلم  نیبود حاال رفع شده بود و از ا یدلخور نمونیذره هم ب هی یزد. حاال که حت یلبخند

 . گفتم:نداختنیراه م ید سازقن یکارخونه 

 آلمان؟ یمگه نرفته بود ؟یکرد یم کاریتو اون روز تو فرهنگسرا چ-

و هم  نمتیبب خواستمیهم م ییجورا هیگرفته بودم که برم آلمان. چون ازت دلخور بودم و  میاون شب تازه تصم-

عقل و قلبم رو  نیب ی. و فقط دعوادمینفهم لمیاز ف یچیدلم باز شه. در واقع ه کمی نمایس امیب کمیگفتم  خواستمینم

 گهید زیمسخره و برگردم اما عقلم سرسختانه چ ییجدا نیکه تموم کنم ا زدی. قلبم برات پر پر مدادمیسر و سامون م

رو براش نسوزون اما  شیاز زندگ کسالیکه برات سوخت تو هم  یزندگ کسالیبه جبران اون  گفتیگفت. م یرو م یا

پشت سرتم نگاه نکن.  کسالیگفت برو آلمان و تا حداقل  ینکنه. م یرو مخف یزیکنه و چ یزندگ یبده چجور ادشی

عقلم شدم. هرچند  میاز خاک مادرت بزن. منم تسل دهیبه قبر پوش یسر یو گه گاه تییدا یبرو خونه  تگف یم

ولت کنم و پشت  کسالیتا  خواستمیهم با عقلم موافق بودم. من نم ییجورا هیپا بزارم اما  ریسخت بود قلبم رو ز

رو  مونیقدر زندگ میریبگ ادیبهتر  هردومونتا  فتهیب نمونیب یبه نام دور یزیخواستم چ یسرمم نگاه نکنم، اما م

 یها یزیر هیپا میشدیدور تر م یبه نام عاشقتر شدن پر بشه. ما هر چ یزیبا چ یبند دور خواستمی. ممیبدون

گرچه سخت و تلخ تر از زحر بود اما به نفع هردومون  نی. امیهمو دوست داشت تشریو ب شدیمحکم تر م مونیزندگ

 شتریالزم بود تا من و تو ب ییدایش کسالی نیاما ا رانیو برگشتم ا اوردینشد و دلم طاقت ن کسالیبود. درسته 

 .میقشنگمون باش یهم و زندگ یدایش

 کاشت و همونطور که فاصله اش از صورتم کم نشد گفت: میشونیپ یرو یپر عشق نثارش کردم. بوسه ا یلبخند

اما دعا کردم خدا بهت صبر بده. و به خودم که بتونم  یباردار دونستمی. نمدایبرات دعا کردم ش یلیسر قبر مادرم خ-

که اون  ییو تموم حرفها میبرگشتم من رو بخاطر تصم ی. دعا کردم وقتارمیات رو ب یو دلتنگ یطاقت دور کسالی
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. اگر هم متوجه یو فراموش کن یبهت وارد کردم ببخش عدشکه دو ماه ب یروز ندونسته بارت کردم؛ و تموم اون آزار

و تا  زدمیبهت زنگ م گرفتیکه دلم م ییتا فقط صدات رو بشنوم. وقتا زدمیناشناس بهت زنگ م یشده باشه با خط

 شدم. یشارژ م خوردیصدات به گوشم م

 بزنم که ادامه داد: یحرف خواستم

 ییگفت هرشب، شبا شهیتهرانمون رو داشتم. هر هفته که چه عرض کنم، م یخونه  دیبرم آلمان کل نکهیقبل از ا-

اما  زدیله له م دنتیبه آغوش کش ی. دلم برازدمیاومدم اونجا و سر م یو المپ خونه خاموش بود م یکه خونه نبود

 ..ختمونت یرفتم که نخوابم روگ یخودم رو م یجلو یچجور دونستیخدا م

 گرد شده گفتم: ییچشما با

 ؟یتو اومده بود یخونه رو گرفته بود یهمه  یعطر جنابعال یپس اون شب که بو-

 بود.  یسجاد دیروح سرگردان مج رینخ-

خدا با  یشدم. و تو دلم قربون صدقه  ینداره غرق خوش یمشکل گهیموضوع راحت کنار اومده و د نیکه با ا نیا از

 رفتم. گفت: شیاون همه بزرگ

 داشیگشتم پ یم یشب که اومدم خونه و خواستم قاب عکس ست زردمون رو ببرم کجا بود؟ چرا هرچ هی یراست-

 نبود؟

 و گفتم: دمیخند

 اون شکست.-

 گفت: پکر

 شکست؟ یچرا؟ ک-

 خواستم بشکنه. یاز دستم افتاد. نم یعنیخودم شکستم. -

 :لب گفت ریکرد و ز یاخم

 پررو! یدختره  رسمیبعدا به حسابت م-
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 خنده گفتم: با

 !دمایشن یآ یآ-

بود. با عشق  دهی. نگاهش به پسرمون افتاد که چشمهاش رو بسته بود و آروم خوابدیرو بوس میشونیو دوباره پ دیخند

 نگاهش کرد و گفت:

 م؟یاسم عشق بابا رو بزار-

 گفتم: عیسر

 کوروش!-

 لبخند گفت: با

 چرا کوروش؟-

پسرمم مثل باباش  خوامیبزارم. م یرانیدار ا شهیاسمش رو ر ارشیک یتو، منم برا یخوام مثل مادرت برا یچون م-

 !یکن یکنم و تو هم براش از جون و دلت  پدر یجونم مادر ی رهیبراش از ش خوامیو نامدار باشه! م لیاص

 تیچشمهاش جون گرفتم. و همونجا و تو همون وضع یِمثبت باز و بسته کرد و من دوباره از آب یرو به معنا چشمهاش

 .مینیبب یرو تو لباس داماد ارشمونیباشه و اونقدر بهمون عمر بده که ک داریپا مونیاز خدا خواستم خوشبخت

لبم زمزمه کردم و در آخر، مثل مامان، فوت کردم سمت صورت معصوم طفلم و  ریرو آروم ز کادیهمون حال ون  در

 !انیک م،زیعز یزندگ کیشر

 

 ..ییدایش کسالیبود  نیا و

 9/11/1397: انیپا

 : الهه آرامشسندهینو

 



 ییدایسال ش کی

242 
 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

https://www.shop.romankade.com/
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