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 :مقدمه

 ...من با خَمت  چشِیاگر پ يوا

 شود تا که به دست آرمت درد

 ...ِ خودم زهر ِ سراپا غمت  نوش

 کن که کـَمم با کـَمت شترشیب

 ...دانمت  یحادثه م نیتر خوب

 ام یدان یحادثه م نیتر خوب

 ...ِ اعجاز کن  تیکن و ن غسل

 مرا با خودم آغاز کن باز

 ...وجب از پنجره پرواز کن  کی

 راز کن يِ مرا معرکه  گوش

 ...بزن ابر ِ مرا باز کن  حرف

 ام یکه باران ستیزمان رید

 ...حرف است و سخن  یِقحط

 هاست ، قفل زمان را بشکن سال

 ...هاست پر شدم از درد شدن  سال

 من ي نهیِ س تیهاست ظرف سال

 ...هاست حرف بزن حرف بزن  سال
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 ام یصحبت طوالن کی يهاست تشنه  سال

 "آذر رضایعل "

*** 

 :برخاستم و بلند گفتم میجا از

 ..نه..نه..نه -

 :دیهسته پرسآ بابا

 چرا نه دخترم؟ -

 :داد زد مامان

صبر کنه تا  خوادیباشه م نیدست ا.بچه نده نیمسعود،دل به حرف ا -

 .بشه دیموهاش مثل دندوناش سف

 :به مامان گفتم رو

بعدشم اگه بچه م چرا .دیگیم ينطوریمامان جان مگه من چن سالمه که ا -

 ازدواج کنم؟ يخوایم

 :به مامان انداخت و بعد رو به من کرد و گفت يمالمت بار بابانگاه

 .میباباجان باهم حرف بزن نیبش -

نگاهم را از مامان به .نازك کرد میبرا یمامان پشت چشم.نشستم سرجام

 .سمت بابا چرخاندم

 بابا جون؟ هینه گفتنت چ لیدل.خب -
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 مهم تر که دوسش ندارم؟؟ نیاز ا لیدل -

 ...باهاش هم کالم شو بعد.انیبذار ب.یخب تو که باهاش برخورد نداشت -

 ...از آن..يسال و اند کیاز آن  دانستیبابا چه م...دانستیم چه

 :که مامان گفت میبگو يزیباز کردم که چ دهان

 دونمیمن نم.رو پسر مردم نذار بیع.ییبه اون آقا.یبا کماالت نیپسر به ا -

 گهیبار د نیا.چشم مینه و ماهم گفت یاومد تو گفت یتاحاال هرک..دهیارک

 نیاماا..میشناختینم ادیز ومدنویکه م ییتاحاال اونا...نه یبگ دهیند ذارمینم

 .میشناسیهم خودشو هم خانوادشو سالهاست که م.فرق داره یکی

 :رو به مامان گفت بابا

 دیبا.شهینخوادش به زور که نم یوقت.کنه یزندگ دیدختر با نیا...فرناز -

 .رهیبگ میفکر کنه و تصم

باالخره عاشق هم  یتو زندگ..چاك هم بودن نهیمگه همه اولش عاشق س -

 .ریدخترو نگ نیطرف ا نقدیتو هم ا.شنیم

 :از جام بلند شدم و گفتم یعصبان

 کار؟گفتهیچ نیخوایپس نظر منو م.نیو دوخت نیدیشماکه خودتون بر -

اما جواب من .انیب..ان،باشهیکه ب نیدوست دار یلیاگه خ..باشم

به فکر .دخترت نباش ندهیمامان خانوم شماهم اصال به فکر آ...تموم.هیمنف

 .داره  یبیع هیموقع نگن دختره  هیکه  نیها باش یخاله خانباج يحرفا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 98توسکا  –کرد؟  یصبح طلوع خواه نیاز کدام

wWw.98iA.Com ٦ 

 :رو به بابا گفت مامان

و  ستهیمیمن وا يحاال تو رو..خودته يدست پرورده .ریبگ لیتحو..بفرما -

 .کشهیسرم داد م

 .زمزمه کرد" یالاله اال الله"لب  ریسرش را تکان داد و ز بابا

 :بازشد و آراد وارد خانه شد درخانه

 اد؟یتا کجا م نیدونیچه خبرتونه؟صداتون م -

 يرو.دمیاعتنا به حرفش به اتاقم رفتم و در اتاق را محکم به هم کوب یب

از .شدیمغزم داشت منفجر م.گرفتم میدستها انیتخت نشستم و سرم را م

ذهنم پر ..فکر مزاحم نیا یو ازطرف اوردیکه مامان بهم م يطرف فشار کی

 ..شده بود از چرا

چشمانم رژه  يدوباره خاطره ها جلو.و چشمانم را بستم دمیکش دراز

مرا خفه  خواستیانگار م.را گرفت میبغض گلو.چشمانم را باز کردم.رفت

شک ا رمیبم نکهیا ياما به جا.دهدیدست انداخته دور گردنم و فشار م.کند

 .زندیم رونیاز چشمانم ب

 من، يکشنده  بغض

 گلومو بزن، راه

 چشمام ببار، يتو از

 ....و ببارو ببار ببار
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*** 

 زبهییپا لیاوا يمطبوع روزها يهوا.بردم رونیرا ازپنجره اتاق ب سرم

 ي رهینگاهمو به آسمون ت.شم یبرخورد غرق لذت م نیازا.خوردیصورتم م

 :ارهیآراد منو به خودم م يصدا.دوزمیشب م

 جون؟ یاُرک یکنیم ریکجاها س -

 :چرخانم یرا به سمتش م سرم

درو واسه  نیا يریبگ ادی يخوایم یآراد؟ک یدرست بش يخوایم یتو ک -

 ؟یدر بزن دیبا یشیم یکی یشخص میوارد حر یگذاشتن که وقت نیا

 :زل زد و گفت درچشمم

 دردت در نزدن منه؟ ياالن همه  -

 يشدم و نگاه ازمن برداشت و رفت رو رهیبه او خ هیچند ثان.به او زدم زل

 :اتاق نشست  یصندل

 ..باشه نیقل من غمگ نمینب -

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 .کالفه م.ستمین نیغمگ -

 دیتوبا..نه یبه همه بگ يخوایم یتا ک ؟یتا ک دهیاما ارک.دونمیم -

 ....بهشون

 ه؟یک یکی نیا یدونیم -
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 .زل زد به من منتظر

 .حافظ ریام -

سکوت کرد و بعد با من  هیچند ثان.و تعجب ر ا درچشمانش خواندم رتیح

 :و من گفت

 ؟يداد یاونوقت تو جوابشو چ...؟تویچ یعنی..یعنی -

گفتم .هرچقدر گفتم نه قبول نکرد.انیمامان اصرار داره ب.هیجواب من منف -

 .کنه ینم رییهم جوابم تغ انیاگه ب

 .سکوت کرد بازهم

 ؟یچ یعنیکارش  نیا..آراد شمیم وونهیمن دارم د -

 ...دونم ینم:کرد  زمزمه

 .گردم یمن تازه دارم به خودم بر م.تحمل ندارم گهیآراد من د -

آراد بلند شد و مرا در آغوش .را پوشاند میاز اشک چشمها يا هیال

از اشک من  راهنشیپ.اش چسباندم و هق زدم نهیسرم را به س.دیکش

 :را نوازش کرد و گفت میموها.شد سیخ

 تتیاذ يزیچ گهید ذارمینم..يخودم هستم خواهر...زمیآروم عز..شیه -

 .کنه

*** 

 :مانند نازگل اتاق را پرکرد غیج يصدا
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 عروس خانوم؟ یهنوز خواب -

 :شدم بالش را به سمتش پرت کردم یبلند م میکه از جا همانطور

 ...غوتیج غیج يتو روحت بااون صدا -

لحن حرف زدنتو درست .یشیعروس م يدار گهید.زشته ...نوچ نوچ نوچ -

 .کن

 !نکنه مامانم پرت کرده فرستاده ت سمت من؟.ببند دهنتو نازگل -

 ؟یعروس بش يخوایبده م...ادب یب -

 ..آره -

 .سین تیتو حال.خاك تو سرت -

 :سرش را باال گرفت و گفت بعد

 !تحفه س؟ نیآدمه؟ا نیا ؟آخهيدیخواستگار م یبه ک!ایخدا -

 نجا؟یا ياومد يسحر پاشد يکله  یحاال واسه چ -

 يبرا خوامیم دیخر میپاشو بر...من زیاست عز 11سحر؟ساعت  يکله  -

 گه؟ید يایم یراست.لباس بخرم یمهمون

رو اون شب نذاره و البته  ياگه مامان خانوم قرار خواستگار..دونمینم -

 ..بعلهه ادیآرادهم ب

 است؟ کاریهست؟چ یپسره ک یراست -

 .حافظ ریام -
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 ؟؟یچ:فنر تخت دراومد يصدا کهیتخت نشست طور يرو

 ..حاافظ ریام..؟یک..نه  یچ...يچه خبرته؟تختمو داغون کرد -

 !حافظ خودمون؟ ریام:تعجب گفت با

 تا حاال مال ما شده خبر ندارم؟ یک!حافظ خودمون؟ ریام -

 ؟يقبول کرد..تو...دهیچرند نگو ارک -

 انیمنم گفتم ب انیاصرار کرد ب..خبر نداره يزیمامان که از چ.قبول نکردم -

 .هیاما جوابم منف

 نکار؟یاز ا هیمنظورش چ -

 ..پرسم یازش م ادیبذار ب...دونمینم -

*** 

کردم که  یرا عوض م میداشتم لباس ها.آمدم يبه خانه  دیاز خر خسته

 :مامان آمد به اتاقم و گفت

 .فرداشب يرو گذاشتم برا يقراره خواستگار -

 ..آخه -

 .قرارو گذاشتم گهید...آخه یآخه ب -

ازچهره ام .زل زدم نهیخودم تو آ ریبه تصو.را گفت و از اتاق رفت نیا

 .و دوباره مشغول کارم شدم دمیکش یپوف.دیبار یم یکالفگ

*** 
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کرده  رییتغ یلیتا حاال خ شیسال پ 4از.نگاه کردم نهیخودم در آ به

سرم مرتب  يشال را رو.تر یصورتم پر شده بود و دلم خال.بودم

 میلبها يرو میمال یلیبرداشتم و خ زیم يمات را از رو یرژلب صورت.کردم

 :در اتاق آمد و بعد در باز شد و آوش آمد داخل يصدا.نشاندم

 م؟یحرف بزن -

 :نشست یصندل يرو.را تکان دادم سرم

من مطمئنم .قمهیساله رف 15.هیپسر خوب ریام.دهیرکا یگرفت یخوب میتصم -

 .ریبگ میخوب فکر کن و تصم.نهیتو باهاش تأم یخوشبخت

 .مو گرفتم میمن تصم:گفتم آهسته

 :زد و گفت يلبخند

قراره بشه شوهر  قمیرف نیخوشحالم که بهتر.خوبه یلیکه خ نیا -

 .خواهرم

کردم  یم یکه سع ییباصدا.جوش آورده بودم گرید.نگاش کردم متعجب

 :بلند نشود گفتم

 مفهومو داشت که جوابم مثبته؟ نیجمله م ا يکجا -

 :کیبهم نزد شیجمع شد و ابروها لبخندش

 .... انیب يقبول کرد یوقت -

 :حرفش انیم دمیپر
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 ه؟؟یو جوابم منف هیصور يخواستگار نیمامان بهت نگفت ا!قبول کردم؟ -

 ؟یچ یعنی -

 :بلند گفت. م به دنبالش رفتممن ه.رفت  رونیاتاق ب از

 ه؟یصور يگه؟خواستگاریم یچ دهیمامان ارک -

 ه؟یکه من جوابم منف يشما بهش نگفته بود -

 :آوش داد زد.دیچه بگو دانستیکرد و نم یهاج و واج مارا نگاه م مامان

چرا مسخره شون  نیدونستیجوابو م یوقت...آبرو دارم نایا شیمن پ -

 ن؟یکرد

 :جلو آمد بابا

جواب مثبت  يخواستگار رهیم یمگه قراره هرک..صداتو بلند نکن آوش -

 ره؟یبگ

 انیقبول کر ده ب دهیکه ارک نیشما بهم گفت یاما وقت...نه پدر من یهرک -

رد کرده  دهیهمه رو ند دهیچون تا حاال ارک.من فکر کردم جوابش مثبته

 .دادم نانیبهش اطم یکل.اومد مطبم رحافظیامروز ام.بود

 :داد زدم بلند

مگه من حق انتخاب ندارم که .يداد نانیکه اطم يکرد خودیتو ب -

 ن؟یدوزیو م نیبر یهرکدومتون واسه من م

 ..احترام خودتو نگه دار -
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 .نیگرفت میو تصم نیمن نشست ياحترام نگه داشتم که االن جا -

 ..مگه زوره...خوادیبابا نم..گهیخب راست م:کرد يهم از من طرفدار آراد

 .تو دخالت نکن آراد:گفت مامان

 ..چرا مادر من؟چطور آوش حق دخالت داره -

 .آوش بزرگتره -

 زور بگه؟ دیچون بزرگتره با -

 :که بابا داد زد دیبگو يزیآمد چ آوش

 .هیچه بحث نیا.انیمهمونا م گهید ي قهیچند دق.ساکت -

 ...ییبحث شما نی؟مقصر ا.خانوم ینیب یم:به مامان ادامه داد رو

 ریتو به ام نکهیبه صرف ا.حق انتخاب داره دهیارک:به آوش کرد و گفت ور

 یتو هم قول ب.خودش بخواد دیبا.کنه یتونه زندگ یکه نم يداد نانیاطم

خودتو تو مقام برادر بزرگتر  يو جا نیحاال هم برو کنار زنت بش.يخود داد

 .خونه م نیمن هنوز زنده م و بزرگ ا.حفظ کن

وقت  چیه.دمیتاقم رفتم و در اتاقو محکم به هم کوببه ا.ساکت شدند همه

 هیهر چقدر که من و آراد شب.نه من و نه آراد.جوب نرفت هیآبم با آوش تو 

و ازش  میبه همون اندازه با آوش متفاوت بود کیو به هم نزد میهم بود

 .دور
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و در دل از خدا خواستم که امشب به  دمیکش یپوف یحوصلگ یب يرو از

 .بگذرد ریخ

گروم گروم قلبم  يصدا.ناقوس مرگ بلند شد يزنگ در مانند صدا يصدا

همزمان آراد هم ازاتاقش .دراتاق را باز کردم.دیرس یبه گوش آسمان هم م

 :زد يلبخند.به حال آشفته ام برد یپ.مضطرب به سمت من آمد.آمد رونیب

 .نگران نباش.دهیارک شهینم يزیچ -

آراد را گرفت و باهم به سمت پدر دست .مهمان ها خانه را پر کرد يصدا

بعد مادرش و در .رادمهر،پدرش،وارد شد ياول آقا.ستادمیکنارش ا.میرفت

 ادمی دنینفس کش.زد ینبضم به شدت م.آخر خودش وارد شد

 يلبخند.به آراد انداختم ینگاه یچشم ریز.نمشیسربلند نکردم که بب.رفت

به .دستم را محکمتر فشار داد.نشاند شیلب ها يبود رو یکه کامال تصنع

به .رافتادینگاهم در نگاهش گ.خودم جرئت دادم و سرم را بلند کردم

فرق .شهیمثل هم.که آرام بودند ییشبها.شدم رهیچشمان رنگ شبش خ

 .دانمیباطنش را نم.اما فقط ظاهرش.کرده بود

و نگاه از ا.ش افهیمردانه تر شده بود ق.مثل همشه بود...شیچشمها اما

 :دمیم شن یکیبمش را در نزد يصدا.گرفتم

 .سالم -

 :شد گفتم یخارج م میکه به زور از گلو ییباصدا.نگاهش کردم دوباره
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 .سالم..س -

 یحواسش به ما نبود و مشغول احوال پرس یاز آراد کس ریخداروشکرغ

 ینیسنگ.کنار آراد نشستم.مقابل من نشست یصندل يرفت و رو.بودند

توان و جرئتش را  گریکردم اما د یاحساس م نگاهش را تمام مدت

با دندان پوست .را کف دستم فرو کردم میناخن ها.نداشتم که سر بلند کنم

آراد را  يزمزمه .اضطراب کل وجودم را در بر گرفته بود.دمیجویرا م میلبها

 :دمیشن رگوشمیز

 ..يآروم باش خواهر -

چقدر خوب .را گرفت میلبخند زد و دستها.کردم و نگاهش کردم سربلند

که همه  يبرادر...من یبرادر دوست داشتن نیا.من زیقل عز نیبود که بود ا

 هیتک...من است یحام..من بزرگ است يبچه است هنوز اما برا ندیگویم

 الس4همان  دیشا...رفته بودم نیقبل تر ازب یلیاگر نبود من خ دیشا...گاهم

 ...شیپ

*** 

 :کرد و روبه بابا گفت يرادمهر سرفه ا يآقا

 ....میمزاحمتون شد یچ يکه برا دیدونیخودتون بهتر م -

 :بالبخند گفت بابا

 .دیمراحم..جناب رادمهر دیدار اریاخت -
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 .همو بپسندن دیدوتا جوونن که با نیا میماکه هرچقدرحرف بزن -

 .حهیحرف شما صح...بله -

 .برن باهم حرف بزنن نیاگه شما اجازه بد -

بگو ....بابا تو رو خدا بگو نه...نه!حافظ؟ ریمن و ام!م؟یاهم حرف بزنب!جانم؟

 ...نه

 .البته -

 :رو به من کرد و گفت بابا

 .کن اتاقت ییراهنما رویآقا ام.باباجان -

 کباریآراد .و بعدش به سمت آراد چرخاندم ریرا از بابا به ام نگاهم

آب دهانم را قورت دادم و از جا .را بست و باز کرد شیچشمها

 .دیبفرمائ:برخاستم

باز  مهیدراتاق را ن.وارد اتاق شدم و منتظر او ماندم.از او راه افتادم جلوتر

 .همه آرامشش غبطه خوردم نیبه ا.نشست یصندل يرو.گذاشتم

 ؟ینیشیچرا نم -

 .نداختما نییسرم را پا.تخت نشستم يرو.مرابه خودم آورد شیصدا

 .ينبود ریبه ز نقدرسریقبال ا -

 .نگفتم يزیچ بازهم

 .يساکت نبود نقدریقبال ا -
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 یم یفیبه صورت خف میدستها.کردم آرام باشم یرا بستم و سع چشمانم

 .دیلرز

 ...قبال -

 زایچ یلیخ...ستمیکه االن ن زابودمیچ یلیقبال خ...قبال قبال نکن نقدریا -

 ...جور هیجور بودم االن  هیقبال .نبودم و االن هستم

 ..دهیارک -

و  میلحن مال نیآن هم باا..بود نیریاسمم از زبانش ش دنیشن چقدر

 .احساس ياز رو.استرس ينه از رو نباریا.طپش قلبم تندتر شد.آروم

سهم تو ...ستیمال تو ن رحافظیام...خفه شو...وونهیخفه شو قلب د"

 ستایاز کار وا ای ریو آروم بگ بفهم ای...بفهم نویا...ستیقسمت تو ن..ستین

سال تموم تونستم  4...تونم یم..آره...احساسو خفه کنم نیا دیبا....ریو بم

 ".نکرده رییتغ يزیاالنم چ..

بهم  زیشد؟چراهمه چ ينطوریچراا نکهیا...من پراز سوالم...دهیارک -

 میاز زندگ یبگ يمدیخودت ن ی؟چراحتيطرفه تمومش کرد هیخت؟چرایر

 ...بدونم خوامی؟ميو داداشتو فرستاد رونیگمشو ب

 ؟؟یینجایا یبدونم االن واسه چ خوامیمنم م -

 .شد نییباال و پا شیگلو بیس
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اومدم ..اما نشد..که گور احساسمو بکنم...کردم که فراموشت کنم یسع -

طرفه تمومش  هیچون تو ..یدوباره شروع کن یعنی..میکه دوباره شروع کن

 ..يکرد

 :نگاهش کردم یسوال

 سال؟ 4حاال؟بعد  -

رفتم خارج که ..شدم وونهید.بهم گذشت یسال چ 4 نیتو ا یدونیتو نم -

هوا  نیتوا دنیچون سخته برام نفس کش..نباشم یکه تو هست یآسمون ریز

شب  هی..به خداقسم که نرفت.اما نرفت..رفتم که فکرت بره...بدون تو

تونستم  یمگه م..باهم میاشتکم خاطره ند..بخوابم ادتینتونستم بدون 

 فراموش کنم؟ نباتموشاخه 

 ...من شاخه نباتش بودم و اوحضرت حافظ من...زدم یتلخ لبخند

خبر داشتم که ازدواج ..سالو با آوش ارتباط داشتم 4 نیتموم ا -

اما تو .باشه ونیدرم گهید یکی يپا دیراستش اولش فکرکردم شا...ينکرد

 چرا؟..دهیبرام سواله ارک...يازدواج نکرد

 يرفت تا رو یشدم که م یاشک ختنیرا قورت دادم و مانع از ر بغضم

 :ردیگونه م راه گ

 ...خوامتیچون نم -

 ...یگیدروغ م:سکوت  هیبعد چند ثان.نگاهم کرد مات
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گونه م راه  يرو میاشکاها.نگاه گرمش مرا ذوب کرد.زدم به چشمانش زل

اشکم .گذشت قهیچند دق.ان کردنشان نکردمپنه يبرا یتالش گهید.گرفت

 :را پاك کردم

 ...منتظرن.. میبهتره بر -

*** 

 :گفت ریجون،مادرام بایز.شده بودند رهیبه ما دوتا خ جمع

 شاال؟یمبارکه ا -

سرم را .قدرتمو درزبان جمع کردم تا بچرخد و جواب نه را بدهد تمام

 :انداختم و گفتم نییپا

 ...من -

 .میخوایفرصت م کمی:دیحرفم پر انیم رحافظیام

 .شد لیتبد نینگاه متعجب به نگاه خشمگ.نگاهش کردم متعجب

 .به من زل زده بودند یجور خاص هیو آوش و از همه بدتر آراد  پدر،مادر

آراد پرسش گرانه ..خب خودمم نداشتم.جواب را نداشتن نیا یآمادگ

 .سرم را به دو طرف تکان دادم.نگاهم کرد

 :گفت رادمهر يآقا

 دخترم؟ يخوایچقدر فرصت م -

 ...ماه کی:حافظ جواب داد ریام بازهم
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که  دمیشن ینم گرید..طاقت ندارم گهیمن د....من يخدا..نه!ماه؟ کی؟یچ

کردم که زودتر مراسم تمام شود و من در  یخدا خدا م..دیگو یجمع چه م

 :رادمهرگفت يکه آقا دیراشن میانگار خدا صدا.رمیاتاقم آرام بگ

 .میکن یرفع زحمت م گهید -

*** 

مهمان ها رفته بودند  یازوقت.زد یخودش حرف م يبرا نطوریهم مامان

 نگفتم؟؟..نهیشیبه دلت م..انیمن گفتم بذار ب:کرد یرا تکرار م نیهم

 ..یبتیچه مص...يوا...حافظ ریکنه ام کارتیخدا نگم چ يا

 :زمزمه کرد رلبیز آوش

 .کشهیم شیپا پ زنه،بایبا دست پس م -

 ...رو ندارم یکی نیا يحوصله  گهید...يوو

 ...کارت دارم ایب..دهیارک:از اتاقش مرا صدا زد آراد

 جانم؟:اتاقش رفتم به

 ....یمگه نگفت!ده؟یارک هیچ هیقض -

اومدم تو جمع هم بگم ....من بهش گفتم نه...آراد سیمن ن ریبه خدا تقص -

 ....وسط حرفم دیاما پر

 خب؟ يچرا سکوت کرد -
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آوش سرمو بذاره رو  يخوایشد؟م ینم يزینه؟آبرو ر گفتمیگفتم؟میم یچ -

 م؟ نهیس

 یلبخند کش نم يبرا مانیانگار لبها...یالبته هردو زورک.میدیخند هردو

 .آمد

 ؟يهنوز دوسش دار -

سکوت کردم و !نداشتم؟...دوستش داشتم.از سوالش نگاهش کردم شوك

 ...زل زدم شیفقط به چشمها

 *** 

 ..غیج..غیج....هیگر...خنده..بهمم ریتصاو

به ساعت .دوباره کابوسهام شروع شد...شدم داریزنان از خواب ب نفس

خوابم نبرده  شیساعت پ کیتا.صبح بود 4ساعت .بغل تخت نگاه کردم

 مینس.پنجره راباز کرد..ستادمیلب پنجره اتاق ا...بود و حاالهم که باکابوس

 يصدا.دمیکش قیو نفس عم چشمامو بستم.پوستم را نوازش داد یخنک

 .برد ینیریش يخانه بلند شد مرا به خلسه  کیمسجد نزد ازاذان که 

گرفتم و سجاده ام راپهن کردم و ازته دلم از خداخواستم خودش  وضو

 .بهم کمک کند

*** 
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حافظ زنگ  ریگذشته بود و هر دفعه که ام يهفته از شب خواستگار کی

 یبودم و داشتم طرح م ستادهیا یبوم نقاش يجلو.زده بود جواب ندادم

 ریام يشماره ..که از بر بودم يشماره ا.بلندشد لمیموبا يزدم که صدا

هفته صدبار زنگ زده  کی نیدر ا.جواب گذاشتم یبازهم ب.حافظ بود

تلفن خونه  يقطع شد و بالفاصله بعدش صدا لیوبام يصدا.بود

حافظ پشت  ریاز مکالمه ش مشخص بود که ام.مامان جواب داد.بلندشد

 .حافظه ریام:داد  تمیمامان به سمت من آمد و تلفن را د.خط است

 .بله:را گرفتم و گفتم تلفن

 .سالم لکیع -

 .سالم -

 ؟يدیجواب نم لتویچرا موبا -

 ه؟یمشکل...دوست نداشتم  -

جواب  شتریانگار ب..زنمیبه بعد به خونه زنگ م نیازا..خب یلیخ!؟..ئه -

 ...دهیم

 :را بستم و با حرص گفتم چشمانم

 !امرتون؟ -

امر  يبرا میمنزل شما بود شیهفته پ هیواال عرضم به خدمت تون ما -

 .میریبگ میتا تصم میماه حرف بزن هیقرارشد .ریخ
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 .مو گرفتم میوگرنه من تصم...یقرارو شما گذاشت نیا -

 :خنده گفت با

ون مثبته اما خب که جوابت انمیو در جر دیگرفت میتصم دونمیم...خب بله -

 ..حفظ ظاهر و يبرا

 :گفتم یعصب

 !حافظ ریام -

 جانم؟ -

که باهر کلمه  یاحساس نیا ریآروم بشم و خودمو درگ کمیبستم تا چشمامو

 ...شد، نکنم یو حلقه ش محکم تر م گرفتیحرف زدنش دوباره جون م ي

 .کارتو بگو -

 .رونیب میبامادرتون قرار گذاشتم که امشب بر...گهید یچیه -

 .دیپس باهمون مادرم بر..خب اریبس -

 ...دهیارک -

 ...شدم ساکت

 .میحرف بزن دیبا -

 ..ندارم یمن حرف -

 خداحافظ.دنبالت امیم 7ساعت ..یحرف بزن دیاتفاقا تو با -
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 خوامیفهمه نم یچرانم...هیلینشم خ وونهید...خدا يوا.تلفنو قطع کرد و

 ...هفمه به صالح هردومون یچرانم..بشم کشینزد

*** 

داد و من هنوز دودل  یمانده به هفت را نشان م قهیبغل تخت ده دق ساعت

 یحالت م نیاگه مامان منو تو ا.هنوز آماده نشده بودم.رفتن و نرفتن بودم

 دبامامانیرفتم با یاگه نم.بود خونه ومدهیآراد هم هنوز ن.کشتیمنو م دید

 دیتا شا برومگرفتم  میتصم...حافظ ریبا ام رفتمیزدم و اگه م یسرو کله م

 .منصرف کنم رویبتونم ام

ساعت را .بود رحافظیام.زنگ خورد لمیلباسم بودم که موبا دنیپوش مشغول

که داشت  لیبه زنگ موبا تیاهم یب.قیدق شهیمثل هم.هفت بود.نگاه کردم

لب  يرنگم را رو يرژلب قهوه ا.دمیکشت لباس پوش یخودشو م

 .نبودم شیاهل آرا.زدم یکال فقط رژم.دمیمال

*** 

 :جلو آمد دیمرا که د.نیداده بود به ماش هیتک

چه عجله ..يومدیتر م رید کمی یذاشتیم.سالم عرض شد سرکارخانوم -

 ...بود حاال يا

 ..سالم -

 .راه افتادم نیتوجه به او سمت ماش یب
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 ...يدیممنون که پرس..من خوبم!ن؟؟یهم -

 يمثل من دار یبا خانوم خوشگل یتوق یخوب باش دمیبا "دلم گفتم تو

 .کردم تیکفا يزیو به لبخند تمسخر آم اوردمیاما به زبان ن" رونیب يریم

*** 

 :ومدیم کیموز يو فقط صدا میهردو ساکت بود.مینشسته بود نیماش تو

 دهیارک ده،گلیگل ارک -

 خسته،آروم نشسته يچشما با

 ...آه..از هم گسسته شیشاد ي شکوفه

 :گفتم..آهنگو انتخاب کرد نیعمد ا يکه از رو انگار

 االن؟ میریم میکجا دار -

 م؟یبر يکجا دوس دار -

 ..دوس دارم برگردم خونه...جا چیه -

 ..مورد راه نداره هی نیا...نوچ -

باشم که از  یتوانستم منکر لذت ینم.زل زدم ابانیرا چرخاندم و به خ سرم

که االن کنارم  یکس نیا.حس مقابله کنم نیباا دیبرم اما با یحضورش م

 نیشتریب شیچهارسال پ دیشا.نشسته بود رو باتمام وجود دوست داشتم

مردکه  نیهم.مرد بود نیکه داشتم از بهم خوردن رابطه ام باهم یغم

 ....شیحافظم بود و من مست از عاشقانه ها تحضر
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*** 

 : دمیباتعجب پرس.کافه نگه داشت مقابل

 !نجا؟یا -

 :را به سمتم چرخاند و گفت سرش

 .خودم يکافه  میایگفتم ب ينکرد شنهادیرو پ ییخب تو جا -

 کیتا احساساتم راتحر میکه خاطره دار ییمرا ببرد جاها خواستیم

 .ندارد کیبه تحر ازیدانست احساسات من ن ینم گرید..کند

 .دییبفرما:قفل درکافه را باز کرد.میشد ادهیپ نیازماش

 .خودم کرد یباز شدن در کافه هجوم خاطرات از خود ب با

 يطور نیگذاشتم هم..دست نزدم نجایبه ا شیاتر رفتمیداشتم م یوقت -

 ...خاطره داشتم باتو ادیز نجایا...بمونه

 .کنار پنجره نشستم یصندل يرو

 ه؟یرازش چ..يانتخاب کرد زویم نیا شهیمثل هم -

 .یچیه:مگاه چونه م کردم و گفت هیرا تک دستم

 .يچقدر کم حرف شد -

 .يپرحرف شد یلیعوضش تو خ -

 ؟يخوریم یچ:و گفت دیخند

 :دادم هیتک یصندل به
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 .یچیه -

 ؟يخوریم ییچا..که نشد یچیه -

 .نه -

 :سکوت گفت هیاز چند ثان بعد

 م؟یحرف بزن -

 .توحرف بزن..ندارم یمن حرف -

 :و نشست دیمقابل من را عقب کش یصندل

 .یبگ دیاتفاقا تو با -

 .چهارساله که تموم شده.تموم شده زیمن همه چ يبرا رحافظیام نیبب -

 نطوره؟یکه ا یکنیفقط فکر م ایواقعا تموم شده  -

 .تموم شده:گفتم یزدم بهش و بعدازمکث کوتاه زل

 بدونم چرا؟ شهیم -

 ...نه -

 .شمیبدونم چرا دارم پس زده م دیخب من با -

 :را باال دادم و گفتم میها شانه

 .لیدل یب نطوریفکر کن هم -

 :زد و گفت يشخندین
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روز و دوروز  هیما واسه  يعالقه ..دهیارک.لیبدون دل شهیآخه مگه م -

تو شوك .بود که من االن هنوزم بعد چهار سال تو شوکم قیاونقدر عم..نبود

قرار شد من باخانواده م راجع به تو  نکهیهفته بعد ازا هیچرا درست  نکهیا

گفته خودت .حرف بزنم داداشت اومد و گفت دست از سرت بردارم

 .حق منه که بدونم نی؟ایواقعا خودت خواست..یواستخ

 قهیچنددق..سکوت کردم!؟.اما آخه طاقتشو داشت!نداشت؟..داشت حق

 ..گذشت 

 .ستیسکوت جواب من ن -

 دنبال من؟ ای دنبال سواالت يبعد چهارسال اومد -

رفت  یبود م یبه خداهرک...من يخودتو بذار جا..من االن گنگم.هردوش -

 ..کرد اما یو پشت سرشو نگاه نم

 :صورتش براق شدم در

 دعوت نامه فرستاده بودم واسه برگشتنت؟ -

 ..یول.نه -

 .پس منت اومدنتو نذار سرم -

 :اش گفت یشگیآرامش هم باهمان

دوستت ...یفهم یچرا نم..دوستت دارم من.زمیسرت عز ستین یمنت -

 ..دارم که برگشتم
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 ...دارم دوستت

 يبه روز.پرخاطره ام يبه روزها دیذهنم پرکش...يدو کلمه ا يجمله  نیا

 .کرد یرنگ امویو دن دیکش رونیب دمیو سف اهیس يکه منو از روزها

*** 

 خواهمیچه م يهوا برا نیکه توا دمیازمامان حرف شن یکل.بود یهواباران

 رحافظیکه ام یازوقت.اما دلم غوغا بود.چسبد یبهانه کردم که م.بروم کافه

گفت  یبامن حرف بزند،وقت خواهدیزنگ زدوگفت که به کافه بروم و م

 نیا.آوش بردارد دلم آشوب شد یشماره ام را ازگوش یمکیمجبورشده قا

 ..دیخواهدلگویچه م سرپ

شده بودم ...دیچک یو صورتم آب ماز سر...را باز کردم و رفتم داخل درکافه

به سمتش ...نشسته بود زهایاز م یکیحافظ پشت  ریام....دهیموش آبکش

ام  ینگران دمیحال او را که د...آشفته بود...رفتم و با لبخند سالم کردم

 .فتگ ینم يزیانداخته بود و چ نییسرش را پا قهیده دق....شد شتریب

 !ن؟یبگ يزیچ نیخواینم -

 :را باال آورد سرش

 ...راستش....زهیچ...خب -

 یم يبا انگشتاش باز..منتظر نگاش کردم...انداخت نییسرش را پا دوباره

 ...کرد
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 ...من...دهیارک...راستش -

 ...شمیدارم نگران م گهید!افتاده؟ یاتفاق!؟یشما چ:گفتم کالفه

 ییبایحالت و رنگ ز...را دوست داشتم شیچشمها...زد به من زل

 ...ست بود شیرنگ چشمانش با ابرو و موها...یرنگ مشک...داشت

 :زدن صورتش برداشتم و گفتم دیاز د دست

 !ر؟یآقا ام -

 ...دوست دارم....من:گفت یآرام یلیخ يبا صدا...را بلند کرد سرش

انتظارهر ...کردم یهاج و واج نگاهش م...برق به من وصل شده بود انگار

 ...بدون مقدمه...حیصر نقدریآن هم ا.حرف نیراداشتم جز ا یحرف

که به خواهر  نیخوام فکر کن ینم...من نیباور کن:استرس ادامه داد با

 ...دوستم چشم داشتم

 !دوستم داشت؟!..توانستم باور کنم؟ یچطور م!شد؟ یم چطور

سبک !حس متقابله؟ نیگفتم ا یم!گفتم؟ یچه م...انداختم نییرا پا سرم

 !نبود؟ يسر

است که از  یمدت شیرایگ ياست که آن چشمها یگفتم که چند وقت یم

 !کنن؟ یگفتم که االن در دلم قند آب م یم...چشمانم خواب را ربوده

توانستم آن فضا را  ینم گرید...میسکوت کرد قهیچند دق...کردم سکوت

خواستم پرواز  یکه داشتم م یاز شوق...آزاد داشتم يهوا ازبهین...تحمل کنم
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چنگ زدم و از کافه زدم  فمیبه ک...بسته مانع بود يفضا نیاکنم و 

پاتند کردم و ..دمیشن یرا از پشت سرم م شیقدمها يصدا.رونیب

 يا قهیدق...زدمیبارون قدم م ریها ز وانهیمثل د.او به من برسد کهنگذاشتم 

 دمیدو یبعد م

 ...دمیکش یهم م یغیتوانستم ج یم اگر

بماند که شبش در ...خانه مورد شماتت مادر قرار گرفتم دمیرس یوقت بماند

 ...یتب سرماخوردگ ایتب عشق است  نیدانستم ا یسوختم و نم یتب م

**** 

 ریو االن من دوباره مقابل ام... گذرد یم يآن روزها پنج سال و اند از

مثل ...کردم یپرواز م دیبا...گفت دوستم دارد ینشسته بودم و او به من م

 ...کرد یم ینیقلبم سنگ يرو يزیاما چ...آن روز

که چهار سال خودم به  يدرد...غم...پراز درد بود...آن روز سبک نبود مثل

 ...دمیبه دوش کش ییتنها

 :گفتم...دانم ینم...بود که زل زده بود به من قهیدق چند

 !؟یکن ینگاه م ينطوریچرا ا -

 :یداد به صندل هیچانه اش برداشت و تک ریرا از ز دستش

 .کنم یچهار سالو م نیا يتو دنتیدارم جبران ند -

 ...با قلب من نه...کارو نکن نیحافظ با من ا ریام
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 ...واسه انتقام یباش ومدهیاز کجا معلوم ن:مقدمه گفتم یب

 ...هینیریاگه انتقامه،انتقامه ش: گفت یرا باال انداخت و با بدجنس شیابروها

 ...حافظ ریام:خشم گفتم با

آخه من از ...یشیم یچرا برزخ...میبابا تسل:دستش را باال برد و گفت دوتا

 !؟یانتقام چ!رم؟یتو انتقام بگ

 ...پست زدم...رابطه رو تموم کردم نیا لیبدون دل نکهیا -

 لتویتا دل...من نه...يتو تمومش کرد...تموم کردم یگیم يخودت دار -

ردم اگه نرم البته اگه نام یگفت لتویدل...ندونم امکان نداره دست بردارم

 ...کنه یقانعم نم یهر حرف یدونیخوب م...قانع کننده باشه

کاش اونم ...و فقط نگاش کردم...دادم هیتک یبه صندل نهیبه س دست

پر حرف شده  دایجد..دارم ازیسکوت ن نیبه ا...نزنه یسکوت کنه و حرف

 ...بود

 ...االن جامون عوض شده زدمیاون ساکت بود و من فقط حرف م قبال

حرف و ...پر شده بود از حرف دیچند سال شا نیتو ا...حق داشت دیشا

 !گفتم؟ ینم يزیاما چرا چ...اما خب منم شده بودم...حرف و حرف

 !نم؟یبش نجایتا آخر شب ا يخوایم -

 !شاخه نبات؟ میبر يکجا دوست دا -

 ؟یصدا نکن نطوریمنو ا گهید شهیم -
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 :واب دادج یلبخند جذاب با

 ..از من نخواه نویا...شرمنده -

 :حرص گفتم با

 ...به درك -

حرص  يهمونطور...نکرده رییحرص خوردنت تغ:دیصدا خند یب

 ... میبخور يزیچ هی میپاشو بر..يخوریم

**** 

زنگ  لمیکه موبا میو در راه برگشت بود میرستوران شام خورده بود در

 :نازگل بود.خورد

 .سالم -

 .ایزنگ نزن هی.سالم خانوم -

 .سرم شلوغ بود دیببخش -

دانستم تمام  یاما م ستیکرد که حواسش به من ن یتظاهر م رحافظیام

بداند پشت خط چه  خواستیجمع کرده و م شیرا در گوش ها شیروین

 .است یکس

 ؟یاُرک ییکجا -

 .زمیعز رونمیب -

 وونه؟یاون آراد د ؟بایباک -
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 :و گفتم دمیخند

 .گهید یکیاب.نه -

 .شهینگو با آوش که اصن باورم نم -

 ینم يجو کیآبم با آوش در دانستیاوهم م.گرفت يشتریم شدت ب خنده

 .رود

 ..نه -

 ..گید ؟بگویپس ک -

 .باخواستگارم -

 :متعجب نازگل بلندشد يصدا.به من انداخت ینگاه یرچشمیز رحافظیام

 رحافظ؟یبا ام!..نه -

 ...بعله -

حاال با آقا رفتن  دمیو جواب تلفنشو نم هیجوابم منف گهیبه من م.شعوریب -

 ..دور دور

 !نازگل -

 .دستم بهت برسه فقط.کوفت.مرض.زهرمار -

 :اش کرد یعصب شتریب دنمیخند.حرص خوردنش خنده ام گرفت از

 ؟يدیفهم.یفردا صبح خونمون.بچه پررو.يبخند دمیبا -

 ..!یگل -
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بار تو عمرم  هی.فرداشب تولدمه هابابا .دارم ازیکه به کمکت ن ارینه ن -

 .رمیگیدارم جشن م

 .نزن منو.خب بابا لهیخ -

 .منتظرتم -

 .یاوک -

 .اریب یاون حضرت حافظ رو هم دوست داشت -

 .يخدافظ ناز -

 .يخداسعد -

 .دختر نیاز دست ا.پوف

 :دیپرس رحافظیام

 نازگل بود؟ -

 .را تکان دادم سرم

 :به من انداخت و گفت ینگاه

مارو  ي هیاون که قض.رونمیبا خواستگارم ب یپس چرا بهش گفت -

 .دونستیم

 :دمیطرفش چرخ به

 برام؟ يخواستگار رازیغ -

 !ستم؟ین -
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وجودم بود که ازش  ي مهین..نبود!فقط خواستگارم بود؟.نگاهش کردم فقط

 یخیتمام احساسم بود که بعد از رفتنش خشک شده بود و .دورمانده بودم

 توانستمیشدم منکر عالقه م به او نم یم يزیر هرچمنک.شده بودم

که  يکار.من فقط مجبور بودم به تظاهر..حداقل در درون خودم نه.بشوم

 .چهارسال انجام دادم نیدر تمام ا

از باطن پراز  یکس..تظاهر به..تظاهر به شاد بودن..به خوب بودن تظاهر

خبر  رحافظیام يشبانه م از دور يها هیاز گر یکس.دردم خبر نداشت

هرچند آراد .آراد یحت...ها و مرور خاطراتم با او هم یخواب یاز ب.نداشت

 یاما م. حرفهابود که نفهمد درونم چقدر داغون است نیزرنگ ترازا

آرامش قبل  دیشا.ترسم یحافظ آرام که کنارم نشسته م ریام نیاز ا.ترسم

 ...طوفان باشد

کردم که نازگل  یبود و لباسم را مرتب م ستادهیاتاق نازگل ا ي نهیآ مقابل

 !خوب شدم؟:وارد شد رو به او کردم وگفتم

 ...یشیماه م یکن شیاگر آرا -

 ...دوست ندارم شیآرا یدونیتو که م -

ماست نباش جون  نقدریا:به سرم زد و گفت یآرام يآمد ضربه  جلو

 ...کنم یخودم درست م ایب...من

 :کرد گفت یم شمیمانطور که آراه یصندل يمرانشاند رو دیکش دستم
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چشمش  یکیبه خودت برس بلکه  کمی...پنیما همه خوشت لیفام يپسرا -

 ..تورو گرفت و من از دستت راحت بشم

 :وگفتم دمیخند

 !خفه شو نازگل -

که دورت درست  يا لهیاز پ کمیبابا ...شهیم یعال یلفظتو هم درست کن -

 ایترش یم ریپسرا جبهه نگ يجلو نقدریا...رونیب ایب يکرد

 :گفتم باحرص

 ..ب درك -

حافظ  ریاون ام یواسه چ دمیمن که نفهم...ستین تیحال گهید يبچه ا -

هنوزم ...پسره عاشقت بود...يخاك بر سر یلیخ یول يبدبختو پس زد

 یچ گهیبابا تو د.کرده لیتحص.تیباشخص..چه قدر آقا.. هست که برگشته

از ..یزن یلگد به بختت م يکه دار يدیدازش  یچ دونمینم.؟>يخوایم

 ...یبس احمق

 ...داشتم که بگم یچ...کردم سکوت

 ...يچه ماه شد نیحاال پاشو برو بب -

 ...ماه بودم -

 ..نه بابا..اوهو -
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 میمال یشیآرا...شده بود بایچهره ام ز...نگاه کردم نهیخودم در ا به

 ...بود برام حالت چشمانم را جذاب کرده بود دهیکه کش یخط چشم...بود

 ...خودتو بابا يخورد -

 ...بارش کردم يا وانهیو د دمیخند

 ...میزدیوحرف م میبا نازگل نشسته بود...بودن امدهیمهمونا ن هنوز

 !ومدن؟یچرا ن نایمامانت ا -

منم چون آراد اومد گذاشتن ...ادینم ،خوششونيناز یدونیتو که بهتر م -

 مایکه ب

 ..هیخانوادگ یمهمون هیبابا  -

 .کنمیم کاریچ نجایپس من ا هیاگه خانوادگ -

 :را در دستش گرفت و گفت دستم

 ..شهیکه نم ینباش..يتو برام خواهر -

 برادرته؟ ؟اونمیآراد چ -

 :.آراد آمد يصدا

 ...یسالم به همگ -

 ...میو مامان دهیمن و ارک...ستیدر کار ن یهمگ:داد زد نازگل

 ...و سمت مادر نازگل رفت وسالم کرد دیخند آراد
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بسته را به سمت ...که در دستش بود را به من داد يجلو آمد و بسته ا بعد

 :نازگل گرفتم

خودت  هیتالش کردم شب یلیخ...ببخش اگه بد شد...قابل شمارو نداره: -

 ...بشه

 ...ینقاش باش ي وونهیممنون د -

 ...مهمونا باز کن خله يبذار با کادو:بازش کند که گفتم خواست

 ...دمشیکرد و بوس بغلم

 !تو کو پس؟ يکادو:آراد نگاه کرد و طلبکار گفت به

 ...عمرا!تو؟ يبرا!کادو؟:مبل مقابل ما نشست و گفت يرو آراد

 ...ادیرد کن ب...يغلط کرد:کوسن مبل رابه طرفش پرت کرد و گفت نازگل

نازگل رفت و ...کوچک را درآورد يبسته  کیکرد و  بشیدست در ج آراد

 ...ازش گرفت

به دوست دخترم که  نویکادو و ا ریخواستم در برم از ز...مفت چنگت -

 ...نشد

 .نثارش کرد يا "یعوض"به سر آراد و  دیدوباره کوسن مبل را کوب نازگل

 چیه بودن بدون یمیباهم راحت و صم...دوتا  نیام گرفت از کل کل ا خنده

چه رسد به نازگل که .شد یم یمیدر کل آراد باهمه زود صم... يمنظور

 ...من است ییدوست دوران ابتدا
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*** 

نازگل همه جوان  يکه طبق گفته  ییمهمانها.کم مهمان ها اضافه شدند کم

آن همه پسر معذب  انیم.نازگل دختر کم بود لیکال درفام.و اکثرا پسر بودند

 یکه همه از او م يطور.ازکنار آراد جم نخوردم یازاول مهمان.بودم

انگار کور بودند و شباهت من و آراد را !که دوست دخترش هستم؟ دندیپرس

 .دندیدینم

دست آراد را رها کردم .بروم ششیکرد و ازمن خواست که پ میصدا نازگل

برخورد  يپسر يرفتم که حواسم نبود و شانه ام به شانه  یو به سمتش م

خم .افتاد نیزم يکه دستش بود برعکس شد و رو يا وهیب مکرد و بشقا

شانس آوردم که بشقاب نشکست و گرنه .ها را جمع کنم وهیشدم تا م

سربلند کردم که .نثارخود کردم يا یدر دل دست و پا چلفت.رفت یم میآبرو

 ....ببخشـ:کنم یمعذرت خواه

مگر .بود شوکه شدم ستادهیکه مقابلم ا یکس دنید از

 !نجا؟یا!وش؟سر.شدیم

*** 

از  میهردوشوکه شده بود.میدر همان حالت مانده بود قهیچند دق دانمینم

البته به . و لبخند زدم دیپاش میلبخند به رو.میهم زمان سالم کرد.هم دنید
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داشتم  دنشیکه از د یباهمان تعجب.در دلم ولوله به پا شده بود.زور

 !نجا؟یا!شما؟:دمیپرس

 تعجب داره؟ نقدریا یمهمون هیبودن من تو :لبخند جواب داد باهمان

 .تعجب داره يجا رانیبودن شما تو ا -

 .هست که برگشتم يچند روز:گفت یرا باالبرد و بالبخند جذاب شیابروها

 .نطوریکه ا -

 .آراد خوبه؟دلم تنگ شده براش -

 .نجاستیا..خوبه -

 .نمشیبب میپس بر!جدا؟:تعجب گفت با

و به  ستادمیا يلحظه ا.آمد نازگل کارم داشت ادمیکه  افتمیه برا خواستم

اش زدم و به  یبه خوش يلبخند.دیرقص یداشت م.سمت نازگل نگاه کردم

من و سروش  نینگاهش ب.ما شوکه شده بود دنیآراد با د.سمت آراد رفتم

 .رفت و آمد کرد

 پسرخوب؟ يچطور -

 :لب زمزمه کرد ریز آراد

 ..سروش -

 .هم بودند یمیصم قیهرچه باشد رف.دندیرا در آغوش کش گریهمد

 ؟يمرغا نشد یهنوز قاط -
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 .شمیمنم م يهروقت تو شد:کرد و گفت ییصدا یب يخنده  آراد

 .نیواسه هم رانیاومدم ا -

 :گفت یبا لودگ آراد

 .و افاده هم ندارن سیف.هست يخوشگل تر يها يدیاونور که ل -

روبه من .اسمش را زمزمه کردم رلبیو ز دمیآراد کوب يبه بازو یمشت

 :گفت

 .شهیدانمیلنگه ش پ ایدن يکجا چیتوه.خواهرمن که تاج سره -

*** 

به .کیتار يبه روزها دیذهنم پرکش.و سروش مشغول صحبت بودند آراد

رفتن به آن روزها را  يفرارکنم و به ذهنم اجازه  خواستمیم يهربهانه ا

 .داشتیاما او دست برنم.ندهم

خداراشکر .کادوهارا باز کند خوادیبودم که نازگل گفت م الیفکر و خ در

مدت  يبرا یشوم حت یخالص م الیکردم که حداقل از فکر و خ

دست به دست هم داده بود که تا دوباره  زیروزها همه چ نیا.یکوتاه

 .برگردم به آن روزها

دم از چهره ش که کار خو ینقاش يتابلو کی.مرا باز کرد يکادو نازگل

 کیمثل .بود زیعز مینازگل برا.دمشیجلو رفتم و دوباره بوس.بود
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درکل .بابودیز.یاقوتیگردنبند با پالك  کی.آراد راهم باز کرد يکادو.خواهر

 .بود قهیآراد خوش سل

*** 

 :سروش جلو آمد و گفت.به خانه میبرگرد میو خواست میکرد یخداحافظ

 نازگل،کارخودتونه؟ هیهد -

 چطور؟..لهب:راتکان داد سرم

 :زد و گفت یجذاب لبخند

 د؟یخوند ینقاش..هیکارتون عال -

 ..بله.دیلطف دار.ممنون -

 د؟یمن بکش يبرا یکی شهیم -

 .نگاهش کردم باتعجب

 ...يادگاری هی -

 :راتکان دادم سرم

 ..کشمیم..ارهیبرام ب دیعکس ازخودتون به آراد بد هی.البته -

 ..شهیکه باعث زحمت م دیببخش..خب اریبس -

 ...هیچه حرف نیا -

*** 
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سرم را به طرف آراد .میگشت یبرم میو داشت مینشسته بود نیدرماش

 :چرخاندم

 کرد؟یم کاریچ نجایسروش ا -

 ..گهیاومده بود تولد د -

 با نازگل داره؟ یکه چه نسبت نهیمنظورم ا...آراد -

 ...پسرعمه شه -

 بودمش؟ دهیچطور من تاحاال ند:لب گفتم ریز

 :و گفت دیشن آراد

 ..یشناسینازگلو م لیفام يمگه تو همه  -

 :دمیتوجه به سوالش پرس یب

 نگفت؟ يزیچ -

 درچه مورد؟:به من انداخت ینگاه

 .میگو یم زیدانست از چه چ یخوب م.کردم نگاهش

 ...بگه دیچرا با..نگفت..نه..نزن منو بااون چشات..خب لهیخ -

 ..نگاش کنم شهیروم نم اداصنیم ادمی یوقت -

 !دهیارک -

 کردم هیصداگر یب.دیگونه ام غلت يرو یقطره اشک.کردم بغض

 .بهش فکر نکن..تموم شد هیاون قض..زمنیعز..دهیارک -
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مخصوصا حاال و .فکر نکرد شدیمگر م.من شروع شد يشد؟تازه برا تموم

 .سروش دنیو باد رحافظیبا برگشتن ام

 ...من بود که ریتقص -

 ..مقصر منم.تو نبود آراد ریتقص -

 .ییماجرا نیآدم تو ا نیرتریتقص یتو ب..یستیمقصر باشه تو ن یهرکس -

 ...آراد -

 !جونم؟ -

 .پاشم یمن ازهم م یتو نباش.یخوبه که هست -

 من از اعماق غرورم دورم ینباش تو

 ساطورم ي هیزاو نیرحم تر یب ریز

 میپنجره ها هم زرد نیمن و ا ینباش تو

 میتوافق کرد زییسر پا آخر دیشا

*** 

و آماده  دهیآراد لباس پوش. در زدم و وارد شدم..ستادمیدر اتاق آراد ا پشت

 کجا؟: دمیبا تعجب پرس.رفتن بود يبرا

 !تو کجا؟: به لباس من انداخت و گفت ینگاه -

 ..دو سه روزه اصال نرفتم کارام عقب افتاده... برم کارگاه دیمن با -

 :را درست کرد راهنشیپ ي قهی
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 ...میبزن یچرخ هی رونیب میدنبالم بر ادیمنم سروش قراره ب -

 ....یچیپس ه...آها -

 !؟یکار داشت یچ!شده؟ یچ -

 ...کار گاه یبگم منو برسون خواستمیم -

 گرفتیتوالتش برداشت و همونطور که با آن دوش م زیرا از م ادکلنش

 : گفت

 ..پشت رل نیخب خودت بش!خته؟ینر یدختر تو هنوز ترست از رانندگ -

 .نگاهش کردم همانطور

 ..متیرسونیم ییجا هیبا سروش تا  ایب -

 :را تکان دادم سرم

 ...رمیخودم م...خوادینه نم -

که دوباره هم  دنشیتا حاال از د شبیداشتم از د یحس خوب یلیخ

 ...هه...نمشیبب

 ....ستیآدم خوارم که ن...دزدتت یباور کن سروش نم -

 ....ستین نیبحث ا: گفت درمانده

بهش  نقدریا...هیبحث چ دونمیم:اومد گفت یکه به سمت من م همونطور

 ...متیبرسون ایب...پوکه ها یفکر نکن کلت م

 ...آخه -
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 !؟یترس یم یتو از چ...من هستم... دهیارک -

 :زدم و گفتم لبخند

 ..یچیه -

 ..میرفت رونیهم از اتاق ب با

چون  میمامان گفت زود تر برگرد میشد یخارج م از خانه میداشت یوقت

 یمهمون نیچقدر من از ا يوا....عمه ها و عموها يخانواده ..میمهمون دار

 ...اومد یها بدم م

خواهر و برادر  نیا...روشنک و رضا بود دنیحسن داشت و اونم د کی تنها

 ...پسر عمو سبحان...منم خواهر و برادر بودن يکه برا یدوست داشتن

*** 

سالم ...شد ادهیپ نیما از ماش دنینشسته بود و با د نیداخل ماش سروش

 ...مینشست نیو داخل ماش میکرد یو احوالپرس

 :گفت سروش

عکس هست  هیداخل داشبورد ...رو به آراد گفت...عکسمو آوردم  یراست -

 ....جان دهیبده به ارک

هم داخل  یچه ژست...خم شد و عکس را برداشت و به سمتم گرفت آراد

بوم  يشد رو یبود که خوب م ییاز اون عکسا...عکس گرفته بود

 ...اوردش
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 ....باعث زحمته -

 ...ینه بابا چه زحمت:آرام گفتم ییصدا با

 ...کردند و رفتند ادهیمقابل کارگاه پ مرا

 یبه دور از تنش ها غرق کارم م.محل آرامشم.کارگاه شدم وارد

رنگهها باهم حس  ختنیدرآ.اشتمکه باتمام وجود دوستش د يکار.شدم

رشته راانتخاب کند اما  نیا خواستیآراد هم مثل من م.دادیبه من م یخوب

 یزندگ کی ندهیداشتن او قراراست درآ دهیچون عق.مامان و بابا نگذاشتن

بماند که چقدر .آراد معذور بود شهیهم.دیآ یدرنم یرا بچرخاند ازهنر پول

نقاش  يخوایزد که او روانشناس است و تو م یآوش را به سر آراد م

 .که آراد را از عالقه اش محروم کردند ؟خالصهيبشو

 يعکس سروش را جلو...دهم یم ادیرا به آراد  یمطالب یمن گاه هرچند

 يآماده کردن کارهام برا ریروزها درگ نیا....باشد ادمیچشمم گذاشتم تا 

 .برود ادمیممکن بود که .بودم شگاهینما

 ادمیکه  ییتا اونجا...زنگ در کارگاه بلند شد يکارم بودم که صدا مشغول

دستامو  یرنگ يپارچه  هیبا ...بود یدستام رنگ.ادیقرار نبود ب یکس ومدیم

شوکه  دنشیاز د...سرم انداختم و در رو باز کردم يشالمو رو.پاك کردم

 شدم

 کرد؟یم کاریچ نجایا رحافظیام
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 ...سالم -

 ...مکرد یسالم رلبیز

 ...داخل؟ امیب یدعوتم کن يخواینم -

 :نگاشو دور تا دور اتاق چرخوند...داخل ادیدر کنار رفتم تا ب يجلو از

 ...يدار یکارگاه خوشگل -

 ...کردم یو نگاهش م ستادمیسالن وا وسط

 ...يزیچ ییچا هی...که خورد؟ نجایا شهیم دایهم پ يزیچ -

 ..و روشنش کردم..رفتم یساز برق ییتکون دادم به سمت چا سرمو

 !؟یخوب -

 ...آره:آهسته جواب دادم ییصدا با

 ...هام بود ینگاه کردن نقاش مشغول

 !؟يکرد دایپ يرو چجور نجایا -

 ...آوش:و گفتم دیسمتم چرخ به

 .مشغول شدم...کارم رفتم مهین یبه سمت نقاش..و باال انداختم ابروهام

 .یبزن يکه قراره گالر دمیشن -

 .ندکردم و نگاهش کردمرا بل سرم

 ..کارات مال منه نیاز بهتر یکی..گفته باشما -
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 یالل م رحافظیانگار درمقابل ام.میبگو توانستمینم یعنی.نگفتم يزیچ

حس  نیا نیسردرگم بودم ب.حس بد و خوب.وجودم پراز حس بود.شدم

 :دمیاز پشت سرم صداشو شن.ها

 !؟یشناس یاز کجا م نویا -

 ...شده بود رهیبه عکس سروش خ..رد نگاشو گرفتم...سمتش دمیچرخ

 ...دوست آراده -

 !فقط دوست آراده؟ -

 ....هیمنظورت چ:کردم زیر چشمامو

 !؟يعکسشو دار یچ يبرا -

 ...کنم یچهره شو نقاش....از روش بکشم خوامیم نکهیا يبرا -

 !مهمه؟ نقدرسروشیا!؟یواسه چ -

 !؟یشناس یتو سروش رو از کجا م:نگاش کردم متعجب

 !چقدر برات مهمه؟ دمیپرس...بود شیاتر يتو قمیرف -

 ...با تاسف تکون دادم سرمو

و  کسالیتو اون ...خودم متاسفم يمنم برا..آره!..من؟ يبرا!؟یمتاسف -

 نیا يحاال برا...يدیاز چهره ام برام نکش ینقاش هی میکه با هم بود یمین

 ...اروی

 ...یلیخ...يبچه ا یلیخ -
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 ....يداد میبچه بودم و هستم که تو باز....آره بچه ام -

 ...ندادم تیمن باز -

 :زد داد

 !....؟يدینم حیبرام توض یچ يبرا!ه؟یچ يکارات برا نیپس ا -

 ...سر من داد نزن ریام -

 :که ساکته ادامه دادم دمید

 ...بسه...ریبسه ام!؟یبزن يتکرار يکه بازم حرفا نجایا ياومد -

 ...مینزد یو حرف میساکت شد قهیدق چند

 یچیه...از چهره اش بکشم ریتصو هیاون عکسو خودش داد تا براش  -

 ...ستیما ن نیب

 ییبه سمت چا...ساز در اومد ییچا يصدا...شرمنده شو به من دوخت نگاه

 . ختمیر يساز رفتم و دوفنجون چا

 :که آراد اومد داخل لباسم بودم ضیاتاق مشغول تعو يتو

 !دنبالت؟ امیب يچرا زنگ نزد -

 ...حافظ منو رسوند ریام..سالم کیعل:به طرفش برگردوندم سرمو

باهم قرار !کرد؟ یم کاریاون کارگاه چ!رحافظ؟یام:در هم شد اخماش

 !ن؟یداشت

 ...اومد ییهوی...نه -
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 .دنبال شال مورد نظرم گشتم وبه

 !گفت؟یم یچ -

 !ه؟ییبازجو:دمیاز کار کش دست

 ...نگرانتم...خواهر من هیچ ییبازجو -

 دیبا...با خواستگارام حرف بزنم دیبا یگفت یمگه تو نم!؟ینگران چ -

 !بدم؟ حیبراشون توض

 ...اما...گفتم -

 ..را ادامه نداد حرفش

همه فکر و ذکرت ..یمن ریروزاهمش درگ نیا.من شو آراد الیخ یب یکمی -

 ...ينگران خودتم بود کمیکاش .شدم من

 یکار نشدن.شهینگران تو نباشم؟نگران قُلم نباشم؟آخه مگه م -

بشه منم  تیزیچ هیبفهم اگه تو . یبفهم که چقدر برام مهم..يخوایم

 .نمیبیم بیآس

 .میلحظه ساکت بهم نگاه کرد چند

 !ندم؟ رحافظیاگه قرار باشه به خواستگارام فرصت بدم چرا به ام -

 !؟یواسه انتقام اومده باشه چ رحافظیاگه ام...اگه -

 ...ستیاهل انتقام ن رحافظیام...نه:شدم و گفتم رهیلحظه بهش خ چند
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واسه چهار ساله  یشناس یکه تو م يریام!؟یدونیتو از کجا م -

 ...من نگرانم...دهیارک...کرده باشه رییتغ دیشا...شهیپ

 ...خودمم هستم -

 !هنوز؟ يدوسش دار...پرسم یاالنم م....دمیقبال هم پرس -

 ...قبل فقط نگاش کردم يدفعه  مثل

 رحافظیام دیشا...حواست باشه دیبا دهیارک...ستیجواب من سکوت ن -

 ...کرده باشه نهیک دیشا...کرده باشه رییتغ

تو  میمهمونا اومد يزشته جلو...رونیب میبر:سکوت کردم و گفتم هیثان چند

 ...اتاق

 ...قول بده حواست باشه...:دیکه دستمو کش برم خواستم

 ...حواسم هست: زدم و گفتم لبخند

 یهرچ...ستید حواست ن... ستین:رو به دو طرف تکون داد و گفت سرش

 !مثل قبل؟!نه؟!گه؟ید یگیشد به من م

 ...بگم یبه تو نگم به ک...گمیمعلومه که م -

االن مامان ...تورو خدا میبر: و دستشو گرفتم و گفتم دمیاشو بوس گونه

 ...ذارهیزنده مون نم

*** 

 :من به سمتم آمد و گفت دنیرضا باد.روشنک نشستم کنار
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 میکرد داتیپ نیرو زم میگشتیآسمونا دنبالت م داتویخانوم کم پ...به به -

 .لیسه يستاره 

 ..ییدایپ یلینه که تو خ:زدم و گفتم لبخند

چه کار  ؟انصافايدار کاریتو چ.خب سرم شلوغه رمیبابامن سرکار م -

 ؟يدار يآشپز ریغ يدیمف

 .یپرون یمگس م يفقط دار یتو که تو اون شرکت فکسن -

 .شهینم دایمگس هم توش پ گهید ایتازگ:و گفت دیخند روشنک

 زنمیم.دیباشرکت من درست صحبت کن:کرد و گفت یاخم مصنوع رضا

 ..کنمیشتکتون م

رفت  ادمی زنهیرضا حرف م نیکه ا نقدریا:رو به من کرد و گفت روشنک

 ؟یخوب.حالتو بپرسم

تو و اون  ینیریش یتو چه خبر؟قراره ک..زیعز یمرس:و گفتم لبخندزدم

 م؟یرو بخور چارهیمجنون ب

 دیآخرش با..جان دهیکه ارک سیبده ن ینیریبه ما ش نیا.بابا يا:گفت رضا

 .میحلواشو بخور

قراره  یتو ک:و بعد روبه من گفت دیرضاکوب يبه بازو یمشت روشنک

 ؟يرو بد يگالر ینیریش

 .کاراشم ریسخت درگ..دونمینم -
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 ...شهیدرست م شاالیا -

 یو ب ایر یب تیمیبه خاطر صم.و روشنک را دوست داشتم رضا

 يبچه ها نیب.رضا چهارسال ازمن بزرگتر بود و روشنکدوسال.منظورشان

 .محبوب تر بودند میدونفر برا نیا لیفام

قبال .دیدلمون پوس.رضا جان:آمد گفت یهمانطور که به سمت ما م آراد

 .میرفتیم رونیب هی یدسته جمع

آراد  گفتمیدوتا مشنگ م نیا يتازه داشتم برا:گفت یبا لودگ رضا

 .سرم شلوغه یلیخ.شرکتم يکارا ریدرگ.جان

 ...اَه:میو روشنک همزمان گفت من

 ..چه خبرتونه شما دوتا؟گوشم کر شد:کرد وگفت یمصنوع یاخم رضا

 ..جون آراد میقرار کوه بذار بر هی:و گفت دیخند آراد

 خوبه؟؟ گهید يهفته :سرش را تکان داد و گفت رضا

 ..همه عقب افتاده میگالر يمن کارا..نه:اعتراض کردم و گفتم من

 رترید روزم هیحاال .یمارو کشت تیبا اون گالر..خب حاال تو ام:گفت رضا

 .به کارات برس

 ...من نیشما بر -

 .میریماهم نم يایتو ن.اریدرن يمسخره باز.دهیارک گهید ایب:گفت روشنک

 :آراد گفت.اجبار قبول کردم به
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 .میبزن يدور هی رونیب میبعد شام هم بر -

 .میما که هست:گفت مایعمه س ان،پسریک, مییبگو يزیماچ نکهیازا قبل

کرد  یفکر م.به قول آراد نچسب بود.آمد یبشر خوشش نم نیاصال ازا آراد

 یمنم ازاو خوشم نم.سال کوچکتر کی دیشا.هم سن رضا بود.سرتره یلیخ

 :آراد باخنده گفت.ش رهیمخصوصا با آن نگاه خ.آمد

 .ستمین یکیمن  یحاال که تو هست -

گرفتند و  یبه شوخ هیبودم حرف دلش را زده اما بف مطمئن

 .دربند میبعد شام بر دندقرارشدیخند

*** 

زرد و  يعاشق برگها..عاشق مهر.بودم زییمن عاشق پا.مرماه بود چهاردهم

 ..خش خش برگها يصدا...اش ینارنج

 یچه زمان دمیغرق خودم شده بودم و نفهم.میرفت یکنارهم راه م میداشت

 :راگرفت شیجا انیآراد ازمن فاصله گرفت و ک

 ؟یهست يتو چه فکر -

 .یچیه:را به طرفش چرخاندم سرم

 ؟يمن نشد يکه متوجه  يبود یپس غرق چ -

 بدم؟ حیتوض دیبا -

 .خانوم رینه خ:را باالانداخت و گفت شیابروها
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معذب بودم از .انداخته بودم نییسرم را پا.میسکوت کرد يا قهیچنددق

 .قابل هضم نبود میبرا تشیو کال شخص شیاصال رفتارها..کنارش راه رفتن

 .دهیارک يکرد رییتغ -

 ؟يرییچه تغ:از حرفش سرم را بلندکردم و نگاهش کردم متعجب

 ...رفتارت -

 ؟یرفتارم چ:ادامه نداد و گفتم.ماندم تا جمله ش را کامل کند منتظر

 ..يشد یخی -

 ؟یچ یعنی:دمیرا درهم کش میابروها

 ..یداشت طنتیش..تلخ نقدریا..ينبود ينطوریقبال ا -

 .افتادم يدر شب خواستگار رحافظیام يحرفها ادی

 .یباهام حرف نزن یتونیاگه تلخم م -

همونطور .مثل قبل باش گمی،من م دهیارک:میزد به چشمها زل

 .يسوزوند یم شیکه آت يهمونجور.طونیش

که مثل قبل تخم مرغ تو کفشت  يتوقع ندار.سالمه 24من :شدم یعصبان

 !پونز بذارم؟هان؟ تیصندل يرو ای زمیبر

 ...يآورد یسرمن بالم شتریازهمه ب..ریبخ ادشی:دیخند

 .ومدیآره ،چون ازت خوشم نم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 98توسکا  –کرد؟  یصبح طلوع خواه نیاز کدام

wWw.98iA.Com ٥٨ 

لب  ریوز دیگرفت و خند یحرف را از ته دلم زده بودم اما او به شوخ نیا

 :گفت

 .یلی،چرا جام مرا بشکست ل یلیبود م گرانشیاگر با د -

 ت؟یب نیبود ازا یمنظورت چ:دمیپرس

 ؟يدیمگه شن:دیتعجب پرس با

 .اوهوم -

 .نداشتم يمنظور -

 .دوارمیام -

دست آراد را .را گفتم و از او فاصله گرفتم و به سمت آراد رفتم نیا

 :گوشم گفت ریآراد ز.گرفتم

 ارو؟ی نیا گفتیم یچ -

 ارو؟ی:کردم و گفتم زیرار میچشمها

 .انیک -

 ..یچیه -

 د؟یزد یحرف م دیربع تمام داشت کیو  گفتینم یچیه -

 ؟ينظر دار ریتو منوز:و به او زل زدم ستادمیا

 ..،آره یازش هم صحبت بش ادیکه خوشم ن یکیبا یوقت -

 .گفتینم یخاص زیچ -
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 .خداکنه:و گفت دیکش یقیعم نفس

 ه؟یمنظورت چ -

 .یچیه:را باالانداخت و گفت شیابروها

 .بعد به راهش ادامه داد و من به رفتنش زل زدم و

 *** 

حدس .فکرم مشغول منظور حرف آراد بود میکه در دربندبود یمدت تمام

 چیما که ه!من؟!ان؟یآخه ک.باور کنم خواستمینم یول.زدنش سخت نبود

 .مینداشت یاشتراک ينقطه 

فکر  کی ریدرگ خواستمینم.برگشت را سکوت کرده بودم ریطول مس تمام

شده  روقتید.هم اضافه شود انیکم بود که ک رحافظیفکر ام.شوم دیجد

خودمان  يخانه  ریو درمس میبود و رضا و روشنک را به خانه شان رساند

 :کشاند رونیب الیآراد مرااز فکر و خ يصدا.میبود

 شده؟ يزیچ..یساکت -

 ..نه:گفتم آهسته

 ؟یکنیفکر م یبه چ -

 .به حرفت -

 گنگ بود؟ نقدریا:که نگاهش به جاده بود گفت همانطور
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ك  خوامینم.جنگم یدارم باهاش م.فکرازواضح بودنش رفتم تو ..نه -

 ..داشته باشه تیواقع

 ..کنهیرو عوض نم يزیاما چ..بجنگ -

 ..توئه الیفکر و خ ناهمشیا -

تا باهاش ذهنتو آروم  یفکر کن نطوریا یتونیم:را عوض کرد و گفت دنده

 .خودتو گول نزن.هیا گهید زیچ تیاما واقع..یکن

 ؟یمطمئن نقدریتو از کجاا:مسرم را به طرفش چرخاندم و گفت کالفه

مطمئن  یتون یم ینیاگه توهم چشماتو باز کن و نگاهش به خودتو بب -

 .ستیسخت ن ادیز.یبش

 .یکنیفکر م ينطوریا يچون روش حساس شد دیشا -

 هیاما من .یهم قشنگه فکر کن ينطوریا.آره:را تکان داد و گفت سرش

نگاهشو حس  یمعن تونمیم.شناسمیخوب م یلیهمجنسمو خ..پسرم

 .حسشو درك کنم تونمیم.کنم

حسو داشته  نیخودش ا نکهیحسو درك کنه مگه ا نیا تونهینم یکس -

 .باشه

 !حسو نداشته باشم؟ نیخب از کجا معلوم من ا -

 ..تو ...تو..نمیصبرکن بب:زل زدم به او متعجب

 .انهیبحث سر احساس ک.ستیبحث ما ن نیاال اصال ا -
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 :ولم گفتمبلندتراز حد معم يباصدا

 یبفهمم؟من دیو من حاال با يدوس دار ویکیتو .اتفاقا بحث سرتوئه..نه -

 ..ممنون واقعا یلیخ.پنهون ندارم زیچ چیکه ازتو ه

 .ابانیدادم و نگاهمو دوختم به خ هیتک نیماش یبه صندل نهیبه س دست

 یکن یکه تو فکر م يزیاون چ.يریتند م يدار..دهیصبر کن ارک -

 یکنیاشتباه م يدار..سین

 :شد گفتم یم دهیکه رد بغض در آن د ییباصدا

منم برات  یکه همونطور که تو برام محرم کردمیتاحاال اشتباه فکر م..آره -

 ..محرمم

 .دوختم ابانیچرخاندم و نگاهم را به خ نیماش ي شهیرا به طرف ش سرم

 ..خواستمیه خدا م..دهیارک -

 ..نگو یچیه..سیه -

 ...آخه -

 .بشنوم خوامینم:دادزدم

و  دانستیمن باخبر بود مرا محرم نم زیکه ازهمه چ يآراد.کردم ینم درك

 .از من پنهان کرده بود که عاشق است

زمزمه .گونه ام سر خورد که از نگاه آراد دور نماند ییرو یاشک قطره

 .دهیارک:کرد
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 .نمتیب:دیبه سمتم چرخ.کرد و نگه داشت تیرا به کنار هدا نیماش

به خدا خواستم بهت بگم :سرم را به سمت پنجره چرخاندمتر  سمج

 ..اما..اما..

 !نه؟.يبهم خبر بد يعقد کرد یوقت یاما گذاشت -

 .خواستم از احساسم مطمئن شم بعد بهت بگم..من زیعز...نه -

 .ستیمهم ن -

 .وقته رید.میبر افتیراه ب:که گفتم دیبگو يزیباز کرد چ لب

 .روشن کرد و راه افتادرا  نیمکث کرد و بعد ماش یکم

*** 

البته به .کردم  یتماشا م ونیزیمبل نشسته بودم و داشتم تلو يرو

 ونیزیتلو ياز برنامه  يلحظه ا یداشتم که حت یدرون يریدرگ نقدریا.ظاهر

 :آمد رونیاز آشپزخانه ب يچا ینیمامان با س.را درك نکردم

 خب چه خبر؟ -

 چه خبر؟ یازچ:دمیاست اما پرس رحافظیمنظورش خبر از ام دانستمیم

حافظ  ریام:از فنجان هارا مقابل من گذاشت و درهمان حال گفت  یکی

 .گهید

 .خوبه -
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به کجا .دمیمنم حالشو نپرس:کرد کیخودش را به دهانش نزد فنجان

 د؟یدیرس

 .جا چیه -

 ؟یچ یعنی -

 دیماه فرصت خواستم پس با کی رحافظیکه من از ام کردیفکر م مامان

ماه  کیبعدشم ازاون .جا چیفعال ه:لو نرود هیکردم که قض یوانمود م يطور

 .تازه دوهفته گذشته

 ..فردا تولدمه ها:سکوت را شکستم.نگفت يزیچ گرید مامان

 .تولد تو و آراد.دونمیم.بعله -

البته به .بااو قهر بودم شبیاز د.دمیآمدن اسم آراد چهره ام را درهم کش با

 .از وجودم بود یمیکه ن يبا آراد.توانستم بااو قهرباشم یمگر م.ظاهر

مثل .يدوست ندار یتو که مهمون.فرداشب انیب ناهمیگفتم آوش ا -

 .میهرسال خودمون

دوست ندارم شب تولدمون باهم قهر .کنم یبا آراد آشت دیبا امشب

هرچقدر هم که ازاو ناراحت باشم اما طاقت ندارم که بااو حرف نزنم .میباش

 .برخورد کنم نیرسنگو س

 يکرد و رو یسالم.بودم که در خانه بازشد و آراد وارد خانه شد درفکر

بلند شوم و به  خواستیدلم م.مکث کرد و رفت به اتاقش یصورت من کم
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دار  رویدرگ.غرورم بشکند دمیترس یکنم اما م یاتاقش بروم و بااو آشت

 .کارت دارم ایب.دهیارک:آراد بلند شد يرفتن و نرفتن بودم که صدا

زل زد به .بلند شدم و به اتاقش رفتم.نشست میلبها يرو يمحو لبخند

 !؟یداشت يکار:بکنم يا یکردم اخم مصنوع یسع.من

 :انداخته بود نییسرش را پا.نشسته بود یصندل يرو

من اشتباه کردم که نگفتم ...حق با توئه...درسته..دهیارک خوامیمعذرت م -

 ...بهت

 یکنیکه تو فکر م ياما به خدا قسم اونطور:بلند کرد و ادامه داد سرشو

 یالک زیچ هی خواستمیچون نم...من خواستم مطمئن بشم از حسم...ستین

 ...ییتو هیسر قض هیچون ...بپرونم

 !من؟:نگاهش کردم یسوال

 ...نازگل رو دوست دارم...من...تو...آره:را تکان داد سرش

 !نازگل:من وصل کردندبه  یکیکه شوك الکتر انگار

 ...رابطه ات با نازگل بهم بخوره خوامیآره اما نم -

 !چرا بهم بخوره؟:تختش نشستم يرو

 بینازگل رو به چشم رق خوامینم...میبهم وابسته ا یلیمن و تو خ...خب -

 ...بشه ختنتیاحساسم باعث بهم ر خوامینم...ینیبب

 :ام یداداش دوست داشتن نیاز خودش فکر من بود ا شتریب...زدم لبخند
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اگه ...زهیبرام عز...خواهر نداشتمه نینازگل ع..زمیبهم بر یچ يبرا -

 ...شهیهم م زتریباهات ازدواج کنه عز

 ...به نازگل نزدم یاز بس نگران تو بودم حرف یمن حت:گفت ینگران با

احساسم  يریدرگ الیخیدر آن لحظه ب....ناراحت ایشاد باشم  دانستمینم

 :فتمشدم و گ

 ...بهش بگو....من زیعز ینگران خودیب -

 !؟یگیاز ته دلت م!مطمئن باشم؟:دیپرس ینگران با

 ...مطمئن...آره -

 .زدم یبخش نانیلبخند اطم...تگاهم کرد یمهربان با

احساسم به  ریبار درگ نیا.احساسات رینشسته بودم و بازهم درگ دراتاق

خوشحال  دانستمینم.ن تنها شومقراربود ازدواج کند و م.به قُلم بود.برادرم

 دیجد يریدرگ نیآراد ازا خواستمیاما هرچه که بود نم.نیغمگ ایباشم 

رامحال  یکی نیا.من شده است يها يریدرگ ریدرگ یلیاو خ.باخبر شود

 نیاماا.که به فکر خودش باشد دهیحاال وقتش رس.است که بگذارم بفهمد

 یدوستم،آزارم م نیکنم آن هم با بهتر میتقس دیفکر که محبت آراد را با

 .داد

*** 
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 يهنوز در کارگاه را نبسته بودم که صدا.بعد آراد مرا به کارگاه رساند روز

 :کند ریخدا به خ.بود رحافظیام.بلند شد لمیموبا

 بعله؟ -

 .سالم شاخه نباتم:دیشادش به گوشم رس يصدا

 ؟یخوب.سالم:به لبم آمد يدلم غنج رفت و لبخند محو ته

تولد شاخه نباتم باشه و  شهیمگه م..يدیچه عجب شما حال مارو پرس -

 من بد باشم؟

 ؟يزنگ زد یداشت يکار:بود يتر شد اما لحنم همچنان جد قیعم لبخند

 .بگم کیخواستم تولدتو تبر.همه محبت نیا یمرس -

 .بود ادتیممنونم که  -

 ...بره ادمیفکر کن  -

 .کافه باش گهیساعت د کی:لحظه سکوت کرد و بعد گفت چند

قلبم  يجلو دیبا.کردمینگاه داغش را تحمل م دیبا.دمشید یم دیبا باز

 .گرفتم یم زدندیم ادیصدا نام اورا فر کیرا،احساسم را که 

 .امیب تونمیمن نم..نه -

 مگه؟ يدار يکار -

 ...من..زهیچ..راستش:گفتم دستپاچه
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و نبودنتو تحمل  دنتیمن چندسال ند.دنمیند يدنبال بهونه نباش برا -

 .خداحافظ.منتظرتم.تونمینم گهیاما االن د..کردم

چند .شدم رهیخ لیموبا يبه صفحه .بکنم و قطع کرد یاعتراض نگذاشت

احتمال دادم .زنگ در مراازجا پراند يلحظه درهمان حالت ماندم که صدا

انگار قصد ..سروش شوکه شدم دنیاز د...در را باز کردم…نازگل باشد

 ...شوکه کند دنشیکرده بود هر باز مرا با د

 ...سالم -

 .در کنار رفتم تا وارد بشود ياز جلو..دییبفرما...سالم -

 !د؟یرو شوکه کن هیعادتتونه که بق شهیشما هم -

 ...ییجورا هی:و لبخند زد و گفت دیطرفم چرخ به

را که هنوز خاموش بود را روشن از او حرکت کردم تا المپ کارگاه  جلوتر

 ...کنم

 ...نجایاست ا ختهیکم بهم ر هیکه  دیببخش...دییبفرما -

 ...کنم ینه بابا خواهش م -

 !با من؟ دیداشت يکار: و گفتم دمیطرفش چرخ به

بودم  دهیکاره که از چهره اش کش مهین یرا از من به بوم نقاش نگاهش

 ...نیاومد دنبال ا:چرخاند و گفت

 ...ارهیدادم آراد براتون ب یر که شد محاض -
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که اومدم  یاالن ناراحت:شلوارش گذاشت و گفت بیرا در ج دستانش

 نجا؟یا

 ...اصال...نه...نه:گفتم یرا تکان دادم و با دستپاچگ سرم

 ...دونفره نشست يکاناپه  يگفت و رو يا خوبه

 ....مشغول شو. شمیمزاحم کارت نم -

 !تا تموم بشه؟ دیمنتظر بمون دیخوایم:تعجب نگاهش کردم با

 ...کردنتو تماشا کنم ینقاش خوامیم...نه:را تکان دادو گفت سرش

 ..پره یتمرکزم م ينجوریتونم ا یمن نم یول -

 ...چه بد -

 يتا چا...را آماده کنم يرا تکان داد و به سمت آشپزخانه رفتم تا چا سرم

حضورش باعث ...کنمتوانستم تحملش  ینم.آماده شود در آشپزخانه ماندم

 ...شد به گذشته سقوط کنم یم

 ...زحمت شد:رفتم رونیو ب ختمیر يچا دوفنجان

سکوت کرد و بعد  قهیچند دق...لب گفتم ریز یکنم یم خواهش

 ...میراستش اومدم حرف بزن:گفت

من طاقت ....تورو خدا نه...خدا جون يوا...راجع به خوادینکنه م!حرف؟

 ....فراموش کنم نذاریچرا نم ایخدا...ندارم

 !در چه مورد؟:گفتم یلرزان يصدا با
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 ...گم یبهت م نیبش!؟یسیسرپا وا نطوریهم يخوایم -

 ...شنوم یم..خب:نشستم هیمقابل پا یصندل يرو

فنجان را لمس  يلبه  گرشیرا در دستش گرفت و با دست د يچا فنجان

 :کرد

 ...مینیهمو بب شتریکم ب هیخواستم که  یراستش من م -

 .نگفتم تا ادامه دهد يزینگاهش کردم اما چ یسوال

راستش من از شما خوشم ...میبا هم حرف بزن شتریکم ب هی -

 ای میخوریبه درد هم م مینیبب...میبا هم آشنا بش شتریدوست دارم ب...اومده

 ...نه

 هیهرروز ...يمعلومه قشنگ هوامو دار ایخدا"...و منگ نگاهش کردم جیگ

 "دمت گرم...دیجد يریدرگ

 !نظرتون؟:و گفت دینوش يچا از

 :در آمدم یجیحالت گ از

 اونوقت؟ رسهیرابطه به کجام نیا -

 ...ازدواج -

 .ازدواج ندارم يبرا یمیمن تصم:و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 ..ناز دخترونه يبذارم پا نویا:کرد و گفت یصدا و کوتاه یب ي خنده
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که ته  ییبا صدا...نترل کنمکردم خودم را ک یشده بودم اما سع یعصب

 :اش حرص داشت گفتم هیما

دوست ندارم ... جوابمو بهتون گفتم....ستیمهم ن دیذاریکه م یهرچ يپا -

 ...دیباز کن گهید چوقتیبحثو ه نیا

 !چرا؟ -

 ..من يشما هم برا...ستمیشما مناسب ن يمن برا -

نه  ای یمن مناسب يکه شما برا نیا:ستادیبلند شد و لب پنجره ا شیجا از

 ...اما...دمیم صیرو من تشخ

 دیشا...ستمیکه من برات مناسب ن نیا:و زل زد به من دیسمت من چرخ به

 !هوم؟...برات مناسبه رحافظیام

راجع به تو باهام حرف  رحافظیام:ادامه داد...نگاهش کردم متعجب

 ...میشناسیما همو م یدونیاونم گفته که م...زد

پس حتما از عالقش به من هم :مقابلش قرار گرفتم برخاستم و میجا از

 ...گفته

 ...قطعا -

 ....قتونیرو عشق رف دیکه دست گذاشت دیهست یقیپس شما چه رف -

 ...يداد یتو که بهش جواب منف -
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فکر کنم بهت !بوده به تو مثبته؟ یجوابم به اون منف یوقت يچرا فکر کرد -

 ...از عالقه ام بهش تو گذشته هم گفته

 یبه شما که اصال نم دیبا اون همه عالقه بهش جواب رد دادم چرا با یقتو

 !شناسمتون جوابم مثبت باشه؟

 .دونهینم ریکه ام دونمیم يزیچ هیخب من  -

نداشتم که  یتوان.قورت دادم یآب دهانم را به سخت.افتاد در پاچه ام قلبم

 .بخواهم جوابش را بدهم

عالقت :زل زد به من و بعد گفت هیفرو برد و چند ثان بشیرا در ج دستانش

 !هنوزم هست؟ ایفقط تو گذشته بوده  رحافظیبه ام

تکان  یسرش را سوال.سوال و باز هم سکوت من در مقابلش نیهم ا باز

 ...بود سکوت را شکست یعسل زیم يکه رو لمیزنگ موبا يصدا...داد

 .شد یروشن و خاموش م رحافظیام يشماره  و

 يخواینم:سروش گفت.به سروش یانداختم و نگاه لمیبه موبا ینگاه

 ؟يجواب بد

که  يزیهرچ:به توجه به سوالش گفتم.کردم به خودم مسلط شوم یسع

 .کنهینم جادیتو جوابم به شما ا يرییهست به خودم مربوطه و تغ

 .ارخبیبس:را تکان داد و گفت سرش
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 انیم.کردمیبودم و به رفتنش نگاه م ستادهیمن همانجا ا.سمت در رفت وبه

 :و به سمتم برگشت ستادیراه ا

که هم  یچندسال نیتوا دمیخودم به چشم د.هیعشقش واقع رحافظیام -

اگه هنوزم .نگران گذشته هم نباش.تابت بود یخونه م بود اونجا چطور ب

 .بهش بگو يدوسش دار

زل  شیخال يجاگفت و رفت و من به  یخداحافظ رلبیز.زده بودم به او زل

 یرفتارش را درك نم رحافظ؟تناقضیگفتم؟به ام یم.زده بودم

خبرداشت آمده بود و به من  رحافظیاز عشق ام نکهیباوجودا.کردم

 زبانم رابکشد؟ ریاورا فرستاده تا ز رحافظینکند ام.شنهاددادیپ

 ینم گریذهنم آنقدر آشفته بود که د.دمیدستم را به صورتم کش کالفه

بعدازظهر  5.انداختم یبه ساعتم نگاه.کار تمرکز کنم يتوانستم رو

 .بهتربود بروم کافه.بود

*** 

به سمت .شدیپخش م یتیال کیازکافه موز.نبود یکس.را بازکردم درکافه

 !رحافظ؟یام:آهسته صداکردم.رفتم شخوانیپ

 جانم؟:آمد رونیبود ب شخوانیکه پشت پ یازاتاقک
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 یم یتاب یدلم ب نیبازا.دور تند رفت يضربان قلبم رو دنشیباد

را تا آرنجش  شیها نیبود و آست دهیپوش يسورمه ا يمردانه  راهنیپ.کرد

 .سالم:خودم را جمع و جور کردم و گفتم.باال برده بود

 .دیمنور کرد..سالم خانوم کیعل -

 .دنیهات پر يمشتر.ستیکس ن چیه:را به اطراف چرخاندم و گفتم نگاهم

امروز خودم کافه رو خلوت کردم واسه :االانداخت و گفترا ب شیابروها

 .امیمن االن م نیبروبش.میدوست داشتم فقط خودمون باش.تولد شما

که  کیک کیبا رحافظیام قهیبعدازچنددق.یشگیزهمیسمت همان م رفتم

 :شمع و فشفشه قرارداده بود آمد شیرو

 .تولدت مبارك شاخه نباتم -

بازهم ذهنم فالش بک زد و .حس خوب کی.ختیفرور يزیچ کهوی دردلم

مثل امروز کافه خلوت .بودم رحافظیکه باام يتولد نیبه خاطر آوردم اول

 مینورمال کیکافه تا حدامکان خاموش بود و فقط  يچراغ ها.بود

امروز به درونم  نیمثل هم یآن صحنه حس دنیازد.کردیفضاراروشن م

تولدت مبارك شاخه :دمثل امروز گفته بو.و خالص بحس نا کی.شد قیتزر

 .ممنونم حضرت حافظ من:من هم لبخند زدم و گفتم.نباتم

 .ریغافل از دست تقد.روزگار يغافل از باز.میشادبود.میدیخند یم

 :دیکش رونیمراازتونل زمان ب رحافظیام يصدا
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 ...دهیارک -

 .حافظ ریممنونم ام:لب نشاندم يلبخندرو

و خودش مقابلم نشست و نگاهش را به من  زگذاشتیم يرا رو کیک

 ؟یشمعو فوت کن يخواینم:گفت رحافظیام.فشفشه ها خاموش شد.دوخت

 .اول آرزو:فوت کنم که گفت خواستم

بعد .ریماجراختم به خ نیدل آرزو کردم هرچه صالح است بشود و ا ازته

را مقابلم  يدست زدو بعد بسته ا رحافظیام.شمع رافوت کردم

 .دارهقابلتون:گرفت

 .ممنون:دراز کردم و گرفتم دست

 !؟یستیجزممنون بلدن يکلمه ا -

 "...اما زبانم قفل خورده...زمیبلدم عز"..لبخندزدم

 .واسه من زنهیلبخندژکوندم:گفت رلبیز

گردنبند .شوکه شدم دنشیازد.ترشد و بسته رابازکردم قیعم لبخندم

بود که چندسال قبل  یهمان نشینگ.ییکهربا نیبانگ یباپالک فیظر

دوست داشت .انگشترش را گرفته بود میروز برا نیدرست درهم رحافظیام

غافل .عشقم هم مثل گذشته شود دیرا مثل گذشته تکرارکند تا شا زیهمه چ

 .به او از گذشته هم فراتراست منعشق  نکهیازا

 .میخوب حرف بزن يزایراجع به چ اامروزیب -
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 ؟یمثال چ:دمیپرس آهسته

 .میخودمون يموقع توخونه  نیا گهیسال د نکهیا -

 یبادرماندگ.هم زده بود شیحرف را درتولد چندسال پ نیا..تکرار بازهم

 ؟یبرس یبه چ يخوایباتکرار گذشته م.رحافظیبسه ام:گفتم

بار  نیاماا.ومدیاوندفعه حرفم درست از آب درن:جواب داد خونسرد

 .میریگیلدتو جشن مخودمون تو يتو خونه  گهیسال د.شک نکن..شهیم

مثل  دیبا".امکان نداره نیرحافظ؟ایمن و ام يخونه !خودمون؟ يخونه "

مگر قرارنبود گذشته تکرارشود؟چرا .کنند یاما نم.آن روز قنددردلم آب کنند

قلبم را .به قلبم چنگ انداخت يزیمورد تکرارنشد؟درعوض چ هی نیپس ا

مستاصل نگاهش .خواستن نیعذاب نخواستن درع.فشارد یم

حال نزار  ؟بهیزنیبه چه لبخند م".به لب دارد ندامااولبخ.کنمیم

اگر به تو دست بزنم ..يممنوعه ا ي وهیمن م يتو برا...بفهم رحافظیمن؟ام

باربشکنم  نیا.سقوط آزاد.کنمیسقوط م..سرانجامش شکست من است

 ".سرپابشوم توانمینم گرید

ام  وانهیو روشن کافه د کیتار يدر فضا برق نگاهش.دارمیازاو برم نگاه

دلم .مرانخواهد نقدریسرش داد بکشم که ا خواستیدلم م.کندیم

بگذارد و .ازمن متنفر باشد.ردیبگ دهیالتماسش کنم که مراناد خواستیم

 .کندیبا بودنش کارمرا سخت م دانستیکاش م.برود
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سرم را به طرفش چرخاندم و .را مقابل درخانه نگه داشت نیماش

 .بابت امروز ممنون:گفتم

را که بازکردم  نیدرماش.لب گفت ریز ي"کنمیخواهش م".بود کالفه

 :زد میصدا

 .دهیارک -

 ..بله:و گفتم دمیطرفش چرخ به

 .جانم یبگ گهیبار د هیآرزوم شده :زد و گفت یتلخ لبخند

کلمه  يکه ا کنمیکه م یو تالش یسع گفتم؟ازیچه م.انداختم نییرا پا سرم

 .تر نکنم ییتااورا هوا اورمیرا به لب ن

انصافه  نمیبب.تو خلوت خودت.فکرکن کمی کنمیازت خواهش م دهیارک -

 یچ.بهم بگو يذره تو دلت بهم حق داد هیخبر باشم؟اگه  یب نطوریمن ا

 هیخودخواه.خونمیاحساستو از چشات م ؟منیکن يکه ازم دور شهیباعث م

وسط  نیا یک ای یچ.يخوایکه منو م مدونیم.يدوسم دار دونمیاما م

 .مانعمونه

 :بگم که دستانش رابلندکرد و گفت يزیچ خواستم

 .میزنیبعد باهم حرف م.بروفکرکن.نگو يزیاالن چ -

 رینظ یدرحس خوان رینبود که ام ادمینداشت؟ چرا...داشت حق

به بعد که اورا  نیازا.خواندیراازچشمانم م مینبود او حرفها ادمیچرا.ندارد
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کردم و  یرلبیز یخداحافظ.راببندم تا مرا لو ندهند میچشمها دیبا نمیبیم

وارد شدم ودررابستم و .منتظرماند که وارد خانه شوم.شدم ادهیپ نیازماش

 .دادیخبراز رفتنش م کیالست غیج يبعد صدا يو لحظه ا ستادمیپشت درا

*** 

گفتن و  دیدر ترد.رفته بودم در فکر فرو.مبل نشسته بودم  يآراد رو کنار

آن  يرو.مقابل ما قرارداد زیم يرا آورد و رو کیمامان ک.رحافظینگفتن به ام

 ستیسال از عمرمن گذشته بود و من فقط ب 24.را گذاشته بود 24شمع 

 یتظاهر به زندگ.فقط تظاهر کردم گررایکردم و چهارسال د یسال را زندگ

 :کشاند رونیبابا مراازفکر ب يصدا.کردن

 .شمع آب شد.باباجون گهید دیفوت کن -

بود که  دهیفکرکنم د.داشت یشانیپ يرو یفیاخم خف.به آراد انداختم ینگاه

بابا سه شماره شمردو من و آراد همزمان شمع را فوت .در فکر هستم

 :مامان رو به من گفت.میکرد

 .یخودت باش يموقع تو خونه  نیا گهیسال د شاالیا -

روزها همه بامن سر جنگ داشتند  نیانگارا.زدیم ررایام هم حرف مادرم

 ؟یپس من چ.مامان خانوم...ئه:آراد گفت.خود بدانند نکهیبدون ا

 .تو زوده يبرا:نازك کرد و گفت شیبرا یپشت چشم مامان

 .آوش هم همسن من بود ازدواج کرد دایببخش:اعتراض کرد آراد
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بود که ازدواج کرده  یسال 5.به آوش و بهار همسرش انداختم ینگاه

اما بابا .مامان آوش را خاص تر دوست داشت شهیهم.مامان يدردانه .بود

 .بودم نیبا آوش سرسنگ يهنوز از شب خواستگار...نه

 ...بزرگ شده بود یچون آوش از نظر عقل:گفت مامان

 .فرناز:مامان راصدا کرد زیآم بابااعتراض

 میمن هم ازجا.برخاست و به اتاقش رفت شیدلخور از جا آراد

 ؟شبيناراحتش کرد يشد یخوب شد مامان خانوم؟راض:بلندشدم

بر  یبه کس دیمهربون تر باش کمیامشب  هی...تولدمونه ها

 .حاال برو به دردونه ت برس..بفرما...خورهینم

تخت نشسته بود و سرش را  يآراد رو.را گفتم و به اتاق آراد رفتم نیا

دستش را .نشستم شیمقابل پا.گرفته بود شیت هادس انیدرم

 .سرش رابلند کرد.گرفتم

 کنمیمن درستش م.غصه نخور..داداش شهیدرست م -

 من بچه م؟ کنهیهنوز فکر م نکهی؟افکارشو؟ایکنیرو درست م یچ -

من  نویا..يمردتر يتو از هرمرد:تخت نشستم يو کنارش رو بلندشدم

عادتشه که آوشو ..یشناسیمامانو که م.کنمیدرك م یبهتر از هرکس

اما من و تو ..حرف مامانو گوش کرده شهیچون هم..ازمابهترون بدونه

 .میو لجباز بود طونیش
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 ..گهیکه م ستیبار اولش ن -

 ..بازم مادره.نداره یاشکال -

 . میسکوت کرد چندلحظه

 .پاشو قربونت برم..شب تولدمونو خراب نکن..پاشو -

 .میرفت رونیبلندکردم و باهم ازاتاق ب شیزور اورا ازجا به

من و نازگل بود و  یرستانیخاطرات دب لشیاوا.را ورق زدم دفترخاطراتم

 ادیاز .هم در ان کافه بود شترخاطراتمانیب.رحافظیبعدش خاطرات من و ام

دفتررابستم و به تاج تخت .لبم آمد يناخود آگاه رو يخاطراتم لبخند يآور

اگه .اگه برم و بره".انهی میبه اوبگو نکهیبه ا.کردمیفکر م دیبا.دادم هیتک

فکر .دادیفکربود که مرا عذاب م نیا".شکنمیبار بد م نیدوباره تنهابشم ا

قفل  میانگار به لبها.توانستم لب باز کنم ینم یول.حقش بود بداند.رفتنش

درد مرا دق  نیآخرش ا.دمیکش میبه موها یکالفه دست.زده بودند یمحکم

دکمه .صحنه افتاد يواسم نازگل ر.مرا از جاپراند لیزنگ موبا يصدا.دادیم

به گوشم  شیغویج غیج يهنوز الو نگفته بودم که صدا.سبز را زدم ي

 .تولدت مبارك عنق جونم:دیرس

در ذهنم تجسم کردم .و نشاطش را دوست داشتم يانرژ.ام گرفت خنده

 ....چه شود؟.ناز گل با آراد

 ..غویج غیسالم ج -
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 اشم از تو بهترم ب یهرچ -

 ...دمیخند

 .شهینم دایدندونات خواستگار پ يبرا...هر هرهر -

 ....تو به خدا يا وونهید -

 ....نبودم قیرف بیبدترک ينبودم که باتو وونهیاگه د -

 ؟؟یحتما تو خوب -

 ...یپس چ -

 !حیصح -

سوده  يفرداهمه خونه ....دهیارک یراست:آمده باشد گفت ادشی يزیچ انگار

 ...میا

 اونجا چراا؟:گفتم باتعجب

افتاد تو  شیگوش..یتوهم دعوت.دانشگاهو دعوت کرده يدوستا -

منو حفظ بود بهم  يشماره ...شماره تو نداشت.دیشماره ها پاک..آب

 ..گفت بچه هارو جمع کنم.دیزنگ

 .نطوریکه ا:راباالانداختم میابرها

 !گه؟ید يایم -

 .دونمینم -
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 یحرف اضاف.دنبالت امیم.یدونینم يکردغلط :شد و گفت یعصبان نازگل

 .هم نباشه

 :رفتم گفتم یورم میکه با چندتارموها همانطور

 .مونده يگالر يآخه کارا -

هم  یکمی.یرسیبه اون کارات م رونیب ياگه کمتربااون حضرت حافظ بر -

 ...درجوار ماباش

 ..يگمشو ناز -

 ؟يندار يکار گهیخب د...شمیمن گم م.باشه -

 .يتو زنگ زد.باهات نداشتم يازاولم کار -

 ..برو شرت کم..پررو:باحرص گفت نازگل

 ..خداحافظ -

 ياریاسمشو م یکه ه يرو دوست دار رحافظیام نیبابا چقدر ا -

 ....تو نازگل یخفه نش:و گفتم دمیخند

 ...خدانگه دار....شمینم..نگران نباش شما -

در کنار .ام شدت گرفت خنده.کرد دیتاک "خدانگه دار"کلمه  يرو و

آراد به  يعالقه  کردیکه ته دلم راشاد م يزیروزها تنهاچ نیا يریدرگ

 یلیخ.بود زیعز مینازگل برا.دو باهم ازدواج کند نیا نکهینازگل بود و فکرا

به غمهابخند تا از  گفتیم.زدیدر غم ها هم نقاب خنده م یکه حت یکس.ادیز
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که فکر  زدیحرف م لسوفانهیو ف شدیم يبه وقتش چنان جد.رو بروند

که با نازگل حرف  میبه آراد بگو دیبا...است گرید یاصال شخص يکردیم

 ....بزند

 يروزها يگار ادیهم  یخواب یب نیا...برد یخوابم نم.غلت زدم میجا در

 ....سخت چهارسال گذشته است

 يحرکت رو یب قهیچند دق...آباژور را روشن کردم...برخاستم میاز جا کالفه

 رونیرا ب یتخت بوم نقاش ریشدم و از ز زیخ میخت نشستم و بعد نت

با ذوق فراوان  شیکه همان چهر سال پ يکاره ا مهین یبوم نقاش...دمیکش

آن !رحافظ؟یمن و ام يخانه ....دمیکش رحافظیخودم و ام يخانه  يبرا

و االن چقدر آن را  کردمیم یکیجمله احساس نزد نیچقدر به ا مانز

چهارسال کم .بودم دهیبه مرز جنون رس گرید. نمیبیازخودم دور م

 ییکه تنها یعذاب.دنیعذاب کش. دنیچهارسال درد کش.ستین

اما درد من کجا و درد او  دیمن زجر کش يالبته آراد هم پابه پا.دمیکش

از قبل به  شتریروزها ب نیکه ا یبغض.ختچنگ اندا میبغض گلو..کجا

شبها مثل امشب که خوابم  یبعض.زل زده بودم یبه نقاش.دیآ یغم مسرا

 نیمثل ا.رفتم یحافظ م ریاز ام میها ي ادگاریاز  یکیبرد به سراغ  ینم

مدل  نیطرحش را داده بود و گفته بود دوست دارد ا رحافظیکه ام.ینقاش

من هم ساعت ها .آن هم باقلم خودم.میاشرا درخانه مان داشته ب ینقاش
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 یو بادقت نقاش ختمیآم ینشستم و رنگهارا باهم در م یبوم م نیپشت ا

گذاشتم و  شیرا سرجا ینقاش.کاره ماند مهیاماافسوس که ن.کردم یم

 گریاشکها د نیا.صورتم راه گرفته بودند را پاك کردم يکه رو ییاشکها

 یم يصورتم جار يرو يباهر اشاره ا.شورش را در آورده بودند

 نیبزرگتر.العالج شده بودند يبه دردها لیروز ها تبد نیا میدردها.شدند

 .بگذرم رحافظیاز ام توانستمیبود که نم نیدردم هم ا

حال  نیگذشتن و درع.بگذرم دیبا.سخت و دردناك.ازاو سخت بود گذشتن

 .گذرم یبازهم تظاهرکنم که ازاو م دیدرواقع با.نگذشتن

 رمیو گت يپا هنوزم

 روتو حساسم هنوزم

 يبادلم کرد يکار هی

 شناسمینم ویک چیه که

 حال منو جز تو یکس

 پرسهیم دونه،نهیم نه

 از رفتن ترسمیم نرو

 ...دلم قرصه یینجایتوا

 خواستیته ته دلم م.قرص بود و نبود.بود رحافظیدلم قرص بودن ام...آره

که مرا کشت و .مار را يکشنده  شین نیا.درد را نیبه او ا میکه گو
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باانگشت دستم ..زدیته دلم شور م..ازعکس العملش..دمیترسیاما م.نکشت

 گریسمت اتاق به سمت د کیاز.زمیخ یکالفه ازجابرم.کنمیم يباز

 ازیامشب به قرص خواب ن.رومیم رونیو ازاتاق ب کشمیم یپوف.رمیم

 خواهمینم..کنمیرا آرام بازم نتیو درکاب رومیآهسته به آشپزخانه م.دارم

راازجلدش در  یکیو  رمیگیقرص آرام بخش را م.دارشودیب یکس

استرس بود  ایازترس بود .دیلرز یدستم م.زمیریآب م وانیل کی.اورمیم

 .دمیدر دهان گذاشتم و آب را سرکش راقرص ..دانمیرا نم اهرچهی

 بازم قرص؟ -

 ...ستآب از دستم افتاد کف آشپزخانه و شک وانیو ل دمیکش ینیه ازترس

*** 

 ....ابتدا به آراد و بعد به سمت در آشپزخانه افتاد نگاهم

مطمئن شد  یوقت.نگاه من آراد هم سرشرا به طرف در آشپزخانه چرخاند با

 يکه صدا میایقدم جلو ب کیخواست .دینشد به سمتم چرخ داریب یکس

 ...تو پاهات رهیم شهیش...جلو این:آراد مانع شد

 آخه؟ يکرد ينطوریچرا ا: آشپزخانه را گرفت و به سمت من آمد ییدمپا

 ...دمیخب ترس:گفتم آهسته

مگه لولو :گذاشت و سرش را باال گرفت میپا يرا جلو ییشد و دمپا خم

 ..ام
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 ستادیو ا دیآراد هم خند...استرس خنده ام گرفت میآن حجم عظ انیم در

.. 

 ...جمع کنم ها را شهیخرده ش...خم شدم دمیرا پوش ییدمپا

 !کار؟یچ یخواستیقرص م -

قرص بخورم  هیگفتم ...برد یخوابم نم...:نمشیرا بلند کردم تا بب سرم

 ...هم خوابم ببره دیشا

 !چرا خوابت نبرد؟ -

 ....خب مگه دست خودمه...آراد ایزنیحرفا م -

 ...ینکن الیدست خودته که فکر و خ...دست خودته..آره -

فکر  نقدریچرا ا... دهیارک:دیکالفه دستش را به صورتش کش..نگفتم يزیچ

 !؟یکنیم

حالتو  نیمن ا..يو دوباره قرص بخور یکه به مرز جنون برس ينقدریا

 يبر دیبا...شیچهار سال پ ي دهیبه همون ارک يگردیبرم يدار..شناسمیم

 !؟يد یچرا آخه تو حرف گوش نم...یدرمان بش دیبا...دکتر

از ...کردم یفقط نگاهش م...دادم هیتک نتیخواستم و به کاببر میجا از

گفته باشم ....یکن یو نگاه م یستیمیفقط وا: سکوتم کالفه تر شد و گفت

 ..يبر دیبا...رمیگ یمن برات نوبت دکتر م

 ...نه:ملتمسانه گفتم یلحن با
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 ...آره:بست و بلند گفت چشماشو

 ...شم یخوب م...تو رو خدا نه آراد:قدم جلو رفتم و گفتم کی

 ...يشد یچهار سال م نیا یط یاگر قرار بود خوب بش -

  ...نگفتم يزیهم چ باز

  

 )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 ساخته و منتشر شده است

 

 !؟یبا آوش حرف بزن يخوایم -

 ...نه: گفتم محکم

 یقول م...شم یخوب م يبه من فرصت بد کمی: ادامه دادم...نگفته يزیچ

 ...دم

 ...فرصت دادنم بدترت نکنه نیا دوارمیام:و گفتلحظه نگاهم کرد  چند

 ...را گفت و از آشپزخانه خارج شد نیا

ها  شهیخرده ش...زل زدم و بعد به خودم آمدم شیخال يلحظه به جا چند

 یم تمیدوباره دکتر بروم اذ نکهیفکر ا...را جمع کردم و به اتاق رفتم

 ...مغلوب احساس....بگذارم که مغلوب شوم دینبا...کرد

 ...بند زده ینیشده ام چ...میبار شکستنم برابره با نابود نیا
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 ...گرم شد و خوابم برد چشمانم

بار زنگ خورده بودو  کی....خواب را از سرم پراند لمیزنگ موبا يصدا

در دل هر چه ناسزا ....کرده بودم و حاال دوباره  جکتیچشمم بسته بود و ر

اسم  نمیشد تا ب یچشمان باز نم...که پشت خط بود دادم یبلد بودم به کس

 بله؟: جواب دادم يخواب آلود يبا صدا..را یگوش يرو

 !تو؟ یهنوز خواب...و بال بله

 بود نازگل

 .محل یخروس ب.اه .خواب بودم...ناز گل يریبم یاله -

 .ایگیم يدلت خواست دار یحواست باشه هرچ:طلبکارش بلند شد يصدا

 ؟یداشت کاریچ -

 ..چه خشن..اوه اوه -

 ..خنده ریزد ز و

 ....مرگ -

 میدنبالت که بر امیم 3خواستم بهت بگم ساعت ..پررو -

 کجا؟:دمیرا مال میچشمها بادست

 ..سوده يخونه /.خوش حواس -

 ؟يصبح زود زنگ زد نیواسه ا -

 .مهیو ن ازدهیساعت .دهیخواب بهت چسب نکهیمثل ا..صبح زود؟نه -
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 .صبح زوده ازدهیواسه من ..اصال به توچه -

 .امروز تیاخالق سگ نیخدا به داد من برس با ا..اوه.اوه -

 يبا..يخفه ناز -

 ...یگفتیم يا گهید زیعوض شد؟قبال چ تیخداحافظ...هه -

 سرخوش يدختره ..خنده ش دوباره بلند شد يصدا

 ...مرگ -

بد ...يدیدیم ارویواب خ یداشت کهیمثل ا..خوابت برس يبرو به ادامه  -

 .موقع زنگ زدم

 ..دیخوابم پر:برخاستم میازجا

 ..بود نگو يحاال؟اگه سانسور دیکدوم صحنه بود...شد پس فیح....؟؟.ئه -

 خداحافظ..چهار منتظرم نازگل -

 .کرد یو خداحافظ دیخند

 هیو مثل خروس بق شدیم داریصبح زود ب شهیهم.خوابم را پراند...ي دختره

 .رفتم ییو به دست شو دمیکش یپوف.کردیم داریرا ب

*** 

وقت  یلیخ.نگاهم به رژلب قرمزم افتاد.ام را محکم کردم يروسر ي گره

 يروسر.آمد یرژ م نیا بیکه زده بودم عج یپیبه ت.خوردیبود که خاك م

 یزرشک یسنت يام که لبه اش طرح ها یمشک يو مانتو یزرشک
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زنگ درخانه بلند  يصدا.دمیمال میتعلل رژ را برداشتم و به لبها یب.داشت

 دانستمیم.نازگل با مادرم آمد یاحوالپرس يبعد صدا يشد و لحظه ا

 نیهم.حرکاتش را ازبر بودم گرید.به اتاقم پردیهوا م یب گرید يچندلحظه 

 نیا رهیم یک:و گفت دیکش یزد و سوت دیرا د میسرتاپا دیتا مراد.هم شد

 ...رژ قرمزز یمرس...همه راهو

پپه  کردمیهم که فکر م ییاونقدا...نه:سرش را تکان داد و گفت بعد

 ..یستین

 چرخه دختر؟ یسالم تو دهن تو نم:به سرش زدم و گفتم يا ضزبه

بدجور تو دهنت  یاما خداحااافظ..چرخه یسالم تو دهن من نم..نه -

 ...چرخههیم

 .همه الیخیامروزو ب هیجون من :گفتم ملتمسانه

 .یزنیحاال چرا زار م...باسه بابا -

 .نثارش کردم يا وانهیو د دمیخند

*** 

 يبه خاطرات چهارساله  دمیپرکش دمیدانشکده را که د دوستان

من به  رحافظیآمد و رفتن ام شیپ میکه برا ییها يریبعد از درگ..دانشگاه

 اگر نازگل و آراد نبودند من درس دیشا.توانستم درسم را تمام کنم یسخت

بود که درسم تمام شده بود و من  میسال و ن کی.کردمیکهره رها م مهیرا ن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 98توسکا  –کرد؟  یصبح طلوع خواه نیاز کدام

wWw.98iA.Com ٩٠ 

سوده و فرهاد که اوهم .بودم دهید کسالیاز سوده را بعداز  ریبه غ وستانمد

خبر ازدواجشان را  یوقت.بود که ازدواج کردند یکسالیما بود  یهمکالس

ساختند و هر  یباهم نم چوقتیآخه ه.اورمیبود شاخ درب کینزد دمیشن

بچه ها ازدواج کرده بودند و  شتریب.جلسه بدون استثنا باهم بحث داشتند

متاهل از ازدواجشان  يبچه ها .میفقط من و نازگل و ترنم مجرد بود

 گریکدیماسه نفرهم .میو به ماسه نفر اصرار داشتند که ازدواج کن گفتندیم

 .میدیخندیو م میکردیرا نگاه م

 :نازگل گفت.گذاشت زیم يپخت خودش بود رورا که دست یکیک سوده

 .زمیتولدش بوده نه تو عز شبیکه د دادیم دهیارک دیبا کویک نیا -

داره باز  وونهید نیاایتولدت بود  شبیده؟دیآره ارک:با تعجب گفت سوده

 گه؟یچرت م

 یب..يا وونهیخودت د:به سر سوده دیکوسن مبل را کوب نازگل

 فرهادم نتونست ادبت کنه؟.تیترب

 تولدت بوده حاال؟:دیو سوده دوباره پرس میدیخند همه

 .آره:را تکان دادم و گفتم سرم

حاال .نلزگل نیازدست ا.دیو ماچ و بوسه ها به سمتم بار کاتیتبر لیس

 نیتحمل ا يدهد برا وبیخدا به آراد صبر ا.مرد یم گفتیانگار اگر نم

 .اعجوبه
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*** 

 :دمیغرغرش را شن يصدا.بود ریکردم که با کفشش درگبه نازگل  ینگاه

کفشم پاشنه ش  نهیبینم...يرو ادهیاورده واسه پ ریوقت گ نمیا -

 یگیم يدار یچ:زدم و گفتم شیبه بازو يضربه ا...وبهیمخش مع...بلنده

که  يتو آخه تو مگه کور گمیدارم م:سرش را بلند کرد و گفت..واسه خودت

 ...قدم زدنو گهیروز د هی یذاشتیحاال م...کفشم پاشنه بلنده ینیب ینم

 ...میرسیم گهیخورده د هی...يغر نزن ناز -

نازگل دوباره ...کوچه فاصله داشت کی....هم بود کیما و نازگل نزد ي خانه

احمق :و راه افتاد و باز هم شروع کرد به غر زدن دیکفشش را پوش

تو ...وقت شب نیهوا و ا نینه توا نزنیقدم م یبارون يآخه تو هوا..جون

 ...یعاشق يادیز گهید

ساعت تازه هفت ...وقت شب انگار ساعت دوازدهه نیا یگ یم نیهمچ -

 ...مهیو ن

نگاه به آسمون  هی...شبه مهیدوم سال هفت و ن ي مهیتو ن...وونهید -

 ...یبفهم یتونیم يبنداز

 میشد ادهیپ یاز تاکس یاز وقت...يناز گهیبس کن د...بابا يا:دمیکش یپوف

 ....بدبخت شوهرت...یزن یغر م يتا حاال دار
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بده مثل تو خنگ ...هم دلش بخواد یلیخ:نازك کرد و گفت یچشم پشت

 !ره؟یکه پاش درد بگ میقدم بزن رونیب رمیدست بدبختو بگ...ستمین

 ...آراد افتادم و لبخند به لبم آمد ادی

 ...خوشت اومد هیچ -

 ...تو نازگل يرینم -

 ...که پام داغون شد يریدرعوض تو بم -

نازگل نظرت راجع به : دمیچند لحظه سکوت کردم و بعد پرس.دمیخند

 !ه؟یازدواج چ

 ....خنده ریبراش و بعد زد ز رمیمیم:را گشاد کرد و گفت چشمانش

 ...دمیپر س يجد..مسخره -

را نازك  شیصدا..که بگم ستمیمثل تو خر ن....گهیگفتم د يمنم جد..وااا -

هجده ساله  يواسه دخترا گهید نایا...قصد ازدواج ندارم:کرد و گفت

 ...مسخره...میدیکه ترش یینه من و تو...ست

نوزده ...کنن یازدواج م یاالن هجده سالگ...گمیبه جان تو راست م -

کوچه  کیمن و تو هنوز اندر خم ...بچه بغلشونه هیهم  یسالگ

 نمیا...بفرما: ستش را دراز کرد و گفتد...ما يسر کوچه  میدیرس...میا

 ...کوچه

 ...يکه نخند ستین يا قهیبشر دق نیبا ا...دمیخند
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 .کردم و به خانه رفتم یخداحافظ

*** 

 :را مقابلش گرفتم يچا ینیس.زدیمبل نشسته بود و آلبوم را ورق م يرو بابا

 .بابا جونم دییبفرما -

از فنجان هارا  یکیتشکر کرد و .دیپاش میرا باال آورد و لبخندبه رو سرش

دستش را پشتم .گذاشتم و کنار بابا نشستم زیم يرا رو ینیس.برداشت

 :قرار داد و گفت

 ..دختر عشق باباشه..آهان..گن؟یم یچ -

 .بابا هم عشق دخترشه:و گفتم دمیخند

در  یمهربان..عاشق آرامشش.عاشق بابا بودم.زد یاز ذوق برق چشمانش

اما من و آراد ..نه..مامان را دوست نداشته باشم کهنینه ا..صالبتش نیع

 .و آراد هم مردمیم شیآخ من برا گفتیاگر بابا م..میبود ییبابا

 ..نمیمنم بب:و گفتم دمیبه سمت خودم کش یرا کم آلبوم

 ...بابا جون ایب -

و بعد خودش . نیبب نویا:از عکسها گذاشت یکی ياشاره ش را رو انگشت

 .دیخند

 میخوردیماست م میبه گمانم سه سالمان بودداشت.از من و آراد بود یعکس

 .شده بود یماست کلمانیو تمام ه
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چشم به هم  هیتو یزندگ.روزگار یهع.دیچقدر زود بزرگ شد -

 شیو آت نیبود که بچه بود روزید نیانگار هم..ابدیحاال خوب ...گذرهیم.زدن

 ..نیسوزوند یم

شماهاحتما ..بودم یآروم ي من که بچه واال:را بلندتر کرد و گفت شیصدا

 .دیبود طونیکه اونقد ش نیبه مامانتون رفت

حواست باشه :و از آشپزخانه بلند گفت دیمامان شن.به من زد یچشمک و

 ...ایگیم یچ يدار

کارت :دیبعدازچند لحظه آهسته پرس.و من هم به خنده افتادم دیباباخند

 باباجان؟ دیبه کجارس رحافظیباام

 ریعالم به وجودم سراز يناگهان تمام حس ها رحافظیاسم ام باآمدن

 ..عشق..یدلتنگ..يشاد..غم.شد

 .یچیهنوز ه -

 رحافظیکه ام نیدرا.ریبگ میباباجان خوب فکرکن و درست تصم -

همه  نیا.دیکه شمادوتا باهم بساز نهیاما مهم ا.ستین یشک هیپسرخوب

اطر نساختنه به خ...ان يبد يکه آدمها ستین نیطالق به خاطرا

اونم به .فوقش شهیدو روز ناراحت م.فکرمامانت هم نباش..باباجون

نظرت .پس خوب فکرکن.ستیشدنت که ن تبه بدبخ یراض..ندتهیفکرآ

 .چشم يبود به رو یهرچ
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ممنون :آرام گرفتم و گفتم یکم.چشمش گذاشت يدستش را رو و

 .باباجون

 :دمیبلندمامان از جا پر يبا صدا صبح

 ..پاشو...بلندشو عمه خانوم -

چشمان خواب آلودم را .تر شدم جیخواب بودم و باحرف مامان گ جیگ هنوز

 :دیبار یم يمامان شاد يازچهره .به او دوختم

 ..شهیآوشم داره بابا م..یشیعمه م يدار -

نازگل ..گفتنیبه تو م دیمگه با..خاك برسرت"خبر؟ یب جانم؟عمه؟چه

 "یاحمق یلیخ گهیراست م

خدا به داد نوه م برسه .ذوق یچه ب:چهره اش را درهم کرد و گفت امانم

 .عنقش يعمه  نیباا

خبرو  نیا ییهویخوابم  جیمن هنوز گ..خب مامان من:و گفتم دمیخند

 ..شوکه شدم..يدیم

 ..من برم براش اسپند دود کنم..ادیاالن بهار م..يوا -

ارشد از فرزند ارشد و  ينوه  نیخدا به داد ما برسد باا.رفت رونیاتاق ب از

 .مامان يمهمتراز همه دردانه 

دوست  شدینداشتم اما بچه اش را نم یخوب ياست با آوش رابطه  درست

استخوان  میهرچه باشد او برادرم است و اگر گوشت هم را بخور.نداشت
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دردل قربان .است شیفرزنداوهم خون من در رگها.میانداز یهم را دور نم

 میازجا.نبود رفتم شیب یلخته خون دیکه هنوز شا يبچه ا يصدقه 

سمت اتاق آراد رفتم که اگرمامان به او نگفته من به او  هبرخاستم و ب

 آراد کجاست؟..مامان:مامان را صدا زدم.نبود.دراتاقش را باز کردم.میبگو

 .رهیبگ ینیریرفته ش...شهیبهش گفتم داره عمو م -

 يریدرگ انیدرم.وروجک نیبود ا شده زیعز امدهیچه هنوز ن.زدم لبخند

 .بود يشاد يتنها روزنه  نیا دیشا میروزها نیا يها

*** 

من که .که در مقابل آراد از خجالت سرخ شده بود،کنار من نشسته بود بهار

آراد که .معذب بودنش شدم به آراد اشاره زدم که به اتاقش برود يمتوجه 

 عمه؟ زدلیچندوقتشه عز:دمیرفت روبه بهارکردم و پرس

 ..میماه ون هی:زد و گفت يلبخند

 .برم لمینگیقربون ف:و گفتم دمیام کوب نهیره به س دستم

دختر .میدیند يسال ازاو بد 5 نیحداقل ما درا.بود یدخترخوب.دیخند بهار

 .بود يساکت و ساده ا

 ؟یبهش گفت...آوش کجاست؟هان؟حتما مطب -

 .را به نشان مثبت تکان داد سرش

 .ادیبزنم ببذار بهش زنگ  -
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بذاربه کارش :بلندشوم که بهار دستم را گرفت و گفت میاز جا خواستم

 ...برسه

 .به خاطر تو کارو بذاره کنار تونهیامروزو که م هی..هست شهیکار هم -

 يلحظه ا.آوش را گرفتم يبلند شدم و تلفن را برداشتم و شماره  میازجچا

 :شد دهیشن یآوش پشت گوش يبعد صدا

 ؟جانم مامان -

 ..سالم آوش -

 ..عجب ده؟؟چهیارک ییتو..ئه -

مامان خانوم خوشگل  شیپ ای؟یسرکار باش دیآخه تو االن با..پدرنمونه -

 ؟.لتینگیف يبچه 

 :چندلحظه سکوت کرد و بعد گفت.دمیرا شن قشینفس عم يصدا

 بهاراونجاست؟ -

 تو؟ یخوب:تعجب کردم و گفتم..شدیحس نم یذوق چیه شیدرصدا

 بهاراونجاست؟...خوبم -

 .آره -

 ؟يندار يکار...خب لهیخ -

 ..زنمایدارم باهات حرف م..آوش..ئه وا -

 ؟>هیده؟چیجانم ارک -
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 .شده يزیچ -

 ..نه -

 گه؟ید نجایا يایم -

 .امیکارم تموم شد م.آره -

 ..آ -

 .خداحافظ..دارم ماریمن االن ب..جان دهیارک -

 .بودم جیهنوز گ.و قطع کرد میبگو يزینگذاشت من چ و

 نگفت؟ يزیچ -

چهره اش اصال .اوهم انگار که نگران بود.را به طرف بهار چرخاندم سرم

 ..نه:آهسته گفتم.باشد نبود دهیکه خبر مکادرشدنش را شن یکس هیشب

 .وسط بود نیا يزیچ کیبودم  مطمئن

*** 

نگاهم را به .آوش نگاه کردم یخال يو به جا زگذاشتمیم يرا رو يچا ینیس

 پس آوش کو؟:سمت بهارچرخاندم و گفتم

چندلحظه به در زل زدم و بعد به سمت تراس .درتراس اشاره کرد به

 گاریداده بود و س هیآوش به نرده تک.در تراس را بازکردم.رفتم

: و مچاله ش کردم دمیانگشتانش بود قاپ يکه ال گاررایس.دیکشیم

 ار؟گیروانپزشک مملکت و س
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 .دیبار یم یازچشمانش کالفگ.را به من دوخت نگاهش

 شده؟ یچ -

 .یچیه:را بلند کرد و نگاهش را به آسمان دوخت سرش

و بهار  يکالفه ا نقدرینشده که تو ا یچیه:کردم و گفتم زیرا ر چشمانم

 اونقدر مضطرب؟

 گفته؟ يزیبهار چ -

 ..ادیطفلک بهار که صداش در نم..نه:را تکان دادم و گفتم سرم

 .گفت و نه نگاهم کرد يزیچ نه

 .نگام کن آوش -

 :را به طرفم چرخاند سرش

تونم نگاهتو  یم.میاما برادروخواهر مینباش یمیصم یلیمن و توخ دیشا -

 شده؟ یبگو چ.ینکن منو گول بزن یپس سع.بفهمم

 .دیکش یقیعم نفس

 مربوط به بچه س؟ -

 .را به نشان مثبت تکان داد سرش

 خب؟ -

 ..خواستمینم...زود بود -

 خب؟ -
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 ..گهید نیخب هم -

خودت .کنه؟مقصره؟خجالت بکش آوش کاریچ دیخب االن بهار با -

داره  ازیبدم؟اون االن ن ادیرو بهت  زایچ نیا دیاونوقت من با..یروانپزشک

تو ..هیاومده چقدر مضطر یاز وقت یدونیتو اصن م.یتو آرومش کن

 ؟یسیوا يخوایخدا م يخواسته  يرو...اما خداخواسته یخواستینم

 .نگفت يزیکرد و چ سکوت

 ...و نه سالته ستیزوده؟ ب یگیچرام -

 .امینتونم ازپسش برب ترسمیم.خب پدر بودن سخته -

 :و گفتم لبخندزدم

 ...نمونه يقربون بابا یاله -

 ...دهیارک -

 ...باعث بشه که همه بترسن دینبا نیاماا...گهیخب سخته د...جانم -

 .ضرب گرفت نیزم يرو شیباپا

 ...بچه ن شهیمرداهم گنیراست م -

 .نگاهم کرد یرا بلند کرد و عصب سرش

 یکل..طفلک دق کرد..بهار شیبرو پ...ترسم ینم....نگام نکن ياونجور -

 ریتقص.بچه ت کج و کوله شد گله نکن...استرس به خورد بچه ت داد

 ...خودته
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 .به من رفت يغره ا چشم

 ..ستمیمن بهار ن...ترسم ازتا ینم -

 ..بچه پررو -

 ...هستمم -

 .ام به خنده افتاد یحاضرجواب از

 ...بخند..شد نیا..آهان -

 ..آوش:زدم شیبرداشت که به داخل خانه برود که صدا قدم

 جانم؟ -

 ...نکش گاریس...يباباشد گهید -

 ..چشم عمه خانوم فسقل -

 .سرم را به سمت آسمان بلندکردم.و رفت داخل لبخندزدم

 ...شکرت ایخدا -

 یتا آسمان فرق داشت و بااو نم نیزم دمانیهرچند عقا.برادرم بود آوش

اما دوستش  میآمدکه مثلحاال با آرامش حرف بزن یم شیساختم و کم پ

 .بود زیعز میبرا..داشتم

فته رو به برگ درخت ها رفته ر.نشست یبه دلم م بیمهرماه عج يهوا

مطبوع مهر ماه را با تمام وجود  يچشمانم را بستم و هوا.رفت یم يزرد

 .استشمام کرد
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*** 

چشمش  کیرا باالانداخته بود و  شیابرو هیآراد .تراس وارد خانه شدم از

اشاره زد که به سمتش .خنده ام گرفت از حالت چهره اش.کرده بود زیرا ر

 :متوجه نشوند گفت هیکه بق يآهسته،طور.کنارش نشستم.بروم

 چه خبره؟صلح شده با برادر گرام؟ -

 .میمگه جنگ داشت..وا -

 یجوب نم هیآبت با آوش تو  ادمهیکه من  یاما تاوقت.جنگ نشده -

 .گهیزور م یگفتیم..رفت

 ..بوده استشیحتما س..خب بزرگ تره..آراد -

 .استیحاالشده س.نطوریکه ا -

 .صورتم به گل فرش دوختم يرا از رو نگاهش

 ؟یکنیقهر م يبچه شد..آراد -

 ..مگه من مث شما دخترام...قهر کجابود:را بلند کرد و گفت سرش

 ..ادب یب:زدم شیبه بازو یمشت

 ه؟یچ هیقض..یحاال نگفت...یخودت -

 .. يخواهر و برادر ياختالط ساده  هی -

 !حیصح:را تکان داد و گفت سرش

 ...ياریمنو درم يبار آخرت باشه ادا:مکردم و گفت یمصنوع یاخم
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 ...ههیکالمامونم شب کهیت..میمادوقولوئ...که اوردمیاداتو درن -

 ..بارش کردم يو مسخره ا دمیخند

 ..واسه فردا..نرفته رضا زنگ زد و قرار کوه گذاشته ادمیتا ..اوه..اوه -

 صبح تونمینم گهید..شمیم هوشیدارم ب..من هالکم...نه توروخدا يوا -

 ..داربشمیب 5ساعت 

 .نزن رشیز..بهشون يقول داد گهید -

 .راه نداره..نگاه نکن جوجه ياونجور:نگاهش کردم یبادرماندگ

 ..بوشه:گفتم يبچه گانه ا بالحن

 ...گهید زیچ هی:و گفت دیخند

 ؟یچ -

 ...ادیهم م رحافظیام..راستش...امم:و من کرد و گفت من

 .حد گشودم نیتعجب چشمانم را تا آخر از

 یعنی..میباهم حرف بزن کمی...رفته بودم کافه.من نبود ریباور کن تقص -

رضا زنگ  یوقت...گفتش برم باهام حرف بزنه..اون به من زنگ زد....زهیچ..

 .ادیگفت م..کوه میبر میخوایم دیازحرفام فهم..بود شمیزد پ

 :گفتم یعصب

 ؟يتو هم قبول کرد -

 هم داشتم؟ يا گهید يچاره  -
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 میروزها حس ها نیا..خوشحال ایهستم ،ناراحت  یدانستم عصبان ینم

 ..شده بود یباهم قاط

 ه؟یک نیاالن من به رضا و روشنک بگم ا -

 .راستشو بگو:جواب داد خونسرد

 ..آخه -

 ؟یآخه چ -

 ...یچیه -

اسم تمام  نیا...رحافظیام..رحافظیام...رحافظیام.نگفت يزیچ گرید آراد

 .احساسم را تحت الشعاع قرار داده بود

 ...آراد:دمیبه سمت آراد چرخ.دیبه ذهنم رس یفکر آن کی

 جونم؟ -

 .ادیکه ب گمیمنم به نازگل م..گمیم -

 ..توروخدا الیخ یجانم؟بابا ب:متعجب نگاهم کرد آراد

توهم باهاش حرف ..ادیب گمیبهش م...یباهاش حرف بزن دیخب تو با -

 ..یزنیم

 ...آخه دهیارک -

 .را کج کرد و مظلومانه نگاهش کردم سرم
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 یه ارمیکم م یکنینگام م ينجوریا یوقت یدونیم...ایتوهم خوب بلد -

 ..سوءاستفاده کن

 ...دمیخند

 ...ایند ادیبه نازگل  نارویا...کوفت -

 ...اون خودش بلده -

دردل ..مثل من..افتاد یچال کوچک کنار لبش م کی دیخندیم یوقت..دیخند

 ..آن چال کوچک رفتم يقربان صدقه 

*** 

با ...دمیرا مال میبا پشت دستم چشمها.شدم داریآراد ب يبا صدا صبح

 !ساعت چنده؟:دمیپرس يخواب اآلود يصدا

 ...پنج:آهسته جواب داد آراد

لب  ریرفتم ز یم ییبه سمت دستشو کهیبلند شدم و در حال میجا از

 ..خوش یالک يپسره ...کنه کاریرضا رو چ نیخدا بگم ا:گفتم

 ...خانم یغر نزن آبج:گفت آراد

*** 

بلند شد و اسم  لمیزنگ موبا يگذاشتم که صدا یرا در کوله ام م لمیوسا

 ...سالم:جواب دادم...کرد یم ییآن خودنما يحافظ رو ریام

 ...ریسالم و صبح به خ:دیسرحالش به گوش رس يصدا
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  ریصبح شما هم بخ -

 ...منتظرم نییمن پا!م؟یبر دیاینم -

 ..میایاالن م -

 فعال...منتظرم...خب یلیخ -

همزمان آراد هم از ...رفتم رونیدوشم انداختم و از اتاق ب يام را رو کوله

 ....نهییپا...رضا اومده...میبر:آمد رونیاتاقش ب

 ...حافظ هم اومده ریام

 .را تکان داد سرش

*** 

داده  هیتک نشیبه کاپوت ماش دمیرا د رحافظیرفتم ام رونیدر خانه که ب از

 ...شدند ادهیپ نیرضا و روشنک هم از ماش.ما به سمتمان آمد دنیبا د

 ...میدانستم االن به روشنک و رضا چه بگو ینم

 !؟یکن یدعوت نم قمونویرف:رضا رو به آراد گفت یاز احوالپرس بعد

حافظ دوست  ریام:حافظ و گفت ریبه ام یبه من کرد و نگاه ینگاه آراد

 ...دهیخواستگار ارک....آوش

 یچه واکنش دیبا دانستمینم...من نشست يمتعجب رضا و روشنک رو نگاه

راه  دیخواینم:آراد گفت نکهیچند لحظه سکوت برقرار شد تا ا...نشان دهم

 ...ظهر شد!فتم؟یب
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و من  آراد هم به سمت آنها رفت. رفتند نشانیو روشنک به سمت ماش رضا

 !تو کجا؟:دیهم خواستم پشت سر آراد حرکت کنم که آراد به طرفم چرخ

 ...گهید نایرضا ا نیتو ماش امیب -

 !حافظ تنها باشه؟ ریام

 ...خب -

 ...زشته...حافظ ریام نیبرو تو ماش -

 نیو داخل ماش...دهیبحث نکن ارک:مخالفت کنم که گفت خواستم

 ستادهیمنتظرم ا...رفتم رحافظیام نیناچار به سمت ماش...نشست

نازگل رفتم تا او را  ياول به سمت خانه  میو راه افتاد میسوار شد...بود

نازگل نه من حرف زدم و نه  يبه خانه  دنیتا رس میو بعد برد میسوار کن

 ....او

 .میمنتظرش هست نیینازگل را گرفتم و به او گفتم که پا ي شماره

و  میشد ادهیپ نیهمه از ماش.آمد ونریبعد نازگل از خانه ب ي قهیدق پنج

آمد که آراد  یم ریام نینازگل داشت به سمت ماش.میکرد یاحوالپرس

 ...ما نیتو ماش اینازگل ب:گفت

اما ...کردم که قبول نکند یدعا م...به من یبه آراد کرد و نگاه ینگاه نازگل

 ...رضا رفت نیبه سمت ماش يدرکمال ناباور

 ...ما نیتو ماش ایب...يناز:کردم شیصدا عیسر
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 ایب:که مستاصل مانده بود گفتم يکه رو به ناز دیبگو يزیخواست چ آراد

 ...گهید

 . شد نیچشم غره رفت و نازگل سوار ماش آراد

 ینم یکداممان حرف چیو ه میبود که حرکت کرده بود قهیچنددق

در  کیموز يصدا.برد یاگرچه خوابم نم.را بسته بودم میچشمها.میزد

 :پخش شد نیماش يفضا

 دهیگل ارک..دهیارک گل

 ..بسته يلبها...خسته يچشما با

شوم ان اهنگ پخش  یم نشیتنظم کرده بود که هردفعه سوار ماش انگار

 :نازگل باعث شد چشمانم راباز کنم يصدا.شود

 ..آخه هیچ نیا..نیلطفا اهنگو عوض کن...ریآقا ام -

 :به نازگل انداخت و گفت ینگاه نیماش يجلو نهییاز آ رحافظیام

که کنارم  ییخانوم اخمو نیمناسبتم داره باا..یخوب نیآهنگ به ا -

 ..چپ بلند شده ياز دنده  نکهیمث ا..نشسته

 ..چپ بلند شده و يخدا از دنده  ي شهیکه هم نیا:و گفت دیخند نازگل

من باعث شد خنده اش را جمع کند و جمله ش را ناتمام  زیت نگاه

 :هم آهنگ را عوض کرد رحافظیام.بگذارد

 یشیاحساس رد م یب چه
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 يخندیبااحساس م چه

 من یرو زندگ فقط

 يبندیچشماتو م يدار

 شمیم کتریتو نزد به

 یشیازمن دورتر م تو

 شمیتر م وونهید میدار

 یشیمغرور تر م يدار

 کردیفکر م یعنیچه؟ کردیفکر م نطوریاگر ا...حرف دلش بود به من انگار

او بسته ام؟من فقط  يچشم به رو نکهیاحساس شده ام ؟مغرور؟ا یکه ب

 ...دادمیبه خاطر خود او بود که داشتم خودم را زجر م..به فکر خودش بودم

 رمیتو گ يپا هنوزم

 رو تو حساسم هنوزم

 يبا دلم کرد يکار هی

 شناسمینم چکسویه که

 حال منو جز تو یکس

 پرسه ینه م دونهیم نه

 تنترسم از رف یم نرو

 دلم قرصه یینجایتوا
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دستم را جلو بردم و دستگاه را خاموش .مخم بود يرو بیآهنگ عج نیا

 ...دهیارک:سرش را به سمتم چرخاند و نازگل زمزمه کرد رحافظیام.کردم

 ها؟:گفتم یعصب

 .یچیه:مظلومانه گفت نازگل

 يکالفه دستم را رو.شده بودم یعصب دایجد..سکوت کردم چندلحظه

 ..دیببخش:سرم را به عقب چرخاندم و روبه نازگل گفتم..دمیصورتم کش

 خوش گذشت اونور؟:دیپرس ریلبخندزد و روبه ام نازگل

 ..به لطف دوست گرامتون نه:دنده را عوض کرد و گفت رحافظیام

 ..ریام:کردم اعتراض

 گم؟یجانم؟؟دروغ م -

 ؟؟...امروزو یبس کن شهیم -

 چرا؟ یدونیم...کنمیم يرمن به خاطر شماهرکا...چشم...چم خانوم -

 ..نگاهش کردم فقط

 ..ینیتوخود ا...نجاسیچون تو جات ا -

 ...به قلبش اشاره کرد و

 ...کنمیمن واسه قلبم همه کار م -

 شیبا آن ته ر.رخش میبود ن یدوست داشتن..رخش زل زدم میبه ن فقط

 جذاب
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 ..نیبکن تیرعا کمیبابا :کرد و گفت یمصلحت يسرفه ا نازگل

نفسم رفته .شدم رهیمقابلم خ ياما من به جاده .دیخند رحافظیام

 یم نهیوار به س وانهیقلبم د...همه محبت و عشقش نیازا.بودم

که  یحس.دیجوش یپوستم م ریز.وجودم را گرفته بود نیدلنش یحس..دیکوب

 ..دمیترس یاما ازآن م خواستمیم

آرام ..توانستمینم.لحظه هم چشم برهم نگذاشتم کی یحت ریمس یدرط

ترمز زد و !شد؟یمگر م!در کنارش نشسته باشم و آسوده بخوابم؟.نبودم

 :دیرا کش یدست

 ...دییبفرما -

 يناز..يناز:کردم شیصدا.بود دهینازگل خواب.را به عقب چرخاندم سرم

 .میدیرس.دارشویب

ازحالتش .را گرشیچشمش را باز کرد و بعد از چند لحظه چشم د کی اول

آراد و روشنک رضا هم به سمت ما .میشد ادهیپ نیاز ماش.خنده به لبم آمد

به چهره  یمن اخم دنیبا د دیخند یو م زدیآراد که با رضا حرف م...آمدند

و به طرفش  دمیخند.دیخط و نشان کش میبرا شینشاند و با چشمها

تند نگاهم ...ادیکه ب یخواست یخوبه حاال نم:در گوشش آهسته گفتم.رفتم

 .کرد

 ...نزن منو با اون چشمات -
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کردند  یرا گفتم و خواستم به سمت روشنک و نازگل با هم صحبت م نیا

خودم  ینگ...ها یگیامروز م:و به سمتش برگشتم ستادمیراه ا انیم...بروم

 .اعتراض یاعتراض ب:که گفتم دیبگو يزیلب باز کرد چ.گمیم

 !باال؟ میرینم:کاره گذاشت مهیجلو آمد و بحث ما را ن رحافظیام

 ...میاومد یپس واسه چ...میریم:سر تکان داد و گفت آراد

 نیگفته باشما من سوار تله کاب:آمد گفت یهمانطور که به سمت ما م نازگل

 ...شم ینم

 ...یسوار بش دیبا...یشیسوار م...حرف نباشه:و گفتم شیبه بازو زدم

 میاواسط راه بود...میکت کردبه سمت باال حر...بارم کرد یو مرض دمیخند

حافظ از جمع  ریکه ام میرفت یاز کوه باال م میو با نازگل و روشنک داشت

با من همراه  خوادیم نکهیا یعنی نیا...پسرها جدا شد و به سمت ما آمد

 ...بشه

 ...متوجه شد و دست روشنک را گرفت و به رهشان ادامه دادند نازگل

 ...نگفته و به راهم ادامه دادم يزیچ...میباالخره ما تنها شد...شیآخ -

 ...بود بلند کردم به سمتش نییسرم را که پا!؟یحرف بزن يخواینم -

 ...ندارم یحرف -

 !؟يزد یچطور مثل بلبل با اون دوتا حرف م!عه؟ -

 ...نه حرف...زنهیبلبل چهچه م -
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 ...حاال همون -

 ...خب با اونا حرف داشتم -

 !که اومدم؟ یناراحت...:یحرکت چینگاهم کرد بدون ه -

 یم دینبا..آره: سرش را تکان داد و گفت...یخلوت کن یخواست یم دیشا

 ...ندتونیدر مورد آ...یبا رضا خلوت کن یخواست یم دیشا..دینبا...اومدم

 ...تو یگیم یچ:نگاهش کردم جیگ

 .کرد يزیتمسخرآم خنده

 ...هیبگو منظورت چ:گفتم یعصب

اگه منظورت :نتونستم خودم رو کنترل کنم و با حرص گفتم:...نگفت يزیچ

اوال رضا مثل ...یبگم سخت در اشتباه دیمنو رضائه با نیب يزیکه چ نهیا

عالقه داره که از قضا منم  گهیدختر د هیمن دوما رضا خودش به  يآراده برا

 ...دمشید

البته دست خودت ...پوچ و مزخرفتو حذف کن از ذهنت يفکرا نیا پس

 ...دمیم حیاصال من چرا دارم برات توض...یشکاک...ستین

به تو چه ..آره هست...فکرکن....هیزیمن و رضا چ نیفکرکن ب اصال

 !هان؟...اصال
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اعصابم متشنج ...بلنتر از حد معمول شده مینبود که صدا حواسم

کامال ناخودآگاه ...دست خودم نبود...مرفتارم نداشت يرو یکنترل...شده

 !ر؟یسر ام دنیو گرنه من و داد کش...بود

 .شد یباشم از دستش،روم نم یعصب نکهینه ا...تا نگاهش کنم ستادمینا

 یرا با حرص م میقدم ها...به سمت نازگل و روشنک حرکت کردم و

 .گرفتم

 .حیمثال اومده بودم تفر...گرفته شده بود حالم

زدند و من  یساکت بودم و روشنک و نازگل فقط حرف م ریطول مس در

 شانیحواسم اصال به حرفها میتوانم بگو یبه طور قطع م...فقط لبخند

خصلت  نیا...کردند یم یزود باهم جور شده بودند و شوخ یلیخ...نبود

 ...بود شانیهردو

نگاهش  یچشم ریز...بود که مثل من ساکت بود رحافظیحواسم به ام تمام

 .کردم یم

 ...میشد یسوار م دیبا...نیبه تله کاب میبود دهیرس...بود درفکر

را  رحافظیام نیآست یآن يلحظه  کیدر ...روشنک و رضا سوار شدند اول

کارم خواستم  نیبا ا....انداختم نیو او را با خود به داخل تله کاب دمیکش

بودند به آراد و نازگل متعجب زل زده .آراد و نازگل با هم تنها بمانند
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خنده  ومتوجه منظورم شد  يآراد بعد از لحظه ا...خشکشان زده بود...من

 ...اش گرفت و سرش را تکان داد

تک  يبه چهره  ینگاه......افتادم ریرضا و روشنک و ام ادیبه  ناگهان

از الت چهره .رحافظیمخصوصا ام...هرسه متعجب بودند...تکشان انداختم

 .شان خنده ام گرفت

را باال داده  شیابرو کیرضا .هم کنارم رحافظیام...نشستم یصندل يرو

 .بود خنده ام شدت گرفت

 ...بچه پررو...زهر مار...هر هر هر -

 ...نخندم...خب هیچ -

 !؟يبود کرد يچه کار -

 ...یچه هدف:کرد زیچشمانش را ر...داشتم یحتما هدف -

 .......حاال:نشستم نهیبه س دست

سرش :چرخاندم رحافظیم را به اطراف امسر...بچه پررو:لب گفت ریز

خواست دستانش را  یدلم م....کرد یم يبود و با انگشتانش باز نییپا

روشنک باعث شد  يصدا...رمیانگشتانم بگ انیانگشتانش را در م...رمیبگ

 .نگاهم را به سمت او بچرخانم

 ...بره خوادیم انیک يخبر دار...ینازگل راست -

 !کجا؟!بره؟:گفتم متعجب
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 ...اونور آب -

 ....شمیپس از دستش راحت م...یبه سالمت!عه؟ -

 .ادیازش بدت م نقدریچرا ا اوردمیمن که سر در ن -

 ...تونم درکش کنم ینم...ادیاما خوشمم نم..ادیبدم نم -

 ...رو لبش داره شهیکه هم يشخندیاون ن مخصوصا

 ...بزنم تو پوزش يجور هی خوادیدلم م....یگفت يآ:گفت رضا

ساکت  بیرفت که عج رحافظیدوباره نگاهم به سمت ام...دمیخند

 !اما مگر او نبود که شک کرده بود؟!خواستم؟یاز او معذرت م دیبا...بود

روشنک داشت .....به رضا و روشنک انداختم ینگاه...لحظه سکوت بود چند

 ....داد ینشان رضا م يزیچ لشیدر موبا

 ...حافظ ریام:حافظ را صدا کردم ریام آهسته

را از باال  نیبغض داشت ا....چشمانش سرخ شده بود...را باال آورد سرش

 .دمیفهم شیگلو بیشدن س نییو پا

 ...دیببخش:لب گفتم ریز

 ...بهت شک کردم...تو ببخش...يخوا یتو چرا معذرت م -

ناراحتم از دست خودمه که تورو  ینیبیاگه م...نگو یچیه...سیه....من -

 ...کردم تتیاذ...ناراحت کردم

 ...نیبگو هم...با من بد باش...نباش!رحافظ؟یام یخوب نقدریا چرا
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فحش ...سرم داد بزن...به من بگو ببند دهنتو...خوام صداتو بشنوم ینم

 ...بده

چهار سال که مرد مغرور من حاال  نیتو ا دیکش یچ....ينطوریبا دلم ا نکن

 !شده بود؟ یحد احساسات نیتا ا

دانست من  ینم...اش است ییجدا نیکرد غرورش سبب ا یفکر م دیشا

 ...هستم شیغرور به جا ي فتهیش

درد را هم از چشمانم  نیکاش ا...یدانست یکاش دردم را م...رحافظیام آخ

 ...يکرد ینگاه حسرت بارم را درك م یکاش معن...يخواند یم

 میچه بگو..به تو که نفسم بند به نفست است میبگو چه....به تو میبگو چه

و ...هم به خودم....من بد کردم....به سرم آورد ییاز تو چه بالها يکه دور

 ...هم به تو

گفتم و  یم...شدم یالل نم...گفتم یهمان موقع م کاش

 ...بار کی ونیش...بار کیمرگ ...خالص...تمام

سوزاند گرفتم و به منظر  یرا از نگاه داغش که تا مغز استخوانم را م نگاهم

 یبکر را درك نم يمنطقه  نیا يها ییبایاما ز...اطراف دوختم

او  اهیاکنون در دوچشمان س ایدن يها ییبایو تمام ز ایتمام دن....کردم

 رونیکه از چشمانش ب یعشق يدرآن لحظه بکر...خالصه شده بود و بس

 ...اطراف بود عتیطب ياز بکر ترشیب دز یم
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کنم که او هست  یم یزندگ يکه من تنها در لحظه ا...فهمم یم حاال

 ...کنارم

هر طور ...نگهش دارم دیبا...دارم ینبات یاو لحظه لحظه ام را زندگ بدون

 ...که شده

 خواهمیمطمن بودم ك م.را گرفته بودم میشدم تصم ادهیکه پ نیتله کاب از

نشته  یتخته سنگ يرو...دانستمیاما چگونه؟نم.نگهش دارم

 ریبا تکه سنگ ز.میمنتظر نازگل و آراد بود.ستادیهم کنارم ا رحافظیام.بودم

 نیکه از کاب دمیسرم را که بلند کردم آراد و نازگل را د.کردمیم يباز میپا

با .بود نیینازگل صورتش گل انداخته بود و آراد هم سرش پا.خارج شدند

 یحفظ با تعجب به من که بلند م ریام.فه شان خنده ام گرفت ایق دنید

من  يخنده  دنیآراد با د.دندیآراد و نازگل به مارس.نگاه کرد دمیخند

 نیینازگل هم که سرش پا.گفت که خنده ام شدت گرفت يزهرمار رلبیز

را که رو لبش نقش بسته بود را پنهان  يلبخند کردیم یسع وبود 

نازگل .واکنش است تاازخنده منفجرشود کیاالن منتظر  مدانستیم.کند

 .کندیم ينبود و االن هم مشخص بود که دارد نقش باز یاصال خجالت

خنده .کردندیو مبهوت به من نگاه م جیحافظ،رضا و روشنک همچنان گ ریام

 :ام را جمع کردم و گفتم

 .مینیجا بش هی میبر -
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 .متعجبشان خالص شدم يموافقت کردند و من هم از شر نگاه ها همه

*** 

 شعور؟ یب یو بهم نگفت یدونستیتو م:پس گردنم زد و گفت نازگل

 ...تو شده هیآراد عاشق چ...یوحش:گردنم را مالش دادم و گفتم پشت

 ..کشمت یم...دهیخفه ارک -

 ...به من چه خب -

 تاحاالس؟ یاز ک -

دند انداختم و .بچه ها نشسته ب هیکه بق ییگل ،جابه پشت سر ناز ینگاه

 :گفتم

 ..شنون یم...واشتری...سیه -

 تاحاال؟ یبگو از ک -

 .دمیمن خودم تازه چند روزه که فهم..دونمیبه خدا نم -

 .شد ساکت

 ؟ينازگل؟ناراحت شد -

 ؟یاز چ -

 ...آراد نکهیا از

 ..داره یناراحت نیا...بابا. گمشو -

 پس چته؟ -
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 ..دونمینم -

اگه جوابت مثبت بود ..فکراتو بکن..که يحاال جواب بد ستیقرار ن نیبب -

 دیبا یعنی....کنار رهیم یمنطق یلیبود آراد خ یاگه هم منف..چیکه ه

 ..یقبول کن یسیوقت تو رودر با هینکنه ...بره

 ...وونهینه د:دیخند

 باشه؟.خواهرتم شهیمن مث هم:دوشش گذاشتم و گفتم يرا رو دستم

 ..یمن شیر خیب شهیتو هم..دونمیم:زود و گفت لبخند

 .میوستیو به جمع پ دمیدستش را کش.دمیکوب شیبه بازو یمشت

هرچند .گردش تحت نظر چند چشم متعجب بودم نیلحظه ا نیآخر تا

آراد  نیازبس که ا.اند دهیاز نگاهشان بخوانم که موضوع را فهم توانستمیم

 .درآورده بودند يو نازگل تابلو باز

 *** 

 کیدوروز فقط  نیگذشته بود و در ا میکه به توچال رفته بود يروز روز دو

 نکهیا...فکر کرده بودم یدو روز حساب نیدر ا.حافظ زنگ زده بود ریبار ام

 ...میچطور به او بگو

 .گرفتم میتصم نکهیتا ا!نه؟ ای میبگو اصال

پر استرس و دو به  يه به چهر....مطمئن نبودم میدرست بودن تصم از

به  نکهیبدون ا..بود دهیرنگ از صورتم پر...شدم رهیخ نهیشکم در ا
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 یآب دهنم را به سخت...خواستم به کافه بروم یبدهم م یاطالع رحافظیام

 یم....کردم یخان را هم رد م نیا دیبا...رفتم یم دیبا...قورت دادم

 ...حافظ ریبه خاطر ام..به خاطر خودم...توانستم یم دیبا...متوانست

 ...دهیارک:دمیآشنا شن ییرفتم نامم را از صدا رونیدر خانه که ب از

 ...سروش بود...را به سمتش چرخاندم سرم

 ....امروز قایدق...کرد یچه م نجایاو ا...سالم -

 ...سالم...س -

 ...برسونمت!؟ير یم ییجا -

 !؟شما یداشت يکار..نه...نه -

 !شد؟ یمن چ ینقاش:جلو تر آمد یکم

 ...ارهیآراد براتون ب دمیآماده شد م...نشد...بودم ریکم درگ هیراستش  -

 !؟یگفت رحافظیبه ام:سکوت کردو بعد گفت یکم

 ...را به دوطرف تکان دادم سرم

 ...اون حقشه که بدونه -

 !هان؟!دونم؟یحقه که بدونم و نم یچ -

 يزیسروش دهان باز کرد چ...حافظ لرزه به تنم انداخت ریداد ام يصدا

 :گفت رحافظیکه ام دیبگو
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 يکه از همه باخبر بود.حساب من و تو باشه بعدا..یحرف بزن خوادیتو نم -

 ...یو نگفت

 :گفت ينسبتا بلند يرا به سمت من چرخاند و با صدا سرش

 حقمه که بدونم؟هان؟ یسوالمو؟من چ يدیمگه نشن...باتو ام -

 ...ریام:گفتم يرفته ا لیتحل يصدا با

 :گفت دیبار یکه خشم از آن م ییو با صدا دیطرفم آمد و دستم را کش به

 ...ایفقط ب...نگو یچیه سیه

 رونیچشمانم سوخت و از آن اشک ب...انداخت نیمرا داخل ماش و

 ...ریام یکنیزود قضاوت م يدار: سروش جلو آمد و گفت...زد

 ...تو دخالت نکن:داد زد ریام

 یها بلند شد و ماش کیالست غیج يصدا.را روشن کرد نیماش...شد سوار

نکن  هیگر - :داد زد...را گرفت نیهق هقم ماش يصدا..از جا کنده شد

 يچه رابطه ا!دونم؟ یدونه سروش که من نم یم یچ...نکن هیگر...یلعنت

 !هان؟!بودم؟ چهیمن باز دهیارک!نتونه؟یب

االن وقت ...قلبم يکرد رو یم ینیسنگ یدرد بزرگ...ختمیر یاشک م فقط

 ...اما زبانم قفل شده بود...وقت حرف بود...نبود هیگر

 ...ریام  -:توانستم زمزمه کنم فقط

 .مرد ریام -
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معده  ياحساس کردم تمام محتوا. خوردمیمدام تکان م ادشیسرعت ز از

 م در حال باال آمدن است

 ....نگه دار -

 غیج.راند یتوجه به حرف من باسرعت م یب.تهوع گرفته بودم لتحا

 :دمیکش

 ..حالت تهوع دارم...گفتم نگه دار -

 ابانیخ يشدم و لب جو ادهیپ نیاز ماش...را کنار زد نیماش ینگران با

تمام .. ایخدا"..دیلرز یدستانم م...تمام دل و روده ام باال آمد...نشستم

 ."به زبانم قدرت بده..به من قدرت بده...را تما کن يباز نیا..کن

 ...دهیارک:را گرفت دستم

 ...جانم: و زمزمه کردم...ختمیصدا اشک ر یب

 ....:برق زد چشمانش

 ..يکه جرات گفتنشو ندار هیچ...کتیتو اون دل کوچ هیچ -

دستم را ...چند لحظه به او زل زدم...گفتم یم دیبا...وقت گفتن بود االن

 ...خودش هم سوار شد...کرد نیو مرا سوار ماشگرفت 

 ...میمقابل زل زد ابانیو به خ میلحظه هردو ساکت بود چند

 ... ریام -

 ...دهیارک -
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 ...میلبخند زد...را به طرفش چرخاندم سرم

 مین...قهیده دق...قهیدق کی...میسکوت کرد قهیچند دق دانمینم

 :را شکست نیسکوت سنگ رحافظیام يصدا...ساعت

 !؟یبگ يخوا ینم يزیچ -

 !بگم؟ یچ:قورت دادم یدهانم را به سخت آب

 ...من هم. را به من دوخت نگاهش

 ....که چهارساله دنبالشم یهمون -

 ..کنهیبه حالت نم یباور کن دونستنش فرق: گفتم آهسته

 .امیدر م یسردرگم نیحداقل ازا -

 نیا گهید..االن وقتشه.دهیبگو ارک".کردم و فقط زل زدم به او سکوت

 "...گفتن يبرا یمصمم بش یتون ینم گهید..ادینم شیپ تیموقع

 ...اما من نه دونهیکه سروش م هیاون چ.. دهیبگو ارک -

 :که به بغض آلوده بود گفتم ییباصدا

تموم  نکهیا...روحم کشته شده..نکهیا...نکهی؟ایبدون يخوایم یچ -

 ؟یبدون يخوایرو م یچ..دخترونه هام کشته شده

 :گفت یجیبا حالت گ.صورتم فرود آمدند ياشک رو قطرات

 ..نمیدرست بگو بب....فهممینم..ن -
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شهوت و هوس  ي چهیروح و جسمم باز یکه بفهم خورهیبه چه دردت م -

 ریهمه اس...عشقم م،یتموم دخترونه هام، آرزوهام، زندگ نکهیهان؟ا...شده

ازمن ...قرار داد چهیو بازخودش من يفرد هوسران شده که واسه ارضا هی

چهارسال تمومه که کابوس  نکهیهان؟ا..عروسک استفاده کرده هیمثل 

 ...هشیکر يشبونه م شده چهره 

 يزیچ کردیدهان باز م..و منگ جیگ..مات زل زده بود به من رحافظیام

قدرت .بست یاز دهانش خارج شود آن را م يکلمه ا نکهیاما بدون ا دیبگو

هق هق من بود که  يتنها صدا...ییست داده بود گوحرف زدنش را از د

را  ریام ي رهیو نگاه خ نیتحمل جو سنگ گرید.را گرفته بود نیماش يفضا

حرکتم او را از  نیانگار ا.به راه افتادم ادهیشدم و پ ادهیپ نیاز ماش.شتمندا

گفتنش لرزه بر  "خدا"بلند ادیفر يخارج کرد که صدا میشوك حرفها

 ..اندامم انداخت

قطره ..مثل حال من..بود يابر زییآسمان پا..دمیدو.کردم شتریرا ب سرعتم

 .ختیصورتم افتاد و با قطرات اشک درهم آم يباران رو يا

*** 

از  چکدامیاما ه.رفت یو قربان صدقه ام م کردیم هیداشت پاشو مامان

شاخه  يکلمه  دنیاالن فقط به شن.کردیدلم را آرام نم شیقربان صدقه ها

 .داشتم ازین رحافظینبات از دهان ام



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 98توسکا  –کرد؟  یصبح طلوع خواه نیاز کدام

wWw.98iA.Com ١٢٦ 

 دهیداغان به خانه رس یباحال.نبود رحافظیاز ام يخبر.و لرز کرده بودم تب

مامان و بابا فکر .بود سکته کند کینزد دیمرا د یآراد وقت کهیطور.بودم

باران ماندن  ریاز ز یتب و لرز ناش نیکرده ام و ا یوانگیباز د کردندیم

 یتب م در.وسط است نیا يزیچ کیبود  دهیفهم.بود دهیاما آراد فهم.است

از حال ..از ترس نداشتنش.بار مطمئن بودم تب عشق است نیا.سوختم

 .شیکه االن داشت تب کرده بودم برا يبد

ناله ..کردیحالم را بدتر م نینبود و ا يخبر. نبود رحافظیاز ام يخبر

 ..از درد دلم..در تب نه از سوختن..کردمیم

من مانده بودم و .رفت رونیکرد برخاست و ازاتاق ب هیکه پاشو مامان

 :که آراد گفت میبگو يزیلب باز کردم چ.آراد

 زیهمه چ ينشون دهنده  یحال و روزت به خوب..نگو یچیه..سیه -

حال بعد اون اتفاق .شناسمیحالتو م نیا.شده یحدس بزنم چ تونمیم.هست

اون شبو؟اون  یکنم که فراموش کن کارتیکنم؟هان؟چ کارتیچ.شوم

 اتفاقو؟

 ..شهینم:کردم زمزمه

بال سرشون اومده اما برگشتن به  نیهمه دختر که هم نیا...شهیم -

 ...چون خودشون خواستن...یزندگ

 .دندیهوا بار یب میاشکها
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گفتم با آوش حرف ..يکرد هیگر...يغم بغل کرد يزانو ؟فقطیتوچ -

 یکس خوامیجز تو نم یگفت..مهمترازهمه داداشته..نپزشکهاون روا..بزن

 کاریتوچ..روانپزشک به زور نوبت گرفتم نیبهتر شیرفتم پ..بفهمه

ادعا ...ینرفت تویدرمان يدوره ها...يبدون مشورت قطع کرد ؟داروهاتويکرد

تا  گمیمن دارم م..م بوده فهیوظ..سرت ستین یمنت...يشدخوب  يکرد

که حالت خوب  ينکرد يکار چیتوه...نهیبعله وضع هم يخودت نخوا

بهت کمک کنه  تونهینم یچکسیه..يخودت نکرد يبرا يکار چیه...بشه

که  رحافظیام ینه حت..نه روانپزشک..نه من.يخودت نخوا یوقت

به ...يکه بخوا یوقت...یکن مکک یتونیخودت فقط به خودت م...یعاشقش

 ...دهیاارکیخودت ب

 رونیبرخاست و ازاتاق ب شیو ازجا دیورتش کشبه ص یدست کالفه

تااو .ازاو نبود يخبر.انداختم لمیسرم را چرخاندم و نگاهم را به موبا.رفت

 شه؟یهم ينکند رفته باشد؟برا..توانستم بکنم ینم يچکاریآمد من ه ینم

*** 

چشمانم را به .شب هم گذشته بود و من همچنان منتظر کیاز  ساعت

اس  کیاز  غیدر.نبود رحافظیاز ام يهنوز خبر.باز نگه داشته بودم یسخت

 يبه صدا..داشتم ازین شیحاال که به حرفها...بود ،نبود دیحاال که با.ام اس
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 میصدا.آرامم کند.ردیبه دستانش تا دستان سردم را در حصار بگ...بمش

 ...نبود...شاخه نبات و قند در دلم آب کنند کند

*** 

تمام تنم درد .هنوز تب داشتم.شمانم را باز کردمچ یبه سخت صبح

دستم را دراز  یبه سخت.را نداشتم میتوان حرکت دادن دستها یحت.کردیم

صفحه .صفحه اش را روشن کردم.برداشتم زیم يرا از رو لمیکردم و موبا

 شیواقعا رفته بود؟ادعا یعنی..دلم گرفت.از زنگ و اس ام اس یخال ي

چهارسال ...دهیارک ادهیروت ز یلیحد؟خ نیهم"حدبود؟ نیفقط در هم

 "...سین يزیکم چ...شیمعطل خودت کرد

با ذوق دست به سمتش بردم و .آورد رونیمرا از فکر ب لیزنگ موبا يصدا

از دهانم خارج نشده بود  يهنوز کلمه ا.بدون توجه به شماره جواب دادم

 :دیام کش ددهندهیتمام افکار ام ينازگل خط بطالن به رو يکه صدا

 ؟؟یخوب..دهیسالم ارک -

 .جواب دادم شدیم دهیشن یکه به سخت ییباصدا

 .سالم -

 :دیپرس یبانگران نازگل

 ه؟ینجوری؟صدات چراا..تو يشد یچ -

 ..سرما خوردم -
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 چه خبر؟...بابا يا -

 ..یچیه -

 ..سرما خوردن ریغ..هست تیزیچ هی یول -

 .نه خوبم -

 .خداکنه -

*** 

به  کردندیمامان و باباهم که فکر م.انده بودمروز را در اتاق م تمام

غافل از  کنمیهستم در اتاق مانده ام و استراحت م ضیمر نکهیخاطرا

 ..هم رحافظیاز ام..از آراد نبود يخبر.آشوب دلم

توانست فراموش  یم ریام.ذهنم تمام خاطرات را مرور کرده بودم در

 ؟یسادگ نیکند؟به هم

*** 

 نیآراد هم که بامن سرسنگ.نبود ریاز ام يگذشته بود و همچنان خبر دوروز

آوش و بهار به خانه  یوقت یحت.کل دوروز را دراتاق مانده بودم.شده بود

 .نرفتم رونیمان آمدند از اتاق ب

نشستم فکر و  یاگر در خانه م.سرم را گرم کنم یکارگاه آمده بودم تاکم به

 .کنم یدر اتاق خود را زندان شدینم تاابد که.کردیام م وانهید الیخ
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خم شدم و برش .افتاد نیزم يرو یرا که باز کردم پاکت درکارگاه

 :دادم صیرا تشخ رحافظیخط ام.بازش کردم.داشتم

خونه مون  يقراربود برا شیرو که چهارسال پ یاون نقاش..شاخه نباتم"

 يرو دنشید يعجله دارم برا یلیرو زودتر بکش که خ يدیو نکش یبکش

 "خونه مون وارید

زده بود و حاال  خیچند روز خون در بدنم  نیانگار درا.به طپش افتاد قلبم

از پشت سرم  شیبعد صدا يلحظه ا.بود داکردهیپ انیذوب شده و جر

 :تمام وجودم را به جنون کشاند

 ...شاخه نبات -

 *** 

تکان  میتوانستم از جا ینم.حس تر یب میحس شده بود و پاها یب دستانم

توانم را ازدست داده  یانگار تمام.دمیبه سمتش چرخ یبه سخت.بخورم

اشک نگاهش  يهاله ا انیفقط از م.بزنم توانستمیحرف هم نم یحت.بودم

 :بمش گفت يباصدا.جلوتر آمد.کردم

 داخل؟ میبر شهیم -

 ستادهیسالن ا انیم.دررابست .کم کم توانم بازگشت.در کنار رفتم يجلو از

 :جلوآمد.صحنه را باور نداشتم نیانگارا.کردمینگاهش مبودم و فقط 

 دم؟ ایدرآوردم  ؟شاخیکنینگام م ينجوریه؟چراایچ -
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 ..خب..خ:لکنت گفتم با

دو  ياندازه  دیشا نمانیب يفاصله .درست مقابلم قرار گرفت.آمد  جلوتر

 :دستانم را گرفت و گفت.وجب بود

 از حدم جلوتر برم؟ کمی شهیم -

محض فرو  یکیدرتار.اهشیزل زده بودم به چشمان س.نگاهش کردم فقط

حصار بازوانش قرار  انیم.نرم شدم يجا کیرفته بودم که وارد 

 ...پناهگاهم..گرفتم

 نفر همه رو به خاطر تو پس زده هی ینیبب هیخوب حس

 راهو نفس نفس زده يرسوندن خودش به تو همه  ي واسه

 ...هیخوب حس

 نفر واسه انتخاب تو مصممه هی ینیبب هیخوب حس

 و بهت بگه موندنش کنار تو مسلمه  رهیبگ دستتتو

 ...هیخوب حس

 ...دارمیباورکنم که ب.صحنه را نیآغوشش باعث شد که باورکنم ا یگرم

 به تو وابسته ترم شهیازت ازهم رمیلحظه که دلگ نیتوهم

 زد به سرم ینم یحس خوب تو به من نبود فکر عاشق اگه

 یبده تا دوباره حس کنم کنارم یزندگ ي زهیمن انگ به

 یقرارم یبگو که ب یالک ریدروغم شده دستامو بگ به
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 ...یالک

 نفر همه رو به خاطر تو پس زده هی ینیبب هیخوب حس

 راهو نفس نفس زده  يرسوندن خودش همه  ي واسه

 ...هیخوب حس

 نفر واسه انتخاب تو مصممه  هی ینیبب هیخوب حس

 ت بگه موندنش کنارتو مسلمهو به رهیبگ دستتو

 ...هیخوب حس

از  راهنشیبعد پ يصورتم را در بر گرفت و لحظه ا ياشک پهنا قطرات

 .هق هق من اتاق را پرکرده بود يتنها صدا.شد سیخ میاشکها

 منو عاشقونه کرد يبانگاش لحظه ها شهیکه هم يتو بود اون

 تورو بهونه کرد یمنم که تو تموم لحظه ها واسه عاشق نیا

 نداد ادمنیرو  یتفااوت یاون نگاه مهربون تو ب هرگز

 ....قلب من تورونخواد شهیباتو بودنم مگه م ازیپراز ن من

 ه؟هان؟یچ يبرا گهیات د هیگر...آروم..شیه:کرد زمزمه

 ..حاال حاالها مونده....یکنیم هینکردم که گر هتیهنوز که تنب:گفت باخنده

 .به او زل زدم سمیو باچشمان خ آمدم رونیآغوشش ب از

و چهارسال  يفرض کرد بهیکه منو غر يجواب پس بد دیحاال حاالها با -

 ؟يبود دهیتو وجودم ند یمردونگ نقدریا یعنی...يکرد یتموم ازم مخف
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 .بند انگشتش را نشانم داد کی و

 رم؟هوم؟یو م ذارمیم يفکرکرد -

 ..انداختم نییرا پا سرم

 ..قلب من تورونخواد شهیمگه م:چانه ام برد و سرم را باالآورد ریز دست

 ..میکرد سکوت

 ...تو یبگ يخواینم یچیه -

 .شوکه ام کمی...کمی:گفتم آهسته

 ؟یازچ -

 ...از اومدنت -

 .نگاهم کرد متعجب

 ..شهیهم يبرا..یفکرکردم رفت...فکر کردم -

 دینبا یفهمیکردم م ختیتوب نایا يحاال بعدا که واسه همه ...وونهید: دیخند

 ...یچرت و پرت بکن يفکرا نیازا

 ..هی....یزنگ هی..خب آخه -

 .همون شب..من اومدم -

 .بار من متعجب نگاهش کردم نیا
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گفت هم خودت ..بهتره ینیگفت چند روز منو نب.نمتیاما آراد نذاشت بب -

منم که از خداخواسته .ادیبه خودش م کمی دهیهم ارک..یشیمصمم تر م

 ...دادن به تو یگوشمال يبودم برا

 ..و او دانمیبه خانه برسد من م میپا...آراد نیدست ا از

 ...بدونم خوامیم -

 رو؟ یچ -

 گهیآراد م یوقت دونهیاتفاق افتاد؟سروش از کجا م نیشد ا یچ -

 .کن یخودتو خال..بهم بگو..خبر نداره از خانواده ت یچکسیه

 .کنهیم تمیاذ -

 .رونیب يزیرو بر کنهیم تتیرو که اذ يزیچ دیبا -

 ..بعد بگو..آروم شو...نیابشیب: را گرفت و سمت کاناپه برد دستم

هم  نمانیب زیهمه چ..من بودم و او..اوهم مقابل من نشست.نشستم

 ...دانمیم؟نمیم؟کابوسهایتمام شده بود؟دلهره ها گرید یعنی..خوب

*** 

 :را به سمتم گرفت وانیل.آمد رونیآب ب یوانیآشپزخانه بال از

 ...زمیعز ابخوریب -

 يکاناپه  يرو.دمیاز آن را نوش یکم.را گرفتم وانیدراز کردم و ل دست

 :مقابل من نشست
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 .هیقشنگ يخونه ..خودمون يبخرم برا نجارویا دیشا...دلبازه یلیخ نجایا -

 .ستادیمن ا يو باز رو دیبه اطراف چرخ نگاهش

 حاال؟ یبگ يخوایم -

 ...سخته..اما..خوامیم:را تکان دادم سرم

 دیتو با..دهیارک نیبب:داد  هیتک شیرا به پا شیجلو خم شد و دستها به

 دنشمیشن...کن یخودتو خال..رونیب يزیبر دیبا..ازاون اتفاق..یحرف بزن

 ..من زیبگو عز..هیقض نیباا میایکنار ب دیاما با..من سخته يبرا

به ..ذهنم پرواز کرد به چهارسال قبل.برقرار شد نمانیسکوت ب چندلحظه

 یبعد آن صبح گریکه د یشب.به آن شب شوم..سروش يدرخانه  یمهمان

 ..طلوع نکرد میبرا

*** 

 :روبه آراد گفتم.کرد یم ینشسته بودم و آراد رانندگ نیماش داخل

 ..کشن مارو یبفهمن م نایمامان ا..به خدا نگرانم..آراد -

 :را عوض کرد و گفت دنده الیخیب آراد

آوش ..کننیدارن عشق و حال م شیاالن تو ک نایاز کجا بفهمن؟مامان ا -

 يگودبا هی.ساده س یمهمون هی...نترس..هم که االن ور دل خانومشه

 ..یپارت

 ؟یشناسیتو مهمونارو م: دمیپرس یبانگران
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 .شناسمیمن فقط سروشو م..نه -

من ..یترسیم یبابا از چ:ام انداخت دهیرنگ پر يبه چهره  ینگاه مین

 ..هستم

 .لبخند زدم یسخت به

*** 

ساده شراب  یمهمن کیدر.فراتر بود گفتیکه آراد م ياز آن ساده ا یمهمان

 شد؟یشد؟میسرو نم

گفت در  توانیدرواقع م.بودند ستادهیکنارهم ا یو پسرها با چه وضع دختر

 شتریاد حلقه کرده بودم بآر يفشار دستم را که دور بازو.بودند گریکدیهان 

 :متوجه معذب بودنم شد.کردم که باعث شد نگاه آراد به سمتم بچرخد

باور کن ..يتحمل کن خواهر کمی..میریبعدش م میمونیساعت م هی -

 ..هینجوریا دونستمینم

 ..را تکان دادم سرم

*** 

کر کننده  کیموز يصدا.مینشسته بود يبود که با آراد گوشه ا یساعت مین

 :سروش به سمت ما آمد.شدیداشت منفجر م گریسرم د.بود

 ..دمیخدمت تون رس ریکه د نیببخش.نیخوش اومد یلیخ یلیخ -

 ...هیچه حرف نیا:زد و گفت يلبخند آراد
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ام  قهیشق يدستم را رو.مشغول گپ شدند کمیو سروش  آراد

سروش  يداباص..میکه برو دیکاش آراد بگو.عود کرده بود گرنمیم.گذاشتم

 .سرم را بلند کرد

 .ستیجان حالش خوب ن دهیارک نکهیمثل ا -

 :نگاهش را به سمت من چرخاند آراد

 ..دهیارک -

 ..من خوبم..نه: زدم و گفتم لبخند

 ..میپاشو بر -

 :که سروش گفت میبگو يزیچ خواستم

 ...نیاومد ن؟تازهیکجابر -

طبقه باال استراحت  ياتاقا نییشما بفرما:را به سمت من چرخاند نگاهش

 ...نیکن

 ...سرو صداست نجایا

 ...ممنون...نه:میو آراد هم زمان گفت من

 ...دییبفرما!د؟یکن یتعارف م:گفت سروش

برخاستم و با آراد پشت سر  میاز جا...قرار گرفته بودم یستیرودر با در

 ...میبه طبقه باال رفت...میسروش حرکت کرد

 ...دییبفرما:گفت از اتاق ها را باز کرد و یکی در
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 .یو مشک دیخواب سف سیشامل سرو...بود یاتاق قشنگ...اتاق شدم داخل

رو  دیاالن کل...ستین نجایا دشیکل نیا:ور رفت و گفت یقفل در کم با

 ..ارمیبراتون م

 ....نگران نباش...ادینم نجایا یکس..میبر ایب:دست آراد را گرفت و گفت بعد

 ...مکث کرد یآراد کم اما

 ....آراد:زد شیصدا سروش

 ...امیکنم م یکم استراحت م کی...برو آراد جان:گفتم

 .سرش را تکان داد و به همراه سروش از اتاق خارج شد آراد

کتابخانه  ينگاهم را به کتابها...پشت به در اتاق...تخت نشستم يرو

 ...آن همه کتاب ذوق زده شده بودم دنیعاشق کتاب بودم و از د...انداختم

درآوردم و اسم  شانیاز جا یکی یکیکتابها را ...برخاستم و جلو رفتم جا از

در اتاق که آمد  يصدا...گذاشتم یم شیخوادم و دوباره سرجا یکتاب را م

 یکه دستم بود را ورق م یدر همان حال کتاب...فکر کردم سروش است

 ..زدم

 ...کتابا نیا:سمت در برگشتم و گفتم به

که وارداتاق شد سروش  یآن کس دمیرا که بلند کردم تازه فهم سرم

 ...نبوده
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از شدت ترس اندامم ...آمد یپسر بود که تلو تلو خوران به سمتم م کی

 ...دیلرز

 ...نیکتاب از دستم افتاد زم و

 ...شده امشب بمینص یخوشگل يعجب حور...به به -

از ...رفتم یعقب مو من ناخودآگاه به سمت ...آمد یبه سمتم م همچنان

خوردم به  نکهیعقب عقب رفتم تا ا...شدت ترس زبانم قفل شده بود

دهنش  يبو...ام یوجب کیدر  قایدق...و او درست مقابلم قرار داشت...وارید

 ...برو کنار...ب  - : با لکنت گفتم....داد ینشان از مست بودنش م

 !جوجه؟ شهیم یمثال اگه نرم چ:دیخند مستانه

 ...کشم یم غیج:..دیرزل یم میصدا

تو هم  غیج يصدا....ادهیسر و صدا ز نییاون پا:و گفت دیخند دوباره

 ...روش

 ...را باال آورد و با پشت دستش گونه ام را لمس کرد دستش

که داشتم دستش را پس زدم و خواستم فرار کنم که از  یتمام توان با

 ...پشت بغلم کرد

 نییپا يآنقدر سرو صدا...گفت یاو راست م...کمک خواستم...دمیکش غیج

ها و دست و  غیج نکهیمثل ا...نرسد یمن به گوش کس يبود که صدا ادیز
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انجام کارش مصمم  يکرد که برا یم کیتحر شتریمن او را ب يپا زدن ها

 ...تر شده

زد  یقلبم از دهنم داشت م..بودم دهیکش غیگرفته بود از بس ج میصدا

 ...رونیب

از ته دل خدا را صدا ..توانست نجاتم دهد یدر آن لحظه فقط خدا م تنها

 ....دیاما انگار نشن....زدم

*** 

در دست  گاریگونه ام را پاك کردم و به دود س يراه گرفته رو ياشکها

 :متوجه تعجبم شد که گفت.گاریو س رحافظیام.بود نگاه کردم رحافظیام

 ..کشم یام م یکه عصب یفقط گاه -

 ن؟ینکرد داشیپ:دیمقدمه پرس یه سکوت بود و بلحظ چند

 رو؟ یک -

 :پرتاب کرد و گفت رونیسالن به ب يرااز پنجره  گارشیس

 ...پست فطرتو یهمون عوض -

 :تکان دادم یرا به عالمت منف سرم

بعدشم به آرادگفتم نگرده .نیآب شد ه بود رفته بود تو زم -

 .خواستم ینم نویکه من ا دنیفهمیخانواده ام م داشدنشیباپ..دنبالش

 چرا؟ -
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بهتر شده بود و با بابا رفته  کمیتازه حالش ..بود اون موقع ضیمامان مر -

 دنیکه هست؟بعدشم که اومدن و حال بد منو د ادتی..بودن مسافرت

 ..از دوستام فوت کرده یکیبه آراد گفتم بگه ..بود سکته کنن کینزد

 آره؟...تموم یه چو به من بگه هم ادیب یبعدشم بهش گفت -

 .انداختم نییرا پا سرم

دردت  نیمرهم ا تونستمیمن م دهینامرد بودم؟ارک نقدریا یعنیواقعا چرا؟ -

 ..يات اضافه کرد گهید يدرد به دردا هیکارت  نیاما تو باا..بشم

 ..نباشم زایچ نیحالم بد بود که متوجه ا نقدریاون موقع ا -

 رینگاهش را به تصو رحافظیشد و بعد ام جادیچند لحظه سکوت ا دوباره

 :بوم انداخت و گفت يسروش رو يکاره  مهین

 ..تورو..سروش..س -

 رید...دیکار از کار گذشته بود رس یوقت..آره:منظورش شدم متوجه

 ..و ادیبعدشم به آراد گفت که ب..دیرس

 ...یکیکه  کنمیفکرشو م یوقت -

 .ضرب گرفت نیزم يرو شیباپاها.فروکرد شیدستش را درموها کالفه

 ..برسونمت..میپاشو بر -

 ...خودم -

 ..پاشو.گذاشتم واسه بعد هتویفعال تنب..دهینگو ارک یچیه -
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 .برخاستم میبه حرفش گوش دادم و ازجا ریز سربه

 دمیشا..دوساعت..ساعت کی..ساعت مین.میچقدر در شهر دور زد دانمینم

کوچه را  رحافظیاما هربارام میخانه رد شد یکیهم از نزد يچند بار.. شتریب

در  دیکش گاریچند س دانمینم. دیبار یاز چهره ش م یکالفگ.کردیرد م

 نیمکه دستش بود چند نیا دانمینم...شتریابی..سه تا..دوتا..مدت کم نیهم

 :پرت کردم رونیو به ب دمیانگشتانش قاپ يرا از ال گاریس.بود گاریس

 ..گهیبسه د..یکشیبارت باشه که م نیآخر -

 :به لبخند کش آمد و گفت شیلبها يمات نگاهم کرد و بعد لحظه ا اول

 ..چشم شاخه نبات -

 .شهیبار گرمتر از هم نیا.زدم  لبخند

 .خانوم دییبفرما: نگه داشت رحافظیبار ام نیا.میدیخانه مان رس به

 ..ممنون:گفتم کردمیکه کمربند را باز م همانطور

 :بردم تا در را باز کنم که گفت رهیبه دستگ دست

 .باخانواده منزلتون سرکار خانوم میایامشب م..یراست -

 .بعد يجحاال باشه برا...الیخیامشب؟ ب:نگاهش کردم متعجب

 .امشب نیهم.رینخ -

 :دادیبعد از ظهررا نشان م 5ام کردم که ساعت  یبه ساعت مچ ینگاه

 ...آخه ساعتو نگاه کن -
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 :ت و گفترا باالانداخ شیابرو

 زایچ هیبق..خودتو آماده کن..شما فقط بپر خونه..با مامانتون هماهنگ شده -

 .حله

 :باتعجب نگاهش کردم بازهم

حاالهم من .صبح مامانم با مامانت صحبت کرد و قرار گذاشت..خب هیچ -

 ..خوامایخانوم خوشگل م هیامشب 

نثارش  يا وانهیو د دمیخند...خدا يا..گرفته بود میمامان سرخود تصم باز

 ..ریام:آخر گفتم يلحظه .شدم ادهیپ نیکردم و از ماش

 ..ریجان ام -

 .مواظب خودت باش -

 .دیاز ذوق درخش چشمانش

 .زمیعز نطوریتوهم هم -

 توانستمینم.ازته دل خداراشکر کردم.را روشن کرد و به راه افتاد  نیماش

از  یقینفس عم.زدندیم ادیبند بند وجودم اورا فر.انکار کنم عالقه ام به اورا

 .و وارد خانه شدم دمیکش یسر آسودگ

*** 

 نیا میبرا..انهیشده بودم  بایدانم ز ینم.انداختم ینگاه نهیخودم در آ به

حتما خوب آمده .میایب رخوبیبود که به چشم ام نیمهم ا.مهم نبود زهایچ
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وار مرا  وانهیبودم که بعداز چهارسال که اورا پس زده بودم د

 مگرنه؟.خواستیم

نکند امشب  نکهیازا.بار نه از ترس رو به رو شدن بااو نیا.داشتم استرس

 :آراد به خودم آمدم يباصدا.دیآ شیپ جیرا يبحث ها ای یمشکل

 ..ایستیتحفه هم ن نیهمچ..بسه..بابا خودتو يخورد -

 ..دمیخند

 ..يقربون خنده هات خواهر -

 ..ایکتک از من طلبکار هیتو : کردم و گفتم یمصنوع یاخم

 بابت؟:را خاراند و گفت سرش

 :و درهمان حال گفتم چاندمیبه سمت گوشش بردم و گوشش را پ دست

اون همه  يدید نکهیباا..نهیمنو بب رحافظیام یهمون شب اول نذاشت نکهیا -

 .تابم یب

عجب ...لو داد منو؟ شهیعاشق پ نیا..گوشم کنده شد....يآ يآ يآ -

 ..هیآدم

 .حرف نباشه: را رها کردم و گفتم گوشش

تو به  کممی..بپره ریاز سر ام یداغ خواستمیم.هردوتون الزم بود يبرا -

باگوشم  گهید یول...بزن ایتر ب کیگردن من از مو بار نیحاال ا..يایعقل ب

 ..نداشته باش يکار گهید
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 :و گفتم دمیخند

 ..خودتو لوس نکن -

 یآواز خوشبخت.ناقوس مرگ نبود گریبار د نیا.زنگ خانه بلند شد يصدا

قبل انگار که  يدفعه .بار آمدنشان با دفعه قبل نیچقدر تفاوت داشت ا.بود

 گریمراجان د ایبار گو نیو ا دندیکش یمرا به صالبه م

 .شاد بودم يتظاهر چیبار بدون ه نیا.شادبودم.دادندیم

*** 

 زدمیر لبخند مقبل که به تظاه يبرعکس دفعه .میرفت رونیآراد از اتاق ب با

آراد  نیبار ب نیا.گذشت یبه احوالپرس يا قهیدق.بود یبار لبخندم واقع نیا

بودند و  گاردمیانگار که باد.شده بود یجالب يصحنه .و آوش نشسته بودم

 شیباابروها.مقابل من نشت رحافظیام.گربه را دم حجله بکشند خواستندیم

صدا  یکه آوش و آراد نشسته بودند نشان داد و بعد ب ییدوطرفم را جا

 ریآوش ز.دمیخند فیبه صورت خف.او هم مثل من فکر کرده بود .دیخند

 :گوشم آهسته گفت

سرم را .بود خانهیلحنش توب...نیهرو کر راه انداخت..ئه...زشته...سیه -

 يآقا.سرش را به دو طرف تکان داد.دمیخندانش را د يبلند کردم چهره 

 :کرد و گفت یمصلحت يادمهر سرفه ر
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 یعنی.شونو گرفتن میماه تموم شد و ظاهرا بچه ها تصم هی نیباالخره ا -

 ..میکه مارو کشت ازبس گفت دوباره بر رحافظیام..واال..گرفته باشن دیبا

 :رادمهر ادامه داد يلبخند زد و آقا پدر

و بعدش ما  نیموافقت تونو اعالم کن دیکه شمابا میبهش گفت یهرچ -

 ...میینجایشد که االن ا نیا..قبول نکرد میمزاحم بش

 نیمهم ا..قدمتون سرچشم..دیدار اریاخت:آرام و موقر گفت شهیمثل هم پدر

نظر  نمیبب دیحاال با..که موافقن داستیپ هیکه ظاهرا قض..دوتا جوونن

 ...هیدخترم چ

 ه؟ینظر تو چ..باباجون..دهیارک:دیسمت من پرس روبه

 .دانستمیرا نم لشیاصال دل.فراگرفت يمام وجود شادم را دلهره ات کهوی

 ..جان دهیارک -

تک تک مهمان ها نگاه کردم و  يبه چهره .مادرم به خودم آمدم يباصدا

 :آهسته گفتم...رحافظیام يرنگ باخته  يبه چهره  دمیرس تاینها

 م؟یحرف بزن.. ریمن و آقا ام...لحظه  هی... شهیم -

تو  دیبر..آره بابا جون:چند لحظه به چهره ام زل زد و بعد گفت بابا

 ..نیحرفاتونو بزن...اتاقت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 98توسکا  –کرد؟  یصبح طلوع خواه نیاز کدام

wWw.98iA.Com ١٤٧ 

بدون توجه به .آراد نشست یسوال يچهره  ينگاهم رو.برخاستم میازجا

وارد اتاق .هم پشت سرم حرکت کرد رحافظیسمت اتاقم رفتم و ام

 .کالفه انگشتانم را درهم فرو بردم.شدم

 ؟تو چت شده.دهیارک -

 ...ریام:دمیسمتش چرخ به

 شده؟ یجانم؟چته؟چ -

 .نمیبب نیبش..یخی نقدریتو چراا: را در دستش گرفت دستانم

 .تخت نشاند يمرا رو و

 شده؟یحاال بگو چ -

آرام نبود و آثار استرس در آن  گریکه د يچهره ا..زدم به چهره اش زل

 :بود دایهو

 ...یاز نظر روح...من ریام -

 هیتحت نظر .تحت درمان باشم دیمن با نیبب:لحظه مکث کردم چند

 ؟يریبپذ نویا..یتونیتو م..تو..روانپزشک

 :در آمد یشانیآرام شد و از پر یاش کم چهره

 .میترسوند..وونهید..ئه...خوادایتو جدا دلت کتک م دهینه؟ارکیمشکلت ا -

 ..آخه -
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 یکه هست ينطوریواقعا مشکله؟من هم نیا..دهه..آخه یآخه ب -

 ..که ستیچشمام کور ن.خوامتیم

 .میهردو سکوت کرد چندلحظه

به  يبعد يدفعه ..ایدیبار آخرتم باشه منو سکته م..میپاشو بر.پاشو -

 .گذرمینم یسادگ نیهم

 .حرفش کرد تا مرا آرام کند يهم اضافه  لبخند

 ..تو اتاق مینشده اومد قهیهنوز پنج دق..زشته..نیبش قهیچنددق هیحاال  -

 فکر بد کنن؟ یترسیم:کرد زیرا ر شیچمها

 ..ریام:کردم اعتراض

 ..جانم -

 ...ریام:کردم  شیکردم و بعد چندلحظه دوباره صدا سکوت

 جانم؟:را خم کرد و گفت سرش

 .تر گفت ظیبار جانم را غل نیا

 ...بعد يمراسم باشه برا.میپس حداقل فعال فقط عقد کن -

 .نگاهم کرد یسوال

 باشه؟..ریام کنمیخواهش م -

 ...باشه:لحظه فکر کرد و گفت چند

 *** 
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 يرو ي،لبخند دینگاه ها به سمت ما چرخ يهمه  میرفت رونیاتاق که ب از

 :دینشستم،بابارو به من پرس میلب نشاندم،رفتم و سرجا

 شد؟ یچ...خب بابا جان -

 یبخش نانیلبخند اطم.حافظ چرخاندم ریرا از بابا به سمت ام نگاهم

 .دیشمابگ یهرچ:بابا گفتمروبه .زد

حرفم منظورم را رساندم که جوابم مثبت است،بابا بلند  نیعلناباا

 .دست زدند هیو بق. مبارکه:گفت

برخاستم و  میحافظ ،شکوه جون،به سمتم آمد،به احترامش ازجا ریام مادر

را در دستش  مینشستم ،آراد دستها میکه سرجا یوقت.در آغوشش گرفتم

 :لب زد.دیدرخش یچشمانش از ذوق م...نگاهش کردم .گرفت و فشرد

آوش  يصدا.گذاشت شیو لبخند زد و چال کنارلبش را به نما.. مبارکه -

 دهیارک:مرابه خود آورد

 ...جانم:را به طرفش چرخاندم و آهسته گفتم  سرم

 ...جوابت از قبل معلوم بودا:گوشم آهسته گفت ریز

 ....آوش:گفتم زیآم اعتراض

رادمهر  يم،آقاییایبابا باعث شد که به خودمان ب یمصلحت يسرفه .دیخند

 :رو به بابا گفت
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 يشماهم که خانواده ...دنیرو پسند گهیدوتا جوون همد نیخداروشکر ا -

 تیدوتا جوونو اذ نیا یپس بهتره الک...نطوریماهم هم..نیشناسیمارو م

 ...شونیو زودتر برن سر خونه و زندگ مینکن

 ينگاه اوهم رو.نشست رحافظیام يحرف نگاهم به سرعت رو نیباا

اما .. دیبگو يزیحافظ چ ریهرلحظه منتظر بودم ام..قلبم به ولوله افتاد...من

 ..م،یندار یواال ماهم مشکل: باباگفت..نگفت يزیچ

 :حافظ گفت ریکه ام دیبگو يزیرادمهر خواست چ يآقا

 که حرف بزنم،اما راستش ستیمن ن يدر حضور بزرگترا جا...دیببخش -

 :بابا گفت..مکث کرد و نگاهش را به من دوخت چندلحظه

 ...بگو بابا جان راحت باش -

مراسم مون باشه شب .میگرفت میجان تصم دهیراستش من و ارک -

 میکن يعقد محضر هیفعال ..لدای

نگاهشان ذوب  ریز.ما به من دوخته شد يحرف نگاه خانواده  نیباا

بابا ...کردندینگاه م نطوریچراا دانمینم یول.نبود یبیعج يزیب چخ.شدم

 یما که مشکل..خب اریبس:چند لحظه متفکرانه به من نگاه کرد و بعد گفت

 .دیهرجور که خودتون راحت تر.میندار
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تاچندروز .حل شده باشد یشد همه ج یباورم نم.بند آمده ام رهاشد نفس

صحبت ها انجام شد و قرار شد که دو روز ...میشدیرسما مال هم م ندهیآ

 .. یخانوادگ یمهمان کیو بعد آن  میو عقد کن میبه محضر برو گرید

*** 

 یزمان چیه.چهارسال نیتمام ا ریبه س.کردمینشسته بودم و فکر م دراتاق

داشتم اما حاالدلم قرص  ییها یاگر چه هنوز نگران.شادتر از امشب نبودم

 .معنا نداشت میممکن برا رید او غباوجو.رهستیبود که ام

 یدوست داشتن زییپا.مهر بود يروز ها نیآخر.اتاقم را باز کردم پنجره

زنگ اس ام اس باعث شد  يتر شده بود امسال،صدا یام،دوست داشتن

 يصفحه  يحافظ رو رینام ام.بروم لمیکه پنجره را ببندم و به سمت موبا

 ::باز کردماس ام اس را .بار به دلم نشست نیا یگوش

 اند؟ میتقو يکجا تیها چشم

 کرد؟ یشروع خواه یفصل ازچه

 دمییواژه غروب زا واژه

 کرد؟ یطلوع خواه یصبح ازچه

 ایدن نیتمام ا ینباش تو

 ماراستیب ياز مردها مملو

 ...سخت کودك آزار است یزندگ
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 تیدرنها.گشتمیمانتو با رنگ روشن م کیدنبال .کمدم را باز کردم در

 يمانتو.بودم دهیپوش رهیچند سال رنگ ت نیاز بس که در ا.نکردم شیدایپ

 ياش چهارخانه  قهیو  شینهایآست يآوردم که لبه ها رونیام را ب یمشک

تک رنگ قرمز را هم در آوردم و  يهمراه آن روسر.قرمز رنگ داشت

به .دمیمال میلبها يو رژلب قرمز رنگ را رو ستادمیا نهیآ مقابل.دمیپوش

کنم  یسنت شکن یدلم خواست کم.شدم رهیخ زیم يرو گرید شیلوازم آرا

 گفتیقبال م رحافظیآمد که ام ادمیاما .هم استفاده کنم گریو از لوازم د

 تیسمت هدا کیرا به  میموها.شدم مانیپش..را ادیز شیدوست ندارد آرا

 يرا سر کردم که صدا يروسر.ختمیصورتم ر ياز آن را رو یکردم و کم

 :نازگل بود.شدبلند  لمیموبا

 ...سالم -

از آراد بشنوم که دارم از شرت  دیمن با..شعور یسالم عروس خانوم ب -

 شم؟یراحت م

خنده ام  يو صدا د؟یتاحاال تو و آراد باهم در ارتباط یاز ک: و گفتم  دمیخند

 .اوج گرفت

بدبخت ...همش ناز بود خوامتینم خوامینم یه...شعور یب..درد -

 ..سرش رفته يچه کاله گشاد دونهینم رحافظیام

 ...از خداشم باشه -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 98توسکا  –کرد؟  یصبح طلوع خواه نیاز کدام

wWw.98iA.Com ١٥٣ 

 ...رو گرفته دهیترش ياومده بهت لطف کرده و تو..طفلک  -

 ...کنهیکه برادر بدبخت منم داره م يهمون کار -

 ...حواست باشه ها..هو -

اتاق را  يو پاش ها ختیهم ر یکم زدمیباتلفن حرف م کهیدرحال.دمیخند

 .کردمیجمع و جور م

 عقدته؟ یحاال ک..خب -

 اون آراد فضول بهت نگفته؟ یبگ يخوایم -

گفته باشم،من ..بار برات ارزش قائل شدما هی نیبب...تیشخص یب -

 ...محضر امیباهاتون م

 ...يایب دیمعلومه که با -

 ...دسته گلتم مال منه ها -

 .نگهش دارم يادگاری خوامیم.اون مال خودم...گهینه د -

 .گمیکه من م نیهم.بامن بحث نکن -

صفحه را نگاه .بود یبوق نشان از پشت خط بودن کس يصدا

 .بود رحافظیام.کردم

 ..خطه رپشتیام..يناز...اوه اوه -

 ..برو..لیبرو شوهر ذل -

 .را بدهم ریکردم و دکمه را فشردم تا پاسخ ام یخداحافظ زود
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 .سالم -

 ..پام علف سبز شده ها ریمن ز..ایبدو ب...سالم خانوم گل -

 .اومدم...چشم آقا -

 .دوشم انداختم و رفتم يرا رو فمیرا قطع کردم و زود ک تلفن

*** 

 :بود ستادهیدر ا يجلو رحافظیرفتم ام رونیدر خانه که ب از

 .يومدیتر م رید کمی..کمیسالم عل -

 .غر نزن نقدریا..عجول يسالم آقا:زدم و گفتم لبخند

 ..رشدید..بدوسوار شو -

 :گفتم میرفتیم نیکه به سمت ماش همانطور

 .هول نشو.غش کردم يدید هوی.ترسمایمن از خون م ریام -

 ..یچ يغش برا..نگران نباش.زمیخودم هستم عز -

 .ترسمیخب م -

 .یهست یازبس نازك نارنج:و گفت دیخند

 ..حافظ ریام:کردم اعتراض

 جونم؟ -

*** 
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 رحافظیام.را باال زده بودم و پرستار مشغول آماده کردن سرنگ بود نمیآست

به سرنگ کرد و بعد  ياشاره ا شیباابروها.بود ستادهیکنار در اتاق ا

 کمی..خانوم دیببخش:گفت رحافظیام.پرستار به سمتم آمد.دیخند

 ...هینازك نارنج کمیخانوم ما  نیا..نیآرومترکارتونو انجام بد

 ..رحافظیام:کردم شیصدا زیآم اعتراض

 ..شاالیا دیخوشبخت بش:و گفت دیخند پرستار

 غیج خواستیسرنگ که وارد دستم شد دلم م.گفتم ي "ممنون"لب  ریز

 یو آمپول خوشم نم شیوقت از آزما چیه.تمام بدنم کرخت شده بود.بکشم

پرستار از رنگ .افتاده بودم یصندل يرو حالیسرنگ را که در آورد ب.آمد

 میباترس صدا.هم به سمتم آمد رحافظیام.ام متوجه شد  دهیپر

 .دهیارک:کرد

االن آب قند براش ...فشارش افتاده کمی..ستین يزیچ:گفت پرستار

 .برخاست شیو از جا.. ارمیم

 حالت خوبه؟ دهیارک:کنار من نشست یصندل يرو رحافظیام

 .را آهسته تکان دادم سرم

 ؟یخودتو برام لوس کن يخوایم -

 .اوهوم: و گفتم  دمیندخ آهسته

 .ارمیکاراتو سرت در م يهمه  یتالف -
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 ؟یکنیم کاریمثال چ -

 ....حاال بذار -

حالم .دمیاز آب قند را نوش یکم.کاره ماند مهیآمدن پرستار حرفش ن با

 شگاهیبرخاست و از آزما میاز جا رحافظیباکمک ام.بهتر شده بود یکم

 .دادندیرا فردا م شیجواب آزما.میرفت رونیب

 ...ریام -

 ؟..جانم -

 .. شیاگه جواب آزما -

همه  نیبعد چهارسال برگشتم و ا یمن وقت..دهیارک: شد نیخشمگ نگاهش

جواب  ستیبرام مهم ن گهیبهت پس د دنیرس يبرا دمیکش یسخت

 ..هیچ شیآزما

 ..انداختم نییرا پا سرم

 ...م نشومظلو نقدریاالنم ا..ئه...وقتا واقعا دوست دارم بزنمت یبعض -

 دنشیو از د..عشقم را.ام را یمرد زندگ.را بلند کردم و نگاهش کردم سرم

و از داشتنش کنار خودم ..شوق داشتنش.شد قیشوق به وجودم تزر

 .احساس غرور کردم

 *** 

 :را به طرفم گرفت و گفت کیر و ک وهیآبم پاکت
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 ...بشه زونیفشارت م خوریایب -

 ...اما اصال اشتها..یمرس -

 ؟؟يدیفهم...يخوریم:نگاهم کرد و نگذاشت حرفم را ادامه دهم یبرزخ

 ...راتکان دادم سرم

سربه ...ينبود ينطوریقبال ا..به زور فهموند بهت؟عجبا دیبا زویهمه چ -

 ..چشم یگفتیهمش م ریز

 :بااکراه گرفتم و گفتم.گذاشت و به سمتم گرفت وهیرا درون پاکت آبم ین

 ..خوب و بدو دمیم یخودم تشخص.دماالن بزرگ ش..قبال بچه بودم -

 :گفت کردیراباز م کیک يکه بسته  همانطور

 يخونه  میریم میدار ریکه باحرف نزدنت با چهارسال تاخ يبچه بود...بله -

التماس و  یکه بعد چهارسال برگشتم با کل يهنوزم بچه ا...خودمون

 ..يخواهش حرف زد

خودم ...تو ذهنم بهم بخوره رتیتصو خواستمینم...بشکنم دمیترسیم -

 .تیاز زندگ رونیب يموقع تو منو بنداز هی نکهیبهتر بود تاا رفتمیم

 .دمیرانوش وهیاز آبم یکردم و کم کیرا به دهانم نزد ین

 ...ینیبیمذخرفو نکن که بد م يفکرا نیا گهید -
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 دانمینم.واقعا اشتها نداشتم.جدا کرد و به سمتم گرفت کیاز ک يتکه ا ریام

 يهمانطور که رو.را گرفتم کیاما به اجبار ک..گرید زیهرچ ایبود  جانیاز ه

 :بست گفت یرا م یمنیو کمربند ا شدیجابه جا م یصندل

 لباس؟ ای میریحلقه بگ میاول بر..خب -

 ...نداره یفرق -

 ...بگو خب -

 ..میریحلقه بگ میبر -

 ...میبزن که رفت -

اما بازهم روشن .دوباره استارت زد.روشن نشد نیاماماش..استارت زد و

 .نشد

 ؟>شد یچ..ئه -

 ...دوباره استارت زد...دونمینم -

 .شدم ادهیپ نیمن هم از ماش.را باالزد نیکاپوت ماش.شد ادهیپ نیماش از

 ؟یکنیم يدار کاریچ -

 ...داره نمیبنز...یلعنت هیمشکلش چ دونمینم -

 .شده بود اهیدستش س تمام

 ..بذار هل بدم..هلش داد دیبا دیشا -
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مترم  یلیم هیاصن؟ يتو آخه؟تو جون دار:را باال آورد و نگاهم کرد سرش

 ...کمک انیکه ب گمیاالن چند نفرو م..نیتو ماش نیبش...خورهیتکون نم

 فیکث دشیسف رهنینگران بودم پ.حرفش گوش دادم و نشستم  به

را هل  نیرا که درحال عبور بودند خواست که ماش يدوسه نفر.شود

استارت  کباری.شد و شروع کرد به استارت زدن نیخودش سوار ماش.بدهند

 نیماش يآمده  نییپا ي شهیاز ش.روشن شد يبار بعد.زد اما روشن نشد

 .آن سه نفر تکان داد و بوق زد و به راه افتاد يبرا یدست

 .سیببرمش سرو دیبعد خر دیبا...از شانس ما نمیا -

به  خورهیم..کن زیدستتو تم:در آوردم و گفتم فمیاز ک یدستمال

 ..شهیم فیکث..رهنتیپ

 .رهنمیبه پ زنمینم..نترس..من زیعز کنمیم یاالن که دارم رانندگ -

بعد  يلحظه ا.پخش شود کیضبط را فشردم تا موز يبردم و دکمه  دست

 :پخش شد نیدر ماش کیموز يصدا

 لحظه عاشقم باش هیفقط واسه  -

 دل خوش باشم هیثان نیبه ا خوامیم

 ستیمهم ن گهیلحظه و د هی

 تنها شم ایآخر دن تا

 ییتو هوام
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 تو نگام ،غمهییتو صدام

 خوامیکه م یاون کس ییتو

 ...تو..يتو

 ...ییتو هوام

 همه ماجرام ییتو برام

 رهام کنهیکه نم یغم

 تو...ییتو

 نطوریازبودنش کنارم ا کهیقابل وصف نبود حال..رخ جذابش زل زدم مین به

 ينجوریا ه؟چرایچ:ناگهان سرش را به طرفم برگرداند.قاطعانه ،داشتم

 ؟یکنینگام م

 :زدم و گفتم لبخند

 .ادیداره سرم م ییچه بال نمیبب خواستمیم -

 ...خب اریاست؟بسینجوریئه؟؟ا -

 ..ادیکه داره سرم م یهست ییبال نیتو قشنگ تر -

 ..دونمیخودم م..بله -

 .اعتماد به نفست منو کشته -

 نه؟...اومده رتیگ یگل يآقا نیکه همچ يذوق دار یاالن کل ییخدا -

 ..خل یبهتره بگ -
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 ...يتو خلم کرد نید هم -

 ...بار نیهزارم يو خدارا شکر کردم برا...از ته دل..دمیخند

 *** 

درآوردم و  شیکه به خانه برگشتم حلقه را از جا یبار از زمان نیصدم يبرا

 ياصرار کرد که حلقه  رحافظیهرچقدر ام.ساده يحلقه  کی.نگاهش کردم

ست حلقه ساده  مانیهردو تیبار نرفتم و درنها ریاما ز رمیساده نگ

 .میرا گرفت نگیر اهمانی

 ..عروس خانوم -

قل .وفتدیآراداز پشت سرم باعث شد شوکه شوم و حلقه از دستم ب يصدا

 .تخت ریخورد و رفت ز

 ..تو يایو ب یمثل آدم در بزن یتونینم..اه...آراد..خدا يا -

 .تخت بدهد ریخم شد تا حلقه را ز آراد

 ..نگایر نیاز ا ادهیتا ز...ستیتحفه که ن...خب حاال  -

 :بلند شد و حلقه را به من داد شیآراد از جا.دمیکوب شیبه بازو یمشت

 آخه ساده؟؟؟..یچقدر تو کم توقع...واال خواهر من -

 ...خب خودم دوست داشتم -

ساده  يدایخر نیباا..از دستت خورهیداره حرص م رونیمامان اون ب -

 .ریکم مونده زنگ بزنه به ام...ت
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 ...ساده دوس داشتم يزایچ شهیبه اون چرا آخه؟؟بابا خب من هم -

 :و گفت دیخند

عروس  نهیشیرو صورتت نم شیآرا..شهیپوستت خراب م..حرص نخور -

 .خانوم

 ..شمیتنها م...دهیارک يریم يدار:و گفت دیکش یآراد آه.دمیخند

اصال .رهیگیدلم م..ينجورینگو ا...قربونت برم یاله:را گرفتم و گفتم دستش

 .زنمیبهم م زویهمه چ زنمیاالن زنگ م نیهم

 ؟.يبچه شد..ئه:کرد و گفت اخم

 .تورو ندارم یخب آخه طاقت ناراحت -

بعد چهارسال  ریمن مقصرم که تو و ام: لحظه سکوت کرد و بعد گفت چند

 ...من مقصرم که.نیرسیبهم م نیدار

که حرف از  يبار نیآخر...سیه: لبانش گذاشتم و گفتم يرا رو دستم

کس  چیمقصره...یکردم که باز بگ ونتیمد يمقصر بودن خودت زد

 ..طور بوده نیا ریتقد..ستین

 ...دمیبخشیوقت خودمو نم چیوگرنه من ه..نیدیباز خوبه بهم رس -

کارت ...مویخوب بزن يحرفا ایاصن ب..داداش من هیچه حرف نیا...ئه -

 ؟؟...دیبانازگل به کجا رس
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بزنمش  خوادیدلم م..دست رو دلم نذار که خونه:را تکان داد و گفت سرش

 ...ازبس ناز داره

 :کردم و گفتم یمصنوع یاخم

 ..یبامن طرف یدست روش بلند کن.حواست باشه -

 ..ندارم شیمن کار..اون دست رومن بلند نکنه..چشم -

 ..دهیارک:و آراد گفت دمیخند

 جانم؟ -

 ...محرمت...برادرت...من هنوز...بعد ازدواجت -

 یکس...یمیزندگ..محرمم..برادرم تو...بعله..بعله:و گفتم دمیحرفش پر انیم

تورو جبران  يکارا تونمیوقت نم چیمن ه..رهیتو قلبم بگ تونهیتورو نم يجا

 ...کنم

 ..ترسمیم...ام بوده فهیوظ..حرف از جبران نزن -

 ؟یازچ -

 ..ازم فاصله..نکهیازا -

فاصله گرفتن ازتو :اش گذاشتم نهیس يگرفتم و سرم را رو درآغوشش

 ...ایزنیحرفام...از قُلم جداشم تونمیمگه من م..محاله

نشان از  قشینفس عم يصدا.دیو سرم را بوس دیمرا درآغوش کش اوهم

 ...داد الشیراحت شدن خ
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*** 

پهلو و  نیا میمدام درجا.داشتم جانیه.بعد نماز صبح خوابم نبرد روزعقد،از

مرتب  زیهمه چ.را در ذهنم چک کردم زیصدبار همه چ.شدم یآن پهلو م

قراربود .میساعت ده صبح قرار محضر داشت.ا بازهم استرس داشتمام.بود

 يوکه ر دیبه لباس سف...  ییدوتا.میو باهم برو دیایدنبالم ب رحافظیام

 میشد یهم م يامروز برا...لباس بخت.گذاشته بودم نگاه کردم یصندل

به نام هم  مانیامروز رسما دلها.گرفتیم انیپا يدور نیا..تاابد...

 .نبود مانیبرا یمیحد و مرز و حر چیه گرید.شدیم

زل زدن  يبه جا:آورد رونیمامان مراازفکر ب يصدا...میشدیو او ،ما م من

 ..شد رید..بهش بپوش

 يراهم رو یشال نبات.دمیبه خودم دادم و لباس را گرفتم و پوش یتکان

 :مامان دوباره به اتاق آمد.دمیرژلب قرمز رنگ را به لبم مال..سرم انداختم

مراسم عقدته  یناسالمت...فقط رژنزن..تنوع بده کمیامروز ..دهیارک -

 ..دخترمن

 :انداختم زیم يرو يخاك خورده  شیبه لوازم آرا ینگاه

 ؟؟يدیخر يدکور...نگاه کردن استفاد ه کن ازشون يبه جا -

 :گرفت و گفت زیم يخط چشم را از رو.نشاند یصندل يجلو آمد و مرارو و

 ...چشماتو ببند -
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چشمانم را باز کردم و به .دیرا بستم و مامان خط چشم را کش چشمانم

 هیدست برد تا سا.شده بود دهیچشمانم کش.شدم رهیخ نهییچشمانم در آ

 :که گفتم اوردیچشم را ب

 ..دوست ندارم شیکه آرا یدونیم..بسه..نه مامان -

 ..ذره فقط هی -

 .هم دوست نداره رحافظیام..نه -

 ؟يدیچندجلسه فهم نیهم ؟تویدونیاز کجا م تو:متعجب گفت مامان

 ..آره...خب:لو نرود گفتم هیقض نکهیا يبرا.را گاز گرفتم لبم

من هم نگاهش کردم که .قانع نشده بود مشکوك نگاهم کرد ایکه گو مامان

 .بود ریام.رفتم لیبه طرف موبا.مرانجات داد لیزنگ موبا يصدا

 بله؟ -

 ..جانم یبگ دیبا گهیساعت د هیاز -

 .رفت رونیمامان از اتاق ب.درحضور مامان معذب بودم حرف بزنم.دمیخند

 ...منتظرم شاخه نبات رون؟؟بندهیب دیارینم فیتشر -

 ...اومدم حضرت حافظ -

 !حضرت حافظ..جانم يا -

 ..اومدم االن:و گفتم دمیخند..خنده ش بلند شد يصدا و

 :و گفت دیآراد مرا د.رفتم رونیقطع کردم و از اتاق ب عیسر
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 ..رتهیتا آخر عمر اس...کنهینترس فرار نم..چه باعجله -

 ...آراد:کردم  اعتراض

 :و بابا گفت دیخند آراد

 ..نکن دخترمو تیاذ -

 ..میبچه هاتون من سرراه نیفکر کنم ب..کجابود تیاذ:مظلومانه گفت آراد

 ...خودتو لوس نکن: دستش را پشت آراد گذاشت و گفت بابا

هم  یکی...دهیشماهم که ارک..مامان که عاشق آوشه..گمیمبه خدا راست  -

 ...رهیبگ لیمنو تحو

و  ستادمیپاا يپنجه  يو رو... شمیداداش خوشگلم م يخودم فدا -

 .دمیصورتش را بوس

و کت را به دستش  کردیبابا را درست م ي قهیو مامان همانطور که  دیخند

 ...رونیخدا دق کرد اون ب يبرو اون بنده ...خوبه حاال:گفت دادیم

بابا گربه رو دم حجله ..خدا يحاال شد بنده : اعتراض کرد و گفت آراد

 ..رمیبرم ازش زهر چشم بگ نیبذار...نیبکش

 ..آراد:اعتراض کردم..را باال زد شیها نیآست یشینما و

 ...که شوهرت نشده ه؟هنوزیچ -

 ..گوش نکن نیبه حرف ا..برو باباجون:و رو به من گفت دیباباخند

 ..صبرکن..ها رسهینوبت توهم م: آراد گفتم روبه
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 ....دمیشنیغرغر آراد را م يهنوز صدا یرا گفتم و رفتم ول نیا

*** 

 رهنیو پ یکت و شلوار مشک. دمیراد رحافظیرفتم ام رونیدر خانه که ب از

 :به طرفم آمد.راباالداده بود شیموها..بود دهیپوش دیسف

 حال شما؟..سالم شاهزاده خانوم -

 .ادیخوشم نم..خودتو لوس نکن:زدم و گفتم لبخند

ما  دیسوار بر اسب سف دییبفرما/..ذوق یچه ب:را جمع کرد و گفت شیلبها

 ..دیبش

 ..بانو دییبفرما:راباز کرد نیتراز من راه افتاد و درماش جلو

 ...ایبه من داد یهمه جور لقب..از دست تو:و گفتم دمیخند

 ..رسهیکدومش به شاخه نبات نم چیاما ه..بعله -

 یهمراه بااندک..اریق وصال .شو.ذوق داشتم یلیخ.شدم نیسوارماش

 بستیهمانطور که کمربند را م..هم سوار شد رحافظیام.استرس

 ..میناکام و جوون مرگ نش دهیکمربندتم ببند که هنوز به وصال نرس:گفت

 ..مزه یب -

ودش هم باآن شروع به بعد خ یبرد و ضبط را روشن کرد و اندک دست

 :خواندن کرد

 بگم دوست دارم خوادیوقته دلم م یلیخ
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 ..بگم دوست دارم..دوست دارم بگم

 من بخون که من تورو دارم يچشما ازتو

 ارمیتو کم م یتورودارم ب فقط

 غم و اشکو چشمات نمینب

 دستات لرزهیداره م نمینب

 نفسهات يترسو تو نمینب

 ...دوست دارم نیبب

 مثل تو باخودم تنهام منم

 امیخسته از تموم دن منم

 شبام گذرنیسخت م منم

 ..دوست دارم نیبب...دوست دارم نیبب

 يبندیکه چشماتو م یدارم وقت دوست

 میخندیم ایدن نیتوا يبه دردا باهم

 ياز غمات دل کند یبگ شمیم آروم

 ...دوست دارم میبهم بگ ایب

 :ضبط را کم کرد و گفت يصدا دیآهنگ که رس ينجایا به

 ...دهیارک -

 جانم؟:دمیطرفش چرخ به
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 :گفت يزیآم طنتیش بالحن

 ..بهم بگو دوستت دارم -

 ..اول تو -

 ..اول تو...اول من گفتم بگو..گهینه د -

 ..نوچ:راباالانداختم و گفتم میابروها

 ..بگو...جون من:و گفت دیکش ششیته ر يرارو دستش

 ..اما اول تو گمیم -

 تاحاال ثابت نشده بهت؟ یعنی -

 ...نیکه دوستمون دار میبشنو میما زنا دوست دار -

 ..بگو...گهیخب اول تو بگو د -

 ..میکه بگو خواستیباچشم و ابرو ازم م.سکوت کردم چندلحظه

 ..باشه -

 ...ادامه ش..بگو... ولیا -

 ...یدوست دارم تو اول بگ -

 ...خواستم اصالن:را به جاده دوخت و به حالت قهر گفت نگاهش

 ..ریام -

 ..یعنیسخته  نقدریا...کنهیناز م..واال..خوامینم -

 ..گهیقهر نکن د -
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 ...نگفت يزیچ

 .معلومه که دوستت دارم..کردمیم یداشتم شوخ.. گمیباشه م -

 ...بلندتر..دمی؟؟نشنیچ:را به گوشش گرفت دستش

 ...دوستت دارم:قبل گفتم بلندتراز

 ..بلند...گهیبار د هی... دمینشن -

 ..مسخره -

 ...یگفت ریبود که د هتیتنب: و گفت دیخند

 ..خب حاالتو -

 .دوستت دارم:گفت آهسته

دوستت : و بلند تر از قبل داد زد دیکش نییرا پا نیماش ي شهیش

 ...دوستت دارم..دارم

 ...وونهید یکنیم کاریچ: کردندیدلم قند آب م ته

 ...تو ي وونهید...گهیام د وونهید -

 .شروع به بوق زدن کرد تمیبوق گذاشت و با ر يرا رو دستش

 ..آبرومون رفت..زشته...اریدرن يباز وونهید..رحافظیبسه ام -

 آدم خانومشو دوست داشته باشه زشته؟؟...بابا هیچه زشت -

 ....زننیمردا زناشونو دوست دارن اماهوار نم يهمه  -

 ...کشهیعشقم م..من دوست دارم هوار بزنم -
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 ...باشه..باشه: و گفتم دمیخند

 ..دیبوق زدن و سرمستانه خند تمیدوباره شروع کرد با ر و

*** 

راس .تا خانواده ها زودتر از ما به محضر برسند میدیدرشهر چرخ یکم

دفتر  ياز پله ها میداشت.میشد ادهیپ نیازماش.میساعت ده دفترخانه بود

رفت  ادمیته گلتو دس...آخ..آخ:و گفت ستادیا رحافظیکه ام میرفت یباالم

 ..بهت بدم

بعد با دست گل  قهیچند دق.رفت  نییرا که باال آمده بود را پا يا چندپله

 ..بانو دییبفرما:گل را به طرفم گرفت.برگشت

 .بود دهیگل ارک.کردم کیام نزد ینیرا گرفتم و به ب گل

  .میوباهم از پله ها باال رفت.. بانو رشدید..دییبفرما -

  

 )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 ساخته و منتشر شده است

 

نگاهم را .دنیو شروع کرد به کل کش دیبود که مارا د یکس نیاول نازگل

نگاهم راحس  ینیسنگ.کردیسمت آراد چرخاندم که با ذوق به نازگل نگاه م

 نییزد و سرش راپا يلبخند.نگاهش را از نازگل به سمت من چرخاند.کرد
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جلوتر ...دندیانداخت شکوه جون و مامان به طرفم آمدند و درآغوشم کش

 ...دمیاو را هم بوس...به طرفم آمد...دمیروشنک را هم د رفتم

عروس و  گاهیبه جا ریکارها شد و بعد با ام نیصرف هم يا قهیدق چند

 ...میو نشست میدادماد رفت

بار بود  نیصحنه را اول نیبه گمانم ا...بودند ستادهیو آراد در کنار هم ا آوش

نگاهم به سمت بابا ...ندکت و شلوار به تن داشت شانیهردو...دمید یکه م

 یو لبخند از لبش محو نم دیچرخ یکه از ذوق چشمانش م دیچرخ

به  رمیباعث شد که نگاهم را از آنها بگ رحافظیآهسته ام يصدا...شد

 لمونیتحو...ستیبدن...هم به ما زل بزن یکم کی -:بدهم رحافظیام

 ...يریبگ

 ...نگاهش کردم فقط

 !ه؟یچ -

 ...دیآهسته خند...زل بزن یخودت گفت -

را باال سرمان  دیو روشنک به طرف ما آمدند و پارچه سف نازگل،بهار

خواست قند  یدو رف پارچه را بهار و روشنک گرفتند و نازگل م...گرفتند

 ...ان شاهللا قسمت خودم بشه صلوات:گوشم گفت ریآهسته ز...بسابد

 ...ان شاهللا:و گفتم دمیخند
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قرآن مقابل ...از پدرانمان شروع کرد به خواندن خطبه با اجازه گرفتن عاقد

نا خودآگاه تپش قلبم ...شروع کردم به خواندن...نور يسوره ...را باز کردم

 ...بزند رونیب نهیحاال از س نیهم خواستیکه م ییگو...باال رفت

ناگاه سر ...درآن ریخودم و ام ریبه تصو...شدم رهیمقابل خ نهیبه آ يا لحظه

شدم که عاقد چه  یمتوجه نم...به من لبخند زد نهیباال آمد و از درون آ ریام

عاقد چند دور  دمینفهم...حل شده بودم ینیریفقط در حس ش...دیگو یم

 ...خطبه را خواند

 :متوجه اش شدم که گفت يفقط لحظه ا...سه بار ای...دوبار....بار کی

 !لم؟یبنده وک ایآ...کنم یبارآخر عرض م يعروس خانوم برا -

نگاه  ریمضرب به ام يکوتاه به چهره  يلحظه ا...و بستم دمیرا بوس قرآن

 ...پدر و مادرم بله يبا اجازه :و زبان باز کردم و گفتم....کردم

 یاز ذوق م ریچشمان ام...دیو نازگل باز کل کش...دست زدند یهمگ

روف به قول مع...زدند یانگار در آن شب ستاره ها سوسو م..دیدرخش

 .شده بود یچشمانش چراغان

 ...حاال نوبت آقا داماده:گفت عاقد

 ...بعله..گهیمعلومه د یحاج:لب گت ریز ریام

 ...داماد يام گرفت و عاقد شروع کرد به خواندن خطبه برا خنده

 !لم؟یبنده وک:در آخر گفت و
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 ...بزرگترا بله يبا اجازه  -

 ...میداد رونیدو نفس حبس شده مان را ب هر

 ... يحد و مرز چیبدون ه...میرسما مال هم بود گهید الحا

رستوران  کیدر  ریناهار را باام.باشد رحافظیپدر ام يبود جشن خانه  قرار

و خودش رفته بود دنبال  شگاهیخورده بودم و بعد مرا رسانده بود آرا

 .شگاهینازگل هم همراه من آمده بود آرا.کارها

 :و گفت دیدست از کار کش شگریآرا

 ...يچقدم ناز شد..کارت تموم شد خوشگلم..خب -

 يرو یحیمل شیآرا.دم رهیخ نهییرا بلند کردم و به چهره ام در آ سرم

 میاز جا.کرده بود یصورتم کارشده بود که چهره ام را خواستن

 ؟يدیماچ م هی..يشد گریج یلیخ:نازگل به طرفم آمد و گفت.برخاستم

 ..هوونید:زدم و گفتم شیبه بازو يا ضربه

 ..رسهیبه آقا دامادم م...ماچ هیبا  یشینترس تموم نم -

 ...يخفه ناز -

 ..کهیچقدر ش راهنتیپ...یادب یچه عروس ب...واه واه -

 :انداختم و گفتم یرنگ در تنم نگاه ینبات راهنیپ به

 ...س قهیکه کال خوش سل یدونیم...رهیام ي قهیسل -

 .خودم را نان دادم وبادست
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 ...فتهیخودش...شیا -

 دنبالت؟ ادیم یک -

 ..دنبالم ادیم پیخوشت يآقا هی.امینترس باشما دوکفتر عاشق نم -

به دنبال نازگل  دیچون آراد به من گفته بود شا..آراد است دممنظورشیفهم

 .بروم

 من چطور شدم؟ -

 :انداختم و گفتم شیبه سرتاپا ینگاه

 ...یکنیداداشمو از راه به در م..خوبه -

 ...آوردن فیآقا دوماد تشر:گفت شگریکه آرا دیبگو يزیلب باز کرد چ نازگل

 .دیجمله کل کش نیا دنیباشن نازگل

 شیسرجا دنمیباد.داخل سالن آمد رحافظیام.را به دست گرفتم شنل

 زیهمه چ.شده بود پیخوشت یلیخ.آهسته به طرفش رفتم.ستادیا

 .همچنان به من زل زده بود.ستادمیمقابلش ا..تمام

جلو .لبخند زد و شنل را از دستم گرفت.را مقابل صورتش تکان دادم دستم

قلبم به تپش .شده بود قیبه وجودم تزر یحس.دیام را بوس یشانیآمد و پ

دستم .سرم انداخت و بندش را گره زد يشنل را رو.صورتم گر گرفت.افتاد

 شیدستها.میرفت رونیب شگاهیرا در دست قدرتمندش گرفت و باهم از آرا
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راباز کرد و سوار  نیدرماش.سرد مرا گرم کرد يبود و دستها داغ

 .چندلحظه بعد خودش هم سوار شد.شدم

*** 

 چیه.فقط سکوت ود نمانیب ياما فضا میبود که در راه بود يا قهیدق چند

 :گفتم نکهیتاا.میزدینم یکدام حرف

 ؟یچ یپس عروس...قراربود ساده باشه..جشنمون مفصل شده یلیخ -

 ...خودش يهم به جا یعروس..یشناسیارو که ممامان -

 ..میسکوت کرد دوباره

 ...يخوشگل شد یلیخ -

به من داد  ينگاهش را لحظه ا.و نگاهش کردم دمیشنل را عقب کش یکم

 .شد رهیو بعد دوباره به جاده خ

 ..روانپزشک شیپ...يفردا نوبت دار يبرا -

 :نگاهم کرد و گفت.نگاهش کردم  باتعجب

 ؟؟؟...نهیرایغ..یتحت درمان باش ه؟قراربودیخب چ -

 .چرخاندم شهیرا به حالت قهر به طرف ش سرم

 .دهیارک -

 بله؟ -

 ...دهیارک -
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 !بله -

 ده؟یارک -

 جانم؟؟ -

 ..من؟اونم امشب زیعز هیچ يقهرت برا..حاالشد..آها -

روز  يفردا یآخه ک..چند روز بگذره یذاشتیم:و گفتم دمیطرفش چرخ به

 .اونم روانپزشک..کترد رهیعقد م

 ...ساده س تیزیو هی.خب حاال توام -

 ..رمیمن نم:شدم و گفتم رهیجاده خ به

 ...يریم -

 ...رمینم -

 ..وقت گرفتم برات..میریباهم م..؟ئهيباز لجباز -

 :نگفتم يزیکردم و چ بغ

 ..یشیزت م..ها شهیخراب م شتیآرا..ئه...بغ نکن عشقم -

 ..به درك -

 ..بخند...دهیارک.ئه -

 ...دمینخند

 ..گهیبخند د -

 ...شروع کردبه بوق زدن تمیبه سمت بوق برد و بار دست
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 ..بخند -

 ..لبم نشست يبوق زد که ناخود آگاه خنده رو آنقدر

 ...حاالشد..آهان -

*** 

 ریدست در دست ام.کردمیبود که فکر م یاز آن شتریمهمان ها ب تیجمع

که  يا یبه سمت صندل.میآمد گفت و خوش میرفتیمهمان ها راه م انیم

نگاه از ..شدم انیک ي رهیکه متوجه نگاه خ میرفتیمخصوص ما بود م

نگاه از او برداشتم ...رفت رحافظیمن و ام يقفل شده  يچشمانم به دستها

مشغول صحبت بانازگل .گشتمیباچشم دنبال آراد م.رفتم یصندل تو به سم

 :گفت رگوشمیز رحافظیام.کردندیجمع هم ول نم انیم.ود

 ...ناسینوبت ا گهید يفکر کنمهفته  -

 ا؟یک -

 ...يکه بهشون زل زد ییهمونا -

 ...شاالیا..داداشم یطفل -

 ...نجایا..ما شهیباورم نم:و دستم را گرفت دیخند

 ..منم -

 گن؟یدارن م یعروس و دوماد چ -

 ..خرمگس:گفت رلبیز ریام..خلوتمان را بهم زد يدخترانه ا يصدا
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 ..به توچه آخه:روبه دختر گفت ریام..گرفت ام خنده

 یبود که واکنش يعاد شیبرا ایاما دختر گو.صراحت کالمش جاخوردم از

 :پررو بود یلیخ دمیشا..نون نداد

 /منو؟ یکنینم یمعرف -

 .دخترعمه م..ساناز :روبه من گفت ریام

 .خوشبختم:ساناز کردم و گفتم روبه

تور  نموینازن ییپسردا یوقت یخوشبخت باش دمیبا:مزه پراند ساناز

 ...يکرد

 شیصدا یبالحن عصب ریام.اش ییپروا یاز ب..اش یاز گستاخ.خوردم کهی

 .ساناز:کرد

 .کنمیم فیدارم ازت تعر...وا..هیچ -

 ..سین يازین -

رو به من که  رحافظیام.گفت و رفت يباشه ا.نازك کرد یپشت چم ساناز

 :مات مانده بودم گفت

 ...ادبه یکم ب هی..ببخش..دهیارک -

 کم؟؟ هی:زدم و گفتم شخندین

 ...چرت گفته...گهید الیخیب...یلیخب خ -

 ...راتکان دادم و مشغول نگاه کردن به مهمانها شدم سرم
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*** 

مهمان ها رفته بودند و فقط دو خانواده .شب گذشته بود کیاز  ساعت

 :برخاستم میاز جا.مامان هم حاضر شده بود که بروند.میمانده بود

 کجا؟ -

 ...يتوهم خسته ا..نابرمیبامامان ا خوامیم..خوامیم -

 ///یینجایامشب ا///خودیب..نیش ریبگ -

بهتره ..نه: قورت دادم و گفتم یدهانم را ه سخت نجا؟؟آبیا...شدم شوکه

 ..که برم

 ...نکن يلجباز دهیارک -

 ...بار به حرف من گوش بده هی...کنمیم رخواهشیام -

 ؟یمونیکه نم هیمشکلت چ -

 ..بابام...خب..خب -

 ..اگه حرف بزنم باهاش -

 باشه؟؟..بذار برم..ریام -

 ...نه:نگاهم کرد و گفت چندلحظه

 ..رحافظیام:گفتم ملتمسانه

 ..يبر يخوایکجا م..یتو االن زن من -

 بشم؟ تیمن اذ یهست یتوراض -
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 ؟یشیم تیکه من هستم اذ ییتو جا -

 ..برم خوامیمن م..ریام -

 گهیماد:مامان را درآغوش گرفت و گفت.و بابا به سمتمان آمدند مامان

 ..میبر

 ..امیب خوامیم..منم :آمدم و گفتم رونیآغوشش ب از

 یکنارشوهرت باش دیبا ؟تويایکجا ب: آهسته درگوشم گفت مامان

 ...یرسما و قانون...اما شوهرته.نینکرد یدرسته عروس...االن

 ..اما -

 ..نداره گهیاما د -

ناگهان .بغض کردم.بهم دست داد يحس بد...چه کار کنم دیبا نستمداینم

 سرم را که بلند کردم.دستم را گرفت يدست تنومد

 ..زده بود یبخش نانیکه لبخند اطم دمیرا د رحافظیام

 :کرد میصدا ریام.کردند  یو بابا خداحافظ مامان

 .دهیارک -

زمان شکوفه جون به طرفمان آمد و روبه  نیدرهم.نگاهش کردم فقط

 :رگفتیام

 ..دیراحت باش...تو اتاقتون دیباهم بر..رجانیام -
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روبه من ..دراتاق را باز کرد.دستم را گرفت و باخود به طرف اتاق برد ریام

 :گفت

 اتاقم خوبه؟ -

 .سرم را تکان دادم فقط

 تیشخص حاال.برد تشیبه شخص یپ شهیم یاز ظاهر اتاق هرکس دمیشن -

 من چطوره؟

 ..دونمینم -

 زبونتو بردن باخودشون؟ نایا ؟مامانتیزنیتو چته؟چراحرف نم -

 .تخت نشستم يحالت قهر رو به

 ...دهیارک -

 .برم خواستمیمن م:گفتم بابغض

که روز اول مدرسه شون  ییمثل بچه ها ..نگاه کن توروخدا: نشست کنارم

من االن ..يا بهیغر شیمگه پ..خجالت بکش..خوامیمامانمو م گنیم

 ..شوهرتم

 .برام سخته...بگذره کمی یذاشتیخب م -

 من بودن برات سخته؟ شیچرا؟پ -

 ..نه -

 ؟یپس چ -
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حرکت  کیشد و با کیبه من نزد یکم.نگفتم و فقط نگاهش کردم يزیچ

قلبش را  يصدا یاش بود و به راحت نهیس يسرم رو.مرا در آغوش گرفت

که به  يا یقیموس.بودم دهیبود که شن یقیموس نیباتریصدا ز نیا.دمیشنیم

مرااز آغوشش .آرام گرفته بودم یکم..دیسرم را بوس.دادیمن آرامش م

 ازیانگار ن.میخواستیانگار هردو م.امدمین رونیمن هم ب.دینکش رونیب

طول  قهیچنددق دانمینم..در آغوش هم میریآرام بگ یتا کم میداشت

دست به سمت .مرارها کرد نکهیاتا.درآغوشش زمان را گم کردم.دیکش

کارش .نکردم یمن هم اعتراض.برد و آرام آرام سنجاق هارا درآورد میموها

 :که تمام شد گفت

موهات ...ریدوش بگ هیبرو ...قشنگت تافت زدن يچه قدر به موها -

 ...بهم دهیچسب

 ..ادیخوابم م یلیخ...باشه فردا..خوادینم: دمیسمتش چرخ به

 ..دیخواب شهیموها که نم نیباا...تنبل خانوم کشهیطول نم ادیز..پاشو -

 ...نجایلباس ندارم خب ا -

 .پاشو..نجایگذاشته ا..دهیلباس خر يسر هیمامان برات  -

 .جلوتر راه افتاد تاحمام را نشانم بدهد.برخاستم  میازجا

*** 
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ام  یآرام شده بودم و از کالفگ یکم.دمیکش سمیخ يموها انیرا م دستم

 میکه صدا ریام يدراتاق آمد و بعد آن صدا يصدا.ه شده بودکاست

 ...دهیارک:کرد

 ...تو ایب -

 .عوض کرده بود یو شلوار راحت رهنیپ کیرا با لباسش

 ..باشه تیعاف -

 .یمرس -

 ...خوب خشک کن..که سهیخ:را به دست گرفت و گفت میمو چندتار

 ...خوبه:گفتم آهسته

به برق زد و .سشوار را در آورد شیتوالتش رفت و از کشو زیسمت م به

 .دیرا سشوار کش میموها

 .ممنون -

 ؟يباز تو کم حرف شد -

 ..بگم خب یچ:زدم و گفتم لبخند

 ..دیشا يخسته ا... یچیه -

بالش در  کیتشک و دو پتو و کی.اش رفت  يواریسمت کمد د به

 :روبه من گفت.تشک را کنار تخت پهن کرد.آورد

 ..نییپا نین ام...تخت بخواب يتو رو -
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به .هم شد شتریب نکارشیعشقم باا.چقدر عاشقش بودم.زل زدم به او تنها

 .برابر شد نیچند میارزشش برا..خاطر درکش

 نوووییخب تو باال تخت بخواب من پا -

 ..بخواب:دار نگاهم کرد و گفت یمعن

به سقف زل .دمیبه سمت تخت رفتم و دراز کش.دیخودش دراز کش و

 :گفتم تیاما درنها.دو دل گفتن و نگفتن بودم.زدم

 ..رحافظیام -

 جانم؟:دمیرا شن شیصدا

 .دوستت دارم -

 ...زمیعز نطوریمنم هم:و بعد دمیرا شن قشینفس عم يصدا

*** 

پراز .هفته که هرروزش پرازخاطره بود کی.هفته از عقدمان گذشته بود کی

مهم در کنارهم بودنمان  میه کجا باشک کردینم یفرق.بودن ریساعات باام

 يجلسه  کی.یدراتاق نشسته بودم و مشغوا خواندن کتاب روانشناس.بود

. ختمینزدم و فقط اشک ر یاما کل جلسه را حرف.مشاوره رفته بودم 

زد  یاول حرف يکه در جلسه  هیعیطب نیا ا،روانپزشکم،گفتیرو

 میقرارشد قدم به قدم جلو برو.نشود
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در اتاق باعث  يصدا..میتا به خانه شان برو دیایبه دنبالم ب ریبود ام قرار

 :دراتاق بازشد و آراد به داخل آمد.شد دست از مطالعه بکشم

 ...يو اومد يچه عجب،درزد -

تو اتاقت  ریام نیممکنه هرآن ا..يواال االن تو نامزد دار:گفت طنتیباش

 ...خالصه ماهم که مجرد...باشه و

 ..یتیترب یب یلیخ..آراد:گفتم باحرص

 ..یزنیجوش م..حرص نخور:و گفت دیخند

 ..دهیارک:شد و گفت ينگفتم و آراد جد يزیچ

 بعله؟ -

 جونم؟ دهیارک -

 ؟يخوایم یجونم؟بازچ:شدم و گفتم نهیبه س دست

 ..يریگیزود مطلبو م ادیخوشم م -

 ...بگو -

 ؟یبامامان حرف بزن شهیم...شهیم -

 درچه مورد؟:کردم زیرا ر چشمانم

 ..نازگل -

 ؟یگیخب چراخودت بهش نم -
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تو باهاش حرف .يهنوز بچه ا گهیم..من بگم..خب:و گفت زنشستیم يرو

 .ش کن یراض.بزن

 .بهتره یدوما خودت بگ.پاشو زیم ياوال ازرو -

 :شد و گفت زبلندیم يرو از

 .يخواهر ی؟ناسالمتيمن انجام بد يکاربرا هی يخواینم یعنی -

 .زنمیحرف م..باشه:کردم و گفتم یمکث

 ؟یک:کرد و گفت ذوق

 ..اومد شیپ تشیحاال هروقت موقع -

 جور نشد تشیو حاال حاال ها موقع میاومد -

 .نباشه تیتو کار.گهید زنیگفتمحرف م -

 .قول بده: را جلو آورد و گفت دستش

 ...گهیدادم د ؟قوليبچه شد -

بودم که  دواریام..ش عاشقمدادا.رفت رونیرا تکان داد و از اتاق ب سرش

دلم .کردیصورت بابا هم مخالفت م نیا ریچون در غ.دهد تیمامان رضا

 .را برداشتم و بااو تماس گرفتم لیموبا.نازگل را کرد يهوا

 .سالم عروس خانم -

 ؟یخوب..سالم -

 ..يریگینم لیتحو..يازدواج کرد گهید.. يبهتر نکهیتو مثل ا یول..خوبم -
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هفته  هی نیتوا..هفته س که ازدواج کردما هیبابامن همش :و گفتم دمیخند

 ..هم که همش بهت زنگ زدم

 .حاال درهرصورت -

آنقدر .میزدیحرف م ياز هردر شهیبانازگل هم.میمشغول صحبت شد و

 کی..ساعت مین.میکردیکه زمان را گم م میشدیغرق حرف زدن م

 ... شتریابی...ساعت

هم انداخت و  يرارو شیپاها رافظیام.کردم کیرا به لبم نزد يچا فنجان

 :گفت

 مامان؟ میحاال واجبه که بر -

 :گفت گذاشتیم وهیمن م يجون همانطور که برا شکوفه

مراسم  میدعوتش نکرد نکهیا ياالنم برا نیهم.یشناسیعمه فروغو که م -

دعوتمون کرده که عروسمونو هم ..نوه ش اومده از خارج .رهیازمون دلگ

 ..نهیبب

 يکه مارا برا.شکوفه جون ،بود يعمه فروغ ،عمه .روبه من لبخند زد و

 .فرداشب شام دعوت کرده بود

هم نداشت  يبود که خواهر نیبدترا.معذب بودم ریکنار پدر و مادر ام هنوز

 .رفتیحوصله ام سر م.حرف بزنم یکه بتوانم بااو کم

*** 
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هرچه .ا آوردر رحافظیام یکودک يشام شکوفه جون آلبوم عکس ها بعداز

 .گفت که عکسها را نشانم ندهد اما شکوفه جون کار خودش را کرد ریام

چشم  میو هرکدام از خنده ها.گرفتیهرکدام از عکسها خنده ام م دنیباد

و  طونیچه پسر ش ریام دمیتازه فهم.را به همراه داشت ریام يغره 

 .بوده یگوشیباز

از شکوفه جون معذرت .زنگ خورد لمیعکسهابودم که موبا دنید مشغول

 :برخاستم و از جمع فاصله گرفتم و جواب دادم میخواستم و از جا

 ..بله -

 ..دهیارک -

 .دیلرزیم شیصدا.پشت خط بود آراد

 شده آراد؟ يزیجانم؟چ -

 خونه؟ يایم یک...فقط..نه..نه -

 شده؟ یچ..دونمینم: گرفتم استرس

 ..يبابا -

 .ب شدمبه ل ؟جونیباباچ:گفتم باترس

 :جمله به سمتم آمد و مقابلم قرار گرفت و گفت نیا دنیباشن رحافظیام

 شده؟ یچ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 98توسکا  –کرد؟  یصبح طلوع خواه نیاز کدام

wWw.98iA.Com ١٩٠ 

 یچ:و به آراد که پشت خط بود گفتم.. دونمینم:را تکان دادم و گفتم سرم

 شده آراد؟

 مشیآورد./فقط بابا قلبش درد گرفت.به جون خودم یچیه..ه -

 رستان؟مایکدوم ب:گفتم یبه سخت.نفسم بندآمد..مارستانیب

 .به خداحالش خوبه: آراد آدرس را داد و گفت.شد یسوال ریام ي چهره

 ..میایاالن م -

 .تلفن را قطع کردم و

 ده؟یشده ارک یچ -

 .قلبش درد گرفته..مارستانهیبابام ب -

که  یپدرم،کس.چه کنم دیبا دانستمینم.دستپاچه بودم.نگاهم کرد چندلحظه

 ..خبر از حالش یبود و من هم ب مارستانیجان بدهم ب شیحاضرم برا

 .دهیارک میبپوش بر -

خانواده  يکه داشت برا دمیشن ررایام يصدا.رفتم میسمت لباسها عیسر

 دانستمیاصال نم.دادیم حیمانگران شده بودند توض يش که باصحبت ها

 یحت.گرینبودم د چیمتوجه ه.هول شده بودم.پوشم یرا م زیدارم چه چ

 .شدم نیکردم و سوار ماش یچطور خداحافظ دمینفهم

*** 
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به  رحافظیباام.."وی یس یس"پشت در  دمی،مامان و بهار را د آراد

 :دمیروبه آراد پرس.طرفشان رفتم

 شده؟ یچ -

قلبش درد  هوی..دونمینم:که حالش کم از حال من نبود گفت آراد

 مارستانیب مشیآورد.گرفت

نشسته بود و  یصندل يکه صورتش از ترس کبود شده بود رو مامان

 .دادیرا مالش م شیو بهار داشت شانه ها زدیم حیتسب

 آوش کجاست؟ -

 .رفت با دکتر صحبت کنه -

 .يرنگ به رو ندار..نیبش:نشاند یصندل يدستم را گرفت و رو رحافظیام

 میو برا ختیآب ر یوانیل میرا گفت و به سمت آب سرد کن رفت و برا نیا

گونه ام  يرو یفت و قطره اشکرا گر میناخودآگاه بغض گلو.آورد

 :باانگشت شصتش آن قطره را کنار زد و گفت رحافظیام.افتاد

 .آبو بخور نیاایب..آخه قربونت یکنیم هیچرا گر -

 :آوش به طرفش رفتم دنیباد.دمیگرفتم و آب را نوش یرا به سخت وانیل

 شد آوش؟باباحالش خوبه؟ یچ -

 هی.حالش خوبه...آره...آروم..زمیآرو باش عز:دستم را گرفت و گفت آوش

 ..ستین يزیچ...بود یشوك عصب
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سست  کردمیاحساس م.میداد رونیحرف نفس حبس شه مان را ب نیباا

 نقدریتو چراا: آوش رو به من گفت.ستمیپا با يرو توانمیشده ام و نم

 .دهیرنگتم که پر...یخی

 ..بابارو نمیبب خوامیم -

 نیاول دمیقول م..د ساعت بگذرهبذار چن..شهیفعال نم.من زیعز شهینم -

 ...ینینفر تو بابارو بب

 :گونه ام راه گرفت يرو اشک

 ..حالش خوبه...چرا آخه خواهرمن هیگر -

روبه آوش  ریام..به من آرامش داد یکم نکاریباا.دستم را گرفت رحافظیام

 :گفت

 ..هول شده کمی -

حساس رو  دهیارک یدونستیتو که م:روبه آراد کرد و گفت آوش

 .يزدیزنگ م ریحداقل به ام...یچرابهش گفت...بابا

 رحافظیو روبه ام دیاش را مال یشانیآوش پ.انداخت نییسرش راپا آراد

 : گفت

 ..سرم بهش بزنن هی ابگمیب -

 .میسرش راتکان داد و دنبال آوش به راه افتاد ریام

*** 
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کنار  یصندل يرو رحافظیام.بودم و سرُم به دستم دهیتخت دراز کش يرو

 .تخت نشسته بود

 .چشماتو ببند...بخواب کی -

 ..تونمینم:گفتم آهسته

 کمی.حال بابات خوبه..گفت یکه آوش چ يدید..من زینگران نباش عز -

 .استراحت کن

 ..رهیمن نفسم م...بشه شینکرده بابام طور ییاگه خدا:گفتم بابغض

باباتو  يبر يخوایاستراحت کن که م کمی...هیحرفاچ نیا..خدانکنه...ئه -

نکرده بدتر بشه  ییحال بدت خدا دنیباد نکهینه ا.یسرحال باش ینیبب

 .بخواب کمی...حالش

بعد گرم  يا قهیکرده ام دق خیتن .چشمانم را بستم.بد بود یلیخ حالم

 ...چشمانم هم...افتاد

 *** 

هم همانطور که  رحافظیام دمیکه شدم د داریب.دمیچندساعت خواب دانمینم

 حیترج.دستم هم در دستش بود .نشسته بود به خواب رفته یصندل يرو

به سراغ  خواستمیهم م یازطرف.دارنشودیدادم تکان نخورم تا ازخواب ب

و باهم به  دارشدیب رحافظیام دمیصبر کردم که د يا قهیچند دق.پدرم بروم
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آوش گفت که .تنها آوش پشت در نشسته بود.میرفت "وی یس یس" خشب

 :کرد و گفت رحافظیآوش رو به ام.آراد،مامان و بهار را به خانه برده

 .رو ببر خونه دهیارک..رجانیام -

 .نمیتا بابا رو نب رمینم ییمن جا:کردم اعتراض

 ...دهیارک -

 ..يتو قول داد...نمشیبب خوامیم...که گفتم نیهم -

 .فقط آروم باش..باشه:د گفتساکت شد و بع چندلحظه

باهزار خواهش و .رفتیبار نم ریپرستار ز.رفت يپرستا ستگاهیسمت ا به

بغض به .باباخواب بود.وارد اتاق بابا شدم.داد تیالتماس باالخره رضا

خم شدم و دستش را .دستش را گرفتم.جلوتر رفتم.چنگ انداخت میگلو

 قهیپرستار پنج دق.دصورتم راه گرفته بو يرو میصدا اشکها یب.دمیبوس

 ..زمان را فقط زل زدم به پدر نیبود و من کل ا دهزمان دا

*** 

من هم آرام  يآن روز پدر مرخص شد و به خانه آمد تا حدود يفردا

که به خانه  دیایبه دنبالم ب رحافظیمنتظر بودم ام.بودم دهیلباس پوش.شدم

کنار پدر باشم اما  تیموقع نیدرا خواستیهرچند دلم نم.میعمه فروغ برو

 یساعت مین.رفتمیبود و زشت بود که نم یمهمان نیخب به قول مامان اول
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شماره اش را .داشته باشد ریبود که تاخ دیبع ریازام.بودم ریکه منتظر ام بود

 :گرفتم

 جانم؟ -

 تو؟ ییکجا.سالم -

 .خونتونم کینزد.موندم کیتو تراف.. دیببخش -

 ..مواظب باش.باشه -

 ..چشم -

ابتدا به داخل آمد تا .شد شیدایپ ریبعد ام قهیپنج دق.را قطع کردم لفنت

عمه فروغ به راه  ياز پدر بپرسد و بعد باهم به سمت خانه  یحال

لب  ریمدام ز.ادیب یمهمان نیدوست نداشت به ا ایهم گو رحافظیام.میافتاد

 ..زدیغر م

اش اومده؟خوب اومده  کار؟نوهیچ امیمامانم ب يعمه  يآخه خونه  -

 .انگار شاهزاده اومده...باشه

 ؟.یزنیغر م نقدریچته؟چراا -

 ..یچیه:به من انداخت و گفت ینگاه مین

 .زدینم یبه جاده بود و حرف نگاهش

 ر؟یشده ام یچ -

 ...عمه يخونه  امیدوست ندارم ب -
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 میچند روز بمون سیقرار ن..گهید امیم مینیشیچند ساعت م..ایبچه شد..وا -

 ..که

 .هیخب مگه زور -

 ؟يچرادوست ندار -

 :چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت.که دو دل گفتن و نگفتن بود انگار

دوست داشت ما  یلیخ..دختر داره ينوه  هی..عمه فروغ نیا..نیخب بب -

 ...االن..زدیوصلت م نیحرف ازا یطیدرهرشرا.میباهم ازدواج کن

 ؟یاالن چ: آرام گفتم یبالحن

 ..و هیمتلک و کنا یکل..اونجا میبر دونمیم..خب -

 مگه تو برات مهمه؟..الیخیب..بذار بگه -

 ..تو يبرا..من نه يبرا -

 ..ستیمنم مهم ن يبرا -

 .زد یبخش نانیلبخند اطم.به من انداخت  ینگاه

 .زمیعز میتا به درك واصل نشد..جلوتو نگاه کن -

 ..و نگاهش را به جاده دوخت دیخند

* ** 

 :به من انداخت و گفت ینگاه.میقابل عمه فروغ بودمبل م يرو

 .کرده ییپسرو هوا نیکه ا یهست یپس تو اون -
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را تور نکرده  یکس.مینکرده بود ییرا هوا یمن کس.مچاله شد قلبم

چشمان عمه فروغ ازچهره .را گرفت میآمد و دستها شیپ ریدست ام.بودم

شکوفه .زد شخندین.قفل شده مان حرکت کرد يمن به دستها يگرفته  ي

 منصورجان کجاهستن؟: بحث را عوض کند گفت نکهیا يجون برا

 :فروغ نگاه به شکوفه جون داد و گفت عمه

 ..رونیبادوستاش رفتن ب -

 يمردانه ا يبعد صدا يلحظه ا.زنگ خانه بلند شد  يهنگام صدا نیدرهم

 .سالم:دیچیدرفضا پ

رادمهر هم  يآقاو  ریجون از جا برخاست و به دنبالش من ،ام شکوفه

و نفسم  زندیقلبم نم گریسرم را که برگرداندم احساس کردم د.میبرخاست

حالت .شد خیبدنم .زبانم بود را قورت دادم يرا که رو یسالم.بندآمده

امکان ..شدیمگر م...عمه فروغ ينوه ..نجایا..او.بهم دست داد یخفگ

شم سوت گو.من یقدم کیدر .خودش بود..برود چهره اش ادمی زنداشت ا

و دهانش  ستادهیکه منصور مقابلم ا دمیدیفقط م.دمیشنینم يزیو چ دیکش

 :مرابه خودم آورد رحافظیام يصدا.زدیحرف م ییگو.شدیباز و بسته م

 ..جان دهیارک -

 .را به طرفش چرخاندم سرم

 .آقا منصور باشماست -
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را  رحافظیفقط ام.که سرم را به سمت منصور بچرخانم کردمینم جرئت

شد و  کیبهم نزد شیابروها.متوجه حالم شد رحافظیام.گنگ نگاه کردم

 حالت خوبه؟:گفت

 :منصورگفت.شده بودند رهیهمه به من خ.را به دوطرف تکان دادم سرم

 ...درست نفس بکشن توننینم ایگو..اطیتو ح دشونیببر -

دستم را گرفت و به  رحافظیام.دیکوبیاعصابم م يمثل چکش رو شیصدا

 :نشاند و خودش هم کنارم نشست اطیپله ح يرو.برد اطیح

 هو؟ی يشد یچ..دهیارک -

 :باترس گفت.دیلرزینسم بد آمده بود و تمام بدنم م.حرف بزنم توانستمینم

 زم؟؟یعز...دهیارک -

 ..ریام..ـیآم..اَ: گفتم ادیو با من و من ز یسخت به

 ..زمیجانم ؟جانم عز:را گرفت و گفت دستم

 ..خونه..برم..خوامیم:گرفته بودم سکسکه

 ..یگیشده آخه؟ چرابهم نم یچ م؟یآخه االن کجا بر -

 ...میبر/..فقط.تونمینم -

 :گفت دیبار یکه استرس از آن م یو لحن یبادستپاچگ

 ..يشده؟تو که خوب بود یبدونم چ دیآخه من نبا -

 ..ریام:گفتم يزار با
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 ..جانم -

 ..روخدا..تو..میبر -

 .دور نماند رحافظیچشم ام نیشد و ا شتریبدنم ب لرزش

 ..تو يایب خوادینم گهیتو د.ارمیبرم لباساتو ب سایوا.باشه -

گونه ام راه  يبه داخل رفت قطرات اشک رو رکهیام.راتکان دادم سرم

گذاشته بودم و خودم  میشانه ها يرو يدو دستم را به طور ضربدر.گرفتند

 گرید.هق هقم با سکسکه ام مخلوط شده بود.را در آغوش گرفته بودم

 میکه دندانها يبه طور.دیلرز یوقفه م یتمام بدنم ب.تحمل کنم توانستمینم

 يناتوان رو.و چشمانم تار شد دیکشیگوشم سوت م.شدیم دهیهم سائ يرو

 میسوت گوش ها يصدا انیفقط درم.شد اهیولو شدم و چشمانم س نیزم

 ...دمیشنیرا م رحافظیگفتن ام دهیارک يصدا

 *** 

 زیهمه چ.باز کردم مهین یچشمانم را به سخت.دمیشن یرا م یگنگ يصداها

کم کم .زدیآمد که اسمم را صدا م یبه صورت گنگ م یکس يصدا.تاربود

پوش بالبخند حرف  دیسف يمرد.رهمیصداها واضح شدند و تصو

 :حرفش را درك نکردم.زدیم

 براش؟ یخودتو لوس کن کمی یخواستیم ؟فقطیخوب -
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 ستادهیا دیبار یاز آن م یکه نگران يباچهره ا رحافظیام.را چرخاندم سرم

گذشت تامتوجه  يا قهیچنددق.بود و لباسش نامرتب دهیژول شیموها.بود

 ؟یخوب:گفت رحافظیام.بودم مارستانیب.میایدرب یبشوم و ازگنگ تمیموقع

فقط نگاهش ..و..منصور..آن شب.اتفاقات به ذهنم هجوم آوردند تمام

تند تند نفس .سخت شده میبرا دنیدوباره احساس کردم نفس کش.کردم

 :گفت رحافظیام.ام گذاشت ینیب يرا رو ژنیدکتر ماسک اکس.دمیکشیم

 ..یگی؟؟آخه چرا نم..شده یچ..دهیارک -

چشمانم .صبرداشته باش..ستیحالش فعال خوب ن....جوون یه:گفت دکتر

 :دمیشنیدکتر را م يرابستم اما هنوز صدا

 ..بهش وارد شده یشوك عصب -

چشمانم .شود رفعالیذهنم غ خواستیدلم م.به ذهنم هجوم آورد فکرها

 .گرم شد و دوباره به خواب رفتم

*** 

 يبار آراد و نازگل باال نیکه شدم ا داریب.چندساعت خواب بودم دانمینم

دستم را .بازشدن چشمم به طرفم آمد دنینازگل باد.بودند هستادیسرم ا

 قربونت برم؟؟ یخوب:گرفت و گفت

 یشانیپ...تُن کی يبه اندازه ..بود نیسرم سنگ.را آهسته تکان دادم سرم

 توانستمیم.کردیفقط نگاه م.نگفت يزیآراد اما ساکت بود و چ.دیام را بوس
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دراتاق بازشد و .است دیجد يماجرا کی دهیفهم شهیبفهمم که مثل هم

 :سرش را خم کرد و آهسته گفت.جلو آمد .به داخل آمد رحافظیام

 زم؟یعز یخوب -

 یکه به سخت ییبه سمت آراد نگاه کردم و باصدا.را تکان دادم سرم

 :گفتم شدیم دهیشن

 ...بابا -

 /فعال نگران خودت باش..تو نگران نباش...خوبه:گفت آراد

 ..که نیبهش گفت -

 ..نیموند رحافظیام يگفتم خونه ..میتنگف..نه -

 رونیبعد نازگل و آراد ازاتاق ب قهیبعد چند دق.دمیکش قیعم نفس

همانطور که دستم راگرفته بود باانگشت .نشست یصندل يرو ریام.رفتند

 :گفت کردیشصتش پشت دستم را نوازش م

 ؟یبگ يخواینم -

 .دیبود و اشک از چشمانم جوش میدرگلو دارشدمیب یکه از وقت یبغض

 ...اصال ولش کن..دهیارک..ئه -

 :ختمیر یاشک م همانطور

 ؟یکن یپنهون م يرو دار یزمن؟بازچیشده عز یآخه چ -

 .هق هقم اتاق را پرکرده بود يصدا
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 ..زمینکن عز هیگر -

 .را پاك کرد میاشکها

مشکلت  نمیبگو بب..زیتو خودت نر..آروم باش و بهم بگو..آروم باش -

 ..هیچ

 ..رحافظیام -

 ...نکن هیجانم؟ گر -

 ...تونمینم گهید -

 شده؟ یزم؟چیعز یتونیرو نم یچ -

 ..منصور...م -

 ؟یمنصور چ -

 :گفت حافظیبابند آمدن نفسم ام...میبگو نتوانستم

 ...آروم باش..میزنیبعدا حرف م.. خوادینم..آروم باش -

تانفسم به  دیطول کش قهیچند دق.ام گذاشت ینیب يرا رو ژنیاکس و

 ..برگردد يصورت عاد

*** 

تالشم را کردم  يهمه .ظهر آن روز مرخص شدم و به خانه برگشتم بعداز

به  یعیکل کل کردم تا طب یطبق معمول با آراد کم یحت.تا بابا متوجه نشود

 يصدا.پشتم به دراتاق بود.بودم دهیتخت دراز کش يدراتاقم رو.دینظرآ
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 ییفقط دلم تنها.را نداشتم یکس يوصله ح.بازشدن دراتاق آمد

 :گفتم.آراد ایاست  رحافظیاامیفکرکردم .خواستیم

 .تنهاباشم خوامیم.رونیبرو ب -

 .قرصهاتو آوردم -

بادست .شوم زیخ میآوش باعث شد که به سمتش بچرخم و ن يصدا

 هیبرخاستم و سرم را به تاج تخت تک میاماازجا.اشاره کرد که دراز بکشم

دانه دانه قرص هارا از جلدش درآورد و به من .نشست یصندل يرو.دادم

 :بعداز تمام شدن قرص ها گفت.داد و خوردم

 م؟یباهم حرف بزن کمی -

 .انداختم نییرا پا سرم

 ..کالفه ست..نگرانته رحافظیشده؟ام یچ یبگ يخواینم -

 نیدرد من ا..میبگو توانستمیاما نم.زدیظاهرش داد م... دانستمیم

 .سکوت کردم..بود

 دنیبعد د گهیم رحافظیام.يدیچند نفرو عذاب م يکارت دار نیباا -

 ده؟یارک هیچ هیقض ه؟یمنصور ک.يطور شد نیمنصور ا

 .دیگونه ام چک يسمج ازچشمانم به رو یاشک قطره

 ..ستیجواب من ن هی؟گریچ یعنیاشک  نیا -

 .به هق هق شد لیام شدت گرفت و تبد هیکم گر کم
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 میبتون دیشا.میبذار مشکلتو بدون..کردن حرف بزن هیگر يبه جا..دهیارک -

 .میکمکت کن

 ..شهیحل نم يزیچ..شهینم -

 ..تو بگو خب -

 میازجا.بار کنترل رفتارم را نداشتم نیاول يبرا..شده بودم یعصب گرید

 .برخاستم 

 ..تونمینم..خوامینم -

 .ختمیر نیزم يبود را رو شیآرا زیم يرا که رو یلیوسا

حرصم را درآورد و  شتریخونسرد بودنش ب..کردیخونسرد نگاه م آوش

عطر  ي شهیهزار تکه شد و ش نهیآ.دمیکوب نیعطر را محکم به آ ي شهیش

 .آن تمام اتاق را پرکرد يهم شست و بو

 ..رونیبرو ب:دمیکش غیج

شانس .و آراد به داخل اتاق آمدند رحافظیکه کرده بودم ام ییصدا باسرو

وگرنه بابااالن سکته کرده .آوردم که مامان و بابا رفته بودند دکتر

 ...دهیارک:مانده بود و زمزمه کرد رماتیام.بود

 ..نداشته باش شیمگه نگفتم کار:روبه آوش گفت آراد

 رحافظیام.ختمیریرا بغل کرده و اشک م مینشته بودم و زانوها نیزم يرو

بدون توجه به آراد و آوش مرا در آغوش .تم آمد و کنارم نشستبه سم
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اش چسبانده بودم و هق  نهیسرم را به س.را نوازش کرد میگرفت و موها

 ..آروم باش: کردیو او آرام زمزمه م زدمیهق م

تخت  يمرابلند کرد و رو رحافظیو بعد ام میدر همان حالت ماند قهیچنددق

شده  یو سکسکه ام باهم قاط بازهم هق هق.دمیدراز کش.نشاند

همانطور .نشست کنار تخت.برود که دستش را گرفتم رخواستیام.بود

 براش؟ ياریآب ب شهیم: به آراد گفت رحافظیام.دستش را گرفته بودم

آوش اما خونسرد نشسته .رفت رونیسرش را تکان داد و از اتاق ب آراد

شده بود از بس که در مطبش  یعیعکس العمل ها طب نیا شیبرا ایگو.بود

 :گفت .بود دهید

 ..یآخه تاک -

 حالشو؟ ینیبینم..بسه..آوش:دیحرفش پر انیم رحافظیام

رد  ریام.شکسته ي نهییشده به آ رهیخ.هارا جمع کند شهیجلو آمد تا ش بهار

 :نگاهم را گرفت وآهسته زمزمه کرد

 ...هنتیرو که تو س يهم اون درد..رو نهییهم آ..کنمیدرستش م -

 یبخش نانینگاهش کردم و او آرام دستم رانوازش کرد و لبخند اطم فقط

 ..زد

*** 
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تنها من ماندم و ..بهار هم.رفت رونیبرخاست و از اتاق ب شیاز جا آوش

دستانش .دیبوس یو پشت آن را م کردیدستم رانوازش م ریهمچنان ام.ریام

آرام شده  يدودگرما را به دستان سردم منتقل کرد و تاح نیداغ بود و ا

 و کردیآن فرو م يبرد و آرام در البه ال میدستش را به سمت موها.بودم

 يبم و آهسته  يصدا.شود شتریچشمانم را بستم تا آرامشم ب.دادینوازش م

 :گوشم را نوازش داد ریام

 زم؟یعز يبهتر -

 .سرم را تکان دادم.راباز کردم و نگاهش کردم چشمانم

 ؟یحرف بزن يخوایم -

 سوال دوباره چشمانم پراشک شد نیباا

حرف  گمیم..يکرد دایپ يبه حرف زدن آلرژ نکهیمثل ا..حرف..نه هیگر -

 ..یکنیم هیگر

 .دمیپاچشمان پراز اشکم خند.دیخند آهسته

 ...دهیارک -

 .جانم -

شک  نیتوا..روبرومون باشن ایاگه تموم دن یحت..پشتتم شهیمن هم -

 .نکن

 .دونمیم:گفتم آهسته
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نکن  هیمثل اون قض..یختیبهم ر نطوریشده که ا یخب پس بهم بگو چ -

 .زمیبگو عز..يکه چهارسال ازم پنهون کرد

 .مانده بودم.میچطور بگو دانستمینم

 ..ریام -

 ..جانم -

 ...منصور -

 ؟یمنصور چ -

 ..منصور به من...به من...اون شب...که یکس...اون -

 يباهرکلمه تکه ا ایگفتم و گو دهیبر دهیبر.نتوانستم ادامه بدهم گرید

جمله ام  يحدس زدم که ادامه .سرخ شد ریام يچهره .شدیم دهیازبدنم بر

آب دهانش را قورت .شد شتریدستم ب يفشار دستش رو.باشد دهیرا فهم

 انیرا از م شیصدا.نگاهم کرد ستیآرام ن دانستمیکه م یداد و باچشمان

 :دمید شنش یهم فشرده م يکه از حرص رو ییانهادند

 ..کف دستش ذارمیخودم حسابشو م...بسپرش به من..آروم باش -

 :باترس گفتم.اوردیسرش ب یینکند بال نکهیترس ا.دمیلرز ازترس

 ..ریام -

 .جانم -

 ..سراغش..ينر -
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 ..رمینم: ازم گرفت و گفت نگاه

 ..ریام -

 جانم؟:نگاهم کرد دوباره

 باشه؟..نرو...يقول بده که نر -

 ..رمینم..باشه -

 ..قلبش...بابام...همونجور پنهون بمونه..بذار  -

 .من زینگران نباش عز...گمینم یبه کس...باشه..باشه -

کنارم نشسته  رهمچنانیام.آرام شدم اما ته وجودم هنوز ترس داشتم یکم

معلوم بود که از درون داغون است اما ظاهرش را به خاطر من حفظ .بود

 یم شیصدا زدیحرف که م.است یزورک دانستمیم.زدیو لبخند م کردیم

 شهیکه هم یچشمان...صورتش برافروخته بود و چشمانش پراز خشم.دیلرز

ماجرا حرف زد که خسته شدم و  نیرایغ زیآنقدر بامن از هرچ.ندآرام بود

 .چشمم گرم شد و به خواب رفتم

خورده ها جمع شده  شهیاتاق مرتب شده و ش دمیکه شدم د داریب

بخوابم تا آرام شوم .بازهم بخوابم خواستیدلم م.واب بودمخ جیهنوز گ.بود

را  زیهمه چ..حل شده زیهمه چ نمیو بب دارشومیب يآنقدر بخوابم تا روز.

به .خانه پراز سکوت بود يفضا.رفتم رونیازاتاق ب.پشت سر گذاشته ام



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 98توسکا  –کرد؟  یصبح طلوع خواه نیاز کدام

wWw.98iA.Com ٢٠٩ 

 رونیصدا ب یچندلحظه نگاهش کردم و بعد ب.خواب بود.رفتم بابااتاق 

 :مرا ترساند یآراد از پشت سرم کم يصدا.خانه نبود یانگار کس.آمدم

 .مامان تو آشپزخونه س -

 کجان؟ هیبق:دمیطرفش چرخ به

 .نبود یشگیآراد هم.اش درهم بود چهره

 ...آوش هم.رونیرفت ب ریام -

 .کرد و حرفش را ادامه نداد سکوت

 ؟یآوش چ -

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 .بار مامان باهاش دعواکرد نیاول يبرا -

 چراآخه؟ -

 ..يزیبهم بر نطوریباعث شد تو ا نکهیبه خاطر ا -

 .انداختم نییرا پا سرم

 حدس من درسته؟..ارکده -

 .را بلند کردم و نگاهش کردم سرم

 ..نامرده...اون..منصور -
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او حکم  يباسکوتم که برا..حس کرده بود دردم را.بود دهیفهم شهیهم مثل

 يکه صدا دیبگو يزیخواست چ.داد رونیداشت نفسش را باصدا برا  دیتائ

 :مامان مانع شد

 ..دهیارک -

 :آمده بود رونیطرف مامان رفتم که از آشپزخانه ب به

 جانم مامان؟ -

کرده  هیگر ایگو...چشمانش پف کرده بود و قرمز.نگاهم کرد رهیخ

خودش هم .مبل يدستم را گرفت و سمت مبل بود و مرا نشاند رو.بود

 .کنارم نشست

 ...دهیارک -

 .جانم مامان -

 ..من مادرتم..شده دختر؟هان؟به من بگو یچ -

 ...مامان یچیباور کن ه -

 ..يبود یتو که دختر آروم ؟يشکوند نهیآ یچیبه خاطر ه -

 ...آوش هم ..بود ختهیخب اعصابم بهم ر -

 کرده؟ يکار رحافظیبود؟ام ختهیچرااعصابت بهم ر -

 ...مامان من نه -

 ؟یخب پس چ -
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 .میچه بگو ماندم

 هان؟ -

 ..بابا..به خاطر...خب -

 باور کنم؟ -

 ..باور کن: کردم و بعد گفت سکوت

 کرده؟ تتی؟اذيمشکل دار رحافظیباام -

 ..اصال...نه..نه -

درسکوت .دینگاهم به سمت او چرخ.به طرفمان آمد و مقابل ما نشست آراد

 :مامان به آراد گفت.کردیفقط به ما نگاه م

 چشه؟ نیا..آراد تو بگو -

 ..من چه بدونم -

 .يخبر دار نیا زیتو ازهمه چ -

 :به من کرد و بعد گفت ینگاه مین آراد

لوسش ...هییبابا..که نیدونیم...به خاطر بابا ناراحته کمی..ستین يزیچ -

 .نیکنیزود بود شوهر دادنش باور نم گمیمن م...گهید نیکرد

 .نزن خودیحرف ب: کرد و گفت یاخم مادر

اما بازهم نجاتم داد و نگذاشت مامان .بود یالک دمیاما من فهم.دیخند آراد

 .با نگاهم از او تشکر کردم.بفهمد يزیچ
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*** 

 يرارو ینیس.را برداشت  يفنجان چا.گرفتم رحافظیرا مقابل ام يچا ینیس

اروشکر خد.بابامشغول خواندن روزنامه بود.گذاشتم کنارش نشستم زیم

 ينگاهم به دکمه ها.چرخاندم رحافظیسرم را به سمت ام.حالش بهتربود

 .شان کم بود یکیلباسش خورد که 

 ؟یکنینگاه م یبه چ -

 ..لباست افتاده يدکمه :را بلند کردم و گفتم سرم

 .آره:به دکمه ها انداخت و گفت ینگاه

 ...کجاست؟بده بدوزمش -

 ...گم شده ظاهرا..یباش اطیخانوم خ:زد و گفت لبخند

 :چشمانش را بزرگ کرد و گفت.نگاهش کردم مشکوك

 خب؟ هیچ -

 ؟يدعوا کرد -

 ..گهیدکمه افتاده د هی...افتمیمگه التم که دعوا ب -

 مطمئن باشم؟ -

 .آره:و گفت دیکش یقیعم نفس

 .نگفت يزیچ گریکرد و د سکوت

*** 
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 یشم را آماده م يابودم و داشتم ظرفه ستادهیآشپزخانه در کنار مامان ا در

آراد و نازگل حرف  يجور شده بود که بامامان درباره  تیموقع.کردم

 :گفتم دمیچ یهم م يهمانطور که بشقاب هارا رو.بزنم

 ..مامان -

 جانم؟ -

 ؟یکن يآراد کار يبرا يخواینم..گمیم -

 کنم؟ کاریچ -

 .میریبراش زن بگ -

 ...اون هنوز بچه س..دهیچرا ارک گهیتو د:کرد و گفت نگاهم

 دونمیاز همه تون باهاش درارتباطم و م شتریمن ب.ستین نطوریباورکن ا -

به  ارهیدر م يو بچه باز کنهیم یکه شوخ نینیبیاگه م.ستین نطوریاصال ا

 ...است دهیهم فهم یلیبه وقتش خ...خاطر طبعشه

 ؟یخودش بهت گفته که بهم بگ -

 .نگفتم يزیکردم و چ نگاهش

 خواد؟یم رو یکس -

 .نگفتم يزیچ بازهم

 !آره؟ -

 .را تکان دادم سرم
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 ؟یک -

 ..کنهیم یحاال چه فرق -

 ...بگو تو -

 ...نازگل..خب -

 نازگل؟:گفت متعجب

 .انیبهم م یلیخ نیباور کن..ایبهش نگ..آره -

 نازگل هم دوسش داره؟....آخه  -

 ..فکر کنم -

 .نگفت يزیچ مامان

 ؟يبه مادر ناز نیزنیمامان زنگ م -

 ..به بابات بگم دیاول با -

 ..خب -

 ..خدا يبنده ها یمردن از گشنگ..ظرفارو ببر دختر -

و  دمیجلو رفتم و صورتش را بوس.است یاش معلوم بود که راض چهره

 ..قربونت برم یاله: گفتم

*** 

نشده اند که چرا حالم بد  یآوش و مامان پاپ گرید.روز از آن روز گذشت دو

به مشاوره رفته بودم  نکهیمخصوصاا.آرام شده بودم یمن هم کم.ودشده ب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 98توسکا  –کرد؟  یصبح طلوع خواه نیاز کدام

wWw.98iA.Com ٢١٥ 

چون .قراربود مامان به مادر نازگل زنگ بزند.بامن حرف زده بود ایو رو

را مقابلم  يفنجان چا ریام.میدر کافه نشسته بود.داده بود تیباباهم رضا

 :گذاشت

 .لب سوز مخصوص خانوم خودم ییچا هی نمیا.دیبفرمائ -

 .ممنون:و گفتم  زدم لبخند

 رحافظ؟یام: گفم نکهیتاا میساکت بود چندلحظه

 ..جانم -

 ...دیببخش -

 ؟يکرد کاریباز چ ؟یچ يبرا -

 ..مدت نیتو ا يشد تیاذ یلیخ:و گفتم دمیخند

 ..هست یحاال وقت واسه تالف..نداره یاشکال:خونسرد گفت رحافظیام

 ...مسخره -

 ...جون تو -

 فرستمیداداشامو م ؟يجرئتشو دار:و گفتم  دمیکوب شیبه بازو یمشت

 ..سراغت

درکافه .. دمیخند. را نشان داد شیطرفم؟ و بازوها انیاونا جرئت دارن ب -

از جابرخاست و به طرفشان  رحافظیام.بازشد و دونفر وارد کافه شدند

 :رفت
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 ...نیخوش اومد یلیخ -

 رادمهر؟ رحافظیجناب ام: دمیشن یرا م شانیصدا

 .سمتشان چرخاندمرا به  سرم

 .خودم هستم..بله -

 :داد و گفت رحافظیرا نشان ام یکارت مرد

 نیاریب فیباما تشر دیشمابا.... -  - - يسرگرد دولتشاه هستم از کالنتر -

 ..یآگاه

 .جابر خاستم و به سمتشان رفتم از

 چرا جناب سرگرد؟ -

 .شهیمشخص م نیاریب فیتشر -

 خب چرا؟:گفتم دیلرزیکه م ییباصدا

 ..هیمنصور سهراب يقتل آقا يمربوط به پرونده  -

دوختم که باتعجب  رحافظیبود؟نگاهم را به ام دهیبه قتل رس منصور

 قتل؟:گفت

 .دیاریب فیتشر..بعله -

 .مات مانده بود رحافظیام

 به من داره؟ یچه ربط هیقض نیخب ا -

 ..شهیمشخص م نیاریب فیتشر -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 98توسکا  –کرد؟  یصبح طلوع خواه نیاز کدام

wWw.98iA.Com ٢١٧ 

 نجا؟یچه خبره ا...ریام:کردم زمرمه

 ..دونمینم...دهیارک دونمینم:گفت ستهآه

را گرفت و اورا به حرکت  رحافظیکه همراه سرگرد آمده بود دست ام يمرد

 چیبدون ه.را برده بودند  ریدر مقابل چشمان مات من ام.درآورد 

 .. امکان نداشت نیا..نه..منصور را... ریام یعنی...یلیدل

 يلبخند را از رو..ام را خراب کند یبازهم او ققرار بود زندگ...منصور  بازهم

 بار با مرگش؟  نیا...لبان من بردارد

 "طاقت ندارم گهید...ایخدا "

داشته  دیآرامش نبا يذره ا دیچرا نبا.درچشمانم حلقه زده بود اشک

 باز قراربود چه بشود؟..باشم

 "..مطمئنم..ستیمن مطمئنم کار اون ن..نکن نکارویا...من ریباام..ایخدا"

 *** 

درخانه را که باز کردم آوش .چطور خودم را به خانه رساندم دمینفهم اصال

 :با من و من گفتم.دمیرا د

 ..رحافظیام..ریام...آوش -

 ؟یچ ریام: با ترس به سمتم آمد آوش

 ..بردنش: زدمینفس م نفس
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و بهار  ندیایب رونیکه کرده بودم باعث شد بابا و آراد از اتاق ب ییصدا سرو

 :گفتم کردمیم هیروبه آنها کردم و همانطور که گر.شپزخانهو مامان از آ

 .بردن رویام...بردنش -

 بردن؟ کجا؟ ایک: داد زد آوش

 .به سمت من آمده بودند  همه

 ..يبردنش کالنتر..سیپل -

 ..خاك به سرم: به صورتش زد و گفت مامان

 چرا؟ يکالنتر: باباگفت

 ...دونمینم..دونمینم -

 :آوش هم نشست و گفت.حال نشستم یب نیزم يرو همانجا

 ...دهیشده ارک یدرست بگو چ -

گفتن منصور ..اومدن سایکه پل میتو کافه نشسته بود -

 ..رو بردن رحافظیام..کشتنش..مرده

 کارهیچ ه؟یمنصور ک نیداره؟ هان؟ ا رحافظیبه ام یآخه منصور چه ربط -

 ریدستگ ریمو بامرگش ا مارستانیرو تخت ب یافتیم دنشیس؟ که تو از د

 ..شهیم

 :آراد گفت..هق هق زدم فقط
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 یچ ریام مینیبب میبر دیاالن با..آوش ستیحرفا ن نیاالن وقت ا -

 ..بوده یاون منصور ک نکهیا دنیفهم يبرا ادهیوقت ز.شده

 :به طرف آراد رفت و گفت یبرخاست و عصب شیاز جا آوش

د المصب لب باز کن ...يخبر دار نیو پوك ا کینه؟؟تو از ج..یدونیتو م -

 ..گهید

 ..هیماجراش طوالن..شهیاما االن نم...دونمیم..آره  -

 شماها؟ نیکنیرو پنهون م یچ..میبدون دیبا..بگو آراد -

و  گفتینفر به تو م نیاول دیبا دهیارک يبود یبرادر خوب کمیاگه  -

حل  يبرا گهیمشاور د هی شیپ رفتینم..کردیچهارسال پنهونش نم

 ...مشکلش

آوش و  انیخواست ادامه دهد که بابا م.شدیبلندتر م شیرفته صدا رفته

 :و گفت ستادیآراد ا

واقعا  دیشا.شده یچ ریام مینیبب دیبا..ستیحرفا ن نیاالن وقت ا...بسه -

 ..سو تفاهم بوده

 .ختیر یمن اشک م يمرا در آغوش گرفته بود و پابه پا مامان

 ...یگیم زویسر فرصت همه چ: رو به آراد گفت بابا

 میبروند که ازجا رونیو خواستند از در ب دندیو آراد فورا لباس پوش آوش

 .برخاستم
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 ...امیمنم م -

 ..میریمام..تو کجا:گفت آراد

 ..امیم -

 ...دهیارک خوادینم -

افتاده باشه به خاطر من  یاگه هم اتفاق...شوهر منه ها ریام نکهیمثل ا -

 :آراد آهسته گفت.شدند یتر م جیمن همه به جز آراد گ يباحرفها..بوده

 ..یآروم باش يقول بد دیاما با...ایب..خب لهیخ -

 ..را پاك کردم و همراهشان راه افتادم میرا تکان دادم و اشکها سرم

*** 

 :آراد گفت.را پرکرده بود نیساکت ماش يهق هقم فضا يصدا

 .بردنش يبگو کدوم کالنتر هیگر يبه جا..دهیس کن ارکب -

اگر .دلم آشوب بود.را به حرکت در آورد نیرا گفتم و آوش ماش يکالنتر نام

و  میزودتر برس خواستیرا کشته بود چه؟فقط دلم م ر،منصوریواقعا ام

جواب خانواده اش را چه بدهم؟مغزم داشت منفجر .اشتباه شده بود ندیبگو

 ..الیو خاز فکر  شدیم

*** 
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به .ردیبه آوش گفتم سراغ سرگرد دولتشاه را بگ میدیکه رس يکالنتر به

دراتاق بازشد و  میدیبه اتاق رس یوقت.میسمت اتاقش به راه افتاد

 ...ریام:زمزمه کردم.سرباز خارج شد کیهمراه  رحافظیام

 .دستبند زده اش مات ماند يبه دستها نگاهم

 ..دروغه یچ:آراد گفت..به خدا دروغه..دهیارک -

 ..حرکت کن آقا: حرف زدن نداد و گفت ياجازه  ریبه ام سرباز

همانطور که راه مرفت سرش را به طرفم چرخاند و .به راه افتاد رحافظیام و

کرده بودم چشمانم  هیازبس که گر.دیاشک از چشمانم چک.فقط نگاهم کرد

وارد اتاق .افتاده بودم نیزم يد نبود روولو شدم و اگر آرا.دیدیجارا نم چیه

 :سرش را که بلند کرد گفت.میسرگرد شد

 ...یمیداخل؟ سرباز کر نیایبه شمااجازه داده ب یک -

 رحافظیام يماخانواده .جناب سرگرد نیچند لحظه اجازه بد: گفت آوش

 ه؟یچ هیقض..میرادمهر هست

 ..رادمهره رحافظیام شیقتله که متهم اصل هی هیقض -

 ؟يآخه براساس چه شواهد -

داشتن و  يریاز قتل باهم درگ شیروز پ گنیها که م هیشهادت همسا -

گونه راه  يصدا رو یب میاشکها. کنهیبه مرگ م دیمنصور رو تهد رحافظیام
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که به من داده ود عمل نکرد و ه سراغ  یآن روز به قول رحافظیام.گرفتند

 منصور رفته بود

 :خفه شده بود گفتم میاشکها انیکه درم ییباصدا.

 ..نمشیبب دیمن با -

 ..بشه یط یمراحل قانون دیبا..شهینم -

 ..قهیفقط چند دق..کنمیخواهش م -

 ..کوتاه یلیخ..خب اریبس:نگاهم کرد و بعد گفت چندلحظه

 با سند موقتا آزادش کرد؟ شهینم:گفت آوش

 ..انجام بشه قاتیتا تحق نجایباشه ا دیبا.اتهام قتله...نه -

 ..ارنشیتا ب دیچندلحظه منتظر بمون: رو به من کرد و گفت سرگرد

 .را تکان دادم سرم

*** 

 یسع شهیو اوهم مثل هم ختمیر ینشسته بودم و فقط اشک م مقابل

شده  نیاتاق سنگ يفضا.خودش آرام نبود نکهیباا یحت.داشت آرامم کند

 ..شدم یبود و انگار داشتم خفه م

 کار تو بوده؟..ریام -

 يخونه ..تو بودم شیپ دهیکه به قتل رس یمن اصال اون ساعت..به خدا نه -

 ..شما
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 ..مید یخب ماشهادت م -

 ..کنهیدادگاه شهادت اقوامو قبول نم..شهینم: را تکان داد و گفت سرش

 م؟یکن کاریچ دیپس با -

 ..دونمینم:اش زد و گفت یشانیدستانش را به پ کالفه

هان؟االن من ..سراغش يکه نر يده بوداصال مگه تو قول ندا..ریام -

 بدم؟ یجواب مامان و باباتو چ

 ..شهیدرست م...زمیآروم باش عز -

 .ختمیصورتم گذاشتم و اشک ر يرا رو دستانم

 باشه؟..جونِ من آروم باش..دهیارک -

 ...شد یاتاق اکو م يهق هقم بود که در فضا يجواب من تنها صدا و

*** 

که با باز شدن  دمیرادمهر رو د يآمدم شکوفه جون و آقا رونیکه ب ازاتاق

 نییکه سرش را پا رحافظیشکوفه جون روبه ام.در اتاق به سمت ما آمدند

 :انداخته بود گفت

تو و  ؟یبا منصور داشت یتو چه ارتباط گن؟آخهیم یناچیشده پسرم؟ا یچ -

 ؟یآدم کش

 يزیوز که چهن..آروم باش خانوم: کرد آرومش کند یرادمهر سع يآقا

 .ستیمعلوم ن
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اشاره کرد که حرکت کند و او به راه افتاد و اشک هم از  رحافظیبه ام سرباز

 .میختیشکوفه جون مرا درآغوش گرفت و باهم اشک ر..چشمان من

*** 

 ..بخور يزیچ هیایب..زمیاعزیب: شام وارد اتاق شد  ینیباس آراد

 ..اشتها ندارم: که چشمم را بستم گفتم همانطور

 لیقراره وک یمگه نگفت..شهیدرست م..يریم نیکه ازب ينجوریآخه ا -

 ..رنیبگ

 ..شیگناه یداره اگه اثبات نشه ب يا دهیچه فا:گفتم بابغض

 .صورت راه گرفتند يبسته ام رو ياشک از پلکها قطرات

 ..دهیارک -

 .ازاشک نگاهش کردم يهاله ا انیراباز کردم و درم چشمانم

 .حق شوهرتو..يریبگ رویحق ام یتابتون یاالن محکم باش دیتو با -

 .را تکان دادم سرم

امروز اون حرفو به  دینبا..کننیم چمیسوال پ یلیراستش بابا و مامان خ -

 ..رهیداره لو م یهمه چ.زدمیآوش م

اومده  شیکه پ یانیباجر یگفتیباالخره اگه توهم نم..نداره یاشکال -

 ..دنیفهمیم

 بهشون بگم؟ یگیم یعنی -
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 ...گهید یکیازخودمون بشنون بهتره تا بعدا از ..آره -

 ..بخور زیچ هی ایحاال ب: راتکان داد و گفت سرش

 ..باور کن اصال اشتها ندارم -

 :بابغض گفتم.ماند رهیشکسته خ ي نهییبه آ نگاهم

 نهیکه تو س يدرد نیهم ا..رو نهییهم آ..کنهیگفته بود درستش م -

 ..اضافه شده حاال گهیدرد د هیا ام...اما...امه

خودم .قربونت برم:تخت نشست بغلم کرد يجلو آمد و رو آراد

 ..زیهمه چ شهیدرست م..هستم

اومده کنسل  شیبااتفاقات پ..قرار بود مامان به مامان نازگل زنگ بزنه  -

 ..یشیمن م يفدا يبازم تو دار..شده

 .آخه هیچه حرف نیا..زمیسرت عز يفدا -

 ./دیرا بوس میموها يرو و

*** 

 شانیکه داشت برا دمیشن یآراد را م يدر اتاق نشسته بودم و صدا پشت

مدام  شیحرفها انیم.سخت بود گفتنش شیبرا.کردیم فیماجرا را تعر

خدا گفتنش دلم را آتش  ایمامان و  ي هیگر يصدا انیدرآن م.کردیمکث م

که  شیصحبتها.تساخ یآتش را شعله ورتر م نیو سکوت بابا هم ا زدیم
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آخه احمق اال : آوش آمد يصدا نکهیتاا.لحظه سکوت بود ندتمام شد چ

 ؟یبه ما نگفت ؟چرایبگ دیبا

بابا از ترس آبرو سکته ...گفت که..ازم خواسته بود دهیارک: گفت آراد

 ..و مامان هم که تازه حالش خوب شده بود اون موقع..کنهیم

 ..یگفتیخب به من م -

 کاریچ دونستمیم ؟منيکردیم کاریشد؟چیم یچ یدونستیتو م -

 شد؟یدرد کم م نیمشکل حل شد؟ ا نیکردم؟ایم

نکند قلبش درد ..بشود يزینکنه چ..دمیترس.ساکت بود باباهمچنان

که بوجود آمده بود  یسکوت.بروم رونیکه ازاتاق ب دمیکشیخجالت م..ردیبگ

 ..حاال آن راز مگو، رو شده بود..ترساندیم شتریمراب

*** 

تاقبل نماز .شد یسرم داشت از درد منفجر م.شدم  داریکه ازخواب ب صبح

 يکابوس ها.دمیفقط کابوس د دمیبعد نماز که خواب.صبح خوابم نبرد

دو دل ..ستیبروم واکنش آنها چ رونیاالن ازاتاق که ب دانستمینم. يتکرار

چشمانش پف .رفتن و نرفتن بودم که در اتاق بازشد و مامان وارد اتاق شد

 .ده بودکر

 .يهم شام نخورد شبید..دخترم صبحونه بخور ایب -
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بغضش منفجر شود سرش را برگرداند  نکهیقبل ازا.بغض داشت شیصدا

آراد و بابا .رفتم رونیازاتاق ب.طپش قلب گرفته بودم.رفت رونیو از اتاق ب

 :به سمتشان رفتم و آهسته گفتم.نشسته بودند یصندل يرو

 ..ریصبح بخ -

 ..باباجون ریصبحت بخ: نگاهم کند آهسته گفت نکهیبدون ا بابا

و  رفتیو قربان صدقه م زدیلبخند م شهیاوکه هم.کرد تمینکردنش اذ نگاه

 ...حاال گفتیم ریبعد صبح به خ

نشستم و مامان  یصندل يرو.نگاهم کرد یچشم ریآراد ز.فشرده شد قلبم

هرچه بابا .را خوردم يبه زور همان چا.اشتها نداشتم. گذاشت يچا میبرا

بعد : روبه آراد کردم و گفتم. را نگاه کردم تا بلکه نگاهم کند ، نگاه نکرد

 ..ریام يدنبال کارا..يکالنتر میصبحونه بر

 ...آوش رفته -

 م؟یدنبالم که باهم بر ومدیرفته؟ پس چرا ن -

 ..بسه ياومد روزیهمون د: رفت و گفت يغره ا چشم

 .اون االن توقع داره که من باشم..یچ یعنی -

حال اون  یکنیم يو زار هیاونجا گر يریتو م..من زیآخه عز: گفت مامان

 ..شهیم دیناام..شهیبنده خدا هم بدتر م

 ..کنهیم دشیناام..کنهیمن نرم هم حالشو بد م نکهیا -
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 :که بابا گفت رفتمیبرخاستم و به سمت اتاق م میازجا

 ..برمت یلباس بپوش خودم م -

 .کردیهنوز نگاهم نم.دمیسمتش چرخ به

 ..بابا: زمزمه کرد آراد

 کنهیفکرم..شهیم دینباشه ناام دهیاگه االن ارک..گهید گهیخب راست م -

 ..هم حرفشو باور نکرده دهیارک

 ..اتاقم رفتم و زود حاضر شدم به

*** 

 نگاهش یچشم ریز.راند یبابا آهسته م.نشسته بودم نیبابا درماش کنار

 :بود گفتم ابانیهمانطور که نگاهم به خ..شهیمثل هم..خونسرد بود.کردم

 ن؟یکنینگام نم گهیچرا د -

 .نگفت يزیاما چ دمیرا شن قشینفس عم يصدا

باهام ..نیوقت نشده که نگام نکن چیتاحاال ه ن؟یدیجوابمو نم گهیچرا د -

 ....به خاطر خودتون..اگه نگفتم بهتون..به خدا..نیحرف نزن

حاال هم از خجالت روم  نیهم..خجالتم نده نیشترازایب...دهیبسه ارک -

 ..تو چشات نگاه کنم شهینم

 ...بابا:دمیبه سمتش چرخ متعجب
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گذاشتم چهارسال ..یبرات نبودم که دردتو بهم بگ یخوب ياونقدر بابا -

 هیماهمه .درد تو ، درد منم هم هست...یبارو به دوش بکش نیا ییتنها

 ..میاریتا کم ن میکن میدردامونو تقس دیبا.میخانواده ا

 ..که از ترس آبرو دمیترس..نگران حالتون بودم..من..خب -

آبرو مهم ...نه آبرو..یبود که داشت يشد به خاطر درد یاگه حالم بد م -

 ..گوشه م گریاما نه مهم تر از ج..هست

در دل لعنت کردم منصور ..مینداشتم که بگو يزیچ..انداختم نییرا پا سرم

 .دردسر بود میرا که مرده و زنده اش برا

*** 

رادمهر نشسته بودند و  يکه کنار آقا دمیآوش را د يکالنتر يراهرو در

 :دیبابا پرس.و ازجا برخاستند دندیمارا د.زدندیحرف م

 شد؟ یچ -

 یها باعث شده همه چ هیشهادت همسا: سرش راتکان داد و گفت آوش

که بتونه شهادت بده که اون  میشاهد بگرد هیدنبال  دیبا.شدش  هیبرعل

 لیدل رحافظیام نکهیبدتراز همه ا.ما بوده يخونه  رحافظیساعت قتل ام

 .گهیدعواش بامنصور رو نم

 شهیم: دمیروبه آوش پرس.را به طرفم چرخاند و نگاهم کرد سرش

 نمش؟یبب
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 ..به ما که اجازه ندادن..فکر نکنم  -

 ..حتما نمشیبب دیمن با -

 ..بذار برم از سرگرد بپرسم -

رادمهر و بابا مشغول صحبت شده بودند و من  يآقا.را تکان دادم سرم

 یرا االن م زیچ کیتنها .دمیفهمیرا نم شانیاز حرفها چکدامیه

آمد و  رونیبعد آوش از اتاق ب قهیچند دق..گناه است یب رحافظیام.دمیفهم

 :گفت

 ..کوتاه یلیخ..باره نیگفته آخر..سخت قبول کرده یلیخ -

 .را تکان دادم سرم

 ...تو اتاق سرگرد منتظر بمون -

*** 

بود و  ختهیبهم ر شیموها.آرام نبود گریچشمانش د.نشسته بودم مقابلش

 .بلند شده بود ششیته ر

 ..رحافظیام -

 ..جانم -

که تو  نهکیحرف نزدنت اونارو مطمئن م..بگو بهشون علت دعوا رو -

 ..يمقصر
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توهم به عنوان ..شهیم ریتو گ يپا نکهیهم ا/..شنیاگه بگم مطمئن تر م -

 ..رنیگیمتهم در نظر م

 .فکر نکرده بودم هیقض نیمن؟ متهم؟ چرا به ا.ماندم مات

 باشه؟..نباش تو یچینگران ه..میگرفت لیبرات وک.. ریام -

 ...غصه نخور..من فقط نگران توام: گفت آهسته

 ...خوب نباش نقدریا: زور لبخند زدم و گفتم به

کاش به حرفت گوش کرده ..يکرد هیگر ادیز..چشمات گود برداشته -

 .بودم

 دیبه او ام دیبا.اما کنترلش کردم کردیبغض داشت خفه ام م نکهیباا

 .دادمیم

 ..یگناه یتو ب کنمیمن ثابت م..نگران نباش -

 ..سرم اومد ییاگه بال..اگه -

دار  ياما باال رهیدار م يگناه تا پا یسر ب..بس کن.. رحافظیام -

 .کنمیثابت م.حقت بسوزه ذارمینم..نه

ما تازه دوهفته از : گفت قینفس عم کیساکت شد و بعد  چندلحظه

ببخش که ..شدیدوره م نیبرات بهتر دیدوران با نیا..عقدمون گذشته

 ..تلخه
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فقط تو خودتو ...ایسخت نیا یحت..نهیریبرام ش یباتو همه چ..رحافظیام -

 يقو..فردا دادگاهته.نذار باشکستنت منم بشکنم..فقط محکم باش..نباز

 خب؟..نره ادتی نویا..شد من پشتتم یهرچ..باش

 ..خب: را تکان داد و گفت سرش

 ...یهردو زورک..لبخند زدم..لبخندزد

*** 

که آوش و بابا  يبه صدا یو توجه ستادمینا گریآمدم د رونیاتاق که ب از

تحمل  توانستمینم گرید.رونیرفتم ب ینکردم و از آگاه زدندینامم را صدا م

توانستم بغض  ینم.نمیدر حصار دستبندش را بب يدستها توانستمینم.کنم

راه  ابانیدرخ.صورت راه گرفتند ياجازه رو یب میاشکها.را خفه کنم میها

مهم نبود در  میبرا زیچ چیه.مهم نبود میبرا...کجاست دانستمینم.رفتم یم

شده  وانهید ییگو.دمیشنیرا م شیخنده ها يصدا.رحافظیآن لحظه جز ام

 .شدیدر ذهنم اکو م شیحرفها.بودم

 ارمیگرفته وقتشه بب بغضم

 دارم هیگر يهوا ،هوا یب چه

 شد یکاغذام باتو خط خط باز

 حس و حالو دوست ندارم نیخداا

 دمیدور پنجره قفس کش باز
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 دمیعطرتو نفس کش ،دوباره

 تو دست من پراز سکوته  قلم

 دمیاز ترانه دست کش دوباره

 هیحوال نیخاطرات تو ه باز

 ..هیتو خال يجا هیچندسال هیو  نهیهم حالم

 حالمو دوننیتمام شهر م جزتو

 کبوترم که سنگ آدما شکسته بالمو مثل

 قرارو ازتو دارم یقلب ب نیا

 حس انتظارو ازتو دارم نیا

 هنوز دور گردنم هست اسمت

 طناب دارو ازتو دارم نیا من

 شهینوشته رو بخار ش اسمت

 شهیتو باشه دل نم یکه ب یدل

 خونه يتو  هیسا هیموندم و  من

 ....شه یرفتن یاونم حت ترسمیم

*** 

ازتمام ..از منصور..رحافظیاز ام..ازخودم.بودم ریدلگ.فشرده شده بود قلبم

کرده  یچه گناه..دلم پربود از خدا یلیخ..از خدا یحت..چرا دانمینم..شهر
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 نیا نمیو بب دارشومیب خواستیدلم م..مشکالت بود نیا شیبودم که جزا

 ..دمیکه د یهزاران کابوس هیشب.کابوس بوده کیها همه 

فکر کند  کردیذهنم جرئت نم.فراتراز آن بود.فقط درحد کابوس بود کاش

آنقدر درخودم بودم که ... که فردا دادگاه نیا.شودیقصه چه م نیا جهینت

انداختم و رفتم  دیکل.که کارگاه هستم  دمیبه خودم آمدم د یوقت

 یکیدلم تار.شدم مانیدست بردم که چراغ را روشن کنم اما پش.داخل

 کیسلول تار کیاما منبع تمام آرامشم االن در ..آرامش يا ذره.خواستیم

 رحافظیام ینقاش يکاره  مهین یشنگاهم به بوم نقا یکیدرآن تار.بود

کاره  مهیبارهم قرار بود ن نینکند ا.به قلبم هجوم آوردند کبارهیدرد .ماند

سکوت  یکم.دیکشیمغزم خط م يرو لیزنگ موبا يصدا.بما ند

اطرافم نبودند تا  نقدریکاش ا.کردندیکاش درك م..ییاتنه یکم.خواستمیم

و  دمیکاناپه دراز کش يرو.حل شود میتابرا..میایماجرا کنار ب نیمن باا

زل زم به .راخاموش کردم یقرمز را فشردم و بعد آن گوش يدکمه 

 يخانه ..سقف خانه مان باشد گریکه قراربود تا دوماه د یبه سقف..سقف

 ...رحافظیمن و ام

*** 

بود که  قهیچند دق.قفل در باعث شد چشمانم راباز کنم دنیچرخ يصدا

چراغ اتاق .رفتم يبرخاستم و به طرف در ورود میازجا.خوابم برده بود
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دستم را مقابل چشمم .بشود تیروشن شد و باعث شد چشمانم اذ

 .دمیآوردم و آراد را د نیچشمم که به نور عادت کرد دستم را پائ.گرفتم

چرا  لتیموبا.میگردیدر به در دنبالت م می؟ از صبح تاحاال دار یینجایتو ا -

 خاموشه؟

و چشمانم را  دمیه سمت کاناپه رفتم و دوباره دراز کشتوجه به او ب یب

 .بستم

 ؟یبفهم نویا یتونیاصال م م؟یچقدر نگرانت شد یدونیم ده؟یباتوام ارک -

 داشتم؟ ییبه تنها ازین کمیکه من  نیبفهم نیتونیشما م -

اصال ..فکر کن هیبه بق کمی ؟يغصه بخور ینیبشه؟بش یکه چ ییتنها -

از  يخوایم ينجوریتو ا..یشیکه داغون م ينجوریا..به خودت..به درك هیبق

 ؟یکن تیحما ریام

 ..یمنو درك کن یتون یتو نم..بسه..بسه آراد: را باز کردم و گفتم چشمانم

 شیبراش پ یاتفاق نیهمچ هیاگه نازگل هم  نمیبب: شدم و نشستم  بلند

که من تازه بعد  یبفهم نویا یتونیم ؟تويشد یاومد تو چطور م یم

 نارویا..دمیدیچهارسال تازه داشتم آرامشو م دم؟بعدیچهارسال بهش رس

االن اونجاست ،اگه اتهام قتل گردنشه به  رحافظیبفهم اگه ام نویا..بفهم

 ..خاطر منه
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اصال حق با ..باشه..باشه: باالآورد و گفت میتسل يرا به نشانه  دستانش

 ..شهیعوض نم يزیتو چباغصه خوردن ..اما آخه خواهرمن..تو

رو که  یتیموقع نیتنها باشم تا درك کنم ا کمیداشتم  ازیاما ن..دونمیم -

 .توش هستم

 ؟يحاال درك کرد -

 ..ستیاصال قابل هضم ن..نه: را تکان دادم و گفتم سرم

 .نگفت يزیکرد و چ نگاهم

 ؟يقرص دار نتیتوماش -

 ؟یچه قرص -

 ..عود کرده گرنمیم...ترکهیسرم داره م -

 ..خونه میپاشو بر..پاشو..نگاه کن.بفرما -

 ..رو تموم کنم امشب ینقاش نیا خوامیم.بمونم نجایا خوامیم..نه -

 ..نگاهم را به بوم دوختم و

 ..رهیسفارش ام -

 ..مونمیپس منم م -

 ..تنها باشم خوامیم..تو برو..نه -

بار  هی..مونم یمنم م ای میبر ایب ای..اصال امکان نداره: کرد و گفت اخم

 ..میدیتاوانشو م میتنهات گذاشتم هنوز دار
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 بابا حالش خوب بود؟..آراد -

 ..نگران نباش..آره -

 آراد -

 جانم؟ -

 ..یچیه: انداختم و گفتم نییرا پا سرم

 ..جا نیهم میایباز م...میبخور زیچ هیشام  میپاشو بر -

 .تم زدمبه دست و صور یبه آشپزخانه رفتم و آب.را تکان دادم سرم

*** 

 .گرفتم و تشکر کردم.را به طرفم گرفت چیساندو آراد

 ...هوا سرد شده ها یلیخ -

 .زدم چمیبه ساندو يگاز

آخه تو ..یواسه عروس نیرو انتخاب کرد يبد خیشما هم چه تار گمیم -

 سرما؟

 ..انهی شهیتموم م اناتیجر نیاصال تااون موقع ا مینیبذار بب -

 :آورد و گفت نیلب برده بود،پائ کیرا نزد چشیکه ساندو آراد

 ؟یباش دواریبار ام هیشد تو  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 98توسکا  –کرد؟  یصبح طلوع خواه نیاز کدام

wWw.98iA.Com ٢٣٨ 

بود و اطرافش  یچراغان.ماند رهیخ ابانیاز خ يبه گوشه ا نگاهم

اما من  زدیخودش حرف م يآراد برا.بود اامامزادهیمسجد  ایگو...شلوغ

 .حواسم به او نبود

 حواست به من هست؟ ده؟یارک -

 هان؟: خودم آمدم به

 به اونجا؟ يچرا زل زد: نگاهم را گرفت و گفت رد

 امامزاده ست؟ -

 ...گمونم -

 نداره؟ یاشکال..برم خوامیم -

 ..بخور چتویاول ساندو..میریباهم م..نه: نگاهم کرد و گفت چندلحظه

 ..را تکان دادم سرم

*** 

آنقدر .زمان را باز گم کرده بودم.چه مدت دانمینم.امامزاده نشسته بودم  در

مشکل  نیهم نذر کرده بودم که ا یکل.کرده بودم که سبک شده بودم هیگر

که  ییمرا ازحال و هوا یگوش ي برهیو.آرام شده بودم.زودتر حل شود

 :آراد بود يشماره .آورد رونیداشتم ب

 ..بعله -

 ؟ياینم -
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 ..اومدم االن -

بار  نیهزارم يدوباره سالم دادم و برا.برخاستم میکردم و ازجا قطع

 .را نجات دهد رحافظیم که امخواست

*** 

مقابل بوم نشسته  یصندل يبود و من رو دهیکاناپه دراز کش يرو آراد

رنگ ها و قلم مو ها را هم .بودم دهیام را پوش یلباس مخصوص نقاش.بودم

 .آماده کرده بودم

 .ینقاش دنیوقت هست واسه کش..یبخواب اُرک ریبگ -

 ..تو يردا کاریبا من چ.بخواب آراد ریتو بگ -

 ..یبخواب که سرحال باش..دادگاه يایفردا ب يخوایمگه نم -

 ..خورهیهم حرف نزن تمرکزم بهم م نقدریا..نباشه تیتو کار -

 :گفت آهسته

رو اثبات  وتونین يقانون جاذبه  خوادیتمرکز انگار م گهیجور م هی -

 ...گهیچهار تا رنگه د..کنه

 ...شنومایدارم م -

 ..برهیخوابم نم..حداقل چراغو خاموش کن:و گفت دیکش يکالفه ا پوف

 کنم؟  یچطور نقاش یکیآراد؟ تو تار یگیجوك م -

 ..باشه..باشه -
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 :چند لحظه بعد گفت..نگفت يزیشد و چ ساکت

 .نازگل هم مثل توئه؟ اگه باشه که بدبختم..يزیچ هیفقط  -

 :شدم و گفتم زیخ مین

 ..ای یخوابیآراد م -

 ..بداخالق..غلط کردم..باشه -

 نیا.زدمیباعشق رنگ و طرح م.نشستم و دوباره مشغول شدم میسرجا

خارق العاده که رنگ به رنگش بااحساسم  ینقاش هی.بود ژهیو ینقاش

 ..شده بود نیعج

*** 

به سمت .بسته بودند ریرا زنج شیپاها.بردند یرا م ریکشان ام کشان

 يخنده  يصدا..نداشت دهیفا دمیکشیم غیهرچه ج.بردنش یم یکیتار

 يتا نشنوم صدا دمیکشیم غیبلندتر ج.دمیشن یمنصور را م يمستانه 

 ..پشت سرهم..دمیکش غیج..خنده اش را

 .دمیآراد از خواب پر يباصدا

 شده؟ یچ.دهیارک -

نشسته بود  يتنم عرق سرد يبود و رو سیصورتم خ.زدمینفس م نفس

چشمانم .چند قلوپ آب خوردم.آورد میآب برا وانیل کیآراد بلند شد و .

 .چشمانم را باز کردم.کابوس در ذهنم آمد يدوباره صحنه ها.رابستم
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 ؟یخوب -

 .راتکان دادم سرم

 ؟يدیخواب بد د -

 ..کابوس: گفتم آهسته

 .ام گذاشتم یشانیو دستانم را رو پ دمیدراز کش دوباره

 .میبر دیاالن با...دادگاه نخواب يایاگه م -

 ..باشه -

 ينگاهم به تابلو.به صورتم زدم یبرخاستم و آب میبعد از جا قهیدق چند

 .مانده بودم تا تمم شود داریتاصبح ب.ماند رهیتمام شده خ

 ..شهیم رید..زل زدن زودتر لباستو بپوش يبه جا -

 .گرفتم و به سمت لباسم رفتم یاز نقاش نگاه

*** 

 رحافظیام لیمهر و وکراد يبه دنبال آوش و آقا.دادگاه شلوغ بود يراهرو

 .میکرد شانیدایکردن باالخره پ نییباال و پا قهیبعداز چند دق.میگشتیم

 :رادمهر رو به من کرد و گفت يآقا

 ؟يتو چرااومد..دخترم -

 .کنارشم نهیبب دیبا.داره که من باشم ازیامروز ن رحافظیام -
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اون بچه رو دق  ادیب دونستمیم.که نذاشتم ادیب خواستیشکوفه هم م -

 ..بشه فیش ضع هیکه روح یتوهم حواست باشه کار نکن..دهیم

 .دمیشن ییآشنا يازپشت سرم صدا.را تکا دادم سرم

 ..لعنت کنه شویخداباعث و بان..گرم بخوره نیبه زم شاالیا -

مراکه .تمام وجودم سرد شد..دیدلم لرز.عمه فروغ بود.دمیطرفش چرخ به

 :به طرفم آمد و چندلحظه زل زد و گفت دید

انتقام ..دار يباال کشونمشیم..يبریرو به گور م شینیآزاد بب نکهیا يآرزو -

 ...رمیگیخون نوه امو م

 یآب دهانم را به سخت.زل زدم شیخال يو من به جا. را گفت و رفت نیا

 .دهیارک: کرد میآراد صدا.قورت دادم

 :را به طرفش چرخاندم سرم

 ..االن شهیدادگاهش شروع م.میبر -

راه  دیشا..محکم باش: دیخواستم روم که دستم را کش.را تکان دادم  سرم

 ..یداشته باش شیدر پ یسخت

 :قورتش دادم و گفتم یبه سخت.چنگ زد میبه گلو بغض

 ..دونمیم -

*** 
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 دهیرا ند رحافظیهنوز ام.آراد و آوش نشسته بودم انیم یصندل يرو

عمه فروغ پر کرده  نیناله و نفر يا تنها صداسکوت دادگاه ر.بودم

همراه .که وارد شد  دمیرا د رحافظیکه گذشت ام يا قهیچنددق.بود

برخاستم و خواستم به طرفش بروم که آوش دستم را  میازجا.دوسرباز

ما  يجلو فیرد یصندل يآمد و رو.و لبخندزد دیدمرا رحافظیام.دیکش

 :زدم شیصدا.من بود يجلو قایدق ریام.نشست

 ؟یخوب..ریام -

 .را به طرفم چرخاند سرش

 ؟یتوخوب.زمیخوبم عز -

فقط مونده .تموم کردم تویسفارش ینقاش..رحافظیام..آره: زدم و گفتم لبخند

 ..یکن نیینصبشو تع يخودت جا يایب

 :گفت شیکه سرباز کنار دیبگو يزیزد و خواست چ لبخند

 ..حرف نزن آقا -

. دادم هیتک یبرگرداند و من هم به صندلسرش را به سمت جلو  رحافظیام

کف دستم زخم شده بود .استرس داشتم.ام حبس شده بود نهینفس درس

آراد دستم را در دستش ..از بس که ناخن را به کف دستم فرو کرده بودم

بعد  قهیچند دق.کردیم یآمده بود و داشت پرونده را بررس یقاض.گرفت

که را دادگاه  ییسوال و جوابها از يزیچ.شروع شد یصورت رسم هدادگاه ب
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را  شیبرود و حرفها رحافظیفقط منتظر بودم که ام.دمیشده بود نفهم

 .رفت گاهیبرخاست و به جا ریکردند و ام شیصدا نکهیتاا.بزند

 :گفت یقاض

 ..يکرده بود دیها شهادت دادن که مقتول رو تهد هیهمسا -

 راتیحلوا خ...وسط دعوا که....بودم یعصبان:گت یبعد مکث رحافظیام

 ..گفتم يزیچ هی..منم ..کننینم..

 بود؟ یدعواتون سرچ -

 :گفت یمکث کرد و قاض بازهم

 چرا دعواتون شد؟ -

 .نگفت يزیسکوت کرد و چ ریام

 ..که کارتو نبوده يادعا کرد -

اون ساعت ..کار من نبوده..گمیم..هنوزم ..بله: با من و من جواب داد ریام

 ..پدر همسرم بودم يخونه من 

 ؟يشاهد دار -

 ..همسرم يخانواده  -

 ..گریتحمل کنم د توانستمینم. دیلرزیم دستانم

 ؟يدار يا گهیشاهد د..رهیپذ یدادگاه شهادت اقوامو نم -

 :دمیرا ازپشت سرم شن ییآشنا يصدا
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 ..من شاهدم -

زل زده بودم به ..ازتعجب مات ماندم..را به طرف صدا چرخاندم سرم

 شاهد؟ کرد؟یچه م نجایا..او

*** 

وارد دادگاه شده بود و نفس  مهیاز سروش به سمت نازگل که سراس نگاهم

 یقاض.دادگاه را پرکرده بود يهمهمه فضا يصدا.چرخاندم زدینفس م

تو :  دمیآراد پرس آهسته از.ضربه زد تا سکوت حاکم شد زیچندبار رو م

 ؟یدونستیم

 ..نه به جون تو: که هنوز شوکه بود گفت آراد

 کباریچشمانش را .نگاهش کردم یسوال.آمد و پشت سرمانشست نازگل

 :روبه سروش گفت یقاض.بست و باز کرد و لبخند زد

 .دیایب گاهیلطفا به جا -

 .رفت گاهیآمد و سروش به جا شیهم که مات ماند بود به سرجا رحافظیام

 .دیکن یخودتونو معرف -

 ..یسروش جمال -

 د؟یبا متهم دار یچه نسبت -

از دوستان برادر همسرش  یکیو  میما توخارج از کشور همخونه بود -

 .هستم
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 .دیبد حیلطفا توض..خب اریبس -

نشسته  نیتو ماش.بودم ریهمسر ام ياون شب من کنار در خونه  -

اختالفات  يسر هی.رمیبگ ریام ده،همسریاز ارک مویرفته بودم که امانت.بودم

به خاطر  نهیکه نخواستم منو اونجا بب ربودیمن و ام نیو سوءتفاهمات ب

به ده  کیالبته نزد..نشدم و برگشتم ادهیپ گهید دمشیاونجا د یوقت نیهم

 ...بودم سادهیاونجا وا قهیدق

 بود؟ یچه ساعت یحوال -

 ..شب میساعت ده و ن -

تعجب  یلیخ.ندیو از سروش خواست که بنش دیسوال نپرس گرید یقاض

خت جلسه را اعالم  یبعد قاض قهیچنددق.هنوز در شوك بودم.کرده بودم

به .از جابرخاست که برود رحافظیام.کرد و دوباره همهمه فضا را پر کرد

 :سمتش رفتم

 ..شهیحل م یشهادت همه چ نیباا..شهیدرست م یهمه چ..ریام -

 نیآخر.سرباز اشاره کرد که حرکت کند.را تکان داد و لبخندزد سرش

 ..مواظب خودت باش: لحظه گفت

همانطور که وارد ..حل بشود؟ به سمت نازگل رفتم  زیهمه چ شهیم ایخدا

 :گفتم میشدیدادگاه م يراهرو

 د؟یآخه از کجا فهم ه؟سروشیچ هیقض -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 98توسکا  –کرد؟  یصبح طلوع خواه نیاز کدام

wWw.98iA.Com ٢٤٧ 

امروز صبح ..فکر رفت تو...رو گفتم هیبراش قض شبیمن د..بابا یچیه -

 ..برم دادگاه و شهادت بدم خوامیم گهیزنگ زده م هوی

 :روبه سروش کردم و گفتم.و آراد به طرفمان آمدند سروش

 ...نیممنون که اومد -

مارو آماده  یممنون از شما که نقاش: لبخند زد و گفت سروش

 .شهادت دادن يباشم برا نجایباعث شد که من ا نیهم..ينکرد

 ؟يریبه غافلگ نیدارشما عادت  -

 :زد و گفت  چشمک

 ...ییجورا هی -

به .زدیرادمهر حرف م يحافظ داشت با آوش و آقا ریام لیوک..زدم  لبخند

 شه؟یم یحاال چ:دمیطرفشان رفتم و پرس

حل  یشهادت همه چ نیاحتماال باا..ونیآقا يبرا دادمیم حیداشتم توض -

 .دیاما نران نباش..با مسئول پرونده حرف زد دیبازهم با..شهیم

 ...خداروشکر -

 ...بودم دهیرس یبه آرامش نسب..قلبم آرام گرفته بود..شکر کردم خدارا

*** 

و حرف  میدراتاق نازگل نشسته بود.اصرار نازگل به خانه شان رفتم به

 :گفت کَندیرا پوست م ارشینازگل همانطور که خ.میزدیم
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و منصور بوده که حاال متهمه به  رحافظیام نیب یشکلچه م..فهممیمن نم -

 ؟یدونیتو نم..قتلش

 .دانستینم يزیچون نازگل چ.میبودم دروغ بگو مجبور

 .به منم نگفت ریام..نه -

چند روز چه  نیتو ا..طرف تازه چند روزه اومده از خارج نیگیآخه مگه نم -

 .بوجود اومده نشونیب یبحث

 ..بره خارج بوده نکهیقبل ازا يماجرا برا هی دیشا -

آراد .ساکتش کرد لمیزنگ موبا يکه صدا دیبگو يزیلب باز کرد که چ نازگل

 ...عشقته: به نازگل اشاره زدم.بود

 .چسباند یاش را رها کرد و به سمتمآمد و گوشش را به گوش وهیم نازگل

 ؟یخوب..سالم آراد -

 ..مژده..مژده..سالم -

 شده؟چه خبره؟ یچ -

 ..شهیزنگ زد و گفت فردا آزاد م رحافظیام لیوک -

 واقعا؟ -

 .خارج بشه دیفقط تا قبل مشخص شدن ماجرا از شهرنبا..آره -

 ..خبر بود نیبهتر نیا...شکرت ایخدا -

 :گفت دیمرا شن يذوق زده  يکه صدا آراد
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 .رهیآبروم م..جلو خانمم زشته.فقط غش نکن اونجا -

 :دیخندیم زیر زیبرداشت و ر یگوشش را از کنار گوش نازگل

 ..دادینازگل داشت گوش م...يشعور یب یلیآراد خ -

 کلمه خانمم رو؟ یئه؟ تورو جون من؟ حت -

 ..یستیدستم بهت برسه زنده ن -

 ..آقامونو يدار کاریچ:که حواسش نبود گفت نازگل

آمد آراد هنوز پشت خط است و با دست بر  ادشیجمله  نیاز گفتن ا بعد

 .دیبدهانش کو

 گفت؟ آقامون؟ یچ: و گفت دیخند آراد

 ..نیشورشو درآورد گهیشما دوتاهم د: و گفتم دمیخند

 .گفتیبه خودش ناسزا م رلبینازگل هنوز ز.کردم یخداحافظ باآراد

 ..گهیآقاتونه د..حاال بسه -

 نیآخه ا..گهیم یچ دمیاالن فهم..یشیوقت آدم نم چیتو ه گهیمامانم م -

 بود من گفتم؟ یچ

 ..حاال الیخیب -

 ..آزاد شد تیشو کیتبر..آره بابا -

 ..چقد دلم براش تنگ شده یدونینم يناز يوا -

 ..شیدیامروز صبح د نیهم: رفت و گفت يغره ا چشم
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 ..شو گفتم يحضور معنو -

 ..زایچ نیازا ارمیمن که سردر نم...آهان -

 .کنه یاحساس زندگ یب يبدبخت داداشم که قراره با تو -

 ..دلشم بخواد یلیخ..وا -

 ..دمینازك کردم و بعد خند شیبرا یچشم پشت

*** 

داد  يکه صدا کردمیسرم مرتب م يرا رو میبودم و داشتم روسر دراتاقم

 :آراد بلند شد

 ..آوش دوساعت منتظره..گهیادیب.دهیارک -

 ..االن امیم: گفتم بلند

 :آراد گفت.رفتم رونیرا برداشتم و ازاتاق ب فمیزودک

 ...يریکه نم یبابا عروس -

 ..بابا يا..انهیحاضر بشم  دیخب با -

 ..شد ریبدو د..ولش کن دهیاارکیب: گفت آوش

و به راه  میشد نیسوارماش.میکردم و با آوش ازخانه خارج شد یخداحافظ

 ..دهیارک: آوش گفت نکهیتاا میساکت بود قهیچنددق.میافتاد

 جانم؟: دمیطرفش چرخ به

 دم برات؟نبو یداداش خوب -
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 ...آخه هیچه حرف نیا -

 باهام؟ یکه حرف بزن یندونست قیپس چرا منو ال -

 :مکث کردم و گفتم چندلحظه

آرادم چون خودش بود ..بفهمه یکس خواستمیخب نم -

 ..میخوب حرف بزن يزایاازچیب..هیروزخوب...امروز..اصال...دیفهم

 :را تکان داد و گفت سرش

باهم  یلیو خ میسازیدرسته ما باهم نم..رو بدون يزیچ هیفقط  -

 ..ادیز یلیخ..یمهم ادبرامیز یلیخ...یباشه تو خواهرم یاماهرچ..میمتفاوت

 ...یمن مهم يتوهم برا -

حسابشو  نمیبب رحافظویام نیبذار ا: بعد اخم کرد و گفت یزد و اندک لبخند

 ..رسمیم

 چرا آخه؟ -

 ..داره اصال یچه معن گه؟یبه من نم و زنهیمخ خواهر مارو م گهیحاال د -

 .دمیخند

 ...دهه...نخند -

 .دیام شدت گرفت و اوهم خند خنده

*** 
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قراربود .میبود رحافظیمنتظر ام.بود ستادهیرادمهر ا يجون و آقا کنارشکوفه

به طرفش .دیایربیتا ام دیطول کش يا قهیچنددق.میمابرو يبه خانه  یهمگ

 :و گفت دیما خند دنیباد.میرفت

 ..استقبالم ومدنینم نقدریا گرفتمیاگه مدال طال م -

 .قربونت برم یاله: جون گفت شکوفه

 ..خدانکنه مامان من -

 نجایزشته ا...حاال يبر..وقت هست واسه حرف زدن: رادمهر گفت يآقا

 .میستادیا

کنارهم راه  رحافظیمن و ام..میحرکت کرد نیبه طرف ماش همه

 :روبه من کرد و گفت..میرفتیم

 ؟یخوب -

 ..چرا بد باشم یتو هست -

 ..يشد تیاذ..چند روز نیا يخسته شد -

و  یباش یوضع نیهمچ هیتو، تو شهیمگه م..که شدم تیخب راستش اذ -

 ..حل شد یاما خداروشکر همه چ..من خوب باشم

 فیدو مرغ عشق تشر: آوش مانع شد يکه صدا دیبگو يزیباز کرد چ لب

 ...مایشما هست ن؟منتظریارینم

 ..میرفت نیوباهم به طرف ماش دمینگاه کردم و خند رحافظیام به
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*** 

چشم ازهم .باز در شب چشمانش غرق شده بودم.به نگاهش بود نگاهم

 ستادهیا رحافظیمقابل ام..یعال زیهمه چ..خوب بود زیهمه چ..میداشتیبرنم

آنقدر شاد .شاد بودم..شب وصال ما..لدایشب ..امشب.دمیرقص یبودم و م

آنقدر که چشمانش از .شاد بود.بزنم ادیرا فر یخوش نیا خواستیم که دلم

شب دوست ..شدیکداممان محو نم چیلب ه يلبخند از رو.دیدرخش یذوق م

 یمردانه م...شده بود یامسال چه دوست داشتن زییپا...بود يا یداشتن

 .زدیو فقط بشکن م دیرقص

گوشم  ریآهسته ز.مینشست یصندل يو رو میمان که تمام شد رفت رقص

 :گفت

 خونمون؟ میبر ذارنیم گهید گه؟یرقص بود د نیآخر نیا شاالیا -

 ..گهید هیخب عروس..غر نزن نقدریا: و گفتم دمیخند

بابا ده دور ..انگشتام درد گرفت ازبس بشکن زدم..واال به خدا -

 ..مهمونا هم قصد رفتن ندارن نیا.میدیرقص

 ..دمیخند

 ..بخند یحاال تو ه -

کلشو  خوادیآخ آخ که دلم م: که افتاد گفت لمبرداریبه ف نگاهش

 ...هرصحنه رو ده بار گرفت...بِکَنم
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 ...که قشنگ بشه..گهید کنهیخودمون م لمیبه خاطر ف -

 ..قشنگ نشه خوامیم -

 ..گهیغر نزن د..ئه: کردم و گفتم یمصنوع اخم

ادا  یو کل هیآتل میافتادم که رفت یوقت ادیبه .را به طرف دگر چرخاند سرش

دوباره خنده ام .را کالفه کرده بود ریام یحساب لمبرداریف.میدرآورد

 :را به طرفم چرخاند و گفت رسرشیام..گرفت

 به من؟ ؟يخندیم یبه چ -

 هیآتل ادی...نه باور کن: خنده ام را کنترل کنم گفتم  کردمیم یسع درحالکه

 ..افتادم خنده ام گرفت

 ...و عکاسا لمبردارایف نیاز دست ا :هم به خنده افتاد ریام

*** 

 ..بانو دیبفرمائ: را باز کرد و گفت درخانه

اما .ام بود و منبع آرامشم یکارگاه نقاش يکه روز يخانه ا.خانه شدم وارد

خود آرامش  رحافظیام.به منبع آرامش نداشتم يازین گرید ریحاال باوجود ام

 لیبه وسا یزدم و نگاه یدرخانه چرخ.میبود دهیرا خودمان چ زیهمه چ.بود

 :دمیرا شن رحافظیام يصدا.انداختم

نگاه  یبه چ..يدیخوبه خودت چ..لیزدن وسا دیحاال وقت هست واسه د -

 ؟یکنیم
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 .زل زده بود یبه نقاش.دمیبه طرفش چرخ.دمیخند

 ؟یکنینگاه م یشما به چ -

 ..به شاهکار خانومم: شلوارش فرو کرد و گفت بیرا درج دستانش

 .چال کنار لبم گذاشت يانگشتش را رو.دمیخند

 ..شد فیح -

 ؟یچ -

 ..ماه عسل میبر میتونیمنصور نم ي هیبه خاطر قض -

 مگه نگفتم بهت؟..ئه -

 ..داشدیقاتلش پ: نگاهش کردم و او ادامه داد یسوال

 بود؟ یشد؟؟ک دایپ:گفتم متعجب

که بهشون  ییاز دخترا یکیظاهرا ..امروز صبح زنگ زدن بهم و گفتن -

 ..تجاوز کرده بود

 ..دمیکش يصدادار نفس

 ..يظاهرا تنها تو نبود -

 :خواست بحث را عوض کند..را تکان دادم سرم

 م؟یماه عسل کجا بر..خب خانوم خوشگله -

 ...شیک -

 ..رازیش میبر -
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 .شیک..نه -

 ...آفتو جِنگش ینازه واس گنیم رازویش -

 ..همش حرف تو باشه دیمگه با ؟یچ یعنی -

 ..وفتیشب اول باما دعوا ن..نیشمابگ یهرچ..باشه..باشه -

 رونیبعد ازاتاق ب يلحظه ا.برخاست و به اتاق رفت شیو او ازجا دمیخند

 .حافظ بود وانید..آمدو کنارم نشست.در دستش یبا کتاب.آمد

 ..میریفال بگ..لداستیشب  -

 :را به طرفم گرفت وانید

 ..خونمیمن م..اریکن و صفحه رو ب تیتو ن -

حضرت حافظ خواندم و صفحه را  يبرا يفاتحه ا.را تکان دادم سرم

شانه اش  يسرم را رو.دادم رحافظیرا به دست ام وانیبازکردم و د

 :لبخند زد و خواند.گذاشتم

 وقت سحر از غصه نجاتم دادند دوش

 دادند اتمیآن ظلمت شب آب ح واندر

 رتو ذاتم کردندپ يخود از شعشعه  یب

 صفاتم دادند یاز جام تجل باده

 یبود و چه فرخنده شب يمبارك سحر چه

 تازه براتم دادند نیشب قدر که ا آن
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 وصف جمال ي نهییمن و آ يرو نیا بعداز

 ذاتم دادند يدرآنجا خبراز جلوه  که

 اگر کامرواگشتم و خوشدل چه عجب من

 ها به زکاتم دادند نیبودم و ا مستحق

 دولت داد نیا ين روز به من مژده آ هاتف

 بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند که

 زدیریهمه شهد و شکر کز سخنم م نیا

 است کزان شاخه نباتم دادند ياجرصبر

 بود زانیحافظ و القاس سحرخ همت

 نجاتم دادند امیز بند غم ا که

 .لبخند زدم.لبخند زد.رابست و سرش را خم کرد و نگاهم کرد وانید

 

 انیپا

 ونود و چهار صدیهزار و س کی وریو سوم شهر ستیب

 17:33 ساعت

 نژاد یعل هیهان
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  94 هریورش  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  94 مهر: انتشار در سایت نودهشتیا 
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